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Η ΣΠΑΡΤΗ.
(Μετά είκόνος, βρα

σελ. 241.)

Η νέα Σπάρτη, κειμένη άζριοώς έν τή θέσει
τής άρχαΐα; ομωνύμου πόλεως, έλαβε κατα τα
τελευταία έτη ταχεϊαν άνάπτυξιν, μαρτυρούσαν
και περί τής φιλοκαλίας τών κατοίκων αυτής
καί περί τής μερίμνης τών δημοτικών αυτής
αρχόντων. Αί οδοί, πλατεϊαι καί εύθύγραμμοι,
περιστοιχισμένα·. ύπό κομψών οικιακών και
βαθύσκιων κήπων, δίδουσιν είς τινα μέρη τής
πόλεως τήν θέαν γερμανικής τίνος πόλεως λου
τρών. Αί οίκίαι είσί τό πλεΐστον ταπειναί καί
τετράγωνοι, έχουσαι έξώστην ή πλατύσκαλον,
δί ού ανέρχεται τις είς αύτάς- τά παραρτήματα
καί μαγειρεία εδρίσκονται είτε έν τοΐς ύπογείοις
είτε εντός τών εύρυχώρων αυλών. Άμέσως
άπό τής θύρας εισέρχεται τις είς τό δωμάτιον
τής ύποδοχής, δπερ είναι συνήθως αίθουσα έχουσα
λευκούς τούς τοίχους καί έζωγραφισμένην τήν
οροφήν. Γ.ίς τά απόκεντρα τής πόλεως μέρη
αί οίκίαι είσίν αραιότερα'., καί αί όοοι δεν άπολαμοάνουσι τής δεούσης περιποιήσεως. I ό κλίμα
τής Σπάρτης δέν είναι δσον έπρεπεν ύγιεινόν,
δπερ άποδοτέον τό μέν είς τον ψυχρόν εκ τοΰ
Ταΰγετου άνεμον, τό δέ είς τάς αναθυμιάσεις
τών ελών, τά όποια ό Εύρώτας πλημμυρών
σχηματίζει. Τό θέρος ό καύσων είναι έπαισθητός,
άνεοχομένου τοΰ θερμομέτρου μέχρι 36" κατά
μέσον ορον, οσάκις δέν πνέει άνεμος δροσερόςτον δέ χειμώνα ή ύγρασία καί τό ψύχος έπιζρατοΰσι, δίοτι ό ήλιος δύων ενωρίς όπισθεν τοΰ
Ταϋγέτου δέν προφθάνει νά θερμάνη αρκούντως
τήν πεδιάδα. Τοιαύτη όμως περιγράφεται καί
ύπδ τών άρχαίων συγγραφέων ή περιφανής τοΰ
Λυκούργου πόλις.
Οποίοι υπήρξαν οί άρχαΐοι Σπαρτιάται είναι
τοΐς πάσι γνωστόν έάν ήθέλομεν νά ποιήσωμεν
μνείαν αύτών έπρεπε νά έχωμεν είς τήν διαθεσιν
ήμών πλείονα χώρον. Οί άπόγονοι τών άρχαίων
έκείνων ηρώων διετήρησαν μέχρι σήμερον τον
ύπερήφανον καί άνδρεΐον αύτών χαρακτήρα, καί
δπως κατά τήν αρχαιότητα ό Λεωνίδα; δέν
ώχρίασεν απέναντι τού θανάτου έν θερμοπύλαις,
άλλ’ έπεσεν εύτόλμως ύπέρ τής πατρίδος του
μαχόμενος, οΰτω καί κατά τήν μεγάλην ήμών
έπανάστασιν οί νέοι Σπαρτιάται έπετέλεσαν έργα
αντάξια τών προγόνων, άψηφήσαντες πάντα κίν
δυνον καί φλογερόν έν τω στήθει αύτών φέροντες
τόν έρωτα της πατρίδος. Ο γέρων Ταΰγετος,
ό άπδ τής ύψηλής αύτοΰ σκοπιάς έπιβλέπων
τήν ένδοξον τοΰ Ευρώτα πεδιάδα, καί παραστάς
μάρτυς τοσούτων εύγενών αγώνων, σεμνύνεται
καί σήμερον διά τάς ήρωϊζάς τών νεωτέρων
Σπαρτιατών πράξεις.
ΊΙ είκών ήμών παριστα τήν νέαν πόλιν τής
Σπάρτης, δπως παρουσιάζεται τω άντικρύζοντι
τάς ύψιπετεΐς τού Ί αυγέτου κορυφάς.

ΑΙ ΤΡΕΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ.
Ύπό ΎονργένιεΒ.
Μετάφρασις Κ. Α. Ιίαλαιολόγου.

Passa q in·' colli c vieni allcgramcnte
Non li curnr <li Inn tn conipagnia;
Vieni, pensnndo a me hegretamente.
Ch' io t' acronipagni per tntta In via.

I.
Ούδαμοΰ έβήρευον κατά τό βέρος τοσοΰτον
συχνάκις, δσον έν τή κωμοπόλει Γλιννόγιε, κει
μένη έν άποστάσει είκοσι βερστίων άπδ τοΰ κτή
ματός μου. Παρά τήν κωμόπολιν ταύτην εύρί
σκοντο τά κάλλιστα ή μάλλον τά καταλληλότατα

πρδς Θήραν μέρη άπάσης τής περιφέρειας τού
ήμετέρου δήμου. Περιερχόμένος άπαντα: τού;
πέριξ θάμνους καί τάς πεδιάδας αείποτε έπεράτουν τήν εκδρομήν μου παρά τδ γειτονικόν, τό
μόνον σχεδόν έν τή χώρα έκείνη, έλος καί
έκεϊθεν έπέστρεφον είς τόν φιλόξενον οικοδε
σπότην μου. δήμαρχον τής άνωτέρω κωμοπόλεως,
παρ’ ω πάντοτε έξενιζόμην. Τδ έν λόγιο έλος
κεΐται έν άποστάσει ούχί πλειόνων τών δύο
βερστίων άπό τοΰ Γλιννόγιε- ή οδός, ούσα ομαλή
κατα το ήμισυ μόνον, διατέμνεται ύπδ μικρού
λοφίσκου. Έπί τής κορυφής τοΰ λοφίσκου τού
του κεΐται έπαυλις συγκειμένη έξ ένδς έρήμου
οικιακού καί κήπου. Πάντοτε σχεδόν διηρχόμην
παρά τόν ρηθέντα οίκίσκον τό εσπέρας καί εν
θυμούμαι, δτι πάντοτε μετά τών όλοφράκτων
παραθύρων του μοί άνεμίμνησκε γέροντα τυφλόν
έξελθόντα, ΐνα θερμανθή ύπδ τών ηλιακών άκτίνων. Κάθηται ό δύστηνος παρά τήν οδόν- αι
ώνιον σκότος άπδ πολλοΰ άντεκατέστησε δί αύ
τόν το φώς τοΰ ήλιου, αισθάνεται όμως αύτδ έπί
τού προσώπου του τούλάχιστον καί έπί τών θεομανθεισών αύτού παρειών. Κατά τά φαινόμενα
διετελει ό οίκίσκος προ πολλοΰ άκατοίκητος, πράγ
ματι όμως έν τώ μικροσκοπικώκαί ένδον τή; αύλής
κειμένο» δώματι κατοικεί γηραιός απόμαχος,
ύψηλός, κυρτός καί λευκόθριξ, έχων τούς χα
ρακτήρας τής μορφής λίαν έκφραστικούς καί
αυστηρούς. Αείποτε έκάθητο έπί έδρας παρά
τό μόνον παράθυρον τοΰ έν λόγω οικήματος,
θεώμενος τά πέριξ τεθλιμμένος καί σύννους. μή
άποβάλλων τήν αύστηρότητα ταύτην, ούδέ δταν
έχαιοέτα με παρερχόμενον, άλλά προςτιθέμενος
καί έκείνην τήν βαρεΐαν σοβαρότητα, έφ’ ή διακρίνονται οί γηραιοί αύλικοί, οί άνήκοντες τή
γενεά ούχί τών πατέρων, άλλά τών πάππων
ήμών. ΓΙροσεπάθουν μέν νά συνάπτω μετ’ αύτοΰ
συνδιάλεξιν, ήτον δμως λίαν σιωπηλός καί κατώρθωσα νά μάθω παρ’ αύτοΰ μόνον, δτι ή
έπαυλις, έν ή κατώκει, ανήκε τή έκγόνιρ τού
άρχαίου κυρίου του, χήρα, ήτις είχε καί νεωτέραν αδελφήν, δτι άμφότεραι κατιμκουν έν πόλεσιν ύπερθαλασσίαις, ούδέποτε έμφανιζόμεναι
εις τά κτήματά των, δτι τέλος αύτδς ούτος πο
θεί δσον τάχιον νά ίδη τδ τέρμα τοΰ βίου του,
καθότι "μασσών τις καί άναμασσών τδν άρτον
καταλαμβάνεται πολλάκις ύπδ άνϊας έπί μόνη
τή ιδέα, δτι έπί τόσα έτη εξακολουθεί μασσών”.
Ό γέρων ούτος εκαλείτο Λουεκάνιτζ.
'Ημέραν τινά έβράδυνα νά έπιστρέψω, διότι
ή Θήρα ύπήρξεν ευνοϊκή καί ή ήμέρα καταλληλοτάτη προς Θήραν. Άπδ πρωίας ήν άκρα
ηρεμία, ό ούρανός νεφοσκεπής καταληφθείς τρό
πον τινά ύπδ τής έσπέρας. Είχον προχωρήσει
μακράν καί ούχί μόνον είχεν ήδη έπέλθει ή
σκοτία, άλλά καί αύτή ή σελήνη άνέτελλεν,
άπδ πολλοΰ δέ σκότος περιεκάλυπτε τήν γήν,
δτε άφίχθην παρά τή γνωστή έπαύλει. Έβάδιζον παρά τδν κήπον . . . "Ακρα γαλήνη έβασίλευεν έν τοΐς πέριξ . . .
Διήλθον τήν εύρεΐαν οδόν καί προςεκτικώς
παρήλθον τήν έκ κόνεως μεστήν αύλόθυραν, καί
έστηρίχθην έπί τού χθαμαλού φράκτου. "Ολως
ήρεμος έξετείνετο ένώπιόν μου ό μικρός κήπος
φωτιζόμενος καί τρόπον τινά παρηγορούμενος
ύπδ τών έπαργύρων άκτίνων τής σελήνης . . .
'Η καροία μου κατελήφθη ύπδ άγνώστου τινδς
αισθήματος, ώσανεί έκαραδόκουν ή άνεμιμνησκόμην ευτυχίας τινός, δέν έτόλμων δέ νά κι
νηθώ . . . ίστάμην άκίνητος ώς άγαλμα ένώπιον
τοΰ ολως ηρεμοΰντος τούτου κήπου περιχεομένου
καί ύπό τοΰ φωτός τής σελήνης καί ύπδ τής
δρόσου τής νυκτός, άγνοώ δέ πόθεν ήτένιζον τά
δύο έκεΐνα παράθυρα, τά μόλις φωτιζόμενα έν
τω γλυκεΐ ήμίφωτι, δτε αίφνης διεδόθη έν τω
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οίκίσκιρ ήχος κλειδοκυμβάλου . . . άκουσίως
έρρίγησα . . .
Μετά ταΰτα αντήχησε φωνή γυναικός . . .
"Ολος έγενόμην ώτα . . . καί . . . τινι τρύπιο
νά έκφράσω τήν έκπληξίν μου; . . . πρδ δύο
έτών έν Ιταλία, έν Σορέντη, είχον άκούσει τό
αύτδ άσμα καί τήν αύτήν φωνήν . . . ναί. να! ...
Vieni, pensando a me segretamente . . .

