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II ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ.
(Μετά είκόνος, δρα σελ. 225.)

Έξαζολουθών τι: προς νότον τήν οδόν τήν
άγουσαν άπό Καλαμών προ: τόν Μαλέαν, φθάνει
μετά τρεις περίπου ώρας είς τήν Καρδαμύλην,
μικρόν χωρίον τή: Μάνης, τό όποιον παριστα ή
ήμετέρα είκών. Τό χωρίον τούτο είναι μικρόν
καί πτωχόν, μόλις κάτοικούμενον ύπο τριών χι
λιάδων ψυχών· άλλ’ ή θέσις αύτού είναι έκ τών
γραφικωτέρων. Λόφοι βραχώδεις περιστέφουσι
τήν εικόνα, όπισθεν τών όποιων μεγαλοπρεπής
ύψοΰται ό Ταΰγετος· έμπροσθεν δέ παρουσιά
ζονται αί μικροί οικίαι τού χωρίου έν μέσω
κατάφυτων κήπων καί άειθαλλών κυπαρίσσων.
"Ο,τι δέ επαυξάνει τήν ωραιότητα τής σκηνής
είναι καί οί τετράγωνοι πύργοι, κείμενοι έν μέσφ
τού χωρίου καί άνακαλοΰντες είς τήν μνήμην
χρόνους παρελθόντα:, καθ’ οϋς ή Καρδαμόλη
μετείχε τών έμφυλίων τών Μανιατών πολέμων,
παρέχοντες δέ είς τδ χωρίον θέαν μεσαιωνικής
τίνος πόλεως τής ’Ιταλίας.
Έπί βραχώδους ύψώματος. ύπερκειμένου τής
θαλάσσης φαίνονται είσέτι τά έρείπια τού οχυρού
πύργου τού ατρόμητου οπλαρχηγού Μουρτζίνου,
δστις κατωκει ένταΰθα κατά τδ 1820 καί συνεδέετο διά στενής καί ειλικρινούς φιλίας πρός
τον ήγεμόνα τής Μάνης, τδν διαπρεπή Ιίετρόμπεην καί πρό: τδν ένδοξον στρατάρχην Θεόδωρον
Κολοκοτρώνην. Έν τώ πύργφ τούτο) έζη ό
Μούρτζινος προ τής μεγάλης Έπαναστάσεως ώς
οι ισχυροί εκείνοι κόμητες τών φεουδαλικών
χρόνων, μέ τοΰς όπλίτας του, μέ τοΰς ύπηρέτας
του, έν μέσφ τής μικρά: αύλής του.
Άπό τού ύψώματος τούτου ή θέα, μάλιστα
περί τήν δύσιν τού ήλιου, έχει τί είς άκρον μα
γευτικόν. Κάτωθεν άπλούται ό ώραΐος κόλπος
τής Κορώνης, στίλβων έν τή διαυγεΐ άτμοσφαίρφ, όπισθεν δε ύψούται μεγαλοπρεπής ό
Ταΰγετος με τοΰς λαμπρούς αύτού χρωματισμούς
καί μέ τάς χιονοσκεπείς κορυφάς του, αιτινες
φωτιζόμενα: ύπδ τών τελευταίων άκτίνων τού
ήλιου φαίνονται ώς άπαστράπτοντες πολύτιμοι
λίθοι έν τφ σαπφειρώδει αίθέρι. Έν γένει
δ’ είπεΐν ή Μάνη έχει τοσαύτας καλλονάς,
οΐας ούδέ φαντάζεται ό άνθρωπος. Λυπηρόν
είναι μόνον δτι ένεκα τών άτελών μέσων τής
συγκοινωνίας παρ’ ήμΐν τά μέρη έκεΐνα δέν
είναι ευκόλως προσιτά. Πόσην ύλην ήδύνατο
να συλλέξη έκεΐ ή γραφές τού καλλιτέχνου, καί
πόσην τέρψιν ό είς τάς αθανάτους τής φύσεως
καλλονάς άρεσκόμενος περιηγητής!

II ΣΙΔΗΡΑ ΠΥΛΗ ΠΑΡΑ ΤΗΝ
ΟΡΣΟΒΑΝ.
(Μετά είκόνος, δρα σελ. 229.)

Μεταξύ Ούγγαρίας, Σερβίας καί Βλαχίας
εύρίσκεται ή σιδηρά λεγομένη Πύλη, το πολύ
στροφον καί μυστηριώδες στενόν, τό όποιον έπι
τέσσαρα δλα μίλια εκτείνεται έν τφ Δουνάβει
δια μέσου αποτόμων βράχων καί πετρών, ύψουμένων μέχρι τριςχιλίων ποδών ύπεράνω τής
επιφάνειας τών ύδάτων. Κατά τήν αρχαιότητα
τήν στενήν ταύτην δίοδον έξουσίαζον οί 'Ρω
μαίοι, κατόπιν οί Τούρκοι, οί Ούγγροι καί σή
μερον οί 'Ρουμούνοι. Οί άπότομοι εκείνοι βράχοι,
οί ύψούμενοι δίκην γιγαντιαίων τής φύσεως στη
λών, συνιστανται έκ γρανίτου, ού ό χρωματισμό;
άπό τού ερυθρού μεταβαίνων είς το καστανόχρουν
καταλήγει είς τδ μέλαν. Έν ταΐς χαράδραις
φύονται κίτρινα άνθη καί πού καί πού δένδρον
τι ή θάμνος, διακόπτων τήν άγρίαν τού βράχου
ζ\

μονοτονίαν. Διά τής στενής ταύτης οδού ρέει
μετά βροντώδους κρότου ό Δούναβις, ώσει ώργισμένος οτι τόσον στενή τώ παραχωρεΐται δίοδος.
'Ο κρότο; τού ποταμού είναι τόσον ισχυρός, ώστε
καί είς τήν "Θρσοβαν καθαρώς ακούεται. Σιω
πηλός καί ύπδ μυστηριώδους κατεχύμενος φόβου
ό ναύτης διαπλέει τδ στενόν τούτο, ούτινος ό
άφρίζων καταρράκτης πολλάκις ύπδ τού πνέοντος
βορρά ωθούμενος καθίσταται επικίνδυνος. Ό
Δούναβις, ό ήσυχος, ό κυανούς, ό ειρηνικό: πο
ταμό: μεταμορφοΰται κατά, τήν σιδηράν Πύλην
εις λυσσώδη καί ώργισμένην Μαινάδα.'

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚ ΧΛΥΨΙΣ ΕΝΤΗι
ΑΚΡΟΠΟΛΕΙ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ.
(Μετά δύο εικόνων, δρα σελ. 232.)

Η Άκρόπολις τών Αθηνών, ό περίβλεπτο:
καί κλεινός έκεΐνο; λόφος, έφ’ ού ήσαν συγκεν
τρωμένα τόσα άριστουργήματα τής άρχαΐα; αρχι
τεκτονικής καί γλυπτικής, καί πρός τόν όποιον
μετά θαυμασμού στρέφονται τά βλέμματα περιη
γητών καί ποιητών, αρχαιολόγων καί ιστορικών,
είναι αληθής αποθήκη κειμηλίων. Τό ιερόν έκεΐνο
έδαφος τόσα άκόμη καλύπτει αριστουργήματα,
ώστε μόλις γίνεται έπ’ αύτού μικρά άνασκαφή
καί άμέσως άγεται είς φώς αριστούργημά τι.
Πρό έτών ή άνακάλυψις τής όντως θαυμασίας
Άπτέρου Νίκης έκίνησε τήν έκπληξιν τού πε
πολιτισμένου κόσμου. Ήδη δέ αγγέλλεται έξ
Αθηνών ή άνακάλυψις έργου, περί τού όποιου
μέλλουσι ν’ άποφανθώσιν οι αρχαιολόγοι.
Κατά τήν γνώμην τινών τδ άναζαλυφθέν
άγαλμα είναι άγαλμα Άθηνάς, εύρέθη δέ πρός
δυσμάς τού Παρθενώνας άκριβώς έν τή θέσει,
έν ή έν τή είκόνι ήμών παρίστανται έργαζόμενοι
οί τρεις έργάται. 'II τέχνη τού άγάλματος είναι
δλως άρχαϊκή καί ύποτίθεται δτι είναι έργον
τών πρδ τού Περικλέους χρόνων. Τό δλον ύψος
τού άγαλματίου είναι 8ό έκατοστών τού μέτρου.
Έν τή άριστερα χειρί διαζρίνονται ίχνη πτηνού,
ού βμως ό λαιμός ζαί ή κεφαλή έλλίπουσιν
ώσαύτως λείπει καί ή δεξιά χειρ καί ό δεξιός
βραχίων. Εξαιρέσει ρηγμάτων τινών έπί τών
βραχιόνων ζαί τού αριστερού ποδδς ή διατήρησις
τού άγάλματος είναι άρίστη. Είς πολλά αύτού μέ
ρη σώζονται ίχνη χρωματισμού, καί πρδ πάντων
τά πέδιλα διετήρησαν ώραιότατον καί ζωηρότατον
έρυθρόν χρώμα. Έπί τήςβάσεως, έφ’ ής ΐστατο
τό άγαλμα, σώζονται ίχνη τής διά. μολύβδου
κολλήσεως.
Έπί τής δεύτερα; ήμών είκόνος φαίνονται
αί πρόοδοι τών άνασκαφών, αιτινες ελπίς ύπάρχει
δτι θά. φέρωσιν είς φώς καί άλλα έργα τής
άρχαιότητος. Έν τή αύτή θέσει εύρέθησαν καί
άλλα δύο τεμάχια αρχαϊκής τέχνης, ών τδ έτερον
παριστα τό άνω μέρος βραχίονας. Αί πτυχαί
τού χιτώνας, αί πίπτουσαι άπό τοΰ βραχίονας
καί φθάνουσαι μέχρι τού άγκώνος, είναι θαυ
μασίας έργασίας, ό δέ χιτών περιστέφεται διά
περιζώματος χρώματος κυανού. Έπί τού βρα
χίονας διατηρείται ψέλλιον κεχρυσωμένον.
Ιοιαύτα τά μέχρι τούδε έξαγόμενα τών.νέων
άνασκαφών, αιτινες έξακολουθοΰσιν έκτελούμεναι.
Ήμεΐς μακρόθεν δέν ειμεθα είς θέσιν νά. δώσωμεν πιστήν τών εύρημάτων περιγραφήν τούτο
άπόκειται τοΐς έν Άθήναις άρχαιολόγοις· χαίρομεν δμως δυνηθέντες νά προσφέρωμεν τοΐς
ήμετέροις άναγνώσταις τάς άπαρχάς τών τελευ
ταίων ανακαλύψεων, πεποιθότες δτι τούτο θέλει
ευχαριστήσει τήν διζαίαν αύτών περιέργειαν.
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ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΣΙΔΙΙΡΟΔΡΟΜΟΥ
ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.
Μετά είκόνος, δρα σελ. 233.)

Συμβάν μεγάλην έχον τήν σπουδαιότητα καί
σημασίαν έλαβε χώραν πρό τινων ήμερών έν
Ελλάδι.
Γή 8/20 Νοεμβρίου έτελέσθησαν έν
ΙΙειραιεΐ τά έγκαίνια τής κατασκευής τού σιδη
ροδρόμου, οστις μέλλει νά συνδέση τάς Αθήνα;
διά τής Ελευσίνας ζαί τών Μεγάρων μέ τήν
Κόρινθον, μέ τάς ΙΙάτρας, μέ τδ’Άργος ζαί μέ
άλλα; τής IIελοποννήσου πόλεις. ΤΙ εορτή έτελέσθη άπλούστατα ζαί έν τάξει δι’ αγιασμού,
εις δν παρέστησαν οι βασιλείς καί τά πρωτεύ
οντα έν Έλλάδι πρόσωπα· έτελείωσε δέ διά
συμποσίου, προσφερθέντος παρά τοϋ διευθυντοΰ
τής Πιστωτικής Τραπέζης, ήτις, ώς γνωστόν,
άνέλαβε τήν κατασκευήν τής σημαντικής ταύτης
σιδηροδρομικής γραμμής. 'Ο αγιασμός έτελέσθη
έν ιζ.ρίφ έπί τούτφ άνεγερθέντι, τδ όποιον παριστα ή ήμετέρα είκών, ήν οφείλομεν είς τήν
γραφίδα καλού φίλου καί άρίστου τεχνίτου. Τδ
ίχρίον τούτο ζεζοσμημένον διά μύρτων ζαί τα
πήτων καί σημαιών έκειτο έν τή θέσει άκριβώς,
έν ή θέλει οίκοδομηθή ό σιδηροδρομικός σταθ
μός, δστις έκ τού σχεδίου κρίνων τις έσται με
γαλοπρεπής. Ό βασιλεύς, δστις έφόρει στολήν
στρατηγού, κατέθεσε κατά, τά είωθότα τον θε
μέλιον λίθον, δστις φέρει τήν έξής έπιγραφήν ■
“Τφ έννάτφ καί δεζ.άτφ έτει τή: Γεωργίου τοϋ
“πρώτου δασιλείας, άπό δέ Χριστού γεννήσεως δύο καί
“ογδοηκοστό ζαί οκτακοσιοστό καί χιλιοστό, μηνάς
"Νοεμβρίου ϋγδδη, ό θεμέλιοί οδ’ έτέθη λίθος έν τώ
“άφετηρίω τής έζ Πειραιώς είς Κόρινθον καί αύ έζ
“Κορίνθου, τούτο μέν είς Πάτρας τε ζαί Πύργον, τούτο
‘•δ’ είς “Αργος τε καί Ναυπλίαν σιδηροστρώτου όδοΰ,
“ήί τήν άπεργασίαν έπί τή δι’ έτών ένός δεόντων εζα-Δ'τόν καρπώσει ή Γενική Ιΐιστωτιζή Τράπεζα τής **
Ελ“λάδος άνεδέςατο, έΟηζε δέ τόν θεμέλιον ό βασιλεύς
“Γεώργιος σύν 'Όλγα τή οάσιλίσση καί τοΐς έν τέλι·.,
“τοΐς έγκαινίοις παραγενομένοις · ώοε τοίνυν αισίως τε
“ζαί καλώς τώ εργφ άρχομένφ δμοιον ρ.έν ζαί τέλος
“έζ θεού γίνοιτο, τύχη δ’ αγαθή έπίσποιτο.”

Μεθ’ δ ό πρόεδρος τού συμβουλίου τής Πι
στωτικής Τραπέζης είπεν όλίγας λέξεις προσ
φώνησα; τω βασιλεΐ. Είς τήν προσφώνησιν ταύ
την άπήντησεν ό βασιλεύς έν μεγάλη, ώς έφαί
νετο, χαρά · ' Εχω μεγάλην ευχαρίστησιν διά
τήν τέλεσιν τού έργου τούτου καί εύχομαι νά
παρουσιάζωνται συχνά τοιαύται περιστάσεις, δπως
παρίσταμαι είς ταιαύτα: τελετάς άποδεικνυούσας
τήν πρόοδον τού τόπου. Έλπίζων δτι ή άποπεράτωαις τοΰ έργου γενήσεται δσον το δυνατόν
τάχιστα εύχομαι τά βέλτιστα.” Δέν ύπάρχει
αμφιβολία, δτι ό βασιλεύς έν συγκινήσει καί
αγαλλιάσει είπε τάς όλίγας ταύτα; λέξεις, διότι,
ώ; ειπομεν άνωτέριυ, ή σημασία τού έργου τού
του είναι όφθαλμοφανής. Τά. μέσα τής συγκοι
νωνίας έν Έλλάδι είναι άκόμη άτελή, ατελέ
στατα. Διά τής άναπτύξεως τής συγκοινωνίας
θέλει άναπτυχθή ό τόπος, ού ή πρόοδος θά
βαίνη βήμασι γιγαντιαίοις. ΙΙερι τού ζητήματος
τούτου πολλά καί έρρέθησαν καί έγράφησαν ού
μόνον παρ’ Ελλήνων, πονούντων τήν πατρίδα
των, άλλά καί παρά ξένων, οΐτινες θαυμάζοντες
τήν ευφυΐαν τοΰ ελληνικού λαού δικαίως ήπόρουν βλέποντες τήν χώραν διατελούσαν είσέτι
έν τοιαύτη δλως άρχαϊκή καταστάσει ώ; πρός
τά μέσα τής συγκοινωνίας. Άλλ’ οί κυβερνήται
ήμών δυστυχώς ύπό άλλων άπεσπώντο φροντίδων
καί τήν ευκολίαν τής συγκοινωνίας έθεώρουν,
ώς φαίνεται, ματαίαν έπίδειξιν καί πολυτέλειαν.
Έπνιγετο ταχυδρόμος έν τινι χειμάρρφ δι’ έλλειψιν γεφύρας; 0 ταχυδρόμος ευρισκεν εύκόλως
διάδοχον. Ήναγκάζετό τις νά κάμη τήν δια
θήκην του μεταβαίνων άπό έπαρχίας είς έπαρχιαν; Άδιάφορον· άς φροντίση έκαστος νά μετα-
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βαίνη άπό τόπου είς τόπον δπως καλλίτερον
νομίζει. Άπητούντο έβδομάδες δλαι διά. νά
μεταβή στρατιωτικόν άπόσπασμα άπό Αθηνών
είς Λαμίαν; Οί στρατιώται διά τής όδοιπορίας
γυμνάζονται. Τοιαύται ήσαν αί στερεότυποι
απαντήσεις. Ήλθεν δμως ή ώρα δτε πάντες
ένόησαν, δτι άνευ τής άναπτύξεως τών μέσων
τής συγκοινωνίας ούτε πρόοδος είναι δυνατή
ούτε ευημερία τού τόπου· διά. τούτο πρό πάντων
θεωροΰμεν τήν ήμέραν τών έγκαινίων τού σιδη
ροδρόμου ήμέραν εθνικής έορτής, ήμέραν έπίσημον διά τό μέλλον τής χώρας ήμών. Διά.
τών όδών, διά τών γεφυρών, διά τών σιδηρο
δρόμων, διά τών ατμόπλοιων ή πατρίς ήμών ή
ώραία καί προσφιλής θά. φθάση είς τήν θέσιν
έκείνην, έν ή πάντες ποθούμεν νά τήν ίδωμεν.

ΠΟΙΗΣΙΣ.
Σ· τ. Δ. Ό φίλο; ποιητής ζ. Άχιλλενς ΙΙαράσχος, όιατελών τανϋν πρόξενος τής Έλλάοος έν
Τα'ίγανίφ, άπέστειλεν ήμΐν τό ζάτωθι ανέκδοτον ποίημά
του, δ άσμενοι δημοοιεύομεν. Καί έν τφ νέφ τούτφ
προ'ίόντι τής Μούσης του διαφάίνεται ό πόθος τοϋ
ποιητοΰ πρός τήν άνθοοτεφή ζαί εύήλιον πατρίδα.
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΦΙΛΟΝ ΜΟΤ ***

Α'.

— "Μείνε, μού λές, μείνε νά ίδής χειμώνα τή
Τ’ωσσία,
Καινούργια πλάσι νά χάρης καί μαύρα μεγα
λεία ·
Μείνε, μεγάλαις ζωγραφιαΐς άπό αύτήν νά. πάρης·
Νά. ταςειδεύης θάλασσα πεζός καί καβαλάρης,
)
*
Καί σπήτια μέσ’ τό πέλαγο νά κτίζης άπό χιόνι...
Μείνε, κρεβάτι στο γιαλό τό χέρι σου νά στρώνηγ=
Νά. κόβης κρύσταλλα άνθούς, νά ολέπης πάγου
δάση
Καί μέσα σ’ άσπρο σάβανο άτέλειοτο τήν πλάσι!
’Έχει μεγάλη εύμορφιά χειμώνα ή Τ’ωσσία·
Μείνε νά ίδής δ,τι καμμιά δέν ηύρε φαντασία.”
—’Έ, δεν θά μείνω · εύμορφιά δέν θέλω παγωμένη ·
Θέλω τήν φύσιν ζωντανή καί όχι νεκρωμένη ·
θέλω μέ γάμου φόρεμα νά βλέπω τήν παρθένα
Κι’ όχι μέ κρύα σάβανα, μέ κάλλη πεθαμμένα.
Θέλω τά δάση πράσινα, γαλάζιο τόν αιθέρα,
Γαλάζια καί τά κύματα νά τρέχουν νύχτα
’μέρα,
Ναχούν φωνή, νά χύνωνται στήν αμμουδιά μέ

Καί νά φιλούν ερωτικά στήν όχθη τό θυμάρι.
Δέν θέλω τά τριαντάφυλλα νά. ήναι κρυσταλλένια·
Τά. θέλω δπως τού Θεού τά έκανε τό χέρι.
Τά θέλω κατακόκκινα μέ φύλλα σμαραγδένια·
Ή, καθώς βλέπω, ’ξέχασες τής Μάννας τό
λημέρι!
Τά μάτια σου σζοτίνιασες, έτύφλωσες τό νού σου,
Καί βλέπεις, όχι μέ ματιά άνθρώπου, άλλά
'Ρούσσου . . .
Ναί· λήθη σ’ έποτίσανε στο Σκυθικό σκοτάδι,
Γι’ αύτό ’λησμόνησες τό φώς κ’ εύφραίνεσαι
στον "Αδη.
’Άχ· συλλογίσου μιάν αύγή, μιά ώρα, μιάν ήμέρα,
Τ’ Απρίλη ένα λούλουδο, ένα μονάχο άστέρι,
θυμήσου τό χειρότερο πού έχομε ’κεΐ πέρα,
Καί μόνη ή ένθύμησις τό φώς θέ νά σού φέρη!
Β'.

Μείνε, μού λέγεις· πώς τό λές ’λησμόνησες
σ’ εμένα;
Έγώ νά μείνω; Ουρανέ! εδώ, σ’ αύτό τόχώμα;
*) Γνωστόν δτι τδν χειμώνα πηγνυομένης τής θα
λάσση- ανεγείρουν έπ’ αύτής οίζίσζους ζαί τήν διατρέ
χουν πεζοί καί έφιπποι.
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ΕΣΠΕΡΟΣ.
Κανείς δέν έβλασφήμησε άκόμα ’σάν κ’ εσένα,
Λόγο τρελλότερο ποτέ δέν είπε άλλο στόμα!
Τόσο λοιπόν κατήντησα, καί τόσο έχω πέσει,
"Ωστε κι’ αύτή ή χειμωνιά τοΰ Σκύθη νά.
μ’,άρέση;
Μ’ έβρυσες, φίλε, μ’ έβρυσες χωρίς νά τό γνωρίζης·
Γιά νά νομίζης πώς ’μπορώ νά μείνω μέ
ύβρίζεις . . .
"Ω! πίστεψέ με· αν πολύ, πολΰ δέν σ’ αγαπούσα,
ΓΓ αύτό τό λόγο τόν πικρό σχεδόν θα σ’ έμισούσα!

Γ'.

