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’Ανατολική» Ευρώπη». — Πολιτική ’Επιθεώρησι». — Οικονομική ’Επιθεώρησι». — Διά
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ΕΙΚΟΝΕΣ.
Ή τριπλή γέφυρα. — Ή έν ’ Ιεροσολύμοι» θεολογική Σχολή. — Ή γέφυρα έν 

Βουλακ (Κάιρου). — θέα πρό» τά» πυραμίδα». — ΊΙ νύξ τή» 4 Νοεμβρίου 1805. — 
Τό τέμετο» τοΰ’Ομάρ έν Ιερουσαλήμ.

Η ΤΡΙΠΛΗ ΓΕΦΤΡΑ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΤ ΕΣΠΕΡΟΥ

Ή άδολου άποπνέουσα Φιλελληνισμόν 
αύτόγραφος έπιστολή τοΰ Γλάδστωνος προς 
τόν έν Μαγζεστρία ζ. Σ. Χατζόπουλον.

Η ΤΡΙΠΛΗ ΓΕΦΥΡΑ.
(Μετά είκόνος, δρα σελ. 273.)

Έν τή κοιλάδι τής Στενυκλάρου, τή έν μέσω 
τών όρέων τής Λακωνίας και τής ’Αρκαδίας 
κείμενη, ρέει οκνηρός και χαύνος ποταμός, δστις 
δικαίως φέρει τό όνομα Μαυροζούμενος. '0 
ποταμός ουτος, ή άρχαΐα Βαλύρα, £έει μεταξύ 
όχθών υψηλών και αποτόμων ζαί έν τω βάθει 
μεγάλης λεκάνης, ήτις κατά πάσαν πιθανότητα 
ήτο αρχαία λίμνη άποξηρανθεΐσα. Ή παχεΐα 
στρώσις τής ίλύος, έν ή ούδέ μία πέτρα εύρί
σκεται, άναμιμνήσκει τήν παχεΐαν καί εύφορον 
γήν τής Αίγύπτου, ήν ό Νείλος λιπαίνει καί 
γονιμοποιέ?.

Έν τή θέσει, έν ή ό Μαυροζούμενος ένοΰται 
μετά τής Λευκασίας, χωρίζεται καί ή κοιλάς 
διευθυνομένη δεξιά μέν προς τόν Σουλιμάν, αρι
στερά δέ πρός τό Μπογάζι είς τούς πρόποδας 
τών όρέων τής ’Αρκαδίας. Ό Μαυροζούμενος 
είναι ποταμός εύρύς καί άβαθής, ή Λευκασία 
τούναντίον έχει βάθος τριών καί τεσσάρων μέτρων 
καί (όέει έν μέσω οχθών υψηλών καί κεκαλυμ- 
μένων ύπό πυκνών θάμνων. Μετά τήν ενωσίν 
των οί δύο ούτοι ποταμοί σχηματίζουσι ποταμόν 
άρκούντως σημαντικόν-, δστις όνομάζεται ποτέ 
μέν Μαυροζούμενος, ποτέ δέ Πιρνάτσα κατά 
διαφθοράν τοΰ άρχαίου όνόματος Παρνησσός.

’Ακριβώς άνωθεν τής διασταυρώσεως τών 
δύο ποταμών εύρίσκεται γέφυρα λίαν περίεργος 
διηρημένη είς τρεις διακλαδώσεις. Τήν γέφυραν 
ταύτην παριστα ή ήμετέρα είκών. Έπειδή δέ 
ή γέφυρα αύτη ήτο ή μόνη εύθεΐα οδός ή 
άγουσα άπό τής Αρκαδίας είς τήν Λακωνίαν, 
έπρεπε νά ήναι βατή καθ’ δλον τό διάστημα 
τοΰ έτους· διό καί κατεσκευάσθη έπ’ αύτής εί
δος τριπλής όδοΰ άρκούντως ύψηλής δπως μή 
πλημμυρισθή ύπο τών ύδάτων κατά τήν βρο- 
χεράν τοΰ έτους έποχήν. ‘Η γέφυρα αύτη, δπως 
είναι σήμερον, φαίνεται μέν έκ πρώτης δψεως 
έργον τών μεσαιωνικών χρόνων μέ τούς θόλους 
της, μέ τήν άνωφερή καί στενήν δίοδόν της ■ 
άλλ’ άκριβέστερον έξετάζων τις αύτήν εύρίσκει 
ίχνη άρχαίας οικοδομικής τέχνης, όποια παρου
σιάζεται ήμΐν έν τοΐς άρχαίοις τής Μεσσήνης 
έρειπίοις. Πρός τό άνατολικόν μέρος ό είς τών 
βόλων της σχηματίζεται διά μεγάλων όγκολίθων 
τής αύτής έογασίας, όποιας είναι οί όγκόλιθοι 
τών πύργων τής Μεσσήνης· είς τήν βάσιν δέ 
έτέρου βόλου μεγάλοι όγκόλιθοι είσί τοποθετη
μένοι έν έξοχή έκκρεμεϊ. "Ωστε δέν είναι διό
λου τολμηρόν νά παραδεχθώμεν δτι τό άρχαίον 
μέρος τής γεφύρας χρονολογείται άπό τής έπο- 
χής τοΰ Επαμεινώνδα. Τών άλλων δύο δια
κλαδώσεων ή οικοδομή φαίνεται εποχής βυζαν
τινής ή καί τουρκικής. Διευθυνόμενός τις πρός 
βορράν διά τής διακλαδώσεως τής γεφύρας, ήτις 
φέρει πρός τό χωρίον Άλετοΰρι, είς άπόστασιν 
μόλις δέκα λεπτών τής ώρας, κεΐνται τά έρείπια 
άρχαίου βυζαντινού ναοΰ. Ή θέσις αυτή κα
λείται σήμερον Φραγκο-έκκλησιά. Πλησίον δέ 
τής κωμοπόλεως Γαρδικίου ύψοΰται άρχαΐος 
πύργος, λείψανον γαλλικού φρουρίου τοΰ με- 
σαιώνος.

ΑΙ ΤΡΕΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ.
Διήγημα ύπό Τοί'ρχΑιεβ.

(Συνέχεια και τέλος.)

— Άπέθανε;! ήρώτησα μετ’ άπορίας.
— Άπηγχονίσθη.
— Άπηγχονίσθη! άνέκραξα έντρόμως κινή- 

σας τάς χεΐρας. Άμφότεροι σιγώντες ήτενίζομεν 
άλλήλους.

— Πρό πολλοΰ; έπρόφερα έπί τέλους.
— Πρό πέντε ήμερών. Χθές ένεταφίασαν 

αύτόν.
— Καί διατί άπηγχονίσθη;
— Κύριος οίδε. Ήτον δλως άνεξάρτητος, 

| έμμισθος, ούδεμίαν είχεν άνάγκην καί οί κύριοί 
του ήγάπων αύτόν ώς εαυτούς. Ακατανόητος 
εινε ή αιτία τής αύτοχειρίας του. Κατά πάσαν 
πιθανότητα τό πονηρόν παρεκίνησεν αύτόν είς 
τοΰτο. 'Απλούστατα, άπηγχονίσθη καί ούδέν 
έτερον.

— Καί πρότερον ούδεμίαν μεταβολήν παρε- 
τήρησαν παρ’ αύτώ;

— Πώς νά σάς είπώ . . . ιδιαίτερόν τι, 
όχι . . . δέν έδείκνυεν. Ήτο πάντοτε τόσον 
σκυθρωπός καί σύννους. Ήρχιζεν, ένθυμούμαι, 
νά στενάζη καί νά λέγη δτι άνιάται. Βεβαίως 
συνέτεινεν είς τοΰτο καί ή ηλικία. Έσχάτως 
ήρξατο νά ^ζμβάζγ/. Ήρχετο είς τό χωρίον, 
έπειδή έγώ είμαι άνεψιός του· " Αί, άγαπητέ 
μου Βάσκιε, έλθέ νά διανυζτερεύσης παρ’ έμοί!” 
— Τί συμβαίνει, Οεΐε; — "Ούδέν, τρόμος τις 
μέ καταλαμβάνει, καί μόνος μου άνιώμαι.” Καί 
ήζολοόθουν αύτόν. Πολλάκις έξήρχετο είς τήν 
αυλήν, ήτένιζε τήν οικίαν καί ήρχιζε νά σείη 
τήν κεφαλήν καί νά στενάζη . . . Τή παρα
μονή τής νυκτός έκείνης, καθ’ ήν προύτίθετο 
ν’ αύτοχειριασθή, είχεν έλθει ωσαύτως είς τό 
χωρίον, δπως μέ προσκαλέση. Ύπήγον. Έφβά- 
σαμεν είς τό οίκημά του, έκάθησεν έπ’ όλίγον 
έπί τής καθέδρας του καί είτα έξήλθε. Άνέ- 
μενον, άνέμενον καί βλέπων έπί τέλους δτι 
ήργει νά έπιστρέψη "Οεΐε!” άνέκραξα "θείε”. 
Ούτε φωνή, ούτε άκρόασις. Ποΰ νά ύπήγεν άρά 
γε; διελογίσθην. 'Ήρξατο νά νυκτώνη καί αύτός 
άκόμη δέν έπέστρεψε. Τέλος άπεφάσισα νά τόν 
άναζητήσω, Διέρχομαι ένώπιον τής σκευοθήκης 
καί άκούω θόρυβόν τινα έντός αύτής. Ήνοιξα 
τήν θύραν καί ίδών αύτόν καβήμενον παρά τό 
παράθυρον. " Τί πράττεις, Οεΐέ μου, έδώ;” 
ήρώτησα. Αύτός δέ στραφείς άνέζραξεν, έν ω 
οί όφθαλμοί του έγένοντο άγριοι καί βλοσσυροί, 
ώς οί τής γαλής σπινθηροβολοΰντες. "Τί θέλεις; 
δέν βλέπεις δτι ξυρίζομαι;” Ή φωνή αύτοΰ ήτο 
βραγχνώδης, αί τρίχες τής κεφαλής μου ήνωρ- 
θώθησαν, άγνοώ τίνος ένεκεν έφοβήθην . . . προ
δήλως τήν ώραν έκείνην είχον περικυκλώσει 
αύτόν οί δαίμονες. "Έν τφ σζότει;” είπον 
αύτώ καί τά γόνατά μου έλύθησαν έκ τοΰ τρό
μου. ' Καλά, λέγει, ύπαγε!” Άμφότεροι άπήλ- 
θομεν έκεΐθεν, άφ’ ού πρώτον αύτός έκλεισε τήν 
θύραν. Φθάντες είς τό δωμάτιόν του ήρώτησα 
αύτόν πάλιν, "Τί έκαμνες, Οεΐε, έν τώ σζότει; 
— Σίγα! μοί λέγει καί ζάθηται παρά τήν θερ
μάστραν. ’Άς άφήσω αύτόν ήσυχον, είπον κατ’ 
έμαυτόν, προδήλως εινε σήμερον άσθενής. Κα- 
ταζλιθείς καί έγώ ήρξάμην ν’ άποκοιμώμαι . . . 
δτε αίφνης άκούω τήν θύραν ήσύχως άνοιγο- 
μένην ... Ό θεΐός μου κατεκλίνετο έχων τά 
νώτα πρός τήν θύραν έστραμμένα, αμα λοιπόν 
ήκουσεν αύτήν άνοιγομένην άνεπήδησεν άμέσως ... 
"Τίς μέ κράζει; Αί! τίς; ήλθε νά μέ παραλάβη; 
ήλθε!” καί έξήλθεν άσζεπής είς τήν αύλήν . . . 
"Τί έπαθεν”, έσζέφθην καί άνοήτως άπεκοιμήθην 
πάλιν. Τή έπαύριον έγείρομαι, ό Λουεκάνιτζ 

