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ΩΡΑΙΑΙ ΤΟΠΟΘΕ
ΣΙΑ! ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ.

(μετά εικόνων).

Ως τοΐς πάσι γνω
στόν , ύπάρχουσιν έν 
Έλλάδι πλεϊσται δσαι 
γραφικώταται θέσεις, 
άμιλλώμεναι κατά τήν 
ώραιότητα και τήν με
γαλοπρέπειαν πρός δ,τι 
έξαίσιον παρέχει ή φύ- 
σις. Δυστυχώς δμως 
ένεκα τών ατελών μέ
σων τής συγκοινωνίας, 
ήτις παρουσιάζει έν τή 
καθ’ ήμας Έλλάδι πολ- 
λάς είσέτι ελλείψεις, 
πολλά μέρη τής πα
τρίου ήμών χώρας, τά 
ωραιότερα ίσως, μέ- 
νουσιν δλως άγνωστα. 
Οι Εύρωπαϊοι τής δύ- 
σεως, είς τούς όποιους 
ή φύσις έδείχθη κατά 
πολύ φειδολωτέρα ώς 
πρός τήν διαφάνειαν 
ζαί τήν λαμπρότητα 
τοΰ όρίζοντος, άμα 
έχωσι τήν έλαχίστην 
καλήν τοποθεσίαν νά 
έπιδείξωσιν, ούτε κό
πων φείδονται ούτε 
δαπάνης, δπως κατα- 0 ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΤΟΤ ΤΑΤΓΕΤΟΤ.

. στήσωσιν αύτήν προ
σιτήν καί έλκύσωσι δι 
δλων τών δυνατών μέ
σων, όδών, ξενοδοχείων, 
όδηγών, δρομολογίων 
κ. τ. τ. τούς προσερχο- 
μένους ξένους· ήμεΐς 
δέ, οί έχοντες έκτος τής 
λαμπράς φύσεως καί 
ουρανόν, προσθέτοντα 
κατά πολύ είς τήν 
ωραιότητα τής είκόνος, 
δυστυχώς ένεκα τής 
έλλείψεως πόσης καί 
τής στοιχειωοεστέρας 
ώς πρός τό ζεφάλαιον 
τοΰτο ευκολίας καί άνα- 
παύσεως, έχομεν τήν 
ιδέαν δτι ούδέν παρ’ 
ήμΐν τό καλόν καί 
ώραΐον, καί μεταοαί- 
νομεν πολλάκις είς μέ
ρη απώτατα τής Εύ- 
ρώπης, δπως εΰρωμεν 
πράγμα, τό όποιον κεΐ- 
ται πολύ πλησιέστερον 
ήμών.

Ίσως έάν άπεφάσιζον 
τινές τών παρ’ ήμΐν νά 
περιοδευωσιν ένίοτε τό 
εσωτερικόν τής χώρας, 
βαθμηδόν θά άνεπτύσ- 
σοντο καί αί εύκολίαι 
παντός είδους · τοΰτο
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δέ θά ήτο ύπό διττήν έποψιν λυσιτελές, τό μέν δτι ήμεϊς πρώτοι 
ήθέλομεν γνωρίζει και επομένως και άγαπα καλλίτερον τήν χώραν 
ήμών, τό δέ δτι ήΟέλομεν έλκύσει πλείστους δσους ξένους, επι
στήμονας, τεχνίτας και περιηγητάς, έπιθυμοΰντας νά ίδωσι νέον 
τί καί. κινούν τήν περιέργειαν αύτών. Τό αυτό συμβαίνει καί ώς 
πρός τά ιαματικά ήμών λουτρά· έν ω έχομεν άποδεδειγμένως εξαί
ρετα και θειούχα και σιδηρούχα και αλατούχα υδατα, έχομεν περισ- 
σοτέραν εμπιστοσύνην είς τά ξένα, νομίζοντες δτι τά ήμέτερα, καθ’ 
ο 'Ελληνικά δέν έχουσιν αρκετήν τήν ιαματικήν δύναμιν.

Μή δυνάμενοι νά συστήσωμεν έπί τοΰ παρόντος τοΐς συμ- 
πολίταις ήμών τήν δείνα ή τήν δείνα έν τω έσωτερικώ τής Ελ
λάδος περιοδείαν, ΐνα μή κατηγορηθώμεν ώς αδέξιοι και ίσως καί 
φαντασιώδεις οδηγοί, ήθελήσαμεν νά παρουσιάσωμεν αύτοΐς τού- 
λάχιστον απεικονίσεις ώραίων τινών τής πατρίδος ήμών τοποθε
σιών, αΐτινες καί έπί τοΰ χάρτου ακόμη παρέχουσιν ιδέαν τινά 
τής όντως πρωτοτύπου μεγαλοπρεπείας των.

Καί δή άρχόμεθα έν τώ σημερινώ τεύχει διά δύο μαγευτικών 
τοΰ Ταϋγέτου θέσεων, ών ή μέν παριστα καταρράκτην κατερχό- 
μενον έν μέσω αποτόμων βράχων, ή δέ τά στενά τοΰ ύψίστου 
τούτου τής ΓΙελοποννήσου όρους.

Τω έκ Σπάρτης είς Καλάμας διά ξηρά; μεταβαίνοντι δύω 
παρουσιάζονται δδοί (δηλ. δύο μέσα μεταβάσεως)· ή μέν ή περι- 
ερχομένη τόν Ταΰγετον διά τοΰ Λεονταρίου, ή δέ κατ’ εύΟεΐαν διά 
τών κορυφών τοΰ όρους, συντομωτέρα μέν κατά τό τρίτον, άλλ’ 
είς άκρον έπίπονος. Ή πρώτη τών δύω τούτων οδών είναι ή 
συνήθως έν χρήσει · δι’ αύτής μεταβαίνουσιν οί έμποροι, οί έχοντες 
έν τη έμπορικωτάτη πόλ-ει τών Καλαμών τάς δοσοληψίας των δι’ 
αύτής μεταβαίνουσι τά στρατιωτικά αποσπάσματα· δι’ αύτής καί 
ό πτωχός ύπάλληλος τής ζυβερνήσεως, δ έζσφενδονιζόμενος ώς 
άλλος περιπλφνώμενος Ιουδαίος άπό τόπου είς τόπον· δι’ αύτής 
τέλος ζαί ό φρόνιμος περιηγητής. Ή δέ δευτέρα οδός είναι διά 
τούς περιηγητάς τούς ζητοΰντας έντυπώσεις ζαί περιπετείας, ζαί 
τούς δυναμένους ν’ άνθέξωσιν είς τάς σκοτοδινίας καί είς τάς δια
φόρους κακουχίας ώς πρός τήν τροφήν καί τόν ύπνον.

’Εννοείται δτι έν τή δευτέρα ταύτη δδώ ύπάρχουσι καί κίν
δυνοι, οιτινες έν γένει συνοδεύουσι πολλάς τών ορεινών εκδρομών*  
διότι §ν μικρόν τοΰ ποδός όλίσθημα δύναται νά παρασύρη τόν 
άπρόσεκτον δδοιπόρον είς άπόζρημνον φάραγγα.

Δύω ώρας μακράν τής Σπάρτης κεΐται τό μικρόν χωρίον 
Τρύπα, ού τό όνομα έμφαίνει τήν θέσιν του, παρά τήν είσοδον 
τών στενών τοΰ Ταϋγέτου. Τό χωρίον τοΰτο, ού αί λευκαί οίζίαι 
φαίνονται μακρόθεν διά μέσου πυζνοτάτης φυτείας, ζεϊται έπί γρα- 
φιζωτάτου λοφίσκου,· περιρρεομένου ύπό ρυάζων καί διαυγών ύδάτων.

Είς μιζράν άπό τοΰ χωρίου τούτου άπόστασιν άρχεται ή με
γάλη λεγομένη Λαγγάδα, στενή, σκοτεινή άτραπός έν μέσω άπο- 
ζρήμνων βράχων, έπιζρεμαμένων ύπεράνω τής κεφαλής τοΰ οδοι
πόρου ζαί οίονεί έπαπειλούντων νά Οάψωσιν αύτόν ύπό τόν ογκώδη 
τών πετρών σωρόν. Ό,τι είς τάς μεγάλας Άλπεις κυρίως ύπό 
τών περιηγητών θαυμάζεται, τό άγριον τής φύσεως· δ,τι έν τή 
Σαξωνική λεγομένη Ελβετία έλκύει τόν όφθαλμόν, ή μεγαλοπρέ
πεια τών όρεινών γραμμών — ταΰτα πάντα εύρίσζονται συγκεν
τρωμένα έν τω σημείω τούτω τής Πελοπόννησου, μέ τήν δια
φοράν, δτι έν ω έκεϊ ό συνήθως μολυβδόχρους καί κλαίων ούρανός 
παρέχει μελαγχολικήν είς τήν δλην σκηνογραφίαν χροιάν, ένταύθα 
καθαρά ζαί διαρκώς μειδιώσα άτμοσφαΐρα περιχέει τά θαυμάσια 
ταΰτα τής φύσεως.

Υψών τούς όφθαλμούς σου βλέπεις ένθεν καί ένθεν ύψουμένας 
τάς ύψιτενεΐς κορυφάς, έπιστεφομένας ύπό τών πυκνών τοΰ δάσους 
φυλλωμάτων, καί είς τό βάθος, ώς ώραίαν τοΰ θεάτρου σκηνο
γραφίαν, τήν χιονοσκεπή τοΰ Ταϋγέτου κορυφήν, ήτις μακρόθεν σοί 
πέμπει τόν δροσερόν αύτής άσπασμόν. Βαθμηδόν ή στενωπός 
ανοίγεται, καί άφίνων δπισθέν σου τά σκοτεινά βάθη, ένθα τά 
υδατα τόν βροντώδη αύτών έζτελοΰσι χορόν, ύψοΰσαι όλονέν 
έως δτου φθάνεις έπί τής κορυφής τοΰ Προφήτου Ήλιου, δθεν

καταπληκτική σοί παρουσιάζεται θέα. Άφ’ ένός μέν φαίνονται 
μακρόθεν αί εύήλιοι τής Μεσσηνίας πεδιάδες, ας αί χεΐρες τών 
άνθρώπων άμιλλώμεναι πρός τήν φύσιν κατέστησαν άληθεΐς κή
πους, άφ’ ετέρου δέ ή ιστορική ζοιλάς, ένθα κεΐται ή άρχαία τών 
Αθηνών άντίπαλος, ή Σπάρτη. Είναι έν τών ώραιοτέρων θεα
μάτων, τά όποια ό όφθαλμός τοΰ ανθρώπου δύναται νά ΐδη· είναι 
τοποθεσία, ήν έπισκεφθείς τις άπαξ ούδέποτε πλέον λησμονεί. Εκεί 
είς τό ύψος, ένώπιον τοσαύτης μεγαλοπρεπείας, καί κόπους λησμονεί 
καί κακουχίας ό οδοιπόρος, καί συγζεντρών δλας του τάς αισθήσεις 
είς τήν αΐσθησιν τής δράσεως μόνον, έννοεΐ δτι και ή μικρά Ελλάς 
έχει φυσικά; καλλονάς, αΐτινες, άν ζαί άγνωστοι άκόμη, ούχ ήττον 
θαυμάσιαι είναι.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΣ ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ.

Τή 13/18 ’Ιουνίου 1881.

’Επιθυμείτε νά μανθάνητε δ,τι έξ ’Αθηνών ζαινότερον, άλλ’ είς 
τήν λέξιν ταύτην δέν δίδετε ήν σημασίαν έδιδε συνήθως ό Οαμών 
τών άρχαίων άθηναϊζών κουρείων ζαί ό φοιτητής τών σημερινών 
καφενείων. Νέα έννοεΐτε σείς πάντα πλήν τών λεγομένων πολι
τικών, έν ω καί ό σύγχρονος Αθηναίος καί ό πρό Χριστού, λέγω 
τόν τε πανάρχαιον τεττυγοφόρον ζαί τόν πατριώτην τών ήμερών 
τοΰ Άριστίωνος, άζούοντες τό " τί ζαινότερον” θάπήντων διά πολι- 
τιζών θεωριών, δι’ έπιγράμματός τίνος ζατά τοΰ Ίππίου, τοΰ Σύλλα 
ή οίουδήποτε τών σημερινών άνά έξαμηνίαν υπουργών. Αλλά τά 
πολιτικά μου νέα θά έφθανον έωλα μέχρι Λειψίας ζαί εως επι- 
στρέψωσι πάλιν έδώ διά τοΰ φύλλου σας θά ήσαν τόσω γηραιά, 
ώστε άμφιβάλλω άν θά ύπήρχε Κολχίς γόησσα ύποσχομένη νά 
έπαναδώση αύτοΐς τήν νεότητα.

Ανάγκη λοιπόν νά ράνωμεν τούς πολιτικούς ώς ποτέ ό Πλά
των τούς ποιητάς, δι’ άνθέων ζαί νάποζλείσωμεν αύτούς τοΰ περι
βόλου. Άλλά σήμερον άναγζαζόμεθα νάποζλείσωμεν ζαί τούς ποιη- 
τάς. Τόν δημοφιλή Άχιλλέα Παράσχον ραίνομεν έπ’ ΐσης δι’ άν
θέων άντί τών πικρών Κολλύβων, άτινα έμοίρασε δεξιά ζαί 
αριστερά έν άλλως δίκαια πατριωτική λύπη έπί τή έγζαταλείψει 
τής Ηπείρου, Μακεδονίας, Θράκης καί Κρήτης. Άλλ’ έλησμόνησεν 
δτι τήν παραμονήν τών ήμερών καθ’ άς όπωςδήποτε μυριάδες 
δεινοπαθούντων άδελφών άναμένουσι μετά βαΐων ν’ άσπασθώσι τόν 
σταυρόν τής έθνιζής σημαίας δέν έπετρέπετο είς τήν λύπην τοΰ 
ποιητοΰ, ζορυφωθεΐσαν είς άγανάζτησιν, νά έζσπάση άμείδητον 
κατάραν καθ’ ώρισμένου ένός άνδρός ζαί νά ζαταιθαλώση ένα όλό- 
ζληρον τόπον τής πατρίδος του διά τής μνημονεύσεως τών προ
δοτών, ούς έγέννησεν. Ό ποιητής πρέπει νά εΐνε ύψηλός ζαί έν 
τή οργή του, εύγενής ζαί έν τω πόνω του. Πόσον εύαρμοστότερον 
θά ήτο διά τόν ποιητήν άν άντί νά σζορπίση έπιθανάτια κόλλυβα 
ζαί ζατάρας άσυμπαθεΐς, έρριπτεν είς τήν προσερχομένην Θεσσα
λίαν άνθη έπιθαλάμια, όλιγοστά ώς έμπρέπει είς νύμφην άπωρ- 
φανισμένην τής αδελφής. Ή όδύνη τοΰ μουσοπόλου, οΰτω δα- 
ζρυόεν γελώντος, θά έθιγε τότε τήν καρδίαν ζαί τό μανδύλιον δπερ 
θά εϊχομεν έτοιμον ΐνα χαιρετίσωμεν τήν φίλην παρθένον θά έφέ- 
ρομεν αύτομάτως είς τά όμματα, ΐν’ άπομάξωμεν τό καταλειοόμενον 
δάκρυ. Διά τοΰτο λοιπόν μακράν ζαί οί ποιηταί σήμερον άφ’ ού 
χάριν τής πολιτικής χάνουσι τό μειδίαμά των.

