
y Εκίίιίεται
Ετος Β . τί 1/13 καί 15/27.

έκαστου μηνός.
ten- Έυ ΛΕΙΨΙΑι τη 1527 Αύγούστου 1882

Τιμή ίτησία 
προπληρωμένη 

sig χρυσόν.

Φράγκ. 40. . .
Μάρκ. 32. Αθ. 32.
Ρούίλ. 16. Γ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.

Ή μοι>ή τήϊ Φαηρωμέτηβ ίν Σαλαμίνι. — Ή πρώτη άρζή τοΰ σιδηροδρόμου. — 
Οϊχογινιιαχυΐ’ δράμα. — Ό τελενταΓοβ τώτ Σαβέλλω» (συνέχεια). — of "Αχ/λοι ίν 
Αΐγύπτω. — Ό στρατηγύξ Wolseley. — Τύ ίν Γαλαζίω Έ).ληνιχύν_ ίχπαιδιχπήριον. 
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Η ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ.
(Μετά είκό-ίο;, 8ρα σελ. 113.)

Προς βορράν τής ένδόξου νήσου Σαλαμίνας 
έπί τής έγγυτάτης τή Μεγαρική γή παραλίας 
έν η περιπλανηθέντα τά βάρβαρα Περσικά στίφη 
κατεπνίγησαν, μακράν τής τύρβης τοΰ κόσμου, 
σεμνόν ύψοΰται χριστιανικόν οικοδόμημα, ή τής 
Φανερωμένης Μονή, ήτις διά τδν κόσμον 
καί πλούτον τών χριστιανικών γραφών, δν περι
βάλλεται, άπό πολλοΰ ήδη χρόνου άντικείμενον 
θαυμασμού έγένετο· δικαίως δέ δυνάμεθα ονο- 
μάσαι ταύτην πλούσιον καί άριστον έν τή ’Αττική 
τής Βυζαντιακής τέχνης χριστιανικόν μουσεϊον. 
“ J’ai vu beaucoup de metropoles depuis plus 
de douze ans, que je voyage dans la Grece, 
mais jamais aucune, ou les figures soient 
aussi multipliees ...“ 1 γράφει ό Pouqueville 
έν τή άπδ 1 ’Ιανουάριου έπιστολή πρδς τδν 
εαυτού αδελφόν περί τής μονής ταύτης. Επειδή 
δέ κατά τήν έποχήν ταύτην ή εορτή αύτής συμ
πίπτει, ής ένεκα μεγάλη πληθύς, ού μόνον τών 
άπδ τά πέρις, άλλά καί τών άπδ τού Άστεως 
καί τού Πειραιώς έν τή νήσω ταύτη συρρέει, 
ούκ άπο σκοπού ήγούμεθα τινά περί τής ί δρό
σε ως καί τού κόσμου τών χριστιανικών αύτής 
γραφών διά βραχέων έκθέσαι.

1 Pouqceville, Voyage de la Grtice tome, IV, 497 σημ.
2 ΣτράΕ. διδλ. θ', ζεφ. α'. Παυσανίου Άττ. κεφ. λε·. 

■/.Ά λατ.
3 Εύσέίιος έν ίίιρ Κωνσταντίνου ζεφ. ιγ', έζο. 

Migne σ. 1401.
4 Lautbmb. Atlas σ. 105.
3 Πρβλ. ζαΐ Lacroix, Les lies de la Grece σ. 499—501.

Τδ πάλαι πολλοί θεών τε Θεαινών καί ηρώων 
τιμάς εΐχον Σαλαμΐνι, ώς ο τε Στράβων καί 
Παυσανίας ήμϊν γνωρίζουσιν.2 Άπδ τών ηρώων 
μάλιστα Κυχρέως καί Σκύρου, Σκιράς καί Κυ- 
χρεία τδ παλαιόν ή νήσος έκαλεΐτο. Έν τινι 
δέ Άγραυλίδος Άθηνάς καί τού Διομήδους ναώ 
καί άνθρωποθυσίαι σκληρά! έτελοΰντο.3

Έπί τής θέσεως δέ έφ’ ής ή Μονή κεΐται, 
ούκ έστιν δπως μή τδ πάλαι ιερόν θεού τίνος 
ή ήρωος ήν. Ό Lavtembeegius ό τφ 1557 
τήν Ελλάδα περιελθών, έπί τής θέσεως έν ή 
ή Μονή κεΐται τήν υπαρξιν σημαντικού τίνος 
οικοδομήματος σημειοΐ, έάν δμως διά τοΰ σή
ματος τούτου τήν έκεΐσε άρχαιοτέραν τής νύν 
Μονής έννοεΐ εκκλησίαν, ή έρείπια εθνικού τίνος 
ναού, άγνοοΰμεν.4

Ό κ. Bursian έν τή Γεωγραφία αύτού ύπο- 
θέτει δτι πιθανώς έκεΐσε τδ πάλαι ήν ό τής 
Σκιράδος Άθηνάς ναός, δτι δέ ό νύν ύπαρχων 
ναός έπί άρχαιοτέρου χριστιανικού ναού εδρά
ζεται ού μόνον αύτόδηλον, έκ τοΰ κατωτέρου 
τού ναού διαζώματος, καί έξ ετέρων τινών άσφα- 
λών γνωρισμάτων, άλλά καί έκ χειρογράφου 
τίνος δπερ έν τή Μονή άνέγνωμεν, ρητώς άρ- 
χαιοτέρου κατεστραμμένου χριστιανικού ναού 
γίνεται μνεία.

Κατά τό χειρόγραφον δέ τούτο, έν φ δ βίος 
καί ή άκολουθία τοΰ ίδρυτοΰ περιέχονται τά 
τής ίδρύσεως έχουσιν ουτω ·

Περί τά τέλη τού ιζ'. αίώνος έν Μεγάροις 
τής Αττικής έζη απλούς τις γεωργός Λάμπρος 
τδ όνομα· τούτφ έν τω Ιδίφ αύτοΰ άγρφ έν 
Λιάντρφ, μικρόν τι πρδ τής Κορίνθου, έργαζο- 
μένφ, ώφθη καθ’ ύπνον ή Θεοτόκος λέγουσα 
"Έγείρου, ώ Λάμπρε, ύπαγε έν τή νήσω Σαλα- 
μίνι, καί πρδς τδ βόρειον αύτής μέρος τδν έμδν 
εύρήσεις κατεδαφισμένος ναόν', δν ύφείλεις άνοι- 
κοδομήσαι . . .” Οΰτος τδ προσταχθέν ποιήσας 
περί τδ 1682 τδν άρχαιότερον τοΰτον ναόν άνή- 
γειρεν,5 συγχρόνως δέ καί εικόνα τινά τής Θεο
τόκου ύπό τήν γήν κρυπτομένην άνεΰρε, ήν οΐ 

έκεΐ μοναχοί έν τώ παρεκκλησίφ μέχρι τοΰ νυν 
διαφυλάττουσιν.

'0 Λάμπρος μετά τήν τής Μονής άνίδρυσιν 
καί τήν τής εΐκόνος άνεύρεσιν μοναχός γενό- 
μενος έκλήθη Λαυρέντιος, ώσαύτως καί ή γυνή 
του Βασιλική (Βασίλω) τδν μοναχικόν άσπα- 
σθεΐσα βίον ωναμάσθη Βασσιανή. Έν τινι δέ 
παρεκκλησίφ τοΰ προφήτου Ήλιου παρά τώ 
έγγύς δρει άποσυρθείς κατά μίνας ήσκήτευεν, έν 
φ τδ 1708 τδ γήϊνον αύτοΰ κατέλιπε σκήνος, 
ταφείς έν τφ παρεκκλησίφ έν φ τήν εικόνα εύρε, 
καί δπερ κυρίως "Φανερωμένη” λέγεται, διά 
τδ έν αύτω τήν εικόνα φανερωθεΐναι, τοΰ με
γάλου ναού όντος "τής Μεταμορφώσεως 
τοΰ Σωτήρος”.

Τοΰ άνδρος τούτου μετά θάνατον ώς άγιου 
τιμηθέντος, τήν έν τφ διακονικφ τού μεγάλου 
ναού τής Μεταμορφώσεως αγίαν τράπεζαν είς 
τιμήν τούτου καθιέρωσαν, ού μήν άλλά καί 
ιδίαν άκολουθίαν ξυνέγραψαν, ήν τινες τω Μη
τροπολίτη Αθηνών κ. Νεοφύτφ Μεταξα άπο- 
δίδουσιν.

Τήν σμικράν τής Μονής βιβλιοθήκην άνερευ- 
νήσας μεταξύ χειρογράφων εύρον δύο Πατριαρ
χικά έπί μεμβράνης σιγίλλια γράμματα, τδ μέν 
Σεραφίμ (1757) το δέ Γρηγορίου (1798) τών 
Οικουμενικών I Ιατριαρχών.

Έκ τοΰ τελευταίου δέ σιγιλλιώδους γράμ
ματος μανθάνομεν δτι καί δύο έτεροι ΙΙατριάρχαι 
Προκόπιος καί Νεόφυτος τή Μονή Φανερωμένης 
τοιαΰτα πατριαρχικά σιγίλλια έγγραφα έ’δωκαν, 
α δυστυχώς άπωλέσθησαν τής μολυβδίνης μόνον 
σφραγίδας τοΰ I Ιροζοπίου περισωθείσης, έν ή 
τδ έτος Α’ΓΠΕ (1785) φέρεται.

Ό Οικουμενικός Πατριάρχης Γρηγόριος, με
γάλως περί τής υπολήψεως καί τής διαχειρίσεως 
τής χρηματικής περιουσίας τής Μονή: φροντίζων, 
10 σπουδαία άρθρα έν τφ σιγίλλφ αύτοΰ γράμ- 
ματι τοΐς τής Μονής πατράσι παραγγέλει, έκ 
τινων δ’ άρθρων συμπεραίνομεν δτι τινές τών 
τής Μονής ήγουμένων κακώς τή τής Μονής 
περιουσία έχρώντο. Κατά "πατριαρχικήν δέ 
φιλοτιμίαν” τό εξαιρετικόν τή Μονή προνδμιον 
δίδωσιν, δπως ό κατά καιρόν Ηγούμενος, "φορεΐ 
έν ταΐς έορτασίμοις ήμέραις μανδύαν, προχειρι- 
ζόμενος καί πατερίτζαν”, ήτοι ποιμαντικήν ράβδον.

Πρδς άνοικοδόμησιν τοΰ ναού, φαίνεται δτι 
τό πλεΐστον τών μαρμάρων έκομίσθη έξ Έλευ- 
σΐνος, έκ τοΰ περιφήμου ναού τής Δήμητρος. 
Ουτω μέγας τις λίθος έφ’ ω δ,τε Sion 6 (1676) 
καί ό Αθηνών Μητροπολίτης Μελέτιος7 (1714) 
έν Έλευσίνι παρά τφ ναφ τής Δήμητρος τήν 
έπιγραφήν ταύτην άνέγνωσαν,

ΚΊΉΣΙΚΛΕΑ ΑΙΙΟΑΛΩΝΙΟΝ ΑΧΑΡΝΕΩΣ 
ΟΡΓΙΑΣΤΗΣ

ΤΟΝ ΕΑΤΤ1ΙΣ ΑΝΔΡΑ Σ0Φ0ΚΛΗΝ ΞΕΝΟ- 
ΚΛΕΟΪΣ

ΑΧΑΡΝΕΑ ΔΑΔ0ΓΧΗΣΑΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙ 
KAI Κ0ΡΗ1

Δ1ΣΑΝΕΘΗΚΕΝ

Σήμερον ό λίθος ούτο'ς έκ τοΰ ναοΰ Δήμη
τρος έν τή Μονή τής Φανερωμένης μετενεχθείς, 
άποτελεΐ τήν πλάκα τής άγιας τραπέζης, ήν 
λεπτύναντες τήν έπιγραφήν διέφθειραν, τής πρώ
της σειράς έξαλειφθεισης καί τοΰ άριθμητικοΰ 
ΔΙΣ πρδ τοΰ τελευταίου ρήματος ΑΝΕΘΙΙΚΕΝ.

Μάτην δέ οί άρχαιολογοΰντες τήν άνω έπι
γραφήν σήμερον έν τφ έν Έλευσίνι ναφ τής 
Δήμητρος ή έν μουσείο» τινι ζητήσουσιν, ταύτης 
ύπδ τά καλύματα τής αγίας τραπέζης τής Μο
νής Φανερωμένης βεβαίως άπδ τού 1714 καί

6 Spon, Inscriptions antiques Top. ΙΠ. σ. 100.
7 Γεωγραφία Μελετίου. ’Αττική, σ. 349. 

έντεύθεν κατακαλυφθείσης. Έπί τής στήλης δέ 
τής τήν πλάκα τής άγιας τραπέζης ύποβαστα- 
ζούσης άνέγνων ■

ΙΙΑΙΔΑ ΞΕΙΝΑΓ0ΡΑΚΑΙ Ι1ΡΑΞ1 
ΓΟΡΑ ΣΕΣΟΡΑΣ ΜΕΤ0Ν ΜΥΣ 
ΤΗΝ ΔΗΟΪΣ ΞΕΙΝΑΓΟΡΑΝ 
ΟΝΟΜΑ.

Πρδ τής θύρας τοΰ ναοΰ χαμαί τήν έπιγραφήν 
ΕΠΙ ΙΕΡΕΙΑΣ ΦΑΑΪΙΑΣ ΛΑ0ΔΑΜΙΑ.

'Έν τινι δέ κλίμακι τής Μονής έν τή αυλή έπί 
βάθρου καλλίατης τέχνης τδ όνομα ΑΡΙΣΤ1ΩΝ. 
Ωσαύτως καί έπί τοΰ μαρμάρινου τοΰ ναοΰ δια
ζώματος τοΰ ιερού όπισθεν άρχαία άνέγνων γράμ
ματα, ατινα δμως ούδεμίαν μοι έδιδον έννοιαν, 
παντάπασιν ύπδ τού χρόνου διαφθαρέντων.

Ό ρυθμός τής οικοδομής έστί Βυζαντιακός, 
μή διαφυλάττων δμως τό τού σταυρού σχήμα, 
ήτοι κράμα τι τής Βασιλικής καί τοΰ Βυζαν- 
τιακού ρυθμού, κράμα λέγομεν τής μέν Βασι
λικής, επειδή ό ναός ώς Βασιλική δυσί στίχοις 
κιόνων, τρισί κλίτεσι διήρηται, ό νάρθηξ έκλείπει, 
το δέ μέσον τής στέγης ώς ι τδ τών Βασι
λικών, ύψοΰται τής λοιπής στέγης καί συνε- 
λόντι είπεΐν ή έσωτερική τοΰ ναοΰ κάτοψις, έστι 
κάτοψις Βασιλικής· δεσπόζει δ θόλος, τδ κύριον 
τοΰτο τού Βυζαντιακού ρυθμού γνώρισμα, έπί 
τοΰ μεσαίου δέ θολοειδούς έπιστεγάσματος ύψοΰ- 
ται ό τρούλος · κατά τό σύστημα τούτο ίδρύοντο 
συνήθως οί χριστιανικοί Ναοί κατά τούς τελευ
ταίους τής δουλείας χρόνους. Σημειώσεως δ’ 
άξιον έστιν δτι έν τοΐς έξωτερικοΐς τοίχοις τού 
ναού έν τή προσάψει καί ίδια έπι τού τυμπάνου 
τού τρούλου, άνω τών θυρίδων, πληθύς ύπάρχει 
έντετειχισμένων πινακίων 'Ροδίων ή fayence, 
ά βεβαίως ούδένα έτερον λόγον έχουσιν, ή τήν 
διά τής Κάμψεως τών έν τφ ήλίφ άπαστρα- 
πτόντων πινακίων έξωτερικήν τής Εκκλησίας 
διακόσμησιν· τήν χρήσιν δέ τοιούτων πινακίων 
καί έν πολλώ άρχαιοτέροις ναοΐς εύρίσκομεν, ώς 
έν παραδείγματι έν τώ Άθήνησιν άρχαίφ ναώ 
τών άγιων θεοδώρων (1050) όπίσω τού ιερού 
τήν έντείχισιν τοιούτων πινακίων δρώμεν. "Οπερ 
δμως ύπό πολλάς έπόψεις σπουδαίαν καί μελέ
της άξίαν τήν μονήν Φανερωμένης ποιεί, έστιν 
ό κόσμος τών βυζαντιακών γραφών ον περιβάλ
λεται καί ή άρίστη τούτων διάθεσις, ήν ό κατά 
τδν κ. Dideon "μέγας άνήρ” Γεώργιος Μάρκος 
διετάξατο. Ιδού δέ τί περί τούτου καί περί 
τού έργου αύτοΰ ό κ. Dideon φασί, ου τούς 
λόγους παρεντίθεμεν έν μεταφράσει- "Έάν κατά 
"τούς χρόνους ήμών έν Γαλλία, ένθα οί μεγάλοι 
"ήμών ζωγράφοι είσίν άρκούντως πεπαιδευμένοι, 
"είς μόνος τεχνίτης έλάμβανεν έντολήν νά πα- 
"ραστήση έν τινι μνημείο», ώς π. χ. έν τώ μη- 
"τροπολιτικώ τών ΙΙαρισίων ναφ, τήν γενικήν 
"τής θρησκείας ιστορίαν, ώς έξηγεΐται αυτή διά. 
"τών ήρώων καί τών έργων αύτής, λίαν άμφί- 
"οολον θά ήτο έάν ό τεχνίτης ούτος θά ήδύνατο 
"νά έκτελέση άνευ βαθείας μελέτης σύνθεσιν το- 
'σούτον έκτεταμένην. Λέγω δέ πρός τούτοις, 
"δτι ήμεΐς ούδένα έχομεν τεχνίτην όντα είς 
'θέσιν νά έκτελέση έργον τοιοΰτο· ούδείς είναι 

"άρκούντως πρδς τούτο πεπαιδευμένος, ούδέ τάς 
"άπαιτουμένας πρδς τοΰτο έχει δυνάμεις. Άλλ’ 
"έν Σαλαμΐνι καί πρόσωπα άπεικονίσθησαν καί 
"σκηναί. . . Ποιος τεχνίτης ήτο ό Σαλαμίνιος 
"έκεΐνος ζωγράφος διά νά έκτελέση ταύτα; Τις 
"ήτο ό Γεώργιος Μάρκος έκεΐνος; Βεβαίως 
"μέγας άνήρ!”

Ό Γεώργιος Μάρκος ήν έξ Άργους, έργον 
δ’ αύτοΰ είσί καί αί έν τή Άθήνησι μονή τών 
Ταξιαρχών τοΰ Πετράκη χριστιανικοί γραφαί · 
έξ έπιγραφής δέ τίνος, ήν έν τφ δυτικώ τείχει 
τής μονής Φανερωμένης άνέγνωμεν, ό Γεώργιος 

Μάρκος τάς έν τή μονή ταύτη γραφάς έγράψατο 
ύπδ τριών μαθητών αύτού βοηθούμενος. ’Ιδού 
δ’ ώς ή έπιγοαφή αΰτη έχει, ήν άγγελος άρι- 
στερα τώ είσιόντι άνω ταΐς χερσίν έπί μεγάλης 
ταινίας βαστάζει· (Α’ΓΛΕ) = 1735.

"'Ιστορίθη ό θείος καί πάνσεπτος ναός ούτος 
"τής Μεταμορφώσεως τοΰ Κυρίου καί θεού καί 
"Σωτήρος ήμών διά συνδρομής κόπου τε καί 
"δαπάνης τοΰ πανοσιωτάτου έν ίερομονάχοις καί 
"προσκυνητοΰ καί καθηγουμένου Ιωακείμ υίοΰ 
"τού όσιωτάτου έν μοναχοΐς Λαβρεντίου κτι- 
"τόρου ταύτης τής μονής αμα τε τοΰ εύρισκο- 
“μενού προσκυνητοΰ καί ιερομονάχου Ίωάσαφ 
"τε καί Μακαρίου, άρχιερατεύοντος τού πανιερω- 
"τάτου καί λογιωτάτου Μητροπολίτου Αθηνών 
"κυρίου Ζαχαρίου. 'Ιστορήθη δέ διά χειρδς 
"Γεωργίου Μάρκου έζ πόλεως Αργους, καί τοΰ 
"μαθητού αύτοΰ Νικολάου Μπενιζέλου, Γεωργα- 
"κις καί Άντώνις.”

Καί είναι μέν αληθές δτι ούκ άρχαΐαι αί 
γραφαί αύται · διά τούτο δμως ουδόλως παρα
βλάπτεται ή άξια αύτών, διότι διά τούτων συμ- 
πληροΰμεν τάς γνώσεις ήμών περί τής ποικιλίας 
τών αρχαίων βυζαντιακών στολών καί περίβολων, 
πρδς δέ μεγίστην υπηρεσίαν αύται τή ιστορία 
τής τέχνης παρέχουσι, διότι άνευ τών έργων 
τούτων τού Γεωργίου Μάρκου ελάχιστα ήθέλομεν 
γνωρίζει τήν ουζαντιακήν τέχνην τής περιόδου 
ταύτης έν Έλλάδι.

Διά τοΰ έργου τούτου ό Γεώργιος Μάρκος, 
πιστώς τδν άρχαΐον βυζαντιακδν τύπον γραψας 
καί τάς άρχαίας περιβολάς τών διαφόρου τάξεως 
Άγιων έπιμελώς κατασυλλέξας, ώς έν μεγάλφ 
τινι χριστιανικό» μουσείο» τήν άρχαίαν τέχνην 
ήμϊν παρέδωκεν. Ούδαμώς δέ δυνάμεθα ύπο- 
θέσαι δτι τού άρχαίου παρέκκλινε τύπου ή οτι 
ιδίας τή τέχνη μεταβολάς έπήνεγκε, γνωστής 
οΰσης τής τυπικότητος καί τής έν ταΐς άρχαίαις 
παραδόσεσιν έμμονης, μεθ’ ής τδ σώμα τών βυ- 
ζαντιακών άγιογράφων διά μακρών αιώνων είρ- 
γάζετο.

“Ces peintures de l’eglise principale du 
“grand couvent de Salamine (λέγει ό Dideon) 
“nous ont fourni plusieurs dessins, bien qu’elles 
“datent seulement de 1735, parcequ’elles re- 
“sument parfaitement le systeme de la pein- 
“ture byzantine; d’ailleurs la Grece depuis 
“le XI ou le XII siecle est restee station- 
“naire dans son art, en sorte que des pein- 
“tures du XVIII siecle ont encore une grande 
“valeur archeologique.”

(Diuron: Iconogr. chiet. pag. 216.)

Ή βυζαντιακή τέχνη, εΐ μή ώς πρότυπον 
τέχνης διεκρίθη, άναντιρρήτως δμως ώς πρότυπον 
έσωτερικής διακοσμήσεως καί καταλλήλου τών 
γραφών διαθέσεως ού μόνον διεκρίθη, άλλά καί 
πάσης έτέρας σχολής ύπερτέρα έγένετο. Αΰτη 
μετά τάς εικονοκλαστικάς έριδας (842) ώρισμένως 
έν τή διακοσμήσει τών ιερών ναών είσελθούσα 
καί ώρισμένον τινά τύπον έν ταΐς παραστάσεσι 
τών άγιων προσέλαβε, μέχρις ού βραδύτερον 
άπδ τού Γ. καί εντεύθεν αίώνος καί τά περί 
τής ζωγραφικής χειρόγραφα έν τφ άγίφ ’Όρει 
άναφαίνονται, καθ’ ά ού μόνον αί στάσεις, αι 
μορφαί καί τά ένδύματα τών άγιων ορίζονται 
καί οίονεί είς μαθηματικούς τινας κανόνας κα- 
θυπάγονται, άλλά καί ή έν τφ ναφ τών γραφών 
διάθεσις ώρισμένον λαμβάνει τύπον, ού σπανιως 
εδρηται ή άπδ τού κοινού τούτου τύπου παρεκ- 
κλισις. Έν τών χειρογράφων τούτων έστί καί 
τδ Άθήνησι τφ 1853 τυπωθέν Ερμηνεία τών 
ζωγράφων ύπδ Διονυσίου τού 'Ιερομόναχου 
(1458)”.