δέν ύπάρχει. Εξέρχομαι τοΰ δωματίου ζαί άρ. 
χίζω νά κραυγάζω, ούτε φωνή δμως, ούτε άκρό- 
ασις έκ μέρους του. Ερωτώ τόν φύλακα, έάν 
είδεν αύτόν, "—Όχι, λέγει, δέν τόν είδον”. 
Άμφότεροι ζατελήφθημεν ύπό δεινών ύπονοιών 
"Ιπάγωμεν, Φεσδοσέϊτζ, λέγω, ύπάγωμεν νά 

ίδωμεν, ίσως καί ήνε έν τώ οίκω” — "Ύπά
γωμεν, βασίλειε Τιμοφέϊτζ,” άπήντησεν δλως 
χλωμό; έκ τοΰ φόβου. Διηυθύνθημεν είς τήν 
οικίαν . . . διέρχομαι παρά τήν σκευοθήκην καί 
μόλις έρριψα εν βλέμμα, παρετήρησα δτι έπί 
τής θύρας ήν άπηρτημένον τό κλεΐθρον, έπλη
σίασα διά νά τήν άνοίξω, μάτην δμως έκοπίασα 
διότι ήν έσωθεν κεκλεισμένη . . . Ό Φεσδοσέϊτζ 
εδραμε πρός τήν έτέραν πλευράν τής οικίας, 
ρίπτει εν βλέμμα έπί τοΰ παραθύρου καί "Βα- 
σίλειε!” κραυγάζει, "έδώ κρέμανται πόδες!”... 
Τρέχω είς τό παράθυρον. Πράγματι ήσαν οί 
πόδες αύτοΰ, τοΰ Λουεκάνιτζ . . . Προσεκάλεσαν 
τάς άρχάς . . . Κατεβίβασαν αύτόν έκ τοΰ σχοι
νιού ... δπερ ήτο δεδεμένον διά δώδεκα κόμβων.

— Αί δέ άρχαί τί έπραξαν;
— Ιί ήθελον πράξει; ούδέν. Συνεσζέφθησαν, 

συνεζήτησαν περί τοΰ αιτίου, ούδεμίαν δμως 
άφορμήν ήδυνήθησαν νά ευρωσι. Άπεφάνθησαν 
λοιπόν δτι παρεφρόνησε. Πράγματι δέ έσχάτως 
έπασχεν έκ δεινής κεφαλαλγία; καί συχνάκις 
παρεπονεΐτο . . .

Περί τήν ήμίσειαν είσέτι ώραν συνωμίλησα 
μετά τοΰ νεανίου καί άπήλθον έπί τέλους δλω; 
τεταραγμένος. 'Ομολογώ δτι ήδυνάτουν άνευ 
ένδομύχου τινός δεισιδαίμονος φόβου νά ίδω τόν 
σαθρόν έκεΐνον οίζίσκον . . . Μετά παρέλευσιν 
ένος μηνός άνεχώρησα έκεΐθεν καί βαθμηδόν 
Γ» *7  · "> » «απασαι αυται αι μυστηριωοεις συναντήσεις και 
έντυπώσεις μου έξηφανίσθησαν δλοσχερώς άπό 
τής μνήμης μου.

II.

Παρήλθον τρία έτη. Το πλεΐστον τής έπο- 
χής ταύτης διέτριψα έν Πετρουπόλει καί έν τώ 
έξωτεριζφ καί έάν ποτέ άπηρχόμην εί; τά κτή
ματά μου, διηρχόμην έκεΐ ήμέρας τινά; μόνον, 
ούτως ώστε ούδόλως έπεσζέφθην ούτε τήν κω- 
μόπολιν Γλιννόγιε, ούτε τήν Μιχαηλόβσκαϊα. 
Ουδέποτε δε ειοον έζ νέου τήν ώραίαν άγνωστον 
ζαί τόν νέον αύτής συνοδοιπόρον. Άλλά ήμέραν 
τινά περί τά τέλη τοΰ τρίτου έτους συνήντησα 
έν Μόσχα τήν κυρίαν Σλίκωβ ζαί τήν άδελφήν 
αυτής Πελαγίαν Μπαδάγιεβα, έκείνην τήν Πε- 
λαγίαν, ήν εγώ μέχρι τής έποχής έκείνης έθε- 
ώρουν ψευδώνυμον. Ή συνάντησις αύτη έγένετο 
εν τή εσπεριδι φίλου μού τίνος. Άμφότεραι 
αι κυριαι ήσαν μεσήλικες καί άρκούντως εύει- 
δεΐς· η συνομιλία αύτών διεκρίνετο έπί εύφυΐα 
καί φαιδρότητι. Πολλάκις περιηγήθησαν καί 
έπραξαν τόΰτο μετ’ ώφελείας, ώς έζ τούτου δέ 
έπεφαίνετο έν τοΐς τρόποι; αύτών φυσική χάρις. 
Μεταξύ τής άγνώστου μου δμως καί αύτών ού
δεμία σύγκρισις ύπήρχε. Μέ συνέστησαν αύταΐς 
και ήρξαμεβα νά συνδιαλεγώμεθα μετά τής κυ
ρίας Σλίκωβ (τήν άδελφήν αύτής άπησχόλει 
ςενος τις 1 εωλόγος). Είπον αύτή δτι έχω τήν 
εύχαρίστησιν νά ήμαι γείτων αύτής . . .

— Ναί, πράγματι έχω έκεΐ μικράν έπαυλιν, 
άπήντησεν αυτή, παρά τήν κωμόπολιν Γλιννόγιε.

— Ναί, ναί, προσέθηκα· γινώσζω τήν ύμε- 
τέραν έπαυλιν Μιχαηλόβσκαϊα. Έπισζέπτεσθε 
αυτήν;

— Εγώ; σπανίως. — Είσθε έκεΐ πρό τριών 
έτών;

— Ναί, νομίζω ήμην . . . Πράγματι ήμην.
— Μετά τής άδελφής ύμών ή μόνη; 
Μέ προσέβλεψεν έπί τινα χρόνον.

σπουδαία;
περί τοΰ σχηματισμού 

:οΰ Βόλγα.
είπεν ή κυρία Σλί- 
:όν Λουεκάνιτζ . . .

— Μετά τής άδελφής. Διετρίψαμεν έκεΐ 
μίαν εβδομάδα χάριν ύποβέσεων, έν τοσούτω 
ούδένα εΐχομεν ίδεΐ έκεΐ. — Ναί . . . έκεΐ νο
μίζω έχετε λίαν δλίγου; γείτονας. — Ναί, ολί
γους. Έγώ δέ δέν είμαι καί πολύ φίλη τών 
γειτόνων.

— Έάν δέν άπατώμαι, κατά τό έτος έκεΐνο 
είχε συμβή ύμΐν έκεΐ άπώλεια. 'Ο Λουεκάνιτζ ...

Οί όφθαλμοί τής κυρίας Σλίκωβ έπλήσθησαν 
δακρύων.

— Έγνωρίσατε αύτόν; προσέθηκε μετά ζωη- 
ρότητος. Τοιοΰτον δυστύχημα! ήτο τόσον καλός 
καί άγαθός γέρων . . . καί φαντασθήτε άνευ 
ούδεμιάς αίτιας . . .

— Ναί, ναί, έψιθύρισα- τοιοΰτον δυστύχημα..
ΊΙ άδελφή τής κυρίας Σλίκωβ έπλησίασεν 

ήμάς. Είχε βαρυνθή φαίνεται τάς 
συζητήσεις τοΰ γεωλόγου ■ 
τής κοίτης καί τών οχθών

— Φαντάσου, Παυλίνα, 
κωβ. 'Ο κύριος έγνώριζε

— Ναί; ό δύστηνος γέρων!
— Πολλάκις έθήρευον παρά τήν Μιχαηλόβ

σκαϊα, δτε ύμεΐς διεμένετε έκεΐ προ τριών έτών, 
προσέθηκα.

— Έγώ; άντεϊπεν ή Πελαγία μετά τίνος 
άμηχανίας.

— Βεβαίως! έν τάχει προσέθηκεν ή άδελφή 
της, μήπως δέν ένθυμήσαι;

Καί ήτένισεν αύτήν άσκαρδαμυκτί.
— ’Ά! ναί, ναί! πράγματι . . . άπήντησεν 

άμέσως ή Πελαγία. "Αμφιβάλλω, είπον κατ’ 
έμαυτόν, δτι ήσο έν Μιχαηλόβσκαϊα, φίλη μου”.

— Δέν έπιθυμεΐτε νά μέλψητε ήμΐν ασμά τι, 
κυρία Πελαγία; είπεν αίφνης ύψηλός τις καί 
ξανθός νεανίας.

— Ούδέν γνωρίζω, άντεϊπεν αύτη.
— Ύμεΐς λοιπόν άδετε; άνέκραξα ζωηρώς 

καί ταχέως ήγέρθην τής θέσεως μου. Πρός 
θεοΰ! . . . μέλψατε ήμΐν άσμά τι. — ΤΙ ασμα 
έπιθυμεΐτε λοιπόν;

— Δέν γνωρίζετε, ήρχισα προσπαθών νά 
κρατήσω έμαυτόν, ιταλικόν τι άσμα . . . ούτως 
άρχόμενον passa que’ colli?

— Γνωρίζω, 
φόρως. Λοιπόν 
Εύχαρίστως.

Καί έκαθέσθη παρά τό κλειδοκύμβαλον. Έγώ 
ώς Άμλέτος ήτένιζον άσκαρδαμυκτί τήν κυρίαν 
Σλίκωβ. Ναί έφάνη δτι κατά τόν πρώτον ήχον 
άνεσκίρτησεν, μολονότι μετά ταΰτα διήκουσε τό 
δλον άπαθώς. Ή δεσποινίς Μπαδάγιεβα έμελπεν 
ούχί κακώς. Τό ασμα έτελείωσε καί διεδόθησαν 
άμέσως αί συνήθεις χειροκροτήσεις. "Ετεροί τι- 
νες ήρξαντο παρακαλοΰντες νά μέλψη καί έτερόν 
τι, άλλ’ άμφότεραι αί άδελφαί ποιήσασαι άλ- 
λήλαις νεύμα άπήλθον μετά τινας στιγμάς. "Οτε 
έξήρχοντο τοΰ δωματίου μοί έφάνη οτι ήκουσα 
τήν λέξιν "importun”. "Εκτατέ ούδαμοΰ πλέον 
συνήντησα αύταΐς.