θά έκαζίζομεν ϊσως δλιγώτερον τούς ποιητάς, άν μιμούμενοι 
τόν ’Αμερικανόν Bret Hart καί τήν πραγματικήν σχολήν τής 
άμερικανιζής ποιήσεως έψαλλαν τά παρασκευαζόμενα μέγαλα δη
μόσια έργα, δσα ώς έκ συνθήματος πολλά διά μιας σχεδιάζονται 
ή άρχονται όσονούπω, μέλλοντα ναύξήσωσι τήν συγκοινωνίαν ή τάς 
παραγωγικάς τής χώρας δυνάμεις. Ή ξήρανσις τής Κωπαΐδος, ή 
διάτρησις τοΰ ισθμού τής Κορίνθου, ή σύστασις μεγάλης γαλλικής 
έταιρείας πρός έξόρυξιν τών μαρμάρων τής Πάρου, ή αΐτησις παρα
χωρήσεως σιδηροδρομικών τινων γραμμών έλκύουσιν έκάστη δι’ 
ίδιου ένδιαφέροντος είς έαυτήν τήν προσοχήν. Δέν είναι τά τοι- 

αΰτα έργα μιας ήμέρας ούτε ένός έτους. Έχρειάσθη νά παρέλθωσι || 
πολλοί χρόνοι, νά σωρευθώσι κεφάλαια πολλά έν τώ τόπω, ναύ- 
ξηθή πως έξωτεριζώς ή δημοσία πίστις τής. Ελλάδος, ΐνα έπι- 
χειρηθώσιν έν τελευτώντι τω καθ’ ήμάς αίώνι έργα, ών τινα έτί- 
μησαν τήν άρχαίαν τεχνουργίαν ή δειζνύουσι τό μεγαλεπήβολον 

τών άρχαίων πνεύμα.
Δύο τών προειρημένων έπιχειρήσεων δέν εΐνε έπινόημα τών 

νεωτέρων, άλλά κατήρξαντό αύτών ήδη οί αρχαίοι· έννοώ τήν άπο- 
ξήρανσιν τής λίμνης Κωπαΐδος καί τήν τομήν τοΰ κορινθιζοΰ 
ισθμού. Είς τούς άρχαίους κατοίκους τής πεδιάδος τής Λεβαδείας 
παρεΐχεν ή λίμνη, ήτις φέρει τό δνομα έζ τής παραζειμένης 
άρχαίας πόλεως τών Κωπών, δσα λίμνη δύναται φέρειν, καλάμους 
άξιολόγους, σχοινιά έζ τών παρά τήν Άλίαρτον μάλιστα σχοίνων 
ζαί τάς έγχέλεις έκείνας τάς ζαί μεγέθει μέγιστα; ζαί έσθίειν 
ήδίστας άς ού μόνον ό έγχώριος εύχαρίστως έγεύετο καί είς τό 
έξωτερικόν έστελλεν, άλλά ζαί έθεώρει άξίας αύτών τών θεών, είς 
οδς προσεφέροντο έξαιρετικαί τινες κοσμούμεναι διά στεφάνων. 
’Εννοείται δτι τάς έτίμων δεόντως οί Βοιωτοί ιερείς τών θεών τών 
άξιουμένων τοιούτων δωρεών. Άλλ’ οί άρχαΐοι δέν εΐχον περι- 
ορισθή είς ταΰτα τά δώρα τής λίμνης ζαί τήν κριθήν ζαί τόν 
παχύν πυρόν δν παρεΐχον δσα τών μερών τής λίμνης έζαλλιεργοΰντο 
άπαλλασσόμενα τών ύδάτων ζατά τινας μήνας τοΰ έτους. Ήδη έν 
μυθικοΐς χρόνοι; γίνεται λόγος περί τών ζημιών άς έπροξένησεν 
ό Ηρακλής είς τήν πεδιάδα τοΰ Όρχομενοΰ έμφράξας τό χάσμα 
ήτοι τήν ζαταβόθραν ήτις διά τοΰ όρους άπήγε τά υδατα τής 
λίμνης. ’Εντεύθεν έξάγεται δτι έν τοΐς χρόνοι; τής μυθώδους 
άζμής τοΰ κράτους τών Μινυών διετηρεΐτο- έν τάξει ό. εκρούς τών 
ύδάτων. Καί πράγματι ή μελέτη τών φυσικών ζαταβοθρών δι 
ών έζρέουσι τά υδατα δεικνύει δτι συνήργησέ πως ζαί ή τέχνη 
είς τελείωσιν ζαί διατήρησιν τών ύπονόμων εκείνων, αΐτινες 
προήλθαν έζ σχισμάδων έν τοΐς τιτανώδεσι στρώμασι τών όρέων 
τών περιβαλλόντων τήν λίμνην. Εΐνε δ’ αί ζαταβόθραι αύται, δι’ 
ών διειςδύσαντα τά υδατα εύρον τέλος διέξοδον ζαί ήνέωξαν 
ύπόγειον δρόμον πρός τήν άντίθετον τών όρέων πλευράν, είκοσι 
καί τρεις, ών τέσσαρες μόνον, ή τοΰ Κεφαλαριοΰ, ή τής Βύνια; 
ζαί αί δύο τής Καρδίτσας έχουσι σημασίαν αί πλεΐσται άλλαι 
εΐνε άνάξιαι λόγου ώς έχουσαι τό στόμιον ύψηλότερον τής έπιφα- 
νέίας τής λίμνης, οΐα ύπάρχει ζατά τό πλεΐστον μέρος τοΰ έτους. 
Οί άρχαΐοι λοιπόν ού μόνον έγνώριζον τά βέρεθρα ταΰτα, άλλά 
ζαί έχρησιμοποίησαν αύτά ζατά τό ένόν πλήν δέν δυνάμεθα περί 
αύτών νά εΐπωμεν δτι καί κατώρθωσαν άποξήρανσιν τής λίμνης 
πλήρη. Τοΰθ’ δπερ έπετεύχθη ύπ αύτών, ζαί θά ζατωρθοΰτο έτι 
μάλλον άν έπεραιοΰντο αί ύπ’ αύτών έπιχειρηθεΐσαι έργασίαι, ήτο 
ή άμυνα τών έζτάζτων ζαί τακτικών πλημμυρών, δι’ ής έζερδαίνετο 
έδαφος έζτάσεως 110,000 στρεμμάτων, καί ίσως ποτέ ή χρησιμο
ποίησή μεγάλου μέρους τοΰ πυθμένος τής λίμνης. 'Ότι δέ τό 
πρώτον έκεΐνο μέχρι τίνος δύναται νά Οεωρηθή ώς έπιτυχόν 
άποδειζνύει ή έλλειψις ειδήσεων περί πλημμυρών σπουδαίων τής 
Κωπαΐδος έζ τών ιστορικών χρόνων, έν ώ ζατά τούς μυθικούς ζαί 
προϊστορικούς άναφέρεται ό έξ έπικλύσεως έν ώρα χειμώνος 
άφανισμός τεσσάρων πολισμάτων, τής Έλευσΐνος, τών ’Αθηνών, 
τής Άρνης καί τής Μιδείας. Τήν άλήθειαν τών ειδήσεων τούτων 
Οάποδείξωσιν αί πρός άποξήρανσιν τής λίμνης έγρασίαι, αΐτινες 
πολλαχώς θά έχωσι διάφορον άρχαιολογιζόν.

Μεγίστη ύπήρξε περί τήν Κωπαΐδα ή έπιχείρησις τοΰ 
Μεγάλου Αλεξάνδρου, δςτις άποφασίσας τήν συστηματικήν καί 
πλήρη άποξήρανσιν τής λίμνης άνεθηκεν αύτήν είς Κράτητα τόν 
Χαλκιδέα. Πρώτον έργον τοΰ τολμηρού τούτου μηχανικού ύπήρξεν 
ή κάθαρσις τών άρχαίων καταβοθρών καί ή σζαφή βαθειών διωρύ
γων δι’ ών διωχετεύθησαν τά λιμνάζοντα υδατα. Αλλ’ είχε πολλω 
μείζονα σχέδια, θέλων διά μακροΰ οχετού κατά τήν βορειανατολικήν 
τής λίμνης γωνίαν νάπάγη τά υδατα είς τήν εύβοϊκήν θάλασσαν. 
Σώζονται δέ καί λείψανα τής προετοιμασίας πρός τό τοιοΰτο μέγα 
έργον δπερ άπεκώλυσαν αί έριδες τών βοιωτικών πόλεων πρός άλλήλας.

Άνάλογον τού μεγάλου έργου δπερ Αλέξανδρος ο Μέγας 
διενοήθη ζαί ήρξατο έν Βοιωτία, έζήτησε νά πραγματοποίηση 
κατά τόν κορινθιακόν ισθμόν ό Νέρων. Καί περί άλλων πολλών 
ισχυρών πρό αύτοϋ λέγεται δτι διενοήθησαν τήν διόρυξιν, περί 
τοΰ Περιάνδρου, Δημητρίου τοΰ Πολιορζητοΰ, Ιουλίου Καίσαρος, 
Καλιγούλα, Ήρώδου τοΰ Αττικού. Άλλ’ έζεΐνος πρώτος έβαλε 
χεΐρα είς τό έργον, δπερ διεζόπη μετά βραχύ τό μέν ένεκα τής 
έζφρασθείσης, ώς φαίνεται, γνώμης δτι ή έπιφάνεια τών δύο 
εκατέρωθεν θαλασσών δέν είχε τό αύτό ύψος καί έπέζειτο έντεΰθεν 
κίνδυνος έπικλύσεως τής Κορινθίας, κυριώτερον δέ διότι σοβαρώτερα 

’χρέη έν Ρώμη ήνάγκαζον αύτόν νά παραίτηση σχέδιον έν τω 
κόμπω δυναστικής μεγαλοβουλίας έπιχειρηθέν. Άλλως είς τούς 
δύο λόγους οιτινες τότε έφαίνοντο προζαλοΰντες τήν διόρυξιν 
έπήρκουν οί άρχαΐοι δι’ άλλων μέσων. Ό μέν διάπλους τών 
μικρών έμπορικών πλοίων διά τοΰ μέλλοντος πορθμού κατωρ- 
θοΰτο έπί τοΰ ισθμού άξιόλογα διά τοΰ λεγομένου Διόλζου, μετα- 
φερομένων τών πλοίων έφ’ αμαξών είς τήν άντίπεραν θάλασσαν 
διά τού στενωτάτου μέρους τοΰ ίσθμοΰ. Περί δέ τής άπό τών 
βορείων έπιδρομών άσφαλείας εΐχον έκπαλαι φροντίσει οί κάτοικοι 
τής ΓΙελοποννήσου δι’ άνιδρύσεως τειχών καταλλήλων άτινα 
έπανειλημμένως μνημονεύονται έν τή 'Ελληνική ιστορία.

Καί οί μέν άρχαΐοι άφήζαν άτέλεστα τά δύο μεγάλα έζεΐνα έργα 
ε’ίτε διά τήν άνεπάρκειαν τών τεχνικών αύτών μέσων είτε διότι δέν 
παρίστατο έπείγουσα ή ανάγκη. Άλλ’ ό νεώτερος κόσμος έχει άλλας 
χρείας, άλλα δέ μέσα διαθέτει ή νεωτέρα έπιστήμη. Ουτω δέ δ,τι 
δέν κατώρθωσεν ό Αλέξανδρος ζαί ό Νέρων έπιτυγχάνεται σήμερον 
διά τών ήνωμένων κεφαλαίων τών. πολλών. Καλλίας.

Ο ΚΟΜΗΤΗΣ ΤΟΥ 1881.

Ό κατά τάς ήμέρας ταύτας ορατός ήμΐν κομήτης, ό τή προ- 
λήψει νέαν πάλιν δούς τροφήν ζαί τό τέλος τοΰ κόσμου προαγγέλ- 
λων, είναι ό ύπό τοΰ διδάζτορος Gould έν Κορδόβη τής Αμερικής 
άναζαλυφθείς. Επειδή δέ καθ’ δν χρόνον άνεκαλύφθη ύπήρχεν 
ήδη έν ικανή άπό τού ήλιου άποστάσει, έφάνη καθ’ δλην αύτοϋ 
τήν άνάπτυξιν. Έπιμελώς έκτοτε παρετηρήθη ζαί έπισταμένως 
έξητάσθη. ’Έχει μεγάλην πρός τόν κομήτην τοΰ έτους 1807 ομοι
ότητα ού μόνον ώς πρός τήν διά τοΰ περιηλίου διάβασίν του άλλά 
καί ώς πρός τήν κλίσιν καί τήν πορείαν του. Ό κομήτης ούτος 
διευθύνεται άπό τοΰ αστερισμού τής Καμηλοπαρδάλεως πρός τόν 
άστερισμόν τοΰ Δράζοντος ζαί έντεΰθεν πρός τόν τής μικράς 
Άρ ζτου. ’Επειδή δέ ταχέως πολύ άπομαζρύνεται άπό τοΰ ήλιου 
ζαί άπό τής γής θέλει ταχέως άπολέσει ζαί τήν λάμψιν του καί 
περί τά τέλη ’Ιουλίου θά φέγγη έξάζις δλιγώτερον παρ’ δ,τι έφεγγε 
κατά τά τέλη ’Ιουνίου. Έλέχθη δτι δ κομήτης ούτος ύπερτερεΐ 
ζατά τήν λάμψιν πάντων τών άπό τού έτους 1858 παρατηρηθέντων 
κομητών. 'Γούτο ισχύει μόνον ώς πρός τόν πυρήνα αύτοϋ ούχί 
δμως καί ώς πρός τήν κόμην, ήτις έχει μήκος 30 μόνον μοιρών, έν 
ώ δ κομήτης τοΰ 1874 εΐχε κόμην μήκους 50 δλων μοιρών.

Έάν δ σήμερον δρατός κομήτης ήναι ό αύτός πρός τούς πρό- 
τερον φανέντας, τούτο δέν δύναται τις άκόμη νά προσδιορίση, 
διότι άπαιτοΰνται πρός τοΰτο καί άλλαι παρατηρήσεις. Οί αστρο
νόμοι εύρίσζονται είς μεγάλήν κίνησιν ζαί τό αποτέλεσμα τών 
παρατηρήσεων αύτών έσεται βεβαίως περίεργον ζαί σπουδαΐον διά 
τήν έπιστήμην.

ΤΟ ΜΝΉΜΕΙΟΝ ΤΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ ΕΝ ΜΕΣΟΑΟΓΓΙΩι.
(μετά είχάνος, δρα σελ. 73.)

Ή ιστορία τών λαών δέν διδάσκεται άπό μόνων τών βιβλίων 
ζαί έν μόνοις τοΐς σχολιζοΐς έδράνοις. Τά διδάγματα ο αύτής, 
ΐνα ζώσιν άληθώς ζαί είσδύωσι μύχια είς τά σπλάγχνα τών έθνών. 
πρέπει νά θηλάζωνται άπ’ αύτής τής πρώτης νεότητος ώς άπό
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μυρίων κρουνών. 0 βίος τών μεγάλων άνδρών, οι άθλοι αυτών 
και αί πρός τά έθνη εύεργεσίαι πρέπει νά γίνωνται, εί δυνατόν, 
προσιτά είς τά όμματα τοϋ παιδός ώς είκών .και εις τά ώτα τοΰ 
πρεσβύτου ώς άνάμνησις άπωτάτη. Η ιστορία, ΐνα ζή διατηρούσα 
μεν την γνώσιν τοΰ παρελθόντος καί την προς τάγαθά εύγνωμο- 
σύνην, άδρύνη δέ διά τοΰ μεγαλοποιοϋ αύτής παραδείγματος και 
παροτρόνη είς αρετήν τούς έπιγενεστέρους, πρέπει νά γίνηται ούτως 
είπεϊν όρατή και ακουστή. Είς τούτο δέ πλήν τής έν τοΐς σχο- 
λείοις και από τοΰ βιβλίου διδασκαλίας δύνανται τά μάλιστα νά 
συντείνωσιν αί καλαί τέχναι. Δΐ αύτών παρέχεται είς τάς σκιάς 
τοΰ παρελθόντος αίμα καί σάρξ, δι’ αύτών οΐ άνδρες τής ιστορίας’ 
οίονεί άναζώσι καί αί σκηναί τών άποιχομένων χρόνων δύνανται 
νά θερμάνωσιν ημάς καί ζωογονήσωσιν. Ή ποίησις πρέπει με- 
γαληγοροΰσα νά χρωματίζη τό παρελθόν διά τοΰ γοητευτικού αύτής 
χρωστήρος· ή ζωγραφική καί ή γλυπτική νά παρέχωσιν ήμΐν 
ζωηρά, εύκίνητα, επαγωγά αντίγραφα τής ιστορικής ζωής.

Εύτυχεϊς αί πόλεις έν αΐς ύπομιμνήσκονται αί άρεταί τών 
προγόνων έν μέν τοΐς Οεάτροις διά μεγαλοπρεπών δραμάτων, έν 
δέ ταϊς πλατείαις δι εύγλύπτων ανδριάντων τών μεγάλων άνδρών, 
έν δέ τοΐς μουσείοις διά καλλιτεχνικών εικόνων τών προγονικών 
ανδραγαθιών, έπί δέ τών οικογενειακών σκευών διά τής γλαφυράς 
παραστάσεως τοΰ παρελθόντος. Παραστήσατε τότε τόν παΐδα ή 
τόν άνθρωπον τοϋ λαού ένώπιόν τίνος έκείνων τών ανδριάντων, 
προ μιας τών εικόνων έκείνων καί ονομάσατε απλώς αύτω τόν 
άνδρα ή τήν μάχην. Ή έπίκλησις έκείνη θά όμοιάζη προς τήν 
σάλπιγγα τοΰ αρχαίου έκείνου ζωγράφου, δστις ένεθουσίασε τά 
παριστάμενα πλήθη έπιδεικνύων. αύτοϊς τήν ύπ’ αύτοΰ γραφεΐσαν 
εικόνα μάχης, άφ’ οδ πρώτον διέταζε νά σαλπίσωσι τό έμβατήριον.

Οί ανδριάντες δέν δίνε μόνον κόσμημα τών πόλεων καί ζώσα 
τής ιστορίας διδασκαλία, αλλά καί δείγμα τής εύγνωμοσύνης τών 
πολιτών. Ούδείς ο έξευτελίζεται τιμών τόν εύεργέτην, ούδ’ εΐνε 
δείγμα ταπεινής ψυχής ή πρός τούς αληθώς μεγάλους τιμή. Οί 
δ’ έκ τοιούτων λόγων ύπό τών πολιτών άνεγειρόμενοι ανδριάντες 
καθίστανται οίονει ύρόσημά τινα πνευματικώς έκδηλοΰντα τήν 
εύγενή έπί τά μεγάλα έργα τών έθνών σταδιοδρομίαν.

Τοιοΰτος εΐνε ό άνδριάς, δν έγείρει ή ελληνική ευγνωμοσύνη 
είς τόν Βύρωνα πεντήκοντα έτη καί ύπερέκεινα μετά τόν εύγενή 
αύτοΰ θάνατον.

Δέν πρόκειται ενταύθα ν’ άναγράψωμεν τόν βίον τοΰ δαιμόνιου 
ποιητοΰ ούδέ τούς τελευταίους μήνας τοΰ μεγάλου φιλέλληνος. 
Ήγάπησε τήν Ελλάδα άγνοουμένην ακόμη καί περιφρονουμένην, 
δτε δ’ αί θύελλαι τής θερμής αύτοΰ καρδίας ήνάγκασαν αύτόν νά 
έπιζητήση έν τή περιοδεία θυμηδίαν, είς τήν Ελλάδα έφερον 
αύτόν τά βήματά του τω 1809. Καί άνύψου μέν αύτόν τό μέγα 
παρελθόν τής χώρας καί έθελγον αύτόν τάθάνατα μνημεία τών 
Ελλήνων, αλλά μάλλον εΐλκυεν αύτον ή καλλονή τών τοπείων καί 
προύκάλει τό διάφορον αύτοΰ ή κατάστασις τής συγχρόνου Ελ
λάδος. Βλέπων τάς ’Αθήνας άνεφώνει- “'0 ούρανός σου εΐνε πάν- 
“τοτε έπ’ ίσης κυανοΰς, οί βράχοι σου έπ’ ΐσης απότομοι, τά άλση 
“σου έπ’ ΐσης δροσερά, καί οί αγροί σου άναθάλλουσι, καί ένωρι- 
“μάζει ή έλαια ώς καθ’ ούς χρόνους σοί προσεμειδία ή Άθηνά. 
“ 0 Υμηττός σοί αποτίνει ακόμη τόν γλυκύν του φόρον, τόν τοΰ 
“μέλιτος, ή δέ μέλισσα φαιδρά καί έλευθέρα, φερομένη έπί τών 
“πτερύγων τών ανέμων τοΰ όρους σου, ένιδρύει ακόμη τήν εύώδη 
“αύτής κυψέλην. Ώς άλλοτε, ό ’Απόλλων χρυσόνει διά τών πυρών 
“του τά μακρά σου θέρη καί ύπό τάς ακτίνας αύτοΰ λευκανθίζουσι 
“τά μάρμαρα τοΰ Πεντελικοΰ. Ή τέχνη, ή ελευθερία, ή δόξα 
“παρήλθον, άλλ’ ή φύσις εΐνα ακόμη ώραία.”

