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ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΣ ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ.

Τή 2.1-1 Φεβρουάριου 1SS2.

Εύρισκόμεθα έν μέση τή έποχή τών διασκεδάσεων καί τών 
χορών, δυνάμεθα δέ είπεΐν δτι ούδέποτε αι Αθήναι διεσκέδασαν 
καί έχόρευσαν πλειότερον ή έφέτος. Ήνεωχθησαν αί πολυτελείς 
αίθουσαι τών πλουσίων μεγάρων καί συνέρρευσεν εις αύτάς μετά 
τής νεότητας καί τού κάλλους τό γήρας καί ή άσχημία, μετά τού 
πλούτου καί τής εύπορίας ή πενία καί ή άνέχεια. Αί πλεΐσται 
τών άλλως ώραίων τούτων χορευτικών εσπερίδων, άς είπω μάλλον 
διανυκτερεύσεων, εΐνε δυςανάλογοι πρός τούς πόρους τοΰ πολλοΰ 
πλήθους, ή δέ έν αύται: παρατηρουμένη δαψίλεια παρά τε τών 
οικοδεσποτών καί τών κεκλημένων μαρτυρεί περί αφθονίας χρή
ματος έν Άθήναις, άδιάφορον άν ένίοτε δέν εΐνε ίδιον, άλλά δά
νειον. Δυςανάλογος δέ εΐνε καθόλου ή περί τούς χορούς και πά
τους γινομένη σπατάλη όταν άναλογισθώμεν οτι ούδαμώς αντι
στοιχεί πρός τά συνήθως παρ’ ήμΐν δαπανώμενα πρός άλλας 
άνάγκας τού σώματος καί τού πνεύματος, τήν ύποστήριξιν τής 
πενίας, τόν καλλωπισμόν τής πόλεως καί τών ιδιωτικών οϊκων, 
τήν ύποστήριξιν τής τέχνης καί τών γραμμάτων καί τά τοιαύτα. 
Άλλ’ οί χοροί καθόλου έξεταζόμενοι, ανεξαρτήτως άλλης οίας- 
δήποτε σκέψεως, μαρτυρούσι περί τής αύξούσης έν ήμΐν φιλο
καλίας καί τού ύπάρχοντος έν τή πόλει πλούτου.

Όλίγον κατ’ όλίγον άρχεται καί τις σκέψις περί τοΰ καλλω
πισμού τής πόλεως. Ή πόλις, ώς γνωστόν, στερείται άξιου λόγου 
θεάτρου- καθ’ ά ο έγραφον Ύμϊν έγένετο άπόφασις τοΰ δημοτικού 
Συμβουλίου νά έξαγορασθώσιν αί μετοχαί τού έν τή πλατεία τής 
Τραπέζης άπό έτών άτελοΰς μείναντος κτιρίου, ΐνα άναλάβη ό 
δήμος τήν περαιτέρω αύτοϋ οίκοδόμησιν. Εύτυχώς δέ καί οι 
μέτοχοι τής παλαιός εταιρείας τού θεάτρου έδέξαντο τούς προτα- 
θέντας ορούς, καθ’ ούς θά άποζημιωθώσι λαμβάνοντες 40°0 επί 
τής καταβληθείσης άξίας τών μετοχών αύτών. Ουτω δυνάμεθα 
νά έλπίσωμεν δτι τό θέατρον θά οίκοδομηθή έπί τέλους.

Εύχαρίστως αναγγέλλω Ύμϊν τήν σύστασιν έπιτροπής ήτις 
έργον έχει μετά τών άρχών συνεννοουμένη νά συσκεφθή περί τών 
καταλληλοτάτων μέσων τών άφορώντων είς τά τής ύγιείας καί 
τοΰ καλλωπισμού τής πόλεως. Ή έπιτροπή αυτή άπεφάνθη ήδη 
δτι άπαιτοΰνται περί τάς 200 χιλ. δραχμών κατ’ έτος ΐνα έπι- 
τευχθή τό ποθούμενον άποτέλεσμα, ύπάρχει δ’ έλπίς δτι τό ποσόν 
τούτο θά παρέχηται ύπό τής κυβερνήσεως, τοΰ δήμου καί έξ ιδιω
τικών συνεισφορών.

Ή σπουδαία κρίσις τού έν Παρισίοις χρηματιστηρίου καί 
ιδίως ή πτώσις τής Union generale σπουδαίως έπέδρασαν καί 
παρ’ ήμΐν, ουτω δ’ έπήλθεν έκπτωσις σπουδαία χρεωγράφων τινών, 
ιδίως δέ τών μετοχών τής Πιστωτικής Τραπέζης, αΐτινες έν ω 
εΐχον άνέλθει είς τήν άξίαν 400 φράγκων, νΰν έπεσον είς τά 
310 περίπου. Καί ύπάρχει μέν έλπίς δτι θά ύψωθώσι πάλιν αί 
μετοχαί τοΰ άλλως καλώς διευθυνομένου πιστωτικού τούτου κατα
στήματος, άλλ’ όπωςδήποτε ή περίστασις αυτή θά χρησιμεύση 
πρός άποσόβησιν σοβαρωτέρων έν τω μέλλοντι κινδύνων άπό τής 
έπ’ έσχάτων παρ’ ήμΐν άναπτυχθείσης δυςαναλόγως χρηματιστικής 
τάσεως. Καί εΐνε άνάγκη νά καταβληθή ύπό τών άπλουστέρων 
μεγάλη προσοχή είς τάς ύπό τών κερδοσκόπων στηνομένας πα
γίδας. Αί Άθήναι παρουσιάζουσι τά νΰν περίεργον φαινόμενον, 
δπερ οί παλαιοί αύτών κάτοικοι βεβαίως δέν εΐδον. Έννοούμεν 
τήν μεγάλην διάδοσιν τών κολλυοιστικών έργων καί τών χρημα- 
τιστικών καταστημάτων, 
Αιόλου, κέντρον έχοντα 
Είςήχθη καί ένταΰθα ή 
βιβάσεως καί έκπτώσεως 
δρόμοι τών κολλυβιστών, 
τιστικά δελτία, άτινα κατέστησαν πλέον άναγκαϊα.
ούτων έργων σχηματίζονται ένίοτε ταχεΐαι περιούσιοι, άλλά καί 

άτινα κατέκλυσαν σχεδόν δλην τήν όδόν 
τό έν τή οικία Μελά χρηματιστήριον. 
άπό μεγάλων οίκων διοίκησις τής άνα- 
τών μετοχών, οι έν σπουδή έφ’ αμαξών 
τάς δ’ έφημερίδας πληροΰσι τά χρημα- 

Διά τών τοι-

άλλοι φέρονται κατά κεφαλής έρμαιον γενόμενοι τής ίδιας εύπιστίας 
ή τής μείζονος έπιδεξιότητος τών έπιτηδειοτέρων.

Έν μέσω τών διασκεδάσεων, τών χρηματιστικών κλονισμών, 
τών γενικωτέρων σκέψεων περί καλλωπισμού καί διοργανισμού 
πόλεως εύρισκομένης έν προόδω, άλλ’ όπωςδήποτε πολλών άκόμη 
στερουμένης — ΐνα περιοριζό μένος μόνον είς ταΰτα μή αναφέρω 
βουλήν καί έξελέγξεις καί πολιτικός άντεγκλήσεις — τά φιλο
λογικά καί καλλιτεχνικά θεωρούνται δυστυχώς άκόμη έν Άθήναις 
ήττονος λόγου. Πρό μηνών ήδη έξεδόθη έν τρισί τόμοις ή συλ
λογή τών ποιήσεων τού δημοφιλούς Ά χιλλέως Παράσχου, καί 
όμως όλίγος έγεινε περί αύτής λόγος. Τίς ή άφορμή τούτου τού 
φαινομένου; Έξηντλεϊτο τότε δλη ή προσοχή τού κοινού ύπό 
τών προσεχών έκλογών ή ήμελήΟη ό γενικότερος περί τής συλ
λογής ταύτης λόγος, έπειδή πολλάκις πρότερον, έπί έτη δλα έπα-’ 
νειλημμένως, εΐχε γείνει λόγος περί τού Παράσχου καί τά πλήθη 
έγνώριζον τόν άνδρα καί εΐχον παρακολουθήσει τά έργα αύτοϋ έν 
μετά τό άλλο; “Ισως τό δεύτερον τοΰτο εΐνε ό κυριώτερος λόγος 
τής παρατηρηθείσης σιωπής τοΰ τύπου. Καί δμως έν τή Συλ
λογή ταύτη κυρίως καταφαίνεται ό δλος χαρακτήρ τού ποιητού έν 
δλη αύτού τή ιδιοτροπία, έκφαίνεται δλη αύτού ή δύναμις ή ή 
άδυναμία. Εΐνε αληθές δτι έκ τής συλλογής ταύτης ήδύναντο καί 
ώφειλον νά λείπωσι πολλαί σελίδες, άπλα στιχουργήματα άνευ 
άξίας, άτινα κατ’ ούδέν ήθελον μειώσει τήν άξίαν τοΰ ποιητοϋ, άν 
δέν άνετυποΰντο. ’Αν έγίνετο τούτο, ή συλλογή αυτή θά ώμοίαζε 
τήν λυκούργειον Σπάρτην, έξ ής θά έλειπον τά άπόβλητα μέλη 
καί θά έθαλλον μόνον τά άρτιμελή. 'Ως δ’ έχει τά νΰν ομοιάζει 
πρός τάς νέας Αθήνας, ένθα μεγαλοπρεπές μέγαρον ύψούται παρά 
καλύβην πενιχρόν. Ό Παράσχος έχει ύψος δταν θέλη, φαντασίαν 
καί αίσθημα. '0 έθνισμός ύπηγόρευσεν αύτω στροφάς άρίστας 
παρά τόν τάφον άποιχομένων απομάχων τού έθνικού μεγαλείου και 
τής άναστάσεως τού έθνους. '0 δ’ έρως συνεκίνησεν αύτόν πολ
λάκις, ίσως συχνότερου τού προςήκοντος, ώς δά πάντας τούς ποιητάς. 
Τό χαρακτηρίζον αύτόν κυριώτατα εΐνε τό πάθος τό λυρικώς είς- 
βάλλον καί έπαναλαμβανόμενον ώς ή έπωδός λυρικού ποιήματος. 
Διά τούτο συχνά έπαναλαμβάνει ό Παράσχος εαυτόν,
ιδέας, τάς φράσεις, αύτάς τάς λέξεις ένίοτε. Εύτυχή τινα έπί- 
νοιαν θέλει νά έκμεταλλευθή κατά τό δυνατόν χωρίς ν’ άφήση εις 
τόν άναγνώστην τήν εύχαρίστησιν νά παραλάβη τήν έπίνοιαν τοΰ 
ποιητού ώς μέγα τι αίνιγμα, καί νά λύση αύτήν κατ’ ίδιον τρόπον, 
νά τήν χρωματίση δι ιδίων βαφών. Ό Παράσχος άπεπειράθη 
καί έπικών τινων έργων, άλλά ταΰτα εΐνε πολλω κατώτερα τών 
λυρικών του ποιήσεων, άν καί έν τοΐς καθ’ έκαστα δέν άμοιροΰσιν 
άρετών.

Ό φιλολογικός σύλλογος Παρνασσός παρέσχεν ήμΐν καί έφέτος, 
ώς πολλάκις άλλοτε, ποιητικήν τινα εσπερίδα. Ήκούσαμεν δέ 
κατ’ αύτήν τού κ. Βιζυηνοΰ, άπαγγέλλοντος διαφόρους αύτού ποιή
σεις. Ό μέχρι τοΰδε ολίγα δημοσιεύσας Κωνσταντινουπολίτης 
ούτος ποιητής δέν λησμονεί μετά τού Βοσπόρου τόν κύκνον έκείνου 
Τανταλίδην. Έχει πολλάκις τήν άφέλειαν έκείνου καί τήν παι
γνιώδη Μούσαν. Γλώσσαν μεταχειρίζεται ό κ. Βιζυηνός τήν δη
μώδη, ήτις έχει ύπό τόν κάλαμόν του καί δύναμιν, καί χρώμα, 
καί εύστροφίαν. Τά θέματα τών ποιήσεων αύτού άλλοτε μέν εΐνε 
οικογενειακά, άλλοτε δέ συνηθέστερον κοινωνικά καί σπανίως ποτέ 
πολιτικά. Δέν έπαγγέλλεται τόν εύαίσθητον, άλλ’ ένίοτε τό αίσθημα 
άπατα αύτόν καί διαφαίνεται έν μέσω τών γελώτων του. Ή φαν
τασία του εΐνε συχνά πρωτότυπος. Κυρίως δέ εύκολίαν έχει έν 
τή στιχουργία, ήτις εΐνε σχεδόν πάντοτε άπταιστος, ώς πρωτο
φανείς καί ένίοτε εύφυέσταται αί όμοιοκαταληξίαι του. Φαίνεται 
μελετήσας πολύ τήν γερμανικήν ποίησιν καί ζητών τήν φιλο
σοφικήν έμβρίθειαν τοΰ Goethe, ή μετά τού Uhland τήν μετα- 
χείρισιν τών δημωδών μύθων καί εθνικών παραδόσεων έν τή 
ποιήσει. Ή άπαγγελία του έχει πολλήν, ίσως περισσοτέραν τοΰ 
δέοντος, ζωηρότητα, έπικρατεϊ δ’ έν αύτή πολύ τό μιμικόν. Κα
θόλου είπεΐν, ό κ. Βιζυηνός ήκούσθη εύχαρίστως έν τω Παρνασσω,

τάς ιδίας

κατορθώσας πάντως μέν νά τέρψη, ένίοτε δέ καί νά συγκινήση 
τό πολυπληθές άκροατήριον. Καλλίας.

Τ Α Μ Ε Τ Ε Ω Ρ Α.
(ΜΟΝΑΙ ΕΛΛΗΝΊΚΛ1.)

ΥΠΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ DE DREE.

(Μετά εικόνων.)

ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ ΕΚ ΤΟΓ ΓΑΛΛΙΚΟΓ

ύπό

Ν. ΣΚΩΤΙΔΟΤ, 
ύποπροξένοι» τής Ελλάδος έν ’Αλεξάνδρειά.

I.
0 οδηγός μου Δημήτριος. — Τά Τρίκκαλα. — '0 επίσκοπος.

Αί μοναί τοΰ όρους Αθω κείμεναι έπί τής νοτιοανατολικής 
άκρας τής χερσονήσου τής Θεσσαλονίκης, τής άρχαίας Χαλκιδικής, 
περιεγράφησαν ήδη καί άπεικονίσθησαν.

Ήττον γνωστοί εΐναι μοναί τινες άνεγηγερμέναι έπί ύψηλών 
θέσεων, πενιχροί μέν καί σχεδόν είπεΐν πάσαι έγκαταλελειμμέναι, 
παρέχουσαι δμως τό αύτό ένδιαφέρον διά τε τήν καταγωγήν καί 
τήν ιστορίαν αύτών. Αί μοναί αύται όνομάζονται Μετέωρα.

Τινές έξ αύτών όλίγον άπέχουσι τής μικρας πόλεως τών 
Τρικκάλων, δπου έσταμάτησα κατά τήν έκ Θεσσαλονίκης περιο
δείαν μου.

Εν Θεσσαλονίκη εΐχον λάβει ώς ύπηρέτην καί διερμηνέα Δη
μητρών τινα, έλληνα, ύπήκοον όθωμανόν (ράγιάν), λαλούντα όλίγον 
πάσας τάς γλώσσας τών φυλών τούτων, καί τήν γαλλικήν, όπως- 
οήποτε καταληπτώς. II φυσιογνωμία του δέν (ήγγυάτο ούδέν, 
προέδιδε μάλιστα αύτόν ώς άχάριστον ώς έκ τής γενεαλογίας του 
δέ ήδύνατο τις νά παραδεχθή δτι έν ταϊς φλεψίν αύτού έρρεε 
καί όλίγον άλβανικόν αίμα· εΐχε τό ήθος μάλλον Κλέπτου ή άπο- 
γόνου τών ύπηκόων τοΰ Αλεξάνδρου, τύπον δέ ληστοΰ (— καί 
τοιούτους άπαντα τις πολλούς έν τή χώρα ταύτη —) φυσιογνω
μίαν ισχνήν καί φρικωδώς έστιγματισμένην ύπό τής εύλογίας, ρίνα 
όξεΐαν καί πολύ κυρτήν, μακρόν μύστακα μέλανα, οφθαλμούς έχοντας 
τό αύτό χρώμα καί άφανεΐς ύπό πυκνάς όφρΰς, καί κόμην μέλαιναν 
βοστρυχηδόν πίπτουσαν ύπό κάλυμμα άλβανικόν προσκεκολλημένον 
έπί τού μετώπου. Διεκρίνετο έπί τω βλοσυρά αύτού βλέμματι, 
πρός δ δυσκόλως συνωκειώθην, καί τό όποιον έπί πολύν χρόνον 
δέν κατώρθωσα νά διαγνώσω · άλλ’ έπί τέλους ένόησα δτι ή αιτία 
τής βλοσυρότητος ήτον δτι εΐχεν ένα μόνον οφθαλμόν, δστις κινητός 
δσον ό έχων αύτόν ήτο ζωηρός, παρηκολούθει πάσας τάς κινήσεις 
του, έν ω ό έτερος ήτο άκίνητος. Ή άνακάλυψις αυτή ήλάττωσε 
τήν δυσπιστίαν μου καί μοί έδίδαξεν, δτι δέν πρέπει νά θεωρώμεν 
σπουδαίας τάς άντιπαθείας, άς έμπνέει συνήθως ή κατ’ επιφάνειαν 
παρατήρησις προσώπων τινών.

Ότε άφικόμην έν Τρικκάλοις ό Δημήτριος έγκατέστησεν έμέ τε 
καί τούς τρεις ίππους μου έν οικία τινί εύπρεπεΐ. Τά έφόδιά μου 
μετεκομίσθησαν είς μέγα τι δωμάτιον γυμνόν, έχον μόνον κύκλω 
αντί παντός άλλου έπίπλου οίονεί κλιντήράς τινας, έφ’ ών έπρό- 
κειτο νά προετοιμασθή ή κλίνη μου.

