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ΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟΝ.
(μετά είκόνος, δρα σελ. 225.)

Ή ήμερα, καθ’ ήν ή έκκλησία ήμών τελεΐ τήν μνήμην τοϋ 
Αγίου Άνδρέου (30 Νοεμβρίου), είναι και έν τή ιστορία τής 
μεγάλης ήμών Έπαναστάσεως ήμέρα επίσημος, ήμέρα θριάμβου. 
Κατ’ αύτήν έν έτει 1823, δτε ό φοβερός Δράμαλης διήρχετο μέ 
τάς άγριας αύτοΰ όρδάς ώς θύελλα καταστρεπτική τήν Πελοπόν
νησον, έλαβε χώραν ανδραγάθημα, τοΰ οποίου ή έκτέλεσις έχει τί 
άπίστευτον, ούτως είπεϊν ομηρικόν. Τήν νύκτα τής ήμέρας ταύτης 
ό Στάίκος, εις τών πρωταγωνιστών τοΰ μεγάλου εθνικού δράμα
τος, συμπαραλαβών πιστούς τινας οπαδούς, άνέβη έκ τοΰ όπισθεν 
μέρους είς τό όχυρόν τοΰ Παλαμηδίου φρούριον, έν ω εύρίσκετο 
κεκλεισμένος μέγας αριθμός Τούρκων, καί κατέλαβεν αύτό μετά 
τόλμης παραδειγματικής. Τό ανδραγάθημα τοΰτο εΐναι τοσούτω 
μάλλον αξιοθαύμαστου, καθ’ δσον τό Παλαμήδιον έθεωρεΐτο ανέ
καθεν άπόρθητον, ό δέ στρατηγιζώτατος Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 
πολλάκις εΐχεν έκφρασθή δτι μόνη ή πείνα δύναται ν’ άναγζάση 
τους έν αύτφ πολιωρκημένους έχθρούς νά παραδοθώσιν.

Ή ήμετέρα εΐκών, ήν σήμερον είς άνάμνησιν τής μεγάλης 
ταύτης έθνικής έορτής δημοσιεύομεν, παριστα τήν δλην πρό- 
σοψιν τής ιστορικής πόλεως τοΰ Ναυπλίου. Δεξιά φαίνεται ή 
θάλασσα, δθεν εισέρχεται τις είς τόν λιμένα, έν τω μέσω εκτείνεται 
γραφιζώτατα ή πόλις, ζαϊ άριστερά, έξουσιάζων τήν 'πόλιν τόν 
λιμένα ζαϊ τά πέριξ, ύψοΰται ό άπότομος και άγριος τοΰ Παλαμη
δίου βράχος, φύλαξ σκυθρωπός ζαϊ άπειλητικός.

Τό Ναύπλιον εΐναι σήμερον πόλις μικρά, μόλις περιέχουσα 
έπτά χιλιάδας ψυχών · άλλά τό όνομα αύτής συνδέεται στενώς 
πρός τήν ιστορίαν τοΰ μεγάλου ύπέρ άνεξαρτησίας άγώνος και 
τών πρώτων έτών τής έλευθεριας. ’Εν Ναυπλίω εΐχε τήν πρω- 
τεύουσάν του ό Κυβερνήτης τής Ελλάδος Καποδίστριας ■ έν Ναυ
πλίω έπάτησε τό έλληνιζόν έδαφος ό πρώτος τής Ελλάδος βασι
λεύς ’Όθων. Ή πόλις εΐναι καθαρά, καλώς έστρωμένη και διατηρεί 
μέχρι σήμερον τόν τύπον μικράς πρωτευούσης· αϊ οίκίαι εΐναι 
κομψαϊ, λιθόκτιστοι, παρέχουσαι όψιν άναπαύσεως και πολιτισμού. 
Πολλά Οφείλονται είς τήν δραστηριότητα και τιμιότητα τοΰ πρώην 
δημάρχου Ναυπλίου κ. Ε. Κοτσονοπούλου, δστις ούδενός 
φεισθεϊς κόπου είργάσθη έντόνως είς καλλωπισμόν τών όδών 
και πλατειών, είς διαρ|5ύθμισιν τής προκυμαίας και έν γένει 
ώς δημοτικός αρχών νοήμων και φιλόκαλος είς πάν δ,τι 
αφορά τήν ύγείαν και τόν εύπρεπισμόν τής πόλεως. "Ο,τι 
δμως κυρίως καθιστά τό Ναύπλιον άξιοπερίεργον εΐναι ·τά 
Οχυρώματα αύτοΰ, τά όποια εΐναι μία τών λαμπροτέρων τοΰ με- 
σαιώνος αναμνήσεων. ΓΙροεξάρχει μεταξύ τών οχυρωμάτων τούτων 
τό Παλαμήδιον, φρούριον όχυρόν, έπιζρεμάμενον τής πόλεως, πρός 
τό όποιον δύναται τις ν’ άναβή ζαϊ έζ τοΰ όπισθεν μέρους, έζ τοΰ 
προαστείου τής ΓΙρονοίας ζαϊ κατ’ ευθείαν έκ τής πόλεως διά 
κλίμαζος λελαξευμένης έν τώ βράχω ζαϊ έχούσης χιλίας βαθμίδας. 
Ύψοΰται τό Παλαμήδιον 216 μέτρα ύπεράνω τής έπιφανείας τής 
θαλάσσης.

Τω 1247 ό Γουλιέλμος Βιλλαρδουΐνος ζυριεύσας τόν όχυρόν 
τοΰτον βράχον περιέβαλεν αύτόν διά οχυρωμάτων νέου δλως κατ’ 
έζείνην την έποχήν συστήματος. Τω δέ 1686 τό Ναύπλιον έπεσεν 
είς χεΐρας τών Βενετών. Ό δόγης Μοροζίνης, άνήρ μεγαλεπήοολος 
και άριστος στρατιωτικός, κατανοήσας τήν σπουδαιότητα τής δέ
σεως τού Παλαμηδίου, άνήγειρε τάς φοβεράς έπάλξεις, άς ολέπομεν 
σήμερον, ζαϊ αΐτινες σχηματίζουσι πεντάγωνον περιζλεΐον έπτά 
ζεχωρισμένα φρούρια. Τή διαταγή τοΰ αύτοΰ Μοροζίνη ζατε- 
σζευάσθησαν ζαϊ αι μεγάλοι δεξαμεναϊ πρός συλλογήν τοΰ υδατος 
τής βροχής. Είς τούς χρόνους τής βενετοζρατίας [ανήκει ζαϊ τό 
μιζρόν φρούριον έν μέσω τής θαλάσσης παρά την είσοδον τοΰ 
λιμένος, τοΰ οποίου ό σζοπός ήτο νά προστατεύη τήν πόλιν. 
Έπϊ τών ερειπίων τοΰ έντελώς ζαταπεσόντος βενετικού φρουρίου 
οϊ Τούρκοι άνήγειρον είς μεταγενεστέρου έποχήν τό λεγόμενον 
μπούρτζι, ένθα προσωρμίζοντο τά πλοία δπως πληρώσωσι τό 

δικαίωμα τής είς τόν λιμένα εισόδου. Τό μιζρόν τοΰτο φρούριον 
συνεδέετο άλλοτε μέ τήν ξηράν διά μεγάλης γεφύρας, ής τά θε
μέλια φαίνονται άκόμη έν τω πυθμένι τής θαλάσσης.

Άπό τοΰ ύψους τοΰ Παλαμηδίου ή θέα εΐναι μαγευτιζή. Ό 
οφθαλμός έζτείνεται έλεύθερος ζαϊ πρός τήν πόλιν ζαϊ έπϊ τοΰ 
ζόλπου δλου ζαϊ έπϊ τής εύφορου πεδιάδας του ’Άργους, ήν περι- 
ζλείουσι μακρόθεν τά ύψηλά τής Αρκαδίας όρη.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣ1Σ ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ.

Τή 17 29 Νοεμβρίου 18S1.

Πρό τινων μηνών τό ύπουργεϊον τών Ναυτικών εΐχεν έγκατα- 
στήσει έπιτροπήν ΐνα ιδίως σκεφθεϊσα ζαϊ έργασθεΐσα έκφράση 
τάς όριστιζάς αύτής σκέψεις ζαϊ ζρίσεις περϊ τών μέσων δΐ ών 
ήδύνατο νά ζωογονηθή ή ζατά τά τελευταία έτη έκ τε τοΰ συνα
γωνισμού, τής μεγαλειτέρας διαδόσεως τών άτμοπλοίων ζαϊ άλλων 
λόγων παθοΰσα εθνική ναυτιλία. Ή έπιτροπή αύτη έργασθεΐσα 
ύπέβαλε τά πορίσματα τών έργασιών αύτής είς τό ύπουργεϊον έν 
έκθέσει συνταχθείση ύπό τών ζ. ζ. Γ. Μίληση ζαϊ θεοδώρου 
Φλογαϊτου, τέως βουλευτών. Ούκ όλίγον δ’ έχρησίμευσαν είς ταύ
την τήν έπιτροπήν αϊ άνακοινώσεις αύτοΰ τοΰ ύπουργείου και τά 
ύποβληθέντα ύπομνήματα διαφόρων εμποροπλοιάρχων ζαϊ άρχών. 
ΤΙ έπιτροπή ύποδεικνύουσα έν άρχή τής έζθέσεως αύτής τήν είς 
τήν καθ’ δλου λειτουργίαν ζαϊ χρήσιν τών ιστιοφόρων πλοίων διά 
τής όσημέραι διαδιδόμενης ζαϊ βελτιουμένης άτμοπλοίας έπελθοΰσαν 
ζημίαν, δέν επιλαμβάνεται τής έπιλύσεως τοΰ δυσχερούς ζητήματος 
άν και παρ’ ήμϊν τοΰ χρόνου προϊόντος ή άτμοπλοΐα δέν θά ζα- 
τισχύση τέλεον τής ιστιοφόρου ναυτιλίας. Τά δέ ύπ’ αύτής προ- 
τεινόμενα μέτρα άποβλέπουσιν είς τήν ύποστήριξιν τής ζαθ’ δλου 
ελληνικής έμποριζής ναυτιλίας. Ώς μέτρα δέ συντελεστιζά είς 
ένίσχυσιν τής έθνιζής ναυτιλίας θεωρεί ή έπιτροπή τά έξης· 
α’.) τήν ζατάργησιν τών προξενιζών τελών ζαϊ τήν ζατάργησιν 
τοΰ φόρου έπιτηδεύματος τών πλοίων β'.) τήν χορήγησιν τοΰ 
προνομίου τής ζατά προτίμησιν συζητήσεως τών ναυτιλιακών δι
κών γ'.) τήν κατάργησιν τοΰ ένδικου τής έφέσεως μέσου έπϊ 
τών έν ταϊς ναυτικαϊς δίζαις έζδιδομένων παρεμπιπτουσών άπο- 
φάσεων. δ'.) τήν χορήγησιν τοΰ δικαιώματος τής άνανεώσεως τών 
ναυτιλιακών έγγράφων τών πλοίων ζαϊ είς τάς προξενικός άρχάς 
τών μεγάλων ναυτικών κέντρων Γαλαζίου, Σμύρνης και Χίου· 
ε'.) τήν σύνταξιν νόμου περϊ ναυτικών ύποθηκών, καθιεροΰί/τος τό 
δικαίωμα τής εγγραφής ύποθήζης έπϊ τών πλοίων κατά τά πρό 
τίνος έν Γαλλία καΟιερωθέντα ■ στ'.) τήν ζαθιέρωσιν διακριτικού 
σημείου τών ταύτωνύμων πλοίων κατά τό προταθέν ύπό τής διευ
θύνσεις τοΰ ελληνικού νηογνώμονας σύστημα· ζ'.) τήν δΐ αύστηράς 
έγκυκλίου τοΰ έπϊ τών Εξωτερικών ύπουργείου έζδοσιν διαταγής 
πρός τάς προξενικός άρχάς νάποσύρωνται τών ναυαγιαιρέσεων, 
όσάζις ήθελεν έμφανισθή άντιπρόσωπος τής ένδιαφερομένης άσφα- 
λιστικής εταιρείας·· η'.) τήν σύνταξιν νόμου περϊ χορηγήσεως 
άμοιβής ζατά τόννον, και δή μιας ζαϊ ήμισείας νέας δραχμής δΐ 
έκαστον τόννον άνά χίλια μίλλια, είς τά πλοΐα τά έπιχειροΰντα 
μακρούς.πλοΰς, δηλονότι είς ’Αμερικήν, ’Ινδίας, άζρωτήριον τής 
Καλής Έλπίδος, Σινικήν, ’Ιαπωνίαν καϊ Αύστραλίαν θ’.) τήν 
σύστασιν μεγάλης ναυτικής σχολής σζοπούσης τήν προςήζουσαν 
μόρφωσιν πλοιάρχων, πρός δέ καί μηχανικών τών άτμοπλοίων 
ΐ.) τήν σύστασιν μεγάλης ναυτοδανειστικής τραπέζης, ύποστηριζο- 
μένης ύπό τής Κυβερνήσεως- ια'.) τήν έλάττωσιν τών κατά τό 
άρθρον 6 τοΰ νόμου περϊ συστάσεως ναυτικού απομαχικού ταμείου 
άπαιτουμένων έτών πραγματικής ναυτικής ύπηρεσίας πρός ζτήσιν 
τοΰ δικαιώματος ναυτικής συντάξεως.

'Γοιαΰτα τά ύπό τής επιτροπής έν τή έκθέσει αύτής προτει- 
νόμενα μέτρα πρός άνύψωσιν τής ναυτιλίας. "Οταν άναλογισθώμεν 
οποίας ύπηρεσίας έν καιρω τοΰ άγώνος προςήνεγζεν ή ήμετέρα 
ναυτιλία, διά τής έντιμου αύτής ζαϊ μακροχρονίου πείρας καϊ τα- 

λαιπώρου έργασίας συσσωρεύσασα πλούτον, γνώσιν καϊ δύναμιν, 
άτινα συνειςήνεγκεν ύπέρ τοΰ κοινού άγώνος τής έλευθεριας, δταν 
άναμετρήσωμεν τάς ώφελείας, άς δύναται καταλλήλως ποδηγετου- 
μένη ζαϊ ύποστηριζομένη νά παράσχη καϊ έν τω μέλλοντι, δταν 
σκεφθώμεν δτι εΐναι σπουδαία πηγή τοΰ έθνιζοΰ πλούτου ζαϊ εις 
τών κυριωτάτων παραγόντων τής ελληνικής ύπάρξεως, δέν πρέπει 
νά όκνήσωμεν είς τήν διά πάσης θυσίας άνύψωσιν καϊ προστασίαν 
αυτής. Μετά δέ τής έζθέσεως ταύτης, ής τήν τύπωσιν έν ίδιαι- 
τέρω φυλλαδίω διέταξε τό ύπουργεϊον τών Ναυτικών, συνυπεβλή- 
Οησαν είς τό ύπουργεϊον καί τινα νομοσχέδια, ά’τινα ή έπιτροπή 
παριστάνει ώς κατεπείγοντα. Δέν άμφιβάλλομεν δέ δτΐ τό ύπουρ
γεϊον συγζροτουμένης τής βουλής θά σπεύση νά καθυποβάλη αύτά.

Είς τήν άνύψωσιν δέ τής έλληνικής ναυτιλίας καθόλου έννο- 
ουμένης ούκ όλίγον θά συντείνη ή σύστασις τής μεγάλης Πανελ
ληνίου άτμοπλοϊκής Εταιρείας, ής ή έδρα έσται έν Σύρω. 
Γνωσταϊ εΐνε είς τούς απανταχού Έλληνας αϊ ένέργειαι τοΰ 
κ. Στεφάνου Σκουλούδη πρός σύστασιν τής τοιαύτης έταιρείας, είς 
ήν θά συγχωνευθή ζαϊ ή τέως ύπάρχουσα Άτμοπλοϊκή, ήτις 
έχει έδραν τήν Σύρον. Κατά τήν έφημερίδα τής νήσου "IIανόπην’ 
ό κ. Σζουλούδης ζατέθηκε πρό τινων ήμερών πρό τών μελών τοΰ 
διοικητικού συμβουλίου τής Άτμοπλοϊκής Εταιρείας τό πληρεξού
σιον τών μεγάλων κεφαλαιούχων τών συνεταιρισθέντων μετ’ αύτοΰ 
πρός τήν προζειμένην έπιχείρησιν, οιτινες άντιπροσωπεύουσι ζε- 
φάλαιον 500 έκατομμυρίων φράγκων. Παρέδωκε δέ αύτοΐς καϊ τό 
νέον καταστατικόν τής Εταιρείας συντεταγμένου έπϊ τή βάσει τών 
δρων, ύφ’ ούς ζατά τάς γενομένας τόν παρελθόντα Μάϊον δια
πραγματεύσεις τό Συμβούλιον τής Άτμοπλοϊκής Εταιρείας έδέχθη 
τήν προσχώρησιν αύτής είς την συστηθησομένην νέαν. Ό ζ. Σζου
λούδης διαθέτων ήδη ύπέρ τής εταιρείας ταύτης τεσσαράκοντα 
έκατομμύρια φράγκων έδήλωσεν βτι έχει άμετάτρεπτον άπόφασιν 
νά προβή είς τήν ΐδρυσιν τής νέας ταύτης μεγάλης Εταιρείας. 
Χαιρετίζομεν εύφροσύνως τήν άπόφασιν καϊ τάς ένεργείας ταύτας, 
δΐ ών θάποκτήση ζαϊ ή Ελλάς έταιρείαν δυναμένην νά διαγωνισθή, 
τουλάχιστον έν τή Ανατολή, μετά τών μεγάλων εταιρειών τοΰ 
Lloyd, τών Messageries καϊ τού Florio.

Εύχάριστα έχω νάναγγείλω Ύμϊν περϊ τοΰ ένταΰθα άπό έτών 
ύφισταμένου "Μουσικού ζαϊ δραματικού Συλλόγου”, δστις δέν έπαυσε 
τό ζατά δύναμιν έργαζόμενος ύπέρ τής παρ’ ήμϊν διαδόσεως τής 
μουσικής καϊ βελτιώσεως καϊ ένισχύσεως τοΰ έθνιζοΰ θεάτρου. 0 
Σύλλογος ούτος προςέλαβεν έπ’ έσχάτων τόν έν ’Αγγλία διαζρι- 
θέντα Έλληνα ύποκριτήν κ. Νικόλαον Λεζατσάν ώς διδάσκαλον τής 
άπαγγελίας, άνέθηζε δέ αύτω ζαϊ τήν σύστασιν ζαϊ διδασζαλίαν 
ελληνικού δραματικού θιάσου, δστις θά σύγζειται έζ δέκα νέων ζαϊ 
πέντε νεανίδων. Ό Σύλλογος άπεφάσισε νά χορηγήση καϊ μηνι- 
αίαν χρηματικήν άμοιβήν είς τούς διαζρινομένους τών μαθητών. 
Εΐνε δέ ούτοι ύποχρεωμένοι νά διαμείνωσιν έν τούλάχιστον έτος 
μετά τήν έζ τοΰ Ωδείου άποφοίτησιν αύτών έν τω θιάσω τοΰ 
κ. Λεζατσά. Καϊ έγένοντο μέν τινες άντιρρήσεις περϊ τής σζοπι- 
μότητος τοΰ μέτρου τούτου, καθ’ δσον ό προςληφθεϊς διδάσκαλος, 
καίπερ έχων όμολογουμένην αξίαν ώς ύποκριτής, δέν έπίσταται 
καλώς τήν έλληνικήν γλώσσαν άλλ’ έλπίζομεν δτι ταχέως θ’ άπο- 
δειχθώσιν αϊ άντιρρήσεις αύται άβάσιμοι διά τοΰ ζήλου τοΰ δι
δάσκοντος καϊ τής έπιμελείας καϊ νοημοσύνης τών Ελλήνων μα
θητών. Εΐνε δέ καιρός νά έκριζωθώσιν άπό τής έν ήμϊν ύπο- 
ζριτιζής, ήτις δέν εΐνε άξια τούτου τού όνόματος, έξεις ήδη σχεδόν 
παλαιωθεϊσαι.