Ό Γεώργιος Μάρκος έν τή διακοσμήσει τής 

μονής Φανερωμένης ώς βάσιν μέν τήν άρχαίαν 
φυλάττει παράδοσιν, έν πολλοΐς δμως καί ιδίαν 
ήκολούθησεν δδόν, ώς π. χ. έν τφ τρούλφ τά 
δώδεκα άρθρα τής πίστεως άναπτύξας κτλ.

Ιδού δέ βραχεί ρήματι οΐα ή έν τφ ναφ 
έσωτερική τών γραφών διάθεσις. Έξετάζομεν 
πρώτον τάς έν τφ κυρίως ναφ γραφας ήτοι τας 
άπδ τής εισόδου μέχρι τοΰ εικονοστασίου. Έν 
πρώτοις τά τείχη τοΰ ναοΰ είς πέντε σειράς ό 
Γεώργιος Μάρκος διαιρέσας έν τή πρώτη φυ- 
σικω μεγέθει 41 άγιους έγράψατο, οίον άσκητάς, 
ίεράρχας, οσίους τινάς κλ. Έν ταινιαις δέ, άς 
οί δσιοι ταΐς εαυτών κρατοΰσι χερυίν, άρμόδια 
τφ μοναχικά» ιδία βίφ ρητά προέγραψεν, ώς π. χ. 
"Έν καρδίφ πραέων άναπαύσεται Κύριος.” Ο 
φόβος τοΰ θεού έκδιώκει πάσας τάς πονηριάς, 
ή δέ πονηριά έκδιώκει τον φόβον τοΰ θεού. 
"Όστις σώμα ένίκησεν, ούτος φύσιν ένίκησεν, δ δέ 
τήν φύσιν νικήσας, πάντως ύπέρ φύσινέγένετο.” κτλ. 
Είτα άνω τούτων έν τή δευτέρα σειρά έν 66 
σμικροϊς κύκλοις τινάς τών άναχωρητών καί 
κατ’ εκλογήν έκ τών 70 Αποστόλων μετά άρ
μοδίων ώσαύτως ρητών έγράψατο. Εν τή τρίτη 
καί τή τετάρτη σειρά κατ’ εκλογήν τά έπιση- 
μότερα μαρτύρια τών πρωταγωνιστών τής πι- 
στεως, έν δέ τή πέμπτη τάς κυριωτέρας παρα- 
βολάς τοΰ Εύαγγελίου παρέστησεν, οίον τήν τοΰ 
Τελώνου καί Φαρισαίου, τήν τοΰ Ασώτου, τών 
δέκα Παρθένων, τοΰ άνθρώπου τοΰ άπ’ Ιεριχώ 
καταβαίνοντος καί λησταϊς έμπεσόντος, τών οιζο- 
δομούντων τάς οικίας τών μέν έπί τής άμμου, 
τών δέ έπί τής πέτρας κτλ.

Έν τφ δυτικώ δέ τείχει άνω τής κυρίας ει
σόδου, ούκ άπο σκοπού, τήν δευτέραν παρουσίαν 
τοΰ Κυρίου έν μεγάλο» χώρφ παρέστησε, τής 
παραστάσεως δέ ταύτης δεξιά μεν γράφεται ό 
προφήτης Άμώς λέγων ■ Ούαι οί επιθυμοΰντες 
τήν ήμέραν Κυρίου, καί αΰτη εσται σκοτος και 
φώς,” άριστερά δέ ό προφήτης Άβδιού άνα- 
φωνών "°Ον τρόπον έποίησας οΰτως έσται τδ 
άνταπόδομά σου, οΰτως άποδοθήσεταί σοι. ’ Ούκ 
άπο σκοπού λέγομεν άνω τής εισόδου έγράφη, 
διότι ό χριστιανός τοΰ ναοΰ έξερχόμενος ταύτην 
τελευταίαν όρά ύπομιμνήσζουσαν αύτω τήν τε
λευταία·» κρίσιν τών άγαθών καί πονηρών αύτοΰ 
πράξεων. Έν τή γραφή δέ ταύτη θεάται Μωΰ- 
σής ό θεόπτης φέρων τούς Ιουδαίους καί κρίσιν 
λέγων αύτοΐς, τόν έπί θρόνου δόξης καθήμενον 
Ίησοΰν δεικνύων· ' Ούτός έστιν δν ύμεΐς εσταυ- 
ρώσατε.” Χειρ δέ τις άπδ τών νεφών έξερχο- 
μένη κρατεί πληθύν ψυχών· βεβαίως ή χειρ 
αΰτη έν αισθητή μορφή τήν άόρατον τού θεού 
παρίστησι χεϊρα, έν ή κατά τδν Σολομώντα δια
φυλάσσονται αί τών. δίκαιων ψυχαι · Δίκαιων 
ψυχαί έν χειρί θεού καί ού μή αψηται αύτών 
βάσανος.”

“Άνω δέ τής μεγάλης ταύτης παραστάσεως 
είκονίζονται αι εξ παραβολαί τοΰ Κυρίου, ας εν 
τή παραβολή τής δευτέρας παρουσίας εϊρηκεν, 
ήτοι τοΰ πεινώντος, τού διψώντος, τοΰ ξένου, 
τοΰ γυμνού, τοΰ άσθενοΰς καί τού έν φυλακή. 
Έν τφ τρούλφ κατά τδν γενικόν κανόνα έγρά
ψατο τόν Παντοκράτορα τή μέν δεξιφ χειρί 
εύλογούντα τή δέ άριστερά τδ άγιον κρατούντα 
Εύαγγέλιον περί αύτόν είκονίζονται τά τάγματα 
τών άγγέλων, ή Θεοτόκος καί ό Πρόδρομος 
Ιωάννης. 'Γπδ τήν σειράν δέ ταύτην έν 12 
παραστάσεσι τής Πίστεως τδ σύμβολον κατ’ ιδίαν, 
ώς έφημεν, έλευθερίαν έξέθηκε, μεθ’ ό γράφονται 
16 προφήται, ών πρώτος δ Μωϋσής, τελευταίος 
δέ δ νέος Δανιήλ παρίσταται. Έπί τού πρδς 
δυσμάς τοΰ τρούλου θόλου τής στέγης περιγρά- 
φονται τά πάθη καί τά μετά τήν Άνάστασιν 
έργα τοΰ Σωτήρος, έπί δέ τοΰ πρδς άνατολάς, 
τοΰ μέχρι τής κόγχης τοΰ ίεροΰ παρεκτεινομένου, 

δεσποτικαί τινες έορταί καί οί κδ’. οίκοι, ήτοι 
οί χαιρετισμοί τής Θεοτόκου.

Έν τοΐς πλαγίοις 10 θόλοις τοΰ κυρίως ναοΰ 
έκατέρωσεν άριστα καί μετά βαθέως θρησκευ
τικού συναισθήματος τινά έκ τής Παλαιάς Δια
θήκης έξιστορήσατο, έν μέν τοΐς 5 δεξιοϊς θόλοις 
τήν δημιουργίαν έν έκτάσει καταγράψας, έν δέ 
τοΐς έτέροις 5 τοΐς άριστεροΐς τούς ρμη'. ρμθΰ 
καί ρν'. ψαλμούς τοΰ Δαβίδ άναπτύξας, ήτοι 
τους ψαλμους έκείνους έν οις ,μετα πρωτοτύπου 
καλλονής καί χάριτος δ Προφητάναξ προσκαλεΐ 
πάσας τάς δυνάμεις τής φύσεως πύρ, χάλαζαν, 
χιόνα, πνεύμα καταιγίδος, πάντας τούς αγγέλους, 
τούς τδ θέλημα αύτοΰ ποιοΰντας, πάντας τούς 
βασιλείς τής γής, τούς λαούς, τούς άρχοντας, 
τούς κριτάς, τάς παρθένους, τούς πρεσβυτέρους 
μετά τών νεωτέρων καί ένί λόγορ πάσαν τήν 
κτίσιν ορατήν τε καί άόρατον, έμψυχόν τε καί 
άψυχον, όπως αίνέσωσι τδ όνομα τοΰ Παντοδυ
νάμου ’Ιεχωβά καί Πλάστου.

Τήν μελέτην τών θόλων τούτων παντί μέν 
τφ τυχόν έν τή μονή Φανερωμένης πορευθησο- 
μένφ συνιστώμεν, ιδία όμως τοΐς έν τή ιστορία 
τής τέχνης άσχολουμέν’οις καί τοΐς άρχαιολο- 
γοΰσι Οεολόγοις, διότι άριστα έν έζάστφ θόλφ 
έγράφησαν αί δυνάμεις τής φύσεως λειτουργοΰσαι 
καί οίονεί τδ όνομα τοΰ παντοδυνάμου Πλάστου 
υμνούσα'. ■ ένταΰθα είκονίζονται τά ήφαίστεια 
(αινεΐται αύτόν τδ πΰρ) ούρανομήκεις έκσφενδο- 
νίζοντα φλόγας, έκεΐ ή χιών καταλευκαίνουσα 
τάς κορυφάς τών όρέων. Οί κρύσταλλοι κρέ- 
μανται πεπηγμένοι άπδ τών βράχων καί τών 
δένδρων, αί καταιγίδες δεινήν βλάβην καί δίνην 
τοΐς έν θαλάσση άπεργάζονται, έν φ ύπεράνω 
τών φοβερών τούτων στοιχείων έν έτέρφ θόλφ 
αί ούράνιαι δυνάμεις έν άπολύτφ ειρήνη εύλο- 
γούσι τδν θεόν τού Ούρανοΰ, τδν καθήμενον 
έπί τών Χερουβίμ, τδν έπιβλέποντα άβύσσους, 
τδν ύπερύμνητον καί υπερένδοξον’.

Καί αΰτη μέν ή έν τφ κυρίως ναφ τών 
χριστιανικών γραφών διάθεσις- έν τφ ίερφ δέ 
έν τή κόγχη είκονίζεται "ή πλατυτέρα τών 
Ουρανών” βαστάζουσα τδν παΐδα Ίησοΰν· δεξιφ 
ταύτης ό άρχάγγελος Μιχαήλ, άριστερά δέ δ 
Γαβριήλ. Περί τήν Πλατυτέραν έν σμικροϊς 
κύκλοις γράφονται 8 μελφοοι τής ’Εκκλησίας 
(Δαμασκηνός, Άνδρέας Κρήτης, Κοσμάς κλ.) 
τήν Θεοτόκον ύμνούντες, έξωθεν δέ τής Κόγχης 
13 έν φυλλώμασι συμπλέκονται προφήται. Ί’πδ 
τήν πλατυτέραν είκονίζεται είτα ή θεία λει
τουργία, μεθ’ ήν έν ετέρα παραστάσει ή μετά- 
δοσις τοΰ Κυριάκού σώματος καί αΐματος> δπερ 
αύτδς ό I. X. τοΐς έαυτοΰ μαθηταΐς μεταδίδωσιν. 
Έν δέ τή κυρίως μεγάλη ταύτη τοΰ ναοΰ κόγχη 
9 έτεραι ύπάρχουσι σμικραί κόγχαι σύνθρονού 
δίκην, έν αίς φυσικφ μεγέθει οί μεγάλοι τής 
Εκκλησίας Πατέρες συλλειτουργοΰντες παρί- 
στανται (Διονύσιος δ Άρειοπαγίτης, ’Ιωάννης δ 
Χρυσόστομος, Βασίλειος, Γερμανός Κωνσταντι
νουπόλεως, Αθανάσιος κλ.). Ό άμοιβαΐος δέ 
τούτων διά τών εύχών τής λειτουργίας σύνδεσμος 
σεμνόν παρίστησι θέαμα, βαθύ θρησκευτικόν 
συναίσθημα τώ όρώντι έξεγείρων. Ύπεράνω 
τής άγιας τραπέζης ΰψούται τδ κιβώτιον κατά 
τήν χρήσιν τής άρχαίας έκκλησίας.

Δεξιφ έστί τδ παρεκκλήσιον τής προθέσεως, 
καθιερωμένον τοΐς άγίοις Σπυρίδωνι καί Νικολάφ, 
άριστερά δέ τδ τού διακονικού, καθιερωμένον τφ 
τής Μονής κτίτορι, τφ μοναχφ Λαυρεντίφ, και 
τφ άγίφ Χαραλάμπη, καί έν μέν τφ θόλφ τής 
προθέσεως γράφεται δ θεός πατήρ γέρων, έν τή 
κόγχη "δ τής μεγάλης Βουλής άγγελος”, έν 
τοΐς τοίχοις δέ δεσπόζουσιν αί γραφαί τών θαυ
μάτων τού Σωτήρος, έν δέ τφ τοΰ διακονικού 
θόλφ είκονίζεται ’Ιωάννης δ Πρόδρομος, έν τή
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κόγχη "° δίκαιος Μελχισεδέκ”, έν δέ τοΐς τοί- 
χοις δεσπόζουσιν αί περί τοΰ βίου τού Ίωάννου 
ζωγραφικοί παραστάσεις.

Καί αυτή μέν έν συντόμω ή έν τή Μονή 
Φανερωμένης ύπό τοΰ Γεωργίου Μάρκου διά- 
ταξις. Το σύνολον τών έν ταΐς γραφαΐς προ
σώπων κατά μέν τον PouQUEViLLE είς 50 
χιλιάδας ανέρχεται, κατά δέ τον Djdron είς 
3530, δς καί έγγύτατα της άληθείας έστί καί 
κατά τήν καθ’ ήμάς τοΰ πράγματος έκτίμησιν.

Ουτω τά περί τής μονής Φανερωμένης περαί- 
νοντες δέν διστάζομεν ούδόλως καί πάλιν ταύτην 
λαμπρόν έν τή ’Αττική τής χριστιανικής τέχνης 
μουσείου όνομάσαι, διότι έν ταΐς πολυαρίθμοις 
ταύταις γραφαΐς έστίν ίοεΐν τά ποικίλα είδη τών 
ένδυμάτων τής αρχαίας βυζαντιακής τέχνης, 
τά όργανα τών διαφόρων μαρτυρικών βασάνων, 
τάς περιβολάς τών οσίων, τών ασκητών τε καί 
άναχωρητών, τούς δαλματικοΰς τών άρχιερέων 
χιτώνας, τούς άρχαιοτάτους μετά υψηλού περι
λαίμιου φαινό λ ας, (Φαινόλης8 ή φαιλόνης) τά 
πολυειοή ιαματικά σύμβολα τών ιατρών αγίων, 
τάς μεγαλοπρεπείς στολάς τών άπό τοΰ στρατού 
μαρτύρων, τά ξίφη, τούς θώρακας, τά στέμματα, 
τάς ασπίδας καί ένί λόγω πάντα δσα ή Χρι
στιανική ’Αρχαιολογία καί ή Χριστιανική τέχνη 
σπουδαΐον αντικείμενου σπουδής καί μελέτης έχει.

Γ. Λαμπάκης.

Π ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ.
(Μετά είκόνος, δρα σελ. 117.)

Έυ φ ή δόξα τής χρησιμοποιήσεως τής 
πρώτης άτμοκιυήτου μηχανής έπί τών σιδηρο
δρομικών γραμμών ανήκει είς τήν ’Αγγλίαν, ή 
Γερμανία είναι ή κατά πρώτον μεταχειρισθεΐσα 
ράβδους σιδηράς πρός εύκολωτέραν μεταφοράν : 
έπιβατών καί έμπορευμάτων. 'Ήδη πρό τρια- 
κοσίων έτών Γερμανοί μηχανικοί έπενόησαν 
ράβδους ξυλίνας έν τοΐς μεταλλείοις πρός εύχε- 
ρεστέραν τών μεταλλευμάτων μετακόμισιν. Περί 
τά 1770 αί ξύλιναι αυται ράβδοι μετετράπησαν 
είς σιδηράς, καί βαθμηδόν έκ Γερμανίας έγενι- 
κεύθη ή χρήσις αύτών έν τοΐς μεταλλείοις καί 
όρυχείοις τής ’Αγγλίας, άφ’ ού ήδη κατά τοΰς 
χρόνους τής βασιλίσσης ’Ελισάβετ αί ξύλιναι 
ράβδοι είχον τεθή έν χρήσει έν ’Αγγλία. "Οτι 
διά τού μέσου τών ράβδων ή μεταφορά ούσιωδώς 
διηυκολύνθη δύναται ν’ άποδειχθή καί δι’*άριθ-  
μών. Έπί όδοΰ συνήθους είς ίππος δύναται νά 
σύρη 18 καντάρια βάρος, έπί λεωφόρου περι
ποιημένης καί ομαλής 45 καντάρια, έπί πλακο- 
στρώτου όδοΰ 60 καντάρια, έν ω διά τών σιδηρών 
σιδηροδρομικών ράβδων δύναται νά σύρη μέχρι 
240 κανταρίων, ήτοι τετράκις τόσον βάρος οσον 
έπί τής καλλιτέρας πλακοστρώτου όδοΰ.

Γνωστόν είναι δτι ή πρώτη ατμοκίνητος μη
χανή έτέθη είς κίνησιν τή 15 Σεπτεμβρίου 1830 
έπί τής μεταξύ Λιβερπόλεως καί Μαγχεστρίας 
σιδηροδρομικής γραμμής. Κατ’ έκείνην δέ τήν 
έποχήν ήτο έν Γερμανίφ είς ένέργειαν ό ίππο- 
σιδηρόδρομος, δηλ. αμαξαι συρόμενα', δι’ ίππων 
έπί όδοΰ μέ σιδηράς ράβδους έστρωμένης. ΊΙ 
πρώτη τοιαύτη γραμμή ήτο ή μεταξύ τών πόλεων 
BuDWElS και Linz έν Αύστρία, καί αύτής μέ
ρος παριστα ή σημερινή ήμών είκών. Ή άρχή 
τής όδοΰ ταύτης άνέρχεται ήδη είς τό έτος 1807, 
δτε μηχανικός τις έν Πράγη όνόματι Gerstneii 
έπρότεινε νά ένωση τόν παταμόν Μολδάβαν μετά 
τοΰ Δουνάβεως διά σιδηροδρόμου. Μέχρι τοΰ 

8 ^Ορα Τιμοθ. Β. 13.

έτους 1813 συνεζητοΰντο έν Πράγη τά διάφορα 
συστήματα τής μεταφοράς, είτε διά πλευστών 
διωρύγων, είτε διά σιδηρών γραμμών ή καί δί 
απλών όδών καλώς έστρωμένων. Ιέλος μετά 
πολλάς συζητήσεις, προτάσεις καί αντιπροτάσεις, 
ή αύστριακή κυβέρνησίς μόλις τή 7 Σεπτεμβρίου 
1824 παρεχώρησε τω ρηθέντι κυρίιρ Gerstner 
προνόμιον πρός κατασκευήν σιδηροδρόμου μεταξύ 
τών ποταμών Μολδάβας καί Δουνάβεως. Άμέ
σως ό δραστήριος άνήρ προέβη είς σύστασιν με
τοχικής έταιρίας τφ 1825, καί ύπό τήν διεύ- 
θυνσιν αύτοΰ έπερατώθη τή 1 Αύγούστου 1832 
ή σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ τών πόλεων 
BuDWElS (έπί τοΰ ποταμοΰ Μολδάβας) καί Linz 
έπί τοΰ Δουνάβεως. Μέχρι τοΰ 1874 ό πρώτος 
ούτος γερμανικός ίπποσιδηρόδρομος ήτο έν χρή- 
σει, δτε έλθοΰσα ή άτμοκίνητος μηχανή έθεσεν 
αύτόν έν άχρηστί.α. Έκ τής παρατιθεμένης 
είκόνος δύναται τις κάλλιστα νά έννοήση πώς 
έλειτούργει ό σιδηρόδρομος ούτος · αί αμαξαι 
ώμοίαζον τάς ταχυδρομικός άμάξας, διατηρούνται 
δέ σήμερον '/άρ.'/ άναμνήσεως έν τινι αποθήκη 
τοΰ σιδηροδρομικού τοΰ LlNZ σταθμού, ένθα 
πάς τις δύναται νά τάς ϊδη. Έν τή ήμετέρα 
είκόνι παρίσταται ή αμαξοστοιχία διαβαίνουσα 
τό δάσος τής άγιας Μαγδαληνής. Ή γραμμή 
ήτο άπλή, καί δταν συνηπαντώντο δύο άμαξο- 
στοιχίαι ήναγκάζοντο οί έπιβάται νά άποβι- 
βασθώσιν, δπως αί αμαξαι μετακομιζόμεναι έπί 
τών ράβδων έξακολουθήσωσι τδν δρόμον.

Σήμερον τό χόρτου καλύπτει τόν πρώτον 
τοΰτον γερμανικόν σιδηρόδρομον.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ ΔΡΑΜΑ.

Έν τφ κόσμοι λαμβάνουσιν ένίοτε χώραν 
συμβάντα, τά όποια άποδεικνύουσι τρανώς τό 
δρθόν τού ρητού, δτι "πολλάκις τό άληθές δύ
ναται νά μή η ναι πιθανόν.” Τόσον έκτακτα, τόσον 
περίεργα είναι τά συμβάντα ταΰτα. Δίκη, διε- 
ξαχθεΐσα πρό τίνος έν τινι κακουργιοδικείφ τής 
Γαλλίας ένεποίησε διά τό δλως έκτακτον τών 
περιστατικών βαθεϊαν έντύπωσιν.

’Έν τινι έξοχικφ κτήματι έζη οικογένεια έν
τιμος καί εύπορος, έχουσα μίαν κόρην εύειδή, 
ής ήρώντο δύο νέοι, δύο αδελφοί. Οί νέοι ούτοι 
άνήκον είς άρχαίαν καί ευυπόληπτον οικογένειαν, 
κατοικούσαν έπαυλιν δλίγον τού εξοχικού κτή
ματος άπέχουσαν. Καί οί δύο άδελφοί ιδιαι
τέρως έζήτησαν είς γάμον τήν ώραίαν αύτών 
γειτόνισσαν. ΓΙροτιμηθέντος τοΰ πρεσβυτέρου 
άδελφοΰ ό νεώτερος, νέος ζωηρών αισθημάτων, 
έγένετο μελαγχολικός καί σκυθρωπός· έπί ήμέρας 
ολοκλήρους έπλανάτο μόνος είς τά δάση ή 
έκλείετο έν τφ δωματίω του μή βέλων νά βλέπη 
κανένα, ούτε τρώγων ούτε πίνων, καί δσφ έπλη- 
σίαζεν ή ήμέρα τοΰ γάμου τοσούτφ σκυθροπώ- 
τερος καί μελαγχολικώτερος καθίστατο. Μίαν 
εβδομάδα πρό τοΰ γάμου του έξήρχετο ό πρεσ- 
βύτερος άδελφός τήν νύκτα έκ τής οικίας τής 
μνηστής του, δτε πλησίον μικρού δάσους, τό 
όποιον έχώριζε τά δύο κτήματα, έκτυπήθη αίφνης 
ύπό σφαίρας πυροβόλου δπλου καί επεσεν αδθωρεί 
νεκρός. Χωρικοί εύρόντες τήν πρωίαν τόν δυ
στυχή νέον, ον δλοι ήγάπων καί ύπελήπτοντο, 
μετέφερον αύτόν είς τήν οικίαν του. Ή λύπη 
τοΰ νεωτέρου άδελφοΰ έπί τφ τραγικίρ θανάτφ 
τοΰ πρεσβυτέρου του ήτο μεγάλη · δύο ολόκληρα 
έτη βαθύτατου έτήρησε τό πένθος καί έλέγετο 
μάλιστα δτι έπρόκειτο νά γείνη μοναχός ή δτι 
ήθελε νά αύτοχειριασθή- Μετά παρέλευσιν δμως 
τών δύο έτών αίφνης καί άπροσδοκήτως έγένετο 

ύπανδρευθή 
δστις είχε διε- 

τοΰ φόνου. Ό γάμος 
γάμος λαμπρός καί έν χαρα μεγάλη 
οικογενειών. Οί δύο συμπένθεροι 

και άσπάζονται άλλήλους, οί 
Μεγαλοπρεπές παρα- 

:ού γάμου συμπόσιον,

γνωστόν δτι ένυμφεύθη τήν μνηστήν τοΰ δολο- 
φονηθέντος άδελφοΰ του. Με δλας τάς δρα- 
στηριωτάτας τών άρχών έρεύνας, μέ δλας τάς 
άνακρίσεις ό δολοφόνος δέν είχεν άνακαλυφθή. 
Τό μόνον άντικείμενον, τό όποιον ήδύνατο νά 
όδηγήση είς άνακάλυψιν τοΰ διαπράξαντος τον 
φόνον ήτο μικρόν τεμάχιον χάρτου ήμικεκαυ- 
μένον καί μέλαν έκ τής πυρίτιδος, τό όποιον 
είχε χρησιμεύσει ώς βύσμα (στουπίον) τού δπλου. 
Έπί τοΰ χάρτου τούτου ήσαν τετυπωμένοι στίχοι 
τινές άποτελούντες τό τέλος δημώδους τινός 
άσματος- άλλ’ ή άνάκρισις μέ δλας τάς εντόνους 
προσπάθειας της δέν ήδυνήθη νά εύρη τό βιβλίον, 
έξ ού ήτο άποκεκομμένη ή σελΐς αύτη. Έφυ- 
λακίσθη ώς ύποπτος λαθρέμπορος τις, άνήρ 
βίαιος καί κακήν έν τή χώρα χαίρων φήμην 
άλλά καί ούτος μετ’ όλίγον ελλείψει άποδείξεων 
άπελύθη, καί τό συμβάν βαθμηδόν έλησμονήθη.