Παρήλθεν έν είσέτι έτος. Μετοίκησα είς 
Πετρούπολιν. Ό χειμών έφθασε καί ήρξατο ή 
έποχή τών χορών μετά προσωπίδων. Ήμέραν 
τινά έξελθών περί τήν ένδεζάτην εσπερινήν ώραν 
έκ τίνος φιλικής οικίας, ήσθάνθην τοιαύτην άθυ- 
μίαν, ώστε άπεφάσισα νά υπάγω είς τον έν τή 
λέσχη τών Εύγενών χορόν μετά προσωπίδων. 
Έπί μακρόν περιεπλανώμην έν τοΐς διάδρο
μοι; τής αιθούσης, άκούων άπό καιρού είς και
ρόν τάς χαριέσσα; εύφυιολογίας τών προσωπι
δοφορίαν έκείνων, αιτινες φέρουσι ψευδή τριχαπτα 
καί πεπαλαιωμένα; χειρίδα; καί σπανιώτερον 
άποτεινόμενος αύταΐς, έπί πολύ άφιέρουν τήν 
ακουστικήν μου συσκευήν τή βοή τών σαλπίγγων 
ζαί τώ συριγμώ τών βαρβίτων. Έπί τέλους βα- 

άπήντησεν ή Πελαγία άδια- 
έπιθυμεΐτε ^νά μέλψω αύτό.

ρυνθείς άρκούντως καί αισθανθείς μικράν κεφα
λαλγίαν ήτοιμαζόμην ν’ άπέλθω οίκαδε . . . οτε 
είδον γυναίκα φέρουσαν μέλανα δόμινο καί στη- 
ριζομένην έπί ένός τών κιόνων τής αιθούσης. 
Άμα είδον αύτήν, έστην, τήν έπλησίασα καί... 
θά μέ πιστεύσητε άρά γε; . . . αύθωρεί άνε
γνώρισα τήν άγνωστόν μου. Πόθεν άνεγνώρισα 
αύτήν; Έκ τοΰ βλέμματος, δπερ άδιαφόρως έρ- 
ριψεν έπ’ έμοΰ διά τών έπιμήκων δπών τής 
προσωπίδος της, έκ τοΰ θείου σχήματος τών 
ώμων καί τής χειρός αύτής, έκ τής μεγαλο
πρέπειας άπάσης τής έξωτερικής αύτής μορφής 
ή έπί τέλους έκ μυστηριώδους τινός φωνής, 
ήτις αίφνηδίως ώμίλησέ μοι ένδομύχως; άδυ- 
νατώ νά εΐπω . . . αρκεί μόνον δτι άνεγνώρισα 
αύτήν. Μετά παλλούσης καρδίας διήλθον πολ
λάκις ένώπιόν της. Δέν έκινήθη. Τό έξωτερικόν 
αύτή; προύδιδε τοιαύτην βαρυθυμίαν, ώστε βλέ
πων αύτήν άνεμιμνησκόμην δύο στίχων ισπα
νικού τίνος ασματος·

“Soy nil cuadro de tristeza 
Arrimado a la pared.”

(Ή θλιβερά έγώ είκών 

έπϊ τοΰ τοίχου στηριζομένη.)

'Έστην όπισθεν τοΰ κίονος έφ’ ού έστηρίζετο 
καί κύψας τήν κεφαλήν πρό; τό ούς αύτής έψι
θύρισα· — Passa que’ colli . . .

Έταράχθη καί έν άκαρεί έστράφη πρός με. 
Οί όφθαλμοί ήμών τοσοΰτον πλησίον συνηντή- 
θησαν, ώστε ήδυνήθην νά παρατηρήσω πόσον ύ 
τρόμο; άπεικονίσθη έν τώ βλέμματί της. Μετ’ 
άπορία; μέ ήτένιζε προτείνασα άσθενώς μίαν 
τών χειρών της.

— 6 Μαΐου 184— έν Σορέντη τή δεκάτη 
έσπερινή έν τή όδώ della Croce, έπρόφερα βρα
δέως άτενίζων αύτήν άσκαρδαμυκτί. — Μετα
γενεστέρους έν 'Ρωσσία έν τή έπαρχία . . ., έν 
τή κωμοπόλει Μιχαηλόβσκαϊα τή 22 ’Ιουλίου 
τού 184—.

Πάντα ταΰτα είπον γαλλιστί. Ώπισθοχώ- 
ρησεν όλίγον, έρριψεν έν βλέμμα πλήρες έκ- 
πλήξεως καί ψιθυρίσασα "venez”, έξήλθεν έν 
σπουδή τής αιθούσης. ΊΙκολούθησα αύτή. Αδυ
νατώ νά έκφράσω τό αίσθημα, ύφ ού κατε
λήφθην, δτε σιγών έβάδιζον παρ’ αύτήν. "Ονειρον 
λαμπρόν, οίκτρά πραγματικότης καθιστάμενου... 
Δέν έπίστευον έμαυτώ, μόλις άνέπνεον. Διήλ- 
θομεν δωμάτιά τινα καί έπί τέλους έστημεν πρό 
τοΰ παραθύρου ένός έξ αύτών καί άμφότεροι 
έκαθέσθημεν παρ’ άλλήλους.

Βραδέως έστρεψε πρός με τήν κεφαλήν της 
καί μέ προσέβλεψε προσεζτιζώς.

— Ύμεΐς . . . ύμεϊς άπεστάλητε παρ’ 
έκείνου; έξέφερε.

Ή φωνή της ήτον άσθενής καί άσταθής . .. 
ή έρώτησις δμως αυτή μέ έτάραξε ζατά τι.

— ’Όχι παρ’ έκείνου, άπήντησα τραυλίζων.
— Γνωρίζετε αύτόν;
— Γνωρίζω, άπήντησα μετά τίνος κούφου 

σπουδαιότητος. (Ήθέλησα νά παίξω τό πρό- 
σωπόν μου εύσταθώς).

— Γνωρίζω.
Μέ ήτένισεν ύπόπτως, ήθέλησε νά εΐπη τι 

καί έσίγησε.
— Άνεμένατε αύτόν έν Σορέντη, έξηκολού- 

θησα, είχετε συναντήσει αύτόν έν Μιχαηλόβ
σκαϊα, είχετε συνιππεύσει . . .

— Τίνι τρόπφ ήδυνήθητε . . . ήρξατο αυτή.
— Γνωρίζω . . . τά πάντα γνωρίζω.
— Τό πρόσωπον ύμών μοί φαίνεται γνωστόν, 

προσέθετο, μολοντούτο όχι . . .
— Όχι, είμαι δλως άγνωστος ύμΐν.
— Τί ζητείτε λοιπόν; — Γνωρίζω, έπανέ- 

λαοον.

Κάλλιστα ήννόουν, δτι έπρεπε νά έπωφεληθώ 
τή; καλή; άρχής καί νά προχωρήσω, καί δτι ή 
έπανάληψις τής στερεοτύπου φράσεως “γνωρίζω, 
τά πάντα γνωρίζω” . . . καθίστατο γελοία, άλλ’ 
ή ταραχή μου ύπήρξε τοσοΰτον μεγάλη, ή άπρό- 
οπτος αύτη συνάντησις τοσοΰτον μέ έτάραξεν, 
ώστε άπολύτοις ούδέν ευρισκον νά εΐπω. Άφ’ 
έτέρου ούδέν έγίνωσκον πλειότερον. Ήσθανόμην 
δτι άποβλακούμαι, ήσθανόμην δτι έκ μυστηριώ
δους τινός πανσόφου όντος, δπερ προύτιθέμην 
νά ύποκριθώ, μετεμορφούμην είς βλάκα . . . καί 
ήδυνάτουν άλλως νά πράξω.

— Ναί, τά πάντα γινώσκω, έπανέλαβον 
ΓΤ I. ·'απας ετι.

Μέ παρετήρησεν, ήγέρθη έσπευσμένως καί 
ήθέλησε ν’ άπέλθη. Τούτο δμως ήθελεν είσθαι 
σκληρότατον, καί διά τοΰτο έκράτησα αύτήν τής 
χειρός.^

Πρό; θεοΰ! είπον καθήσατε καί άκούσατέ.
Έσκέφθη έπ’ όλίγον καί έκάθησε.
— Πρό όλίγου έλεγον ύμΐν, έξηζολούθησα 

μετά ζέσεως, δτι τά πάντα γινώσκω· εινε ψεύδος. 
Ούδέν γινώσκω, άπολύτως ούδέν. Δέν γνωρίζω 
ούτε ύμάς, ούτε έκεΐνον, καί έάν ήδυνήθην νά 
έκπλήξω ύμάς διά τών λόγων έκείνων, ούς πρό 
όλίγου είπον ύμΐν έν τώ διάδρομοι, τοΰτο εινε 
άπόρροια τυχαία; περιστάσεως, παραδόξου συ- 
ναντήσεως, ήτις δίς ήδη μέ έφερεν είς επαφήν 
μεθ’ ύμών, καί μέ κατέστησε άκούσιον μάρτυν 
έκείνου δπερ πιθανώς ήθέλετε έπιθυμήσει νά 
κρατήσητε μυστικόν . . .

Καί παραχρήμα ούδέν άποκρυψας άφηγήθην 
αύτή τά πάντα· τήν έν Σορέντη συνάντησίν μου, 
τήν έν 'Ρωσσία, τά; έν Μιχαηλόβσκαϊα ματαίας 
έρεύνας μου ζαί αύτήν έτι τήν έν Μόσχα μετά 
τή; κυρία; Σλίκωβ ζαί τής άδελφής της συν- 
διάλεξίν μου.

— Νΰν γινώσκετε ύμεΐς τά πάντα, προσέθηκα 
περάνας τήν άφήγησίν μου. Δέν επιχειρώ νά 
περιγράψω ύμΐν, όποιαν βαθεΐαν, εκπληκτικήν 
έντύπωσιν μοί προυξενήσατε τότε, διότι εινε 
αδύνατον νά μή γοητευθή πάς ό ίδών άπαξ μόνον 
ύμάς, άφ’ έτέρου δέ εινε περιττόν νά έκθέσω 
όποιου είδους ύπήρξεν ή γοήτευσι; αύτη. Άνα- 
μνήσθητε ύπό τίνας περιστάσεις είδον ύμάς καί 
πιστεύσατε δτι ούδόλως άγαπώ νά τρέφοι άνοή- 
τους έλπίδας, λάβετε δμως ύπ’ όψιν ζαί έκείνην 
τήν άκατάληπτον ταραχήν, ύφ’ ή; κατελήφθην 
καί σήμερον ζαί σύγγνωτέ μοι τήν άπρεπή δολιό- 
τητα, μεθ’ ή; άπεφάσισα δπως δολιευθώ ύμάς 
καί έπισύρω τήν ύμετέραν προσοχήν άν καί έπί 
τινας στιγμάς μόνον . . .

Ήκροάσθη τών άσυναρτήτων έξηγήσεών μου 
έχουσα ζεζλιμένην τήν κεφαλήν.

— ΤΙ ζητείτε λοιπόν παρ’ έμοΰ; είπεν έπί 
τέλους.

— Έγώ; . . . ούδέν ζητώ . . . θεωρώ έμαυ
τόν ήδη άρκούντως εύτυχή . . . σέβομαι τά άπό- 
κρυφα.