Τάς ήμέρας ταύτας έξεδόθη ή λογοδοσία τοΰ πρυτάνεως τοΰ 
Πανεπιστημίου ζ. θεοδώρου Άρεταίού, σχόντος τήν πανεπιστη
μιακήν αρχήν κατά τό άζαδημαϊκόν έτος 1880—1881. Οί φοι- 
τηταϊ ήσαν κατά τό έτος έκεΐνο 2030, ών 49 έφοίτων έν τή 
θεολογική, 908 έν τή νομική, 728 έν τή ιατρική, 315 έν τή 
φιλοσοφική σχολή ζαϊ 30 έν τω φαρμακευτικό) σχολείο).

Καλλίας.

Η ΣΙΝΑΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ.
(Μετά είκόνος, 8ρα σελ. 233.)

Ή Ακαδημία εΐνε ζατά τήν γενικήν ομολογίαν τών έπισζε- 
πτομένων τάς ’Αθήνας τό ώραιότερον οίζοδόμημα τό κοσμούν τήν 
πρωτεύουσαν τής Ελλάδος. Ο πλούτος τών ώραίων τοΰ Πεντε- 
λιζοΰ μαρμάρων άναδεικνύει πρωτεύον τό ζτίριον τοΰτο, ού τό 
σχέδιον έγένετο ύπό τοΰ διάσημου Δανοΰ άρχιτέκτονος Χάνσεν, 
νΰν διατρίβοντος έν Βιέννη καϊ κοσμήσαντος τήν μεγάλην έζείνην 
πόλιν δΐ οικοδομημάτων λαμπρών ώς καϊ τάς Αθήνας. Εκτε
λεστής δέ τοΰ σχεδίου εΐνε ό φιλόκαλος άρχιτέζτων κ. Έρνέστος 
Τσίλλερ.

Δέν έπιχειροΰμεν νά παράσχωμεν ένταΰθα είς τόν άναγνώστην 
πλήρη περιγραφήν τοΰ ώραίου τούτου κτιρίου, ·ού τίνος ούδέ ή 
παρατιθεμένη εΐκών δύναται νά καταστήση ζωντανήν τήν μαγείαν. 
'0 θέλων νά Οαυμάση τήν καλλονήν αύτοΰ πρέπει νά ϊδη τό σχέ
διον αύτό έν Άθήναις, όλίγω μάλιστα πρό τής δύσεως τοΰ άττιζοΰ 
ήλιου, δτε ύπό τάς χρυσάς αύτοΰ άζτΐνας λάμπει ιός χιών τό 
μάρμαρον καϊ λαμβάνει ζωήν ό πολύχρωμος αύτοΰ κόσμος. Εΐνε 
δέ μόνον κρίμα, δτι ή Ακαδημία δέν έχει εύρύν περϊ έαυτήν 
χώρον καϊ δέν εΐνε μάλλον ωζοδομημένη έπϊ ύψώματος έν πλατεία, 
ΐνα καταφανέστερον έπιδείζνυται τό κάλλος ζαϊ ό πλοΰτος τοΰ άρ- 
χαϊκοΰ αύτής ρυθμού.

Είς τήν κατανόησιν τοΰ έξωτερικοΰ βοηθεΐ ή παρ’ ήμών δη- 
μοσιευομένη εΐκών. II κυρία πρόςοψις σύγζειται έζ τριών μερών, 
ών τό κυριώτατον, δπερ δυνάμεθα νά ζαλέσωμεν τά προπύλαια, 
είςέχει πρός τά ένδον, γινομένης τής πρός αύτό άνόδου διά ζλί- 
μαζος μαρμάρινης. Εκατέρωθεν δέ προεξέχουσι δύο πτέρυγες, 
αΐτινες έχουσιν άπλάς παραστάδας, ούχί δέ κίονας ώς τό είςέχον 
μέρος τής προςόψεως. Τό είςέχον τούτο μέρος απολήγει άνω είς 
άέτωμα, ζοσμούμενον δΐ όλογλύφων άγαλμάτων, παριστώντων τήν 
γέννησιν τής Άθηνάς. Εΐνε δέ ταΰτα έζ λίθου πεντελησίου ζαϊ 
κατεσζευάσθησαν ύπό τοΰ κ. Λεωνίδα Δρόση, τοΰ άρίστου τών 
παρ’ ήμϊν γλυπτών. Έν τω μιζρω προαυλίω τής προςόψεως έγεί- 
ρονται δύο ύψηλότατοι μαρμάρινοι κίονες Ίωνιζοΰ ρυθμού, οιτινες 
θά χρησιμεύσωσιν ώς στηλοβάται έφ’ ών θ’ άνιδρυθώσι δύο με
γάλα άγάλματα τής Άθηνάς ζαϊ τοΰ Απόλλωνος, έπ’ ίσης ζατα- 
σζευαζόμενα ύπό τοΰ κ. Δρόση. Τούτων άνεβιβάσθησαν εις τάς 
στήλας πρό διετίας περίπου τά προπλάσματα χάριν δοκιμής, νΰν 
δέ έγγίζει ό χρόνος καθ’ δν άποπερατοΰνται αύτά τά άγάλματα καϊ 
θά στηθώσιν έπί τών κιόνων, μέλλοντα νά έπιστέψωσι τό δλον 
λαμπρώς. Έπ’ ίσης θά τεθώσι ζαϊ δύο άλλα άγάλματα, τό τοΰ 
Σωζράτους καί τό τοΰ Πλάτωνος έπϊ τών δεξιά ζαϊ αριστερά τής 
κυρίας εΐςόδου ύποβάθρων, έργα καϊ ταΰτα τοΰ ζ. Δρόση. Άλλ’ 
ό γλυπτικός κόσμος τοΰ αρχιτεκτονικού τούτου καλλιτεχνήματος 
δέν περιορίζεται εις ταΰτα. Ώραϊαι άλλαι άγαλμάτων συνθέσεις, 
προσωρινώς έκ διπυρίτου (biscuit) κατεσζευασμέναι έν Βιέννη, 
κοσμοΰσι τά λοιπά άετώματα είς ά άπολήγει ή όπισθία πρόςοψις 
ζαϊ αϊ πτέρυγες κατά τά πλάγια αύτών μέρη. Παρισταται δέ έν 
τοΐς άετώμασι τούτοις καϊ πάλιν ή Άθηνά μετά τοΰ λοιπού μυθο
λογικού κόσμου ή μετά συμβολικών άλλων μορφών ότέ μέν ώς 
Έργάνη, ότέ δέ ώς θεά τής Σοφίας κτλ. Δέν πρέπει δέ νά 
λησμονήσωμεν εκ τών γλυπτικών κοσμημάτων τάς έπϊ τών ακρω
τηρίων καθημένας κομψάς γλαύκας, αΐτινες πολλάκις έπέσυραν την 
προσοχήν τών φιλοκάλων ξένων. Ούτως ό έν Λονδίνω φιλέλλην 
Άγγλος Κάρολος Trevelyan έζόσμησε τήν εΐςοδον τής οικίας του 
διά δύο τοιούτων γλαυκών ζατασζευασθεισών έν Άθήναις.

Καϊ ταΰτα μέν συνειςήνεγκεν εις κόσμον τοΰ κτιρίου ή γλυ
πτική. Ή δέ γραφική έκόσμησε τό έξωτερικόν διά τής πολυ
χρωμίας- έντεΰθεν δέ καταφαίνεται δπόσον έναρμονίως ή πολυ
χρωμία δύναται νά συμβιβασθή μετά τών λευκών μαρμάρων. 
Έλύθη δ’ ούτως έν τω άρχαϊζώ τής ’Ακαδημίας κτιρίω καϊ πρακ- 
τικώς τό ζήτημα περϊ τής πολυχρωμίας έν τή άρχαία τέχνη, 
δπερ έπϊ μακρόν χρόνον συνεζητήθη ύπό τών αρχαιολόγων έν τή 
ιστορία τής άρχαίας τέχνης, άλλ’ δπερ κατά τά τελευταία έτη 
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φαίνεται όριστικώς λυθέν. Έν χρόνοις καθ’ ο'ύς έτι συνεζητεΐτο 
έγραφεν ό Γάλλος Wescher 'ώραίας παρατηρήσεις περί τούτου, 
άς παραθέτομεν ένταΰθα ώς έπεξηγούσας τήν σημασίαν καί τήν 
ανάγκην τής χρήσεως πολυχρωμίας καί ώς εϊπερ τι καί άλλο 
συντεινούσας είς τήν κατανόησιν τοΰ θεάματος δπερ παρέχει ή 
ουτω κεχρωσμένη Ακαδημία είς τόν θεατήν “Ή νεωτέρα ήμών 
“αϊσθησις, έγραφεν, αντιμάχεται είς τήν ιδέαν τής πολύχρωμου 
“αρχιτεκτονικής. Πώς, λέγουσι, νά φαντασθώμεν άγαλμά τι κε- 
“χρωσμένον, ναόν τινα κεχρωσμένον, προ πάντων δταν τό άγαλμα 
“τοΰτο ή ό ναός εΐνε κατεσκευασμένοι έζ τών καλλίστων τοΰ 
“κόσμου μαρμάρων; Άλλ’ έξετάσωμεν ολίγον τό πράγμα. 'Π 
“φύσις δέν συμφωνεί μεθ’ ήμών έπείδή έθηκε τό χρώμα άπαν- 
“ταχού. Καί δέν ύφίσταται μέν τό χρώμα καθ’ έαυτό, ώς ισχυ
ρίζεται άφρόνως σχολή τις, άλλ’ υποτάσσεται είς τήν μορφήν 
“δμως συντείνει είς τήν άνάδειξιν αύτής. Οί δέ “Ελληνες δέν 
“έχώριζον αύτοί δ,τι ήθέλησεν ή φύσις νά ένωση. Είς τής 
“τέχνης τά πλάσματα παρεΐχον τήν μορφήν μετά τοΰ χρώματος, 
“ουτω δέ παρήγον έργα ούχί ψυχρά καί νεκρά, άλλά θερμά, τέλεια, 
“ζώντα. Έδιδον χρώματα είς τά άγάλματα αύτών καί τάνάγλυφα, 
“επειδή άγαλμα έκ λίθου λευκού θά έφαίνετο αύτοϊς ώς φάσμα. 
“Έβαφον τάς οικοδομάς ΐν’ άναδείξωσι τάς γραμμάς αύτών καί τό 
“περίγραμμα. Άλλά τά χρώματα ταΰτα δέν έπετίθεντο τυχαίως 
“ώς φαίνονται πιστεύοντες ένίοτε εκείνοι οΐτινες έπιχειρούσι ν’ 
“άναπλάσωσιν, έν τοΐς έαυτών βιβλίοις, τά αρχαία οικοδομήματα, 
“άλλ’ έφηρμόζοντο κατά τινας κανόνας. Ουτω δή τά μέν μέρη 
“τά έν τή σκιά έχρωματίζοντο διά βαφής ζωηρας, τά δ’ έξέχοντα 
“απ’ έναντίας έπεχρίοντο διά χρώσεως ανοικτής. Οί κίονες, έν 
“παραδείγματι, είχον έπίχρωσίν τινα χρυσίζουσαν ήτις διέκρινεν 
“αυτούς άπό τοΰ τοίχου, βεβαμμένου διά λαμπρού έρυθροΰ χρώ- 
“ματος. — θά μοι εϊπητε δτι δέν φαντάζεσθε έγχρωμον τόν ΓΙαρ- 
“θενώνα. — Άλλά σήμερον άκόμη δέν τόν βλέπετε ούτως ώραΐον 
“είμή διότι εΐνε κεχρωματισμένος. Έχρωμάτισε δ’ αύτόν ή χειρ 
“τοΰ χρόνου. Εντεύθεν δέ προέρχονται τά ώραΐα έκεΐνα χρυσί- 
“ζοντα χρώματα, πού μέν φωτεινότερα, πού δέ σκοτεινότερα, έν 
“οΐς έγκειται πως τό μεγαλεΐον αυτού. Άνευ τούτου, έξαιτούμαι 
“συγγνώμην παρά τού Φειδίου, τού Ικτίνου καί τού Καλλικράτους, 
“τάριστοτεχνήματα αύτών θά ώμοίαζον πρός τά δωρικού ρυθμού 
“προπύλαια τά έχοντα άφαές τό χρώμα, δι’ ών έκοσμήθη έπί τών 
“ήμερων ήμών τό άνάκτορον τοΰ βασιλέως. τής Ελλάδος.

“C’est un grenier a foin, batard du Parthenon.” 
“Καί δμως τοιοΰτος εΐνε άχρωμος ό πεντελήσιος λίθος. “Ο,τι δέ 
“δ χρόνος έκαμεν είς τόν Παρθενώνα οί Έλληνες καλλιτέχναι 
“εΐχον ήδη ποιήσει, προτρέχοντες τοΰ χρόνου. Έπειτα δέ, ΐνα 
“ζατανοήσητε τά κτίρια ταΰτα, φαντασθήτε αύτά ύπό τόν ούρανόν 
“τής Ελλάδος, διαυγαζόμενα ύπό τοΰ ώραίου έζείνου φωτός, δπερ 
“ούδέν άφίνει τό άβέβαιον, τό άχρουν, τό αόριστον καί δπερ, πα- 
“ρέχον τοΐς καλλιτέχναις διδασκαλίαν τε καί παράδειγμα, έπιχέει 
“έπί πάντα τά πράγματα τάς πλουσιωτάτας τών βαφών καί τά 
“ποικιλότατα τών χρωμάτων.”

Ή γραφική δέν έχόσμησε τό εξωτερικόν μόνον τής Ακαδη
μίας, άλλά καί τό έσωτεριζόν. ’Ιδίως δ’ έργον αύτής εΐνε ή δια- 
κόσμησις τής αιθούσης τών συνεδριάσεων, ήτις εΐνε ή μεγίστη 
πασών. Ή αίθουσα αυτή , ούσα προωρισμένη είς τάς επισήμους 
συνεδριάσεις, εΐνε πολυτελώς κεζοσμημένη έχουσα χώρον διά τε 
τούς ακαδημαϊκούς καί τούς κεζλημένους, οΐτινες θά κάθηνται έπί 
λαμπρών εδρών έκ πεντελησίου μαρμάρου, έχουσών μαλακά ύπο- 
στρώματα καί άμφιθεατρικώς διατεθειμένων άπό τοΰ μέσου τής 
αιθούσης μέχρι τών τοίχων. Ή αίθουσα τήν μέν ήμέραν θά φω- 
τίζηται άνωθεν έκ τής στέγης, τήν δέ νύκτα διά τεσσάρων λυχνού- 
χων μετά εκατόν λαμπτήρων φωταερίου. Τό δέ βάθος τής αιθούσης 
θά κοσμή άγαλμα τού ίδρυτού τής Ακαδημίας βαρώνου Σίμωνος 
Σίνα, τού είς οικοδομήν αύτής καί διακόσμησιν δαπανήσαντος περί 
τά πέντε εκατομμύρια δραχμών.

Τής αιθούσης ταύτης τούς τοίχους θά κοσμώσι κατά τό άνώ- 

τερον μέρος οκτώ κολοσσαΐαι εικόνες παριστώσαι τόν μύθον τοΰ 
ΙΙρομηθέως, ώς έξής· α’.) Πρόρρησις τής θέμιδος είς τόν υιόν 
αύτής Προμηθέα, β’.) Άθηνά καί Προμηθεύς παρά τάς πύλας 
τοΰ Φωτός. γ.) Ό Προμηθεύς ζωογονών τό ύπ’ αύτού ποιηθεν 
ομοίωμα άνθρώπου. ο.) Τιτανομαχία, ε.) Ό Προμηθεύς φέρων 
τό πυρ είς τούς άνθρώπους. στ'.) Ό Προμηθεύς δεσμώτης, ζ'.) Ό 
Προμηθεύς λυόμενος ύπό τοΰ Ήρακλέους, καί η’.) Ό Προμηθεύς 
άναγόμενος είς τόν Όλυμπον ύπό τοΰ Ήρακλέους.

Αί ζωγραφίαι αύται άνετέθησαν είς τόν έν Βιέννη διακεκρι
μένου ζωγράφου Griepenkerl, οστις άπέστειλεν ήδη άποτε- 
λεσθεΐσαν την Τιτανομαχίαν, ήτις έτέθη ήδη είς τόν προςήκοντα 
χώρον. Εΐνε δ’ έργον άξιόλογον, έν ω παρίσταται ώς έξής ό γνω
στός μύθος τής πάλης τών Τιτάνων κατά τοΰ Διός, δν έκ τών 
αρχαίων έργων εύρίσζομεν μάλιστα έν τω ζολοσσαίψ άετώματι 
τού έν Περγάμω βωμού, δπερ κοσμεί νΰν τό Μουσεΐον του Βερο
λίνου. Ό Ζεύς περιστοιχούμενος ύπό τών θεών πάντων καί έχων 
ηνίοχον τοΰ άρματός του τόν Προμηθέα, κομίσαντα αύτω τούς κε
ραυνούς οδς έχάλκευσαν οί Κύκλωπες, εκσφενδονίζει τούς Τιτάνας 
τόν ένα μετά τόν άλλον είς βάραθρον, όπόθεν άρπάζουσιν αύτούς καί 
ρίπτουσιν είς τόν Τάρταρον οί Έκατόγχειρες. Τό δέ νεόπλαστον τών άν- 
θρώπων γένος έντινι σπηλαία» άνυπομόνως παρακολουθεί τήν μάχην-

Τοιοΰτο έν όλίγοις τό μεγαλοπρεπές τούτο κτίριον δπερ χρεω- 
στοΰσιν αί Άθήναι είς τήν γενναιοδωρίαν τοΰ Σίνα. Καί ή μέν 
οικοδομή εΐνε έτοιμη, οποία τις δέ ή Ακαδημία πρός ήν θά χρη- 
σιμεύση καί τίνες οί μέλλοντες έν αύτω νά συνεδριάσωσιν άνδρες 
δέν εΐνε μέχρι τοΰδε γνωστόν. Κ.