Είκοσι παρήλθον έτη άπό τής έποχής τού 
μυστηριώδους φόνου. Ό τήν μνηστήν τού άδελ
φοΰ του νυμφευθείς ήτο οικογενειάρχης εύτυχής, 
άνήρ πλούσιος καί χαίρων μεγάλην ύπόληψιν· 
είχε δέ τρεις θυγατέρας, ών ή πρεσβυτέρα ήτο 
μεμνηστευμένη καί έπρόκειτο νά 
τόν υιόν τοΰ άνακριτού έκείνου, 
ξαγάγη τήν ύπόθεσιν 
τελείται, 
τών δύο 
έναγκαλίζονται 
νεόνυμφοι είναι εύδαίμονε: 
τίθεται μετά τήν τέλεσιν 
έν φ καί τά φαγητά είναι εκλεκτά καί οί οίνοι 
άφθονοι καί ή εύθυμία γενική. Μετά τό γεύμα 
προτείνονται διάφορα άσματα, ώς τοΰτο έθος έν 
τισιν έπαρχίαις τής Γαλλίας· οί συνδαιτυμόνες 
αδουσιν δλοι κατά σειράν. Παρακληθεί; καί ό 
πατήρ τής νύμφης αδει παλαιόν τι δημώδες 
ασμα, τό όποιον έκείνην τήν στιγμήν τφ ήλθεν 
είς τόν νούν. "Αμα τό έτελείωσεν, ό συμπέν- 
θερός του, ό άλλοτε άνακριτής καί νΰν ανώτερος 
δικαστής, τόν ήρώτησε· "Πού εύρες αύτό τό 
ασμα; Έγώ γνωρίζω τοΰς τελευταίους αύτού 
στίχους, οίτινες μοί έμειναν έντετυπωμένοι είς 
τήν μνήμην διότι μοί ένθυμίζουσι σπουδαίαν 
τινά καί μυστηριώδη ύπόθεσιν, ήν είχον άλλοτε 
διεξεγάγει· έγήρασα δμως καί έχασα δλίγον τό 
μνημονικόν μου.”

Τήν έπιούσαν οί νεόνυμφοι έπεχείρησαν τό 
στερεότυπαν ταξείδιον τοΰ γάμου· άλλ’ ό άρ- 
χαΐος δικαστής δέν είχεν ησυχίαν ■ έπανειλημ- 
μένως έψιθύριζε τοΰς όλίγους έκείνους τοΰ άσμα
τος στίχους καί δέν κατώρθονε νά ένθυμηθή 
είς ποιαν περίστασιν τοΰ βίου του τοΰς εΐχεν 
άναγνώσει. Ουτω παρήλθον καί άλλα δύο έτη. 
Ήμέραν τινά έξετάζων παλαιά έγγραφα εύρε 
τοΰς στίχους έκείνους, ούς τοσούτον έπιμόνως 
έζήτει. Ήσαν οί έπί τοΰ τεμαχίου τοΰ βύσματος 
μείναντες εύανάγνωστοι. Έχων ήδη βάσιν τινα 
άνέλαβε πάλιν τήν άνάκρισιν μέ τήν ίδιάζουσαν 
έκείνην ακρίβειαν καί δραστηριότητα, ήτις χα
ρακτηρίζει τοΰς άρχαίους δικαστάς. Τέλος μετά 
πολλάς έρεύνας άνεκάλυψεν έν τη βιβλιοθήκη 
τοΰ συμπενθέρου καί φίλου του τό βιβλίον, έξ 
ού είχεν αποκοπή τό φύλλον. ’Αμέσως έν- 
νοεΐ τά πάντα, ό άδελφός είναι ό δολοφόνος! 
Άλλ’ όποια· ή θέσις του! '0 ύιός του είναι 
γαμβρός τοΰ άδελφοκτόνου. Τού δικαστοΰ ή 
συνείδησις καταπνίγει τού πατρός τό αίσθημα· 
ή δίκη αναλαμβάνεται πάλιν· ό άδελφοκτόνος 
άνακαλύπτεται καί καταδικάζεται. Τοιοΰτο τό 
δράμα έν δλη τή φρικώδει αύτοΰ άπλότητι.
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Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΤΩΝ ΣΑΒΕΛΛ2Ν.
Διήγημα Ιστορικόν.

(Συνέχεια· δρα προηγ. τεύχος.)

Ούτως έπροχώρησαν μέχρι τής γεφύρας, 
ένθα έπερίμενον πολυτελείς αμαξάι τής αύλής. 
'Η βασιλόπαις ηύχαρίοτησε μετά πολλής εύπρο- 
σηγορίας τούς ύποδεχομένου; αύτήν αύλικούς 
και τάς κυρίας, αΐτινε; συνωθοΰντο προς τάς 
θύρας τών αμαξών δπως τήν ϊδωσι και έλκύσωσι 
τά βλέμματά της. "Οπου ό κανών και ή έξις 
δεν θέτουσι φραγμόν είς τήν ίσχύν, ανεκτίμητος 
καθίσταται ή άξια επιρροής γλυκείας καί ευπρο
σηγόρου, καί έκαστος προσπαθεί νά εξασφάλιση 
αύτήν έαυτω προς πάσαν μελλουσαν χρήσιν.

'Η βασιλική συνοδεία συνήντησε παρά τήν 
Πύλην τοΰ Λαοΰ πλήθος πολιτών, οιτινες συνω
θοΰντο περί τάς άμάξας. ΈκεΐΌεν δέ διηυθύνθη 
βήματι βραδεΐ μέχρι τής κεντρικής Λεωφόρου, 
ένθα ΐσταται ή αρχαία θριαμβευτική άψίς, ήν 
κατόπιν κατηδάφισαν. Ή βραδύτης παρέσχε τή 
ήγεμονίδι εύκαιρίαν νά παρατηρήση τάς το άρ
χαΐον εκείνο οικοδόμημα διακοσμούσας γραφάς. 
Ήσαν αύται άλληγορικαί παραστάσεις, συμβο
λικά! τοΰ μεγαλείου τοΰ μεγάλου Καρόλου καί 
τής επιρροής τής Μαργαρίτας απεικονίσεις — 
έργα δλα εύφυών μέν άλλ’ επιπόλαιων ζω
γράφων, ών έγεμον κατ’ εκείνους τούς χρόνους 
αί βασιλικαί αύλαί. "Αμα κατόρθωσαν οί στρα- 
τιώται νά άνοίξωσι δίοδον διά μέσου τοΰ πυκνού 
πλήθους, ή συνοδεία έλαβε τήν προς το Φαρνέ- 
σιον μέγαρον διεύθυνσιν. Έν τή οικία αύτής 
ΰπεδέχθησαν τήν Μαργαρίταν αύλικοί τινες τοΰ 
Πάπα, οιτινες μετά πολλοΰ σεβασμού 'χαιρέ
τισαν αύτήν, μεθ’ δ τήν άφησαν μόνην, έννο- 
οΰντες δτι ή πριγκήπισσα είχεν ανάγκην δλίγης 
άναπαύσεως. "Επρεπε νά σννέλθη δλίγον, διότι 
το εσπέρας έπρόκειτο νά δεχθή τά συγχαρητήρια 
τών ισχυρών τής 'Ρώμης μεγιστάνων καί τών 
τά υψηλά αξιώματα κατεχόντων. Ποσάκις φθο- 
νοΰσι το μεγαλείου οί μή μετέχοντες αύτοΰ! 
"Ω! αν έγνώριζον αντί πόσων Ουσιών εξαγορά
ζεται το μεγαλείου τούτο! Τίς είναι ό πράγματι 
δούλος; '0 μετ’ άλλων υπηρετών ένα κύριον, ή 
ό μόνος ύπηρετών δλους;

Μετά παρέλευσιν ώρών τινων συνήλθαν κατά 
τδ τότε έθιμον αί Κυρίαι τής αύλής έν τή αι
θούση έν ή έκάθητο ή Μαργαρίτα. Καί κατ’ 
άρχάς μέν έψιθύριζον μεταξύ των ταπεινή τή 
φωνή, άφ’ ού δμως ή βασιλόπαις ήρξατο νά 
λαμβάνη μέρος είς τήν συναναστροφήν ή ομιλία 
έγένετο γενική. Φυσικφ τώ λόγω τά βλέμματα 
τών κυριών ήσαν έστραμμένα πρός τούς νεαρούς 
ίππότας, τούς λαβόντας τήν άδειαν νά προσέλ- 
θωσιν είς τήν αίθουσαν, καί μεταξύ δλων ό κυ
ρίως έλκύων πασών τών κυριών τον θαυμασμόν 
ήτο ό νέος Σαβέλλος, δστις ήδη τήν πρωίαν 
κατά τήν υποδοχήν είχεν ένθουσιάσει τούς πάν- 
τας διά τής εύγενους αύτού παραστάσεως καί 
διά τής ωραίας προσφωνήσεώς του.

— '0 νέος Σαβέλλος, είπεν ή Μαργαρίτα 
συνοψίζουσα τάς διαφόρους κρίσεις, ήθελε κοσμεί 
καί αύτήν τήν ισπανικήν αυλήν διά τής παρου
σίας του. ’Αδύνατον είναι άνήρ μέ τόσην χάριν 
καί εύγένιαν νά παρίσταται · προς τούτοις δέ 
καί ή ομιλία του είναι ζωηρά καί έπιτυχής ■ 
διό καί έγώ μετ’ αύτοΰ εύχαριστοΰμαι περισσό
τερον νά ομιλώ ή προς άλλον τινά. Μή νομίση 
τις δμως δτι διά τούτο καί τόν εκτιμώ περισ
σότερον τών άλλων άπ’ έναντίας μοί έμπνέει 
φόβον καί είδος συστολής, διότι άκούω περί 
αύτοΰ διηγούμενα τοσαΰτα φρικώδη πράγματα, 
ώστε σχεδόν μοί επέρχεται ό πόθος νά τον συμ
βουλεύσω καί τώπαραστήσω τούς κινδύνους,είς ούς 

έκτίθεται ένεκα τής διαγωγής του ταύτης. ’Ελ
πίζω δτι καί αί περί έμέ κυρίαι δέν Οέλουσιν 
έκτιμα αύτόν περισσότερον, διότι ούδέν έν τώ 
κόσμω έχει ιερόν καί δσιον καί μόνον τά πάθη 
του συμβουλεύεται καί αύτά τυφλώς άκολουθεΐ. 
Πολύ φοβούμαι, μή ό τοιοΰτος βίος του προε- 
τοιμάση αύτώ τέλος πρόωρον καί φρικώδες!

Οί τελευταίοι ούτοι λόγοι βαθεΐαν ένεποίησαν 
είς τούς περΐίσταμένους έντύπωσιν, διότι έφαι- 
νοντο ώς είδος χρησμού καί ούδείς ήδύνατο να 
έννοήση πώς είχε καταλήξει είς τούτο ή άφελώς 
άρξαμένη ομιλία.

'11 διακόσμησις τοΰ μεγαλοπρεπούς Φαρνε- 
σίου μεγάρου δέν είχεν άποπερατωθή · ουχ ήττον 
δμως αί μεγάλα·. τής ύποδοχής καί τών τελετών 
αΐ'θουσαι είχον ήδη τούς πολυτελείς, έπιχρύσους 
αύτών ορόφους καί τούς πολυτίμους χρυσοκεν- 
τήτους τάπητας τούς καλύπτοντας τούς τοίχους. 
"Οταν ή Μαργαρίτα, ή συνειθίσασα είς τήν απλό
τητα τής πατρικής αύλής, είσήλθεν είς τήν 
λαμπρόν τού θρόνου αίθουσαν, έστάθη έπί τινα 
στιγμήν ώς έκθαμβωθεΐσα ύπό τού πλουτου και 
τής μεγαλοπρεπείας τών περικυκλούντων αύτήν 
άντικειμένων. "Οπως πολλάκις απλή σύμπτωσις 
παρέχει είς τήν έμφάνισιν προσώπου τίνος 
έκτακτόν τι γόητρον, ουτω καί κατά τήν περί- 
στασιν ταύτην ό ακούσιος ούτος τής Μαργαρίτας 
δισταγμός παρέσχεν αύτή είς τά δμματα τών 
συνελθόντων έκτακτόν τινα άξιοπρέπειαν καί με
γαλοπρέπειαν.

Παραβαλλόμενη πρός τάς 'Ρωμαίας κυρίας 
ή βασιλόπαις ούτε χαρίεσσα έφαίνετο ούτε εύει- 
δής. Ούχ ήττον δμως ή άνάμνησις τών πρά- 
ξεών της καί ή σημερινή έμφάνισίς της ένεποί
ησαν είς τούς περιμένοντα; αύτήν έντύπωσιν 
βαθέως σεβασμού καί άκρας έμπιστοσύνης. Εύ- 
τυχής έθεωρεΐτο εκείνος, δν διερχομένη τήν 
εύρεΐαν αίθουσαν προσηγόρευσε. Βλέμματα φθο
νερά άντηλλάγησαν βταν ή πριγκήπισσα έστάθη 
ένώπιον τοΰ νέου Σαβέλλου. Έφάνη Οέλουσα 
νά άποτείνη αύτφ τόν λόγον διό καί πάντες οί 
πλησίον εύρισκόμενοι οπισθοδρόμησαν βήματα 
τινα. 'Η Μαργαρίτα, έρωτήσασα τόν νέον περί 
τής υγείας τού δουκός πατρύς του καί τής μη- 
τρός του έξέφρασε τήν απορίαν της πώς ό Σα
βέλλος δέν είχεν άκόμη σκεφθή νά έκλέξη 
σύζυγον, σύντροφον τοΰ βίου του.·

— Δέν ήθελον μεγάλως εύχαριστηθή οί 
γονείς σου, προσέθηκε, βλέποντές σε πρό τοΰ 
θανάτου των νυμφευμένο*?  ίσως δέ καί πατέρα; 
Είσαι ό τελευταίος γόνος τοΰ άρχαίου οίκου 
σου, καί ώς τοιοΰτος πρέπει νά φροντίσης περί 
τής διατηρήσεως όνόματος τοσοΰτον εύγενοΰς 
καί παλαιού. Έάν σοι έπετρέπετο νά έπι- 
σκεφθής τάς γυναικείας τής πόλεως ταύτης μο
νός ήθελες άπορεϊ βλέπων πόσας χαριεστάτας 
καί εύειδεΐς περικλείουσι νεάνιδας. 'Γπάρχουσιν 
έν 'Ρώμη θυγατέρες ίσχυροτάτων οίκων, αΐτινε; 
ήθελον σοί φέρει ώς προίκα ού μόνον έπιρροήν 
μεγάλην καί ίσχυράς συγγένειας άλλά καί πλούτη 
πολλά καί ήθελον τά μάλιστα συντελέσει είς 
διακόσμησιν τοΰ μεγάρου σου. Πρός τί ν’ ά·?α- 
βάλλης τήν ευτυχίαν σου ταύτην;

Ό Σαβέλλος ευχαρίστως ήθελε δώσει είς 
τήν ομιλίαν τής πριγκηπίσσης άλλην τροπήν 
έάν ή έθιμοταξία τό έπέτρεπεν άλλ ήδη ήτο 
ήναγκασμένος ν’ άπαντήση κατ’ εύθεΐαν είς τήν 
έρώτησιν.

— Εύγενεστάτη ήγεμονίς, είπε, κρούεις χορ
δήν, ήν καθ’ έκάστην οί γέροντες γονείς μου 
κρούουσιν έν τώ οίκω. Έάν ό δούξ πατήρ μου 
ή ή μήτηρ μου ήθελον άφήσει έλευθέραν τών 
σκέψεών μου τήν πορείαν, πρό πολλοΰ ήδη θά 
ήμην νυμφευμένος- διότι είς δ,τι άφορα ήμάς 
προσωπικώς ευχαρίστως δέν παραδεχόμεθα τήν 

γνώμην τών άλλων, δσω καί αν ή γνώμη αΰτη 
υποστηρίζεται διά λόγων πειστικών καί διά προ
τροπών.

— Δέν έγκειται εις τόν τρόπον τούτον τοΰ 
σκέπτεσθαι, είπεν ή Μαργαρίτα, πείσμων τις 
υπεροψία; Δέν δύναται νά έκληφθή τούτο ώς 
τάσι: τού πράττει·? δ,τι άλλοι θεωρούσιν ασύμ
φορο*?,  καί τού αποφεύγει·? δ,τι οί άγαπώντές σε 
κρίνουσι καλόν καί συμφέρον: Φοβούμαι δτι δεν 
δύνασαι νά διακρίνης τούς άληθεΐς φίλους άπό 
τούς ψευδείς, καί δτι τών τελευταίων τούτων 
μόνον παρακολουθείς τάς συμβουλάς. Εάν 
ήκουες τών λόγων τών άληθών φίλων σου ήθελες 
έγκαταλείψει ήν έχάραξας οδόν. Πίστευσόν μοι, 
ό βίος σου μ’ έμβάλλει είς φόβους. — Πόσον 
άχαλινώτως τρέχεις τού βίου τήν οδόν! Πόσον 
άπερισκέπτως παραβλέπεις τήν μεγάλην τού 
Θεοΰ άνοχήν, δστις άπό πολλών ήδη σέ έσωσε 
κινδύνων! Φοβού δμως τήν στιγμήν, καθ’ ήν ό 
Θεός θά σ’ έγκαταλείψη εις τήν τύχην σου καί 
θά σ’ άφήση άοπλον ένώπιον τής άνθρωπίνης 
έκδικήσεως!

Τούς τελευταίους τούτους λόγους είπεν ή 
Μαργαρίτα μέ ύφος σοβαρόν καί σχεδόν Απει
λητικόν, βλέπουσα πρός τόν ένώπιον αύτής ίστά- 
μενον Σαβέλλον. Έν τώ βλέμματι αύτής έξε- 
φράζετο συμπαθής τις μέριμνα, ήν ό Σαβέλλος 
παρεξήγησε. Τά χείλη του έστέφθησαν ύπό 
λεπτού ειρωνικού μειδιάματος, μόλις διακρινο- 
μένου. 'Η Μαργαρίτα είδε τό αύθαδες τούτο 
μειδίαμα καί τό ένόησεν άμέσως άπέστρεψε τό 
πρόσωπόν της, έπλησίασεν είς άλλον κύκλον καί 
καθ’ βλην έκείνην τήν εσπέραν ούδέ έοωκε 
προσοχήν τινα είς τόν νέον Σαβέλλον.

Τήν επιούσαν πρωίαν ή Μαργαρίτα μετέβη 
είς τό άνάκτορον τοΰ Βατικανού δπως φιλήση 
τήν χεΐρα τοΰ ΙΙάπα. 'Ο Πάπας μετεχειρίσθη 
τήν διαμονήν τής Ανεψιάς του παρά τή αύτο- 
κρατορική αυλή δπως άρχίση διαπραγματεύσεις 
περί εξασφαλίσει»; έαυτω τών ηγεμονιών τής 
Πλακεντίας καί τής Πάρμας. Μέχρι τούδε ό 
αύτοκράτωρ Κάρολος δέν είχε δείξει μεγάλην 
προθυμίαν είς τήν παραχώρησιν ταύτην, καθότι 
ό Πέτρος Λουδοβίκος, ό τοΰ Πάπα πρεσβύτερος 
καί άγαπητότατος τών Ανεψιών, έζη έτι καί 
ήδύνατο ν’ άποκτήση κληρονόμον, ού ή άναγό- 
ρευσις είς ηγεμόνα Ανεξάρτητον δέν συνήδε πρός 
τά συμφέροντα τής Μαργαρίτας. Άλλ’ ή αύτα- 
πάρνησις, μεθ’ ής ή Ουγάτηρ όπερησπίσθη ένώ
πιον τού πατρός αύτής τά συμφέροντα τού φαρ- 
νεσίου οίκου, έδωκεν είς τάς διαπραγματεύσεις 
ταύτας τροπήν εύνοϊκωτέραν, καί ό Πάπας μετ’ 
Ανυπομονησίας έπερίμενε τήν έλευσιν τής Μαρ
γαρίτας καί δπως τήν εύχαριστήση διά τάς 
αφιλοκερδείς αύτής προσπάθειας καί δπως έν- 
θαρρύνη αύτήν είς τάς περαιτέρω ένεργείας.

'Η συνέντευξις έμελλε νά γείνη μυστική, 
χωρίς νά παραστή ούδείς τών αύλικών. Ή 
Μαργαρίτα διηυθύνθη επομένως πρός τήν μεγάλην 
γέφυραν τοΰ Αγίου Αγγέλου διά τής νέας όδοΰ 
Ιουλίου τού Γ'. ΤΊ οδός αυτή ήτο εύθεΐα, 
καλώς διεγεγ-ραμμένη καί υπό νέων καί είσέτι 
ημιτελών οικοδομών περιστοιχισμένη. Επα
νειλημμένα»; ή Μαργαρίτα παρετήρει τούς νέους 
τούτους τής πόλεως καλλωπισμούς καί ήπόρει 
διά τήν ταχεία·? τών μεγαλοπρεπών μεγάρων 
άνέγερσιν, μάλιστα δέ δτε συνέκρινε τήν μακράν 
ταύτην εύθεΐαν καί εύρεΐαν όδον πρός τάς στενάς 
καί ζοφεράς όδαύς τών μεσαιωνικών πόλεων,, έν 
αίς είχε διαμείνει κατά τούς τελευταίους μήνας 
μετά τού περιοδεύοντος πατρός της. ‘Ο τρεις 
μεγάλας ηπείρους τής οικουμένης έξουσιάζων, ό 
μέγας Κάρολος, έστερεΐτο κεντρικής καί μονίμου 
πρωτευούσης καί καθέδρας· τά άνάκτορα αύτού 
καί αί έπαύλεις, τήδε κάκεΐσεν έσπαρμέναι, 

αυνέκειντο έκ συμπλεγμάτων κτιρίων, άμόρφως 
καί άτέχνως συνηρμολογημένων, τά όποια ούδέ 
χάριν είχον ούδέ τήν άναγκαίαν παρεΐχον άνά- 
παυσιν, πολλάκις δέ καί έστερούντο τών άπο- 
λύτως άναγκαίων. Έν Ρώμη τουναντίον τά 
πάντα ήσαν μεγαλοπρεπή, τά πάντα πλούσια.