— Πράγματι; Έν τούτοι; νομίζω δτι άχρι 
τούδε . . . Έντοσούτιρ, έξηκολούθησε, δέν έπι- 
θυμώ νά κατηγορήσω ύμάς... Πάς άλλος άνθ’ 
ύμών ήθελε πράξει ομοίως. Έτέρωθεν δέ αί 
περιστάσεις συνέδεον ήμάς τοσοΰτον έπιμόνως ... 
τοΰτο δίδει ύμΐν δΓ/αίωμά τι έπί τής ειλικρίνειας 
μου. Ακούσατε. Δέν άνήκω τή χορεία τών 
γυναικών έκείνων, τών δυστυχών έκείνων πλα
σμάτων, αιτινες έπισζέπτονται τούς χορούς, δπως 
φλυαρήσωσι μετά τοΰ τυχόντος περί τοΰ πάθους 
των, αιτινες έχουσιν άνάγκην καρδίας, πλήρους 
συμπάθειας πάντοτε δί αύτάς . . . Ούδεμιάς συμ
πάθειας έχω άνάγκην· ή καρδία μου άπέθανε 
καί ήλθον ένταΰθα, δπως όλοσχερώς ένταφιάσω 
αύτήν.

Έπέθηκε τό ^ινόμακτρον έπί τών χειλέων της.
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— ’Ελπίζω έξηκολούθησε μετά τίνος έντά- 
σεως, δτι δέν εκλαμβάνετε τούς λόγους μου ώς 
τετριμμένας διαχύσεις, οιαι έν τοΐς χοροΐς 
λαμβάνουσι χώραν. ’Οφείλετε νά έννοήσητε δτι 
είμαι μακράν τών τοιούτων . . .

Και πράγματι έν τη φωνή της ένυπήρχέ τι 
τδ τρομερόν, μεθ’ δλης τής φαινομένης γλυκύ- 
τητος τών ήχων αύτής.

— Είμαι ρωσσίς, εΐπε ρωσσιστί ένφ άχρι 
τούδε συνδιελεγόμεθα γαλλιστί. ’Εν τοσούτφ 
όλίγον έζησα έν Ί’ωσσίφ . . . Είνε περιττόν νά 
γνωρίζητε το όνομά μου. 'Η ’Άννα Φεοδορόβνα 
είνε άρχαία φίλη μου, μεθ’ ής ήμην πράγματι 
έν Μιχαηλόβσκαϊα ύπδ τδ ψευδώνυμον τής 
άδελφής της . . . Τότε ήδυνάτουν νά βλέπω 
αύτόν δημοσία . . . Καί ανευ τούτου ήρξαντο 
διαδιοόμεναι φήμαι . . . ύπήρχον είσέτι έμπό- 
δια ... δέν ήτο έλεύθερος ... Τά εμπόδια 
ταύτα έξέλιπον . . . άλλ’ έκεΐνος, ούπερ τδ όνομα 
ώφειλε νά καταστή καί έμόν, έκεΐνος μεθ’ ού 
μέ εΐχετε ίδεΐ, μ’ έγκατέλιπε.

Έποίησε κίνημά τι διά τής χειρός καί έσίγησε.
— Ουτω δέν γνωρίζετε αύτόν; δέν συνηντήσα- 

τέ ποτέ αύτφ;
— Ούδέποτε.
— Τό πλεΐστον τοΰ χρόνου τούτου διέτριψεν 

έν Εύρώπη, νΰν δέ εύρίσκεται ένταΰθα . . . 
’Ιδού καί ή ιστορία μου απασα, προσέθεσε· βλέ
πετε οτι ούδέν μυστηριώδες, ούδέν παράδοξον 
gZal·

— Έν Σορέντη δέ; διέκοψα αύτήν μετά 
δειλίας.

— Έκεΐ έγνωρίσθην μετ’ αύτοΰ, αντείπε 
βραδέως καί ήρξατο ^εμβάζουσα.

Άμφότεροι έσιγήσαμεν. Παράδοξος ταραχή 
μέ κατέλαβεν. ’ Εκαθήμην πλησίον της, πλησίον 
τής γυναικός έκείνης, ής ή μορφή τόσον συχνάκις 
έφέρετο είς τήν φαντασίαν μου, τόσον μέ έβα- 
σάνιζε καί μέ ήρέθιζε, εκαθήμην καί ήσΟανόμην 
ψύχος καί βάρος έν τή καρδία. Έγίνωσκον δτι 
ούδέν άποτέλεσμα ήδύνατο νά παραχθή έκ τής 
συναντήσεως ταύτης, δτι μεταξύ έμοΰ καί ταύτης 
ύ"ήΡΖε δτι άποχαιρετηθέντες ούδέποτε
θέλομεν συναντηθή έν τφ μέλλοντι. Προτείνασα 
τήν κεφαλήν καί έπιθεΐσα άμφοτέρας τάς χεΐράς 
έπί τών γονάτων, διετέλει απαθής καί μετά 
νωχελείας έβοθίσθη εις σκέψεις. Γινώσκω τήν 
νωχέλειαν ταύτην τής ανιάτου λύπης, γινώσκω 
τήν άπάθειαν ταύτην τής βαθείας δυστυχίας! 
Οί προσωπιδοφόροι διήρχοντο κατά ζεύγη ένώπιον 
ήμών, οί δέ ήχοι τοΰ μονοτόνου καί κούφου 
στροβίλου διεδίδοντο ότέ μέν ύποκώφως μακρό
θεν, ότέ δέ έφαίνοντο πλησιάζοντες ήμάς. Είνε 
δυνατόν, έλεγον κατ’ έμαυτόν, ή γυνή αύτη νά 
ήνε έκείνη, ήτις μοί ένεφανίσθη ποτέ έν τφ 
παραθύρφ τοΰ μεμακρυσμένου έκείνου χωρικού 
οίκίσκου έν πλήρει λαμπρότητι τής Οριαμβευού- 
σης ώραιότητος; . . . Καί έν τούτοις ό χρόνος 
έφαίνετο, δτι ούδόλως ήλλοίωσεν αύτήν. Τό 
κάτω μέρος τοΰ προσώπου της, τό μή καλυπ- 
τόμενον ύπό τοΰ τριχάπτου τής προσωπίδος, ήτον 
άπαλόν ώς τό τοΰ ’Έρωτος, αύτή δμως ήτο 
ψυχρά ώς άγαλμα τής ’Αφροδίτης . . .

Αίφνης άνορΟωθεΐσα ήτένισεν είς τό έτερον 
δωμάτιον . . .

— Δότε μοι τήν χεΐρά σας, είπεν, άγωμεν 
ταχέως, ταχέως. Έπεστρέψαμεν είς τήν αίθουσαν. 
Έβάδιζε τοσοΰτον ταχέως, ώστε μόλις ήδυνάμην 
να παρακολουθήσω αύτήν κατά πόδας. Παρά 
τινα τών κιόνων έστη.

— Άναμείνωμεν ένταύθα, έψιθύρισε.
Ζητεΐτέ τινα; είπον έγώ . . .
Άλλ’ έκείνη ούδόλως προσεΐχεν είς τούς 

λογους μου- μετά σπασμωδικής προσοχής παρε- 
τήρει τό πλήθος. Όργίλως ήτένιζον αύτό ύπό 

τό μέλαν όλοσηρικόν οί λάμποντες δφθαλμοί 
της.^

Έστράφην είς τήν διεύθυνσιν τοΰ βλέμματός 
της καί είδον τό πάν. Έν τφ διαδρόμφ έβάδιζεν 
ό άνήρ έκεΐνος, δν είχον απαντήσει έν τφ δάσει 
μετ’ αύτής. ’Αναλλοίωτος έμεινεν έχων πάντοτε 
τήν αύτήν ήρεμον καί νεανικήν εύθυμίαν. Έβά
διζε συνδιαλεγόμένος μετά τίνος κυρίας φερούσης 
δόμινο, καί ήν έκράτει έκ τής χειρός. Πλησιάσας 
ήμάς άνήγειρεν αίφνης τήν κεφαλήν του καί 
προσέβλεψεν έν πρώτοις έμέ, είτα έκείνην, μεθ’ 
ής ίστάμην, καί έφάνη, δτι τήν άνεγνώρισε, διότι 
αί δφρΰς αύτοΰ άμέσως συνεσπάσθησαν καί έλα- 
φρόν αΰθαδες μειδίαμα έπλανήθη έπί τών χει- 
λέων του. Έψιθύρισε τι τή πλησίον αύτού 
κυρία καί αυτή αύθωρεί έστράφη καί μετά τών 
κυανών αύτής οφθαλμών προσέβλεψεν έν σπουδή 
άμφοτέρους, γελάσασα δε μικρόν ώνείδισεν αύτόν 
διά τής μικράς αύτής χειρός. Έκεΐνος ύψώσας 
όλίγον τούς ώμους του έστρεψεν άλλοΰ τά βλέμ
ματα, έν φ αύτη χαριέντως πλησιέστερον έτι 
συνέσφιγξε τήν χεΐρά του . . .

Στραφείς προς τήν άγνωστον είδον αύτήν 
άτενίζουσαν τό άπερχόμενον ζεύγος. Αίφνης 
άποσύρασα τήν χεΐρα έδραμεν είς τήν θύραν. 
Ήκολούθησα αύτήν, άλλ’ έκείνη στραφεΐσα 
τοιουτοτρόπως μέ προσέβλεψεν, ώστε παραχρήμα 
έστην.

— Είπέ μοι παρακαλώ, έλεγον μετά εν 
τέταρτον είς ενα τών φίλων μου, δστις ήτο ζών 
adi-esse-Calendrier τής Πετρουπόλεως. Τίς 
είνε ό ύψηλός ούτος ώραΐος κύριος;

— Εκείνος; . . . είνε Εύρωπαΐός τις, άρ
κούντως αινιγματώδης, σπανιώτατα έπιφαινόμενος 
έν τφ ήμετέρφ όρίζοντι. Τί συμβαίνει;

— Ούδέν. Ή ρώτησα απλώς . . .
Έπέστρεψα οίκαοε. Έκτοτε ούδαμοΰ άπήν- 

τησα τήν άγνωστόν μου. Γινώσκων άπαξ τό 
όνομα τοΰ άνθρώπου, ού ήράτο, ήδυνάμην βε
βαίως εύκολα νά μάθω έπί τέλους τίς ήτον 
έκείνη. Δέν έπεθύμουν δμως τοΰτο. 'Π γυνή 
αύτη έπεφάνη μοι ώς όνειρον, ώς όνειρον διήλθεν 
ένώπιόν μου καί ήφανίσθη έσαεί.

ΑΙ ΕΝ ΕΠΙΔΑϊΡΩι ΑΝΑΣΚΑΦΑ1 ΤΗΣ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

Έν καιρφ τφ δεόντι ό "Εσπερος έποιήσατο 
μνείαν περί τών σπουδαίων έν Έπιδαύρφ άνα- 
σκαφών, αΐτινες έγένοντο δαπάνη καί έπιστασία 
τής έν Άθήναις άρχαιολογικής Εταιρίας. ’Ήδη 
δέ συμπληροΰμεν τό άρθρον ήμών διά τής κα
τωτέρω διατριβής.