Ο ΝΕΙΛΟΣ 11ΑΡΛ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΝ ΚΑΙΡΟΝ.
(Μετ’ είκόνος, ίρα σελ. 237.)

Περί Αίγύπτου έγραψαν έπανειλημμένως οι περιηγηταί. “Ολα 
τά έθνη αντιπροσωπεύονται είς τήν μανιώδη ούτως είπεΐν έπι- 
Ουμίαν νά έπισκεφθώσι τήν Αίγυπτον, χώραν άνακαλούσαν είς τήν 
μνήμην συμβάντα περίεργα χρόνων παρελθόντων. Άλλά δέν είναι 
ή ιστορική μόνον άνάμνησις ή έλκύουσα τούς περιηγητάς πρός τό 
μέρος τούτο τής γής, δέν είναι μόνον τά σωζόμενα λείψανα αρχαίας 
μεγαλοπρεπείας τά παρέχοντα τό θέλγητρον. Έν γένει ή Αίγυπτος 
είναι χώρα ύπό πολλάς έπόψεις περίεργος καί μελέτης αξία.

Αί πυραμίδες, τά κολοσσαΐα έκεΐνα κτίρια, τά όποια άπορεΐ 
τις πώς άνηγέρθησαν ύπό ανθρωπίνων χειρών, ΐστανται μέχρι 
σήμερον μάρτυρες μεγαλοπρεπών ηγεμόνων. Ό Νείλος, ό ιερός 
τής Αίγύπτου ποταμός, ή εύεργητική τής χώρας τροφός, κυλίει 
τά κύματά του καί διασχίζει τήν χώραν, ήν τόσον εύφορον κα
θιστά. Άνά παν βήμα ό περιηγητής ευρίσκει τί άξιοθέατον άνά 
πάν βήμα έκτυλίσσεται ενώπιον τών όφθαλμών του νέα σκηνή, 
νέον πανόραμα, καί τά άξια παρατηρήσεως καί θαυμασμού είναι 
τόσα, ώστε διά τήν περιγραφήν αύτών τόμοι ολόκληροι άπαι- 
τούνται. Συνοπτικήν μέν άλλ’ άκριβεστάτην περιγραφήν τής 
χώρας τών Φαραώ όφείλομεν είς τόν έμβριθή κάλαμον τοΰ βα
ρώνου Schweiger-Lerchenfeld, δστις έν τώ "περί Ανατολής” 
συγγράμματι αύτού, ού μνείαν έποιησάμεθα έν τω προτελευταίο» 
ήμών τεύχει, μετά ζωηρών χρωμάτων καί ποιητικώτατα εκθέτει 
τάς έν Αιγύπτιο έντυπώσεις αύτού. Δημοσιεύοντες σήμερον μίαν 
θέαν τής Αίγύπτου, έν ή άπό τού άρχαίου Κάιρου ό οφθαλμός 
έκτείνεται έπί τού Νείλου καί πρός τάς μακρόθεν φαινομένας πυ
ραμίδας, παραπέμπομεν καί πάλιν τόν αναγνώστην είς τό άξιό
λογον τούτο καί νεώτατον σύγγραμμα, ου καί ή υλη είναι άφθονος 
καί αί περιγραφαί πρωτότυποι καί λίαν έλκυστιζαί.

Η ΑΝΤΙΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΑΥΤΗΣ ΤΕΙΧΗ.
(Μετά είκόνος, βρα σελ. 237.)

“Οταν άπό τής Άλεξανδρέττης λάβωμεν τήν μεγάλην διά τής 
Συρίας όδόν, άφίνοντες πρός δυσμάς τήν λίμνην Μπαλούκ, φθάνομεν 

είς τήν Αντιόχειαν, πόλιν παραζμάσασαν σήμερον, ήν οί Τούρκοι 
όνομάζουσιν Άντακιέ. Τήν πόλιν ταύτην περιβάλλει φύσις πλούσια 
καί άνθηρά, έν ή τό ρόδον, ή συκή, ή άμπελος άφθόνως φύονται, 
άλλά τήν ώραίαν ταύτην φύσιν ή χειρ τού άνθρώπου ούδόλως 
έπιβοηθεΐ, καί οί χρό
νοι, καθ’ ούς ό Ίβραήμ 
πασάς διά μιάς καί μό
νης ύδραντλίαςήτο είς 
θέσιν νά ποτίζη τριά
κοντα χιλιάδας μω- 
ρεών, παρήλθον άνε- 
πιστρεπτεί. Σήμερον 
καί τά ΰδατα είναι 
ολίγα καί ή καλλιέρ
γεια" σχεδόν έντελώς 
παρημελημένη.

Κεΐται ή Αντιόχεια 
έν τή κοιλάδι τού 
Όρόντου ποταμού, 
δστις ούδέποτε καθα- 
ρισθείς ή ρυθμισθείς 
έξέρχεται πολλάκις 
τής κοίτης του καί 
καταπλημμυρεΐ μεγά
λος έκτάσεις, σχημα- 
τίζων έκτεταμένα βάλ- 
τη, ών αί αναθυμιά
σεις καθιστώσι την 
χώραν είς άκρου νο
σώδη.

Μεγάλήν σημασίαν 
εΐχεν ή Αντιόχεια είς 
τήν άρχαιότητα, καί 
κατά τούς ρωμαϊκούς 
χρόνους έθεωρεΐτο ή 
τριτεύουσα τής οικου
μένης πόλις, μετά τήν 
'Ρώμην καί τήν ’Αλε
ξάνδρειαν. Έκτίσθη 
δέ παρά τού Σελεύκου 
τοΰ Νικάνορος, ου οί 
διάδοχοι έφιλοτιμή- 
θησαν νά έκτείνωσι 
καί διακοσμήσωσιν 
αύτήυ. θησαυρούς Ο
λους έδαπάνησαν κα
τόπιν οί βωμαΐοι αύ- 
τοκράτορες ύπέρ “τοΰ 
παρά τόν Όρόντην 
παραδείσου τούτου”. 
Μεγαλοπρεπής στοά 
διέσχιζε τότε τήν πό
λιν άπό τοΰ ένός είς 
τό άλλ άκρον έτέρα 
δέ στοά συνέδεε τήν 
πόλιν μετά τοΰ ποταμού. Κτίρια μεγάλα ύψούντο, ναοί καί βωμοί, 
καί οίκίαι ιδιωτικοί, διεσζευασμέναι μέ δλην τήν πολυτέλειαν τών 
χρόνων εκείνων — σήμερον δέ έξ δλης έκείνης τής λαμπρότητος 
ούδέν σώζεται- σήμερον τά πάντα κατακαλύπτει ή έρημία, ή πενία, 
καί ή άφθονος καί ζωηρά φυτεία, ή αναλλοίωτος καί αΐωνία!

Πόσην εκτασιν είχε τό πάλαι ή ’Αντιόχεια άποδεικνύεται καί 
έκ τοΰ γεγονότος, οτι έ'ν τινι συμβάντι σεισμώ κατεπλακώθησαν 
ύπό τά έρείπια τών οικιών — 250 χιλιάδες κατοίκων! Οί σεισμοί 
έν τή πεδιάδι ταύτη τοΰ Όρόντου ήσαν συχνοί ού μόνον κατά τήν

Ο ΧΙΑΒΑ.ΘΑΣ ΘΗΡΕΤ2Ν.

“Άλλ’ ή έλαφος προσέχει

Αίφνης ΐσταται καί κύπτει, 
Καί πηδά — νά φόγη θέλει·
Πλήν μέ σόριγμα τό βέλος
Διασχίζει τόν αέρα
Καί ώς σφήξ ταχύ τήν πλήττει.”

1’4 φαμα τοΰ ΧιαβάΟα.
Κεφάλ. 3.

άρχαιότητα, άλλά καί κατά τούς νεωτέρους καί νεωτάτους χρόνους ■ 
ή Αντιόχεια ύπέστη πολλάκις έντελή καταστροφήν. Ό τελευταίος 
καταστρεπτικός σεισμός συνέβη έν έτει 1872, καθ’ δν δλαι αί οίκίαι 
κατέπεσον μετά παρέλευσιν ολίγων μόνων εβδομάδων νέαι οίκίαι, 

προχείρως κτισθεΐ- 
σαι, εύρίσκοντο πά
λιν έν αύτή τή θέσει 
τής καταστροφής. Σή
μερον ή Αντιόχεια 
κατοικεΐται ύπό πέν
τε χιλιάδων ψυχών. 
Οί κάτοικοι είσί σχε
δόν δλοι Τούρκοι, ζών- 
τες έν πενιχραΐς κα- 
λύβαις έν μέσω £υ- 
παρότητος καί πυρε
τών. Μέχρις έσχά
των ό θρησκευτικός 
φανατισμός είχε κα
ταστήσει τήν διαμο
νήν έν τή πόλει ταύ
τη αδύνατον, διότι 

> ο» \ « » r 5ουοενι απιστώ επε- 
τρέπετο ή διαμονή. 
Έσχάτως μόνον αί 
Εύρωπαϊκαί δυνάμεις 
κατώρθωσαν νά συ- 
στήσωσιν έν αύτή 
προξενικά πρακτο
ρεία , ών οί ύπάλ- 
ληλοι άνήκουσιν είς 
τάς τάξεις τών χρι
στιανών τής Συρίας. 
Ύποτίθεταιοτι ό άγ
ριος εκείνος φανα
τισμός κατήγετο άπό 
τής έποχής, καθ’ ήν 
οί Σταυροφόροι έκυ- 
ρίευσαν τήν Αντιό
χειαν.

Τήν άπομεμακρυ- 
σμένην έκείνην έπο- 
χήν άνακαλοΰσιν είς 
τήν μνήμην καί τά 
σωζόμενα έρείπια τών 
ισχυρών τειχών καί 
όχυρωμάτων, τά ό
ποια παριστά ή ήμε- 
τέρα είκών. Τά δχυ- 
ρώματα ταΰτα, άνε- 
γερθέντα ύπό τοΰ’Ιου
στινιανού είναι τό μό
νον άξιοπερίεργον έν 
Αντιόχεια. Αύτάείναι 
τά τείχη, τά όποια έξ 

έφόδου έκυρίευσαν οί Σταυροφόροι. Ή έκτασις τών όχυρωματικών 
τούτων έργων είναι 16 δλων άγγλικών μιλλίων, αί διαστάσεις είσί 
μεγαλοπρεπείς καί κολοσσαΐαι. Άνά όγδοήκοντα βήματα ύπήρχεν 
εις όχυρός πύργος, ’καί κατά τούς ύπολογισμούς τών άρχαιολόγων 
οί τοιούτοι πύργοι ήσαν 360 τόν αριθμόν. Αμέτρητα έδαπανή- 
θησαν χρήματα είς άνέγερσιν τών όχυρωμάτων τούτων, [τά όποια 
σήμερον κεΐνται μάρτυρες παρελθόντος μεγαλείου!
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ΤΟ ΑΣΜΑ ΤΟΪ ΧΙΑΒΑΘΑ.
(συνέχεια- ορα προηγ. τεύχος.)

3.

Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΟϊ ΧΙΑΒΑΘΑ.

Ήτο περ'ι δείλην δτε 
Εις ήμέρα; παρελΟούσας , 
'Εποχής μεμακρυσμένης 
Έκ τής πανσέληνου πίπτει 
Εις τήν γήν ή ουρανία, 
Χαριστόβρυτος Νοκόμη, 
Γυνή μέν, ούκέτι μήτηρ.

’Επαιζε μέ τάς συντρόφους 
’Επ’ αιώρας σειομένη 
’Από σταφυλάς πλεγμένης, 
"Οτε αίφνης, πλήρης μίσους 
Ή κακή αντίζηλός της, 
Ή άποπεμφθεϊσα, κόπτει 
Τήν σταφύλινον αιώραν, 
Κι’ ή Νοκόμη έκ τοΰ τρόμου 
Εις τά σκότη τής έσπέρας 
Έπί τό πεδίον πίπτει, 
Τό άν&οστεφές πεδίον 
Κϊ ό λαός· "Ίδέτε, κράζει, 
Άστρον πίπτει ούρανόθεν!

Έν τω μέσφ βρύων, κρίνων, 
Καί τών τρυφερών πτερίδων, 
Ύπό τήν γλυκεϊαν λάμψιν 
Τής σελήνης καί τών άστρων, 
ΈγεννήΟ’ έκ τής Νοκόμης 
Άγγελόμορφος Ουγάτηρ· 
ΏνομάαΟη δέ Βενόνη, 
Ή πρωτότοκος Ουγάτηρ. 
Καί ή κόρη τής Νοκόμης 
Άνεπτύχθή ώς τό κρίνον, 
Κόρη έγεινεν ωραία, 
Έρασμία ώς ή λάμψις 
Τής σελήνης, καί γλυκεία 
‘Ως ό ούρανός μέ τ’ άστρα.

Καί πολλάκις ή Νοκόμη 
Έλεγε πρός τήν Βενόνην 
“Πρόσεχε, καλή μου κόρη, 
’Απ’ τόν Ζέφυρον φυλάξου, 
Επειδή καλός δέν είναι- 
Μήν άκούης δ,τι λέγει, 
Μή έξέρχεσαι έσπέρας, 
Μή κοιμασ’ ύπό τά κρίνα, 
Μή ό Ζέφυρος σέ εύρη 
Καί κακόν σοί προξενήση.”

Εις τούς λόγους ή Βενόνη 
Τής μητρός της δέν προσέχει, 
Τάς σοφάς της δέν άκούει 
Συμβουλάς της ή Βενόνη, 
Καί ό Ζέφυρος κρυφίως 
Ηλθε περί τήν έσπέραν, 

Πνέων έπί τοΰ πεδίου 
’Ελαφρώς διά τών φύλλων, 
Σείων τάνΟη καί τά χόρτα. 
Έκεϊ εύρε τήν Βενόνην, 
Μεταξύ τών κρίνων εύρεν 
Άμερίμνως κοιμωμένην ■ 
Καί γλυκείς τή είπε λόγους, 
Τρυφερώς δέ τήν ήσπάσθη, 
Κι’ ή Βενόν’ ήλευΟερώθη 
Έν καιρφ ώραίου τέκνου, 
Τέκνου έρωτος καί λύπης.

Καί τό τέκνον τής Βενόνης 
Ώνομάσθη ΧιαβάΟας,

Τό θαυμάσιου παιδίον. 
Πλήν ή κόρη τής Νοκόμης, 
Ή ταλαίπωρος Βενόνη, 
Δέν άνΟεϊξε· μετ’ όλίγον 
’Από Ολίψιν τής καρδίας 
Ί^τελεύτησεν, ίδοΰσα 
Τήν απάτην καί τόν δόλον 
Τοΰ άπιστου έραστοΰ της. 
Τήν έθρήνησε τήν κόρην 
Ή πολύδακρυς Νοκόμη· 
"Δέν άπέθνησκον μαζή σου; 
Δέν άπέθνησκον, Βενόνη! 
"Αχ! νεκρά διά τον κόσμον, 
Καί νεκρά διά τήν λύπην 
Ή ταλαίπωρος ας ήμην!” —

Εις τοΰ ρύακος τήν όχθην 
Τοΰ διαυγέστατου κεϊται 
Ή καλύβη τής Νοκόμης, 
Θυγατρός τής πανσελήνου- 

’Όπισθεν δέ τής καλύβης 
Έξαπλοΰται πυκνόν δάσος, 
Πεύκων δάσος καί πλατάνων 
Πρό αύτής ό £ύαξ ρέει 
Καθαρός καί μουρμουρίζων.

Κι’ ή Νοκόμη, γραία πλέον, 
Γραία έ^ρυτιδωμένη, 
’Ανατρέφει τό παιδίον 
Τόν μικρόν τόν Χιαβάθαν, 
Τόν όποιον νανουρίζει 
Έντός φιλυρίνου λίκνου, 
Μαλακά προφυλαγμένον- 
Καί τφ λέγει δταν κλαίη· 
"Ήσυχα, μικρέ, μή κλαίης- 
Ή γυμνή Οά έλΟη άρκτος,4 
Νά σέ ’πάρη! ώ, κοιμήσου, 
Τρυφερό μου σύ πουλάκι! 
Τίς φωτίζει τήν καλύβην; 
Πώς οί όφΟαλμοί της λάμπουν! 
"Ησυχα, μικρόν μου τέκνον!”

Καί τφ λέγει ή Νοκόμη 
Πράγματα πολλά, ώραϊα, 
Περί ούρανοΰ καί άστρων· 
Τφ δεικνύει τούς κομήτας 
Μέ τήν φλογέράν ουράν των 
Πώς τά πνεύματα χορεύουν, 
Πώς πολεμισταί άνδρεϊοι, 
Πτερωτοί μετά ροπάλων, 
Λάμπουν πρός βο^ράν άγρίως 
Εις ψύχρας χειμώνος νύκτας· 
Τφ δεικνύει σύν τοΐς άλλοις 
Τόν λευκόν καί μέγαν δρόμον, 
Όν τά πνεύματα βαδίζουν 
Εις τοΰ ούρανοΰ τόν Οόλον, 
"Οστις πλήρης είν πνευμάτων.

Καί τό θέρος τό έσπέρας 
Ό μικρός ό ΧιαβάΟας

1 “Ίΐ γυμνή Οά έλΟη άρκτος.” ‘Ο Heckewelder 
έν τινι έπιστολή αύτοΰ, δημοσιευΟείση έν τοΐς Πρακτι- 
κοϊς τής’Αμερικανικής Φιλολογικής ‘Εταιρίας (Τόμ, δ. 
σελ. 250) αναφέρει περί τής παραδόσεως ταύτης ώς 
έπικρατούσης μεταξύ τών Μοϊκάνων. "Λέγεται δτι 
μεταξύ τών ζώων, τά όποια ύπήρχον πρότερον έν τγ] 
χώρα ταύτη, ή άρκτος αδτη ήτο το άγριώτερον, δτι 
ήτο πολύ μεγαλείτερον τών μεγάλων κοινών άρκτων, 
καί είχε πρό πάντων σώμα ογκώδες, κα9’ δλα γυμνόν 
έξαιρέσει μικρού σωρού λευκών τριχών έπί τής ρά- 
χεως ... Ή ιστορία τής άρκτου ταύτης ήτο σύνηθες 
άντικείμενον ομιλίας μεταξύ τών ινδικών φυλών, κυρίως 
οσάκις έΟήρευον εις τά δάση. Ήκουαα δέ τούς ’Ινδούς 
λέγοντας πρός τά μικρά παιδία, οσάκις έφώναζον 
“Σιωπή, Οά σ’ άκούση ή γυμνή αρκούδα καί Οά σέ φάγη.'

ΚάΟηται πρό τής καλύβης, 
Κι άκροάζεται ήσύχως 
Τοΰ ψιθυρισμού τών πεύκων 
Καί τοΰ ρόχθου τών ύδάτων- 
Βλέπει τήν πυγολαμπίδα 
Μέ τό φώς τό άμυδρόν της 
Διά τής νυκτός πετώσαν 
Έπί θάμνων κ’ έπί βάτων, 
Καί τό τραγουδάκι ψάλλει, 
Τό όποιον ή Νοκόμη 
Τώ έδίδασκε πολλάκις· 
"’Ω μικρά πυγολαμπίς μου, 
Μέ τήν λάμψιν φώτιζε με, 
Πριν τό σώμα κατακλίνω 
Καί τά βλέφαρά μου κλείσω.”