Φθάσασα είς τήν γέφυραν διέταξε νά άνα- 
πετάσωσι το παραπέτασμα τής άμάξης. Ήθελε 
νά ίδη πάλιν τό άξιοθαύμαστον μνημεϊον τοΰ 
Άδριανοΰ, τό φρούριον τούτο τής νέας 'Ράιμης. 
Έντός τών άκαταβλήτων τούτων τειχών είχε 
καταφύγει πρό τινων δεκαετηρίδων Κλήμης ό Ζ'. 
ένώπιον τών άτάκτων στιφών, τά όποια μισθο
δοτούμενα ύπό ενός αύτοκράτορος ώδηγούντο 
ύπό Γάλλου βασιλόπαιδος. ’Ανεκάλει ή Μαρ
γαρίτα είς τήν μνήμην της τήν λεηλασίαν τής 
‘Ρώμης, ής ή έντύπωσις είσέτι δέν είχεν έξα- 
λειφθή παρά τώ λαώ. Έκεΐθεν έπροχώρησε 
πρός τό άστυ, δπου ύπήρχον αί κομψαί οίκίαι, 
άς ό Νικόλαο: Ε'. είχεν άνεγείρει, ένθα έκειτο 
καί ή οικία τού 'Ραφαήλ, καί τέλος έφθασεν 
εις τήν πρώτην αυλήν τού μεγάλου τών II απών 
μεγάρου.

'Η βασιλόπαις άνήλθε διά τής μεγάλης κλί
μακας τής πρός τάς στοάς τού 'Ραφαήλ άγούσης, 
καί εΰρέθη μετά μικρόν έν μέσο» τών θαυμάσιων 
έκείνων έργων, τά όποια ή θεία τέχνη τοΰ με
γάλου ζωγράφου άπεθανάτισεν. ’Ακόμη είχον 
τά Οαυμασία ταύτα έργα τον ζωηρόν αυτών 
χρωματισμόν, άκόμη έζων έν Ρώμη οί ίοόντες 
τον Ραφαήλ έργαζόμενον, άκόμη έν τοΐς δια- 
φόροις κύκλοις μετά θαυμασμού έγένετο ομιλία 
περί τής άπαραμίλλου αύτού τέχνης καί γενική 
ύπήρχεν ή θλίψις έπί τώ προώριρ αύτοΰ θανάτω. 
"Οσα ή Μαργαρίτα είχεν άκούσει περί τού με
γάλου ζωγράφου ζωηρώς πάλιν τή έπανήλθον 
είς τήν μνήμην έν τώ τόποι, έν ω έπλανάτο 
είσέτι τό πνεΰμά του. Έν τώ μέσω τής στοάς 
έστάθη έπ’ ολίγον καί έρριψε βλέμμα έπί τής 
πόλεως καί τής πέριξ πεδιάδος. Ή θέα τής 
παντοκράτορας πόλεως είς βαθείας ένέβαλεν αύ
τήν σκέψεις, άφ’ ών μόνον διεκόπη δτε τή άνήγ- 
γειλον δτι ό Πάπας είναι έτοιμος νά τήν οεχθή. 
Έπί τινας στιγμάς διέμεινεν άκόμη είς τόν 
πρώτον προθάλαμον, ένθα παρίσταται έν είκόνι 
ό ’Αττίλας, δν ό απεσταλμένος τοΰ μεγάλου τών 
’Ιουδαίων Θεού άποτρέπει άπό τής λεηλασίας 
καί τής καταστροφής, καί είσήλθεν έπειτα είς 
τό δωμάτιον, έν ω ό γέρων II άπας καθήμενος 
έπί έδρας όλοχρύσου περιέμενεν αύτήν. Παρά 
τήν ύψηλοτέραν τοΰ ΙΙάπα έδραν είχε τεθή τα
πεινότερο·? άνάκλιντρον διά τήν Μαργαρίταν. 
Μετά τάς συνήθεις υποκλίσεις, καθ’ άς ό Πάπας 
προσέφερεν αύτή τήν χεΐρά του είς άσπασμόν, 
ή βασιλόπαις έκάθησε πλησίον του. Οί συνο- 
δεύσαντες αύτήν αύλικοί καί ύπηρέται άπεσύρ- 
θησαν πάντες καί αί θύραι έκλείσθησαν. Ή 
συνδιάλεξις άρχίσασα διά συνήθων γενικών φρά
σεων μετέβη μετ’ ού πολύ είς τό κυρίως πολι
τικόν ζήτημα, είς τήν συγκατάθεσιν δηλαδή τοΰ 
αύτοκράτορος πρός άνόψωσιν τοΰ οίκου τού 
Πάπα. 'Η Μαργαρίτα άνέφερε τάς προσπάθειας 
της, διηγήθη μετά πολλής άφελείας τά δια- 
βήματά της δλα καί εύρε τόν Πάπαν άρκούντως 
εύδιάθετον είς έξασφάλισιν τών κληρονομικών 
τοΰ οίκου του δικαιωμάτων είς τόν νεώτερον 
αύτού ανεψιόν, τον πρίγκηπα Ρανούτιον, σύζυγον 
τής Μαργαρίτας. Είς τούτο συνετέλει καί ή 
παρατεταμένη άτεκνία τοΰ πρεσουτέρου άνεψιού 
του, τού Πέτρου Λουδοβίκου, ού τίνος καί ή 
δλη διαγωγή δεν παρεΐχεν άρκοΰσαν έγγύησιν 
~ρός άξιοπρεπή τών άξιωμάτοιν διατήρησιν. 'II 
συνδιάλεξις παρετάθη έπί πολύ καί τό μυστικόν 
αυτής ούκ ολίγη·? ένεποίησεν έντύπωσιν έν'Ρώμη, 
δπου έπί πολλάς ήμέρας συνεζητεΐτο. Τούτο 

συνετέλεσε καί είς τό νά περιβάλλη τήν Μαρ
γαρίταν μέ ιδιαίτερόν τι γόητρον καί νά έξακο- 
λουθήση ή σειρά τών έορτών έπί τή άφίξει 
αύτής. Κατά τάς έορτάς ταύτας οί εύγενεΐς 
τής Ρώμης συνωθούντο δπως άποδείξωσιν αύτή 
το σέβας καί τόν θαυμασμόν των. Εις μόνος 
δέν συνεμερίζετο τό γενικόν τούτο φρόνημα, ό 
νέο; Σαβέλλος, δστις ήσθάνετο εαυτόν προσβε- 
βλημμένον διά τάς πικρά; τής ήγεμονίδο; παρα
τηρήσεις. ’Επειδή δέ δέν ήδύνατο άπέναντι τής 
θυγατρός τού αύτοκράτορος νά έπιδείξη τήν ορ
γήν ύφ’ ής κατελήφθη άπό τής πρώτης τής 
έλεόσεως αύτής ήμέρας, άπεφάσισεν ό Σαβέλλος 
καί πρό τού τέλους άκόμη τών έορτών ν’ άπέλθη 
τής Ρώμης, και συμπαραλαβών ομάδα τινά 
κολάκων καί οπαδών τοΰ σκανδαλώδους αύτοΰ 
βίου άπεσύρθη είς τήν μαγευτικήν ’Αρικίαν, 
έπαυλιν τοΰ πατρός του, κειμένην είς τά περί
χωρα τής αιώνιας πόλεως.

(Έπεται συνέχεια.)

ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩι.
(Μετά εικόνων, 2ρα σε?.. 121.)

Τρεις παραθέτομε·? σήμερον εικόνας άναφερο- 
μένας είς τά τελευταία έν Αιγύπτιο συμβάντα, 
τά όποια έφελκύουσι σήμερον τήν προσοχήν τοΰ 
κόσμου δλου. Καί αί μέν δύο παριστώσιν 
"Αγγλους άναζητούντας οτζλα κεκρυμμένα καί 
άντικείμενα κλαπέντα παρά τών ’Αράβων, ή δέ 
τρίτη παριστα τά έν τώ κόλπιρ τοϋ Άβουκίρ 
όχυρώματα, περί ών τοσοΰτος κατά τάς τελευ
ταίας ταύτας ήμέρας έγένετο λόγος.

Γνωστόν είναι δτι οί είς λεηλασίαν τής 
’Αλεξανδρείας προβάντες Άραβες έσπευσαν νά 
μετοκομίσωσι τήν λείαν των είς μέρος άσφαλές, 
έννοΰντες κάλλιστα δτι έν ’Αλεξάνδρειά ήθελον 
ταχέως άνακαλυφθή καί αύστηρώς τιμωρηθή. 
Τά περί τήν πόλιν χωρία έγεμον τοιούτων 
άγριων ληστών, οιτινες δίκην θηρίων άρπακτικών 
ειχον έπιπέσει κατά τής δυστυχούς καί πλούσιας 
πόλεως. Οί ’Άγγλοι δμως θέλοντες τό ταχύ
τερο·? νά έπαναφέρωσι τήν τάξιν προέβησαν ού 
μόνον έντός τής πόλεως είς αύστηροτάτας έρεύνας, 
άλλά καί τά περικείμενα χωρία περιήλθον. Από
σπασμα έξ όκτακοσίων άνδρών ύπό τήν όδηγίαν 
τού λόρδου Καρόλου Βέρεσφορδ μετέβη σύ·? τοΐς 
άλλοις καί είς χωρίο·? κείμενον παρά τήν στήλην 
τού Γίομπηΐου, ένθα έλέγ-ετο δτι είχον μετακο- 
μισθή πλεΐστα δσα πολύτιμα πράγματα, κλαπέντα 
έν’Αλεξάνδρειά. Τό χωρίον ήτο σχεδόν έρημον 
καί έφαίνετο έγκαταλελειμμένον, διότι καί έν ταΐς 
όδοΐς ούδείς "Αραψ έφαίνετο καί αί θύραι .τών 
οικιών καί τά παράθυρα ήσαν κεκλεισμένα. Μάτην 
οί "Αγγλοι δδηγούμενοι ύπό έγχωρίων άστυνο- 
μικών κλητήρων άνεζήτουν τούς ληστάς· οί τυχόν 
άπαντώμενοι κάτοικοι άνακρινόμενοι έλεγον δτι 
ούδέν γνωρίζουσιν. 'ΟΆραψ είναι φύσει ύπουλος 
καί κρυψίνους καί αισθανόμενος εαυτόν ένοχον 
ζητεί δι’ δλων τών μέσων, καί τών ποταπωτέρων 
πολλάκις νά έκφύγη- Αί κεκλεισμέναι θύραι τών 
οικιών ένέφαινον τήν πρόθεσιν πρός άπόκρυψιν 
κλοπιμαίων πραγμάτων. Επομένως καί οί 
Άγγλοι, άφ’ ου μάτην προύκάλεσαν επανειλημ
μένος τούς ένοικούντας ν’ άνοίξωσι τάς Ούρας, 
προέβησαν εις τήν διάρρηξιν τών Ουρών μέ τόν 
άποφασιστικόν εκείνον τρόπον, δστις χαρακτη
ρίζει πάντα τά μέχρι τούδε έν Αίγύπτφ διαβή- 
ματά των. Καί δπου μέν ή θύρα ύπεχώρει 
εύκόλως μετεχειρίσθησαν πελέκεις καί σφυριά 
καί γλυφίδας, δπου δμως ή θύρα παρεΐχεν άντι- 
στασιν έποίησαν χρήσιν τής δυναμίτιδος καθ’ ον 

τρόπον παρίσταται έν τή ήμετέρα είκόνι. Ούτω 
δέ είσδύσαντες είς τάς οικίας ούκ δλίγα εύρον 
έκ τών κλαπέντων πραγμάτων. Έν σωροΐς 
έκειντο πράγματα παντός είδους, έδώ μέν κομψά 
ιόρολόγια τοΰ τοίχου, έκεΐ δέ δέμα πανιού ή 
άλλου ύφάσματος, έδώ κιβωτίδιον περιέχον 
τιμαλφή κοσμήματα, έκεΐ σκεύη μαγειρικά διά
φορα· εννοείται δτι έκ τής συσσωρεύσεως τών 
πραγμάτων ούκ ολίγον έβλάβησαν ταύτα.

ΤΊ τρίτη είκιον παριστα τά φρούρια τοΰ 
Άβουκμρ. Τά φρούρια ταύτα κεΐνται είς τήν 
βορειοανατολικήν άκρα·? τοΰ κόλπου τοΰ Άβου- 
κίρ, δστις έχει τό σχήμα δρεπάνου ή ήμισε- 
λήνου · έκτείνονται δέ είς άπόστασιν G00 υαρδών 
πρός τό ένδότερον τής χώρας έπί ταπεινού ύψώ- 
ματος, τό όποιον κυματοειδώς άπό δυσμών πρός 
άνατολάς διευθυνόμενον σχηματίζει άρκούντως 
καλόν προπύργιο·? πρός τήν θάλασσαν καί πρός 
τάς παρά τών ’Άγγλων έν Ραμλίφ κατεχο- 
μένας θέσεις, καί έξουσιάζει έντελώς τήν πρός 
τήν Έοσέττην άγουσαν οδόν. Τά οχυρωματικά 
έργα σχηματίζουσι γραμμήν δίς διακοπτόμενη·? 
καί έχουσαν εις τά άκρα αυτής δύο πύργους, 
συνδεδεμένους προς άλλήλους διά μακροΰ τείχους, 
δπερ είς διάφορα μέρη διακόπτεται ύπό άρχαίων 
γενουηνσίων φυλακίων καί προχωμάτων. Τά 
οχυρώματα ταύτα δέν εύρίσκονται έν καλή κα- 
ταστάσει, ούδέ είναι δυνατόν ν’ άνθέξωσιν έπί 
πολύ είς τό πΰρ τών μεγάλων άγγλικών θωρη- 
κτών, τοσούτιρ μάλλον v.'jJi1 Ζόπί έχρισμένα διά 
χρώματος κίτρινου, εύδιάκριτον παρέχουσιν είς 
τά τηλεβόλα σημείο·? σκοπού. Καί ό οπλισμός 
τών φρουρίων τούτων είναι άτελή; · τά τηλεβόλα 
είσίν όλίγα, παλαιά καί σχεδόν άχρηστα. Έσχά
τως λέγεται δτι ό Άραβή πασάς μετεκόμισεν 
ένταΰθα τηλεβόλα τινά μεγάλης ολκής, καί δτι 
άπέναντι τής καλουμένης νήσου τού Νέλσωνος 
άνήγειρεν όχύρωμα ώπλισμένον διά τηλεβόλων 
Κρούπ, τά όποια ήδύναντο νά παρεμποδίσωσι 
τήν άπόβασιν τών Αγγλων είς τό μέρος τούτο. 
Άλλ’ όπωςδήποτε γελοίο·? ήθελε·? είσθαι νά 
ύποθέση τις σπουδαία·? άντίστασιν έκ μέρους τών 
Αράβων κατά, τών έξησκημμένων καί έμπειρο- 
πολέμων ’ Αγγλων ναυτών καί στρατιωτών.

Ο SIR GARNET WOLSELEY.
(’Αρχιστράτηγος τή; έν Αίγύπτφ έκστρατείας.)

(Μετά είκόνος, ορα σε?.. 120.)

'Ο στρατηγός Wolselei-, δν ή Αγγλική 
κυβέρνησις διώρισε πρό μικρού άρχιστράτηγον 
τοΰ έν Αιγύπτιο στρατού, έχει τριάκοντα έτών 
υπηρεσίαν, έλαβε δέ μέρος είς επτά έκστρατείας 
είς τά τέσσαρα μέρη τοΰ κόσμου. Έν μια τών 
έκστρατειών τούτων άπώλεσε τόν ένα δφθαλμόν. 
Έν τώ κατά τών Βιρμάνων πολέμιο (1832—53) 
έν ηλικία 19 μόλις έτών έκέρδισε τάς πρώτα; 
αύτού δάφνα;. Έπανελθών έξ Ινδιών μέ τόν 
βαθμόν τού λοχαγού τοΰ πεζικού άνεχώρησεν 
άμέσως είς Κριμαίαν. ΤΊ πολιορκία τής Σε
βαστουπόλεως παρέσχεν αύτώ πάλιν εύκαιρίαν 
νά διακριθή διά τής άνδρίας του. Άπό τών 
χιονοσκεπών τής Ταυρικής χερσονήσου πεδιάδων 
μετέβη είς τάς εύηλίους τού Γάγγου κοιλάδας, 
ένθα άπό τοΰ 1855 μέχρι τού 1858 έλαβε μέρος 
είς τήν πεισματώδη κατά τών άνταρτών πάλην. 
ΤΙ πολιορκία τής πόλεως LuCKNOW τόν άνη- 
γόρευσε ταγματάρχην καί ή ύπεράσπισις τής 
Alvmbagh άντισυνταγματάρχην. Δύο έτη μετά 
ταύτα τόν εύρίσκομεν έν Κίνα, ένθα διεκρίθη έν 
τή άλώσει τού Πεκίνου. Προβιβασθεις έν έτει 
1865 συνταγματάρχης άπεστάλη είς Καναδά·?, 
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ένθα αί έπιτοχίαι του άντεμοί- 
φθησαν διά τοΰ παρασήμου τοΰ 
ταξιάρχου τών Αγίων Μιχαήλ καί 
Γεωργίου. Μετά τήν είς Εύρώπην 
επιστροφήν του ό WOLSELEY προ- 
βιβασθείς υποστράτηγος ήδυνήθη νά 
γευθή δύο έτών ήσυχίας, μεθ’ δ 
τδν Αύγουστον τοΰ έτους 1873 
άνέλαβε τήν άρχηγίαν τοΰ κατά 
τών αγρίων τής δυτικής ’Αφρικής 
άποσταλέντος σώματος. 'Ως τοιοΰ- 
τος ενίκησε τδν βασιλέα Κοφή- 
Καλκαλή καί έκορίευσεν έξ έφόδου 
τήν πρωτεύουσάν του Κουμασίαν, 
ήν έπυρπόλησε και κατέστρεψεν. 
'0 μαΰρος ήγεμων ήναγζάσθη νά 
πλήρωσή βαρειαν πολεμικήν άπο- 
ζημίωσιν καί ό Wolseley έπέ
στρεψεν είς τήν Εύρώπην δαφνοστε
φής. Είς αμοιβήν έλαβε τδν βαθ- 
μδν τοΰ άντιστρατήγου και τδ πα- 
ράσημον τοΰ Αουτροΰ. Ή αγγλική 
βουλή, θέλουσα νά τιμήση τήν άν- 
δρίαν του καί τήν ικανότητά του, 
έψήφισεν ύπέρ αύτοΰ αμοιβήν 600 
χιλ. φράγκων και ή πόλις τοΰ Λον
δίνου τφ άπένειμε τδν τίτλον έπι- 
τίμου πολίτου. Ό στρατηγός WOL
SELEY διωρίσθη κατόπιν διοικητής 
τοΰ Νατάλ καί ανώτερος βασιλικός 
’Επίτροπος έν Κύπρφ. Έν τφ κατά 
τών Ζουλοΰ πολέμφ διετάχθη ν’ 
άναλάβη τήν αρχιστρατηγίαν, άλλά φθάσας 
έκεΐ εύρε τά πάντα τετελειωμένα, τοΰ λόρδου 
Chelmsfobd αίχμαλωτίσαντος τδν βασιλέα 
Κετεβάϊον. '0 στρατηγός Wolseley είναι είς 
τών άνδρειοτέρων καί τών μάλλον πεπαιδευ-

0 ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ WOLSELEY.

μενών στρατιωτικών τής ’Αγγλίας. Διάφορα 
στρατιωτικά συγγράμματα πολλοΰ λόγου άξια 
άποδεικνύουσι τήν τεχνικήν παιδείαν του, καί 
τδ μυθιστόρημά του Marley-Castle θέτει αύτδν 
έν τή χορεία τών δοκιμωτέρων συγγραφέων 

τής συγχρόνου Αγγλικής φιλο
λογίας.

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑ1-
ΔΕΥΤΗΡΙΟΝ ΕΝ ΓΑΛΑΖΙΩι.

Έλάβομεν κατ’ αύτάς τήν ζατά 
τδ 25°·' σχολικόν έτος ""Εκθεσιν 
περί τής Διευθύνσεως καί Προόδου 
τοΰ έν Γαλαζίφ Ελληνικού ’Εκπαι
δευτηρίου”, τοΰ διευθυνομένου ύπδ 
τοΰ γνωστού σύμπαντι τφ Έλλη- 
νισμφ ζαί εύπαιδεύτου Κυρίου 
’Αναστασίου Ν. Βενιέρη, καί 
μετά πολλοΰ ένδιαφέροντος άνέ- 
γνωμεν τά εύχάριστα τοΰ έκπαι- 
δευτικοΰ τούτου καθιδρύματος άπο- 
τελέσματα.

Είκοσι καί πέντε δλα έτη διή- 
νυσεν ήδη το ’ Εκπαιδευτήριον τοΰ
το, τδ πολύτιμον τής Ελληνικής 
γλώσσης καί τής Ελληνικής παι
δείας κέντρον έν χώρα άπομεμα- 
κρυσμένη τής φίλης ήμών πατρί
δος, καί τδ μακρδν τοΰτο χρονικόν 
διάστημα μαρτυρεί τρανώς περί 
τής μεγάλης αύτοΰ σημασίας. Η 
έκθεσις τοΰ Κυρίου Διευθυντοΰ σύν
τομος ζαί καθαρά, ώς είναι αί έκθέ- 

σεις βλαι αί βασιζόμενοι είς τά πράγματα, δίδει 
ήμΐν βραχεΐαν ιστορίαν τοΰ Εκπαιδευτηρίου. 
Ιδρυθεν εν έτει 1857 ύπδ τοΰ κ. Σταματίου 

Γκιώνη, τοΰ χρηματίσαντος καί Προξένου τής 
Ελλάδας έν Γαλαζίφ, περιήλθε τδ Έκπαιδευ-

ΤΟ ΦΡΟΤΡΙΟΝ TOT ΑΒΟΤΚΙΡ.

τήριον μετά δύο έτη ύπδ τήν πεφωτισμένη·? 
διεύθυνσιν τοΰ Κυρίου Βενιέρη, δστις ούδέ 
κόπων’ έφείσθη ούδέ δαπάνης όπως καταστήση 
αύτδ άξιον καθ’ δλα τής μεγάλης αύτοΰ Απο
στολής. Εύτυχώς τά αποτελέσματα άνταπεκρί- 
θησαν είς τήν ένδελεχή τοΰ κ. Διευθυντοΰ μέ
ριμναν. Κατά το χρονικόν τοΰτο διάστημα 4358 
μαθηταί ένεγράφησαν έν αύτφ, 2129 ώς οίκό- 
τροφοι καί 2229 ώς εξωτερικοί, έξ ών 646 
άποροι παΐδες Ελλήνωνέξεπαιδεύθησαν δωρεάν. 
"Απαντες οί μαθηταί ούτοι ύπάγονται είς 14 
εθνικότητα; τών Ελλήνων δντων 2743. "Ο,τι δέ 

κυρίως καθιστά τδ Ελληνικόν ’Εκπαιδευτήριον 
έν Γαλαζίφ εν τών πρωτίστων έκτδς τής Ελ
λάδος εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι ή άρίστη 
τών καθηγητών καί διδασκάλων έκλογή, ών 
ό άριθμδς κατά τδ σχολικόν τοΰτο έτος άνήλθεν 
είς 22. Διδάσκονται αί κυριώτεραι Εύρω- 
παίκαί γλώσσαι καί τά κυριώτερα μαθήματα, 
πάντα πλήρη καί μετά πλείστης όσης έπιμελειας.

'Ως "Ελληνες χαίρομεν άπό καρδίας έπί τοΐς 
λίαν εύχαρίατοις τούτοι; άποτελέσμασι καί εύ- 
χόμεθα ινα τό έν Γαλαζίφ Ελληνικόν Εκπαι
δευτήριο·? διανύση ύπδ τήν έμφρονα τοΰ Κυρίου

Βενιέρη διεύθυνσιν καί άλλην είκοσιπενταετηρίδα 
έπίσης τελεσφόρον, έπίσης εθνωφελή. Τήν Αμοι
βήν τών κόπων καί τών φροντίδων του θέλει 
έχει δ Κύριος Διευθυντής είς τήν εύγνωμοσύνην 
τών παρ’ αύτφ έκπαιδευομένων καί είς τήν 
ηθικήν συναίσθησιν, δτι καί αύτός ύπήρξεν είς 
τών. έργασθέντων άποτελεσματικώς ύπέρ τοΰ 
Ελληνισμού, τοΰ ζωτικού τούτου τής’Ανατολής 
στοιχείου, ού τδ μέλλον προμηνύεται τοσούτον 
εύρϋ καί λαμπρόν.