Μετά τινας στιγμάς έτίμησα άηδές τι γεύμα, τό όποιον μετά 
πολλής χάριτος μοί προσέφερεν ή σύζυγος τού φιλοξενούντός με. 
Πόσα κακά πράγματα άναγκάζεταί τις νά δεχθή δταν προσφέρωνται 
μετά τρόπων χαριέντων. Πολλοί ξενοδόχοι καί έμποροι γνωρίζουσι 
τό μυστήριον τοΰτο.

Ό σύζυγος, άξιότιμος θεσσαλός, οπαδός τού ελληνικού θρη
σκεύματος, τεσσαρακοντούτης περίπου, ύψηλός καί εύρωστος, εΐχεν 
ικανήν νωχέλειαν, ώς άπαντα τις τοιούτους έν παντί τόπω, όλίγον 

περισπωμενους ύπο τών φροντιοων τοΰ κόσμου τούτου καί μόνον 
περί τών ήδονών αύτών μεριμνώντας.

Μετά τό γεύμα καπνίζων μετ’ αύτού κατώρθωσα νά λάβω 
τζλχρο^ιορ'.ας τινάς χρησίμους- έμαθον δτι καίτοι έχων έπιστολήν 
τοϋ έπισκόπου Λαρίσσης δέν ήδυνάμην ν’ άποφύγω νά έπισκεφθώ 
καί τόν τών Τρικκάλων, δστις διετέλει είς άμέσους σχέσεις μετά 
τών μοναχών τών Μετεώρων μέ έβεβαίωσε δέ δτι θά μέ ύπε- 
δέχοντο καλώς είς τό Έπισκοπεΐον καί δτι θά εΰρισκον έκεϊ όδηγόν 
συνωκειωμένον πρός τάς έκδρομάς ταύτας καί άρκούντως άνε- 
πτυγμένον, δπως δύνηται νά διερμηνεύη έπαρκώς δλους τούς μετά 
τών "πατέρων” διαλόγους μου.

Καίτοι ή κλίνη μου ήτο σκληρά ήγέρθην τήν έπιοΰσαν καλώς 
διατεθειμένος καί εξελθών άμα τή ήοΐ ύποφωσκούση μετά τού 
Δημητρίου ήρχισα περιερχόμενος τήν πόλιν μέχρι τής ώρας, καθ’ 
ήν ήθελον ουνηθή νά παρουσιασθώ είς τό Έπισκοπεΐον.

Η μυθολογική ιδρυσις τών Τρικκάλων έξαφανίζεται έν τω 
σκότει τών αιώνων. Άποδίδουσιν αύτήν είς τήν νύμφην Τρίκκαν, 
κόρην τοΰ Πηνειού. Ο Όμηρος όμιλών περί αύτής λέγει δτι ήτο 
ιδιοκτησία τών ύιών τοΰ Ασκληπιού, οΐτινες συνώδευσαν τούς Έλ
ληνας είς τόν κατά τής Τροίας πόλεμον, καί δτι ώνομάζετο Τρίκκα. 
Έν τοΐς συγγράμμασι δέ Άννης τής Κομνηνής, κατά τόν δωδέ
κατον αιώνα φαίνεται δτι τό όνομα τούτο ηΰξησε κατά μίαν συλ
λαβήν, καί έγένετο Τρίκκαλα.

0 πληθυσμός τής πόλεως ταύτης, δστις άλλοτε άνήρχετο είς
25000, εΐναι πολύ ήλαττωμένος σήμερον καί μόλις θά συμποσούται 

έλεηλάτησαν 
φίλα έφρόνει 
νά έπανακτή-

είς 7000.
αύτήν έξ ολοκλήρου, δπως τήν 
πρός τούς 'Ρώσσους 
σηται τήν παλαιάν

Έπεσκέφθην 
έπί τών έρειπίων 
ρυφής τοΰ λόφου, 
πόλις. 'Η έκ τού

οτι άνηγέρθη

Από τοΰ έτους 1770, δτε οί Τούρκοι 
τιμωρήσωσι διότι 

s, δέν ήδυνήθη ή πολίχνη αυτή 
ι αύτής σημασίαν, 
τό φρούριον, τό όποιον φαίνεται 
έλληνικής άρχιτεκτονικής. Κεΐται έπί τής κο- 
έπί τών κλιτύων τού όποιου εΐναι έκτισμένη ή 
ύψους τούτου θέα εΐναι γοητευτικωτάτη, διότι 

καθορώνται έκεΐθεν δλα τά τμήματα, τής άλύσσου τοΰ Πίνδου καί 
τής εύφορου πεδιάδος, ήν διαρρέει ό Τρικκαλινός, μικρός ρύαξ τοΰ 
Πηνειού.

Αί οίκίαι κατέχουσι μέγα μέρος τής πολίχνης έν μέσω κήπων 
χλοερών καί τερπνών. Ύπό αρχαιολογικήν έποψιν ή πόλις δέν 
έχει τί άξιον λόγου, διότι ίχνη τινά μόνον άπαντα τις τής άρ- 
χαιότητός της. Αί έλληνικαί έκκλησίαι καί τά τζαμία ούδέν εν
διαφέρον παρέχουσιν έν τώ Έπισκοπείω βλέπει τις λείψανα τής 
ουζαντινής τέχνης, πρό πάντων δέ στοάν τινα άξίαν προσοχής.

Γήν κατάλληλον ώραν παρουσιάσθην είς τό Έπισκοπεΐον. Ό 
κληρικός τής ορθοδόξου έλληνικής έκκλησίας, δστις έκάθητο έπί 
τού θρόνου τών Τρικκάλων, μέ ύπεδέχθη φιλοφρόνως. Ήτο ώραΐος 
γέρων εξηκοντούτης περίπου καί πολύ καταβεβλημένος, ήρξάμην 
ο εύκόλως συνδιαλεγόμενος μετ’ αύτού- ύποθέτων άνευ λόγου δτι 
ήσκουν επιρροήν τινα έπί τής έν Κωνσταντινουπόλει γαλλικής 
πολιτικής μοί ελάλησε πολλά περί τών συμφερόντων τής έπι- 
σκοπής του καί τών προσωπικών σχέσεών του πρός τόν Πατρι
άρχην τής Κωνσταντινουπόλεως, ού τήν συστατικήν έπιστολήν τω 
έδειξα- εΐτα μοί έδωκεν έπιστολήν πρός τόν ήγούμενον ή αρχηγόν 
τών μονών τών Μετεώρων.

II.
Καλαμπάκα. — θέα των βράχων. — Καταγωγή τών μονών. — Πληροφορίαι τινές 

περί τής ιστορίας αύτών κατά τι άρτι άνακαλυφθέν χειρόγραφον.

Τήν πρωίαν τής έπαύριον άμα τή ήοΐ ή συνοδεία ήμών έπέ- 
οαινε τών ίππων. Έπεθύμουν νά φθάσωμεν ένωρίς είς τόν προ
ορισμόν μας, είς τήν μικράν δήλα δή πόλιν τής Καλαμπάκας, 
γείτονα τών βράχων, έπί τής κορυφής τών όποιων κεΐνται αί 
μοναί· λέγω ή συνοδεία μας, διότι πλήν έμοΰ, τοΰ Δημητρίου 



308 ΕΣΠΕΡΟΣ. [Άρ. 20. 15'27 Φεβρουάριου 1882. Άρ. 20. 15|27 Φεβρουάριου 1882.] ΕΣΠΕΡΟΣ. 309

3·και τοΰ διερμηνέως, τόν όποιον έλαβον παρά τοΰ επισκόπου, δ 
φιλοξενών με μέ παρεκίνησε πολύ νά προσλάβω δύο πρόσωπα, 
έζλεχθέντα ύπ’ αύτοΰ και είς ά ήδυνάμηυ νά έμπιστευθώ, ώς αρω
γούς χρησίμους, διότι ή οδός περικεκλεισμέυη μεταξύ όρέων 
κεζαλυμμένων ύπό δένδρων, θάμνων και βράχων ποικίλων, ελα- 
χίστην παρεϊχεν ασφάλειαν, τής ληστείας άζμαζούσης ώς έκ τών 
λόγων τούτων.

Εΐμεθα λοιπόν πέντε άνθρωποι καλώς ώπλισμένοι καί απο
φασισμένοι νά μή έπιτρέψωμεν νά μάς άπογυμνώσωσιν. Άλλ 
έπρεπε νά σκεφθώμεν επίσης καί περί τής ένισχύσεως τών δυνά- 
μεών μας· καίτοι δέ μοί έβεβαίωσαν δτι θά ήδυυάμεθα νά εύρωμεν 
κατάλυμά τι έν Καλαμπάκα φρονίμως ποιών διά παν ένδεχόμενον 
προσέθηκα είς τήν συνοδείαν μας ίππον τινά φορτηγού, έφ’ ού 
έθεσα προχείρους τινάς τροφάς.

Τό πρώτον μέρος τής όδοΰ ήτο ίκανώς όμαλόν έπί τινα 
χρόνον διηρχόμεθα άκόπως τήν κοιλάδα τοΰ Πηνειού, άλλ’ άμα 
είσήλθομεν μεταξύ τών όρέων Χασίων καί Κατζακά ή οδός κα
τέστη ανώμαλος· έτερπόμεθα δμως έκ τής θέας, διότι είναι όντως 
θαυμασία. Τρεις περίπου ώρας έχρειάσθημεν, δπως διατρέξωμεν 
τό μεταξύ Τριζζάλων καί Καλαμπάκας διάστημα, έν ω θά ήδυνά- 
μεθα νά διανύσωμεν αύτό έντός δύο ώρών καί ήμισείας, αν ό φορ- 
τηγός ίππος δέν ήτο βραδύς.

Ή Καλαμπάκα κεϊται είς τήν άκραν τής δειράδος τής σχη- 
ματιζομένης ύπό τοΰ ρείθρου τοΰ Πηνειοΰ μεταξύ τών δύο όρέων, 
τά οποία διήλθομεν. "Αμα πλησιάση τις τάς οικίας της, τό βλέμμα 
προσελκύει παράδοξόν τι θέαμα άληθοΰς δάσους βράχων έχόντων 
ύψος 300 μέτρων, έρριμμένων άτάζτως έν μέσω τής πεδιάδος 
καί παριστώντων τά ποιζιλώτερα σχήματα. Ότέ μέν παρίστανται 
ώς στενοί κίονες άνυψούμενοι μέχρι τών αιθέρων, ότέ δέ ώς ογ
κώδεις βράχοι, οίτινες κεκλιμένοι έν τώ κενώ φαίνονται δτι άπό 
στιγμής είς στιγμήν μέλλουσι νά κατακρημνισθώσιν ένίοτε μέν 
πιστεύει τις δτι βλέπει πυραμίδα, ένίοτε δέ άπειρον σωρόν λίθων. 
"Ολοι οί βράχοι ούτοι είναι κεχωρισμένοι άπ’ άλλήλων διά στενω
πών ή στοών δλως παραδόξων. Έπί τών κορυφών πολλών έκ 
τών βράχων τούτων άνήγειραν άλλοτε οί ελληνες μοναχοί Μονός, 
τό πλεϊστον σήμερον κατερειπωμένας. Αί μοναί αύται ήσαν 
άσυλα παντός θέλοντος ν’ άποσυρθή τοΰ κόσμου καί νά μή περι- 
σπάται ύπό έτέρας φροντίδος ή τής πρός θεόν προσευχής καί 
λατρείας. Βεβαίως ό πρός τήν πίστιν ένθουσιασμός είναι ή κυ- 
ριωτέρα αιτία τής άνεγέρσεως τών αιθέριων τούτων μονών, καίτοι 
δύναται τις νά πρόσθεση δτι πολλοί ζοινοβϊται έσκέφθησαν περί 
τής είς τοιαΰτα μέρη άνεγέρσεως αύτών δι’ άνθρωπίνην μάλλον 
αιτίαν, τήν πολύ φυσικήν έπιθυμίαν τοΰ νά δύνανται νά ζώσιν έν 
«ΐρή*τ·

Αληθώς κατά τάς ταραχώδεις έποχάς, καθ’ άς άνηγέρθησαν 
αί παράδοξοι αύται οίκοδομαί, δέν είναι παράδοξον δτι οί μοναχοί 
έλαβον δλας τάς δυνατάς προφυλάξεις, δπως άποκρούσωσι τήν βίαν 
τών ένοπλων στιφών, τών άμφισβητούντων τάς χώρας ταύτας, καί 
τάς έπιδρομάς τών ληστρικών συμμοριών, αΐτινες φαίνεται δτι 
πάντοτε ύπήρχον έκεϊ. Καί σήμερον έτι οί δυστυχείς ουτοι μο
ναχοί είναι ήναγκασμένοι νά λαμβάνωσιν άπειρους προφυλάξεις, 
ΐνα άποφεύγωσι τάς έπιδρομάς τών ληστών, οίτινες όχυρούμενοι 
καί κρυπτόμενοι όπισθεν τών όρέων καί τών δασών ύπεκφεύγουσι 
πάσαν καταδίωξιν.

Ώς πρός τό όνομα Μετέωρα δύο έρμηνεΐαι δίδονται· κατά 
τήν μέν, Μετέωρος σημαίνει ύψηλός, άυυψούμενος μέχρι τοΰ 
αίθέρος, τοΰθ’ δπερ ύπάρχει έν ταΐς μοναΐς ταύταις άνεγηγερμέναις 
έπί σημείων δυσπρόσιτων κατά τήν δέ "μετέωρον” είναι απλώς ή 
έκφρασις ιδεών ύψηλών καί θρησκευτικών — τά μετέωρα καί τά 
ύπό γήν, παν δ,τι είναι άνωθεν τής γής. Μετεώρων φροντιστής, 
ό περί ένασχολήσεις ύψηλάς ένασχολούμενος (Ξενοφών).

Ώς πρός τήν καταγωγήν δέ τών μονών τούτων πρέπει νά 
έμπιστευθή τις είς τήν πολυμάθειαν τοΰ Γάλλου Λέοντος Heuzey. 
Τω σοφφ τούτιρ όφείλεται ή άναζάλυψις χειρογράφου τινός έν τή 

βιβλιοθήκη μιας τών μονών τούτων πρό ολίγων έτών, χειρογράφου 
έπιχέοντος όλίγον φώς έπί τής ιστορίας τών Μετεώρων καί κυ
ρίως έπί τοΰ όνόματος αύτών.*)

Πρόκειται περί χειρογράφου χρονολογούμενου άπό τοΰ πρώτου 
ήμίσεως τοΰ έκτου αίώνος, καί έν ω οί μοναχοί μνημονεύουσιν 
άνάζ.ρισίν τινα γενομένην έπί τώ σκοπώ νά καταδειχθή δτι ή θη- 
βαΐς τών Μετεώρων έξηρτάτο προνομιαζώς έκ τής έπισκοπής τής 
Στάγης. Φαίνεται δέ δτι έπίσκοπός τις τής Στάγης έζήτησε τήν 
εκθεσιν ταύτην, ώς δύναται τις νά είκάση έκ τοΰ προοιμίου τοΰ 
έπισήμου τούτου έγγράφου· ‘ Κατά τό ρητόν τής Αγίας Γραφής, 
"δπερ λέγει ήμΐν έρώτησον τόν πατέρα σου, θά σοί άποκριθή, 
"έρώτησον τούς προγόνους σου, θά σέ διδάξωσιν, έπιθυμοΰμεν καί 
"ημείς ώς πρός τήν ήμετέραν θηβαΐδα νά γνωρίσωμεν τήν κατα
γωγήν της, τήν ιστορίαν της, τόν οργανισμόν της καί τάς βλάβας, 

"ας ύπέστη, καί συνεπεία τών όποιων έπληρώθη παντός είδους 
"έρειπίων άναπτύξαντες λοιπόν τά πολλά ζαί σπουδαία διπλώματα, 
"άτινα έλάβομεν παρά τών αύτοζρατόρων ζαί τών έπισζόπων, συμ- 
"βουλευθέντες έπίσης λεπτομερώς τά πρωτόκολλα ήμών ώς άνα- 
"γινώσκονται έν ταΐς είκοσι τών έζκλησιών, ζαί λαβόντες τάς μαρ- 
"τυριζάς καταθέσεις αξιότιμων γερόντων, άνεύρομεν κατηγορημα
τικά; τάς άποδείξεις άς έξητοΰμεν.”

Έκ τής έζθέσεως έξάγεται δτι τά Μετέωρα κατά τήν σύστα- 
σίν των ύπήρξαν 'Ομοσπονδία ασκητών, οίτινες έκτισαν έπί τών 
κορυφών τών βράχων ή έν τοϊς σπηλαίοι; των έρημητήρια ή μι
κρά μοναστήρια έχοντα ώς ζέντρον τήν μονήν τής Δουπιανής, ής 
ή άνάμνησις έντελώς περιεσώθη.

Έν τή μονή ταύτη, έγγύς τής οποίας ήτο άνεγηγερμένη έκ- 
κλησία αφιερωμένη είς τήν Παρθένον, ήδρευεν ό αρχηγός ήτοι ό 
γενικός Ηγούμενος ή Καθηγούμενος τών Μετεώρων · οί δέ μο
ναχοί οί διευθύνοντες τάς ομάδας τών έπί τών βράχων διεσπαρ
μένων άναχωρητών διεκρίνοντο μόνον διά τοΰ όνόματος " οί πα- 
τερες .

(*Επεται  ή ουνέχεια.)

ΤΟ ΑΔΕΛΦΑΚΙ.
(Είκών Η. Merles, βρα σελ. 313.)

Είκών έκφραστιζωτάτη καλλιτέχνου διαπρεπούς. Παιδίον 
άθώον καί άνύποπτον κρατεί έν τή τρυφερά αύτοΰ αγκάλη μικράν 
γαλήν, καί χαίρει έπί τή ήμέρω αύτής ήσοχία. Δέν φαντάζεται 
δτι τό χαρίεν τοΰτο ζώον ύπό τήν φαινομένην ηρεμίαν ύποκρύπτει 
δόλον ζαί δτι είς ούδέν λογιζόμενον τά θωπεύματα ζαί τάς περι
ποιήσεις Οά έμπήξη δοθείσης περιστάσεως τούς γαμψούς αύτοΰ 
όνυχας είς τήν θωπεύουσαυ χεΐρα. Έν τω μέλλοντι αύτοΰ 
βίω θά έννοήση καί τό σήμερον άθώον καί άζαζον παιδίον δτι 
πολλάζις ύπό τρόπους μειλιχίους ζαί συμπεριφοράν εύγενή κρύ
πτονται πάθη άγενή κακεντρεχούς ζαί δολίας ψυχής. Τότε, δι- 
δαχθέν ύπό τής πείρας, δέν Οά όνομάζη άδελφόν είμή τόν ειλι
κρινή καί δεδοκισμασμένον φίλον.

