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ΙΙΕΡΙΕΧυΜΕΧ'Λ.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
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ΣΜΕΝΟΙ δημοσιεύομεν σήμε- 
4*  οον έν τή πρώτη σελίδι τοΰ 

£
τεύχους ημών τήν εικόνα 
τού λαοφιλούς Διαδόχου 
τού Ελληνικού θρόνου, βα- 
σιλόπαιδος Κωνσταντί
νου, ού ή ένηλικιότης έωρ-

■^“τάσθη πρό τινων ήμερών 
μετά πολλής τής έπισημό- 

γή;
Ζ

τητος καί άκρατήτου ενθουσιασμού δπου 
πάλλει Ελληνική καρδία.

'Η εορτή αυτή είχεν δλως έκτακτον σημα
σίαν, διότι ό διάδοχος Κωνσταντίνος είναι ό 
πρώτος ορθόδοξος βασιλόπαις τής 'Ελλάδος, γεν
νηθείς καί άνατραφεΐς έν αύτή τή χώρα, καί 
διότι έν τώ προσώπω αύτού συγκεντροΰνται οί 
πόθοι σύμπαντος τού Ελληνισμού.

'Η μικρά ήμών άλλ’ ένδοξος πατρ'ις πρό 
εξήκοντα σχεδόν έτών συγκαταλέγεται πάλιν 
θεία συνάρσει μεταξύ τών ανεξαρτήτων χωρών 
τής ύφηλίου καί ώς τοιαύτη έτέλεσε πανηγυ
ρικά); έορτήν δλως έθνικόν έχουσαν χαρακτήρα.

Αί έφημερίδες τών ’Αθηνών γέμουσι περι
γραφών αύτής καί έξαϊρουσι τήν πλήρη τού 
ένθουσιασμού Ομοφωνίαν. Έπιβάλλουσα ιδίως 
ήτο ή στιγμή, καθ’ ήν έν τφ λαμπροστολίστφ 
μητροπολιτικφ τής πρωτευούσης Ναώ καί έπί 
παρουσία τών βασιλέων, τών έν τέλει, τών 
αντιπροσώπων τών ξένων Δυνάμεων καί απείρου 
πλήθους λαοΰ, ό Διάδοχος έπιθέσας τήν μέν 
δεξιάν χεΐρα έπί τοΰ ιερού Εύαγγελίου, διά δέ 
τής άριστερας αύτού κρατών τάς πτυχάς τής 
εθνικής σημαίας, ώμωσε τδν όρκον τι 
ώτου καί 
μάρτυρες 
ουδέποτε θέλουσι λησμονήσει αύτήν. 
κινημένος', άλλ’ ηχηρά τή φωνή ίο

τής μεγαλοπρεπούς ταύτης

τών 
δη- 
τού 
ύπο

πτυχάς
:οΰ στρατι- 

:ού πολίτου. Βεβαίως οί παραστάντες 
σκηνής 
Συγκε- 
βαθέως 

συναισθανόμενος τδ ύψος τής στιγμής, ό νεαρός 
βασιλόπαις έπρόφερε τδν όρκον, δν άνέγνω αύτώ 
ό μητροπολίτης ’Αθηνών καί πρόεδρος τής ίεράς 
ήμών Συνόδου. Καί ή συγκίνησις αυτή κατέ
λαβε πάντας τούς έντός τού Ναού καί έκτος αύ
τοΰ ίσταμένους.

"Ο,τι δέ παρέσχε τή εορτή δλως ίδιάζοντα 
χαρακτήρα ήτο ή παρουσία πάντων σχεδόν 
αρχιερέων τοΰ 'Ελληνικού βασιλείου, τών 
μάρχων τοΰ κράτους, ώς αντιπροσώπων 
λαοΰ, οιτινες κατά δίκαιον λόγον έκλήθησαν 
τής Κυβερνήσεως είς τήν πρωτεύουσαν, καί τών 
έπι τούτοι διορισθέντων αντιπροσώπων τοΰ έν 
τώ έξωτερικω 'Ελληνισμού. "Ωστε ή εορτή είχεν 
άληθώς τύπον πανηγύρεως Πανελληνίου.

'Ο βασιλόπαις Κωνσταντίνος, δστις άγει ήδη 
τδ 19 έτος τής ήλικίας του, είναι νέος άριστα 
μεμορφωμένος, ώς άπεδείχθη έκ τών λαμπρών 
αύτού εξετάσεων, έμβριθής καί έχων έκφρασιν 
γλυκυτάτην καί σταθερότητα έν τώ βλέμματι 
αύτού. Ή έμβρίθεια, ή άγαθότης καί ή εύ- 
προσηγορία — είναι ταΰτα τά τρία προσόντα 
τά κοσμοΰντα τδν αληθή ήγεμόνα, προσόντα, τά

'Ύπό Ί. Κα'ΐ.Ύάτη. — ΧχειΚαι έπί τον Βιστούλα ποταμού. — Τό ασμα τοϋ Ίοιτίοι·. 
Διήγημα. (Συνέχεια.) — Βιβλιογραφικά. — Διάφορα. — Αινίγματα xai λύσεις. — 
ΓοαμματοχιΕώτιόν.

ΕΙΚΟΝΕΣ.
‘Ο ιίιάό’οχος τζς -ΕλλάιΓος Κωνσταντίνος. — ‘Η αλιεία τοϋ ήλεκτρου. — Τά 

στενά τζς -Ροισεόάλλης έν τοϋς ΐίτρηταίοις. — Τό άτάκτοροι· τών Λονχών της Βε
νετίας. — Πολι.ινοϊ ξυλέμποροι έπί τοϋ Βιστούλα. — Είκι.ιν τοϋ Ληχήματος· Τό ασοα 
τοϋ ’Ιουνίου.

"ti, ής . τά γράμματα άπετρίβησαν παντελώς, 
διεκρίνοντο όμως τά στοιχεία Μ και G.

II άνεόρεσις τοιούτοο κατά πρώτον αρχαίου 
ιστορικού μνημείου τών Αουσινιανών προάγει 
ημάς να πραγματευΟώμεν ολίγα περί τών έν 
Κύπρω ίπποτικών ταγμάτων ύπο ιστορικήν και 
αρχαιολογικήν εποψιν.

Μετά τήν έγκατάστασιν τών Αουσινιανών 
ηγεμόνων έν Κύπρφ (1192) συνεστηΰησαν καί 
δύο τάγματα ιπποτών τής βασιλικής ταύτης 
οίκογενείας φέροντα τά στέμματα τής 'Ιερουσα
λήμ, Κύπρου καί ’Αρμενίας καί καλούμενα 
l’ordre de Melusine, et l’ordre de l’Epee. 
To τάγμα τής Νύμφης (l’ordre de Melusine) 
συνέστη τδ πρώτον (1186) ύπδ τής ωραίας 
βασιλίσσης Σιούλλης, συζύγου τοΰ Γουΐδωνος 
Ζ'., βασιλέως τής 'Ιερουσαλήμ, λαοούσης τδ 
όνομα τοΰτο πρδς άνάμνησιν τής ιδανικής Νύμ
φης μητρδς έκ τής τιτλοφορούμενης οικογένειας 
τών Αουσινιανών.

1δ τάγμα τοΰ Ξίφους (l’ordre de l’Epee) 
άλλως καλούμενου καί τάγμα τής Σιγής (del 
Silenzio) συνέστη τώ (1195) ύπδ Γουΐδωνος 
Αουσινιανοΰ βασιλέως τής Ιερουσαλήμ καί άνα- 
διωργανώδη αύδις ύπδ τοΰ βασιλέως Πέτρου 
τοΰ Α'. (1360). Οι τοΰ τάγματος τούτου ίπ
πόται είχον καθήκον άμύνεσΟαι ύπέρ τών δι
καίων τής χήρας καί τοΰ δρφανοΰ καί παρέχειν 
προστασίαν ύπέρ τοΰ Τάφου τοΰ Σωτήρος.

Τδ άπονεμόμενον τοΐς τοιούτοις ίππόταις 
παράσημον συνίστατο έξ ένδς περιδέραιου κυ
κλικού έκ χρυσού έσχηματισμένου έκ πολλών 
S συμπεπλεγμενων, καί εν τώ μέσφ τούτου 
έζρέματο Σπάθη αργυρά έν χρυσής λαβίοος, 
έφ’ ής ύπήρχον κύκλοθεν πολλά στοιχεία S καί 
ήτις έφερε τήν επιγραφήν ταύτην· ΜάχεσΟαι 
ύπέρ πίστεως (pro Fede servanta). Τδ έν 
τώ μέσω εύρισκόμενον Κ σημαίνει οτι ύπέρ 
θρησκείας ώφειλον δράξασθαι τών όπλων καί 
μάχεσθαι ύπέρ αύτής- τό δέ στοιχεΐον S, έστι 
τό σύμβολον τής Σιγής, διότι ώφειλον τηρήσαι 
αύστηράν σιγήν καί έχεμυθίαν.*)

Μετά τήν ιστορικήν άφήγησιν τών δύο ίπ
ποτικών τούτων ταγμάτων τής Κύπρου έρχόμεθα 
καί είς τήν έρμηνείαν τής άποτριβείσης έκείνης 
επιγραφής.

Ή πολλαχώς τριβεΐσα πάντη αυτή έπιτύμ- 
βιος πλάς νομίζω, ότι είναι τής ήγεμονίδος Μα
ρίας, συζύγου τοΰ ήγεμόνος Γουΐδωνος Λουσι- 
νιανοΰ, καθα δηλοΰται έκ τών αρκτικών γραμ
μάτων καί έπί τού έν αυτή οικοσήμου.

II άνεύρεσις τής άκρωτηριασθείσης ταύτης 
πλακδς είναι σπουδαϊον καί πολύτιμον ιστορικόν 
μνημεϊον τής πρώτης ήγεμονίδος τών Λουσι- 
νιανών, ήτις έγκατέλιπε έν Κύπριο άρίστας ανα
μνήσεις διά τήν συνετή διοίκησιν τού συζύγου 
αύτής, δστις έφάνη άριστος μαχητής, συνετός 
και προοδευτικός· διορθών δέ τά κακώς έχοντα 
καί καλλιεργών τά γράμματα ύπεχρέωσε πάντας 
τούς Κυπρίους ανεξαιρέτως ίνα έπιδοθώσιν έν 
τή σπουδή τής προγονικής αυτών γλώσσης. Οΰ- 
τος έφρόντισεν έσκεμμένως περί νέου πολιτεύ
ματος καί νομοθεσίας (Assises) συγκαλέσας δέ 
τούς άρχοντας, εύγενεΐς, βαρώνους καί λοιπούς 
προεστώτας τής νήσου συνέστησε βασιλικόν συμ-

*) Catalogo degli ordini Equestri, e Militari del 
P. Filippo Bonanni, etc. pag. 95. Roma M.D.CC.XLI.

όποια δωρεΐ ή φύσις εις τόν άνθρωπον, καί τά 
όποια ούτος φέρει έφ’ όρου ζωής μεθ’ έαυτοΰ.

Έκτος τών έν τοΐς άνακτόροις έορτών προ- 
θυμοποιήθησαν καί ή δημαρχία ’Αθηνών καί τό 
ήμέτερον Πανεπιστήμιου νά τελέσωσι δεόντως 
τήν πανήγυριν διά συμποσίων, λαμπαδηφοριών, 
λόγων πανηγυρικών κ. τ. τ. Τδ εύφρόσυνον δέ 
ήτο. ότι αί έορταί αύται καί διασκεδάσεις δέν 
έφερον τδν ψυχρόν τύπον τής μεμελετημένης 
καί διατεταγμένης ποοπαρασκευής, ώς εΐθισται 
έν άλλαις χώραις, άλλ’ έφερον θερμόν έθνικόν 
τύπον άπορρέοντα έκ τής καρδίας αύτής τού 
Ελληνικού λαοΰ, δστις καί έν τή περιστάσει 

ταύτη έδήλωσε πάλιν τήν ένδοξον αύτού κατα
γωγήν καί τδ εύγενές τών αισθημάτων αύτοΰ. 
Τδ άφελές "Καληνύκτα σας”, δπερ ό βασιλεύς 
άπέτεινεν είς τούς αποχαιρετίζοντας αύτόν, καί 
τό έπίσης άφελές " Καληνύκτα σας” τών άντι- 
προσώπων τοΰ λαοΰ πρδς τδν ήγεμόνα, άπέ- 
δειξαν τήν πλήρη άγάπη; σχέσιν τού λαού καί 
τήν ειλικρινή άφοσίωσίν του πρδς τδν βασιλέα. 
Νομίζομεν δτι χαρακτηριστικότερου δέν ήτο 
δυνατόν νά έκδηλωθή ή ένωσις αυτή τών δύο 
μεγάλων τής χώρας έξουσιών. Εύτυχεΐς αί 
χώραι, έν αίς αί δύο αύται έξουσίαι τόσον σφιγ- 
κτώς συνδέονται! Εύδαίμονες οί λαοί, οί τόν 
βασιλέα αύτών φίλον καί προστάτην, καί ούχί 
δεσπότην καί τύραννον θεωρούντες!

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ.

‘Υπό Χρ. ΤΤαπαδοποϋλου.

ΝΑΔΙΦΟΝ όσημέραι τά ύψιτενή κτίρια 
τής περιπύστου πόλεως ’Αμμοχώστου 
καί μελετών περιεσκεμμένως καί άκο- 

ρέστως τά έν τφ έδάφει τοΰ περικαλλούς ναοΰ 
τής 'Αγίας Σοφίας έκτάδην καί άτημελώς κεί
μενα άρχαΐα άκαλλή μνημεία, τά άληθή κει
μήλια τής ιστορίας τών τε Αουσινιανών ήγε- 
μόνων ώς καί τών Ενετών άνεΰρον μετά 
μεγάλης έκπλήξεως μάρμαρον ήμίφαιον τεθραυ- 
σμένον ένιαχοΰ, έφ’ ού ήσαν γεγλυμμένα τδ 
οίκόσημον τής τών Αουσινιανών δυναστείας μετά 
τοΰ δκταγώνου σταυρού τριών λεόντων καί πέριξ 
αύτού έσχηματισμένον δι’ αλλεπαλλήλων S περι- 
δέραιόν τι έν τφ μέσο» τοΰ όποιου ύπήρχε τό 
R, καί κάτωθεν αύτοΰ ξίφος, δπερ περιειλίσσετο 
0t ένός μεγάλου κεφαλικού S. Έπί τοΰ αύτοΰ 
μαρμάρου ύπήρχεν έκτδς τούτου καί έπιγραφή 

βούλιον, δπερ έκάλεσε (Haute Cour) δούς αύτώ 
πολλά προνόμια.*)

’ Η νομοθεσία αύτη, συνελόντι μοι είπεΐν, 
ήτο τοσοΰτον κατάλληλος είς τάς ιδέας καί τά 
ήθη τών εύγενών καί τών άγροτών τής έν τή 
’Ανατολή συστηθείσης Χριστιανικής κοινωνίας, 
ώστε διεσώθησαν διά τών παραδόσεων αί κυ- 
ριώτεραι αύτής διαθέσεις, τοΰ δικαίου τών εθί
μων διαιωνισθέντος έν τοΐς κατά τδ κράτος 
δικαστηρίοις τής Άκρης καί τής Λευκωσίας.**)  

Καί ταΰτα μέν περί τού ιστορικού καί αρ
χαιολογικού μνημείου τών Λουσινιακών, τού 
άνακαλυφθέντος παρ’ ήμών.

ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΦΛΩΡΟΣ,
ή

Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ.

‘Υπό Θεοβώρου Γ. Όρφανίδου.

(Τέλος.)

Ε.

Χρόνοι παρήλθον πολλοί, όταν μίαν αύγήν φθινοπώρου 
Ήλθεν ώχρός μοναχός 'ς τήν μονήν τοϋ Λουκά τοϋ 

' Οβίου,
“Ητις ύψοϋται λαμπρά μεταξύ Παρνασσού κ’Έλικώνος.

Είχε μορφήν άθλητοΰ καί ήμίλευκον γένειον, είχεν 
"Ακακον βρέφους ψυχήν, πλήν τά ήθη σκληρού στρα

τιώτου.
Ήτον, ώς έλεγε, Κρής· άλλ'όσάκις έστρέφετο, βλέπων 
Πρός τήν καλλίζαρπον γην τής ύγράς καί καλής Λε- 

βαοείας,
Τότε βαρύς στεναγμός, τότ' έν ζέον καί πΰρινον οάκρυ 
Μάρτυρες ήσαν πιστοί φονικού τής ψυγής του άγώνος. 
Δέν συνωμίλει ποτέ, άλλ’ ένίοτε μόνος ώμίλει, 
Κι' ήτον ό τύπος τιμής, αρετής καί ή'Ιών εύλαβείας.

Μεθ’ έβδομάδα σχεδόν τής Μονής ό ‘Ηγούμενος ήλθεν 
'Λποδημών πρό καιρού· ήν δέ ούτος λευκόΟρις πρε

σβύτης,
Μέτωπον έχων εύρύ, ρυπαλεον, έπί τοϋ οποίου
Βλέμμ’ άνεγίνωσκ’ όςύ συμφοράς ‘Ηφαιστείου σβεσΟέντος.

ΉλΟον δ' εύόύς πρός αύτόν τής μονής οί πατέρες· 
προσήλθε

Κι' ό ευλαβής μοναχός, δστις Φώτιος όνομα είχε· 
Κύπτει, τήν χεΐρα φιλεϊ’ πλήν ώς είδε καλώς τόν 

πρεσβύτην,.
"Εμειν' άπέναντ’ αύτοΰ ώς ακίνητος στήλη μαρμάρου, 
Κ' έπεσ’ έκτάδην νεκρός καί κατάψυχρος αίφνης ό 

τάλας,
Ής κεραυνόπληκτος δρΰς, ήτις πίπτει, τά πέριξ δο

νούσα.
Σπεύδουν ευθύς πρός αυτόν τής μονής οί πατέρες· 

καί όταν
Πάλιν συνήλθεν, ίδών τόν πρεσβύτην πλησίον τής κλίνης, 
Στόνον άφήζε βαρύν, ώς ιτέα θρηνούσα πρός αύραν
— “Πάσχεις, ώ τέκνον, δεινώς,’1 εΐπ’ ό γέρων, “τό

βλέπω ■ τί έχεις;
— “Τίποτε, πάτερ . . . άλλά . . . καί τί δύναμαι πλέον

νά έχω; . . .
“Σκοτοδινία δεινή μέ κατέλαβε . . Πάτερ συγχώρει... 
“Αύριον πλήν υγιής σοί ύπόσχομ’ δτ' είμαι ώς πρώτον.” 

Μόλις δέ φώς τής Ήοϋς άνεφάνη τά σκότη έλαϋνον, 
Καί τάς γυμνός κορυφάς τών όρέων χρυσόνον, προ- 

ήλθεν
‘Ο άσθενών μοναχός είς τόν θάλαμον τοϋ ‘Ηγουμένου. 
Είχε τό βλέμμα νωθρόν καί ώχρότερος ήτο λαμπάδος, 
Είχε φωνήν άσθενή δονουμένην είς βΐγος καρδίας.
— “Πάτερ, τοϋ λέγει, ώ! δός μοι τήν άδειαν, δός μοι

ν’ άπέλθω.
‘‘Ποίμνια έχει πολλά ή μονή, κ' έγώ βίον ποιμένος 
“Έκ παιδικών ήμερών είς τής Κρήτης τήν Ίδην έβίων. 
“"Αν τών ποιμνίων αύτών άναλάβω έγώ τήν φροντίδα, 
“Κέρδη έλπίζω πολλά ή μονή δι’ έμοϋ ν’ άποκτήση.” 
Τότ’ έγερθείς, μέ στοργήν ό πρεσβύτης άνέζραξε· 

— “Τέκνον,
“Είς τήν ψυχήν μου χαράς διεξέλαμψε φώς ώς σέ 

είδον,

*) Le chef des assises de la Haute Cour dans le 
Recueil des Historiens des croisades. Tom. I. p. 582 xn. 

**) Σάθα Μεσαιωνικ. Βιόλιοθ. Ε'.

“Κ' έχ’ ή ψυχή μου καιρόν, ναί! καιρόν είς χαράν νά

“Τώρα ζητείς άσθενών είς τά όρη επάνω νά ζήσης;
— “Εΐν’ ό άήο τών βουνών προτιμότερος άλλου άέρος, 
“Εΐν’ οί σκιώδεις δρυμοί άνετώτεροι δόμων καί οίκων, 
‘■Εΐπ’ ό γλυκύς μοναχός. — Άλ/.’ ύπέλαβ’ εις ταΰτα ό

γέρων·
“Σύ τοϋ ψυχρού Παρνασσού άγνοεΐς τάς νομάς καθά 

ξένος ·
“Φάραγγας δ’ έχει πολλάς καί άβάτους κρημνούς καί 

δρυμώνας,
“Κΐ ίλιγγια ό σκοπών τών μακρών του κοιλάδων τό 

βάθος.”
Πλήν είς αύτά. τού σεμνού μοναχού τ’ ό’μμα ήστραψε, 

χρώμα
‘Ρόδου δ’ εύθύς τάς ώχράς παρειάς του έκάλυψε, 

κ’ είπε·
— “Γέρον, μοί είναι γνωστά οσα λέγεις, καί είδα πολ

λάκις
“Τήν κορυφήν του αύτήν έστεμμένην μέ στέμμα συν- 

νέφων.
“Σκέπην μου είχον ποτέ τοϋ τερπνού Διποτάμου τά 

δάση.
"Καί τούς αιγάγρους τροφήν, είς τά Μαύρα Λιθάρια 

Οηρεύων."
Στόνον δέ μέγαν άφείς — “"2!’’ προσέθηκεν, “ήτον 

έ κείνος
“Βίος μυθώδης! ονείρων απάτη! έλπίδων μαγεία! 
“Τότ’ ή καρδία αύτή είς ρυθμόν μελωδίας άγγέλων 
"Έπαλλε· τότ’ή ψυχή είς Έδέμ αισθημάτων έτρύφα- 
“Είχον οί πόδες πτερά, καί τό σώμα υγείαν καί ρώμην. 
"Σήμερον, φεΰ! άσθενεϊ μου ή σάρξ, ή δ’ άθλια ψυχή μου 
“Είς αναμνήσεις πικράς, ώς είς όνυχας σπαίρει θηρίου. 
“Ακούσε, γέρον καλέ, έκ ψυχής σ’ ικετεύω καί πάλιν, 
“Πέμψον με όπου ζητώ.” — Είς αύτά ό μέν γέρων 

έσίγα
Σύνοφρυς- όμμα δ’ υγρόν μετ’ολίγον ύψώσας, προσεϊδε 
"Ορθιον, άπνουν, ορθόν τόν ένάρετον Φώτιον, δστις 
"Ιστατο βλέπων χαμαί, κ’ είς τό στήθος σταυρόνων τάς 

χεϊρας·
— “Φώτιε ! εΐπ’ ό πρεσβύτης, λυπούμαι μεγάλως, διότι 
“Κλείεις κρατήρα παθών είς τά στέρνα σου, όπου 

κλεισμένη
“Έπρεπε μόνον νά ήναι άγάπη καί φόβος Κυρίου. 
“Ύπαγε όπου ζητείς! μετ’ δλίγον έγώ διατάσσω 
“Πάντα ποιμένα καί πάντα βουκόλον νά σέ ύποκουη 
‘“ίΐς άρ-χηγόν· φιλοτίμως δ’ άπόδειξον, τέκνον, δι' έρ

γων ,
“'Ότ’ είς κακήν εκλογήν ό ‘Ηγούμενος δέν περιπίπτει. 
“Άγε δ’υιέ μου! Ηεός μετά σοϋ ! καί ψυχής σωτηρία!” 