"Οτι δέ δέν ήτο αναίσθητος οδτε πρός τής έμπνου ελληνικής 
καλλονής τά θέλγητρα άποδεικνύει τό έρωτικόν αύτοΰ αίσθημα 
πρός τήν Μαριάνναν Μάκρη, ήτις ώς κόρη τών ’Αθηνών άπη- 
θανατίσθη ύπό τοΰ ποιητοΰ έν τω γνωστώ ποιήματι The maid 
of Athens, ου έκαστη στροφή τελευτά είς τήν ελληνικήν έπωδόν- 
"Ζωή μου σάς αγαπώ.” Άλλ’ έξαγόμενον τής περιοδείας έκείνης

δέν ήδύνατο νά εΐνε διά τήν εύαίσθητον τοΰ ποιητοΰ ψυχήν άλλο 
παρά τήν πεποίθησιν ήτις ένεχαράχθη έν τω άλησμονήτω αύτοΰ 
στίχω

’t is Greece, but living Greece no more 
ήτοι· ' Εΐν’ ή Ελλάς, αλλά Ελλάς δέν εΐνε πλέον ζώσα.” Πλήν 
άλλ’ δτε μετά δεκαπέντε έτη έπανήλθεν είς τήν Ελλάδα, δέν ήτο 
τό εξής νεκρά. Δέν ήτο πλέον ή αξιοθέατος χώρα, ήν έπεσκέ- 
πτοντο χάριν τών αρχαίων αύτής μνημείων οί φιλοθεάμονες περιη- 
γηταί καί οί περίεργοι φιλάρχαιοι. Εΐχον παρέλθει τρία έτη καί 
ύπερέκεινα άφ’ δτου περιβεβλημένη κράνος καί κραδαίνουσα τό 
δόρυ εΐχεν ομοιότητα πρός τήν πάνοπλον Αθήναν. Εΐχον ήδη 
τελεσθή μεγάλαι ανδραγαθίαν, εΐχον γείνει θυσίαι αιματηροί, εΐχον 
συγκινήσει τήν Εύρώπην θάνατοι ένδοξοι. Εΐνε μέν άληθές δτι 
οί ομηρικοί ήρωες τών όπλοχαρών έκείνων χρόνων πολλάκις άντί 
νά περιβάλλωνται τήν λεοντήν πρός τούς άλλοφύλους, ήρκοΰντο 
είς τήν πρός τούς ομογενείς καί συναγωνιστάς αλωπεκήν · άλλ’ 
δμως έν έκείνω τω λαβυρίνθω τών άγώνων καί τών ερίδων, τής 
πάλης καί τών στάσεων, έκυοφορεΐτο ή άναγέννησις τής Ελλάδος.

Οποία διαφορά μεταξύ τής πρώτης έκείνης έπισκέψεως τοΰ 
Βύρωνος είς Μεσολόγγιον τω 1809 καί τής δευτέρας αύτοΰ μετα- 
βάσεως αύτόσε τω 1824! Ποιούμενος ό φίλος αύτοΰ ποιητής θω
μάς Μούρ έν τοΐς βιογραφικοΐς περί Βύρωνος άπομνημονεύμασι 
λόγον περί τής πρώτης έκείνης έπισκέψεως λέγει- “’Ενταύθα εΐνε 
“άδύνατον νά μή σταματήσωμεν καί νά μή άναμνησθώμεν έν όλί- 
“γοις τής έπισκέψεως ήν ό Βύρων έποιήσατο είς τήν αύτήν πό- 
“λιν μετά δεκαπέντε έτη, δτε, εύρισκόμενος έν τή άκμή τοΰ βίου, 
“έν δλη τήςδόξη τής φήμης αύτοΰ, ήλθε νά άποθάνη, άγωνιζόμενος 
“ύπέρ τής χώρας, ήν νΰν διέτρεχεν ώς νεανίας καί ώς ξένος. Άν 
“δαίμων ήδύνατο νά προείπη αύτώ τότε τά γεγονότα άτινα έμελλον 
“νά πληρώσωσι τό χρονικόν τοΰτο διάστημα, αν ήδύνατο νά έπι- 
“δείξη αύτω άφ ένός μέν τούς αναμένοντας αύτόν θριάμβους, τήν 
“δύναμιν ήν ή μεγαλοφυΐα αύτοΰ άποκτώσα ήμέραν τινά έπί τάς 
“καρδίας έμελλε νά ύψώση αύτάς ή καταβάλη, νά φωτίση αύτάς 
“ή κατασκιάση, άφ’ έτέρου δέ πάντας τούς πόνους τούς συνδεδε- 
“μένους μετά τούτου τοΰ δώρου, τήν έξάντλησιν, τήν κόπωσιν τής 
“ψυχής, τούς αγώνας τής φαντασίας, τήν φαγέδαιναν έκείνην τής 
“διηνεκούς έσωτερικής φλογός, ήτις έν ο’> θαμβόνει τούς άλλους 
“καταλυμαίνεται τον έχοντα αύτήν, τόν φθόνον δν τοιαύτη άνύψωσις 
“έξεγείρει έν τοΐς άνθρώποις καί τήν έκδίκησιν δι ής τιμωροΰσιν 
“έκεΐνον, δστις άναγκάζει αύτούς νά βλέπωσιν ύψηλά, αν έγνώριζε 
“πάντα ταΰτα, ήθελε προςδεχθή τήν δόξαν έπί δροις τοιούτοις; 
“Δέν ήθελε μάλλον κρίνει δτι ή πληρωμή ήτο ύπέρμετρος καί 
“δτι άγών τοιοΰτος κατά κόσμου άγνώμονος έφ’ δσον έζη, θά 
“ευρισκε μικράν τήν άνταμοιβήν καί έν αύτή τή αθανασία τή 
“παρακολουθούση τό όνομα αύτοΰ;”

Άλλ’ δμως αύτός ό εύγενής θάνατος προςέθηκε νέαν αιγλην 
είς τόν στέφανον τοΰ ποιητοΰ. Ή έμφάνισις τοΰ ώραίου, μεγα- 
λοδώρου, φιλέλληνος λόρδου καί τής γενναίας αύτοΰ καί πρακτικής 
ένεργείας έν Μεσολογγίω έδωκε κατά τούς ολίγους μήνας τής 
αυτόθι παρουσίας του ζωήν καί έλπίδας, χαράν καί ένίσχυσιν είς 
τούς ύπέρ πατρίδος άθλοΰντας. Ή δέ ήμέρα τοΰ θανάτου αύτοΰ 
ύπήρξεν αληθής ήμέρα πένθους διά τούς Μεσολογγίτας. 'Γίς δέν 
εΐχεν άκούσει εύθύς άμέσως δτι ό λόρδος, καταληφθείς τη 28 Μαρ
τίου κατά τήν συνήθη αύτώ ιππασίαν ύπό βροχής .ραγδαίας καί 
άσθενήσας ύπό σφοδρού πυρετού, έμενε κλινήρης; Τίς δέν ήρώτα 
περί τής δεινουμένης αύτοΰ άσθενείας καί είς τίνα δέν εΐχον έμ- 
ποιήσει έντύπωσιν ίσχυράν οί τελευταίοι λόγοι τοΰ φιλέλληνος 
Άγγλου πρός τόν ιατρόν αύτοΰ μάτην έπιμένοντα νά τόν φλεβο- 
τομήση; “Δέν δέχομαι, είπε, νά χύσω ούδέ σταγόνα τοΰ αίματός 
“μου έπί τής κλίνης- πρόθυμος είμαι νά χύσω αύτό δλον έν τοΐς 
“πεδίοις τής μάχης.”

Ητο δευτέρα ήμέρα τοΰ Πάσχα ή θλιβερά έκείνη έβδομη 
Απριλίου, καθ’ ήν άπέθανεν ό Μυλόρδος, καί τό Μεσολόγγιον δλον 
δέν έπάσχασεν ούδ’ έχόρευσεν ούδ’ έχάρη τό έτος έκεΐνο. Έκα-

στος δέ τών τριάκοντα έπτά κανονιοβολισμών, οΐτινες εδηλουν τα 
ισάριθμα έτη τής βραχείας ζωής τού άποπτάντος, προύκάλει νέον 
νυγμόν είς τήν καρδίαν τών Μεσολογγιτών. Ή κηδεία αύτοΰ 
ταριχευθέντος έγένετο λαμπρά τή δεκάτη Απριλίου, βασταζόμενου 
τοΰ λειψάνου ύπό'Ελλήνων στρατηγών καί τών οικείων του ποιη- 
τοΰ. Έν δέ τή έκκλησία τού αγίου Νικολάου έψάλη μετά συγ

κινήσεις ή νε
κρώσιμος ακολου
θία καί άπενεμή- 
θησαν τω νεκρώαί 
νενομισμέναι τι
μά!, έκφωνηθεν- 
τος λόγου επική
δειου ύπό του 
Σπυρίδωνος Τρι- 
κούπη. Καί τό 
μέν σώμα αύτοΰ 
συνωδά τή θελή
σει τοΰ ποιητοΰ 
έστάλη είς τήν 
Αγγλίαν ΐνα τα
φή έν τω προγο
νικοί κοιμητηρίω, 
ή δέ πόλις τοΰ 
Μεσολογγίου έ- 
κράτησεν αύτοΰ τα 
σπλάγχνα, κατα- 
τεθέντα έν τή έκ
κλησία τοΰ άγιου 
Σπυρίδωνος.

Τόν Βύρωνα 
δέν έκλαυσε μόνη 
ή πόλις ήν έξε- 
λέξατο ώς κέν- 
τρον' τής ένερ
γείας αύτοΰ καί 
έν ή έπέπρωτο 
προώρως νάπο- 
θάνη, άλλ’ έθρή- 
νησεν αύτόν ά'πα- 
σα ή σύγχρονος 
Ελλάς εύγνωμο- 
νοΰσα, 
ιστορία τοΰ με
γάλου 
γώνος 
αύτοΰ 
μετ’ 
εύγνωμοσύνης. 
"Οτε δέ τό έθνος 
ήρξατο κατ’ ολί
γον επιθεωρούν 
τούς παλαιούς αύ
τοΰ λογαριασμούς, 
σπεύδει ήδη έν τοΐς 
μέγαν φιλέλληνα. Ή δέ πρωτοβουλία οφείλεται εις 
καπενταετίας περίπου ίδρυθέντα ύπό φιλομούσων νέων φιλολογικόν 
σύλλογον, δστις έτίμησεν έαυτόν έκλέξας τό όνομα τοΰ ποιητοΰ. 
Δέν θά φθονήσωσι δέ οί Μεσολογγΐται άν τήν έπιβαλλομένην είς 
τόν δήμον αύτών ένδειξιν εύγνωμοσύνης πρός τόν Βύρωνα άνέ- 
λαβον καί έξετέλεσαν οί νεαροί εταίροι τού ομωνύμου συλλόγου, 
δστις καί άλλα έπραξεν άγαθά έν τώ τόπω, φιλοτίμως συνερ- 
γαζόμενος έν τω σταδίω τής ήθικής καί πνευματικής άνα- 
πλάσεως πολλών τών παρ’ ήμΐν κακώς έχόντων μετά του όλι-

έν δέ τή

εθνικού ά- 
τό όνομα 
άνεγράφη 

ίδιαζούσης

γον πρεσβυτέρου συλλόγου Παρνασσού καί άλλων γεραιτέρων σω
ματείων. ,

Ό σύλλογος Βύρων άπό δεκαετίας περίπου συνεστησεν ιΟιαν 
επιτροπείαν καί προυκάλεσε τά 
μόνων τούτων, πρός ΐορυσιν μνημείου είς 
λογγίω. Άλλ’ ένεκα τών κατά τά τελευταία ετη

ΤΠΟΒΡΤΧΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΑΝΟΣ.

πρώτοις νά τίμηση δΐ ίδιου μνημείου τόν 
τόν πρό δε-

τής εύγνωμοσύνης τοΰ έλληνικόΰ έθνους

δεκαετίας
τάς συνδρομάς τών ομογενών, και 

:ίς τόν Βύρωνα έν Μεσο- 
ποί^λών άναγκών 
τής πατρίδος αί 
συνεισφορά! προ- 
έβησαν βραδέως, 
ώστε μόλις περί 
τάς δεκαέξ χιλι
άδας δραχμών συ- 
νήχθησαν μέχρι 
τούδε. Γενομένου 
δέ διαγωνισμού 
ήρίστευσε τό σχέ- 
διον τοΰ έν Σύρω 
γλύπτου Βιτάλη, 
δστις άπό τίνος 
κατατάσσεται έν 
τοΐς φιλοτιμοτέ- 
ροις τών παρ ή
μΐν καλλιτεχνών. 
Τοΰ άνδριάντος δέ 
τούτου, δστις έ- 
περατώθη ήδη 
καί μετά τινα 
χρόνον βραχύν θά 
σταθή έν Μεσο
λογγίω, δημοσι- 

. εύομεν σήμερον 
τό άπεικόνισμα έκ 
φωτογραφίας τοΰ 
έν Έρμουπόλει 
φωτογράφου Δα
μιανού. Ο γλύ
πτης παρέστησε 
τόν ποιητήν ορ- 
θιον, διά μέν τής 
δεξιάς δεικνύοντα 
τήν χώραν ύπέρ 
ής έμόχθησε καί 
ένθα άπέθανε, διά 
δέ τής άριστεράς 
κρατούντα δέλτον, 
ένέχουσαν ίσως 
τά άσματα τοΰ 
Child - Harold, 
έν οΐς έξυμνεΐται 
ή ελληνική γή. 
Οδτω δ’ έκδηλοΰ- 
ται διά τών δύο 
τούτων σημείων 
ό διπλούς λόγος 

πρός τόν Βύρωνα ώς
ποιητήν, δστις έψαλε τήν πατρίδα καί ώς φιλέλληνα ύπέρ αυτής 

’Επίγραμμα τοΰ καθηγ. Δ. Σεμιτέλου-καί έν αύτή θανόντα.
Βρεττανίης όμότιμον άθρει στας, ξεΐνε, Βύρωνα, 

δν πέρι -χήρι φίλευν Μνημοσύνης θύγατρες-
Τών ο εύεργεσιών μνήστιν σωζοντες άγήρω 

Έλληνες στήσαν λάϊνον έξ έράνου.
Εύτε γάρ Ελλάς έτείρετ’ έλευθερίης έν άέθλφ 

ήλυθε θαλπωρή χάρμα τε μαρναμένοις.
Σπ. Π. Λάμπρος.
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ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΝ ΤΑΪΡΟΙΣ
ύπό

ΓΑΙΤΟΤ.
(δρα προηγούμ. άριθμόν.)

ΟΡΕΣΤΗΣ (προσερχόμενος).
Υπέρ Πυλάδοο εύχεσαι και ύπέρ σοΰ;
Μή τότε, τ’ δνομά μου μή παρέμβαλλε. 
Τδν ένοχον δέν σώζεις προσλαβοΰσά τον, 
καί τήν άράν καί βλάβην συμμερίζεσαι.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Ή έμή τύχη καί ή σή συνδέονται.

ΟΡΕΣΤΗΣ.
ΙΙοσώς. Άφες με μόνον, άσυνόδευτον, 
είς τους νεκρούς ν’ άπέλθω. Καί αν έκρυπτες 
ΰπδ τδ κάλυμμά σου τον παράνομον, 
τάς άκοιμήτους δέν θενά διέφευγεν 
ή σή δέ παρουσία, ούρανόπεμπτε, 
δέν τάς διώκει, πρδς στιγμήν τάς άπωθεϊ. 
Οί χαλκοί πόδες οΐ αυθάδεις των αύτδ 
τό Ιερόν σας άλσος νά πατήσωσι 
φοβούνται· δμως τούς ακούω ποΰ καί ποΰ 
τούς άπαισίους καγχασμούς των. Κάθηνται 
όμοίως λύκοι, δένδρον περιβάλλοντες, 
έφ’ ού έσώθη οδοιπόρος άναβα;.
Σκηνοΰσιν έξω -προσκαθήμεναι. Μικρόν 
αν μακρυνθώ τοΰ άλσους, άνεγείρονται, 
καί τούς τών κεφαλών των δφεις σείουσαι, 
κ’ έγείρουσαι είς νέφη τον κονίσαλον, 
τό θήρευμά των άπηνώς διώκουσι.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Όρέστ, άκούεις φίλην λέξιν παρ’ έμοΰ;

ΟΡΕΣΤΗΣ.
Αύτήν δι άλλον φύλαςον, θεοφιλή.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Έκ θεών νέα άνατέλλει σοι ελπίς.