«

ΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΟϊ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΪ.
(Μετά είκόνος, δρα σε/.. 312.)

Είς άπόστασιν τριών τετάρτων τής ώρας άπό τής μονής 
Πεντέλης έν τή Αττική ζεΐνται τά περιώνυμα λατομεία τοΰ μαρ-

II

1
*)  ’Αρχαιολογική ’ΕπιΟεώρησις 1864. “Αί ιιοναΐ τών Μετεώρων έν Θεσσαλία 
ύπό Λέοντος Ηβοζευ, μέλους τοΰ ’Ινστιτούτου, έπόπτου έν τφ μουσείφ τοΰ Λούβρου.” 
Είς τό ύπόμνημα τούτο είναι προσηρτημένος χάρτης γενόμενος ύπό τοΰ Ealoy, άξιω- 
ματικοϋ τοΰ μηχανικού, καί καΟιστών τό πρώτον γνωστήν τήν τοποθεσίαν τών μονα- 
στηρίων Στάγης. Σημειωτέον δτι τό βυζαντινόν όνομα τής Καλαμπάκας ήτο Στάγη 
καί δτι ώνόμαζον θηβαΐδα τής Στάγης τό μέρος, όπου εΐχον καταφύγει καί συγκεν-

11 τρωΟή οί άσκηται καί οί μοναχοί.

τήν πόλιν τών Αθηνών τήν πολύτιμον 
Η μονή τής Πεντέλη;, έν θέσει γραφικωτάτη 

τών συνήθων έλληνικών μονών ζαί ούδέν παρου- 
Τά λατομεία δμως είναι όντως άξιοθέατα. 

αγουσα όδός εΐναι ομαλή · άμα δμως

μάρου, τά άπό τών αρχαίων χρόνων τοΰ Περικλεούς μέχρι σή
μερον παρέχοντα είς τήν πόλιν τών Αθηνών 
οίζοδομήσιμον ύλην, 
ζειμένη, εΐναι έκ 
σιάζει τό έκτακτον.
Μέχρι τινός ή πρός αύτά 
άρχίζει τις ν’ άνα- 
βαίνη τό όρος, καθί
σταται δύσβατος πρό 
πάντων ένεκα τών 
άπειρων τοΰ μαρμά
ρου συντριμμάτων, 
τά όποια αί έργασίαι 
χιλιάδων έτών συνε- 
ρώσευσαν ένταύθα. 
Έκ τών συντριμμά
των τούτων ύπελο- 
γίσθη δτι ήδύνατο 
νά κτισθή πόλις δε
κάκις μεγαλειτέρα τών 
σημερινών Αθηνών. 
Υπήρχε, νομίζομεν. 
πρό έτών τινων σχέ- 
διον τοΰ χρησιμο- 
ποιήσαι τά συντρίμ
ματα ταΰτα· πλήν 
μέχρι σήμερον καί 
αύτό τό σχέδιον έμει- 
νεν απραγματοποίη
του, δπως καί τόσα 
άλλα έν Έλλάδι σχέ
δια.

Οταν μετ επιπο- 
νον πορείαν φθάση 
τις είς τούς πρόπο- 
δας τών γιγαντιαίων 
τούτων λατομείων εύ
ρίσκεται ενώπιον άπο- 
τόμου μαρμάρινου τεί
χους, έφ’ ου αντα
νακλώνται ζωηρώς 
αί ήλιακαί ακτίνες. 
Τό άπότομον τοΰτο 
τείχος εΐναι τά αρ
χαία μαρμαρορυχεϊα. 
Διά χονδρών σχοι
νιών καί έπί τών , 
λελαξευμένων έν τώ 
βράχει αύλάκωυ τοΰ 
φυσικού τούτου 
ζλιμένου έπιπέδου ζα- 
τεβιβάζοντο τό πάλαι 
οί μαρμάρινοι όγ
κοι, οι μέλλοντες νά 
χρησιμεύσωσιν είς 
τήν οίκοδόμησιν τών περικαλλών

κε-

τής Άζροπόλεως ναών. Τό 
στρώμα εΐναι όμαλώτατον καί συμπαγέστατου· μόνον έκ τοιούτου 
στρώματος ήτο δυνατόν νά έξαχθώσι τά μεγάλα έζεΐνα τμήματα, 
τά τόσον ομαλά καί στιλπνά, τά όποια συναρμολόγησαν ένα Παρ
θενώνα. ’Ενταύθα βεβαίως ήρχετο ό μέγας Ικτίνος ζαί διά τοΰ 
έξησζημμένου αύτοΰ οφθαλμού έποιεΐτο τήν έζλογήν τών όγκων, 
ών εΐχεν άνάγζην πρός έκτέλεσιν τών άθανάτων αύτοΰ έργων. 
Ενώπιον τών αρχαίων τούτων λατομείων εύρισκόμενός τις έννοεϊ, 
δτι ή φύσις εΐχεν ενώσει έν τή μικρά ταύτη τής γής γωνία (έν

Ούτος ήν τοΰ Χιαβάύα 
Ά^ραβών μετά τής κόρης 
Τοΰ λευζότριχος χαλζέως 
Εις τήν γήν τών Δακοτάχων.

Τό άσμα τοΰ ΧιαβάΟα. Κεφ. 11.

Αττική) καί του; μεγάλους άνδρας ζαί του; μεγάλους καλλι- 
τέχνας ζαί τόν λαμπρότερου λίθου, δι’ ου ήδύνατο νά μετα- 
δοθή τοϊς μεταγενεστέρου καί ή δόξα τών μέν ζαί ή μεγαλοφυΐα 
τών δέ.

Ούχί μακράν τοΰ μεγάλου λατομείου ύπάρχει εύρύχωρον σπν- 
λαιον κοσμούμενου διά λαμπρών σταλακτιτώυ. Παρά τήυ είσοδον 

δέ τοΰ σπηλαίου σώ- 
ζουται τά έρείπια μι
κρού βυζαντινού ναοΰ, 
πιθαυώτατα άυεγερ- 
Οέντος έν τή θέσει 
άρχαίου βωμού τών 
Νυμφών. Πρός τό 
βάθος τοΰ σπηλαίου 
φαίνεται όπή, Οδη
γούσα δι όλισθηράς 
καί επικινδύνου κλί- 
σεως είς ύπόγειον 
στοάν ή μάλλον εί- 
πεϊυ σκοτεινόν φρέ
αρ, δθεν ακούεται ό 
κρότος τοΰ διά τών 
ρηγμάτων τών βρά
χων καταρρέοντος υ- 
δατος.

Ούδείς έπισκεπτό- 
μενος τά λατομεία 
τοΰ ΓΙεντελικοΰ δέν 
έπρεπε νά άμελήση 
ν’ άυαβή έπί τής κο
ρυφής τοΰ όρους, τό 
όποιον ύψοΰται 1150 
μέτρα ύπεράυω τής 
έπιφανειας τής θα
λάσσης. 'Η άνάβα- 
σις είναι μέν έπί- 
πονος, άλλά πώς 
άμείβεται ό κόπος! 
Τό βλέμμα περικλείει 
έκτεταμένον όρίζοντα, 
άφ’ ενός τόν Παρ
νασσόν, τήν Εύβοιαν, 
τάς λεύκάς οικίας τής 
Χαλκίδος, άφ’ ετέρου 
δλην τήν ’Αττικήν 
μέχρι τοΰ Σουνίου, 
τό Αρχιπέλαγος μέ 
τάς νήσους καί μα- 
κρόθεν 
τέρα; 
όρέων 
νήσου, 
έξαπλοΰται έν ήμι- 
κ.υζλίω πεδιάς εκτε
ταμένη, έρημος ζαί 

Εΐναι ή ιστορική πε-

τάς ύψηλο- 
ζορυφάς τών 
τής Πελοπον-

Κάτωθεν δέ

έζτεθειμένη είς τάς ακτίνας τοΰ ήλιου.
διάς τού Μαραθώνος, εΐναι τό ιερόν έζεΐνο πεδίον τής μάχης, 
ένθα οί Αθηναίοι άπέζρουσαν ένδόξως τόν καταστρεπτικόν χεί
μαρρον τής βαρβάρου τών Περσών έπιδρομής.



310 ΕΣΠΕΡΟΣ. [Άρ. 20. 15 27 Φεβρουάριου 1882. Άρ. 20. 15 27 Φεβρουάριου 1882.] ΕΣΠΕΡΟΣ 311

ΊΌ ΑΣΜΑ TOY ΧΙΑΒΑΘΑ.

(συνέχεια· ορα προηγ. τεύχος.)

Είς τά πρόθυρα τοΰ δάσους 
Ύπδ τήν σκιάν τών δένδρων 
Αί άγέλαι τών έλάφων 
“Εβοσκον έν ησυχία:. 
Και δέν έβλεπον τδν νέον· 
Ούτος δέ είπών κρυφίως 
Πρδς τδ τόςον· "Μή λανθάσης!” 

"Επεμψε συρίζον βέλος 
Είς τδ στήθος τής έλάφου· 
Καί φορτώσας είς τδν ώμον 
Τήν εύπρόσδεκτόν του λείαν 
Έπρο/ώρησεν εύθύμως.

Πρδ τής θύρας τοΰ οίκίσκου 
“Ιστατ’ δ χαλκεύς ό γέρων 
Τής φυλής τών Δακοτάχων, 
Καί ήκόνιζε τά βέλη 
Τά πολύτιμα, δξέα· 
Καί πλησίον του ή νέα, 
Ή ώραία του Ουγάτηρ, * 
Μινέχάα, γελών ύδωρ, 
Σάγη πλέκουσα έκ σχοίνων. 
Και τοΰ γέροντας αί σκέψεις 
Έτρεχον πρδς παρελθόντα, 
Τής δέ κόρης πρδς τδ μέλλον.

Άνεκάλει ό πρεσβύτης 
Παρελθούσας είς τήν μνήμην 
Τής νεότητος ήμέρας, 
"Οτε μέ τοιαύτα βέλη 
Έκυνήγει είς τδ δάσος 
Τάς έλάφους και δορκάδας, 
"Οτε τάς άγριας χήνας 
Τάς έκτυπα και πετώσας· 
Άνεκάλει είς τήν μνήμην 
Τούς πολεμιστάς έκείνους, 
Τούς μεγάλους καί ενδόξους, 
'Αγοράζοντας τά βέλη 
Παρ’ αύτοΰ διά τήν μάχην. 
Δέν ήδύνατο τοιούτους 
Φευ! νά εύρη πλέον άνδρας. 
Tip έφαίνοντο οί άνδρες 
Όλοι τώρα ώς γυναίκες 
Όπλον εχοντες τήν γλώσσαν.

Άλλ’ ή νέα Μινεχάα 
Άνεκάλει είς τδν νοΰν της 
Νέον κυνηγόν, ώραϊον, 
Φυλής ξένης, ξένης χώρας, 
Τδν όποιον είχεν ί’δει 
Προσελθόντα ν' άγοράση 
Παρά τού πατρός της βέλη. 
’Ενθυμείτο πώς έστάθη 
Πολλήν ώραν έν τώ οί'κιρ, 
Και πώς φευγων, είς τήν θύραν 
Πρδς τά όπισθεν έστράφη, 
Κι ό πατήρ της πώς τδν είπε 
Νέον φρόνιμον κι’ άνδρεϊον. 
’Αρά γε θά έλθη πάλιν 
Ν’ άγοράση άλλα βέλη; — 
Κ’ έπί τοΰ πλεξίματός της 
Έπεσεν ή χειρ τής νέας, 
Καί τδ βλέμμα προσηλώθη 
Είς τάς σκέψεις τάς γλυκείας.

Αίφνης πλήν βημάτων κρότος 
Καί ή κίνησις τών κλάδων 
Έξυπνα τήν νέαν κόρην. — 
Ζωηρός καί εξημμένος

Μέ τήν λείαν έπί ώμου 
Ό ώραΐος Χιαβάθας 
’Εμφανίζεται εμπρός της.

Σοβαρόν ύψωσε βλέμμα 
Ό προβεβηκώς τεχνίτης 
Καί κατέθεσε τδ βέλος 
Τδ ήμιτελές άκόμη · 
Προσεκάλεσε τον ξένον 
Νά είσέλθη καί τώ είπεν 
Εύγενώς καί φιλοφρόνως · 
•‘Καλώς ήλθες, Χιαβάθα!"

Παρά πόδας τής παρθένου 
Το φορτίον του ό νέος 
Καταθέτει μέ άγάπην, 
Καί ή κόρη τδν προσβλέπει 
Καί τώ λέγει μειδιώσα· 
“Καλώς ήλθες, Χιαβάθα!"

Ή ευρύχωρος καλύβη 
Ητο δλη έστρωμένη 

Μέ δοράς λεύκάς, παχείας, 
Οι δέ τοίχοι στολισμένοι 
Μέ εικόνας θεοτήτων 
Σεβαστών τοΐς Δακοτάχοις. 
Ύψηλαΐ ήσαν αί θύραι, 
° Ας ό νέος Χιαβάθας 
Είσελθών μέ τά πτερά του 
Μόλις έψαυσεν ολίγον.

Καί ήγέρθη ή ώραία 
Ή γλυκεία Μινεχάα, 
Καί ήτοίμασε τδ γεύμα, 
Καί έφρόντισε νά φέρη 
Εκ τοΰ ρύακος τδ ύδωρ. 
Καί έπρόσεχεν όσάκις 
Ό κλεινός ώμίλει ξένος, 
Καί όσάκις ό πατήρ της 
Τω άπήντα είς τούς λόγους· 
Πλήν εκείνη έσιώπα, 
Ούδ’ έπρόφερε καν λέξιν.

Ήκροάτο ώς έν υπνιρ 
"Ο,τι έλεγεν ό νέος 
Περί τής καλής Νοκόμης, 
Πώς τδν είχεν άναθρέψει, 
Και περί τών φίλων δλων, 
Τοΰ έξοχου Χιβιάβου, 
Καί τού ρωμαλέου Κβάση, 
Περί τής εύημερίας 
Είς τήν γήν τών Ότσηβαίων, 
Είς τήν χώραν τής ειρήνης.

“Μετ' άγώνας πεισματώδεις 
Μετά ρήξεις αιματώδεις 
'Έκλεισαν οί Ότσηοαΐοι 
Μέ τούς Δακοτάχους τέλος 
Ιίολυπόθητον ειρήνην.” 
Τήν διήγησιν ό νέος 
Έτελείωσε, καί πάλιν 
Ί’ιθυρίζων σχεδόν είπεν · 
“ Όπως ή ειρήνη αύτη 
Διαρκέση αιωνίως 
Καί στενώτερον αί χεΐρες 
Ένωθώσι κ’ αί καροίαι, 
Δός είς σύζυγόν μου, γέρον, 
Γήν ώραίαν ταύτην κόρην, 
Τήν γλυκεΐαν Μινεχάαν, 
Τήν πασών ώραιοτέραν 
Είς τήν γήν τών Δακοτάχων!” 

Κι’ ή ώραία κόρη ήτο 
“Ετι έρασμιωτέρα 
"Οπως ϊστατο εμπρός του, 
Κϊ δπως έπειτα προσήλθε 
Καί τώ είπ’ έρυθριώσα· 
“Σέ ακολουθώ, ώ φίλε!” 
Ουτος ήν τοΰ Χιαβάθα 
Άρραβών μετά τής κόρης 
Τοΰ λευκότριχος χαλκέως 
Είς τήν γήν τών Δακοτάχων.

Κ“ έφυγεν ό Χιαβάθας 
Φέρων μεθ’ αύτοΰ τήν νέαν 
Γήν ώραίαν ερωμένην 
Κ’ έμεινεν ό γέρων μόνος 
Είς τήν θύραν τής καλύβης· 
Καί μακρόθεν έχαιρέτα 
Ό βροντώδης καταρράκτης 
Ιούς εύδαίμονας νυμφίους· 
“Χαΐρε, χαΐρε, Μινεχάα! 
Χαΐρε, χαΐρε, Χιαβάθα!”

Καί έπέστρεψεν ό γέρων 
Είς τήν εργασίαν πάλιν, 
Καί έκάθησεν ήσύχως 
Πρδ τής θύρας, ψιθυρίζων 
“Ούτω μάς έγκαταλείπουν 
Πάντοτε αί θυγατέρες, 
Τά παμφίλτατά μας τέκνα- 
"Οταν μάλιστα άνάγκη 
Είς τούς γέροντας γονείς των 
Τήν βοήθειαν νά δώσουν, 
“Ερχεται έξαίφνης νέος 
Μέ πτερών ποικίλων κόσμον, 
Διαβαίνει τά χωρία 
Ξένος δλως είς τήν χώραν 
Καί τήν καλλιτέραν κόρην 
Προσκαλεΐ· αύτή δ’ ή κόρη 
Τδν άκολουθεΐ άμέσως, 
Καί ύπέρ τοΰ νεανιου 
Πάντ’ άφίνει, καί χωρίον, 
Καί πατέρα καί μητέρα.” —

Εύθυμος όδοιπορία 
’ Πτο ή τών δύο νέων 
Διά μέσου τών ώραίων 
’Απέραντων πεδιάδων 
Καί τοΰ πυκνοφύλλου δάσους· 
Έπροχώρουν μέν βραδέως, 
Πλήν διά τδν Χιαβάθαν 
Ή όδδς βραχεία ήτο, 
"Αν κ’ έρρύθμιζε τδ βήμα 
Πρδς τά βήματα τής κόρη:.