01 ΑΓΓΛΟΙ ΕΝ ΑΙΓΤΠΤ$2(.

(Διάρρηξι; Ούρας διά σφυριών.)
ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΕΝ ΑΙΓΤΠΤΩι.

(Διάρρηςίί Ούρας διά δυναμίτιδος.)
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ΑΛΕΞΙΟΣ Ο ΚΟΜΝΗΝΟΣ.
(Συνέχεια.)

Βοεμόνδος.
'Ροβέρτε, σπεύδεις· είσαι δμως συγγνωστός, 
Διότι έν άγνοια πάντων όμιλεΐς. 
Δεν είναι ή συνομωσία, περί ής 
Σάς λέγω, κίνημα άπλοΰν, άσύντακτον, 
Έν τφ στρατώνι μόνον έχον τήν πηγήν 
Κ’ ευκόλως έν άρχή καταπνιγόμενον 
Πριν έτι έκραγή ό φοβερός σπινθήρ, 
Άλλ’ είναι στάσις σκοτεινή και έρπουσα, 
Στάσις έν τφ μεγάρφ τω βασιλικά» 
Τεκταινομένη, ήν βραχίων ισχυρός 
Έντέχνως διευθύνει.

‘Ραϋμόνδος. 
’Απροσδόκητα

Μας λέγεις.
Βοεμόνδος. 

’Απροσδόκητα καί σοβαρά. 
Καί δταν μάθετε, τής στάσεως αύτής 
'Ο Νικηφόρος δτι είν ή κεφαλή, 
Ό Νικηφόρος ό Βρυέννιος, αυτός 
Τοΰ ηγεμόνος ό γαμβρός, και όπισθεν 
Αύτοΰ φιλόδοξος, αγέρωχος γυνή, 
'Η βασιλίς Ειρήνη, τών σκοπών αύτοΰ 
Κρύπτεται άρωγός — θά έννοήσετε 
"Ολην τών λόγων μου τήν σοβαρότητα.

'Ραϋμόνδος.
Ό Νικηφόρος λέγεις, δ Βρυέννιος, 
"Ον Καίσαρα εσχάτως άνηγόρευσεν
'Ο βασιλεύς;

Βοεμόνδος.
Αύτός.

'Ραϋμόνδος.
Φρικτόν!

Βοεμόνδος.
’Απέχθειαν 

'0 Νικηφόρος έτρεφεν έν έαυτφ 
Κατά του άνακτος καί μίσος πρό έτών· 
Άκμαΐον δέ τό μίσος τοΰτο, ζωηρόν 
Τφ διετήρει ή δόλια βασιλίς, 
"Ητις τόν Ίωάννην, τον υιόν αύτής, 
"Ον φυσικόν διάδοχόν του ώρισεν 
Ό βασιλεύς, είς άκρον άποστρέφεται. 
Τά πάθη ταΰτα μέχρις άπογνώσεως 
Τόν ευπιστον εξώθησαν Βρυέννιον 
Καί τερατώδες σχέδιον έγέννησαν. 
'Ο Νικηφόρος πράξιν άπεφάσισε 
Νά έκτελέση στυγεράν καί βέβηλαν· 
Τοΰ αύτοκράτορος ό φόνος τήν όοόν 
Τω Νικηφόρφ πρός τόν θρόνον ανοικτήν 
Άφίνει· τή Ειρήνη δέ προσμειδιά 
'Ως δνειρόν γλυκύ ή λύσις, λόγφ μέν 
'II κόρη της, τοΰ Νικηφόρου σύζυγος 
"Αννα έδώ νά βασιλεύση, έργφ δέ 
Αύτή νά άρξη ή δοξομανής γυνή 
Καί νά κορέση τήν άκάθεκτον αύτής 
Φιλοδοξίαν. ΤΙ Ειρήνη, γέννημα 
'Ημιβαρβάρου χώρας καί φανατικώς 
Άνατραφείσα έν μονή φανατική, 
Άσπονδον τρέφει μίσος καθ’ ήμών, καί γήν 
Καί θάλασσαν θ’ άνακινήση, πρόσκομμα 
Νά παρεμβάλη εις τήν εκστρατείαν μας, 
Κ’ έν ω νΰν έχομεν εύνοϊκούς ήμϊν 
Τούς "Ελληνας, έχθροί θά γείνωσιν ήμών. 
θά δυνηθή ό αδρανής Βρυέννιος 
Ν’ άντισταθή; θά δυνηθή ό ασθενής 
’Εκείνου χαρακτήρ ν’ άντιπαραταχθή 
Κατά τής σιδηράς αύτής τής γυναίκας 
θελήσεως; — ’Ιδού λοιπόν ή θέσις μας. 
Τω Γοδοφρέδω πάντα άνεκοίνωσα

Κι’ ή σπουδαιότης τών συμβάντων τάχιστα 
Ένταΰθα θά τόν φέρη μεταξύ ήμών.

Φλάνδρας.
Περί τοΰ έρημίτου Πέτρου έμαθες; 
Μέ τόν στρατόν μου ποΰ εύρίσκεται αύτός;

Βοεμόνδος.
'Ο Πέτρος έφθασε κ’ έν μέσο» έσεται 
'Ημών έντος ολίγου.

'Ραϋμόνδος.
Πόσον φλέγομαι 

Νά ΐδω τον θεόπνευστο·? καλόγηρον, 
"Οστις τό ξίφος έν τή δεξιά κρατών 
Κ’ έν τή άριστερά ύψώσας τόν Σταυρόν, 
Κατόρθωσε καί ήγεμόνας καί λαούς 
Νά διεγείρη είς αγώνα ιερόν. 
'II έλευσίς του είναι τό προάγγελμα 
Θριάμβων· μόν ή παρουσία του άρκεί 
Τήν κλονισθεΐσαν τών στρατών πεποίθησιν 
Νά άνορθώση πάλιν. — ’Έφθασε λοιπόν;

Βοεμόνδος.
Ό πόθος σου ταχέως θά έκτελεσθή ■ 
Εντός μικροΰ θά ήναι μεταξύ ήμών. — 

(’Ακούονται ήχοι σαλπίγγων.) 
’Ακούετε τάς σάλπιγγας; Άγγέλλουσι 
Τήν άφιξίν του. Ιδού, έρχεται κι αύτός!

ΣΚΗΝΗ Γ'.
Εισέρχεται δ ερημίτης Πέτρος. Κρατών έν τή μιί 
χειρΐ ξίφος καί έν τή έτέρα σταυρόν ίσταται έν μέσφ 
τής σκηνής ασκεπής. Ιίερί αύτόν σχηματίζουσιν οί 
αρχηγοί ημικύκλιον · ό Βοεμόνδος προβαίνει είς πρου- 

πάντησίν του.

Βοεμόνδος.
Σέ χαιρετίζω πρώτος, ό θεόπεμπτε 

’Ανδρείε έρημίτα! Πρώτος άσπασμόν 
Σοί άποτείνω πάντων έν όνόματι 
Τών μαχητών τής Πίστεως καί τοΰ Σταυρού! 
Καλώς μάς ήλθες, ΙΙέτρε, εγκαλλώπισμα 
Τών στρατηγών, τοΰ κλήρου καύχημα σεμνόν!

Πέτρος.
’Ανδρείε Βοεμόνδε, μ’ άγαλλίασιν 
Τής χώρας ταύτης σήμερον τό έδαφος 
Πατώ κ’ ένώπιόν μου βλέπω άνοικτήν 
Τήν πρός τήν Παλαιστίνην άγουσαν οδόν. 
Χαίρων σοί σφίγγω τήν γενναίαν δεξιάν, 
Καί τοΰ Γυσκάρδου τόν άτρόμητον υιόν 
Μετά τοσαΰτα έτη βλέπω σήμερον. 
Έν μέσω φίλων σε ευρίσκω μαχητών;

Βοεμόνδος
(παρουσιάζω·/ τούς περί αύτόν στρατηλάτας). 

'Ο 'Ραϋμόνδος ούτος είναι ό κλεινός, 
Ό κόμης τής Τουλούζης, δέκα οπλιτών 
Συλλέξας μυριάδας καί ύπδ λευκήν 
Τήν κόμην νεανίου τήν διάπυρον 
Καρδίαν έχων κι’ άνθηρδν τό φρόνημα. 
Ιδού τής Νορμανδίας ό άτρόμητος 
'Ροβέρτος, τού δαφνοστεφούς Κατακτητοΰ 
"Αξιος γόνος καί υιός έφάμιλλος. 
Καί ό 'Ροβέρτος, ό τής Φλάνδρας ήγεμών, 
'0 πρώτος είς τόν ωμόν τον τό έρυθρδν 
Σημεΐον στερεώσας καί τήν εύγενή 
'Ρομφαίαν άνασπάσας ύπέρ Πίστεως. 
Ιδού καί ό Ταγκρέδης, ό ανεψιός 
Καί όπαδός μου, δν ώς τέκνον άγαπώ.

Πέτρος. 
Δοξάζω τόν θεόν, τόν εύδοκήσαντα 
Ένταΰθα νά μέ φέρη, ένθα ήρωες 
Τοσοΰτοι συνηγμένοι μ’ ύποοέχονται· 
Δοξάζω τόν θεόν, τδν έπιτρέψαντα 
Έγώ ό δούλος ό ανάξιος αύτοΰ 
Έν μέσφ όμηγύρεως νά εύρεθώ, 
Ής λαμπροτέρα δέν έφάνη είς τήν γήν, 
Και πάλλει ή καρδία μου, τοΰ ποταποΰ 

Καί έλαχίστου στρατιώτου, σήμερον 
Ένώπιον άνδρείων τόσον στρατηγών. 
Δεχθήτε, εύγενεΐς ίππόται, άσπασμόν 
Τοΰ έρημίτου τοΰ πτωχού καί ταπεινοΰ — 

Βοεμόνδος.
"Οστις τής έκστρατείας είναι δ μοχλός, 
Κι’ είς δν ή δόξα τής άρχής όφείλεται.

Π έτρος.
Τήν δόξαν άποδώσατε καί τήν τιμήν 
’Εκείνο», δστις πάντων είναι κεφαλή, 
Έκείνφ, οστις τήν λαμπράν συνέλαβεν 
Ιδέαν, οστις πρώτος πάντων έδωκε 
Τής ίεράς ένώσεως τδ σύνθημα, 
Τφ πάπα Ούρβανφ, δστις τάς γοερας 
Άκούσας οίμωγάς καί τήν άπέλπιδα 
Τών τέκνων του ίδών κατάστασιν, κραυγήν 
Έξέπεμψεν όργής κι’ άγανακτήσεως, 
Καί είς άγώνα ιερόν τδ πλήρωμα 
Τό είς Χριστόν πιστεΰον προσεκάλεσε· 
Μέχρι περάτων ή φωνή άντήχησε, 
Κι ώς χείμαρρος έξ ύψηλών κατέρχεται 
Όρέων άκατάσχετος, ορμητικός. 
Ούτως έχόθη μεθ’ ορμής ή στρατιά, 
Βίαια, άχαλίνωτος, άκάθεκτος- 
Ένώπιόν της ώς καπνός τά άγρια 
Τών πολεμίων στίφη διαλύονται- 
Ένώπιον τής φλογέράς σημαίας της 
Αί τών άπιστων αφανίζονται όρδαί. 
Είς Ιερουσαλήμ! Τδ θέλει ό θεός!

Νορμανδίας. 
’Ακούεις, Βοεμόνδε; Ήλθεν ή στιγμή! 
Έκ Ρώμης δίδεται ήμϊν τό σύνθημα. 
Είς Ιερουσαλήμ! Τό θέλει ό θεός!

"Ολοι (έκτός τοϋ Βοεμόνόου). 
Είς Ιερουσαλήμ! Τό θέλει ό θεός!

ΠΡΑΞΙΣ Β'.
Τά αύτοκρατορικά ανάκτορα έν Κωνσταντινουπίλει. Τά 
ιδιαίτερα δωμάτια τής Αννης Κομνηνής. Αίθουσα με

γαλοπρεπής χρησιμεύουσα ώς μελετητήριο·/.

ΣΚΗΝΗ Α'.
Παρά τράπεζάν πολυτελή κάθηται ή Άννα στηρίζουσα 
τήν κεφαλήν της έπ’ι τής άριστερά; χειρός καί κρα
τούσα έν τή δεξιφ κάλαμον. Ένώπιον αύτής κεΐται 

χάρτης κατά τό ήμισυ τής σελίδας γεγραμμένος.

Άννα
(άναγινώσκουσα βραδέως τά γεγραμμένα).

"Σοφός τόν νουν μέν είναι δ Βρυέννιος, 
"Σοφώτατος τδν λόγον· πάντα έν αύτω 
"Ένοδνται τά μεγάλα προτερήματα 
"Σωματικά καί ψυχικά· καί δύναμις, 
"Καί κάλλος σώματος, κ’ εύγένεια ψυχής. 
"Ή φύσις δέν έγέννησε καλλίτερον 
"Ούδ’ δ θεός ποτέ έδημισύργησε. ■— 
"Τδν Άχιλλέα ό αρχαίος "Ομηρος 
"Εξύμνησε πρδ πάντων. "Αλλος Άχιλλεύς 
"Ό Νικηφόρος είν’ ό Καΐσάρ μου!” Αύτής 
Ένταΰθα είν’ ή θέσις τής περικοπής- 
Περί τοΰ οίκου λόγος γίνεται έδώ 
Τών Βρυεννίων. ’ Ητο άρα δυνατόν 
Νά παραβλάψω τόν καλόν μου σύζυγον, 
Νά λησμονήσω άνδρα τόσον έξοχον, 
Τδ δνομά του δστις τό λαμπρόν τιμφ; 
Δέν είναι τούτο έπαρσις συζυγική, 
Δέν είναι οίησις ματαίας γυναικός. 
Δικαιοσύνη είναι, άναγνώρισις 
Τών άρετών τοΰ Νικηφόρου καί τιμή.

(Έν ω είναι βεδυθισμένη είς τήν συγγραφήν εισέρχεται 
απαρατήρητο; ό Νικηφόρο; Βρυέννιος, δστις ίστάμενος 

όπισθεν αύτής άναγινώσει τά γραφέντα.)

ΣΚΗΝΗ Β'.
Νικηφόρος καί Άννα.

Νικηφόρος. 
Τί βλέπω, "Αννα;

Άννα.
ΛΙ συ, Λιχηφορε, συ;

Ν ικηφόρος.
Τό δνομά μου έπί τής λευκής αύτής 
Σελίδος; Κ’ έν ταυτώ τοσοΰτος έπαινος; 
"Ίον ’Αχιλλέα ό άρχαΐος "Ομηρος 
'Εξύμνησε πρδ πάντων!” Πρδς τδν ηρώα 
Τδν μέγαν και πολύν τής άρχαιότητος 
Μέ παραβάλλεις;

’Άννα.
Πώς είσέδυσας έδώ 

Λαθραίως ώς ό κλέπτης καί έτόλμησας 
Νά ρίψης βλέμμα έπί βίβλου μυστικής, 
’ Ης τάς σελίδας έπιοΰσαι γενεαί 
Θ’ άνοίξωσιν; "Ω! διατί ήθέλησας 
Δολίως νά μοί άφαρπάσης μυστικόν;

Ν ικη φόρος.
Καί έχει δι έμέ ή "Αννα μυστικά;

"Αννα.
'Υπάρχουν μυστικά, ά καί ή σύζυγος 
Έκ τοΰ συζύγου ν’ άποκρύπτη χρεωστεΐ- 
Καί δμως, Νικηφόρ’, έγώ σέ συγχωρώ- 
Δέν θέλω ούτε ίχνος νέφους άμυδρδν 
Τδν λεΐον νά έπισκιάση, καθαρόν 
Τοΰ βίου μας καθρέπτην. "Οπως πρδ έτών, 
Ότε ό Πατριάρχης μας ηύλόγησε 
Τοΰ γάμου μας τδν άδιάρρηκτον δεσμόν, 
Παρέδωκά σοι δλην τήν καρδίαν μου, 
Ουτω σοί παραδίδι» ταύτην σήμερον 
Τήν βίβλον, ένθα έξιστόρησα πιστώς 
Τά γεγονότα τής συγχρόνου έποχής 
Τάς έπί τούτων κρίσεις μου έκθέτουσα.

Ν ικηφόρος.
Ήμέρας παρελθούσας είς τήν μνήμην μου 
’Ανακαλείς ώραίας καί μοί παριστας 
Τοΰ βίου μου τδ έαρ τδ άνέφελον. 
Σέ βλέπω, "Αννα, άνθος μόλις άνοιχθέν, 
Περικαλλή κοσμούσαν τά άνάκτορα- 
Σέ βλέπω λάμπουσαν καί άπαστράπτουσαν 
Έν μέσφ αίγλης θρόνου μεγαλοπρεπούς. 
Σ’ έπδλιόρκουν οί μνηστήρες, ών οί μέν 
Τής γυναικός έθήρευον τά θέλγητρα, 
Οί δ’ ηγεμόνος ισχυρού τήν εύνοιαν, 
Καί άλλοι πρδς άμφύτερα άπέβλεπον- 
Καί οί μνηστήρες ήσαν ισχυροί πολύ 
Καί ή φιλία των τοΰ θρόνου στήριγμα. 
Σύ δμως, ’Άννα, σύ, ή περιζήτητος, 
Σύ, ή ώραία, ή πορφυρογέννητος, 
Σύ πάσας τάς προτάσεις των άπέρριψας 
Καί είς έμέ, τδν άδοξον Βρυέννιον, 
Τδν έχοντα τδ ξίφος μόνον σκηπτρόν μου 
Καί περικεφαλαίαν ώς διάδημα, 
Τήν χεΐρα έτεινας. "Ω! πόσον έπαλλε 
Συγκινηθείσα ή πτωχή καρδία μου, 
"Οτον πρός τόν πατέρα σου, τδν άνακτα, 
Στραφεΐσα είπες· Δός μοι τδν Βρυέννιον, 
Ώ πάτερ, σύζυγον! Καί ή λευκή σου χειρ 
Τήν χεΐρα έψαυσε τδ πρώτον τήν έμήν! 
Παρήλθον δμως φεΰ! έκείναι αί στιγμαί, 
"Οπως τδ πάν έπί τής γής παρέρχεται.

"Αννα.
Μή καί τά ίχνη δλα έξηλείφθησαν 
Τών ημερών έκείνων; Μήπως αί στιγμαί 
Άφάτου εύτυχίας δέν άφίνουσι 
Καί παρελθοΰσαι ήρεμον απαύγασμα, 
Καθώς ό δύων ήλιος περίχρυσοι 
Τάς ράχεις τών όρέων; Νικηφόρε μου, 

Μή βλασφημεΐς! Εύγνώμων αναγνώριζε 
Έν τω παρύντι εύτυχίας παρελθόν.

Νικηφόρος.
Τών λόγων μου τήν έννοιαν παρεξηγεΐς · 
'0 πρός σε έρως τήν καρδίαν δλην μου 
Κατείχε τότε· εύτυχής καί άφροντις 
Διέβαινον τδν βίον, άλλο αίσθημα 
Δέν είχε καταλάβει τήν καρδίαν μου· 
'0 πρός σε πόθος μ’ ήτο τέρψις καί τροφή. 
Πλήν φεΰ! τήν ήρεμον έκείνην έποχήν 
Ό κλύδων διεδέχθη άλλης έποχής,! 
Κλύδων δεινός, άνάψας έν έμοί πυράν 
"Ητις μέ κατατρώγει καί μέ εξαντλεί.

Άννα.
Ναι, Νικηφόρε, σ’ εννοώ. Τήν πίεσιν 
Τής άπραξίας πλέον δέν άνέχεσαι · 
Ί ού στρατοπέδου σέ κέντα ό θόρυβος, 
"Οπλων ποθείς κλαγγήν καί ταραχήν μαχών;

Ν ικη φόρος.
Καί δπλα έβαρύνθην καί στρατόπεδα. 
Καί τών μαχών δ κρότος καί ή κίνησις 
Ιερπνδς δέν είναι ήχος είς τά ώτά μου. 
Έν τή καρδία μου ύπάρχει τί κενόν, 
Αίσθημα καταθλιπτικόν ■ αισθάνομαι 
Επάνω μου ώς τάφου πλάκα. Πώς, έγώ 
Τοΰ αύτοκράτορος γαμβρός, Βρυέννιος 
Έγώ, ένταΰθα είμαι ώς τις άσημος 
Καί χαύνος ύπηρέτης, άχρηστος 
Είς τήν πατρίδα μου καί είς έμέ αύτόν;

"Αννα.
Καί μήπως Καίσαρα δέν σ’ άνεκήρυξεν 
'0 αύτοκράτωρ; Μήπως είς τδν θρόνον του 
Δέν είσαι σύ ό πάντων πλησιέστατος;

Νικηφόρος.
Φεΰ! τοΰτ’ αύτδ τής τόσης άθυμίας μου 
Καί άφορμή ύπάρχει πρώτη καί πηγή. 
Εγγύς τοΰ θρόνου τόσον νά εύρίσκωμαι 
"Ωστε καί νά τδν ψαύω μέ τήν χεΐρά μου, 
Καί εν τοσούτφ τόσον άπ’ αύτοΰ μακράν 
Νά ήμαι, ώς άν όρη άδιάβατα 
Κί ωκεανοί νά μάς έχώριζον βαθεΐς!

"Αννα.
Τί λέγεις, Νικηφόρε; Ποιον αίσθημα 
Καταλαμβάνει αίφνης τήν καρδίαν σου; 
Τίς φλογερός φιλοδοξίας πυρετός 
Τδ αίμά σου ταράττει; Ν’ άτενίσης σύ 
Πρδς τδ βασιλικόν τολμάς διάδημα, 
Τδ στέφον τούς κροτάφους τοΰ έμοΰ πατρός; 
Νά λησμονήσης δύνασαι τί χρεωστεΐς 
Είς τδν πατέρα μου, είς τδν προστάτην σου; 
Δέν είν’ ό αύτοκράτωρ ό ύψώσας σέ 
Καί μέ τιμάς περιβαλών σε ύψηλάς;
Δέν είν’ αύτδς 6 άγαπών σε ώς υίδν 
Καί χύνων έπί σέ τοΰ θρόνου του τδ φώς, 
’Γ όποιον σέ θερμαίνει καί λαμπρύνει σέ; 
’ Αγνωμοσύνη είναι τούτο ποταπή, 
Καί ποταπδς δέν είν’ ό Νικηφόρος μου!

Ν ικηφόρος.
Κ’ έγώ πολλάκις, "Αννα, είπον έν έμοί, 
Κ’ έγώ πολλάκις έμαυτόν ήρώτησα 
Ποΰ σπεύδω ουτω, ποίαν τρέπομαι όδδν; 
Καί όμως μέ ώθεΐ άκάθεκτος όρμή, 
Μέ παρασύρει άνωτέρα δύναμις
Πρδς τήν τοΰ θρόνου λάμψιν. Ουτω χρυσαλλίς 
Πρδς άπαστράπτον φώς ώθεΐται άκουσα. 
Τδν αύτοκράτορά μου καί πατέρα σου 
Καί άγαπώ καί σέβομαι ώς άρχοντα 
Καί ώς προστάτην, κ’ έν τοσούτφ πρόθυμος 
Ή χειρ μου έκ τού θρόνου θά τδν έρριπτε, 
Κ’ εκ τών χειρών του θά άπέσπα τδ κλεινόν 
Τής βασιλείας σύμβολον. 'II σκέψις μου 
Καί βέβηλος, γνωρίζω, κ’ έγκληματική· 

Καί δμως δέν μέ άπωθεΐ τδ έγκλημα· 
Καί τούτο θά διέπραττον, τήν άσβεστον 
'Ορμήν μου νά κορέσω.

Αννα.
Νικηφόρε, πώς; 

Τοιούτους λόγους νά ακούω παρά σου; 
Πόσον πληγόνουν ούτοι τήν καρδίαν μου! 
"Ω! παύσε, Νικηφόρε, παυσε πρδς θεού!