Τότε ό Φώτιος κύψας φιλεϊ τοϋ πρεσβύτου τήν χεΐρα, 
Κ' ήτον έκείνη ψυχρά, ώς χιών άνορθοΰσα τάς τρίχας· 
Φεύγων δ’ ήκόντισε βλέμμα στοργής, σεβασμού καί 

αγάπης.
Κ’ έδειξ’ ό Φώτιο; όντως ποιμήν ότι έμπειρος ήτο, 

Κι’ ότι ηύλόγεε θεός τούς άτρύτους του πόνους· δευ
τέραν

“Ομως φοράν τή; μονής οί καλοί δέν τόν είδον πατεοες. 
Οί δ’ όσημέραι έρχόμενοι, λόγω άνάγκης, ποιμένες 
“Ακρως έπη’νουν αύτόν, πλήν προσέθετον, ότι συχνάκις 
Μελαγχολία πικρά καί παράδοξον είδος μανίας 
’Βύθιζ’ αύτόν εί; σιγήν, κ’ έντελώ; τοϋ άφήρει τόν 

ύπνον,
'Ώστε, τήν νύκτ’ αγρυπνών, είς τά δάση ώς φάσμα 

'πλανάτο,
Ή έπί χάρτου λευκού ακατάληπτα έγραφεν έπη

"Ετος παρήλθε σχεδόν, όταν μίαν ήμέραν προσήλθον 
Οί τά; πολλά; τής μονής όδηγοϋντες άγέλας καί 

ποίμνας,
Λέγοντες ότι δεινόν εί; τόν Φώτιον πάθος συνέβη, 
Κι’ ότι τόν νοϋν άπολέσας έγένετο πάντη παράφρων. 
Ταΰτα δ' άκούσας ό γέρων 'Ηγούμενο; έκλαυσε σφόδρα, 
Καί οί πατέρες πολύ έλυπήθησαν άνδρα τοιοΰτον.

Ι’ράφ’ είς αύτόν νά έλθή, τάς δέ ποίμνας είς άλλους 
νά δώση■

Τούτο ώς ήζουσ' αύτός, τάς μέν ποίμνας παρέδωκ’ είς 
άλλους,

"Ομως μεγάλως κραυγάζων ήρνήθη ν’ άφήση τό όρος. 
Κάτω μια; κορυφή; τοϋ ψυχρού Παρνασσού, Τρύπιος 

Βράχος
Όνομααθείσης, ύπήρχε καί σώζετ’ άκόμη ή μάνδρα, 
"Ητις τόν Φώτιον έσχ’ ιδρυτήν τη; καί κτίτορα πρώτον.

Τέσσαρα τείχη ξηρά καί σανίδων εύκίνητος στέγη 
Δίδουν είς ταύτην μορφήν ’Ινδική; παναρχαίας καλύβης. 
Πέριξ τραγάκανθ' άφθόνως βλαστάνει καί πόα παχεΐα, 
“Οταν στοιβάδες χιόνων τό θέρος είς χείμαρρον ρέουν. 
Μόλις τού Λέοντος όμως ό Ήλιος τ' άστρον περάση, 
Μόλις είς κλίμα θερμόν μελαναί χελιδόνες οδεύουν, 
Ψύχος, χιών καί βροχαί έκδιώκουν τά έμψυχα όντα, 

"Οσα τυχόν κατοικούν τήν έκεϊθε μικράν Σιβηρίαν

Ήτο Σεπτέμβριο; μήν πάς ποιμήν καταβαίνων τό 
όρος

Εί; τά πεδία νομά; καί θερμότερου κλίμα έζήτει. 
Έμεινε μόνος δ' ό Φώτιος άνω έντός τής καλύβης.
ΙΙτο σφοδρός ό χειμών καί δριμύτατον ήτο τό ψύχος, 
Καί ή καλύβη έντός τής παχείας έτάφη χιόνος, 
Ώς τις νεκρού κιβωτός εις βαθύ καί εύρύχωρον μνήμα. 
Τόν δυστυχή, έλεοΰντες πολλοί, ίνα σώσωσιν ήλθον, 
“Ομως ίδόντες τόν κίνδυνον πάντες κατήλθον άπράκτως. 

Κι’ όταν τοϋ έ’αρος ήλθον αί δλως χαρμόσυν’ ήμέραι, 
Οί ώς πτην’ άποδημοϋντ' άναβάντες ποιμένες, δρομαίως 
Ηλθον νά μάθουν τήν τύχην τοϋ μείναντος άνω Φωτίου. 

Είς τήν καλύβην έντός σκελετός καλογήρου εύρέθη. 
Καί παρ' αύτώ ρυπαρός, πλήν κατάγραπτο; χάρτης, καί 

ξύλων
Ήμικαυθέντων σωρεία. — Ιδού δε τί έλεγ' ό χάρτης· 
— “Γράφει πρός σέ, γηραιέ, Ήγούμεν’ ένάοετε, Λάμπρε, 
“Όχι Λουκά, ώς κοινώς σ’ ονομάζουν οί άλλοι πατέρες, 
“Γράφει ό νΰν μοναχός καί ό άλλοτε Φλώρος γαμβρός 

σου! . . ,
“Είς τοϋ ‘ϊψίστου τήν χεΐρα τό μέλλον τών ζώντων 

εμμένει,
“Πάς δ’ εί; τάς θείας βουλάς καί άέκων τό μέτωπον 

κλίνει.
“"Αν δ’ άναξέω πληγάς, ούλωθείσας πρό χρόνων, 

συγχώρει.
“Έξω έν ώ παγετός τό έκπνέαν μου στήθος πιέζει, 
“Έσω κοχλάζει κρατήρ, καί είς έκρηξιν σπεύδει 

ϋστάτην.
“Είς τής ζωής τά αφρώδη πελάγη ναυπόρος εύρέθην 

“Καί τό σαθρόν μου πλοιάριον ώθει ή βάσκανος τύχη 
“Πρός αποτόμους σκοπέλους έν μέσω βαθεία; σκοτίας · 
“Είδον δαιμόνων πύρινων χορείαν σκληρώς νά α’ έα- 

παίζη,
“Καί νά καγ/άζ’ είς τών τόσων δεινών μου τό άβατον 

άλγος·
“Είδον τόν Πλάστην αύτόν είς θερμά; νά κωφεύη 

δεήσεις.
“Καί τόν ένάρετον θύμα νά πίπτη άσπλάγχνου κακίας .. 
“Πλήν βλασφημώ! Ώ συγχώρει! παράφρων καρδία γογ

γύζει!
“ ’Απροσδοκήτως σε είδον. οπότε νεκρόν σ' έθεώρουν. 

“Είχον είς χώρας ψυχρών πλανηθή καί άγριων κλι
μάτων,

‘■“Οπως ναρκώσω έκεϊ τόν σφαδάζοντα όφιν τοϋ πάθους. 
“Είδον τήν γήν ώς νεκρόπολιν, είδον άνθρώπους θηρία, 
“Σάρκας σπαιρούσας άνθρώπων έρίζοντα τίς νά βοο- 

χΒπι·
“Τών ούρανίων φωστήρων τήν κίνησιν άσκοπον είδον, 
“Άν νά φωτίζουν φρικώδες έπλάσθησαν θέατρον · τέλος 
“Αίνιγμα είδον τόν κόσμον καί δίνην τυχαίαν τόν βίον. 

“Έτριξα τότε κ’ έγώ τούς δδόντας ώς άγριος λέων, 
“Τήν μαλακήν μου καρδίαν έσκλήρυνα· δίκην δ’ ΰαίνης 
“Τ’ όμμα όπλισα; μέ φλόγας, οίζτρόν ’ς τόν φονέα τής 

Άννης
“Ώμωσα θάνατον.. . Αί! ή έκδίζησις είναι γλυκεία, 
“Γέρον, έάν τήν έμπνέη ό έρως δεινώς υβρισμένος.

“Κι’ άν ό Διάβολος θέλων ψυχάς νά κολάση δικαίων 
“Ήοχετο /.έγων μοι· δός τήν ψυχήν σου! κ’ έγώ σοί 

τόν φέρω!
— ‘Λάβε τήν! ήθελον κράξει ασμένως, καί έσο θεός 

μου! . . .”
“Πλήν βλασφημώ! ώ συγχώρει! παράφρων καρδία γογ

γύζει!
“Έφευγ’ έζεϊνος, ζ’ έγώ ίχνηλάτουν αύτόν κατά βήμα· 
“Εί; ‘Ενετίαν δ’ έλθών άπεκδύθη τόν μάταιον φόβον, 
•‘Κ’ ήρχισε νέαν σειράν αρπαγών καί λαγνείας καί μέθης. 
“Έτοιμος ήμην σχεδόν έν έσπέρας νά τόν καταφάγω, 
““Οτε δή τύχη καλή άνεκάλυψ’ άπόρρητον μέγα. 
“Ότι δέν ήτον αύτός ‘Ενετός κι’ Άντωνέλλης, άλλ’ ήτο 
"Κακοποιός Λομβαρδός, ζ’ εκαλείτο κυρίως Πικάρδης· 
""Οτι θανάτου ποινή κατ’ αύτού έ'ψήφίσθη, μεγάλα; 
“Πράξαντος πριν κακουργία;· άλλά μέ χρυσόν δια- 

φθείρας
“Πρό τής άτιμου σφαγής του τόν δήμιον έν ‘Ενετία, 
“Τής φυλακής του άπέδρα, σωθείς μετ’ έκείνου είς 

λέμβον,
•'Κι' ότι ό Τϊτας έκεϊνος ύπήρξ’ ό σωτήρ δήμιός του. 

“Άνισος ήτο λοιπόν πρός τοιοΰτον κακοϋργον ή πάλη· 
“Όθεν άλλάξας σκοπόν καί προδούς τόν πρό χρόνων 

δραπέτην,
‘‘Εί; μολυβδίνα; είρκτάς μέ χαράν έρριμμένον τόν είδον. 
“Πλήν ή χαρά μου αύτή δέν έξήρκεσεν αίμα έδίψων, 
“Κ’ ίδιοχείρω; νά χύσω αύτό έπεθύμουν! Ώ γέρον! 
“Φρίξον είς ο,τι θ’ άκούσης! Τό πάθος μου σύμβουλον 

έχων
"Έγεινα δήμιος! Πρώτον δ’ έδόθη μοί Οϋμ' ό Πικάρ-

, i,)S · ‘ ή
“Εί; τοΰ θανάτου τού; όνυχας ταύτην τήν ώραν

άσπαίρων
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“Δύω καί μ.όνας ποθώ έκ παντός μου τοϋ βίου ημέρας· 
“ Ητο δ’ ή πρώτη, καθ’ ήν μ’ ύπεσχέθης τήν κόρην 

σου, Λάμπρε,
"'Αλλη δ’ έκείνη, καθ’ ήν τοϋ δημίου της δήμιος ήμην. 
“Πλήν βλασφημώ! ώ συγχώρει! παράφρων καρδία γογ

γύζει!
“Έκπληκτος μ’ εΐδεν αύτδς καί βραχΰν μοί άπεύθυνε 

λόγον
“Πλήν τά ώτία έβόμβουν- έςόομα ώς φλόξ ή πνοή μου, 
“ ‘Η δυσμενής μου καρδία τά στέρνα μου πάλλουσα 

ώθει,
“Τούς οφθαλμούς μου έκάλυπτ’ άχλός, καί δέν ήκουσα 

λέξιν-
“Πριν δέ τδν πέλεκυν άρι», μαχαίριον δείξας καί σφαίραν, 

“ΕΙπον φωνή ταπεινή είς τό τρόμον τδν θάνατον 
τέρας·

— “Μ’ είχες δανείσει τήν σφαίραν αυτήν, δολοφόνε,
πρδ χρόνων ■

“Λάβε τήν ήδη· τήν μάχαιραν ταύτην είς κόρης καρδίαν 
“Είχες βυθίσει, καί έσφαξες τρεις μέ πληγήν μόνον 

μίαν’
“θέλεις καί σύ δι’ αύτής αίσθανθή τοϋ θανάτου τό 

ψύχος. —
“Έδωκα τότε τήν πρώτην πληγήν άδεξίως, κι' άρπάσας 
“ Τό είς τό αίμα τής Άννης βαφέν άποτρόπαιον ξίφος, 
"Τρεις ’ς τήν καρδίαν πληγάς τώ κατέφερα μέχρι 

λαβίδας.
“Τοϋ παραδείσου, ώ Πάτερ, ή τέρώις, είς ήν καί ελ

πίζεις,
“ Έξομοιοϋται μ' έκείνην, είπέ, τήν όποιαν ήσθάνθην, 
“Ότε τάς σάρκας ώς τίγρις διέσχιζα τοϋ θύματός μου ;.. 
“Πλήν βλασφημώ! Ώ συγχώρει! Παράφρων καρδία γογ

γύζει!
“Έπεσ’ ώχρός, καί ώς βρύσις τό μαϋρόν του έρρεεν 

αίμα·
“Μέγαν δ’ άφείς μυκηθμόν μέ σπασμώδη έςέπνευσε 

τρόμον,
"Καί τήν κομψήν του μορφήν κατεκάλυψ’ ευθύς δυς- 

μορφία.
“Μόνος ό έχων ώραίαν ψυχήν καί νεκρός εΐν’ ώραϊος. — 
“Έφυγον ίπειτ’ άφείς αναμνήσεις άνδρός παραδόξου, 
“Καί τήν ειρήνην ζητών τής ψυχής u-ου, διέβην πελάγη, 
“"Ορη σκιώδη, ζ’ έρήμους, πλήν πάντοθι εΰρον ανίαν. 
““Οταν τήν Οάλλουσαν φύσιν έΟαύμαζον, αΰτη ή φύσις 
“Μόνος μ’ ένθύμζ*  οτ’ είμαι· όπόταν είς πόλεων τύρβην 
“Τήν κοινωνίαν έσκόπουν, ή πλήρης δεινών κοινωνία 
“Ώξυν’ έντός μου τό άλγος- μικρούς πανταχοϋ τούς 

ανθρώπους
“Εύρον- καί δπου άπήντησα νοϋν, νά στενάζη τον είδον. 
“Τότε, ώς μόνος λιμήν, τοϋ θεού μοί έφάνη δ οίκος, 
“Κ’ είς τήν θερμήν προσευχήν τών πληγών μου τό βάλ- 

σαμον εΰρον.
“Πλήν, ώς σ’ άπήντησα, στάσις έντός μου ήγέρθη έκ 

νέου,
“Πάσα πληγή παλαιά τήν προτέραν της ίλαβε φλόγα, 
“Καί τδν κλονούμενον νοϋν κατετάραξε μέχρι μανίας. — 
“Χαΐρε! χιών μέ καλύπτει πολλή, καί έσβέσθη τό 

πΰρ μου.
“θέλει σβεσθή ώς αύτό κ’ ή ζωή μου ... ακούω πει- 

νόντων
“Λύκων φρικτάς ώρυγάς ... αναπνέω δυσκόλως . . . 

παγόνω...
“‘Ρίγος θανάτου αισθάνομαι... Πάτερ προσεύχου!... 

ώ "Αννα!..
— Έπαυ' έδώ ή γραφή· τοϋ θανάτου τδ άμετρον ψύχος 
'Νάρκωσε χεϊρα καί νοϋν... Αΐ! τό ψύχος αύτδ τοϋ

θανάτου
ΓΙάντες οι ζώντες θνητοί θά ίδώμεν, χωρίς νά είπώμεν 
Ποιον τδ άλγος αύτοϋ... Μεθ’ ημέρας δ’ οκτώ καί ό 

γέρων
Λάμπρος, νοσήσας δείνώς, είς μονός τοϋ Κυρίου άπέπτη, 
Κράζων μέ άλγος ψυχής τά όνόματα’Λννης καί Φλώρου, 
Κ’ είς τούς πατέρας πικράν έμποιήσας καί άφατον 

λύπην. —

ΕΚ ΤΩΝ TOT DE AMICIS.

ANA ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ.

ΠΙ τής φύσεως καί μορφής τής φιλίας 
δύνανται τοσούτφ ή νοητική παίδευσις, 
ή ανατροφή, τδ επάγγελμα, ό τρόπος 

τοϋ ζήν, καί ό κύαμος έν ω τις ζή. ώστε δυνα
τόν είπεΐν σχεδόν δτι έκαστη κοινωνική κλάαις, 
έκαστη τάζις ατόμων έχει φιλίαν ιδίαν.

Ή ήμετέρα εΐνε ίσως ή χείρων, καί ή κρεισ- 
σων εΐνε ίσως ή τών απλών και αμαθών.

'Ημείς έξετάζομεν, δασανίζομεν πολύ οί μέν 
τους δέ· καί τοΰτο δέν εΐνε φιλία ώς ό συλλο
γισμός δέν εΐνε ποίησις. Άναγκάζομεν τήν καρ
δίαν νά άνέρχηται έν τώ κρανίω καί τον έγκέ- 
φαλον νά καταοαίνη έν τή θέσει τής καρδίας. 
’ Αποκτείνομεν τήν φιλίαν ίνα ίδωμεν τίνι τρόπω 
έχει διαπλασθή.

ΙΙαρατηρήσωμεν τους χωρικούς. Εν πολλοΐς 
χωρίοις δέν έχουσιν ούτε καν τήν λέξιν φιλία, 
ή δέν προφέρουσι ταύτην ποτέ· μεταξύ φίλων 
δέν ποιοΰσιν αναλύσεις, δέν βλέπονται σχεδόν 
ούτε καν κατά πρόσωπον- δέν άλλάσσουσι γνώ
μην ό εις περί τοΰ άλλου είμή δταν παρεμπίπτη 
σπουδαΐόν τι γεγονός· άγνοοΰσι τούς άπειρους 
τής φιλοτιμίας μικρούς έλιγμούς ο'ύς έπιβάλλο- 
μεν ήμΐν άμοιβαίως, καί οίτινες έκτραχύνουσι 
τήν καρδίαν· ή εύχαρίστησις τοΰ συνδιαλέγεσθαι, 
τοΰ έπαναλαμβάνειν χιλιάκις τά αυτά διά τών 
αυτών λέξεων, ουδέποτε σχεδόν έπισκοτίζεται 
ύπό διαφωνίας ιδεών· έξάγουσιν από τής φιλίας 
έλάσσονας τέρψεις αλλά καί πολύ έλάσσονας ήμών 
πικρίας · ή δέν εΐνε φίλοι παντελώς, ή είσί τοιοΰτοι 
άτρεμεΐς καί ίσοι· δέν καταπονοΰσιν άλλήλοις τήν 
καρδίαν καί τον νοΰν, ώς ήμεΐς ποιοΰμεν, ανα
παύονται, κοιμώνται, ίνα τις ούτως εΐπη, έν τή 
αύτών φιλία. Παρατηρήσωμεν τούς έργάτας τών 
πόλεων, τούς νέους, κυρίως· εΐσί φίλοι άνευ 
έπιτηδεύσεων · άλλ’ ένυπάρχει έν τή φιλία αύτών 
ίπποτικόν τι τραχύ αίσθημα δπερ σπανίζει λίαν 
έν ταϊς ήμετέραις ανθρώπων πεπαιδευμένων χαύ- 
ναις φιλίαις· σχεδόν πάντοτε, έν ταΐς έρισιν, ό 
μέν αποδέχεται ώς πρός αυτόν τάς πρός φίλον 
προσαφθείσας ύβρεις · ύποστηρίζονται τυφλώς, 
υπερασπίζονται άμοιβαίως, έκ πρώτης ώθήσεως, 
πολλάκις έπί κινδύνφ ζωής, χωρίς νά νομίζωσιν 
δτι πράττουσι πράξιν ηρωικών φίλων, έξ άδολου 
καθήκοντος έταίρων, έξ αισθήματος τής φιλίας 
δπερ κέκτηνται, άπλοΰν καί εύγενές έν τή σκαι- 
ότητι αύτοΰ, μή χαλινούμενον ύπό τής σκέψεως. 
Έπισκοπήσωμεν τούς στρατιώτας, τούς πτωχούς 
καί άναλφαβήτους συνεπαρχιώτας, άνευρισκομέ- 
νους έν τινι νέα μεγαλουπόλει, έν τώ αύτώ συν- 
τάγματι καί τή αυτή έταιρία, θορυβουμένους έκ 
τής νέας ζωής καί τοΰ νέου κόσμου, έν ω έρρί- 
φθησαν διά μαγικής ράβδου- ζητοΰσιν άλλήλους 
καί μένουσιν όμοΰ καθ’ δλας τάς έλευθέρας 
στιγμάς, ώς έπί τό πολύ σιγώντες- τήν Κυρια
κήν, ποιοΰσι μακρούς σιωπηλούς περιπάτους· 
δέν έχουσιν ιδέας νά άνταλλάξωσι, δέν άνταλ- 
λάσσουσιν ή νήμά τι συρραφής· τήν έσπέραν, 
παρατηροΰσιν όμοΰ άπό τοΰ παραθύρου, συλλο- 
γιζόμενοι, τάς φωτιζομένας τής πόλεως μεγάλας 
όδούς· καί δταν όεις άσθενή έν τΓ νοσοκομείω, 
ό έτερος δαπανά πέν:ε λεπτά ίνα φέρη αύτώ 
δύο πορτοκάλια· δέν ποιοΰσιν έπισήμους φιλικάς 
διαβεβαιώσεις, δέν ήξεύρουσιν ίσως ούτε καν δτι 
εΐνε φίλοι· καί δμως είσίν άληθέστεροι 
άμείνονες φίλοι ή ήμεΐς, δι’ ους ή φιλία 
σκέψις, έργον τής καρδίας καί ένδελεχοΰς 
λογισμού άντιχείμενον.