Άχ· κι’ άν δέν ήτον ή Ελλά; τού κόσμου πε
ριβόλι
Γ^Καί ήτον Άδης, μιά γωνιά τή; κάτω γή:.
Σκυθία,
Κ’ έπεφτε τύφλωσις παντού, καί τήν άφήναν δλοι,
Έγώ δέν θά τήν άφινα τή Μάννα τήν αγία !
Τόν πνιγηρόν τη; ’σάν δροσιά θ’ άνέπνεα άγιέρα.
Ανθώνες θά μού φαίνουνταν οί σκοτεινοί της
λάκκοι,
Τριαντάφυλλα αί φλόγες της, ή πίσσα της ήμέρα,
Καί σάν Αθάνατο νερό τ’ άθάνατο φαρμάκι.
Γιατί ποτέ δέν βρίσκεται ό "Αδης στήν πατρίδα.·
"Οπου δέν είναι ή Ελλάς, εκεί, έκεΐ τον είδα!
Δ'.
Συγχώρησε με, φίλε μου· ό ένθουσιασμός μου,
"Ολα ζαί δλους αδικεί, ζαί τήν καρδιά σ’ άκόμα·
Τί θέλεις; εινε ή πατρίς καί μάννα καί θεός μου!
Δέν νοιόνω τ’ ούρανού έγώ τ’ άκτινοβόλο δώμα
Αν ίσως τήν 'Ελλάδα μου άστέρι του δέν βάλλει·
Δέν θέλω τόν Παράδεισο μέ τ’ άγιά του κάλλη,
"Αν στ’ άχραντα λουλούδια του, στο δροσερό του
,
ΖώΙχα>
Δέν λουλουδίζει, δεν ανθεί καί ή Ελλάς άκόμα!
Πρέπει έκείνη ν’ άναιβή ή νάλθη κάτω έκεΐνος·
Νά σμίξη μέ τό ρόδο της τοΰ Παραδείσου ό
κρίνο;
Καί νά ταιριάσ’ ή άζτίνα του μέ μία ιής ^,τί^.»·..
Γιά. νά γενή Παράδεισος τού χρειάζεται Αθήνα!

Ε'.
Αθήνα! Ξέρει; τί θά είπή Αθήνα: πνοή μύρου,
Γλυκοχαράγματα ούρανού, ξένη ζωή ονείρου,
Αγγελική ένθύμησις, τού Γαβριήλ λουλούδι,
Τής γής άγια Τράπεζα, τών τραγουδιών τρα
γούδι.
Εινε τό πρώτο φίλημα καί τής καρδιά; τό δείπνο·
Γλυκειά τής μάννας άγρυπνιά στοΰ βρέφου της
τόν ύπνο.
Εινε ή δόξα, ή τιμή, ή συμφορά, ό χρόνος, .
Τό χαμογέλοιο τού Χριστού, τής Παναγιάς
ό πόνος!
"Αθήνα” λές καί τραγουδεΐ:· τηνέ πατεΐς, πυρ
γώνεις · ’
Κοιμάσαι κ’ είσαι έξυπνος, ξυπνάς, τό νού
μυρώνεις ■
Έγγίζεις τά λιθάρια της καί Παρθενώνας κάνεις,
Τήν βλέπεις, γίνεσ’ Άπελλής, καί ζής καί
σάν πεθάνης ...
Λένε, πώς δσοι χάσουνε τό φώς, στά όνειρά τους
Δέν βλέπουν τίποτε, κ’ έκεΐ ξαπλώνετ ή νυκτιά τους.
Τό χέρι φίλου σφίγγουνε, φίλου φωνή άκούνε,
"Ομως δέν βλέπουν τή μορφή έκείνου πού
μιλούνε . . .
’Έτσι κ’ εσύ, μέσ’ τή νυκτιά, τή μαύρη, τή μεγάλη,
’Λησμόνησες τής γαλανής πατρίδος σου τά
κάλλη,
Κ’ έξέχασες τό γάλα της πού έπινες παιδάκι,
Σέ ψέφτικο φιλί μητρυιάς, στής λήθης τδ φαρ
μάκι !

Κι’ άρνήθης — δχι τό σταυρό — τό μύρο σου
άρνήθης ·
Τ’ αγαπημέ·/ αδέλφια σου, τή γή πού έγεννήθης,
Τή μάννα καί τον ούρανό, εμάς καί τήν ήμέρα,
Όλους καί δλα, καί αύτόν τόν τάφο τού πα. τέρ“
Παρά πολΰ έξώμωσες, παρά πολΰ ρουσσίζεις,
Καί τήν’μητρυιά σου επαινείς, τό χάρο θυμια
τίζεις . . .
'Έλα μαζύ μου· άφησε τά νυχτωμένα μέρη,
Καί πάμε μέσ’ τή χειμωνιά νά βρούμε καλο
καίρι ·
Πάμε στή γή πού άνοιξις κάθε καιρό μυρίζει,
"Οπου γέλα ό ούρανό; κι’ δπου τό μνήμα ελ
πίζει!
θά διώξη τήν ομίχλη σου τ’ άθάνατο άγέρι,
’Ακτίνα είς τδ λογισμό τδ φώς μας θά σού

θά βάλλης κύμα στήν καρδία, βορριά μεσ’ τή
ψυχή σου
Καί ’σάν βελούδο μαλακή θά γείνη ή άφή
σου . . .
Τόσο καιρό τήν εύμορφιά. τής γής μας δέν έχάρη;!
Πάμε άγάπη; ζωγραφιαΐς άπό τό φώς νά πάρης,
Νά ταξειδεύης μέ πανί σέ κύμ’ άργυρωμένο,
Καλύβαι; μέσα σέ κιτριαΐς άπδ μυρτιά νά
•-'•τίζης,
Νά στρώνης τό κρεβάτι σου σέ γιασιμί πεσμένο,
Κί δταν πονής νά μή πονής, νά κλαΐς καί νά
έλπίζης . . .
Πάμε στή γή πού τ’ ούρανού τ’ αστέρια γεφυρώνει,
Πού τόν χειμώνα τραγουδεΐ βορρειάς μαζΰ κι’
άηδόνι,
Νά βρούμε τδ τριαντάφυλλο τ’ ’Απρίλη τδν
Γενάρη,
Καί χιόνι στής αμυγδαλιάς μονάχα τδ κλω
νάρι . . .
Πάμε νά ίδής'ψηλά βουνά καί μυρισμένα δάση
ΚΓ είς λάμψη μέσ’ ατέλειωτη, ολόφωτη τήν
πλάσι!
*
*
’Έλα· μιά ’μέρα, μιά στιγμή στήν γή αύτή μή
χάνης·^
Σέ περιμένουν αδελφοί, λουλούδια, ήλιος,
δρόσος■
Πάμε στή Μάννα, τήν καρδιά καί πάλι νά ζεστάνης·
"Αν έλθης, είσαι άνθρωπος· άν μείνης, είσαι
'Ρώσσος!
Ταίγάνιον, μηνί Νοέμβριοι 1882.

Άχιλλεύ; Παράσχο;.

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ.
Ύπό Ί. Φωκυλίδου.

(Μετά εικόνων.)
(Συνέχεια.)
ΤΟΠΟΙ ΑΞΙΟΘΕΑΤΟΙ ΕΝ ΙΟΠΓΙΗι.

Παρά τήν παραλίαν ύπάρχει τζαμίον τι, δ
δυνάμεθα νά έπισκεφθώμεν διά τού συνήθους
μπακσισίου. "Αλλοτε ήν χριστιανική Εκκλησία
οίκοδομηθεΐσα έπ’ αύτοΰ τοΰ τόπου τής οικίας
Σίμωνος τοΰ βυρσέως. Ί δ τζαμίον τοΰτο ούδέν
άζιοσημείωτον έμπεριέχει.
ΤΙ αίθουσα, έν ή, ώς λέγεται, ό Ναπολέων Λ',
έδηλητηρίασε τοΰς έκ τοΰ λοιμού προςβεβλημένους Γάλλους στρατιώτας, κεΐται έν τφ Μοναστηρίφ τών Αρμενίων. Ή αίθουσα αύτη
είναι άπλουστάτη, έπιμήκης κείμενη είς τδ
πρώτον πάτωμα.
)
*
*) Ιδού τί περί τής δηλητηριάσεως ταύτης λέγει
ό περίπυστο; Thiers. “Ό Βοναπάρτης είπε τφ ίατρώ
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Ήμέτερα εκπαιδευτικά καταστήματα ύπάρχουσι δύο, εν σχολεΐον τών άρρένων και έν τών
θηλέων. Οί δέ Καθολικοί έχουσι τρεις σχολάς,
ών μία μέν τών άρρένων καί δύο τών θηλέων.
Έντδς τής πόλεως ύπάρχουσι καί δύο κρήναι
έκ λευκού μαρμάρου, ών ή μέν μία κεΐται παρά
τήν πύλην τής πόλεως, τήν άγουσαν εις 'Ιερου
σαλήμ, ή δε έτέρα, έν μικρφ τινι περιβόλφ άπέναντι τής πύλης ταύτης, έν φ είνε συνηθροισμένοι χρυσοχοΐσκοι τινές καί ώρολογοποιοί. Άμφότεραι αί κρήναι αύται έκτίσθησαν ύπδ τοΰ
χρηματίσαντός ποτέ Διοικητοΰ τής Ίόππης
Άποΰ-Ναπούτ (πατήρ τοΰ ροπάλου).
Νοτιοανατολικώς τής πόλεως ύπάρχουσι δύο
λοιμοκαθαρτήρια, άπερ ωκοδομήθησαν έντολή
μέν τοΰ Ίβραήμ πασά, δαπάνη δμως τών Ελ
λήνων καί τών Αρμενίων. Εγγύς είναι καί τις
’Εκκλησία τών ’Ορθοδόξων τιμώμενη έπ’ όνόματι
τοΰ άγιου Γεωργίου καί άνεγηγερμένη έντδς τοΰ
περιβόλου τοΰ νεκροταφείου τών Όρθοδόςων.
’Απέναντι τοΰ νεκροταφείου τούτου κεΐται τδ
μεγαλόπρεπες νεωστί άνεγερθέν γαλλικόν νοσοκ.ομεΐον άναλώμασι τοΰ κ. GuiKET, καταγομένου
έκ Λυών. Ίδ οικοδόμημα τοΰτο, κείμενον έπί
λόφου υψηλού, έμπεριέχει αίθούσας εύρυχωροτάτας καί εύπνόους, ώς καί κομψόν τι μικρόν
παρεκκλήσιον.
Οί κήποι τής Ίόππης είναι άξιοθέατοι, άποτελοΰντες άλσος ώραΐον, ευώδες καί άειθαλές,
περιέχουσι δέ πορτογαλλέας, λεμονέας, ροιάς,
συκάς, άμυγδαλάς καί φοίνικας.
Ιό έδαφος τών κήπων τούτων σύγκειται έξ
άμμου όλίγον άργιλλώδους. 'Έκαστος κήπος
έχει τούλάχιστον έν φρέαρ, έξ ού εξάγεται τδ
ύδωρ δια δύο ξύλινων τροχών κινούμενων ύπδ
ήμιόνων ή ίππων. Ό έπισκεπτόμένος τούς κή
πους τούτους, νομίζει δτι περιφέρεται έν τφ
μέσοι τών κήπων τών Εσπερίδων, ούς ύμνησαν
τοσοΰτον συνεχώς οί ποιηγαί. Βορειοανατολικώς
τής Ίόππης, είς άπόστασιν 15 περίπου λεπτών
είναι ή γερμανική άποικία.
Τω 1866 τεσσαράκοντα περίπου άμερικανικαί
οικογένεια! ήλθον κατοικήσουσαι έν Ίόππη, δυ
στυχώς δμως, προςεβλήθησαν ύπδ διαλειπόντων
πυρετών, οιτινες είσίν δλέθριοι τοΐς μή συνφκειωμένοις είς τδ κλίμα τοΰ τόπου, οί έπιζήσαντες τούτου ένεκα ήναγκάσθησαν νά άπέλθωσιν
εις τήν πατρωαν.
Οί διαδεξάμενοι αύτούς Γερμανοί φαίνονται
κάλλιον άνθιστάμενοι είς τό κλίμα. Είσί δ’ απόν
τες έκ Βυρτεμβέργης άνήκοντες είς έλευθέραν
τινά κοινότητα γερμανικού Ναοΰ (τοΰ τάγματος
τών Ν αϊτών). Εύχάριστον δ’ είναι τή άληθεία
ν’ άπαντα τις συμπλέγματα οικιών ευρωπαϊκών,
ωκοδομημένων ώς τά Chalets τής 'Ελβετίας.
Οι Γερμανοί ούτοι άποτελοΰσιν αιρεσίν τινα
χριστιανικήν, ής ή θεμελιώδης ιδέα, ή ένωσις
τών χριστιανών έν Παλαιστίνη, έδράζεται έπί
ιδίας τινός ερμηνείας τών διαφόρων προφη
τειών. Έν τφ μέσω τής άποικίας ταύτης είναι
ή ιδιοκτησία τοϋ πλουσίου Ί’ώσσου βαρώνου
Ustinow μετά ώραίου κήπου.
Πολλαί οίκίαι ύπάρχουσιν ύπδ τάς μεγαλο
πρεπείς σκιάς τών δένδρων αύτοΰ, έν τή μεγαλλιτέρα τών όποιων οίκοΰσιν ό κ. καί ή κ. UstiNOW, οιτινες μή έχοντες τέκνα γενναιοφρόνως
ένασχολοΰνται εις τήν περίθαλψιν τών πτωχών
καί άσθενών τής πόλεως. "Απαν τδ ισόγειον
Desgenettes δτι φιλανθρωπότερον Ίά ήτο νά δοθή αύ
τοΐς δπιον, παρά ν’ άφεθή αύτοΐς ή ζωή. Είς τούτο ό
ιατρός ούτος άπεκρίνατο. "Ίΐ τέχνη μου είναι νά θε
ραπεύω ούχί ν’ άποκτείνω”. Ο.δτω δέ δέν έγένετο
ΖΡήσι; τ°ΰ οπίου. Πλήν τούτο συνετέλεσεν είς ίιά,δοοιν συκοφαντίας στυγεράς τά νϋν μή ύφισταμένης.
Ίδ. Munk, Palest, ρ. 650.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
τής μεγαλοπρεπούς ταύτης κατοικίας είναι μεταπεποιημένον είς νοσοκομεΐον, έν φ δύο Ιατροί
Γερμανοί βοηθούμενοι ύπό καλογραιών νοσηλεύουσι τούς άσθενεΐς. Ό κ. USTINOW έχει
έπ’ ίσης καί ωραίας συλλογάς άρχαιοτήτων δια
φόρων εποχών, συλλεχθείσας έν Καισαρεία, έν
I άζη καί άλλαχού.
Πμίσειαν ώραν έντεΰθεν, .(ΒΑ) ύπάρχει
έτέρα άποικία Γερμανική, καλουμένη Σαρόνα.
Άμφότεραι δε άριθμοΰσι περί τάς 400 ψυχάς.
Τρία τέταρτα μακράν τής αποικίας ταύτης,
είναι ό ποταμός Νάχρ - έλ-’Ασύτζε στρέφων
πολλούς μύλους, μετά τδν Ίορδάνην δε είναι ό
μεγαλείτερος ποταμός τών έν 11 αλαιστίνη.
)
*
II ΑΠΟ 101ΙΠΙ1Σ ΕΙΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΟΔΟΙΠΟΡΙΑ.

Τώ 1867, έπί τοΰ διοικητοΰ τής Ιερουσαλήμ
Ναζίφ πασά, ήρξατο κατασκευαζομένη άμαξήλατός τις οδός μεταξύ Ίόππης καί Ιερουσαλήμ,
περαιωθεΐσα τφ 1869. Άλλ’ άπαξ κατασκευασθεΐσα ή οδός αύτη, ήτις τά νΰν καταχρηστικώς
καλείται άμαξήλατος, ούδεμίαν έλαβεν άκολούθως
σημαντικήν έπιδιόρθωσιν, είναι δέ παραδεδομένη
τφ πεπρωμενφ, <δς καί πάντα τάλλα έν Τουρκία,
εί καί ή όδός αύτη άποφέρει τή κυβερνήσει
υπέρ τα; 30,000 φρ. άντί δέ νά διορθώσωσι τήν
όδόν ήτις έστιν ή σημαντικωτέρα καί σπουδαιοτέρα, άγνοώ διά ποιους λόγους έπεφόρτισαν τον επιστήμονα καί ίκανώτατον μηχανικόν
τής πόλεως κ. Γ. Φραγγιάν, νά κατασκευάση
άμαξήλατον όδόν είς Χεβρώνα!
Τήν άπδ Ίόππης είς Ιερουσαλήμ οδοιπορίαν
έκτελεΐ τις έπί ίππων καί συνηθέστερον έφ’
άμάξης. ΊΙ Ίόππη άπέχει τής Ιερουσαλήμ
65 χιλ. ΊΙ οδοιπορία αύτη είναι έπιπονωτάτη,
οίονδήποτε μέσον μεταφοράς καί άν μετέλθη
τις. ΊΙ όδός είναι ελεεινή. ΊΙ συμβουλή ήν
δύναται τις νά δώση ε.ίναι,ή εξής·
)
**
Έξ Ίόππης
δέον ν’ άπέλθη τις κατά τήν μίαν καί ήμίσειαν,
μετά μεσημβρίαν, δπως μετά τρίωρου περίπου
οδοιπορίαν άφίκηται είς 'Ρέμλην, ένθα δύναται
νά διανυκτερεύση, είτε έν τω Μοναστηρίφ, είτε
εν τω ένί καί μόνφ ξενοδοχείω "Hotel Frank”.
Έκ 'Ρέμλης άπέρχεται μετά τήν ανατολήν τού
ήλιου, καί περί τήν εσπέραν άφικνεΐται είς
Ιερουσαλήμ.
Μεταξύ 'Ρέμλης καί Ιερουσαλήμ ύπάρχει
σταθμός τις έν τόπφ καλούμενος Λατρούν, ένθα
ύπάρχει καί μικρόν τι ξενοδοχεΐον ύπδ τού Ηθwabd κατεχόμενον.
Σημειωτέου ένταΰθα δτι
τά άναγκαϊα διά γεΰμα μεταξύ 'Ρέμλης καί
Ιερουσαλήμ, δέον νά. προμηθευθή τις έν Ίόππη,
διότι έν Ρέμλη δυσκόλως εύρίσκει αύτά, έν τώ
ρηθέντι δέ ξενοδοχείφ, δύναται μέν τις νά γευματίση, άλλ’ ή πληρωμή είναι μεγάλη. Ό
προμηθευόμενος τά άναγκαϊα διά γεΰμα έν
Ίόππη, δύναται νά σταθμεύση είτε έν τινι καφφενείφ, κειμένφ έπ’ ίσης έν Λατρούν παρά τήν
όδόν είτε μικρόν τι άποτέρω, έν τόπφ καλουμένφ Πάπ-έλ-Βάδ (πύλη κοιλάδος) ένθα ύπάρχει
καί τι πενιχρόν Εβραϊκόν ξενοδοχεΐον. 'Άμα
όρίση τις τήν ήμέραν τής έξ Ίόππης άναχωρήσεώς του, μεταπέμπεται άγωγέα τινά ή αμα
ξηλάτην καί έπί παρουσία γνωστού τίνος ποοσώπου δείκνυσιν αύτοΐς τά μετακομισθησόμενα
*) Έν τώ ποταμφ τούτω έπνίγη, θελήσα; νά κολυμ,βήση, ό πολύτλα; καί δύςμοιρο; άδελφός μου Νι
κόλαος Φωκυλίδης έν νεαρά δλως ηλικία. ' Γαϊαν έχοις
έλαφράν πεφηλιμένε καί μυριοπόθητε αδελφέ!
*') 11 συμβουλή αΰτη εφαρμόζεται τόν χειμώνα,
διότι τήν ώραν ταύτην τοϋ έτους, κρίνω ώς ζ’αταλληλοτέραν πρός περιήγησιν έν Παλαιστίνη καί κατά ταύ
την τήν ώραν συρρέουσιν ένταΰθα προςκυνηταΐ και
περιηγηταί.
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πράγματα καί λέγει τώ μέν άγωγεΐ πόσον ύποσαγών καί υποζυγίων δεΐται, τφ δ’ αμαξηλάτη,
άν θά ένοικιάση ολόκληρον τήν άμαξαν ή μίαν
τινα μόνον θέσιν, ύπομιμνήσκων μέν τώ άγωγεΐ
άν μέλλη νά διέλθη διά Λύδδης ή ού, τώ δέ
αμαξηλάτη, άν θά διανυκτερεύση έν 'Ρέμλη ή
άν μέλλη νά ποιήσηται έν μια και μόνη ήμέρα
τήν οδοιπορίαν ταύτην.
Σημειωτέου ένταΰθα δτι μόνον δταν ένοικιάση τις ολόκληρον τήν άμαξαν, δύναται νά
ύποδείξη τώ αμαξηλάτη ο’ους άν Οέλη σταθμούς,
άλλως ό αμαξηλάτης έν 'Ρέμλη διαμένει μίαν
καί ήμίσειαν ώραν πρός άνάπαυσιν τών ζώων,
έν δέ Πάπ-έλ-Βάδ, ένθα είναι ό σταθμός τών
αμαξών, περί τάς τρεις ώρας.
Μετά ταΰτα συμφωνούσε περί τής τιμής.
Τιμή ώρισμένη δέν ύπάρχει. Ό ίππος τιμάται
άπο 8 μέχρι 12 φρ. καί μέχρι 30 φρ. δταν έλθωσι πολλοί εύρωπαΐοι περιηγηταί. Ό ήμίονος
τιμάται άπό 8—10 φρ. ό όνος άπό 4—6, τό
δέ πλοΐον τής έρημου, ή κάμηλος, άπό 8—12 φρ.
ΊΙ δέ άμαξα, παραπλήσια πρός τά κάρρα,
καί δυναμένη νά περιλάβη εξ άνθρώπους, τιμάται
άπό 36—:60, και μέχρις 100 φρ. πολλάκις.
Μετά τήν συμφωνίαν, καλόν είναι, νά λάβη τις
παρά τοΰ άγωγέως ή αμαξηλάτου χρήματά τινα
(αρραβώνα), ώς έγγύησιν τής συμφωνίας, άπερ άποδίδωσιν αύτώ μετά ταΰτα, διότι άλλως δύναται
ούτος να ένοικιάση τά ζώα αύτού ή τήν άμαξαν
πρός άλλους, μείζονα τιμήν προςφέροντας. Ούδέποτε δέ καί έπ’ ούδενί λόγφ δέν πρέπει νά
δίδη τις τώ άγωγεΐ ολόκληρον τό συμφωνηθέν
ποσόν, εί μή μέρος τι αύτοΰ, διότι οΰτω διατελέσει ούτος καθ’ άπασαν τήν οδοιπορίαν ύπό τά
νεύματα τού περιηγητού, τό έναντίον δέ συμβήσεται έπ’ εναντίας περιπτώσεως.
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15 λεπτ. έτερον έλαιώνα καί δεξιφ έτερον πύρ
γον καί τέλος άρχαΐον τινα έλαιώνα ύπό τήν
σκιάν τοΰ όποιου έστρατοπέδευσεν ό Ναπολέων
ό Α'. μεταβαίνοιν είς Πτολεμαίδα.
Μετά
45 λεπτ. άπαντώμεν παρά τήν όδόν κρήνην ξηράν, έξ ής δρώμεν έπί τίνος μικρού λόφου τό
χωρίον Σαρφάνδ. Ο Ί’ελάνδος νομίζει δτι τό
χωρίον τούτο είναι ή Σαριφαία, πόλις τής Πα
λαιστίνης, γνωστή ώς έκ τής παρουσίας τού
έπισκόπου αύτής έν τή έν Ιερουσαλήμ, συγκροτηθείση συνόδφ τφ 536. 'Έτεροι διατείνονται δτι
ένταΰθα ήν ή Γέθ, πατρίς τοΰ Γολιάθ. Τό
Σαρφάνδ είναι τά νΰν άρκούντως μέγα χωρίον,
οίκούμενον ύπό Μωαμεθανών. Έξακολουθούντες
τήν οδοιπορίαν μετά 40 λεπτά άφικνούμεθα είς
τά νεκροταφεία τών ’Ορθοδόξων καί τών Κα
θολικών άριστερφ κείμενα, δεξιά δέ τών Διαμαρτυρομένων. Έντεΰθεν μετά 2 λεπτ. άφι
κνούμεθα είς Ί’έμλην.