Ν ικηφόρος.’
Δέν έσυνείθισα νά έχω μυστικόν 
’Απέναντι σου, "Αννα. Μέχρι σήμερον 
Τάς ένδομύχους σκέψεις μου σοί ελεγον 
Πολλάκις βλέπουσά με σύννουν, σοβαρόν, 
Σύ μέ ήρώτας. Ήλθε τώρα ή στιγμή 
Ν’ άνακουφίσω πλέον τήν καρδίαν μου. 
Σοί είπον δλα, Άννα. Τώρα ήκουσας 
Ποιος μέ κατατρώγει σκώληξ τήν ζωήν· 
"Ηκουσας τώρα τίς ή φλόξ, ή καίουσα 
Τά σπλάγχνα μου. "Ω! εύχου, εύχου 
Ή θεία νά καταπραΰνη Πρόνοια 
Τήν φλόγα ταύτην· εύχου νά μή έκραγή 
'0 φοβερός αύτδς τοΰ στήθους μου κρατήρ· 
Διότι τρομερά θά ήν’ ή εκρηξις, 
Καί δλον νά μέ κατακαύση δύναται. 
Έάν τοιοΰτόν τι συμβή, ώ γνώριζε, 
"Οτι δέν ήδυνήθην είς τδν χείμαρρον, 
"Οστις μέ παρασύρει, νά άντισταθώ.

Άννα.
θά παρασύρη ούτος μετά σοΰ κ’ έμέ, 
Διότι άδιάρρηκτος είν’ ό δεσμός 
Ό πρδς τδν βίον σου συνδέων τδν έμόν.

Νικηφόρο ς.
Πρδς τί προώρως, "Αννα, νά φοβούμεθα; 
Τδ μέλλον μας τοσοΰτον ίσως ζοφερόν 
Δέν είναι, δσον τώρα φανταζόμεθα. 
'0 περικλείων έν τω στηθεί πάλλουσαν 
Καί φλογέράν καρδίαν, ό προορισμόν 
Τοϋ βίου τέρμα θέσας μέγα, υψηλόν, 
Καί πρδς τδ τέρμα τοΰτο τείνων πάντοτε, 
'Υπερνίκα εύκόλως τά προσκόμματα 
Καί φθάνει νικηφόρος μέχρι τοΰ σκοπού. 
Διά τδν άνθρωπον τδ πάν ή θέλησις· 
Θέλε καί γίνεσαι του κόσμου κύριος· 
Έγώ δέ τής θελήσεως αύτής τδ πΰρ 
Εντός μου αισθανόμενος, σοί λέγω νΰν· 
Μή φοβού, "Αννα! θάρρει! Μέ τήν χεΐρά μου 
Τήν χεΐρά σου κρατών θ’ άνέλθω μετά σοΰ 
Τοΰ θρόνου τάς βαθμίδας, καί έκεΐ 
Τού Κωνσταντίνου τδ σεπτόν διάδημα 
Άστραπταν θά κόσμηση τούς κροτάφους σου· 
Έκεΐ πλησίον μου θά ήσαι άνασσα 
Καί εύλογία τών λαών καί καύχημα.
Καί τότε θά ίδής τδν Νικηφόρον σου· 
Τότε θά έννοήσης, "Αννα μου καλή, 
"Οτι τών Βρυεννίων αίμα εύγενές 
Καί άξιον τοΰ θρόνου είναι. '0 πατήρ 
Γηράσκει, βασιλεύων δέ άπηύδησεν· 
Άς ήσυχάση πλέον, καί τδ σκηπτρόν του 
Άς παραδώση τώρα είς νεώτερον, 
Είς άνδρα έχοντα ζωήν, καί τήν ζωήν 
Δυνάμενον νά μεταδίδη. Άπαντα 
Τά σεσηπότα, παλαιά έρρέτωσαν, 
Κί ας άνατείλη νέα τώρα ή ζωή, 
'Ως έκ τών πάγων τοΰ χειμώνος ζωηρά 
Καί νέα άναλάμπει πάλιν άνοιξις!

"Αννα.
Ή έξαψίς σου μέ τρομάζει ή δεινή. 
Οί λόγοι σου ώς ξίφη τήν καρδίαν μου 
’Οξείς κεντούσιν ή παραφορά σκληρόν 
Σέ καθιστά καί άδικον. Λίή, πρδς θεού, 
Μή καταστρέφης τδ εύδαΐμον παρελθόν 
Σκιάν θηρεύων καί ματαίαν κί άφθαστον!

)
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Δάφνας ποθείς; Έν τοΐς πεδίοις φύονται 
Τής δόξης. Δάφνας μή θηρεύεις άπεχθεΐς, 
Άς ζηλιδοΐ τδ αίμα καί τδ έγκλημα!

Νικηφόρος
(τοϋ όποιου βαθμηδόν ζατεδλήθη ή έξαψις). 

Άν ήξευρες, φέο! -όσον είμαι δυστυχής! 
Άν τί συμβαίνει έν έμοί έγνώριζες, 
θά μ’ έλυπεΐσο, Άννα. Άνακούφισιν 
Πού νά ζητήσω; 'Ως τδ πλοΐον έν δεινή 
Δέρομαι τρικυμία. Οίμοι! Ούδαμοΰ 
Δέν μοί προσμειδιά σωτήριος λιμήν!

y \Α ν ν α.
Ό βασιλεύς!

Ν ικηφόρος.
’Απέρχομαι. (Κατ’Ιδίαν) Δέν δύναμαι 

Νά τδν ΐδώ! Πώς ν’ άντικρύσω νΰν αύτόν;
(’Απέρχεται.)

(Έπεται συνέχεια.)

ΘΗΡΑ ΕΝ ΤΗι ΝΟΤΙΩι ΑΦΡΙΚΗι.
Ύπό Baldwin.

(Συνέχεια έζ τοΰ προηγ. τεύχους.)

(Μετά εικόνων, 2ρα σελ. 125.)

Μετά τινα καιρόν έν ω έθήρευον πεζή έν 
τω δάσει τής Έντουμένης ύπέπεσα εις τήν όρ- 
γήν γέροντος έλέφαντος, δν ειχον πληγώσει. Ό 
κίνδυνος δν κατά τήν περίστασιν ταύτην διέτρεςα 
δέν ήτο μικρός. Καταδιωκόμενος παρά τοΰ θη
ρίου δέν είχον άλλην διέξοδον ή νά όπισθοχω- 
ρήσω πρός τήν στενωπόν πρός τήν οποίαν μέ 
εί'χεν ωθήσει· τδ έδαφος ήτο είς άκρον όλισθη- 
ρόν, κεκαλυμμένον υπό ξηρών χόρτων · τά υπο
δήματά μου ήσαν έφθαρμένα. καί δλα βεβρεγμένα. 
Βλέπων δτι ό έχθρός μου δέν ήτο διατεθειμένος 
νά όπισθοχωρήση, ήλλαξα τακτικήν άνερριχηθην 
είς δένδρον δπως άναπνεύσω όλίγον καί συνέλθω, 
και έκεΐθεν πηδήσας αίφνης είς άπόστασιν δέκα 
ύαρδών περιήλθον δσον τάχος τδν λόφον. Ό 
έλέφας, ίδών τδ κίνημά μου, ώρμησε κατ’ έμοΰ· 
δύο ή τρία άκόμη πηδήματά του καί μ’ έπρό- 
φθανεν. Έν τή άπελπισία μου έκαμα πήδημα 
πρδς τά δεξιά έκτδς τής δδοΰ · ώς άστραπή 
διήλθε πλησίον μόυ ό έλέφας τά πάντα ένώπιον 
του καταρρίπτω·? και συντριβών. Ευτυχώς ή 
όρμή του ήτο τοσαύτη, ώστε τώ ήτο αδύνατον 
τά σταθή· ό λόφος ήτο λίαν άποτόμως κατω
φερής. Δέν δύναμαι νά παραστήσω διά λόγων 
πόσην ήσθάνθην άνακούφισιν, διότι ήτο τούτο 
καί τδ τελευταΐόν μου καταφύγιου. Έκτοτε 
έκαμα ορκον νά μή έκτεθώ πλέον είς τήν Θήραν 
ταύτην χωρίς νά έχω είς τήν διάθεσίν μου κα
λόν ίππον, ώστε έν πάση περιπτώσει νά δύναμαι 
να διαφύγω τδν κίνδυνον διά ταχείας φυγής. 
Μετά πολλοΰ κόπου άνεΰρον πάλιν τδν σκύλον 
μου Δοννάν καί τόν όδηγόν μου τδν Κάφρον. 
Πεποιθώς είς τήν πείραν τοΰ δδηγοΰ μου έξη- 
κολούθουν άμέριμνος τήν πορείαν μου- άλλ’ ή 
νύξ έπήλθε, νύξ βροχερά καί ψυχρά, ήν ήναγ- 
κάσθημεν νά διέλθωμεν έν τώ δάσει πλησίον 
μικράς πυράς, ήν μόλις καί μετά βίας κατωρ- 
θώσαμεν ν’ άνάψωμεν. Τήν πρωίαν ή ομίχλη 
ήτο τόσον πυκνή ώστε μοί ήτο άδύνατον νά 
ευρώ τήν διεύθυνσιν. Έπεριπατοΰμεν ταχέως 
καί είς τήν τύχην · ό Κάφρος μου δέν έφαίνετο 
πολύ πεπεισμένος περί τής διευθύνσεως · άπηλ- 
πίσθην δέ έντελώς δτε τδν είδον δεικνύοντά μοι 

τήν δύσιν ώς τδ μέρος, πρδς τδ όποιον έμελλε 
ν’ άνατείλη δ ήλιος. Φρικτδν πράγμα είναι 
άληθώς νά εύρίσκηταί τις ανευ διευθύνσεως 
έντδς πυκνού δάσους · μάτην άναρριχάταί τις 
είς υψηλόν δένδρον · μάτην θέλει νά έννοήση τις 
τήν διεύθυνσιν ■ μετ’ όλίγον βλέπει δτι δέν προ
χωρεί άλλ’ δτι περιστρέφεται ώς έν λαβυρίνθω 
έντδς τοΰ αύτοΰ κύκλου.

"Ο,τι καθίστα τήν θέσιν ήμών είς άκρον άπελ- 
πιστικήν ήτο ή έντελής έλλειψις τροφής · άπδ 
τεσσαράκοντα δκτώ ήδη ιδρών ούδέν είχον φά- 
γει, καί δμως δέν ήσθανόμην δρεξιν. Ό οδηγός 
μου ήτο άπηλπισμένος, διότι ήσθάνετο ό δυστυχής 
δτι ή επιμονή του μάς είχε φέρει είς τοιαύτην 
θέσιν. Άπολέσας πλέον πάσαν πεποίθησιν 
έκλαιεν άνά πάσαν στιγμήν καί ώλοφύρετο. 
Τί νά είπω; Βλέπων τήν μεγάλην του θλίψιν 
ούδέ παράπονο·? ήδυνάμην νά τώ άποτείνω. Τέ
λος ευρομεν ατραπόν έν ή εΐδομεν άοχαΐα ίχνη 
κτηνών τήν ατραπόν ταύτην παρηκολουθήσαμεν 
καί μετ’ ού πολύ πρδς μεγάλην μας χαράν 
εΐδομεν πρόσφατα ίχνη άνθρώπου. Έζ τούτου 
ύπεθέσαμεν δτι εύρισκόμεθα πλησίον χωρίου. 
Άλλά μετά παρέλευσιν τεσσάρων ή πέντε ώρών 
φθάσαντες είς τδ χωρίον τδ ευρομεν έντελώς 
άζατοίζητον. Έξηκολουθήσαμεν τον δρόμον καί 
ήλθομεν είς μέρος δπου ύπήρχεν έστημμένη 
παγίς διά τά θηρία.

Δέν θά λησμονήσω ποτέ τήν χαράν τοΰ 
Κάφρου μου δτε τω έδειξα μακρόθεν μαΰρά τινα 
άντικείμενα. "Είναι αίγες”, μοί είπε, καί έτα- 
χύναμεν τδ βήμά μας · άλλά πλησιάσαντες 
ευρομεν δτι ήσαν ρίζαι δένδρων άπηνθραζωμέναι. 
Μία ώρα είχε παρέλθει άφ’ ού είχομεν διέλθει 
πλησίον τών υποθετικών έκείνων αιγών, δτε ό 
Κάφρος, διακόπτων αίφνης τήν σιωπήν μοί είπεν 
δτι έβλεπε μακρόθεν σκύλον. Δυστυχώς καί δ 
σκύλος ούτος μόνον έν τή φαντασία του εύρί- 
σκετο. Τέλος δμως ό Κάφρος ήκουσε φωνήν 
άνθρωπίνην · αύτήν τήν φοράν δέν ήπατήθη, καί 
μετ’ όλίγον έφθάσαμεν είς χωρίον, τοσοΰτον 
σκεπασμένου δπισθευ τών βράχων, ώστε εοκο- 
λώτατα ήδυυάμεθα υά διέλθωμευ πλησίον αύτοΰ 
χωρίς νά τδ ίδωμεν. Ή χαρά τού Κάφρου 
έξεφράζετο άνεπιφυλάκτως · ώμίλει πρδς τούς 
μαύρους κατοίκους τά. πλέον άσυνάρτητα πράγ
ματα, έγέλα άνά πάσαν στιγμήν, ώστε καί αύτοί 
οΐ προσελθόντες κάτοικοι ύπέθετον δτι είχον 
ένώπιον των φρενοβλαβή τινα. Τδ περίεργον 
είναι δτι καθ’ δλον αύτό τδ διάστημα είχομεν 
βαδίσει έντδς στενωτάτου κύκλου, διότι αί αμαξαι 
ήμών δεν εύρίσκοντο ή είς τεσσάρων ώρών άπό- 
στασιν άπό τοΰ χωρίου τούτου.

Τδ χωρίον ήτο δλως αλλόκοτο·? · έζάστη 
προεξοχή τοΰ βράχου, έζαστον ρήγμα έντδς 
αύτού έχρησίμευον ώς ποιμνιοστάσιου άγέλης 
αιγών. Οί κάτοικοι ύπεδέχθησαν ήμάς καλώς · 
μοί παρεχώρησαν δλόκληρον καλύβην, έν ή 
έσχημάτισαν κλίνην έκ παχείας στρώσεως πρα
σίνων φύλλων, καί μοί προσέφερον σίτον βε- 
βρασμένον. Πρώτον ήδη έβλεπον οί άνθρωποι 
εκείνοι λευκόν άνδρα · δλοι προσήρχοντο ό είς 
κατόπιν τού άλλου καί μέ περιειργάζοντο μετά 
μεγάλης προσοχής. Ό πώγων μου έξέπληττεν 
αύτούς πρό πάντων, καί ύπέθετον δτι ήτο πρό
σθετος μέχρις ού έβεβαιώθησαν περί τού έναν- 
τίου άφ’ ού επανειλημμένα); μοί έψαυσαν αυτόν 
πανταχόθεν. Έζήλευον τδν σκύλον μου, δστις 
άμέσως έςωκειώθη πρός τά μέρη, άφ’ ού καθ’ 
δλας έκείνας τάς ώρας τής άπελπισία; μου 
έτρεχε·? ένθεν κάκεΐθεν έν τώ δάσει ώς νά εύρί- 
σκετο έντδς περιπεφραγμένου κήπου, γευόμενος 
τήν ζωήν καί τήν έλευθερίαν. Τήν έπιούσαν 
περί τήν μεσημβρίαν εύρισκόμεθα πάλιν πλησίον 

ών αμαξών μας. —

'Η άπόφασις μου ήτο κυνηγών νά φθάσω 
μέχρι τής μεγάλης λίμνης, ήν έν έτει 1S58 
άνέκάλυψεν ό LIVINGSTONE. Πρδς τήν δύσκολου 
ταύτην οδοιπορίαν ήμην καλώς έφωδιασμένος, 
διότι καί πολεμεφόδια είχον έν αφθονία καί πρδ 
πάντων ήμην συνιρκειωμένος πρδς τδ φονικόν 
κλίμα τών μερών έκείνων. Παρακολουθούμενος 
ύπδ ικανών εγχωρίων, ούς είχον μισθώσει καί 
ύπδ τών δύο πιστών μου Κάφρων Ματακίτην 
καί Ίνυοΰν, ήρχισα τήν δδοιπορίαν μου. Μέχρι 
τινός δ δρόμος δέν παρείχε δυσκολίας · άφθόνως 
εύρίσκομεν τδ κυνήγι καί ή τροφή ήμών ήτο 
ποικίλη καί καλή. Αίφνης δμως εύρέθημεν 
παρά τάς δχθας τοΰ ποταμού Ζουγά, ποταμού 
μεγάλου, δν δέν δυνάμεθα νά διαβώμεν. 'Η 
διεύθυνσις τοΰ ρεύματος μοί είναι έντελώς άγνω
στος καί δσω έκτείνεται ό οφθαλμός ούδέν άλλο 
έβλέπομεν ή πυκνοτάτην φυτείαν, διά τής όποιας 
ήτο άδύνατον νά εύρη τις δίοδον. Παρά τήν 
όχθην τοΰ ποταμού τούτου διέμεινα δύο ολο
κλήρους εβδομάδας, καθ’ άς μοί συνέοησαν δύο 
έπεισόδια, τά όποια θέλω διηγηθή, διότι συνέ- 
τειναν πολύ είς τδ νά μοί άποδείξωσι τδ παρά
τολμο·? τής έπιχειρήσεώς μου. 'Ημέραν τινα 
μοί έφερον οί άνθρωποί μου μικρόν παΐδα διετή 
περίπου έκ τής φυλής τών Μασαρά, δν είχον 
εύρει έν τώ δάσει έγζαταλελειμμένον πρδ μικρού 
φαίνεται, διότι ήτο εύτραφής καί ζωηρός. Εύ- 
σπλαγχνίσθην τού μικρού εκείνου πλάσματος καί 
το παρέλαβον παραγγείλας είς τους ανθρώπους 
μου νά τδ περιποιηθώσιν. ΙΙόσην όλίγην αξίαν 
έχει ή ζωή τοΰ άνθρώπου είς τά μέρη έκεΐνα! 
Πολλάκις έν έποχαΐς σιτοδείας ή πολεμικών 
εκστρατειών αύτοί οί γονείς έγκαταλίπουσι τά 
τέκνα των είς τά δάση δπως μή έχωσιν αύτά 
πρόσκομμα. Εννοείται δτι ή τύχη τών δυστυ
χών τούτων βρεφών είναι ή ν’ άποθάνωσι τής 
πείνης ή νά ζατασπαραχθώσιν (δπερ καί τδ πι- 
θανώτερον) παρά τών αγρίων καί αίμοβόρων 
θηρίων, τών διαιτωμένων είς τά πυκνά έκεΐνα 
δάση.

Καί άλλη ήμέρα τής δυστυχούς έκείνης δε
καπενθημερίας θά μείνη έγκεχαραγμένη έν τή 
μνήμη μου, ή 24r‘ τοΰ Μαΐου. Άποφασίσας 
νά άναβάλω τήν άναχώρησίν μου έπί μίαν ήμέραν 
ήγέρθην βραδύτερο·? ή δτι έσυνείθιζον έκ τής 
στρωμνής μου, καί μέ έκπληξήν μου, άζραν 
ήκουσα περί έμέ ήσυχίαν. Οί όπαδοί μου 
έσιώπων, καί ή σιωπή των αυτή κακών ήτο 
άγγελος. Καθ’ ήν στιγμήν έπιον τόν καφέν μου 
ό όδηγδς τών αμαξών προσήλθε καί μοί είπεν 
έκ μέρους τών συντρόφων του δλων ■ ' Έχομεν 
άπόφασιν νά ευρωμεν τήν άτραπόν, ήτις μάς 
όδηγεΐ πάλιν πρδς τδ χωρίον μας.” Έκύτταξα 
περί έμέ · δλοι έφαίνοντο έτοιμοι πρδς άναχώ- 
ρησιν. Κατ’ άρχάς δέν έξέλαβον τδ πράγμα ώς 
σοβαρόν καί άπή ντησα · "Πολύ καλά· κάμετε 
δπως θέλετε!” Άμέσως οί πέντε έκ τών αν
θρώπων μου μοί παρέδωκαν πάλιν τά πολεμε
φόδια, τά όποια τοΐς είχον δώσει, δικαιολογού
μενοι διότι είχον άπολέσει μίαν ή δύο έκ τών 
σφαιρών. Ο όδηγδς τών αμαξών μοί παρέδωκεν 
ωσαύτως τήν μάστιγά του, τούς χαλινούς καί 
τά σχοινιά, μεθ’ δ πάντες έζήτησαν τδν μι
σθόν των.

— Ούδέ λεπτόν θά λάβετε, άπήντησα έγώ 
ώργισμένος · λυπούμαι μάλιστα δτι σάς έδωκά τι 
προκαταβολικώς.

Οί άνθρωποι έφάνησαν άρκούμενοι είς τήν 
άπάντησιν. μου ταύτην, άπεχαιρέτισαν τδν Μα- 
ταζίτην καΤ’Ίνυούν καί άμέσως άπήλθον. Οί 
δύο ούτοι <θ ον πλησίον μου κλαίοντες, καί μ’ 
έβεβαίωσαν δτι έντδς δύο ήμερών ήθέλομεν άπο- 
λεσθή διότι οί άγριοι έκ τών φυλών Μασαρά 
καί Μακούβα θά μάς έφόνευον άφεύκτως.

ετασω 
πάσαν 

Έδωκα 
ρισυνάξη 

ίππους · άλλ’ οί ίπποι 
ένέβαλεν είς υποψίαν 

ελαβον τούς πέντε 
έσπευσα λοιπόν είς άναζήτησιν αύτών. 

ιού; δύο Κάφρους μου παρηκολούθησα μέ- 
τινδς τά ίχνη των, τά όποια πάλιν έξη- 

■εύ-

'Η θέσις μου δέν ήτο εύχάριστος · ήμην είς 
άπόστασιν δύο ολοκλήρων μηνών άπδ τής τε
λευταίας μου κατοικίας, έν μέσω δάσους έντελώς 
αγνώστου, έν τή φρικώδει "Χώρα τής δείψης”, 
ήτις καθίστατο έτι φρικωδεστέρα κατά τήν έπο- 
χήν ταύτην τής άνομβρίας. Δέν ήτο καιρός 
δισταγμών· ή ύπερηφάνειά μου άνθίστατο καί 
δμως ήναγκάσθην νά τήν υπερνικήσω καί άπε- 
φάσισα νά προφθάσω τούς φεύγοντας, νά έ 
τά παράπονά των καί νά τοΐς προτείνω 
δυνατήν άποζημίωσιν καί ίκανοποίησιν. 
επομένως διαταγήν τφ Ματακίτη νά τ 
καί νά έτοιμάση τούς 
δέν εύρίσκοντο. Τούτο μ’ 
μή οί άναχωρήσαντες άγριοι 
ίππους ■
Μέ
χρι τινός τά ίχνη των, 
λείφθησαν είς τήν θέσιν πιθανόν, έν ή οί 
γοντες έπέβησαν τών 
ίππων. , Τρεις άν
θρωποι πεζή κατα- 
διώκοντες πέντε έφιπ
πους! Ή έπιχείρη- 
σις ήτο παράλογος. 
Έμεινα έπί τινας 
στιγμάς οεβυθισμένος 
είς τάς σκέψεις · 
αίφνης δμως έσυλ- 
λογίσθην δτι ή αμαξά 
μου είχε μείνει άνευ 
φύλακος καί δτι έκιν- 
δύνευον νά χάσω τούς 
είκοσι βόας καί τούς 
άλλους ίππους, ους 
είχον άφήσει έκεΐ. 
Έφώναξα τούς Κά
φρους διά νά έπι- 
στρέψωμεν · άλλ’ ού- 
δεμία άπάντησις· έρ- 
ριψα τδ τουφέκιόν 
μου δίς· ή έκπυρσο- 
κρότησις αντήχησε 
βροντώδης έν τω δά- 
σει · καί πάλιν ούδε- 
μία άπάντησις. "Ολοι 
είχον άπέλθει ■ ή 
άπομόνωσίς μου ήτο 
έντελής.