’Αλλά καί έν ταΐς κλάσεσιν, αΐτινες πεπαι
δευμένοι κέκληνται, ύπάρχει άριθμός μέγας άν- 

και 
εινε 
δια-

ί

θρώπων, έν τώ βίω ών τινων ή φιλία έλάχιστον 
ή μηδέν άποτελεΐ μέρος. Δέν υπάρχει παντε
λώς τοιαύτη έν τή καρδία πάντων έκείνων τών 
νέων ους έφθειρεν ή δοξομανία, ούχί τής δόξης, 
άλλά τής ισχύος καί τής κοινωνικής στιλπνότη- 
τος, οίτινες, άπ’ αύτών τών θρονιών τοΰ σχο
λείου, παντός χρώνται μέσου πρός ένα σκοπόν, 
τιθέμενοι τό στάδιον έπί κορυφής πάσης αύτών 
ίδανικότητος, καί τάς φιλίας ύφ’ απαν τό λοι
πόν. Δέν σκέπτονται τή φιλία οί φιλάργυροι, 
τουλάχιστον διαρκούσης τής όξείας περιόδου τοΰ 
πυρετοΰ αύτών — παρελθούσης τής όποιας, καί 
έπιτευχθέντος τοΰ πλούτου, τινές άνακτώαι τό 
εύγενές αίσθημα τής φιλίας, — είτε διότι ή 
μανία τοΰ πλούτου λυμαίνεται πάσαν εύγένειαν 
τής καρδίας, ή διότι τό πάθος τοΰ χρήματος 
παρίστησιν αύτοΐς τούς ανθρώπους ύπό μορφήν, 
ήτις μόνον άπέχθειαν και περιφρόνησιν δύναται 
νά έμπνευση · καί οί φιλάργυροι, πράγματι, περι- 
φρονοΰσι τούς άνθρώπους. Άμελοΰσι τή φιλία 
οί εύειδεΐς καί έπιχάριτες νεανίσκοι, διότι ή 
γυνή άπορροφά πάντα αύτών τά αισθήματα καί 
πάσας τάς φροντίδας, καί ή άντιζηλία έν τοΐς 
άκκισμοΐς μερίζει τούς άνθρώπους βαθύτερον 
εΐμεθα φίλοι, ώς λέγει ό Αεοπάρδης, καί διά 
τά χρήματα καί διά τάς γυναίκας. Δέν ζητοΰσι 
καί δέν επιμελούνται τής φιλίας ό μέγας έκεΐ- 
νος άριθμός άνθρώπων, δι’ ους ό βίος εΐνε ήμε- 
ρήσιον δυσχερές καί έπίμοχθον πρόβλημα, άπα- 
σχολοΰν πάσας αύτών τάς σκέψεις, καί άναγκά- 
ζον αύτούς νά έγγίζωσι διηνεκώς τήν τραχύτητα 
καί τον έγωϊσμόν τών ιδίων όμοιων. Εΐνε μη
δέν ή φιλία διά ποσότητα άνθρώπων ους αί 
νόσοι ή άνία φυσική άνίκητος καταδικάζουσιν 
είς τήν μόνωσιν- ούδέν διά τούς πολλούς εκεί
νους οίτινες βιοΰσι συνηγμένοι καί σχεδόν μετέ
ωροι άνωθεν τού κόσμου, ώς έν τώ σκάφει ακι
νήτου άεροστάτου, έν τώ παραφόριρ έρωτι τέχνης 
τινός ή έπιστήμης · ούδέν διά πληθύν άναρίθμη- 
τόν μωρών καί πανούργων άνευ ψυχής καί άνευ 
καρδίας. Καί τέλος ύπάρχει κλάσις τις άνθρώ
πων άγνοούντων τί έστι φιλία διότι δέν έχουσι 
καιρόν νά σκεφθώσιν έπ’ αύτής· άνθρωποι μή 
ζώντες μίαν στιγμήν έκτός τών ύποθέσεων καί τής 
οικογένειας αύτών· οίτινες σφίγγουσι τήν χεΐρά 
τίνος φίλου, τό πολύ, άπαξ τής έβδομάδος, έν 
τή γωνία μιας όδοΰ, παρατηροΰντες τό ώρολό- 
γιον· δι’ ους ή φιλία εΐνε είδος πολυτελείας 
τής καρδίας, καλής διά τούς άργούς άγάμους, 
τούς σπουδαστάς, καί τον διασκεδάζοντα λαόν· 
άλλόκοτον καί άφεστηκός άντιχείμενον, περα- 
τούμενον έν ταΐς άναμνήσεσι τής έαυτών νεότη- 
τος, μετά τών τής ποιήσεως καί τοΰ έρωτος.

’Εκτός τούτων, εΐτα, εΐσί τάξεις τινές άνθρώ
πων οίτινες έχουσιν άληθώς τάσιν ιδίαν πρός 
τήν φιλίαν, ή μάλλον πρός μορφάς τινας φιλίας, 
διαφόρους λίαν άλλήλαις.

Πάντες έκεΐνοι, έπί παραδείγματι, οί βιοΰν- 
τες έν καταστάσεσιν ΐσαις, ύποκείμενοι τή αύτή 
πειθαρχία καί ύπό κοινούς τινας άνωτέρους· 
σπουδασταί, ύπάλληλοι, αξιωματικοί. Τό νά 
μεμψιμοιρώσιν έπί τών αύτών πραγμάτων, νά 
κατακοίνωσι καί χλευάζωσι τούς αύτούς άνωτέ
ρους, συνδέει αύτούς λίαν ίσχυρώς. Μέγα μέρος 
τών κούφων χόλων κατά τών προϊσταμένων, 
έπιτυγχάνει εύκολώτερον τής αρμονίας μεταξύ 
συναδέλφων· έκτός τούτου, διατηρείται μάλλον 
ζωηρά ή φιλία, μεταξύ έκείνων οίτινες βλέπου- 
σιν άλλήλους συχνάκις χωρίς νά δύνανται νά 
όμιλώσιν. Αί μεταξύ άξιωματικών φιλίαι είσίν 
ίσως αί μάλλον εύθυμοι καί εύχάριστοι πα
σών, άκριβώς διότι ή πειθαρχία αύτών εΐνε 
πλέον αύστηρά καί οί άνώτεροι αύτών πλέον 
σκληροί.

Οί καλλιτέχναι, ένεκα τοΰ ποιητικού αίσθή- 

ματος δπερ περί τής ζωή; κέκτηνται καί τής 
άπειρου έκείνης διαλογικής εύφυΐας ήν έχουσι 
κοινήν, κλίνουσι πολύ τή πρός άλλήλους φιλία ■ 
εΐνε ίσως ή κλάσις έν ή εύρίσκει τις μείζονα 
αριθμόν φιλικών ζευγών άπολαυόντων άληθώς 
τών τής φιλίας τέρψεων. Αλλ’ έστι το μέγα 
δεινόν τής ζηλοτυπίας. "Ινα ώσι καλοί φίλοι, 
ανάγκη νά έπαγγέλλωνται τέχνας διαφόρους · 
γλύπται καί ζωγράφοι, έπί παραδείγματι- ή τού- 
λάχιστον γένη διαφέροντα· ζωγράφοι προσώπων 
καί τοιοΰτοι χωρίων. Δύσκολος λίαν ή φιλία 
μεταξύ τοπογράφων έτι δύσκολος μεταξύ ποιη
τών- πλέον εύκολος μεταξύ ποιητοΰ καί μυθι-
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στοριογράφου, αρκεί ό ποιητής νά ήνε καθαρώς 
λυρικός, καί μή γράφη ποιήματα ιστορικά.

Είσί συνδεδεμένοι, ώς έπί τό πολύ , πάντες 
έκεΐνοι οίτινες έργάζονται πολύ, μετ’ έπιδόσεως 
καί πάθους, καί οί όποιοι δέν έχουσι καιρόν νά 
άφιερώσωσιν άμοιβαίως, διότι έν τώ βραχεί 
εκείνα» χρύνιρ εύρίσκονται σχεδόν πάντοτε έν 
καταστάσει ψυχής εύνοϊχή τή φιλία, ευφρόσυνοι 
έκ τής ίδιας έργασίας, ευτράπελοι, εύγλωττοι, 
ένοι τών διαφορών- καί άφοΰ έγκαταλίπωσιν 
άλλήλους, λησμονώνται, δέν έχουσι πλέον και
ρόν νά άναμασσώσι τάς ρηθείσας ομιλίας καί 
να άναλύωσι τον φίλον ον είδον. Ή αργία εΐνε 
ό χείριστος έχθρος τής φιλίας.

Είσίν έπιρρεπεΐς τή φιλία, γενικώς, οί άν
θρωποι πνεύματος”, οί οξύνοες καί λαμπροί ρή
τορες, οίτινες οΐκοδομοΰσιν έφ άπάσης ταύτης 
τής ποιότητος τήν έπαρσιν αύτών, καί διάγουσιν 
οΰτω τον βίον διότι έν μέσω τών φίλων εύρί- 
σκουσι τάς πλέον ζωηράς καί ήττον άντικειμένας 

αύτοΐς τέρψεις- ούδείς προσηλοΰται πλέον αύτοΐς 
είς τούς φίλους, εΐσί δυστυχείς δταν όφείλωσι 
νά άπουσιάσωσιν έσπέραν τινά άπό τοΰ σωμα
τείου, ώς καλλιτέχναι ήναγκασμένοι νά άναβά- 
λωσι τήν εύεργετικήν αύτών παράστασιν · καί πολ
λοί γεννηθέντες νά διαπράξωσι μέγα τι, εύχαρι- 
στημένοι έκ τοΰ μικρού έκείνου θριάμβου ον 
έπανακομίζουσιν έκάστην ήμέραν έν μέσω τών 
φίλων, δέν άνυψοΰσι πλέον υψηλά τήν φιλοδο
ξίαν αύτών, καί ούδέν άγαθόν καί σοβαρόν ένερ- 
γοΰσι καθ’ όλην τήν ζωήν.

Έχουσι τό αίσθημα ζωηρόν τής φιλίας, φι
λίας ιδιορρύθμου, οί φιλοπόται καί φιλοτρά-

πεζοί ενόσω είσί λογικοί καί ύγιεΐς· διότι ή 
φιλία εΐνε τό άπαραίτητον άρτυμα τοΰ έλαττώ- 
ματος αύτών- καί άπαξ συνδεθέντες, κρατούνται 
άμοιβαίως, καί σπανίως χωρίζονται, είτε διότι 
έν τώ κοινώ πάθει συμβιβάζονται εύκόλως τα 
πνεύματα μετά τάς διαφοράς, είτε διότι ήξεύ- 
ρουσι πάντες έκ πείρας δτι εΐνε δύσκολον νά 
ευρωσι διάδοχον φίλου ομοτράπεζου- έν ω άνα- 
ζητειται τό μέτρον έκεΐνο έν τώ έλαττώματι, ό 
βαθμός έκεΐνος άνέσεως καί έλευθεοίας, καί ή 
ώρισμένη έχείνη φιλοσοφία.

Είσίν εύκολοι τή φιλία μεταξύ αύτών σχεδόν 
πάντες οί άνθρωποι, οίτινες είσίν άντικείμενον 
ομιλίας, καί έλκύουσι τήν προσοχήν τοΰ κοινού · 
ούχί τόσιυ έξ άποτελέσματος άμοιβαίας συμπά
θειας, έπειδή εις πάντας σχεδόν τούς έπιφανεΐς 
άνδρας ό άγριος τών φθονερών άγών λήγει 
παραλύων όλίγον ή πολύ τάς προσφιλείς τής 
καρδίας ΐνας- άλλά διότι έν τή φιλία αύτών 
στιλπνοΰται ό είς διά τοΰ άλλου, καί κρύπτονται 

ύπό τήν άμοιδαίαν ζηλοτυπίαν, καί έλπίζουσι νά 
συγχήσωσιν έν ένί μόνω στρατοπέδφ τούς άφο- 
σιωμένους αύτοΐς.

(Έπεται τό τέλος.)
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είς τά παράλια τής ’Ανατολικής θαλάσσης.

ο ήλεκτρον (κεχριμπάρι) είναι [ή πολύ
τιμος έκείνη Ρητινώδης ούσία, ής το- 
σαύτη χρήοις γίνεται πρός κατασκευήν 

διαφόρων κοσμημάτων. "Οτι τό ήλεκτρον ήτο 
ήδη γνωστόν κατά τήν άρχαιότητα, μανθάνομεν 
έκ διαφόρων χωρίων τών άρχαίων συγγραφέων. 
Ό "Ομηρος άναφέρει τοΰτο, έν τή Όδυσσεία, 
ένθα περιγράφει τό μέγαρον τοΰ Μενελάου "Χαλ
κού τε στεροπήν, χρυσού τ’ ήλέκτρου τε καί άρ- 
γύρου ήδ’ έλέφαντος”. Καί κατωτέρω έν πλη- 
θυντικώ άριθμω, ένθα περιγράφει περιδέραιον 
""Ορμον χρύσεον ήλέκτροισιν έερμένον ήέλιον 
ώς”, καί πάλιν "Ήλέκτρω δ’ ύπολαμπές έην 
χρυσώ τε φαεινώ λαμπόμενον”. Ιο ήλεκτρον 
έν τοΐς χωρίοις τούτοις τοΰ 'Ομήρου έξηγοΰσι 
τινές μέν ώς φυσικόν μεταλλικόν μίγμα έκ- 
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τεσσάρων μερών χρυσού καί ένός μέρους αρ
γύρου, άλλοι δε ώς τήν γνωστήν ρητίνην. Ό 
Ηρόδοτος (111, 115) λέγει απλώς "τό ήλεκτρον 

φοιτάν λόγος έστί”, ένθα λίαν πιθανώς εννοεί 
τήν ρητίνην, διότι τό ήλεκτρον έλαβεν άπό τοΰ 
άνω μνημονευθέντος μίγματος τό όνομα καί 
μετεκομίσθη ύπό τών Φοινίκων εις τήν ‘Ελ
λάδα, ένθα έτιμάτο ώς πολύτιμος λίθος. ’Εχομεν 
δε καί έτερον χωρίον έν Πλάτωνι (Τιμ. 80) 
"τά Οαυμαζόμενα ήλέκτρων περί τής έλξεως”, 
ένθα φανερώς εννοείται ή ρητίνη, ή έχουσα τήν 
φυσικήν έλξιν, έξ ής καί τό όνομα (ελκητρον — 
ελκτρον — ήλεκτρον).

Σήμερον ώς γνωστόν τά μέρη, ένθα ή κί
τρινη αυτή ρητίνη ευρηται, είναι τά παράλια 
τής ανατολικής θαλάσσης, ένθα έν Αφθονία άλι- 
εύεται. Έξ όλων τών τρόπων τοΰ συλλέγειν 
τό ήλεκτρον ό άπλούστερος καί συνηθέστερος 
είναι ό έν τή παρατεθειμένη ήμών είκόνι πα- 
ριστώμενος. 'Οσάκις ή τρικυμία άνασείει μέχρι 
πυθμένας τήν θάλασσαν, φέρεται τό ήλεκτρον 
ύπό τών κυμάτων πρός τήν παραλίαν. Οί άλιεΐς 
τού ήλεκτρου έχουσι μεγάλα δίκτυα δύο ποδών 
διαμέτρου προσηρμοσμένα έπί μακράς ράβδου. 
Τά δίκτυα ταΰτα κρατούντες είς χεΐρας εισέρ
χονται είς τήν θάλασσαν δσον τοΰτο είναι δυνα
τόν άνευ κινδύνου καί έξάγουσε τά έπιπλέοντα 
τεμάχια τοΰ ήλέκτρου, ώς καί τά παχέα θα
λάσσια χόρτα, μεταξύ τών όποιων εύρίσκονται 
τοιαΰτα τεμάχια. Τά χόρτα ταΰτα, τά όποια 
καί ήλεκτρόχορτα καλούνται, άπλοΰνται έπί τής 
παραλίας καί έκεϊ έκτελεΐται ή διαλογή τοΰ 
ήλέκτρου, τό όποιον είναι όμως ώς έπί τό 
πλεΐστον είς μικρά τεμάχια, έν ω τό κατ’ εύ- 
θεΐαν έκ τοΰ άφροΰ τής θαλάσσης άλιευόμενον 
παρουσιάζει μεγαλείτερα τεμάχια. 'Ιίπρωσσική 
κυβέρνησις, είς ήν καί άνήκει ή χώρα, έκμισθοΐ 
τά ήλεκτροφόρα μέρη, καί ή έτησία παραγωγή 
άνέρχεται είς 190,000 χιλιόγραμμων, άξίας 4 
εκατομμυρίων φράγκων ώς έγγιστα. Τών μι
κρών τεμαχίων, τά όποια είναι καί τά περισ
σότερα, γίνεται χρήαις διά χημικός σκευασίας, 
έν φ έκ τών μεγαλειτέρων κατασκευάζονται τά 
διάφορα κοσμήματα, τά όποια άναλόγως τής 
ποιότητος τοΰ ήλέκτρου είναι καί άνώτερα ή 
κατώτερα είς τήν τιμήν.

Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΑΛΕΞΙΟΣ.
Ιστορικόν διήγημα 

ύπό 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΥ.

(Συνέχεια.)

Κεφάλαιον ΙΑ'.

ΑΙΣΧΡΑ ΦΥΓΗ.

ασιατικής όχθης τού Βοσπόρου 
κωμόπολις Σκούταρι (ή Xρυ
τών άρχαίων) διετέλει έν έκ-

τάκτιρ κινήσει. Οί κάτοικοι διέτρεχον δρομαίοι 
τάς στένας οδούς, οί μέν ώς άνθρωποι φιλοπερί
εργοι, οί δέ ώς δραστήριοι καί εύφυεΐς έμποροι. 
Αίτια τής τοιαύτης κινήσεως ήτο ή άφιξις τού 
ισχυρού στόλου τών Σταυροφόρων, δστις κατά 
τήν προλαβούσαν νύκτα είχεν έλλιμενισθή · πάν
τες διηυθυνοντο πρός τό στρατόπεδον, δπερ οί 
ξένοι ίππόται είχον στήσει πλησίον τής πόλεως.

"Ο,τι ό αύτοκράτωρ ’Αλέξιος έν τή έπιζημίφ 
αυτού άπαθεία ούδέποτε έπίστευεν, δ,τι έν τή 
έπιπολαίφ αύτού φύσει ούδέποτε ύπέλαβεν ώς 
δυνατόν — τούτο είχε συμοή. Οί Σταυροφόροι 

διέπλευσαν τήν Προποντίδα καί ό σκοπός τής 
έλεύσεώς των δέν ήτο πλέον μυστικός· ήρχοντο 
δπως τείνωσι χεΐρα βοήθειας πρός τον έν μέσω 
αυτών εύρισκόμενον ’Έλληνα βασιλόπαιδα. Νΰν 
ένόει ό αύτοκράτωρ τήν μυστηριώδη φυγήν τοΰ 
Ανεψιού του· ήδη διέβλεπε τήν έπίφοοον συμ- 
μαχίαν, ήτις ήπείλει τόν θρόνον του· ήδη ήσθά- 
νετο τήν φοβεράν θύελλαν μυκωμένην ύπεράνω 
τής κεφαλής του. Έν τοΐς ώσίν αύτοΰ άντή- 
χουν οί πλήρεις φρικώδους σοβαρότητος λόγοι, 
ο’ύς είπεν ό άνδρεΐος μαρκήσιος τής Μομφερά
της έν Βενετία, λόγοι, ούς μετεβίβασαν αύτώ 
οί πιστοί αύτοΰ πράκτορες· ένεθυμεΐτο τώρα τό 
άδικον δπερ διέπραξε κατά τών ενετών έμπορων, 
καί διά τό όποιον ό γηραιός δόγης Δάνδαλος 
έπνεεν έκδίκησιν. ’Ενώπιον αύτοΰ ΐσταντο ήδη 
οί δύο εκείνοι σίδηροί άνδρες, οΐτινες έν τή 
ενώσει αύτών τοσοΰτον ήσαν ισχυροί · ίδίοις 
δφθαλμοΐς έβλεπε κυματιζούσας τάς ηνωμένας 
αύτών σημαίας ύπεράνω τών σκηνών αύτών, 
αΐτινες τόν προσέολεπον ώς ή Απειλητική τής 
Μεδούσης κεφαλή, καί ή καρδία τοΰ άνανδρου 
Κομνηνοΰ έτρεμεν.

Οί κάτοικοι τής Χρυσουπόλεως, άνθρωποι 
ειρηνικοί καί άποστρεφόμενοι τήν κλαγγήν τών 
δπλων, ούδέ τήν έλαχίστην άντέταξαν Αντίστα
σιν είδον εισερχομένου? είς τήν πόλιν αύτών 
τούς νέους κυρίους, οΐτινες ήλθον άνευ προειδο- 
ποιήσεως καί μέ τό άγέρωχον έκεϊνο ύφος, τό 
όποιον τοΐς παρεΐχεν ή ισχύς των.

Έν τή μεγαλοπρεπεΐ τοΰ μαρκησίου τής 
Μομφεράτης σκηνή ήσαν συνηγμένοι οί Αρχηγοί 
τών διαφόρων σωμάτων, δπως συσκεφθώσι περί 
τοΰ πολεμικού αύτών σχεδίου- έν μέσω δέ αύτών 
εύρίσκετο καί ό νεαρός ήγεμονόπαις. '0 στρα
τηγικότατος Δάνδολος άνέπτυξεν αύτοϊς διά τής 
χαρακτηριζούσης αύτόν εύκρινείας τό σχέδιον. 
'0 Δάνδολος ήτο είς τών άνδρών έκείνων, οΐτι
νες σπανίως αναφαίνονται έν τή σκηνή τοΰ κό
σμου καί έπιθέτουσι τήν σφραγίδα αύτών είς 
ολην γενεάν άνθρώπων. Ήτο ό πρώτος στρα
τηλάτης τών χρόνων του καί ό διπλωμαπικώ- 
τεοος τών πολιτικών άνδρών· οί λόγοι αύτοΰ 
ήσαν πειστικοί, τά συμπεράσματα αύτοΰ ένέπνεον 
άκράδαντον έμπιστοσύνην.

Πριν ή τελειώση τό πολεμικόν συμβούλιον, 
καί πριν έτι οί ίππόται άποσυρθώσιν είς τάς 
σκηνάς των, δπως μεταδώσωσιν είς τούς ύπ’ αύ- 
τούς άνδρας τάς έν τώ συμβουλίφ ληφθείσας 
Αποφάσεις, καί καθ’ ήν στιγμήν ό Δάνδολος 
ήγέρθη άπό τής έδρας του καί ήτοιμάζετο νά 
τείνη τήν χεΐρα πρός τόν σύμμαχον αύτοΰ, μαρ- 
κήσιον τής Μομφεράτης, εισήλθεν άγγελιαφόρος 
είς τήν σκηνήν και άνήγγειλεν δτι άπεσταλμένος 
τοΰ βυζαντινού αύτοκράτορος έπεθύμει νά όμι- 
λήση πρός τούς άρχηγούς. Πάντες κατέλαβαν 
πάλιν τάς έδρας των καί μετ’ δλίγον ΐστατο ό 
άπεσταλμένος τοΰ αύτοκράτορος Ασκεπής ένώ
πιον τής όμηγύρεως.