Είνε έκεΐνος, άνεγνώρισα αύτόν, ό αύτός
ήχος . . . ’Ιδού δέ πώς είχε συμβή τοΰτο. Έπέστρεφον οίκαδε μετά πολύωρον περιδιάβασιν
παρά τήν άκτήν τής θαλάσσης. Έβάδιζον έν
τάχει, πρδ πολλοΰ ήδη είχεν έπέλθει ή νύξ, ή
λαμπρά νύξ τών νοτίων χωρών, ούχί ηρεμούσα
καί σκυθρωπή δπως ή παρ’ ήμΐν, ούχί! άλλά
λάμπουσα, μεγαλοπρεπής καί ώράία <ί»ς γυνή
εύτυχής έν τή άκμή τής ηλικίας της- ή σελήνη
έφώτιζε φαεινότατα- μεγάλοι, έκ φωτός άπαστράπτοντες άστέρες έφαίνονται οίονεί κινού
μενοι έπί τού βαθέως κυανού ούρανοΰ · αί
ζοφεραί σκιαί έναργώς έπιπταν έπί τής πεφω
τισμένης γής. Αμφοτέρωθεν τής όδοΰ έξετείνοντο οί λίθινοι τοίχοι τών κήπων- αί πορτοκαλλέαι έξέτεινον ύπέρ τούς τοίχους τούς κυρτούς
αύτών κλάδους, καμπτόμενους ύπδ τδ βάρος
τών καρπών, οιτινες άλλαχοΰ μέν ώς χρυσαί
σφαΐραι έφαίνοντο, άλλαχοΰ μόλις διεκρίνοντο,
κρυπτόμενοι ύπδ τά φύλλα, άλλαχοΰ δέ καθαρώς
έφαίνοντο φωτιζόμενοι ύπό τής σελήνης. Πολλά
τών δένδρων έκοσμοΰντο διά χρυσών άνθέων,
απασα ή ατμόσφαιρα έπληροΰτο ευωδίας βαρείας,
άνεκφράστως δμως γλυκείας. Έβάδιζον καί Ομο
λογώ οτι συνειθίσας ήδη είς τά θαυμάσια ταΰτα
φαινόμενα τής φύσεως είχον κατά νοΰν νά φθάσω
τήν ταχίστην είς το ξενοοοχεΐόν μου, δτε αίφνης
έκ τίνος έξώστου άπό τοΰ τοίχου ένδς τών κή
πων τούτων έξέχοντος ήκούσθή γυναικεία φωνή.
Έμελπεν ασμά τι δλως άγνωστον έμοί, καί έν
τώ ήχω αύτοΰ ύπήρχέ τι τόσον έλκυστικόν, δπερ
τοσαύτης ζέσεως καί εύτυχοΰς προσδοκίας μ’
έπλήρου, ώστε αύθωρεί αύτομάτως έστην και
ήγειρα τήν κεφαλήν. Ό έξώστης είχε δύο πα
ράθυρα, άλλ’ άμφότερα είχον τά παραπετάσματα
καταβεβιβασμένα καί διά τών στενών αύτών
ρωγμών μόλις διέλαμπε τό φώς. Έπαναλαβούσα
δίς, vieni, vieni, ή φωνή έσίγησε- ήκούσθη
ελαφρά κρούσις χορδών, ώς έάν είχε πέσει κι
θάρα έπί τοΰ έδάφους, γυναικεΐον ένδυμα έκινήθη.
έτριξε δέ ελαφρώς τδ έδαφος τοΰ έξώστου. Ί ό
φώς έν τώ ένί τών παραθύρων άπεσβέσθη . . .
σκία δέ τις έπλησίασεν έσωθεν καί έστηρίχθη
έπ’ αύτοΰ. Έγώ «οπισθοχώρησα δύο βήματα.
Αίφνης τά παραπετάσματα ήνειόχθησαν, εύκαμ
πτος δέ γυνή, δλως λευχείμων έξήγαγε ταχέως
τήν κεφαλήν αύτής έκ τοΰ παραθύρου, καί τείνουσα πρός με τάς χεΐρας, έπρόφερε “Sei tu?”
Έγώ έμεινα άναυδος καί ήγνόουν τί νά είπω.
ΙΙάραυτα δμως έλαφρώς άνακράξασα ώπισθοχώρησεν αυθις, έκλεισε τά παραπετάσματα καί τό
φώς έξέλιπεν δλως έκ τοΰ έξώστου, ώς έάν μετήγαγον αύτδ είς έτερον δωμάτιον. Διετέλουν
άκίνητος καί έπί πολύ ήδυνάτουν νά συνέλθω.
Η μορφή τής γυναικός, τοσοΰτον αίφνηδίως
παραστάσης ένώπιόν μου, ύπήρξεν εξαίσιας καλ
λονής. 'Ως άστραπή διήλθε πρδ τ«ον δφθαλμών
μου, ώστε ήδυνάτουν νά άναμνησθώ πάραυτα
έκάστης ιδιαιτέρας γραμμής τής μορφής αύτής
άλλ’ ή γενική έντύπωσις ύπήρξεν ισχυρά καί
βαθεΐα . . . Ί ότε είχον έννοήσει δτι τήν μορφήν
έκείνην ούδέποτε ήθελον λησμονήσει. Τδ φώς
τής σελήνης έπιπτεν άπ’ εύθείας έπί τοΰ τοίχου
τοΰ έξώστου, επί έκείνου τοΰ παραθύρου, ένθα
ειδον αύτήν, καί, ώ θεέ μου! πόσον έξαισίως
ήκτινοβόλησαν έν τφ φωτί τούτιρ οί μεγάλοι
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καί μέλανες αύτής οφθαλμοί! ώς βαρύ κΰμα
έπιπτεν ή άτημέλητος καί μέλαινα αύτής κόμη
έπί τού ήμιεγειγερμένου αύτής ώμου! ΙΙαραμείνας
άρκετήν ώραν έν τή αύτή θέσει, άπεφασισα να
στώ παρά τήν σκιάν, ήτις έπιπτεν έκ τοΰ απέ
ναντι τοίχου, καί ήρξάμην, έκεϊθεν νά παρατηρώ
τδν έξώστην μετά τίνος βλακώδους καραδοκια;.
ΊΙκροώμην . . . ήκ.ροώμην έν άκρα προσοχή . . .
ένόμιζον δτι ήσθανόμην ήσυχον άναπνοήν όπισθεν
τοΰ παραθύρου ή δτι ήκουον έλαφρόν τινα θόρυβον
καί σιγαλόν γέλωτα. Έπί τέλους ήκούσθησαν
μακρόθεν βήματα . . . έπλησίασαν. Άνήρ τού
άναστήματός μου περίπου έπεφάνει παρά τήν
γωνίαν τής όδού, ταχέως διηυθύνθη πρδς τήν
παρά τώ αύτω έξώστη θυρίδα, ήν άχρι τοΰδε
δέν είχον παρατηρήσει, έκρουσεν, ούδόλως στρα
φείς, δίς τόν σιδηροΰν κρίκον, ήρξατο άναμένων.
έκρουσε καί πάλιν καί ήρξατο αδων ήμιφώνως ·
'Ecco ridendo” ... ή θυρίς ήνεοιγη . . . καί
άθορύβως είσήλθε. Έγώ συνήλθον, έκίνησα τήν
κεφαλήν, έτεινα τάς χεΐρας καί καταβιβάσας τον
πίλον μέχρις οφρύων, έλαβον μεθ’ όργής τήν
πρός τδ οίκημά μου άγουσαν. I ή έπιούση μά
την έν μεγίστ<» καύσωνι περιδιάβασα έπί δύο
ώρας παρά τδν αύτόν έξώστην. Τήν αύτήν
έσπέραν άπήλθον τής Σορέντης μή έπισκεφθείς
ούο’ αύτόν τδν οίκον τοΰ Τάσσου.
Δύνανται νΰν νά εικάσωσιν οΐ άναγνώσται
τήν έκπληξίν μου, δτε αίφνης έν τή πεδιάδι
μιας τών έρημοτέρων χωρών τής Ρωσσίας
ήκουσα τήν αύτήν φωνήν, τδ αύτδ έκεΐνο ασμα...
"(•πως τότε, ουτω καί νΰν ήτο νύξ, δπως τότε,
οΰτω καί νΰν ή φωνή έξήλθεν αίφνης έκ πεφω
τισμένου άγνώστου μοι δωματίου, δπως καί τότε,
οΰτω καί νΰν έπί τέλους ήμην μόνος. ΊΊ καρ
δία μου έπαλλε σφοδρώς. "Μήπως ήνε δνειρον”; διελογιζόμην. Καί ιδού αίφνης διεδόθη
τδ τελευταΐον- “Vieni” . . . Μήπως καί πάλιν
θ’ άνοιχθή τδ παράθυρον; είνε δυνατόν καί αΰθις νά έμφανισθή έπ’ αύτοΰ γυνή; . . . Τδ πα
ράθυρον ήνεφγη, καί ή γυνή ένεφανίσθη. Αύθωόει άνεγνώρισα αύτήν, καίτοι άπεΐχον ταύτης
περί τά πεντήκοντα βήματα, καίτοι έλαφρόν
νέφος έκάλυπτε τήν σελήνην. ΈΙτον ή αύτή, ή
άγνωστος τής Σορέντης. Δέν έτεινεν δμως ώς
το πάλαι τάς γυμνάς αύτής χεΐρας, άπ’ έναντίας
διεσταύρωσεν αύτάς ήσύχως καί στηριχθεΐσα
έπί τοΰ παραθύρου ήρξατο έν σιγή καί άκινησία
νά παρατηρή τδν κήπον. Ναί, ήτον έκείνη.
έβλεπον τάς έν τή μνήμη μου έντετυπωμένας
γραμμάς τοΰ προσώπου αύτής, τούς οφθαλμούς
έκείνους, οΐους ούδέποτε άλλοτε ειδον. Εύρύ
λευκόν ένδυμα έκάλυπτεν αύτήν ■ έφαίνετο μόνον
εύσαρκωτέρα ή έν Σορέντη. Τδ παν έν αύτή
προέδιοε πεποίθησιν καί άνάπαυσιν έν τ«ρ έρ<υ
θρίαμβον τής ώραιότητος, ίκανοποιηθείσης ύπδ
τής εύτυχίας. Έπί πολύ έμεινεν άκίνητος, δτε
αίφνης έστράφη πρδς τά ένδον τού δωματίου
καί άνορθωθεΐσα άνέκραξε τρις ύψηφώνως καί
ήχηρώς "addio!” Μακράν, μακράν άντήχησαν
οί ώραΐοι φθόγγοι καί έπί πολύ ύπέτρεμον έξασθενούμενοι καί άφανιζόμενοι ύπεράνω τών δέν
δρων τοΰ κήπου καί έν τή πεδιάδι δπισθέν μου
καί έν τοΐς πέριξ. Τδ παν περί έμέ έπληρώθη
έπί τινας στιγμάς τής φωνής τής γυναικός ταύ
της, τδ παν άντήχησεν είς άπάντηαιν αύτής.
"Εκλεισε τδ παράθυρον καί μετά παρέλευσιν
λεπτών τινων τδ φώς έσβέσθη έν τφ δωματίφ.
"Αμα συνήλθον, καί τοΰτο ομολογώ δτι δέν
έπήλθε ταχέως, διηυθύνθην αύθωρεί πρδς τδν
κήπον τής έπαύλεως, έπλησίασα τήν κεκλεισμένην θύραν τής αύλής καί παρετήρησα άνωθεν
τού περιφράγματος. Ούδέν ειδον ιδιαίτερον έν
τή αύλή έκτδς τής έν τή γωνία δδοιπορικής
άμάξης. Τά παραπετάσματα τών παραθύρων
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τού οίκίσκου ήσαν κεκλεισμένα. Ί’.λησμόνησα
νά προσθέσω, ότι έπί μίαν εβδομάδα, περίπου
δέν είχον έπισκεφθή τήν κωμόπολιν Γλιννόγιε.
Ί’πέρ τήν ήμίσειαν «ώραν περιηρχόμην έν άπογνιόσει ένώπιον τοΰ περιφράγματος, ούτως ώστε
έπί τέλους έπέσυρα τήν προσοχήν τοΰ γηραιού
κυνδς τής αύλής, δστις δμως δέν ύλάκτησεν,
άλλ’ ήρκέσθη μόνον νά μέ προσβλέψη διά τ«ΰν
ημίκλειστων αύτοΰ δφθαλμών τοσοΰτον είρωνικώς.
ώστε κατεϊδον τήν περί έμοΰ γνώμην αύτοΰ και
έσπευσα ν’ απομακρυνθώ. Μόλις δμως έποοχώρησα εν ήμιβέρστιον, ότε αίφνης ήκουσα δπισθέν μου καλπασμόν ίππου . . . μετά τινας
στιγμάς άνήρ, μέλανα ίππον ίππεύων, διήλθε
καλπάζων ένώπιόν μου καί έν τάχει στραφείς
νά μέ ίδη, δπερ καί συνετέλεσεν είς τό νά πα
ρατηρήσω τήν «οραίαν αύτοΰ ρίνα και τους λαμ
προύς μύστακας ύπδ τδν καταβεβιβασμένον αύτοΰ
πίλον, έκαμψε δεξιά καί ήφανίσθη όπισθεν τοΰ
δάσους. "’Ιδού λοιπόν ούτος!” — έσκέφθην
καί ή καρδία μου συνεστάλη. Ένόμισα δτι
άνεγνώρισα αύτόν. Τδ σχήμα αύτοΰ πράγματι
μοί άνεμίμνησκε τδ τοΰ είσελθόντος είς τήν
θυρίδα τοΰ κήπου έν Σορέντη. Μετά παρέλευσιν ήμισείας ώρας ήμην έν Γλιννόγιε παρά
τώ οικοδεσπότη μου, δν έσπευσα ν’ άφυπνίσω
καί ήρξάμην έξετάζων αύτδν περί τοΰ τίνες οί
άφιχθέντες είς τήν γείτονα έπαυλιν. Μετά με
γίστης δυσκολίας μοί άπήντησεν, δτι είνε κτηματίαι.
— 'Οποίοι τινες; ήρώτησα άνυπομόνως.
— Γνωστόν, τίνες κυρίαΐ, άπήντησεν άπαθώς.
— Τίνες κυρίαι;
— Κυρίαι, δπως έν γένει άπασαι αί κυρίαι.
— Έωσσίδες;
— Βεβαίως Έωσσίδες. Τί άλλο.
— Ούχί ξέναι; — Πώς; — Πρδ πολλοΰ
άφίχθησαν;
— Βεβαίως ούχί πρδ πολλοΰ.
— Ιίροτίθενται νά ένδιατρίψωσιν ένταΰθα
έπί μακρόν;
— Τοΰτο είνε άγνωστον. — Είνε πλούσιαι;
— Τοΰτο άγνοοΰμεν. Πιθανόν νά ήνε καί
πλούσιαι.
— Συνοδεύει αύτάς και κύριός τις; —
Κύριος;
— Ναί, κύριος.
Ό δήμαρχος έστέναξεν.
— ’Ά! θεέμου! . . . Έπρόφερε χασμώμενος.
Δέν ύπάρχει κύριος ... όχι, ... κύριος νο
μίζω δτι δέν ύπάρχει . . . Δέν ήξεύρω! έπρόσθεσεν αίφνης.
— Καί ποϊοι πρδς τούτοις έτεροι γείτονες
κατοικοΰσιν ένταΰθα; — Ποιοι; Μήπως καί
τοΰτο είνε ζήτημα; Διάφοροι βεβαίως. — Διά
φοροι; Καί πώς όνομάζονται;
— Οΐ κτηματίαι ή οί γείτονες;
— Οί κτηματίαι.
Ό δήμαρχος καί πάλιν έστέναξε.
— ΙΙώς καλούνται; έψιθύρισε. Κύριος οίδε,
πώς καλούνται. 'Η πρεσβυτέρα καλείται, ώς
νομίζω, Άννα Φεδορόβνα, ή δέ νεωτέρα . . .
Ούχί, ταύτην δέν γνωρίζω πώς άποκαλοΰσι.
— Έπί τέλους τούλάχιστον τδ έπώνυμον; —
Τδ έπώνυμον;
— Ναί, τδ έπώνυμον, τδ έπίθετον.
— Έπίθετον ... τή άληθεία, δέν γνωρίζω.
— Είνε νέαι; —"Ω! διόλου. Τούτο δά όχι.
— Είνε δυνατόν! — Ή νεωτέρα είνε ήδη
τεσσαρακοντοΰτις καί πλέον.
— 'Ολονέν ψεύδεσαι!
'0 δήμαρχος έσίγα. — Βεβαίως ύμεΐς κάλ
λιαν γινώσκετε . . . προσέθηκεν, ημείς δμως δέν
γνωρίζομεν. — "Ηρχισας ήδη νά μοΰ ψάλλης εν
καί τδ αύτό! ανέκραξα έν άδημονίφ.
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Γινώσκων έκ πείρας δτι παρά τοΰ Ρώσσου,
όταν άρχίζη ν’ άπαντα τοιουτοτρόπ«υς, άδύνατον
είνε νά έξαγάγη τις ούσιώδές τι, τοσοΰτο δέ
μάλλον καθόσον ό οικοδεσπότη; μου μόλις είχε
κατακλιθή καί μεθ’ έκάστην άπάντησιν έκλονίζετο καί έκυπτε πρδς τά έμπρός, άτενίζων με
μετά νηπιώδους έκπλήξεως καί προσπαθών νά
κινήση βεβιασμένο»; τά έκ τοΰ’γλυκέος ύπνου
του προσκεκολλημένα χείλη, έκίνησα τήν χεϊρα
καί έγκαταλιπών τδ δεϊπνον κατεκλίθην. Έπί
πολύ ήδυνάτουν ν’ αποκοιμηθώ.
Τίς είνε ή
γυνή αΰτη;” άδιαλείπτως ήρώτων έμαυτόν.
Ρωσσίς; Διά τί τότε δμιλεϊ ίταλιστί; . . . ό
δήμαρχος λέγει δτι δέν είνε νέα... ψεύδεται...
Καί τίς ό εύτυχής έκεΐνος; . . . ΓΙάντη άκατάληπτον . . . Πόσον παράδοξον γεγονός δμως ...
Είνε δυνατόν δίς κατά σειράν . . . Έν τοσούτω
παν μέσον θέλω μεταχειρισθή, ΐνα μάθω ποια
είνε καί διά τί άφίκετο ένταΰθα.”
Άπασαν τήν νύκτα διήλθον κακήν κακώς
και πριν ή έτι έπιφανή ή ροδοδάκτυλος ήώς,
ήγέρθην. Ταχέως ένδυθείς καί λαβών τδ δπλον
μου διηυθύνθην κατ’ εύθεΐαν είς τήν έπαυλιν.
Ί’οσαύτη άνυπομονησία με κατέτρυχεν, ώστε
μόλις ήρξατο νά ύποφώσκη, δταν έπλησίασα τή
γνωστή πύλη τής αύλής. Έν τοΐς πέριξ διεδίδοντο τά χαρμόσυνα τών πτηνών άσματα, έν
αύτιυ τώ οίκίσκιρ δμο»; τό παν έκοιμάτο είσέτι
βαθΰν ύπνον. Καί αύτδς δέ ό κύων έρρόγχαζεν
όπισθεν τοΰ περιφράγματος.
Τεθλιμμένος καί
καοαδοκών έπεριπάτουν τήδε κάκεϊσε έπί τών
ύγριΰν έκ τής δρόσου χόρτων καί άδιαλείπτως
προσέβλεπον τδν χθαμαλόν καί άμορφον οίκίσκον,
ύποκρύπτοντα έντδς τ«ΰν τοίχων αύτού τδ μυ
στηριώδες έκεΐνο δν ... Αίφνης ή θυρίς ήσύχώς ήνειρχθη καί έπί τοΰ κατωφλιού αύτής
παρουσιάσθη ό Αουεκάνιτζ φέρων ραβδωτόν τινα
έπενδύτην. Τδ έρρυτιδωμένον καί έπίμηκες αύ
τοΰ πρόσωπον έφαίνετο νυν σκυθρωπότερον ή
άλλοτε ούχί άνευ έκπλήξεως μέ παρετήρησε
καί ήτοιμάζετο νά κλείση αυθις τήν θυρίδα.
— Φίλε μου, φίλε! ανέκραξα έν σπουδή.
— Τί ζητείτε τόσον ένωρίς; άντηρώτησε
βραδέως καί ύποκώφως.
— Είπέ μοι, σέ παρακαλώ, είνε άληθές δτι
άφίκετο ή κυρία σου;
'Ο Αουεκάνιτζ έσίγησε. — Ναί, άφίχθη...
— Μόνη; — Μετά τής άδελφής αύτής. —
Χθες δέν είχον έπίσκεψιν ξένων; — ”0/'..
Καί ήθέλησε πάλιν νά κλείση τήν θυρίδα.
— Στάσου, στάσου, φίλε . . . Κάμε μου τήν
χάριν . . .
Ό Αουεκάνιτζ έβηξε καί έκ τοΰ πρωινού
ψύχους έρρίγησε.
— Τί ζητείτε έπί τέλους; — Είπέ μοι, σέ
παρακαλώ, πόσων έτών είνε ή κυρία σου;
Αύτδς δέ ύπόπτως προσβλέψας με- Πόσων
έτών είνε ή κυρία; Δέν γνωρίζω άνω τών τεσ
σαράκοντα.
— Ανω τών τεσσαράκοντα! ΊΙ δέ αδελφή της;
— Κάτω τών τεσσαράκοντα έκείνη.
— Είνε δυνατόν; Καί είνε εύειδής; — Τίς,
ή αδελφή;
— Ναί, ή άδελφή.
'0 Λουεκάνιτζ έμειδίασε καί είπε · Τοΰτο
έξαρτάται έκ τής άρεσκείας έκάστου. Κατ’ έμέ
είνε δυσειδής. — Διά τί; — Διότι δέν είνε
εύειδής. — Ουτω λοιπόν! καί εκτός αύτών ούδείς έτερος άφίκετο ένταΰθα; — Ούδείς. Καί
τίς ήδύνατο ν’ άφιχθή;
— Τοΰτο είνε άδύνατον! . . . έγώ ... —
Αί, κύριε . . . έχετε διάθεσιν νά φλυαρήτε,
διέκοψεν ό γέρων άδημονών. Δέν αίσθάνεσθε
πόσον ψυχρός είνε ό καιρός; Συγγνώμην,
— Στάσου, στάσου! . . . ιδού! . . . Καί
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έτεινα αύτώ εΐζοσάλεπτον, άλλ’ ή χειρ μου προσέζρουσεν εις τήν έν τάχει κλεισθεΐσαν θυρίδα.
Το άογυροΰν νόμισμα έζυλίσθη χαμαί πρδ τών
ποδών μου. "Ά! πονηρόν γερόντων!” είπον
κατ’ έμαυτόν.” — Δδν Κισώτε και σύ! Σέ διέ
ταξαν προδήλως νά σιγάς . . . Περίμενον δμως
και δέν θά δυνηθής νά μ’ άπατήσης” . . .
Άπεφάσισα νά μετέλθω πάν μέσον, δπως
τύχω τοΰ ποθουμένου. Έπι ήμίσειαν ώραν περιηρχόμην τήοε κάκεΐσε, μή γινώσζων πώς ν’
άρχίσω. Έπί τέλους άπεφάσισα νά έρευνήσω
έν τώ χωρίφ, τίς άφίχθη είς τήν έπαυλιν καί
τίς εινε ή γυνή έκείνη, εΐτα νά έπανέλθω πάλιν
είς τήν έπαυλιν καί ένί λόγιο νά πληροφορηθώ
περί αύτής τά καθέκαστα. Άναμφιβόλως θά
έξέλθη ποτέ ή άγνωστος καί θά δυνηθώ απας
τουλάχιστον νά τήν ΐδω τήν ήμέραν έκ τοΰ πλη
σίον, ώς γυναίκα ζώσαν καί ούχί ώς φάσμα.
Άν καί τό χωρίον άπεΐχεν εν βέρστιον διηυθύνθην άμέσως είς αύτό δρομαίος, διότι ήσθανόμην έμαυτόν ένισχυόμενον ύπο παραδόξου τόλμης,
έρεθισθέντα ήδη ύπδ τής ζωογόνου πρωινής αύρας
μετά άϋπνον νύκτα, οιαν έγώ διήλθον.
("Επεται συνέχεια.)

0 ΔΟΜΟΚΟΣ.
(Μετά είκόνος, δρα σελ. 245.)

Ημίσειαν ώραν ύπέρ τήν Σκάρμιτσαν κεΐται
ή κωμόπολις Δομοκός, ήτις, καίτοι άποβαλοΰσα τδ άρχαίον αύτής δνομα θαυμακοί,
κεΐται δμως πάντοτε έν χωρίφ περιόπτφ, έξ ού
καθοράται σύμπασα ή πεδιάς τής θεσσαλιώτιδος
καί Έστιαιώτιδος· άποψις θαυμασία, ήτις έχορήγησεν είς τήν πόλιν τδ άρχαίον αύτής δνομα.
Τήν άπδ τοΰ Δομοκοΰ θαυμασίαν άποψιν άναφέρουσιν άπαντες οί νεώτεροε περιηγηταί καί
έκ τών άρχαίων συγγραφέων ό Λίβιος. "Ο,τι
δέ καθιστά γλυκυτέραν τήν έντύπωσιν εινε ή
τελεία δμαλότης τής ύποζειμένης πεδιάδος. Ού
δέν ύψωμα όπωσοΰν σπουδαΐον ταράσσει τήν αρ
μονίαν, καί νομίζει τις δτι βλέπει λίμνην, ής
τά υδατα δέν ταράσσονται ύπδ τών άνέμων.
"Οστις έκεΐθεν δέν είδε τήν θεσσαλικήν πεδιάδα
έν καιρφ έαρος δέν δύναται νά λάβη πλήρη
ιδέαν τής θαυμασίας αύτής καλλονής.
’Ολίγα γνωρίζομεν περί τών άρχαίων περι
πετειών τής πόλεως. Κατά τδ 199 πρ. Χρ.
έπολιορκήθη ύπο Φιλίππου τοΰ Γ'., άλλά καταφθάσαντες οί Αίτωλοί είς έπικουρίαν ήνάγκασαν
αύτδν νά άρη τήν πολιορκίαν. Έν δέ τώ Άντιοχικώ πολέμιο ήλώθη μέν κατ’ άρχάς ή πόλις
ύπδ τοΰ βασιλέως, άλλ’ ήναγζάσθη άμέσως νά
παραδοθή είς τδν ύπατον Άκίλιον Γλαβρίωνα.
Κατά δέ τήν βυζαντινήν έποχήν άναφέρεται
συχνά ή πόλις ύπδ τδ σημερινόν αύτής δνομα,
έχουσα και φρούριον ισχυρόν, δπερ καί μέχρι
σήμερον διατηρείται. Είς τά τείχη αύτοΰ πα
ρατηρούνται δρθογώνιοί τινες λίθοι, οίτινες μετά
τινων ένεπιγράφων στηλών, διεσπαρμένων έν τή
σημερινή κώμη, εινε καί τά μόνα λείψανα, άτινα
περιεσώθησαν έκ τής άρχαίας πόλεως. Κατοικεΐται δέ σήμερον τδ χωρίον ύπδ 300 περίπου
οικογενειών. Έμπόριον έχει μικρόν δ τόπος,
προσερχομένων μόνον τών περίοικων άπαξ τής
έβδομάδος πρδς άγοράν τών άναγζαιούντων. Ό
Δομοκδς είναι έδρα έπισκόπου, έπικαλουμένου
Θαυ μακών καί ύπαγομένου ύπδ τήν μητρόπολιν τής Ααρίσσης.
Ν. Γ.

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ.
'Υπό Ί. Γ. Δ. Φωκυλίδου.
(Μετά εικόνων.)

(Συνέχεια.)
Η ΛΥΔΔΑ ΚΑΙ 0 ΕΝ ΑΥΤΙΙι ΝΑΟΣ ΤΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Είκοσι λεπτά άπδ τής 'Ρέμλης κεΐται ή
Αύδδα. ΤΙ Αύδδα είτε Αόδδ (Διόςπολις) έκτίσθη ύφ’ ένδς τών άπογόνων τοΰ Βενιαμίν. Έν
Αύδδη ό άπόστολος Πέτρος έθεράπευσε τδν
παραλυτικόν Αίνέαν. Ή Αύδδα ζαταστραφεΐσα
ύπδ τοΰ Κεστίου, άνφκοδομήθη βραδύτερον ύπό
τδ δνομα Διόςπολι.ς, όπε|ρ άπαντά καί έπί νομισμάτων τοΰ γ'. αίώνος. Άπδ τών πρώτων
τοΰ χριστιανισμού αιώνων ή Αύδδα ήν έδρα
Επισκόπου. Τώ 415 συνεκροτήθη έν Αύδδη
σύνοδος κατά τοΰ Πελάγιου, άρνουμένου τδ προπατορικδν αμάρτημα καί τδ άναγκαΐον τής χάριτος. ΤΙ Αύδδα οίκεΐτα1 τά νΰν ύπδ 6000 περίπου ψυχών, ών ύπέρ :ούς χιλίους δρθόδοξοί.
Κάνταΰθα ή Άγιοταφιτική ’Αδελφότης κέκτηται
εν περικαλλές νεόδμητον μοναστήριον.
Τδ μόνον άξιον έπισκέψεως έν Αύδδη είναι ό
ναός τοΰ άγιου Γεωργίου, 'Ο "Αγιος Γεώργιος
έγεννήθη έν Αύδδη καί έμαρτύρησεν έπι Διοζλητιανοΰ έν Νικομήδεια. Τά λείψανα αύτοΰ
μετεκομίσθησαν είς τήν γενέ ςειραν αύτοΰ πόλιν,
ένθα έκτίσθη ναός μεγάλο :Ρ :πής, έν φ κατετέθησαν αύτά. Είναι δυσχερέ ς νά εΐπωμεν κατά
ποιαν έποχήν καί ύπδ τίνος
ναός
ούτος.
'0 Papebroch *
) άνάγει τήν έποχήν τής
άνιδρύσεως αύτοΰ μέχρι τοΰ μεγ. Κωνσταντίνου.
Πλήν δ Εύσέβιος ώς παρατηρεί ό περιώνυμος
'Ροβινσών μνείαν ποιούμενος τών θρησκευτικών
ύπδ τοΰ μεγ. Κωνσταντίνου άνεγερθέντων μνη
μείων, ούδεμίαν ποιείται μνείαν αύτοΰ. Ό έπίσκοπος Τύρου Γουλιέλμος
)
**
λέγει βτι ούτος
έκτίσθη ύπδ τοΰ Ιουστινιανού. Πλήν ό Προ
κόπιος, έν τώ περί κτισμάτων ’Ιουστινιανού
συγγράμματι αύτοΰ, ούδεμίαν ποιείται μνείαν
αύτοΰ. Και είναι μέν αληθές βτι δ Ιουστινιανός
ώκοδομήσατο ναόν τινα έπ’ δνόματι τοΰ άγιου
Γεωργίου, ούχί όμως έν Αύδδη άλλ’ έν Βιζανοΐς
τής Άρμενείάς. ***
)
Πρώτοι έκ τών άρχαίων
περιηγητών οίτινες μνείαν ποιούνται τοΰ εν
Αύδδη τάφου τοΰ άγ. Γεωργίου είσίν Άντωνϊνος
ό Μ άρτος (περί τδ 600), δ Άδαμνάνος καί δ
Βιλλιβάρδος· εί καί δέν δμιλοΰοι ρητώς περί
ναού έγηγερμένου πρδς τιμήν τού άγιου, είναι
πιθανόν όμως οτι ούτος ύπήρχεν ήδη έμπεριλαμβάνων ένδον τδν τάφον τούτον. Έπί Χοσρόου
(614) δ ναός ούτος ούδεμίαν ύπέστη καταστρο
φήν-,-)· τδν έβδομον αιώνα Σουλεϊμάν, ό υιός
τοΰ Χαλίφου Άπδ-ούλ-Μέλεκ, τήν μέν ίύδδαν
κατέστρεψε, τδν δ’ έν αύτή ναόν τοΰ άγιου Γεωρ
γίου εΐασεν ώς φαίνεται άνέπαφον.ψ-ψ) Διότι
ό μετά 49 έτη (τώ 870) τους άγιους Τόπους
έπισκεψάμενος μοναχός Βερνάρδος ποιείται μνείαν
αύτοΰ.
Τώ 1010, έπί τοΰ διωγμού τοΰ Χαλίφου
Χάκεμ καί ό ναός ούτος ύπέστη τήν άνατροπέα αύτοΰ σκαπάνην. Πλήν πρδ τής έλεύσεως
τών Σταυροφόρων ευρηται άνφκοδομημένος.-J-j-}·)
Μετά τήν έν Χαττίν μάχην ή Αύδδα περιήλθεν
*) Acta sanct. Aprilis III. ρ. 100.
**) Willelm Tyb. V1L XXII.
***) Kai ιερόν Γεωργίφ τφ μάρτυρι έν Βιζανοΐς έδείματο. Προκ. κτισμ. Ίουλ. III. IV.
fl Τδ. ΙΙροσκυν. Βενιαμίν 6. 19.
++) 01 Μωαμεθανοί, ώς ορθότατα παρατηρεί ό Βε
νιαμίν, καί ίδίφ οί "Αράδες, μεγάλως σέβονται τόν άγ.
Γεώργιον καλοϋντες αύτόν Χάδρ.
++t) Περί τής ύπό Στεφάνου, βασιλέως τής Ουγγαρίας
άνοιζοδομήσεως αύτοΰ, Γόε Βενιαμίν. Σελ. 20 ύποσημ. 4.
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ύπδ τήν έξουσίαν τοΰ Σαλαδίνου, άλλ’ δ ναός
τοΰ άγ. Γεωργίου κατηδαφίσθη τφ 1191 ύπδ
τοΰ Σαλαδίνου. Περί τά μέσα τής ιστ'. έκ. ό
έκ Ραγούζης Βονιφάτιος, έξήνεγκε τήν ιδέαν
βτι δ ζαταστραφείς ούτος ναός, άνφκοδομήθη
ύπό τίνος βασιλέως τής ’Αγγλίας καί βτι τά
μέχρι τοΰ 1872 σωζόμενα έρείπια ήσαν τοΰ
ναού τοΰ άνεγερθέντος ύπο τοΰ άγγλου ήρωος. *)
'Ο άγγλος βασιλεύς τοΰ όποιου το δνομα δέν
ήδυνήθη νά εύρη ό Βονιφάτιος, εύρέθη ύπό τοΰ
Κοτοοίκου καί ήν ό Ριχάρδος. Ι’.κτοτε ή ιδέα
αύτη έπεκράτησε παρά τοΐς μεταγενεστέροις
περιηγηταΐς.
0 'Ροβινσών άποκρούει δικαίφ
τώ λόγφ αύτήν, δ δέ VOGUE αποκρούει αύτήν
έπ’ ίσης. "Ή ιδέα αύτη, λέγει, άναφαίνεται
το πρώτον παρά τοΐς συγγραφεΰσιν τοΰ ιστ'.
αίώνος ζαί φαίνεται λαβοΰσα γένεσιν έκ τίνος
τυχαίας προσεγγίσεως μεταξύ τών άφεθεισών
άναμνήσεων έν τή χώρα ύπο τών άνδραγαθημάτων τοΰ άγγλου ήρωος καί τής καθιερώσεως τοΰ τόπου είς τδν πάτρωναν τής
’Αγγλίας. Εί καί διά τής συνθήκης τοΰ 1192,
το ήμισυ τής Αύδδης παρεχωρήθη τώ 'Ριχάρδφ,
βραδύτερον δέ ολόκληρος ή πόλις άπεδόθη τοΐς
χριστιανοΐς, ή άβέβαιος βμως καί άπελπις κατάστασις τών δυνάμεών των, ώς τοΰτο βεβαιοΰται έκ τών άφηγήσεων τών συγχρόνων, δέν
έπιτρέπει νά ύποθώμεν δτι ήδύναντο νά έχωσι
τήν εύκαιρίαν καί τ’ άναγκαΐα μέσα, δπως άγάγωσιν είς αίσιον πέρας παραπλησίαν έπιχειρη)
**
σιν.
"Ετερος δέ λόγος έναντίον τής γνώμης
ταύτης είναι, ιός παρατηρεί ό Ροβινσών, δτι ό
VlNlSAUF, ό αύτόπτης μάρτυς καί ιστορικός
τών πράξεων τοΰ Ριχάρδου, ούδ’ εν λέγει περί
τής άνοιζοδομήσεως ή έπισκευής τοΰ ναοΰ τοΰ
άγιου Γεωργίου, ύπδ τοΰ άγγλου μονάρχου."
Τώ 1349 τή μεσιτεία τοΰ αύτοκράτορος τοΰ
Βυζαντίου Ίωάννου τοΰ Καντακουζινοΰ άνεκαινίσθη ύπδ τών Ελλήνων. Τφ 1442 έπί τοΰ
Σουλτάνου τής Αίγύπτου Δάχερ Τζάκμακ, ύπέστη
τήν τελευταίαν καταστροφήν, οπότε ίσως τδ
δυτικόν τοΰ ναοΰ μέρος μετεποιήθη είς Τσαμίον.
Τώ 1872 έπί τών μεγαλοπρεπών λειψάνων τοΰ
ναοΰ τούτου, άπερ είσίν δ κολοσσιαίος άνατολικδς μύαξ, οί πρός νότον τοΰ κεντρικοΰ χώρου
κίονες ιδιορρύθμου κατασκευής καί τινες άψίδες,
άνηγέρθη ύπερόγκοις άναλώμασιν ύπο τής Άγιοταφιτικής ’Αδελφότητος περικαλλής ναός. Έν
τώ ζέντρφ σχεδόν τοΰ ναοΰ κατερχόμεθα διά
βαθμιδών είς τόν τάφον τοΰ Αγίου, κεζοσμημένον ύπδ λευκού μαρμάρου, έφ’ ού είναι γεγλυμμένη ή είκών αύτοΰ.