Έπέστρεψα είς τδ 
στρατόπεδόν μου τδ 
ταχύτερου καί εΰρον 
τόν μικρόν μου προ- 
στατευόμενον ζοιμώμενον 
θαλμούς. ΓΙαρηγορήσας 
τερον τον μικρόν μου σύντροφον, 
βόας, οιτινες είχον διασκορπισθή 
έπεδόθην είς 
σκευών, τά 
είχον άφήσει έντελώς ακάθαρτα, 
δτι μεγάλη υπάρχει διαφορά μι 
στάζει·? καί τοΰ έκτελεΐν τι.
ών δέν είχον μέχρι τούδε καιρόν νά σκεφθώ ■ 
άφ’ ού δμως άπεζοίμισα τδ βρέφος καί εύρέθην 
μόνος παρά τήν πυράν άδημονία μεγάλη μέ 
κατέλαβε καί ή θέσις μου μοί έφανερώθη έν 
δλη τή φρίκη της. Χιλιάκις ζατηράσθην τήν 
άτοπο·? αλαζονείαν μου· δέν έπρεπε νά συμβι- 
βασθώ μέ τούς άνθρώπους μου καλλίτερο·? ή νά 
έκτεθώ είς τήν τοιαύτην άπομόνωΑ); 'Η νύξ, 
ήν διήλθον, ήτο φρικώδης · δεκατεσσάρων ώρών 
σκότος, διότι εύρισκόμεθα έν πλήρει χειμώνι. 
Έ! τοιαύτην νύκτα δέν τήν εύχομαι ούτε είς 
τδν άσπονδότερόν μου έχθρόν! Έπί στιγμάς μέ 
κατελάμβανεν ύπνος άνήσυχος καί όταν πάλιν 

μέ δακρυβρέκτους όφ- 
δσον ήδυνάμην καλλί- 

εριεσύναςα τούς 
ήδε κάκ.εΐσε καί 

τδ πλύσιμο·? τών μαγειρικών μου 
όποια οί άναχωρήσαντες Κάφροι 

Ένόησα τότε 
•εταξύ τοΰ προ- 
Ένησχολη μένος

ήνοιγον τούς οφθαλμούς μου μέ κατελάμβανεν 
άληθής άπελπισία. Έσκεπτόμην νά προχωρήσω 
πεζή (χέχοι τής λίμνης· άλλ’ έπρεπε ν’ ακο
λουθήσω τδ ρεύμα τοΰ ποταμού, διότι άλλο μέ
σον δέν ύπήρχεν. Ή έπιχείρησις ήτο έπικίν- 
δυνος καί σχεδόν αδύνατος. Καί πώς ν’ άφήσω 
τδν μικρόν μου φίλον; Νά τδν άφήσω ν’ άπο- 
θάνη τής πείνης καί τής δίψης; Δέν ήδυνάμην 
νά υποφέρω τοιαύτην ιδέαν. ’Ώ! άν τόν εβλέ- 
πετε, τρέμοντα έπί τών μικρών του ποδών καί 
κρατούντα υψηλήν ράβδον, δίς ύψηλοτέραν τοΰ 
αναστήματος του, διά τής όποιας επροσπάθει νά 
όδηγήση πρός τήν σκηνήν μας τούς βόας· άν ήξεύ- 
ρετε πόσον δρόμον έκαμε πρός άνεύρεσιν τοΰ μικρού 
μόσχου, χωρίς έγώ νά τω είπω λέξιν! Είς τήν 
θέαν του οί Οφθαλμοί μου έπληρούντο δακρύων. 
Έκειτο πλησίον μου ό δυστυχής έκεΐνος παΐς 
καί μέ προσέβλεπε μέ ανήσυχα βλέμματα· 
ήσθάνετο καί αύτός τό δύσκολο·? τής θέσεώς

ΘΗΡΑ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣ.

μας · έζοιμάτο ύπνον διακεκομμένο·? και οσάκις 
έξύπνα έψαυε τούς πόδας μου έλαφρώς, διά νά 
βεβαιωθή οτι δέν έφυγον, δτι ήμην άκόμη πλη
σίον του. Οΰτω διήλθομεν έκείνην τήν άτελεύ- 
τητον, τήν φριζτήν νύκτα. Τέλος έχάραξε- με- 
τέβην είς άναζήτησιν ύδατος καί ξύλων, ήτοί- 
μααα τον καφέν μου καί έδωκα όλίγον φαγητό·? 
είς τδν μικρόν. Αίφνης ήκουσα ομιλίας· έφώ
ναξα καί έρριψα εν βπλον μετ’ όλίγον είδον 
άζάτιον. έν φ εύρίσκοντο τρεις Κάφροι. Όλαι 
αί γνώσεις μου τής γλώσσης των συνίσταντο εις 
τάς τέσσαρας ταύτας λέξεις· καλημέρα, δρόμος, 
ύέλινα σφαιρίδια καί άμαξα. Δέν έστάθη δυ
νατόν νά συνεννοηθώμεν ούτε διά σημείων. Άπηλ- 
πισμένος τούς άφησα.

Άλλά κάθε πράγμα όταν φθάση είς τό έπα
κρο·? τής δυσχερείας φυσικω τω λόγω βελτιούται. 
Ιίερισυνάγων τούς βόας μου τούς παρά τήν 
όχθην άποπλανηθέντας ένέπεσα κατά τύχην είς 
ομάδα Βαμαγγουάτων, άνδρών, γυναικών, παίδων, 
ζορασίων καί σκύλων, οιτινες πάντες κατεγίνοντο 
είς διαμβλισμδν φονευμένης έλάφου. Οί άνδρες

έγνώριζον όλίγας λέξεις δλλανδιστί καί προθύμως 
ύπεσχέθησαν νά μέ όδηγήσωσι. Τοΐς έξέφρασα 
τήν έπιθυμίαν μου νά προχωρήσω μέχρι τής 
λίμνης δπως συνεννοηθώ μετά τοΰ Ούϊλσωνος, 

’Άγγλου έγκατεστημένου έκεΐ. Καθ’ ήν στιγμήν 
έτρωγον 
γλώσσης 
φέρει οί 
μέ τούς 
σχεδόν 
φρος Ί 
πάντα.
καθ’ δλην

μετά πολλής εύχαριστήσεως τεμάχιο·? 
βουβάλου, τδ όποιον μοί είχον προσ- 
Βαμαγγουάτοι, είδον άνδρα έρχόμενον 
πόδας καθημαγμένους καί έξηντλημένον 

έκ τοΰ κόπου. Ήτο ό πιστός μου Κά- 
Ινυοΰς. Άφ’ ού έκάθησε μοί διηγήθη τά 

Μετά τοΰ Ματακίτου είχον οδοιπορήσει 
:ήν νύκτα είς τ 

ήδύναντο νά διακρίνωσιν έν 
λος τδ πρωί είχον 
ούς κατέπεισαν νά 
ώραν ήλθε καί ό 
Κάφρους καί τούς 
τούς Κάφρους τήν

ήν τύχην, διότι ούδέν 
τω βαθεΐ σκότεί 

προφθάσει τού 
έπιστρέψωσι. 
Ματακίτης μέ 
πέν-

•ΰ 
ίππους.

αιτίαν

αύτούς, 
ώμίλουν 

iwj.i, γλώσσαν, 
δέν

δτι
ά7- 
ήν 

ήνόουν,
ένόμιζον δτι 

έλεγον άδιακό-

; φεύγοντας, 
Μετ’ όλίγην 
τούς πέντε 

Ή ρώτησα 
τής διαγωγής των.
μοί άπήντησαν δέ δτι 
επειδή δέν τούς έπλή- 
ρωσα ελαβον είς πλη
ρωμήν τούς ίππους 
μου■ προσέθηκαν δέ 
δτι άνεχώρησαν διότι 
ήμην πολύ απότομος 
πρδς 
τοΐς 
γλιστί

? % αυτοί 
καί δτι 
τοΐς 
πως λόγους προσβλη
τικούς. Άφ’ ού έξη- 
γήθη τδ πράγμα έπί- 
ομεν όλίγον ρώμι 
είς τήν συμφιλίωσίν 
μας, ύποσχεθέντες 
άμοιβαίως νά ζήσω- 
μεν άπδ τούδε 
αρμονία.

'Ημέρας τινάς 
τά ταύτα έκαμα 
ρίεργον συνάντησιν · 
είδον τήν θυγατέρα 
τοΰ άρχηγοΰ Σεχε- 
λή, ήν είχε νυμφευθή 
δ άνωτέρω μνημο

νευθείς 
Ούΐλσων 
έπέστρεφε 
πατέρα της 
φέρουσα μεθ’ έαυτής 

:ης, ύπόλευκον βρέφος 
'Ο Ούΐλσων αύτό; τήν 

” 11 άνεχώρησεν οίκειοθελώς; ’ Αγνοώ; 
γυνή! Είναι εύειδεστάτη. Πώς θά 

:ι λύπην.

με- 
πε-

νΑγγλος 
καί ήτις 
πρδς τδν 

πάλιν,

καί τδν μικρόν υιόν 
ολίγων μόλις μηνών, 
άπέπεμψεν 
Δυστυχής 
διέλθη τήν έρημον; Μ’ έκαμε πράγματι 
Τή έδυικα όλίγον άλευρον, τέϊον καί άλας. Συνο
δεύεται ύπδ στίφους Βακουάνων, υπηκόων τοΰ 
πατρός της καί παρακολουθεΐται ύπδ πολλών 
προβάτων, βοών καί αιγών· ούχ ήττον δμως ή 
οδοιπορία έσεται λίαν επίπονος. "Οπωςδήποτε 
ή ύπόληψις τών Άγγλων είς τά μέρη έκεΐνα 
δεινόν θά πάθη έκ τής ύποθέσεως ταύτης τραύμα, 
καί άμφιβάλλω άν μετά τδ συμβάν τούτο ό 
Σεχελής θά μάς έπιτρέψη νά είσέλθωμεν είς 
τήν χώραν του, ήτις είναι ή κλείς δλων τών 
επαρχιών τοΰ εσωτερικού.

( Επεται συνέχεια.)
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ΣΥΝΔΡΟΜΗ
ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΞ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

Μεγάλαι, ανυπολόγιστοι είσίν αι ζημίαι, ας ύπέστησαν οί έν Αιγύπτφ ομογενείς ήμών ένεκα τών θλιβερών έν τή χώρα έκείνη 
συμβάντων. Καί οπού μέν αί ζημίαι αυται έθιξαν τούς εύποροΰντας, τό κακόν είναι εύθεράπευτον, διότι οί ήμέτεροι ομογενείς ούτε 
εύφυΐας στερούνται ούτε δραστηριότητος, δπως τάχιστα έπανορθώσωσιν αύτάς· άλλά δυστυχώς έν τή μεγάλη καί κοινή συμφορά έπαθον 
καί άποροι, έπαθον καί οί μή δυνάμενοι νά έπαρκέσωσι πλέον είς τήν συντήρησιν αύτών, πλείστων όσων οικογενειαρχών καταστραφέντων 
έξ ολοκλήρου.

Καθήκον έπομένως έχομεν ώς Έλληνες καί ώς Χριστιανοί νά έλθωμεν κατά τάς δυνάμεις ήμών αρωγοί καί άντιλήπτορες είς τήν 
τοιαύτην δυστυχίαν. Ήδη έσχηματίσθησαν πολλαχοϋ έπιτροπαί πρός συλλογήν συνδρομών ύπέρ τών απόρων προσφύγων ήδη ή Ελλη
νική κυβέρνησίς έσπευσεν είς άντίληώιν τών δυστυχών τούτων θυμάτων παραστάσεις εύεργετικαί έν τοΐς Έλληνικοϊς θεάτροις έδόθησαν, 
καί έν γένει ό Ελληνισμός συγκινηθείς έπί τή μεγάλη συμφορά δέν ήμέλησε νά δείξη καί πάλιν τήν ύπέρ τών δυστυχούντων Ομοεθνών 
αύτού μέριμναν.

Άδεια τών έπιτοπίων αρχών συνέστη καί ενταύθα, έν τή μικρά ταύτη τής Λειψίας έλληνική αποικία, έπιτροπή πρός συλλογήν 
συνεισφορών ύπέρ τών ταλαίπωρων τής Αίγύπτου θυμάτων. Ή έπιτροπή αύτη άποτελουμένη ύπό τών κάτωθι σημειουμένων 'Ελλήνων 
καί Φιλελλήνων αποτείνεται διά τής παρούσης προκηρύξεως πρός πάντα ομογενή καί Φιλέλληνα πρόθυμον νά δράμη εις άντίληψιν τών 
άναξίως πασχόντων άδελφών ήμών.

ΙΙαρακαλούνται οί ευαρεστούμενοι νά συνδράμωσι νά πέμψωσι τήν συνεισφοράν αύτών πρός τό ένταΰθα Προξενεΐον τής Ελλάδος 
(Consulat de Grece a Leipzig, Briihl Nr. 18). Τά συλλεχθησόμενα ποσά θέλουσιν άποσταλή είς τήν κεντρικήν έν Άθήναις ύπέρ τών 
έξ Αίγύπτου προσφύγων έπιτροπήν, τά δέ όνόματα τών δωρητών θέλουσι δημοσιευθή διά τού "Εσπέρου”. Καί τό έλάχιστον ποσόν 
γίνεται μετ’ εύγνωμοσύνης δεκτόν.

Έν Λειψία τή 25/6 Αύγούστου 1882.

Η ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΞ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΑΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

Αρχιμανδρίτης Κωνσταντίνος Καλό ζύμης.
Φωκίων Ναούμ, Πρόξενος τής Ελλάδος. 
Διδάκτωρ Κάρολος Whistling. 
Φριδερΐκος Webdeb, καθηγητής. 
’Ιωάννης ΙΙερβάνογλος.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.
Έν Λειψία τή 15 27 Αύγούστου 18S2.

'Η σπουδαιότερα ειδησις τών τελευταίων 
τούτων ήμερών είναι ή κατάληψις της διώρυγος 
τοΰ Σουέζ υπό τών αγγλικών στρατευμάτων και 
ή άπόφασις τοΰ Άγγλου αρχιστρατήγου νά προοή 
είς έπίθεσιν κατά τοΰ στρατοπέδου τοΰ Άραβή 
πασά, δπως δώση τέλος εις τήν έκρυθμου της 
Αίγύπτου κατάστασιν. Έάν άληθεύη ή χθες 
τηλεγραφηθεΐσα ειδησις οτι ό φρούραρχος τοΰ 
Κάιρου, ό μέχρι πρό μικρού οπαδός τοΰ Άραβή, 
ειδοποίησε τό άγγλικόν στραταρχεΐον δτι είναι 
έτοιμος νά παραδώση τό φρούριον τοΰ Κάιρου, 
μή έννοών ν’ άκολουθήση περαιτέρω τήν κατά 
τής νομίμου κυβερνήσεως άντίστασιν, τότε δέν 
Οά βραδύνωσιν οί ’Άγγλοι, έξουσιάζοντες τήν 
παλαιάν σιδηροδρομικήν είς Κάϊρον γραμμήν, νά 
έγκατασταθώσιν έν τή πρωτευούση τής Αίγύπτου, 
βθεν εύκόλως κρατοΰσι τής χώρας ολοκλήρου. — 
ΤΙ κατάληψις τής διώρυγος τοΰ Σουέζ έκ μέρους 
τών Άγγλων, καίτοι περιμενομένη, βαθεΐαν 
ένεποίησεν είς τοΰς πολιτικούς τής Ευρώπης 
κύκλους έντύπωσιν, τοσούτω μάλλον καθ’ δσον 
έπιστεύετο γενικώς δτι ήθελε προηγηθή αύτής 
ό βομβαρδισμός τών φρουρίων τοΰ Άβουκίρ. 
Έν Γαλλία πρό πάντων έκεντήθη ή κατά τής 
’Αγγλίας άντιζηλεία, διότι οί Γάλλοι έθεώρουν 
τήν διώρυγα σχεδόν ώς ιδίαν αύτών κτήσιν, καί 
αύτός δ τήν διώρυγα κατασκευάσας Λεσέψ είχε 
μεταβή πρό ήμερών ήδη είς Αίγυπτον, δπου καί 
διεμαρτυρήθη δίς καί τρις κατά τής μελετω- 
μένης καταλήψεως τής διεθνούς διώρυγος έκ 
μέρους τών Άγγλων· άλλά τάς διαμαρτυρήσεις 
έκείνας οί ’Άγγλοι, ένεργοΰντες κατά διαγεγραμ- 
μένον σχέδιον, ουδόλως έλαβον ύπ’ δψιν, και ό 
Λεσέψ άπεφάσισε νά έπιστρέψη είς Γαλλίαν, 
ένθα οί αντιπολιτευόμενοι έτοιμάζουσιν αύτφ 
έπιδεικτικήν ύποδοχήν, Οέλοντες ουτω νά έκ- 

φράσωσι μομφήν κατά τής κυβερνήσεως, ήτις 
άδρανώς καί δειλώς πολιτευθεΐσα δέν έλαβε 
μέρος ενεργόν έν τώ έν Αιγύπτιο παριστανομένφ 
δράματι. — Αί τελευταίοι ειδήσεις έκ τοΰ θεά
τρου τοΰ πολέμου είσίν άντιφατικαί. Λέγεται 
δτι ό Άραβή πασάς άφήσας ένα γών ύπ’ αύτόν 
στρατηγών διοικητήν τοΰ έν Κάφρ-δουάρ στρατο
πέδου, άπήλθε πρός τό Σουέζ, δπως έκεΐθεν 
άντισταθή είς τήν προχώρησιν τών αγγλικών στρα
τευμάτων ωσαύτως αναγγέλλεται δτι παρα τήν 
Ήλιούπολιν οί Αιγύπτιοι άνήγειρον δχυρώματα· 
άλλά τά δχυρώματα ταΰτα, έκ τοΰ προχείρου 
άνεγειρόμενα, ουδόλως δύνανται νά παρακωλύσωσι 
τήν προέλασιν τών Άγγλων, ούδέ αί έπανειλημ- 
μένως λαβοΰσαι χώραν άψιμαχίαι μεταξύ Αράβων 
καί ’Άγγλων, καθ’ άς άπέναντι δλίγων τινών 
Άγγλων πληγωθέντων έφονεύθησαν καί ήχμαλω- 
τίσθησαν έκατοστύες δλαι Αράβων, έχουσι με
γάλην σημασίαν. 'Η θέσις τοΰ Άραβή καί τών 
όπαδών του είναι λίαν άκροσφαλής, μέ δλας τάς 
προσπάθειας τετυφλωμένων τινων άνταποκριτών 
εύρωπαϊκών έφημερίδων, οίτινες πειρώνται νά 
παραστήσωσι τήν άτακτον στάσιν κίνημα θρη
σκευτικόν καί εθνικόν καί τον άντάρτην Άραβήν 
ώς έξοχον στρατηλάτην, δεύτερον Ταμερλάνον ή 
Ναπολέοντα. — Ή έν Κωνσταντινουπόλει συν- 
διάσκεψις είς ούδέν είσέτι έφθααεν άποτέλεσμα. 

’Ίδωμεν τώρα ποιαν τροπήν θέλουσι λάβει τά 
τής διπλωματίας άπέναντι τής άποφασιστιζής 
καί εύτολμου διαγωγής τών Άγγλων έν Αιγύπτφ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.
Έν Λειψία τή 15/27 Αύγούστου 1882.

Παράδοξος είναι ή έφετεινή κατάστασις τών 
χρηματιστηρίων. Ή πρώτη ειδησις τών έν 
Αιγύπτφ συμβάντων κατετάραξε τά χρηματι
στήρια καί επέφερεν εκπεσμόν, δστις ήπείλει νά 

λάοη σχεδόν τάς διαστάσεις οικονομικής κρίσεως· 
ή σχεοιασθεΐσα άνάμιξις τών μεγάλων δυνάμεων 
έπέτεινεν έτι μάλλον τον εκπεσμόν τούτον. Ήδη 
δμως δτε πολύ περισσότερα συνέβησαν παρ’ δ,τι 
προσεδοκάτο, δτε τό αιγυπτιακόν ζήτημα έλαβε 
διαστάσεις μεγαλειτέρας έπήλθεν αίφνης είς τά 
χρηματιστήρια ήσυχία καί ή ταχεία πρόοδος τών 
άγγλικών δπλων έν Αιγύπτφ έχαιρετίσθη έν 
Εύρώπη διά γενικής ύψώσεως. Καί ή έν Γαλλία 
ύπουργική κρίσις όλίγον έπηρέασε τό χρηματι- 
στήριον τών Παρισίων, τό όποιον άπό μηνών 
ήδη διατελεΐ έν ληθάργιρ τρόπον τινά βεβυ- 
Οισμένον. Γενικά είναι έν Γαλλία τά παράπονα 
περί άπραξίας, δπερ άποδοτέον τό μέν είς τά 
πολιτικά ζητήματα εσωτερικά τε καί εξωτερικά, 
τό δέ είς τήν ούχί εύχάριστον έσοδείαν ίσως 
συνετέλεσεν είς τοΰτο καί ό ούχί λίαν εύνοϊκος 
ισολογισμός τής Τραπέζης Credit Lyonnais, 
ήτις είχε τοποθετήσει μέγα μέρος τοΰ μετοχικού 
αύτής κεφαλαίου είς ύποκαταστήματα, τά όποια 
όλίγας διηνήργουν έργασίας, ών εν ήτο καί τό 
έν Αλεξάνδρειά ύποκατάστημα. Σπουδαίος 
ύπήρχεν ό φόβος περί ζημιών τής Τραπέζης 
ταύτης, καί αύταί αί έπίσημοι διαψεύσεις δέν 
ήδύναντο νά διασκεδάσωσι τούς φόβους τούτους. 
Είς τοΰτο έπήλθε καί τό περιστατικού δτι κατά 
τήν διά τήν 22 τοΰ μηνός τούτου όρισθεΐσαν 
γενικήν τών μετόχων συνέλευσιν δέν έτέθη εις 
τήν ήμερησίαν διάταξιν τό τρίμηνον μέρισμα, 
το όποιον μέχρι τούδε ήτο πάντοτε 7 */2  φράγκων. 
'Ως έκ τούτου ή συνέλευσις ύπήρξε ταραχώδης 
καί τό διοικητικόν συμβούλιον έννοήσαν τόν 
κίνδυνον άπεφάσισε νά καταπραυνη τήν άντι- 
πολίτευσιν όρίζουσα τό σύνηθες μέρισμα τών 
φράγκων 7 ή/2, ληφθησόμενον έξ ιδιαιτέρου κον
δυλίου. Τό διοικητικόν συμβούλιον άπέφυγεν 
δμως νά παρουσιάση άριθμούς, διότι οί άριθμοί 
είναι μάρτυρες άψευδεΐς, καί έν αύτή τή περι- 
στάσει δέν ήδύναντο νά ώαι μάρτυρες καλών. 

Κατά τάς τελευταίας ειδήσεις ή άντιπολίτευσις 
τής διοικήσεως τής Τραπέζης είναι διατεθειμένη 
νά καταπολέμηση τό ούτως όρισθέν μέρισμα, και 
τοΰτο έπέφερε νέαν είς τάς μετοχάς έκπτωσιν. 
— Τά γερμανικά χρηματιστήρια όλίγον έπηρε- 
άσθησαν ύπό τών πολεμικών ειδήσεων · · ή Αί
γυπτος κεΐται μακράν τοσούτον! Έκτος δέ τού
του είχον νά προπαρασκευασθώσι δι’ έτερον συμ
βάν, τον έξαμηνιαΐον ισολογισμόν τής αύστριακής 
πιστωτικής Τραπέζης. 'Η προσδοκία ήτο με
γάλη· ό ισολογισμός έκοινοποιήθη καί δέν ηύχα- 
ρίστησεν. Αιτία ήτο ό ισολογισμός τής Ούγ
γρικής πιστωτικής Τραπέζης ήτις έκλεισε μέ 
κέρδος φιορινίων 385 χιλιάδων άπέναντι 800 χι
λιάδων τής α'. εξαμηνίας τοΰ παρελθόντος έτους. 
'Γό κακόν τοΰτο άποτέλεσμα εδωκεν έκ τών προ- 
τέρων κακήν ιδέαν καί περί τοΰ άποτελέσματος 
τής αύστριακής πιστωτικής Τραπέζης. καί πράγ
ματι τά κέρδη αύτής κατά τήν εξαμηνίαν ταύ
την Ανέρχονται είς μόνον 1,940,000 φιορινίων 
άπέναντι 3,104,000 φιορ. τής α'. εξαμηνίας τοΰ 
έτους 1881.