άπαντώμεν δεξιά ένα πύργον
),
*
καί μετά 11 λεπτ.
άφικνούμεθα εις τό μικρόν χωρίον Γιαζούρ. Τό
χωρίου τοΰτο τινές ύποτοπάζουσιν δτι είναι ή
άλλοτε πρωτεύουσα τών Χαναναίων Γαζέρ, ένθα
ό Ιησούς κατετρόπωσε τον βασιλέα τών Χανα
ναίων Έλάμ, ό δέ Δαβίδ τούς Φιλισταίους.
Λεπτά τινα προσωτέρω δρώμεν εν μαυσωλεΐον
μωαμεθανικόν έστεγασμένον ύπό 9 θόλων, καλυπτόντων τόν τάφον Δερβίσου τινός καλουμένου
Άλή. Ένταΰθα ή όδός διασχίζεται είς δύο,
καί ή μέν δεξιά κειμένη άγει είς 'Ρέμλην, ή
δ’ άριστερά είς Λύδδαν. Επόμενοι τή πρώτη
δρώμεν μετά 20 λεπτ. ένα πύργον δεξιά, άριστερα δέ δύο χωρία Σάκκια καί Πέτ-Δετζάν.
Τό Πέτ-Δετζάν είναι ή άρχαία Βέθ-Δαγών, έν
ή ύπήρχεν άλλοτε ναός καί άγαλμα τοΰ θεού
τών Φιλιαταίων Δαγοόν. "Εξ λεπτά προσωτέριυ
άπαντώμεν, δεξιά τής όδοΰ, έλαιώνα καί μετά
τή; ράχεω; άνημμένας λαμπάδας καί ό λαός έτέρπετο
βλέπων τά ζώα ταΰτα νά τρέχωσιν, άχρις οΰ τό έπί
τοϋ σώματος αύτών πΰρ κατέκαιεν αύτάς.
Τινές ύπελαβον βτι ή έορτή αΰτη έλάμβανεν χώραν
πρό; άνάμνησιν τής ανωτέρω πράξεω; τοϋ Σαμψών.
Ό ’Οβίδιο; άλλην αφορμήν δίδωσι τής Εορτής ταύτης.
Βιβλ. 4. Fast, τοϋ ’Οβιδίου^ Έν τή ζοιλάδι Σάρωνος
έπ’ ίση; ό Σαμψών διά τής σιαγόνο; άπέζτεινε 1000
Φιλισταίους.
*) Καθ’ άπασαν τήν μεταξύ Ίόππης καί Ιερουσαλήμ
όδόν ύπάρχουσιν εί; άνίσους αποστάσεις 17 πύργοι
κτισΟέντε; τώ 1860 έπί τοϋ Σαυρεία πασά, πρό; φρούρησιν τής όδοΰ. Έν έκάστιρ τών πύργων τούτων, έφύλαττον δύο ή τρεις άτακτοι τής Κυβερνήσεως. Τά
νϋν οί πύργοι ούτοι ήρξαντο ζαταρρέοντες, έν αύτοΐς
δέ ούδείς Ιππεύς διααένει.

II ΕΝ ΡΕΜΛΙΙι ΔΙΑΜΟΝΗ.

Ένταΰθα έκάστη κοινότης έχει ίδιον μοναστήριον πρός ύποδοχήν τών ιδίων ξένων. Τό
ήμέτερον μοναστήριον κέκτηται πενιχρά μέν,
άλλά καθαρά δωμάτια μετά κλινών, οί δ’ έν
αύτφ φιλοξενούμενοι, τυγχάνουσι πάσης δυνατής
περιθάλψεως καί περιποιήσεως παρά τοΰ νΰν
'Ηγουμένου, δστις μέ δλην τήν ένδειάν του λίαν
περιποιητικός τυγχάνει. Παρά τήν όδόν, τήν
άπό Ίόππης είς Ιερουσαλήμ, ύπάρχει τό Hotel
Frank. Οί βουλόμενοι, δύνανται νά καταλύσωσιν

ΑΓΙΟ 10ΠΠ11Σ ΕΙΣ ΡΕΜΛΗΝ.

Έξελθόντες τής Ίόππης, διευθυνόμεθα ΝΑ
διά μέσου τής άγορας, ήτις ένίοτε είναι τοσοΰτον
πλήρης άνθρώπων, ώστε διερχόμενοι δι’ αύτής
έφιπποι, δέον νά έπιστήσωμεν τήν προσοχήν
δπως μή έπιφέρωμεν δυστύχημά τι. Έξακολουθοΰντες τήν οδοιπορίαν τρεπόμεθα μικρόν
πρός νότον, είτα καί αύθις ΝΑ καί διερχόμενοι
μεταξύ κήπων καταφύτων ύπό πορτογαλλεών,
λεϊμονιών καί ροιών, μετά 15 λεπτά άφικνούμεθα είς κρήνην κειμένην έπί τόπου σκιαζομένου
ύπό κυπαρίσσων καί συκομωρεών, καί καλουμένην
Αϊν-’Αποΰ-Ναπούτ. Πρός βορράν τής κρήνης
ταύτης, είς άπόστασιν 360 περίπου μέτρων έν
τινι άρχαίφ έγκαταλελειμμένφ νεκροταφείο), λέ
γεται δτι ήν ή οικία τής Ταβιθά, ήν άνέστησεν
ό απόστολος Πέτρος, σχεδόν δ’ άπέναντι έτέρωθεν τής όδοΰ, δεικνϋσι καί τόν τάφον αύτής.
Καταλιμπάνοντες άριστερά τήν κρήνην ταύ
την μετά 15 λεπτ. είσερχόμεθα είς τήν κοιλάδα
τοΰ Σάρωνος. ΊΙ κοιλάς αύτη, έχουσα 30 πε
ρίπου λευγών μήκος καί 8 πλάτος, είναι έκ
τών γονιμωτέρων τής Παλαιστίνης πεδιάδων.
1 ό πλεΐστον αύτής μέρος καλλιεργούμενου παρ
άγει σίτον, άραβόσιτον, κριθήν, σήσαμον, ύπερμεγέθεις ύδροπέπονας καί πέπονας, τό δ’ άκαλλιέργητον καλύπτεται το έαρ ύπ’ άπειρων
άνθέων, έν οίς τά έπικρατέστερα τό λείριον, ή
άνεμώνη καί ό νάρκισσος. ΊΙ κοιλάς αΰτη είναι
άξιοσημείωτος, διότι έν αύτή ό Σαμψών εκαυσε
τα σπαρτα τών Φιλιαταίων, δήσας εις τάς ούράς
300 άλωπέκων άνημμένας λαμπάδας, καί άπολύσας αύτάς μεταξύ αύτών. *)
Μετά 22 λεπτ.
·) Έν τοΐς Fast, τοϋ 'Οβιδίου απαντάται περιγραφή
έορτή; αρκούντως περιέργου, τελουμένη; έν Ί’ώμη
κατ’ ’Απρίλιον μήνα. Κατά τήν έορτήν ταύτην απέ
λυαν έν τίρ ίπποδρομίω άλώπεκας, αΐτινες έφερον έπί

Η ΣΙΔΗΡΑ ΠΤΛΠ ΠΑΡΑ ΤΙΙΝ ΟΡΣΟΒΑΝ.
Λ.
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230
έν αύτφ πληρώνοντας διά δεΐπνον, κλίνην, και
πρόγευμα έξ φράγκα, δι’ ολόκληρον δέ ήμέραν
8 φράγκα.
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΡΕΜΛΗΣ.

ΈνΊ’έμλη (ράμλ άραβ. σημαίνει άμμο;) κατά
τήν κοινοτέραν γνώμην είναι ή Ι’αμαθέμ τή; 11αλαιάς, καί ή Άριμαθαία τή; Καινή; Διαθήκη;.
'Επί τή; κυριαρχίας τών Σορομακεδόνων άπετέλει
μέρος τής Σαμαρείας, διότι Δημήτριο; ό Νικάνωρ
άποσπάσας αύτήν μετά τών πόλεων Άφαιρέμων
καί Λύδδης παρεχώρησε τή Ίουοαία. II Ρέμλη
είναι ή πατρίς τού Ιωσήφ καί Νικοδήμου, οιτινες
έθαψαν τδ σώμα τού ’Ιησού. Επί τών σταυρο
φοριών ύπδ τά τείχη τής Τέμλη; συνέστησαν
αιματηρά; μάχα; καί παρ’ αύτήν ό Σαλαδΐνο;
ύπέστη ήτταν ολοσχερή, μόνο; δέ σχεδόν άπηλλάγη φεύγων επί καμήλου. Μετά τήν έν Χαττίν
δμως μάχην περιήλθεν είς τάς χεΐρας τού Σαλαδίνου (1187)· άλλά βραδύτερον, τω 1204, ή
'Ρέμλη έγένετο τδ στρατηγείου 'Ριχάρδου τού
θυμολέοντος, διαμείνασα ύπδ τήν έξουσίαν τών
Σταυροφόρων μέχρι τού 1266, οπότε έγένετο
κύριος αύτής ό ΙΊιπάρς.
Τω 1799 Ναπολέων ό Α'. έγένετο κύριος
αύτής. Πλήν μετά τήν άναχώρησιν αύτού, οί Μω
αμεθανοί έφορμήσαντες τήν μέν πόλιν διήρπασαν
καί έλαφυραγώγησαν, τάς δέ γυναίκας μετά τών
τέκνων (οί άνδρες κατέφυγον είς τά τής Νεαπόλεως χωρία) συνέλαβον καί είς Ιερουσαλήμ
αιχμαλώτους άπήγαγον · τοΰ; αιχμαλώτους τού
τους ού μόνον έλυτρώσατο τδ έν Ιερουσαλήμ
'Ελληνικόν μοναστήριον άντί υπέρογκων ποσών,
άλλά καί έπί 14 μήνας περιεποιήθη καί πολυειδώς περιέθαλψεν *)
'Η ’Ρέμλη ήτις κατά τούς μέσους αιώνας
είχεν εν φρούριον, τείχη, δώδεκα πυλας και
άγοράς, τά νΰν είναι πόλις περιέχουσα 5000
κατοίκων περίπου, ών 500 ’Ορθόδοξοι. Είναι
δέ άθλια πόλις ύπδ δλα; τάς επόψεις. Οί κήποι
αύτής περιέχουσιν ελαίας, συκομωρέας, κερατωνίας καί τινας φοίνικας μή άποφέροντας, ώς
λέγεται, καρπούς, περικυκλοΰνται δέ ύπδ στίχου
άοιαβάτου κάκτων. Τδ κλίμα τής πόλεως ταύτης
είναι γλυκύ καί τερπνότερου τού τής Ιερουσαλήμ,
ύγιεινότερου δέ τού τής Ίόππης.

ΤΟΠΟΙ ΑΞΙΟΘΕΑΤΟΙ ΕΝ ΡΕΜΑΙΙι.

'Η έυ 'Ρέμλη ήμετέρα ’Εκκλησία είυαι
άρχαιοτάτη, οίκοδομηθεΐσα, ώς λέγεται, τώ 784,
έπί τής βασιλίσσης Ειρήνης, ώς τούτο έξάγεται
έκ τίνος έπί τού βορείου τοίχου έπιγραφής
έχούσης οΰτω·
.
ΓΙΛΤΡΙΑΡΧΕΓ0ΝΤ02 ΤΟΓ ΚΛΕΙΝΟΙ’ ΠΟΔΤΚΑΡΠΟΤ ΕΠΙΤΡΟΠΕΓΟΝΤΟΣ ΙΙΕΤΡΑΣ ΤΟΓ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΤΟΓ ΓΕΡΑΡΟΓ
ΣΓΝ ΑΤΤΩ. ΓΕΡΛΣΙΜΟΓ ΑΝΕΚΑΙΚΙΣΘΗ ΤΩι βΕΙβί ΓΕΩΡ

ΓΙΩΝ Ο ΝΑΟΣ ΟΓΤΟΣ ΩΣ ΝΓΝ ΚΑβΟΡΑΤΑΙ ΟΝ ΔΟΣΙβΕΟΣ
ΑΓΛΑΗΣ ΕΓΚΑΙΝΊΖΕΙ ΤΗι Α&ΙΖ ΜΑΙΟΓ ΚΣΤ ΗΓΟΓΜΕΝΕΓΟΝΤΟΣ ΜΗΤΡΟΦΑΝΟΓΣ ΚΓθΗΡΙΟΓ ΕΠΙ ΑΓΓΟΤΣΤΗΣ ΕΙΡΗ
ΝΗΣ ΠΡΟΚΤΙΣθΕΝΤΑ ΤΩ. ΨΠΑ ΤΗ. ΕΦΟΔΩ. ΔΕΤΩΝ ΓΑΛΛΩΝ
ΕΜΠΡΗΣβΕΝΤΑ ΤΩ< ΑΨΝΗ.

Ό δόλος αυτής εδράζεται έπί 4 κιόνων, ών
ό .τέταρτος, ό δεξιά κείμενος, φέρει έπιγραφήν
"τεθήτω είς τά δεξιά μέρη τοΰ ναού” καί κα
λείται κατά τδ Συναξαριού "στήλη χήρας”).**
ΊΙ έν τφ μοναστηρίφ τών Καθολικών ’Εκ
κλησία ωκοδόμηται, κατά τήν παρ’ αύτοΐς φερομένην παράδοσιν, έπί τής τοποθεσίας τής οικίας
τοΰ Νικοδήμου. Κατά τήν εις Συρίαν Γαλλικήν
έκστρατείαν, ό Βοναπάρτης μετά τού έπιτελείου

του, φκησεν έν τώ Λατινικφ μοναστηρίφ, ή δ’
έκκλησία αύτοΰ μετεποιήθη είς νοσοκομείου.
Ού μακράν τού Λατινικού μοναστηριού (4
λεπτ.1 πρδς άνατολάς, διά πακσισίου, έπισκεπτόμεθα τζαμίον τι καλούμενου I ζάμι-έλ-Κεπίρ.
Τδ Τζαμίον τούτο είναι άρχαΐα έκκλησία σιμω
μένη έπ’ όνόματι Ίωάννου τού Βαπτιστοΰ ή
Ίωάννου τοΰ θεολόγου. Είς τδ τζαμίον τούτο
είσερχόμεθα διά τής έν τώ βορείφ τοίχοι θυρας,
σχηματίζει δέ όρθογώνιον έχον μήκος μέν 50 μ.
πλάτος δέ 85, καί είναι τρίχωρον. Ό κεντρικό;
χώρο; πολύ υψηλότερο; τών δύο πλαγίων,
χωρίζεται άπ’ αύτών ύπδ διπλού στίχου πεσσών,
έφ’ ών εδράζονται επτά άψίδες λήγουσαι εί;
οξύ. "Εκ τινο; έπί τού υπερθύρου τή; βορείου
θύρα; έπιγραφής, έξάγεται οτι ή Έκκλησία αΰτη
μετεποιήθη είς Τζαμίον έπί τοΰ Μαλεκούδ-Δάχερ.
Δέκα λεπτά πρδς βορράν τοΰ λατινικού μονα
στηριού ύπάρχουσιν εξ δεξαμεναί, φέρουσαι τδ
δνομα τή; άγιας Ελένης.
Αί δεξαμεναί αύται πληροΰνται ύετίου υδατος
καί είναι πιθανώτατα έπιγενεστέρας έποχής.
Δώδεκα μέτρα πρδ; νότον τής Ρέμλη; είναι
φρέαρ καλούμενου Πίρ-έλ-Μοριστάν. Είναι δέ
βαθύτατου καί έμπεριέχει πάντοτε ΰδωρ.
Δέκα λεπτά πρδ; δυσμά; τού Λατινικού μο
ναστηριού, ύπάρχουσιν άρχαΐα έρείπια είς α
άφικνούμεθα αφού διέλθωμεν διά. τίνος άρχαίου
μωαμεθανικού νεκροταφείου. Έν μέσφ τών ερει
πίων τούτων εγείρεται μικρόν τι τζαμίον καλούμενον Τζάμι-έλ-Άπιαδ (λευκόν Τζαμίον). Γινές
ύπέλαβον ταΰτα έρείπια μοναστηριού τινός τοΰ
τάγματος τών Ν αϊτών, πλήν θά ώσιν άναμφιβό
λως άρχαίου τινός πανδοχείου. Άπδ τοΰ νοτίου
μέρους καί παρά τδ ανωτέρω Τζαμίον, εύρίσκεται
ή είσοδο; ύπογείου τινός τετραμμένη πρός άνα
τολάς. Τδ υπόγειον τοΰτο είναι κεκαλυμμένον
ύπδ στέγης έδραζομένη; έπί στίχου πεσσών τε
τραγώνων, διαιρούντων τδ οικοδόμημα είς δύο
χώρους. Τινές έκλαμβάνουσι τδ υπόγειον τοΰτο
ώς κρύπτην άρχαίας τινδς Εκκλησίας σιμωμένης
έπ’ δνόματι τών 40 μαρτύρων. Πρδς βορράν
τοΰ ύπογείου τούτου έγείρεται ό πύργος τών
40 μαρτύρων ύπδ τών Λατίνων καλούμενος. Ό
πύργος ούτος είναι τετράγωνος καί διά τετραγώ
νων λίθων φκοδομημένος. Κλίμαξ έλικοειδής
λίαν σεσαθρωμένη 126 βαθμιδών καί φωτιζομένη ύπό στενών θυρίδων ληγουσών είς όξύ
άγει έπ’ αύτοΰ. Ίον πύργον τούτον τινές ύποτιθεΐσιν δτι ήν άλλοτε κωδωνοστάσιον Εκκλησίας
τινδς έγηγερμένη; πρδς τιμήν τών 40 έν Σεβα
στεία μαρτυρησάντων μαρτύρων, άλλ’ ή παράδοσις αΰτη άποδείκνυται άβάσιμος, έκ τε τής
άρχιτεκτονικής τού μνημείου καί τής ιστορία;.
Ή Αρχιτεκτονική αύτοΰ άνάγεται είς τήν έποχήν
τών Σαρακηνών. Επιγραφή δέ τις αραβική έπ’
αύτοΰ τοΰ πύργου γνωρίζει ήμΐν βτι ούτος είναι
δ ύπδ τοΰ Χαλίφου Μωχάμμεο-έλ-Καλαούν οίκοδομηθεί; μιναρές. 'Ο δέ Μετζουδδίν έν τή ιστο
ρία αύτοΰ τής Ιερουσαλήμ καί τής Χεβρώνος
λέγει δτι· πάντα τά έν 'Ρέμλη οικοδομήματα
είσίν ήρειπωμένα. Τδ άρχαΐον τζαμίον κεΐται
έξω τής πόλεως προς δυσμά; καί παράκειταί
τινι νεκροταφείφ.
Ό σουλτάνο; Έλ-Μέλεκ-έν-Νάσερ-’ίπν-Καλαοΰν φκοδομήσατο ένταΰθα μιναρέν, δστις λογί
ζεται εν τών θαυμάτων τοΰ κόσμου διά τε τδ
σχήμα καί τδ ύψος.
Οί περιηγηταί άφηγοΰνται δτι ούδείς δμοιος
αύτφ έτερος ύπάρχει. Έπεραιώθη δέ έν τφ
μέσφ τοΰ μηνός σααπάν τού έτους 718 τής
Εγειρα;.
(Επεται συνέχεια.)

*) Ίδ. Ίεροσολ. Γρηγ. Παλαμά σ. φλλ. γζ.
**) Προσκυνητ. Βενιαμίν σ. 25. ύποσημ. 3.

1 13 Δεκεμβρίου 1882.