ΟΡΕΣΤΗΣ.
Καπνόν καί λιγνύν βλέπω, λάμψιν πελιδνήν 
τού ποταμού τοΰ Άιδου, τοϋ καλοΰντός με.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Πλήν τής Ήλέκτρας άλλην έχεις άδελφήν;

ΟΡΕΣΤΗΣ.
Γνωστή έκείνη μόνη μ’ ήτον τύχη της 
ευμενής, ήτις καθ’ ήμάς ήν φοβερά, 
άπέσπασε τήν άλλην, τήν πρωτότοκον, 
έγκαίρως τών βασάνων τής οικίας μας. 
Τάς έρωτήσεις άφες. Ύποβοηθεΐς 
τάς Έριννύας, αϊτινες, χαιρέκακοι 
άποφυσοΰν τήν τέφραν τής καρδίας μου, 
ούδ’ έπιτρέπουν, τής φρικτής πυρκαϊάς 
τοΰ έμοΰ οίκου νά καώσιν έν έμοί 
οί τελευταίοι άνθρακες χωρίς φλογός. 
Πρέπει τδ πΰρ των, άναζωπυρούμενον, 
τροφήν τήν πίσσαν έχον τήν ταρτάρειον, 
άπαύστως τήν καρδίαν νά μοί πυρπολή;

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Γλυκύ προσάγω είς αύτδ θυμίαμα. 
Ώ, άφες τής άγάπης καθαρά πνοή 
νά σοί δροσίση τδ φλεγμαΐνον στήθος σου. 
Όρέστα, φίλτατέ μου, δέν άκούεις; ή 
τών άπαισίων θεαινών ή δίωξις 
έξήρανε τδ αίμα είς τάς φλέβας σου; 
Ώς τής Γοργώνος ή φρικώδης κεφαλή, 
άπολιθοΐ τι γόητρον τά μέλη σου;
Φωνή χυθέντος τής μητρός σου αίματος 
έκ τών καταχθονίων αν πρδς σέ βοα, 
τήν τής άσπιλου εύλογούσης άδελφής 
οί έν Όήύμπφ δέν θ' άκούσουν άρωγοί;

ΟΡΕΣΤΗΣ.
Βοα, βοα! Μέ πέμπεις είς τδν όλεθρόν; 
Δαίμονα κρύπτεις έκδικήσεως καί σύ; 
Τις είσαι; Ή φωνή σου πώς μ’ άνακυκα 
παντοδυνάμως μέχρι βάθους τήν ψυχήν;

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Έγώ είμι, τδ λέγει ή καρδία σου · 
είμι ή άδελφή σου ’Ιφιγένεια.
Ζώ·

ΟΡΕΣΤΗΣ.
Σύ; 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Ώ άδελφέ μουί

ΟΡΕΣΤΗΣ.
Άφες, άπεχε!

Μή, σέ προτρέπω, απτού τών πλοκάμων μου. 
Ώς τής Κρεούσης ό χιτών, ουτω κ’ έγώ 
εκπέμπω φλόγας, καί άσβέστως καίουσι. 
Τδν μισητόν με άφες. Ώς ό 'Ηρακλής 
ένειλιγμένος, ν’ άποθάνω θάνατον 
αισχύνης θέλω.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Δέν θεν’ άποθάνης, "Ω, 

ήσυχον λέξιν παρά σοΰ αν ήκουον! 
Τούς δισταγμούς μου λύσον, καί άσφάλισ,ν 
τήν ποθουμένην εύτυχίαν κ' είς έμέ. 
Είς τήν ψυχήν μου στρέφεται τροχός χαράς 
και λύπης. Φεύγω έντρομος τδν άγνωστον, 
κ’ έντός μου πόθος μ’ έλκει πρδς τδν άδελφόν.

ΟΡΕΣΤΗΣ.
Είς τοΰ Λυαίου είμαι τδν ναόν; Λύσσα 
θεόληπτος κ’ ένταΰθα ή ιέρεια;

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Ώ, άκουσόν μου! ώ, ίδέ χρονία πώς 
είς τήν εύδαιμονίαν ή καρδία μου 
άνοίγεται, κ’ είς δ,τι έχει φίλτατον 
δί έμέ έτι ή ζωή, είς τήν χαράν 
τήν κεφαλήν σου νά φιλήσω, είς αύτάς 
τάς χεΐρας νά σέ σφίξω, άς ώς σήμερον 
είς τούς άνέμους τούς κενούς έξέτεινον. 
”Ω, άφες! άφες! Ή Παρνάσσιος πηγή 
δέν ρέ' είς βράχον άπό βράχου, διαυγής, 
μέχρι τοΰ βάθους τής χρυσής κοιλάδος της, 
ώς άναβρύει έκ τοΰ στήθους μου χαρά, 
κ’ είς εύτυχίας πέλαγος έκτείνεται. 
Όρέστα, άδελφέ μου!

ΟΡΕΣΤΗΣ.
Νύμφη εύχαρις, 

δέν σέ πιστεύω ούδέ τάς θωπείας σου. 
Προπόλους θέλει αύστηράς ή Άρτεμις, 
καί τδν βεβηλωθέντα έκδικεϊ ναόν. 
Μακράν τοΰ έμοΰ στήθους τδν βραχίονα! 
"Αν θέλης νέον, παίζουσα, τοΰ έρωτος 
τδ δώρον νά τώ δώσης τδ γλυκύτατον, 
είς τδν χρηστόν μου φίλον τήν καρδίαν σου 
δδς, κάλεσόν τον παρά σοι, όδήγει τον 
πρδς δ συμφέρει, δμως φείσθητι έμοΰ.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.
Ώ άδελφέ μου, σύνελθε, καί γνώρισον 
τήν εύρεθεΐσαν. Τήν άδελφικήν στοργήν 
τήν θείαν, μή ύβρίζης, ώς άλόγιστον, 
άνομον πόθον. νΩ! τής πλάνης ίασον 
τούς όφθαλμούς σου, μή ή άπλετος χαρά 
μάς άναδείξη τρισαθλίους. Είν’ έδώ 
ή θρηνηθεΐσα άδελφή. Έκ τοΰ βωμοΰ 
άρπάσασά με ή θεά, μ’ άνέσωσεν 
ένταΰθα, δπου τδ σεπτόν της τέμενος. 
Σύ συνελήφθης, ’δρισθείς είς σφάγιον, 
καί άδελφήν ευρίσκεις τήν ιέρειαν.

ΟΡΕΣΤΗΣ.
Τάλαινα, ουτω θά ιδή δ ήλιος 
τήν τελευταίαν φρίκην τής οικίας μας! 
Ποΰ είναι ή Ήλέκτρα; "Ας άπολεσθή 
δπως ήμεΐς κ’ έκείνη, καί τδν βιον της 
μή παρατείν’ είς θλίψεις καί είς συμφοράς. 
Είς τδν βωμόν σου άγωμεν, ιέρεια· 
Σ’ άκολουθώ. ’Αρχαία είναι παρ’ ήμϊν 
τής άδελφοκτονίας ή συνήθεια, 
θεοί, ευγνωμονώ σας, δτι άπαιδα 
καν εύδοκεϊτε νά μ’ έξολοθρεύσητε.

(Πρός τήν Ιφιγένειαν.) 
Σέ συμβουλεύω, μή τδν ήλιον πολύ, 
μή τούς άστέρας άγαπας· κατάβηθι 
είς τδ βαθύ τοΰ σκότους κράτος μετ’ έμοΰ. 
Καθώς οί δφεις, οΐ είς θείου τέλματα 
φυέντες, τοΰ ίδιου γένους τούς βλαστούς 
καί πολεμοΰσι καί καταβροχθίζουσι, 
τδ λυσσών γένος ούτως άλληλοσφαγεϊ. 
Άμόλυντος κατάβα, άπαις μετ’ έμοΰ. 
Μοί ρίπτεις βλέμμα έλεήμον; Άπεχε! 
Τοιοΰτο ήν τδ βλέμμα, δι’ ού ήγρευεν 
ή Κλυταιμνήστρα τήν καρδίαν τοΰ ύιοΰ· 
ή χειρ του δμως κατηνέχθη φονική, 
καί έπεσε·? ή μήτηρ. — Σύ άνάβηθι, 
όργίλον πνεΰμα! Έριννύες, έλθετε 
έν κύκλω, νά ίδήτε τδ φριχτότατου 
τών θεαμάτων, α παρεσκευάσατε. 
Δέν τήν οπλίζει μίσος ούδ’ έκδίκησις 
τήν άδελφήν τήν φίλην. Τήν βιάζουσιν 
άλλοι. Μή κλαίης. Είσαι σύ άνεύθυνος. 
Οΰδέν έκ βρέφους, άδελφή, ήγάπησα 
ώς σέ, θά μ’ ήτο ν' άγαπήσω δυνατόν. 
Μή μου φεισθής· τδ ξίφος γύμνωσον, αύτδ 
τδ στήθος σχίσον, καί όδόν διάνοιξον 
είς τούς χειμάρους τούς έντός μου ζέοντας.

(Πίπτει λειπόθυμος.) 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ. 
Νά φέρω μόνη τόσην λύπην καί χαράν 
άδυνατώ. — Ποΰ είσαι, ώ Πυλάδη, ποΰ, 
νά έλθη; βοηθός μου, άνερ φίλτατε;

(’Εξέρχεται ζητούσα.)

(επεται συνέχεια.)

ΙΒΑΝ ΑΝΔΡΕΕΒΙΤΖ ΚΡΙΛΩΦ.

Ό,τι δ άμίμητος Αίσωπος ήτο έν τή άρχαία 
Έλλάδι, δ,τι δ Lafontaise ήτο έν Γαλλία καί 
ό Gellert έν Γερμανία:, ήτο ό Κριλώφ έν 

* Ρωσσία.
Τήν κάτωθεν έπιτυχή βιογραφίαν τοΰ ρώσσου 

μυθογράφου, ήν δφείλομεν είς τδν γλαφυρόν κά
λαμον τοΰ έν Γέϊσκ τής Άζοφικής θαλάσσης 
διαμένοντος όμογενοΰς Κυρίου II. Α. Άξιώτου, 
άσμένως καταχωρίζομε·? σήμερον έν τφ Έσπέρφ, 
βέβαιοι δντες δτι θέλει κινήσει τδ ένδιαφέρον τών 
άπανταχοΰ άναγνωστών ήμών.

Εύχής έργον θά ήτο έάν δ λόγιος Κύριος 
Άξιώτης παρακινηθή κατόπιν νά πέμψη ήμϊν 
καί μετάφρασιν μύθου τινδς τοΰ διασήμου ρώσ
σου ποιητοΰ.

Κατά μήνα Φεβρουάριον τοΰ 1868 συνεπλη- 
ρώθη έκατονταετηρίς άπό τής γεννήσεώς τοΰ με
γάλου μυθογράφου Κριλώβου. Τήν βιογραφίαν 
αύτοΰ έκθέτομεν ένταΰθα έν δλίγοις.

Ό Κριλώφ έγεννήθη τή' 2 Φεβρουάριου 1768 
εις Μόσχαν άπό γονείς άπόρους. Παρά τοΰ πα
τρός του, άξιωματικοΰ τοΰ στρατοΰ, άποβιώσαντος 
κατά τδ 1780, δ μικρός Κριλώφ έκληρονόμησεν 
ούκ δλίγα βιβλία. Τάς πρώτας περί άγωγής του 

φροντίδας ώφειλε τή μητρί αύτοΰ, ήτις τόν 
ύπερηγάπα, καί καθό νοήμων γυνή προσεπάθει 
παντοιοτρόπως νά παροτρύνη τόν ύιόν της είς 
τήν σπουδήν, είς ήν δμως ούτος μικρά·? έδείκνυε 
κλίσιν. Τό μέσον ού έποιήσατο χρήσιν, άν καί 
ούχί λίαν παιδαγωγικόν, ούχ ήττον δμως δέν 
έπέφερε τά άποτελέσματα έκεϊνα, ατινα ήδύνατο 
τις νά φοβήται. Δί έκαστον άποστηθιζόμενον 
μάθημα τφ έδιδεν ώς άμοιβήν δλίγα λεπτά καί 
ή ύπόθεσις ουτω συνεβιβάσθη. Εΐχεν έξευρεθή 
τδ μέσον νά διδαχθή ό παϊς, ούχί μόνον τήν 
βωσσικήν, άλλά καί τήν γαλλικήν γλώσσαν, τούθ' 
δπερ είς Τβέρην έλογίζετο σπανιότης τότε- είς 
τδ μάθημα έν τούτοις τής γαλλικής έφαίνετο 
άπρόθυμος δ Κριλώφ, τούναντίον δ’ έδείκνυε 
πολλή·? φιλομάθειαν είς τήν σπουδήν τής πατρίου 
γλώσσης.

Πολύν έρωτα ήσθάνετο δ παϊς εί; παντός 
είδους δραματικά έργα, καί δή άπεπειράθη νά 
συγγράψη μελόδραμα ύπό τδν τίτλον "ή καφε- 
πότις”, είς δ πολλάς άνέθετεν έλπίδας. Δω
δεκαετής διωρίσθη γραφεύς έπαρχιακοΰ τίνος δι
καστηρίου, άλλ’ ή Οέσις αυτή δέν ίσχυε νά βελ- 
τιώση ύλικώς τήν κατάστασιν τής οικογένειας. 
Ή μήτηρ του, πρός ήν ούδεμία έδόθη σύνταξις 
μετά τδν θάνατον τοΰ άνδρός της, άπεφάσισε ν’ 
άπέλθη μετά τού ύιοΰ είς Πετρούπολιν, "να 
φροντίση μέν δι’ έαυτήν έκζητήση δέ και διά 
τόν φίλτατον της θέσιν πλέον επικερδή. Ή είς 
τήν πρωτεύουσαν μετάβασις άπεφάσισε περί τής 
περαιτέρω τύχης τοΰ Κριλώφ. Έκεϊ ούτος 
έδόθη μετά ζήλου είς τήν φιλολογίαν, πρώτοι 
δέ κριταί τών έργων του ήσαν δ Κνιάζνιν, πρό; 
ον έσπευσε νά προσφέρη τδ σέβα; του διά τήν 
έξοχο·? αύτοΰ ευφυΐαν, καί ό Δημητρέφσκης, τού 
όποιου ύπήρξε κατόπιν καί φίλος.

Έν έτει 1788 άπεβίωσεν ή μήτηρ τοΰ Κρι- 
λώφ' ούτος δέ παραιτηθείς ύπηρεσία; ήτις τφ 
παρεΐχεν 25 ρούβλια κατά μήνα, έπί δώδεκα 
δλα έτη ένησχολήθη άποκλειστικώ; είς τήν φι
λολογίαν. Τδν εΐλκυε δέ καί ή έφημεριδογραφία, 
καί ύπό τήν διεύθυνσίν του έξεδίδοντο- “ό Τα
χυδρόμος”, “ό θεατής” καί βραδύτερου “δ 
Ερμής τής Π ετρουπόλεως”. Έκτυλίσσων 
δέ έπί μάλλον καί μάλλον τό σατυρικόν αύ
τοΰ πνεΰμα καί τήν έμφυτον όξύνοιαν έν τή 
δημοσιογραφία, "να, ώς έξεφράζετο, δεικνύη 
τήν κακίαν Γ" “’ 
νότητι, δ Κριλώφ 
σκηνής τάς κωμφδίας του· 
"ή λυσσώσα οικογένεια” 
φε στίχους, πρό πάντων έρωτικούς.
Άνιούτα, έτραυμάτισε τήν καρδίαν τοΰ νέου συγ- 
γραφέως, δστις πάσχων έπί μακρόν χρόνον, ομο
λογεί, δτι

“’Εκ τής καρβίας τούς σοφούς άπέρριψε 
Κ’ έντός αύτής έκείνην μόνην έκρυψε, 
Πάσαν σπουδήν άπολακτίσας."

Τά τελευταία έτη τής παρελθούσης έκατονταε- 
τηρίδος διήλθεν δ Κριλώφ έν θορύβφ καί κοι
νωνική τύρβη, δοθείς έμπαθώς είς τάς διασκε
δάσεις καί τδ χαρτοπαίγνιον · άρχομένου δέ τοΰ 
1S00 έτους έδέχθη τήν θέσιν οικοδιδασκάλου εί; 
'Ρήγαν, παρά τώ έκεϊ διοικητή Γαλίτζιν.

Τό έτος 1802 ήτο τό τεσσαρακοστόν τοΰ βίου 
τοΰ Κριλώφ, καί τδ μάλλον δι’ αύτόν άξιοση- 
μείωτον, όρθότατα δέ δ ΓΙλιέτνιεφ παρατηρεί δτι 
κυρίως δ μέγας μυθογράφος τό έτος έκεϊνο έγεν
νήθη. Καί πράγματι ή όδός, ήν τέως ήκολούθει 
ητο σκολιά καί στενή, μόνον δέ έν Μόσχα δπου 
διέτριψεν έπ*  δλίγον ήνοίχθη πρό αύτοΰ μεγάλη, 
εΰρεϊα όδός . . . Έκεϊ μετέφρασε τούς πρώτους 
αύτοΰ μύθους “Δρΰς καί κάλαμος”, “ή δύ
σκολος νύμφη”, ους κατεχώρισεν είς τόν 

έξεφράζετο, δεικνύη 
έν δλη αύτής τή φρικώδει γυμ- 

άνεβίβαζε συγχρόνως έπί 
"Οί πονηροί’’, 
κ. τ. λ. καί έγρα- 

;. Νεάνίς τις,

θεατήν τής Μόσχας. Ό Δημητρέφσκης, εις τήν 
μυθογραφίαν έπίσης καταγινόμενος τότε, έξετί-. 
μησε δεόντως τούς μύθους τοΰ Κριλώφ.

Έπιστρέψας είς Πετρούπολιν δέν άφήκεν 
άμέσως τήν δραματικήν φιλολογίαν. Έγραψε 
τά δράματα- “Μάθημα διά τάς θυγατέρας’’ 
και τό “Έργαστή ριο ν τοΰ συρμοΰ’’, εΐτα 
δέ τδ φανταστικόν μελόδραμα· “Ό ήρως 
Ήλίας”, πάντα δμως έργα μέτρια, ούδέν προσ- 
θέσαντα είς τήν μετέπειτα δόξαν τού ποιητοΰ. 
Κατά τό 1808 είσήλθεν εις τό Νομισματοκοπείου 
ώς ύπάλληλος. Οί μύθοι, τδν άριθμόν 23, οΰς 
έδημοσίευσε μετά έν έτος, ήνέφξαν αύτω τούς 
οίκους τών τότε άριστοκρατών, καί έπί μάλλον 
καί μάλλον τόν συνέδεον μετά τών τά πρώτα 
φερόντων έν τή φιλολογίφ.