Δΐ Ορμητικών χείμαρρων 
Τήν έπέρ’ έπί τών ώμων, 
Κ’ ελαφρά τώ ήτο, δσον 
Ελαφρά καί τά πτερά του· 
Έκαθάριζε τδν δρόμον 
Άπό κλόνους καί άκάνθας, 
Τή ήτοίμαζε τήν νύκτα 
Μικρόν οίκημα έκ κλάδων 
Καί στρωμνήν άπδ τά φύλλα, 
Κι’ ήναπτε πρδ τής εισόδου 
Ζωηρόν πυράν έκ ξύλων.

'Π πνοή λεπτού ζεφύρου 
Τούς συνώδευε γλυκεία, 

. Καί τήν νύκτα οί άστέρες 
Μέ τδ άγρυπνόν των βλέμμα 
Τούς έφρούρουν έν τώ υπνιρ. 
Ό δέ σκίουρος έφρούρει 
Τούς εύδαίμονας έκείνους 

Άπδ τής ορυδς τά ύψη, 
Καί ό κόνικλος λαθραίως 
Εγειρόμενος τής κοίτης 
Τούς προσέβλεπε μέ δμμα 
"Εμπλεον περιέργειας.

Εύθυμος ήν ή πορεία. 
“Εψαλλον πτηνά τοΰ δάσους 
Τά ώραϊα άσματά των, 
Καί ό κόσσυφος έφώνει· 
“ Εΐσ’ εύδαίμων, Χιαβάθα, 
Έχων σύζυγον τοιαύτην!” 
Κι’ ό έρίθακος έφώνει- 
“Εΐσ’ εύδαίμων, Μινεχάα, 
Έχουσα τοιοΰτον άνδρα!”

Καί ό ήλιος μέ λάμψιν 
Τούς προσέβλεπε φλογώδη, 
Κ’ έλεγε- “Καλά μου τέκνα, 
Φώς ήλιου ή άγάπη 
Καί σκιά τδ μίσος εΐναι- 
Καί τά δύο μεμιγμένα. 
Έχ’ ό βίος τών άνθρώπων. 
Άρχε διά τής άγάπης, 
Αγαθέ μου Χιαβάθα!”

Ό δέ σελήνη μέ τδ φώς της 
Το ωχρόν, μυστηριώδες 
Έψιθύριζε τήν νύκτα· 
“Τέκνα μου ήγαπημένα, 
Ταραχώδης ή ήμέρα

•Ή δέ νύξ γαλήνη δλη — 
Είν’ δεσποτικο'ι οί άνδρες, 
'Ασθενείς δέ αί γυναίκες· 
"Οταν δμως ύπακούης 
Σχεδόν τότε καί δεσπόζεις· 
Δΐ υπομονής, ώ κόρη, 
ΔΓ υπομονής σύ άρχε!” —

Ούτως έφθασαν οί δύο 
Είς τδ τέρμα τής πορείας, 
Καί ό Χιαβάθας ούτως 
Έφερεν είς τήν καλύβην 
Τής μητρός αυτού Νοκόμης 
Τδν άστέρα φωτοβόλον, 
"Ηλιον είς τδν λαόν του, 
Μινεχάαν τήν γλυκεΐαν, 
Τήν ώραιοτέραν κόρην 
Είς τήν γήν τών Δακοτάχων, 
Γυναικών ώραιων χώραν.

11.

Ο ΓΑΜΟΣ ΤΟΪ ΧΙΑΒΑΘΑ.

Τώρ’ άκούσατε, θά είπω 
Πώς ό νέος Γεναοίζης, 
Χορευτής έκ τών σπανίων, 
Πώς έχορευσε μέ χάριν 
Είς τήν τελετήν τού γάμου 
Τοΰ ώραίου Χιαβάθα- 
Πώς ό ψάλτης Χιβιάβος. 
Μουσικός έκ τών άριστων, 
Άσμα έψαλε χαρίεν, 
Ασμα έρωτος καί πόθων 
Πώς ό φλύαρος Ίάγος, 
Ζώσα βίβλος ιστορίας, 
'Εξιστόρησε τά νέα 
Καί περίεργα συμβάντα 
Πρός μεγάλην τών παρόντων 
Εύχαρίστησιν καί τέρψιν.

Μεγαλοπρεπώς τά πάντα 
ΓΙαρεσκεύασ’ ή Νοκόμη, 
Τά ώραία σκεύη δλα 
Έκ κεράτων τοΰ βουνάσου 
Τεχνηέντως ειργασμένα, 
Έστιλβαν άπδ τών τοίχων. 
Κήρυκες είς τδ χωρίον 
Άπεστάλησαν μέ κλάδους, 
Είς σημεΐον δτι δλοι 
Είς τδ δεΐπνον προσκαλούνται. 
Κΐ ήλθον οί προσκεκλημένοι 
Μέ τδ ένδυμα τοΰ γάμου, 
Μέ τάς γούνας, μέ τάς ζώνας, 
Μέ πτερά καί μαργαρίτας, 
Κεχρωματισμένοι δλοι.

Είς ΐδ δεΐπνον παρετέθη 
Ιχθύς μέγας κατά πρώτον, 
Ον ήτοίμασ’ ή Νοκόμη, 
Είτα μυελοί βουνάσων 
Καί όπταί καμηλών ράχεις, 
Καί πλακοΰς έξ δρυζίου 
Κ’ έκ ξανθού άραοοσίτου. 
Ό δέ νέος Χιαβάθας 
Καί ή νέα σύζυγός του, 
ΚΓ ή φιλόξενος Νοκόμη 
Σιωπώντες ύπηρέτουν 
Τούς προσκεκλημένους ξένους.

Άφ’ ού έφαγον οί ξένοι 
Ή φιλόξενος Νοκόμη 
"Καπνοσύριγγας γεμίζει 
Μέ καπνόν τής μεσημβρίας, 
Μέ φλοιόν ξανθής ιτέας 
Καί μικρά εύιόδη φύλλα, 
Κ’ εΐτα λέγει- “Γέναδίζη, 
Χόρευσέ μας τούς χορούς σου, 
Τούς χαρίεντας χορούς σου, 
Νά περάση δ καιρός μας, 
Νά λαμπρύνης τήν χαράν μας, 
Νά ήδύνης τούς παρόντας.

Ό ώραΐος Γεναοίζης, 
’Ελαφρός, άστεΐος, εΐρων, 
Έσηκώθη έν τώ μέσω 
Τών συνδαιτυμόνων τότε, 
’Εραστής καί παιγνιδίων 
Καί χορών εύθυμων ήτο · 
Είς τδ ρίψιμον τοΰ λίθου, 
Είς τδ ρίψιμον τής σφαίρας 
Ύπερέβαινε τούς πάντας, 
ΚΓ είς τά τυχηρά παιγνίδια 
Ητο πρώτος νά κερδίση.

Άνανδρον τδν άπεκάλουν 
Καί δειλόν οί στρατιώται, 
'Οκνηρόν καί κούφον άνδρα· 
Δέν τδν έμελλε τδν νέον 
Τδν ώραΐον Γέναδίζην· 
“"Ας χλευάζουν, ας υβρίζουν, 
“Ελεγε γελών πολλάκις, 
Μ’ άγαπώσιν αί γυναίκες, 
Μ’ άγαποΰν κ’ αί κόραι δλαι.”

Έλαφρδν έλάφου δέρμα 
Μέ κοσμήματα παντοΐα, 
Καί μακρά, πλούσια γούνα 
Τφ σκεπάζουσι τούς ώμους· 
Τήν όσφύν του περιβάλλει 
Δέρμα καθαρόν δορκάδος 
Μέ κοσμήματα καί τούτο. 
Πτερά κύκνου περιστέφουν 
Τούς λευκούς αύτοΰ κροτάφους,

Καί τάς πτέρνας, άλωπέκων 
Αί ούραί τώ περιδένουν. 
Μέ τήν μίαν κρατεί χεΐρα 
Πτερωτόν ανεμιστήρα, 
Μέ τήν άλλην δέ μέ χάριν 
Καπνοσύριγγα πλουσίαν. 
Κυαναί τδ πρόσωπόν του 
Κ' έρυθραί γραμμαί κοσμοΰσι, 
Βόστρυχοι τδ μέτωπόν του, 
Χωρισμένοι κϊ ήλειμμένόι, 
Ώς τών γυναικών αί κόμαι, 
Διά εδωδών ελαίων

. Καί χυμού ποικίλων χόρτων.
Άσματα, όργάνων ήχοι 
Αντηχούν είς τδν άέρα, 
Κι' ό ώραΐος Γεναδίζης 
Ιστατ' έν τώ μέσω δλων 
Καί αρχίζει τδν χορόν του.

Κατ’ άρχάς αργά προβαίνει 
Έν τώ μέσω τών πλατάνων, 
Ύπδ τήν σκιάν τών πεύκων, 
Έρπων ώς νά ήτο πάνθηρ · 
Μετ’ ολίγον δέ ταχέως 
Κύκλω τρέχει καί κινείται, 
Γύρω, γύρω τής τραπέζης, 
Γύρω, γύρω τής οικίας. 
Σειόνται τά φύλλα δλα, 
Άνυψοΰται καί ή άμμος, 
Ώς σφοδρά άνέμου δίνη, 
Εις τοΰ χορευτού τδ βήμα. . 
Μέ όρμήν Ουέλλης δίκην 
Τρέχει άνω, τρέχει κάτω, 
Τήν άμμώδη παραλίαν 
Μέ τούς πόδας άνασείων 
Καί ό στρόβιλος αύξάνει 
Καί ή άμμος άνυψοΰται, 
Ώς λευκή χιών πυκνούται, 
Τά περίχωρα καλύπτει 
Καί θολοί τήν ατμόσφαιραν.6

Ό χορός τοιοΰτος ήτο 
Τοΰ εύθύμου Γέναδίζη, ·
"Οστις ’τελειώσας ήλθε 
Καί έκάθησε πλησίον 
Ιών συνδαιτυμόνων πάλιν, 
Ανασείων τδν κομψόν του 
Πτερωτόν άνεμιστήρα.

Απετάνθησαν κατόπιν 
Πρδς τδν Χιβιάβον δλοι, 
Τδν του Χιαβάθα φίλον, 
Τδν μελίρρυτον έκεΐνον 
Ιρυφερών ασμάτων ψάλτην· 
“Ψάλλε μας, ώ Χιβιάβε, 
Ασμα έρωτος καί πόθων, 
Νά λαμπρύνης τήν χαράν μας, 
Νά περάση ό καιρός μας 
Καί νά τέρψης τούς παρόντας.”

Καί ευθύς ό Χιβιάβος, 
I δν νυμφίον άτενίζων 
Καί τήν νύμφην τήν ώραίαν, 
Έψαλε μέ τήν φωνήν του 
Τήν γλυκεΐαν καί μέ πάθος 
Ιό έξής χαρίεν άσμα.

6 “Καί ή άμμος άνυψοΰται ζ. έξ. — Περιγραφή 
τής μεγάλης λεγομένης "Αμμου ευρηται έν τφ συγγράμ- 
ματι τού Foster καί Whitney. H. 131. Ή μεγάλη 
άμμο; έχει τήν αύτήν γραφικήν ωραιότητα οΐαν καί οί 
“κεχρωματισμένοι βράχοι".

(άκολουθεΐ.)
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ΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΟΤ ΙΙΕΝΤΕΛΙΚΟΤ.

ΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΗΣ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ ΕΝ ΚΤΠΡ2<.

ΤΟ ΑΔΕΛΦΑΚΙ. (Είκών Η. Meldbs.)
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ΊΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΕΝ ΦΑΜΑΓΟΣΤΗ·..
(Μετά είχόνο;, 8ρα σελ. 312.)

Ή Κύπρος διατηρεί μέχρι σήμερον λείψανά τινα τής αρχαίας 
αύτής μεγαλόπρεπείας, μαρτυροϋντα τό μέρος τό όποιον εις χρό
νους παρελθόντος έλαβε-/ έν τή παγχοσμίω ιστορία. Κατά τόν 
μεσαιώνα ιδίως ή ώραία αυτή νήσος κατέστη περιώνυμος, κατω- 
κεϊτο δέ τότε ύπό ένός εκατομμυρίου ψυχών. Ό σήμερον τήν 
έρημίαν αύτής παρατηρών σχεδόν δεν δύναται νά πιστεύση τοΰτο.

Έν τώ προηγουμένω ήμών τεύχει έδημοσιεύσαμεν εικόνα, 
παριστώσαν τά έρείπια τής μονής Πελλαπαΐδος, έν δέ τω σημε
ρινοί παραθέτομεν έτέραν εικόνα, τήν τής αρχαίας έζκλησίας τής 
Άγιας Σοφίας. ΤΙ είκών έγένετο έκ φωτογραφίας, ληφΟείσης έπι- 
τοπίως μετά τήν έπ’ έσχάτων κατάληψιν τής νήσου ύπό τών 
Άγγλων, καί παριστα τά σωζόμενα έρείπια μιας τών άλλοτε έπι- 
φανών έζζλησιών τής νήσου παρά τήν άρχαίαυ πόλιν Φαμα- 
γόσταν.

'Π πόλις αυτή κείμενη κατά τήν δυτικήν τής νήσου παρα
λίαν ήτο κατά τούς χρόνους τής βενετικής έςουσίας ίσχυρώς ώχυ- 
ρωμένη · σήμερον δμως είναι εντελώς σχεοόν έγζαταλελειμμενη 
και έρειπωμένη, ή δέ πέριξ αύτής χώρα, μή ζαλλιεργηθεισα, κα
τέστη τό νοσωδέστερον μέρος τής όλης νήσου. Γνωστή εΐναι ή 
Φαμαγόστα διά τήν έν έτει 1571 ήρωϊκήν αύτής κατά τών Τούρ
κων άντίστασιν. 'Ο έν αύτή πολιωρκημένος βενετός ναύαρχος 
Βαγαδϊνος ήναγκάσθη έπί τέλους νά συυθηκολογήση ύπό τόν δρον 
τής έλευΟέρας καί άυενοχλήτου αύτού και τών ύπ αύτόν στρατιω- 
τών άποχωρήσεως. Αλλ’ οι Τούρκοι αναισχυντως καταπατησαντες 
τήν συνθήκην, και τούς βενετούς στρατιώτας καί αύτόν τόν Βαγα- 
δΐνον κατέσφαξαν. Ό Βαγαδϊνος έξεδάρη καί τό δέρμα του έπλη- 
ρώΟη άχύρων τό δέ άπαίσιον τοΰτο τρόπαιον περιεφέρετο είς τό 
Αίγαΐον πέλαγος άνηρτημένον άπό τοΰ μεγάλου ιστού τής τουρ
κικής ναναρχίδος. Οί Βενετοϊ έξηγόρασαν άντί άδρών λύτρων τό 
τρόπαιον τούτο καί κατέθεσαν αύτό ώς πολύτιμον κειμήλιου έν 
τω μουσείω τοΰ Ναυστάθμου έν Βενετία. '0 Βαγαδϊνος ήτο εις 
τών έμπειροτέρων ναυάρχων τής βενετικής οημοκρατιας.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ.

0 ΑΔΗΣ ΤΟΥ ΔΑΝΤΟΪ
μετάφρασίί 

Κωνσταντίνου Μουσούρου.
Έν Λονϊίνφ 1882.

Ό φιλολογικός ήμών όρίζων έπλουτίσθη διά νέου άστέρος, 
προσελκύοντος τά βλέμματα τών λογιών. Εΐναι ό νέος ούτος άστήρ 
ή ύπό τοΰ Κυρίου Κωνσταντίνου Μουσούρου, πρεσβευτοΰ τής 
Ύψ. Πύλης έν Λονδίνω, μετάφρασις τού α". μέρους τής θείας τοΰ 
Δάντου Κωμωδίας.

Μέχρι τοΰδε έγνωρίζομευ τόν Κ07 Μουσοΰρον ώς έξοχον και 
δεινόν διπλωμάτην, κατέχουτα πρό έτών πολλών θέσιν έπιφανή έν 
τοΐς άνωτέροις διπλωματικούς κύζλοις · ήδη δμως γνωριζομεν αύτόν 
καϊ ώς φιλολόγου καϊ έλληνιστήν άριστον. Έπεχείρησευ έργον 
δυσχερές τά μάλιστα ζαϊ έπίπονον, έργον, είς την μελέτην τοΰ 
οποίου έτη ολόκληρα κατέτριψαν άνδρες τών γραμμάτων δοζιμώ- 
τατοι, καί — οφείλομε-/ νά τό δμολογήσωμεν — ζατήρτισε μετά
φρασή άνταξίαν τοΰ μεγάλου πρωτοτύπου. Εν πάση μετριοφρο
σύνη λέγει ό μεταφραστής έν τώ Προλόγω τοΰ βιβλίου· Περί 
τής μεταφράσεως αύτής έπιτρέπω ζρΐναι τοΐς εύμενέαι τών άνα- 
γυωστών, τοΰτο μόνον διατεινόμενος, δτι πιστή κατά γε τά άλλα, 
καίτοι έπιδεής πάντως τής τοΰ πρωτοτύπου καλλονής.

Καί πράγματι ή μετάφρασις, καθ' οσον ήδυνήθημεν νά κρί- 
νωμεν παραβαλόντες αύτήν όλίγον πρός τό πρωτότυπον, εΐναι ζατα 

πάντα πιστή ζαϊ ώς πρός τάς λέξεις και ώς πρός τήν έννοιαν, 
δπερ και τό δυσζολώτερου · ούδέν έπίΟετον, ούδέν ρήμα προσετέθη, 
τό όποιον νά μή ευρηται ζαϊ έν τώ πρωτοτύπω. Ο Δάντης εΐναι 
άποδεδειγμένως εις τών σκοτεινοτέρων ποιητών, ζαϊ τοΰτο συνε
πάγει τάς πολλάς δυσχερείας. Τό όμολογοΰσι πάντες οί τόν 
Δάντην μεταφράσαντες ζαϊ έν πρώτοις ό πρώην τής Σαξωνίας 
βασιλεύς ’Ιωάννης, ό μέ κόπους άτρύτους μεταγλωττίσας αύτόν γερ- 
μανιστί. Άρζοΰσιν αί δυσζολίαι αύται όπως δώσωσι μεγάλην είς 
τήν προκειμένην ελληνικήν μετάφρασιν σημασίαν.