Η ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΚΟΡΗ.
(Διήγημα.),

1

Υπό τοιούτον τίτλον άνά πάσαν τήν Ρωσσίαν καί τδν φιλολογικόν κόσμον έγένετο γνωστή
ή Ελισάβετ Κούλμανν. Σπανίως ό ούρανό;
πέμπει έκτακτα πνεύματα έν τώ κόσμφ, δταν
δμως ταύτα έν τή σφαίρα τού πλανήτου ήμών
κατέλθωσιν, είναι μέν άληθές οτι καταπλήττουσι
τά; ανθρωπίνους διανοίας, καταδεικνύντα τήν δύναμιν τού έν εύτελεΐ σαρκίφ κατακεκλεισμένου
πνεύματος, ταχέως Ομως άποσβέννυνται, κατά
τά; μέχρι τούδε ακριβείς παρατηρήσει; σοφών
ψυχολόγων, έν τή μεγάλη καί έκτάκτφ αύτών
λάμψει, φέροντα δυστυχώ; παγερά σπέρματα
προώρου θανάτου. Τοιούτον έκτακτον πνεύμα
πρδ; καιρόν, ώ; βόρειόν τι σέλα;, εί; βόρειον
έφάνη χώραν ή Ελισάβετ Κούλμανν. 'Εξαετές
έτι κοράσιον ιόμίλει εύχερώς τήν Ί’ωσσικήν,
τήν Γερμανικήν καί Γαλλικήν. ’Ολίγον βραδό
τερον έξέμαθε τήν Ιταλικήν, τήν Λατινικήν τήν
άρχαίαν καί νέαν Ελληνικήν, τήν ’Αγγλικήν
τήν Ισπανικήν, τήν Πορτογαλλικήν, τήν Σλα
βικήν καί τήν Σερβικήν, ήτοι δεκαπενταετέ; κοράσιον, ώμίλει καί έγραφαν 11 ζώσα; γλώσσα;,
καί 2 νεκρά;. Έν άπάσαις δέ διεκρίθη ώ; άριστο; συγγραφεύς καί προσφιλής ποιήτρια. ΊΙ
'Ρωσσική ’Ακαδημία μετά τδν πρόωρον αύτής
θάνατον εί; τρεΐ; τόμου;, έξέδωκε τά περιλάλητα
αύτή; έργα, πολλαί δέ έκοόσει; παρηκολούθησαν
τήν πρώτην. Καί δμως ή τρυφερά αΰτη κόρη,
τό ώραΐον τοΰτο τή; σοφίας άνθος, δέν έφάνη
θάλλον έν τώ κήπφ τών έπιστημών ή 17 μόνον
Μαιους, μεθ’ οΰς ό κώδων τής αιωνιότητας ήχήσας προσεκαλέσατο ταύτην εις τήν χώραν τών
αιωνίων πνευμάτων. Ιδού δέ πώς τά κατ’
αυτήν έσχον έν τώ θεάτρφ τοΰ πρόσκαιρου κόσμου
τούτου.
Περί τά τέλη τοΰ παρελθόντος αϊώνος έν
τώ στρατιό Αικατερίνης τής Β'. τώ έναντίον τών
Τούρκων πολεμοΰντι, έζη ικανός τις νέος άξιωματικδς ό Boris Thf.odor Kulmann ύπδ τήν
αρχηγίαν τοΰ στρατάρχου Romanzow. Ούτος
έν τινι νίκη τών 'Ρώσσων βαρέως πληγωθείς
και άτελώς είτα θεραπευθείς, άπέβαλεν ώς ήτο
επόμενον τήν στρατιωτικήν στολήν ήν ένδόξω;
έφερεν, άντί δέ τών πρδς τήν πατρίδα αύτοΰ
ύπηρεσιών διωρίσθη γραμματεύς έν ΙΙετρουπόλει.
'0 μισθός αύτοΰ δέν ήτο μεγάλος καί μόλις
έπήρχει εις τάς σπουδαιοτέρας αύτοΰ άνάγκα;.
Μετά τινα χρόνον δμως προβιβασθείς, έγένετο
μέλος τοΰ έθνικοΰ συμβουλίου, οΰτω δέ μείζονας
προσόδους έχων, ήρξατο σκεπτόμενος καί περί
γάμου. Τυχαίω; έγνώρισε καί ήγάπησεν νεάνιδά τινα γερμανίδα, άφιχθεΐσαν ώς παιδαγωγόν
έν Ί’ωσσία. 'Η ώραιότη; καί χάρις τή; πολυ
θέλγητρου ταύτη; κόρης κατεγοήτευσαν καί κατηχμαλώτισαν τήν καρδίαν αύτοΰ, ή δέ πενία
αύτής ούδόλως τδν έμπόδισεν δπως τήν νυμφευθή δι’ δπερ ούδέποτε μετενόησεν, ώς πολ
λάκις τοΰτο μεταξύ τών φίλων του έλεγεν.
Δυνάμει δέ τοΰ μισθού του ήδύνατο μέν νά
συντηρή τδν έαυτοΰ.οίκον, δέν ήδύνατο δμως νά
άποταμιεύη τι διά τδ μέλλον τών τέκνων του,
άτινα είχον αυξήσει τήν οικογένειαν του.
Τή 5 Ιουλίου 1808 έγεννήθη τδ τελευταΐον
του τέκνον Ελισάβετ, ή θαυμασία αΰτη κόρη,
περί ής καί ό λόγος.
Άποθανόντος τοΰ πατρός χωρίς ούδεμίαν νά
λάβη προαισθησιν περί τοΰ ενδόξου τής μικρά;
Ελισάβετ μέλλοντος, ή οικογένεια είς τήν έσχάτην περιήλθεν πενίαν, έφ’ φ καί μακράν τής
πόλεως έν τή πτωχή συνοικία Wassili-Ostrow
ύπδ ενδεή τινα καλύβην ήναγκάσθη δπως μετοικ'-σθ ή Ζήρ®>
διά τής έργασία; τών χειρών
τη; προσεπάθει δπως πορίζηται τά πρδς τδ ζην
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συνάμα φροντίζουσα δπως έκπαιδεύση καί τά
έαυτής όρφανά.
Ή Ελισάβετ έποίει προόδου; καταπληκτικά;·
ήδη άπδ τής παιδική; αύτή; ήλικία; έδείκνυεν
έξοχον πνευματικήν ικανότητα καί θαυμάσιον
μνημονικόν. Παρά τή; μητρό; τη; έμαθε τήν
Ί’ωσσικήν, τήν Γερμανικήν, καί τήν Γαλλικήν,
έν αί; ώ; παιδίον έξεφράζετο λίαν εύχερώ;.
Προσέτι έγραφε χαριέστατα ποιήματα είς τά;
γλώσσα; ταύτα; καί διηγείτο λαμπρού; μύθου;,
προϊόντα τής ίδιας αύτή; φαντασία;, διεγείροντα
τδν θαυμασμόν ού μόνον τών οικείων άλλά καί
πάντων τών λογιών τών άκουόντων αύτού;.
Καλό; τις γέρων Ιταλό; έκ Φλωρεντίας,
διδάσκαλος τής μουσικής, δστις είχεν έλθει είς
'Ρωσσίαν, δπως καί πολλοί άλλοι ΐνα εΰρη
πόρον ζωής, άποτυχών δμως, ήτο είς τών γει
τόνων της.
Παρ’ αύτοΰ ή Ελισάβετ παίζουσα έξέμαθε
ταχέως τήν Ιταλικήν, ήν είς τδ έξής καί προύτίμα τών λοιπών άλλων γλωσσών. Μετά πολ
λή; εύφωνίας καί χάριτος άπήγγελεν τά ωραι
ότερα μέρη τών ποιημάτων τοΰ Τάσσου καί
τοΰ Άριόστου.
Ο δέ γέρων Ιταλό; άμισθί
έδίδαξε τήν φιλομαθή του μαθήτριαν τά πρώτα
στοιχεία τή; οργανική; καί φωνητική; μουσικής.
Κατά τινα ώραίαν θερινήν ήμέραν πρδ τής
θύρας αύτοΰ ό γέρων ίστάμενος, είδε κύριον τινά
διαβαίνοντα, ξανθήν έχοντα κόμην, φέροντα δίο
πτρα, εύγενή οεικνΰντα μορφήν άνδρδ; λογίου.
Ούτος ήν ό διδάκτωρ κ. GkoSSHEINRICH, φιλό
λογος γερμανός, είδικώς έν τοΐ; πανεπιστημίοις
τής Γερμανίας τον παιδαγωγικόν σπούδασα;
κλάδον. Καί ούτος είχεν έλθει είς 'Ρωσσίαν
εύτυχέστερον έλπίζων μέλλον, άλλά μέχρι τής
έποχής έκείνης, είτε εκ τύχη;, είτε διότι φύσει
ήν λίαν συνεσταλμένο; καί μέτριο;, μόλις ήδύ
νατο νά συντηρήται έκ τινων παραδόσεων.
'0 Ιταλό; μέ γεροντικήν πείραν τδν έν Ι’ωσσία σκοπόν τοΰ εύγενοΰς τούτου Γερμανού μαντεύσας τφ είπε— Κύριε γνωρίζετε δτι άμφότεροι περί τοΰ
αύτοΰ άμιλλώμεθα· — Πώς; άπεκρίθη, άμέσως
ό Γερμανό; άφηρημένο; ώ; άν ή μετά αύτοΰ
διά πολυετούς φιλίας συνδεδεμένος. Πώς; τδ
έργον τοΰ διδασκάλου, τούλάχιστον κατ’ έμέ,
έλαχίστην έχει άξίαν κατά τήν έποχήν ταύτην
έν Ί’ωσσία· έκτδς τούτου αισθάνεται τις λύπην
καί άγανάκτησιν, ήν προξενοΰσιν άνίκανοι μαθηταί εύχαριστούμενοι νά μένωσι δσον τδ δυνατόν
άνόητοι καί άμαθεΐς. Δικαίως λέγει άρχαΐος
τις Λατίνος, "δν μισοΰσιν οί θεοί, ποιοΰσι δι
δάσκαλον”. — Ισιος εύρίσκεσθε σήμερον πολύ
μελαγχολικός. — Ναί, τοΰτο είναι άληθές, έρ
χομαι άπό τίνος μαθητοΰ, δν τρία έτη ήδη δι
δάσκω Λατινικά, καί δέν δύναται νά έννοήση
άπλουστάτην τινα πρότασιν τοΰ Κορνηλίου Νέπωτος. Δέν έχω δίκαιον νά είμαι μελαγχολι
κός; — Πρέπει νά τδν άφήσητε. — Καί έγώ
τοΰτο σκέπτομαι, άπεκρίθη ό Γερμανός μετά
λύπης σείων τήν κεφαλήν του. — Γνωρίζω μι
κρόν δκταετές κοράσιον, έπανέλαβεν ό γέροώ
Ιταλό;, τδ όποιον είμαι βέβαιος, δτι μετά τρεις
ή τέσσαρας μήνας, θά δυνηθή νά μάθη τήν
Λατινικήν γλώσσαν παρ’ 'Υμών. — Άστειεύεσθε ίσως! Τούτο είναι άδύνατον! φυσικώς
άδύνατον! δκταετές μικρόν κοράσιον είς τρεις
ή τέσσαρας μήνας . . . άδύνατον! — Καί δμως
σάς λέγω αλήθειαν. 'Η μικρά αΰτη κόρη έμαθε
παρ’ έμοΰ πρδ δλίγου χρόνου τήν Ιταλικήν,
ήδη δέ συνθέτει μετά πολλής εύκολίας ιταλικά
ποιήματα, άτινα είναι τόσον λαμπρά καί μελφδικά, δσον καί τά ποιήματα τοΰ Τάσσου καί
τοΰ Μεταστασίου. — Δέν πιστεύω δτι ύπάρ
χουσι τοιαΰτα έκτακτα πνεύματα. 'Η διήγησίς

ΕΣΠΕΡΟΣ.
σας, ήν, ώ; φαίνεται, καί ήμεΐς θερμώς πι
στεύετε, στηρίζεται ίσως έπί άπάτης ή ύπερβολής· είμαι πεπεισμένο; περί τούτου. — Ί Ιχι,
όχι Κύριε, δτι σά; λέγω δέν είναι ή καθαρά
άλήθεια, τδ υπερφυές τοΰτο τή αλήθεια κοράσιον
όμιλεΐ, γράφει καί άναγινώσκει τόσον εύχερώς
καί χαριέντως τήν Ιταλικήν, τήν Γερμανικήν,
καί Γαλλικήν γλώσσαν, ώς τήν μητρικήν της τήν
Ί’ωσσικήν. — Πρέπει νά ίδω τδ θαύμα τούτο
δπως τδ πιστεύσω. — Έλθετε μετ’ έμοΰ, καί
άφοΰ ίδητε καί άκούσητε, τότε έκφέρετε όποιαν
θέλετε περί τούτου γνώμην τδ θαυμάσιον τοΰτο
κοράσιον κατοικεί ένταΰθα άπέναντι τής οικία;
μου.
Περίεργος ό Γερμανό; ήκολούθησεν τδν άγαθδν γέροντα όδηγήσαντα αύτόν εις τήν οικίαν
τής Ελισάβετ.
Γυνή, σεμνόν καί σοβαρόν βλέμμα έχουσα,
συνήντησεν αύτούς καί λίαν φιλοφρονώ; ύπεδέχθη.
Ητο ή κυρία Κούλμανν.
— Ποΰ είναι ή Ελισάβετ: ήρώτησεν ό
Ιταλός.
— Εί; τδ μαγειρείο·;, έργάζεται.
— '0 κύριο; ούτος, Γερμανό; καθηγητής καί
διδάκτωρ τή; φιλολογία; έπιθυμεΐ δπως τήν
γνωρίση καί δμιλήση μετ’ αύτής.
— 'Ορίσατε παρακαλώ, είπεν ή κυρία Κούλ
μανν, τήν θύραν τοΰ παρακειμένου δωματίου
άνοίγουσα, άμέσως θά φέρω τήν κόρην μου έδώ!
Καί έξήλθεν.
— Το έξοχον τοΰτο παιδίον είς τδ μαγει
ρείου . . .! άλλ’ δμως τί σημαίνει, μήπως καί
ή Σαπφώ δέν θά ήναγκάζετο νά ύποκύπτη είς
παρόμοιας οίκιακάς μέριμνας; — Βεβαίως, άπε
κρίθη ό Γερμανός δστις μετά προσοχής έξετάζων
καί παρατηρών τήν απλήν τοΰ δωματίου διακόσμησιν, προσέθηκεν Ίδετε, οί άνθρωποι ούτοι
ζώσι μέν έν πενία ώς σεις καί έγώ, τά πάντα
δμωςέντφ οίκίσκφ των είναι καθαρά καί κομψά.
Ή μικρά Ελισάβετ εισέρχεται μέ φαιδρόν
πρόσωπον, μέ λάμποντας οφθαλμούς καί μέ
παιδικήν άφέλειαν, χαιρετφ τδν ξένον, είτα μέ
καθαράν ιταλικήν προφοράν λέγει πρός τόν γέ
ροντα φίλον τη;· "Λοιπόν μοι έφέρατε τήν τραγφδίαν τοΰ’Αλφιέρη;” " Οχι μικρά μου φίλη.
δχι· '0 φίλο;, δστι; μοι είχεν ύποσχεθή νά μοι
δώση ταύτην δυστυχώ; άνεχώρησεν.” — Αχ!
έως πότε λοιπόν πρέπει νά περιμένω τδ βιβλίον
δπως άναγνώσω τάς ώραίας σκηνάς έν τή τραγφδία ό’Αγαμέμνων; — Πώς; θαυμάζων είπεν
ό Γερμανός, σύ τόσον μικρά ένδιαφέρεσαι διά
τόν Άλφιέρην καί τδν Άγαμέμνονα; — Έγώ
δέν είμαι μικρά, άπήντησεν μειδιώσα ή Ελι
σάβετ. Έγώ ένδιαφέρομαι οχι μόνον δια τδν
’Αλφιέρην, άλλά έν γένει διά πάντα: τούς Ιτα
λούς ποιητάς, Σείς δμως κύριε βεβαίως δέν
είσθε Ιταλός· νομίζω δτι είσθε γερμανός. —
Πόθεν τδ συμπεραίνεις; — Έκ. τής φυσιογνω
μίας σας καί έκ τή; προφοράς ήν έχητε εί;
τήν ιταλικήν, έκτος δέ τούτου ή μήτηρ μου μοι
είχεν είπή έν τω μαγειρειφ δτι εισθε γερμανός
καθηγητής, δέν είπε; οΰτω;, μήτερ! — Ναί,
τέκνον μου, μάλιστα έπιθυμεΐ νά σέ γνωρίση
καί δμιλήση μαζύ σου, δπερ είναι μεγάλη τιμή
δΐ έσέ καί δΐ έμέ. — Ελισάβετ, δεΐξον τφ
κυρίφ τούτφ τήν ικανότητα σου, άπάγγειλον
στίχους τινα; τοΰ Τάσσου, είπεν ό Ιταλός, καί
εύθύς ή μικρά έκ μνήμη; καί έλευ&έρω; Απήγ
γειλε μετ’ έμφάσεω; ώραΐον τεμάχιον έκ τής
"Έλευθερωθείσης Ιερουσαλήμ”. — Εύγε, Εύγε,
κατενθουσιασμένο; άνέκραξεν ό Γερμανός, είτα ή
μικρά διηγήθη μύθον τινα γαλλικόν τοΰ LaΕΟΝΤΑΙΝΕ, μετά ταΰτα μέρος τοΰ Κώδωνος τοΰ
Schiller, καί τέλος ρωσσικόν τι ποίημα προϊόν
ίδιον τής μικράς ποιητρίας.
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— Νομίζετε τώρα κύριε, είπεν ό Ιταλός,
οτι το εύφυές τοΰτο κοράσιον, έν βραχεί δια
στήματα δέν θά δυνηθή νά μάθη παρ’ υμών
τήν Λατινικήν: — Είμαι πεπεισμένος περί τού
του· άκαδημαϊκοί ρήτορες, δύνανται ένταΰθα
έρχόμενοι, τήν άφελή καί φυσικήν τέχνην τής
άπαγγελίας νά διδαχθώσι, καί δΐ έτερον δέ
λόγον έπεθύμουν νά διδάξω τδ παιδίον τοΰτο,
δπως δοκιμάσω κατά πόσον είναι δυνατόν ν’ άναπτυχθή τδ άνθρώπινον πνεύμα έν τόσω λεπτφ
περιβλήματι, είτα στραφεί; πρδ; τήν μικράν είπεν— Επιθυμείς νά μάθη; καί άλλας γλώσσας;
— Μάλιστα, κύριε, εύχαρίστως ήθελον νά μάθω
καί άλλα; γλώσσας, τήν ’Αγγλικήν . . . άλλά δέν
έχω διδάσκαλον, ή δέ μήτηρ μου δέν δύναται
νά πληρώνη διδάσκαλον διότι εί'μεθα πτωχοί.
— Εγώ γνωρίζω τήν’Αγγλικήν, τήν Ισπανικήν
καί δλίγον τήν Πορτογαλλικήν, δύναμαι νά σοι
διδάξω τά; γλώσσα; ταύτας καθώς καί τήν Λα
τινικήν θά δυνηθής δμως σύ νά μάθης τόσας
γλώσσας; — Μήπως γνωρίζετε καί τήν Ελ
ληνικήν; — Βεβαίως, έπιθυμεΐ; νά μάθης καί
ταύτην; — Πάρα — πολύ μάλιστα, διότι θέλω
ν’ άναγνώσω τόν Ομηρον καί τόν Σοφοκλή έν
τή πρωτοτύπω αύτών γλώσση καί ούχί έν γερμανικαΐ; ή ρωσσικαΐ; μεταφράσεσιν, ώ; μέχρι
τοΰδε έποίουν. — Άλλά μικρά μου, είπεν έκπληττόμενος ό Γερμανός, δύνασαι σύ νά βαστάσης
τοσοΰτον πνευματικόν φορτίον; — Καί διατί
όχι, θά φροντίζω μάλιστα δπως σάς ευχαριστώ
πολύ διά τής έπιμελεία; μου, διότι αΰτη σκέ
πτομαι δτι θά είναι καί ή μόνη άμοιβή σας.
— Καλώς, αΰριον λοιπόν θ’ άρχίσωμεν τήν
Λατινικήν κατά πρώτον; — Άλλά, κύριε, μέ
λύπην τη; είπεν ή κυρία Κούλμανν, τί θά ώφελήσωσι τήν κόρην μου τά Λατινικά, Ελληνικά
καί τόσαι άλλαι ξέναι γλώσσαι; ίσως έμαθε
περισσότερα ή δσα έπρεπε νά μάθη, άναγκαιότερον είναι διά τον προορισμόν της νά μάθη
καλλίτερον τήν ραπτικήν, τήν μαγειρικήν καί
τήν λοιπήν οικιακήν οικονομίαν, έπειτα, τέκνον
μου, γνωρίζεις τήν πενίαν μου, πώς θά δυνηθώ
νά σοι άγοράσω τόσα βιβλία; — Έγώ θά φρον
τίσω περί τούτων, είπεν ό Γερμανό; καθηγητής.
'Η Ελισάβετ είναι πνεύμα έξοχον, δπερ θέλει
κινήση τδν θαυμασμόν τοΰ κόσμου, έμπιστεύθητε
τήν κόρην σας είς έμέ, τά δέ λοιπά τού σκο
τεινού ήμών βίου άφητε είς τήν θείαν Πρόνοιαν.
Τά μαθήματα ήρχισαν δ κ. Grossheinbii η,
ούδέποτε είχε μαθητήν ώς τήν Ελισάβετ· έκα
στον πρός αύτήν μάθημα ήτο δΐ αύτόν εν δώρον,
μία εύχαρίστησις, ήσθάνετο έαυτόν ευτυχή καί
έπαυσε πλέον νά λέγη τδ Λατινικόν λόγιον "δν
οί θεοί μισοΰσι ποιοΰσι διδάσκαλον”.
'Η Ελισάβετ εί; ολίγα έτη έξέμαθεν έντελώς
όχι μόνον άπάσας τάς γλώσσας, άς έγίνωσκεν
ό Γερμανός φιλόλογος άλλά παρά τίνος "Ελληνος τυχαίως κατοικήσαντος έν ΙΙετρουπόλει
έμαθε καί τήν νεο-έλληνικήν πρδς ήν τοσαύτην
είχεν άποκτήσει εύχέρειαν, ώστε ταύτην ομιλού
σα, πολλάκις ένομίσθη Έλληνίς. Έκ τών άρχαίων 'Ελλήνων ποιητών, προετίμα τδν Όμηρον,
τόν Πίνδαρον, τδν Σοφοκλή καί τδν Άνακρέοντα.
Είναι άκατανόητον, καί δμως άληθές, δτι έν
διαστήματι τριών καί μόνον μηνών έμαθε τήν
δύσκολον ταύτην γλώσσαν. Τδ εύαγγέλιον τοΰ
Ματθαίου άνεγίνωσκεν πάντοτε έκ τής Ελλη
νικής, τά δέ ποιήματα τοΰ Άνακρέοντος άπό
τής Ελληνικής μετέφρασεν εις τήν Ί’ωσσικήν,
Γερμανικήν, Γαλλικήν, Ιταλικήν καί Λατινικήν
καί μάλιστα είς κομψοτάτους στίχους, άξιους
τών πρωτοτύπων.
Είτα μετέφρασε ραψφδίας τινάς έκ τοΰ "άπολεσθέντος Παραδείσου” τοΰ Μίλτωνος είς τήν
Γερμανικήν, έκ τής Ισπανικής τούς μύθους τοΰ