ΑΠΟ ΡΕΜΛΗΣ ΕΙΣ ΙΕΡ0ΥΣΑΛΙ1Μ.

Έξελθόντες τής 'Ρέμλης, μετά πορείαν λε
πτών τινων, άφικνούμεθα είς τδ Μωαμεθανικόν
νεκροταφεΐον, δεξιφ τοΰ όποιου είναι ή Πίρκετέλ-Τζαμούζ (δεξαμενή τών βουβάλων) ούδέν
άξιον σημειώσεως έχουσα, καί μετά μικρόν,
εύρισκόμεθα καί αύθις έν τή γονίμφ τοΰ Σά
ρωνος πεδιάδι.
Μετά 15 λεπτ. άπδ τοΰ νεκροταφείου, ύπερπηδώμεν τδν Νάχρ-έρ-'Ράμλε (ρυάκιον τής 'Ρεμλης), έπί γεφύρας κτιστής καί μετά 10 λεπτά
άπαντώμεν, άριστερα ένα πύργον. Έξακολουθοΰντες τήν οδοιπορίαν μετά 30 λεπτ. όρώμεν
δεξιά μέν τδ χωρίον Έλ-Περρίε άριστερα δέ
έτερον πύργον. Μετά 7 λεπτ. διερχόμεθα δι’
*) 'Ο Βονιφάτιος έκφράζεται ουτω. “Perhibent
terras sanctae auuales istam ecclesiam fabricatam esse
a quodam rege Anglorum, cqjus nomen non inveni."
Bonif. tie Perenni cultu Terrae Sanctae. II.
**) Les eglises de la Terre Sainte. p. 364.
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δδοΰ τίνος άγούσης εις το Μωαμεθανικόν χω
ρίον Έννάπε κείμενον έπί λόφου καί μόλις έκ
τής όδοΰ δρατόν. Μετά 30 λεπτ. καταλιμπάνομεν δεξιά έπί λόφου ύψηλοΰ τάφον τινά καλούμενον Αποΰ-Σοΰσε.
Ενταύθα νομίζει ό
άρχαιολόγος GanKeau οτι ήν ή άρχαΐα τών
Χαναναίων πόλις Γαζέρ. I δ μέρος τοΰτο
άνήκει τά νΰν είς τδν
έν Ιερουσαλήμ τρα
πεζίτην Bergheim,
δστις έκτισε ένταΰθα
έπαυλιν, τό δέ έπίλοιπον μέοος παρέοωζε τή γεωργία,
Σχεδόν άπέναντι τοΰ
Άποΰ- Σοΰσε άριστε
ρα τής όδοΰ. όρώμεν
-ετερον
____ _.ι
..... υυουι
τάφον
έν υ.έσφ έρε·.πίων τοποΟεσίας τ·.νός καλουμένης
Κ ούφρ-Τάπ. ’ I ουστΐνος ό μαρτυς μνείαν
ποιείται κώμης τινός
καλουμένης Καππαρεταίας, ήτις ήν πα
τρίς τοΰ αιρετικού
Μενάνδρου, άλλ’ ε
πειδή ούτος ήν Σα
μαρείτης. άπίθανον ό
τι έγεννήθη εν Κούφρ)
*
Τάπ.
Πλήν έν τφ
Ταλμοΰδ γίνεται λό
γος περί μιας πόλεως
καλουμένης Καφαρτέπης καί κειμένης
πρός άνατολάς τής
Λυοοας.
11 ιθανώτατα τό
Κούφρ-Τάπ είναι ή
Κουφαρτέπη τοΰ Ταλμούο. Μετά 15 λεπτ.
άπαντώυ^ν άριστερα
τδ χωρίον έλ-Κουππάπ έπί λόφου πετριόδους.
Τό έλΚουππάπ είναι, φαίνεται, ή άρχαία Κ ό
πέ τοΰ Ταλααύδ ζειμένη έπί τών ορίων
τής γής τών Ιου
δαίων καί τής τών
Φιλισταίων. Μετά 5
λεπτ. όρώμεν άριστε
ρα έτερον πύργον.
Κατερχόμενοι άπδ τοΰ
οροπεδίου τοΰ Κουππάπ, κειμένου κατά
το έσχατον μέρος τοΰ
Σάρωνος,
όρώμεν
πρδς άνατολάς μι
κρόν πρδς νότον το
χοιρίον Πέτ-Νοΰπα
μόλις δρώμενον καί
οίκούμενον ύπό Μωα
μεθανών. Τό πέτ-Νοΰπα άντιστοιχεΐ πρός τήν
άρχαίαν ιερατικήν πόλιν Νομβά.
'0 ίερεύς ’Αβιμέλεχ, δστις έδωκε τώ Δαβίδ
τούς άρτους τής προθέσεως καί τήν ρομφαίαν
τοΰ Γολιάθ, διέμενεν έν Νομβά. 'Ο Σαούλ μαθών τοΰτο καί νομίσας δτι ό ’Αβιμέλεχ ήν συν♦) Μένανδρον δέ τινες καί αύτόν Σαμαρέα τόν άπό
κώμης καππαρεταΐα; (Άπολογ. Χριίτ.).

ΕΣΠΕΡΟΣ
ενοημένος μετά τού Δαβίδ άπέζτεινεν αύτδν
μετά πολλών άλλων ιερέων, άπάντων έζ Νομβά
καί κατέσφαξεν ήβηδόν πάντας τούς κατοίκους
αύτής. Καταβάντες τοΰ είρημένου οροπεδίου
άπαντώμεν μίαν γέφυραν καί μετά 20 λεπτ.
έτερον πύργον δεξιά, μετά 27 δέ λεπτ. άφιζνού-

Ο ΔΟΜΟΚΟΣ.

μέθα είς τό Αατρούν. Τδ χωρίον τοΰτο οίζεΐται
ύπό πτωχών τινων φελλάχων καί δύο ιππέων.
Τδ πάλαι ένταΰθα ύπήρχε φρούριον δπερ μετά
ταΰτα κατηδάφισεν ό Ίβραήμ πασάς, ώς χρησιμεΰον είς κατοικίαν ληστών. ΤΙ Λατινική
παράδοσις τίθησιν έν τούτοι τφ τόπφ τήν κατ
οικίαν τοΰ Αιγυπτίου Δυσμά, τοΰ άγαθοΰ ληστοΰ,
τοΰ έπί σταυρού μετανοήσαντος, έξ ού λέγουσι
καί τδ δνομα Αατρούν, έκ τοΰ Λατινικού Latro
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(ληστής). Ένταΰθα ποιούμεθα άνάπαυλάν τινα
μιας ή δύο ώρών έν τώ παρά τήν όδδν καφφενείφ ή έν τώ ξενοδοχείφ. Επτά λεπτά ΒΑ.
τοΰ Αατροΰν κεΐται τδ χωρίον Άμουάς. Τδ
χωρίον τοΰτο είναι ή άρχαΐα Έμμαούς, περί
φημος διά τήν παρ’ αύτήν συγκροτηθεΐσαν με
ταξύ Ιούδα τοΰ Μαζκαβα’ιου καί τοΰ στρα
τηγού Άντιόχου τοΰ
Επιφανούς, Γοργίου,
μάχην, καθ’ ήν ό τε
λευταίος ήττήθη κα
τά κράτος. 'Η Έμ
μαούς ύποστάσα πολ
λάς καταστροφάς, ι
δία δέ τδ δ', έτος μ.
χ. ύπδ τοΰ Κουϊντιλίου Ούάρρου, άνφκοδομήθη ώς φαίνε
ται, ύπδ τοΰ Ούεσπεσιανοΰ μετεκλήθη δέ
Χικόπολις τώ 223
ώς άφηγεΐται ό Κασσιόδωρος. Έν Άμουάς ύπήρχεν άλλοτε έκκλησία, ήτις
ήν κατά τάς πρδ μι
κρού γενομένας έν
ταΰθα άνασκαφάς, τρίχωρος, έκαστο; δέ
χώρος κατέληγε είς
μύακα. Τδ μέγεθος
τών λίθων, δι’ ών
φζοδομήθη ή Εκ
κλησία αύτη είναι
έκπληκτικόν. Ού μα
κράν τής έκζλησίας
ταύτης, άνεζαλύφθη
καί είς σαρκοφάγος,
άνευ έπιζαλύμματος.
0 άρχαιολόγος ΤοΒ LEB άνάγει τήν έπο
χήν τής οικοδομής
αύτής είς τδν δ', αι
ώνα. Κατά τήν πιθανωτέραν γνώμην, τήν
καί άρχαιοτέραν, τδ
’Αμουάς είναι ή Έμ
μαούς τοΰ Εύαγγελίου, εις ήν ό Ιη
σούς μετά τήν Άνάστασιν αύτού έπορεύθη συνομιλών μετά
τοΰ Λουκά καί Κλεώπα, καί ένθα μετά
τήν κλάσιν τοΰ άρτου
έγένετο άφαντος. *)
Ένταΰθα, λαμβάνει
τέρμα καί ή κοιλάς
τοΰ Σάρωνος, κάντεΰθεν δέ άνερχόμεθα
τά δρη τής ’ Ιου
δαίος.
Έπαναλαμβάνοντες τήν δδοιπορίαν
μετά δώδεκα λεπτά
όρώμεν έν τή κοιλάδι δεξιφ φρέαρ ποσίμου
υδατος καλούμενον Πίρ-Χέλουε (φρέαρ γλυκύ)
*) Κατά τήν πιθανωτέραν γνώμην τό Άμουάς, άντιστοιχεΐ πρός τήν άρχαίαν τοϋ Ευαγγελίου Έμμαούς,
πλήν διάφοροι γνώμαι έπεκράτησαν κατά διαφόρους
έποχάς περί τής τοποθεσίας αύτής. Ή άρχαιοτάτη
πασών είναι ή τοϋ Ευσεβίου τοϋ ’Ιερωνύμου, τοϋ Σωζομένου καί τοϋ Βιλλιβάλδου, καθ’ ήν τοποθετητέον τήν
Έμμαούς τοϋ Εύαγγελίου έν Νικοπόλει. Άπό τοϋ ια'.
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και άριστερά ενα πύργον. Δέκα και έπτά
λεπτ. προσωτέρω δρώμεν, άριστερά μέν έτε
ρον πύργον, δεξιά οέ δύο φρέατα καλούμενα
Πιάρ-Άγιούπ (φρέατα τοΰ ’Ιώβ) ών τδ ύδωρ
δέν είναι πάντοτε διαυγές. Μετά ϋ λεπτ. διερχόμεθα διά γέφυρας κτιστής έπί χειμάρου, και
έπί τής κλιτύος υψώματος τίνος, άριστερά τής
όδοΰ, δρώμεν άρχαΐον τι οικοδόμημα καλούμενον
Δέρ-Άγιούπ (μοναστήριον τοΰ ’Ιώβ). Μετά
16 λεπτ. άπαντώμεν έτερον πύργον καί δεξιά
τδ 'Εβραϊκόν ξενοδοχεΐον, περί ού ώμιλήσαμεν.
Έξακολου&οΰντες τήν πρός τά πρόσω πορείαν
μετά 14 λεπτ. δρώμεν άριστερά άρχαΐον τινά
ληνόν λελαξευμένον έν τή πέτρα και μετά
20 λεπτ. άφικνούμεθα είς σύμπλεγμα βαθύσκιων
δρυών, καλυπτουσών τά έρείπια Τζαμιού τινός,
έν φ άλλοτε ΐΰκει ’Ιμάμης τις καλούμενος Άλής,
έξ ού και ή φάραγξ έκλήθη Βάδ-’Άλη (φάραγξ
τοΰ Άλή). Μετά 25 λεπτά έξερχόμεθα τής φάραγγος ταύτης καί έχομεν δεξιά άρχαΐον έλαιώνα
άνήκοντα είς τδ χωρίον Σαρρίς. Είς τούς πρόποδας
τοΰ ορούς δεξιά άναβλύζει μικρά πηγή καλουμένη νΑϊν-Σαμιέ, ής τδ ύδωρ είναι πόσιμον τον
χειμώνα μόνον. Μετά 10 λεπτ. έπί τής νοτιο
ανατολικής τοΰ αύτοΰ ορούς κλιτύος δρώμεν τό
Μωαμεθανικόν χωρίον Σαρρίς. Τδ Σαρρίς άντιστοιχεΐ πιθανώτατα πρός τδ όρος Άσσάρ κεί
μενον παρά τήν πόλιν Ίαρίν. Μετά τδ Σαρρίς
δρώμεν άριστερά δξύν τινα λόφον υψηλόν έστεμμένον ύπδ ερειπίων καί πρός ουσμάς τήν Με
σόγειον. Μετά 10 λεπτ. δρώμεν δεξιά μικρόν
τι χωρίον καλούμενον Έχμούρ καί μετά 30 λεπτ.
άφικνούμεθα είς τό χωρίον Κάριατ-έλ-Έννάπ
(χωρίον σταφυλών). Τδ χωρίον τοΰτο είναι ή
άρχαία Βάαλα ή Κάριαθ Βαάλ ή Καριαθαρίμ
τής φυλής Ιούδα. Ένταΰθα, έν τή οικία τοΰ
Άμιναδάβ, μετεκόμισαν οί Ιουδαίοι τήν Κιβωτόν
τής Διαθήκης, δτε οί Φιλισταΐοι άπέδωκαν αύ
τήν μή δυνηθέντες νά ύποστώσι τάς ύπδ τοΰ
Κυρίου πεμφθείσας αύτοΐς μάστιγας. 'Η κι
βωτός έμεινεν ένταΰθα 20 έτη άχρις ού δ Δαβίδ
μετεκόμισεν αύτήν είς 'Ιερουσαλήμ (1033 π. χ.).
Ό προφήτης Ούριας, υίός τοΰ Σεμεΐ, κατήγετο
έκ τής πόλεως ταύτης, προφητείσας δέ κατ’
αύτής άνηρέθη ύπό τοΰ βασιλέως ’Ιωακείμ. Γδ
χωρίον τοΰτο άπό τίνος καιρού καλείται Άπογός
έκ τοΰ δνόματος Σέλου τινός διασήμου ληστάρχου, δστις έπί πολλά έτη είσέπραττε βία φόρον
άπδ τών διερχομένων διά τών γαιών αύτοΰ,
άχρις ού τφ 1830 ό Ίβραήμ πασάς έθηκε τέρμα
είς τάς βιαιοπραγίας αύτοΰ. Μετά τοΰ Σέχου
τούτου ό CHATEAUBRIAND άντήλλαξε δώρα, ό
δέ Lamartine έθελξεν αύτόν διά τών αίμύλων
αύτού λόγων "Dictus ob hoc leiiire tigris”.
Βορειοδυτικώς τού χωρίου τούτου σώζεται
ολόκληρος άρχαία’Εκκλησία βυζαντινής έποχής,
τιμωμένη, ώς λέγεται, έπ’ δνόματι τού προφήτου
Ίερεμίου. ’Ένδον αύτής είσερχόμεΟα διά θύρας
πρός βορράν κειμένης. ΊΙ έκκλησία αυτή σύγ•κειται έζ τριών χώρων, ών έκαστος καταλήγει
είς άψίδα. '0 κεντρικός χώρος πολύ υψηλότερος
τών δύο πλαγίων, φωτίζεται εκατέρωθεν ύπό
τεσσάρων στενών θυρίδων, οί δέ πλάγιοι χώροι
ύπδ τριών μόνον.
'Άπας δέ δ έσωτερικός καλλωπισμός τής
Έκκλησίας ταύτης συνίστατο άλλοτε είς τοιχο
γραφίας, ών ίχνη σώζονται έτι καί τά νύν.
’Ένδον τής έκκλησίας, θύρα τις είς τόν νότιον
τοίχον κειμένη άγει είς κρύπτην, έχουσαν ώς
αίώνος ήρξατο καί έτέρα σχηματιζομένη γνώμη, καθ’
ήν ή Έμμαούς τού Ευαγγελίου έζειτο νοτιοανατολικά);
τοΰ Νίμπε-Σαμ.ουήλ, παρά τδ σημερινόν χωρίον. Κουππέτε, ένθα ύπάρχουσιν έρείπια τινα. "Ετεραι γνώμαί
τοποΟετοΰσιν αύτήν, αί μέν έπί τοϋ Άπουγός, αί δέ είς
Καλόνιε.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
ή άνωτέρω έκκλησία τρεις χώρους καί τρεις
άψίδας, κάνταΰθα δέ σώζονται ίχνη τοιχογραφιών.
ΊΙ Έκκλησία αύτη μέχρι τοΰ 1873 έχρησίμευεν
είς σταΰλον, δπότε παρεχωρήθη ύπδ τής 'Γ. IIύ
λης είς τήν Γαλλίαν, ήτις μέχρι τής σήμερον
ούδεμίαν έποιήσατο έπισκευήν αύτής.
(Έπεται συνέχεια)

ΛΕΣΧΗΝΕ1Α ΘΕΡΙΝΗ.
'Έν τών άρχαιοτέρων ασμάτων τής νεωτέρας
Ελλάδος είνε καί τδ έπιγραφόμενον Παράπονον, τδ άποδιδόμενον τώ άοιδίμφ Ί’ήγα Φερραίφ. Άν σήμερον νεώτερα έργα είς γλώσσαν
καθαρωτέραν καί στιχουργίαν άκριβεστέραν έπεσκίασαν πολλά τών άρχαιοτέρων ασμάτων, δι’
ών έβαυκαλίσθη τό έθνος κατά τάς παραμονάς
τής μεγάλης αύτού Έπαναστάσεως καί κατά τά
πρώτα τής άνεξαρτησίας του έτη, άλλά το ασμα
τούτο ένεκα τής άζρας αύτοΰ άφελεία; καί περιπαθείας ήδυνήθη νά έπιζήση καί άντηχή είς
τάς πανηγύρεις καί εύωχίας τοΰ Ελληνικού
λαοΰ, δστις τρέφει πρδς αύτδ καί ιδιαιτέραν
άγάπην, πιστεύων δτι συνετέθη ύπδ τοΰ πρωτομάρτυρος τής έθνιζής άναγεννήσεως. Τδ άσμα
τούτο δυστυχώς δέν είνε πρωτότυπον, άλλα μετάφρασις κατά τδ δυνατόν πιστή τού άσματος
τοΰ Ιταλού ποιητοΰ Παύλου Ρόλλη, τού
έπιγραφομένου Memorie (’Αναμνήσεις). Τδ ποί
ημα τούτο κατά τήν έποχήν τοΰ 'Ρήγα Φερραίου
ήτο τό περιφιλημένον άσμάτιον τών Ιταλών, έξ
ού άντήχει πάσα Ιταλική οικία άπδ τών Αλ
πεων μέχρι τού Άδρία. Μετά τήν γενομενην
ύπδ τοΰ μεταφραστοΰ άποκοπήν τριών στροφών
τοΰ πρωτοτύπου, αΐτινες άληθώς είπεΐν εύκόλως
δέν μετεφράζοντο, αί ’Αναμνήσεις ήδύναντο
νά μεταβληθώσιν είς Παράπονον· άλλ’ είτε
ούτως, είτε άλλως, είνε άριστούργημα έν τώ
εΐδει του, καί ινα τις έννοήση τήν άξίαν του καί
αίσθανθή τήν χάριν του οφείλει νά τδ άναγνώση
εν πρωτοτύπφ. Είνε παρά τοΐς Ίταλοΐς ο,τι
παρ’ ήμΐν τδ Τραγούδι τής Φαρμακωμένης
τοΰ Σολωμοΰ.
Ό 'Ρήγας, ινα διατηρηθή ή μουσική τού
πρωτοτύπου, τδ μετέφρασεν είς τδ αύτδ μέτρον,
ήτοι είς οκτασύλλαβον καί επτασύλλαβον στίχον,
δστις ώς γνωστόν άποτελει τδ λεγόμενον δεκα
εξασύλλαβου, διαιρούμενον είς δύο δκτασυλλάβους,
οίος άπαντάται παρ’ Άριστοφάνει, καί τοΰ όποιου
έποιήσαντο χρήσιν οί άοελφοί Σοΰτσοι είς τά
ποιήματά των καί ιδίως εις τήν "Κιθάραν” καί
τδν 'ΊΙεριπλανώμενον”.

Ιδού τδ ασμα τοΰ 'Ρήγα·
Σκιερόν, ήσυχον, δάσος,
*11 άθλία μου καρδιά
Στην σιγήν και εί; τό σκότος
Σοΰ ζητεί παρηγοριά.

Τδ πρωτότυπον·
Solitario bosco ombroso,
A te viene afilitto cor,
Per trovar qualclie riposo
Fra i silenzi in questo error.
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Ή μετάφρασις τοΰ 'Ρήγα·
Η γλυκειά μου ή αγάπη
Πες με, δάσος, είν
*
έδώ;
Τήν ζητώ παντού, δέν ’ςεύρω
Πότε, πού νά τήν ευρώ.