Έν έτει 1812 άνηγέρθη έν Πετρουπόλει 
αΰτοκρατορική δημοσία Βιβλιοθήκη, καί ό Κρι- 
λώφ προσεκλήθη ώς βοηθός τοΰ βιβλιοφύλακος 
τού ρωσσικοΰ τμήματος, έδέχθη δέ τήν θέσιν 
τόσφ μάλλον προθυμότερο·?, καθ’ δσον συνυπάλ- 
ληλοί του ήσαν άνδρες λόγιοι, ώς δ Γνιέδιτζ, ό 
μεταφραστής τής Ίλιάδος, ό Σοπικώφ, άγνωστός 
βιβλιογράφος, δ ποιητής Δέλβιγ κ. άλλοι.

Προϊόντος τού χρόνου έψυχράνθη καί δ πρός 
τό θέατρον έρως τού Κριλώφ, δστις κατεγίνετο 
τοΰ λοιπού γράφων μύθους, οΰς άνεγίνωσκεν είς 
τάς φιλολογικός έσπερίδα; τών τότε έπισημοτή- 
των. Τοιαύται δέ συναθροίσεις συνήθως έλάμ- 
βανον χώραν παρά τφ γέροντι Δερζάβιν, τώ Ζου- 
κόφσκη, τφ Όλένιν καί έτέροις.

Άπό τοΰ 1812 μέχρι τοΰ 1811 ό Κριλώφ 
διήγε βίον ήσυχον, καί μόνον μικρόν πρό τοΰ 
θανάτου του άφήκε τήν δημοσίαν Βιβλιοθήκην. 
Μέχρι τοΰ 1841 έμενε διαρκώς είς τδ αύτδ 
οίκημα, δτε δέ δ Σοπικώφ παρητήθη τή; ύπη- 
ρεσίας, δ Κριλώφ μετφκησεν είς τά τρία εκείνου 
δωμάτια, δπου καί διήγε την ράθυμον ζωήν 
'Ρώσσου άγάμου, ουδόλως περί τή; αύριον με
ρίμνων.

Ό αύτοκράτωρ ’Αλέξανδρος Α'. έξησφάλισε 
πληρέστατα τον ποιητήν χορηγήσας αύτφ πλήν 
τοΰ μισθού καί σύνταξιν. Εργασία, γεύμα είς 
τήν άγγλικήν Λέσχην, μετά τδ γεύμα ολίγος 
ΰπνος έπί έδρας, καί τό έσπέρας παρά τφ Όλένιν 
ή παρ’ άλλφ τινι φίλφ — ιδού πώς διήρχετο 
τήν ήμέραν δ Κριλώφ. Τάς λοιπάς ώρας έδαπάνα 
γράφων μύθους ή άναγινώσκων έλαφράς μυθιστο
ρίας. Ποτέ δ Κριλώφ δέν είργάσθη μετά πά
θους, μετά ζέσεως. Ήτο, ώς είπομεν ήδη, γνήσια 
ρωσσική φύσις, μέχρι τινδς δκνηρά, πλήρης δ’ 
άγαθότητο; καί πνεύματος σατυρικού. ‘Οσάκις ό 
Κριλώφ έπέρανε μύθον τινά τόν έπεξειργάζετο 
μετά προσοχής, τόν άντέγραφε μέ τόν δυσανά- 
γνωστον αύτοΰ χαρακτήρα, είς χωριστόν φύλλον, 
παρήρχετο δέ καιρός πριν έπιχειρήση νά γράψη 
νέον.

Ή άδράνεια δέ αΰτη άφ’ ένός καί άφ’ έτέρου 
ή μέχρι γήρατος παραμείνασα αύτφ πολυφαγία, 
ήτις καί τόν έφερεν είς τον τάφον, ηΰξησαν τήν 
φυσικήν αύτοΰ δκνηρίαν, έπιδαψιλεύσασαι αύτφ 
πολυσαρκίαν, ήτις τή άληθεία ήνόχλει ούκ δλίγον 
τόν γέροντα.

’Αναγράφομε·? ένταΰθα άνέκδοτά τινα έκ τοΰ 
βίου του. Έν μια τών φιλολογικών εσπερίδων, 
δπου τοΰ οίκου δ δεσπότης εΐχεν άλλοτε βαρύνει 
τούς ξένους του διά τής άναγνώσεως ιδίων έργων, 
παρεκλήθη καί δ Κριλώφ ν’ άναγνώση κανένα 
του μύθον. Ούτος κατ’ άρχάς ένδοιάζων άνέγνωσε 
κατόπιν τδν γνωστόν μύθον του. " Ό ψαρό- 
ζωμος τοΰ Δαμιανού”, δστις έβαλεν είς δύ- 
σκολον θέσιν τούς άκροατάς, διότι ό ύπαινιγμός 
ήτο σαφέστατος. Τις τφ δντι δέν ενθυμείται 
τούς τελευταίους στίχους τοΰ μύθου;

ό δούξ 
είς τό

μούσαν

“Καί τό πεζόν κ’ οί στίχοι σου είναι γραμμένα δίχως 
νοΰ,

Κ’ υπερτερούν στήν άνοστιά καί τό ζουμί τού Δαμιανού,” 

Συνέβη ποτέ δ Γνιέδιτζ, λόγου έμπεσόντος περί 
‘Ομήρου, νά παρατηρήση τω Κριλώφ δτι ούτος, 
άγνοών τήν Ελληνικήν, δέν ήδύνατο είς πολλά 
νά έπιφέρη κρίσιν. Ό Κριλώφ' έστοιχημάτισε 
μετ’ αύτοΰ δτι θέλει έκμάθει τήν γλώσσαν, μετά 
δύο δέ έτη πράγματι έξέπληξε τδν Γνιέδιτζ διά 
τών γνώσεών του. Ή έκμάθησις τής γλώσσης 
προύξένησε τώ Κριλώφ ζωηράν εύχαρίστησιν. 
’ Εντός δύο έτών έμελέτησεν δλους τούς "Ελληνας 
κλασικούς, οΰς έφύλαττεν ύπό τήν ιδίαν κλίνην, 
εΐτα δέ τούς ήμέλησεν δλως, καί δτε μετά έπτά 
έτη έζήτησε ν’ άναγνώση τδν Αίσωπον δέν εύρεν 
ούτε τούτον ούτε καν ίχνος τής πρώην Ελληνικής 
βιβλιοθήκης. Ή μαγείρισσά του εΐχε ρίψει τούς 
κλασικούς εις τήν θερμάστραν.

Εκτός τών περιστερών, δι’ ας ή θύρα τρΰ 
Κριλώφ ήτο πάντοτε ανοικτή, ήγάπα έμπαθώς 
νά παρισταται είς τάς πυρκαϊάς, σπανίως δέ 
άφινε νά τφ διαφύγη τοιοΰτον θέαμα.

Έν έτει 1838 έωρτάσθη ή πεντηκονταετηρίς 
τοΰ φιλολογικού βίου τοΰ Κριλώφ, οπότε 
Βιαζέμσκης έποίησε στιχούργημα φέρον, 
τέλος έκάστης στροφής, τήν έπφδόν·

‘.Μετά τή; φίλης συζύγου χαϊρε, 
Χαΐρ' έν υγεία, πάππε Κριλώφ!”

'Γπδ τό "φίλη σύζυγος” έννοητέον τήν
τοΰ ποιητοΰ, τό δέ έπώνυμον "πάππος” τόσφ 
έφάνη έφαρμοζόμενον είς αύτόν, ώστε άπ’ έκείνης 
τής έποχής τώ παρέμεινε.

Κατά τδ 1841 ό Κριλώφ παρητήθη τή; έν 
τή Βιβλιοθήκη ύπηρεσία; καί μετοίκησε·? είς Βα- 
σιλειοστρόβην. Γαστρίμαργος ών καί μέχρις 
έσχάτων, έφαγέ ποτέ κατά κόρον δπτάς άγριόρ- 
νιθας (έδεσμα δ ύπερηγάπα), καί παθών έκ δυσ
πεψίας ήσθένησέ. Μικρόν πρό τοΰ θανάτου του, 
τήν ιδίαν καταγελών άδυναμίαν, παρέβαλεν έαυτόν 
πρός ίππον, δν χωρικός έζευξεν είς βαρεΐαν 
άμαξαν πλήρη ιχθύων ξηρών. Ότε ό ίππος έξ 
άσθενείας κατέπεσεν, ό χωρικός άπορήσας έλεγε- 
"Ναι μέν πολλά ήσαν τά ’ψάρια, άλλά ήσαν 
ξηρά.”

Τήν 9Ί·' Δεκεμβρίου 1844 άπεβίωσεν ό Κρι- 
λώφ άγων το 77°' έτος τής ήλικίας του. "Εν
δεκα δέ έτη μετά ταΰτα άνήγειρον αύτω μαυ
σωλείου έν τφ θερινώ Κήπω κατά τό σχέδιον 
τοΰ βαρώνου Klodt.

Περιττόν θεωροΰμεν νά είπωμεν περί τής 
φιλολογικής άξίας τών μύθων τοΰ Κριλώφ. Έν 
αύτοϊς ύπάρχει έντετυπωμένη ή άγνότης τοΰ 
ρωσσικοΰ πνεύματος μεθ’ δλου τοΰ βάθους τής 
εθνική; έκείνης άληθείας καί ζωής, ήν κριτική 
μικρόνους άδυνατεϊ νά έκτιμήση. Έν τοΐς μύ- 
θοις τούτοις ένυπάρχει πάσα ή δρθοφροσύνη καί 

' ή καρδία τοΰ 'Ρώσσου. —

Σημ. τής Συντ. Ή καλλιτέρα άπόδειξις περ'ι 
τής δημοτικότητος τοΰ μυθογράφου τής 'Ρωσ
σίας είναι δτι πλεϊστυι δσοι έν ‘Ρωσσία άπο- 
στηθίζουσι τούς μύθους τούτους καί δτι δέν 
ύπάρχει ρωσσική Εγκυκλοπαίδεια, ήτις νά μή 
περιέχη τινάς αύτών. Ό αληθώς δημοτικός 
ποιητής είναι ό καί μετά θάνατον έν τφ λαφ 
αύτοΰ ζών.
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ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ TOT BTP2N0S.
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ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΑΝΟΣ.
(u-ετά είχόνο;, ?ρα Σελ. 69).

Πραζτικωτάτη έφεύρεσις, χρήσιμος προ πάντων εις τήν 
άναζήτησιν ναυαγίων, έγένετο παρά τίνος Γάλλου μηχανικού Bazin. 
Είναι αΰτη ηλεκτρικός φανός και σκοπιά διά τάς έν τώ βάθει τής 
θαλάσσης έργασίας. Αί δοκιμαι έγένοντο έν Χερβούργω τής 
Γαλλίας, ένθα κατεποντίσθη, ώς γνωστόν, τό πλοΐον Άλαβάμα. 
Τάς έργασίας, ας ή ήμετέρα είκών παριστα, διηύθυνεν αύτάς ό 
έφευρετής. ■

’Αριστερά τώ όρώντί φαίνεται δ ύποβρύχιος ηλεκτρικός φανός, 
ούτινος ό κύλινδρος έχει 4*/ a άγγλ. ποδών ύψος και 4 ποδών 
διάμετρον. Άνωθεν τοΰ διά στερεών άλύσεων άνηρτημένου 
κυλίνδρου υπάρχει μικρά όπή, άνοιγομένη και κλειόμενη άφ’ έαυτής. 
Τό βάθος τοϋ κυλίνδρου σύγκειται έκ στερεάς ύελίνης πλακάς. 
■Όπως δέ ή πλάξ αύτη άντέχη είς τήν πίεσιν τοΰ ΰδατος, τό 
κάτω μέρος τοΰ κυλίνδρου είναι πεπληρωμένον μέ άναλελυμένην 
στυπτηρίαν, ήτις παρέχει άρζοΰσαν τήν άντίστασιν.

Έν τώ άνω μέρει τοΰ κυλίνδρου εΰρίσκεται ηλεκτρικός φανός, 
συγζοινωνών διά συρμάτων μετά δύο έπί τής ξηράς τοποθετημένων 
ηλεκτρικών μηχανών καί φωτίζων τόν πυθμένα τής θαλάσσης είς 
περιφέρειαν 100 αγγλικών ποδών. Υπό τό φώς τούτο, τό όποιον 
διαρκώς έπί έξ ώρας καίει, οί έργάται άνέτως έργάζονται.

Δεξιόθεν ή είκών ήμών παριστα τήν ύποβρύχιον σκοπιάν, 
χρησιμεύουσαν ώς τόπος διαμονής είς τόν τάς έργασίας δευθύνοντα. 
Ή σκοπιά αΰτη, ύψους 9 καί διαμέτρου 2 ποδών, έχει σχήμα 
πυροβόλου πρός τά άνω έστραμμένου καί περιέχει δύο όπάς διά 
ύέλου κεκαλυμμένας, έπιτρεπούσας τήν έπιτήρησιν. 'Εάν ό έργοδη- 
γός ®ΖΤΐ ανάγκην νά δώση διαταγήν τινα, ή φωνή του ακούεται 
εύκόλως, διότι ώς γνωστόν τό ύδωρ μεταδίδει καλώς τόν ήχον. 
Έν τή σκοπιά ταύτη δύναται άνθρωπος ν’ άνθέξη έπί τρία τέταρτα 
τής ώρας· έάν δέ συμβή νά πάθη ή τών όπών ΰελος καί τό ύδωρ 
νά είσρεύση είς τήν σκοπιάν, ό έν αύτή εύρισκόμενος άναβαίνει 
εύκόλως είς τό άνω μέρος αύτής, ένθα πάλιν έπί 10 λεπτά τής 
ώρας δύναται νά μένη, μέχρις ου δώση τό σύνθημα καί άνυψωθή 
είς τήν έπιφάνειαν τής -θαλάσσης διά τών άλύσεων, αΐτινες κρα- 
τοΰσι τόν οίκίσκον.

Αί γενόμεναι δοκιμαι έστέφθησαν διά πλήρους έπτυχίας, καί 
άπειρα πράγματα άνεσύρθησαν έκ τοΰ πυθμένας τής θαλάσσης, 
ένθα προ πολλών έκειντο έτών. Δέν θά ήτο άρά γε δυνατόν νά 
έξετασθή διά τοιούτου πρακτικού μηχανήματος καί ή έν τώ λιμένι 
τής Πύλου θάλασσα, ένθα συνεζροτήθη ή άξιομνημόνευτος τού 
Ναυαρίνου ναυμαχία;

ΠΟΑΥΧΡΟΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΝ ΙΤΑΛΙΑι.

rno Ε. KOHLER.

II ΕΝ ΣΙΕΝΙΙι ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΚΑΙ

ΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΣΙΞΊΌΤ ΕΝ PQMHi.

([χετά δύω εικόνων, δρα Σε).. 76. 77.)

Καί άλλα δύο άξιοθαύμαστα άριστουργήματα τής ’Ιταλικής 
καλλιτεχνίας.

Ή βιβλιοθήκη τοϋ καθεδρικοΰ ναοΰ τής Σιένης είναι 
οικοδόμημα έπίμηκες μεγάλων διαστάσεων, ου ή διακόσμησις όφεί- 
λεται είς τόν ζωγράφον Pinturicchio, έκτελέσαντα τό έργον άπό 
τοϋ 1502 μέχρι τοΰ 1507 τή συνεργασία διαφόρων καλλιτεχνών, 
έν οΐς συγκατελέγετο έπί τινα χρόνον καί ό Ραφαήλ. 'Η βιβλιο
θήκη άνηγέρθη ύπό τοΰ διασήμου Αίνίου Σιλβίου Πικολόμινη, τοϋ 
γνωστού ύπό τό όνομα τοϋ Πάπα Πίου Β’., όπως φυλάττωνται έν 
αύτή δλοι οί πολύτιμοι ζώδηζες καί τά χειρόγραφα, ά ό φιλόμουσος 
έκεΐνος άνήρ είχε συλλέξει. Ό άνεψιός αύτοΰ (Πάπας Πΐος Γ.) 

θελήσας νά τιμήση άξιοπρεπώς τήν μνήμην του διέταζε τήν δια- 
κόσμησιν τής αιθούσης δι’ εικόνων συμβολικών, άναφερομένων είς 
τά κυριώτερα έπεισόδια τοΰ βίου αύτοΰ. Αί τοιχογραφία! αύται 
είναι δ,τι δύναται νά φαντασθή τις πλουσιώτερον καί θαυμαστό- 
τερον σήμερον άκόμη μετά παράλευσιν 375 έτών διατηροΰσιν 
δλην αύτών τήν ζωηρότητα, έλκύουσαι είς ΰψιστον βαθμόν τόν 
θαυμασμόν τοΰ θεατού. Άξιον σημειώσεως είναι, δτι δλα τά πα- 
ριστανόμενα πρόσωπα είναι πισταί άπεικονίσεις άνδρών καί γυναι
κών άκμασάντων κατ’ έκείνους τούς χρόνους, καί λαβόντων μέρος 
είς τά συμβάντα τής έποχής έκείνης. Είναι πρίγκηπες λαϊκοί καί 
κληρικοί έν ταΐς μεγαλοπρεπέσιν αύτών στολαΐς, είναι ίππόται διά
σημοι, δοξασθέντες έν τοΐς πεδίοις τής μάχης, είναι γυναίκες, φη
μιζόμενοι διά τήν καλλονήν καί τήν παίδευσιν, δλαι έν τή γραφι- 
κωτάτη ένδυμασία έκείνων τών καιρών. Καί τά πρόσωπα ταϋτα 
έν 'μέσω θελκτικών μεσηβρινών τοποθεσιών ζωηροτάτου χρωμα
τισμού καί έξαισίας έπεξεργασίας.