Τό μέτρον, τό όποιον μετεχειρίσθη ό Κ"*  Μουσοΰρος, εΐναι 
τό δωδεκασύλλαβον παροξύτονον, τό δμοιον τώ ιαμβικά. Έννοοΰμεν 
πληρέστατα δτι μετάφρασις τοΰ Δάντου έν τώ μέτρω τοϋ πρωτο
τύπου και μέ ομοιοκατάληκτους στίχους εΐναι πράγμα δυσκατόρ- 
θωτον, αν ούχί άδύνατον, καί αν ζατωρθοΰτο δέν ήτο δυνατόν νά 
τηρηθή κατά πάντα πιστώς ή έννοια, έν ώ ουτω, μή δεδεμένος 
ών ό μεταφραστής ύπό τοΰ στίχου και τής ομοιοκαταληξίας, ήτο 
είς θέσιν νά έντείνη τήν προσοχήν του είς τήν έννοιαν, δπερ εΐναι 
και τό ζυριώτερον προσόν πάσης μεταφράσεως. Χάριν τών άυα- 
γνωστών ήμών, τών ενδιαφερομένων είς τά τοιαύτα φιλολογικά 
έργα, παραθέτομεν ένταΰθα τήν μετάφρασιν (κατά τόν Κ"7 Μου
σοΰρον) τριών χωρίων τού Άδου, χωρίων, τά όποια έν τή πρωτο
τύπω γλώσση εΐναι γνωστά παντϊ τώ τήν Ιταλικήν έπισταμένω.

Και πρώτον ή επιγραφή τής πύλης τοΰ "Αδου έχει ούτως.

“ΈνΟάδ' αί πόλαι τής πόλεως τών γόων· 
ΈνΟάδ’ αί πόλαι τής αιωνίου λύπης. 
Έν&άδ’ ή χώρα τοϋ. καταράτου γένους. 
Τοΰ Πλάστου μου σκοπός ήν Δικαιοσύνη, 
θεία Δύναμις έδημιοόργησέ με, 
' II μεγίστη Σοφία, τό πρώτον φίλτρου. 
Ούδέν ποτ’ ήν ούδαμοϋ πριν έμοΰ κτίσμα, 
Ιίλήν αιωνίων, ών είς ζάγώ τυγχάνω· 
*Αφες πας ώδ’ είσιών πάσαν ελπίδα.”

Τό δεύτερον χωρίον εΐναι τό τής Φραγζίσκης έξ Άριμίνου, ού οί 
τελευταίοι στίχοι έχουσι-/ ουτω ·

“Μ’ έφίλησε τό στόμα συνάπας τρέμων. 
Γαλεώτος ήν ή βίβλος ο τε γράψας. 
Έκτοτ’ ούκ άνέγνωμέν τι περαιτέρω.” 
Τών δύο σκιών ή μέν έλεγε ταΰτα, 
' II δ’ έκλαιε τοσοΰτον, ώστ’ έλεήσας 
Ένόμισ’ ο'ντ’ έμαυτόν εγγύς θανάτου, 
Χαμαί τ’ έπεσον, ώς σώμα νεκρόν πίπτει.

Τό δέ τρίτον χωρίον εΐναι έκ τού άσματος τοΰ Ούγολίνου, έν ώ 
διηγείται ούτος τον φρικώδη έκ πείνης θάνατον τών ύιώυ του·

Ταΰτα είπών, λοςοΐς ο'μμασι τό παντάλαν 
Κρανίον πάλιν έλαβεν, έπιδάκνων 
Τούστουν όδάξ, δμοιος κυνί λυσσώδει. 
Αι! Π ίσα τάλαιν’, δνειδος τών κατοίκων 
Τής ώραίας έν& ηχεί τό Σί δή χώρας!

'Ό,τι δέ καθιστά τό βιβλίον τοΰ Κ°“ Μουσούρου έτι σπουδαιό
τερου εΐναι αί ιστορικοί, γεωγραφικοί ζαϊ φιλολογικοί σημειώσεις, 
αΐτινες μαρτυρούσι βαθεϊαν τοΰ Δάντου μελέτην, ζαϊ δι’ ών ή διά
νοια τοΰ Ποιητού, "τοΰ δεινού ζαϊ άλληγορίαις ήδομένου”, ζατα- 
ληπτοτέρα γίνεται.

Έκ βάθους καρδίας συγχαίρομεν τώ Κ"’ Μουσούρω έπι τώ 
έργω αύτού τούτω, εύχόμενοι δπως συντόμως νέον αύτού άναγγεί- 
λωμεν πόνημα- διότι ή ήμετέρα φιλολογία εΐναι άκόμη πτωχή 
και δέν κατέχει τήν έμπρέπουσαν αύτή θέσιν έν τή ιστορία τής 
παγκοσμίου φιλολογίας. "Οταν δμως άνδρες, οϊος ό Κ"'· Κ. Μου
σοΰρος, έργάζωνται έν τή εύγενεΐ ταύτη σταδιοδρομία, έλπίς εΐναι 
δτι τάχιστα ζαϊ ή νεαρά ήμών φιλολογία θέλει ύψωθή, συγζατα- 
λεγομένη μεταξύ τών σπουδαιότερων νεωτέρων φιλολογιών.

1. Π.

ΙΣΊΌΡΙΚΑ1 ΕΙΚΟΝΕΣ

ΕΚ THS

ΒΤΖAΝΤIΜIΣ AΤΤΟΚΡΑΤΟΡ1ΑΣ.

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 0 Κ0ΜΝΗΝ0Σ.
(συνέχεια καί τέλος- δρα προηγούμ. άριΟμ.)

Η έπελθοΰσα νύξ διέλυσε μετ’ όλίγον τό πρό τοΰ πύργου 
συνηγμενον πλήθος, και αί άπειλητιζαϊ φωναί έπι μάλλον ζαϊ 
μάλλον άπομακρυυόμευαι ήκούοντο άμυδρώτερον μέχρις ού έντελώς 
έπαυσαν.

Ο Ανδρόνικος, καταβεβλημένος ύπό τής παρατεταμένης αϋ
πνίας και τών διαφόρων τής ήμέρας περιπετειών ζαϊ συγκινήσεων, 
επεσεν επι τού άχυρίνου στρώματός του και δέν έβράδυνε νά κα
ταληφθώ ύπό βαθέως ύπνου. Τό σώμα ύπήκεν είς τήν άνάγκην 
τής φύσεως.

Ο Ανδρόνικος κοιμάται. Αλλ’ ό ύπνος του εΐναι τεταραγ- 
μενος και έζ διαλειμμάτων τά χείλη του ψιθυρίζουσι λέξεις ασυ
νάρτητους. Βλέπει ονείρου! "Ονείρου φριζώδες! — Ίσταται παρά 
το χείλος αποτόμου και σκοτεινού κρημνού. Έκ τοΰ μαύρου στό
ματος τής αβύσσου άνέρχονται φαντάσματα άγρια, λαμβάνοντα μορ
φήν άνθρωπίνην. —

Ιό πρώτον φάντασμα εΐναι άνήρ, έξωρυγμένους και ζαθη- 
μαγμένους έχων τούς δύο οφθαλμούς. — 'Ο πρωτοσεβαστός ’Αλέ
ξιος! ψιθυρίζει ό κοιμώμενος. Και τό φάσμα άναρριχάται έπι 
τού χείλους τοΰ κρημνού και τώ λέγει μέ φωνήν βαθεϊαν ’Αν
δρόνικε, με γνωρίζεις; Είμϊ ό πρωτοσεβαστός’Αλέξιος! Ίδέ τούς 
οφθαλμούς μου, ούς σύ εστέρησας τού φωτός. 'Έσο κατηραμένος!

Και τό βάραθρον εκβράζει δεύτερον φάντασμα. Εΐναι γυνή 
ύψηλή, ώχρά και ήγεμονικόν έχουσα τό παράστημα.—Ή Μαρία! 
ψιθυρίζουσι τά χείλη τού κοιμωμένου. — "’Ανδρόνικε, λέγει τό 
φάντασμα άνερχόμενου και ίστάμενον πλησίον του, είμαι ή βασί
λισσα Μαρία, ήν σύ εκ ειρκτή σκοτεινή έφόνευσας και έρριψες είς 
τόν Βόσπορον! Γόν ύγρόν μου τάφον έγκατέλιπον πρός στιγμήν, 
διά νά σοι εϊπω- Έσο κατηραμένος!

Και πάλιν νέον φάντασμα άνυψοΰται έκ τοΰ μέλανος κρημνού. 
Εΐναι παίς ακέφαλος, κρατών έν ταϊς χερσϊν αύτοϋ τήν κεφαλήν.

<· οασιλεύς Αλέξιος! ψιθυρίζει ό κοιμώμενος. —-"Ναι, άπαντα 
τό φάντασμα, έγώ ημην ό βασιλεύς Αλέξιος, ό προσλαβών σε συγ- 
κάθεορον έπι τοΰ θρόνου τών πατέρων μου, και δμως, ’Ανδρόνικε, 
συ μ έδολοφόνησας καί ψυχρώς έρριψες τήν κεφαλήν μου είς 
βοράν άγριων κοράκων. 'Έσο κατηραμένος!”

Ίελος δε έκ τοΰ άχανοΰς βαράθρου ύψοΰται και έτερον φάν
τασμα, ύψηλόν, ούρανόμηκες. Είναι σκελετός ξηρός, φέρων έπι 
τοΰ γυμνοΰ κρανίου στέμμα βασιλικόν. — Ό Μανουήλ! '0 Μα
νουήλ! αναφωνεί ό κοιμώμενος. — Επίορκε! λέγει τό φάντασμα 
πλησιάζον. Σύ έφόνευσας τήν σύζυγόν μου, τήν βασίλισσαν σύ 
έπνιςας τόν ύιόν μου, τόν αύτοκράτορα- σύ έτόλμησας έν τή άσεβεϊ 
σου παραφορά νά βεβηλώσης τήν κόνιν μου, ήτις άνεπαύετο έντός 
τοΰ τάφου! Ηλθε και ή ώρα σου, κακούργε! Ηλθε-/ ή στιγμή 
τής εκδικήσεώς μου! — Καί ό σκελετός ύψόνει τήν ξηράν αύτού 
ΧεΨα> ή άπήστραπε ξίφος, τοΰ όποιου ή μέν λαβή έσχημάτιζε 
μέγα σήγμα, ή δέ λεπϊς έν όξύ ιώτα. — Ό Σήθ! Ό Σήθ! ψι
θυρίζει ό κοιμώμενος. — “Βλέπεις, ’Ανδρόνικε, τό ξίφος τοΰτο; 
έξακολουθεϊ τό φάντασμα. Εΐναι τοΰτο τό φρικτόν τής έκδικήσεως 
δπλον. Βλεπεις τό παρά πόδας σου βάραθρον τοΰτο; Εΐναι ό 
τάφος σου, άνθρωπε αίμοβόρε! Έκεϊθεν έξήλθομεν έν ώρα νυκτός, 
δπως σέ συμπαραλάβωμεν μεθ’ ήμών. Έλθέ, έλθέ, ’Ανδρόνικε!”

Και τά τέσσαρα φαντάσματα πλησιάζουσι πρός τόν Ανδρό
νικον και περισφίγγουσιν αύτόν καί πρός τόν κρημνόν διευθύνονται. 
0 Ανδρόνικος αισθάνεται έαυτόν συρόμενον πρός τό βάραθρον — 
προσπαθεί νά διαφύγη- πλήν τά φαντάσματα τόν ώθοΰσι. — 
Ψυχρός περιρρέει τό μέτωπόν του ίδρώς — ή αναπνοή του γί

νεται βαρεία .... Τέλος άφίνει κραυγήν μεγάλην . . . έξυ
πνα . . . και το τεθολωμενον αυτού βλέμμα στρέφεται περί τήν 
σκοτεινήν ειρκτήν. —

Τρέμουσα άκτϊς τής άναγεννωμένης ήμέρας διέσχισε διά τοΰ 
μικρού φεγγίτου τό σκότος τής ύγράς ειρκτής. Μόλις έλαμψεν ή 
ήμερα και ό όχλος ήρςατο συρρεων πάλιν περί τόν πύργον τού 
Ανεμά και ζητών δι’ άγριων φωνών και θορύβου πολλοΰ τήν 
έναρξιν τής φρικώδους παραστάσεως, ής ήθελε νά παραστή θεατής. 
Ούτως οί έν θεάτρω άνυπομονοϋντες θεαταϊ θορυβοΰσι ζητοΰντες 
δια φωνών καί ποδοκροτημάτων τήν άρσιν τής αύλαίας.

— Ιί περιμένουν; έκραύγαζον άπειλητική τή φωνή στιβαροί 
τινες βυρσοδέψαι διασχίζοντες τό πλήθος και κρούοντες διά ροπάλων 
τήν σιδηρόφρακτο-/ τοϋ πύργου πύλην. Τί περιμένουν και δέν 
μάς παραοίοουν τόν Ανδρόνικον; Ο βασιλεύς μάς έπεφόρτισε τήν 
τιμωρίαν του και ήμεις θέλομεν νά λάβωμεν δ,τι μάς ύπεσχέθησαν. 
— Αί! έφώναζον δυνατώτερα κρούοντες τήν πύλην δέν άκούετε; 
θέλετε και καλά νά κρημνίσωμεν τήν θύραν και νά παραλάβωμεν 
μέ τήν βίαν τόν κακούργο-/;

— Στοιχηματίζω, εΐπεν εις έκ τοϋ πλήθους, δτι τόν ’ξεπά
στρεψαν τήν νύκτα και ήμεϊς θά μείνωμεν μόνον μέ τήν χαράν 
’ς τά δόντια.

Αν έτολμησαν τοιοΰτό τι, προσέθηκε ρωμαλέος βυρσο- 
ύ-χύ’ οείων ύπεράνω τής κεφαλής του τό βαρύ αύτού ρόπαλον 
ως νά ήτο κάλαμος λεπτός, συντόμως θά μετανοήσουν! Μέ τόν 
λαόν οεν παίζουν. Αύται αί κρυφαϊ καταδίκαι ήμπορούν νά γεί- 
νωνται είς άλλας περιστάσεις- άλλ’ ή τιμωρία τού ’Ανδρονίκου 
πρέπει νά γεινη είς τό φως τής ήμέρας καί έμπροσθεν δλου τοΰ 

•κόσμου, θέλομεν νά δώσωμεν παράδειγμα είς δλους τούς άρχοντας, 
οί όποιοι τολμούν νά ύβρίζουν και νά τυραννοΰν τον λαόν. — Εμ
πρός! Εμπρός λοιπόν! ανεβόησεν ό βυρσοδέψης- ά; κρημνίσωμεν 
τήν θύραν νά ίδούμεν άν θά ήμπορέση ή θύρα νά άντισταθή είς 
τά ρόπαλά μας!

Και .ο πλήθος ηλεκτρισθεν υπό τών λόγων τοΰ στιβαροΰ 
χειρώνακτος ήτοιμάζετο νά έκτελέση τήν απειλήν ταύτην, δτε ή 
βαρεία θύρα ηνεωχθη και εν μεσω ώπλισμενων φρουρών ένε- 
φανισθη ή ύψηλή τοΰ ’Ανδρονίκου μορφή!

Άκρα σιωπή διεδέχθη τήν έμφάνισιν ταύτην, καί τό πλήθος 
έκεΐνο τό θορυβούν και κραυγάζον έφάνη έπι στιγμήν ώς σύμ
πλεγμα άπολιθωθέν παριστών τήν φρίκην. Έτο ή έρημία και ή 
σιωπή, ήτις προηγείται τής νέας και έπιτεταμένης όρμής τής 
θυέλλης.

Αγρια και παρατεταμένη κραυγή, κραυγή θανάτου άπειλητική 
ήκούσθη, και χιλιάδες χειρών ύψώθησαν κατά τοΰ θύματος. Οί 
φύλακες φοβηθέντες τήν λυσσώδη ταύτην έπίθεσιν ύπεχώρησαν 
χωρίς νά τολμήσωσι ν’ άντιτάξωσι τήν έλαχίστην καν άντίστασιν, 
καί ό ’Ανδρόνικος παρεδόθη είς τούς δημίους του.

Εν ροπή οφθαλμού περικυκλούται ύπό τοΰ έξηγριωμένου 
οχλου- και οί μέν τίλλουσιν αύτω τάς τρίχας τής κεφαλής και τού 
γενείου- οί δε διά σιδηρών ράβδων τώ άποκόπτουσι τούς όδόντας- 
άλλοι πτύουσι κατ αύτού και ρίπτουσι κατά τοΰ προσώπου του 
δ,τι δυσωδέστερου εύρίσκουσιν έν τή όδω- άλλοι πάλιν τώ άπο- 
σπώσι τα ένούματά του και περιβάλλουσι τό σώμά του μέ ράκη 
ελεεινά καί άκάθαρτα.

Εκεί που πλησίον εύρίσκετο τό εργαστήριο-/ σιδηρουργού · 
τόν σύρουσιν εκεί και διά βαρέος πελέκεως τώ άποκόπτουσι-/ έπί 
άκμωνος τήν δεξιάν χεϊρα. 'Ότε δέ άπό τού ήκρωτηριασμένου 
βραχιονος ανεπήδησε τό αίμα, τό αιμοχαρές έκεΐνο πλήθος άνε
κάγχασεν. Ουτω οέ αίματόφυρτον και οίκτον έμποιοΰντα άνα- 
οιοάζουσιν αύτόν επί ψωριώσης καμήλου καί άρχίζουσι διά τών 
οοών τής πόλεως φρικώδη πομπήν. Καϊ δσον έπροχώρουν το
σοΰτον πυκνότερου καϊ άγριώτερον συνωθεΐτο τό πλήθος. Ούτως 
έν ώρα θέρους μυΐαι άδηφάγοι όρμώσι πρός τά δυσώδη έυ ταϊς 
όδοΐς περιτρίμματα.