Ίδ πρωτότυπον·
La mia Fille, il mio bel foco
Dite, o piante, e forse quit
Alii! la cerco in ogni loco,
E pur so cli’ella parti.
Καί οΰτω καθεξής.

Σχετικώς πρός τήν έποχήν καθ’ ήν μετεφράσθη, ήτοι πρδ ένδς περίπου αίώνος, τδ ασμα
τοΰτο δύναται νά θεωρηθή εν τών καλλίστων
ποιητικών μνημείων καί ύπδ τήν έποψιν τοΰ
αισθήματος καί τής γλώσσης, ήτις καθ’ δλον
τδ ασμα είνε καθαρά καί ρέουσα, καί έν πολλοί;
άνακαλεΐ τήν χάριν καί αφέλειαν τοΰ πρωτο
τύπου, ιδίως είς τάς τελευταίας δύο στροφάς·
ΙΙλήν ψιθυρισμούς ακούω ·
Μήπως είνε στεναγμοί;
Στεναγμοί τής άζριδής μου
Πού μέ λέγουν πώς ΟίρΟή.
ΙΙλήν κι’ άν έλθη, ό αργός της
’Ερχομός τί μ’ ώφελεϊ;
Είς τόν τάφον
μέ κλαύσουν
Οί γλυκείς της οφθαλμοί.

Ιδού καί οί τοΰ πρωτοτύπου στίχοι·
Bento un ilolce mormoiio.
Un sospir forse Sara,
Un sospir ilell’ idol mio
Che mi dice: Tornera.
Ma sc torna, vano e tardu
11 ritorno oh Dei! sard;
CM pietoso il dolce sguardo
Sul mio cener piangera.

Άποκαλύψας τήν περί τοΰ ποιητοΰ τοΰ άνω
τέρω ποιήματος πλάνην καί άποδώσας τώ έκάστφ
άνήζον, νομίζω δτι κατ’ ούδέν ούτε προσέβαλον
ούτε ήδίκησα τήν μνήμην τοΰ μεγάλου άνδρός,
δστις έργασθείς καί άποθανών ύπέρ τής παλιγ
γενεσίας καί άναβιώσεως τοΰ έθνους του έχει
τίτλους πολύ σπουδαιότερους καί μεγαλειτέρους
είς τήν αιώνιον αύτοΰ ευγνωμοσύνην ή τά ποιη
τικά του έργα, ατινα ούχ ήττον συνετέλεσαν εί;
τήν άναζωπύρωσιν τοΰ έθνικοΰ φρονήματος καί
ύπήρξαν έπί αιώνα ολόκληρον ή πνευματική
τρυφή τοΰ 'Ελληνικού έθνους. Έκ τών νεωτέρων
έργων άρά γε θά δυνηθώσι πολλά άλλα νά στηριχθώσιν έπί ένα αιώνα είς τήν ύπόληψιν καί
είς τήν μνήμην τοΰ έθνους; ’Αμφίβολον μάλιστα
μετά τήν έπελθούσαν έσχάτως άδιαφορίαν πρός
πάν ποιητικόν προϊόν, ήτις πλησιάζει νά καταστρέψη πάν σπέρμα άγαθόν, δπερ ήδύνατο νά
παραγάγη έργα δυνάμενα ν’ άποδείξωσιν δτι
τδ πΰρ τοΰ Προμηθέως δέν έπαυσε φλογίζον
τάς Ελληνικά; καρδίας καί παράγον έργα άξια
προσοχής καί σεβασμού, όποια μόνον έκ τής
προνομιούχου ταύτης φυλής τής φύσεως ήδύ
ναντο νά παραχθώσιν. Άς έλπίσωμεν δτι τό
αίσθημα τοΰ καλού θέλει έκ νέου ύπερισχύσει
καί ήλεκτρίσει τάς καρδίας πριν ό έφιάλτης τοΰ
ύλισμοΰ άπονεκρώση έντελώς αύτάς.
Έν Καίάλλφ.
II. Μ ατ αρ άγκας.

Τοΰ 'Ρήγα ή μετάφρασις·
Πάν εΰάρεστον είς άλλους
Μον’ έμέ δυσαρεστεΐ.
Δέν έχω έλπίδα, μ’ είνε
II ζωή μου περιττή.

Ίδ πρωτότυπον·
Ogni oggetto, clie altrui piace
Per me lieto piu non e.
Ho perduta la mia pace,
Son io stesso in odio a me.

Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
ΕΝ Till βΕΑΤΡΩι ΤΗΣ ΔΑΡΜΣΤΑΤΗΣ.

(Ίδιατέρα άνταπόζρισις.)
(Μετά είζόνος, 8ρα σελ. 248—249.)

Κύριε Συντάκτα.
Έπί τή άγγελία μου, δτι τδ άθάνατον άρι
στούργημα τοΰ μεγάλου Σοφοκλέους έδιδάχθη
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πρό τινων ήμερών άπδ τής σκηνής τοΰ ήμετέρου
θεάτρου, μοί έπετρέψατε ν’ άποστείλω Ύμΐν διά
τούς άναγνώστας τοΰ "Εσπέρου” σύντομον περί
τής παραστάσεως ταύτης έκθεσιν. Τοσούτιρ μάλ
λον εύχαρίστως άνταποκρίνομαι είς τήν δοθεΐσάν
μοι ταύτην άδειαν, ‘καθ’ δσον ού μόνον ή παράστασις ύπήρξε κατά πάντα άνταξία τοΰ μεγάλου
ποιητοΰ, παρασχοΰσα τεκμήριον τής έξοχου τέχνης
τών ήμετέρων ήθοποιών, άλλά καί διά τήν όντως
ένθουσιαστιζήν ύποοοχήν ής έτυχε παρά τώ
ήμετέρω φιλομούσφ κοινώ, έφ’ ού καί πάλιν
έξήσκησε τήν αίωνίαν αύτής έπιρροήν ή
άρχαία έλληνική τέχνη.
Δέν λανθάνει Υμΐν, δτι τδ ένταΰθα ηγεμο
νικόν θέατρον άνηγέρθη μεγαλοπρεπέστερου μετά
τήν προ δώδεκα έτών συμβάσαν πυρκαϊάν, ήτις
μέχρι θεμελίων άπετέφρωσεν αύτό, καί δτι ή
μεγαλοδωρία τοΰ μεγάλου Δουκός παρέχει τή
διευθύνσει αύτοΰ τά μέσα νά προσλαμβάνη καί
διά τδ δράμα καί διά τδ μελόδραμα καί διά
τδν χορόν τούς έγκριτωτέρους τών υποκριτών.
Ουτω κατωρθώθη νά παρασταθώσι τά μέρη δλα
ύπό προσώπων, περί τής ίκανότητος τών όποιων
ούδεμία ύπήρχεν άμφιβολία, καί ή έπιτυχία έζ
τών προτέρων ήτο έξησφαλισμένη.
Άλλά καί διά τήν διασκευήν τής άρχαίας
σκηνής δέν ύπήρχεν άνάγκη περιορισμού τίνος,
καί ό διά τήν ορχήστραν ώρισμένο; χώρος διετέθη ύπέρ τού άρχαίου χοροΰ. Έν μέσφ τής
σκηνής ύπήρχεν ή θυμέλη, καί όπισθεν αύτής
άνήρχοντο αΐ πρδς τό βασιλικόν μέγαρον φέρουσαι διπλαΐ βαθμίδες. Τδ μέγαρον τοΰτο έζαλύπτετο διά άρχαϊζοΰ παραπετάσματος.
Η διασκευή αΰτη τής σκηνής εύθύς έξ άρχής
έφείλζυσε τήν προσοχήν τών είς τό θέατρον συρρευσάντων. "Ολαι αί θέσεις, μέχρι τών τελευ
ταίων, ήσαν κατειλημμέναι· δλαι αί τάξεις τής
κοινωνίας άντεπροπωπεύοντο, άπδ τής ηγεμονικής
Αύλής καί τών άνωτάτων τοΰ κράτους λειτουργών
μέχρι τοΰ φιλομαθούς μαθητοΰ τοΰ γυμνασίου·
άντεπροσωπεύετο δέ άξιοπρεπώς καί τδ ώραΐον
φΰλον.
Εύλαβής κατείχε τούς πάντας προσδοκία- οί
πλεΐστοι τών άκροατών ήσαν έξφζειωμένοι πρδς
τδ άμίμητον δράμα τοΰ μεγάλου τραγικού ποιητοΰ, καί πολλοί βεβαίως — έν οίς καί έγώ καί
ή σύζυγός μου — είχομεν πρδ μικρού άναγνώσει αύτδ καί πάλιν, δπως γευθώμεν κάλλιον
τής καταζληκτικής αύτοΰ έντυπώσεως. — Αίφνης
ήκούσθησαν οί πρώτοι ήχοι τής θαυμασίας τοΰ
Μενδελσώνος μουσικής, καί γλυκεία συγκίνησις
κατέλαβε τδ άζροατήριον δλον. Καί ή αύλαία
ζατέπεσε καί άπήστραψαν τά κιονόκρανα τών
δωρικών κιόνων, τών κοσμούντων τήν πρόσοψιν
τού βασιλικού μεγάρου· έπί μάλλον καί μάλλον
έπαρουσιάζοντο οί άνωθεν φωτιζόμενοι κίονες,
οιτινες εκατέρωθεν έσχημάτιζον τήν στοάν, και
έν τή μεσαία θύρα ένεφανίσθη ή ’Αντιγόνη,
κρατούσα τήν ύδρίαν, έξ ής ήτοιμάζετο νά κάμη
τάς τρεις ύπέρ τοΰ άγαπητοΰ νεκρού σπονδας.
Καί τδ δλον δράμα τδ καταπληκτικόν έξετυλίχθη έν δλη τή μεγαλοπρεπείς του μετά
τοσαύτης ζωηρότητος, μετά τοσαύτης άμιμήτου
τέχνης, καί θαυμασίας άκολουθίας, ώστε έπι
2'/ι ώρας, καθ’ άς διήρκεσεν ή παράστασις, τδ
άζροατήριον ήτο ώσεί προσηλωμένον διά μαγικής
ράβδου, ούδ’ έτόλμα σχεδόν ν’ άναπνεύση. Καί
άκόμη άφ’ ού είχε τελειώσει ή παράστασις διήρζει ή μαγεία αυτή καί παρήλθον ίκαναί στιγμαί,
μέχρις ού συνέλθωσιν είς έαυτούς οί άκροαταί
καί διά παρατεταμμένων χειροκροτημάτων έκφράσωσι τοΐς ήθοποιοΐς τάς εύχαριστιας αύτών.
Ούχί θορυβωδώς, ώς συνήθως, άλλά σοβαροί
καί συγκεκινημένοι άπήλθον πάντες τοΰ θέατρου,
τδ όποιον ήτο κατ’ εκείνην τήν εσπέραν άληθές

τέμενος σεπτόν τής τέχνης, καί πολλοί βεβαίως
ήρώτουν έαυτούς · Τί ήτο τδ τοσοΰτον μέχρι
βάθους ψυχής συγκινήσαν ήμάς, τδ τοσοΰτον
έλκΰσαν τδν νοΰν ήμών καί άποσπάσαν άπδ τής
πραγματικότητος;
Ητο δτι ήκούσαμεν τδν "'Ύμνον τής ’Αγα
στής”, τδν άθάνατον έκεΐνον ύμνον τής μεγάλης,
άζαταβλήτου άγάπης, διά τήν όποιαν θλίψεις καί
βάσανα δέν είναι θυσίαι, όνειδος καί θάνατος
δέν είναι φόβητρα, τής άγάπης τής άδελφής
πρδς τδν ώς ηρώα πεσόντα άδελφύν, τή: άγάπης
τοΰ βασιλόπαιδος πρδς τήν τφ θανάτφ άφιερωμένην μνηστήν, καί τής άγάπης τής μητρος προς
τδν ύπδ τής δυστυχίας καταβεβλημμένον υιόν!
Ω άθάνατε Σοφόκλεις! Σύ δ ποιητής τής
άγάπης ό άληθής, ό ύπέρ πάντα άλλον περιγράψας αύτήν ζωηρώς! Ένταΰθα τελειόνεις δ,τι
έν τφ Οίδίποδι έξέφρασας καί άνέπτυξας· έν
ταΰθα παρέχεις ήμΐν τήν εικόνα τής άθανάτου
άληθείας, δτι ή άγάπη είναι ή άκατάβλητος, ή
ύψίστη τοΰ άνθρώπου ίδιότης, ή κορωνις δλων
τών άρετών πάσης έποχής, καί δτι οί "Ελληνες,
άπδ τών χρόνων τοΰ ' Εκτορος καί τής Ανδρο
μάχης, τής Ήροΰς καί τού Αεάνδρου, τοΰ ΙΙεριζλέους καί τής Ασπασίας, ησθάνθησαν τδ
αίσθημα τοΰτο τδ ύψηλδν μέ δλον τδ βάθος
καί τήν αύταπάρνησιν τής δλης των ύπάρξεως.
Καί παρά τήν άθάνατον, τήν άγίαν άγάπην άντήχησεν είς τά ώτα ήμών ή διδασκαλία τής
αιωνίου άληθείας καί μέ τδ βάρος τής χιλιετηρίου πείρας είσέδυσεν είς τον νεώτερον ήμών
βίον, διά τοΰ άκάμπτου θράσους τοΰ Κρέοντος
διδάξασα ήμάς, δτι
". . . άνδρα, ζεί τις ή σοφός, τό μανθάνειν
πόλλ’ αισχρόν ούδέν καί τό μή τείνειν άγαν.’’

καί δτι·
"άναρ/ίας μεϊζον ούκ έ'στι κακόν.”

Τιμή καί δόξα καί τοΐς ήθοποιοΐς, οιτινες
ήδυνήθησαν νά προσφέρωσι τοΐς έκλεκτοΐς άκροαταΐς παράστασιν τόσον έπιτυχή! 'Ο Κρέων, ον
παρέστησεν ό διευθυντής ζ. WtiNZER, ήτο πράγ
ματι μεγαλοπρεπής, βασιλεύς κατά πάντα. Τήν
’Αντιγόνην δέ παρέστησεν ή νεαρά καί ώραία
δεσποινίς Braunfels μέ δλην τήν τέχνην, ήν
άπαιτεΐ τό πρόσωπόν τής γυναιζός, ήτις λέγει·
"ούτοι συνέχΙΙειν, άλλά συμφιλεϊν έφυν.”

Τδ πρόσωπόν τής δειλής, συνεσταλμένης καί
δμως άπέναντι τοϋ θανάτου άτρομήτου Ισμήνης
ύπεζρίθη ή δεσζοινίς Ethel, ής ή άττική χάρις
συνδέεται έναρμονίως μετά μεγαλοπρεπείας. Τήν
Εύρυδίζην παρέστησεν ή δεσποινίς Berl,
ήτις κατώρθωσε νά έπιθέση είς τδ μικρόν τούτο
μέροςτήν σφραγίδα τής τελειότητας. Τδν Αΐμωνα
ύπεζρίθη ό κ. Hacker, παραστήσας λίαν έπιτυχώς τδν υίδν τού ήγεμόνος, τδν δέ τυφλόν μάντιν
Τειρεσίαν ό ζ. AVerner. I δν Ά γ γ ε λ ο ν παρέ
στησεν ό ζ. Edward, τδν Φύλακα ό ζ. DalMONICO καί τδν ύπηρέτην τού Κρέοντος δ κ.
Knispel, οιτινες καί ούτοι συνέτεινον είς τήν
έντέλειαν τής δλης παραστάσεως.
Παντός έπαίνου άξιοι ήσαν ή τε όρχήστρα
καί ό χορός. Ό γνωρίζων τάς ώραίας στροφάς,
τάς όποιας αδει ό χορός πρδς τήν θαυμασίαν
μουσικήν, δέν δύναται ή νά θαυμάση τήν τέχνην,
μεθ’ ής τά πάντα διεξήχθησαν. Ήδη έν άρχή,
δτε άντήχησεν ό ώραΐος ύμνος
“άκτίς άελίου, τό κάλλιστον έπταπύλφ φανέν
θ-ήϋα τών προτέρων φάος ...

ήσθάνετο τις έαυτδν διά μαγικής ούτως είπεΐν
δυνάμεως μεταιωρούμενον πρδς τδ κράτος τής
υψηλής τέχνης, ήτις έφθασεν είς τδν κολοφώνα
αύτής, δτε άντήχησεν ό ετερος ύμνος·
‘•'Ερως, άνίκατε μάχαν,”
καθ’ δν οί κύριοι Eilers (δστις διεζρίθη καί ώς
χορηγός), HofmEller, Reichardt καί Bogel
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άνέπτυξαν έν τή τετραφώνφ μουσική δλην αύτών
τήν τέχνην.
Συνελόντι δ’ είπεΐν ή παράστασις τής ’Αντι
γόνης ήτο θρίαμβος διά τήν ήμετέραν σκηνήν,
ήτις σήμερον έξεπλήρωσε πράγματι τδν προορι
σμόν αύτής ώς σχολείου τοΰ βίου· ήμΐν δέ τοΐς
έν τή τύρβη τοΰ καθημερινού βίου περιστρεφομένοις, θέλει μείνει έπί πολύ ή άνάμνησις τής
ύψηλής ιδέας τοΰ δράματοι, δτι
. κείνος ούκέτ’ έστ’ άνήρ
άβουλος ούό’ άνολόος, οστις ές κακόν
πεσών άκεΐται μηό’ ακίνητος πέλει.”

καί έπ’ι πολύν άκόμη χρόνον θέλει άντηχεΐ είς
τά ώτα ήμών ό ώραΐος τελικός χορός·
Πολλώ τό φρονεΐν εύόαιμονίας
πρώτον υπάρχει· χρή άέ τά γ- είς θεούς
μηδέν άσεπτεϊν μεγάλοι οέ λίγοι
μεγάλας πληγά; τών ύπεραύχων
άποτίσαντες
γήρα τό φρονεΐν έόίοαςαν.”

Έν Δαρμττάτη.

Aug. Boltz.

Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΗΤΟΣ
ΚΑΒ0ΥΡ.
Ό μεγαλεπήβολος πρωθυπουργός τοΰ βασιλέως τής Ιταλίας Βίκτωρος Εμμανουήλ, ό
πολύς Καβούρ, είς δν ή Ιταλία δφείλει τήν
ενωσίν της, έθεωρεΐτο μέχρι τούδε άνήρ σκλη
ρόκαρδος, εγωιστής, φιλόδοξος, άνήρ έστερημένος
παντός εύγενοΰς αισθήματος καί μή δυνάμενος
ώς έκ τούτου νά εχη ούδέ ενα ειλικρινή φίλον.
ΊΙ έσχάτως έν Τουρίνφ έκδοθεΐσα "Ιδιαιτέρα
αύτοΰ άλληλογραφία” (Lettere eilite ed inedite di Camillo Cavour, raccolte e illustrate
da Luigi Chiala) άπαλλάττει αύτόν, άν καί
αργά, τής άδικου ταύτης μομφής. Έν ταΐς
επιστολαϊς ταύταις διαλάμπει ό ευπροσήγορος,
ό ύπομονητικδς καί ένθουσιώδης πατριώτης,
ό πιστός φίλος, δ συγχωρών μετά χριστιανικής
αύταπαρνήσεως τά σφάλματα τών συγχρόνων
του. Καί έν άρχή μέν τοΰ βίου του βλέπομεν
αύτόν ώς ζωηρόν, ομιλητικόν, προσηνή παΐδα,
έν τώ δποίφ διαλάμπει ήδη ό άκλόνητος έκεΐνος
καί ανεξάρτητος χαρακτήρ, δι’ ού τοσαύτα με
γάλα κατώρθωσε νά έπιτελέση έργα. Έν ηλικία
16 έτών εισέρχεται ώς άνθυπολοχαγδς εις τδ
σώμα τοΰ μηχανικού, δπου δμως δέν έμεινε
πλέον τών πέντε έτών, μή άνεχόμενος "τήν φυ
λακήν έκείνην”. Φαίνεται δτι ό Καβούρ ήτο
φύσει κάπως άψίκορος- τδ μόνον αίσθημα, είς
τδ όποιον έμεινε πιστός μέχρι τέλους τού βίου
του, ήτο ό πρδς τήν πατρίδα έρως.
Ώς εικο
σαετής ήδη νεανίας λυπεΐται "δτι ή πατρίς του
εύρίσκεται ύπδ τήν πίεσιν τοΰ αισχρού συστή
ματος τοΰ πολιτικού καί πνευματικού δεσποτισμού” · δυσανασχενεΐ δέ έπί τή άξιοδακρύτφ
τύχη τών Ιταλών, οιτινες, ώς γράφει έν τινι
έπιστολή του ' εισίν έσφηνωμένοι μεταξύ τών
αύστριαζών λογχών καί τών παπικών άφορισμών”.
Έν έτέρα έπιστολή θρηνεί, "δτι πάσα έλευθέρα
έκφρασις ιδεών, πάν εύγενές αίσθημα καταπνί
γεται ώς βεβήλωσις, καί δτι ούδεμία ύπάρχει
διά τούς Ιταλούς έλπίς νά έπιτύχωσι δι’ έαυτών
καί μόνων έλάφρυσιν τινα τής άκατονομάστου
αύτών δυστυχίας”. Καί δμως έπί τή προσκλήσει φίλου του νά έγκαταλείψη τήν Ιταλίαν
καί νά μεταβή είς Γαλλίαν, άπαντα· "Όχι,
όχι· φεύγων τις τήν πατρίδα του τήν δυστυχή
δέν δύναται νά παρασκευάση έαυτω μέλλον έν
δοξον. Άλλοίμονον είς τδν άνθρωπον, δστις
έγκαταλείπει τήν γενέτειραν αύτοΰ χώραν καί
δστις άπαρνεΐται τούς άδελφούς του ώς άναξιους

Ίσμ.
Άντ.