Ό άπεσταλμένος ούτος ήτο Ιταλός τις έκ 
Πάομης, Νικόλαος ‘Ρόσσης καλούμενος, δστις 
πρό πολλών έτών μεταβάς είς Κωνσταντινούπολή 
έλαβεν ύπηρεσίαν παρά τή βυζαντινή αύλή. 
Ήτο άνήρ πεντηκοντούτης, δστις διά τής άξιο- 
πρεποΰς αύτοΰ συμπεριφοράς ένεποίει άγαθήν 
έντύπωσιν· τό βλέμμα του είχέ τι στερεόν συ
νάμα καί έλκυστικόν, δπερ έκ πρώτης δψεως 
έκίνησε τήν συμπάθειαν τών παρόντων καί ιδίως 
τοΰ μαρκησίου τής Μομφεράτης, δστις ήτο κο
σμοπολίτης.

Προσκληθείς ύπ’ αύτοΰ προσήλθεν ό 'Ρόσσης, 
έχαιρέτισε τήν όμήγυριν μετά πολλής εύγενείας 
καί είπεν
·■ — Γενναίοι ίππόται! τή έντολή τοΰ κυρίου
μου, τοΰ αύτοκράτορος τοΰ Βυζαντίου, έμφανί- 

ζομαι ένώπιον ύμών, δπως Ανακοινώσω ύμΐν 
έπ’ όνόματι αύτού, δτι καλώς μέν γινώσκει, δτι 
μεταξύ δλων τών ηγεμόνων τής Εύρώπης είσθε 
οι γενναιότεροι καί ισχυρότεροι, οτι δμως δέν 
δύναται νά έννοήση τίνος ένεκεν χριστιανοί 
εισβάλλουσιν ένοπλοι είς χώραν, άνήκουσαν είς 
ηγεμόνα χριστιανόν. Έλέχθη δτι ό σκοπός 
ύμών είναι ή άπελευθέρωσις τών άγιων Τόπων. 
Ό σεπτός μου κύριος έπαινεΐ τόν ζήλον ύμών 
καί κηρύττεται πρόθυμος νά ύπαστηρίξη ύμάς 
έν τή εύγενεΐ επιχειρήσει, παρέχων ύμΐν πάντα 
τά άναγκαΐα πλουσιοπαρόχως. Άλλ’ άντ’ αύτοΰ 
προσκαλεΐ ύμάς νά έγκαταλείψητε εύθός πάλιν 
τήν χώραν του· άλλως θέλει άναγκασθή πρός 
μεγάλην αύτοΰ θλίψιν ν’ άπελάση ύμάς διά τής 
βίας καί νά παρατάξη έναντίον ύμών δλας τάς 
δυνάμεις του. Μή νομίσητε, εύγενεΐς ίππόται, 
δτι ό σεπτός μου κύριος φοβείται τά δπλα σας 
ή τά πλοΐά σας· καί είκοσάκις μεγαλειτέρα άν 
ήτο ή δύναμις ύμών, δέν ήθελε φοβηθή αύτήν!

Βαθεΐα σιγή διεδέχθη τούς όπερηφάνους 
τούτους λόγους, λεχθέντας σοβαοώς καί βραδέως. 
Τό δμμα τοΰ γηραιού Δανδόλου άπήστραψε καί 
έστράφη ζωηρόν πρός τούς συνηγμένους ίππότας, 
ώς προσκαλοΰν αύτούς είς άμεσον κατά τοΰ θρα- 
σέως αύτοκράτορος έκδίκησιν. '0 μαρκήσιος 
τής Μομφεράτης ώχρίασεν έλαφρώς καί τό 
βλέμμα του προσηλώθη έπί τών οπαδών του ■ 
είτα δέ μετά φωνής βροντώδους, ήχούσης ώς 
φωνή στρατηγού όδηγοΰντος τούς στρατιώτας του 
είς τήν μάχην, είπεν·

— Όφείλομεν άπάντησιν είς τόν άπεσταλ- 
μένον τοΰ βυζαντινού αύτοκράτορος. Κόνων τής 
Βεθύνης, σύ έχεις τόν λόγον.

'0 κόμης Κόνων τής Βεθύνης ήτο είς τών 
πιστοτέρων οπαδών καί είλικρινεστέρων φίλων 
τοΰ μαρκησίου τής Μομφεράτης καί έθεωρεϊτο 
ώς ό εύγλωττότερος ρήτωρ έν δλω τώ στοατο- 
πέδιρ. ‘Υπερήφανος προσήλθε καί αποτεινόμενος 
είς τόν 'Ρόσσην είπε μετά φωνής ήχηράς.

— Ό άποστέλλων σέ κύριός σου απορεί δτι 
είσήλθομεν ένοπλοι είς τήν χώραν αύτοΰ καί 
ζητεί παρ’ ήμών έξήγησιν. ’Ανάγγειλαν αύτώ 
τήν άπάντησιν ήμών. Άπατάται μεγάλως, άν 
νομίζη δτι ή χώρα αυτή άνήκει αύτώ. Ή χώρα 
αΰτη άνήκει είς τόν αδελφόν αύτοΰ, τόν αύτο- 
κράτορα Ισαάκ, δν αύτός έλήστευσε καί έτύ- 
φλωσεν· είναι δέ σήμερον ή κληρονομιά τοΰ 
νέου τούτου ήγεμονόπαιδος, δστις ΐσταται έν 
μέσω ήμών.

Καί ύψών τήν χεΐρα ό Κόνων έδειξε τόν 
νέον ’Αλέξιον.

— "Ο,τι δέ Αφορά είς τήν έξήγησιν τών 
παρ’ ήμών ληφθέντων μέτρων, άπερ ό κύριός 
σου δέν δύναται νά έννοήση, προσέθηκεν ό Κό
νων έλαφρώς μειοιών, άνακοίνωσον αύτώ έπ’ δνο- 
ματι ήμών, δτι τήν έξήγησιν ταύτην δέν έχει 
νά ζητήση παρ’ ήμων, άλλ’ έν τή ιδία αύτοΰ 
συνειδήσει. Άρπαξ θρόνου είναι πάντων τών 
ήγεμόνων εχθρός· αίμοβόρον τύραννον Αποστρέ
φεται ή άνθρωπότης. Καί άν δέν ήτο ή θεο
δώρα, ή άδελφή τοΰ ’Ισαάκ, νύμφη τοΰ σεβαστού 
ήμών αρχηγού- καί άν δέν ήτο ή Ειρήνη, ή 
θυγάτηρ τοΰ ’Ισαάκ, σύζυγος, τοΰ ισχυρού τής 
1 ερμανίας αύτοκράτορος, τοΰ φίλου καί συμμά
χου ήμών, πάλιν θά ήρκουν τά δίκαια τής φύ
σεως καί τής φιλανθρωπίας, άπερ ό κύριός σου 
κατεπάτησε, νά όπλίσωσι τήν χεΐρα ήμών! Είπέ 
αυτω, οτι ήλθομεν δπως έπανορθώσωμεν τό 
προσγενόμενον άδικον.

•— 'Έν μόνον τφ ύπολείπεται μέσον, δπως 
άπαλλαγή τής έκδικητικής ήμών χειρός, καί το 
μέσον τούτο είναι, νά προσέλθη μόνος ένώπιον τού 
ανεψιού αύτοΰ καί οικεία θελήσει νά τω έγχει- 
ρίση τό άρπαγέν στέμμα! Έάν άποφασίση νά

κάμη τό διάβημα τοΰτο, τώ δίδομεν τόν ίππο- 
τικόν ήμών λόγον, νά συνηγορήσωμεν παρά τώ 
άνεψιώ αύτοΰ ύπέρ αύτοΰ, δπως τώ έξασφαλισθή 
15ίος ήρεμο; καί αντάξιος ήγεμόνος καταβάντος 
τοΰ θρόνου. Έάν δμως δέν δεχθή τήν πρότασιν 
ήμών ταύτην, τότε καί ήμεΐς ούδένα περαιτέρω 
□οον συμβιβασμού παρ’ αύτοΰ θέλομεν δεχθή!

'0 κόμης τής Βεθύνης άπεσύρθη μετά βα- 
θείας όποκλίσεως. Βλέμμα πλήρες εύμενείας 
ήτο ή έκφρασις τής εύχαριστήσεως τοΰ γέρον
τας Δανδόλου πρός τόν ρήτορα· ό δέ μαρκήσιος 
τής Μομφεράτης έψιθύρισεν. Εύγε, Κόνων!

Ό 'Ρόσσης έπιθέσας τόν πΐλόν του έπί τής 
κεφαλής άπήλθεν έκ τής σκηνής χωρίς νά προ-
φέρη άλλην λέξιν. —

' II έχθρα ήτο ήδη φανερά. Οί λόγοι τοΰ 
Απεσταλμένου τοΰ Βυζαντινού αύτοκράτορος και 
ή άγέρωχος άπάντησις τοΰ κόμητος τής Βεθύ- 
νης ήσαν τά δύο σημεία τής έπιθέσεως καί τής 
άντιστάσεως. 'Ως Αστραπή διεδόθη άνά τό στρα
τόπεδον ή είδησις τοΰ έν τή σκηνή τών άρχη- 
γών συμβάντος έπεισοδίου καί παρατεταμέναι 
έπευφημίαι Αντήχησαν έν τή ήσύχφ εσπέρα. 
’Έκπληκτοι είδον οί κάτοικοι άναχωροΰντα τόν 
άπεαταλμένον τοΰ αύτοτράτορος· έκπληκτοι ήκου- 
σαν τάς ενδείξεις τής χαράς Αντηχούσα? άπό 
τού ενός είς τό άλλο άκρον τοΰ εκτεταμένου 
στρατοπέδου, καί ένόησαν δτι επέκειτο ή κατά 
τής πρωτευούσης έπίθεσις. Καί άφ’ ενός μέν 
έγίνωσκον τήν δειλίαν καί τό Αναποφάσιστον τοΰ 
ήγεμόνος, άφ’ έτέρου δέ ήξευρον, δτι οί τόν 
θρόνον αύτοΰ περιστοιχοΰντες σύμβουλοι μεγα- 
λην έπί τών αποφάσεων του έξήσκουν επιρροήν, 
καί δτι ό αύτοκράτωρ ούδέποτε ήθελεν ύποχω- 
ρήσει έν δσω ήσθάνετο εαυτόν ύπερασπιζόμενον 
ύπό ένοπλων φυλάκων. Έντρομοι έσειον τήν 
κεφαλήν καί άπεσύροντο είς τάς οικίας των 
προαισθανόμενοι δτι αί έπερχόμεναι ήμέραι θα 
ήσαν ήμέραι μεγάλων συμβάντων. Καί δέν 
είχον μέν πολλήν συμπάθειαν πρός τους ξένους, 
ών έφοβοΰντο τάς ληστρικάς διαθέσεις· άλλ’ άφ’ ε
τέρου είχον βαρυνθή τήν όκταετή βασιλείαν ανι
κάνου καί άνισχύρου ήγεμόνος και έπεθυμουν 
νά ΐδωσι καταλαμοάνοντα τον θρόνον τοΰ άγιου 
Κωνσταντίνου άνδρα αντάξιον τής Αποστολής του.

καί τή χώρα 
Οί ξένοι ίππόται 

μέγαν φόβον, διότι “οι έκ τής 
ες έκεΐνοι δαίμονες” είχον δψιν 

ν1σως προησθάνοντο οί 
δυστυχείς έκεΐνοι άνθρωποι τήν μέλλουσαν τής 
χώρας αύτών τύχην· ίσως διέβλεπον εν τοις 
ξένοις έκείνοις όπλίταις τους μέλλοντας αύτών 
κυρίους, καί ό ύπνος τών δύσμοιρων κατοίκων 
τής Χρυσουπόλεως ήτο κατ’ έκείνας τάς νύκτας 
τεταραγμένος καί πλήρης κακών ονείρων. — 

Ήτο νΰξ βαθεΐα, δτε είς τήν σκηνήν 
δόγη τής Βενετίας είσήλθε ό μαρκήσιος 
Μομφεράτης. '0 Δάνδολος ήτο μόνος καί έξή- 
ταζε μετά προσοχής χάρτην τινά τοΰ Βοσπόρου, 
δν είχε πρό αύτοΰ άνοικτόν. Ήτο δέ τοσοΰτον 
δεβυθισμένος είς τάς σκέψεις του, ώστε ούδέ 
ένόησε τήν παρουσίαν τοΰ φίλου του. Συνήθως 
αί σκηναί τών Αρχηγών, ιδίως έν χώρα έχθρική, 
έφρουροΰντο ύπό ένοπλων άνδρών· άλλ’ ό Δαν- 
δολος, δστις ού μόνον πάντα κίνδυνον περιε- 
φρόνει, άλλά καί έν τώ πεδίφ τής μάχης τήν 
μεγαλειτέραν διετήρει ψυχραιμίαν, άφινεν έλευ- 
θέραν τήν είσοδον είς τήν σκηνήν του είς πάντα

Ώς άνθρωποι ηύχοντο έαυτοΐς 
αύτών μέλλον αίσιώτερον. 
τοΐς ένέπνεον 
ούσεως έλθόν 
άγρίαν καί δπλα βαρέα.

τοΰ 
τής

προσερχόμενον.
— Σεβαστέ μοι δούξ, είπεν ό Βονιφάτιος 

προχωρών έπιθυμώ νά συνδιαλεχθώ μετά σοΰ 
κατά μόνας· ήμην δέ βέβαιος δτι ήθελον ευρει 
έξυπνον έτι τόν άκάματον Δάνδολον.

— Παρατηρώ τόν στενόν τούτον πορθμόν, 

μαρκήσιε, δστις μετ’ ού πολύ θα καταστή δι ή
μάς τό στάδιον τοΰ άγώνος, άπεκρίθη ό Δάν
δολος παρουσιάζων τώ φίλω αύτοΰ έδραν παρα 
τήν τράπεζαν. ,Μετά τά χθεσινά συμβάντα καί 
μετά τό άπερίσκεπτον άγγελμα τοΰ βυζαντινού 
αύτοκράτορος ήρθη πάσα άμφιβολία καί ή ώρα 
τής πάλης ήγγικεν.

— Έχεις δίκαιον, είπεν ό Βονιφάτιος· αΰτη 
δέ είναι καί ή αίτια, ήτις μέ οδηγεί ένταΰθα. 
Δέν πρέπει νά περιφρονώμεν τόν έχθρόν, δσον 
άδύνατος καί άν ηναι.

— Καλή καί σωτήριος αρχή, άνταξία τοΰ 
άρχηγοΰ έκστρατείας, όποια είναι ή ήμετέρα.

— Τοσούτω μάλλον, προσέθηκεν ό μαρκή
σιος, νομίζω δτι δέν πρέπει νά έγκαταλείψωμεν 
ήν άπαξ έχαράξαμεν οδόν, καθ’ δσον ό βυζαν
τινός αύτοκράτωρ, άπευθύνων ήμϊν λόγους τόσον 
άγερώχους καί προκλητικούς, βασίζεται επί τών 
μυριάδων οπλιτών του καί έπί τών φυσικών 
καί τεχνητών οχυρωμάτων, ών ή έκπόρθησις 
δέν είναι πράγμα εΰκολον.

— Ουδόλως λαμβάνω ύπ’ δψιν τόν Αριθμόν 
τών οπλιτών του, άπήντησε μειδιών ό Βενετός. 
Είναι δούλοι μισθωτοί, τυχοδιώκται Ιΐισαΐοι καί 
Γενουήνσιοι, βάρβαροι Βαραγγηνοί. ούς συνδέει 
μόνον το ύλικόν συμφέρον είναι άνθρωποι άνευ 
καρδίας, ούς ή πρώτη τής τύχης μεταβολή θέλει 
άποσπάσει άπ’ αύτοΰ, καί ούς συγκοατεΐ μόνον 
ό φόβος, δν έμπνέει τό άξίωμά του. Ναί, μαρ
κήσιε, γνωρίζω τούς μισθωτούς τούτους όπλίτας, 
οΐτινες πωλοΰσιν είς τόν πλειοδοτοΰντα καί δπλα 
καί καρδίαν, καί οΐτινες λησμονοΰσι τόν δρκον 
των, άμα εύρωσι κύριον γενναιότερον μισθοδο- 
τοΰντα αύτούς· γνωρίζω τούς προδότας τουτους, 
οΐτινες έγκατέλιπον είς τήν τύχην του τόν αίμο
βόρον ’Ανδρόνικον, άμα ό ήγεμών έκεΐνος ύπέ- 
κυψεν ύπό το βάρος τών εγκλημάτων αύτοΰ!

— ’Αλλά τά δχυρώματα, Δάνδολε, τά όποια 
θρασύνουσι τον αύτοκράτορα εις τήν άντίστασιν;

— Αύτά καί έγώ ήδη έξετάζω, άπήντησεν 
ό Βενετός, Ίδέ έπί τοΰ χάρτου τούτου, Βονι- 
φάτιε· βλέπεις τήν θέσιν ταύτην έπί τής άσια- 
τικής τοΰ Βοσπόρου όχθης, θέσιν, ήν έσημείωσα 
διά τής μελαίνης ταύτης γραμμής; Είναι τό 
Σκούταρι, ένθα νΰν εύρισκόμεθα. Καί άπέναντι 
ήμών έπί τής έτέρας όχθης εχομεν τάς δεκα- 
τέσσαρας συνοικίας τής Κωνσταντινουπόλεως. 
Μία λοιπόν τών συνοικιών τούτων πρεπει να 
περιέλθη τό ταχύτερον είς τήν έξουσίαν ήμών. 
Άεργοι μένοντες έν τώ στρατοπέδω κατασπατα- 
λώμεν αδίκως καί τόν χρόνον καί τάς τοοφάς 
ήμών.

— Έννοώ κάλλιστα τήν άνάγκην ταύτην, 
είπεν ό μαρκήσιος, άλλά δέν δύναμαι νά ευοω 
τό σημεΐον, τό όποιον πρέπει νά καταστή τό 
κέντρον τής έπιθέσεως ήμών.

— Πρός ευρεσιν τοΰ σημείου τούτου, είπεν 
ό Δάνδολος, κατηνάλωσα τό ήμισυ τής νυκτός. 
Δέν ήτο εΰκολον τό πρόβλημα, Βονιφάτιε· ή 
λύσις αύτοΰ πολύν μ’ έκόστισε κόπον, άλλ’ έπι 
τέλους τό εύρον. Κρίνε καί σύ. Ή όχυρωτέρα 
τών συνοικιών είναι ή τοΰ Γαλατά, ήτις απο 
τοΰ ύψώματος άρχει τοΰ λιμένος. Τό σημεΐον 
τοΰτο έπί τοΰ χάρτου έμφαίνει τον πύργον τοΰ 
Γαλατά, ού ή έφοδος έσται πρώτον ήμών μέ- 
λημα. Έπί τοΰ πύργου τούτου είναι στερεω
μένη άλυσος ισχυρά έκ σιδήρου, ήτις έρειδομένη 
έπί στερεών πασσάλων έν τή θαλάσση κλείει 
τόν λιμένα καί καθιστά αδύνατον τήν προσόρ- 
μησιν πλοίων. Ή άλυσος αΰτη, ή περικλειουσα 
τόν λιμένα, στερεοΰται διά τοΰ έτέρου άκρου 
έπί τοΰ κυριωτέρου όχυρώματος τοΰ Βοσπορου, 
καί οΰτω σχηματίζεται ολόκληρος σειρά φρου
ρίων καί όχυρωμάτων. Ίοΰτο είναι, γενναίε 
μαρκήσιε, τό μυστικόν τών πολυθρυλλήτων τού

των τής βυζαντινής πρωτευούσης οχυρωμάτων, 
περί ών τοσοΰτος γίνεται λόγος.

— Περί τής σπουδαιότητος τών οχυρωμάτων 
τούτων έν Βενετία ήδη όντες έπληροφοοήθημεν, 
καί σήμερον', ίστάμενοι παρά τόν Βόσπορον έν- 
νοοΰμεν πόσον Απειλητικά μάς έμφανίζονται.

— θέλεις νά ματαιώσης τήν δύναμιν αύτών; 
είπεν ό Δάνδολος ζωηρώς· θέλεις νά ίδης κα- 
ταρρέοντα τά φοβερά ταΰτα οχυρωματικά έργα:

— Τοΰτο θά ήτο ή άρχή τοΰ τέλους, άπήν
τησεν ό μαρκήσιος.

— Καί τό ζήτημα τοΰτο έλυσα, άνέκραξεν 
ό Δάνδολος μετά μειδιάματος θριαμβευτικού. 
Ή έφοδος κατά τοΰ πύργου τοΰ Γαλατά δέον 
νά γείνη αΰριον άμέσως.

— Αΰριον; Αΰριον; έπανέλαβεν ό μαρκήσιος.
— Ναί, αΰριον, Βονιφάτιε· εύθός τήν πρωίαν 

διαπλέομεν τον Βόσπορον τά πλοΐα είναι έτοιμα. 
Οί όπλΐται μας άποβιβάζονται είς τήν άπέναντι 
όχθην καί όρμώσι, παν πρόσκομμα καταορίπτον- 
τες, κατά τοΰ πύργου, δστις περί τήν έσπέραν 
έσεται έν ταΐς χερσίν ήμών.

— Αΰριον; Αΰριον; έπανέλαβεν ό Βονιφά
τιος.

— Διστάζεις, Βονιφάτιε; Δειλίας; άνέκραξεν 
ό άτρόμητος πρεσβύτης. Ούδέ στιγμή πρέπει 
ν’ άπολεσθή. Ιίάν πολεμικόν σχέδιον πρέπει 
νά συζητηθή ώρίμως καί ν’ άποφασισθή βρα
δέως· ή έκτέλεσις δμως αύτοΰ πρέπει νά γείνη 
ταχεία. Έμπιστεύθητι, μαρκήσιε, είς τήν πο
λυχρόνιον πείράν μου καί σκέφθητι δτι μιας 
ήμέρας Αναβολή δύναται νά έχη τάς καταστρε- 
πτικωτέρας συνέπειας. Διά τους όπλίτας τοΰ 
Αγίου Μάρκου έγγυώμαι έγώ.

— Καί νομίζεις, Δάνδολε, είπεν ό Βονιφά
τιος ύπερηφάνως, δτι οί Γαλάται μου θά δπι- 
σθοδρομήσωσιν δταν έγώ τοΐς είπω · Έμπρός!

— Έάν άμφέβαλλον περί τούτου, γενναίε 
μαρκήσιε, είπεν ό δόγης τείνων τήν χεΐρά του 
πρός τον σύμμαχόν του, δέν θά εύρισκόμεθα σή
μερον ένταΰθα. — Πλήν ή ημέρα προσεγγίζει- 
δός τάς αναγκαίας οδηγίας, δπως ή πρώτη τοΰ 
ήλιου άκτ'ις εΰρει ήμάς βαδίζοντας προς τήν 
Κωνσταντινούπολιν. ’Απόψε δέν θά κοιμηθώμεν· 
αΰριον θ’ άναπαυθώμεν έν τώ δχυρώ πύργοι τοΰ 
Γαλατά.