Καϊ δμως ό ούτως ύβριζόμευος καϊ κακοποιούμενος άνήρ ήτο
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ό ’Ανδρόνικος, ό ’Ανδρόνικος εκείνος, δστις πρό τριών έτι ήμερών 
έκάθητο πανίσχυρος έπί τοΰ θρόνου’ ό Ανδρόνικος, ένώπιον τοΰ 
οποίου έτρεμον πάντες καί τόν όποιον πρό ολίγων έτι μηνών ώς 
σωτήρα πάντες άνευφήμουν καί προσεκύνουν. 0 άνήρ ούτος, ό 
περίγελως μαινόμένου όχλου, ήτο ό δαφνοστεφής βασιλεύς, ού ή 
σιδηρά Οέλησις πρό μικρού έτι εξούσιαζε τά πλήθη. Παράδειγμα 
φριχτόν τής άσταθείας τών ανθρωπίνων πραγμάτων!

Καί έξηκολούθει ή απαίσια πομπή διατρέχουσα τάς πολυ
πληθέστερος τών οδών καί λεωφόρων, παρακολουθουμένη ύπό τών 
αγρίων φωνών αχαλίνωτου όχλου.

“Εμπροσθεν μαγειρείου τινός έστάθη έπί όλίγον ή συνοδεία. 
Αίφνης γυνή, λελυμένην έχουσα τήν κόμην καί αγρίους τούς 
όφθαλμούς, διέσχισε τό πλήθος κρατοΰσα έν χερσί σκεύος πλήρες 
ζέοντος υδατος. Έστάθη ή γυνή αύτη πρό τοΰ ’Ανδρονίκου καί 
τώ εΐπε ·

— Σύ είσαι λοιπόν ό Ανδρόνικος έκεΐνος, ό άθλιος καί αίμο- 
βόρος κακούργος, δστις μοΰ έφόνευσε τόν άνδρα καί μοΰ έτύφλωσε 
τόν αδελφόν; Πόσην έπιθυμίαν είχα νά σέ γνωρίσω, έπί τέλους! 
Πόσον εύτυχής είμαι δτι σέ βλέπω!

Καί άγρίαν άφεΐσα φωνήν, φωνήν μίσους καί έκδικήσεως, 
ρίπτει κατά τής κεφαλής αύτοΰ τό ζέον ύδωρ. Καί αί παρειαί 
τοΰ ’Ανδρονίκου έξογκούνται ύπό τήν έπιρροήν τής τρομερας ταύ
της πληγής, καί ό εις τών όφθαλμών του χύνεται.

Καί έξακολουθεΐ τόν δρόμον της ή άγρια συνοδεία μέχρι τού 
'Ιπποδρομίου, ένθα ό ’Ανδρόνικος καταβιβάζεται άπό τής καμήλου.

— Κρεμάσατε τον! Κρεμάσατε τον! άντηχοΰσι πανταχόθεν 
αί φωναί.

Ό ’Ανδρόνικος έν σιωπή είχε δεχθή μέχρι τοΰδε δλας τάς 
βασάνους. Τό πρόσωπόν του ούδ’ έπί στιγμήν έπρόδωσε τό έλά- 
χιστον ίχνος φόβου ή δειλίας. Έκ διαλειμμάτων μόνον ήκούετο 
ψιθυρίζων “Κύριε, έλέησον!” "Οτε δέ κατεβιβάσθη άπό τής κα
μήλου έστρεψε τό καθημαγμένον αύτοΰ πρόσωπόν πρός τό πλήθος, 
καί είπε-

— Πρός τί ζητείτε νά κατασυντρίψητε κάλαμον συντετριμ
μένου ήδη;

Καγχασμοί καί γέλωτες ειρωνικοί ύπεδέχθησαν τούς λόγους 
τούτους, καί άγριώτερον έπανελάμβανον αί φωναί·

— Κρεμάσατέ τον! Κρεμάσατέ τον!
Παρά τήν δυτικήν τοΰ ‘Ιπποδρομίου είσοδον εύρίσκοντο δύο 

λίθινοι κίονες έχοντες σίδηρους κρίκους καί χρησιμεύοντες είς 
δέσμευσιν τών έν τώ θεάτρω προσφερομένων άγριων θηρίων. 
Έπί τών κιόνων τούτων έκρέμασαν τόν ’Ανδρόνικον άπό τών πο
δών. Παρατεταμένος ήκούσθη αλαλαγμός άμα έφάνη τό σώμα 
έκεΐνο τό άμορφον καί αιμοσταγές ύψούμενον άπό τών ποδών 
κρεμαμένην έχον πρός νά κάτω τήν κεφαλήν.

Τότε προσελθόντες δύο πελώριοι άλλαντοπώλαι ένέπηξαν 
οξείας αυτών μαχαίρας έπί τοΰ κρεμαμένου εκείνου σώματος, 
λώντες καί άμιλλώμενοι τίς ήδύνατο οαθύτερον νά πλήξη.

Μετά μικρόν δέ προσήλθέ τις έκ τοΰ όχλου, δστις ή θηριω
δέστερος τών άλλων καί θέλων καί αύτός νά λάβη μέρος ενεργόν 
είς τήν αποτρόπαιου έκείυην σκηνήν, ή φιλανθρωπότερος καί ποθώυ 
υά ίδη τό τέλος τής φρικώδους τοΰ θύματος αγωνίας, ένέπηξε 
ξίφος όξύ διά του λάρυγγος τοΰ ’Ανδρονίκου μέχρι τών έγκάτων.

Βαθύν έξέπεμψε ρόχθον ό κρεμάμενος. Ή πληγή αύτη ήτο 
θανατηφόρος. Δΐς έτινάχθη σπασμωδικώς τό άμορφον έκεΐνο 
σώμα· δίς έσείσθη ή πρός τά κάτω κύπτουσα φαλακρά έκείνη 
κεφαλή, καί ό θάνατος έθεσε τέρμα είς τάς άφορήτους έκείνας 
βασάνους. Έκπνέων ύψωσεν ό ’Ανδρόνικος τόν ήκρωτηριασμένον 
αύτοΰ βραχίονα, τόν άποστάζοντα έτι αίματος θερμού καί τόν 
έφερεν έν τώ τελευταίο, τοΰ θανάτου σπασμώ πρός τό στόμα.

— Ίδέτε, άνέκραξεν είς τών δύο άλλαντοπωλών, δστις παρη- 
κολούθει μετά καταχθονίου μειδιάματος τάς φάσεις δλας τής φρι
καλέας αγωνίας. Ίδέτε, τόσον διψά άκόμη αίμα ό τύραννος, ώστε 
μή έχων πρόχειρου άλλο αίμα προσπαθεί νά πίη τό ίδικόυ του!

και

τάς
γε-

Ένώπιον τοΰ θανάτου κατέπεσε πλέον τοΰ όχλου ή λύσσα, 
καί τό πλήθος ρίψαν άκόμη έν τελευταίου βλέμμα, βλέμμα άγριας 
χαράς έπί τοΰ κρεμαμένου πτώματος, διελύθη, καί έν τώ Ιππο- 
δρομίω άκρα έβασίλευσε σιγή. Άπό τών λίθινων κιόνων έκρέματο 
ό νεκρός Ανδρόνικος, ό πρό μικρού απόλυτος αρχών. Έσβεσμένος 
ήτο πλέον διά παντός ό οφθαλμός έκεΐνος ό ζωηρός, ό μαρτυρών 
τήν σιδηράν τοΰ άνδρός θέλησιυ. Γυμνός καί άταφος έκρέματο ό 
τήν βασιλισικήν φορέσας τήβεννον. Ό πολλά έν τώ βίω του κα- 
κουργήσας δίκην έδωκε φριχτήν τών κακουργημάτων του!

Μετά παρέλευσιν ήμερών τινων τό άμορφον έκεΐνο σώμα 
ήμισεσηπός κατεβιβάσθη διαταγή τοΰ αύτοκράτορος Ισαάκ, καί 
έτάφη έν νυκτί καί άνευ πομπής έν τώ προαυλίω τής τοΰ Εφόρου 
λεγομένης μονής κατά τό Ζεύξιππον.

Ούτε πλάξ ούτε έπιγραφή έδείκνυε τώ διαβάτη τό μέρος, 
ένθα τόν αιώνιον έκοιμάτο ύπνον είς τών αύτοκρατόρων τοΰ Βυ
ζαντίου, ό Κομνηυός Ανδρόνικος.

ΤΕΛΟΣ.

Στ,μ. τού συγγραφέα»;. Ό “Ανδρόνικος Κομνηνό;” άποτελεΐ μέρος 
τών ιστορικών εικόνων έκ τής Βυζαντινής ιστορίας. Είς τήν αύτήν έποχήν 
άνήκουσι καί άλλα δύο ιστορικά διηγήματα, αυτοτελή καί ταΰτα, ών τό 
μεν επιγράφεται “Ό αύτοκράτωο Αλέξιος’’ καί παριστα τούς χρόνους τής τέ
ταρτης Σταυροφορίας, τό δέ τίτλον φέρον “Μιχαήλ ό Παλαιολόγος” έκόέτει 
τήν αλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως ύπό τών 'Ελλήνων αύτοκρατόρων καί 
τήν κατάλυσιν τής βασιλείας τών Λατίνων έν έτει 1260.

ΥΔΩΡ ΤΗΣ ΚΟΛΩΝΙΑΣ
τοΰ Ίω. Μαρία Φαρίνα.

Τίς δέν γνωρίζει τό ύδωρ τής Κολωνίας (Eau de Cologne), 
τό εύώδες μύρον, ου τοσαύτη γίνεται χρήσις έν τώ κόσμω; Άπό 
170 ήδη έτών τό μύρον τοΰτο γνωρίζεται ύπό τό όνομα τοΰτο. 
Έν έτει 1709 μυροπώλης τις Ιταλός, Φαρίνας τό όνομα, προέβη 
πρώτος είς τήν κατασκευήν αύτοΰ έν Κολωνία. Ένεκα τοΰ τερ- 
πνοτάτου άρώματος τό ύδωρ τής Κολωνίας διεδόθη ταχέως καί έν 
έτει 1760 αί πλεΐσται τών γερμανικών αυλών έποιοΰντο χρήσιν 
αύτοΰ καί παρεχώρησαν τώ έφευρετή προνόμια. Επόμενον ήτο 
ή άνακάλυψις αύτη ού μόνον φήμην μεγάλην νά παράσχη τή οικο
γένεια Φαρίνα άλλά καί πλούτη. Άν καί ή κατασκευή τοΰ μύρου 
τούτου έμεινε μυστικόν τής οικογένειας, μεταδιδόμενου άπό πατρός 
είς ύιόν, ούχ ήττον δμως ή καταπληκτική έπιτυχία ένεθάρρυνε 
πλείστας δσας καταχρήσεις καί έν άρχή ήδη τής ένεστώσης έκα- 
τονταετηρίδος βλέπομεν έμφανιζομένους πλείστους δσους κατα- 
σκευαστάς τοΰ τοιούτου υδατος, διϊσχυριζομένους πάντας δτι πω- 
λοΰσι τό γνήσιον τής Κολωνίας ύδωρ. Σήμερον έν δλαις ταΐς 
μεγαλειτέραις πόλεσι κατασκευάζεται τό μύρου, καί μόνον έν Κο
λωνία ύπάρχουσι 40 καταστήματα, φέροντα τό όνομα Φαρίνα. 
’Εννοείται δτι έξ δλων τούτων μόνον τό άρχαΐον κατάστημα κατα
σκευάζει τό γνήσιον μύρον. Πολλάκις οι καταχρασταί κατηγ- 
γέλθησαν ένώπιον τών δικαστηρίων, πολλάκις ΰπεβλήθησαν είς 
βαρύτατα πρόστιμα, καί δμως ή κατάχρησις ύφίσταται καί άνθεΐ. 
Τοΰτο παρεκίνησε πρό έτών τόν άληθή κατασκευαστήν, τόν κατ’ 
εύθεΐαν άπόγονον τοΰ πρώτου έφευρετοΰ Φαρίνα, νά πρόσθεση είς 
τό όνομά του καί τήν διεύθυνσίν του (Julichs-Platz No. 4) έν 
Κολωνία, δι’ ής αναγνωρίζεται τό γνήσιον προϊόν. Φέρουσι δέ 
αί φιάλαι αύτοΰ καί τήν έπομένην σφαγΐδα·

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ανθοπωλείου καί φυτωρίου F. C. Heinemann, Erfurt.

(Μετά είχάνων.)

Έχομεν ύπ’ όψιν λίαν ένδιαφέροντα Κατάλογον, δν πρό τινων 
ήμερών έλάβομεν έξ Έρφούρτης. Είναι κατάλογος άνθέων, σπόρων 
καί φυτών τοΰ μεγάλου καταστήματος F. C. Heinemann, περιέχων 
έν σελίσιν 108 μεγάλου σχήματος πλήθος άπειρον φυτών διαφόρων 
μετά ώραίων εικόνων, ών τινας πρός ένδειξιν τής εύκρινείας τοΰ 
καταλόγου παραθέτομεν ένταύθα.

αύτώ σημειοΰνται αι τιμαί έκάστου άνθους, έκάστου σπόρου, έκάστου 
φυτού- ώστε ό άγαπών τά τοιαΰτα τής φύσεως δώρα δύναται 
άκριβώς έκ τών προτέρων καί τήν δαπάνην νά ύπολογίση καί δέν 
εύρίσκεται άπροόπτως ένώπιον δαπάνης μή ύπολογισθείσης. Τούς 
διαφόρους δρους διά τήν πώλησιν καί άποστολήν τών φυτών 
περιέχει ό Κατάλογος καί γαλλιστί καί άγγλιστί καί ίταλιστί καί 
ρωσσιστί.

ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΝΕΜΩΝΗ.
ΓΕΩΡΓΙΪ (ΔΑΛΕΙΑ).

ΓΡΙΦΙΝΙΑ ΓΑΚΙΝΘΟΕΙΛΗΣ ΛΕΙΡΙΟΝ.

Έν τώ καταλόγω τούτφ είσί τά πάντα έπιστημονικώς καί 
λίαν εύλήπτως κατατεταγμένα ύπ’ αυξοντας αριθμούς, καί έν έκάστη 
σελίδι περιγράφεται ό τρόπος τής καλλιέργειας καί περιποιήσεως 
τοΰ φυτοΰ, ώστε μέ τόν κατάλογον τούτον άνά χεΐρας δύναται καί 
ό μή έχων γνώσεις βοτανικός νά καλλιεργή καί περιποιήται τά 
άνθη καί νά κοσμή δι’ αύτών αίθούσας, διαδρόμους, κήπους κ. τ. τ. 
Σήμερον τά άνθη άποτελοΰσιν έν τών ωραιότερων κοσμημάτων 
πάσης οικίας καί σχεδόν ειπεΐν έν τών άπαραιτήτων συστατικών 
τοΰ βίου. Μάλιστα έν μεγάλαις πόλεσιν, έν αΐς ή εύθύγραμμος 
μονοτονία τών όδών καί ή έλλειψις φυτείας έπιχέουσιν έπί τοΰ 
ανθρώπου πληκτικήν ψυχρότητα, αισθάνεται τις τήν άνάγκην νά 
βλέπη έπί τοΰ έξώστου του ή έν τώ δωματίω του ώραΐόν τι 
άνθος, έφ’ ου μέ τέρψιν νά άναπαύηται ένίοτε ό οφθαλμός. Πρακ
τικός είναι ό έν λόγω κατάλογος τοΰ Κ'" Heinemann, διότι έν

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ.

Αί μεγάλαι τελεταί είναι κωμωδίαι, παριστανόμεναι έπί θεά
τρου άνευ παρασκηνίων. Έν’ ροπή οφθαλμού άπόλλυται ή απάτη 
καί συν αύτη άπόλλυται καί ή έντύπωσις.

** *
θέλοντες νά διϊσχυρισθώμέν τι έπικαλούμεθα πάντοτε μάρτυρα 

τόν θεόν, — διότι ό θεός ούδέποτε αντιλέγει.
*

* *Τό πλήθος είναι ώς ή θάλασσα· σέ φέρίΐ ή σέ καταποντίζει, 
κατά τόν πνέοντα άνεμον.