Τί δ’ εστι; δηλοΐς γάρ τι καλχαίνουσα έπος.
Ου γάρ τάφου νφν τώ κασιγνήτω Κρεων
τον ιιέν προτίσας, τον ο ατιρ-αοας έχει;
Σοφ. Άντ. 20—22.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
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αύτού. Έγώ είμί Αποφασισμένος νά μή χωρίσω
τήν τύχην μου άπό τή: τύχης τών Ιίεδεμοντίων.
Είτε εύτυχής είτε δυστυχής ή πατρίς μου θά
εχη δλην μου τήν ζωήν· ούδέποτε
άπαρνηθώ
αύτήν, και άν ακόμη ήμην βέβαιος νά ευρώ
αλλαχού τύχην λαμπράν.” Έν έφερα πάλιν
επιστολή λυπεΐται ό Καβούρ, δτι ή φιλολογική
αύτοΰ έκπαίδευσις δέν είναι πλήρης και τοΰτο
ένεκα τών πολλών μαθηματικών μελετών του.
Είς τά μαθηματικά δμως αποδίδει τήν ακρίβειαν
είς τά έγγραφά του καί είς τάς πολιτικά: αγο
ρεύσεις του. ΙΙερι τούτου γράφει έν ηλικία
33 ετών ""Ημην οπαδός τής μέτριας προόδου,
δπου αυτή είναι δυνατή. "Οπου οέ αυτή καθί
στατο άδύνατος ένόμιζον άλλοτε δτι εδει νά
έπιτευχθή διά βίαιων μέσων. "Ηδη δμως αί
γνώμαί μου μετεβλήθησαν καί ομολογώ δτι τώρα
είμαι πολΰ δλιγώτερον διατεθειμένος νά θυσιάσω
το παρόν διά τό αμφίβολον μέλλον.”
I οΰ
αισθήματος τοΰ μίσους ήτο δλως Ανεπίδεκτος.
ΊΙττηθείς ποτέ έν τινι έν Βερκέλλη βουλευτική
έκλογή ώς αριστοκράτης, έγραψεν· "Ένόησα
καλώς όποΐαι είναι αί προλήψεις τών κοινωνι
κών τάξεων· πολλά μέχρι τοΰδε ΰπέστην ένεκα
τών γελοίων Απαιτήσεων τών μεγάλων, δπως
αγανακτήσω διά τάς εναντίας Αξιώσεις τών τά
ξεων τοΰ λαού. Άντεγκλίσεις έν τή πολιτική
είναι άνοησίαι. Εισερχόμενος εις τήν βουλήν
δέν θά προσπαθήσω τόσον ν’ Αποκτήσω τήν
φήμην μεγάλου ρήτορας, δσον άνθρώπου τίμιου,
έτοιμου πάντοτε νά καταπολεμή τάς παρεκτροπάς
τών κομμάτων.” Έπί τών χειλέων τοΰ Καβοΰρ
έπλανάτο διηνεκώς τό λεπτόν έκεΐνο μειδίαμα
τοΰ κοσμοπολίτου άνδρός, τό μετριάζον τάς κρί
σεις καί τοΰς δΐίσχυρισμούς. Πρός τινα, ζητοΰντα παρ’ αύτοΰ συστατικήν επιστολήν δια
τρίτον πρόσωπον, είπε· "Δέν σοί δίδω τήν συ
στατικήν έπιστολήν, άλλά θά σοι καταδείξω μέ
σον, δι’ ού νά μή έχης Ανάγκην αύτής. Είπέ
είς τδν άνδρα τά χείριστα κατ’ έμοΰ καί θά τώ
ήσαι τά μάλιστα εύπρόσδεκτος. Έγώ από τοΰδε
σέ συγχωρώ.” Γράφων ποτέ περί τοΰ ριζο
σπάστου Φαζή, έπιθυμοΰντος νά έπιφέρη τήν
συνδιαλλαγήν άλλά προσκρούοντος είς τήν Αντί
στασιν τών συντηρητικών, οίτινες προσωπικώς
τόν άπεστρέφοντο, ό Καβοΰρ έγραφε- "Τά κόμ
ματα εις δλα τά κράτη είναι έπίσης άφρονα.”
Ό έκδοτης τής Αλληλογραφίας τοΰ κόμητος
Καβοΰρ Αγγέλλει δτι προσεχώς θέλει έκδώσει
καί άλλας τοΰ μεγάλου τής ’Ιταλίας πολιτικού
άνδρός έπιστολάς είς συμπλήρωσιν τών πρώτων.

ΜΙΧΑΗΛ Ο ΙΙΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ.
Ιστορικόν διήγημα.
(Συνέχεια.)

Παρά τήν κλίνην δέ ΐστατο ό Γεώργιος Μου
ζάλων, ού οί δακρύβρεκτοι οφθαλμοί ήσαν προ
σηλωμένοι έν Ανησυχία ζάί θλίψει έπί τοΰ προ
σώπου τοΰ θνήσκοντος.· Ο Μουζάλων ήτο ώς
τό άγαλμα τής θλίψεως. Ό πιστότερος τών
υπηκόων καί δπαδών έκλαιεν έπί τή απώλεια
τοΰ κυρίου καί αύτοκράτορός του, ό φίλος έθρήνει
τόν απερχόμενον φίλον.
Ό Αάσκαρις ήνοιγεν άπό καιρόν είς καιρόν
τοΰς δφθαλμούς καί παρετήρει τόν κοιτώνα·
έφαίνετο ώς νά έζήτει τί ή νά περιέμενέ τινα.
"Αμα δέ τό βλέμμα του έπιπτεν έπί τοΰ φίλου
του τά ώχρά του χείλη, τά όποια εμελλον νά
κλεισθώσι μετ’ δλίγον διά παντός, συνεστρέφοντο
εις ήσυχον καί γλυκύ μειδίαμα καί έν τώ ήμιεσβεσμένω δφθαλμω αύτοΰ έστιλβεν άμυδρά καί
διαβατική χαράς άκτίς.

— Ένταΰθα είσαι, Γεώργιε; είπεν ό αύτο
κράτωρ σχεδόν ψιθυρίζων.
Ηξευρα, οτι κατά
τά; τελευταίας μου στιγμάς θά σέ είχον πλησίον
μου — ηξευρα, φίλε μου, δτι ό Μουζάλων θά
μοι έκλειε τοΰς οφθαλμούς.
—*
Αχ! βασιλεύ! άπήντησεν ό Μουζάλων μέ
φωνήν .πνιγομένην ύπό τών δακρύων — ποσον
αίφνηδία, πόσον απροσδόκητος μοί επήλθεν ή
Αγγελία!
— Βλέπεις, Γεώργιε; είπεν ό Αάσκαρις.
μάτην πειρώμενο; νά λάβη τήν χεΐρά τού φίλου
του, βλέπεις, δτι τό προαίσθημά μου δέν μέ
ήπάτησε; Τώρα, υποθέτω, έπείσθης δτι ύπάρχουσιν έν τώ άνθρωπίνφ βίιο προαισθήματα ή
οιωνοί, οίτινες έγείρουσι τόν σκοτεινόν τοΰ μέλ
λοντος πέπλον. , Πεπρωμένου ήτο νά τελειώσω
καί έγώ τόν βίον, ώς ό πατήρ μου, χωρίς να
φθάσω είς τό τέρμα τών πόθων καί τών ελπίδων
μου! Ούτως άπεφάσισεν ό "Τψιστος έν ταΐς άνεξερευνήτοις αύτού βουλαΐς. Γεννηθήτω τό θέλημά
του. — Γεώργιε, προσέθηκε μετά μικράν παΰσιν
ό αύτοκράτωρ, ού ή φωνή έγένετο βαθμηδόν
άσθενεστέρα· δλίγαι μόνον μοί υπολείπονται
άκόμη στιγμαί · άς έπωφεληθώ τών ολίγων τού
των στιγμών διά νά σοί ζητήσω μίαν τελευταίαν
χάριν — χάριν, ήν μόνον φίλος πιστός πρός
φίλον δύναται νά κάμη. —Άφίνω τδν μάταιον
τούτον κόσμον, άλλά βαρεία μέ πιέζει φροντίς,
φροντίς, ήν καί αύτή ή τά πάντα καταστρέφουσα
πνοή τού θανάτου δέν δύναται νά εξάλειψη.
Έγκαταλιμπάνω Αγαπητόν, φίλτατόν μοι υιόν,
τον Ίωάννην μου, δστις πρό πολλοΰ ήδη στερη
θείς τής μητρικής Αγκάλης, τοΰ παρηγορητικού
τούτου καταφυγίου έν ώραις θλίψεων καί δεινών,
ήδη καί τού πατρός αύτοΰ μέλλει νά στερηθή. —
Δέν ήδυνήθην νά έμβάλλω είς τήν καρδίαν τοΰ
μικρού τούτου παιδιού τάς ΰγιεΐς έκείνας άρχάς,
αιτινες μόναι δύνανται νά καταστήσωσιν αύτόν
άξιον τής Αποστολής αύτού- δέν ήδυνήθην νά
τον προετοιμάσω είς τό επίπονον αύτού σταδιον.
Είς σέ, φίλε μου, είπεν ό αύτοκράτωρ ύψών τήν
φωνήν του, ήτις αντήχησε δι’ δλου τοΰ κοιτώνος,
είς σέ Αναθέτω σήμερον τό μέγα τοΰτο καί ιερόν
καθήκον. Έσο σΰ άπό τούδε πατήρ καί προ
στάτης τοΰ Ανίσχυρου, τού Απείρου παιδός· έσο
σΰ ό σύμβουλός του, όδήγησον αύτόν είς τήν
εύθεΐαν όδδν καί άνάδειξον αύτόν άνδρα άξιον
τού ονόματος αύτοΰ καί τής θέσεως, ήν σήμερον
καταλαμβάνει.
— ΤΩ βασιλεύ, είπεν ό Μουζάλων . . .
— Μ ή με διακόπτεις, Γεώργιε, προσέθηκεν
ό Αάσκαρις· συλλογίσου δτι αί στιγμαί μου είναι
μεμετρημέναι. "Ο,τι σοί λέγω σήμερον είναι Απο
τέλεσμα μακροχρονίου σκέψεως καί άποφάσεως.
Μόνον είς σέ, Γεώργιε, δύναμαι νά έμπιστευθώ
τον ύιόν μου· μόνον ύπό τήν κηδεμονίαν σου
δύναται νά μοοφωθή έξ αύτοΰ ήγεμών, όποιον
έπεθύμουν νά τόν καταστήσω καί όποιον ή χώρα
ήμών Απαιτεί. "Εγγραφόν τι, τό όποιον πρό
ήμερών άπέστειλα πρός τόν πατριάρχην ’Αρσέ
νιον, περιέχει τήν τελευταίαν μου ταύτην θέλησιν.
— 'Οποίαν άποστολήν μοί Αναθέτεις, βα
σιλεύ!
—«Άποστολήν δύσκολον καί σπουδαιοτάτην,
ής άξιον μόνον σέ έθεώρησα, Γεώργιε. Πρέπει
τώρα νά μοί ύποσχεθής δτι θ’ άναλάβης αύτήν
ένταΰθα πρέπει άμέσως νά μοί τό ύποσχεθής δι’
δρκου, δπως άποθάνω ήσυχος. — Διστάζεις, Γε
ώργιε; προσέθηκεν ό Αάσκαρις, βλέπων δτι ό
Μουζάλων ούδέν άπήντα, διστάζεις;
— "Οχι, όχι, βασιλεύ, άπήντησεν ό Μουζάλων
στρέφων τδ βλέμμα του προς τοΰς έν τινι γωνία
τού κοιτώνος συνηγμένους μεγιστάνας — οχι,
δέν διστάζω. Είμαι δμως καί έγώ ό άνήρ, δστις
δύναται νά έκτελέση έντολήν σπουδαίαν τοσούτον;
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— Γεώργιε, είπεν ό Αάσκαρις, προσβλέπων
άσκαρδαμηκτί τόν φίλον του· Γεώργιε, έν ονοματι τής μακράς, άδολου ήμών φιλίας, έν δνόματι τού τρυφερού συνδέσμου, δστις ήνωσε πρό
πολλοΰ τάς καρδίας ήμών, μή μου άρνηθής
τήν τελευταίαν ταύτην έπιθυμίαν. Πολλά θ’
άπαντήσης προσκόμματα, τό γνωρίζω· ή οδός,
ήν θά πατήσης, είναι πλήρης άκανθών καί κιν
δύνων. Πλήν σύ, ό έμφρων, ό Ατρόμητος άνήρ,
σΰ ό καλός, ό πιστός φίλος, σΰ θά ύπερνικήση;
τά προσκόμματα, σΰ θ’ άποσοβήσης δλους
τοΰς κινδύνους. — Γεώργιε, δός μοι τόν λόγον
σου!
— Σοί ορκίζομαι, βασιλεύ! είπεν ό Μουζάλων
πίπτων πρό τής κλίνης είς τά γόνατά του καί
κατασπαζόμενος τήν ψυχράν τού άποθνήσκοντος
χεΐρά. 'Ορκίζομαι νά έκτελέσω εύσυνειδότως
τήν έντολήν, ήν σήμερον μοί δίδεις — καί μέ
κίνδυνον τής ίδιας μου ζωής, προσέθηκε ταπεινή
τή φωνή.
— Σ’ εύχαριστώ, Γεώργιε, είπεν ό Αάσκαρις
— σ’ εύχαριστώ διά τοΰς παρηγορητικούς τού
τους λόγους σου! 'Ο Αάσκαρις δέν ήδύνατο νά
περιμένη άλλο τι παρά τού Μουζάλωνος.
Καί οί όφθαλμοί τού άποθνήσκοντος αύτοκρά
τορος έκλείσθησαν πάλιν, καί γαλήνη έπεχόθη
έπί τού ωχρού αύτού προσώπου. Μετ’ όλίγον
έψιθύρισε.
— Τόν υιόν μου . . . τόν Ίωάννην μου . . .
νά ΐδω . . .
Ί ο παιδίον ώδηγήθη άμέσως είς τόν κοιτώνα
τού θνήσκοντος πατρός, καί κλαίων κατεφίλησε
τήν ψυχράν αύτοΰ χεΐρά.
— Τέκνον μου, είπεν ό Αάσκαρις άνοίγων
μετά δυσκολίας τοΰς οφθαλμούς του, ’Ιωάννη
μου . . . Έγώ άποθνήσκω, καί σέ άφίνω . . .
Άλλά πλησίον σου άφίνω άνδρα, οστις θά σοι
είναι δεύτερος πατήρ . . . Ίδοΰ ό πατήρ σου,
προσέθηκεν ό αύτοκράτωρ στρέφων τό βλέμμα
προς τόν Μουζάλωνα.
Τό παιδίον έπεσε κλαίων εις τάς άγκάλας
τού προστάτου καί κηδεμόνας του. Τό δέ βλέμμα
τού Αασκάρεως προσηλώθη έπί τινας στιγμάς
είς τήν συγκινητικήν ταύτην σκηνήν. '() έκ τού
βίου άπερχόμενος ήθελεν ύστάτην έτι φοράν νά
γευθή τών δύο ισχυρών τής Ανθρωπίνου καρδίας
αισθημάτων, τής πατρικής αγάπη; καί τής φιλίας.
Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν εϊσήλθεν είς τόν
κοιτώνα ό αρχιεπίσκοπος τής Αέσβου, λευκόθριξ,
σεβάσμιος ιεράρχης, δστις έλαβεν έντολήν νά
φέρη τώ θνήσκοντι ήγεμόνι τήν τελευταίαν τής
θρησκείας παρηγοριάν.
Πάντες άπεχώρησαν τοΰ κοιτώνος καί ό
αύτοκράτωρ έμεινε μόνος μέ τόν πνευματικόν
του. — '0 Θεόδωρος Αάσκαρις ήτο έτοιμος διά
τήν τελευταίαν του πορείαν.
"Οτε δέ μετά τήν άναχώρησιν τού άρχιερέως
οί μεγιστάνες τής αύλής καί ό Μουζάλων είσήλθον είς τό δωμάτιον, ό Αάσκαρις έκειτο μέ κεκλεισμένους τοΰς οφθαλμούς καί μέ έσταυρωμένας
έπί τού στήθους τάς χεΐρας. Οί χαρακτήρες τού
προσώπου του είχον τήν ειρηνικήν έκείνην γαλή
νην, ήτις προηγείται τού θανάτου τού δικαίου.
Τά χείλη του έψιθύριζον διακεκομμένα; λέξεις·
ήσαν λέξεις προσευχής. Μετ’ δλίγον δμως μόνον
τά χείλη έκινοΰντο, άλλ’ ούδείς ήχο; έξήρχετο
αύτών. Δίς ήνοιξεν άκόμη τοΰς οφθαλμούς καί
προσήλωσεν αύτούς μετ’ Αγάπης έπί τού πιστού
Μουζάλωνος — ήτο τό τελευταΐόν του έπί τής
γής βλέμμα . . . Ό Θεόδωρος Αάσκαρις δέν
υπήρχε πλέον.
Έπί μακρόν ΐστατο ό Μουζάλων πρό τής
κλίνης, έφ’ ής έκειτο ό νεκρός αύτοκράτωρ· έπί
μακρόν παρετήρει σιωπηλώς τό πρόσωπον τοΰ
άπελθόντος φίλου, τέλος δέ έψιθύρισε·
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— Σοί τό ώρκίσθην, Θεόδωρε, καί πιστώς
θά τηρήσω τόν δρκον μου!
Καί έξήλθε τού κοιτώνος.
Κατά τήν αύτήν στιγμήν ύψώθη έπί τής
στέγης τών Ανακτόρων μέλαινα σημαία, ήτις
Ανήγγειλε τοΐς έν τή πλατεία ίσταμένοις δτι ό
αύτοκράτωρ Θεόδωρος δέν ύπήρχε πλέον μεταξύ
τών ζώντων.

ΚΕΦΑΛΑ10Ν ΤΡΙΤΟΝ.

II ΚΗΔΕΜΟΝΙΑ.