Περί τού έν 'Ρώμη παρεκκλησίου τοΰ Σίξτου (Capelin 
Sistina) ούδέν λέγομεν ώς γνωστοτάτου καθ’δλον τόν κόσμον, καί 
κατά μυριάδας ίσως μετροΰντος τάς περιγραφάς του. Τίς ποτέ έπε- 
σκέφθη τήν αίωνίαν Πόλιν καί δέν είδε τό λαμπρόν τούτο παρεκ- 
κλήσιον, έν ω καθ’ δλην τήν ακμήν τής παπικής εξουσίας έτελούντο 
αί μεγαλοπρεπέστεροι τών θρησκευτικών έορτών;

ΠΟΙΗΣΙΣ.

Τά δύο ποιήματα, τά όποια σήμερον δημοσιεύομεν, άπεστάλησαν ήμΐν 
παρά τοΰ έν Βραΐλα τής 'Ρουμανίας διαμένοντος Κυρίου ΚλεάνΟους Παπ- 
πάζογλη, γνωστού συγγραφέως καί ποιητοΰ. Είναι δύο νέα, έπιτυχή 
προϊόντα τοΰ γλαφυρού αυτού καλάμου.

ΤΟ ΑιΣΜΑ ΤΟΥ ΝΑΥΑΓΟΥ.

Ώ! πώς βοά ή θάλασσα! τά κύματα παφλάζουν· 
Νεφέλαι μαύροι, πένθιμοι τόν ούρανόν σκεπάζουν . . . 
Πρός χώρας έξεκίνησα άγνώστους τάλας κλαίων, — 
Πατρίς μου, φίλοι, συγγενείς, δέν θά σάς ίδω πλέον!

Δέν θά σάς ίδω! . . Δυστυχής είς πέλαγος πλανώμαι · 
’Απελπισίας κύκλω μου συντρίμματα θεώμαι*  
Βοριάς λυσσώδης μαίνεται*  ή θάλασσα όγκούται- 
Τό σκάφος προσβαλλόμενου βυθίζεται κ’ ύψούται.

Άναστατοΰσα θύελλα! άπαίσια τά πέριξ*  
Νυκτός άγριας έπί παν άπλοΰται μαύρη πτέρυξ· 
Μόνον ένίοτ’ άστραπή τά σκότη διασχίζει, 
Καί, φρικαλέαν, πρός στιγμήν τήν θέσιν μου φωτίζει.

Κρότοι, βοή καί πάταγοι κυμάτων ώργισμένων . . 
Τριγμοί ίστοΰ προσκλίνοντος, σανίδων θλιβομένων . 
Πάλη στοιχείων φοβερά, σφοδρά, αγωνιώδης . . . 
Ό ούρανός μου άσπλαγχνος, ό πόντος μανιώδης!

Άκάτιον, θά συντριβής, μικρόν θ’ άνθέξης μόνον,
Καί θρύμματά σου κλαυθμηρά έν συστροφαϊς κλυδώνων 
θά πέσωσιν άλίπλαγκτα είς μίαν παραλίαν . . .
’Εμού πλήν μοίρα μνήμα έν έδώ είς τήν σκοτίαν!

’Απελπισία! θάνατος έδώ μέ περιμένει!
"Ιδού έδώ τό τέρμα σου!” φωνάζ’ ή Ειμαρμένη. 
Πλήν, αν έγράφη σήμερον ό βίος μου νά λήξη, 
Τήν μελαντέραν δψιν της ή Οάλασσ’ άς μοί δείξη!

'Ως ύψικόρυφα βουνά, ώ κύματ’, ύψωθήτε· 
Στρεφόμενα, ωθούμενα άγρίως προχωρείτε·
Καί σύ, ώ νύξ παμμέλαινα, ώς τοΰ παντός ύστάτη, 
Γενοΰ τοΰ αδου άδελφή, γενοΰ φοβερωτάτη!

Πνέε, βορρά, καί δίωκε τά νέφη σου τά μαΰρα, 
Κύλιε καί σύ, θάλασσα, τά κύματά σου λάβρα, 
Καί κτύπα τό άκάτιον κατά φριχτών σκοπέλων, 
Πριν σ’ ήσυχάση αύριον ό Φοίβος άνατέλλων!

’Εντός άβύσσου σκοτεινής, έντός ύγράς άγκάλης, 
Άς εύρη τέλος, έρμαιον παθών άνεμοζάλης, 
Ό μελωδός ό δύστηνος παντού τό φώς ζητήσας, 
Καί μάτην φλόγας καί ψυχήν άφθόνως διαχύσας!

Η ΚΛΑΙΟΥΣΑ ΦΙΛΗ ΜΟΥ.

ΤΩ φιλτάτη ψυχή τής ψυχής μου, 
Μή στενάζης, μή κλαίης έγγύς μου, 

Μάς ένόνει κ’ έδώ ό θεός.
Είσαι πάντοτε σύ ό άστήρ μου, 
Σοΰ προστάτις καί πάλιν ή χειρ μου, 

Είμ’ έγγύς σου, ίδέ, κραταιός.

Ώ! μή κλαϊε, γλυκύτατον φώς μου!
Άν κατάδικοι τούτου τοΰ κόσμου 

Νά στενάζωμεν πρέπει συχνά, — 
θαρραλέοι άείποτε ώμεν 
Καί, έν ω ούρανούς διορώμεν, 

Άς μάς πλήττουν σκληρώς τά δεινά.

'Υπερήφανοι δρΰς, ρωμαλέαι,
Μή φοβώμεθα, αν άπευκταΐαι, 

Άν έπέρχωνται μαΰραι στιγμαί.
Έρως μέγας, αγνός μάς στηρίζει,
Άν δ’ ό νοΰς ύψηλά πτερυγίζη 

Δέν πτοεΐται άπό τά χαμαί.

ΤΩ τοΰ βίου μου άνθος ώραΐον,
Μή στενάζης, μή τήκεσαι πλέον. 

Πάν σου δάκρυ βαθύς σπαραγμός . . .
Σ’ άγαπώ! εΐν’ ή πρώτη πνοή μου, 
Σ’ άγαπώ! θά στενάξ’ ή ψυχή μου 

"Οταν έλθ’ ό φρικτός χωρισμός.

Είς τό στήθος αύτό μου τό πάλλον 
Άναπαύθητι, πόνων μεγάλων 

θΰμα πρόωρον καί θλιβερόν, 
Κ’ ύπό εν φλογερόν φίλημά μου 
Γενοΰ πάλιν ή πρώην θεά μου 

Μελωδούσα έν άσμα φαιδρόν.

Άς καλύψη ή λήθη τά πάντα, 
Πόνους, θλίψεις, πικρίας, συμβάντα, 

Καί, σβεννύουσα τό παρελθόν, 
'Ηνωμένη ήμάς άς άφήση, 
Άδελφάς χελιδόνας έν πτήσει, 

Ερωμένους μακράν τών παθών!

Ώ φιλτάτη ψυχή τής ψυχής μου, 
Μή στενάζης, μή κλαίης έγγύς μου, 

Πάν σου δάκρυ βαθύς σπαραγμός . . .
Σ’ άγαπώ! εΐν’ ή πρώτη πνοή μου, 
Σ’ άγαπώ! θά στενάξ’ ή ψυχή μου 

Όταν έλθ’ ό φρικτός χωρισμός!

ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ

ΕΚ ΤΗΣ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ.

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ Ο Κ0ΜΝΗΝ0Σ.

(συνέχεια· ορα προηγουρ.. άριΊμ..)

Η διοίκησις τοϋ στόλου τούτου εΐχεν άνατεθή είς τόν μέγαν 
δοΰκα Κοντοστέφανον, τόν έμπειρότατον τών τότε θαλασσίων άρ- 
χηγών, δστις έφαίνετο άφωσιωμένος είς τόν πρωτοσεβαστόν ψυχή 
τε καί σώματι. Λαβών τάς δεούσας παρά τοΰ πρωτοσεβαστοΰ 
διαταγάς έξέπλευσεν ό Κοντοστέφανος μετά τοΰ στόλου, όπως έπι- 
τηρή τάς κινήσεις τοΰ έμφανισθέντος έχθροΰ, καί ό πρωτοσεβαστός, 
έπί τοΰ ίσχυροΰ τούτου προμαχώνος έρειδόμενος, διετέλει ήσυχος 
καί αμέριμνος.

Τοιαύτη ήτο ή Οέσις τών πραγμάτων τήν πρωίαν, καθ’ ήν 
συνέβησαν έν τή πόλει αί στάσεις, ών μάρτυρες παρέστημεν έν 
τώ προλαβόντι κεφαλαία».

Έν τώ μέσω τών ποικιλοχρόων σκηνών ύπερέχουσα τών λοι
πών καί κατά τάς διαστάσεις καί κατά τήν πολυτέλειαν εύρίσκετο 
ή μεγαλοπρεπής τοΰ ’Ανδρονίκου σκηνή. Άπετελεΐτο δέ αΰτη έξ 
αιθούσης εύρυχώρου καί έκ τεσσάρων περί τήν αίθουσαν παραρ
τημάτων, χωριζομένων άπ’ αύτής διά πλουσίων περσικών παρα
πετασμάτων.

Πλησίον τραπέζης έν τώ μέσω τής αιθούσης έκάθητο ό Αν
δρόνικος, έχων πλησίον του δύω τών πιστοτέρων αύτοΰ όπαδών, 
τόν Στέφανον Άγιοχριστοφορίτην καί τον Κωνσταντίνον Τρίψυχον, 
άνδρας συμμερισθέντας ανέκαθεν τάς τύχας τοΰ πολυκυμάντοΰ βίου 
του καί πιστώς αύτω άφωσιωμένους. Παρά τούς πόδας δέ αύτοΰ 
έκειτο μέγας, μέλας κύων, ό άχώριστος αύτοΰ σύντροφος, δστις ώς 
σκιά παρηκολούθει τόν κύριόν του. Ήτο δέ ό κύων ούτος τοσοΰ- 
τον δυνατός, ώστε ήδύνατο καί πρός λεόντα νά παλαίση, διό καί 
Λέων έκαλεϊτο.

Ό ’Ανδρόνικος ήτο άνήρ σχεδόν εξηκοντούτης. Τό ανδρικόν 
αύτοΰ ανάστημα, ύψηλόν καί ρωμαλέον, έφαίνετο ώς ύψηλός τις 
πύργος άρχαίου μεγάρου. Ό χρόνος καί ό έν τοΐς στρατοπέδοις 
βίος τώ εΐχον δώσει τήν σφραγίδα τοΰ στρατιωτικού υφους καί 
τής στρατιωτικής στάσεως. Έφόρει δέ ίόχρουν στολήν, ήτις, 
ανοικτή έμπροσθεν, κατήρχετο αύτω μέχρι τών γονάτων καί έκά- 
λυπτε τούς στιβαρούς αύτοΰ βραχίονας μέχρι τών άγκώνων. Έπί 
τής κεφαλής είχε καλύπτραν πυραμιδοειδή χρώματος φαιού, ήτις 
διά τοΰ κονικοΰ αύτής σχήματος έπηύξανε τό φυσικόν τοΰ άνδρός 
ΰψος. Οί μικροί αύτοΰ όφθαλμοί ήσαν ζωηροί καί εύκίνητοι καί 
έν αύτοΐς έλαμπεν ό σπινθήρ έκεΐνος, δστις είναι μάρτυς αψευδής 
τών έν τή καρδία κυμαινομένων ζωηρών παθών είχε δέ τό βλέμμα 
τό άστατον καί έταστικόν ανθρώπου, έχοντος άφορμάς δυσπιστίας.

Ενώπιον αύτοΰ εΐχεν ό ’Ανδρόνικος χάρτην τής Κωνσταν
τινουπόλεως ποικιλόχρουν, δν μετά τών δύω όπαδών προσεκτικώς 
παρετήρει, προκαλών συνεχώς τάς έπί διαφόρων ζητημάτων γνώ- 
μας των. Ήτο τούτο είδος πολεμικού συμβουλίου, έν ω οί τρεις 
άνδρες συνεσκέπτοντο.

— Έπιβεβαιοΰται λοιπόν, Στέφανε, εΐπεν ό ’Ανδρόνικος, άπο- . 
τεινόμενος πρός τόν έκ δεξιών αύτοΰ καθήμενον Άγιοχριστοφορίτην, 
δτι ό μέγας δούξ Κοντοστέφανος άνέλαβε προσωπικώς τήν διοί- 
κησιν τοΰ στόλου;

— Ή εΐδησις είναι θετικωτάτη, άπήντησεν ό έρωτηθείς. 
Δυσπιστών ό πρωτοσεβαστός πρός τόν Κοντοστέφανον μέ δλας του 
τάς διαβεβαιώσεις περί άφοσιώσεως καί πιστής ύπακοής, ήθελε 
ν’ άναθέση τήν διοίκησιν τοΰ στόλου είς ένα τών Λατίνων αρχη
γών, οδς περί πολλού ποιείται, άλλ’ ό Κοντοστέφανος, φιλόδοξος 
είς άκρον, άντέστη δλαις δυνάμεσιν είς τήν τοιαύτην άπόφασιν καί
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κατώρθωσε νά λάβη τήν θέσιν, ήτις τώ ανήκει. Ήδη δέ έφοδι- 
άσας τόν στόλον άνήχθη είς τό πέλαγος.

— Λαβών βεβαίως αύστηροτάτας παρά τοΰ πρωτοσεβαστοϋ 
οδηγίας, προσέθηκεν ό Ανδρόνικος.

— Άς, διέκοψεν 
μένος Τρίψυχος,

- Τις ’ 
οΐδε, Τρίψυ- 
χε; εΐπεν ό 
Ανδρόνικος 
σείων τήν 
κεφαλήν. 

Είς τάς δια
βεβαιώσεις 
τοΰ Κοντο- 

στεφάνου 
μεγάλην πε- 
ποίθησινδέν 
έχω, διότι 
είναι άνθρω
πος είς ά- 
κρον φιλο
χρήματος, 

καί γνωστόν 
σοί είναι δτι 
πολλούς διά 
των χρημά
των ό πρω
τοσεβαστός 
εΐλκυσεν ή
δη πρός τό 
μέρος του. 
Τίς έγγυά- 
ται ήμΐν, δτι 
διά τοΰ μέ
σου τούτου 
δέν έξηγό- 
ρασε καί τού 
Κο ντο στε

φάνου τήν 
άφοσίωσιν 

καί συνδρο
μήν ;

— Βεβαί
ως ήδύνατο 
νά έξαγο- 
ράση αύτήν, 
άπήντησεν ό 
Τρίψυχος, 
εάν ή έξου- 
σίατοΰπρω- 
τοσεβαστοΰ 
ήτο ακλόνη
τος' άλλ’ ό 
Κοντοστέφανος
νηρός, ώστε νά

ουδέ
ό προς τά αριστερά τοΰ Ανδρονίκου καθή- 

διανοεΐται νά έκτελέση.

— Μή λησμονείς, 
δτι είς δλας τάς τάξεις 
πρωτοσβεαστοΰ απέχθεια 
στολοι ήμών εύπρόσδεκτον εύρον παρά 
σιν. Τούτο διευκολύνει μεγάλως τήν θέσιν ή 
τέρω ένεργείας. Η εξωτερική έπίθεσις καί ή

τής δλης πόλεως, διότι έξ αύτής μεταδίδεται διά των διαφόρων 
δδών, ώς δι’ αρτηριών, ή δλη κίνησις καί ζωή. Κατέχοντες τό 
κέντρον τούτο έξουσιάζομεν τά άκρα. ’Εκτός τούτου έχομεν θέσιν 
όχυράν έν αύτώ τω ναώ τής Αγίας Σοφίας, ής οί τοίχοι είναι 
άκλόνητοι καί αί πύλαι άπόρθητοι. ΓΙρόσθες δέ, δτι πρόχειρον 
άσυλον έχομεν τόν ναόν έν περιπτώσει άποτυχίας ...

τή κεφαλή. ’Ανήκω, ’Ανδρόνικε, είς την σχολήν τών άρχαίων 
εκείνων φιλοσόφων, οΐτινες δρίζουσιν ώς εοραν της ψυχής τον εγ
κέφαλον. Ή κεφαλή είναι δι έμέ άρχή καί πηγή πασης ενεργειας. 
Τής καρδίας αί όρμαί είναι συνήθως άπατηλαί, καί άλλοιμονον εις 
τόν άνθρωπον, δστις μόνον τής καρδίας του ακολουθεί τας εμπνεύ

σεις καί δδηγίας!
— Είσαι, 

Στέφανε, εί
πε μειδιών 
δ Ανδρόνι
κος, άνθρω
πος πρακ
τικός. Βλέ
πεις δέ δτι 
σ’ έννοώ καί 
δτι τήν γνώ

μην σου 
πάντοτε έ- 
πιζητώ καί 
σέβομαι, δι
ότι γνωρίζω 
δτι ή γνώμη 
σου είναι α
ποτέλεσμα 

σκέψεωςέμ- 
βριθούς. ’Ε
γώ δυστυ
χώς πολλα- 
κις παρασύ- 
ρομαι υπό 
τής καρδία ζ/ 
προσέθηκεν 
δ ’Ανδρόνι
κος βαθύν 
άφείς στε
ναγμόν καί 
£ίψας
τών συντρό

φων του 
βλέμμα, έν 
ω ύπήρχεν

άπεικονι-
σμένη κα- 
θαρώς ή 
ύποκρισία. 