Καί ιδών έκ τών ύδάτων 
Ύψουμένην τήν σελήνην 
Μέ σκιάς καί μέ κηλίδας, 
ΈψιΟύρισε- “Νοκόμη, 
Τ’ είναι τοΰτο; δέν μοι λέγεις;” 
Κι’ ή Νοκύμη άπεκρίΟη· 
"Εις πολεμιστής καί γίγας 
Λυσσωδώς ποτέ άρπάσας 
Τήν μητέρα τής μητρός του 
Τήν έτίναξε τήν νύκτα 
Προς τοΰ ούρανοΰ τόν Οόλον, 
Καί εκείνο, δπερ βλέπεις, 
Τής πτωχής τό σώμα είναι.”

Καί ίδών τό στίλβον τόςον 
Τ’ ούρανοΰ ό ΧιαβάΟας 
ΈψιΟύρισε- “Νοκόμη, 
Τ’ είναι τοΰτο; δέν μοί λέγεις;” 
Κι’ ή Νοκόμη άπεκρίΟη· 
“Τ’ ούρανοΰ ό κήπος είναι· 
Τοΰ άγροΰ τά άνθη δλα 
Καί τά κρίνα, δσα βλέπεις, 
’Εδώ δταν ξηρανΟώσιν 
Έκεϊ δεύτερον άνΟίζουν.”

Καί άκούσας εις τό δάσος 
Ητερυγίσματα τήν νύκτα 
Τών γλαυκών μέ τρόμον είπε· 
“Τοΰτο πάλιν, ώ Νοκόμη, 
Τ’ είναι τοΰτο; δέν μοί λέγεις;” 
Κι’ ή Νοκόμη άπεκρίΟη" 
“Είν’ ή γλαυξ καί τά μικρά της, 
Τά όποια φλυαροΰσιν
Εις τήν μητρικήν των γλώσσαν.”

Ούτως έμαΟεν ό νέος 
ΧιαβάΟας δχι μόνον 
Όλων τών πτηνών την γλώσσαν, 
Πλήν καί τά όνόματά των 
Καί τάς ιδιότητάς των 
Πώς τάς φωλεάς των κτίζουν, 
11οΰ διάγουν τόν χειμώνα. 
Καί όσάκις τά άπήντα, 
Τά ώμίλει, τά έκάλει 
Τά πτηνά τοΰ ΧιαβάΟα.

’Εκτός τούτου καί τών ζώων 
"Ολων έμαθε τήν γλώσσαν, 
'Ως καί τά όνόματά των 
Καί τάς Ιδιότητάς των· 
Πώς οί σκίουροι σκιρτώσι, 
Πώς πηδώσιν αί δορκάδες, 
Πώς ό κόνικλος φοβείται· 
Καί όσάκις τά άπήντα, 
Τά ώμίλει, τά έκάλει 
’Αδελφούς τοΰ ΧιαβάΟα.

Ό Ίάγος, κομπορρήμων, 
Φλύαρος, οίηματίας,

Τής Νοκόμης πιστός φίλος, 
'Έκαμε τφ Χιαβάδα 
Τόςον εύκαμπτον καί βέλη 
Έκ τών κλόνων τής μελίας, 
Κ’ έκ τοΰ δέρματος έλάφου 
Κατεσκεύασε τό νεΰρον.

Κι είπε προς τόν Χιαβάθαν· 
“Τέκνον, τρέξε εις τό δάσος 
Όπου βόσκουν αί δορκάδες 
Μέ τάς έρυΟράς έλάφους, 
Καί δορκάδα φόνευσέ μας 
"Η καί έλαφον μεγάλην.”

Και ό νέος ΧιαβάΟας 
Μέ τό τόςον, μέ τά βέλη, 
ΈπορεύΟη εις τό δάσος· 
Κ’ έψαλλον έπί τών δένδρων 
Τά πτηνά· "Ω ΧιαβάΟα, 
"Ελεος, μή μάς φονεύσης! 
Κ’ έψαλλεν ό δρυκολάπτης 
Κι’ ό έρίΟακος μαζή του· 

’Έλεος, μή μάς φονεύσης!

Έπί τής δρυός έπήδα 
Σκίουρος ταχύς καί λάλος, 
Κ’ έφλυάρει καί έγέλα, 
Κ’ έλεγε τφ ΧιαβάΟα· 
'Έλεος, μή μέ φονεύσης!” 
Καί ό κόνικλος έπήδα 
Έκ τοΰ δρόμου πρός τό δάσος, 
Κϊ ϊστατο ορθός μακρόθεν 
Καί μέ ύφος φοβισμένον 
Καί σαρκαστικόν τό βλέμμα, 
"Ελεγε κι’ αύτός· “Μικρέ μου 
Κυνηγέ, μή μέ φονεύσης!”

Καί ό έφηβος ήυδροΰτο· 
Μόνον μέλημά του ήτο 
Πού νά εύρη τάς δορκάδας,
ΓΙοΰ νά εύρη τάς έλάφους,
Καί τά ίχνη των έζήτει
Εις τοΰ ποταμού τήν όχθην,
Καί τό ύδωρ παρετήρει, 
Κϊ ώς ύπνώττων έπροχώρει·

Ύπό σκλήΟρους κεκρυμμένος 
Τής έλάφου περιμένει 
Τήν έμφάνισιν άσΟμαίνων· 
Τούς λικρούς της τέλος βλέπει, 
Βλέπ’ έν μέσφ δένδρων δύο 
’Οφθαλμούς άκτινοβόλους, 
Βλέπει καί τούς ρώΟωνάς της 
Πρός τό μέρος τοΰ ανέμου 
’Ανοικτούς καί έστραμμένους. 
Τήν καρδίαν του ήσΟάνθη 
Πάλλουσαν ό ΧιαβάΟας, 
Ώς τά φύλλα τών πλατάνων, 
"Οταν είδε πώς προύχώρει 
Ιϊρός τό μέρος του τό ζώον.

Έν σιγή ό ΧιαβάΟας 
Γονατίζει καί σκοπεύει- 
Δέν κινείται ούτε κλόνος, 
Δέν σαλεύει ούτε φύλλον· 
Άλλ’ ή έλαφος προσέχει, 
Τήν γήν πλήττει μέ τούς πόδας, 
Εις φυγήν έτοιμη ούσα. 
Αίφνης ΐσταται καί κύπτει 
Καί πηδά — νά φύγη θέλει· 
Πλήν μέ σύριγμα τό βέλος 
Διασχίζει τόν άέρα 
Καί ώς σφήξ ταχύ τήν πλήττει.

Παρά τήν δασώδη δχθην 
Άπνουν κεϊται νΰν τό ζώον 
Ή καρδία του δέν πάλλει, 
Πλήν σφοδρώς τοΰ ΧιαβάΟα 
Σκιρτά τώρα ή καρδία· 
Κι’ εις τόν οίκον επανήλθε 
Χαρά; πλήρης μέ τήν λείαν. 
Ό Ίάγος κϊ ή Νοκόμη 
Τον ήσπάσθησαν εύθύμως. 
Μέ το δέρμα τής έλάφου 
Κατεσκεύασ’ ή Νοκόμη 
Εύπρεπέστατον μανδύαν 
Τοΰ εύτόλμου ΧιαβάΟα· 
Κ’ έκ τοΰ κρέατος μερίδας 
Μαγειρεύει πρός τιμήν του. 
Κϊ βλοι ήλΟον τοΰ χωρίου 
Κ’ έφαγον έκ τής έλάφου, 
Καί δοζάζοντες τόν νέον 
Κυνηγόν, τον Χιαβάθαν, 
Τόν ώνόμασαν άνδρεϊον, 
Τόν ώνόμασαν γενναϊον.

4.

Ο ΧΙΑΒΑΘΑΣ ΚΑΙ Ο ΖΕΦΥΡΟ

Έν τοσούτφ άνεπτύχθή 
Ό μικρός ό ΧιαβάΟας 
Κ’ έγεινεν άνήρ καθ' δλα· 
Έμπειρος καί εις τάς τέχνας 
Τής ώριμου ηλικίας, 
Πρόθυμος καί εις τάς τέρψεις 
Συμμετέχων τών εφήβων

’ Ητο δέ ταχύς τούς πόδας 
Τόσον, ώστε ρίπτων βέλος 
Του παράτρεχε πολλάκις· 
Στιβαράν τήν χεϊρα είχεν 
Έξηκόντιζεν εύκόλως 
Δέκα βέλη πρός τά άνω 
Μέ ταχύτητα τοσαύτην, 
"Ωστε πριν τό πρώτον πέση 
Ένιπτε τό τελευταϊον.

Μαγικάς χειρίδας είχεν 
Άπό δέρμα τής έλάφου, 
Καί όσάκις τάς έφόρει 
Βράχους έΟραυεν όγκώδεις, 
Οΰς συνέτριβεν εις κόνιν 
'Υποδήματα δέ είχε 
Μαγικά καί ταΰτα, κϊ δταν 
Τά έφόρει, παν του βήμα 
Μήκος είχ’ ενός μιλίου.

Συνεχώς δέ τήν Νοκόμην 
Περί τοΰ πατρός ήρώτα, 
Τοΰ πατρός του, τοΰ Ζεφύρου· 
Κϊ ή Νοκόμη τής μητρός του 
Τφ άνέφερε τό κάλλος 
Καί τόν δόλον τοΰ πατρός του. 
Καί ό νέος ΧιαβάΟας 
Φλόγα είχεν ώς ανθράκων 
Έν τφ βάΟει τής καρδίας.

Κ' έλεγε πρός τήν Νοκόμην 
“Τόν πατέρα μου νά εδρω 
Θέλω τώρα· Οά άπέλΟω 
Πρός τάς πύλας τοΰ Ζεφύρου, 

"Οπου δύει τής ημέρας 
Τό άκτινοβόλον άστρον.”

Κ’ έφυγεν ό ΧιαβάΟας, 
Καί άπήλΟ’ έκ τής καλύβης, 
Έτοιμος εις τήν πορείαν 
Ώπλισμένος ώς πρός Οήραν. 
Τόν οερμάτινον μανδύαν 
Έρριψεν έπί τών ώμων 
Καί έκόσμησε τήν κόμην 
Μ’ άετοΰ πτερά ώραϊα, 
Περιέζωσε τήν μέσην 

Χ Μέ τήν ζώνην τήν πλατείαν 
Τήν φερέτραν είχε πλήρη 
Άπο βέλη, τά όποια 
Έξ ίάσπιδος τό κέντρον 
Καί πτερά ’ς τήν άκραν είχον. 
Έκτος τούτου ένεδύΟη 
Καί τάς μαγικάς χειρίδας 
Καί τά ύποδήματά του.

Ή Νοκόμη έπροσπάΟει 
Ν’ άποτρέψη παραινούσα· 
“Μήν ύπάγης, ΧιαβάΟα, 
Τέκνον μου μή, μήν ύπάγης. 
Μή ό μάγος σέ προσβάλη 
Ή δολίως σέ φονεύση · 
Πλήν άτρόμητος ό νέος 
ΧιαβάΟας δέν προσέχει 
Εις τούς λόγους τής Νοκόμης, 
Καί άρχίζει τήν πορείαν 
"Εκαστόν του βήμα έχει 
Μήκος πλέον τού μιλίου. 
Καί ό ούρανός είν’ μαύρος, 
Μαύρη καί ή γή έπίσης, 
Καί ή ατμόσφαιρα πλήρης 
’Ατμών είναι καί ομίχλης, 
’Ατμούς μαύρους άναδίδει 
Ώσεί δάσους καιομένου, 
Επειδή ό ΧιαβάΟας 
Φλόγα είχεν ώς ανθράκων 
Εις τά βάθη τής καρδίας.

Ουτω πρός δυσμάς οδεύει 
Προσπερών καί άντιλόπας 
Καί δορκάδας καί έλάφους· 
Τόν Έσκώνην διαπλέει 
Καί Μισισιπήν τόν μέγαν, 
Καί τά όρη άναβαίνει, 
Καί πέρα τάς πεδιάδας 
Καί τών κορωνών τήν χώραν· 
Φθάνει δέ εις τάς καλύβας 
Τών άγριων Μελαμπόδων, 
Εις τά ορη τά κρημνώδη, 
Εις τήν χώραν τοΰ Ζεφύρου, 
Όπου έπί μαύρου βράχου 
Τόν κλεινόν του είχε θρόνον 
Ζέφυρος ό λευκοπώγων, 
Τών ανέμων ό μονάρχης.

Σεβασμού ό ΧιαβάΟας 
ΈνεπλήσΘη αμα είδε 
Τόν πατέρα του· καί ούτος 
Τήν μακράν του κόμην σείει, 
Ήτις δλη άπαστράπτει 
Ώς χιών ή ώς κομήτης, 
Ή ώς πυροκόμον άστρον.

(ά-ζολουΟεΐ.)
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ΕΠΙ ΊΏι ΘΑΝΑΤΩι

ΤΗΣ

ΕΙΡΗΝΗΣ Γ. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ.

Είς οίκου εύγενέστερον όλίγοι τής ήμέρας 
Νά ΐδουν ήξιώθησαν τό φώς έπι τής γής.

Δόξαι και πλούτη και τιμαί, έντιμων μόχθων γέρας, 
Τό βρέφος έχαιρέτισαν μετά φαιδράς κραυγής.

Πόσοι σέ έμακάρισαν και πόσ’ ίσως κρυφίως 
Τής ευτυχούς έφθόνησαν τήν τύχην θυγατρός·

Και δμως ό μακάριος, ό ζηλωτές σου βίος 
Πόσον ύπήρξε, τάλαινα, ολίγος και οίκτρός!

"Ολα ή τύχη έδωσεν είς σέ τά αγαθά της· 
Μόνου ένός σ’ έστέρησε, τοϋ πρώτου δυστυχώς,

Διότι έτι κ’ είς αύτήν τήν γενναιότητά της 
Δεικνύει τήν μισάνθρωπον ψυχήν της συνεχώς.

Μόνου ένός σ’ έστέρησε, τοΰ πολυτιμοτάτου, 
Όπερ παντός ύπερτερεΐ γήινου θησαυρού.

Και μετά πόνου τήν ζωήν διήλθες και καμάτου, 
Όν μόλις άνεκούφιζε συζύγου τρυφερού

θερμή αγάπη, άπειρος και είλικρινεστάτη,
"Ην εύγενής ήδύνατο ψυχή νά αίσθανθή,

Και ήν, λαμπρόν κειμήλιον, Ειρήνη, θά φυλάττη 
Μέχρι τοΰ τάφου, πίστευσον, χωρίς ν’ άλλοιωθή.

Φεΰ! μόνον αύτη αληθές είς τούς ανθρώπους δώρον 
‘Υψόν’ ύπέρ τόν γήϊνον κλαυθμώνα τόν θνητόν 

Τάξεις ανθρώπων άγνοεϊ εύπορων καί απόρων, 
Καί έξισοΐ τόν άσημον μετά τών δυνατών . . .

Ώ πόσον ή καρδία του πολλάκις συνετρίβη! 
Ποσάκις τήν σκληρότητα έμέμφθη τών Μοιρών, 

Βλέπων φιλτάτην σύζυγον νόσος σκληρά νά Ολίβη, 
Τό ρόδον νά μαραίνεται είσέτι νεαρόν!

’2 αληθώς ήτο ζωή οδύνης ή ζωή σου· 
Έβασανίσθης, τάλαινα, πολύ έπί τής γής.

"Ήτο πολύς ό άψινθος δν έν τω κάλυκί σου 
Ή Μοίρα έγκατέμιξε μετ’ ασεβούς οργής.

"Υπαγε, άναπαύθητι, ψυχή βασανισμένη! 
'Ο τάφος είναι άσυλον, ακύμαντος λιμήν.

Έκεϊ οι πόνοι παύουσιν, έκεϊ δέν καταβαίνει 
Ή λαιλαψ ήτις φρικωδώς ώρύετ’ έν ήμΐν.

θά εΰρης σκότος φοβερόν, άλλά μή σέ πτοήση· 
θά εΰρης μαύρα ερπετά, άλλά μή φοβηθής-

Ό ύπνος σου ατάραχος θά έξακολουθήση· 
Πόνου έκεϊ ουδέποτε νυγμόν θά αίσθανθής.

Σκληρά θά ήνε ή στρωμνή έν μέσω λίθων κρύων, 
Είς βαρωνίδ’ ανοίκειος, είς κόρην προσφιλή,

°Ην ό πατήρ έπροίκισε δι’ εκατομμυρίων, 
Καί τόσον έμερίμνησεν ύπέρ αύτής πολύ.

Χρυσά παραπετάσματα δέν θά περικαλύπτουν 
Κλίνην έκεϊ περίχρυσον, έργον κλεινών χειρών

Οΰδ’ είς λαμπρά προσκέφαλα οί κρόταφοι θά κύπτουν 
Πεπληρωμένα απαλών, έλαστιζών πτερών.

Φεΰ! δλη διαλύεται έκεϊ ή ματαιότης, 
Ώς πάχνη είς τόν ήλιον, ώς αμαυρός ατμός·

Μόνον έκεϊ τήν θέσιν της εύρίσκ’ ή άνθρωπότης, 
Ήν άμβλυώττων έν τή γή δέν βλέπει οφθαλμός.

Άλλ’ είς τήν γήν δέν θάπτεται μετά τοΰ ράκους μόνον 
Ή Φήμη· άνω ίπταται μέ πτέρυγ’ αρραγή,

Καί τάς μακράς διέρχεται εκτάσεις τών αιώνων 
’Εν τή χειρί βαστάζουσα λαμπάδα φωταυγή.

Φεύγουν τά σκότη πρό αύτής τής Λήθης μετά βίας,
Καί ή φωνή της ώς βοή χειμάξου αντηχεί,

Τάς άρετάς κηρύττουσα καί τάς εύεργεσίας,
°Ας εύγενής, φιλάνθρωπος διέσπειρε ψυχή.

Ζή έν αύταϊς μ’ εύγνώμονας παλμούς συντηρούμενη,
Καί μετ’ αύτών διέρχεται ανθρώπων γενεάς·

Άπό γονέων είς υιούς κ’ έγγόνους μεταβαίνει
Καί εΐνε τερπνόν άκουσμα είς φίλων άκοάς.

Δέν λησμονεΐται τόνομα εύεργετών μεγάλων ·
Καί άν άκόμη έλειπεν ή αϊγλ’ ή πατρική,

Καί άν άκόμη έλειπε, τό σέβας έπιβάλλον, 
Συζύγου μέγα όνομα, τιμή 'Ελληνική,

Πάλιν ή άγαθότης σου καί γενναιοφροσύνη 
Εύγνώμονας θά ήγειρε παλμούς έπί μακρόν

Τά όρφανά, ών εύρισκε μητέρα ή όδύνη,
Ή χήρα, ής έγλύκαινες τόν βίον τόν πικρόν,

'Ο πένης, δν έψώμιζες χωρίς κανείς ν’ άκούση, 
Χωρίς τήν εύεργέτιδα νά ϊδη δεξιάν,

Πρός έπαινον αιώνιον τής μνήμης σου άρκούσιν, 
°Ον μία θά διαλαλή είς άλλην γενεάν.