ΕΛΙΣΑΒΕΤ,
Βασίλισσα τής Ρουμανίας.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕ2ΡΗΣΙΣ.
ΕΛΛΑΣ. Μέχρι τής άποπερατώσεως τής 

έξελέγξεως τών βουλευτικών εκλογών έν τοΐς τμή- 
μασι τής βουλής τά εσωτερικά τής πατριδος 
ήμών δέν παρέχουσι πολύ το ένδιαφέρον. Αί 
προσωπικά! αντεγκλήσεις καί ραδιουργίαι τών 
διαφόρων πολιτικών κομμάτων μένουσι σχεδόν 
ξέναι είς τούς έκτος τής Ελλάδος ζώντας "Ελ
ληνας. 'Όταν δμως ή βουλή νομίμως καταρ- 
τισθεΐσα προβή είς τάς εργασίας της καί άρ- 
χίσωσιν αί σπουδαΐαι άγορεύσεις καί συζητήσεις, 
τότε το ένδιαφέρον θά καταστή γενικόν καί μετά 
προσοχής θέλομεν πάντες παρακολουθεί τά συμ- 
βαίνοντα. Ή πάλη μεταξύ υπουργείου καί άντι- 
πολιτεύσεως προμηνύεται δεινή καί πεισματώδης, 
διότι ή άντιπολίτευσις φαίνεται καί συμπαγής 
καί ισχυρά. Άλλ’ αί αντιπολιτεύσεις μένουσι 
συνήθως συσπειρωμένα! μέχρις ού καταβάλλωσι 
τδ ύπουργεΐον- εΐτα όμως βαθμηδόν κατατέμνον- 
ται καί αποσυντίθενται, καί χάνουσιν έπί τέλους 
τήν δύναμιν, ήτις τάς συνεκράτει. — Έκ τών 
πολλών χηρευουσών έπισκοπικών εδρών έπλη- 
ρώθησαν ήδη τινές, καί μεταξύ τών έκλεχθέντων 
είσί κληρικοί όντως άξιοι νά καταλάβωσι τά 
ανώτατα έκκλησιαστικά αξιώματα- δυστυχώς και 
πάλιν συνέβη δ,τι πολλάκις καί σχεδόν πάντοτε 
συμβαίνει- παρημελήθησαν κληρικοί τινες έκ 
τών διαπρεπεστέρων είτε διότι εύρίσκοντο ουτοι 
μακράν τής 'Ελλάδος ώς εφημέριοι έν έξωτερι- 
καΐς έλληνικαΐς κοινότησιν, είτε διότι δέν ήθέ- 
λησαν νά μεταχειρισθώσι τά μέσα έκεΐνα, δι’ 
ών συνήθως, ώς μή ώφειλεν, έπιτυγχάνονται τοι- 
αΰται ύψηλαΐ θέσεις. Ό διορισμός δμως τοΰ 
εύπαιδεύτου αρχιμανδρίτου τής έν Πετροπόλει 
ελληνικής έκκλησίας Κυρίου Νεοφύτου Παγίδα 
ώς αρχιεπισκόπου, ένεποίησεν απανταχού τήν 
άρίστην έντύπωσιν. Ό αίδεσ. Παγίδας είναι 
άνήρ καί λόγιος καί σεβαστός, καί ή έν Ιίετρου- 
πόλει Ελληνική κοινότης μέ λύπην της θά ϊδη 
αύτόν άποχωροΰντα έκ τοΰ μέσου αύτής. — Ηρ- 
ξαντο έπισήμως αί έργασίαι τής σιδηροδρομικής 
γραμμής, ήτις πρόκειται νά ένωση τόν Πύργον 
μέ τδ Κατάκωλον. Χαιρετίζομεν εύφροσύνως 
τήν καλήν ταύτην άρχήν, ήτις καλόν προαγγέλλει 
μέλλον.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ. Πολύς λόγος έγένετο κατ’ 
αύτάς έν δλφ τώ εύρωπαϊκψ τύπφ περί τοΰ 
λόγου, δν ό διάσημος ρώσσος στρατηγός Σκό- 
βελεφ έξεφώνησεν ένώπιον έπιτροπής Σέρβων 
φοιτητών έν Παρισίοις, καί ήθέλησάν τινες νά 
προμαντεύσωσι θυέλλας καί πολέμους. Άλλ’ 
αί τελευταίοι ειδήσεις δέν παριστάνουσι τά νέφη 
ταΰτα, τά έπί στιγμήν άναφανέντα είς τόν πολι
τικόν ορίζοντα, ώς απειλητικά, καί ή ανάγκη, 
ήν σύμπασα ή Εύρώπη αισθάνεται είς διατή- 
ρησιν τής ειρήνης είναι τδ άριστον ύπέρ αύτής 
τής ειρήνης έχέγγυον. — Ό βασιλεύς τής Σα- 
ξωνίας έδέχθη πρό τινων ήμερών έν τφ έν 
Δρέσδη βασιλικώ μεγάρφ τήν έξ Άγγλων εύπα- 
τριδών έπιτροπήν, ήτις διά τής συνήθους τελετής 
ένεχείρισεν αύτφ τδ ύπδ τής βασιλίσσης τής 
’Αγγλίας άπονεμη&έν αύτφ άνώτατον Αγγλικόν 
παράσημον τής Περικνημίδος.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠ1ΘΕΩΡΗΣ1Σ.
Έν Λειψία τή 13/25 Φεβρουάριου 1882.

Τδ χρηματιστήριου ώμοίαζεν άσθενή πλήρη 
πληγών. Μάτην πειρώνται νά τδν άνορθώσωσι 
καί νά πεισθώσιν δτι ίάθη- ή άσθένεια ητο 
ίσχυροτέρα, καί δ άζωστος έπεσε πάλιν ύπ’ 
αύτής καταβληθείς. Μετά εβδομάδα μεγάλης 

ύψώσεως, δλως δυσεξήγητου, έπήλθε πάλιν έκ- 
πτωσις, ής αποτέλεσμα ύπήρξεν ή έντελής σχε
δόν έν τοΐς χρηματιστηρίοις νέκρωσις. Ούδεις 
τολμά νά προβή είς πραξίν τινα χρηματιστικήν, 
διότι πάντες είτε έκ τών ίδιών ζημιών διδαχ- 
θέντες είτε έκ τής καταστροφής τών άλλων, κα
τέστησαν ύποπτοι καί περιδεείς. Είς τοΰτο 
προστίθενται καί αί διάφοροι πολιτικοί διαδόσεις 
(τδ αιγυπτιακόν ζήτημα, αί έν Βοσνίφ ταραχαί κτλ.) 
πιέζουσαι ώς έφιάλται τάς πεφοβισμένας καρ
δίας.

Έν τώ έσχάτως δημοσιευθέντι ισολογισμό) 
τής Union generale απέναντι τών 193 ’/-ε έκατομ. 
φράγκων τοΰ παθητικού παρουσιάζονται 226 έκατομ. 
ένεργητικοΰ- άλλ’ έν τφ ένεργητικφ τούτφ συμ
περιλαμβάνονται καί 1 13 έκατομ. άνήκοντα είς 
τούς χρηματιστικούς συνδέσμους Παρισίων καί 
Λυών, ώς καί 17 ·/? έκατομ. διά προκαταβολάς 
έπί μετοχών (τίνων δμως μετοχών;). Αμφί
βολον είναι πρδς τούτοις, έάν ή γαλλική Κυβέρ- 
νησις θά έγκρίνη τήν έκδοσιν τών νέων μετοχών 
τής Union generale. "Αν άρνηθή τήν έγκρισιν, 
απόντες οί κάτοχοι τών μήπω άποπληρωθεισών 
μετοχών θέλουσι γείνει άντί όφειλετών δανεισταί 
τής Εταιρίας, καί τοΰτο διά 850 φράγκα κατά 
μετοχήν.

Έν ω έν αρχή έφαίνετο δτι ή τράπεζα τών 
Παρισίων ήθελεν άναλάβει τήν κατασκευήν τών 
Σερβικών σιδηροδρόμων, αίφνης μανθάνομεν δτι 
αυτή ήρνήθη, καί τοΰςο συνέπεια κληρικών ειση
γήσεων. Αί τελευταία’, ειδήσεις άναφέρουσιν δτι 
τούς σέρβικούς σιδηροδρόμους θ’ άναλάβωσιν ή 
Προεξοφλητική Τράπεζα (Comptoir d’Escompte) 
καί ή Βιομηχανική Εταιρία (Societe industrielle). 
’Αλλόκοτος καί δλως άπίστευτος είναι ή φήμη 
δτι ό περιώνυμος BontOUX διανοείται νά ίδρυση 
νέαν πάλιν Εταιρίαν (Union nouvelle) μέ κε- 
φάλαιον 80 εκατομμυρίων φράγκων.

Έν Βιέννη ή μέλλουσα τύχη τής αύστριακής 
κτηματικής Τραπέζης (LSnderbank) έμβάλλει 
πολλούς είς άνησυχίαν. θά εξακολούθηση ή 
Τράπεζα αΰτη νά ύφίσταται ή θά παρακολούθηση 
τήν τύχην τής μητρός της, τής Union generale; 
Άν καί αρκούντως έξησφαλισμένη άπέναντι τής 
χρεωκοπίας τής Union generale, ή αύστριακή 
Τράπεζα δέν θά δυνηθή νά έπανακτήση τήν απαξ 
άπολεσθεϊσαν έμπιστοσύνην. Ή κατά τάς τελευ
ταίας ήμέρας ένεργηθεΐσα πώλησις 16 χιλιάδων 
μετοχών (τοΰ σιδηροδρόμου τής αύτοκρατορίσσης 
’Ελισάβετ) άνηκουσών αύτή, άποδεικνύει αρκούν
τως πόσην άνάγκην μετρητών έχει ή έν λόγφ 
τράπεζα. Ή διάλυσις αύτής τά μέγιστα Οά 
ώφέλει τήν Πιστωτικήν Τράπεζαν τής Αυστρίας, 
ήτις οδτω θ’ άπηλλάττετο σπουδαίου συναγω- 
νιστοΰ.

Τά γερμανικά χρηματιστήρια παίζουσι τδ 
μέρος άπλοΰ θεατού. Μόλις κινούνται δπως προ- 
βώσιν είς πραξίν τινα, άμέσως έγείρονται παντα- 
χό&εν φωναί καί τά άναγκάζουσι ν’ άποσυρθώσιν 
είς τήν ήσυχίαν καί άπραξίαν.

Ή τελευταία χρηματιστική κρίσις παρήγαγεν 
ιδέαν ωφέλιμον, ήτις εύχής έργον θά ήτο νά 
έπραγματοποιεΐτο · πώς δηλαδή είναι δυνατόν διά 
νομίμων μέσων ν’ άντιπαραταχθή τις κατά τής 
έκμεταλλεύσεως τοΰ κοινού έκ μέρους τών κερ- 
δοσκόπων. Καί έν μέν τή Γερμανία τδ πρός 
τοΰτο σύνθημα είναι- μετα^ρύθμισις τής περί 
έκδόσεως μετοχών Νομοθεσίας, έν δέ τή Γαλλία- 
κατάργησις τοΰ άρθρου 1965 τοΰ άστυκοΰ Κώ- 
δηκος, καθ’ δ δικαστική έπέμοασις είς διαφοράς 
προερχομενας έκ χρηματιστικών κερδοσκοπιών 
είναι άνέφικτος. "Ηδη ή έν Παρισίοις “Εταιρία 
τής πολιτικής Οικονομίας” συνεζήτησεν έν συνε
δριάσει ύπό τό πνεΰμα τοΰτο τό ζήτημα. Είθε 

αί φωναί καί τά δίκαια παράπονα τών ζημιω- 
Οέντων εισακουσθώσι καί έπέλθη διόρθωσις τών 
κακώς κειμένων!

Ή θέσις τών άγορών βελτιοΰταΓ ή Γερμα
νική Τράπεζα κατεβίβασε τδν τόκον τής προεξο- 
φλήσεως άπδ 5 είς 4ο/0, ή τής Αγγλίας άπδ 6 
είς 5°/υ, καί ή τής Γαλλίας άπδ 5 είς 4'/·2 %.

Λ.
Παρόραμα. Έν τή τελευταία Οικονομική ’Επι

θεωρήσει έν στίχφ 15 κάτωθεν γραπτέον άντί φράγκων 
φι ορ ινί ω ν.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ.
Ή πυραμίς τοΰ Μεϋδούμ έν Αί- 

γύπτφ. Ό διάσημος Αιγυπτιολόγος MaspebO, 
ό μετά τδν πέρυσι συμβάντα θάνατον τοΰ 
Μαριέττη πασά διορισθείς διευθυντής τοΰ έν 
Καίριο αιγυπτιακού Μουσείου, άνεκάλυψε περί 
τά μέσα τοΰ παρελθόντος Δεκεμβρίου τήν είσοδον 
τής πυραμίδας τοΰ Μεϋδούμ, τής τεσσαράκοντα 
περίπου μίλλια πρδς νότον τοΰ Κάιρου κατά τήν 
δυτικήν τού Νείλου όχθην κείμενης. Τδ χωρίον 
Μεϋδούμ, ού τδ δνομα φέρει ή πυραμίς, κατέχει 
τήν θέσιν τής άρχαιοτάτης πόλεως Μετούν, ήν 
άναφέρουσι πλεϊσται έπιγραφαί τής τρίτης δυ
ναστείας. Ή πυραμίς λέγεται δτι είναι ό τάφος 
τοΰ Σενεφεροΰ, τελευταίου βασιλέως τής δυνα
στείας ταύτης καί άμέσου προκατόχου τοΰ Χέο- 
πος, πρώτου βασιλέως τής τετάρτης δυναστείας, 
τοΰ άνεγείραντος τήν γνωστήν πυραμίδα, τήν 
φέρουσαν τδ δνομά του, τήν πασών μεγαλειτέραν. 
Κατά τδν Μαριέττην ό Σενεφεροΰ έβασιλευσε 
περί τά 4255 πρ. Χρ. κατ’ άλλους δέ περί τά 
3766.

Ή πυραμίς τοΰ Μεϋδούμ ύψοΰται έπί λόφου 
άνοικτοΰ έν έρήμφ πεδιάδι, μεγαλοπρεπής και 
παράδοξος τήν θέαν. Διαιρείται δέ είς τρία 
τμήματα ή βάθρα, ών τό κατώτατον έχει ΰψος 
69 ποδών, τδ μεσαΐον 221/2, καί τδ άνώτερον, 
έφθαρμένον έν μέρει, 25 ποδών. Ιίερι τής πυ- 
ραμίδος ταύτης έλέγετο δτι ούδέποτε είχεν 
άνοιχθή ούδέ έρευνηθή. Ό Ίβραήμ-πασάς, δ 
ύιδς τοΰ μεγάλου Μεχμέτ-Άλή, διενοεΐτο νά 
καταστρέψη διά κανονιών τήν πυραμίδα, δπως 
οίκειοποιηθή τούς έν αύτή ύποτιθεμένους θησαυ
ρούς. Ό Μα8Ρ£βΟ διά τών άκριβών αύτοΰ 
έρευνών άπέδειξεν δτι ή πυραμίς δέν εΐχε διε- 
ρευνηθή, άπεκάλυψε δέ μετά πολλούς κόπους τήν 
πρδς βο,όράν πρόσοψιν αύτής καί άκριβώς έν τφ 
κέντρφ τής προσόψεως εΰρεν δπήν περιφέρειας 
1 >/2 μέτρου, οδηγούσαν πρδς στενόν διάδρομον, 
δστις ήγεν έντός τής πυραμίδος. Ό διάδρομος 
ούτος έκαθαρίσθη ήδη έπί τεσσαράκοντα μέτρα, 
καί ή έργασία έξακολουθεΐ αν καί παρεμποδιζο- 
μένη ύπδ τής άσφυκτικής άτμοσφαίρας τής επι- 
κρατούσης έν τή ύπογείφ ταύτη στοά. Έπί τοΰ 
τειχώματος τής εισόδου δ Maspero εύρε κεχα- 
ραγμένα τά δνόματα δύο περιηγητών, τοΰ Άμ- 
μωνος καί Σεκκαή, τών έπισκεφθέντων τήν πυ
ραμίδα 2500 έτη μετά τήν κατασκευήν αύτής. 
Έκ τής περαιτέρω έργασίας ένταΰθα προμηνύεται 
άφθονος ή συλλογή σπουδαίων εύρημάτων, έπι- 
γραφών, σαρκοφάγων καί τών τοιούτων λειψάνων 
τής άρχαίας Αίγύπτου.

Δ 1 Α Φ Ο Ρ Α.

Άγρ ονομικ ήΈταιρία. Έν Γαλλίφ ύπάρ- 
χει πρδ έτών ήδη συστημένη Εταιρία, τά συμ
φέροντα τής άγρονομίας έπιτηρούσα καί προά- 
γουσα. Ή έταιρία αΰτη, συγκειμένη έκ τεσσάρων 
χιλιάδων μελών, τακτικών, έκτάκτων καί έπι- 

τιμών, τών διασημοτέρων άγρονόμων καί μεγα- 
λειτέρων γαιοκτητών τής Γαλλίας, καί έχουσα 
ήδη έν τώ ταμείφ αύτής 225 χιλ. φράγκων έκ 
συνεισφορών καί κληροδοτημάτων, έποιήσατο 
κατ’ αύτάς έναρξιν έν Παρισίοις τών έφετεινών 
έργασιών της ύπό τήν προεδρείαν τοΰ μαρκησίου 
Δαμπιέρρη. Έν ταϊς συνεδριάσεσι ταύταις, έν 
αις τδ άκροατήριον είναι συνήθως καί πολυ
πληθές καί έκλεκτόν, συζητοΰνται κατά τάξιν 
πάντα τά ζητήματα τά άφορώντα τήν γεωργίαν, 
τήν άγρονομίαν καί έν γένει τά προϊόντα τοΰ 
έδάφους. Εφέτος τδ πλούσιον πρόγραμμα περι
λαμβάνει καί τά έξής- τήν βελτίωσιν τών δη
μητριακών καρπών καί τών οίνων, τήν παρα
γωγήν τής ζακχάρεως, τήν καλλιέργειαν τών 
χόρτων τών χρησιμευόντων είς τροφήν τών 
οικιακών κτηνών, τήν διοχέτευσιν καί διανομήν 
τών ποτιστικών ύδάτων, τήν περιποίησήν τών γα- 
λακτοφόρων ζώων', τά τιμολόγια τών διαφόρων 
σιδηροδρομικών γραμμών καί τά τοιαΰτα. Έν 
τέλει έκάστης περιόδου ή Έταιρία διανέμει καί 
βραβεία.

Περιττόν νά ύπομνήσωμεν ένταΰθα τήν εύερ- 
γετικήν τής τοιαύτης άγρονομικής εταιρίας ενέρ
γειαν- έκαστος τήν έννοεΐ. Εύχής έργον θά 
ήτο νά έσχηματίζετο καί έν Έλλάδι έταιρία τοι
αύτη , άποολέπουσα είς τά ζωτικά τοΰ τόπου 
συμφέροντα καί σκοπούσα την άνάπτυξιν καί βελ- 
τιωσιν τής γεωργίας καί τών προϊόντων τής γής, 
τού θετικού τούτου πλούτου πάσης χώρας καί 
τής άναφαιρέτου ταύτης ευλογίας παντός κράτους. 
Άντί νά κατατρίβωμεν τδν χρόνον μας είς άη- 
δεϊς πολιτικάς συζητήσεις καί προσωπικός άντ- 
εγκλήσεις, πόσον περισσότερον ήθέλομεν ωφελεί 
τήν πατρίδα μας καταγινόμενοι είς ζητήματα, 
άποβλέποντα είς τήν πραγματικήν άνάπτυξιν καί 
ευημερίαν της!