Iriarte, και έκ τής Πορτογαλλικής τάς ώδάς
τοΰ Μανωήλ, προσέτι τάς τραγιμδίας τοΰ Άλφιέρη και τά ποιήματα τοΰ Μεταστασίου είς τήν
'Ρωσσικήν, τάς δέ ώδάς τοΰ Όρατίου, αποσπάσ
ματα έκ τής Ίλιάοος καί πολλά άλλα κλασσικά
τεμάχια, είς τήν Ιταλικήν.
Ό κόσμος έύαύμαζε μέν καί έπήνει τήν
εξοχον ποιητικήν φαντασίαν καί τήν έκτακτον
ευφυΐαν τής ’Ελισάβετ, ουδέποτε δμως συνέδραμεν τό έκτακτον τοΰτο κοράσιον, δπερ έζη
έν τή έσχάτη πενία καί άνάγκη.
Ένδεκαετής ήν ή’Ελισάβετ δτε τινά τών ποιη
μάτων αύτής περιήλΟον είς χεΐράς τοΰ Goethe
καί τοΰ Ίωάννου Παύλου (Richter), άμφότεροι
δέ οί ποιηταί έςεφράσΟησαν λίαν ευνοϊκώς διά
τήν άφέλειαν καί ωραιότητα τών ποιητικών
ιδεών τοΰ δυστυχούς κορασιού τοΰ κατοικοΰντος
έν τινι έλεεινή καλύβη, παρά τάς δχΟας τής
Νέβας. Καί τφ δντι ό οίκίσκος αύτών ήτο το
σοΰτον σεσαβρωμένος, ώστε έκινδόνευεν νά πέση,
οι’ δ ό σεβάσμιος ίερεΰς Άβρανομώφ, κάτοχος
τής άρχαίας κλασικής φιλολογίας καί γινώσκων
τας προόδους τής Ελισάβετ, προσέφερεν αύτοΐς
μικράν κατοικίαν έν τή οικία του. 'Η οικογένεια
μετ’ εύγνωμοσύνης έδέχθη τήν εύγενή προσφοράν,
ή δέ ’Ελισάβετ έν λογιδρίφ λατινιστί γεγραμμένφ έςέφρασε αύτώ τάς εύγνωμοσύνας της καί
εύχαριστίας. Παρά τοΰ ίερέως δέ έμαθε προσέτι
τήν Σλαβικήν καί τήν Σερβικήν, καί ούτως ή
’Ελισάβετ ώς δεκαπενταετές κοράσιον άνεγίνωσκεν ώμίλει καί έγραφεν μετά μεγίστης εύχερείας Ενδεκα ζώσας καί δύο νεκράς γλώσσας.
Κατά παρακίνησιν τοΰ κ. Grossheinricii
εν ποιήματι έξύμνησεν το δνομα τοΰ Ιΐινδάρου
κατα τό παράδειγμα τής άρχαίας ραψωδού Κοριννης, τό έργον δέ τοΰτο παραβάλλεται πρός
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τά λαμπροτέρα έργα, δσα ποτέ παρήγαγεν ή
'Ελληνική λυρική ποίησις έν τή ύψίστη αύτής
ά*
ΡΪ·
Άσήμαντόν τι γεγονός ήρκει δπως είς μέγα
τι καί υψηλόν έξεγείρη τήν φαντασίαν αύτής.
Ουτω ποτέ δτε ό αύτός κύριος Geossheinbich,
έκ τής δημοσίας βιβλιοθήκης δανειστείς τό σύγ
γραμμα τοΰ Belzoni περί Αίγύπτου, έδωκεν
αύτή πρός άνάγνωσιν, τόσον ένετυπώβη είς τήν
μνήμην της σημείωσίς τις τοΰ συγγραφέως δτι,
είς τι μέρος τοΰ Νείλου, δπου άπωλέσβη ποτέ
πλοΐον, έσχηματίσΟη ή νήσος Dsherma, ώστε
έζ τής αφορμής ταύτης συνέγραψεν εν έκ τών
εύφυεστάτων αύτής ποιημάτων ή σκάφινος νή
σος” μέ μόνην τήν διαφοράν, δτι μετέΟηκεν τήν
σκηνήν άπό Αίγύπτου είς 'Ελλάδα, είς ής τά
παράλια πάντοτε έτρέπετο τό έαυτής πνεύμα.
Ιδού δέ τί έγραψεν έν τώ ήμερολογίφ της ζη
τούσα χώραν ώς σκηνήν τού ποιήματος της.
Είχον προ έμοΰ τόν χάρτην τής 'Ελλάδος, μάτην
δ’ έπί πολλάς ώρας έζήτουν νήσον τινά παρά
τάς έκβολάς τών ποταμών τής Βοιωτίας, δτε
τυ/αίως έκ τοΰ καλάμου μου στάγών μελάνης,
πεσοΰσα έπί τών εκβολών τοΰ Κηφισσοΰ, μοί
'σχημάτισε τήν ποΟουμένην νήσον, πρός τί λοι
πόν τοσαύτη σκέψις; είπον, άς φαντασΟώ έν
ταύθα τήν διά το ποίημά μου ζητουμένην νήσον
μόλις εί/ον περάνει τον συλλογισμόν μου, είδον
τώ δντι έπί τής αριστερός όχθης τής λίμνης
έρείπια άτινα πρότερον αγνοώ πώς διέφυγον
τής προσοχής μου.” Αί ποιήσεις τής’Ελισάβετ
ήσαν λαμπραί καί αξιοθαύμαστοι, ούδέν δμως
κέρδος προσέφερον αύτή, δι’ ο ή πενία έν δλη
αύτής τή δυνάμει έοασίλευεν έν τίμ πενιχρώ
αύτής οίκφ, έν φ είς άνΟηράν ηύςήΟη κόρην ή
μεγίστη ποιήτρια τής 'Ι’ωσσίας, μόνη άπάσας
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τάς οικιακά; έκτελοΰσα έργασία;. Πολλάκις
μήτηρ και κόρη ύπέφερον σιωπηλώ; ύπδ πείνη;
και ρίγους, δτι δέ δύναται τις νά θαυμάση είναι
δτι, ούδέποτε, ούδέ καν παράπονον έξεφυγε τών
χειλέων τής θαυμαστής κόρης ώς θεωρούσης
έαυτήν άξίαν καλλίτερα; τύχης.
Ί ά πάντα ύπέφερε σιωπηλώς και πραέως.
Ότε έπορεύετο εί; τήν κρήνην δπως κομίσηται
ύδωρ, μειδιώσα, παρέβαλεν έαυτήν προς τάς βασιλόπαιδας τοΰ Ελληνικού παρελθόντος, δι’ άς
λέγει ό αρχαίος ποιητής Ομηρος οτι μόναι
έπορεύοντο εις τδν ποταμόν δπως φέρωσιν ύδωρ
καί πλύνωσι τά εαυτών ενδύματα. Ό Γερμανός
διδάσκαλος, ό γέρων ’Ιταλός, καί ό άγαθός '1ερεύς ήσαν οί μόνοι τής οικογένειας πιστοί φίλοι
μετ' εύγενείας καί λεπτότητος βοηθοΰντες αύτήν.
ΊΙ πενία έβοήθει τήν πενίαν.
Κατά παρακίνησιν δέ τών φίλων της τούτων,
κατήρτισε συλλογήν τινα εκλεκτών ασμάτων τού
Άνακρέοντος εις πέντε γλώσσας καί έπεμψε
ταύτην τή αύτοκρατείρα ’Ελισάβετ Άλεξίεβνα,
άσήμαντον δέ χρηματικόν ποσόν ήτο ή αμοιβή
της, ήν καί δι' δλου τοΰ βίου αύτής έλαβε, ή
μεγαλοφυής αύτη 'Ρωσσίς ποιήτρια· διά τοΰτο,
ούδέποτε πλέον έπειράθη διά τοιούτων μέσων
νά βελτίωση τήν τύχην αύτής.
'11 ώραία ψυχή τής ’Ελισάβετ, κατωκει καί
είς ώραΐον σώμα, τόσον τέλειον δσον τελεία καί
ή έξοχότης τοΰ πνεύματός της. Εις έκ τών
βιογράφων της, περιέγραψεν αύτήν ούτως· "ΊΙ
φύσις φαίνεται δτι, εν τώ έκτάκτφ τούτφ
πλάσματι ήθέλησε νά ένωση πάντα τά δώρα,
δι’ ών τιμά τό πλήθος τών θνητών. ΊΙ ’Ελι
σάβετ Κούλμανν, ήτο σπανία ώραιότης. Τό
υψηλόν καί ραδινόν αύτής σώμα, τδ εύρύ μέτωπον, ή καστανόχρους κόμη, τδ εύγενές πρόσωπον, ή ελληνική κατατομή, οΐ μεγάλοι καί
λάμποντες αύτής κυανοί όφθαλμοί, ταΰτα πάντα
έξέφραζον τήν δύναμιν τοΰ πνεύματός της. Πάν
τες οΐ βλέποντες αύτήν συνεκινοΰντο · βασιλική
τις μεγαλοπρέπεια ήν έντετυπωμένη έπί τοΰ
δλου αύτής σώματος· τό μειδίαμα της ήτο
σεμνόν καί χαρίεν, ή φωνή τη; λυγερά, εύκαμπτος
καί καθαρά, ήν οΐονει άντανάκλασις τής έσωτερικής λαμπρότητος τής ψυχής της καί τών
λεπτοτάτων αύτής αισθημάτων. Δύναμαι νά
εΐπω δτι τό πνεύμα τής αρχαίας 'Ελλάδος δπερ
ένεψύχου αύτήν, είχε διαλύσει έπ’ αύτής απασαν
τήν μαγευτικήν έκείνην ώραιότητα. ΊΙ θελκτική
δ’ αύτη ώραιότης, έκοσμεΐτο πρός τούτοις καί
δι’ αύστηράς ήθικής.
"Οτε είργάζετο έν τοΐς έργοις τοΰ πνεύματος,
έκάθητο ακίνητος, μέ σοβαρόν δμμα καί ημί
κλειστα χείλη· δέν έβλεπεν ή είς 'έν καί μόνον
άντικείμενον, τδ πρόσωπον της έγίνετο ωχρόν,
ή δέ εκφρασις της λυπηρά καί δύςθυμος. Μυ
στηριώδης τις δύναμις, ένετύπου έπ’ αύτής τήν
σφραγίδα άκαταδαμάστου ισχύος ύπδ τδ κράτος
τής δποίας έφαίνετο δτι ένήργει.
ΊΙ κατάστασις δμως αύτη δέν διήρκει πολύ·
έςαίφνης έφαιδρύνετο, μειδιώσα άνύψει τήν κε
φαλήν, καί πάσαι αί κινήσεις αύτής έξέφραζον
ζωήν, έπιτυχίαν, χαράν. Αύτη ήτο ή στιγμή,
καθ’ ήν ήδύνατο νά εΐπη "έπερατώθη τδ έργον”,
ήτο ή στιγμή τοΰ θριάμβου τοΰ πνεύματός της.
Περίεργον δέ δτι έν τοιαύταις στιγμαί; τοΰ
υψιστου αύτής ποιητικού ένθουσιασμού ή νεάνις,
κατελαμβάνετο ύπδ άκαταλήπτου τινός προαισθήσεως έπικειμένου θανάτου· ήσθάνετο δτι ή
μοίρα εΐχεν ήδη αποφασίσει περί τού τέρματος
τής γήινου αύτής ΰπάρξεως, δτι τάφος πρόωρος
ήτοιμάζετο δπως δεχθή αύτήν.
Ή ’Ελισάβετ συνετώς ποιούσα, έκρυπτε τάς
λυπηράς ταύτας προαισθήσεις άπδ τής προσ
φιλούς αύτής μητρός, σκοτεινώς δμως έξέφραζεν
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ταύτα; έν τοΐς ποιήμασιν αύτής, ώς μυστηριώ
δεις προφητείας. Καί αληθώς, ταχέως έγκατέλιπεν τον κόσμον τούτον, οςτις ούδέν ετερον
παρέσχεν αύτή ή δυστυχίαν.
II Ί,λισάβετ
άπέθανεν, ούχί ώς θύμα τών πνευματικών αυτή;
κόπων, άλλ’ ώς θύμα τών στερήσεων, ας παρ
έσχεν αύτή πικρά πενία.
Κατά τδ φθινόπωρον τού 1826 ετέλει τους
γάμους τη; μία τών συγγενών τής’Ελισάβετ· ή
ήμέρα έκείνη ήτο βροχερά καί θυελλώδης, ρι
γούσα δέ μετέβη είς τήν’Εκκλησίαν ή τρυφερά
’Ελισάβετ, μή έχουσα θερμότερο·/ έπανωφόριον,
τδ δριμύ έκεΐνο ψύχος κατέβαλεν αύτήν έμφυτεύσαν έν τώ στήθει αύτής, καί τδν πυρήνα
τοΰ θανάτου. ’Επί πολύ προσεπάθει δπως αποκρύψη τήν λυπηράν αύτής κατάστασιν άπδ τής
άγαπητής της μητρός, τώ δέ πιστώ αύτή; φίλφ,
τώ διδάκτορι GrOSSHEHSBICH , έλεγεν δτι πολύ
ταχέως θέλει άποθάνει.
Ο χρηστός Γερμανός
παρηγορών αύτήν ελεγεν δτι έλπίζει τούναντίον
πολύ ταχέως ν’ άναλάβη δπως ποιήση νέας λαμ
πρός ποιήσεις, νέα λαμπρά έργα, πρδς α μειδιώσα ή ’Ελισάβετ άπεκρίθη τδ τοΰ SCHILLEB
έκ τής νύμφης τής Μεσσήνης "ισχυρός έκλογεύς
είναι δ χάρος”. Καί είχε δίκαιον, ό ήλιος της
δόξης έμελλε ν’ άνατείλη λάμπων έπί "τού εαυτής τάφου, ήναγκάσθη νά πέση επί τής κλίνης,
έξ ής δέν ήγέρθη πλέον.
Έν τή πόλει διεδόθη δτι ή Ελισάβετ βαρέως
άσθενεΐ καί τοΰ κινδύνου έπελθόντος ό κόσμος
ήσθάνθη σπουδαΐον τής συμπάθεια; ένδιαφέρον.
ΊΙ Αύτοκράτειρα διέταξεν δπως ούδενδ; φεισθώσιν δπως σώσωσι τήν παρθένον 'Ρεύματα χρυσού
είσέρρεον ήδη είς τήν πενιχρόν κατοικίαν, είς
ήν κλινήρης άνευ έλπίδο; κατέκειτο ή Ελισάβετ,
ένδοξοι ιατροί προσεπάθουν δπως άφαιρεσωσι το
θύμα άπδ τών χειρών τοΰ θανάτου, άλλ εις
μάτην. Τή 19 Νοεμβρίου 1826 ήσθάνθη ή
Ελισάβετ δτι έπλησίασε τδ τέλος.
Έζήτησεν ιερέα, έξωμολογήθη καί έκοινώνησεν κλαίουσα τών άχράντων μυστήριων απο
τών χειρών τοΰ βαρέως έπί τώ Οανάτφ αυτής
πενθούντος ίερέως Άβρανομώφ. Κατ’ αιτησιν
τής Ονησκούσης, ό άγαθός ίερεύς άνεγίνωσκεν
εύχάς πρδς τδν θεόν δπως εύμενώ; τδ έαυτής
δεχθή πνεύμα πριν ή δέ τελείωση τήν άνάγνωσιν,
ό άγγελος τοΰ θανάτου έφάνη, ή σάλπιγξ τής
αίωνιότητος ήχησεν άμετακλήτως καί ή ψυχή
τής Ελισάβετ έλαφρά άπεπτη . . . Κλαίοντες
δέ και θρηνούντες ή δυστυχή; μήτηρ καί οί
πιστοί αύτής φίλοι περιεκύκλωσαν τήν νεκρικήν
αύτής κλίνην.
Ουτω λοιπόν έζησεν καί άπέθανεν ή θαυμασία
κόρη, ή εύφυεστάτη ποιήτρια τή; 'Ρωσσίας, ή
Ελισάβετ Κούλμανν άγουσα τδ δέκατον έβδομον
τής ήλικίας της έτος. Τδ μέν σώμα αύτής
έτάφη έν μέσφ άπειρων συγκινήσεων έν τφ Σμολενσκικφ νεκροταφείο) τής Πετρουπόλεως, τδ δέ
πνεύμα αύτής ζεΐ άθάνατον ένταΐς λαμπραί; αύτής
ποιήσεσι καίέν τοΐς λοιποΐς θαυμάσιοι; αύτήςέργοις.
ΊΙ αύτοκράτειρα’Αλεξάνδρα θεοδωρόβνα καί
ή μεγάλη δούκισσα 'Ελένη Παύλοβνα μεγαλοπρεπέ; αύτή ήγειραν μνημεΐον έκ μαρμάρου τής
Καρράρας, έφ’ ού έν μέσω τρυφερών συμβολικών
άνθέων. θεάται ή Ελισάβετ τήν έαυτής κεφαλήν
διά τής άριστερα; ύποβαστάζουσα. Έπί τής
βάσεως τοΰ μνημείου αύτής, δπερ 'Ελληνικόν
φέρει ρυθμόν, ώραία έν 13 γλώσσαι; έτέθησαν
έπιγράμματα. έπί τοΰ έν τή Ισπανική δέ γλώσση
γεγραμμένου επιτύμβιου, άναγινώσκομεν το έξής
σύντομον μέν, έκφραστικώτατον δμως επίγραμμα.
"Ό Θεός έπί μικρόν έπεμψε ταύτην είς τήν
γήν, δπως δείξη έν θαύμα τοΐς άνθρώποις.”
Κατά τό Γερμανικόν

ύπό τής όεσποινίδος Καλλιόπης ΝαΟύμ.
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II ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΔΕΧΟΜΕΝΗ ΕΙΣ ΑΚΡ0ΑΣ1Ν ΤΟΝ ΛΟΡΔΟΝ

WOLSELEY.
(Μετά είκόνος, δρα σελ. 237.)

'Ο νικητής τής Αίγύπτου, ό δαφνοστεφής
στρατηγός Wolseley, ή, ώς λέγεται σήμερον,
ό λόρδος Wolseley, άμα έπανακάμψας έξ Αί
γύπτου έσπευσε νά παρουσιασθή ένώπιον τής
άνάσσης αύτοΰ έν τώ έν Βαλμόραλ μεγάρφ.
II άκρόασις αύτη έλαβε χώραν έν τή ιδιαιτέρα
τής βασιλίσση; αιθούση, τή έν τή άπλότητι αύ
τής μεγαλόπρεπε!. ΙΙαρίσταντο δέ είς τήν άκρόασιν ή θυγάτηρ τής βασιλίσση;, πριγκήπισσα
Βεατρίκη, καί ή νύμφη αύτής, δούκισσα τοΰ
Connaught.
Άμα άνηγγέλθη τή βασιλίσση δτι ό στρα
τηγός έφθασεν. έξήλθεν αυτή τοΰ κοιτώνός της
καί μετά πολλής χάριτος καί εύμενείας συνεχάρη τφ στρατηγό» έπί τή αίσια αύτοΰ έπανόδφ
εις τήν πατρίδα καί έπί τή έπιτυχεΐ αύτοΰ εις
Αίγυπτον εκστρατεία. Ό Wolseley, φορών
άπλουστάτην πολιτικήν ενδυμασίαν, ηύχαρίστησε
τήν βασίλισσαν διά τούς άπονεμηθέντας αύτώ
τίτλους καί βαθμούς, είπών δτι ούδέν επραξεν
ή τό πρδς τήν πατρίδα καί τήν άνασσάν του
καθήκον. ΊΙ άκρόασις παρετάθη έπί ώραν, διότι
ή βασίλισσα μετά πολλοΰ ενδιαφέροντος έζήτησε
νά μάθη τά καθ’ έκαστα τής τελευταίας έκστρατεία; καί μετά μητρικής υπερηφάνειας ήκροάτο
τοΰ στρατηγού άφηγουμένου τήν λαμπράν τοΰ
δουκος τοΰ Connaught διαγωγήν.
ΊΙ άκρόασις αύτη έν δλη τή άπλότητι καί
τή άφελεία αύτή; είχε πολύ τδ έπιβάλλον.
Κατά τοΰτο οί "Άγγλοι είναι πράγματι άνώτεροι
δλων τών άλλων έθνών έννοούσιν δτι τδ μεγα
λείου δέν συνίσταται είς πομπώδεις επιδείξεις
και είς παιδαριώδεις παρουσιάσεις καί έπισήμους
ύποδοχάς. Έν άλλω κράτει οίφδήποτε στρα
τηγός έπιστρέφων νικητή; ήθελε γείνει δεκτός
διά επισήμων ενδείξεων καί διαγεγραμμένων δια
δηλώσεων. Έν Λονδίνφ ό Wolseley έφθασεν
ώς άπλούς ταξειδιώτης, οδοιπορικόν φορών έν
δυμα καί έχαιρετίσθη παρά τοΰ είς τδν σιδηρο
δρομικόν σταθμόν συρρεύσαντος πλήθους έγκαρδίως μέν, άλλ’ ούχί μέ τυμπανοκρουσίας, μέ
παρατάξεις στρατού, μέ μουσικούς ύμνους καί τά
τοιαΰτα. Ίπάρχουσιν έν Ευρώπη μικραί αύλαί,
έν αίς ό ήγεμών δέν ποιεί βήμα, έάν δέν έκδοθή προς τούτο έπίσημον, μακροσκελές πρό
γραμμα, καί είς τδ θέατρον άκόμη οσάκις μετα
βαίνει συνοδεύεται ύπο λαμπαδηφόρων υπηρετών
καί λογχοφόρων ιππέων ■ ύπάρχουσι κράτη μικροσκοπικά, έν οίς στρατηγός έπιστρέφων έκ
πολέμου, έν φ ίσως ούδέ διεκρίθη, εισέρχεται
είς τήν πόλιν έν μέσφ παρατεταγμένων ξιφών
καί δπλων καί σημαιών, δίκην 'Ρωμαίου αύτοκράτορος· καί δμως τά κράτη έκεΐνα κατά μυ
ριάδας ίσως μόνον μετρούσι τούς κατοίκους καί
κατά χιλιάδας τούς στρατιώτας. Έν ’Αγγλία,
τή ισχυρά καί πλούσια, έν Αγγλία τή θαλασσοκράτορι, ό ένδοξο; στρατηγός, ό έν μια καί μόνη
μάχη κατατροπώσας τδν έχθρόν, έπιατρέφει ώς
ό τελευταίος ιδιώτης καί άπδ τοΰ σταθμού τοΰ
σιδηροδρόμου μεταβαίνει κατεσπευσμένως είς
τήν οικίαν του, δπως εύρη έκεΐ πάλιν τά φίλτατά του πρόσωπα, άφ’ ών πρδ μηνών έχωρίσθη.
ΊΙ ήμετέρα είκών παριστα τήν πρώτην άκρόασιν τού Wolseley παρά τή βασιλίσση. ΊΙ
αίθουσα είναι άπλουστάτη, διακοσμείται δέ δλη
διά προϊόντων τής εγχωρίου, σκωτικής βιομη
χανίας καί τέχνης. ’Αριστερά εισέρχεται ή βα
σίλισσα, άπλούστατα ένδεδυμένη, καί ένώπιον
αύτής βαθεΐαν ποιεΐ ύπόκλισιν ό ήρως στρατη
λάτης, καί ούτος τήν απλήν οδοιπορικήν φορών

Άρ. 39.

113 Δεκεμβρίου 1882.]

στολήν. Δεξιά δέ ϊστανται οΐ δύο μάρτυρες τή;
σκηνής ταύτης, αί δύο πριγκήπισσαι, ή θυγάτηρ
καί ή νύμφη τή; άνάσσης. Ούτε σωματοφύλακες
φαίνονται, ούτε θαλαμηπόλοι, ούτε ύπασπισταί
παρασημοφοροΰντες, ούτε κυρίαι τή; αύλής. ούτε
δλα έκεΐνα τά πρόσωπα, άνευ τών όποιων δέν
φανταζόμεθα αυλήν. Καί δμως πόσον μεγαλο
πρεπή; είναι ή άπλότη; καί ή άφέλεια αύτη!
Πόσον συγκινεΐ καί ύψοΐ τον νούν καί τήν καρ
δίαν! ΙΙά; τις άναλογιζόμενος ταΰτα δέν δύναται
ή νά όμολογήση δτι τό ’Αγγλικόν έθνος είναι
πράγματι μέγα καί ύπερήφανον, έθνος σεβόμενου
καί τήν θρησκείαν του καί τόν ήγεμόνα του.

ΜΙΧΑΗΛ Ο Π ΑΛΑ ΙΟ ΛΟΓΟΣ.
Ιστορικόν διήγημα ύπό Ί. Π«ρβ«>'<ί;'λοι·.

ΚΕΦΑΑΑ10Ν ΠΡΩΤΟΝ.

Θ ε ό ο ω ο ο ς ό Α ά σ κ α ρ ι ς.