Ό μαρκήσιος τής Μομφεράτης έσφιγξε τήν 
χεΐρα, ήν τώ έτεινε ό άνδρεΐος Δάνδολος, καί 
οί δύο άνδρες έχωρίσθησαν. —

("Επεται τό τέλος.)

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ.
Κόρη γλυκεία 

τοΰ παραδείσου, 
παραμυθία 

τής συμφοράς, 
μία καί μόνη, 

έλπίς, φωνή σου 
άνανεόνει

«ηγή*  ζαΡ«ί·
Όπόταν πλέω

είς δυστυχίας ■
όπόταν κλαίω 

έλεεινά, 
σύ έπιχύνεις 

άκτϊνας θείας 
καί μέ θαρρύνεις 

είς τά δεινά.
Ά. Κατακουζηνός.
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ΤΟ ΣΤΕΝΑ ΤΗΣ ΡΟΝΣΕΒΑΛΛΗΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΥΡΗΝΑΙΟΙΣ.
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ΤΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟΝ ΤΩΝ ΔΟΥΚΩΝ

ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ.

(Μετά είκόνος, όρα σελ. 249.)

ΙΑ τών περιεργοτέρων οικοδομών τής 
Βενετίας και ύπδ έποψιν ιστορικήν καί 
αρχιτεκτονικήν είναι άναμφιβόλως τδ 

μεγαλοπρεπές άνάκτορον τών δουκών τής Βενε
τίας, ού τήν πρδς τήν θάλασσαν πρόσοψιν πα- 
ριστφ ή παρατεθειμένη ήμών είκών. Τδ λαμ- 
πρδν τοΰτο οίκοδομημα, εν τών ωραιότερων 
δειγμάτων τοΰ έν Ιταλία γοτθικού ρυθμού, έχει 
σχήμα ακανόνιστου τετραγώνου και κατέχει τήν 
θέσιν μεταξύ τής πλατείας τοΰ 'Αγίου Μάρ
κου καί τής θαλάσσης. 'Η πρδς τήν μικράν 
πλατείαν, τήν καλουμένην Piazetta, πτέρυξ καί 
τδ επί τής προκυμαίας τμήμα είναι τά άρχαιό- 
τέρα. Τδ άνω πάτωμα περιέχει, τάς μεγάλας 
αίθουσας τοΰ συμβουλίου καί τά δωμάτια τών 
δουκών. Κατά τδν αρχιτέκτονα καθηγητήν 'Ρου- 
σκϊνον ή ανατολική άκρα τής πρδς τήν θάλασσαν 
έστραμμένης προσόψεως είναι ή πασών άρχαιο- 
τέρα, άνηγέρθη δέ έν έτει 813, ευθύς άμα οί 
Βενετοί άπεφάσισαν νά έγκαταστήσωσι τήν έδραν 
τής κυβερνήσεώς των έπί τής νήσου τοΰ 'Ριάλ- 
του. Περί τοΰ άρχαίου τούτου οικοδομήματος, 
οΰ ή είσοδος ήτο έκ τής μικράς πλατείας ούδέν 
θετικδν γινώσκομεν· τοΰτο μόνον είναι γνωστόν, 
οτι τδ αρχαΐον τοΰτο μέγαρον έμεινεν έν χρήσει 
μέχρι τή; αρχής τής ιδ'. έκατονταετηρίοος, οτε 
άπεφασίσθη νά γείνωσι διάφοροι προσθήκαι καί 
ανακαινίσεις. Μόλις έν έτει 1423 έπερατώθη 
ή οικοδομή τής κυρίας προσόψεως, οτε διε- 
κοσμήθη καί ή αίθουσα τοΰ μεγάλου Συμβου
λίου. Έν τούτοις δμως, δπως μή άπολεσθή ή 
άρχαία ιστορική σημασία, άπεφασίσθη, ή είσο
δος νά μείνη πάντοτε άπδ τής μικράς πλατείας, 
έπεβλήθη δέ πρόστιμον χιλίων φλωρίων είς δν 
τινα ήθελε γνωμοδοτήσει άλλως. Μ’ δλον τοΰτο 
εύρέθη δόγης (δ Μοτσενϊγος), δστις καταστρα- 
φείσης τής άρχαίας προσόψεως ύπδ πυρκαϊάς 
άπεφάσισε νά πληρώση τδ πρόστιμον καί νά 
κάμη τήν πρότασιν, ήτις καί παμψηφεί έγένετο 
δεκτή. Ουτω δέ τήν 27 Μαρτίου 1424 κατε- 
δαφίσθη τδ άρχαϊον μέγαρον Τσιάνη καί έγέ
νετο ή έναρξις τής άνακαινίσεως τής πλατείας 
καί τοΰ ανακτόρου. Άπδ τής έποχής ταύτης 
χρονολογείται έπομένως ή νέα βενετική άρχι- 
τεκτονική. Έτέρα πυρκαϊά συμβάσα ένα αιώνα 
μετά ταΰτα άπετέφρωσε τήν πρδς τήν θάλασσαν 
λαμπράν πρόσοψιν, ήτις έδέησε νά άνεγερθή έκ 
νέου δπως σήμερον παρουσιάζεται ήμϊν. Κατά 
τήν έποχήν ταύτην κατηργήθησαν αί έπί τοΰ 
άνω πατώματος εύρισκόμεναι φυλακαί καί κατε- 
σκευάσθησαν αί ύπόγειοι φυλακαί, ας πάντες οί 
τήν Βενετίαν έπισκεπτόμενοι γνωρίζουσι. Τότε 
δέ άνηγέρθη καί ή δλως ιδιόρρυθμος, κρεμαστή 
ούτως είπεΐν, γέφυρα τών Στεναγμών, δι’ ής οί 
έν τή αιθούση τοΰ συμβουλίου καταδικαζόμενοι 
μετεφέροντο είς τάς ύπογείους φυλακάς, έν αίς 
οί πλεΐστοι παρεδίδοντο είς οίκτρδν θάνατον 
είτε άπαγχονιζόμενοι είτε καί πνιγόμενοι έν 
καιρω νυκτδς έν τή θαλάσση. Έν τφ άνακτόρφ 
τών δουκών συγκεντροΰται σχεδόν ολόκληρος 
ή ιστορία τής παντοδυνάμου βενετική; δημο
κρατίας.

ΤΑ ΣΤΕΝΑ ΤΗΣ ΡΟΝΣΕΒΑΛΛΗΣ 

ΚΑΙ

Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΡΟΛΑΝΔΟΥ.

(Μετά είκόνος, όρα σελ. 248.)

'Ρολάνδος ήτο ό ένδοξώτερος τών οπα
δών τοΰ Καρόλου τοΰ Μεγάλου. Ή 
ιστορική βάσις περί τοΰ ανδρείου τούτου 

μαχητοΰ στηρίζεται μόνον έπί τής μαρτυρίας 
Έγιγχάρδου τινός, δστις λέγει, δτι μεταξύ τών 
εύγενών ιπποτών, τών πεσόντων έν τοΐς στενοί; 
τών Πυρηναίων κατά τήν έπιστροφήν τοΰ αύτο
κράτορος Καρόλου έξ Ισπανίας (έν έτει 778 
μ. Χρ.) ύπήρχε καί δ 'Ρολάνδος (Hruodlandus, 
Britannici liinitis praefectus). “Ισως καί ή 
μαρτυρία αΰτη, ήτις δέν εΰρηται έν δλαις ταΐς 
βιογραφίαις τοΰ μεγάλου Καρόλου, μετεφυτεύθη 
άπδ τής παραδόσεως είς τήν ιστορίαν. Κατά 
τήν παράδοσιν, ό ρωμαλέος, άνδρεΐος καί εύ- 
σεβής 'Ρολάνδος ήτο άνεψιδς τοΰ αύτοκράτορος 
Καρόλου, υίδς δηλ. τής άδελφή; αύτοΰ Βέρθας. 
Έκ τών λαμπρών αύτοΰ άθλων, τδ λαμπρότερον 
ήτο τδ έξυμνούμενον έν τω γνωστώ έπικφ ποιή- 
ματι τοΰ 'Ρολάνδου. Τδ ποίημα τοΰτο άναφέρει 
δτι ό 'Ρολάνδος τή προτροπή τοΰ μητρυιού αύ
τοΰ, τοΰ προδότου Γανελώνος τής Μαγουντίας, 
διορισθείς παρά τοΰ αύτοκράτορος Καρόλου το- 
ποτηρητής τής'Ισπανίας, έμπίπτει είς τά στενά 
τής 'Ρονσεβάλλης έν τοΐς Ιΐυρηναίοις είς τήν 
ένέδραν τοΰ βασιλέως τών Σαρακηνών Μαρσι- 
λίου καί μετά πεισματώδη μάχην φονεύεται, 
άφ’ ού μάτην προσεπάθησε νά θραύση τδ λαμ
πρόν αύτοΰ ξίφος Δυρανδάλ καί νά άναγγείλη 
διά τής σάλπιγγάς του τήν δεινήν αύτοΰ θέσιν. 
ΊΊ παράδοσις αΰτη έγένετο είς τούς Γάλλους 
ύπόθεσις δημοτικών ασμάτων, τά όποια άπο- 
τελοΰσι τήν βάσιν τών ύπδ πολλών συγγραφέων 
κατά τδν ια'. καί ιβ'. αιώνα συντεταγμένων 
Χρονικών τοΰ Τουρπίνου. Κατά τά Χρονικά 
ταΰτα ποιητής τις τοΰ ια'. αίώνος έποίησε το 
γαλλικόν δημώδες ασμα (τδ ασμα τοΰ 'Ρολάν
δου) δπερ πόλλακις έν ΙΙαρισίοις έξεδόθη, κατά 
πρώτον ύπδ τοΰ Φραγκίσκου Μιχαήλ έν έτει 
1837. Έκ τοΰ άρχαίου γαλλικού έπους συν- 
ετάχθη καί τδ γνωστόν λατινικόν ποίημα καί 
τδ άρχαϊον άγγλικόν, ού μόνον περικοπαί τινες 
διεσώθησαν, ώς καί τδ ισλανδικόν "Karlamagna- 
Saga”. Τδ ιταλικόν έπος "La Spagna” τοΰ 
Ζανουβίου, Φλωρεντινού άκμάσαντος κατά τδν 
ιδ'. αιώνα δέν έχει μόνον ύπ’ δψιν τδ γαλλικόν 
ποίημα άλλά καί διάφορα άρχαΐα ιταλικά 
ασματα, ύπόθεσιν έχοντα τόν θάνατον τοΰ 'Ρο
λάνδου. "Ολων τών ποιημάτων ταύτων άνώτερα 
είναι τρία ιταλικά ποιήματα τοΰ ιε'. καί ιστ'. 
αίώνος, ύπόθεσιν έχοντα τά κατορθώματα τοΰ 
'Ισπανού ήρωος. Είναι δέ τά ποιήματα ταΰτα 
α'.) τδ Morgante maggiore τού Λουδοβίκου 
Pulci, β'.) τδ Orlando innamorato τοΰ Βο- 
γιάρδου καί γ'.) τδ πάντων άριστον Orlando 
furioso τοΰ μεγάλου Άριόστου, τδ άθάνατον 
άριστούργημα τής Ιταλικής φιλολογίας. Τά 
τρία ταΰτα ποιήματα βασίζονται ού μόνον είς 
τάς άρχαίας γαλλικάς παραδόσεις, άλλά καί εί; 
διάφορα έργα καί διαφόρους περιγραφάς, αΐτινες 
δέν περιήλθον μέχρι; ήμών. Εννοείται δε δτι 
είς σύνταξιν τών λαμπρών τούτων έπών συνε- 
τέλεσε τά μάλιστα καί ή φαντασία τών ποιητών 
καί ιδίως τοΰ Άριόστου. —

Υπολείπεται ήδη νά είπωμεν όλίγα τινά 
καί περί τοΰ μέρους, έν ω συνέβη ό ύμνούμενος 
θάνατος τοΰ ήρωος 'Ρολάνδου. Τδ μέρος τοΰτο 
δπερ παριστα ή παρατεθειμένη είκών, καλείται 

"Τδ ρήγμα τοΰ 'Ρολάνδου” (La breche de Ro
land), καί είναι εν τών άγριωτέρων στενών έν 
τοΐς Πυρηναίοις. Ή άνάβασις μέχρι τοΰ ύψη- 
λοΰ τούτου στενού (1380 ποδών) είναι είς άκρον 
επίπονος καί δή καί έπικίνδυνος, διότι ού μόνον 
τδ έδαφος είναι πετρώδες, άλλά καθίσταται καί 
ολισθηρόν ένεκα τών πεπηγμένων χιόνων, αΐ
τινες διατηρούνται καθ’ δλον σχεδόν τδ έτος. 
Αγει τδ στενόν μεταξύ άποτόμων βράχων ύπερ- 

κειμένων τής δδοΰ, έκ τών οποίων πολλάκις 
άποσπώνται δγκώδεις λίθοι καταπίπτοντες μετά 
βροντώδους πατάγου. Τήν δίοδον ταύτην μετα
χειρίζονται σήμερον οί Ισπανοί λαθρέμποροι, οί 
έν καιρω μάλιστα χειμώνος έν άνέσει έξασκοΰντες 
τδ έπάγγελμά των. Πρδ τής συστάσεως τή; 
σιδηροδρομικής γραμμής, τή; ένούσης τήν Γαλ
λίαν μετά τής 'Ισπανίας, διήρχοντο διά τοΰ 
στενού τούτου καί οί έπιβάται καί τά στρατιω
τικά σώματα. Σήμερον τδ μέρος είναι έρημον 
καί ή φαντασία τοΰ περιηγητοΰ δύναται εύκόλως 
ν’ άσχολήται μέ τήν άρχαίαν παράδοσιν καί μέ 
τδν ήρωα, δστις ένταΰθα έπεσεν ένδόξως.

Ο ΕΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΓΕΑΣ1*)  ΕΝ ΝΑΞΩι.

Λόγιος ομογενής, ό έν Σιούτ τής ’άνω Αίγύπτου 
διαμένων Κύριος Ί. Καμπάνής, άπέστειλεν ήμϊν τήν 
κάτωθι σύντομον περιγραφήν μιας τών παραδείσιων 
γωνιών τού ‘Ελληνικού κράτους, τού έν Νάςω γνωστού 
έλαιώνος τής Τραγέας, ήν άσμενοι δημοσιεύομεν.

ΠΕΙΔΗ οί άναγνώσται τού " Εσπέρου” 
ούτε ύπάλληλοι οικονομικοί τής Ελ
λάδος έχρημάτισαν, ούτε δέ πάντες 

τόσον γεωγραφικοί είναι, ώστε νά γινώσκωσι 
καί τούς δήμους τούς Ελληνικούς πάντας, άνάγκη 
νά είπωμεν δτι ό έλαιών τής Τραγέας κεΐ
ται έν Νάξφ, ομώνυμο; τοΰ δήμου. Είναι δέ 
ή Νάξος ή βασιλίς τών Κυκλάδων, ό δέ λόγος 
λέγει ό νησιωτικός ·

“"Ο,τι αξίζει ή ΙΙάρος καί ή ‘Αξιά, 
Δέν κάνουν τ’ άλλα τά νησιά.”

Ό έπιθυμών νά έπισκεφθή τήν νήσον άς μεταβή 
είς Σύρον τδ πρώτον, καί έκεΐθεν ή Έλλην. 
Άτμοπλοϊκή Εταιρία περιδεώ; μέν άπνεύστως 
δέ άγει άντί τριών δραχμών τδν βουλόμενον· 
λαμβάνονται καί δωρεάν μαθήματα άφοβίας καί 
ύπομονής δια τήν άμφιταλάντευσιν τού άτμο- 
πλοίου καί τήν άταξίαν. Μετά δύο ώρών δρό
μον φαίνεται καθαρά ή Νάξος, όμοια πρδς καρ
χαρίαν ήλιαζόμενον έπί τών κυμάτων, μετά τρεις 
δέ ώρας κατά τήν ναυτικήν φράσιν είσαι άπδ 
κάτω, δηλ. έφθασες.

Ως αί άδελφαί της καί ή Νάξος έχει γυμνά 
τά δρη, άλλά υψηλά, δλίγοι δέ τινες θύμος καί 
θάμνοι είναι οί άντιπρόσωποι τού φυτικού βα
σιλείου καί που καί κερατέα τις καί άγριελαία, 
κλαίουσαι τήν μοναξιάν των καί άναμένοοσαι 
στωϊκώς ή τήν χεΐρα τού άνθρώπου ή τδν 
όδόντα τής αίγδς διά νά εΰρωσι τάς άδελφάς 
των. Διότι ό βουλόμενο; τήν Ελλάδα δα- 
σεΐαν, δέον νά έκριζώση τούς δδόντας τών 
αιγών καί τά; χεΐρας τών άνθρώπων. Ύπάρ- 
χουσι δε νόμοι προστατευτικοί καί δή καί δα
σοφύλακες άδρώς μισθοδοτούμενοι· άλλ’ ύπάρ- 
χουσι καί αίγες μέ δδόντας καί κάτοικοι μέ 
χεΐρας, πολύ δέ αισιόδοξος είναι έκεΐνος, δστις, 
τούτων υπαρχόντων, θά περιμείνη νά ΐδη τήν 
Ελλάδα πολύδενδρον καί πυκνόφυλλον. Άλλά 
ταύτα πρδς άλλους είναι μέλημα.

·) Τραγεία ή Τραγέα, πόλις έν Νάξφ, καί Τρα- 
γέαι καλουαένη (Εδπολις), έν ή ύπήρχε ναός τού 
Τραγιού ’Απόλλωνος.

Ή νήσος δέν έχει ούτε ένα ορμίσκον άσφαλή, 
ώστε κινδυνεύει τις περισσότερον άπδ τού άτμο- 
πλοίου νά έξέλθη είς τήν ξηοάν ή έν άνοικτφ 
πελάγει. Πρωτεύουσα τής νήσου είναι ή όμώ- 
νυμος κωμόπολις, μεσαιωνική άπολίθωσις, έχουσα 
όδοκαθαριστάς τούς συντρόφους τού Άγιου Αν
τωνίου καί όδού; έλικοειδεΐς, στενά; καί άνη- 
λιάστους. Έν αύτή σώζονται έτι άπόγονοι 
αριστοκρατικών οίκων σταυροφορικών, καί εύχά- 
ριστον μοί ήτο δτι άνεκάλυψα εί; δύο ή τρεις 
τούτων τού; γαλανούς όφθαλμούς καί τήν ξαν
θήν κόμην καί τδ ήγεμονικδν άνάστημα τών 
ιπποτών, οΰ; βλέπομεν είς τά μουσεία τής Δύ- 
σεως.

"Α; καταλείπωμεν νΰν τήν Κωμόπολιν καί 
«ς σπεύσωμεν είς τδ έσωτερικόν, διότι έκεϊ 
είναι ή ζωή, ή κίνησις, ή πρόοδος, έκεϊ φαίνον
ται νέαε οΐκοδομαί, νέα έργαλεΐα έλαιοτριπτικής, 
καί νή τδν Δία καί αρχή, ήτις δμως δέν είναι 
τδ ήμισυ τοΰ παντός, αμαξιτής όδοΰ. Μέγα 
τοΰτο έν νήσοι; Κυκλαδικοί;!

"Οπως ό έπιθυμών νά περιηγηθή τάς νήσους 
δέον νά καταφύγη πρδς τήν άτμοπλοϊκήν Εται
ρίαν Σύρου, οΰτω καί ό τδ έσωτερικδν τών 
νήσων θέλων νά παρατηρήση, δέον νά καταφύγη 
εί; τού; άγωγιάτας, οΐτινες νή τδν κύνα καί 
ευπροσήγοροι είναι καί εύθυμοι καί δχι τόσον 
παραδόπιστοι. Έγώ έκεϊ εί; τήν άγοράν έτυχε 
νά πέσω είς τάς χεΐρας τοΰ . . . έλησμόνησα 
τδ κύριόν του όνομα, ένθυμοΰμαι δμως δτι ό 
κόσμος προσεφώνει αύτδν "Δημαρχάκι”, καί 
έχαιρεν ό άνήρ διά τήν προσφώνησιν ταύτην. 
Αύτδς λοιπόν ήτο άνθρωπος καλός καί εύπρο- 
σήγορος· άνέλαβε δέ άντί πέντε δραχμών τα
μειακών νά μέ ύπάγη καί έπιστρέψη έκ τοΰ 
έλαιώνος είς τδν λιμένα, ύπέρ τάς τέσσαρα; 
ώρα; άπέχοντα τούλάχιστον. θά ήτο δέ μεγάλη 
μου άγνωμοσύνη, άν μή έλεγον δτι κατά τήν 
νύκτα μ’ έφιλοξένησε, καί παρέθετο γενναΐον 
οίνον καί καλά ψάρια τηγανητά καί κλίνην καθα- 
ράν· ώστε τάς πέντε δραχμάς τάς έπήρα διπλά; 
όπίσω. Καί έπειτα λέγουν οί Πάριοι δτι οί 
Νάξιοι δέν είναι φιλόξενοι!

Τδ δημαρχάκι λοιπόν κατά πόδα; τήν 
ράβδον πρδ; τδν ήμίονον καί τήν γλώσσαν πρδ; 
τδν συνοδίτην, δημοτικόν διδάσκαλον μετατεθέντα 
εί; τά νέα σύνορα, εύθύνων, ένθουσίαζε τδν ένα 
καί παρηγόρει τδν άλλον κατά τδ μακρδν ταξεί- 
διον. "Αμα έτελειώσαμεν τδ τμήμα τή; αμαξι
τής όδοΰ ήρχισαν οί καθ’ αύτδ νησιωτικοί δρό
μοι καμωμένοι μόνον δι’ αιγάγρους ή έκ τών 
άνθρώπων δι’ δσους έλαχε νά έχωσι τήν εύκι- 
νησίαν καί ζωηρότητα τοΰ άγωγιάτου μου. Έπέ- 
σαμεν μέσα είς τά βουνά ψιλά καί σοβαρά, δπου 
ό κορυδαλλός παίζων τδ "πίφερόν του” διεσκέ- 
δαζε τόν κροκόδειλον (νησιωτικόν χαμαιλέ
οντα) ήλιαζόμενον καί τήν ύδροχαρή χελώνην 
πλέουσαν νωχελώς έντός μικρών λάκκων, οΰς 
σχηματίζει ρύαξ κατερχόμενος έκ τών δρέων, 
δστις θά έτρεφεν άπειρον πληθύν πλατάνων άν 
μή οί κάτοικοι είχον χεΐρας · διότι κεϊνται χον
δροί κορμοί γηραιών άπεξηραμένων πλατάνων 
μαρτυροΰντες, δτι δτε ή Νάξος είχεν άπλοΰ; 
καί άγράφους νόμους, δέν είχε δέ ούτε δασοφύ
λακας ούτε δασονόμους, είχεν ή ρευματιά πε
λώρια δένδρα καί νύμφας δρυάδας καί νηρηΐδας. 
Γών νεωτέρων δέ τις ειρωνευόμενος καί τάς αίγας 
καί τούς άνθρώπους έφερε καί έφύτευσε κάκτου; 
χλοερού;, οΐτινες προς άμφοτέρους άχρηστοι 
διατηρούνται καί άκμάζουσι καί εύάρεστόν τι 
προξενούσι τφ δφθαλμφ.