Ώ, ναι, αιώνες τόνομα μέ σέβας θ’ αναφέρουν 
Τοϋ Σίνα, καί άν πέσωσιν ύπό σκληρά; χειρός 

Τά κτίρι απερ κόσμημα τών Αθηνών γεραίρουν 
Τήν μνήμην του καί μετ’ οργής προσβλέπει ό Καιρός.

Ή κόνις, τά συντρίμματα αύτά, §ν λίθου τμήμα 
Τοΰ νέου καλλωπίσματος τών νέων Αθηνών

“Τόν μέγαν εύεργέτην σου, Ελλάς, θά κράζουν, τιμά!” 
Καί θά άποκαλύπτεται λαός εύγνωμονών.

Έν μέσω τότε τών θερμών εύφημιών κ’ έπαίνων,
Ούς τού πατρός σου τόνομα τό μέγα θά κινή,

Καί έκ χειλέων 0’ άκουσθή ελληνικών καί ξένων 
“'Υπήρξε τόσον άγαθή κ’ ένάρετος γυνή.”

Έν Καβάλλα, μηνί Όκτωβρίφ. 
II. Ματαράγκας. 

Πρόξενος τής ’Ελλάδος.

Ο ΡΩΣΣΟΣ ΦίΛΕΛΑΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Λ. ΡΑΪΚΟΣ.*)

*) Σ. τ. Δ. Τήν λίαν ένδιαφέρουααν ταύτην διατριβήν, Ανέκδοτον μέχρι τοΰδε, 
άπέστειλεν ήμΐν ό έν Όδησσψ διαμένων ομογενής ήμών Κύριος Κ. Α. ΓΙαλαιο- 
λόγος, δστις τάς έλενΟερας αύτοϋ ώρας λίαν άξιεπαίνιος ,δαπανά είς Αναδήφισιν 
ιστορικών συμβάντων, σχέσιν έχόντων πρός τήν έΟνικήν ήμών ιστορίαν. Έν τή προ
κειμένη διατριβή, ής σήμερον δημοσιεύομεν τό πρώτον μέρος, εδρηται άφήγησις 
λεπτομερής περί τοΰ θανάτου τοΰ Αειμνήστου Κυβερνήτου τής Ελλάδος Καποδιστρίου, 
ήτις γεγραμμένη ύπό φιλέλληνος ’Ρώσσου καί αύτόπτου μάρτυρος πλεϊστον 8σον έχει 
τό ένδιαφέρον.

Οί πλεϊστοι τών άρχαίων οίκητόρων τής ’Οδησσού, ιδίως έκ 
τών ήμετέρων δμογενών, ενθυμούνται καλώς άνδρα ύψηλόν τό 
άνάστημα, ρωμαλέον τήν στάσιν, συμπαθητικώτατον καί γλυζύτατον 
τούς τρόπους, παραδόξως άναμιμνήσκόντα τά χαρακτηριστικά τοΰ 
έγγόνου τής Αικατερίνης Β'. Κωνσταντίνου Παύλοβιτς, διό καί 
διέτρεχεν έν Όδησσω φήμη, δτι ήτο νόθος ύιός τοΰ μεγάλου δουκός 
τούτου, βτζερ δμως δέν ήτο ή απλή μόνον εικασία ούδεμίαν έχουσα 
ύπόστασιν.

Ήτο ό Νικόλαος Α. 'Ραϊκός γνωστός τοΐς ένταΰθα Έλληνιζοϊς 
κύκλοις ώς είς άκρον φιλέλλην άνήρ, καί ώς λαβών μέρος είς τόν 
ύπέρ άνεξαρτησίας άγώνα ήμών.

Πάντες οί έκ τοΰ σύνεγγυς γνωρίσαντες αύτόν ήσαν κατεγοη- 
τευμένοι ύπό τής μεγάλης αύτού πρός τόν Ελληνισμόν άφοσιώ- 
σεως, καί μέχρι τών τελευταίων τοΰ βίου του ήμερών έχαιρεν ό 
'Ραϊκός μεγίστης ύπολήψεως καί σεβασμού. Ότε δέ τω 1841 ή 
Ελληνική κυβέρνησις άπένειμεν αύτω τόν χρυσοΰν τοΰ Σωτήρος 
σταυρόν, τήν μόνην άμοιβήν ήν ό γενναίος άνήρ έλαβε διά τούς 
ύπέρ ήμών κόπους καί μόχθους του, έθεωρήθη τοΰτο γλισχρότης 
άπέναντι άνδρός, δστις ένεκα τοΰ φλογερού ύπέρ τής Ελλάδος εν
θουσιασμού δλίγου δεϊν έξωστραζίζετο καί άπό τής ιδίας πατρώας 
αύτού χώρας.

Ο Νικόλαος Α. Ραϊκός έγεννήθη τω 1794. Ό πατήρ αύτού 
ολίγον περί τής «ανατροφής αύτού έφρόντισεν, έμπιστευθείς αύτήν 
τω Ίταλω Σκβάντση έκ Τοσκάνης, έν ρωσσική διατελοΰντι ύπη- 
ρεσία. Ούτος άπέστειλε τόν δεκατετραετή Ραϊκόν είς Φλωρεντίαν, 
ένθα ό νέος έξεπαιδεύθη καί δθεν κατόπιν μετέβη είς τό Πανε
πιστήμιου τοΰ ΙΙατταυίου. Έν Φλωρεντίφ διαμένων έμαθε τήν 
είς 'Ρωσσίαν εισβολήν τού πρώτου Ναπολέοντος καί ζατελήφθη 
ύπό τοσούτου πατριωτικού ένθουσιασμοΰ, ώστε άπέδρα κρύφα τής 
σχολής μέ τόν σκοπόν νά μεταβή είς 'Ρωσσίαν καί άγωνισθή έν 
ταϊς τάξεσι τών συμπατριωτών του κατά τοΰ φοβερού έχθροΰ. 
Στερούμενος δμως τών άναγκαίων μέσων καί διαβατηρίου συνε- 
λήφθή παρά τά σύνορα τής Ελβετίας καί ώδηγήθη πάλιν είς Φλω
ρεντίαν πρός μεγίστην αύτού λύπην.

Τή 1815 έπέστρεψεν είς 'Ρωσσίαν καί κατετάχθη είς τόν 
στρατόν τω δέ 1824 έλαβε τόν βαθμόν άξιωματικοϋ τοΰ ιππικού 
τής αύτοκρατοριζής φρουράς. Άλλά κατ’ έκείνην τήν έποχήν έν 
'Ρωσσία ή προαγωγή ήτο δύσκολος· διό καί έτει 1827 παραιτη
θείς ό 'Ραϊκός τής ύπηρεσίας καί κάτοχος ών άρκούντως μεγάλης 
περιουσίας μετέβη πάλιν είς ’Ιταλίαν, ένθα μή ζοπάσαντος είσέτι 
τού σάλου τοΰ έθνικοΰ ήμών άγώνος ό κόσμος δλος ένησχολεϊτο 
μέ τάς άφηγήσεις τών διαφόρων ανδραγαθημάτων τών εύκλεών 
προμάχων τής Έλληνικής έπαναστάσεως, τής ήρωϊκής τοΰ Μεσο
λογγίου άντιστάσεως, τοΰ λόρδου Βύρωνος καί τοΰ θανάτου αύτοϋ. 
Έν τοΐς ύψηλοϊς κύκλοις οί πάντες συνεζήτουν περί τής τυχαίας 
λύσεως τοΰ Ελληνικού ζητήματος. Έν τοσούτω άθρόοι έσπευδαν 
οί φιλέλληνες έξ δλων τών μερών τής ύφηλίου είς Ιταλίαν, δπως 
διά Λιβόρνου καί Άγκώνος μεταβώσιν είς τήν Ελλάδα. “Μεταξύ 
τών άνδρών τούτων, έλεγε πολλάκις κατόπιν ό 'Ραϊκός, άνδρών 
μεγαλοψύχων διακυβευόντων τήν υπαρξιν αύτών χάριν απλής ιδέας, 
ύπέρ άναξαρτησίας έθνους δλως ξένου αύτοΐς, ούδείς Ρώσσος 
ύπήρχεν, ούδείς άντιπρόσωπος έκείνου τοΰ έθνους, τό όποιον ένεκα 
θρησκευτικών λόγων τοΰ παρελθόντος αύτοϋ καί τής ιστορικής του 
τύχης ώφειλε νά Οεωρήται πολλω συγγενέστερου τοΐς "Ελλησι καί 
επομένως μάλλον ένδιαφερόμενον είς τόν ύπέρ άνεξαρτησίας αύτών 
άγώνα. II ιδέα αΰτη μέ ήνόχλει διαρκώς· έπασχον καί μέχρι 
δακρύων έθλιβόμην, ‘καί έπί τέλους άπεφάσισα ν’ άπέλθω είς τήν 
Ελλάδα.”

Δυστυχώς άφίχθη έκεϊ φθίνοντας ήδη τοΰ άγώνος καί ώς έκ 
τούτου δέν ήδυνήθη νά λάβη μέρος ένεργόν έν ταϊς μάχαις. Έπί 
τινα καιρόν διωρίσθη φρούραρχος Παλαμηδίου, κατόπιν έπί 18 
μήνας διοικητής 1 Ιατρών καί τέλος γενικός τοΰ πυροβολικού άρ- 
χηγός. “Ή ελληνική κυβέρνησις, λέγεται έν τω άπολυτηρίω έγ- 
γράφω έγχειρισθέντι αύτω μετά τόν φόνον τοΰ κόμητος Καπο- 
διστρίου, ούδέποτε θέλει λησμονήσει δτι καθ’ άπαν τό διάστημα 
τής τετραετούς 'Υμών ύπηρεσίας ούδέποτε συγκατετέθητε νά λά- 
βητε μισθοδοσίαν ή άμοιβήν τινα άνθ’ ών ύπέρ τοΰ έθνους τούτου 
μετ’ άκαμάτου ζέσεως καί άφοσιώσεως έμοχθήσετε, ότέ μέν κατέ- 
χοντες θέσιν φρουράρχου τοΰ Παλαμηδίου, ότέ δέ άντικαθιστώντες 
τόν διοικητήν I Ιατρών, καί τέλος έν δύσκολοι; περιστάσεσι οιοι- 
κήσαντες τό πυροβολικόν. 'Η τοιαύτη ύμών διαγωγή, δσον εύγενής 
τόσον καί αφιλοκερδής, ύπαγορεύει ήμΐν τό καθήκον, μετά μεγίστης 
χαράς έκπληρούμενον, νά έκφράσωμεν Ύμϊν ένταΰθα τό αίσθημα 
τής εύγνωμοσύνης τοΰ έθνους, ής έάν ήδυνάμεθα ήθέλομεν παρέξει 
ενδείξεις φαεινοτέρας (dont nous aurions souhaite pouvoir vous 

donner des temoignages plus eclatants). Ή άνάμνησις Ύμών, 
κύριε Ταγματάρχα, θέλει είσθαι άείποτε τιμαλφής διά τήν κυβέρνησιν, 
δπως καί τό όνομα Ύμών διά τόν στρατόν, καί ή είς τάς τάξεις 
αύτοϋ επάνοδος Ύμών ήθελε πραγματοποιήσει τούς διακαεστέρους 
ήμών πόθους (comblerait les vceux les plus prononces).”

Παρά τώ Κυβερνήτη Καποδιστρία ό 'Ραϊκός έχαιρε μεγάλης 
ύπολήψεως, ήγάπα δέ τόσον περιπαθώς αύτόν, ώστε εύθύς μετά 
τόν φόνον αύτοϋ έσπευσε νά παραιτηθή καί άπήλθεν είς τήν Ρωσ
σίαν. Ή πρός τόν 'Ραϊκόν εμπιστοσύνη τοΰ Καποδιστρίου κατα- 
δείκνυται έκ πολλών έπιστολών τοΰ τελευταίου πρός αύτόν, ών 
τινες έδημοσιεύθησαν έν τή συλλογή τοΰ Έϋνάρδου.*)  Περίεργος 
είναι ή έν σελίδι 420 άνεπίγραφος έπιστολή “a Monsieur Ν. Ν.”, 
γραφεΐσα πρός τόν 'Ραϊκόν παρά τοΰ Κυβερνήτου όλίγας μόνον 
στιγμάς πρό τοΰ θανάτου αύτού. ’Ιδού τό κείμενον αύτής·

Nauplie vendredi 
27 P6vrier 1Ro, 

9 Octobre
Mon cher Ν. N.

L’affaire sera reglee coniine vous le desirez. Les senti
ments qui vous portent a n’accepter rien pour les services 
que vous avez rendus au pays, honorent votre noble carac- 
tere, et me font eprouver une veritable satisfaction; je vous 

■ en sais un gre infini. C’est du baiune pour mon ame abreuvee 
a chaque instant d’amertume. Je vous serre la main.

Capodistrias.”
Τήν έπιστολήν ταύτην ό Ραϊκός άπέστειλε τω έν Όδησσω 

Α. Στούρζα, δστις συνέλεγεν έν 'Ρωσσία τάς τοιαύτας έπιστολάς 
διά τήν άνω μνημονευθεϊσαν Συλλογήν, προσθέσας δτι επιθυμεί 
νά μείνη άγνωστον πρός ποιον ιδίως διηυθύνετο ή έπιστολή. Ό 
Στούρζας έξεπλήρωσε τήν έπιθυμίαν του έπιγράψας “Mon cher 
Ν. Ν.” καί ύποσημειώσας κάτωθι- “Ce billet sans adresse fut 
trouve sur la table du President, qui l’avait ecrit le matin 
meme du jour de sa mort.” Παρά τή οικογένεια τοΰ 'Ραϊκοΰ 
ύπάρχει ή πρωτότυπος έπιστολή, ήτις φέρει τήν επιγραφήν “Mon 
cher Rayko”.

Παραθέτομεν ένταΰθα καί τά έξής δύο έγγραφα διαφωτίζοντα 
ήμάς άρκούντως καί περί τών φρονημάτων τοΰ άνδρός, ών ένεκα 
ύπέστη διωγμούς έν τή ιδία αύτοϋ χώρα καί περί τής ύπολήψεως, 
ήν έχαιρεν έκ μέρους τοΰ Κυβερνήτου.

1) Έπιστολή τοΰ Νικ. Α. 'Ραϊκοΰ πρός τόν κόμητα A. X. 
Βεκενδόρφ, ύπασπιστήν τής Α. Μ. τοΰ αύτοκράτορος 
τής 'Ρωσσίας.

’Εξοχότατε! Έπιθυμών νά έπιστρέψω είς τήν πατρίδα μου, 
ήν κατέλιπον πρό τεσσάρων περίπου έτών, άπετάνθην τω πρεσ
βευτή τής A. Α. Μ. κόμητι Π. όπως μοί παράσχη διαβατήριον 
έτυχον δμως παρ’ αύτού αρνητικής άπαντήσεως. Αδυνατώ νά 
έκφράσω Ύμϊν τό αίσθημα ύφ’ ου κατελήφθην. Πας ό τήν πα
τρίδα αύτού άγαπών εύκόλως δύναται νά μ’ έννοήση· καθότι κατά 
τήν γνώμην μου πάντων τών δεινών τοΰ άνθρώπου μέγιστον ό 
εξοστρακισμός. Αγνοώ καί άδυνατώ νά ζατείδω τήν αιτίαν τής 
τοιαύτης αύστηράς κατ’ εμού διαγωγής. Ούδέν έτερον πταίσμα 
εύρίσζω έν έμοί ή τήν είς Ελλάδα μετάβασίν μου. Έν τοιαύτη 
περιπτώσει λαμβάνω τήν τόλμην νά παραθέσω Ύμϊν έπεξηγήσεις 
τινάς, αΐτινες, φρονώ, είσίν άναγζαιόταται πρός δικαιολογίαν μου . . . 
Είλιζρινώς ομολογώ τή Ύμ. Έζλαμπρότητι, δτι άποφασίσας νά 
μεταβώ είς Ελλάδα, έγίνωσκον έκ τών προτέρων πώς ήθελε κριθή 
ή τοιαύτη μου άπόφασις- έγίνωσκον δτι ήθελον σΰγκαταλεχθή τή 
χορεία τών τυχοδιωκτών καί άπηλπισμένων άνθρώπων, δι’ οδς αί 
στάσεις καί ταραχαί άποτελοΰσιν δρον ζωής άπαραίτητον. Ούδόλως 
δμως έφοβούμην τήν τοιαύτην κατηγορίαν καί έφρόνουν δτι διά 
τής περαιτέρω διαγωγής μου θέλουσιν άποδειχθή αί άληθεΐς προ
θέσεις μου καί έν τή πεποιθήσει ταύτη έπιτρέψατέ μοι νά βασισθώ

·) Ιδε Correspondance du Comte J. Capodistrias pr£sident de la Grice. Genive 
1839. Τόμ.. 3 καί 4.
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έπι τής διαβεβαιώσεως τής Α. Έκλ. τοΰ κόμητος Καποδιατρίου 
δυνηθέντος νά κατίδη τά ακραιφνή αισθήματα μου. "Οσον δ’ 
άφορά τά αίτια τά άναγκάσαντά με νά μεταβώ εις Ελλάδα, δέν 
θεωρώ άρμόζον ν’ άποκαλύψω οικογενειακά μυστήρια, ώθήσαντά 
με νά πράξω δ,τι επραζα· ’Αδυνατώ έν τούτοις ν’ άποκρύψω 
'Υμϊν, δτι λίαν μ’ ένεθουσίων αί περί τών ανδραγαθη
μάτων τών δμοδόξων ήμών άγγελίαι, και δτι δέν ήδυνάμην 
νά μένω απαθής βλέπων δτι έν ω έν τω εύγενεϊ έκείνω άγώνι 
μετεΐχον άνθρωποι έξ απάντων τών πεπολιτισμένων εθνών, ού- 
δεις εύρίσκετο Ρώσσος. Ουτω τδ κύριον αίτιον τής εις τήν 
Ελλάδα μεταβάσεώς μου ύπήρξεν τό αίσθημα τής έθνικής τιμής. 
Έπόθουν νά λυτρώσω τήν πατρίδα μου τοΰ ψόγου δτι ούδεις τών 
υιών αύτής προσήλθεν έκουσίως αρωγός τών έν Χριστώ αδελφών, 
καί άψηφών τήν υπαρξίν μου ένεπνεόμην ύπό τής ιδέας δτι 
θέλω άποθάνει ύπέρ ενδόξου σκοπού. Μετά τήν άφιξιν 
τοΰ Κυβερνήτου έπανειλημμένως μοί εΐχον έμπιστευθή θέσεις διοι- 
κητοϋ διαφόρων όχυρωμάτων τού Ναυπλίου, έν άρχή μέν τοΰ 
φρουρίου Ίτς-καλέ κατόπιν δέ τοΰ Παλαμηδίου. Κατέχων τήν 
Οέσιν ταύτην δέν έλειψα νά έπιληφθώ έγκαίρως τών μέτρων εκείνων, 
τά όποια ύπαγορεύουσιν οί στρατιωτικοί ήμών νόμοι, άποτανθείς 
πρός τόν αύτοκρατορικόν σύμβουλον κ. Βλασσόπουλον (τόν μόνον 
τότε αντιπρόσωπον τής 'Ρωσσίας έν τή χώρα ταύτη) δι’ εγ
γράφου, έν ω διήγγειλον δτι έδέχθην ύπηρεσίαν, έξαιτούμενος νά 
δηλώση τοΰτο τή £ωσσική κυβερνήσει καί υποσχόμενος έν περι- 
πτώσει αρνητικής άπαντήσεως αυθωρεί νά παραιτηθώ. Ούδεμίαν 
δμως λαβών άπάντησιν έθεώρησα τήν σιωπήν ταύτην έάν ούχί 
ώς συγκατάθεσιν, αλλά τούλάχιστον ώς ένδειξιν τοΰ δτι ούδεμίαν 
σημασίαν άπέδιδον έν Ρωσσία τή τοιαύτη μου διαγωγή. Ιδού, 
έξοχώτατε, ή αληθής τών συμβάντων έκθεσις. Δύνασθε νά κρίνητε 
έάν άξιοΰμαι τής όργής, ής έτυχον. "Απαξ εΐσέτι επιμαρτυρώ 
τήν αγνότητα καί ειλικρίνειαν τών φρονημάτων μου, εύελπιστών 
δτι δέν θέλετε λείψει συνηγοροΰντες ύπέρ έμοΰ κατά τής μομφή: 
καί μοχθηρίας, ήν θεωρώ άποκλειστικώς αιτίαν τών δεινών μου.