Έπί τής άνατολικής πλευράς τής άργολικής 
χερσονήσου έν μέσφ καταφύτων όρέων κεΐται 
κοιλάς έκτεινομένη μέχρι τών άκτών τοΰ Σα- 
ρωνικοΰ κόλπου. Ή κοιλάς αύτη, περικλειομένη 
πρός βορράν μέν ύπό τής Κορινθίας, πρός 
μεσημβρίαν δέ ύπό τής Τροιζηνίας χώρας, 
ήτο τό πάλαι ή πατρίς τοΰ Ασκληπιού. Εγ
χώρια παράδοσις, ήν άναφέρει ό Παυσανίας 
(2, 26, 4) λέγει, δτι ή Κορωνίς, ή τοΰ Φλεγύου 
θυγάτηρ, συλλαβοΰσα παρά τού^ Απόλλωνος 
ήλθε μετά τοΰ πατρός της είς τήν χώραν ταύ
την, έν ή έτεκε τόν Ασκληπιόν, δν έξέθηκεν 
έπί τοΰ Τιτθίου όρους καί δν α’ίξ έθήλασεν· 
ποιμήν δέ πλησιάσας τό βρέφος είδεν άστραπήν 
έκλάμπουσαν παρ’ αύτοΰ, καί ούτως έξεδηλώθη 
ή θεία αύτοΰ φύσις. Φλεγΰαι ήσαν κατά τούς 
άρχαίους συγγραφείς οί άγριοι καί πολεμικοί 
έκεΐνοι κάτοικοι, οιτινες κατά τούς άρχαιοτάτους 
χρόνους κατφκουν τάς κοιλάδας τής Φωκίδος 
πρός βαρράν τής Βοιωτίας καί έλήστευον τούς δια
βαίνοντας διά τής φυσικής έκείνης όδοΰ, ήτις διά 

τών όρέων τής Φωκίδος έφερεν έκ Θεσσαλίας 
είς Βοιωτίαν καί είς Δελφούς. Οί Φλεγΰαι 
ήσαν καταγωγής θεσσαλικής καί ή πρώτη αύτών 
κατοικία έκειτο παρά τδ Δώτιον τής Θεσσαλίας 
πεδίον, ιδίως παρά τήν Λακέρειαν καί τήν Τρίκ- 
καν. Ένταύθα έλατρεύετο τό πάλαι ό Ασκλη
πιός, ό τών Φλεγύων θεός, ού τίνος κατ’ έγ- 
χώριον παράδοσιν ό τόπος τής γενέσεως έζητεΐτο 
άνά τήν χώραν. Ή όγδοήκοντα περίπου έτη 
μετά τήν αλωσιν τής Τροίας γενομένη εισβολή 
πολεμικών φυλών είς Θεσσαλίαν καί ή κάθοδος 
τών φιλοπολέμων Δωριέων ιδίως έπέφερον καί 
τήν καταστροφήν τών Φλεγύων καί τήν έκδίωξιν 
αύτών έκ τής χώρας ταύτης, ώς καί τήν δια- 
σποραν τών λειψάνων αύτών είς Λεΰκτρα τής 
Βοιωτίας, είς Ελευσίνα τής Αττικής καί ιδίως 
είς Επίδαυρον τής Αργολίδας, δπου έκτος άλ
λων λατρειών μετεφέρθη καί ή λατρεία τοΰ 
Ασκληπιού.

"Οτι κατ’ άρχάς ό Ασκληπιός δέν ήτο θεός 
τής Ιατρικής ούδείς βεβαίως θ’ άμφισβητήση 
άμα λάβη ύπ’ δψιν δτι οί Φλεγΰαι, οί τόν θεόν 
τούτον λατρευοντες, ήσαν λαός άγριος καί πολε
μικός ούδαμώς μετέχων πολιτισμού, ώστε κατά 
φυσικόν λόγον καί ό θεός αύτών τοιοΰτος ήτο. 
Αί εγχώριοι παραδόσεις περί τού Ασκληπιού, 
ας κυρίως έν Λακερεία τής Θεσσαλίας καί έν 
Έπιδαύρφ τής Άργολίδος εύρίσκομεν, παριστά- 
νουσι τόν θεόν τούτον ώς θεόν τοΰ πυρός. 'Π 
τής Αακερειας παράδοσις άναφέρει, δτι δταν ό 
Απόλλων διά πυρός κατέκαυσε τό σώμα τής 
Κορωνίδας, έκ τοΰ πεπυρακτωμένου αύτής σώ
ματος έξήλθε τό βρέφος, ό Ασκληπιός- ή δέ 
τής Έπιδαύρου παράδοσις λέγει δτι λάμπουσα 
άστραπή έφάνη έξερχομένη τοΰ βρέφους. Καί 
αύτή δέ ή έτυμολογία τοΰ Ονόματος τών Φλε
γύων χαρακτηρίζει αύτούς ώς τούς λάτρας τοΰ 
λάμποντος καί φλέγοντος πυρός, τοΰ έξ ούρανοΰ 
έν σχήματι άστραπής είς τήν γην καταπίπτοντος. 
Ό Ασκληπιός έπομένως, ό ύπό τών Φλεγύων 
λατρευόμενος θεός, ήτο ή προσωποποίησις τοΰ 
λάμποντος ούρανίου πυρός, τοΰ έν σχήματι κε
ραυνού καταπίπτοντος, δν οί μεταγενέστεροι ώς 
τον άστερωπόν καί κεραύνιον Δία έλάτρευον.

Ή κοιλάς τής Έπιδαύρου, ήν κατάφυτα 
περιβάλλουσιν όρη καί ρύακες διαυγεστάτου 
υδατος περιβρέχουσιν, ήτο τό πάλαι τό ιερόν 
άλσος, είς τό όποιον προσηρχοντο πανταχόθεν 
οι άνθρωποι, δπως προσφέρωσι θυσίας καί πα- 
νηγυρίσωσι λαμπράς έορτάς είς τιμήν τοΰ θεοΰ 
τοΰ παρέχοντος τοΐς θνητοΐς τήν υγείαν, τδ 
λαμπρότερου τής θείας εύεργεσίας δώρον. Οί 
τοΰ ιεροΰ τουτου άλσους ιερείς ήσαν καί περί
βλεπτοι ιατροί, καί πινακίδες άνατεθειμέναι έν
τός τοΰ ναοΰ ού μόνον έξέθετον τοΐς διαβαίνουσι 
τάς διαφόρους νόσους, άς ύπό τήν σκέπην τοΰ 
θεοΰ οί ιερείς αύτοΰ ειχον θεραπεύσει, άλλ’ 
έοίδασκον πρός τούτοις τοΐς μεταγενεστέροις τόν 
τής θεραπείας τρόπον.

"Οτε κατά τά 167 πρ. Χρ. ό Αιμίλιος Παύλος 
έπεσκέφθη τήν Επίδαυρον εύρε τδ ιερόν τοΰ 
θεοΰ άλσος σώον καί άβλαβές έν δλη τή λαμ- 
πρότητι τών άπειρων αύτοΰ άναθημάτων. Εκα
τόν έτη μετά ταΰτα είχεν βμως, κατά τό λέγειν 
τοΰ Λιβίου, καταστραφή πλέον τοΰ ήμίσεως τών 
άναθημάτων τούτων, τά δέ διασωθέντα άφηρέ- 
Οησαν έν τοΐς μετά ταΰτα χρόνοις έν μέρει μέν 
ύπό τοΰ Σύλλα, έν μέρει δέ ληστευθέντα ύπό 
τών έκ Κιλικίας έλθόντων πειρατών.

I ών λαμπρών δέ οικοδομών, αΐτινες τδ πάλαι 
έκόσμουν τό ιερόν τοΰτο άλσος, όλίγιστα μόνον 
ίχνη διεσώθησαν μέχρι σήμερον. Τό σχετικώς 
καλλίτερον τών άλλων οιασωθέν οικοδόμημα 
είναι τό μεγαλοπρεπές θέατρον, τό κατά Παυ
σανίαν ύπό τοΰ Πολυκλείτου οίκοδομηθέν, ού 

τίνος πρό τής εντελούς αύτοΰ άνασκαφής καί 
έκκαθαρίσεως οιεσώζοντο άκόμη 55 σειραι εδω
λίων, ώς καί τό πλεΐστον μέρος τής ορχήστρας. 
89 ποδών διάμετρον έχούσης. Διεσώθησαν δέ 
καί τινα λείψανα τοΰ Βόλου τοΰ Πολυκλείτου, 
ού τίνος κατά τόν Παυσανίαν (2,27,3) τούς τοί
χους ό διάσημος ζωγράφος Παυσίας είχε κο
σμήσει διά λαμπρών εικόνων. Πλησίον τών 
έρειπιων τοΰ Βόλου διεσώθησαν λείψανα ιερού 
ναοΰ, πιθανώς τοΰ ναού τοΰ Ασκληπιού, ώς καί

Η ΕΝ ΙΕΡΟΣΟΑΤΜΟΙΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ.

ίχνη τοΰ Σταδίου, δπου έτελοΰντο οί άγώνες 
είς τιμήν τοΰ θεού.

Ή έν Άθήναις Αρχαιολογική Εταιρία άπο- 
φασίσασα κατά τό 1881 νά ένεργήση άνασκαφάς 
έν Έπιδαύρφ άνέθηκε τήν επιστασίαν αύτών είς 
τόν ’Έφορον κ. Κ. Καββαδίαν, έντείλασα αύτώ, 
"νά καθαρίση έν πρώτοις τό θέατρον καί περι- 
γράψη αύτό, προτείνη δέ τή Εταιρία δ,τι δυ
νατόν άμέσως γενέσθαι προς άνασκαφήν καί τοΰ 
ιεροΰ.” '0 κ. Καββαδίας μεταβάς τόν Μάρτιον 
1881 είς Επίδαυρον ήρξατο άμέσως τής άνα- 
σκαφής τού θεάτρου, ήτις οιήρκεσε μέχρι τής 
27 ’Ιουνίου. Συνοπτική έκθεσις τών άνασκαφών 
τούτων εδημοσιεύθη έν τοΐς Πρακτιζοΐς τής 
Αρχαιολογικής Εταιρίας τού έτους 1881. Έκ 
τής έκθέσεως ταύτης πιστή παρέχεται ήμΐν είκών 
τού μεγαλοπρεπούς τούτου θεάτρου, τού κατα 
Παυσανίαν μεγίστου τών έν 'Ελλάδι θεάτρων 
μετά τό τής Μεγαλοπόλεως, καί διαπρεπεστά- 
του διά τήν δλην αρμονίαν καί τό κάλλος αυτού. 
Διάφορα πρός τούτοις εύρέθησαν έργα άρχαίας 

γλυπτικής τέχνης, ών προεξάρχει τό λαμπρόν 
τής 'Υγείας άγαλμα, τό άκέφαλον καί φυσικού 
μεγέθους, ού τίνος πιστήν άπεικόνισιν έδημοσί- 
ευσεν ό "Εσπερος έν τφ 18“ τεύχει. Τό 
άγαλμα τοΰτο άρίστης τέχνης έθεωρήθη ώς έργον 
τοΰ Πολυκλείτου, άν καί άρχαϊσμοί τινες ιδίως 
είς τάς πτυχάς τοΰ χιτώνος ήθελον μάλλον 
χαρακτηρίσει αύτό ώς έργον άρχαιοτέρας έποχής 
τής 90 ν Όλυμπιάδοί (420—416 πρ. Χρ.), καθ’ 
ήν, <υς γνωστόν, ήκμασεν ό Πολύκλειτος· άλλά

δύσκολον είναι ν’ άποφανθή τις όριστικώς περί 
τούτου. 'Έτερον εύρημα λόγου άξιον είναι άγαλμα 
ύπερφυσικοΰ μεγέθους τοΰ Ά σκληπιού, έλλιπες 
τήν κεφαλήν, τον δεξιόν βραχίονα καί τό κάτω 
μέρος τών ποδών. Καί τοΰ άγάλματος τουτου 
άπειζόνισιν έδωκεν ό "Εσπερος. Είναι έργον 
προφανώς ρωμαϊκής τέχνης. Ίό τρίτον εύρεθεν 
άγαλμα, καί τοΰτο έργον ρωμαϊκής έποχής, πα- 
ριστά κατά πάσαν πιθανότητα τήν αύτοκράτειραν 
Αιβίαν, καθότι ζαί έπιγραφή τις έπί τετραγώνου 
βάσεως εύρεθεΐσα κατά τάς άνασκαφάς άναφέρει 
δτι ή βάσις εκείνη έφερεν άγαλμα τής Αιβίας, 
δπερ είχεν άναθέσει ό τών Έπιδαυρίων δή
μος.