•
Ό πρόωρος θάνατος τοΰ Αασκάρεως ήτο με
γίστη διά τήν χώραν Απώλεια. Ού μόνον είχεν
άπολεσθή άγαθός καί εύγενής ήγεμών, άλλά καί
τό κενόν τό όποιον άφησεν ήτο δυσαναπλήρωτον.
'Ο υιός καί διάδοχός του δέν είχεν ύπερβή τό
εκτον τής ήλικίας του έτος, καί ώς έκ τούτου
αί ραδιουργία1
, καί αί έριδες, αί μέχρι τοΰδε έν
κουπτω έξυφαινόμεναι, ήπείλουν νά έκραγώσιν
Αναφανδόν πρός ζημίαν τού θρόνου, ού ό κάτοχος
δέν είχε τήν άπαιτουμένην δύναμιν νά περιστείλη
τήν έκρηξιν τής Αμοιβαίας Αντιζηλείας καί τών
πολιτικών παθών.
Καί πράγματι άμα διεδόθη άνά τήν πόλιν
ό θάνατος τοΰ αύτοκράτορος, άμέσως ήρξατο ή
ώχρά διχόνοια νά ύψοΐ τήν άπαισίαν αυτής κε
φαλήν. Έπί τών πλατειών συνωθοΰντο πυκνοί
όμιλοι άνθρώπων ζητούντων νά μάθωσί τι νεώτερον · μεταξύ δέ τών ομίλων τούτων περιεφέροντο
άνδρες, οίτινες έξεφώνουν λόγου; προτρέποντας
τον λαόν είς Αντίστασιν κατά τής νέας τών πραγ
μάτων τάξεως. Οί άνδρες ούτοι ήσαν πράκτορες
μυστικοί τών δυσηρεστημένων έκείνων, ούς ό
άποθανών αύτοκράτωρ είχεν άπομακρύνει άπό
τής πολιτείας, διότι διέβλεπε τά φιλόδοξα αύτών
σχέδια καί έφοοεΐτο τάς συνέπειας τής ύπούλου
αύτών διαγωγής.
— Πώς δύναται χώρα, οποία ή ίδική μας,
νά κυβερνάται ύπο άνισχύρου καί δλως άπειρου
παιδαρίου; έλεγον οί πράκτορες ούτοι. Πώς
δύναται θρόνος νά ήναι στερεός, έπί τού όποιου
κάθηται βρέφος, τό όποιον ούτε έννοεΐ τί έστί
θρόνο: καί ποιαν έχει σημασίαν; Είναι δίκαιον,
τό λαμπρόν, τό ισχυρόν στέμμα τών βυζαντινών
αύτοκρατόρων νά ήναι έμπεπιστευμένον είς μι
κρόν παίδα;
Καί το πλήθος, τό όποιον εύχαρίστως τείνει
πάντοτε τά ώτα είς τάς εισηγήσεις τών δημαγω
γών, έπεκρότει εί: τοΰς λόγους τούτους καί οίονεί
έπείθετο δτι είναι άληθής προδοσία κατά τή;
πατρίδος ν’ άνεχθή τόν μικρόν Αάσκαριν έπί
τού θρόνου. "Οτε δμως περί τήν εσπέραν διεδόθη
ή ειδησις, δτι ό άποθανών ήγεμών είχεν ορίσει
κηδεμόνα τού νέου αύτοκράτορος τόν υιόν τού
θαλαμηπόλου, τόν έκ τής κόνεως άνυψωθέντα
Γεώργιον Μουζάλωνα, τότε ό έρεθισμός τού όχ
λου, έπιτηδείως ΰποκαιόμενος παρά τών έπιτηδείων δημαγωγών, ύπερέβη παν δριον.
— Ό υιός τού υπηρέτου νά μάς διοική!
έλεγον οί μέν.
— Ό ούτιδανός Μουζάλων, έφώναζον οί άλλοι,
αύτός, τόν όποιον ή τυφλή εύνοια τού βασιλέως
άνύψωσεν είς τάς ΰψηλοτέρας βαθμίδας; '0 Απαί
δευτος καί δλως Ανίκανος άνήρ — αύτός νά ήναι
τώρα Ανώτερος δλων τών έξοχων μας άνδρών,
έίς τοΰς όποιους ή γέννησις καί αί μακροχρόνιοι
ύπηρεσίαι παρέχουσι δικαίωμα πρωτοκαθεδρίας;
— 'Ο Μουζάλων, έψιθύριζον άλλοι άλλήλοις
είς τό ούς, ούδέν άλλο είναι ή φιλόδοξος κα
κούργος, δστις δνειρεύεται θρόνον.
— Αύτός είναι, έλεγον άλλοι, ό τοσάκις διά
τών κακών αύτού συμβουλών άποπλανήσας τόν
αύτοκράτορα καί δστις τόν έπεισε νά τόν κατα-
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στήση κηδεμόνα τοΰ υίοΰ του δπως μάς πιέζη
καί μάς τυραννή. Μόνον είς τάς χαμερπεΐς
κολακείας δφείλει τήν υψηλήν θέσιν του.
Καί ό έρεθισμός τού όχλου έπετείνετο καί
σφοδρότερον έγένετο τό μίσος κατά τού ισχυρού
Μουζάλωνος.
Φοβερόν δπλον ή συκοφαντία.
II συκο
φαντία είναι δριμΰ δηλητήριον, είναι δίστομος
μάχαιρα, πλήττουσα κατ’ εύθεΐαν τήν καρδίαν
καί καταστρέφουσα τήν πηγήν τής ζωής. Τό
φοβερόν τοΰτο δπλον μετεχειρίζοντο ήδη οϊ εχ
θροί τού Μουζάλωνος, οίτινες ζώντος τοΰ Θεό
δωρου ίασκάρεως δέν έτόλμων νά ένεργήσωσι,
καλώ: γνωρίζοντες δτι δλα τά κατά τοΰ πιστού
οπαδού καί φίλου έκσφενδονιζόμενα βέλη έμενον
άνευ άποτελέσματος. 'Ο έπί πολΰ περιωρισμένος
χείμαρρος είχεν ευρει τώρα διέξοδον καί ορμη
τικό; καί βροντώδης έξεχύνετο.
Ήτο ή τρίτη μετά τόν θάνατον τοΰ αύτο
κράτορος ήμέρα. Έν τή μεγάλη τοΰ θρόνου
αιθούση ήσαν συνηγμένοι οί τά πρώτα φέροντες
έν τή πολιτεία, οί συγγενείς δλοι τής αύτοκρατορικής οικογένειας καί οί μεγάλοι τοΰ κράτους
σύμβουλοι. Εύρίσκοντο έκεΐ ό Μανουήλ καί ό
Μιχαήλ Αάσκαρις, οί γέροντες τοΰ πρώτου Αασ
κάρεως Αδελφοί· έκεΐ ήτο ό Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος καί ό Θεόδωρος Φίλα;, οί δαφνοστεφείς
στρατάρχαι καί άσπονδοι τού άποθανόντος ήγε
μόνος εχθροί, οίτινες έπί μακρά έτη είχον φάγει
τον πικρόν τής έξορίας άρτον· έκεΐ ήτο καί ό
Μιχαήλ ΙΙαλαιολόγος, ό έμπειρος στρατηλάτη;
καί εύφυής άνήρ, τον όποιον ό Αάσκαρις ήγάπα
μέν άλλά δέν ένεπιστεύετο καί τυφλώς· έκεΐ
τέλος εύρίσκοντο δλοι τή προσκλήσει τοΰ Μουζάλωνο;, δστις απέναντι τής συνελεύσεως ταύτης
φίλων καί έχθρών διά τής έξοχου τοΰ πνεύματός
του παρρησίας ήθελε νά έξομαλύνη έαυτω τήν
οδόν, ήν διενοεΐτο νά βαδίση. Ό Μουζάλων
ήτο άνήρ μέ χαρακτήρα τολμηρόν καί άκλόνητόν,
άνήρ, δστις άντλών τήν δλην δύναμιν του έκ
τής πρός τήν οικογένειαν τού ήγεμόνος καί φίλου
του άφοσιώσεως καί Αγάπης του, ήτο έτοιμος
νά ύπερνικήση πάντα τά προσκόμματα. Ό Μου
ζάλων είχεν ύποσχεθή εις τόν Αάσκαριν νά προστατεύση καί νά όδηγήση τό παιδίον, τό όποιον
έν ήλιζία τοσούτον τρυφερά κατελάμβανε τόν
θρόνον, ζαί ήτο Αποφασισμένος νά τηρήση άπαρεγκλίτως τήν ύπόσχεσίν του. Πάντες είχον
υπακούσει εις τήν πρόσζλησίν του · ούδείς έλειπεν,
οί μέν φίλοι, δπως ελθωσιν έπίζουροι αύτοΰ εί;
τάς εύγενεΐς αύτοΰ προσπάθειας είς έκτέλεσιν
τοΰ καθήκοντος του, οί δέ Αντίπαλοι, δπως έπωφεληθώσι τής περιστάσεως νά βλάψωσι τόν άνδρα,
ού^ή έπιρροή καί ή ίκανότης τοΐς ήτο κάρφος
έν τοΐς δφθαλμοΐς. Διότι ό Μουζάλων δέν ήτο
μόνον εύσυνείδητο: καί γενναιόφρων άνήρ, άλλ’
ήτο παί ρητωρ εύγλωττος, δστις έξουσίαζε
τά πλήθη διά τοΰ λόγου. '0 Μουζάλων ήτο ·
σήμερον ό άπόλυτός τών περιστάσεων αρχών.
Έν δέ τή μεγάλη έκείνη συνελεύσει, έν ή άντεπροσωπεύοντο δλα τά καλλίτερα στοιχεία τού
κράτους, είς μόνον ύπήρχεν άνήρ δστις ήδύ
νατο άποτελεσματικώς νά συναγωνισθή πρός τόν
Μουζάλωνα. '0 άνήρ ούτο; ήτο ό Μιχαήλ
ΙΙαλαιολόγος- άλλ’ ό ΙΙαλαιολόγος ΐστατο σή
μερον πρός τό μέρος τού ισχυρού κηδεμόνος, καί
κωφός πρός δλας τάς παραστάσεις, κωφός πρός
πάσα; τάς παρακλήσεις τών έναντίων, έφαίνετο
έντελώς άφωσιωμένο; είς τόν Μουζάλωνα. Ό
ΙΙαλαιολόγος ήτο άνήρ καί εύφυής καί πονηρός·
ήσθάνετο μέν κατά τοΰ εύνοουμένου Μουζάλωνος
τό κέντρον τής Αντιζηλείας, καί πρός τοΰτο είχεν
άφορμήν, κατέχοντος τοΰ Μουζάλωνος τήν έπιφανεστάτην θέσιν, θέσιν, ήν αύτός πρό πολλοΰ ί
έθήρευεν άλλ’ ό ΙΙαλαιολόγος ήτο έμφρων, ώστε
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ούδέ σκιάν ύποψίας παρείχε, έμπιστευόμενος είς
τόν χρόνον καί είς τάς περιστάσεις, καί φερόμενος ώς λεπτός καί νουνεχής πολιτικός. Ήνόει
δτι δέν ένέκειτο έν τώ συμφέροντι αύτοΰ νά
προκαλέση βιαίαν τού ζητήματος λύσιν καί μεθ’
ύπομονής έπερίμενε χωρίς ούδ’ έπί στιγμήν ν’
Αποτρέπη τά βλέμματά του άπό τοΰ σκοπού,
πρός τόν όποιον άπασαι αί προσπάθειαι αύτοΰ
έτεινον.
Τοιοΰτοι άνδρες, όποιος ήτο ό Μιχαήλ Παλαιολόγος, κατώρθωσαν πάντοτε μεγάλα. Ή
παγκόσμιος ιστορία μαρτυρεί διά πολλών παρα
δειγμάτων, δτι τά μεγαλείτερα συμβάντα, μέ
όλίγας μόνον έξαιρέσεις, είναι προϊόντα τής συν
τόνου καί μακροχρονίου έργασίας άνθρώπων
εύφυών.
'Η μεγάλη αίθουσα τού θρόνου ήτο πλήρης,
δτε διά τίνος θύρας, φερούσης πρός τά ιδιαίτερα
δωμάτια τοΰ νεαρού αύτοκράτορος, εϊσήλθεν ο
Μουζάλων.
'0 Μουζάλων ήτο άνήρ νέος άκόμη· μόλις
είχε διανύσει τό τεσσαρακοστόν πέμπτον τής
ήλικίας του έτος.
Τό ώραΐόν του Ανάστημα έκέρδιζε κατά τήν
χάριν διά τής πλούσια; στολής, ήν ώ; στρατηγός
καί πρωτοσεβαστός έφόρει. Έπί τού στήθους
του έστιλβε βαρύτιμο; χρυσούς σταυρό;, δώρον
τού άλλοτε συμμαθητοΰ του καί μετά ταύτα
αύτοκράτορος του, τού θεοδώρου \ασκάρεως.
Ό Μουζάλων ήτο Ασκεπής καί τό βλέμμα
του διέτρεξε τάς τάξεις τών έν τή αιθούση εύρισκομένων. Εΐτα δέ προχωρήσα; βήματά τινα.
άνήλθεν είς τήν ύψηλήν έδραν, είς τήν όποιαν
τό άξίωμα αύτοΰ τώ έδιδε τό δικαίωμα, καί είπε
μέ φωνήν ϊσχυράν Αντηχούσαν δΐ δλης τής εύρυχώρου αιθούσης·
— Γενναίοι δπαδοί τής πίστεώς μου καί
τού καθήκοντος μου! Συνεκάλεσα ύμάς σήμερον
ένταΰθα, δπως συσζεφθώ μεθ’ ύμών περί πραγ
μάτων, άφορώντων είς τήν εύημερίαν τής χώρας
καί τοΰ νεαρού ήγεμόνος, δν ό πρό μικρού άπο
θανών αύτοκράτωρ καί κύριος ένεπιστεύθη είς
ήμάς. Πάντες γνωρίζετε, όποιος ιερό; φιλία:
δεσμό; μέ συνέδεε πρός τόν Αείμνηστον βασιλέα.
Τόν βασιλέα ήγάπησα, τόν βασιλέα ύπηρέτησα
εύόρκω: καί πιστώς. Πολλάκις έν τή είλιζρινεΐ
άφοσιώσει μου ήναγζάσθην νά τώ εΐπω πικρά;
Αλήθειας. Καί έκεΐνος ό γενναίος άνήρ, δστις
άνεγνώριζε τήν είλικρίνειάν μου, μέ άντήμειψε
διά τιμών, άς έγώ ούδόλως προσεδόκουν. Ί άς
θέσεις, άς κατέχω σήμερον, δέν οφείλω ούτε είς
κολακείας ούτε είς χαμερπεΐς εκδουλεύσεις · τάς
δισείλω μόνον είς τήν εύνοιάν του. Τάς έδέχθην
δέ διότι θεωρώ δτι είναι καθήκον ιερόν παντός
πιστού ύπηκόου είς.δλα νά ύποτάσσηται είς τάς
θελήσεις τοΰ ήγεμόνος του. Ούδέποτε δμως τό
συμφέρον τού κυρίου μου μέ Ιςαρεζίνησε νά
παραμελήσω τό συμφέρον ύμών, διότι καλώς
γνωρίζω, δτι τό συμφέρον τού άναζτος είναι άδι-·
άσπαστον άπό τοΰ συμφέροντος τοΰ λαού του,
καί ό μή Αγαπών τόν λαόν, ζατά τό ήμισυ μόνον
αγαπά τόν ηγεμόνα. Έν μέσφ ύμών ύπάρχουσι
πολλοί,'οίτινες δφείλουσι ν’ άναγνωρίσωσιν δτι
έγώ ήμην ό προπαρασζευάσας αύτοΐς τήν εύνοιαν
τού βασιλέως, καί δτι τούτο πράττων έκινδύνευσα
πολλάκις ν’ άπολέσω τήν εΰνοιαν, ήν παρ’ αύτώ
έχαιρον. Άλλά τοιαύτη είναι δυστυχώς ή θέ
σις τών άνδρών, οΰς αύλικοΰς άποκαλούσιν.
Εις αύτούς Αποδίδονται δλα τά δεινά, δλα τά
κακά. Έγώ ούδενός μέμφομαι· άλλ’ ούδείς
πρέπει νά θεωρή έμέ αίτιον τής δυστυχίας του.
Έάν τις έξ ύμών νομίζη, δτι άδικο; ύποψία ή
καί παρεξήγησί: τι; τώ παρεμβάλλουσι προσκόμ
ματα, έγώ διακηρύττω ένταΰθα είς έπήκοον
πάντων δτι ούδαμώς είς τοΰτο ένέχομαι. Μάρ-
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τυρά μου έχω ’Εκείνον, ού τό βλέμμα εισδύει
εις τούς μυχούς τής ανθρώπινης καρδίας. Υπάρ
χει αδικία, ήν δέν προσεπάύησα νά θεραπεύσω;
Υπάρχει οργής έκρηξις, ήν δέν έζήτησα νά κα
τευνάσω ; Οί πάντες γνωρίζετε, οτι ή μόνη αδυ
ναμία τού ήγεμόνος, ού τόν θάνατον Ορηνοδμεν,
ήτο ή δργή· ή εξουσία του ήτο ή εξουσία τής
αρετής. — Τώρα όμως, γενναίοι άνδρες, ό ήγεμών εκείνος κοιμάται τον αιώνιον τού τάφου
ύπνον, καί έπι τού θρόνου αυτού κάΟηται παΐς
άύωος, ό υιός του, ού τά βήματα όφείλομεν νά
όδηγήσωμεν. '11 τρυφερά αυτού ηλικία και ό
ήπιος καί γλυκύς αύτοΰ χαρακτήρ καΟιστώσι τό
παιδίον αγαπητόν, αλλά καί τό έκΟέτουσιν εις
παντοίους κινδύνους. 'Γό μόνον καταφύγιόν του
είναι ή αγάπη ημών, ή άφοσίωσις καί πίστις
ημών. Ήμΐν άπόκειται νά προστατεύσωμεν τήν
τρυφεράν αύτού ηλικίαν διά τής άγάπης· ημείς
δφείλομεν νά μή άπομακρύνωμεν αυτόν άπό τού
λαού, δπως μόνος μάΟη τάς άνάγκας τού λαού
καί ίδίαις χερσι
χερσί σπείρη πανταχόσε τάς εύεργει
ΈνδομηΟήτε,
οτι ή εύημερία τού βασίας του.
σιλέως ημών ειναι εύημερία ημών δλων, και
δτι ή τύχη μας είναι ατενώς προς τήν τύχην
ΓΙρός υμάς, προσέΟηζεν
αύτού συνδεδεμένη.
ήν
φωνήν,
προς υμάς άποό Μουζάλων ύψών
τείνομαι, τούς συγγενείς τού αύτοκράτορος! Γήν
κηδεμονίαν έπι αυτού δεν μοι παρέσχεν ουτ:
,:S
φιλοδοξία, ούτε χαμερπής ραδιουργία, Τρέμων
άνέλαβα το δύσκολου
δύσκολον τούτο καθήκον· τρέμων
επίσης ύπεσχέΟην
ί
,." . τώ
( ΛΟνήσκοντι ήγεμόνι νά έκπληρώσω το καθήκον τούτο, ’Αλλά περί :ούτου
υμείς δέον να άποφανύήτε · υμείς είσΟε έν τή
περιστάσει ταύτη οί κριται. ’Αναθέσατε τό καΟήκον τούτο εις δν τινα νομίζετε άξιώτερον.
ή νομίσητε
δτι επιμένω νά διατηρώ τό
νΩ! μή
.' .
υψηλόν τούτο αξίωμα· εγώ άποσύρομαι εύχαρίστως, λογιζύμενος εύτυχής διά τής συναισΟήσεως, δτι τδ Ιερόν τού αύτοζράτορος ημών προ
σώπου είναι έμπεπιστευμένον εις χείρας, άνταςίας τής μεγάλης καί σοβαράς ταύτης αποστολής.
Δέν είναι προτιμότερου νά υπηρέτη τις τήν πα
τρίδα ώς απλούς στρατιώτης τού νά ηναι εκτε
θειμένος έν περιφανεΐ ευρισκόμενος θέσει εις
τήν υποψίαν καί εις τά βέλη τού φθόνου καί
τού μίσους; ’Εκλέξατε μεταξύ τών μεγιστάνων
τον ίκανώτερον κηδεμόνα τού βασιλέως. Ή
έκλογή ύμών Οά έχη καί τήν ψήφον μου. Έάν
ό άνήρ ούτος έκ. μετριοφροσύνης άρνηΟή, ή επι
μονή ύμών καί το αγαθόν τής πατρίδος Οά τόν
πείσωσιν. Άπροκαλύπτως διαβεβαιώ υμάς οτι
έγώ καί έτοιμος είμαι νά δεχθώ τήν κηδεμονίαν
καί έτοιμος επίσης νά παραιτηθώ αύτής παρα
χωρώ? αύτήν εις τον άνδρα τής έκλογής σας.
’Εκλέξατε έλευίΐέρως, άνεπηρεάστως! Ή έκλογή
αυτή είναι δικαίωμά σας!
(’Επεται συνέχεια.)

H ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΕΚΠΑ1ΔΕΥΣΙΣ ΕΝ ΚΙΝΑι.
(Μετά δύο εικόνων, δρα σελ. 253.)

’Επικράτεια τοσοΰτον αρχαία, οΐα ή Κίνα,
ανέπτυξε φυσικώ τώ λόγιρ κατά τό διάστημα
τών αιώνων καί διαφόρους μορφάς καί συστή
ματα εκπαιδεύσεως. Ή οδός, ή άπό τού αλλη
λοδιδακτικού σχολείου μέχρι τού πανεπιστημίου
άγουσα, έχει μέν πολλήν πρός τήν εύρωπαϊκήν
παίδευσιν αναλογίαν, ούχ ήττον δμως έχει καί
ούσιώδεις διαφοράς. 'Ως πρός τούτο έχομεν
λίαν ένδιαφερούσας πληροφορίας τών διαφόρων
Ευρωπαίων, οιτινες έπ’ έσχάτων μάλιστα μετά

πολλής προσοχής έξήτασαν τά εκπαιδευτικά τής
Κίνας Ιδρύματα, καί οιτινες πάντες όμολογούσιν
δτι σχεδόν βλοι οί άνδρες έν Κίνα έπίστανται
τήν γραφήν καί τήν άνάγνωσιν. Τον ύψηλόν
τούτον τής άναπτύξεως βαθμόν όφείλει ό λαός
εις τήν Κυβέρνησιν, ήτις προ άμνημονεύτων
χρόνων ού μόνον άνενοότως περί διαδόσεως τών
γνώσεων φροντίζει, αλλά καί πλουσίως άνταμοίβει
τούς εύδοκιμοΰντας. ΚαΟιστώσα τούς γονείς
υπευθύνους διά τά παραπτώματα τών τέκνων
των, δσον μεγάλα καί άν ήναι ταύτα τήν ήλικίαν, καί άποδίδουσα, άφ’ ετέρου καί αύτοΐς
μέρος τών τιμών καί τής δόξης τών γονέων, ή
Κυβέρνησις αναγκάζει τούς γονείς νά έφιστώσι
τήν προσοχήν των εις τήν ανατροφήν καί έκπαίδευσιν τών τέκνων των, άν καί τό κράτος
ούδεμίαν υπέρ τών σχολείων ύφίσταται δαπάνην,
ούχ’ ήττον όμως έκάστη πόλις καί έκαστον χι·>ρίον έχουσι δημόσιον σχολεΐον καί πάς εύπορος
διατηρεί ίδιον διά τά τέκνα αύτού διδάσκαλον.
’Εκ τών δύο ημών εικόνων, αιτινες έγένοντο
κατά σχεδιογραφήματα τού κυρίου Σίμψωνος, ή
μία παριστα τό σχολεΐον τών άρρένων έν ΙΙεκίνω, έν ω διδάσκονται οί κλασικοί τής Κίνας
συγγραφείς. "’Εξεπλάγην, λέγει ό κ. Βέρνερ,
ν’ ακούσω εν μικρώ χωρίω ολίγον άπέχοντι τής
Σαγγάης παΐδας έκταετεΐς καί οκταετείς άναγινώσκοντας τά τέσσαρα κλασικά τού Κονφουκίου
βιβλία. Τό σχολεΐον δέν περιεΐχεν είμή εξ
μόνον μαόητάς, άλλά μέγα είναι το αποτέλεσμα
δταν άναλογισίΐή τις, πόσον δύσκολος είναι ή
κινεζική άνάγνωσις καί γραφή, συνισταμένων τών
λέξεων ούχί εκ στοιχείων, άλλ’ έκάστη; έννοια;
έχούση; ιδιαίτερον σημεΐον. "Αν καί τά ση
μεία ταύτα άναφέρωνται εί; ώρισμένον αριθμόν
ριζών, κατεχουσών τήν Οέσιν αλφαβήτου, ούχ
ήττον δμως ό παΐς ύποχρεόύται νά έκμάΟη 214
τοιαύτας ρίζας, έν <>> ό Εύρωπαΐο; παΐ; δέν
έχει νά μάΟη ή τά 25 μόνον τού αλφαβήτου
γράμματα.”
Πολλάκις τά βιβλία, τών όποιων έκτο; τών
κλασικών γίνεται χρήσις έν τοΐ; κινεζικοί; σχο
λείο·;, περιέχουσι καί γελοΐά τινα. 'Υπάρχει
βιβλίον τά μάλιστα διαδεδομένον, τό όποιον
πραγματεύεται περί ανθρώπων καί ζώων έκτο;
τή; Κίνας. Έν αύτώ άναφέρεται λαό; έχων
πόδας δέκα μέτρων μήκους· προ; τούτοι; λέγει
το βιβλίον, δτι υπάρχει χώρα, ή; οί κάτοικοι
έχουσι κατά τόν στόμαχον οπήν μεγάλην καί
στρογγυλήν, δι’ ής διαπεράται πάσσαλο;, δστι;
χρησιμεύει προ; αναπαυτικήν τών πλουσίων με
ταφοράν έν άλλη πάλιν σελίδι άναγινώσκει τι;
περί νάνων καί τρικεφάλων ανθρώπων, καί έν
γένει περί τεράτων, περί ών προ δισχιλίων έτών
αναφέρει ό διάσημος Έλλην ιατρό; καί περιη
γητής Κτησίας.
Λύκεια καί γυμνάσια ύπάρχουσιν άπειρα έν
Κίνα. Περί τής "φιλοσοφικής έν Σαγγάη σχο
λή;” αναφέρει Γερμανός τις περιηγητή;, δστι;
εΐχεν υπηρέτην, τού οποίου ό πατήρ είχε σπου
δάσει έν τή σχολή εκείνη ■ "Τό οικοδόμημα
ήτο έντελώς ξύλινον, καί ή Ούρα έκλείετο διά
σανίδων. ’Επί τών σανίδων ήσαν γεγραμμένα
τεμάχια φιλολογικά· άπό δέ τών τοίχων έκρέμαντο πίνακες, έν οίς ήσαν έγγεγραμμένα τά
ύνόματα τών τριάκοντα έπτά φοιτητών, τών κατοικούντων έν τή σχολή καί οί τίτλοι τών φι
λολογικών αύτών έργων. Τά βραβευΟέντα έργα
εσημειούντο διά έρυΟρού χρώματος. 'Ο υπηρέτης
καί οδηγός μου με ώδήγησεν εις τό ύπό τού
πατρός του κατεχόμενον κελλίον. Ό πατήρ του
ήτο πεντηκοντούτης φοιτητής. Τά κελλία ήσαν
μικρά καί άπλούστατα διεσκευασμένα · ταπεινή
καί σκληρά κλίνη, δύο βιβλιοΟήκαι, έν αίς εύρίσκοντο κατά σειράν καί έν τάξει τά βιβλία, τά
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όποια ό φοιτητής εΐχεν ήδη άναγνώσει, μικρά
τράπεζα, έφ’ ής έκειτο χάρτης, χρώματα, κινέ
ζικα· μελάναι, καπνοσύριγγες καί σκεύη διά τό
τέϊον, τέλος δύο ξύλινα θρανία — ιδού όλα τά
έπιπλα.” Οί φοιτηταί είναι ήλικίας μεταξύ
είκοσι καί έβδομήκοντα έτών έκαστος αύτών
λαμβάνει παρά τού διοικητοΰ τής πόλεω; μηνιαΐον μισθόν δέκα τάελ (περίπου 75 φράγκων) οι’
ιόν οφείλει νά τρέφηται καί νά ένδύεται. ’Απέ
ναντι τής μισθοδοσία; ταύτης ύποχρεούται νά
έπεξεργάζηται μίαν φιλολογικήν έργασίαν κατά
μήνα· τό καλλίτερου τών έργων τούτων βραβεύ
εται πάλιν κατά μήνα διά 75 φράγκων. Κριτή;
είναι ό διοικητή;, δστι; αναγκάζεται ν’ άναγινώσκη κάθε μήνα 37 φιλολογικά έργα.
Αυστηρότατα·, είναι αί μεγάλαι, αί τρόπον
τινά διδακτορικά! έξετάσεις, τά; οποία; μόνον
έν ΙΙεκίνω, έν ώρισμένω τόπω δύναταί τι; νά
ύποστή. 'Ο τόπο; ούτος, ον παριστα ή δεύτερα
ήμών είκών, εύρίσκεται παρά τά Βέν-μία, τόν
ιερόν τού Κονφουκίου ναόν. Δύο είναι μόνον
οι χορηγούμενοι βαθμοί, ών ό εις. άντιστοιχών
προ; το παρ’ ήμΐν άριστα, λέγεται ' Γσουάγκύουέν, ήτοι ό εί; μεταξύ οεκακιςχιλίων,” καί
τούτο διά τον εξής λόγον · 11 τόπος, εν ω συν
τάσσονται αί διατριοαί. περιέχει δέκα χιλιάδας
κελλίων, καί μόνον εις τών έν αύτοΐς έγζεκλεισμένων υποψηφίων λαμβάνει τόν άνω βαθμόν.
Υπάρχουσι φιλόδοξοι αρκετοί, οιτινες κατ’ έτος
υποβάλλονται εί; τά; έξετάσεις, όπως τυχωσι
τού έξοχου τούτου βαθμού · έννοεΐται οτι οί
ύποψήφιοι ούτοι καθίστανται βαθμηδόν γέροντε;
καί λευκότριχες. "Οταν δέ ό υποψήφιο; ύπερβή
τό ογδοηκοστόν τή; ήλικίας του έτος, αποκτά,
τό δικαίωμα νά λάβη παρά τού αύτοζράτορος
τιμητικόν τινα τίτλον, διά τήν περί τήν αποτυχίαν
επιμονήν του. Αί έξετάσεις αύται διαρζούσι
συνήθως εννέα ημέρα;, καί διαιρούνται εί; τρία
τμήματα· κατά τά; τρεΐ; πρώτα; ημέρα; καί
νύκτα; έκαστο; τών δέκα χιλιάδων υποψηφίων
έγκλείεται εί; έλεεινόν, στενόν κελλίον, έν ω
εύρίσκεται έντελώς άποκεχωρισμένος καί έγκαταλελειμμένο; εις τάς ιδία; αύτού δυνάμεις. Δέν
έχει παρ’ αύτώ ή χάρτην καί μελάνην. ’Αλλά
καί έν Κίνα οί φοιτηταί έπενόησαν πονηριά;
καί δόλου;, ώ; καί οί έν Εύρώπη · φέρουσι δηλ.
μεΟ- εαυτών κλασικούς συγγραφείς τετυπωμένου;
μέ μικροσκοπικά στοιχεία, καί τούς οποίους
κρυφίως εί; τά κελλία εΐσάγοντε; συμβουλεύ
ονται. Έπι τή έκδόσει τοιούτων βιβλίων έπιβάλλεται βαρεία παρά τής Κυβερνήσεω; ποινή.
1 ά κελλία κεΐνται κατά σειράν, ό αριθμός δέ
αύτών ανέρχεται εις 9999. Άνωθεν κελλίων
τινών ύψούνται πυργίσκοι, έν οί; κ.άΟηνται φύ
λακες εντεταλμένοι νά προσέξωσι μή οί υποβαλ
λόμενοι εί; τά; έξετάσει; συγκοινωνώσι μετά,
τινο;.
Οί άπονεμόμενοι δέ βαθμοί είναι ό τού δι
δάκτορα; τών τεχνών καί τή; φιλοσοφία;, καί
ό ύπατο; πάντων ό άνω μνημονευτεί;, δστι; δμως
κατά τριετίαν μόνον απονέμεται. Τό όνομα τού
λαβόντο; βαθμόν τινα αναγράφεται έπι τού τοί
χου τή; πατρική; αύτού οικία;, καί ολόκληρος
ή πόλις ή το χωρίον του σεμνύνεται έπι τώ
έξόχιυ καί τιτλοφορώ αύτού συμπολίτη. Εις
τον τοιούτον άνδρα είσί προσιταί δλαι αί θέσεις
μέχρι τής τού Μανδαρίνου καί τού αύτοκρατοριζού υπουργού, αιτινες δέν αποκτώνται διά χρη
μάτων ή προστασίας ισχυρών, άλλά μόνον συνέ
πεια τής έν ταΐς έξετάσεσι ταύται; έπιτυχίας.