Καθ’ δσον δ’ αφορά τόν βίον μου, ιδιωτικόν τε καί δημόσιον, 
άπαξ εΐσέτι βασίζομαι έπί τής μαρτυρίας τοΰ έκλαμπροτάτου κό
μητος Καποδιστρίου, εΰελπις ών δτι ή τοιαύτη θέλει εΐσθαι εν
τελώς ύπέρ έμοΰ. Δέξασθε κτλ.

Έν Ναυπλίω, 15/27 Μαΐοο 1831.
Ν. Α. 'Ραϊκός.

(άζολουΟεϊ.)

ΙΣΊΌΡΙΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ
ΕΚ ΤΗΣ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ.

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ Ο ΚΟΜΝΗΝΟΣ.
(συνέχεια- δρα προηγούμ. άριΟμ.)

τοιούτων δέ αιματηρών τροπαίων έφωδιασμένος δ Άν- 
έπανακάμπτει έν θριαμβευτική πομπή εις την πρωτεύ-

Διά 
δρόνικος 
ουσαν αύτοΰ, ένθα κόλακες φαΰλοι καί μίσθαρνος όχλος καί οινο- 
βαρεΐς κατάσκοποι ύποδέχονται αύτόν έν φωναϊς καί άνευφημίαις 
καί έν ύποκριτικαϊς προσλαλιαϊς. Καί έορταί παρατίθενται πολυ
δάπανοι καί μεγαλοπρεπείς έπί τή έπανόδω τοΰ δαφνοστεφούς 
νικητοΰ’ καί Οηριομαχίαι καί ίππων άμιλλαι έν τώ ιπποδρομία) 
τελούνται δημοσία δαπάνη. Πρέπει καί δ λαός νά συμμερισθή 
τήν χαράν, ήτις πληροί τήν καρδίαν τοΰ άνακτος· πρέπει καί δ 
λαός νά θαμβωθή διά τών παιδαριωδών τούτων θεαμάτων, δι ών 
ήγεμόνες άφρονες καί αναίσθητοι πειρώνται νά δώσωσιν εις τόν 
θρόνον αύτών ίσχύν, νομίζοντες δτι διά τοιούτων ποταπών διαδη
λώσεων έφελκύουσι τήν αγάπην τοΰ λαού, αυτοί, οί τά μάλιστα 
λαομίσητοι τύραννοι!

'Υπεροπτικώτερος καθ’ έκάστην γινόμενος δ ’Ανδρόνικος ούδένα 
πλεόν είχε φραγμόν εις τά άγρια αύτοΰ πάθη. Έν μέσω κολάκων 

καί δορυφόρων, μισητών όργάνων μισητής εξουσίας, παρεκάθητο 
εις τά ιπποδρόμια καί εις τάς θηριομαχίας, θεάματα βάρβαρα, 
τέρποντα τά δμματα ώμών ανθρώπων. Πλήν καί τά θεάματα 
ταΰτα έλαβον άπροσδόκητον πέρας, διότι μια τών ήμερών, καθ’ 
ήν πλήθος θεατρομανές έπλήρου τό άμφιθέατρον, §ν τών δρυ- 
φράκτων, τών στηριζόντων τό βασιλικόν θεωρεΐον, κατέπεσεν αίφνης 
καί έφόνευσεν έν τή πτώσει έξ αθώους θεατάς. Τοσοΰτος δέ 
φόβος κατέλαβε τότε τόν τύραννον, ώστε άπό τής ‘ήμέρα; έκείνης 
ούδ’ έτόλμα καν νά έμφανισθή έν μέσω τοΰ λαού, φοβούμενος άνά 
πάσαν στιγμήν ή μάχαιραν δολοφόνον ή έπίθεσιν άπροσδόκητον 
συνομωττούντων έχθρών. Ήρχιζεν δ ’Ανδρόνικος νά αίσθάνηται 
τήν τύψιν έκείνην τοΰ συνειδότος, ήν καί δ ώμότερος τών κακούργων 
αισθάνεται· διό καί δσημέραι μάλλον φιλύποπτος καί προληπτικός 
καθίστατο, ζητών νά δώση καί εις τά άσημαντότερα συμβάντα έξή- 
γησιν, προσωπικώς αύτόν άφορώσαν. —

Έζη κατ’ έκείνους τούς χρόνους έν Κωνσταντινουπόλει άνήρ 
δστις άπό πολλών ήδη έτών έτιμάτο καί έθαυμάζετο παρά πάντων 
έπί τή έξόχω αύτοΰ σοφία καί προφητική δυνάμει. Ο άνήρ ούτος 
ήτο δ μάγος Σήθ. Ό Σήθ μόλις τής παιδικής ήλικίας έξελθών 
είχεν έπιδοθή εις τήν μελέτην τών ούρανίων σωμάτων καί φαινο
μένων, έξηγών ταύτοχρόνως τά όνειρα καί διά λεκανίδων καί 
ύδάτων προμαντεύων τά μέλλοντα. Τοσαύτην δέ είχεν άποκτήσει 
φήμην, ώστε μικροί καί μεγάλοι, άνδρες καί γυναίκες, έπολιόρκουν 
έν πάση ώρα τής ήμέρας τήν όπισθεν τοΰ ναού τής 'Αγίας Σο
φίας κειμένην οικίαν του, ζητοΰντες νά μάθωσι παρ’ αυτού τήν 
τύχην των. Καί αύτός δέ δ αύτοκράτωρ Μανουήλ, έκκλίνων περί 
τά τέλη τοΰ βίου του εις τήν δεισιδαιμονίαν, ήθέλησε νά έρωτηση 
τόν μάγον περί τοΰ χρόνου τοΰ θανάτου του. 0 Σήθ βασιζόμενος 
έπί τή άκλονήτω αύτοΰ φήμη καί έπί τή γοητεία, ήν έξήσκει 
έπί τοΰ λαοΰ τής Κωνσταντινουπόλεως, δέν έδίστασε καί ένώπιον 
τοΰ άνακτος νά έκτελέση τάς μυστηριώδεις αύτοΰ έπικλήσεις, ώς 
έπραττεν ένώπιον τών λοιπών άνθρώπων, καί έν δλη τή μαντική 
αύτοΰ έκστάσει άνήγγειλε τω αύτοκράτορι προσεχέστατον τό τέρμα 
τοΰ βίου του. Έταράχθη δ Μανουήλ εις τούς λόγους τούτους τοΰ 
μάγου καί δευτέραν έζήτησε συνέντευξιν, άλλά καί πάλιν δ Σήθ, 
ήγανακτισμένος έπί τή δυσπιστία τοΰ ήγεμόνος, προσεχή τώ άνήγ- 
γειλε τόν θάνατον. Τότε ό Μανουήλ ύπό φόβου καταληφθείς καί 
έν άγρια παραφορά διέταξε νά έξορύξωσι τούς οφθαλμούς τοΰ 
άναιδοΰς εκείνου μάντεως, δστις έτόλμησε νά όρίση τό τέρμα τοΰ 
βίου τοΰ κυρίου καί βασιλέως του.

Άλλ’ δ μέν αύτοκράτωρ Μανουήλ — κατά παράδοξον σύμ- 
πτωσιν — άκριβώς κατά τήν ύπό τοΰ μάγου δρισθεΐσαν ήμέραν 
άπέθανε, τοΰ δέ Σήθ ή φήμη έγένετο παγκόσμιος· ούδεις πλέον 
έτόλμα νά διαμφισβητήση τήν μεγάλην αύτοΰ σοφίαν, καί πάντες 
έθεώρουν αύτόν ώς ύπερφυσικόν τι καί ύπεράνθρωπον πλάσμα· 
Είναι άξιον παρατηρήσεως δτι ή αμάθεια καί ή άπιστία προβαί- 
νουσιν άείποτε αύξανόμεναι· τό πνεύμα έγκαταλιπόν άπαξ τάς ώφε- 
λίμους γνώσεις παραδίδεται εις τήν δεισιδαιμονίαν καί έξάγει έκ 
τών φυσικών φαινομένων συμπεράσματα τοσούτω καταστρεπτικά 
τής άληθείας, δσω είναι έναντία εις τάς θεμελιώδεις βάσεις πάσης 
ανθρώπινης έπιστήμης.

Άφ’ δλων τών μερών τού εκτεταμένου βυζαντινού κράτους 
συνέρρεον τά πλήθη, δπως συμβουλευθώσι τόν σοφόν άνδρα, δστις 
καίτοι γέρων πλέον καί τυφλός έξηκολούθει έπιδιδόμενος εις τό 
έ'ργον του, καί, ναι μέν, τώρα δέν ήδύνατο πλέον νά παρακολουθή 
τών άστέρων τάς κινήσεις, ούδ’ ήδύνατο πλέον νά έξηγή ούράνια 
φαινόμενα, διότι νύξ διαρκής έπεσκίαζε τούς όφθαλμούς του· ούχ 
ήττον δμως διά τών λεκανίδων καί δι’ επικλήσεων πνευμάτων 
γήινων τε καί άερίων έξηκολούθει μαντεύων. Καί συνωθεϊτο περί 
τήν οικίαν του τό πλήθος, καί δ ένδοξος μάγος κατέστη αληθής 
εξουσία έν τή πόλει. Ποσάκις δέν κατορθοΐ ή άγυρτεία νά περι- 
βληθή τόν σεμνόν τής σοφίας χιτώνα!

(ακολουθεί.)

Ο ΝΕΙΛΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΝ ΚΑΙΡΟΝ.

ΤΑ ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΣ.
ΕΛΛΑΣ. Τό ζήτημα τό έπασχολήσαν κατά 

τό παρελθόν τοΰτο δεκαπενθήμερον και τήν 
Ελληνικήν κυβέρνησίν καί τό 'Ελληνικόν κοινόν 
έν γένει είναι τό ζήτημα τών έν Τουρκία ελλη
νικών ταχυδρομείων. Ή Πύλη, λαβοΰσα ώς 
αφορμήν τήν κατάργησιν τοΰ τουρκικού ταχυδρο
μείου έν Λαρίσση μετά τήν έγκαθίδρυσιν τών 
έλληνικών άρχών, διέταξε τό κλείσιμον τών 
έλληνικών ταχυδρομείων έν Κωνσταντινουπόλει, 
Σμύρνη, Ίωαννίνοις και Θεσσαλονίκη. Ό έν 
Κωνσταντινουπόλει πρεσβευτής τής Ελλάδος διε- 
μαρτυρήθη έντόνως, βασιζόμενος είς τό βτι ή 
Ελλάς άπελάμβανεν άνέκαθεν τοΰ δικαιώματος 
νά εχη ίδια έν Τουρκία ταχυδρομεία, ώς έχου- 
σιν αύτά αί εύρωπαϊκαί δυνάμεις. "Ηδη ή διπλω
ματία έπελήφθη τοΰ ζητήματος τούτου καί 
έλπίζεται ταχεία ή λύσις αύτοΰ πρός ίκανοκοίησιν 
τής άξιοπρεπείας τής έλληνικής κυβερνήσεως. — 
Ή Α. Μ. βασιλεύς μεταβάς είς Βώλον, ένθα 
ένθουσιωδεστάτη τφ έγένετο υποδοχή καί έπι- 
σκεφθείς μέρη τινά τοΰ ΙΙηλίου, έπέστρεψεν είς 
’Αθήνας. Κατά τήν περιοδείαν ταύτην συνω- 
δεύετο ό ήγεμών παρά τοΰ έπί τών Ναυτικών 
ύπουργοΰ, κ. Μπούμπουλη. — Ή έλλην. κυβέρνη- 
σις άπένειμε τόν άργυροΰν σταυρόν τοΰ Σωτήρος 
είς τόν έν Μαγχεστρίφ διαμένοντα διακεκριμένον 
ομογενή κ. Σ. Χατζόπουλον, τόν έσχάτως έκ- 
λεχθέντα δημοτικόν σύμβουλον τής έμπορικής 
έκείνης μεγαλοπόλεως. Δικαιοτάτη ή τοιαύτη 
άμοιβή είς τόν γνωστόν διά τά ακραιφνή αύτοΰ 
αισθήματα πατριώτην!

ΓΕΡΜΑΝΙΑ. Ό στρατηγός Άλή-Νιζαμή- 
πασάς, ό κομίζων πρός τόν αύτοκράτορα Γου- 
λιέλμον τό ύπό τοΰ Σουλτάνου άπονεμηθέν αύτφ 
παράσημον τοΰ Νιχανί-Ίμτιάς, έφθασεν έν 
Βερολίνω. Τό παράσημον τοΰτο δέν άπενεμήθη 
μέχρι τοΰδε είς ούδένα χριστιανόν ήγεμόνα. ' Η 
προτίμησις αυτή πρός τόν γερμανόν αύτοκράτορα 
άποδεικνύει τήν έπικράτησιν τής γερμανικής 
έπι^ροής έν Κωνσταντινουπόλει. Κατά τό γεΰμα, 
τό δοθέν έν τφ αύτοκρατορικφ τοΰ Βερολίνου 
μεγάρφ πρός τιμήν τοΰ Τούρκου στρατηγού καί 
τής συνοδείας αύτοΰ, μεγάλην έντύπωσιν ένεποίησεν 
είς πάντας ή εύκολία, μέ τήν οποίαν ό Νιζαμή 
πασάς όμιλεΐ τήν γερμανικήν γλώσσαν.

ΓΑΛΛΙΑ. Έξεδόθη κατ’ αύτάς έν Παρισίοις 
ή δικαστική άπόφασις δι’ ής κηρύττεται διαλελυμ- 
μένος ό γάμος τοϋ έν Κωνσταντινουπόλει πρέ
σβεως τής Γαλλίας, κ. Τισσώ. Ό κ. Τισσώ εΐχε 
νυμφευθή Ισπανίδα τινά δεσποσύνην, άπό τήν 
όποιαν προ πολλοΰ ηδη έζη κεχωρισμένος.

ΡΩΣΣΙΑ. Λέγεται βτι τω κ. Νοβικώφ, 
πρεσβευτή τής 'Ρωσσίας έν Κωνσταντινουπόλει, 
θέλει άνατεθή υψηλή τις θέσις έν ΙΊετρουπόλει, 
καί δτι ό κ. Γήρς διορίζεται πρεσβευτής τής 
Ρωσσίας έν Βερολίνφ είς άντικατάστασιν τοΰ 
κ. Σαβούρωφ, διοριζομένου πρεσβευτοΰ έν Παρι
σίοις.

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ!.

'Ιππόλυτος Κ. Άγγλάδης, Γάλλος γερουσι
αστής, άπέθανεν έν Παρισίοις τη 25 Νοεμβρίου έν 
ήλικία 81 έτους.

Ami BotTE, διακεκριμένος γεωλόγος, κατα
γόμενος έξ οικογένειας γαλλικής μεταναστευσάσης 
είς Γερμανίαν, καί γεννηθείς έν Άμβούργφ τφ 
1794, άπέθανεν έν Βιέννη τή 22 Νοεμβρίου.

Γουλιέλμος BUSCH, καθηγητής τής χειρουρ
γικής έν Βόννη άπέθανεν έν ηλικία 56 έτών τή 
24 Νοεμβρίου. Ό BuSCH εΐναι δ Οεραπεύσας 
έσχάτως τήν αυτοκρατόρισσαν τής Γερμανίας.

Φα^ών, στρατηγός τής Γαλλίας, γενικός έπι- 
Οεωρητής τοΰ πεζικού, άπέθ. έν Παρισίοις τή 
19 Νοεμβρίου.

’Αμεδαϊος LEFAUBE, βουλευτής Γάλλος, 
γνωστός ώς συγγραφεύς καί δημοσιογράφος, άπέ
θανεν έν Παρισίοις τή 23 Νοεπβρίου έκ πυρετού, 
ύφ’ ου προσεβλήθη έν Τύνιδι κατά τήν τελευταίαν 
έκεϊ περιοδείαν του.

’Ερρίκος Π. Παππάν, καθηγητής ’Αμερικανός, 
Ιδρυτής καί πρύτανις τοΰ έν MICHIGAN Πανεπιστη
μίου, εΐς τών δοκιμωτέρων φιλοσοφικών συγγραφέων 
τής ’Αμερικής, άπέθανε τή 15 Νοεμβρίου έν Ελ
βετία, έν ήλικία 77 έτών.

’Αρθούρος A. Ν εποκοϊσίτσκης, στρατηγός 
τής 'Ρωσσίας, ύπασπιστής τοΰ αύτοκράτορος καί 
γενικός αρχηγός τοΰ έπιτελείου κατά τόν τελευ- 
ταΐον ρωσσο-τουρκικόν πόλεμον, άπέθανεν έν Πε- 
τρουπόλει τή 23 Νοεμβρίου έν ήλικία 68 έτών.

Γ. Βένθαμ, δ διάσημος βοτανικός, άπέθανεν 
έν τή μεσημβρινή Γαλλίφ, άγων τό SO” έτος τής 
ήλικίας του. Τό γνωστότερο·; σύγγραμμα τοΰ Βέν
θαμ είναι ή Floba AuSTBALIENSIS είς έπτά 
τόμους.