Έν Τεργέστη. ΓΙ. Περβάνογλος.

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ.
Ύπό Ί. Γ. Δ. Φωκυλίόου.

(Μετά εικόνων.)

(Συνέχεια.)

Έγκαταλιμπάνοντες τό Άπογός, όρώμεν δε
ξιά. έπί υψηλού όρους κωνικού σχήματος τό χω
ρίον Σόπα, δπερ ύπό τινων θεωρείται δτι είναι 
το φρούριον Μωδεΐν, ή πατρίς τών Μακκαβαίων. 
'Ο 'Ροβινσών ύποτοπάζει δτι είναι ή Άρμάθαιμ

Σηφά, πατρίς τοΰ προφήτου Σαμουήλ. Ιό χω
ρίον τούτο ήν άλλοτε ώχυρωμένον, αλλα τφ 
1834 μετά γενναίαν άντίστασιν τών κατοίκων 
έάλω έξ έφόδου ύπό τού Ίβραήμ πασά δστις 
κατέστρεψεν σχεδόν δλως πάντα τα όχυρωματα 
αύτής. Ένταΰθα ύπάρχει ζαί πηγή έξερχομένη 
εκ τίνος άρχαίου ύδραγωγείου είς τούς πρόποδας 
τοΰ όρους, έφ’ ού κεΐται το χωρίον τοΰτο, τήοε 
δέ κάκεΐ άπαντώσιν έρείπια τών άρχαίων αύτής 
οχυρωμάτων. "Απαντες οί κάτοικοι αύτού είναι 
Μωαμεθανοί συμποσούμενοι είς 500. Έξακο- 
λουθοΰντες τήν οδοιπορίαν ήμών μετά 20 λεπτ. 
διερχόμεθα διά τίνος γεφύρας, 30 μετρ, πρός 
νότον τής όποιας άναβλύζει μικρά πηγή καλου- 
μένη ’Άϊν-Δίλπ, άριστερά δ’ έπί λόφου όρώμεν 
το χωρίον Πέτ-Νακκούπ. Τέσσαρα λεπτά προ- 
σωτέρω ή όδός τρέπεται δεξιά έν τινι γονίμψ 
κοιλάδι καταφύτφ ύπό συκών, έλαιών καί άμ- 
πέλων καί άρδευομένη ύπο τών ύδάτων τής 
πηγής Άϊν-Νάα. Έν τφ μέσφ τής κοιλάδος 
ταύτης διερχόμενοι διά γεφύρας έπί χειμάρου,
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όρώμεν εις μιζράν άπόατοαιν ερείπιά τινα. απερ 
ύπό τινων ;χεν καλούνται Άπαλα, ύπ’ άλλων δέ 
Δέρ-έλ-ΙΙανάτ (υ,οναατήριον τών παρθένων). Μετά 
23 λεπτ. άφικνούμέθα εις τδ Κάστελ, εν τών 
ύψηλοτέρων τής Ίουδαίας σημείων.

Ενταύθα εγείρεται Τζαμίόν τι λευκόν, μι
κρός τις πύργος κτισθε'ις ύπδ τοΰ Άπουγδ; και 
3 ή 4 οικία·., οίκούμεναι ύπο πτωχών φελλάχων. 
’Εντεύθεν όρώμεν πρδς οορράν τδ Νέμπι-Σα- 
μουήλ, όπερ είναι ή αρχαία Μασοηφά ή Μασ- 
σηφάθ τής φυλής Βενιαμίν, καί ούχι ή Άρμα- 
θαΐμ Σηφά, πατρϊς τού προφήτου Σαμουήλ, ώς 
τινες ύποτοπάζουσιν. ’Εν Μασυηφάθ συχνότατα 
συνήρχοντο αί φυλαί τού ’Ισραήλ, κάνταύθα ό 
Σαμουήλ προσέφερε θυσίας καί έκρινε τον λαόν. 
Ενταύθα δ Σαούλ ηρεθη βασιλεύς καί ένταΰθα 
έπι τής κυριαρχίας τών ’Ασσυριών έφονεύθη 
ό τού Ναβουχοδονόσορος έπίτροπος Γοδολίας. 
Μετά 15 λεπτ. όρώμεν δεξιά τδ χωρίον Άϊν- 
Κιάρεμ (ή ’Ορεινή), έν φ ύποτίθεται ότι έγεν- 
νήθη ό ΙΙρόδρομος ’Ιωάννης. Έςαζολουθούντες 
νά ζαταβαίνωμεν δι’ όδοΰ αρκούντως κατάντους, 
άφικνούμέθα μετά 20 λεπτ. εις τδ Καλούνιε. 
Τδ χωρίον τούτο κεΐται αριστερά έπι τής κλι- 
τύος τοΰ όρους, είναι δέ ή αρχαία Κουλόν, άνή- 
κουσα τή φυλή τοΰ Ιούδα. Μεταξύ τοΰ χωρίου 
τούτου καί τής οδού όράται λαμπρά κοιλάς κα
τάφυτος ύπο λεμονεών, πορτογαλλεών, κυδωνιών, 
άαπελων καί ελαίων καί άρδευομένη ύπδ εξ 
πηγών, ών ή αριστερά παρά τήν οδόν είναι αρ
κούντως δαψιλής, καλούμενη Άϊν-έλ-Ζίζρ (πηγή 
τής γέφυρας).

Παρά τήν πηγήν ταύτην όρώνται έρείπια 
χωρίου καί ενός πύργου. Ό πύργος ούτος φέρει 
ίχνη άρχαιοτάτης έποχής. Τινες ύπελαβον οτι 
ένταΰθα είναι ό τόπος, έν φ ό Ούεσπασιανδς 
κατέλι-ε φρουράν 800 άνδρών πρδς φρούρησιν 
τής Ίουδαίας. Ιίλήν γινώσκομεν βτι ό Ούεσπα- 
σιανδς κατελιπε τήν φρουράν ταύτην έν Έμ- 
μαούς. Ίδ Καλούνιε είναι τόπος άναπαύσεως 
διά τούς έξ Ίόππης ερχομένους καί αποχω
ρισμού διά τούς ές Ιερουσαλήμ απερχομένους.

Ένταΰθα δέ έπι τή έλεύσει Προξένου τίνος 
γίνονται αί επίσημοι ύποδοχαί. Μετά τινα βή
ματα άφικνούμέθα εις γέφυραν ξυλίνην, έπι τού 
χειμάρου, ώς τινες θέλουσι, τής Τερεβίνθου, οθεν 
ό Δαβίδ λαβών πέντε λίθους λείους καί έτοι- 
μάσας τήν σφενδόνην αύτοΰ άπέκτεινε τδν γί
γαντα Γολιάθ. Τριάκοντα λεπτά προσωτέρω άνα- 
βάντες οδού έλικοειδοΰς καί λίαν άνάντου; όρώ
μεν δεξιά μέν ενα πύργον, άριστερα δέ επί τής 
κατωφέρειας τοΰ απέναντι όρους τδ χωρίον Πέτ- 
Ικσα καί μετά μικρόν βαθεΐάν τινα κοιλάδα 

κατάφυτον Ούάδη-Λίφτα καλουμένην ζαί άροευο- 
μένην ύπδ τών ύδάτων τής πηγής Άϊν-Λίφτα.

Ή Άϊν-Λίφτα είναι πιθανώτατα ή πηγή 
Ναφθώ τής Γραφής ζειμένη έπι τών ορίων τής 
φυλής Ιούδα ζαί Βενιαμίν. Μετά ένδεκα λεπτά 
άπαντώμεν έτερον πύργον άριστερα καί πρός 
άνατολάς όρώμεν τδ όρος τών Έλαιών, δεξιά 
τήν περικλεά Οεολογικήν Σχολήν τού Πατρι
αρχικού θρόνου τών Ιεροσολύμων, ΝΔ. τδ μονα- 
στήριον τοΰ προφήτου Τίλιού καί άριστερα τδ 
όρφανοτροφεΐον τοΰ SCHNELLER. Μετά 4 λεπτά 
όρώμεν πρδς άνατολάς τά όρη Μωάο καί μετά 
6 λεπτ. άπαντώμεν έτερον πύργον δεξιά, έξ ού 
έμφανίζεται άφνω ενώπιον ήμών ή ‘Ιερουσα
λήμ.

’Απερίγραπτος είναι ή συγκίνησις, ύφ’ ής 
ζαταλαμβανόμεθα επί τή θέα τής Ιερουσαλήμ, 
ήτις παρίστησι συνάμα εικόνα μεγαλείου καί 
θλίψεως, έρημώσεως βαθείας, καί μεγαλειότητος 
συγζινούσης ήμάς. Ή Ιερουσαλήμ είναι βασιλίς 
έκπεπτωζυΐα μέν, φέρουσα όμως έπι τοΰ με
τώπου ίχνη τινά τής μεγαλοπρεπείας αύτής ζαί

διασώζουσα έτι τήν παθητικήν τής δυστυχίας 
βασιλείαν.

Τήν πορείαν τέλος ήμών έξακολουθοΰντες, διερ- 
χομεθα δι αγροκηπίων καί νέων οικοδομημάτων, 
εν οίς διαπρέπουσι δεξιά μέν τδ Πρωσσικδν 
παρθεναγωγεΐον (Ταλιθά-κοΰμι) άριστερα δέ τά 
ρωσσικά οικοδομήματα. Μετά τινα λεπτά άφικ- 
νουμεθα εις τδν 17'·' τδν ζαί τελευταΐον πύργον, 
έξ ού έντδς 3 λεπτών εισερχόμεθα έντδς τής 
Ιερουσαλήμ διά τής πύλης τοΰ Δαβίδ < Πάπ-έλ- 

Χαλήλ) ζαί κατ’ Ευρωπαίους πύλης τής Ίόππης.

Η ΕΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΚΑΙ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΕΡΙΧΩΡΟΙΣ 

ΔΙΑΜΟΝΗ.