Άρ. 40.

15 27 Δεκεμβρίου 1882.]

ΕΣΠΕΡΟΣ.

ΣΧΟΛΕΐΟΝ ΕΝ ΚΙΝΑι.

ΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΝ ΚΙΝΑι.

253

254
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΣΧΑΤΩΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
\ΝΑΚΑΛΥΦΘΕΝΤΙ)Σ ΛΓΑΛΜΑΤΟΣ.
Έν το> προηγουμένω τεύχει (άρ. 30) έδημοσιεύσαμεν τήν εικόνα τοΰ σπουδαίου άγάλματος τοΰ άνα
σκαφέντος έν τι" Άκροπόλει ’Αθηνών, ώ; καί τή;
θέσεως, έν η τοΰτο εύρέθη. Σήαερον δέ καταχωρίζομε·'
ολίγα; λέξεις, άς ό ήμέτερο; άδελφός άπέστειλεν ήμΐν
έκ Τεργέστης, άναφερομένας είς τό εύρημα τοΰτο, τό
όποιον καί ύπό έποψιν αρχαιολογικήν καί ύπό έποψιν
ιστορικήν μεγάλην έχει σημασίαν. Ευχαριστώ; έκ τούτου
βλέπομεν δτι ή πρόσφατος άρχαιολογική άνακάλυψις
έκίνησεν, ώς ήτο έπόμενον, τό ένδιαφέρον τών αρχαιο
λόγων.
Σημ. τ. Διευθ.

Ο ’Έσπερος” είναι τύ πρώτον περιοδικόν
σύγγραμμά, τό όποιον έν τω 39 αύτοΰ τεύχει
πιστήν δίδει άπειζόνισιν τού σπουδαίου τούτου
εύρήματος, του όποιου και ή αρχαϊκή τέχνη και
ό τόπος τής εύρέσεω; μεγάλην παρέχουσιν αύτώ
αρχαιολογικήν σημασίαν. Άγνοοΰμεν άν μέχρι
τούδε άνδρες επιστήμονες ένεβάθυναν είς τήν
έρευναν τής παραστάσεως ταύτης· έκ τών Αθη
ναϊκών εφημερίδων έξάγομεν μόνον ότι κοινώς
το άγαλμάτιον θεωρείται ώς άπειζόνισμα τής
"Ηρας ή καί τής ’Αθήνας.
Περί τής έποχής τοΰ έργου άδύνατον ν’ άποφανθώμεν μετά θετιζότητος, μακράν τών’Αθηνών
διαμένοντες καί μή δυνηθέντες νά έξετάσωμεν
αύτό. Καί έζ πρώτης μέν δψεως φαίνεται ή
τέχνη άρχαία. ίσιος τών χρόνων προ τοΰ Φειοίου
καί του Περικλεούς. Πιθανόν δμως είναι το
έργον νά μή ήναι τόσον άρχαΐον, άλλά νά ήναι
μόνον τέχνης άρχαϊκής έκ μεταγενεστέρας έποχής
κατά μίμησιν τής άρχαίας.
Ι'.ΐπομεν δτι ή κοινή γνώμη έξέλαβε το έργον
ώς άγαλμα τής "Ηρας ή καί τής ’Αθήνας. Ό
έπί τής κεφαλής μόδιος ίσιος ήδύνατο ν άρμόζη
είς τήν "Ηραν, βεβαίως όμως δεν αρμόζει είς
τήν ’Αθήναν. Δύο είναι κυρίως τά χαρακτηρι
στικά, άτινα δύνανται νά όδηγήσωσιν ήμάς είς
άνεύρεσιν τής θεάς, ής τήν άπειζόνισιν έχομεν
πρύ δφθαλμών ό μόδιος, ό έπ'ι τής κεφαλής,
καί τό πτηνόν, τοΰ όποιου ίχνη διεσώθηααν έπί
τής αριστερά; χειρός. Ό Παυσανίας (1, 14, 7)
λέγει- "Πλησίον δέ (δη?.. τοΰ ναοΰ τοΰ Ήφαί"στου έν τώ Κεραμεικώ) ιερόν έστιν ’Αφροδί
της Ουρανίας · πρώτοι; δέ άνθρώπων Άσσυρίοις Κυπρίων Παφίοις ζαί Φοινίκων τοΐς
’Ασζάλωνα έχουσιν έν τή Παλαιστίνη, παρά
δέ Φοινίκων Κυθήριοι μαθόντες σέβουσιν.” Έζ
τοΰ σπουδαίου τούτου χωρίου τοΰ ΙΙαυσανίου
μανθάνομεν δτι ή λατρεία τής θεάς ταύτης, τής
λατρευομένης έν έποχή παναρχαία είς τάς ευ
φόρους τοΰ Εύφράτου πεδιάδας, έζ τής Φοινίζης
διά Κύπρου καί Κυθήρων είς τήν Ελλάδα μετεκομίσθη. Ό Engel έν τω έν έτει 1814
έκδοθέντι περί Κύπρου συγγράμματι αύτοΰ πραγ
ματεύεται έν έκτάσει περί τής λατρείας τής
’Αφροδίτης έν Κύπριο. Παρ’ αύτοΰ μανθάνομεν
ότι δύο ήσαν κυρίως τά άρχαία αύτής έν Κύπριο
άγάλματα, τό άμορφον είδωλον έν είδει κώνου
καί το αρχαϊκόν άγαλμα τό άπολήγον εις στήλην
έν σχήματι Έρμου. Άμφοτέρων τών άρχαίων
τούτων αγαλματων πλεΐσται σώζονται απεικο
νίσεις έπί νομισμάτων τής νήσου Κύπρου, καί
μικρά άγαλμάτια έκ μαρμάρου, ές απλού λίθου
καί ιδίως έκ πηλού, εύρεθέντα έν τή νήσω καί
κοσμούντα σήμερον τά μουσεία τής Εύρώπης.
Ο Bernouille έν τω περί ’Αφροδίτης συγγράμματι αύτοΰ (1872) δίδει ήμΐν άζριβή περι
γραφήν πολλών τοιούτων άγαλματίων, έν οίς
εύρίσκομεν καί τινα παριστάνοντα τήν θεάν άπολήγουσαν είς σχήμα κώνου, μέ μόδιον έπί τής
κεφαλής καί περιστεράν είς τήν χεΐρα.
’Ότι τής Κυπρίας θεάς ού μόνον λατρεία
άλλα καί πλεΐστα άγάλματα ύπήρχον τύ πάλαι
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ΕΣΠΕΡΟΣ.
έν ’ Αθήναις άναφέρεται παρά τών άρχαίων συγ
γραφέων. ’Ιδού τί λέγει ό Παυσανίας (I. 19. 2)’
Ές δέ τύ χωρίον, δ Κήπους όνομάζουσι (τήν
"σήμερον τά Ήλύσια πλησίον τοΰ Σταδίου) καί
"τής’ Αφροδίτης τόν ναόν ούδείς λεγόμενός σφισίν έστι λόγος· ού μήν ούδέ ές τήν Αφροδίτην
ή τοΰ ναοΰ πλησίον εστηζε· ταύτης γάρ σχήμα
μέν τετράγωνον κατά ταΰτα ζαί τοΐς Έρμαΐς,
"το δέ έπίγραμμα σημαίνει τήν Ούρανίαν ’ Αφρο"δίτην τών καλούμενων .Μοιρών είναι πρεσβυτάτην.” Έκ τών λόγων τούτων τού ΙΙαυσανίου
έξάγεται οτι τό άγαλμα τής ’Αφροδίτης τής έν
Κήποι; ήτο σχήματος τετραγώνου καί έφερε
τήν έπωνυμίαν τής Ούρανίας. Ούρανία ’Αφρο
δίτη. ή έν ύψηλω αίθερι κατοικούσα, ήτο ή θεά,
ής ή λατρεία έλθοΰσα έζ τών ακτών τής Φοι
νίκης διά Κύπρου καί Κυθήρων είς τήν Ελλάδα,
εφθασεν είς χρόνους άρχαιοτάτους μέχρι τής
δυτικής άκρας τής νήσου Σικελίας, ένθα ώς Έρικύνη είχεν άρχαΐον ναόν καί άλσος ιερόν.
II
περιστερά ήτο το ιερόν τή; θεά; έκείνη; πτηνόν.
καί περιστεραί περιιπταντο ού μόνον τό ιερόν
αύτής έν Κύπριο καί έν Ί’.λλάδι άλλά καί έν
Σιζελίφ.
Ή περιστερά ήτο ή πιστή αύτής
σύντροφος, καί περιστερά; ζρατοΰσι πολλά τή;
θεάς άγάλματα έπί τής χειρός. Ορθότατα έπομένως λέγει ό Bernoud.LE, οτι οπού παρουσιά
ζεται ήμΐν θεά μέ περιστεράν είς τήν χεΐρα,
δέον νά έκλάβωμεν αύτήν ώς ’Αφροδίτην.
Καί το έσχάτως έν Άθήναις άναζαλυφθέν
άγαλμα έκράτει πτηνόν, τού όποιου δμως ολίγα
μόνον διεσώθησαν ίχνη. "Οτι τό πτηνόν τούτο
ήτο περιστερά δύναται νά είκάση τις μετά τινο;
πιθανότητας, καθ’ όσον μάλιστα ούδέν πτηνόν
παρίσταται έπί τής χειρός θεάς κατ’ αύτόν τόν
τρόπον, ούτε ή γλαυξ τής’Αθήνας ούτε ό ταώς
τής "Ηρας, ούτε άλλο πτηνόν ιερόν είς άλλην
θεότητα.
Τό ήμισυ τού δεξιού βραχίονας τού άγάλ
ματος είναι τεθραυσμένον, καί ώς έζ τούτου
ούσζολον είναι νά έζφέρη τις γνώμην περί τού
άντιζειμένου, δπερ κατά πάσαν πιθανότητα έζράτει ή θεά. ΊΙ πιθανωτέρα ύπόθεσις είναι, οτι
ή θεά έκράτει άνθος έν τή δεξιά χειρί, κατ’
αναλογίαν προς τά πλεΐστα τών άγαλμάτιον
έκείνων τής θεάς, τά όποια ό Gerhard άναφέρεί έν τω περί Πανδήμου Αφροδίτη; συγγράμματι αύτού (1845). Τής Πανδήμου’Αφρο
δίτης υπήρχε κατά Παυσανίαν (1, 22, 3) άρχαΐος ναός είς τους πρόποδας τής ’ Ακροπόλεως
τών ’Αθηνών, άφιέρωμα τού Θησέως μετά τήν
αίσίαν έζ Κρήτης έπάνοδόν του (Πλούταρχ. Θησ.
18). Καί ή Πάνδημος ’Αφροδίτη ήτο καταγω
γής φοινικικής ώς ή Ούρανία, μετακομισθεϊσα
κατά τήν παράδοσιν παρά τοΰ Κάδμου είς Θή
βας, τυχούσα δέ τό πρώτον λατρείας ύπό τής
'Αρμενίας, τή; θυγατρύς αύτής καί συζύγου τού
Κάδμου (δρα ΙΙαυσανίαν 9, 1(>, 2, 3 ζαί Engel,
Κύπρος 2, 49). Επομένως άπίθανον δέν είναι
δτι τό άναζαλυφθέν άγαλμα ήναι άγαλμα τής
11 α ν δ ή μ ο υ ’Αφροδίτης.
11. II εροάνογλο ;.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙ1Ι0ΕΩΡΗΣΙΣ.

Έν Λειψίφ τή 15 27 Δεκεμβρίου 1882.

ΕΛΛΑΣ. Έν τή 'Ελληνική βυυλή διεκόπησαν έπί τινας ήμέρας αί συνεδριάσεις ένεκα
τής επικινδύνου τροπής, ήν έλαβεν ή άσθένεια

15 27 Δεκεμβρίου 1882.

τού κ. Κουμουνδούρου. 11 δη ευτυχώ; ό πολύ
τιμο; πολιτικός άνήρ διατελεΐ έν πλήρει άναρρώσει. Κατά τά; κρίσιμους τής άσθενείας ήμέρα; έξεδηλώθη καί πάλιν τρανώς ό σεβασμός
καί ή άγάπη. ήν τρέφει ό Ελληνικό: λαό; πρό;
τόν γηραιόν πολιτικόν, δστις τοσάκις ήδη διηύθυνε τά; τύχας τής προσφιλούς ήμών πατρίοος.
II προ τής οικία; τού κ. Κουμουνδούρου πλα
τεία έγεμε πλήθους άνυπομόνως περιμένοντο;
νά μάθη τά περί τής υγεία; του ■ ού μόνον ό
βασιλεύς άλλά καί δλοι οί πολιτικοί άνδρες πά
ση; άποχρώσεω; έπεσκέφθησαν αύτόν ζατ οίκον
έκδηλούντες τήν θλΐψιν των καί συμμεριζόμενοι
τήν γενικήν άνησυχίαν· δεήσεις δέ άνεπέμποντο
έν τοΐς ναοΐς προ; άποσόβησιν τού κινδύνου.
I έλος ή ισχυρά τού κ. Κουμουνδούρου ζράσι;
κατέβαλε τήν νόσον καί ή Ελλά; δέν έστερήθη
άκόμη τών πολυτίμων υπηρεσιών τοΰ άνδρός,
δστις μέ τρόπου; εύγενεΐ; καί προσηνείς συνενόνει έκτακτον πολιτικήν ευφυΐαν, ήν άνέπτυςεν
ιδίως έν κρισίμοις τής πατρίοος περιστάσεσιν. —
"Ενεκα τών προσεγγιζουσών έορτών αί έργασίαι
τή; ήμετέρα; βουλή; θέλουσι διακοπή προσεχώς,
καί λίαν άμφίβολον καθίσταται άν πρό τού τέ
λους τού έτους θέλει ψηφισθή ό προϋπολογισμός
τού Κράτους. — Τηλεγραφικώς ήγγέλθη ή
άφιξις έν Έλλάδι τού διαδόχου τού θρόνου τή;
Δανίας (άδελφού πρεσβυτέρου τοϋ βασιλέως ήμών)
μετά τή; πριγζηπίσσης συζύγου του. Ώς λέγε
ται, το ήγεμονιζόν τής Δανίας ζεύγος θέλει δια
μείνει έπί δύο ή τρεις μήνας έν Άθήναις, ξενιζομενον έν τοΐς άνακτόροις.
ΓΑΛΛΙΑ. ΊΙ Κυβέρνησις παρασκευάζει τήν
άποστολήν τριςχιλίων άνδρών είς Tonkin, ένθα,
ώς γνωστόν, άνεφύησαν διαφοραί μεταξύ τής
Γαλλία; καί τής κινεζική; αυτοκρατορίας. Έν
I ουλώνι δύο ήδη ώπλίσθησαν πολεμικά πλοία
“ρός μεταφοράν τών στρατευμάτων. Εννέα
εκατομμύρια φράγκων έψηφίσθησαν διά τήν μικράν ταύτην εκστρατείαν. — Ό Γαμβέττας,
δστις πρύ ήμερών έπασχε συνεπεία πληγή; τίνος
κατά τήν χεΐρα, διατελεΐ ήδη έν άναρρώσει καί
προτίθεται νά μεταβή είς τάς μεσημβρινά; έπαρ
χίας πρός έντελή θεραπείαν. Έν Παρισίοις διά
φοροι εζυκλοφόρουν άνησυχαστιζαί φήμαι περί
τοΰ πολιτικού τούτου άνδρός.
ΑΓΓΛΙΑ. Τύ ζήτημα τής ήμέρας ήτο κατ'
αύτάς ή πεντηκονταετή ρίς τού πολιτικού βίου
τοΰ πρωθυπουργού Γλάδστωνος. Κατά τήν περίστασιν ταύτην ό Γλάδστων έλαβε πλήθος συγ
χαρητηρίων εγγράφων καί δώρων. Άξιον μνεία;
είναι δτι οί ομογενείς ήμών έδράξαντο προθύμως
τής περιστάσεως ταύτης δπως διατράνώσωσι ζαί
πάλιν τά αισθήματα τού σεβασμού καί τής συμ
πάθειας πρύς τύν επιφανή άνδρα, δστις καθ’ δλον
τόν πολιτικόν αύτού βίον δέν έπαυσε συνηγορών
ύπερ τών δικαιωμάτων τού 'Ελληνισμού.
II
έν ίονδίνφ Ελληνική άποικία πρώτη, ώς ειζός.
έσπευσε ν άπευθύνη συγχαρητήριον έγγραφον
προς τόν Γλάδστωνα, δστις άπήντησε δι’ ίδιοχείρως γεγραμμένης έπιστολής, άπευθυνομένη;
προς τον κ. Μαυρογορδάτον. Κατωτέρω δημοσιεύομεν τήν μετάφρασιν τής ώραίας ταύτης
τού Γλάδστωνος έπιστολής.
Φίλε Κύριε Μαυρογορδάτε. Έπί πολλά έτη
καί ίδίφ άπό 25 έτών, δτε έπεσκέφθην τήν Ελ
λάδα, παρετήρησα μετά πόσης σταθερότητας καί
πόσον ζωηρώς οί ομοεθνείς Ύμών άναμιμνήσζονται παντός δείγματος συμπάθειας πρός αύ
τούς καί πρός τήν χώραν αύτών. Είς τήν έζ
μέρους των συμπάθειαν μάλλον ή είς τάς πρά
ξεις μου δφείλω τό συγχαρητήριον γράμμα ζαί
τό κομψότατον κίβώτιον, τό όποιον πρό μικρού
ελαβον επι τή πεντηκονταετηρίδι τού πολιτικού
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των θέλει διζασθή κατά ‘Φεβρουάριον. Γό χρηματιστήριον τών Παρισίων έπροσπάθησε νά χαιρετίση τήν δικαίαν ταύτην άπόφασιν διά ύψώσεως, άλλά δέν κατώρθωσε τούτο, διότι τα προκαλέσαντα τήν ποινήν αίτια ήσαν άποδεδειγμένως
ρυπαρά.
Λ.

αου σταδίου. Έζ βάθους καρδίας εύγνωμονώ
Ύμΐν ζαί τοΐς λοιποΐς έν Λονδίνφ διαμένουσιν
"Ελλησι Κυρίοις διά τό δείγμα τούτο τή; πρός
έμέ συμπάθειας. Δύναμαι δέ νά διαβεβαιώσω
1’μάς καί τούς λοιπούς δΓ Υμών, δτι μετά
πλείστου δσου ένδιαφέροντος παρηκολούθησα τήν
πρόοδον τής πατρίοος Υμών, καί άν κατ’ έλάχιστον ήδυνήθην νά. συντελέσω τί ύπέρ αύτής,
τούτο έσεται πάντοτε δι’ έμέ μία τών τερπνότέρων άναμνήσεων τοΰ βίου μου. Διατελώ, φίλε
Κύριε Μαυρογορδάτε,
ολως ύμέτεροί
Γλάδστων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΙΙΙΘΕΩΙΉΣΙΣ.
Έν Λειψίφ τή 15/27 Δεκεμβρίου 1882.