‘Ροδόλφος BlAL, γνωστός μουσικοδιδάσκαλος, 
τονίσας πλεΐστα δσα άσματα καί έλαφρά μελοδρά
ματα, άπέθανε τή 23 Νοεμβρίου έν Νέα Ύόρκη.

θεοβάλδος ΒθΗΜ, εις τών άριστων μουσικών 
τής Βαυαρίας, έφευρετής τοΰ κατ’ αύτόν όνομα- 
σθέντος πλαγιαύλου, άπέθανεν έν Μονάχω τή 
25 Νοεμβρίου έν ήλικία: 87 έτών. 1

Ιάκωβος κόμης GALL, καθολικός πατριάρχης 
Κωνσταντινουπόλεως, άπέθανεν έν'Ρώμη τή 21 Νο
εμβρίου έν ήλικία 74 έτών.

Λουδοβίκος KBAPF, Γερμανός ιεραπόστολος, 
διαμείνας έπί πολλά έτη έν τή κεντρική ’Αφρική, 
ένθα άνεκάλυψε τήν λίμνην Νυάσσαν καί τά χιο
νοσκεπή όρη τής χώρας έκείνης, άπέθανε τή 26 Νο
εμβρίου παρά τήν Στουτγάρδη·; έν ήλικίφ 71 έτους.

Γουλιέλμος WEITH, καθηγητής τής χημείας 
έν τώ Πανεπιστημίιρ τής Ζυρίχης, άπέθανεν έν τή 
άνθηρά ήλικίφ 37 έτών τή 29 Νοεμβρίου έν 
Κορσική.

’Αλβέρτος RlCHABD, δ γνωστός ποιητής τής 
Ελβετίας, άπέθανεν έν Γενεύη έν ήλικία 76 έτών.

‘Ιωάννης Δεληγιάννης, βασιλικός έπίτροπος 
παρα τφ έλεγκτικφ Συνεδρίω, διατελέσας και νο
μάρχης πολλάκις καί γενικός γραμματεύς τοΰ ύπουρ- 
γίου τών ’Εσωτερικών, άπέθανεν έν Άθήναις τή 
18|30 Νοεμβρίου.

ΠΟΙΗΣΙΣ.

Κατωτέρω δημοσιεύομεν μικρόν, χαριέστατον ποιη
μάτων , δπερ άπεστάλη ήμϊν παρά τίνος τών έν Γερ- 
μανίφ συνδρομητών, Γερμανού τό γένος καί ένθέρμου 
φιλέλληνος. Είναι πράγματι άπορίας άξιον, πόσον εύχε- 
ρώς ξένος γράφει τήν γλώσσαν ήμών καί μάλιστα τήν 
χυδαία·;.

’Ενταύθα μετ’ έθνικής υπερηφάνειας άναφέρομεν 
δτι ό Εσπερος ού μόνον έν Γερμανίφ, ένθα έκδίδεται, 
άλλά καί έν αύτή τή ‘Αμερική έχει τήν τιμήν νά 
άριθμή μεταξύ τών συνδρομητών του καθηγητάς ’Αμε
ρικανούς, οιτινες ούδέποτε έπισκεφθέντες τήν 'Ελ
λάδα, άριστα δμως όμιλοϋσι καί γράφουσι τήν σημερινήν 
ήμών γλώσσαν. Ηρξαντο νά έννοώσι καί οι ξένοι 
όποία στενή τις σχέσις συνδέει τήν νέαν έλληνική·; 
γλώσσαν πρός τήν άρχαίαν.

ΠΡΟΣ ΡΟΔΟΝ.

Είς τήν μέσην τοΰ δρόμου )>ιχμένο 
σέ είχαν άσπλαγχνα, £>όδο πτωχό · 
γιατί ήσουνα πηά μαραμένο 
άχ καϋμένο — γιατ’ ήσουν’ ωχρό.

’Απ’ έκεΐ άπερνώντας σέ είδα 
νά πατιέσαι, πτωχό, μ’ άπονιά, 
νά σοΰ άρνεΐται κι’ ό ήλιος άχτίδα 
ουτ’ έλπίδα — νά έχης καμμιά.

Κανενός δέν θά είχες βοήθεια 
δν δέν σ’ έβλεπα, £>όδο, έκεΐ . . . 
δέν θ’ άνοιώνανε λύπη τά στήθεια 
είν’ αλήθεια — γιά 'σένα ’ς τή γή.

Τόν καϋμόν νά ϊδοΰν δέν γυρίζουν 
τοΰ θλιμμένου έδώ, τοΰ πτωχοΰ 

δσοι τί ’ναι καϋμός δέν γνωρίζουν 
καί σκορπίζουν — τά πλούτη άλλού.

Για στολή σέ εΐχε δρέψει παρθένα 
καί σέ εΐχε καμάρι πολύ, 
τά καλύκια σου άλλά μαραμένα 
ένα ενα — ’σάν τάδε ’ς τή γή,

Δέν ’θυμήθη τό ίδιο κ’ έκείνη 
πώς νά πάθη ποτέ της ’μπορεί 
καί ’ς τήν μέσην τοΰ δρόμου σ’ άφίνει.. . 
ας τήν κρίνη — ό θεός τή σκληρή!

Μά έγώ δέν άφίνω νά μείνη 
τής καρδιάς μου άδελφή είς τήν γή, 
τήν ένόνω ’μαζί μέ έκείνη 
νά τής δίνη — νά 'παίρνη φιλί,

κι’ ίσως πάρη δροσιάς μία στάλα 
είς τόν κόσμον σάν ΐδη αύτόν 
πώς υπάρχουνε πάθη καί άλλα 
πηό μεγάλα — χωρίς τελειωμόν.

Ό συνδρομητής τοΰ “ Εσπέρου”.
Μ.

ΔΙΑΦΟΡΑ.

’Εθνική έορτή έν ΙΙορτογαλλία. Με
γαλοπρεπούς έτελέσθη καί έφέτος έν Λισσαβώνι 
ή έπέτειος έορτή τής α'. Δεκεμβρίου· Ή έορτή 
αυτή άναφέρεται είς σπουδαΐον ιστορικόν γεγονός, 
τό όποιον ίσως δέν εΐναι γνωστόν είς πάντας 
τούς άναγνώστας ήμών. Μετά τήν καταστρεπτι
κήν έν Άλκασάρ—Κεβήρ έν τή πεδιάδι τοΰ 
Μαρόκκου μάχην, καθ’ ήν έπεσεν ήρωϊκώς ό 
βασιλεύς Δον Σεβαστιανός μετά τοΰ άνθους τής 
πορτογαλλικής άριστοκρατίας, ό γέρων καρδινάλιος 
’Ερρίκος κατέλαβε τόν θρόνον τής Πορτογαλλίας 
έν ήλικία έβοομήκοντα καί οκτώ έτών. Πολλοί 
ύπήρχον τότε οΐ τό στέμμα τής Πορτογαλλίας 
έποφθαλμιώντες· μεταξύ αύτών ήτο καί Φίλιππος 
ό Β'., ό τής'Ισπανίας βασιλεύς, δστις διϊσχυρίζετο 
δτι έχει δικαίωμα έπ αύτοΰ έκ τής μητρός του 
’Ισαβέλλας, συζύγου τοΰ Καρόλου Ε'. Ό καρδινά- 
λιος-βασιλεύς ’Ερρίκος, άποθανών έν έτει 1580, 
άνεγνώρισεν ώς διάδοχόν του τόν Φίλιππον Β'. 
τής Ισπανίας, δστις μέ δλας τάς έντονους δια
μαρτυρήσεις ακραιφνών τινων Πορτογάλλων, δια- 
τηρούντων ζωηρόν έν τή καρδία αύτών τό αίσθημα 
τής πατρίδος καί τής άνεξαρτησίας της, άνεκη- 
ρύχθη βασιλεύς τής ΙΙορτογαλλίας ύπό τό όνομα 
Φιλίππου Α'. ’Επί 60 δλα δτη ή ΓΙορτογαλλία 
ύπέκυψεν είς τήν ξένην εξουσίαν, καί οί τρεις 
Φίλιπποι, οί διαδεχθέντες άλλήλους ό Α'. ό Β'. 
καί ό Γ’. ήρχον διά τού άγριωτέρου δεσποτισμοΰ. 
Μικρού δεΐν καί ή ΙΙορτογαλλία έξηλείφετο ώς 
κράτος άπό τοΰ χάρτου τής Εύρώπης καί έγίνετο 
ισπανική έπαρχία, δτε έξερ^άγη έν Λισσαβώνι ή 
έπανάστασις, ή τούς Ισπανούς έκδιώξασα καί τή 
ΙΙορτογαλλία τήν άνεξαρτησίαν της παρασχούσα. 
Τή α'. Δεκεμβρίου τοΰ έτους 1640 έλαβε χώραν 
το συμβάν τοΰτο, τό μεταβαλόν έν ροπή όφθαλ- 
μοΰ τήν θέσιν τών πραγμάτων. ’Ολίγοι τινές 
εύγενεΐς, τολμηροί καί άπόφασιν έχοντες ν’ 
άποθάνωσιν, εισέρχονται αίφνης είς τό άνάκτορον 
τής δουκίσσσης τής Μαντούης, τοποτηρητοΰ τοΰ 
βασιλέως τής Ισπανίας, καί συλλαμβάνουσι τον 
προδότην Πορτογάλλον, Μιχαήλ Βασκονσέλλον, 
γραμματέα αύτής καί σύμβουλον, δν αυθωρεί 
κατακρεουργοϋσιν εΐτα δέ κραυγάζοντες· ’Ελευ
θερία! διατρέχουσι τάς όδούς, άνακηρύττοντες 
τόν δοΰκα τής Βραγάντσας, ’Ιωάννην τόν Δ', 
βασιλέα. Τόσον αίφνηδία καί άπροςδόκητος 
έπήλθεν ή μεταβολή αυτή, ώστε, ώς διηγούνται 

οί σύγχρονοι ιστορικοί, οί δικασταί τής Λισσα- 
βώνος, άρχίσαντες τήν συνεδρίασίν των έν όνόματι 
τοΰ βασιλέως Φιλίππου Γ'. έπεράτωσαν αύτήν 
μετά τινας ώρας έν όνόματι τοΰ βασιλέως Ίωάννου 
Δ'. Τό ιστορικόν τοΰτο γεγονός έορτάζεται κατ’ 
έτος έν δλη τή ΙΙορτογαλλία τή α'. Δεκεμβρίου. 
Ό ’Ιωάννης ούτος ύπήρξεν ό πρώτος βασιλεύς έκ 
τοΰ οίκου τής Βραγάντσας, οίκου βασιλεύοντος 
μέχρι σήμερον έν ΙΙορτογαλλία καί μετροΰντος 
επομένως βίον διακοσίων τεσσαράκοντα έτών.

Ό πρίγκηψ τής Ουαλίας έν περιοδεία. 
Τήν προπαρελθουσαν εβδομάδα ό διάδοχος τοΰ 
άγγλικοΰ θρόνου έπεσκέφθη τήν ώραίαν έπαυλιν 
Welbeck-Abbey, κατοικίαν του δουκός τής 
Πορτλάνδης, μίαν τών μεγαλοπρεπεστέρων έπαύ- 
λεων τής ’Αγγλίας. Πρό πολλοΰ ή έπαυλις 
αυτή δέν εΐχεν ΐδει έπισκέψεις καί έορτάς, διότι 
ό άποθανών δούξ τής Πορτλάνδης, ό "δούξ έρη- 
μίτης”,· ώς τόν ώνόμαζον, ήτο άνήρ πρωτότυπος 
καί μονομανής, δστις έπί είκοσι καί πέντε δλα 
έτη εΐχε ταφή έν τή ερημιά ταύτη, μή θέλων νά 
δέχηται ούδένα, ούδέ καν φίλον καί συγγενή. 
Ή μανία δέ τοΰ γέροντος δουκός συνίστατο είς 
τό νά οικοδομή καί μάλιστα οικοδομάς ύπογείους. 
Ύπό τόν έκτεταμένον κήπον τοΰ κτήματός του 
κατεσκεύασεν ύπόγειον στοάν 1 % μιλλίου μήκους, 
ήν οί εγχώριοι ώνόμαζον λίαν καταλλήλως "την 
τρέλλαν”, καί έν ή έπί πολλά έτη χιλιάδες 
άνθρώπων είργάζοντο. Ή βιβλιοθήκη, τό μέγα 
έστιατόριον, αί αΐθουσαι, οί κοιτώνες καί τά 
δωμάτια, τά πάντα είσίν ύπόγεια, φωτιζόμενα 
λαμπρώς διά φωταερίου, τό οποίον παραγεται 
έπί τούτφ έν παρακειμένφ έργοστασιφ, κεκρυμμένφ 
καί τούτφ ύπό τεχνητούς λοφίσκους καί όπισθεν 
πυκνής φυτείας. ’Αφθονώτατον εΐναι τό κυνήγι 
έν τφ κτήματι τούτφ, διότι ό γέρων ιδιοκτήτης 
ούδέποτε έπέτρεπεν έν αύτφ τήν Θήραν.

Οί δούκες τής Πορτλάνδης είναι άπόγονοι 
τού Γουλιέλμου Βέντιγκ, τοΰ έπιστηθίου φίλου 
τοΰ βασιλέως [ουλιέλμου, δστις τφ άπένειμε 
τιμάς καί τίτλους καί κτηματικήν περιουσίαν, 
ής τό έτήσιον εισόδημα άνέρχεται σήμερον είς 
150 χιλιάδας άγγλ. λιρών. Μία τών άριστο- 
κρατικωτέρων συνοικιών τοΰ Λονδίνου πρός βο^αν 
τής μεγάλης όδοΰ τής’Οξωνίας μέχρι τής πλατείας 
τής Πορτλάνδης, είναι ιδιοκτησία τοΰ νέου δουκός, 
δστις δέν εΐναι ό ύιός άλλ’ ό άνεψιός τοΰ δουκός 
έρημίτου, καί άγει τό 25” έτος τής ήλικίας. 
Οί δούκες δλοι τής ’Αγγλίας είσίν είκοσι καί 
είς τόν άριθμόν, ών εις εΐναι καί ό δούξ τής 
Πορτλάνδης.

Ό πρίγκηψ Λεοπόλδος. Ο νεώτατος 
τών ύιών τής βασιλίσσης τής ’Αγγλίας, πρίγκηψ 
Λεοπόλδος, δούξ τοΰ Άλβανή, ή^ραβωνίσθη κατ’ 
αύτάς τήν πριγκήπισσαν 'Ελένην τοΰ Waldeck- 
Pyrmont, άδελφήν τής βασιλίσσης τής 'Ολλαν
δίας. Ό πρίγκηψ Λεοπόλδος άγει τό 28°’ έτος 
τής ήλικίας, ή δέ μνηστή του τό 21OT. — Οί 
γάμοι τελεσθήσονται έν ’Αγγλία κατά τόν προ
σεχή Μάρτιον.

Ή Βιβλιοθήκη τοΰ Μαλβουρούγ. "ΓΙρ- 
ξατο πρό τινων ήμερών έν Λονδίνφ ή προαγ- 
γελθεΐσα δημοπρασία · τής περίφημου ταύτης 
Βιβλιοθήκης, συστηθείσης παρά τοΰ δουκός 
τής Σουνδερλάνδης. Ώς είκός ή δημοπρασία 
έφείλκυσε τό ένδιαφέρον τών βιβλιόφιλων καί 
τών βιβλιοπωλών. Κατά τάς πρώτας ήμέρας 
αί φδαί τοΰ Άνακρέοντος, έκδοσις σπανιωτάτη 
τοΰ Estienne, ήγοράσθη παρά Γάλλου τινός 
άντί 5500 φράγκων. Ωσαύτως έπωλήθησαν καί 
δύο άρχαιότατα άντίτυπα ’Απολλώνιου τοΰ 'Ρο

δίου, Sv άντίτυπον τοΰ ’Απουληΐου καί αί πρώ- 
ται έκδόσεις τοΰ Άριστοφάνους καί τοΰ Άριστο- 
τέλους.

:0 Γκιτώ δικαζόμενος. Περίεργον εΐναι 
πώς οί 'Αμερικανοί, οί τόσον ταχείς είς τάς 
άποφάσεις καί εκτελέσεις των, παρατείνουσι τήν 
δίκην τοΰ Γκιτώ, τοΰ δολοφονήσαντος πρό τίνος 
τόν πρόεδρον τών Ηνωμένων Πολιτειών Γάρ- 
φηλδ. Ή δλη προσπάθεια τοΰ τε ύποδίκου καί 
τών συνηγόρων αύτοΰ εΐναι ν’ άποδειχθή ό δο
λοφόνος φρενοβλαβής δπως άποφύγη τήν αύστηράν 
τιμωρίαν, ήν συνεπάγει τό στυγερόν αύτοΰ έγ
κλημα. ’Εν τή πρό έξ ήμερών λαβούση χώραν 
συνεδριάσει ό Γκιτώ ώμολόγησεν δτι καί ό άντι- 
πρόεδρος "Αρθουρ καί οί λοιποί άρχηγοί τών 
κομμάτων πρόσεφέρθησαν πρός αύτόν καλώς, 
χωρίς δμως καί νά τφ δώσωσιν ήν έζήτει θέσιν. 
Γνωστόν εΐναι δτι έζήτησε πρώτον μέν τήν θέ
σιν πρεσβευτοΰ έν Βιέννη, εΐτα δέ τήν τοΰ προ
ξένου έν Παρισίοις. “Ή άπόκτησις ή μή τών 
θέσεων τούτων, προσέθηκεν ό κατηγορούμενος, 
ούδεμίαν έχει σχέσιν πρός τόν θάνατον τοΰ Προ
έδρου. Ό θάνατος ούτος ήτο πράξις έμπνεύσεως 
καί έξετελέσθη άνευ πολιτικής άνάγκης. Ή θέ
σις τών πολιτικών ήμών πραγμάτων μ’ ένέβαλλεν 
είς φροντίδας ρεγάλας- ήμην καταβεβλημμένος ■ 
ώς άστραπή δέ μοί έπήλθεν ή ιδέα, δτι παρα- 
μερισθέντος τοΰ Προέδρου τά πάντα ήθελον διορ- 
θωθή. Καί κατ’ άρχάς μέν έφριττον, καί εύρι- 
σκόμην έν διηνεκεΐ ταραχή· έπί τέλους δμως 
ένόησα δτι ήτο έμπνευσις, παρεκάλουν δέ τόν 
θεόν νά μ’ έμποδίση έάν ό σκοπός μου δέν ήτο 
ιερός. Έκινδύνευσα τήν ζωήν μου, καί βεβαίως 
δέν θά έξετέλουν τήν πράξιν έάν δέν είχον έμ- 
πνευσθή άνωθεν.” Κατόπιν προσέθηκεν ό Γκιτώ 
δτι ούδενί είπέ τι περί τοΰ σχεδίου του· μετά 
τήν πράξιν πολύ έσκέφθη, πολύ έλυπήθη, ήγρύ- 
πνησε καί ένήστευσε, μεθ’ δ ήσθάνθη έαυτόν 
άπηλλαγμένον τοΰ πιέζοντος αύτόν βάρους. Ό 
Πρόεδρος "Αρθουρ, εΐπεν έν τελεί, πρέπει νά 
τφ ήναι φίλος, διότι είς αύτόν οφείλει ήν σή
μερον κατέχει θέσιν· αύτός δμως (ό Γκιτώ) ούδέ
ποτε έζήτησέ τι παρ’ αύτοΰ ούδέ σκοπόν έχει 
νά ζητήση. — Έκ τής δλης συζητήσεως καί έκ 
τών άπαντήσεων τοΰ κατηγορουμένου έπείσθησαν 
ού μόνον οί δικασταί άλλά καί αύτοί οί παρόντες 
ιατροί δτι ή διατάραξις τών φρενών του δέν 
εΐναι είμή προσποίησις, δι’ ήν ζητεί ν’ άπατήση 
τό δικαστήριον καί ν’ άποφύγη τόν θάνατον.