Τοιοΰτον μ’ 
έπλααεν ή 
φύσις. — 
Πλήν ας έ- 
παν έλθω μεν 
είς τό προ- 
κείμενον, εί
πε μετάβρα- 
χεΐαν παΰ- 
σιν, θέτων τόν δάκτυλόν του έπί τοΰ άνοικτού χάρτου τής πόλεως. 
Κέντρον κατάλληλον διά τάς έν τή πόλει ένεργείας ήμών θεωρώ 
τήν πλατείαν τοΰ 'Ιπποδρομίου, καί περί τούτου χθες ακόμη ωμί- 
λησα έν έκτάσει μετά τοΰ Τριψύχου, δστις συμμερίζεται .ήν γνώ

Ανδρόνικε, εΐπεν ό Άγιοχριστοφορίτης, 
του λαού έκορυφώθη πλέον ή κατά τοΰ 

, καί προς τούτοις δτι πάντες οι άπό- 
ύρον παρά τω λαω τής πόλεως άκρόα- 

ήμών καί τάς περαι- 
έσωτερική στάσις 

συμπράτ- 
τουσαι έξα- 
σφαλίζουσιν 
ήμΐν τόν 

θρίαμβον.
— Περί 

τοΰ τελικού 
αποτελέσ

ματος ούδό- 
λως αμφι
βάλλω, Στέ
φανε, εΐπεν 
ό Ανδρόνι
κος, άλλ’ ό 
πόθος νά 

πατήσω τό 
ταχύτερον 

τό έδαφος 
τής πόλεως 
είναι έν έμοί 

ακράτητος 
τοσοϋτον, 

ώστε πάσα 
παρερχομέ-

μοί 
ται

Ναι, 
μου, 
λείος 
θώς τιμωρία 
είναι δι’ εμέ 
νά ίσταμαι 
έοώ ενώπι
ον αύτής 
τής πόλεως, 
νά βλέπω 
πραγματο
ποιούμενα 

τά λαμπρό
τερα όνειρά 

μου, νά 
ψαύω διά 

των δακτύ
λων τό τέρ
μα των μα
κροχρονίων 
μου ελπί

δων, καί νά μένω άπρακτος. Είμαι πρεσβύτερος σοΰ, Στέφανε 
καί όμως τό αΐμά μου (δέει δρμητικώτερον τού σού είς τάς 
φλέβας μου. Σύ είσαι αλλόκοτος άνθρωπος· ενώπιον των σπου- 
δαιοτέρων τοΰ βίου περιστάσεων φαίνεσαι ψυχρός καί απαθής. "Οτι 
τοιοϋτος δέν είσαι, περί Γούτου έχω αποδείξεις πολλάς · αλλά σύ 
έχεις φυσικήν τινα ύπομονήν, εσωτερικήν τινα ηρεμίαν, ήν ούδέν 
κατορθοϊ νά κλονίση.

— Φοβούμαι τό άνήσυχον τοΰ χαρακτήρος, άπήντησεν δ 
'Αγιοχριστοφορίτης· φοβούμαι τά άλματα τής καρδίας, προτρε- 
χούσης τής κεφαλής. Καλόν ή καρδία νά ύποτάσσηται πάντοτε

Η ΕΝ ΧΙΕΝ’Ηι ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.

στιγμή 
φαίνε- 
αίών.

φίλοι 
ταντά- 

άλη- επί

— Τήν ύ- 
πόθεσιν τής 
άποτυχίας 
ούδεποτε 

λαμβάνω ύπ’ 
όψιν, διέκο
ψεν ό ’Αν
δρόνικος ζω- 
ηρώς έγει- 
ρόμενος.

— Καί ό
μως, άπήν
τησεν ήσύ- 
χως ό Άγιο- 
χριστοφορί- 
της, ό θέ- 
λων νά έξα- 
«φαλίση τήν 

έπιτυχίαν 
πρέπει έκά- 

στοτε νά 
λαμβάνη ύπ 
όψιν καί τήν 
■αποτυχίαν. 
Ουσιώδες εί
ναι, δτι έξ 
όλων των 
τής πόλεως 
συνοικιών ή 
συνοικία τής 
Αγίας Σο
φίας περιέ
χει τούς τόλ
μη ροτέρους 
πολίτας καί 
τούς άσπον- 
δοτέρουςτοΰ 
πρωτοσεβα- 
στοΰ έχ- 
Ορούς. ’Εν
νοείς τώρα, 
’Ανδρόνικε, 
τό σπουδαί
ου τής θέ- 
σεως;
- Μ’ έ- 

πεισας, Στέ
φανε, άπήν

τησεν ό ’Ανδρόνικος μετά τινας στιγμάς· μ’ έπεισας καί τάσσομαι 
πρός τήν γνώμην σου. Ή πλατεία τοΰ Αύγουσταίου πρέπει να 
γείνη τό κεντρικόν ήμών σημεϊον. Νΰν δέ ας έξετάσωμεν οποία 
έσεται ή περαιτέρω ήμών πορεία.

ΤΟ ΕΝ PUMHi HAPEKKAHSION TOT 2IST0T.

αγαπών τά χρήματα, είναι αρκούντως 
τω συμφέρει νά ύποστηρίζη

καίται
έννοήση δτι δέν τ

πο
διά 

των ώμων του οικοδόμημα έτοιμόρροπον, το όποιον έν τή πτώσει 
του ήθελε βεβαίως κατασυντρίψει καί αυτόν.

— Οπωςδήποτε, είπε μετά τινας στιγμάς ό ’Ανδρόνικος· 
τό πράγμα έπί πολύ δεν θέλει μείνει αμφίβολον. Γνωρίζετε δτι 
προσεκαλέσαμεν τόν Κοντοστέφανον νά έλθη προς ήμάς είς το 
στρατόπεδον· καί αν μέν έλθη, φανερόν δτι εγκαταλείπει τόν πρω
τοσεβαστόν εις τήν τύχην του · άλλως έαυτόν μόνον δέον νά αίτι- 
ασθή διά τάς συνέπειας τής διαγωγής του.

μην μου.
— Έγώ δμως, ’Ανδρόνικε, δέν τήν συμμερίζομαι, εΐπεν ο 

Άγιοχριστοφορίτης· διότι σκεφθείς ώρίμως έπί τοΰ ζητήματος τού
του εύρον δτι τό φυσικώτερον καί άσφαλέστερον ήμών κέντρον 
είναι ή εύρύχωρος πλατεία τοΰ Αύγουσταίου, ή προ τοΰ ναού της 
Αγίας Σοφίας. Ή πλατεία αυτή είναι, ούτως είπειν, ή καρδία

(?πεται αυνέχεια.)
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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ ύπό ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΠΑΔΟΥ, 
Ιατρού.

Έν ΑΘΙ-ΙΝΑΙΣ 1880.

Άνέγνωμεν κατ’ αύτάς βιβλίον, τό όποιον 
διττώς εΐλκυσε τό ένδιαφέρον ήμών, καί διότι 
περιγράφει χώραν καλήν, χώραν προσφιλή, ήτις 
μετ’ ού πολύ όριστικώς μετά τής 'Ελλάδος, τής 
μητρφας γής, ένοΰται, καί διότι είναι γεγραμ- 
μένον μετά πολλής τής γλαφυρότητος και εύκρι- 
νείας, καί άνασκευάζει έν πολλοΐς εσφαλμένα; 
ξένων περιηγητών δοξασίας και γνώμας.

Τό βιβλίον τοΰτο φέρει τίτλον “Θεσσαλία”, 
έμφαίνοντα τό περιεχόμενον συγγραφεύς δέ αύτοΰ 
είναι ό ιατρός Κύριος Νικόλαος Γεωργιάδης. 
Έχομεν τήν ιδέαν, δτι ή περιγραφή μιας οίας- 
δήποτε χώρας τότε μόνον είναι κατά πάντα 
πιστή και ακριβής, όταν γίνεται παρά συγγραφέως, 
άνήκοντος και έκ τής γεννήσεώς και έκ τών 
οικογενειακών αύτοΰ παραδόσεων είς τήν χώραν 
ταύτην. Ό Κύριος Γεωργιάδης είναι Θεσσαλός 
τήν πατρίδα, επομένως είναι δι ήμάς καλός 
όδηγός είς τά μέρη έκεΐνα.

Άλλά περί τούτου ό άναγνώστης δέν έχει 
ανάγκην τής μαρτυρίας ήμών· δύναται νά βε
βαιωθώ άμα άνοιξη καί άναγνώση δλίγα; μόνον 
σελίδας. Ούδέν τό αμφίβολον έν τή έκθέσει, 
ούδέν τό βεβιασμένον ή έπιτετηδευμένον έν τή 
περιγραφή. Ή γλώσσα ρέει ομαλή καί φυσική, 
ώς ρύαξ ήσυχος, ού τά καθαρά καί διαυγή ΰδατα 
έπιτρέπουσιν ήμϊν νά διΐδωμεν καί τό έλάχιστον 
έν τφ βάθει αύτοΰ λιθάριον. ΓΙαντός δ’ έπαίνου 
είναι άξιος ό συγγραφεύς, άναδιφήσας τά χωρία 
τών άρχαίων, ένθα περί τής πατρίδος του γίνεται 
λόγος, καί άναγνούς συνάμα καί τούς νεωτέρους 
περιηγητάς, οιτινες περί τής χώρας ταύτης έγρα
ψαν. Αί μελέται αύται, συνδυαζόμεναι μετά 
τών ίδιων αύτοΰ παρατηρήσεων καί άντιλήψεων, 
άπετέλεσαν τό πλείστου λόγου άξιον πόνημα, τό 
όποιον έν σελίσι 342 είς 8''·' σχήμα προσφέρεται 
είς τό 'Ελληνικόν κοινόν.

Έπιθυμοΰντε; νά οώσωμεν ιδέαν τινά περί 
τής προκειμένης πραγματείας καί είς τούς μηκέτι 
άναγνώσαντας αύτήν, παραθέτομεν το χωρίον, το 
πραγματευόμενον περί τής σημερινής πόλεως 
Λαρίσσης.

Τό βιβλίον διαιρείται είς τρία μέρη, ών τό 
μέν πρώτον περιέχει τήν χωρογραφίαν (όρη, 
ποταμοί, λίμναι, πεδιάδες), τό δεύτερον δέ τήν 
ιστορίαν (άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι 
σήμερον), καί τό τρίτον τήν τοπογραφίαν, 
διηρημένην είς πέντε κεφάλαια· Μαγνησία (έπαρ- 
χία Βόλου καί Άγιας). Πελασγιώτι;. Έστιαι- 
ώτις. θεσσαλιώτις (έπαρχία Καρδίτσης, Φερσά- 
λων καί Δομοκοΰ) καί ΦΟιώτις (έπαρχία Αλ
μυρού).

’Ιδού καί πώς περιγράφεται έν σελ. 245 καί 
έξ. ή Λάρισσα·

'"Η σημερινή πόλις, ούσα πρωτεύουσα τής Θεσ
σαλίας, είνε συγχρόνως καί ή πολυπληθέστερα, 
πλουσιωτέρα καί έμπορικωτέρα πόλις αύτής. 
Κειμένη, κατά τον Πουκεβίλ, ύπό τόν ώραιότα- 
τον ουρανόν τής γηραιάς Εύρώπης, περιβαλλο- 
μένη ύπό τοΰ εύφορωτάτου Θεσσαλικοΰ πεδίου, 
διαπνεομένη ύπό τής έκ τοΰ Όλύμπου καταφε- 
ρομένης αύρας καί έπισκιαζομένη ύπό τών κορυ
φών τής Όασης, διαρ,όεομένη δέ ύπό τών ύδάτων 
τοΰ άργυροδίνου Πηνειού ήδύνατο ή πόλις αυτή 
νά ήνε μία τών καλλίστων πόλεων τής Εύρώπης, 
άν πρός τήν φύσιν έπήρχετο συνεπίκουρος ό νεώ- 

τερος πολιτισμός καί ή νεωτέρα βιομηχανία. Καί 
διατηρείται μέν καί σήμερον ή καλλονή τής περι- 
βαλλούσης αύτήν φύσεως καί σπανίως δύναται 
τις νά έπιτύχη Οελκτικωτέρου καί μαγευτικωτέρου 
δρίζοντος τοΰ έκ τής άκροπόλεως τής Λαρίσσης 
άναπτυσσομένου ύπό τά δμματα τών θεατών, άλλ’ 
αί εΰκτιστοι οίκίαι καί αί δενδρόφυτοι πλατεΐαι 
καί τά γυμνάσια καί τά ιπποδρόμια δέν παρα
τηρούνται έν τή πενιχρά καί άκαθάρτφ σημερινή 
πόλει. Τήν θέσιν τών τελευταίων κατέχουσιν 
ελώδεις καί βορβορώδεις έκτάσεις, άποπνέουσαι 
τήν νόσον καί τήν καχεξίαν είς τούς περίοικους· 
πλινθόκτιστοι δέ καί πενιχραί οίκίαι, κείμεναι 
έπί στενών καί σκολιών οδών, άποτελοΰσι τήν 
σημερινήν πόλιν, τής όποιας ό πληθυσμός, συνι- 
στάμενος έξ ’Οθωμανών, 'Ελλήνων καί Ιουδαίων, 
άνέρχεται είς 20,000 περίπου. Καί ό μέν τουρ
κικός πληθυσμός, ών πρότερον πολυπληθέστερος, 
ώς εικάζεται έκ πολλών τζαμιών, ευρισκομένων 
νΰν έν χριστιανικαΐς συνοικίαις, άριθμοΐ σήμερον 
12,000 ψυχά;, ύπερτερών ουτω καί νΰν τόν πλη
θυσμόν τών δύο άλλων φυλών· άλλά καί κατά 
τόν πλούτον όπερτερούσιν οί Τούρκοι, καί πολ
λοί τούτων είνε μεγάλοι γεωκτήμονες · άλλοι δέ 
μή έχοντες ιδιοκτησίας διατελούσιν είς δημοσίας 
θέσεις, ολίγοι δέ τινες μετέρχονται τέχνας καί 
έμπόριον. Τά έν τή Λαρίσση τουρκικά τεμένη 
εινε 27, τών οποίων οι λευκοί μιναρέδες έμ- 
ποιοΰσιν εύχάριστον έντύπωσιν είς τόν μακρόθεν 
θεώμενον τήν Λάρισσαν καί τινα μέν τούτων 
ίδρύθησαν έκ θεμελίων μετά τήν κατάκτησιν έκ 
λίθων άρχαιοτέρων κτιρίων, έτερα δέ τινα μετε- 
ποιήθησαν έκ χριστιανικών ναών- διό καί είς 
άπαντα σχεδόν άνευρίσκονται σπόνδυλοι κιόνων, 
κιονόκρανα καί μάρμαρα μεγάλα, άποτελοΰντα 
καί νΰν τό κρηπίδωμα τών τουρκικών τεμενών. 
Έν τισι δ αύτών παρατηρούνται είσέτι οί πρά
σινοι έκεΐνοι Άτρακηνοί κίονες οί τόσφ περι
ζήτητοι κατά τήν Βυζαντινήν έποχήν, ώς λόγου 
χάριν, κατά τό ύπερκείμενον τοΰ Πηνειού τέμενος 
τοΰ Χασάν Βέη παρατηρούνται τέσσαρες τοιοΰτοι 
καί είς τινα άλλα. Ό τουρκικός πληθυσμός τής 
Λαρίσσης διατελεϊ είς μεγάλην αμάθειαν, καί 
μόνον έσχάτως έλήφθη μικρά πρόνοια περί βελ- 
τίονος έκπαιδεύσεως τών τε άόρένων καί τών 
κορασίων διά τής ίδρύσεως σχολείου τουρκικού 
(έν φ διδάσκονται στοιχεία ' Ιστορίας, Γεωγραφίας 
καί’Αριθμητικής), καί άναλόγου παρθεναγωγείου. 
Ό δέ ελληνικός πληθυσμός, συνοικισθείς ένταΰθα 
κατά τό πλεϊστον έκ τών Άγραφων, τοΰ Όλύμ
που καί τής "Οσσης καί τινων άλλων μερών, 
άναβαίνει είς 6,000, κατοίκων είς πέντε κεχωρι- 
σμένας συνοικίας, έξ ών αί μέν τέσσαρες κεΐνται 
πέρις τών τουρκικών έν τή δεξιά όχθη τοΰ 
Πηνειού, ή δέ πέμπτη κεϊται έπί τής άριστερά; 
άχθης, ένουμενη μετά τής λοιπής πόλεως διά 
δωδεκατόξου γεφύρας, κτίσματος βυζαντινού, 
άνακαινισθέντος ύπό τοΰ Χασάν Βέη, υίού τοΰ 
Τουραχάν Βέη, κατά τινα έν τφ όμωνύμφ τε- 
μένει σωζομένην τουρκικήν επιγραφήν. Έκάστη 
δέ τών έλληνικών συνοικιών έχει άπό τίνος 
χρόνου ίδιον ναόν καί άλληλοδιδακτικδν σχολεΐον 
καί πάσαι όμοΰ κοινόν παρθεναγωγεΐον καί έλλη- 
νικόν σχολεΐον. Κατά δέ τό 1873 οί Λαρισσαΐοι, 
καταληφθέντες ύπό αιφνίδιου ενθουσιασμού, υπεκ- 
καιομένου καί ύπό τυΰ τότε άρχιερατεύοντος 
’Ιωακείμ, χωρίς νά άναμετρήσωσι τάς χρηματι
κός δυνάμεις των καί τάς λοιπάς πρός τοΰτο 
άπαιτουμένας περιστάσεις, - προέβησαν είς οικοδο
μήν γυμνασίου· άλλ’ ό ένθουσιασμός ταχέως 
παρήλθε, τά μέσα έξηντλήθησαν, τό δέ κτίριον 
εμεινεν ήμιτελές, δείγμα τής επιπόλαιου σκέψεως 
καί τής έτι έπιπολαιοτέρα; άποφάσεως τών κατοί
κων. Ό ελληνικός πληθυσμός τής Λαρίσσης, 