Ή κατά Ζολά δίκη. Έν τφ προηγου- 
μένφ ήμών τεύχει έγράψαμέν τινα περί τής πε
ριέργου ταύτης δίκης. Ή δίκη έξεδικάσθη τήν 
παρελθοΰοαν εβδομάδα έν Παρισίοις καί το δι- 
καστήριον έ'δωκε δίκαιον είς τόν ένάγοντα Δυ- 
βερδή, Αναγνώρισαν δτι τδ ατομικόν δνομα εΐναι 
ιδιοκτησία σεβαστή, καί καταδικάσαν τδν Ζολάν 
καί τήν σύνταξιν τοΰ “Γαλάτου”, ν’ άφαιρέσωσιν 
άπδ τοΰ έν έπιφυλλίδι έκδιδομένου μυθιστορή
ματος τδ δνομα Δυβερδή, άλλως νά πληρόνωοι 
διά πάσαν ήμέραν βραδύτητος εκατό φράγκων 
άποζημίωσιν. Καθ’ ήμάς τδ δικαστηρίου έκρινε 
λογικώτατα καί δικαιότατα, καί ουτω κάπως θέ
λει περιστολή ή συμβαίνουσα κατάχρησις τής 
χρήσεως δνομάτων σεβαστών καί έντιμων είς 
παράστασιν προσώπων γελοίων ή άτιμων. Έν 
τώ δικαστηρίφ ώμίλησε μετά πολλής πειστικό- 
τητος ό δικηγόρος τοΰ ένάγοντος, ό διάσημος 
Ακαδημαϊκός Rousse, έν φ ό τόν Ζολάν ύπε- 
ρασπισθείς Des Essarts δέν ήδυνήθη ν’ άντιτάξη 
σπουδαία έπιχειρήματα. ’Εννοείται, δτι οί περί 
τδν Ζολάν έστρεψαν τήν άπόφασιν ταύτην έπί 
τδ γελοΐον, δ δέ συγγραφεύς μετέβαλε τδν έν 
τφ μυθιστορήματι ή μάλλον τή ρυπαρογραφία; 
αύτοΰ δνομα Δυβερδή διά τοΰ δνόματος “Τριά- 
στερος”, δπως οιαμείνη πάντοτε ή απαξ παρα- 
χθεΐσα έντύπωσις τοΰ άρχικοΰ δνόματος.

Αλέξανδρος κόμης Σουβόρωφ. Τή 
1/13 Φεβρουάριου άπεβίωσεν έν Πετρουπόλει έν 
ήλικίφ 74 έτών ό κόμης Άλ. Σουβόρωφ, πρίγ
κηψ Ίλαλίσκης, γενικός έπιθεωρητής τοΰ ρωσ- 
σικού πεζικού. Ό Σουβόρωφ ήτο ό έγγονδς τοΰ 
διασήμου στρατηγού Σουβόρωφ, ού αί νίκαι έν 
Ιταλία έλάμπρυναν τά τελευταία έτη τής με

γάλης Αικατερίνης. Ό έσχάτως άποθανών Σου
βόρωφ εΐναι ό ύπογράψας έν έτει 1831 τήν 
συνθήκην τής Βαρσοβίας καί παραδούς τφ Τσάρφ 
τάς κλεΐς τής πόλεως ταύτης. Άπδ τοΰ 1848 
μέχρι τοΰ 1865 διετέλεσε διοικητής τών έπαρ- 
χιών τής Βαλτικής, κατόπιν δέ καί διοικητής 
τής Πετρουπόλεως. Άνήρ εύπροσήγορος καί χα
ρακτήρος Ακεραίου ό Σουβόρωφ έγνώριζε καί 
την εύνοιαν τοΰ ήγεμόνος αύτοΰ νά έλκύση, λέ
γων πάντοτε καί άπροκαλύπτως τήν άλήθειαν, 
καί τών ύποδεεστέρων τήν άγάπην καί τδν σε-

Άνακάλυψις. Έν Πομπηίφ άνεκαλύφθη 
έπ’ έσχάτων έν τινι νεωστί άνασκαφείση οικία 
ωραιότατος πίδαξ, έχων τδ σχήμα θόλου καί κε- 
κοσμημένος διά ψηφιδωτού άρίστης τέχνης. Αί 
γραφαί τοΰ θόλου είσί θαυμασίας ώραιότητος. 
Ό δόλος παριστα τήν θάλασσαν, έξ ής έξέρχεται 
έντός κόγχης ή Αφροδίτη. Ή θεά κρατεί έν 
χερσί μικρόν έρωτα. Πρδς τά δεξιά φαίνεται 
νηρηϊς άπλοΰσα τδν πέπλον ύπεράνω τής κεφα
λής της καί σύρουσα δελφϊνα, τοΰ όποιου τόν 
τράχηλον περιβάλλει ό βραχίων μικροΰ έρωτος. 
Αριστερόθεν φαίνεται παραλία, έφ’ ής ιστανται 
δύο γυναίκες, ών ή μέν εΐναι ορθή ή δέ έτέρα 
κάθηται καί ύψοΐ τήν δεξιάν της είς σημεΐον 
θαυμασμού. ’Έτι άπωτέρω φαίνονται άλλαι δύο 
γυναίκες, ών ή μέν περιπατεΐ έπι τής άκτής, ή 
δέ στρέφουσα τά νώτα πρός τον θεατήν παρα
τηρεί τήν θάλασσαν. Αί γραφαί δλαι εΐνα λαμ- 
πράς διατηρήσεως.

Ήήλικίατων δ έ ν δ ρ ω ν. ’ Εσχάτως έγένοντο 
έν τή έπαρχία Μισουρή τής ’Αμερικής άκριβεΐς 
ύπολογισμοί ώς πρός τήν ήλικίαν δένδρων τινών 
τών άμερικανικών δασών. Αί παρατηρήσεις αύ
ται έχουσι πολύ τδ ένδιαφέρον, διότι τδ ζήτημα 
τής ήλικίας δένδρων τινών μένει εΐσέτι έκκρεμές. 
Οΰτω π. χ. ύπελογίσθη δτι διά τήν άγρίαν κερα
σιάν άπαιτοΰνται 130 έτη, δπως ή διάμετρος 
αύτής αύξήση κατά ένα πόδα- διά δέ τήν έρυ- 
θράν δρΰν μόνον 54 έτη. Περί τής ήλικίας τών 
άμερικανικών δένδρων έπεκράτει μέχρι τοΰδε ή 
έσφαλμένη ιδέα δτι τινά τών δένδρων τούτων 
άνάγονται είς τούς χρόνους πρδ τής άνακαλύψεως 
τής Αμερικής. Όλίγιστα εΐναι τά δένδρα τής 
έποχής έκείνης- μεταξύ αύτών εύρέθη κέδρος, 
ού ό κορμός έχει διάμετρον 7 ποδών. II ηλι
κία του είναι 860 έτών.

ΕΚ ΤΟΤ ΠΡΟΧΕΙΡΟΓ.

Έν τινι συναναστροφή έγένετο λόγος περί 
τοΰ άρχαίου ποιητοΰ τοΰ Οίδίποδος. Εΐς τών 
παρευρισκομένων ήρώτησεν ένα τών γειτόνων του- 
Δέν μοί λέγετε, πότε άπέθανεν ό Σοφοκλής; — 
Πώς; άπέθανεν; άνέκραξεν ό οικοδεσπότης- δέν 
ήξευρα ούτε δτι ήτο άσθενής!

* *,  *
Εν τώ κακουργιοδικείφ-
— Κατηγορούμενε, έξήγησε είς τούς ΚΚ. 

ένορκους, διά ποιον λόγον έρριψες τήν γυναΐκά 
σου είς τόν ποταμόν;

— Διά τδ καλόν της, κύριε Πρόεδρε- ή μα- 
καρίτισσα ήτον άδύνατη, καί οί ιατροί έλεγαν 
δτι αί ψυχρολουσίαι θά τήν ώφελήσουν.

ΓΡΑΜΜΑΊΌΚ1ΒΩΤΙ0Ν ΤΟϊ ΕΣΠΕΡΟϊ.

κ. Α. Σ . . είς Γαλάζιοι·. Μυρίας εύχα- 
ριστίας- θέλομεν φροντίσει τά δέοντα. — κ. I. 
Π . . . είς Κωι-σπαιΤίΓοί-πολιΐ’. Ναί, γίνονται 
δεκτά καί προβλήματα, άλλά άνέκδοτα μόνον καί 

έχοντα πρωτοτυπίαν τινά. Τήν σήμερον, ώς γνω
ρίζετε, γίνεται μεγάλη μέ τά προβλήματα κατά- 
χρησις. — κ. Κ. Π . . . είς Όδησσόι·. Έλά- 
βομεν καί τήν συνέχειαν ώς καί τδ έτερον άρ- 
θρον, καί σάς εύχαριστοΰμεν. — κ. Ν . . . είς 
II . . Ή συλλογή τών γερμανών λυρικών ποιη
τών τής Κυρίας Έλίζας Πόλκου έξεδόθη είς 
ώραϊον τόμον μεγαλοπρεπώς δεδεμένον, καί τι- 
μάται φράγκων 7'/>. — κ. Κ . . . είς Άλεξάι-- 
ϋριιαν. Ίο ΰδωρ τής Κολωνίας πέμπεται έντός 
μικρών κιβωτίων έκ 12 ή καί εξ φιαλών διά τοΰ 
ταχυδρομείου. Αρκεί ν άποτανΟήτε κατ’ εύθεϊαν 
εις τό κατάστημα. Ή τιμή τής μεσαίας ποιό- 
τητος είναι μαρκών 12 κατά δωδεκάδα, ήτοι 
φρ. 1.25 κατά φιάλην. — κ. Κ. Γρ . . . είς 
Μυτίλήνη»·. Χαίρω δτι σάς εύχαρίστησεν ή είκών 
τών Άμπελακίων. Τάς ζητηθείσας εικόνας θέ
λετε λάβει προσεχώς. — κ. Μ. I . . . είς Τ . . 
Μή έμπιστεύεσθε είς τά γερμανικά λαχεία, τά 
όποια κατεπλημμύρησαν τόν κόσμον. Έάν δμως 
έπιθυμήτε νά δοκιμάσητε τήν τύχην σας διατί 
νά μή άγοράσητε λαχεία τής έν Ά&ήναις άρ- 
χαιολογικής Εταιρίας, ής ή διαχείρισις εΐναι 
τιμιωτάτη; — κ. Φρ. Σ . . . είς Σμ ΰρΓηΐ’. Τά 
δύο σώματα άπεστάλησαν ύμϊν- ήσαν δμως, ώς 
προεγράψα ύμϊν, καί τά μόνα διαθέσιμα. Εύχα- 
ριστοΰμεν ύμάς διά τήν φροντίδα. — κ. Α. 
Μ. .. είς Ν . . . Τό 'Ρωμαίϊκο Οά μείνη πάν
τοτε'Ρωμαίϊκο. Τοιοΰτοι είμεθα έπί Περικλέους, 
τοιοΰτοι είμεθα σήμερον, καί τοιοΰτοι, βεβαίως 
Οά ήμεθα καί έν έτει σωτηρίφ 1982. Τό έχει 
φαίνεται ή φύσις.

ί>Ι*ΑΙ ΣΧΟΛΙΙΣ.

Πρόβλημα Γ'.

Διά τών έν τοΐς 23 τούτοις τετραγώνοις διε
σπαρμένων γραμμάτων, καταλλήλως τοποθετου- 
μένων, σχηματίζεται έν μέν τή α'. σειρά δνομα 
γυνακός- έν δέ τή β'. κριτοΰ, έν τή γ'. πο
ταμού, έν τή δ', πόλεως, καί έν τή ε'. κα- 
τάφ ασις.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ.

Τής άλληγορικής είκόνος τής Προσ- 
αρτήσεως τής Θεσσαλίας έξετυπώ- 
θησαν ιδιαιτέρως καί τινα άντίτοπα έπί 
χονδρού χάρτου. Οί έπιθυμοϋντες ν’ άπο- 
κτήσωσι τοιαΰτα δύνανται ν’ άποτανΟώσιν 
εΐτε κατ’ εύθεϊαν είς τήν διεύθυνσιν τοΰ 
'Εσπέρου (Elsteb-Strasse 19. Leipzig) 
εϊτε είς τούς κατά τόπους ΚΚ. έπιστάτας, 
προκαταβάλλοντες τήν αξίαν. Ή τιμή έκα
στου αντιτύπου, πεμπομένου έλευθέρου τα
χυδρομικού τέλους, ώρίσθη είς φράγκα 4.50. 
Πάσα αϊτησις περί αποστολής αντιτύπων 
δέον νά συνοδεύηται ύπό τοΰ τιμήματος.
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ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ 50 ΦΟΙΝ. ΤΟΝ ΣΤΙΧΟΝ. — ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ELSTER-STR. 19. LEIPZIG.

ΚΑΚΑΟΝ ΤΟΥ ΒΑΡΩΝΟΥ ΑΗΒΙΓ
(LIEBIG).

Εΰρηται παρ’ άπασι τοϊς φαρμαχείοις και παντοπωλείοις τοΰ Κόσμου.
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Η ΝΈΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ 1ΙΥΞΙΣ,

προνομίου τοΰ ζαθηγητοΰ Klinkerfues,

αναγγέλλει άνευ ύπολογισμοϋ τίνος μετά ζαταπληζτιζής άζρι- 
βείας τήν έπερχομένην τοΰ ζαιροϋ μεταβολήν. Τό εργαλείου 
τοΰτο εΐναι τό πρώτον ζαί μόνον, τό όποιον ζαι ύπό έπιστη- 
μονιζήν ζαι ύπό πραζτιζήν έποψιν έχει πραγματιζήν άςίαυ.

Τιμή αύτοΰ μάρζαι 50 ήτοι φράγκα· 62.50 ή λίραι άγγλ. 21 >. 
Προγράμματα άποστέλλουται δωρεάν. Εΰρηται μέχρι νεω- 

τέρας είδοποιήσεως μόνον παρά τοϊς

Έργοστάσιον σιγάρων

ΡΟΔΟΛΦΟΥ DAEHR ζαϊ Σ« 
er Βρή'ϋ της Γερμανίας.

Τιμαί άπό μαρζών 45 μέ
χρι 250 τήν χιλιάδα.

Τιμολόγια ζαϊ δείγματα άνά 
25 αιγάρα, ήτοι 1 w τοΰ ζιβω- 
τίου πρόχειρα.

Πέμπονται διά τοΰ ταχυδρο
μείου.

Ποιότης άρίστη.
Κυρίοις BIERNATZKI ζαι Σ’ έν ΑΜΒΟΥΡΓΩι, 

ζατόχοις τών προνομιούχων τούτων έργαλείων.
Σημ. Συνιστώμεν τό έργοστάσιον 

τοΰτο, έν τών αρίστων έν Γερμανία, είς 
τούς έπιβυμοϋντας νά καπνίσωσι αιγάρα 
γνήσια καί αρωματικά. [12

Τό ξυλογραφικόν τοΰτο κατάστημα είναι έν τών αρίστων έν Λειψία, χαίρει δέ καί 
φήμην καλήν έν δλη τή Γερμανία.

Πάσα παραγγελία, άναγομένη είί τό είδος τής ξυλογραφίας, έκτελεΐται προθύμως καί 
ταχέως. Αί τιμαι είσ'ι συγκαταδατικαί.

Τό κατάστημα τοΰτο, έν φ έργάζονται άριστοι τεχνΐται, είναι ήδη Ιδρυμένου πρδ 
25 έτών, και έςετέλεσε πλεΐστα δσα καλλιτεχνικά έργα άξια λόγου καί διά διάφορους γρα
φικός έπιίεωρήσεις καί διά διδακτικά βιβλία.

'0 μακρύς αύτοΰ βίος είναι δι’ αύτό ή καλλιτέρα σύστασις. [6ι>
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EAU DE COLOGNE.
Τό άριστον ζαι μόνον γνήσιον κατά τάς πρωτοτύπους 

συνταγάς τοΰ έφευρετοΰ ζατασκευαζόμενον "Υδωρ τής Κο
λωνίας εύρηται παρά τώ Κυρίω

ΙΩΑΝΝΗ» ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΙΝΑ»

JULICHS-PLATZ No. 4

έν ΚΟΛΩΝΙΑ»,

προνομιούχου προμηθευτή πολλών αύτοζρατορικών ζαϊ βασι
λικών αύλών, κατόχω τών μεταλλίων καί βραβείων πασών τών 
παγκοσμίων εκθέσεων. Έφιστώ τήν προσοχήν τών αγο
ραστών, δτι έκάστη φιάλη τοΰ αρωματικού τούτου 
υδατος δέον νά φερη τό όνομα Johann Maria Farina, 
ζαϊ τήν διεύθυνσίν .lulichs-Platz No. 4.

Είς πάντας τούς αγαπώντας τά άνίη καί είς τούς διατηροΰντας κήπους καί έξοχικά κτήματα συνιστώ τόν γενι
κόν Κατάλογόν μου διά τό έτος 1882, έν τώ όποίψ διατεταγμέναι κατά μήνα εδρηνται δλαι αί όδηγίαι πρός καλλιέρ
γειαν καί πβριποίησίν τών έν αύτφ καταγεγραμμένων σπόρων και φυτών, καί αί φυσικώταται απεικονίσεις πλείστων όσων 
άνβέων. Ό κατάλογος ούτος άποτελεϊ τόν άσφαλέστερον οδηγόν παντός φίλου τών άνΟέων είναι ό μεγαλείτερος πάντων 
τών έν Γερμανία έκδιδομένων τοιούτων καταλόγων και πέμπεται τώ αίτοϋντι δωρεάν.
62] ΆνΟοπωλεϊον καί φυτώριον F. C. Heinemann έν Erfurt.

Συντάκτης· Δρ. I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑι. EL8TER-STR. 19.

ΤΟ ΕΝ ΛΕΙΨΙΑ» ΤΤΓΙΟΓΡΑΦΕΙΟΝ
τού

Γ. ΔΡΟΤΓΟΤΑΙΝΟΤ
άναδέχεται τήν ταχεΐαν καί κομψήν έκ- 
τέλεσιν παντός έργου έπιστημονικοΰ, είκο- 
νογραφικοΰ καί άλλων. Πρός δέ καί έκ- 
τύπωσιν είς

ΤΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 
μετ’ άρίστης καί ακριβέστατης έκτελέ- 
σεως καί έπι τιμαΐς λίαν συγκαταδα- 
τικαϊς. [ιο2

F. KAHLE & SOHN
έν POTSDAM

έργοστασιάρχη; τής Αύλής.

Έργοστάσιον ειδών 
έκ χυτού ψευδαργύ
ρου. ’Αγάλματα, λυ- 
χνίαι, πίδακες καί 
κοσμήματα αρχιτεκ
τονικά.

Κατάλογοι καί τι
μολόγια έτοιμα πρός 
άποατολήν.

Χαρτοπωλείου · Β. ΣΙΓΙΣΜΟΥΝΔΟΥ έν Βερολίνψ καί Λειψίφ. — Τύποις· Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν Λειψίφ.