Δέν ήξεύρω πώς τα άκακα έκεΐνα δένδρα 
μέ τδ ύψηλδν αύτών στέλεχος καί μέ τδν θύσα
νον έπάνω μοί έφάνησαν ώς νά ήσαν τόσοι 
Γσιάλοι μεταμορφωθέντες εί; κάκτους, καί τή 

άληθεία, άν καί έπέρασεν ή έποχή τών φαντα
σμάτων, έκών άκων άνεμνήσθην αύτών, δτε στρέ- 
ψας είδον ύπέρ έμέ τήν φωλεάν των, τδ φοβερόν 
φρούριον, δπερ οί κατακτηταί άνήγειραν έν εύ- 
Οέτφ θέσει καί έδέσποζον οΰτω τής νήσου άπά- 
σης, έκπέμποντες έκεΐθεν ώς άρπακτικούς ίέρακας 
τούς σταυρωτά; τή; έποχή; έκείνης, οΰς 
Τσιάλους έλεγον, δτε κατά τδ παράδειγμα 
τοΰ Fra Paoli οί Γραικοί έδιοικοΰντο con pane 
e bastonate.

Άλλά "περασμένα ξεχασμένα”, άν καί δέν 
φαίνεται νά έξεχάσθησαν, διότι άκόμη ό λαός 
τής Νάξου άποκαλεϊ τσιάλον πάντα αρπαγα 
καί βίαιον. Άλλ’ ειρήνη είς τδν ύπνον του καί 
ή γή έστω αύτφ έλαφρά!

Τδ φρούριον δμως, άν είχε στόμα, τίς γινώ- 
σκει πόσα φρικτά θά έλεγε, πόσα τέκνα άφησεν 
δρφανά, πόσα; συζύγους χήρας, καί πόσου; είδε 
νά ρίψωσι κατά κρημνών. Άλλά τά μνήματα 
δέν ομιλούν καί τά παρελθόντα λησμονούνται. 
Άλλ’ οί Τσιάλοι έμειναν παρά τφ λαφ ώς έν- 
σάρκωσις κακού δαίμονος · άλλ’ ώς άν οί Τσιάλοι 
καί οί κάκτοι νά μέ έπλεξαν καί Ομιλώ περί 
αύτών, λησμονών δτι ό λόγος περί τοΰ έλαιώνος 
τής Τραγέας. —

"Αμα εύρεθή τις ύπδ τδ φρούριον, ένθα τά 
βουνά σχησματίζουσι σάγμα, ό οφθαλμός μένει 
έκστατικός, διότι χωρίς ποτέ νά τδ φαντασθή 
πρδ τών ποδών του βλέπει αύτδ τοΰτο τδ σάγμα 
άνεστραμμένον, άπέραντον, χλοερόν μέ πλαίσια 
γύρω του τά ύψηλά καί γυμνά βουνά, ατινα, ώς 
νά τά έσχεδίασεν ό Τιτιανός, διά τής άγριότη- 
τος καί γυμνότητος αύτών καί διά τής άντιθέ- 
σεω; τόσον έπιδεικτικόν, τόσον θελκτικόν καί 
μεγαλοπρεπή παριστώσι τδν πίνακα, δστις είναι 
αύτδς δ έλαιών. Ούχί δ’ έγώ, δ απλούς περί 
τά τοιαΰτα, άλλά καί ό βασιλεύς "Οθων καί ή 
βασίλισσα Αμαλία, δ φιλέλλην θείρσιος καί δ 
υίδς αύτοΰ ό καλλιτέχνης καί πολλοί άλλοι 
περιηγηταί διημέρευσαν έκεϊ, άποθαυμάζοντες 
τό τε πλαίσιον καί τήν εικόνα. Έκεϊ που θά 
έμαθεν δ Τιτιανός τάς άντιθέσει; τών χρωμά
των καί ό ήμέτερος Ισοκράτης τάς άντιθέσει; τών 
λόγων.

Και ό έλαιών έκεΐνος, ώς ή ώραία κόρη, ή; 
το κάλλος εξωραΐζει άνθος είς τδ στήθος, έχει 
τάς καλλονάς του τάς προσθέτους· έν χωρίον 
ύψηλά, ύψηλά καί είς τδ μέσον έτερον χωρίον, 
καί πύργον πρδ; τήν νήσον μεγαλοπρεπή καί 
ελαιοτριβεία, καί έκκλησίαν έν θέσει έπιφανή, 
ρυθμού άναγεννήσεως, έπί τδ Ναξιώτερον δμως, 
καί τέλος τδ χωρίδιον τοΰ δδηγοΰ μου, οΰ ούδέ
ποτε θά λησμονήσω τήν φιλοξενίαν, καί τήν 
μοναδικήν θέαν, ής άπολαύει τις άπδ τής οι
κίας του.

Φοβούμενος πλήν, μή τις κακοθελητής τών 
Ν άξιων είπη δτι μεγάλα λέγω διά τδν έλαιώνα 
τής Τραγέας, μένω έως αύτοΰ. Άλλά τδ βέ
βαιον είναι δτι τήν ήμέραν (πότε θά έλθη αύτή 
ή ήμέρα;), καθ’ ήν γράψη τις La Grece pitto- 
resque, δπως έγραψαν πολλοί μέν καί άλλοι, 
άλλ' ιδίως οί Ελβετοί τήν 'Ελβετίαν των, τήν 
ήμέραν, καθ’ ήν θά ύπάρξη καί έν Έλλάδι δλίγη 
εύκολια και δρόμοι, μή μόνον δΐ αιγάγρους, τήν 
ήμέραν έκείνην τδν έλαιώνα τής Τραγέας θά 
έπισκέπτωνται οί ξένοι, δπως το Σορρέντον, τάς 
λίμνα; τής Λομβαρδίας καί τά βουνά τής Ελ
βετίας. ’Άν δέ ό θεός φωτίση ώς τότε τδ 
δημαρχάκι ού μόνον νά λέγηται, άλλά νά ηναι 
καί δήμαρχος, οί περιηγηταί θά έχωσιν όδηγδν 
άπαράμιλλον καί φιλόξενον, καί θέαν έξαισίαν 
έκ τής οικίας του.

Άλλά ή Νάξος έχει καί άλλα ώραΐα πράγ
ματα κεκρυμμένα, δι’ α καί δικαίως ώνομάσθη 
Μικρά Σικελία. Τί αμαρτία, δτι τόσα προϊόντα 

χάνονται, τί αμαρτία δτι τόσοι νέοι χάνονται 
βωμολοχοΰντες καί θεσιθηρούντες! "Απειροι 
κεϊνται οί άνεκμετάλλευτοι θήσαυροί· άλλ’ άκόμη 
δεν έφύσησε ζωοποιόν πνεύμα παραγωγικότητος. 
Τήν ήμέραν, καθ’ ήν τά προϊόντα τής Νάξου, 
το ελαιον, τά έσπεριδοειδή, οί καρποί καί οί 
οίνοι παοασκευασθώσιν δπως οί τής Γαλλίας 
καί Ιταλίας, ή Ελλάς θ’ άποκτήση έκ τοΰ 
μηδενδς άπειρον πλοΰτον καί οί Νάξιοι έντιμον 
καί εύμαρή βίον άλλά τίς θά ζήση νά τά ιδη:

Καί έν τούτοι; θλίβεται ή καρδία παντδς 
είς τά ξένα βιοΰντο; "Ελληνος, δταν βλέπη δτι 
άνδρες "Ελληνες πωλοΰσι καρπούς ζακχαρωμέ- 
νου; τής Εύρώπης, έλαια τή; Εύρώπης, οίνους 
τής Εύρώπης, ώς καί βατόμουρα τής Εύρώπης, 
καί δτι έργάζονται διά τδ καλόν ξένων τόπων. 
Ταΰτα πάντα, καί καλλίτερα μάλιστα, έδωκεν 
ή άγαθή φύσις καί είς ήμάς, άλλ’ οΰτε γινώ- 
σκομεν οΰτε θέλομεν νά μάθωμεν όποιους θησαυ
ρούς έχομεν έν τή ιδία ήμών πατρίδι. —

’Εν Σιούτ τής άνω Αίγύπτου 
κατά Νοέμβριον 1886.

Ί. Καμπάνης.

ΣΧΕΔΙΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΒΙΣΤΟΥΛΑ
ΠΟΤΑΜΟΥ.

(Μετά είκόνος, δρα οελ. 252.)

φυσική καί εύχερεστέρα όδδς πρδς με
ταφοράν τής ξυλείας έκ Πολωνίας είναι 
ό Βιστούλας ποταμός, δστις είναι πλευ

στός εί; διάστημα 536 χιλιομέτρων. Κατ’ έτος 
άμα τά πάγη διαλυθώσι διαπλέουσι τδν ποταμόν 
τοΰτον μεγάλαι και μικραί σχεδίαι, αΐτινες δλαι 
διευθύνονται πρδς τήν πόλιν Danzig, ήτις είναι 
τδ κέντρον τοΰ έμπορίου τή; άφθόνου πολωνικής 
ξυλείας. Οί ίδιοκτήται τών σχεδιών τούτων 
είναι δλοι Πολωνοί ’Ιουδαίοι, οΐτινες μετά τών 
οικογενειών των έπιβαίνουσι τής σχεδίας καί 
μεταφέρουσι τάς πραγματείας των προσλαμ- 
βάνουσι δέ είς τήν ύπηρεσίαν τών ύπηρέτας 
πάλιν Πολωνούς Ιουδαίους, οΐτινες έκτδς τής 
μεγάλης κλίσεω; πρδς τά πνευματώδη ποτά 
έχουσι καί ιδιαιτέραν εύφυΐαν πρδς τήν μου
σικήν, δΐ ής πολλάκις τέρπουσι τούς συνοδοι
πόρου; των. Οί ύπηρέται οΰτοι άπολύονται αμα 
ή σχεδία φθάση είς τδν πρδς δν δρον, ένθα ό 
’Ιουδαίο; έμπορο; πωλεΐ τήν ξυλείαν, άγοράζων 
άντ’ αύτής διάφορα άλλα άντικείμενα, τά όποια 
έπανακάμψας είς τήν πατρίδα του πωλεΐ πάλιν. 
Μεταξύ τών’Ιουδαίων τούτων ξυλεμπόρων είναι 
πολλοί λίαν εύκατάστατοι, καί δμως τακτικώ- 
τατα συνοδεύουσι τήν σχεδίαν των, δπως ίδίοις 
δμμασιν έπιβλέπωσι τά συμφέροντά των. Κατά 
τοΰτο οί Ιουδαίοι, δπου γής εύρίσκονται, είναι 
πράγματι άξιέπαινοι· ούδενός φείδονται κόπου 
όσάκις πρόκειται περί χρηματικού συμφέροντος, 
καί θρησκευτικώς τηρούσι τδ ιταλικόν γνωμικόν, 
δτι 'δ όφθαλμδς τοΰ κυρίου παχύνει τδν ίππον” 
(L'occhio del padrone ingrassa il cavallo).
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ΤΟ ΑΣΜΑ TOT ΙΟΥΝΙΟΥ.■
Διήγημα έκ τοϋ ’Αγγλικού.

(Συνέχεια.)

ΙΝΑΙ γονή μικρόσωμος μέ πρόσωπόν νεα
νικόν, μέ φωνήν ταπεινήν και γλυκεΐαν 
καί όφθαλμοΰς γαλανούς. Μετ’ δλίγον 

είσήλθεν ό υιός της καί αύτή άπήλθε και μας 
άφησε μόνους. Έν τω δωματίφ ήτο καί ή 
άδελφή του, ήτις δμως ά
πήλθε μετά τής μητρός της. 
Ωραία κόρη ή άδελφή 
τοο αύτη, όμοιάζουσα τήν 
μητέρα · φαίνεται άγαθή, 
άλλ’ ήτο είς άκρον τετα- 
ραγμένη.

'0 Νεβισών ήτο συνε
σταλμένος ένώπιόν μου, ώς 
συνήθως είναι οί άναζρι- 
νόμενοι άνθρωποι. Έγώ 
δμως άπεφάσισα νά ακο
λουθήσω άπέναντι αύτοΰ 
άλλον τρόπον, καί άντί νά 
τω ύποδείξω δτι αύτδς καί 
ό 'Ρέδγαιτ ήθέλησαν διά 
τής κλοπής ν’ άπατήσωσι 
τό κοινόν, τδν ήρώτησα 
έάν γνωρίζη τινά όμοιά- 
ζοντα άρκούντως τόν Ραλφ 
'Ρέδγαιτ, δπως έκληφθή 
άντ’ αύτοΰ. Έφάνη άπο
ρων έπί τή έρωτήσει μου, 
καί μοί άπήντησεν · " Όχι.”

— Νομίζετε, μέ ήρώ
τησεν , δτι ετερός τις έπαιξε 
τό πρόσωπόν τοΰ'Ρέδγαιτ;

— Έάν τοΰτο δέν συ
νέβη, εΐπον έγώ, πρέπει 
νά σομπεράνωμεν δτι ό κ. 
'Ρέδγαιτ έκλεψεν έαυτόν, 
χωρίς νά τδ έννοήση. Έ
χετε διδόμενα νά πιστεύ- 
σητε δτι ήδύνατο νά κλέψη 
έαυτόν σώας έχων τάς 
φρένας; ,

Περιέμενον ν’ άκούσω 
τήν γνώμην μου ταύτην 
άποκρουομένην μετ’ άγανα- 
κτήσεως· άπ’ εναντίας δμως 
πρδς μεγάλην μου έκπλη- 
ξιν ό Νεβισών διετέλει έν
τελώς άθώος είς τήν περί- 
στασιν ταύτην.

— Τδ πράγμα σάς φαίνεται καθαρόν; ήρώ
τησα πάλιν.

— Τδ πράγμα καθαρόν; Τί εννοείτε;
Έγώ τω εΐπον δτι κλοπαί πολλάκις είναι 

ώς πυρκαϊαί, αΐτινες συμβαίνουσιν ένίοτε πρδς 
τδ συμφέρον τών παθόντων. Αύτδς έγέλασεν 
εις τοΰτο, είπών μοι δτι τοΰτο ήτο άδύνατον, 
καθότι ό 'Ρέδγαιτ ήτο εις τών πλουσιωτέρων 
άνδρών τής χώρας.

Παρατηρών άσκαρδαμυκτί τδν Νεβισώνα, τφ 
παρετήρησα-

— Πολλάκις συμβαίνουσι τοιαΰτα, όσάκις 
εύρίσκεταί τις θέλων νά καταστρέψη άλλον.

Έγίνωσκον δτι έπέτυχα τοΰ σκοπού, διότι 
δ Νεβισών έταράχθη καί έσιώπησεν.

— Καλλίτερον θά ήτο, εΐπον, νά μοί έςε- 
φράζητε ρητώς τήν ιδέαν σας. Έάν οί άθφοι 
άποφεύγωσι νά εΐπωσιν δλην τήν άλήθειαν, πώς 
θά ευρωμεν τδν ένοχον; ‘Έχει ό κ. 'Ρέδγαιτ 
αφορμήν τινα έχθρας έναντίον σας; Δέν έχω 

ανάγκην νά σάς ομολογήσω δτι έκ πρώτης δψεως 
ή υποψία έναντίον υμών ήτο μεγάλη. Σείς 
εΐχετε τήν κλείδα τοΰ χρηματοκιβωτίου, και 
τοΰτο ήνοίχθη διά κλειδός, χωρίς νά πειραχθή 
τδ κλεΐθρον.

Δέν ώμίλει εύχαρίστως· έπί τέλους δμως 
μοί άνέφερε περί τής εύγενοΰς συμπεριφοράς 
τοΰ 'Ρέδγαιτ πρδς τήν οικογένειαν Νεβισώνος 
έπί πολλά έτη.

— 'Ο κ. 'Ρέδγαιτ ύπήρξε πάντοτε άγαθώ- 
τατος πρδς ήμάς, είπε, καί δμως τά έργα του

ΠΟΛΩΝΟΙ ΞΥΛΕΜΠΟΡΟΙ.

έφαίνοντο άντιφάσκοντα πρδς τήν καρδίαν του. 
Είχεν άπειρον πρδς έμέ έμπιστοσύνην, ώς είχε 
και προς τον προσφιλή πατέρα μου, καί δμως 
ούδέποτε παρετήρησα νά μέ προσβλέπη μετ’ ά- 
γάπης.

— Καί ή εμπιστοσύνη αυτή ήτο αμοιβαία; 
ήρώτησα.

Ό Στάμφορδ ήρυθρίασε καί έφαίνετο τετα- 
ραγμένος· ένόησα τί συνέβαινε.

— Ούδέν είπετε πρός αύτδν περί τής δε
σποσύνης 'Ρέδγαιτ; ήρώτησα πάλιν.

— Ούδέν εΐπον άληθώς, μοί άπήντησεν. 
'Τπήρχον λόγοι, δΐ ούς δέν τφ άνέφερον περί 
τών σχέσεων μας. Δέν πιστεύω νά έγνώριζέ τι 
περί αύτών. Πάντοτε καί μετά τήν κλοπήν 
ούδέποτε ήδυνήθην νά ύποπτευθώ δτι ό 'Ρέδγαιτ 
συνώμωσε δπως διαφθείρη τδν χαρακτήρά μου 
καί καταστρέψη πάντας τούς πόθους τής ζωής 
μου.

Κατόπιν έκαμα έρωτήσεις τινάς περί Βάρτελ, 

άλλ’ ό Νεβισών μοί είπεν δτι δέν ένθυμεΐται 
τδν άνθρωπον, ούδέ έφρόντισέ ποτέ νά μάθη τίς 
ό θυρωρός. Καί έγώ άπήλθον. 'Η ύπόθεσις 
δέν είναι τόσον άπλή, δσον κατ’ άρχάς ένόμιζον. 
Ό Βάρτελ είναι ό άνθρωπος, δν πρέπει νά ευρώ 
καί νά άναχρίνω. I ούτου μή γενομένου άγνοώ 
τινα νά ύποπτευθώ, τόν Ρέδγαιτ, τδν Νεβισώνα, 
τήν Κυρίαν Πάρσβη ή δλους δμοΰ.

7. ’Απριλίου. — Ή υπό
δεσις είσήλθεν είς άλλην 
φάσιν. Ό Βάρτελ είναι 
γνωστός ύπο τδ χλευαστι
κόν ψευδώνυμον " Τδ λακ- 
κουδάκι” (Grip.). Περί 
αύτοΰ έλαβον πληροφορίας 
παρά διαφόρων. Είναι ά
νήρ ύψηλδς καί ρωμαλέος, 
ώς τεσσαρακοντού-ης τήν 
ήλικίαν. ’Έχει πρόσωπόν 
στρογγυλόν καί μικρούς 
οφθαλμούς· τδ χρώμα τοΰ 
προσώπου του είναι με- 
λαγχρινόν, καί έχει μικρόν 
πώγωνα, άρκετόν, λέγει ό 
Πάρσβη, νά τφ κράτη ζε
στά τά άκρα τών ώτίων 
του. Οί οφθαλμοί του είναι 
χρώματος στακτοχρόου. Εί
ναι άρκούντως μεμορφω- 
μένος οι άνθρωπον τής τά- 
ξεώς του · ένίονε δμιλεΐ 
τήν διάλεκτον τών μερών 
τούτων, ώς μοί είπεν ό 
Τίφης, άλλοτε δέ δμιλεΐ 
καθαρεύουσαν γλώσσαν, ώς 
νά ήτο επίσημόν τι πρό- 
σωπον.

Είδον πάλιν σήμερον 
τήν πρωίαν τήν κυρίαν 
Τίφη, ήτις πάλιν δέν έ- 
παυσεν άναφέρουσά μοι 
περί τοΰ χρέους τών δύο 
σελινίων καί τής μιας πέν- 
νας τοΰ Βάρτελ πρός αύ
τήν. Ή κυρία Τίφη προ- 
σέθηκεν δτι ό Βάρτελ άφη- 
αεν έν τή οικία σκύλον, 
περί ού δμως δέν άνέφερε 
κατά τήν πρώτην άνάκρι- 
σιν, φοβουμένη μή ή άστυ- 
νομία λάβη τδν σκύλον, δν 
τά τέκνα της ήγάπων πολύ.

’ Εν τή οικία ούδέν εύρον άνήκον τω Βάρτελ, ή 
μόνον σελίδα έφημερίδος, έν ή ήτο τετυλιγμένος 
ολίγ ος καπνός, καί τεμάχιον χάρτου, τδ όποιον 
μετεχειρίζετο δπως άνάψη τδ τζιμποΰκί του. 
Έπί τοΰ χάρτου τούτου αί μόναι λέξεις, ας 
ήδυνήθην ν’ άναγνώσω, ήσαν "’Αγαπητέ λακ- 
κουδάκι.”

Τδ έσπέρας μετέβην είς τδ οίνοπωλεΐον έν 
τή όδφ τής άγοράς, ένδεδυμένος ώς ήσαν ένδε- 
δομένοι οί θυρωροί τών έργοστασίων 'Ρέδγαιτ. 

’Ήλπιζον δτι ούτως αγνώριστος ών ήθελον άκού- 
σει τι περί τοΰ άνδρός, δν άνεζήτουν. Ό Τίφης 
μέ συνώδευσεν, άλλ’ ήτο άδύνατον νά τφ ορίσω 
τί ώφειλε νά κάμη, διότι ό άμαξηλάτης ούτος 
άλλην φροντίδα δέν είχεν ή τήν "φοράδαν” του, 
ήτις, ώς έλεγεν, έπασχε δεινώς. Νομίζω άν ή 
σύζυγός του ή τά έννέα τέκνα του ήσαν άσθενή, 
δέν ήθελεν έκφράσει τοσαύτην θλίψιν.