Έν Ιερουσαλήμ φθάς ό προσκυνητής κατα
λύει μίαν νύκτα, κατά τδ εϊωθός, έν τώ μεγάλφ 
καλουμένφ μοναστηρίφ. Τήν δ’ επιούσαν οδη
γηθείς τό πρώτον εις τδν ναόν τής Αναστάσεως, 
μεταβαίνει εις εν τών άνά τήν πόλιν διεσπαρ
μένων μοναστηρίων, έν φ διαμένει μέχρι τής 
άναχωρήσεως αύτοΰ ήτοι μέχρι τού Πάσχα. ‘Όσοι 
δέ έπίσημοι έλθωσιν έκ τών ήμετέρων, τούτους 
υποδέχεται ό Πατριάρχης έν τφ Πατριαρχείο), 
ένθα άπολαύουσι λαμπράς υποδοχή; καί έξαιρέ- 
του περιποιήσεως.

Έν Ιερουσαλήμ ύπάρχουσι τά εξής ξενοδο
χεία ]. τδ Hotel cle la Mediterranee οιευθυ- 
νόμενον ύπο τοΰ Μ. Hornstein, 2. τδ Hotel 
de Damas διευθυνόμενον ύπο τοΰ Howard et 
Morcos καί 3 τδ Hotel Feil διευθυνόμενον ύπδ 
τοΰ Feil. Έκ τών τριών τούτων ξενοδοχείων 
τά μέν δύο πρώτα κεΐνται έντδς τής πόλεως 
τδ δέ τρίτον έξω τής πόλεως έπι τοποθεσίας 
λαμπράς παρά τοΐς ρωσσιζοΐς οίζοδομήμασιν. 
Έν τοΐς ξενοδοχείοις τούτοις άπολαύει τις πάσης 
δυνατής περιθάλψεως καί περιποιήσεως πληρόνων 
άπό 8—15 φρ. τής ήμέρας άνευ τοΰ οίνου.

Μετά τών ξενοδοχείων συγκαταριθμητέον τά 
ρωσσικά οικοδομήματα, προωρισμένα διά τούς 
‘Ρώσσους προσζυνητάς, τδ Hospitium Francis- 
canum τδ ύπδ τδ όνομα Casa Nova (νέα οικία) 
έν ω διαμένουσιν οί καθολικοί προσζυνηταί, τδν 
Αυστριακόν ξενώνα προωρισμένον διά τούς Αυστρι
ακούς ίδια, καί τόν Πρωσσικδν τών Ίωαννιτών 
ξενώνα, έχοντα 3—4 δωμάτια διαθέσιμα. Έν 
δέ τοΐς περιχώροις τής Ιερουσαλήμ καταλύει 
ό προσκυνητής ή περιηγητής εις τά έκεΐ μονα
στήρια, έν οίς δέ τόποις δέν ύπάρχουσιν, έν τοΐς 
πανδοχείόις είτε έν ταΐς οίζίαις τών ’Αράβων. 
Περί τής ύπδ σκηνάς διαμονής δέν λέγω τι 
ένταΰθα. καθόσον ό τρόπος ούτος τοΰ περιηγεΐσθαι 
είναι λίαν δαπανηρός καί ούδείς μέχρι τοΰδε 
τών ήμετέρων έχρήσατο αύτώ.

II ΑΓΙΑ ΠΟΛΙΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ.

Πολλά καί διάφορα κατά διαφόρους και
ρούς έλαβεν ονόματα ή άγια Πόλις. Τό άρχαι- 
ότατον αύτής όνομα ήν Σαλήμ (ειρήνη) κατά 
πρώτον έν τή Γενέσει μνημονευόμενο·?. Πρδ 
τοΰ Δαβίδ έκαλεΐτο Ίεβοΰς ώς οικουμένη ύπδ 
Ίεβουσαίων. Δέν δύναταί τις νά εϊπη άκριβώς 
κατά ποιαν έποχήν έλαβε τδ όνομα Ιερουσαλήμ. 
Ιό όνομα τούτο άπαντά ήδη έν τή δίβλω τοΰ Ιη
σού, πλήν τούτο ούοαμώς άποοείκνυσιν οτι άνέρ- 
χεται άχρι τής έποχής τής κατακτήσεως. 'Ο 
αύτοκράτωρ Άδριανός, οστις άνήγειρε τήν ύπο 
Γίτου καταστραφεΐσαν ταύτην πόλιν έδωκεν αύτή 
τδ όνομα Αίλία Καπιτώλιο, οί δέ Άραβες τών 
μέσων αιώνων γεωγράφοι καλοΰσιν αύτήν έτι 
Ίλία, πλήν συχνότερου Έλ-Κούδς (ό άγιος ή 
άγια πόλις) ή ΙΙέτ-έλ-μου κάδδες (οίκος άγιος). 
Είναι πιθανόν ότι ή πόλις αυτή έφερε τδ όνομα 
τούτο ήδη κατά τούς αρχαίους χρόνους, διότι ή 

μεγάλη τής Συρίας πόλις Κάδυτις, περί ή; 
όμιλεΐ ό Ηρόδοτος*)  καί ήτις λέγει ότι έάλω 
ύπδ τού βασιλέως τής Αίγύπτου Νεχαώ δέν 
ήδύνατο νά ή άλλη πόλις είμή ή Ιερουσαλήμ.**)

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ.

II περιώνυμος αυτή πόλις τής Παλαιστίνης, 
ή χρηματίσασα πρωτεύουσα λαού, ούτινος ό βίος 
ήν ένδελεχής σειρά θαυμάτων καί έξ ής έπέ- 
τειλεν τδ σωστικόν τής άνθρωπότητος ευαγγε
λικόν δόγμα, είναι πόλις ιερά ού μόνον τών 
Ιουδαίων καί τών Χριστιανών, άλλ’ έν μέρει 
και αυτών τών Μωαμεθανοί·?, οιτινες ωζοδομή- 
σαντο ένταΰθα το καλούμενο·? Όμάριον Τέμενος, 
έν ω ύπάοχει κατ’ αύτούς ό λίθος, έφ’ ού κοι
μηθείς ό Ιακώβ είδε τήν οπτασίαν τής μυστη
ριώδους κλίμακας.

II άγια Γραφή δέν μνημονεύει τής έποχής 
τής ίδρύσεως αύτής. Έπιγενέστεροι μόνον συγ
γραφείς λέγουσιν ότι θεμελιωτής αύτής υπήρξε·? 
ό Μελχισεδέκ. Οί αρχαιότατοι κάτοικοι τής 
Ιερουσαλήμ, ήσαν Ίεβουσαΐοι, άπόγονοι τοΰ’Ιε- 
βουσαίου υιού τοΰ Χαναάν.

Ότε ό Ίσραηλιτιζδς λαός όδηγούμενος ύπδ 
Ιησού τοΰ Ναυή έχώρει επί τήν ζατάκτησιν 
τής έπηγγελμένης αύτώ γής, προσεγγίζων εγγύ
τερον τής Ιερουσαλήμ, τότε δ βασιλεύς αύτής 
Άδωνεβεζέζ, συμμαχήσας μετά τεσσάρων άλλων 
βασιλέων, άντεπεξήλθε κατά τοΰ δίκην χειμάρου 
έπι τά πρόσω χωροΰντος Ίσραηλιτικοΰ λαοΰ. 
Πλήν συστάσης μάχης ήττάται μετά τών περί 
αυτόν ήτταν μεγάλη·? καί άνασταυροΰται μετ’ 
αυτών. Διά τής νίκης όμως ταύτης δέν ήδυνήθη 
ό Ιησούς νά γένηται κύριος τής Ιερουσαλήμ, 
διότι αΰτη ήν οχυρά καί άνάλωτος καί έξηκο- 
λούθει διατελοΰσα ύπδ τούς Ίεοουσαίους.

Επί Ι’οβοάμ, υίοΰ καί διαδόχου τοΰ Σολο- 
μώντος, δέκα φυλαί άποσπασθεΐσαι έσχημάτισαν 
το βασίλειο·? τοΰ Ισραήλ· ουτω δέ ή Ιερουσαλήμ 
εξασθενήσασα άπδ τοΰ χωρισμού τούτου, ύπέστη 
πολλάς έπιδρομάς διαφόρων έθνών συμμαχη- 
σάντων μετά τών κεχωρισμένων τοΰ Ισραήλ 
φυλών, άχρις ού τώ 588 π. X. έπι βασιλέως 
Σεδεζία, ό Ναβαχοδονόσορ έκπορθήσας κατέ- 
στρεύεν αύτήν καί άπήγαγεν αιχμάλωτον τόν 
λαόν εις Βαβυλώνα.

Τώ G3G Κύρος, ό τών Περσών βασιλεύς, κα- 
θυπαγαγών ύπδ τό σκήπτρο·? αύτού τήν Περσίαν, 
τήν Μηδίαν καί τήν Βαβυλώνα, έξέδωκε διά
ταγμα, οι’ ού έπετρέπετο τοΐς έν αιχμαλωσία 
Ίουδαίοις νά έπαναζάμψωσιν έν Παλαιστίνη καί 
άνοιζοδομήσωσι τόν ναόν. Πλήν ή άνοιζοδόμησις 
τού ναού άρξαμένη τώ 535 έπεραιώθη ένεκα 
κωλυμάτων τώ 5 Hi τής βασιλείας τοΰ Δαρείου, 
όποτε έγένοντο καί τά έγκαίνια αύτοΰ.

Κατά τήν κατάλυσιν τής ΙΙερσικής αυτοκρα
τορίας υπό τού Αλεξάνδρου καί ή Ιερουσαλήμ 
υπήχθη ύπδ τήν έξουσίαν τού νέου δορυκτήτορος 
(332). Μετά τόν θάνατον τού Αλεξάνδρου καί 
τήν διανομήν τής Ελληνικής μοναρχίας ή Ίερου-

♦) Β'. § 159. Καί Σύροισι πεζή ό Νεζ νς σναβαλών 
έν Μαγδάλψ ένίκησε, μετά δέ τήν μάχην Κάδυτιν πίλιν 
τή; Συρία; έοϋσαν μεγάλη·? είχε.

**) Άναμφιόόλω; ή Κάδυτι; τού ‘Ηροδότου είναι ή 
‘Ιερουσαλήμ, διότι α) ή Ιερουσαλήμ έπεζαλεΐτο παρά 
τοΐ; Εβραίοι; συνήθως Καδουσά ήτοι άγια Πόλις, ώ; 
ζαλοϋσιν αύτήν τά νϋν οί Άραβε; Κούδους, b) ό Ηρό
δοτος αλλαχού παραβάλλει τήν Κάδυτιν ταύτην πρό; 
τά; Σάρδεις λέγων "Άπό Φοινίκη; μέχρις οΰρων Καδό 
τιος πόλεο;, ή έστι Σύρων τών ΙΙαλαιστινών ζαλου- 
μένων. άπδ δέ Καδότιος έοΰση; πόλεως, ώς έμοί δοζέει 
Σαρδε'ων^ού πολλώ ζτλ.’’ έλάσσονος. Ούδεμία δ’ άλλη 
πόλις πλήν τή; Ιερουσαλήμ υπήρχε τότε ίν ΙΙαλαιστίνη 
άξια νά παραβληθή πρό; τά; Σάρδεις. Πρόςθες τούτοις 
δτι ή Κάδυτις δζειτο έν όρεινψ τόπω ώς ζαί ή 'Ιερου
σαλήμ. Ιδε Ίεροσ. Παλαμά σελ. ρ·.γ'. ϋποσημ. 4. 