Εν μέάω τή; εύθυμου τών Χριστουγέννων
ήρεμίας καί άναπαύσεω; ένέσκηψεν ώ; κεραυνό;
η γενική έν τοΐ; γερμανικοί; χρηματιστηρίοι;
έζπτωσις τών άξιων. Είναι γεγονός πλέον· η
άπό τοΰ έτους 1879 παρατηρηθεϊσα υψωσις, ή
τοσαύτα; άναπτερώσασα έλπίοα; ζαί τοσαυτην
πυρετώδη προζαλέσασα δραστηριότητα, άπέθανε
πλέον ζαταβληθεΐσα ύπό τοΰ φθόνου καί τής
κακοβουλία; τών άντιπάλων της. 'Ήδη άπο τοΰ
Νοεμβρίου μηνός παρετηρεΐτο διαρκή; ύποχώρησι;· άλλά τό πράγμα δέν έθεωρεΐτο σοβαρόν
καί άναπτέρωσις ή άνάρρωσί; τι; προσεδοκάτο.
Οποία πλάνη! Άντί άναρρώσεω; έπήλθεν έζ
Βερολίνου ή θανατηφόρος κατά τού χρηματι
στηρίου πληγή, ήτις ού μόνον πάντα τά γερμα
νικά χρηματιστήρια έπηρέασεν, άλλά καί αύτό
τό χρηματιστήριον τών Παρισίων, τό κάπως
άπαθέστερον τών άλλων. Ή συντηρητική έν
Βερολίνιρ μερίς ύπέβαλεν είς τήν βουλήν πρότασιν περί φορολογίας τών χρηματιστηρίων,
πρότασιν, ήτις μέλλει να συζητηθή προσεχώς.
Κατά, τό νομοσχέδιου τούτο αί χρηματιστιζαί
έργασίαι δλαι υποβάλλονται είς φόρον '-/m έπί
τοΐς χιλίοις έπί τής ονομαστικής άξια;, φορολο
γούμενων άμφοτέρων τών συναλλαττομένων, οΐτινε; ύποχρεούνται νά σημειώσιν άκριβώς δλα;
τάς πράξεις. Ή βαρυτάτη αυτή φορολογία θά.
έπιφέρη, ώς είκός, μεγάλην περί τάς συναλλαγά;
παραλυσίαν ζαί βαθμηδόν ζαί τήν έντελή αύτών
καταστροφήν. Διό καί πανταχόθεν ήζούσθησαν
έντονοι διαμαρτυρήσεις, άς καί ό έγχιύριος ζαί
ό εξωτερικό; τύπο; έκθύμω; υπεστήριξεν. Καί
βαθμηδόν μέν κατηυνάσθη ό παραχθείς σάλος,
άλλά δυστυχώς ή άτμοσφαίρα τών χρηματιστη
ρίων διατελεΐ βαρεία, ζαί φόβος είναι μή έπέλθη
σπινθήρ καί άνάψη τήν εύφλεκτου ύληυ. Ό
σπιυθήρ ούτος έπίκειται; Τίς οΐδε. Τά πολιτικά
διατελοΰσι τεθολωμένα ώς έκ τώυ τεταμένου
μεταξύ Ρωσσίας ζαί Αύστρία; σχέσεωυ. Καί
έπισήμως μέυ διεψεύσθησαν αί άπαίσιοι φήμαι,
άλλ' ό σκοπός έπετεύχθη. ΊΙ έζπτωσις ένίζησε
και πολλά άπητησευ ήδη καί πλείονα άκόμη
θ’ άπαιτήση θύματα.
Έπεισόδιόυ τι τών τελευταίων ήμερών είναι
άξιον σημειώσεως. Είναι τοΰτο ή δίκη τού ΒθΚT0VX καί τού Feder, τού Προέδρου καί τού
Διευθυντού τή; έν μαζαρία τή λήξει Τραπέζη;
τής Γενικής Ένώσεως. Έπί τρεις δλας εβδο
μάδάς διήρχεσεν ή σπουδαία αυτή δίκη· πολύ
ωροι άγορεύσει; έγένοντο έν τω διζαστηρίιμ ύπέρ
καί κατά, καί τό τελικόν άποτέλεσμα ήτο ή
ύπό τών ενόρκων καταδίκη τών δύο κατηγορου
μένων είς πέντε έτών φυλάζησιν καί τριών χι
λιάδων φράγκων πρόστιμου. Ή ποινή έπεβλήθη
έπί άπατη, έπί παραποιήσει τών βιβλίων καί
νοσφήσει ξένων χρημάτων. Οί καταδιζασθέντες
άνέζοψαν τήν άπόφασιν ταύτην, ζαί ή άναζοπή
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Ό Λουδοβίκο; Βλάν. ΙΙρό τινων ήμερών
άπεβίωσεν έν Κάνναι; καί έτάφη εν ΙΙαρισίοι;
ό ώ; ιστορικός καί ώ; δημαγωγό; διαζριθεί;
Λουδοβίκο; Βλάν, ό τού διασήμου Καρόλου
Βλάν αδελφό;. Περί αύτού διηγείται ή Εικο
νογραφημένη τών Παρισίων έφημερί; το έξή;
άνέζδοτου · Έν έτει 1839 ό Λουδοβίκο; Βλάν
ζατωζει :έν όδώ Λουδοβίκου του Μεγάλου· ό
δέ άδελφό; του Κάρολο; περιηγείτο τήν με
σημβρινήν Γαλλίαν ζαί εύρίσκετο έν Ί’οδέ; εν
τώ ξΐνοδόχείιρ μετά τίνος φίλου. Ό ίουδοβιζος
έπέστρεφε τήν νύκτα εί; τήν οικίαν του, δτε ζαθ
όδόν ένέπεσεν εί; χεΐρα; τριών ή τεσσάρων κα
κούργων, οιτινε; έπιτεθέντε; κατ αύτού τον
άφησαν ημιθανή.
Γίνε; ’οί έπιτεθέντε;; Ούδεί; ποτέ τό έμαθεν. Όπωςοήποτε ό Λουδο
βίκο; Βλάν παρ’ όλίγον έφονεύετο. Τό περίεργον είναι δτι καθ’ ήν ώραν έδολοφονεΐτο εν
Παρισίοις ό Λουδοβίκος — περί τά; δύο μετά
τό μεσονύκτιον — ό άδελφό; του Κάρολος, εν
Ί’οδέ; ευρισκόμενος, έξεγείρετο αίφνης άπό τού
ύπνου καί έλεγεν έντρομο; προ; τον συγζάτοιζόν
του- "Έζαζοποίησαν τόν άδελφόν μου! — 1ί
ιδέα; άπήντησεν ό φίλο;. Θά ώνειρεύθη;. —
Ίδυνατόν καί αίφνήδιον πόνον. Είτε
δνειρον ήτο είτε μαγνητισμό;, είμαι βέβαιο; δτι
ό άδελφό; μου έπαθέ τι. Αναχωρώ άμέσω; διά
Παρισιού;.” Μάτην υπήρξαν δλαι αί παραστά
σεις- ό Κάρολο: Βλάν έπέβη τήν πρωίαν τή;
ταχυδρομική; άμάξη; καί εφθασεν εί; Παρισιού;
έν ζαιρίρ άκόμη δπως περιποιηθή τον τραυματισθέντα άδελφόν του.
Τό περιστατιζόν τούτο μαθών ό μυθιστοριογράφος ’Αλέξανδρος Δουμά; συνέγραψε διήγημα
καί κατόπιν καί δράμα ύπό τόν τίτλον
οί
Κόρσοι άδελφοί ’, έχον ώς ύπόθεσιν το
πάθημα τών δύο άδελφών Βλάν. Είς τών
Κόρσων άδελφών, έρισα: έν τινι χορω έν Παρισίοι; μονομαχεί, καί φονεύεται. Κατά τήν αυτήν
στιγμήν ό έν Κορσική θηρεύων άδελφός του
αισθάνεται τήν θανατηφόρον τού άδελφού του
πληγήν.
Μεταβαίνει άμέσως είς Παρισιού:,
άναζητεΐ τόν φονέα τού άδελφού του, τον προσζαλεϊ εί; μονομαχίαν καί τον φονεύει.

Μετανάστευσις εί; ’-Α μερικήν. Τό έπίσημον δργανον τού Ουγγρικού υπουργείου, ή
Νέμζετ (τό "Εθνος) παραπονεΐται δτι ή μετανάστευσις τών Ούγγρων είς ’Αμερικήν έπιτείνεται
μέ δλην τήν καλήν έφετεινήν έσοδείαν. Έν τισι
χωρίο·.; τή; βορείου Ουγγαρίας δέν ύπάρχουσι
πλέον άνδρες πρό; καλλιέργειαν τής γής. Έν
διαστήματι δέκα έτών, άπό τοΰ 1870 μέχρι τού
1880, ή Ουγγαρία άπώλεσε πλέον τών 23 %
τών άγοοτικών αύτής δυνάμεων. Αί στατιστικοί
έναργώς άποδειζνύουσι τούτο. Έν ω ή κατα
γραφή τού 1870 έσημείου 4 ’/2 έζατομ. άνθρώπων
ζώντων έκ τής γεωργίας, ή τού 1880 σημειοΐ
μόλις 3 έζατ. καί 670 χιλιάδας. Έπί τοΰ πα
ρόντος οί μεταναστεύοντας είσίν οί Σλοβάκοι τής
βορείου Ούγγαρίας, άλλά προϊόντος τού χρόνου
ή πληγή αύτη θά έπεκταθή ζαί τέλος θά καλύψη
δλην τήν χώραν. Τοσοΰτον μάλλον έπίφοβον
είναι τοΰτο, καθ’ δσον ό καλό: βάμβαξ παράγει
έν Αμερική δίς, τρις καί τετράκις παρ’ δ,τι
παράγει έν Ουγγαρία.

Ι2ΡΑΙ ΣΧΟΛΗΣ

Πρόβλημα κ*)'.
όνομα Μούσης.
ζήτημα καθημερινόν,
μουσικόν δργανον.
έπίρρημα χρονικόν,
κόσμημα κήπου,
σ τοι χεΐον ά λ φ αβ ή του.

******
*****
****
***
**
*

Πρόβλημα λ'.

Λ ζρόατιχα ύπό Κυρία: Δ. Θ. Λ. έν Ν ’.ζολά’.εφ.

*
*
*
*
*
*
*

Άρ. 4

Αρ. 3.
ρα *
δρ *
αχη *
ιμ *
αου *
αμβο *
εβα *

*
“
*
*
*

μμ
αρ
στο
ρευ
ελι

*
*
*
*
*

Αίνιγμα λα'.

Είς τής γή; τοΰ; μαύρους κόλπου:
Μέ ευρίσκεις ζεζρυμμένον·
Έκεΐ μέσα προ αίιΰνων
Μ’ άλλου; κείμαι άδελφού;·
Μ’ έχεις δμως κ’ έ'μπροσθέν σου
Διαρκώς εκτεθειμένου,
Απαραίτητον ώς τμήμα
Ενός μέλους τιμαλφούς.
Άν τήν κεφαλήν μου κόψης,
Τότ έγώ άλλάσσω φύσιν,
Κ’ έν μονοσυλλάβω λέξει
Παρευθΰς έχεις τήν λύσιν.
ΛΥΣΕΙΣ.

Προβλήματος ζστ'.

Άρ. 1.

!C
Ζ

η
ι
θ
έ

ρ·

Ρέ
ο

>
—
ζ

Άρ. 2.
Ρ 1 0
> α 0 Ρ
> α γ 0
σ 0 Ρ
ιζ ω ρ 0

Ζ
>
—
>

Ιίροβλήματος κζ'.

Νήμα, Ο φις, ϊετός, Σειρά — Οχλο:,
Ρεύμα, Λομα — Καλός, Αύρα, Ιππο; —
Νέφος, Ορος, Τψος, Σκότος — Αρχή. Κόν’.ς.
Ο ρμο;, Τ φος, Ε λκος, I κανό;.
ΝΟΤΣ ΟΡΑι ΚΑΙ ΝΟΓΣ ΑΚΟΤΕΙ
Αινίγματος κη'.
ΠΡΰΓΑ - 2ΡΛ.

Έλυσαν το κα'. ζαί κγ'. ό ζ. Στ. Φρυδά;
έν Ίνεπόλει, τό ζβ'. ή Κυρία Σ. Κ. Σ. έν Ί’οστοβίιο, τό κε'. ό ζ. Ίω. Κ. Μ αυρογορδάτο;
έν Νιζολάϊεφ, ζαί ζστ'. οί κκ. Έμμ. Σολωμό;
έν Βουκουρεστίω, καί Ί. A. II.. . έν Λονδίνο».

Σιλ.
196
-

197

198
212
212
213
214

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ.
Τϋΰ τεύχους 37 τοϋ Εσπέρου ■
Στήλ γ, Σει,.’ά
, , ·
Γ'. 19. Προσθετέα η σειρά μετά τό “Vestigium
ponimus”.
26. Γράφε “πλήν δτε μεταίαινόντων ήμών” κτλ.
28,
'Ρ'.
«ι " rnnnl
c-τί r...
Τό “Ζ·,
δμως"
παραλειπτέον.
36. ΙΙαρελείφθη “Αύτός ό θεός ώμίλησεν έν
αύτή (Dieu nienie a parle sur ees bonis).
44. IΓράφε
ράφε “ούδέν οέ
δέ”.
12. Γράφε “περιηγητικών, άπερ”.
*.
Α
Γ'. 3. Διορθωτέον οΰτω· “τό δέ τοϋ Βενιαμίν—
δτε δή δυσκόμιστον καί σχοινοτενές ον
άπ’ αύτοΰ δ’ έλλείπει ή περιγραφή τών
διαφόρου έποχής άρχαίων μνημείων.
r. 24. “’Απαντάται συχνότατα είκών”.
45. Γράφε “έλ-Χήννε”.
- 48. Γράφε “Lansonia”,
Τοϋ τεύχους 38’
Λ'. 60. Άντί έκ δρυός’ δράφε “έζ δρυμού”.
>
72. "Κύνικλος”.
Β'. 4. Μετάτδ“ώς προσφορά”πρόσ9ες“.τένητος”.
20. ’Αντί “νοσιώ” γρ. “νοσσιφ”.
Γ-. 9. Γρ. “μέλι έκ πέτρας".
- 35. Γρ. “λαμπράς τής θαλάσσης θέας”.
Β'. 42. Άντί άλίανικών προϊόντων γράφε “αποι
κιακών προϊόντων”.

[Άρ. 40.
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— ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ELSTER-STR. 19.

LEIPZIG.

Παρακαλοΰνται οι έπιστέλλοντες πρός τόν "Εσπερον νά πέμπωσι τά χειρόγραφα καΟαρώς γεγραμμένα, τά όποια δημοσιευόμενα ή μή δέν
έπιστρεφονται.

ΔΡΟΜΟΑΟΓΙΟΝ
ΤΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ ΤΟΤ ΕΝ ΤΕΡΓΕΣΤΗι ΑΤΣΤΡΟ-ΟΤΓΓΡΙΚΟΤ ΔΟΪΔ.

’Αναχωρήσεις έκ Τεργέστης·
ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΙΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΑΣ £διά τής διώρυγος
Σουέζ), είς Χόγκ-Κόγκ, διά Βρεντησίου, Πόρτο-Σαΐδ, Άδεν, Βομβάης,
Κολόμβου, Πέναγγ καί Σιγγαπώρης τή α'. έκαστου μηνάς είς τάς
4 μ. μ.

ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΗΣ. Έκάστην Τρίτην είς τάς 4 μ. μ. είς Ελλάδα
μέχρι Σμύρνης, εναλλάξ διά Φιουμίου, Βρεντησίου, Πειραιώς, καί διά
Άγκώνος κτλ.
Τήν Τετάρτην (έκάστην δευτέραν Τετάρτην άπδ 10 Ίανουαρίου) τή 6 μ. μ.
είς Φιούμιον, Κέρκυραν, Πάτρας, Κατάκωλον, Καλάιυας, Πειραιά, Θεσσαλονίκην,
Θεσσαλίαν μέχρι Κωνσταντινουπόλεως.
Τό Σάββατον τή 2 α. μ. είς Κωνσταντίνουπολιν μέ προσέγγισιν είς Κέρκυραν
καί Πειραιά· εΐτα δέ έκ Πειραιώς είς Σύρον. Κρήτην, Σμύρνην, Συρίαν, Θεσσαλίαν,
καί διά Κωνσταντινουπόλεως είς τούς λιμένας τοϋ Εύςείνου Πόντου (τής μαύρης θα
λάσσης) καί τοϋ Δουνάβεως.

Είς Καλκούτταν διά Πόρτο-Σαΐδ, Σουέζ, Άδεν καί Κολόμβου τη 15 ’Ιανου
άριου, 15 Φεβρουάριου, 15 Μαρτίου, 15 Αύγούστου, 15 Σεπτεμβρίου, 15 ’Οκτωβρίου,
15 Νοεμβρίου καί 15 Δεκεμβρίου είς τάς 4 μ. μ.
Επί τής γραμμής Τεργέστης-Βομβάης τά ατμόπλοια θέλουσι διανύει 10 μίλια
τήν ώραν, μεταξύ δε Βομβάης καί Χόγκ-Κόγκ 0 μίλια.

ΕΙΣ ΤΥΝΙΔΑ κατά δεκαπενθημερίαν, τήν Πέμπτην άπό τής 4 Ίανουαρίου
είς τάς 4 μ. μ. διά Άγκώνος, Βάρης, Βρεντησίου, Μεσσήνης, Κατάνης, Συρακουσών καί Μελίτης (Συγκοινωνία εν Άγκώνι διά Φιούμιον
καί έκ Φιουμίου).

ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΥΠΤΟΥ. Έκάστην Παρασκευήν είς ’Αλεξάνδρειαν διά
Κέρκυρας (συγκοινωνία πρός τό Πόρτο-Σαΐδ καί τήν Συρίαν).

Είς ΔΑΛΜΑΤΙΑΝ τήν Τρίτην, Πέμπτην καί Σάββατον έκάστης έβδομάδος.
Πλειοτέρας πληροφορίας δίδει ή έν Τεργέστη ΔιεύΟυνσις καί τδ Γενικόν
Πρακτωρεϊον τοϋ αύστρο-ουγγρικσϋ Λόυδ έν Βιέννη (Scliwaizeiiberg-Platz άρ. 6).

ΕΝ ΒΙΕΝΝΗι.

ΕΝ ΒΙΕΝΝΗι.

ΑΚΟΥΣΑΤΕ!
ΙΔΕΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΡΗΣΑΤΕ!
Οί πράκτορες τής πτωχεύσεως τοϋ με
γάλου “Άγγλο-Βρεταννικοϋ εργο
στασίου” πωλοΰσιν δλας τάς πραγμα
τείας των μέ μεγάλην έκπτωσιν. ’Εμβάζων τις τδ ποσδν 20 φράγκων (ή διά
ταχυδρομικής έπιταγής, βπου τούτο γί
νεται) λαμβάνει πολυτελή συσκευήν τρα
πέζης έκ τοϋ άρίστου άγγλο-βρεταννικοϋ
μετάλλου, κοστίζουσαν άλλοτε 80 φράγκα.
Πάς παραγγελιοδότης λαμβάνει καί έγ
γραφον έγγύησιν περί διατηρήσεωί τής
λευκότητος τών σκευών έπι δέκα έτη.
6 μαχαίρια τραπέζης μέ ωραίας λεπίδας,
fi περούνια μονοκόμματα,
6 κοχλιάρια τής σούπας έκ τοΰ άγγλο·
δρετ. μετάλλου,
6 κοχλιάρια τοΰ καφέ έπίσης,
1 μέγα κοχλιάριον τής σούπας
1 βαρύ κοχλιάριον διά τό γάλα,
6 άκουμβιστήρια τών μαχαιρών έκ τοϋ
αύτοΰ μετάλλου,
6 αγγλικά φιλτζάνια,
1 πιπεροήήκην ή ζακχαροΟήκην,

6
6
6
3
1
2
1

κομψώς είργασμένα φιλτζάνια,
ώοΟήκας,
κομψά κοχλιάρια διά τά ώά,
ζακχαροθήκας μικρά;,
τρυπητόν τοΰ τεΐου,
πολυτελή κανδιλέρια διά τήν αίθουσαν,
δίσκος 30 έκατ. μεγέθους,

64 τεμάχια έν δλφ.

Εί; άπόδειξιν οτι ή παρούσα γνωστοποίησίς μου δέν βασίζεται έπί άγυρτίας υποχρεούμαι δημοσία, έάν ή συσκευή
αύτη δέν άρέση τφ αγοραστή, νά παρα
λάβω αύτήν πάλιν. ‘0 έπιθυμών λοιπόν
ν’ άγοράση πράγματα χρήσιμα καί καλά
άντί τών χρημάτων του, άς άποτανΟή,
δσφ ΰπάρχουσιν άκόμη τοιαύται συσκευαί,
μετά πάσης πεποιβήσεως καί κατ’ εύ9εΐαν πρός τόν

J. I). Rabinowicz

είς Bwwiji·,

Κεντρικήν άποβήκην τοΰ 'Αγγλο-βρεταννικοΰ έργοστασίου
WlES II. ScHlFFAMTSOASSE 20 a.

Παρ’ έμοί εδρηται, άντί 30 centimes
τό κουτίον, καί κόνις άξιόλογος πρδς κα
θαρισμόν τών σκευών τούτων.
‘Υποκαταστήματα έν Λονδίνφ καί
ΙΙαρισίοις.
[82

"ΑΓΓΕΛΙΑ”.
"ΕΥΡΙΠΙΔΟΤ ΕΚΑΒΗ.”
’Ως δείγμα τών παρ’έμοΰ έν Ίωαννίνοις άνευρεθέντων φιλολογικών ιδιο
γράφων Λάμπρου τοΰ Φωτιάδου, ατινα δι’ δλίγον έν τοΐς έν Βουκουρεστίφ

έκδιδομένοις "Συλλόγοις” (άριθμ. 2114) ανέλυσα, έκδίδωμι προσεχώς τήν
Έκάβην τοΰ Εύριπίδου. Διά τό πρωτοφανές τοΰ βιβλίου καί επειδή διά
τών ΰφ’ έκάστην λέξιν έξηγητικών σημειώσεων ήτοι τής Ψυχαγωγίας,
καί οί άκριρ δακτύλιρ τής έλληνιζής γλώσσης άψάμενοι μετά εύχερείας έν
τών αριστουργημάτων τής αρχαίας τραγωδίας νά κατανοήσωσι 'δύνανται,
πέποιθα οτι οί άπανταχοΰ φίλοι τών ελληνικών γραμμάτων, καί ιδία οί

κατά τά μέρη ταΰτα, έν οίς πρό αίώνος περίπου ό Λάμπρος μετά τής
λοιπής χορείας ταΐς Έλικωνίσιν ώμίλει Μούσαις, θέλουσι μοι συνεπιλα-

φρύνει τό έργον ένθαρύνοντές με τοιουτοτρόπως είς τήν έκδοσιν καί τών επί
λοιπων δραμάτων, έξ ών ού σμιζρά ωφέλεια ήθελε προκόψει διά τήν άπαν
ταχοΰ περί τάς Μούσας σπουδάζουσαν έλληνικήν νεολαίαν.

Έν Γαλαζίω μην'ι Νοεμβρίω 1882.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΟΣΙΟΣ Δ. Φ.
καθηγητής τών άνωτέρων τάξεων τοΰ έν Γαλαζίφ ελληνικού
’Εκπαιδευτηρίου Βενιέρη.

Τιμή έκάστου άντιτόπου 3 φράγκα.

Διά τού; μαθητάς 2 φράγκα.

[162

Η ΝΕΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΪΞΙΣ,

προνόμιον τοϋ καδηγητοΰ Klinkerfues,
αναγγέλλει άνευ ύπολογισμοΰ τίνος μετά καταπληκτικής ακρί
βειας τήν έπερχομένην τοΰ καιρού μεταβολήν. Τό εργαλείου
τοΰτο είναι τό πρώτον καί μόνον, τό όποιον καί ύπό έπιστημονικήν καί ύπό πρακτικήν έποψιν έχει πραγματικήν αξίαν.
Τιμή αύτοΰ μάρκαι 50 ήτοι φράγκα 62.50 ή λίραι άγγλ. 21.,.
Προγράμματα άποστέλλονται δωρεάν. Ευρηται μέχρι νεωτέρας είδοποιήσεως μόνον παρά τοΐς

Κυρίοις BIERNATZKI καί Σ’ έν ΑΜΒΟΥΡΓΩι,
κατόχοις τών προνομιούχων τούτων έργαλείων.

Συντάκτης· Δρ. I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑι.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ.
Ζητούνται οί αριθμοί τοΰ
"ΕΣΠΕΡΟΥ” 5. 6. 17 καί 18,
προσφέρονται δέ δι’ έκαστον αύτών
καλώς διατηρούμενον άντίτυπον
φράγκα 2. Οί έχοντες τοΰς αριθ
μούς τούτους διαθεσίμους καί θέλοντες νά τοΰς πωλήσωσι παρακαλοΰνται νά τοΰς πέμψωσιν (ελευθέρους
ταχυδρομικού τέλους) είς τήν Suv(ιννοιν τοΰ Έσΐΐέρου (Leipzig.
Elsteb-Strasse 19) ή νά παραδώσωσιν αυτούς είς τάς κατά τόπους
επιστασίας, αιτινες συνεννοούνται
κατ’ εύθεΐαν μέ τήν Διεύθυνσιν.

ELSTER-STR. 19.

Χαρτοπωλεϊον · Β. ΣΙΓΙΣΜΟΥΝΔΟΤ έν Βερολίνφ καί Λειψίφ. — Τύποις· Γ. ΔΡΟΤΓΟΤΛΙΝΟΤ έν Λειψίφ.