' Ο σκοπός μου ήτο νά έξετάσω περί τοΰ 
Βάρτελ· διό ήθελον νά συμπαραλάβω καί τδν 

ακύλον του, άλλ’ ό Τίφης μοί είπεν δτι ό Βάρ
τελ δλίγον φροντίζει περί τοΰ σκύλου του, δστις 
μάλλον ανήκει εις τήν οικογένειαν του. Περί
εργον μοί έφάνη τοΰτο. Δέν έχει ό μικρός 
ούτος άνθρωπος νά θρέψη έννέα στόματα καί 
θέλει νά διατηρή καί σκύλον;

Καί μικρόν παιδίον ήδύνατο νά έννοήση δτι 
ό Τίφης μετέβαινεν είς τδ οίνοπωλεΐον μέ σκο
πόν. Τδ βλέμμα του προέδιδεν αύτόν, καί έφαί
νετο ώς νά έλεγεν είς τούς έν τφ οίνοπωλείφ· 
"Φίλοι μου, ό συνοδεύων με είναι άστυνομικδς 
υπάλληλος καί έγώ έρχομαι μετ’ αύτοΰ διά νά 
αάθωμέν τι περί Βάρτελ.”

Άλλ’ οί έν τφ οίνοπωλείφ δέν ήσαν άν
θρωποι φιλύποπτοι, άνήκουσι δέ είς τήν κατω- 
τάτην τάξιν. Τδ οίνοπωλεΐον είναι σκοτεινόν 
καί μικρόν καί σύν τοΐς άλλοις 
καί κακώς άερισμένον. Άλλ’ ό 
Τίφης ήτο πλήρης χαράς.

__Τδ μέρος τοΰτο είναι πράγ
ματι ώραΐον, μοί είπε ταπεινή 
τή φωνή δταν είσήλθομεν. Δυ
στυχώς άνθρωπος έχων τέκνα 
πολλά, δέν δύναται νά τδ έπι- 
σκέπτηται συχνά. Σάς είμαι ευ
γνώμων δτι μοί προξενείτε σήμε
ρον αύτήν τήν εύχαρίστησιν.

Κατ’ άρχάς ένόμιζον δτι ό 
Τίφης είχεν έν έαυτω φλέβα ει
ρωνείας· άλλ’ ούχί, ώμίλει είλι- 
κρινώς. Τδ ακάθαρτον τοΰτο οί
νοπωλεΐον καί οί πρόστυχοι έκει- 
νοι άνδρες είχον δΐ αύτδν ιδι
αίτερόν τι γόητρον.

Έκαθήσαμεν είς τήν αίθου
σαν, ήτις έχει ξύλινα θρονιά καί 
έδαφος λίθινον- άμφιβάλλω, αν 
τδ έδαφος έκαθαρίσθη καθ’ δλον 
αύτδ τδ έτος. Ή δροφή είναι 
καπνισμένη, οί δέ τοίχοι έχασαν 
τδ άρχικόν των χρώμα.

Έκαθήμην πλησίον άνδρός, 
δστις έφαίνετο ευρισκόμενος έν 
τή οικία του- ήκουσα νά τδν δνο- 
μάζουσι Κούψ, καί έχαιρέτα φι- 
λικώς πάντα είσερχόμενον- μοί 
έφάνη άνθρωπος ειλικρινής.

— Ό Βάρτελ δέν είναι έδώ 
άπόψε, τφ εΐπον.

— Πώς νά ήναι έδώ; μοί 
άπήντησε· δέν ήξεύρεις δτι άνε- 
χώρησε διά τήν Αμερικήν;

— Πρώτην φοράν τδ άκούω, 
άπήντησα. Καί πότε άνεχώρησε;

— Πρό δύο ήμερών νομίζω· δ Κόρνης τδ 
ήξεύρει θετικά.

Ό Κόρνης, δστις είναι ό οίνοπώλης, είσήλθε 
τότε, καί ό Κούψ, άποτεινόμενος πρδς αύτόν 
τδν ήρώτησεν αν ό Βάρτελ άνεχώρησεν ήδη.

— Δέν τδ ήκουσα θετικώς, άπήντησεν ό 
οίνοπώλης, άλλ’ έπρόκειτο ν’ άναχωρήση διά 
τής “Καρολίνας”, ήτις έμελλε ν’ άποπλεύση 
χθές.

— Ήτο συγκάτοικος τοΰ ναύτου μου, ειπον 
έγώ, δεικνύων τόν παρακαθήμενον Ί ίφην, άλλ’ ού
δέν μας είπε περί τής άναχωρήσεώς του ■ δεν 
δυνάμεθα νά μάθωμεν τί άπέγεινε.

— Τδ άπεφάσισεν έξαφνα, άπήντησεν ό Κόρ
νης · Άπήντησε παλαιόν φίλον του, δστις έμεινεν 
έν Αμερική δέκα έτη, δπου καί έπλούτισεν. 
Ό Βάρτελ ήλθε καί μοί είπεν δτι άναχωρεί 
μέ τδν φίλον του είς Αμερικήν. Τδν φίλον 
του τούτον ώνόμασε Πήλ. “Άφησε έδώ τδ 
“σεντούκι του”, διότι είπεν, αν δέν τφ άρέση ή 
Αμερική, θά έπιστρέψη πάλιν. Ό Πήλ τφ 

έπρότεινε νά τφ πλήρωσή τδν ναΰλόν του. Έγώ 
ύπεσχέθην νά τω άποστείλω τδ ' σεντούκι του 
άμα μοί γράψη.

Νομίζω δτι ό οίνοπώλης δέν υποθέτει δτι 
ό Βάρτελ είναι ύποπτος κλοπής· άλλως δέν θα 
ήτο τόσον μεταδοτικός.

— Βεβαίως θά έλεγεν είς τδν ναύτην μου 
περί τής άναχωρήσεώς του, είπον έγώ, άφ ού 
συνεκατοίκει μετ’ αύτοΰ.

— Καί έδώ έκατοίκει, πριν λάβη θέσιν, 
είπεν ό Κόρνης· Μοί οφείλει καί δλίγα χρή
ματα διά τήν φύλαξιν τών πραγμάτων του. 
Άλλά προχθές μοί είπεν δτι θά μοΰ στείλη 
δσα δφείλει. Τδ ταχύτερον τδ καλλίτερον, διότι 
τί νά κάμω μέ τδ ‘'σεντούκι του , δέν με χρη
σιμεύει είς τίποτε.

... άλλά τό "σεντούκι” είχε τόσον άλλόκοτον κλεΐθρον .. .

— Καί είς τήν γυναΐκά μου χρεωστεΐ δύο 
σελίνια καί μίαν πένναν, είπεν ό Τίφης, δστις 
μετά προσοχής παρηκολούθει τδν διάλογόν μας.

Άμφιβάλλω άν ό Βάρτελ άνεχώρησεν εις 
’Αμερικήν, άν καί ό Κόρνης τδ πιστεύη. Πρέπει 
νά ΐδω, εί δυνατόν, αύτδ τδ "σεντούκι” του, το 
όποιον άφησεν έν τω οινοπωλείο».

Ε’.

Τή 9 ’Απριλίου. — Χθες ήτο Κυριακή, καί 
ώς έκ τούτου μέχρι τής έσπέρας ούδέν έγίνετο 
ώς πρδς τήν ύπόθεσιν τής κλοπής. Μετέβην 
τδ έσπέρας είς τδ οίνοπωλεΐον καί έζήτησα 
παρά τοΰ οίνοπώλου τήν άδειαν νά διανυκτε- 
ρεύσω έκεϊ. Έν τω οινοπωλείο» είχον μακράν 
συνέντευξιν μετά τοΰ Κόρνη καί τής γυναικός 
του, ήτις ήτο μεθυσμένη. Είχεν ήδη παρέλθει 
τδ μεσονύκτιον δτε άπεσύρθην είς τδν κοιτώνά 
μου, δστις ήτο είς τδ τελευταΐον πάτωμα τής 
οικίας. Έν τφ δωματίω εύρίσκοντο διάφορα 

κιβώτια, ών τδ εν ιδίως εΐλκυσε τήν προσοχήν 
μου, καθότι μοί άνεκάλεσεν είς τήν μνήμην τδ 
"σεντούκι” τοΰ Βάρτελ. ’Έχων μετ’ έμοΰ δλα 
τά άπαιτούμενα έργαλεΐα ήνοιξα τά κιβώτια, 
τά όποια άνήκον κατά πασαν πιθανότητα είς 
τδ ξενοδοχεΐον · άλλά τδ "σεντούκι” είχε τόσον 
άλλόκοτον κλεΐθρον, ώστε μέ δλας τάς προ
σπάθειας μου δέν ήδυνήθην νά τδ άνοίξω. (Όρα 
τήν εικόνα.) Άπελπισθείς κατεκλίθην, άλλά 
δέν ήδυνήθην νά κοιμηθώ δλην τήν νύκτα. Διδ 
καί δτε ήγέρθην τήν πρωίαν είχον κακήν διά- 
θεσιν. Παράδοξον πόσον ή άΰπνία πειράζει τά 
νεΰρά μου. νΗκουσα δτι ύπάρχουσιν άνθρωποι, 
οιτινες ούδέποτε σχεδδν κοιμώνται. Λυπούμαι 
τους άνθρώπους τούτους.

Απριλίου 10. — Σήμερον τήν 
πρωίαν μετέβην είς τοΰ κυρίου 
Ρέδγαιτ καί τφ άνεκοίνωσα είς 

ποιον σημεΐον εύρίσκεταί ή ύπό- 
θεσις ■ τφ εΐπον δτι έζήτησα παρά 
τής άστυνομίας πληροφορίας πεοι 
τοΰ Βάρτελ, άλλ’ δτι ούδείς έγνώ- 
ριζεν αύτόν, καί δτι έπομένως θά 
άναγκασθώ νά μεταβώ είς Μαγ- 
κεστρίαν συμπαρελαμβάνων καί 
τδν σκύλον του, δπως δΐ αύτοΰ 
τοΰ τρόπου άνακαλύψω τι.

Εύρον τδν κ. 'Ρέδγαιτ έν τφ 
έργοστασίφ του, ένθα ήσαν καί ή 
θυγάτηρ του καί ή δεσποσύνη 
Νεβισώνος. "Ολοι μοί έφάνησαν 
τεταραγμένοι, καί ή δεσποσύνη 
'Ρέδγαιτ μέ προσέβλεψε μέ δφ- 
θαλμοΰς έμφαίνοντας φόβον καί 
δειλίαν. Ό κ. 'Ρέδγαιτ έφαίνετο 
πρεσβύτερος ή δ,τι ήτο · ύποθέτω 
έκ τής αϋπνίας.

Τδ παλαιόν χρηματοκιβώτιον 
δέν ύπήρχε πλέον έν τφ γραφείφ- 
άντ’ αύτοΰ δέ ήτο άλλο, τδ όποιον 
εΐχε κλεΐθρον διά γραμμάτων.

Ό 'Ρέδγαιτ μοί εΐπεν δτι ού
δεμίαν γνώμην εΐχε νά μοί έκ
φραση ώς πρδς τδ σχέδιον μου, 
καί λέγων μοι ταΰτα μοί έφαί
νετο δτι δέν εΐχε τά "σωστά του”. 
Έπομένως μοίέπανήλθεν ή πρώτη 
μου ύποψία, καθ’ δσον ύπωπτευό- 
μην δτι ό 'Ρέδγαιτ μέ σκοπόν άπέ- 
φευγε νά έκφρασθή.

— Νομίζω καλλίτερον νά κα- 
λέσωμεν τδν Νεβισώνα, εΐπεν ό 
'Ρέδγαιτ έκτείνων τήν χεΐρα πρδς 

μικρόν κώδωνα.
'0 Νεβισών είσήλθε καί δ 'Ρέδγαιτ, άφ’ ού 

τφ είπε νά καθήση, αποτεινόμενος πρδς έμέ·
— Συγχωρήσατέ μοι, μοί εΐπεν, αν ήμαι 

άφηρημένος· άλλ’ ή ύπόθεσις αυτή μ έταραξε 
πολύ. “Ίσως ύμεΐς δΰνασθε νά σκεφθήτε ήσυ- 
χώτερον.

Τφ άνεκοίνωσα τότε διά βραχέων τά διαοή- 
ματά μου καί τω άνέπτυξα τδ σχέδιον μου.

— Περιττόν νομίζω, μοί είπε, νά έξακολου- 
θήσητε τάς περαιτέρω έρεύνας. Δυνατόν είναι 
ν’ άφήρεσα έγώ αύτδς τά χρήματα έκ τοΰ χρη
ματοκιβωτίου. Εσχάτως δέν ήμην τόσον καλά, 
καί παρά διαφόρων άνθρώπων ήκουσα δτι έπραξα 
πράγματα, τά όποια ούδόλως ένθυμοΰμαι. Η
κουσα τήν Κυριακήν δτι έθεάθην πλησίον τοΰ 
θεάτρου, άλλ’ έγώ δέν ένθυμοΰμαι νά διέβην 
παρά τδ θέατρον έπί εν δλον έτος. Ήρώτησα 
τδν ιατρόν, δστις μοί εΐπεν δτι τοΰτο προέρχεται 
έκ τής πολλής καί συντόνου έργασίας, καί 
μ’ έσυμβούλευσε ν’ άπέλθω έπί τινας μήνας.
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Ισως άναχωρήσω, ίσως καί δχι. Δέν έπιθυμώ 
ν’ άκούσω πλέον τι περί τής κλοπής.

— Καί τί νομίζετε περί Βάρτελ; ήρώτησα 
άμα δυνηθείς νά ευρώ στιγμήν νά ομιλήσω.

— Ούδέ Θέλω πλέον νά σκεφθώ περί τοϋ 
ανθρώπου τούτου, μοί άπήντησεν.

Ούδείς έκ τών παρόντων έφαίνετο πεφω
τισμένος έκ τών λόγων τοΰ'Ρέδγαιτ· ή θυγάτηρ 
του μάλιστα τον παρετήρει άδιακόπως, καί 
έστρεφεν είτα το βλέμμα της προς τδν Νεβισώνα. 
Τδ πρόσωπόν της ένέφαινεν άκραν ταραχήν.

"Οτε άνεκοίνωσα τά διατρέξαντα είς τδν προ
ϊστάμενόν μου Τώλερ, τω ύπέδειξα δτι ή πρώτη 
υποψία είχεν ύπόστασίν τινα.

— Πάλιν εν τών ευτυχών σου συμπερασμά
των, άπήντησεν ό Τώλερ.

Ό Τώλερ εννοεί δτι ή ύπόθεσις δέν έτε- 
λείωσε καί δτι πιθανόν είναι νά είσέλθη είς 
άλλην φάσιν. Νομίζω δτι ύποπτεύεται πάντοτε 
τδν Πρέκτερ, τδν μικρόν υπάλληλον τοΰ γρα
φείου.

'Η έπιθυμία μου είνα νά ρίψω βλέμμα έπί 
τοΰ περιεχομένου τοΰ κιβωτίου, τδ όποιον ό 
Βάρτελ άφησεν έν τφ οινοπωλείψ.

Έπλήρωσα είς τήν Τίφη τά 2 σελίνια καί 
τήν μία πένναν αύτή τουλάχιστον ώφελήθη έκ 
τής παρεμβάσεως μου.

(Έπεται συνέχεια.)

αρμόδια·, άρχαί ούδέν σχεδόν ήβουλήθησαν ή 
έδυνήθησαν πράξαι. ήνοιςεν ό έλευθέριος άνήρ 
πρώτος τδ ίδιον βαλάντιον, ώς είχε καί πρός 
τά παιδία πάντοτε ανοικτήν τήν μεγάλην αύτοΰ 
καρδίαν καί προσηλωμένη·? τήν υψηλήν αύτοΰ 
διάνοιαν. ίίφειλε δέ, πλήν τών ανωτέρω, άντι- 
παλαιειν καί κατ’ άλλων έτι δυσχερειών, οίαι 
αί δυσκολίαι παντός άρχομένου έργου, ή άδια- 
φορία τής κοινωνίας καί πολλάκις ή τών συν
αδέλφων ψυχρότης. "Αλλά καί ταύτας ύπερενί- 
κησε, διότι πεποιθώς κατά τον ήμέτερον Πλά
τωνα δτι

"ούκ έστι περί δτου αν θειοτέρου άνθρωπος 
οουλεύσαιτο ή περί παιδείας καί αύτοΰ καί 
τών αύτοΰ οικείων,”

ήρυετο έκ τοΰ πρός έξάπλωσιν όρθής έκπαιδεύ- 
σεως ενθουσιασμού αύτοΰ καθ’ έκάστην καί νέας 
ποδς έζακολούθησιν τοΰ έργου δυνάμεις. Οία 
έπετέλεσε, τοιοΰτος ών ό άνήρ, κατά τό διά
στημα πολυετούς έργασίας μαρτυροΰσιν ή πλη- 
Ούς τών εύγνωμόνως έτι καί νΰν άναμιμνησκο- 
μένων αύτοΰ πολιτών, δσοι ώς μαθηταί τοΰ 
προτύπου παρ’ αύτψ έμαθήτευσαν, τά 693 μέλη 
τοΰ σεμιναρίου αύτοΰ, οίτινες νΰν ώς καθηγηταί, 
γυμνασιάρχαι, ιερείς, διδάσκαλοι ή ανώτεροι 
ύπάλληλοι διαπρέπουσι, καί ή έςάπλωσις τής 
παιδαγωγικής αύτοΰ φήμης. Διά τίνων δμως 
αρετών, καί διά τίνων οδών καί τίνων μέσων 
καί τρόπων είργάσθη ό ακάματος παιδαγωγός, 
δπως ύπερνικήση τάς πολυειδεΐς έν τω έργω 
δυσκολίας, έπιστημονικάς τε καί μή, καί άπο- 
φέρη οίους άπέφερε καρπούς, τούτων παρέχει 
ήμϊν λεπτομερή άφήγησιν ό κ. Bliedner, ήτις 
παντί περί τά σχολικά καταγινομένω καθ’ εαυ- 
τήν ήδη ούσα ένδιαφέρουσα καί έπαγωγός, κα
θίσταται έτι μάλλον διά τοΰ αφελούς καί πλή
ρους τρόπου τοΰ έκθέτειν από μέρους τοΰ συγ- 
γοαφέως.

Έ Βερολίνψ.
Θ. Ί. Μ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ.

Κ. V. Stoy und das piidago gische 
Universitatsseminar. — 'Υπό τον τίτλον 
τούτον έξεδόθη έσχάτως έν Λειψία ύπό τοΰ κα- 
θηγητού τοΰ έν Eisenach διδασκαλείου κ. Dr. A. 
Bliedner άξιόλογον έργον περί τοΰ άποθα- 
νόντος κατά τό προπαρελθόν έτος όνομαστοΰ 
καθηγητοΰ τής παιδαγωγικής έν τω έν Ίένη 
πανεπιστήμια) Κ. Stoy, καί τοΰ ύπ’ αύτοΰ 
διευθυνομένου παιδαγωγικού φυτωρίου (Seminar). 
Έν τούτψ ό κ. Bliedner, στηριζόμενος κυρίως 
μέν έπί άναγεγραμμένων γεγονότων, γινώσκων 
δέ αμα καί έκ τοΰ σύνεγγυς τό ίδρυμα τοΰτο, 
καθό έπί τριετίαν μαθητεύσας καί αυτός παρά 
Stoy, παρέχει ήμϊν έν τω βιβλίω αύτοΰ αφελή 
καί δσον οΐόν τε πιστήν ιστορίαν τοΰ έν Ίένη 
παιδαγ. φυτωρίου, ούσαν αμα καί ηθικήν εικόνα 
τοΰ άνδρός, βστις ίδρυσε καί έπί δεκαετηρίδας 
δλας διηύθυνε καί έζωογόνει αυτό. Οτε προ 
43 έτών ίδρυεν έν Ίένη δ Stoy τήν παιδα
γωγικήν κληθεϊσαν εταιρίαν, έτέλει κυρίως 
ιδιωτικήν έπιχείρησιν· καί δτε δ’ ύστερον αΰτη 
μέν μετεβλήθη είς πανεπιστημιακόν σεμινάριον, 
τούτψ δέ παρεχωρήθη ύπό τοΰ δήμου ώς πρό
τυπον, χάριν δηλ. τής αναγκαίας παιδαγωγικής 
άσκήσεως τών μελών τοΰ σεμιναρίου, τμήμά τι 
τής τών κορασίων σχολής, καί μετά τινα έτη 
ή β'. δημοτική σχολή τών άρρένων, δμως ripStoy 
κυρίως άπέμενεν δπως μεριμνήση περί πάντων 
σχεδόν τών λοιπών. Διότι ούτε τδν άναγκαΐον 
αριθμόν έμμισθων τακτικών διδασκάλων είχεν, 
ούτε ικανά τά διδακτικά μέσα, ούτε δέ καί δι- 
δακτήριον] άξιον τοΰ όνόματος. Και δμως ύπέρ 
πασών τούτων τών αναγκών, ύπέρ ών τότε αί
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Ινδική πρόληψις. Υπάρχει παρά τοΐς
Ινδοΐς ή δοξασία, δτι τό δίκαιον τών πιεζο- 

μένων έπανορθοΰται διά οίκειοθελοΰς ανθρώπινης 
θυσίας προσφερομένης τοΐς θεοΐς. Κατά τήν 
' Εφημερίδα τής Βομβάης”, τό άποτρόπαιον 
τοΰτο έθιμον διατηρείται μέχρι σήμερον. Πρό 
έτών έξερράγησαν έριδες περί συνόρων μεταξύ 
δύο χωρίων τών έπαρχιών Μαιρβάρα καί Τόγκ- 
Δουρβάρ. Κατά τήν διάρκειαν τής δίκης Ην 
τών χωρίων τής Μαιρβάρας έπεδικάσθη εις τόν 
τοποτηρητήν τοΰ Τόγκ. Τό χωρίον τοΰτο κατοι- 
κεΐται σχεδόν άποκλειστικώς ύπό βραχμάνων, 
οίς είχε δοθή ώς κτήμα κατ’ άρχαΐόν τι έγ
γραφον. Τό έγγραφον τοΰτο έδιδεν αύτοΐς τό 
δικαίωμα νά καλλιεογώσι το έδαφος πληρόνοντες 
φόρον τινά (12 ρουπίας κατ’ έτος). Έπιδικα- 
σθέντος δμως τοΰ χωρίου είς τόν άντίδικον, ού- 
τος άπήτησε τήν παραχώρησιν τοΰ χωρίου. Οί 
βραχμάνες είς μάτην έπί τέσσαρα έτη προσεπά- 
θησαν νά ύπερασπισθώσι τό δίκαιον αύτών. 
Έσχάτως δέ ό τοποτηρητής τοΰ Τόγκ άπέ- 
στειλεν ανθρώπους νά έκτελέσωσι διά τής βίας 
τήν άπόφασιν. Οί βραχμάνες, συνελθόντες είς 
ουμβούλιον άπεφάνθησαν δτι δέν ύπάρχει άλλο 
μέσον τής ύπερασπίσεως τοΰ δικαίου των ή

δια τής οίκειοθελοΰς θυσίας ανθρώπων πρός 
σωτηρίαν τοΰ λαού. Τρεις άνδρες καί τέσσαρες 
γυναίκες ένεφανίσθησαν, πρόθυμοι νά ύποστώσιν 
ύπέρ τοΰ κοινού καλού τόν διά πυρός θάνατον. 
Αί γυναίκες δμως δέν ήθέλησαν κατ’ ούδένα 
τρόπον να θυσιασθώσιν άνδρες, καί έδέησεν ούτοι 
ν’ άποσυρθώσιν. Συλλεγέντων πολλών ξύλων 
έσχηματίσθη ή πυρά. Κατά τήν τελευταίαν 
δμως στιγμήν δύο τών γυναικών έδειλίασαν καί 
άπεμακρύνθησαν, άλλ’ αί δύο άλλαι ύπέστησαν 
προθύμω; τδν διά πυρός θάνατον. "Οταν αί 
φλόγες ήρξαντο ύψούμεναι παρεκάλεσαν τούς 
περιεστώτας νά ταΐς άποκόψωσι τάς χεΐρας καί 
προσκαλέσαντες τούς υιούς των νά παραγγείλωσι 
τούτοις νά κομίσωσι τάς άποκοπείσας χεΐρας είς 
τον τοποτηρητήν, δπως μή οΰτος άρνηθή, δτι 
ή ανθρώπινη θυσία δέν έλαβε χώραν. Οί υιοί 
προσήλθον, άπέκοψαν τάς χεΐρας τών δυστυχών 
γυναικών, αίτινες μετ’ δλίγας στιγμάς άπέθανον 
έν μέσω τών φλογών. Κατά τήν διάρκειαν τής 
άποτροπαίου ταύτης σκηνής βραχμάνες τινές 
επλήγωσαν εαυτούς διά μαχαιρών καί έρράν- 
τισαν δια τού αίματός των τήν πυράν. Δύο 
ώρας διήρκεσεν ή φρικώδης αύτη ανθρωποθυσία. 
Οί παρά τού τοποτηρητοΰ άποσταλέντες έκτε- 
λεσταί άνεχώρησαν δρομαίοι, άμα μαθόντες περί 
τής έπικειμένης θυσίας, ήτις καλείται Ίαχούρ. 
Διετάχθη άνάκρισις έπί τοΰ συμβάντος τούτου 
έν Όδεηπόρη, ένθα μετηνέχθησαν αί άποκοπεΐσαι 
χεΐρες τών δύο γυναικών.