Έπί τής άριστεράς τοΰ Έρμου όχθης, είς
τούς πρόποδας τοΰ όρους Σιπύλου καί είς μικράν άπό τή; πόλεω; Μαγνησίας άπόστασιν
ύψοΰτο περί τά μέσα τής δεκάτης τρίτης έκατονταετηρίδος φρούριον, δπερ έφαίνετο ώσεί
δχυρωθέν διά χειρός τών άνθρώπων έκ συνεννοήσεως πρδς τήν χεΐρά τής φύσεως. Άπό τοΰ
ύψους τού φρουρίου τούτου το βλέμμα έξετείνετο
προς τήν πεδιάδα, ήν ό Ερμος διά τών δφιδοειδών αύτοΰ περιέβρεχε περιστροφών καί έλιγμών.
Εύχαρίστως άνεπαύετο τδ δμμα έπί τών καταφύτων τού ποταμού όχθών καί έστρέφετο πρό;
τόν ήρεμον ορίζοντα, δν ουδέποτε άναθυμιάσεις
καί σπανιώτατα τά νέφη έθόλουν.
Τδ φρούριον τούτο είχον άνεγείρει οί τοΰ
Βυζαντίου αύτοκράτορες ώς προπύργιον, άφ’ ού
μετά τήν άλωσιν τής έπταλόφου αύτών παρά
τδν Βόσπορον πρωτευούσης ύπδ τών Σταυρο
φόρων ήναγκάσθησαν νά καταφύγωσιν είς τήν
’Ασίαν καί νά έξασφαλίσωσιν έκεΐ τόν θρόνον
αύτών. Άνήγειραν δέ τδ φρούριον ούχί δπως
προφυλάξωσι τήν χώραν άπδ τών βαρβαρικών
έπιδρομών άλλ’ δπως ευρωση» έν αύτώ κέντρου
ένεργείας διά τήν ώραν έκείνην, καθ’ ήν ήθελον
προβή είς άνάκτησιν τής άρχαίας αύτών πρω
τευούσης.
'Ο λεοντόκαρδος Βατάτσης είχε περιβάλει
τδ φρούριον τούτο διά στερεών επάλξεων, διότι
ό Βατάτσης καθ’ δλον αύτοΰ τδν βίον μόνον του
μέλημα είχε τήν άνάκτησιν τής έλληνικής πρω
τευούσης, καί ταύτην άφησεν άποθνήσκων κλη
ρονομιάν είς τδν υιόν καί διάδοχον αύτοΰ Θεό
δωρον, τδν Θεόδωρον έκεΐνον, δστις είς άνάμνησιν
τοΰ μητρόθεν πάππου του έλαβε τδ δνομα τού
Λασκάρεως καί τήν πρωτεύουσάν του έστησεν
έν Μαγνησία. Άλλά καί ό υιός δέν ήδυνήθη
νά έκτελέση τήν τελευταίαν τοΰ πατρός του εν
τολήν. Δέν εΐχεν είσέτι ηχήσει ή ώρα τής
άνακτήσεως τής πόλεως τού άγιου Κωνσταντίνου
ύπδ τών Ελλήνων . . .
Έν ώραία θερινή ήμέρφ περί τήν δύσιν τού
ήλιου ίσταντο έπί ένδς τών ύψηλοτέρων πύργων
τού φρουρίου τούτου δύο άνδρες, οίτινες έφαί
νοντο σοβαρώς συνδιαλεγόμενοι. 'Ο δύων ήλιος
έφώτιζε διά τών τελευταίων αύτοΰ άκτίνων τα
πρόσωπα τών δύο τούτων άνδρών, οίτινες έφαί
νοντο πεντηκοντούτεις τήν ηλικίαν καί ήσαν άμφότεροι ύψηλοΰ άναστήματος.
Ό εις τούτων ήτο ό Θεόδωρος Αάσκαρις, ό
Έλλην αύτοκράτωρ, καί ό έτερος ήτο ό πιστός
αύτοΰ οπαδός καί φίλος, ό Γεώργιος Μουζάλων,
ό νεωστί διορισθείς άρχιστράτηγος τού ελληνικού
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στρατού, ό στρατοπεδάρχης, ώς έκαλεΐτο
παρά τοΐς Βυζαντινοΐς ό τδ ύψηλδν τοΰτο στρα
τιωτικόν αξίωμα κατέχων.
Ό Αάσκαρις είχεν ώραίαν κεφαλήν, ήν πε
ριέστεφε πυκνή μέλαινα κόμη· το μέτωπόν του
ήτο εύρύ καί είχε τό στιλπνόν έκεΐνο καί λεΐον,
τό όποιον είναι αλάνθαστου σημεϊον, δτι ή καρ
δία δέν διασχίζεται ύπό τών άγριων τών παθών
σπαραγμών. Καθαρό; καί βαθύς, ώς ό κυανούς
ουρανός, ήτο ό οφθαλμός του. έν ω κατωπτρίζετο
άπεριόριστο; άγαθότης. Τό βλέμμα του δμως
είχε τήν ήσυχον έκείνην μελαγχολίαν, ήν έχει
τδ βλέμμα τών άνθρώπων, τών προωρισμένων
ν’ άποθάνωσι προώρως.
0 θάνατος έπιθέτει
συνήθως τήν σφραγίδα του έπί τοΰ μετώπου τών
θυμάτων, τά όποια έκλέγει μεταξύ τών θνητών,
ώς ό σφαγεύς σημειόΐ τά διά τό σφαγεΐον προωρισμένα πρόβατα. Πολλάκις άναγινώσκομεν έν
τω βλέμματι άνθρώπου τόν οιωνόν προώρου θα
νάτου. Τοιαύτην σφραγίδα είχε τό βλέμμα τοΰ
" Ε λ ληνός αύτοκράτορος.
Ολως διάφορον ήτο τό δμμα τοΰ πλησίον
αύτοΰ ίσταμένου Μουζάλωνος. 0 μέλα; αύτοΰ
καί ζωηρό; οφθαλμός ένέφαινεν ανδρικήν εύτολμίαν καί άκράδαντον πεποίθησιν. Πράγματι ό
Μουζάλων ήτο φύσις έκλεκτή καί εξαιρετική.
Γεννηθείς έν πτωχή οικογένεια είχε μόνον διά
τής ικανότητάς του άνυψωθή είς τά ύπατα τής
πολιτεία; άξιώματα. Ο υιός τού άγνώστου θα
λαμηπόλου έξ Άοραμυττίου είχε καταστή στρα
τηγός φέρων τδν τιμητικόν τίτλον τοΰ ΓΙρωτοσεβαστού. Έκ παιδικής ήλικίας έν στενή πρός
τδν Θεόδωρον Αάσκαριν, τδν ήγεμονόπαιδα, διατελών φιλία, κατώρθωσε, καί άνήρ γενόμενος καί
άφ’ ού ό Θεόδωρος κατέλαβε τόν θρόνον, νά
διατηρήση άδιάρρηκτον τόν σύνδεσμον τούτον, καί
ό πλησιέστερο; τού θρόνου νά ήναι καί ό πιστό
τερος τού ήγεμόνος οπαδός καί σύμβουλος. Δύο
εύγενεΐς καρδίαι είχον συναντηθή καί είχον
άμοιβαίως έννοηθή, καί έν ω ό αύτοκράτωρ άκραν
είχε πρδς τάς συμβουλάς τού φίλου του έμπιστοσύνην, ό Μουζάλων πάσης έδράττετο εύκαιρίας, δπως ποιήση τδν άνακτα άγαπητδν παρά
τω λαω, άποδίδων πάσαν καλήν πράξιν τω ήγεμόνι καί πάντα τά παράπονα έπί τών ιδίων
αύτοΰ φορτόνων ώμων, καί ουτω δικαιολογώ·)
τον άρχοντα καί ύπερασπιζόμενος. Τούτου ένεκα
ό Μουζάλων είχε καταστή ούτως είπεΐν σπόγγος
τοΰ κοινού μίσους, διότι δ λαός φθονεί συνήθως
τούς έπί τοΰ θρόνου καθημένους. 'Ο Μουζάλων
ήτο ό πιστός τοΰ ,λασκάρεως κύων, κύων έτοιμος
νά κατασπαραχθή χάριν τού κυρίου του· ήτο δέ
καί ό προστάτης αύτού άγγελος.
— Ήξεύρεις, Γεώργιε, είπεν ό Αάσκαρις
δεικνύων πρδς τδν ποταμόν, ήξεύρεις ποιας σκέ
ψεις γέννα έν έμοί ή θέα αύτού τοΰ ποταμού,
δστις ρέει πρδ τών ποδών ήμών. Συλλογίζομαι
δτι ώς αύτδ τδ δδωρ ρέει και ό βίος ήμών, μέ
τήν διαφοράν βμως δτι ό ποταμός δροσίζει καί
γονιμοποιέ! τάς πρασίνους δχθας, έν ω ό βίος
μου διέρχεται άνωφελής καί οι’ έμέ καί διά
τδν λαόν μου.
— Πάς άλλος, άπήντησεν ό Μουζάλων, ήδύ
νατο νά εϊπη τοΰτο, ούχί δμως ό άνήρ, τοΰ
όποιου ό βίος είναι πρότυπον βίου εύσυνειδήτου
άρχοντας. Πώς δύναται τοιαύτη σκέψις νά ταράττη τον Αάσκαριν, δστις έθετο ώς άρχήν αύτοΰ
τόν χρυσοΰν κανόνα, ούδέ ώραν τής ήμέρας
ν’ άφήση νά παρέλθη χωρίς νά καταστήση εύτυχή ένα τούλάχιστον άνθρωπον; Πώς δύναται
νά εΐπη τοιούτό τι ό Αάσκαρις, δστις έπιδαψιλεύει τω λαω του τάς εύεργεσίας του, ώς τά
ύψίκομα έκεΐνα δένδρα, τών όποιων ό σπόρος
πίπτων έπί τής γής νέα παράγει φυτά, τά όποια
Οά φέρωσιν ώραίους καί εύγενεΐς καρπούς;
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— Καί δμως. Γεώργιε, προσέθηκεν ό αύτο
κράτωρ, δέν δύναμαι νά σοί έκφράσω διά λόγων
πόσον ή θέα τού ποταμού τούτου μέ καθιστά
μελαγχολικόν. ’Άλλο ύδωρ έπρεπε νά ρέη πρδ
τών ποδών μας!
— Ό Βόσπορος, βασιλεύ;
— Ναί, φίλε μου, τό είπες, ό Βόσπορος!
άνέκραξεν ό Αάσκαρις ζωηρώς. Πολλάκις μέ
ήκουσες έπαναλαμβάνοντα τήν λέξιν ταύτην πολ
λάκις μέ ήκουσες διηγούμενόν σοι τό γλυκύ μου
ονειρον — τό ονειρον έκεΐνο, τό όποιον φεΰ!
άκόμη δέν έπραγματοποιήθη! — ΊΙ ώραία
ήμών πόλις, ή βασίλισσα τών πόλειυν, ή πρω
τεύουσα τού Αγίου Κωνσταντίνου έν χερσί ξένων!
’Ί*
!
Γεώργιε, δταν συλλογίζωμαι τούτο, αισθά
νομαι τδ αίμά μου δλον ρέον πρδς τήν καρδίαν
μου καί άπειλοΰν νά μέ πνίξη! Διά τούτο καί
άποστρέφομαι τήν άπραξίαν, έν η διάγω ενταύθαδιά τούτο μισώ αύτδν τδν ποταμόν, δστις ρέει
ένώπιον ήμών καί τοΰ όποιου τά υδατα νομίζω
δτι μέ χλευάζουσι διά τήν νωθρότητα καί άδράνειάν μου! ’Ώ! σύ, ό πιστότερος μου φίλος, σύ.
Μουζάλων, άπέναντι τοΰ όποιου ή καρδία τοΰ
Αασκάρεως δέν έχει μυστικόν, σύ, δστις μέ
γνωρίζεις — είπέ μοι, συμβούλευσέ με! Πώς
θά ΐδω πραγματοποιημένου τδ ώραΐόν μου δνειρον, δπερ ολόκληρον τοΰ πατρός μου τδν βίον
επησχόλησε; Πότε θά δυνηθώ νά εκστρατεύσω
κατά τών ξένων έκείνων κατακτητών, οίτινες το
σούτον άσυστόλως, τοσούτον άνιέρως μάς έλήστευσαν; Θά πατήσω ποτέ τό κατώφλιον τοΰ
ναού τής άγιας Σοφίας; Είπέ μοι, Γεώργιε, συμ
βούλευσέ με!
— Βασιλεύ, άπήντησεν ό Μουζάλων, προσηλών τό δμμα του έπί τών οφθαλμών τού αύτοκράτορο;· έλησμόνησα; τούς λόγους τοΰ γέροντος
έκείνου χωρικού, δστις άπό τών όχθών τοΰ Σκαμάνδρου ήλθε ποτέ ένταΰθα καί δν σΰ περί τού
μέλλοντος ήρώτησα;; Έλησμόνησα;, δτι ό άφελής καί απλοϊκός έκεΐνο; άνήρ, δςτις είχε τδ
θειον τής μαντείας δώρον, σοί άνήγγειλεν δτι ή
παρά τδν Βόσπορον μεγαλόπολις έν βραχεί θέλει
ύποδεχθή άγαλλομένη τοΰς Αρχαίους αύτής
κυρίους;
— Όχι, Μουζάλων, άπήντησεν ό Αάσκαρις,
τοΰς λόγου; έκείνους δέν έλησμόνησα· γλυκά
ήχούσιν άκόμη είς τά ώτά μου. Άλλ’ ένθυμούμαι έπίσης, δτι δτε τόν ήρώτησα, άν έγώ
ήθελόν ποτέ πατήσει τδ έδαφος τής ίεράς έκείνης
πόλεως, αύτδς ξηρώς μοί άπήντησεν· Ό,τι είπον
άρκεΐ!
— Καί είς τινα άλλον δύναται νά άνήκη
έκείνη ή πόλις, ή είς σέ, βασιλεύ μου; εΐπεν
ό Μουζάλων μετά ύπερηφάνου αξιοπρέπειας.
— Ειμεθα άνθρωποι, Γεώργιε, καί ώς άν
θρωποι θνητοί, άπήντησεν ό Αάσκαρις μετά
μελαγχολικού μειδιάματος.
— Λόγοι ούτοι έμπρέποντες είς στόμα γε
ρόντων καί όχι έπί χειλέων ζωηρών. '0 ζωήν έν
έαυτω αισθανόμενος δέν πρέπει νά όμιλή περί
θανάτου.
— Παρετήρησές ποτέ, Γεώργιε, άν ό κεραυ
νός φείδηται δένδρων μεγάλων καί ισχυρών;
Ό κεραυνός δέν πίπτει άδιακρίτως έπί σαθρών
καί ύγιών κορμών; Ω! Γεώργιε, έχω κακόν προ
αίσθημα! Προαισθάνομαι δτι καί έγώ θ’ άποθάνω
ώς ό πατήρ μου, χωρίς νά ΐδω πραγματοποιημένον
τδ ώραΐον τού βίου ήμών ονειρον. Σπανίως πραγ
ματοποιείται ό πόθος δταν ήναι τοσούτον διακαής.
"Οταν συλλογίζωμαι όποιος ήγεμών ήτο ό πατήρ
μου, άπελπισία μέ καταλαμβάνει. 'Οποία δύναμις
χαρακτήρος έν αύτφ! Όποια πεποίθησις! Όποια
υγιής ένεργετικότης! Νομίζω δτι τδν βλέπω
έμπροσθεν μου μέ τδ ύψηλόν του άνάστημα, μέ
τδ διαπεραστικόν του βλέμμα, μέ τήν όντως

ηγεμονικήν του παράστασιν! Νομίζω δτι τδν
άκούω όμιλοΰντα. 'Οποία αλήθεια και πειθώ
έν τοΐς λόγοις του! Πόση άγαθότης και επιεί
κεια έν ταΐς παρατηρήσεσι και ταΐς συμβουλαΐς
αύτοΰ! Ενώπιον μου έχω άκόμη τήν ηγεμονι
κήν του έμφάνισιν· άπέναντι αύτοΰ έγώ ειμι
νάνος. — Ακούσε, Γεώργιε, έν περιστατικό·?
τών νεανικών μου χρόνων, τό όποιον και σύ, ό
πιστός τών σκέψεών μου φύλα;, άκόμη άγνοεΐς.
Ένταΰθα κατά τήν ώραν ταύτην τήν μυστηριώδη,
έν μέσω τής ήρέμου ταύτης, μεγαλοπρεπούς
φύσεως, θέλω σοι διηγηθή τδ συμβάν έκεΐνο, τδ
όποιον άνεξάλειπτον θά μένη έν τή μνήμη μου.
— ’Ακούω, βασιλεύ, άπήντησεν ό Μου
ζάλων.
— ΈΙμην νέος, ούτως ήρξατο ό Αάσκαρις
τήν διήγησίν του· μόλις είχον ύπερβή τδ εικο
στόν τής ηλικίας μου έτος· σύ εΰρίσκεσο τότε
έν Λαμψάκφ. Ό χαρακτήρ μου ήτο ζωηρός και
ένίοτε κάπως άπότομος· είχον δέ καί μίαν άδυναμίαν, έφ’ ή καί σήμερον έτι μετά παρέλευσιν
τοσούτων έτών αίσχύνομαι. ’ Πγάπων ύπερμετρως
τάς λαμπράς στολάς καί έδιδον μεγάλην βαρύ
τητα εις τά έξωτερικά κοσμήματα καί είς τήν
τοΰ σώματος περιποίησιν. Πολλάκις ό πατήρ
μου μοί είχε καταδείξει τδ άνάξιον τής τοιαύτης ματαιοδοξίας· πολλάκις μέ είχεν έπιπλήξει διά τοΰτο. Έγώ δμως κωφός έμενον καί
είς τάς συμβουλάς του καί είς τάς έπιπλήξεις
του, καί μια τών ήμερων — νομίζω δτι χθές
ήτο ή ήμερα έκείνη — έπέστρεψα έκ τής θήρας,
τδ λαμπρότερόν μου ένδυμα φορών. Έν τή εύρυχώριρ τών άνακτόρων αύλή ΐστατο ό πατήρ
μου καθ’ ήν στιγμήν έγώ, κεκοσμημένος ώς
γυνή, άπέβην τοΰ ίππου. "Αλλοτε όσάκις έπέστρεφον ή έκ τής θήρας ή έκ τίνος έκδρομής
ό πατήρ μέ ύπεδέχετο μέ τδ γλυκύ έκεΐνο μει
δίαμα, τό όποιον στέφει συνήθως τά χείλη τών
φιλοστόργων γονέων έκείνην δμως τήν ήμέραν
μοί έρριψε ταχύ καί αύστηρόν βλέμμα καί άπέστρεψεν εύθύς τδ πρόσωπόν του. Άμέσως ένόησα
δτι ό πατήρ μου ήτο ήγανακτισμένος κατ’ εμού.
Διατί; Δέν ήδυνάμην νά ευρώ τήν αιτίαν, καί
μάτην έπί ώρας δλοκλήρους διηρχόμην έν τή
μνήμη μου δλα καί τά έλάχιστα συμβάντα, δπως
ευρώ τήν αιτίαν τής πατρικής όργής. Τέλος
δμως δέν ήδυνήθην πλέον νά κρατηθώ · έσπευσα
εις άναζήτησιν τοΰ πατρός, τδν έπλησίασα τρέμων καί ήρώτησα αύτόν είς τί είχον προσκρού
σει. 'Ο πατήρ μέ προσέβλεψεν αύστηρώς καί
είτα μοί είπε· Τί έπραξας ύπέρ τής χώρας
δπως λάβης τδ δικαίωμα, τόν πλούτον τής χώρας
νά κατασπαταλάς είς ματαίας καί παιδαριώδεις
τοΰ άτόμου σου διακοσμήσεις; Δέν ήξεύρεις,
άφρον, δτι ό χρυσός οΰτος καί οί πολύτιμοι
λίθοι, οι’ ών σύ κοσμείς τήν κενοδοξίαν σου,
είναι τδ αίμα τοΰ λαού σου, καί δτι ούδενί
έπιτρέπεται νά ποιήται χρήσιν αύτών ή μόνον
έν τω συμφέροντι τής χώρας; 'Ο πλούτος τών
ήγεμόνων είναι δ πλούτος τών ύπηκόων των.
Τόν πλούτον τούτον είς ματαίας καί γελοίας έπιδείξεις κατασπαταλάν, είναι τδ αύτδ ώς νά θέλης
νά γείνης τύραννος καί νά θεώρησης τούς υπη
κόους σου ώς δούλους. Συλλογίσου δμως, άπερίσκεπτε, δτι ό δούλος καταράται τοΰ πιέζοντος
αύτόν καί έτοιμος είναι πάντοτε διά παντός μέσου
ν’ άποτινάξη τδν άφόρητον ζυγόν! Είναι ή έσχάτη
άφροσύνη νά θέλη τις έν τοιαύτη πολυτελεΐ στολή
νά Οηρεύη τά άγρια τοΰ δάσους θηρία. 'Η στολή
αΰτη δέν αρμόζει είμή είς ύποδοχήν ξένου ήγεμόνος ή πρεσβευτού! — Αϊ σοφαί αΰται τοΰ
πατρός μου παρατηρήσεις μ’ έθεράπευσαν διά
παντός άπδ τής άσυγγνώστου άδυναμίας μου.
— Καί πώς δύναται υΐδς τοιούτου πατρός
νά μή ηναι πρότυπον έμφρονος καί εύγενοΰς
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ήγεμόνος; είπεν ό Μουζάλων άφ’ οΰ ό Λάσκαρις έτελείωσε τήν διήγησίν του.
Ό αύτοκράτωρ έστρεψε τά βλέμματά του
πρδς τδν ορίζοντα, ένθα ήδη καί ή τελευταία
τοΰ ήλιου άκτίς είχεν έκλείψει. Συγκεκινημένος
είς τήν άνάμνησιν τών παρελθόντων είχεν άποκαλύψει τήν κεφαλήν του ώς νά ΐστατο έν τώ
ναώ τοΰ Ύψιστου. ΊΙ στιγμή ειχέ τι μεγαλοπρεπώς σεμνόν, καί δ Μουζάλων παρετήρει μετά
άγάπης τδν ηγεμόνα καί φίλον του. Έν τφ
δμματι τοΰ πιστού όπαδοΰ κατωπτρίζετο ή δλη
αύτοΰ άφοσίωσις.
— Μέ παρατηρείς, Γεώργιε; είπεν ό Αάσκαρις, διακόπτων αίφνης τήν σειράν τών σκέψεών
του· μέ παρατηρείς καί συλλογίζεσαι, δτι συνέδεσας τήν τύχην σου πρός τήν τύχην άνδρός,
δστις μόνον εύχάς δύναται νά έκφράζη καί έλπίδας νά τρέφη.
— Συλλογίζομαι, βασιλεύ, άπήντησεν ό Μου
ζάλων σοβαρώς, δτι θά έπραττον καλλίτερον νά
έγκαταλείψω τήν Μαγνησίαν καί ν’ άποσυρθώ
είς τήν πατρίδα μου.
— Διανοείσαι νά μ’ εγκατάλειψης; Σύ,
Γεώργιε; είπεν δ Αάσκαρις.
— 'Η μεγάλη εύνοια, μέ τήν όποιαν μέ
τιμφς, διηρέθισε πρδ πολλοΰ ήδη τδν φθόνον
καί τδ μίσος πολλών άνθρώπων, οιτινες νομίζουσιν δτι έχουσι τδ δικαίωμα νά ιστανται οί
έγγύτεροι τοΰ θρόνου σου. Έγώ δέ, ό άσημος
καί άγνωστος, κατέχω θέσιν, ήν ώφειλον άλλοι
νά κατέχωσιν. Ό φθόνος ούτος, βασιλεύ, παρα
βλάπτει τοΰ θρόνου σου τδ γόητρον, καί διά
τοΰτο σκέπτομαι, δτι είναι ίσως συμφερώτερον
νά έκτελέσω τδν σκοπόν μου, δπως παύση αύτός
ό φθόνος καί ή καταφορά καί σύ διάγης τοΰ
λοιπού έν ειρήνη καί ησυχία.
— Καί τοιαύτη είναι πράγματι ή άπόφασίς
σου, Γεώργιε; άνέκραξεν ό αύτοκράτωρ, έπιθέτων
τας χεΐρας του έπί τού ώμου τοΰ φίλου του·
Σύ σκέπτεσαι νά μ’ έγκαταλείψης; Έσυλλογίσθης
δμως αν καί ό Αάσκαρις δύναται νά ζήση άνευ
τοΰ Μουζάλωνος; — "Αν σύ άναχωρήσης τίς θά
ηναι ό προστάτης τοΰ υιού μου, τοΰ Ίωάννου
μου, τοΰ μόλις εξαετούς παιδός;
— Δέν είναι ό πατήρ ό φυσικός τοΰ υιού
του προστάτης καί σύμβουλος; είπεν δ Μουζάλων.
— Άλλ’ άν ό προστάτης ούτος καί σύμ
βουλος έκλειψη αίφνης; "Αν ό πατήρ αύτδς δέν
ηναι πλέον είς θέσιν νά μυήση τδν υιόν του καί
διάδοχον είς τήν δύσκολον τέχνην τοΰ κυβερνάν;
— Γεώργιε, φοβούμαι τό μέλλον θέλω νά αίσθάνωμαι τδν υιόν μου έξησφαλισμένον άπδ τής
έπιρροής τοΰ κακού. ’Άν ούχί χάριν έμοΰ, άλλά
τούλάχιστον χάριν τοΰ οίοΰ μου δέν πρέπει νά
μάς έγκαλείψης.

— Βασιλεύ, είπεν ό Μουζάλων πίπτων είς τά
γόνατα ένώπιον τοΰ ήγεμόνος. Συγχώρησόν μοι
τήν άδυναμίαν μου! Συγχώρησόν μοι τδν άπρεπή
εγωισμόν μου! Είχον άδικον, βασιλεύ, τδ άναγνωρίζω! — Όχι, °Χι>
δύναμαι, δέν πρέπει
νά σ’ έγκαταλείψω! 'Ο δεσμός, δστις συνδέει
τάς καρδίας ήμών, είναι ιερός, είναι άδιάρρηκτος.
Θεόδωρε, συγχώρησόν μοι! Μέχρι τής τελευ
ταίας τού βίου μου στιγμής θά μείνω πλησίον
σου, πιστός σου δπαδός καί θεράπων!

Καί οί δύο έκεΐνοι άνδρες ένηγκαλίσθησαν
άλλήλους δακρύοντες, καί ό παλαιός τής φιλίας
των σύνδεσμος έπεσφραγίσθη έκ νέου έν τώ είλικρινεΐ έκείνφ άσπασμώ.
Τά σκότη τής νυκτός είχον ήδη έξαπλωθή
έπί τής πεδιάδος, δτε ό Αάσκαρις, στηριζόμενος
έπί τοΰ βραχίονος τοΰ Μουζάλωνος, κατήλθε τοΰ
πύργου καί διηυθύνθη πρός τδ μέγαρον, έν
φ κατφκει.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΓΓΕΡΟΝ.

'Ο Γεώργιος Μουζάλων.
'Η πόλις τής Μαγνησίας, έν ή πρό τίνος
διέμενεν ή αύτοκρατορική Αύλή, διετέλει έν
μεγάλη ταραχή. Έν άπάσαις ταΐς όδοϊς, έν
δλαις ταΐς πλατείαις συνωθοϋντο πυκνοί άνθρώ
πων δμιλοι, οιτινες ένέφαινον συγκίνησιν έκ
τακτον καί άμοιβαίως ήρώτουν άλλήλους. Έν
γένει ή δλη δψις τής πόλεως εϊχέ τι σοβαρόν
καί λυπηρόν· τά έργαστήρια ήσαν κεκλεισμένα,
καί αυτοί άκόμη οί τών όδών πωληταί δέν
περιεφέροντο προσκαλούντες τούς άγοραστάς διά
τών έρρινων φωνών των, ώς συνήθως τοΰτο κατά
τάς πρωϊνάς ώρας συνέβαινεν. Σιγή έπεκράτει
πανταχού, άλλά σιγή καταθλιπτική, σιγή κακών
οιωνός καί προμήνυμα. ΊΙ Μαγνησία έφαίνετο
ώς πόλις πολιορκημένη, καθ’ ής άνά πάσαν
στιγμήν έπεριμένετο νέα τοΰ έχθροΰ έφοδος· ή
μόνη διαφορά ύπήρχεν, δτι ούδαμοΰ παρετηρεΐτο
στρατιωτική τις προπαρασκευή ή κίνησις.
'Η πρδ τών άνακτόρων πλατεία ήτο πλήρης
άνθρώπων, ών τά βλέμματα ήσαν έστραμμένα
πρδς τά μεγάλα τοΰ μεγάρου παράθυρα, τά όποια
έκαλύπτοντο ύπδ βαρέων παραπετασμάτων. Στρα
τηγοί έν τή πολυτελεΐ αύτών στολή, δικασταί
έν τοΐς πλατέσιν αύτών μανδύαις, ιερείς καί
άνώτεροι τοΰ κράτους ύπάλληλοι είσήρχοντο καί
έξήρχοντο διηνεκώς διά τού μεγάλου τής εισόδου
πυλώνος, καί ό λαός, δστις παρεκωλύετο ύπδ
τών λογχοφόρων σωματοφυλάκων νά είσδύση
είς τά άνάκτορα, έπειράτο ν’ άναγνώση έν τφ
προσώπφ τών έξερχομένων τί τδ έν τοΐς άνακτόροις συμβαΐνον. Έπί δλων τών προσώπων
άπεικονίζετο λύπη βαθεΐα καί άνησυχία.
Ή εϊδησις', ήτις άπό τής πρωίας είχε διαδοθή άνά τήν πόλιν ώς φήμη άπλή κατ’ άρχάς,
ήτο δυστυχώς άληθεστάτη· ό αύτοκράτωρ Θεό
δωρος Αάσκαρις έπνεε τά λοίσθια. ΊΙ άμείλικτος νόσος, ήτις πρδ πολλών ήδη μηνών κατεβασάνιζεν αύτόν καί ήτις έν άρχή δέν είχε
χαρακτήρα έπικίνδυνον, είχε λάβει αίφνης τήν
παρελθοΰσαν νύκτα τροπήν κακήν, καί τδ εύρωστον έκεΐνο σώμα είχεν έν ροπή όφθαλμοΰ
καταβληθή. Άλλ’ αύτδς ό αύτοκράτωρ πρδ
ήμερών ήδη ήσθάνθη προσέγγιζαν τδ τέλος τοΰ
βίου του· διό και τά πάντα είχε διατάξει είς
τρόπον δπως δσφ δυνατόν δλιγώτερον ό λαός
ύποστή τάς συνέπειας τής τοιαύτης αποτόμου
μεταβολής. 'Ο Αάσκαρις ήγάπα τδν λαόν του·
άλλά καί ό λαός μετ’ άφοσιώσεως ειλικρινούς
ήτο προσκεκολλημένος είς τδν ήγεμόνα του.
Έν τώ κοιτώνι του έπί κλίνης ταπεινής
έκειτο ώχρδς καί άπηυδισμένος ό Θεόδωρος
Αάσκαρις. ΊΙ δψις αύτοΰ είχεν ήδη λάβει τήν
σφραγίδα έκείνην, ήν επιθέτει ή ψυχρά τοΰ θα
νάτου χείρ. ’Ημίκλειστοι ήσαν οί ώραΐοι αύτοΰ
δφθαλμοί καί δταν κατά στιγμάς ήνοίγοντο, τά
βλέμματά του προσηλώντο έπί τής είκόνος τής
Παναγίας, ήτις έκρέματο έπί τοΰ άνατολικοΰ τού
κοιτώνος τοίχου. Ό ζωηρός έκεΐνος καί εύρω
στος άνήρ, δν έν τφ προηγουμένφ ήμών κεφα
λαίου είδομεν έπί τών έπάλξεων τοΰ φρουρίου,
έκειτο ήδη τδ θΰμα προσεχούς θανάτου.
Έν τινι γωνία τοΰ κοιτώνος ισταντο περί
λυποι αύλικοί τινες, έν τφ μέσφ τών όποιων
ύψοΰτο ή υψηλή και μεγαλοπρεπής τοΰ Μιχαήλ
Παλαιολόγου μορφή, δστις ώς συγγενής τοΰ
αύτοκράτορος είχεν έλευθέραν τήν έν τοΐς βασιλικοΐς δώμασιν είσοδον.

("Επεται συνέχεια.)
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Έν άρχή τής ληξάσης δεκαπενθημερίας έπησχόλησε τδν τόπον σύμπαντα ή έν Καίριο διε
ξαγόμενη δίκη τού αντάρτου Άραβή-πασά. ΊΙ
δέ άπόφασις έξεδόθη όποια και κατά τάς τελευ
ταίας ήμέρας προσεδοκάτο. 'Ο ’Αραβής δέν
κατεδικάσθη ούτε ώς εμπρηστής ούτε ώς φονεύς,
άλλά μόνον ώς αντάρτης παραζούσας είς τάς
διαταγάς τοΰ ήγεμόνος του και προβάς είς ένο
πλον κατα τής νομίμου εξουσίας Αντίστασίν. ΊΙ
καταδίκη του ήτο είς ισόβιον έξορίαν. Περί τού
τόπου δε τής περαιτέρω διαμονής του ούδέν
μέχρι τούδε είναι γνωστόν γενικώς πιστεύεται
δτι οι -Αγγλοι Οά τον φιλοξενήσωσιν είς τινα
τών άποζέντρων κτήσεων των. ’Εννοείται ότι
ό Κεδίβης έπιθυμεΐ νά αισθάνεται δτι ό επι
κίνδυνο; υπήκοός του και εχθρός εύρίσκεται
πολλά, μιλιά μακράν τής χώρας, έν ή είχε κατ
ορθώσει ν απόκτηση τοσαύτην έπιρροήν. ΊΙ
πολύπαθη; Αίγυπτο: δύναται ήδη ν’ άναπνεύση
κάπως άνετώτερον καί νά επούλωση βαθμηδόν
τάς πληγάς, ας άφρων διοίκησις τή έπέφερον.
Δικαίως λέγει που τών συγγραμμάτων του ό
πολύς θιέρσος. δτι ούδέν ολεΟριώτερον διά μίαν
χώραν κακή; καί απερίσκεπτου καί ιδίως ανι
κάνου διοικήσεως. Τούτο φέρει ήμάς είς το
συμπέρασμα δτι ή έμφρων καί συνετή πολιτική
είναι ή δόξα καί το αληθές μεγαλείο·? ένδς τό
που, καί άνακαλεΐ είς τήν μνήμην ήμών δτι
σήμερον ακριβώς είς τών μεγαλειτέρων πολι
τικών άνδρών τού αίώνος μας τελεί τήν πεντηκονταετηρίοα τοΰ πολιτικού αύτοΰ βίου. Οί άναγνώσται ήμών βεβαίως ένόησαν δτι ό άνήρ ούτος
είναι ό σήμερον τάς τύχας τή; ισχυρά; ’Αγγλίας
διέπων πρωθυπουργός Γλάδστων, ού τήν ει
κόνα έπί τή έπετηρίδι ταύτη δημοσιεύομεν έν
τω σημερινοί τοΰ "Εσπέρου” τεύχει μετά τής
αύτογράφου ύπογραφής του. Ό Γλάδστων είναι
καί είς τών ένθερμοτέρων Φιλελλήνων καί ώς
τοιοΰτος δικαίως εφελκύει τάς συμπάθειας καί
τδν σεβασμόν παντός "Ελληνος δπου γής εύρίσκεται. θαυμαστής τών έργων τών άρχαίων
ήμών προγόνων ό ’Άγγλος πρωθυπουργός ού
μόνον ουδέποτε έπαύσατο έργαζόμένος ειλικρινούς
ύπέρ τής Ελλάδος, άλλά καί έσχάτως έν τώ
ζητήματι τής προσαρτήσεως τών νέοιν επαρχιών
συνηγόρησεν ένΟέρμως ύπέρ τών άπαραγράπτων
τοΰ'Ελληνισμού δικαιωμάτων. Έπί τοιούτοις φίλοις καί συνηγόροις ή πατρίς ήμών πάνυ δικαίως
πρέπει νά σεμνύνηται, καί τό όνομα τοΰ Γλάδστωνος έσεται ώς έκ τούτου πάντοτε αγαπητόν παντί
Έλληνι. Έπί τή εύκαιρία ταύτη καί οί έν ’Αλε
ξάνδρειά ομογενείς άπεφάσισαν ν’ άποστείλωσι τη
λεγράφημα συγχαρητήριον πρδς τδν έπιφανή
άνδρα, καί έσόστησαν έπί τούτο) έπιτροπήν άποτελουμένην ύπδ τών κυρίων Συναδινοΰ, 'Ράλλη,
Άντωνιάδου, Τσαγκαρόλα, Γουσίου, Άβέρωφ,
Σαλβάγου καί Ζερβουδάκη. — Έν τή Ελλη
νική βουλή έξακολουθοΰσι σχεδόν τακτικώ; αί
συνεδριάσεις, πρόκειται δέ ν’ άρχίσωσι καί σύν
τομος αί συζητήσεις έπί τοΰ προϋπολογισμού
τοΰ Κράτους καί τών έσχάτως ύποβληθέντων
νέων φορολογικών νομοσχεδίων, κατά τών όποιων
έξηγέρθη σύσσωμος ό τύπος καί ή κοινή γνώμη.
— Τήν προπαρελθοΰσαν Κυριακήν έτελέσθη έν
τώ έν Άθήναις δρφανοτροφείφ τών κορασίων ή
επέτειος τού φιλανθρωπικού ιδρύματος τούτου
έορτή. Μετά τήν ιερουργίαν άνεγνώσθη ή λογοδοσία

τή; διοιζούσης’Επιτροπής καί έγένετο παμψηφεί
καί έν συγκινήσει δεκτή πρότασι; όπως άναλάβη
πάλιν τό ’Ορφανοτροφείο·? τύ Svoua A ααλίειον, δπερ εοερε κατά την έν ετει 1δ55
ΐδρυσιν αύτοΰ.
Η αυτή διοικούσα Επιτροπή
έξελέχθη πάλιν διά τήν προσεχή τριετίαν.
Σύγκειται δέ ή Επιτροπή αΰτη ύπδ τών
αξιότιμων Κυριών Σ. Ν. Κωστή, προέδρου
(πρδ 22 έτών διάτελούση; μέλους τής ’ Επιτροπής), Τερψ. Μελά, Έλίζας Ζαίμη καί Φ.
ΙΙρετεντέρη Τυπάλδου ώ; μελών, καί τού κυρίου
Γεωργίου Κ. Τυπάλδου ώ; Εφόρου. Πας έπαινο;
διά τήν συνετήν καί όντως μητρικήν διοίκησιν
τοΰ εύεργετικού τούτου καταστήματος καθίσταται
περιττός. 'Η ανθηρά αύτού κατάστασι; μαρτυρεί άρ
κούντως περί τούτου. — Ί '.ν Π ετρουπόλει έτελέσθη
τήν πάρελθοΰσαν Παρασκευήν ή έορτή τοΰ τάγμα
τος τοΰ Άγιου Γεωργίου, καθ’ ήν ό αύτοκράτωρ
παρακολουθούμενο; ύπδ τών μελών τή; αύτοκρατορικής οικογένεια; προέπιεν εί; ύγείαν τών
ιπποτών τοΰ Άγιου Γεωργίου, ών ό αριθμό;
έφέτος άνέρχεται είς 1600. II πρώτη πρόποσις
τού αύτοκράτορος ήτο ύπέρ τοΰ αρχαιότερου
τών ιπποτών, τού γηραιού αύτοκράτορος τή;
Γερμανίας.
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Πρόοδοι τής φωτογραφία;.· II φωτο
γραφική τέχνη ποιεί καθ’ έκάστην προόδους,
πρδ πάντων καθ’ όσον άφορα εί; τά; στιγμιαία;
άποτυπώσει;. Μετά τήν έφεύρεσιν τού φωτο
γραφικού πολύκροτου, περί ού έποιησάμεθα
ανειαν εν τινι των προλαοοντων του Εσπέρου
τευχών, Αμερικανό; τις μηχανικό; εφεύρε·?
έσχάτως τόν τρόπον νά φωτογράφηση τήν διά
δυναμίτιδος προκαλουμένην έκρηξιν πλοίου· τό
παραδοξώτερον είναι ότι κατώρθωσε νά λάβη
πέντε διαφόρου; εικόνας έν καιροί τή; έκρήξεως.
Έν τή πρώτη είκόνι, γενομένη έν δευτερόλεπτου
μετά τήν έκρηξιν, βλέπομεν τό διαρραγέν πλοΐον.
έξ ού ύψούται στήλη υδατος είς ύψος 70 ποδών·
έν τή οευτέρα είκόνι, έν δευτερόλεπτου μετά
ταύτα, βλέπομεν τήν στήλην αύτήν εί; ΰψο;
160 ποδών, έν δέ τή τρίτη είς ΰψος 180 ποδών
καί τεμάχια τού πλοίου καταπίπτοντα πανταχόθεν- έν τή τετάρτη είκόνι, μετά τρία δευτε
ρόλεπτα, βλέπομεν τδ ύδωρ καταπίπτον πάλιν,
καί έν τή πέμπτη, μετά έν δευτερόλεπτο·?, ούδέν
πλέον βλέπομεν ή τήν τεταραγμένην τή; θα
λάσσης έπιφάνειαν.

Νέα έφεύρεσις. Ό γάλλο; μηχανικός
Περρώ έφεδρε μηχανήν θαυμασίαν, δι’ ής έν
χιλιοστόν τού μέτρου διαιρείται εί; 1500 μέρη.
Η μηχανή αΰτη είναι πρδ πάντων χρησιμωτάτη
είς τούς φυσιοδίφας καί τούς ιατρούς διά τάς
μικροσκοπικάς αύτών μελέτα;.

Δ I A (Ι> Ο Ρ Α.
ΊΙ έκατονταετηρίς τής άεροναυτική ;.
Άνά πάσαν στιγμήν έορτάζονται σήμερον έπετηρίδες καί ένοιαφέρουσαι καί μή. Έπετηρίς τις,
ήτις κατ αύτάς έωρτάσθη διά συμποσίου έν
Παρισίοις, θά κίνηση βεβαίως τό ένδιαφέρον
εύρυτέρου κύκλου. Είναι αυτή ή έκατονταετηρίς
τής έφευρέσεως τού άεροστάτου. Τή 18 Νοεμβρίου
1782 οί άδελφοί Μογγολφιέρου άπέλυσαν παρά
τούς Παρισιού; τδ πρώτον αύτών άερόστατον.
Έν τή θέσει, έν ή έγένετο ή πρώτη αυτή άπόπείρα, σώζεται μνημεΐον κατάλληλον. Περί τής
άνακαλυψεως τής αεροστατικής αρχής τά γαλλικά,
φύλλα διηγούνται τδ έξής ανέκδοτον. Είς τών
άδελφών Μογγολφιέρου, χαρτοπώλης έν’Λμοναί,
είχε σύζυγον πάσχουσαν. ΊΙ περιποιουμένη τήν
ασθενή ύπηρέτρια, θέλουσα ήμέραν τινά νά δώση
καθαρά ενδύματα είς τήν κυρίαν τη;, διενοήθη
να τα Οερμάνη προηγουμένως ύπεράνω πυράς
έξ άχύρων. '0 Μογγολφιέρος, δστις παρίστατο
είς τήν θέρμανσιν, παρετήρησεν ότι τδ ύποκάμισον
θερμαινόμενο·? έξωγκοΰτο καί μετεωρεΐτο. Τδ
φαινόμενο·? τοΰτο έδωκεν αύτώ τήν ιδέαν τής
κατασκευής τοΰ πρώτου άεροστάτου καί τής θεμελιώσεως έπιστήμης, ήτις έχει μέν πολλά έτι
να λύση προβλήματα, ούχ ήττον δμως εύρίσκεται
ήδη είς τδ πρώτον στάδιο·? τής επιτυχούς αύτών
λύσεως.

Τά θέατρα έν Εύρώπη. Στατιστικαί
πληροφορία'.. Έν Εύρώπη ύπάρχουσι σήμερον
1457 θέατρα, τά όποια διαιρούνται κατά τόπους
ούτως· έν Ιταλία 348, έν Γαλλία 337, έν Γερ
μανία; 194, έν Αγγλία 150, έν Ισπανία 140,
έν Αύστρία 132, έν 'Ρωσσία 44, έν Βελγίιρ 34,
έν 'Ολλανδία 22, έν Ελβετία 20, έν Πορτογαλλία 16, έν Σουηδία-10, έν Δανιμαρκία 10,
έν Νορβηγία 8, έν Έλλάδι 4, έν Τουρκία 4,
έν 'Ρουμανία 3, καί έν Σερβίφ 1.

'Η στέψις τού βασιλέως Καλακάβα.
Γή 12 Φεβρουάριου 1883 θέλει τελεσθή ή έπίσημος στέψις τού βασιλέως τών Σανδβιχίων νήσων,
Καλακάβα τού Α'. Πρδς τούτο έξεδόθη κατ’ αύτά;
παρά τοΰ μεγάλου αύλάρχου τοΰ ήγεμόνος τό
έξής προσκλητήριο·? γράμμα·
θά λάβετε τήν
"τιμήν νά παρευρεθήτε είς τήν στέψιν τών ΛΑ.
"Μ. Μ. τού βασιλέως καί τής βασιλίσσης, τε"λεσθησομένην τήν 12 Φεβρουάριου 1S83, ημέρα
Δευτέρα τή 11 πρωινή ώρα. Ό μέγας αύλάρ"χης, ίστάμενος παρά τήν μεγάλην πύλην τών
"άνακτόρων τής 'ϊολάντης, θέλει βρίσει Ύμΐν
τήν θέσιν.” Τά προσκλητήρια ταύτα, τά. όποια
άπεστάλησαν πρδ; πολλά; ευρωπαϊκά; καί άμερικανικας οικογένεια;, είσίν έκτετυπωμένα έπί
ωραίου λευκού χάρτου, έχοντος κομψόν χρυσού·?
περιθώριο·?. ’Άνωθεν τοΰ κειμένου ύπάρχει τδ
βασιλικόν στέμμα, τό όποιον φέρει τήν κάπως
παράδοξον έπιγραφήν · "Έγώ είμί ό μέγας
Κύριος, ό Τύραννος!”

Περίεργο; δίκη. Ενώπιον τοΰ πρωτο
δικείου τών Παρισίων ύπάρχει έκκρεμής δίκη,
μέγα παρέχουσα ιστορικόν ένδιαφέρον. Οί άπόγονοι Μαννερώ τίνος, δστις ύπήρξε·? εις τών
νομοθετών κατά τήν μεγάλην γαλλικήν έπανάστασιν, ένήγαγον τά μέλη τής βασιλική; τών
Όρλεανιδών οικογένειας, ζητούντες τήν άπότισιν
600 χιλιάδων φράγκων μετά τών τόκων αύτών,
τά όποια ό πατήρ τοΰ Λουδοβίκου Φιλίππου, ό
έν έτει 1794 καρατομηθείς πολίτης Egalite,
είχεν έγγυηθή διά ένα φίλον του. Οί Όρλεανΐδαι
διϊσχυρίζονται δτι τό χρέος τούτο άνέλαβεν ή
γαλλική κυβέρνησις μετά τήν δήμευσιν τών κτη
μάτων αύτών. Γενική ύπάρχει ιδέα έν Παρι
σίοις ότι ή άγωγή θέλει άπορριφθή.

Τδ έν Μόσχα βρεφοκομείο·?. Έν τών
μεγαλειτέρων καί πλουσιωτέρων βρεφοκομείων
τοΰ κόσμου είναι αναντίρρητος τδ τής Μόσχας,
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έν ώ κατ’ έτος είσάγονται 8000 έκθέτων. Τά
βρέφη, άμα τή εισαγωγή αύτών. καταγράφονται,
άριθμούνται, πλύνονται, ζυγίζονται, βαπτίζονται
καί εμβολιάζονται, εΐτα δέ παραδίδονται, είς
μίαν τών 800 έν τω καταστήματι τροφών. Ιο
σπουδαιότερο·? οέ είναι ότι τά έκθετα άπολαύουσι μεγάλης περιποιήσεω; καί όσα εξ αύτών
δεν ζητούνται, άνατρέφονται καί εκπαιδεύονται
δαπάνη αύτού τού καταστήματος. Περιηγητή;
τις, περιγράφουν αυτό, διηγείται ότι έν Σιβηρία
εύρε δύο δοκιμωτάτου; ιατρούς, οιτινες είχον
άνατραφή ώς έκθετα καί ελαβον τά ονόματα
τού διδάκτορας Βερμούθ καί Σαρσαπαρίλια. Περί
τών πλουσίων πόρων τοΰ προτύπου τούτου ιδρύ
ματος μαρτυρεί καί ό αριθμό; τών 800 έν αύτώ
διατρεφομένων καί διατηρούμενων τροφών.

'0 μουσουργό: Ει,οτον. Έκ Δαρμστάτης ήγγέλθη ή θλιβερά είδησις ότι ό δια
πρεπής τής "Μάρθας” καί τοΰ “Στραδέλλα”
μουσουργός FlotOW, δστις εύρίσκεται ήδη εις
ήλικίαν προβεβηκυΐαν, άπώλεσεν έντελώς τό φώ;
τών οφθαλμών του.

'0 Παύλος Φεβάλ. Καί έτερον τοιούτου
είδους δυστύχημα άγγέλλεται έκ Παρισίων. '0
διακεκριμένος μυθιστοριογράφος καί δραματικός
ποιητής, Παύλος Ί’εβάλ, κατάκειται ήδη παρά
λυτος, γέρων καί πενέστατος. 1 ίς δεν άνέγνωσεν
έν τουλάχιστον τών άπειρων αύτού μυθιστορη
μάτων; Τίς δέν κατεγοητεύθη ύπδ τών σελίδων
έκείνων, έν αί; τοσοΰτον ύπάρχει αίσθημα καί
λεπτότης; Άλλά. καί ό «Ι’εβάλ ύπέστη τήν
τύχην πολλών άνθρώπων τών γραμμάτων, οιτινες αδαείς τής χρηματικής διαχειρίσεω; περιήλθον εις τδ γήρα: των είς τήν μεγαλειτέραν
ένδειαν. Διά τής σιδηρά; φιλοπονίας του ό
«Ι’εβάλ είχε κατορθώσει νά οίκονομήση έν διαστήματι τριάκοντα έτών περιουσίαν άνερχομένην
εί; 400 χιλ. φράγκων. Συμβουλή φίλου τινός
ένέδυσε τά χρήματα ταύτα είς τουρκικά χρεώγραφα. ΊΙ τύχη τών χρεογράφων τούτων είναι
γνωστή. Ό Φεβάλ μετά παρέλευσιν ολίγου
καιρού έπείσθη ότι έκ τών 400 χιλ. φράγκων
δέν τω άπέμεινε σχεδόν ούδέν. Έπεδόθη τότε
μετά πλείονος ζέσεω; είς τήν έργασίαν. τοσούτορ
μάλλον καθ’ όσον είχε σύζυγον, ήν θερμώς ήγάπα
καί ής ήθελε νά έξασφαλίση το μέλλον, καί
οκτώ τέκνα. 'Ήρξατο λοιπόν πάλιν αποταμιεύω·?
καί πράγματι κατώρθωσε νά θέση κατά μέρος
100 χιλ. φράγκων. Άλλά καί πάλιν ή τύχη
τω έφάνη δυσμενής. Έμπιστευθεί; τήν νέαν
περιουσίαν του είς φίλον του τραπεζίτην, έμα
θε·? ήμέραν τινά. οτι ό τραπεζίτη; έγένετο
άφαντος παραλαβών καί τδ ταμεΐόν του.
Iό
δεύτερον τούτο κτύπημα κατέβαλε πλέον τον
εβδομηκοντούτη άνδρα. Έπήλθεν ημιπληγία,
ήτις κατέληξεν είς μαλάκυνσιν τοΰ έγκεφάλου.
καί σήμερον ό άλλοτε ζωηρός καί κομψός συγγραφεΰς κεΐται έπί κλίνης οδύνης, σκιά μόνον
καί περιττός. Ή τύχη αΰτη συγκινεΐ πάντα;
τούς έπιστημονικούς τών Παρισίων κύκλου;, καί
ήδη έσχηματίσθη είδος επιτροπή;, ήτις μέλλει
νά σκεφθή περί τού καταλληλοτέρου τρόπου νά
έλθη εί; άντίληψιν τού δυστυχούς άνδρός.