Πικρόν τοΰτο βεβαίως! Οί αισιόδοξοι παρη- 
γοροΰνται μέ τήν ιδέαν δτι ό εξαμηνιαίος ισο
λογισμός δέν είναι ό κυρίως γνώμων, άλλ’ ό 
ετήσιος· πλήν άπό τοΰδε φαίνεται βτι καί ό 
ετήσιος ισολογισμός δέν θά δώση πολύ εύχά
ριστον άποτέλεσμα. Τά γερμανικά χρηματι
στήρια προεΐδον τοΰτο · διό καί κάπως άδιαφόρως 
έδέχθησαν τήν πραγματικήν είδησιν. — Έν τφ 
χρηματιστήριο) τοΰ Βερολίνου μεγάλη ήτο έσχά
τως ή ζήτησις μετοχών μεταλλευτικών εταιριών · 
αί τιμαί τών σιδήρων διατηρούνται ύψωμέναι. 
καί ή έργασία έν τοΐς μεταλλείοις όσημέραι 
αύξάνει. Έπίσης ζητημένα·. ήσαν καί είναι αί 
μετοχαί σιδηροδρομικών εταιριών άλλά καλόν 
Οά ήτο ή υψωσις νά μή έπήρχετο άπότομος, 
ΐνα μή ένσκήψη αίφνης επικίνδυνος άντιπερι- 
σπασμός.

Έκ Λονδίνου άγγέλλονται άποστολαί με
γάλων χρηματικών ποσών είς ’Ιταλίαν, ένθα ό 
χρυσός συνεπεία τής έξομαλύνσεως τού’Ιταλικού 
νομίσματος είναι λίαν περιζήτητος. Ώς έκ τού
του ή Τράπεζα τοϋ .Λονδίνου ήναγκάσθη νά 
ύψώση τόν τόκον τής προεξοφλήσεως άπό 3 είς 
4%, μέτρον τούτο, τό όποιον δέν έπηρέασε τάς 
χρηματικός τής ηπειρωτικής Εύρώπης αγοράς. 
Έάν κατόπιν ή ’Αμερική λάβη άνάγκην χρυσού, 
ίσως τότε έπέλθη νέα είς τόν τόκον τής προ
εξοφλήσεως υψωσις, ήτις βεβαίως θέλει έπιδράσει 
έπί τών εύρωπαϊκών χρηματιστηρίων.

ΔΙΑΦΟΡΑ.

Τό φρούριον τοΰ Φάρου παρά τήν 
Αλεξάνδρειαν. Τό φρούριον τοΰτο, τό όποιον 
τά αγγλικά τηλεβόλα κατεδάφισαν έπ’ έσχάτων, 
κεΐται, ώς γνωστόν, έν τή θέσει, έν ή μέχρι 
τοΰ ιγ'. αίώνος ΐστατο ό ύπό τών Ελλήνων 
στηθείς Φάρος, εν τών έπτά θαυμάτων τοΰ 
κόσμου. Τό φρούριον, τό όποιον οί Άραβες 
δνομάζουσι Καΐδ-βέη, άνηγέρθη κατά τόν ιε'. 
αιώνα καί είς τήν κατασκευήν αύτοΰ έγένετο 
χρήσις τών έρειπίων τοΰ άρχαίου Φάρου, ιδίως 
τών θεμελίων αύτού λίθων. Τούτο άπεδείχθη 
σήμερον, δτε αί άγγλικαί σφαΐραι καταρρίψασαι 
τήν πρόσθετον οικοδομήν άπεκάλυψαν τοΰς άρ- 
χαίους μαρμάρινους ογκολίθους. Τό μικρόν 
φρούριον κεΐται έπί τής δυτικής άκρας τοΰ 
παλαιού λιμένος έπί μικράς νήσου, συνδεομένης 
πρός τήν ξηράν διά άψιδωτής γεφύρας. Τό 
φρούριον συνίσταται έξ ένός οχυρού τετραγώνου 
πύργου, δν περικλείει αύλή περιεστοιχισμέμη 

ύπό στρατώνων καί ισχυρών τειχών· πρός τούτοις 
ύπάρχει καί εξωτερικόν πρόχωμα, έφ’ ού ήσαν 
τοποθετημένα κατά τόν βομβαρδισμόν τηλεβόλα 
μεγάλης ολκής. Ύπό τό εξωτερικόν τούτο όχύ- 
ρωμα εύρίσκοντο αί άποθήκαι τής πυρίτιδος καί 
τών πολεμεφοδίων. ’Από τού εξωτερικού τείχους 
δίοδος σκεπαστή όδηγεΐ πρός το φρούριον.

Έν τφ μέσφ τής αύλής ύπάρχει φρέαρ 
ποσίμου υδατος μετά ωραίας μαρμάρινης λε
κάνης. Τά τείχη τού κυρίου πύργου έχουσι 
πάχος 12 ποδών, ή πρός αύτόν είσοδος είναι 
πρός τό μεσημβρινόν μέρος· ύπεράνω τής πύλης 
τής εισόδου είναι έντετειχισμένη πλάξ, έφ’ ής 
είναι κεχαραγμένον τό έτος τής οικοδομής κατά 
τόν ιε'. αιώνα. Ό πύργος συνίσταται έκ δύο 
πατωμάτων, ών τό κατώτερον είναι τό τζαμίον 
τοΰ Καΐδ-βέη καί έχει σχήμα ελληνικού σταυρού. 
Τό άνω μέρος τοΰ πύργου είναι άνοικτόν. 0 
τον πύργον έπιστέφων μιναρές κατεστράφη έν- 
τελώς ύπό τών μεγάλων σφαιρών τού’ Άκάμπτου.” 
Άπό τής ύψηλής ταύτης θέσεως ή θέα είναι 
μαγευτική, έξουσιάζουσα άφ’ ένός τήν πόλιν καί 
άφ’ ετέρου τήν θάλασσαν. Ελπίς ύπάρχει, ώς 
έπιστέλλουσιν έξ ’Αλεξάνδρειάς, δτι οί Άγγλοι, 
οί ένθερμοι τών αρχαιοτήτων φίλοι, θέλουσι 
διερευνήσει καί τό φρούριον τοΰ Φάρου καί ίσως 
θέλουσιν άνακαλύψει έν αύτώ αντικείμενα ενδια
φέροντα μεγάλως τήν άρχαιολογίαν καί τήν 
ιστορίαν.

Ό συγγραφεΰς τής Άίδας. Γνωστόν, 
γνωστότατον είναι τό μελόδραμα τοΰ Βέρδη 
“Άίδα”· όλιγώτερον δμως γνωστόν είναι δτι ό 
συγγράψας τό δράμα, τό όποιον έτόνισεν ό έξοχος 
Βέρδης, είναι ό πρό ένός περίπου έτους έν 
Αιγύπτφ άποθανών Αιγυπτιολόγος Μαριέττης. 
Ό κεδίβης Ισμαήλ πασάς θέλων νά έγκαινίση 
το νέον θέατρον τοΰ Κάιρου, είχε παρακαλέσει 
τόν Μαριέττην νά φροντίση περί καταλλήλου 
παραστάσεως διά τήν ήμέραν τών εγκαινίων. 
'Ο Μαριέττης έσκέφθη κατ’ άρχάς ν’ άποτανθή 
προς Γάλλον συγγραφέα κατάλληλον πρός 
τούτο, δτε έσπέραν τινα, έν φ εύρίσκετο μόνος 
έν τφ Σεραπείφ τής Μέμφιδος, άνεμνήσθη 
άρχαίας τίνος λησμονηθείσης παραδόσεως. 
Άμέσως έσχεδίασε τό δράμα τής Άίδας, καί 
τό σχέδιον τούτο έτυπώθη έν Αλεξάνδρειά 
έν δέκα άντιτύποις. 'Ο Μαριέττης άπέστειλε 
τό σχέδιον πρός τόν Κάμιλλον du Locle, 
δστις τό έπεξειργάσθη καί τό έξέτεινεν. ' Καθ’ 
δσον άφορα τόν μουσικόν, έγραφεν ό Μαριέττης, 
ούτος θέλει λάβει 150 χιλ. φράγκων, έάν άπο- 
περατώση τό μελόδραμα είς διάστημα εξ μηνών.” 
Γράφων τοΰτο ό Μαριέττης είχεν ύπ’ δψιν τόν 
διαπρεπή μουσουργόν Φ. Δαβίδ, τόν μουσικόν 
τής "Ερήμου”. ’Αλλ’ ό Δαβίδ άπεποιήθη. Ό 
DV Locle άπετάνθη τότε πρός τόν Βέρδην, 
δστις αύτοσχεδίασε το μελόδραμα τό όποιον 
είναι έν τών άριστουργημάτων του. Τό είς 
πεζόν λόγον γεγραμμένον δράμα τοΰ du Locle 
μετέφερεν ό Γισλαντζόνης είς ιταλικούς στίχους. 
Παράδοξον είναι δτι ούδέποτε έγένετο λόγος έν 
τφ τύπφ περί τοΰ Μαριέττη ώς κυρίου τής 
Άίδας συγγραφέως.

Εύχαρίστως άγγέλομεν οτι ό τήν θεολογίαν 
έν Μονάχοι σπουδάσας άξιόλογος νέος, κύριος 
Γεώργιος Λαμπάκης, δστις καί τό έν, τφ 
σημερινφ Έσπέρφ άρθρον περί τής Μονής 
Φανερωμένης έγραψε, μετά έπιτυχεΐς έξετάσεις 
ήξιώθη έν Έρλάγγη τοΰ διδακτορικού διπλώ
ματος τής φιλοσοφικής σχολής, αμοιβής άνταξίας 
τών πολυετών αύτοΰ κόπων καί τών έπιμελών 
αύτού μελετών. '0 δέ άδελφός αύτοΰ, κύριος 

II Εμμανουήλ Λ α μ π ά κ η ς περάνας έν τφ ΓΙολυ- 

τεχνίφ Αθηνών τάς έν τή ζωγραφική σπουδάς 
αύτοΰ καί έν Μονάχφ ήδη τήν τέχνην σπου- 
δάζων, έν τή πρό τίνος περατωθείση Ακα
δημαϊκή τών έργων τών μαθητών έκθέσει 
τά εαυτού έργα έκθέσας έλαβε τον έπαινον 
τών καθηγητών, δτι έν βραχυτάτφ διαστήματι 
μεγάλας έπεδείξατο προόδους, ούδόλως δ’ άμφι- 
βάλλεται δτι διακεκριμμένος τεχνίτης κατα- 
σταθήσεται.

Τών έν τώ Ωδείο) τού Μονάχου έξετάσεων 
περατωθεισών μεταξύ τών πολυαρίθμων Γερμα
νών σπουδαστών καί τών έκ παντός έθνους έν 
αύτώ σπουδαζόντων νέων, ό Έλλην κύριος 
Γεώργιος Νάζος ήξιώθη τοΰ πρώτου βαθμού 
(άριστα). 'Ο κ. Γ. Νάζος είναι ό πρώτος τών 
Ελλήνων νέων, δστις μετ’ άπεριγράπτου έπιμε- 
λείας καταγίνεται είς τήν τέχνην ταύτην. Αί 
λαμπραί αύτοΰ πρόοδοι, τά συνεχή αύτού Άριστα 
καί οί άδιάκοποι τών καθηγητών αύτοΰ έπαινοι 
είσί τά ασφαλή τεκμήρια δτι έν τφ προσώπφ 
τοΰ νέου τούτου ή πατρίς ήμών άριστον έξει 
μουσουργόν.

Εύχόμεθα τοΐς άνω νέοις πλήρη επιτυχίαν 
τών εύγενών αύτών σκοπών καί σπουδών.

Τί έκόστισεν ό βομβαρδισμός τής Ά λε
ξανδρείας είς τούς’Άγγλους δύναται τις νά 
ύπολογίση έκ τίνος έκθέσεως τού άγγλικοΰ 
Ναυαρχείου περί τοΰ άριθμοΰ τών ύπο τών 
μεγάλων θωρηκτών ριφθέντων τηλεβόλων. 'Έκα
στον βλήμα έκ τών τεσσάρο>ν τηλεβόλο)·? τοΰ 
"Άκάμπτου”, τών ζυγιζόντων 80 τόννους, κοστίζει 
25 λίρας άγγλ. καί 10 σελίνια- έκαστον δέ 
βλήμα έκ τών 25 τόννους ζυγιζόντων τηλεβόλων, 
ων η Αλβςανδρα εχει ουο και ο Μονάρχης 
τέσσαρα, κοστίζει 7 λίρας. Τό βλήμα έκ τών 
τηλεβόλων τών 18 τόννων, φν ή "Αλεξάνδρα” 
έχει δέκα, ό "Σουλτάνος” όκτώ, ό " Υπερήφανος” 
δεκαέξ καί ό “Άκαμπτος” τέσσαρα, κοστίζει 
5 λίρας, Τέσσαρας λίρας κοστίζει τό βλήμα 
τών τηλεβόλων τών 12 τόννων, ών ό ' Αήττητος” 
έχει δέκα, ό "Μονάρχης” δύο καί ό ' Σουλτάνος” 
τέσσαρα. 'Η "Πηνελόπη” είναι ώπλισμένη διά 
τηλεβόλων 9 τόννων βάρους, ών έκαστον βλήμα 
κοστίζει 3 λίρας. Τό βλήμα τών τηλεβόλων 
τών 6’/2 τόννων κοστίζει σχεδόν 2 λίρας. Είς 
ταΰτα προσθετέον τά έξοδα τών διαφόρων τηλε
βόλων τών κανονιοφόρων "Κύκνου”, "Κόνδορος” 
καί τών λοιπών.

Κατ’ αύτάς άνηγορεύθη. διδάκτωρ τής Φιλο
σοφίας έν τώ ένθάδε ΙΙανεπιστημίφ ό Κύριος 
’.Αναστάσιος Ί. Ζάκας έξ ’Ηπείρου, ύποστάς 
εύδοκίμως τά; νενομισμένας έξετάσεις. Ό λό
γιος ούτος άνήρ κέκτηται καί πείραν πολλήν 
καί ικανότητα μεγάλην. Περάνας τάς σπουδάς 
του πρό πολλών ήδη έτών έν Άθήναις καί δι- 
δάξας έπί έτη έν τφ Γυμνασίφ τών Ιωαννίνων 
άφίκετο πρό τίνος ένταΰθα εύρυτέρας σπουδής 
χάριν. Ώς δέ φαίνεται έκ τής κριτικής του 
διατριβής, δι’ ής άνηγορεύθη διδάκτωρ, μέλημά 
του διηνεκές εινε οί "Ελληνες συγγραφείς.

ΩΙ’ΑΙ ΣΧΟΛΗΣ.

Αίνιγμα ιό'.
Είμαι ορατόν χωρίς νά έχω σώμα, ζαί έπ’ 

έμοΰ ό ήλιος δέν λάμπει έστω καί έν ύπαιθρο) 
ή καί έν πλήρει μεσημβρία.

Αίνιγμα ιγ'.
Τί είναι έκεΐνο, τό όποιον πάς τις εύχεται 

καί ούδείς έπιθυμεΐ;
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ΕΝ ΒΙΕΝΝΗι. ΕΝ ΒΙΕΝΝΠι.

ΑΚΟΥΣΑΤΕ!
ΙΔΕΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΡΗΣΑΤΕ!

Οί πράκτορος τής πτωχεύσεως τοΰ ιυ-ε- 
γάλου “Άγγλο-Βρεταννικοΰ έργο- 
σ τασιού” πωλοΰσιν δλας τάς πραγμα
τείας των μέ μεγάλην έζπτωσιν, Έμ- 
δάζων τις τό ποσόν 20 φράγκων (ή διά 
ταχυδρομικής έπιταγή;, δπου τοΰτο γί
νεται) λαμβάνει πολυτελή συσκευήν τρα
πέζης έκ τοϋ άρίστου άγγλο-βρεταννίκοϋ 
μετάλλου, κοστίζουσαν άλλοτε 80 φράγκα. 
Πας πραγγελιοδότης λαμβάνει καί έγ
γραφον έγγύησίν περί διατηρήσεις τής 
λευκότητας τών σκευών έπί δέκα έτη.

6 μαχαίρια τραπέζης μέ ώραίας λεπίδας,
6 περούνια μονοκόμματα,
6 κοχλιάρια τής σούπας έκ τοΰ άγγλο- 

βοετ. μετάλλου,
6 κοχλιάρια τοΰ καφέ επίσης,
1 μέγα κοχλιάριον τής σούπας
1 βαρύ κοχλιάριον διά τό γάλα,
6 άκουμβιστήρια τών μαχαιρών έκ τοϋ 

αύτοΰ μετάλλου,
6 άγγγικά φιλτζάνια,
1 πιπεροΟήκην ή ζακχαροΟήκην,

6 κομψώς είργασμένα φιλτζάνια,
8 ώοΟήκας,
6 κομψά κοχλιάρια διά τά ώά.
4 ζακχαροβήκας μικράς,
1 τρυπητόν τοΰ τείου,
2 πολυτελή κανδιλέρια διά τήν αίθουσαν, 

64 τεμάχια έν δλψ.

Είζ άπόδειςιν δτι ή παρούσα γνωστο- 
ποίησίς μου δέν βασίζεται έπί άγυρ- 
τίας υποχρεούμαι δημοσία,έάν ή συσκευή 
αύτη δέν άρέση τφ Αγοραστή, νά παρα
λάβω αύτήν πάλιν. ‘Ο έπιΊυμών λοιπόν 
ν' άγοράση πράγματα χρήσιμα καί καλά 
άντί τών χρημάτων του, άς άποτανΟή, 
δσφ ύπάρχουσιν άκόμη τοιαΰται συσκευαί, 
μετά πάσης πεποιΟήσεως καί κατ’ ευ
θείαν πρός τόν

J. Η. Iiabinowicz είς Βι*ϊι·ηι·,
Κεντρικήν άποβήκην τοΰ Άγγλο-βρεταν- 

νικού έργαστασίου

Wien II. Schiffamtsgassb 20 a.

Παρ’ έμοί εδρηται, άντί 50 centimes 
τό κουτίον, καί κόνις αξιόλογος πρός κα
θαρισμόν τών σκευών τούτων.

Ί'ό ςυλογρααικόν τούτο κατάστημα είναι εν τών άριστων έν Λειψία, χαίρει δέ καί 
φήμην καλήν έν όλη τή Γερμανία.

Πάσα παραγγελία, άναγομένη είς τό είδος τής ξυλογραφίας, έκτελεΐται προΟύμως καί 
ταχέως. Αί τιμαί είσί συγκαταβατικαί.

Ί'ό κατάστημα τούτο, έν φ έργάζονται άριστοι τεχνΐται, είναι ήδη ιδρυμένου πρό 
25 έτών, καί έςετέλεσε πλεΐστα δσα καλλιτεχνικά έργα άξια λόγου καί διά διαφόρους γρα- 
φικάς έπιΟεωρήσεις καί διά διδακτικά βιβλία.

*0 μακρύς αύτοΰ βίος είναι δι αύτδ ή καλλιτέρα σύστασις. (os

<fiir jfamilien ιιηδ Eefectrfel, 23ibliotl?efen, hotels, Cafes unb Keftaurationen.

ilbomiemcnts - preis viertcljabrlicb 6 illarf. — bejiefjcn burd? af(e 8ιιώήαηί>ίιιηα«π mtb poftanfialfen.

(Expedition ber ^Ouf^irten fitting in feipjig.

"OMIAEITE ΕΛΛΗΝΙΚΑ;”
ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ

περιέχων
σύντομον γραμματικήν, διαλόγους 

καί αναγνώσματα,
ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΤΑΪ ΚΑΙ ΧΠΟΤΔΑΧΤΑΧ.

Συγγραφέας Κάρολος Βήδ, εκδότης C. A. Koch έν Λειψία.

1882- — Τιμή μάρκαι 2>/2.

C. A. Koch’s Verlag in Leipzig.

[»9

Η ΝΈΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΪΞΙΣ,

προνομίαν τοΰ ζαΟηγητοΰ Klinkerfue S ,

αναγγέλλει άνευ ύπολογισμού τίνος μετά καταπληκτικής ακρί
βειας τήν έπερχομένην τοΰ καιρού μεταβολήν. Τό έργαλεΐον 
τοΰτο είναι τό πρώτον καί μόνον, τό όποιον καί ύπό επιστη
μονικήν καί ύπό πρακτικήν έποψιν έχει πραγματικήν άξίαν.

Τιμή αύτοΰ μάρκαι 50 ήτοι φράγκα 62.50 ή λίραι άγγλ. 2',. 
Προγράμματα άποστέλλονται δωρεάν. Εΰρηται μέχρι νεω- 

τέρας είδοποιήσεως μόνον παρά τοΐς

Κυρίοις BIERNATZKI καί Σ’ έν ΑΜΒΟΥΡΓΩι, 
ζατόχοις τών προνομιούχων τούτων εργαλείων.

ΤΟ ΕΝ ΛΕΙΨΙΑι ΤΥΠ0ΓΡΑΦΕ10Ν

τοϋ

Γ. ΔΡΟΤΓΟΤΛΙΝΟΤ

άναδέχεται τήν ταχεϊαν καί 
κομψήν έκτέλεσιν παντός έργου 
επιστημονικού, εΐκονογραφικοΰ 
ζαί άλλων. Πρός δέ ζαί έζ- 
τύπωσιν είς

ΤΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑ
ΤΟΛΗΣ

μετ’ άρίστης καί άζριβεστάτης 
έζτελέσεως ζαί έπί τιμαϊς λίαν 
συγζαταβατιζαϊς. |lia

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕ.
Έξεδόθη κατ’ αύτάς είς βιβλίον τό “Άσμα τοΰ Χιαβάθα” τοΰ διάσημου 

'Αμερικανού ποιητοΰ Longfellow έν ελληνική μεταφράσει. Τδ βιβλίον 
τοΰτο (έκ 15'ji τυπογραφικών φύλλων) κεκοσμημένον διά τής εικόνος τοΰ 
ποιητοΰ και άλλων εικόνων καί κομψώς δεδεμένον με τά φύλλα επίχρυσα, 
πωλείται αντί φράγκων G.50. — Οί έπιθυμούντες ν' άποκτήσωσιν αύτδ παρα
καλούνται ν’ άποτανθώσιν είτε κατ’ ευθείαν πρδς τήν SierQrraiv τοίί'Εσπώον 
(Leipzig. Elstee-Stbasse 19) είτε πρδς τά κατά τόπους βιβλιοπωλεία.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕ.
_ Ζητούνται οι αριθμοί τοΰ ΕΣΠΕΡΟΥ 5. 6. 17 ζαί 18, προσφέρονται 

δέ δι’ έκαστον αύτών καλώς διατηρούμενου άντίτυπον φράγκα 2. Οΐ 
εχοντες τους αριθμούς τούτους διαθέσιμους καί θέλοντες νά τούς πωλήσωσι 
παρακαλοΰνται νά τούς πέμψωσιν (ελευθέρους ταχυδρομικού τέλους) είς 
τήν Uterdvrffiv τοϋ Έσπεροι· (Leipzig. Elsteb-St'basse 19) ή νά παρα- 
δώσωσιν αύτοΰς είς τάς κατά τόπους έπιστασίας, αΐτινες συνεννοούνται κατ’ 
εύθεΐαν μέ τήν Διεύθυνσιν.

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

Χαρτοπωλείου · Β. ΣΙΓ1ΣΜ0ΪΝΔ0Ϊ έν Βερολίνω καί Λειψίφ. — Τύποις· Γ. ΔΡΟϊΤΟΥΛΙΝΟΤ έν Λειψίφ.