Ή θερμοκρασία τής έπιδερμίδος τού 
ανθρώπου. Έν Βυρτσοούργφ τής Βαυαρίας 
έγένοντο έσχάτως αξιοπερίεργοι έρευναι περί 
τής Θερμοκρασίας τής ανθρώπινης έπιδερμίδος. 
Κατ’ αυτάς είς άνδρας ήλικίας μεταξύ 20—30 
έτών ή θερμοκρασία τής έπιδερμίδος τοΰ προ
σώπου είναι μεταξύ 29,5° καί 32° Κελσίου, 
ήτοι κατά μέσον δρον 31°. Τά μέρη τού σώ
ματος, τά περισσότερον άπέχοντα τής μασχάλης 
καί έκτεθειμένα είς τήν ψΰξιν, ώς ή άκρα τής 
ρινός καί τδ κάτω μέρος τών ώτων, έχουσι 
θερμοκρασίαν 24" ή καί 22° Κελσίου. 'Η έπι- 
δερμίς ή καλύπτουσα μέρη Οπου είναι μΰς είναι 
θερμοτέρα τής καλυπτούσης όστά καί τένοντας. 
Κατά τήν συστολήν τών μυώνων ύψοΰται ή θερ
μοκρασία τής έπιδερμίδος κατά 0,6» Κελσίου. 
'Η διαφορά τής θερμότητας άπό τής έπιδερμίδος 
μέχρι τής έπιφανείας τών ενδυμάτων έδωκε τά 
έξής αποτελέσματα · Έν θερμοκρασία τοΰ δω
ματίου 17,5» Κ. ή θερμότης έπί τοΰ έπενδύτου 
ήτο 22,3", έπί τού ύπενδύτου (γελεκιού) 24,2", 
έπί τοΰ 'υποκαμίσου 28,2» και έπί τοΰ δέρματος 
31.2». Τήν ύψηλοτέραν θερμοκρασίαν έχουσιν 
άνδρες ακμαίοι τήν ήλικίαν · παρά τοΐς πρεσβύ- 
ταις έλαττοΰται ή θερμοκρασία. Τό παράδοξον 
είναι δτι τά παιδία έν έντελεΐ διατελοΰντα 
υγεία έχουσι ταπεινοτέραν θερμοκρασίαν τής 
έπιδερμίδος, 25 — 29" Κ. Φαίνεται επομένως 
δτι τά παιδία, μέ τήν αύτήν τοΰ αίματος θερ
μότητα ώς οί μεγάλοι, έχουσιν δμως ταπεινο- 
τέραν θερμοκρασίαν τής έπιδερμίδος.

Χαρτοποιεΐον έν Κωνσταντινουπόλει. 
'0 Όσμάν βέης έλαβε παρά τής τουρκικής Κυ- 
βερνήσεως τήν άδειαν τής συστάσεως χαρτοποι- 
είου είς τά πέριξ τής Κωνσταντινουπόλεως, καί 
τό μονοπώλιον τής προμήθειας τοΰ χάρτου 
καθ’ άπαν τό τουρκικόν κράτος. '0 έν Τουρκία 
έτησίως δαπανώμενος χάρτης άνέρχεται είς 30 
εκατομμύρια γροσίων, ή δέ προμήθεια αύτοΰ 
έγένετο μέχρι τοΰδε σχεδόν άποκλειστικώς έξ 
Αύστρίας.

Ό τάφος τοΰ Αίστ. Τό μέχρι τοΰδε εκ
κρεμές ζήτημα, ποΰ θ’ άναπαύωνται τά όστά 
τόύ διασήμου μουσουργού Αίστ, έλύΟη ήδη όρι- 
στικώς. Οί Φραγκισκανοί μοναχοί τής Πέστης 
έν Ουγγαρία έβεβαίωσαν μεθ’ δρκου, δτι ό Αίστ 
έπανειλημμένως έξέφρασε τήν έπιθυμίαν του νά 
ταφή μετά θάνατον έν τή κρύπτη τοΰ μονα
στηριού εκείνου, καί ή Θυγάτηρ αύτοΰ, κυρία 
Βάγνερ, ύπείκουσα είς τήν θέλησιν τού πατρός 
της, συγκατετέθη νά μετακομισθώσι τά όστά 
αύτοΰ άπό Βαϊράϊτης, ένθα άπεβίωσεν, είς Πέ- 
στην πρός ταφήν. Γνωστόν δέ είναι δτι έσχη
ματίσθη έν Ουγγαρία έπιτροπή, ήτις θέλει φρον
τίσει ν’ άνεγείρη τω διασήμψ μουσικω κατάλ
ληλον μνημείο·? έν τω ναψ τών Φραγκισκανών 
τής Πέστης.

Τής είχαν βάλει τήν ποοστέλα
Κ’ είχε ’ς τό χέρι μοναχό

Μισό φελί νωπή φραντζέλλα,
Γιά νά τσιμπήση τό φτωχό.

Ξεχνιέται ’λίγο καί ’λιγάκι,
Κλίνει ’λαφρά τήν κεφαλή,

Κΐ αποκοιμάται τό Φροσάκι
Γλυκά, γλυκά, σάν τό πουλί.

Ή λ. Τανταλίδης.

Αίνιγμα 508.

Τήν ούσίαν μου νά εδρης, 
Τοΰτο, λύτα, δέν ήξεύρεις. 
Σώμα καί ψυχήν έπίσης 
Δέν μοί έδωκεν ή φύσις· 
Κ’ έν τοσούτψ έγώ είμαι 
Ό παρέχων εύφυίαν, 
Κ’ έχων πρωτοκαθεδρίαν 
Έν αύλαΐς καί συμβουλίοις, 
Έν χοροΐς καί συμποσίοις. 
Άν κΐ άνίσχυρος, δαμάζω 
’Ισχυρούς καί πολυτρόπους. 
Κ’ έκδουλεύσεις ετοιμάζω 
Πάντοτε είς τούς άνθρώπους. 
Παρά γυναικώ'· ιδία 
Μοί προσφέρεται λατρεία· 
Καί πρός τό καλόν ή κλίσις 
Καί προς τά κακόν έπίσης 
‘Ακατάσχετος μέ φέρει, 
Όπως τοΰτο μέ συμφέρει. 
Ή άρχή μου έσυστήθη 
Άμ’ ό πρώτος έγεννήθη 
Άνθρωπος έπί τής γής. 
Άν δέν είπης ποιος είμαι 
Ούτε σύ δέν θά μ’ εύρής.

Προβλήματος 505. 
(Μαθηματικού.)

15 — φ + 1 4- 15 — χ + 1 +15, — ψ +
1 - 15 — ω + 1 = 52 — υ. Ζητείται
? + χ 4- ψ + ω = 30.

Γ = ό άριθΐμός τών υπολοίπων χαρτιών
4 . 15 + 4 — φ — χ — ψ — ω = 52 υ.
60 + 4 — 52 + υ = φ + χ -1- ψ + ω.

12 + υ = φ + χ + ψ + ω.
12 + 30 = τό ζητούμενο·?.

Εί;: τό προταθέν παράδειγμα ·

Πρόβλημα 509.
(‘Ρήσις Αισχύλου.;

αγάμων καί τών συζύγων.

UPA ΣΧΟΛΗΣ.

Πρόβλημα

Ό υιός τοΰ μεγάλου παθολόγου Ορ- 
polzer. Πρό τινων ήμερών άπεβίωσεν έν 
Βιέννη έν ήλιζία 45 έτών ό υίός τοΰ διαπρεπούς 
ιατρού τής Βιέννης, Θεόδωρος Oppolzer, βστις 
έκτήσατο φήμην έν τω έπιστημονικω κόσμω διά 
τών περί κομητών καί πλανητών άκριβεστάτων 
ύπολογισμών του.

Έν Βιέννη τής 
νέου πρωτοφανούς 11ε- 
ί " θ εχθρός τών γυ- 

>” καί σκοπόν έχοντος τήν άπελευθέρωσιν 
άνδρών άπό τοΰ έπαχθοΰς πολλάκις ζυγού 
γυναικών. Τό όλίγον άβρόφρον τοΰτο φύλ-

Νέον περιοδικόν, 
στρίας ήρξατο ή έκδοσις 
ριοδικοΰ, τίτλον φέροντος 
ναικων 
τών 
τών , 
λον Θά έχη βεβαίως πολλούς άναγνώστας μεταξύ 
τών

Ι"- μέν <Ρ ζτει γέν P?

βές πλεί τί σφε να

510.

Αίνιγμα 506.

Τό έν μου είναι κτήμά σου, 
άφεύκτως σοί ανήκει.

Τροφή σου είναι τ’ άλλο μου 
συνήθης, ποθητή.

Τά όρη δέ τδ δλον μου 
τό πάλαι έκατοίκει·

Παρά τινι τήν λύσιν μου 
εύρίσκεις ποιητή.

II. Κ., έν Πετρουπόλει.

Αίνιγμα 507.

νΑνευ έμοΰ, ώ άνθρωπε, 
αδύνατον νά ζήσης·

"Αν μ’ άναγραμματίσης, 
πάλαι θεάν άγέρωχον, 
λευκώλενον εύρήσης ·

Πλήν οδοιπόρου γίνομαι 
κ’ έπαίτου έργαλεΐον,

Έάν έπί τής κάρας μου 
προσθέσης εν στοιχεΐον.

Κι’ αν τό στοιχεΐον τοΰτό τις 
άπόνως μεταλλάξη, 

'II θέα μου πάντα σκληρόν 
θνητόν θέλει μαλάξει.

Άρ. Μένης, έν Βουκουρεστίφ.

οί αστερίσκοι διά στοι-Ν ’ άναπληρωθώσιν 
χείων καί νά σχηματισθώσι τέσσαρες λέξεις, ών
ή μέν αΖ. νά σημαίνη έκτασιν μεγάλην καί 
αχανή, ή β'. όνομα αρχαίας θεάς, ή γ'. έπαρ- 
χίαν τής Ελλάδος, καί ή δ', τόν τάς διαταγάς 
έκτελοΰντα.

Κ. 0. Μ. έν Ι!ίρολιΊ'ω· Έλάβομεν τό άρθρίδιον 
καί σάς εόχαριστοΰμεν. Δημοσιεύεται έν τώ παρόντι 
τεύχει. — z. I. Δ. είς ’Λθω· Τά φυλλάδια έστάλησαν 
έλπίζομεν οτι καί περιήλθον ασφαλώς είς χεΐρας υμών. 
— ζ. Π. Μ. είς Χίοι·· Καί ή β'. υμών έπιστολή έλή- 
φΟη, είς ήν ζαι άπηντήσαμεν ταχυδρομιζώς. Έλπί
ζομεν δτι ή άπάντησις ημών σας περιήλθεν, έπειδή 
άπεστάλη πρό τοΰ έζτάζτου αποκλεισμού, δν ϋπέστη 
ή βόρειος Γερμανία έζ τής άφθόνως ζαταπεσούσης 
χιόνος. ‘Η φύσις έςεδιζήθη ζατά τι τήν πτωχήν Ελ
λάδα, άποκλεισΟεϊσαν πρό τινων μηνών. — κ. Σ. Κ. 
έν ’Επιστολή ημών μετά τοϋ χειρογράφου
έλήφθη και ευχαριστούμε·?. Εΐδομεν δτι τό κέρδος 
τού Λαχείου τοΰ ‘Εσπέρου έτυχεν είς τήν έν τ'ή 
ύμετ'έρα πόλει ‘Ελληνο-έμποριζήν Σχολήν, πρός τήν 
όποιαν άποσταλήσεται ό Β'. τόμος χρυσόδετος, αμα 
έτοιμασθή. — ζ. Μ. Μ. έν Άλεςαιίρεία (‘Ρουμανίας)· 
Έλάβομεν τήν ύμετέραν έπιστολήν. 01 πέντε τόμοι 
τοϋ Εσπέρου χρυσόδετοι θέλουσιν άποσταλή διά πρώ
της εύζαιρίας ζατά τήν έπιθυμίαν σας. — ζ. II. Δ. 
έν Ά<7τραχα»'ίρ> · Χειρόγραφον έλήφθη. Δημοσιευθή- 
σεται προσεχώς.

Αινίγματος 501.

Θώραξ — ώρα.

ΛΥΣΕΙΣ.
Αινίγματος 502.

Ζυγός.

Αινίγματος 503.

Πλούτος,

ΙΙροόλήματος 504.

ΤΟ ΦΡΟΣΑΚΙ.

Είχε γυρίσει κουρασμένη 
’Απ’ τόν περίπατο άργά, 

Νά φάγη ζήτησ’ ή καΰμένη, 
"Ο,τι βρεθή γοργά γοργά.

ΛΑΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ.
"Ετερα κέρδη βεβακοθέντα·

Άρ. 800. Ό Κ°ζ Ιωάννης Κατσάκης έν ’Αλε
ξάνδρειά ('Ρουμανίας.)

(Τούς πέντε τόμους τοϋ Εσπέρου, A'. Β'. Γ'. 
Δ'. Ε'., χρυσοδέτους.)

- 522. ' Η Έλληνο-έμπορ. Σχολή έν Όδησσω.
- 576. Ό Κος Δ. Τριανταφύλλου έν Ζαγα-

ζικίψ.
(Τόν Α'· τόμον τοϋ ‘Εσπέρου χρυσόδετον.)

- 566. Ό Κ"« Ν. Μάλαμμας έν Μαγκεστρία.
(Περικαλύμματα τοϋ ‘Εσπέρου A'. Β'. Γ'. Δ'. Ε'.) :

- 907. Ό Κ0' Ίω. Εύθυμιάδης έν Λάρνακι
(Κύπρου).

(‘Αγνής Σμίθ, Βλέμματα έπί τής Ελλάδος.)

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ.
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ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ 50 Φ01Ν. ΤΟΝ ΣΤΙΧΟΝ. — ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ELSTER-STRASSE 41. LEIPZIG.

Παρακαλοΰνται οι έπιστέλλοντες πρός τόν "Εσπερον νά πέμπωσι τά χειρόγραφα -ζαΟαρώς γεγραμμένα, τά όποια δημοσιευόμενα ή μή δέν
έπιστρέφονται.

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΟΥ ΖΙΓΑΒΗΝΟΥ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ
ΕΙΣ ΤΑΣ

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

ΝΥΝ ΠΡΩΤΟΝ ΕΚ ΠΑΛΑΙΟΥ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΥ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΗ 
ΜΕΤΑ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

ΓΟΟ,
ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΚΑΛΟΓΕΡΑ

’ Αρχιεπισκόπου πρ&ην Τϊατρΰν, ΔώασκαΚον τητ A. Τ. τον έτώόξου Διαδόχου τον Ελληνικόν 
θρόνου ΚΩΝ2ΤΑΝΤΙΝ0Τ καί ίτιτίμου Καθηγητοΰ τη$ Θεολογία; ίν τή. Άθήνησι 

ΙΙανατιστηρίω

ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ
ΙΙερκχων την ερμηνείαν της πρδς 'Ρωμαίους επιστολής, των δύο πρδς Κορινθίονς 

και της πρδς Γαλατας.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΤΥΠΟΙΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΤΤΕΡΡΗ

1887

BROCKHAUS’
CONVERSATIONS-LEXIKON.

-»Β«-

Εζδοσι; 1Γ". έπηυςημένη και διά 400 εικόνων και γεωγρα
φικών χαρτών κεκοσμημένη.

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

"Εκαστος τόμος τιμαται-
’Αδετος μεν μαρκών 7.50. 
ΔεδεμΑος δια λενοί; μ. 9. 
Ημιδερμάτιτος μ. 9.50.

Έπί εξαιρετικοί; χάρτου καί rtlovaiiog δεδεμετος μ. 15.

ΣΥΛΛΟΓΗ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩΝ 

ωνηΟέντων ύπό ιεραρχών και ιεροκηρύκων τής ορθοδόξου 
ανατολικής Έκκλησίας άπό τοΰ ΑΩΞΑ".— ΑΩΠΣτ'.

ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ

ύπό

Β. Δ. ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΟΣ.
Τόμ. Α'.—Δ'.

ΝΟΘΕΥΣΕΙΣ

ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
ΚΑΙ

ΕΞΕΛΕΓΞΙΣ ΑΥΤΩΝ

ύσό

A. Κ. ΔΑΜΒΕΡΓΗ

Καθηγητοΰ τή; χημείας.

ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Υ II ΠΑΕΙ 1 88 6.

Σημ. ‘Η Συλλογή διαιρείται είς τέσσαρα τεύχη ή τόμους έκ φύλλων τυπο
γραφικών 13. Τό τελευταΐον τεύχος περιέχει και χρησιμώτατον λεπτομερή Πίνακα τών 
περιεχομένων Λόγων , διηρημένων κατ’ είδος πρός ευκολίαν τής εύρέσεως τών ζητου- 
μένων. “Εκαστον τεύχος τιμαται άργυρών γροσίων δ έκα, καταβλητέων άμα τή παραλαβή.

ΑΘΗΝΗΣΙ

1887.

Έν τώ γραφείφ τοΰ ΕΣΠΕΡΟΥ 
έν Λειψία (Elster-StrasseNo. 41) 
ευρηνται τά έξης βιβλία·

Εσπέρου τόμοι Α". Β". Γ'. Δ". Ε". 
χρυσόδετοι. "Έκαστος τόμος τι- 
μαται φράγκων 50.

Longfellow. Τό ασμα τοΰ Χιαβάθα, 
έμμετρος μετάφρασις. Χρυσό- 
δετον μέ εικόνας φρ. 6.

Άγμής Σμίθ. Βλέμματα έπί τής 
Ελλάδος, μετάφρ. Ί. 11. Δεδεμ. 
μέ είκόν. φρ. 7.

Μιχαήλ ΙΙαλαιολόγος. Διήγημα έκ 
τής Βυζαντινής Ιστορίας, υπό 
Ί. Π. Δεδεμ. φρ. 2’/2.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΝ
ΤΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ ΤΟΤ ΕΝ ΤΕΡΓΕΣΤΗ. ΑΤΣΤΡΟ-ΟΤΓΓΡ1ΚΟΤ ΛΟΤΔ.

’Αναχωρήσεις έκ Τεργέστης·
ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΙΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΑΣ (διά τής διώρυγας 

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

Είς Καλκούτταν διά Πόρτο-Σαΐδ, Σουέζ, Αδεν καί Κολόμβου τή 15 Ιανου
άριου, 15 Φεβρουάριου, 15 Μαρτίου, 15 Αύγούστου, 15 Σεπτεμβρίου, 15 ’Οκτωβρίου, 
15 Νοεμβρίου και 15 Δεκεμβρίου είς τάς 4 μ. μ.

Επ'ι τής γραμμής Τεργέστης-Βομβάης τά άτμόπλοια θέλουσι διανύει 10 μίλια 
τήν ώραν, μεταξύ δε Βομβάης καί Χόγκ-Κόγκ 9 μίλια.

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

Πλειοτέρας πληροφορίας δίδει ή έν Τεργέστη Διεύθυνσις καί τό Γενικόν 
Πρακτωρεΐον τοΰ αύστρο-ουγγρικού Λόυδ έν Βιέννη (Schwarzenberg-Platz άρ. 6). 

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

ΓΡΑΜΜΗ ΒΡΕΝΤΗΣ10Υ-ΠΕ1ΡΑΙΩΣ. Έκ Βρεντησίου τήν Πέμπτην 
έκάστης έβδομάδος τό μεσονύκτιον διά Κέρκυραν, Πάτρας, Κόρινθον, 
’Αθήνας και Πειραιά.

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

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

Τό Σάββατον τή 2 μ. μ. είς Κωνσταντινούπολιν μέ προσέγγισή είς Κέρκυραν 
Χ«ί Πειραιά· είτα δέ έκ Πειραιώς είς Σύρον, Κρήτην, Σμύρνην, Συρίαν, Θεσσαλίαν, 
καί διά Κωνσταντινουπόλεως είς τούς λιμένας τού Εύξείνου Πόντου (τής μαύρης θα
λάσσης) καί τού Δουνάβεως.

ΕΙΣ ΤΥΝ1ΔΑ κατά δεκαπενθημερίαν, τήν Πέμπτην άπό τής 4 ’Ιανουάριου 
είς τάς 4 μ. μ. διά ’Αγκώνος, Βάρης, Βρεντησίου, Μεσσήνης, Κα- 
τάνης, Συρακουσών καί Μελίτης (Συγκοινωνία έν Άγκώνι διά Φιούμιον 
καί έκ Φιουμίου).

Είς ΔΑΛΜΑΤΙΑΝ τήν Τρίτην, Πέμπτην καί Σάββατον έκάστης έβδο
μάδος.
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Διευθυντής καί έκδότης- Δρ. I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑι. ELSTER-STR. 4<·

Τύποις· Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν ΛΕΙΨΙΑι.