Σιδηρόδρομος κατασκευασθείς έντός 
24 ώρών. 'Η ’Αμερική είναι πράγματι ή χώρα 
τών θαυμάτων. Ό σιδηρόδρομος, δι’ ου ό πρό
εδρος Γάρφηλδ μετεκομίσθη έκ Βασιγκτώνος είς 
τήν έξοχικήν του έπαυλιν, κατεσκευάσθη έν 
διαστήματι — 24 ώρών! Τή 5 Σεπτεμβρίου είς 
τάς 12 καί 46 λεπτά ό μηχανικός Στέρνς έλαβε 
τηλεγραφικώς τήν διαταγήν παρά τής γενικής 
διευθύνσεως τοΰ κεντρικού σιδηροδρόμου τής 
Νέας-Ίερσέης νά κατασκευάση νέαν διακλάδωσιν 
μεταξύ τοΰ σταθμοΰ Έλβερών καί τής έπαύλεως 
τοΰ Φραγκλίνου, διακλάδωσιν μήκους 3500 ποδών. 
Είς τάς 3 μ. μ. ηρξαντο αί έπιχωματώσεις και 
ισοπεδώσεις διά 12 έργατών· είς τάς 7 τό 
έσπέρας ό άριθμός τών έργατών άνήρχετο είς 
350’ είς τάς 7 έφθασαν τά υλικά δλα· είς 
τάς 73/4 έτοποθετήθη ή πρώτη σιδηρά ράβδος, 
ή δέ τελευταία είς τάς 2 τής επομένης πρωίας, 
μεθ’ δ οί έργάται άνεπαύθησαν μέχρι τής 5Ίς. 
Είς τάς 9 πρ. μ. έπερατώθη ή δλη γραμμή. 
Μετά τοΰτο άτμομηχανή βαρεία διήλθενέπανειλημ- 
μένως τήν γραμμήν, δπως βεβαιωθή τό στερεόν 
καί έντελές τής έργασίας. Τήν μεσημβρίαν τά 

πάντα ήσαν έτοιμα. Ή διεύθυνσις τοΰ σιδηρο
δρόμου άπηύθυνεν ευχαριστήριον έγγραφον πρός 
τούς μηχανικούς καί τούς έργάτας.

Ή γαλλική ’Ακαδημία. Τά έτη δλων 
τών μελών τής ’Ακαδημίας, τών λεγομένων 
άθανάτων, άθριζόμενα φέρουσι 2266 έτη, ήτοι 
κατά μέσον δρον 66 έτη δι' έκαστον άκαδημαϊκόν. 
' Ο πρεσβύτερος τούτων είναι ό Mignet, γεννηθείς 
τφ 1796, ό δέ νεώτερος ό δραματικός ποιητής 
Σαρδού, άγων τό 50” της ήλικίας του έτος. 
Στατιστικώς ύπελογίσθη δτι κατ’ έτος άποθνήσκει 
είς άκαδημαϊκός. "Ηδη τρεις θέσεις χηρεύουσιν 
έν τή Ακαδημία, μέλλουσαι νά συμπληρωθώσι 
κατ’ αύτάς. Είρήσθω ένταΰθα δτι ή ''Περί δια
ζυγίου’’ κωμφδία τοΰ Σαρδού παρεστάθη ήδη 
τριακοσάκις έν Παρισίοις, ή δέ εΐσπραξις τών 300 
τούτων παραστάσεων άνέρχεται είς 1 έκατομ. 
καί 300 χιλιάδας φράγκων. Ώς γνωστόν ό ποιη
τής έχει 15% έπί τής είσπράξεως.

Ύ. Γ. Οί τρεις έκλεχθέντες ’Ακαδημαϊκοί 
είσίν ό φυσιολόγος PaSTEUB, ό ποιητής φιλό
σοφος Sully-PiiuuHOMME, καί ό συγγραφεύς 
V. Chebbulltez.

Καλλιτεχνία. Ό έν Μονάχφ Έλλην 
ζωγράφος κ. Ν. Γκίζης έτελείωσε πρό μικρού 
εικόνα, ήτις έκτεθεΐσα έν τή αιθούση τών ώραίων 
τεχνών, βαθεΐαν ένεποίησεν έντύπωσιν ού μόνον 
είς τούς καλλιτέχνας, άλλ’ έν γένει είς δλους. 
Παριστφ ή εΐκών αύτη οικογένειαν δασονόμου 
τεθλιμμένην καί καθημένην παρά τήν τράπεζαν, 
παρ’ η ή θέσις τοΰ πατρός, πρό μικρού άποθανόν
τος, εΐναι κενή. Θαυμασία εΐναι ή έκφρασις 
τής λύπης έπί τών διαφόρων προσώπων άπό τής 
χήρας μητρός μέχρι τής γραίας τροφού, έπιτυχής 
δέ λίαν ή δλη σκηνή. Ό κ. Γκίζης καί έξ 
άλλων ήδη έργων του έγένετο γνωστός ού μόνον 
έν Έλλάδι, ένθα οί ζωγράφοι δέν εΐναι πολλοί, 
άλλά καί έν αύτή τή Γερμανία:, δπου ώς γνωστόν, 
οί καλλιτέχναι είναι πολυπληθείς.

Νέα μετάφρασις τοΰ Δάντου. Έκ 
Λονδίνου άγγέλλεται δτι ό έκεΐ διαμένων πρεσβευ
τής τής I ουρκίας Μουσοΰρος πασάς μετέφρασεν 
είς τήν γλώσσάν μας τήν "Κόλασιν” τοΰ Δάντου. 
Είναι πολύ εύχάριστον νά βλέπη τις άνδρα 
διπλωμάτην καί πολυάσχολον νά άφιεροΐ τάς 
ώρας τής σχολής του είς έργα φιλολογικά καί 
νά πλουτίζη τήν γλώσσαν ήμών διά τής μετα- 
φράσεως τοιούτων άριστουργημάτων, οΐα εΐναι 
τά ποιήματα τού άθανάτου Φλωρεντινού.

Μεγάλη καταστροφή. Τό μεγαλοπρεπές 
μελοδραματικόν θέατρον τής Βιέννης, τό γνωστόν 
ύπό τό όνομα τοΰ Ringtheater, δέν ήδυνήθη ν’ 
άποφύγη τήν κοινήν τύχην δλων σχεδόν τών 
θεάτρων. Έγένετο καί τοΰτο παρανάλωμα τοΰ 
πυρός. Τηλεγραφική έκ Βιέννης εϊδησις άγγέλλει 
δτι τήν νύκτα τής παρελθούσης Πέμπτης πρός 
τήν Παρασκευήν πυρκαϊά καταστρεπτική έξερράγη 
έν τφ Οεάτρφ έν καιρφ τής παραστάσεως. Φαί
νεται δτι έπί τής σκηνής λυχνία άνατραπεΐσα 
μετέδωκε τό πΰρ είς τά παραπετάσματα. Έν 
£οπή όφθαλμοΰ τό θέατρον δλον κατέστη άληθής 
θάλασσα πυρός. Ή σύγχυσις ήτο άπερίγραπτος, 
αί σκηναί σπαραξικάρδιοι. Υπολογίζεται δτι 
200 άνθρωποι έχάθησαν, καί δτι έτεροι διακόσιοι 
είσίν οί βαρέως πληγωμένοι, ών οί ήμίσεις ίσως 
θά ύποκύψωσι. Τό θέατρον κατεστράφη μέχρι 
θεμελίων. Ή συγκίνησις έν Βιέννη εΐναι μεγάλη. 
Περί τού θεάτρου τούτου καί τής συμβάσης 
πυρκαϊάς έκτενέστερον έν τφ προσέχει τεύχει.
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ΚΑΚΑΟΝ ΤΟΥ ΒΑΡΩΝΟΥ ΑΗΒΙΓ
(LIEBIG).

Εύρηται παρ’ άπασι τοΐς φαρμαζείοις και παντοπωλείοις τοϋ Κόσμου.

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ.
Άντί 16 [ΐαοχών (=20 φράγκων) πωλώ 

πολυτελή συσκευήν τραπέζης, ήτις μέχρι 
τοΰδε έκόστιζεν 80 μάρκας, καί διά τήν 
διατήρησιν τής οποίας (περιεχούση; 14 λ. 
άργύρου) παρέχω έγγύησιν εικοσαετή, 
ήτοι ■

6 μαχαίρια τής τραπέζης,
6 περώνια μονοκόμματα,
6 κοχλιάρια τής σούπας,
6 στηρίγματα μαχαιρών,

12 κοχλιάρια τοΰ καφέ,
6 ώοδόχας,
6 κοχλιάρια τών ώών,
6 μικρούς δίσκους,
2 κοχλιάρια μεγάλα τής σούπας,
2 μεγαλα κηροπήγια,
1 ζακχαροΟηκην καί πιπεροβήκην,
1 τρυπητόν δια τό τέϊον.

Τά 60 ταΰτα τεμάχια, λαμπρός κατα
σκευής, κοστίζουσιν ολα όμοΰ 16 μόνον 
μάρκας. ΓΙαραγγελίαι έκτελοΰνται έπί 
άποστολή τοΰ ποσού τούτου ύπό τοΰ

Κυρίου A. L. Guttmanu. 
Wien L Fleischmarkt β.

ΕΚ ΊΌΥ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ A. HARTLEBEN
ΕΝ ΒΙΕΝΝΗι (1. Wallfischgasse)

ΕΞΕΔΟΘΗΣΑΝ ΛΡΊ’ΙΩΣ

Τό ξυλογραφικόν τοΰτο κατάστημα είναι δν τών άριστων έν 
Λειψίφ, χαίρει δέ και φήμην καλήν έν δλη τή Γερμανία.

Πάσα παραγγελία, αναγόμενη είς τό είδος τής ξυλογραφίας, έκτε- 
λεϊται προΟύμως και ταχέως. Αί τιμαί είσί συγκαταβατικοί.

Τό κατάστημα τοΰτο, έν ώ έργάζονται άριστοι τεχνϊται, είναι ήδη 
ιδρυμένου πρό 25 έτών, καί έξετέλεσε πλεϊστα δσα καλλιτεχνικά έργα 
άξια λόγου καί διά διαφόρους γραφικάς επιθεωρήσεις καί διά διδακτικά 
βιβλία.

Ό μακρός αύτοϋ βίος είναι δι’ αύτό ή καλλίτερα σύστασις.

Ο ΕΚΑΤΟΓΓΡΑΦΟΣ
άνατυπόνει 50 μέχρι 150 κις καί διά 
μελάνης καί ota τών ποικιλωτέρων χρω
μάτων (Haber μετάλλια αξίας). Διά 
πλειοτέρας πληροφορίας -καί δείγματα 

άπευΟυντέον είς τδ 
γραφΰον τον Έχατογγράφου 

(Λονδΐνον. 135 Cheapside) ή προς τούς 
αδελφοί^ MaQi'rov sig ‘MHpag.

THE HEKTOGRAPH
(4‘Εκατόγγραφος) is still unrivalled for 
obtaining 50 to 150 Duplicates in 
indelible black and various coloured 
inks. (Haber’s Prize medals.) Write for 

particulars and specimen, 
Hektograph Depot 135 Cheapside.

London, or Messrs Marino Broth. —
Athen.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
Σύγγραμμα περιοδικόν μετά εικόνων έκοιδόμενον έν ΛΕΙΨΊΑ ι 

τή ljl3 καί 15|27 έκάστου μηνός.
Τιμή έτησία προπληρωτέα φράγκα 40 (= μάρκαν 32 = ρούβλια 16). 

Τιμή καταχωρίσεων δι’ έκαστον στίχον φοίνικ. 50.

ΕΙΙΙΣ'ΓΑΣΙΑΙ ΤΟΤ ΕΣΠΕΡΟΤ.

ΑΘΗΝΑΙ καί ΠΕΙΡΑΙΕΤΣ- κ. Δημ. Α. Κορομηλδς, γραφείου "Έφηιιερίδος”. 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ' κ. Μιχαήλ II. Μαντζαβΐνος. ΚΕΡΚΤΡΑ*  κ. I. Ναχαμούλης. 
ΖΑΚΤΝΔΟΣ- κ. Ν. Παππάδόπουλος. ΒΩΛΟΣ- κ. Νικ. Γεωργιάδης, ιατρός. 'ΣΤΡΟΣ- 
κ. Δ. Β. 'Αθηναίος.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ καί ή λοιπή ΑΓΓΤΠΤΟΣ- κ. Πέτρος Σαράντης, Βιβλιοπωλεϊον 
“Ό Φοϊνιξ" έν ’Αλεξάνδρειά.

Κ2ΝΣΤΑΝΤΙΝ0ΤΠ0ΛΙΣ- κ.Ιωάννης Παπάδης, βιβλιοπώλης. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- 
κ. Σ. Γράσσος, βιβλιοπώλης. ΚΑΒΑΛΛΑ- κκ. Α. Γ. Κούζη καί Σ’· ΜΤΤΙΛΙΙΝΗ- 
κ. Ξενοφών Γκορτζιώτης. ΙΕΡΟΣΟΛΤΜΑ- Λίδεσ. ’ Ανανίας Άλεξανδρίδης. ΣΑΜΟΣ- 
κ. Σταματιάδης, έφορος τής Σαμιακής Βιβλιοθήκης. ΒΗΡΤΤΤΟΣ- κ. Χρ. Χριστοφόρου.

ΛΕΜΙΙΣΣΟΣ καί ΝΊΚ2ΣΙΑ Κύπρου- κ. Π. Δ. ΙΙαππαδάκης. AAPNAg- κ. Ίω. 
άννης Πιερίδης. ΛΕΤΚ2ΣΙΑ- κ. II. Κωνσταντινίδης.

ΒΟΤΚΟΤΡΕΣΤΙΟΝ- κ. ’Αριστόδημος Α. Βοσκώφ. ΓΑΛΑΖΙΟΝ · κ. A. I. Σα- 
ρεγιάννης. ΙΒΡΛΙΛΛ- κ. Ιωάννης Α. Βοσκώφ. ΤΟΤΡΝΟ-ΜΑΓΟΤΡΕΛΟΝ· κ. Διον. 
I. Μηλιαρέσης. ΚΟΡΑΒΙΑ- κ. Νικόλαος Καραίίας. ΚΑΛΑΦΑΤΙΟΝ- κ. Νικ. Κου- 
κλέλης. Γ1ΟΤΡΓΕΒΟΝ- κ, Εύθυμ. Πεταλάς.

ΙΙΕΤΡΟΤΠΟΛΙΣ- κ. ’Ιάκωβος Μάνος, ιατρός. ΜΟΣΧΑ- κ. Γρηγ. I. Ροσσό- 
λυμος. ΟΔΗΣΣΟΣ- κ. θεμιστ. Α. Σολομός. ΤΛ1ΓΛΝ1ΟΝ- κ. Δημ. Δ. Άλεξόπουλος. 
ΡΟΣΊΌΒΙΟΝ- κ. Στίφ. Λοβέρδος. 1'ΕΙΣΚ- κ. Π. Α. Άξιώτης. ΝΊΚΟΑΑΙΕΦ· 
κ. Θεόδωρος Λυκιαρδόπόυλος. ΒΕΡΔΙΑΝΣΚΑ*  κ. Νικ. Γ. Τζιτζέλης. 1ΣΜΑΗΛΙΟΝ- 
κκ. ‘Αδελφοί Κωνσταντινίδαι. ΚΙΣΝΟΒΙΟΝ- κ. Λ. Καρβούνης. 1ΙΟΤΙΟΝ ■ κ. Περι
κλής Ν. Κομηλιάδης.

ΛΟΝΔΐΝΟΝ- κ. ’Ιωάν. Α. Περβάνογλους, ΛΙΒΕΡ1ΙΟΤΛ- κ. Γ. θ. Σκρινής.

ΡΟΤΣΤΣΟΤΚΙΟΝ Βουλγαρίας- κ. Σταύρος Χριστοδουλίδης.

ΤΕΡΓΕΣΤΗ- κ. Γεώργιος Γεωργούλης. ΚΑΛΚΟΤΤΤΑ· κ. Ίβ>άν. Κ. Σταυρίδης.

ΝΕΑ-ΤΟΡΚΙΙ- κ. Δημ. Ν. Μπότασης, γενικός πρόξενος τής‘Ελλάδος,

Εις τά μέρη, ένθα είσέτι δέν έσυστήβησαν όριστικώς έπιστασίαι, οι 
βουλόμενοι δύνανται νά γείνωσι συνδρομηταί έπί προκαταβολή τής έτησίας 
συνδρομής, άποτεινόμενοι είτε κατ' εΰθεΐαν είς τήν διεόθυνσιν (Elster- 
Stbasse No. 19) έν ΛΕΙΨΙΑι, είτε είς τά οικεία ταχυδρομικά γραφεία, 
τής διευθύνσεως τοϋ'Εσπέρου συνεννοηθείσης περί τούτου μετά τής Γενικής 
Διευθόνσεως τών γερμανικών Ταχυδρομείων. Τό φύλλον άποστέλλεται 
ελεύθερον ταχυδρομικών τελών.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ. Elstee-Stbasse No. 19. Leipzig.

Η ΑΝΑΤΟΛΗ”
(DER ORIENT)

ύπό

Λρμ. βαρ. Schweiger-Lerchenfeld.

Μετά 200 εικόνων, πολ
λών γεωγραφικών χαρτών, σχε
δίων κτλ.

Είς 30 τεύχη πρός σολδία 30 
τό τεύχος.

Ο ΒΙΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ”
(DAS FRAUENLEBEN DER ERDE)

ύπό

Άρρ.. βαρ. Schweiger-Lerchenfeld.

Μετά 200 πρωτοτύπων ει
κόνων ύπό A. Wanjura. Βι- 
βλίον έκ 40 τυπογραφικών φύλ
λων.
. ΤΤή 

εδεμένον
φιορ. 6.
φιορ. 7’s

πολυτελώς

Συντάκτης· Δρ. I. ΙΙΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΊΑι. ELSTER-STR. 1»,
Χαρτοπωλείου· Β. ΣΙΓΙΣΜΟΤΝΔΟΤ έν Βερολίνφ7αίΛειψία. — Τύποις- Γ. ΔΡΟϊΓΟΤΛΙΝΟΥ έν Λειψίφ.