έκτός τών διαφόρων τεχνών, ένεργεΐ καί τό έμ
πόριον τής εισαγωγής τής πόλεως, δπερ πρότερον 
ήτο ζωηρότερου, καθότι τό πλεϊστον τής Θεσσα
λίας ένταΰθα ήγόραζε τά άποικιακά καί τά 
βιομηχανήματα τής Εύρώπης, ένφ ήδη έσχη- 
ματίσθησαν καί έτερα κέντρα έμπορικά κατά τήν 
πεδιάδα. Ό δέ ιουδαϊκός πληθυσμός άναβαίνει 
εις 3,000· εύημερών καί πλουτών άλλοτε, είνε 
ήδη ένδεέστατος έκτός όλιγίστων έξαιρέσεων. 
Δημόσια κτίρια καθ’ άπασαν τήν Λάρισσαν άξια 
λόγου είνε τό μνημονευθέν ήμιτελές γυμνάσιον 
καί τό διοικητή ριον, δπερ, κείμενον έν τφ μέσφ 
τής πόλεως, είνε αληθής κόσμος αύτής. Αί 
οίκίαι αύτής, μονώροφοι καί πλινθόκτιστοι, κατέ- 
χουσιν, ιδίως αί τουρκικαί, ώς έκ τής διαιρέσεως 
αύτών είς άνδρωνΐτιν καί γυναικωνϊτιν, εύρείας 
έκτάσεις· διά τοΰτο δέ καί διά τά μεταξύ τών 
οικιών μεγάλα κενά διαστήματα ή έκτασις τής 
πόλεως εινε μεγάλη, δυναμένη νά περιλάβη 
πενταπλασίονα πληθυσμόν τού νΰν ύπάρχοντος. 
Καί μολονότι ή έξωτερική τών οικιών δψι; είνε 
πενιχρά καί άχαρις, το εσωτερικόν δμως αύτών, 
ιδίως οί γυναικωνΐται τών’Οθωμανών, περιβάλλον
ται ύπό εύχλόων κήπων, κατεχόντων τό μέγιστον 
μέρος τής αύλής. Αί οδοί τής πόλεως είνε, ώς 
καί αί τών λοιπών τουρκικών πόλεων, στεναί 
καί σκολιαί καί αί πλεΐσται τούτων λιθόστρωτοι. 
Τό κλίμα τής Λαρίσσης δέν είνε ύγιεινόν τό 
μέν διά τά έντός καί περί τήν πόλιν εύρισκύμενα 
τελματώδη ύδατα, τό δέ διά τήν γειτνίασιν τών 
υψηλών δρέων τοϋ Όλυμπου καί τής Όσσης, 
άτινα άπεργάζονται λίαν εύμετάβολον τήν έν τή 
πόλει θερμοκρασίαν, ιδίως δέ ή μεταβολή αΰτη 
παρατηρεΐται έν καιρω τού θέρους, δτε μεταξύ 
τοϋ καύσωνος τής ήμέρας καί τής θερμοκρασίας 
τής νυκτός παρατηρεΐται πολλών βαθμών δια
φορά· δύναται δμως μικρά τις έπιμέλεια πρός 
άποξήρανσιν έλωδών τινων έκτάσεων καί προσοχή 
τών κατοίκων κατά τάς μεγάλας μεταβολάς τής 
θερμοκρασίας νά άποσοβήσωσι πλεϊστον μέρος 
τών έπιπολαζουσών ασθενειών. Το έμπόριον 
τής Λαρίσσης είνε ίκανώς ζωηρόν, καθότι, έκτός 
τοΰ έμπορίου τής έξαγωγή;, περί ού άνωτέρω 
είπον, ένταΰθα διενεργεϊται καί ή άγορά τών 
πλείστων προϊόντων τής Θεσααλικής πεδιάδος, 
έκποιουμένων ύπό τών ένταΰθα διαμενόντων 
μεγάλων γαιοκτητών ’Οθωμανών πολλά δέ τών 
έν Βόλφ έμπορικών καταστημάτων έχουσιν έν
ταΰθα ύποκατασΐήματα πρός άγοράν γεννη-

£ »> ματων.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕ2ΡΗΣΙΣ.

ΕΛΛΑΣ. Καθ’ ήν στιγμήν χαράττομεν τάς 
γραμμάς ταύτας ή κυανόλευκος ήμών σημαία, 
ή σημαία τοΰ Σταυροΰ καί τής ’Ελευθερίας 
κυματίζει έπί τών έπάλξεων τής Άρτης, καί 
προσφιλείς άδελφοί έν ένθουσιώδει άγαλλιάσει 
καί δακρύοις χαράς πανηγυρίζουσι τήν μετά τής 
κοινής μητρός ενωσιν. Δυστυχώς καί ή χαρο
ποιό αΰτη εΐκών έχει, ώς πάντα τά ανθρώπινα, 
καί τάς σκιάς της. Τις έλληνική καρδία δύναται 
πλήρη νά αίσθανθή τήν χαράν καί άμιγή λύπης, 
δταν άναμνησθή τών λοιπών δυστυχών άδελφών, 
οιτινες μένουσιν έτι άποκεκλεισμένοι;

’Ήδη ό ήμετερος στρατός διενθύνεται πρός 
τάς νέας κτήσεις, καί αί έθνικαί ήμών σάλπιγγες 
άντηχούσιν είς τά μέρη έκεΐνα, νέαν έγκαινίζουσαι 
έποχήν, έποχήν έλπίδων καλών καί προσδοκιών. 
Καθήκον έχει σήμερον καί ή έλληνική κυβέρνησις 

νά μεριμνήση δεόντως περί τών νέων τούτων 
έπαρχιών- άφομοιώσα αύτάς πρός το ελληνικόν 
βασίλειον όφείλει νά μεταδώση αύταΐς τά άγαθά 
τής έλευθερίας καί τοΰ πολιτισμού. Πολλά τά 
διορθωτέα έκεϊ, πολλά τά χρήζοντα συντόνου | 
προσοχής καί μερίμνης. Πόλεις καί χωρία κεΐν
ται παρημελημένα, μαρτυρούντα άκηδίαν καί | 
άβελτηρίαν πόλεις καί χωρία δέον νά διαρρυθμι- 
οθώσι κατά τάς άνάγκας τών σημερινών χρόνων 1 
Ελη καί βάλτη καθιστώσι πολλαχοΰ τόν τόπον 
νοσώδη· τά έλη καί βάλτη πρέπει νά άποξηραν- 
θώοι. Τοιαΰτα καί πλεΐστα άλλα δέον να 
έκτελεσθώσι, καί ή πρωτοβουλία τών τοιούτων 
έργων άνήκει τή κυβερνήσει. Ασύγγνωστου θά 
ήτο έάν οί προσερχόμενοι άδελφοί έλάμβανον 
άφορμήννά έκφέρωσι παράπονόντι- άσυγχώρητον, 
έάν καί ό έλά’χιστος έξ αύτών ήθελέ ποτέ άνα- 
μνησθή μετά πόθου τής πρό τής ένώσεως^έποχής. 
Έπ’ αίσίοις ήρξατο ή κατάληψις τής νέας 
χώρας- δώη δ "ϊψιστος έπ' αίσίοις καί νά J 
περατωθή!

ΓΑΛΛΙΑ. Τήν Γαλλίαν έπασχολοΰσι κυρίως 
τά έν ταϊς άποικίαις τής ’ Αφρικής συμβαίνοντα, 
τά όποια είναι ύπό πολλάς έπόψεις σπουδαία. 
Τά έσχάτως διαπραχθέντα κακουργήματα ύπό 
άγριων φυλών διήγειρον φωνήν φρίκης ού μόνον 
έν Γαλλία άλλά καί καθ’ απασαν τήν Εύρώπην. 
Νΰν βεβαίως θέλει φροντίσει ή Γαλλία νά περι- 
στείλη τήν αύθάδη τών φυλών έκείνων ορμήν 
καί νά τιμωρήση παραδειγματικώς τούς πρωται
τίους τών τοσούτων συμφορών.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ. Άπό τίνος άσθενεΐ συνεπεία 
έγχειρήσεώς τίνος ή αύτοκράτειρα τής 1 ερμανιας 
Αύγούστα, σύζυγος τοΰ αύτοκράτορος Γουλιέλμου. 
Επί τινας ήμέρας ή κατάστασις αύτής ένέπνεε 

φόβους- άπό προχθές δμως έπήλθεν έπαισθητή 
βελτίωσις. Ή αύτοκράτειρα άγει τό 70” έτος 
τής ήλικίας της.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ. Τή 26 ’Ιουνίου έγένοντο αί 
έκλογαί τών πληρεξουσίων τής βουλγαρικής 
Συνελεύσεως, αΐτινες άπέβησαν ύπέρ τοΰ ήγεμόνος. 
Περί τοϋ άποτελέσματος τούτου δέν ύπήρχεν 
άμφιβολία, μάλιστα μετά τήν ύπό τοΰ ήγεμόνος 
έκτελεσθεΐσαν έσχάτως περιοδείαν, καθ’^ ήν 
τοσοΰτον ένΟουσιωδώς έγένετο δεκτός παρ' τω 
λαψ.

• ΑΜΕΡΙΚΗ. ’Απόπειρα δολοφονίας κατά 
τοΰ προέδρου τής Δημοκρατίας τών'Ηνωμένων | 
Πολιτειών (iARFiELD έγένετο πρό τινων ήμερών 
έν Βασιγκτώνι. Ό πρόεδρος έπληγη ύπό δύο 
σφαιρών καθ’ ήν στιγμήν ήτοιμάζετο νά έπιβή 
τής άτμαμάξης δπως έπιχειρήση μικράν περι
οδείαν. Ό δολοφόνος, δστις αύθωρεί συνελήφθη, 
όνομάζεται Guiteau καί είναι 'Αμερικανός. Ή 
συμπεριφορά του καί οί λόγοι του είσιν ανθρώ
που πάσχοντος τάς φρένας. Κατά τάς τελευταίας 
ειδήσεις οί τον τραυματισθέντα πρόεδρον περί- II 
ποιούμενοι Ιατροί είχον έλπίδας νά σώσωαι την 
ζωήν αύτοΰ, άν καί αί πληγαί έκριθησαν έκ 
πρώτης δψεως θανατηφόροι.

ΤΟΥΡΚΙΑ. Ή τή 15/27 Ιουνίου άρξαμένη 
έν Κωνσταντινουπόλει δίκη κατά τών επί τφ 
φόνφ τοΰ πρφην σουλτάνου Άοδούλ-’Αζις κατη
γορουμένων έπερατώθη έντός δύο ήμερών, εκ δε 
τών 11 κατηγορουμένων οί έννέα καταδικάσθη- 
σαν είς θάνατον, οί δέ λοιποί δύο είς δεκαετή 
είρκτήν. Μεταξύ τών είς θάνατον καταδικα- 
σθέντων συγκαταλέγεται^ άλλοτε μέγας βεζύρης 
Μιδάτ πασάς καί δύο έπ’ άδελφαΐς γαμβροί τοΰ

νΰν Σουλτάνου. Έλπίζεται ή μεταβολή τής θα
νατικής ποινής είς έξορίαν.

η

ΝΕΚΡ0Λ0ΓΙΑ1.

’ Ιωσήφ Σκόδας, αύλικός σύμβουλος καί κα
θηγητής τής ιατρικής έν τω Πανεπιστημιω τής 
Βιέννης, ό θεμελιωτής τής νέας διαγνωστικής σχο
λής, διάσημος καί ώς ιατρός καί ώς διδάσκαλος, 
άπέθανε τή 13 Ιουνίου τρ. έτους έν ηλικία 76 
έτών.

Μαρκήσιος BanNEVILLE, πρώην υπουργός 
τών εξωτερικών έν Γαλλία, άπέθ. έν Παρισίοις τή 
13 Ιουνίου.

Βίκτωρ Σαλμίνης, γνωστός δραματικός ποιη
τής τής Ιταλίας, ού τά έργα ίι υποκριτής Ροσ- 
σης άνεοίβασευ είς τήν σκηνήν, άπέθανεν έν 
Βενετία τή 22 ’Ιουνίου πεντηκοντούτης τήν ηλι
κίαν.

DuFAVRE, ακαδημαϊκός καί άλλοτε πρωθυ
πουργός τής Γαλλίας, άπέθανε τή 21 Ίονίου έν 
Παρισίοις, S3 έτών τήν ηλικίαν.

Ό πρώην Πατριάρχης Γρηγόριος Στ. εις 
τώ· σεβαστοτέρων ιεραρχών τής ορθοδόξου Εκκλη
σίας. άπέθανεν έν Κωνσταντινουπόλει τή 21 Ιου
νίου έν ήλικίφ 82 έτών.

Θεόδωρός Βέμφαϋ, τακτικός καθηγητής τής 
φιλοσοφικής σχολής έ_ν Γοττίγγη, διάσημος γλωσ
σολόγος, άπέθανε τη 26 ’Ιουνίου εν ηλικία 72 
έτών.

Sainte - Claire Deville, γνωστός 
Γάλλος χημικός άπέθανεν έν Παρισίοις τή 1 Ιου
λίου έν ηλικία 63 έτών.

Αύγουστος Τουρεττίνης, έξοχος πολίτης τής 
Γενεύης, γνωστός διά τάς άγαθοεργίας του, εις 
τών έκτελεστών τής διαθήκης τοΰ δουκός τοΰ 
Βρουν: βικ, άπέθανεν έν Γενεύη τή 27 Ιουνίου εν 
ηλικία 61 έτους.

Ά. Βαρλάμ, διατελέσας έπί πολλά έτη γραμ- 
ματεύς τής έν Πετρουπόλει ’Ελληνικής πρεσβείας, 
άνήρ δακριθείς διά τήν εύγενή αύτοΰ συμπερι
φοράν καί τήν άκεραιότητα τοΰ χαρακτήρας, άπέ
θανεν έν ’Αθήναις τή 17/29 Ιουνίου.

0 ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΑΝΔΒΙΧ1ΩΝ ΝΉΣΩΝ.

Ό βασιλεύς τών Σανδβιχίων νήσων Καλα- 
κάβας, ού ή προσεχή; είς Εύρώπην μετάβασις 
άναγγέλλεται, έζήλευσε, φαίνεται, τάς δάφνας 
τοΰ αύτοκράτορος τής Γερμανίας. ’Εσχάτως ό 
ήγεμών τής άποκέντρου έκείνης χωράς παρήγ- 
γειλεν είς μέγα έργοστάσιον τής πόλεως Βρεμης 
τάς στολάς τοΰ στρατοΰ του κατά τό σχέδιον 
τών στολών τοΰ γερμανικού στρατοΰ με μονήν 
τήν διαφοράν δτι τοΰ Καλακάβα ό στρατός συ- 
νίσταται έκ — 400 άνδρών, ήτοι έξ έκατόν ιπ
πέων, έχόντων τήν στολήν τών κίτρινων λεγο
μένων δραγώνων καί έκ τριακοσίων πεζών. Ο 
διοργανώσας καί προγυμνάσας τόν στρατόν τού
τον είναι Γερμανός, έκ Βρέμης όρμώμενος, 
δστις εννοείται δτι είσήγαγε καί τά γερμανικά 
προστάγματα. Έν δλη τή γελοία απομιμήσει, 
πρόοδος καί τοΰτο καί πολιτισμός!

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ.

Ή έν Άθήναις άρχαιολογική Εταιρία έπε- 
ράτωσε πρό μικρού τάς άνασκαφάς έν τφ άρχαίφ 
τής Έπιδαύρου Οεάτρφ, τω έν τφ άλσει τοΰ 
Ασκληπιού κειμένω. Τό θέατρον τοΰτο είναι 
κατά τό μέγεθος τό δεύτερον τών άρχαίων έλ
ληνικών θεάτρων τό πρώτον είναι ώς γνωστόν 
τό τής Μεγαλοπύλεως. Το θέατρον τής Έπι
δαύρου είναι έργον τοΰ ’Αργείου άρχιτέκτονος 
Πολυκλείτου. Έν αύτφ εύρέθησαν πολλά άρ- 
χαΐα άντικείμενα άξια λόγου, εδραι, θρονία μαρ
μάρινα κ. τ. τ. Πρός τό μέρος δε τής σκηνής 
έν τφ κοίλφ τής ορχήστρας άνευρέθη άκέφαλον 
άγαλμα τής 'Υγείας. Τό άγαλμα είναι άριστο- 
τέχνημα τής πέμπτης έκατονταετηρίδος καί χα
ρακτηρίζεται ώς έργον αύτοΰ τοΰ άρχιτέκτονος 
Πολυκλείτου. Ή θεά φέρει σανδάλια καί είναι 
ένδεδυμένη ποδήρη χιτώνα μετά διπλοΐδος μέ
χρι γονάτων κατερχομένης καί πλούσιας σχη- 
ματιζούσης πτυχάς.

ΓΝΩΜ1ΚΑ.

Ό έσχάτως άποθανών Dufavre έλεγεν·
" ’ Ενωρίς κοιμήσου, ένωρίς έγείρου τοΰτο κα

θιστά τόν άνθρωπον ύγιά, πλούσιον καί σοφόν’’ 
λέγει άγγλική τις παροιμία. Είναι άρίστη συμ
βουλή, ήν έγώ ήκολούθησα άπό έξήκοντα ήδη 
έτών, καί ούδέποτε μετεμελήθην.

*» *

Όσφ καί άν έπαινέση ήμάς ό κόσμος, ήμεΐς 
πάντοτε έχομεν περί ήμών άνωτέραν ετι ιδέαν.

** *

Πώς νά πιστεύσωμεν είς τό άμετάβλητον 
τών ανθρωπίνων πραγμάτων, άφ’ ού τά πάντα 
άδιακόπως μεταβάλλονται, καί αύτοί άκόμη οί 
άστέρες;

* *

Πάντοτε ήλπισεν ό άνθρωπος, πλήν είς μά
την. νά χαρή τήν ζωήν άλλ' έπί τέλους ούδέν 
κατορθόνει άλλο ή νά τήν ανεχηται.

Βολταΐρος.
* ’ *

Ούδέν έτερον έπρεπε νά συντελή περισσό
τερον είς τό νά δικαιολογής τούς άλλους, ή η 
εύκολία, μεθ’ ής δικαιολογείς σεαυτόν.

SigrEe.

ΙΠΠΕΙ0Ν ΑΛΜΑ.
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