Τελετή έν Μονάχφ. Πρδ ολίγων ήμερών,
εις άνάμνησιν τής πρδ 50 έτών είς 'Ελλάδα
καταβάσεως τού πρ«όην βασιλέως "Οθωνος, ή
βαυαρική Κυβέρνησις έτέλεσε μεγαλοπρεπή εορ
τήν έν τή έν Μονάχο) βασιλική έκκλησία Tlieatiner-Kirche, έν τή κρύπτη τής όποια; καί τά
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σιόματα τών πρώτων τής Ελλάδος βασιλέων
άναπαύονται. Έν τή τελετή ταύτη, τή μύρια
αισθήματα τω "Ελληνι προκαλούση, μεταξύ τών
αρχών παρέστη καί ό έν Μονάχω Αρχιμαν
δρίτης μετά τών έκεΐσε Ελλήνων, οιτινες εί;
ένδειξιν σεβασμού καί εύγνωμοσύνης κατέθεντο
πολυτελή στέφανον.
II πράξις αΰτη τών έν
Μονάχω Ελλήνων σπουδαστών είναι αξιέπαινο;,
διότι κατά τήν τελετήν ταύτην έγένοντο διερμηνευταί τών αισθημάτων μεγάλου μέρους τού
'Ελληνικού λαού, όπερ μέμνηται τών εύεργητημάτων τών πρώην βασιλέων. Ότι ό’Όθων ήγάπα
τήν Ελλάδα, περί τούτου ούδείς άντιλέγει, ότι
δέ καί ό λαός ήγάπα τόν "Οθωνα, καί τοΰτο
έστιν αναντίρρητο·?. 0. Όθων ήγαπήθη ύπδ τοΰ
λαού, διότι μετά τον Κόδρον ή Ελλάς ούδένα
έσχε βασιλέα· ότε δ’ έν Ναύπλιο) τδ πρώτον
ό Ελληνικός λαό; τή 25 Ιανουάριου 1833 μετά
μακρών αιώνων δουλείαν καί ταλαιπωρίαν τόν
νεαρόν βασιλέα είδεν εί; τούς Μύλους τού Ναυ
πλίου άποβιβαζόμενον. πλήρης έλπίδων, χαράς
καί δακρύων πρό; αύτόν άτενίζων ήδύνατο ν’
άναφωνήση.
Έχομεν καί ήμεΐς βασιλέα!”
"Όπως ό Οθιον ύπήρξεν ό πρώτο; τή; άναγεννηθείσης Ελλάδος βασιλεύς, οΰτω σήμερον
έχει τό έθνος τόν πρώτον ορθόδοξον Διάδοχον,
τον Κωνσταντίνον. Επειδή δέ ό αείμνηστος
Όθων ένθέρμως ήγάπησε τήν Ελλάδα, έσμέν
βέβαιοι ότι εί τις έν "Αδη αΐσθησίς τίς έστιν”,
ώς ό Σωκράτης τοΐ; δικασταΐς άπολογούμενος
έλεγε·?, ή ψυχή αύτού χαίρει βλέπουσα ότι τδ
βλέμματα σύμπαντο; τού Ελληνισμού περί Αύτδν ώς περί κέντρο·? στρέφονται, καί βεβαίως
θέλει εύχεται, όπως αί έλπίδες πάντων τήν
αληθή πραγμάτωσιν έν τω προσώπω αύτοΰ εΰρωσιν.

ν ν Χ· ν *<· τ ’ΐ "ν 'ί ΐ

Χ·.· ν t ν ...

Κ. Ν. Δ . . . εί; Ταϊ;·ά»·ιΟΓ. Τό ποίηυ,α έλήφθη
καί θέλει όημοσιενθή. Τά ζητηθέντα φυλλάδια άπεατάλησαν ήδη κατά τήν δοθεΐιαν διεύθυντιν, καί Σάς
εύχαριστοΰμεν δΐ άμφότερα. — κ. Π. Α . . . εί; Γεΐσχ.
Ιό περικάλυμμα άποσταλήσεται ύμΐν προσεχώς, δτε
θά γείνη καί άλλων περικαλυμμάτων αποστολή είς
‘Ρωσσίαν. ΊΙ άξια αύτοΰ έλήφθη ήδη. Έχάρημεν δτι
τό διόλίον περιήλθεν ύμΐν ασφαλώς. — κ. Σ. Λ . . .
είς'Ροστόϊιον. 'Επιστολή έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν διά
τάς προσπάθεια; σας. Τό άρθρον έπρομηθεύθημεν δί
άλλης όδοΰ καί έλπίζομεν συντίμως νά τό δημοσιεύσωμεν. 1 ό περικάλυμμα τοΰ Εσπέρου διά τόν κ. Δ.
άποσταλήσεται προσεχώς. — κ. II. 31 . . . είς Ιιαδάλ/μγ. Τά ποιήματα τοΰ Lokgfellow έν τή έκδόσει
Taucbnitz περιλαμβάνονται είς 5 τόμους, ώστε διά τοΰ
α'. μόνον τόμου δέν συμπληροΰται τό σώμα. Επομένως
δέν άπεστάλη ' Τμΐν ό α'. τόμος. Εύχαριστοΰμεν υμάς
διά τάς εύμενεϊς ύμών κρίσεις καί διά τήν καλήν γνώ
μην σας. — κ. Ν. Κ . . . είς Κ«λαι/«τωι·. Τό α'. έτος
τοΰ Εσπέρου έςηντλήθη πρό καιρού. Διά τήν άνατύπωσιν αύτοΰ ύπάρχουσιν αιτήσει; τινές, άλλά δέν έγέ
νετο είσέτι οριστική άπόφασις. — κ. θ. Α . .. είς Νιχολάϊεφ. Εύχαριστοΰμεν διά τήν άποστολήν. Βιολιά
άποσταλήσονται. Ω; πρό; τά αινίγματα καί προβλή
ματα νομί'ομεν οτι αρμόζει τό άρχαΐον ρητόν· "μηδέν
άγαν”. — κ. Χρ. Τ . . . είς ΚωΐΊΓταΐ’τοΌϋπολιΐ'. Τά
φυλλάδια είναι είς τήν διάθεσίν σας. Πότε όφείλομεν
νά σάς τά άποστείλωμεν; — κ. A. Τ . . . εί; Miirajjoi'.
'Λπονέμομεν‘1 μΐν καί πάσι τοΐς φιλομούσοις συνδρομηταϊς τοΰ Εσπέρου τά; εύχαριστίας ήμών διά τήν
συμπαθή ύμών κρίσιν, ιδιαιτέρως δέ τά συγχαρητήρια
ήμών διά τήν έφετεινήν κλήρωσιν τοΰ τόμου. Τοΰτο
προιωνίζει ;σω; εύνοιαν τύχης μεγαλειτέραν.

ΩΡΑΙ ΣΧΟΛΗΣ.
ΙΙρόβληαα κζ'.

Ακροστιχα ύ·τύ Κ’: Δ. θ. Α .
έν Νικολι
1.
2.
* ημ *
* ριο *
♦
*
* αθρ *
Έ
* θε *
♦ ■ αγο *
* εο *
♦ σθμ ♦

* ωρο *
Αί άκροστιχίδε; καί έ·? άρχή καί
άπο-ελούσι λέξεις.
Πρόολημα κστ'.

μα

νέ | μα

“Ρ

Ζθ

ΰ

ρα

ϊ'·α

Ρ”?

ο

,

ό

Ρ·”? 1

Διά τών άνω συλλαβών σχηματίζονται 20
λέξεις, ών τά αρχικά στοιχεία άποτελούσι ρη
τόν άρχαΐον έκ πέντε λέξεων.
.Αίνιγμα κζ'.
Ύπό Ι.Βλ.

Μέ τών ύδάτων τήν ροήν,
Μέ τών κυμάτων τήν όργήν
Νυχθημερόν παλαίω.
Έπί τών ώμων, τών πλευρών
Καί μέ άλύσων χαλινόν
Έλπίδος σήμα φέρω.
Δύω τών πρώτων μου στηλών
Έάν ποιήσης έκποδών,
Άλλοίαν έχω φύσιν.
Τού έτους έχω έντολήν
Ν’ άλλάσσω πάντα τήν στολήν
Καί διαιρώ τήν πτήσιν
Είμαι Πυθία τεχνιτή
Είς τον τυχόντα προσιτή,
Ιδ σόμπαν κανονίζω.
’ Επί βιβλίων χρονικών
Έπί πινάκων κυκλικών
Συχνάκις σέ φωτίζω.
ΛΤΣΕΙΪ.
Προβλήματος κδ’.
ΣΜΓΡΝΗ
ΛΕΣΒΟΣ
ΚΑΣΣΟΣ
ΛΑΡΝΑΞ
1ΙΡΟΓΣΛ
ΛΜΙΣΟΣ.

Αινίγματος κε'.

Άστυ — νόμος.
Έλυσαν· κα'. κβ'. καί κγ'. ό κ. Ε. 'Ραΐσης είς Ζίφτε (Αίγυπτον)· ιθ'. καί κ'. ό
κ. Σταύρος «Ι’ρυδάς έν Ίνεπόλει· τδ κγ'. ό
κ. Γ. Κ. Νικολάου έν Καρλοβασίιυ Σάμου,
καί ό κ. Ί’αζής ΙΊαννακόπουλος έν Κωνσταντινουπόλει, δστις έλυσε καί τδ κε'. έμμέτρως, ούτως·

Άλληλοσυμπληρούμενοι τδ άστυ καί ό νόμος
Είναι βεβαίως ό σωτήρ ό δεύτερο; τού πρώτου,
Έν ω επίσης δΐ αύτού χωρών ό Αστυνόμος
Τδ άστυ του ύπηρετεΐ προάγων ανευ κρότου.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ 50 ΦΟΙΝ. ΤΟΝ ΣΤΙΧΟΝ.

1 13 Δεκεμβρίου 1882.

[Άρ. 39.
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LEIPZIG.

— ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ ELSTER-STR. 19.

Παραχαλοΰνται οί έπιστέλλουτες πρός ~w 'Εσπερον να πέμπωσι τά χειρόγραφα καΟαρώς γεγραμμενα, τά όποια δημοσιευόμενα ή μή δέν
έπιστρεφονται.

ΕΝ ΒΙΕΝΝΗι.

ΕΝ ΒΙΕΝΝΗι.

ΑΚΟΥΣΑΤΕ!
ΙΔΕΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΡΗΣΑΤΕ!
Οί πράκτορες τή; πτωχεόσεως τοΰ ρε
γάλου
Α γγ λ ο-Β ρ ε τ αν νικοΰ εργο
στάσιο υ’* πωλοϋσιν 3λα; τάς πραγμα
τείας των μέ μεγάλην έκπτωσιν. Έμβάζων τις τό ποσόν 20 φράγκων |ή διά
ταχυδρομικής έπιτα-,ή;, οπού τοΰτο γί
νεται) λαμβάνει πολυτελή συσκευήν τρα·
πέζης έκ τοΰ άρίστου άγγλο-βρεταννικοϋ
μετάλλου, κοστίζουσαν άλλοτε 80 φράγκα.
Πα; παραγγελιοδότης λαμβάνει καί έγ
γραφον έγγύησιν περί διατηρήσει»; τή;
λευκότητο; τών σκευών έπί δέκα έτη.

6 μαχαίρια τραπέζ ι,; μέ ώραία; λεπίδα;,
6 περοΰνία μονοκόμματα,
6 κοχλιάρια τής σούπας έκ τοΰ άγγλοβρετ. μετάλλου,
6 κοχλιάρια τού καφέ έπίσης,
1 μέγα κοχλιάριον τής σούπας
1 βαρύ κοχλιάριον διά τό γάλα,
6 άκουμβιστήρια τών μαχαιρών έκ τοΰ
αύτοΰ μετάλλου,
6 άγγλικά φιλτζάνια,
I πιπεροΟήκην ή ζακχαροθήκην,

β
β
6
3
1
2
1

κομψώς είργασμένα φιλτζάνια,
ώοθήκας,
κομψά κοχλιάρια διά τά ώά,
ζακχαροθήκας μικρά;,
τρυπητόν τοΰ τειου,
πολυτελή κανδιλέρια διά τήν αίθουσαν.
δίσκο; 80 έκατ. μεγέθους,

"ΟΜΙΑΕΙΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ”

Φ. ΤΕΡΚΣ

ΟΔΗΓΟΣ

ΠΡΩΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΗΣ

Εί; άπόδειςιν δτι ή παρούσα γνωστοποίησίς μου δέν βασίζεται έπί άγυρτία ς υποχρεούμαι δημοσία, εάν ή συσκευή
αυτή δέν άρέση τώ άγοραστή, νά παρα
λάβω αύτήν πάλιν. *0 έπιΊυμών λοιπόν
ν’ άγοράση πράγματα χρήσιμα καί καλά
άντί τών χρημάτων του, άς άποτανΟη,
δσιρ ύπάρχουσιν άκόμη τοιαΰται συσκευαί,
μετά πάση; πεποιθήσεως καί κατ’ ευ
θείαν πρός τόν

ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.

σύντομου γραμματικήν, διαλόγους
«αί

Παρ’ έμοί εδρηται, άντί 30 centimes
το κουτίον, καί κόνι; αξιόλογος πρό; κα
θαρισμόν τών σκευών τούτων.
‘Υποκαταστήματα έν Λονδίνφ καί
ΙΙαρισίοις.
[00

Σιατζιίτίώς.

ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΔΙΑ ΙΙΕΙΊΗΓΗΤΑΣ

Έν Λειψία 1882.

και

Τιμή ιιάμχια 2.

ΣΠΟΤΔΑΣΤΛΣ.

J. II. Rabinowicz είς Βι/ιτψ’,
Κεντρικήν αποθήκην τοΰ Άγγλο-βρεταννικοΰ εργοστασίου
WlBS II. ScHIFFAMTSOASSE 20a.

Μετάφρασις Θεούωροι; X. Φλώρα

Μετά οχτώ δίχρωμων πινάκων.

αναγνώσματα,

Συγγραφεύς Κάρολο; Βήδ, εκδότης
C. Λ. ΙίοιΊι έν Λειψία.

1882. — Τιμή μάρκαι 2*/2.
C. A. Koch’s Verlag in Leipzig.

ΓΝΩΣΤΟΙ ΙΟΙΗΣΙΣ.

Ε1Δ0Π0ΙΗΣΙΣ.
Έξεδόθη κατ’ αύτάς εί; βιβλίον τό " Λ σμα τοΰ Χιαβάθα” τοΰ διάσημου

’Αμερικανού ποιητοΰ Longfellow έν ελληνική μεταφράσει. Τδ βιβλίον
τοΰτο (έκ Ιδ'/ε τυπογραφικών φύλλων) κεκοσμημένον διά τής είκόνος τοΰ

ποιητοΰ καί άλλων εικόνων καί κομψώς δεδεμενον μέ τά φύλλα επίχρυσα,
πωλείται άντί φράγκων 6.50. — Οί έπιθυμοΰντες ν' άποκτήσωσιν αύτδ παρα
καλούνται ν’ άποτανθώσιν είτε κατ’ εύθεΐαν προς τήν SitvOvrffi)' τον Effittpov

(Leipzig.

ΣΩΜ ΑΤΟ Λ ΟΓΙΑΣ

ΝΈΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΩΣΣΗΣ

64 τεμάχια έν ολιρ.

Elsteb-Stbasse 19) είτε πρδς τά κατά τόπους βιβλιοπωλεία.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
Σύγγραμμα περιοδικόν μετά εικόνων έκδιδόμενον έν ΛΕΙΨΊΑι
τή 1 13 καί 15 27 έκαστου μηνός.
Τιμή έτησία προπληρωτέα φράγκα 40 (= μάρκαι 32 = ρούβλια 16).
Τιμή καταχωρίσεων δι’ έκαστον στίχον φοίνικ. 50.

Ζητούνται οί αριθμοί τοΰ "ΕΣΠΕΡΟΥ” 5. 6. 17 καί 18, προσφέρονται
δέ δι έκαστον αύτών καλώς διατηρούμενου άντίτυπον φράγκα 2. Οί
εχοντες τούς αριθμούς τούτους διαθεσίμους καί θέλοντες νά τούς πωλήσωσι
παρακαλοΰνται νά τούς πέμψωσιν (ελευθέρους ταχυδρομικού τέλους) είς

τήν Siti-berffiv τοΐ· ΈσπΖρου (Leipzig. Elster-Strasse 19) ή νά παρα-

οώσωσιν αύτούς είς τά; κατά τόπους έπιστασίας, αιτινες συνεννοούνται κατ’
εύθεΐαν μέ τήν Διεύθυνσιν.

ΒΟΤΚΟΤΡΕΣΤΙΟΝ· κ. ’Αριστόδημος Α. Βοσκώφ. ΓΑΛΑΖΙΟΝ· κ. A. I.
Σαρεγιάννη;.
1 ΒΡΑΐΛΑ· κ. ’Ιωάννης ί. Βοσκώφ. ΓΟΤΡΝΌ-ΜΑΓΟΤΡΕΛΟΝ ■
κ. Διον. I. Μηλιαρέσης. ΚΟΡΑΒΙΑ· κ. Νικόλαο; Καραίίας. ΚΑΛΑΦΑΤΙΟΝ·
κ. Νικ. Κουκλέλης. Γ1ΟΤΡΓΕΒΟΝ· κ. Εύ'Ιυμ. ΙΙεταλάς. ΤΟΤΡΝΟ-ΣΕΒΕΡΙΝΟΝ ·
κ. I. Α. Σακελλαρίδης.

ΙΙΕΤΡΟΤΠΟΛΙΣ· κ. Ιάκωβο; Μάνο;. ιατρό;. ΜΟΣΧΑ· κ. Γρηγ. I. Ροσσόλυμος. ΟΔΗΣΣΟΣ· κ. Σ-υρ. Τυπάλδο; Φορέστη;. ΤΑΙΓΑΝΙΟΝ· κ. Δημ. Δ. Άλεξόπουλος. ΡΟΣΤΟΒΙΟΝ· κ. Στέφ. Λοίέρδο;. Ι’ΕΙΣΚ· κ. Π. ί. Άςιώτης. ΜΚΟΛΑΙΕΦ·
κ. Θεόδωρο; Λυκιαρδόπουλος. ΒΕΡΔΙΛΧΣΚΑ· κ. Νικ. Γ. Τζιτζέλη;. 1ΣΜΑΗΛΙΟΝ· κκ. ’Αδελφοί Κωνσταντινίδαι. ΙίΙΣΝΟΒΙΟΝ· κ. Α. Καρβούνης. 1ΙΟΤ1ΟΝ ·
κ. Περικλής Ν. Κομηλιάδη;.

ΛΟΝΔ1ΝΟΝ · κ. Ίωάν. Λ. ΙΙερβάνογλου;, ΛΙΒΕΡΙΙΟΤΛ·
ΕΙΙ1ΣΤΑΣΙΛΙ ΤΟΓ ΕΣΠΕΡΟΤ.

κ. Γ. θ. Σκρινής.

ΡΟΤΣΤΣΟΤΚ1ΟΝ Βουλγαρίας· κ. Σταύρος Χριστοδουλίδης.

ΑΘ11ΝΑΙ καί ΠΕ1ΡΑΙΕΤΣ· κ. Δημ. Καρασπΰρος. ΚΕΡΚΤΡΑ· κ. I. Ναχαμούλης. ΖΑΙίΤΝΘΟΣ" κ. Ν. Παππαδόπουλος. ΒΩΛΟΣ· κ. Νικ. Γεωργιάδης, ιατρός.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ καί ή λοιπή ΛΙΓΤΙΙΤΟΣ· κ. Πέτρος Σαράντης, Βιβλιοπωλεΐον ' 0 Φοίνιξ” έν ’Αλεξάνδρειά.

ΤΕΡΓΕΣΤΗ· κ. Γεώργιο; Γεωργούλης. ΚΑΛΚΟΤΤΤΑ κ. Ίωάν. Κ. Σταυρίδης.

ΝΕΑ-ΤΟΡΙίΗ· κ Δημ. Ν. .Μπότασης, γενικός πρόξενο; τή; Ελλάδος.

ΚΩΝΣΤΛΝΤΙΝΟΤΙΙΟΛΙΣ· κ. ’Ιωάννης ΙΙαπάδης. βιβλιοπώλης. ΣΜΤΡΝΗ·
κκ. Δεκίπρη; καί Σ’, καί κ. Φρ. Σαρίκας. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
*
κ. Σ. Γράσσος, βιβ
λιοπώλης. ΚΑΒΑΛΛΑ· κκ. Α. Γ. Κούζη; καί Σ’· ΜΥΤΙΛΗΝΗ· κ. Ξενοφών
Γκορτζιώτης. ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ· Αίδεσ. ’Ανανία; Άλεξανδρίδη;. ΣΑΜΟΣ· κ. Σταματιάδης, έφορο; τής Σαμιακής Βιβλιοθήκης. ΒΗΡΤΤΤΟΣ· κ. Χρ. Χριστόφόρου.
ΑΜΙΣΟΣ· Κ. Λαναράς, ιατρός.

Είς τά μέρη, ένθα είσέτι δέν έσυστήθησαν δριστικώς έπιστασίαι,
οί βουλόμενοι δύνανται νά γείνωσι συνδρομηταί έπί προκαταβολή τής
έτησία; συνδρομής, αποτεινόμενοι είτε κατ' εύθεΐαν είς τήν διεύθυνσιν
(Elster-Strasse No. 19) έν ΛΕΙ’ΓΙΑι, είτε είς τά οικεία ταχυδρο
μικά γραφεία, τής διευθύνσεως τού ' Εσπέρου συνεννοηθείσης περί τούτου
μετά τής Γενικής Διευθύνσεως τών γερμανικών Ταχυδρομείων. Τδ ψύλ
λον άποστέλλεται έλεύθερον ταχυδρομικών τελών.

ΛΕΤΚΩΣΙΑ καί ΛΕΜΙΙΣΣΟΣ Κύπρου· κ. II. Δ.
κ. ’Ιωάννη; Πιερίδης.

II ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ. Elster-Strasse No. 19. Leipzig.

Παπαδάκης. AAPNAS’

Συντάκτη;· ΔΡ. 1. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΊΑι.

ELSTER-STR. 19.

Χαρτοπωλείου · Β. ΣΙΓ1ΣΜ0ΤΝΔ0Γ έν Βερολίνω καί Λειψία. — Τόποι;· Γ. ΔΡΟϊΓΟΓΛΙΝΟΓ έν Λειψίφ.