σαλήμ περιήλθεν εις τήν έξουσίαν Πτολεμαίου 
τοΰ Λάγου (320 π. X.) μετά τινα όμως χρόνον 
ζυριεύσας Άντίοχος ό βασιλεύς τής Συρίας, 
συνήνωσεν αύτήν μετά τού κράτους του. Οι διά
δοχοι τούτου κατεδυνάστευσαν σκληρώς τού; 
Εβραίους. Μετά πεισματώδη πόλεμον οί 'Εβραίοι 
διοικ-ούμενοι ύπδ τών άνδρείων Μακκαβαίων, 
άπέσεισαν τον ξένον ζυγόν καί ή Ιερουσαλήμ 
ζαταστάσα καί αύθις κέντρο·? τοΰ έβραϊκοΰ έθνους, 
ηΰξησε καί άνέλαβε τήν πρώτη·? αύτής έπιση- 
μότητα (1G7 —130). Ίώ G3. π. X. ή Ιερου
σαλήμ, μετά τρίμηνον πολιορκίαν, περιήλθεν ύπδ 
τήν έξουσίαν τού Πομπηΐου, οστις κατέστησε·? 
έπαρχον τής Ίουδαίας τόν Σκαΰρον. 'Ηρώδης 
ό μέγας έπισήμως στεφθείς (τώ 39 π. X.) έν τφ 
Καπιτώλιο) συναινέσει τής 'Ρωμαϊκής συγκλήτου 
βασιλεύς τής Ίουδαίας, έπροίκισε τήν Ιερουσαλήμ 
διά πολλών λαμπρών οικοδομών καί άνεκαίνισε 
τόν ναόν. Έπ’ αύτοΰ ζαί τών διαδόχων αύτού 
ή Ιερουσαλήμ άπήλαυσεν έπι τινα καιρόν άκρα; 
ειρήνης. Αί καταδυναστεΐαι όμως τών 'Ρωμαίων 
έπαρχων βαρύτερα·, όσημέραι άποβαίνουσαι, ήνάγ- 
κασαν τδν λαόν νά προσδράμη εις τά όπλα. 
Οί στασιασταί, διαιρεθέντες εις δύο φατρίας, έμά- 
χοντο λυσσωδώς κατ’ άλλήλων.

Έν τώ διαστήματι τούτφ ό Ούεσπασιανδς, 
φθάς μετά δυνάμεως 00,000 άνδρών, κατέλαβε 
πολλάς τής Ίουδαίας πόλεις ζαί προύτίθετο νά 
πολιορκήση τήν Ιερουσαλήμ. Άναγορευθείς 
όμως αύτοκράτωρ, έγκατέλιπε τήν έξηζολούθησιν 
τοΰ πολέμου εις τδν υιόν αύτοΰ Ίΐτον, οστις 
ήρξατο τής πολιορκίας αύτής. Οί έν τή πόλει, 
καίπερ λυσσωδώς κατ’ άλλήλων πολεμοΰντες, 
έμάχοντο όμως άνδρείως τον κοινόν εχθρόν. 
Πλήν ματαία ή άντίστασις- μετά πολλάς καί αι
ματώδεις μάχας οί 'Ρωμαίοι έγένοντο κύριοι 
τή; Ιερουσαλήμ, διαπράξαντε; φριζώδη σφαγήν.

Τώ 13G δ Άδριανδ; άνέζτισε τήν Ιερουσα
λήμ, δούς αύτή τδ όνομα Αίλία, έκ τού οικογε
νειακού αύτοΰ ονόματος Aelios, έκτισε δ’ έν 
αύτή εις τδν Δία τδν Καπιτωλΐνον ναόν, έπι τή; 
τοποθεσίας τοΰ αρχαίου τών Ιουδαίων ναού, 
τούτου δ’ ένεκα ή πόλις έκλήθη Αίλία Καπι
τώλιο. Τοΐς Ιουδαίοι; άπηγορεύετο έπι ποινή 
θανάτου νά είσερχωνται έν τή πόλει. Πλήν 
χρήμασιν άδροτμτοις έπετράπη αύτοΐς, άπαξ τοΰ 
ένιαυτοΰ, νά εισέρχονται έν τή άγια πόλει, όπως 
θρηνήσωσι τάς έάυτών συμφοράς.

Τδν γ'. αιώνα Κωνσταντίνο; ό μεγα; άναβι- 
βάσα; τδν χριστιανισμόν έπι τδν θρόνον τών 
Καισάρων, έώρτασε τόν θρίαμβον αύτοΰ έν τή 
χώρα ήτις έγένετο τδ λίκνο·? αύτοΰ καί άπέδωζε 
τή πόλει τδ αρχικόν αύτής όνομα.

Τφ 614 οί στρατοί τοΰ βασίλειο; τών Περσών 
Χοσρόου Β'. είσέβαλλον εί; τήν Παλαιστίνην. 
Μετά τών Περσών συνηνώθησαν 26,000 Εβραίων. 
Οί ΙΙέρσαι καταλαβόντες τήν Γαλιλαίον ζαί τάς 
δύο τού Ίορδάνου δχθας, ώρμησαν κατά τής 
Ιερουσαλήμ ήτις έντδς δλίγου ύπέκυψεν εις τάς 
συνηνωμένας τών Περσών ζαί τών Ιουδαίων 
δυνάμεις. (615.) Οί Ιουδαίοι έποιήσαντο τρο
μερά·? τών χριστιανών σφαγήν. Λέγεται ότι 
90000 χριστιανών άπώλοντο κατά τήν άλωσιν 
ταύτην τής Ιερουσαλήμ*)  τδ δ’ έπίλοιπον τών 
κατοίκων, έν οίς καί ό Πατριάρχης Ζαχαρίας 
μετά τοΰ τίμιου Σταυρού άπήχθησαν εις αίχμα-

*) Λέγεται ότι 90,000 Χριστιανών αιχμαλώτων 
ήγίρασαν οϊ Ιουδαίοι ου; άπέζτειναν απαθώς· άλλ 
ούδόλω; είναι πιθανόν ότι τοσοΰτον μέγα; αριθμό; 

, αιχμαλώτων άφέθη νά ζρεουργηθή άνευ τινο; άντιστά- 
σεω; ζαί ότι οί ΙΙέρσαι έπέτρεψαν τούτο. Ό Άπουλ- 
φάρατζ (Χρον. Συρ. τή; λατιν. μετάφρ. σελ. 99) λέγει 
μετά πλείονος πιθανότητο; χωρίς νά όμιλήση περί τών 
Ιουδαίων “cepit (ό στρατηγό; τών Ιίερσών) Hiero- 
solyma ibique occidit 90,000 homilies” ΐδε ζαί Γίδβ. 46. 
σελ. 807. 

λωσίαν. Πλήν μετ’ ού πολύ ή Ιερουσαλήμ 
περιέρχεται καί αύθις ύπδ τήν έξουσίαν τών 
χριστιανών.

'0 αύτοκράτωρ 'Ηράκλειο; νικήσα; τού; Πέρ- 
σα; ήλθε·? αύτοπροσώπως καί έπεσκέψατο τήν 
Ιερουσαλήμ (629). Περί τήν αύτήν έποχήν 
όμως ό Ισλαμισμός ήρξατο έγείρων τήν νικηφόρο·? 
αύτοΰ σημαίαν. 'Ολόκληροι έπαρχίαι τοΰ Βυ
ζαντινού κράτος καθυπετάγησαν ύπδ τών Μωα
μεθανών, οιτινες ύπδ τούς στρατηγούς τοΰ χαλί- 
φου Όμάρ, έλθόντες έν Παλαιστίνη, ήρξαντο 
τής πολιορκία; τής Ιερουσαλήμ (636). '0 τότε 
Πατριάρχη; τής Ιερουσαλήμ Σωφρόνιος, ήγού- 
μενος τών πολιορκουμενων, παρέδωκαν αύτήν 
διά συνθηκολογία; τώ Όμάρ οστις έδωκεν αύτώ 
τε καί τώ βασιλικώ γένει (τοΐς ορθοδόξοι;) (αχ- 
τιναμέν) έγγύην ιδιόχειρον τού Όμάρ καί ιΰζο- 
δομήσατο Τζαμίον φερώνυμον μέχρι τής σήμε
ρον σωζόμενον. Ιδού πώς δ άγγλος ιστορικός 
Charles Mills*)  έκτίθησι τά κατά τήν άλωσιν 
ταύτην. Μετά τήν ήτταν τών Ρωμαίων (Βυζαν
τινών) έν Ί’αρμούκ, ό Πατριάρχης Σωφρόνιος 
μυχιαίως πεπεισμένο; περί τε τών ηθικών καί 
στρατηγικών τοΰ Όμάρ προσόντων, αποταθεί; 
πρδ; τού; Βυζαντινού; στρατηγού; είπε, "Ή 
άντίστασις κατά τοιούτων ανθρώπων εσται ανω
φελής, άνευ θαυμαστής τοΰ Θεού άρωγής. Ό 
προφήτη; αύτών ένετείλατο αύτοΐ; ΐν’ άσκώσι 
τήν ταπεινοφροσύνην, τήν μετριοφροσύνην καί 
τήν ύπαζοήν, αί δ’ άρεταί αύται άγουσιν εί; τδ 
μεγαλεΐον. Οί νόμοι αύτών θά ύπερισχύσωσι 
μετ’ ού πολύ όλων τών άλλων νόμων ζαί τδ 
κράτο; αύτών έπεκταθήσεται άπ’ άνατολών πρδ; 
δυσμά; . . . Ό πατριάρχη; Σωφρόνιο; εγνω 
τέλος νά παραδφ τήν πόλιν διά συνθηκολογία;. 
Άλλ’ επειδή ή Ιερουσαλήμ ήν πόλις έχουσα 
ίοιάζουσαν ιερότητα καί παρ’ αύτοΐ; τοΐ; Αρα- 
ύιν, δεν συγκατετέθη νά παραδφ αύτήν άλλω 
τινι είμή αύτώ τφ Χαλίφη. Άνοιχθεισών 
λοιπών τών πυλών της Ιερουσαλήμ, οί δυο 
ΙΙατριάρχαι, ό τών Χριστιανών καί τών Μωα
μεθανών, είσήλθον εις τήν πόλιν όμοΰ συνομι- 
λοΰντες οίκείως περί τών θρησκευτικών τής 
πόλεως άρχαιοτήτων. **)

("Επεται συνέχεια.)

ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩι.
(Μετά δύο εικόνων, όρα σελ. 280.)

Τάς δύο σήμερον δημοσίευα μένος εικόνα; έκ 
Καΐρου όφείλομεν εί; τήν γραφίδα νέου περιη-

* Histoire clu Malionifetisme par Charles Mills 
σ. 70 ζαί έφεξ.

**) ΊΙ ιδιόχειρο; αΰ’τη έγγύη τοΰ Όμάρ, γεγραμμένη 
άραβιστί διά ζουφικών χαρακτήρων έπι περγαμηνή; 
έχει έν μεταφράσει ώδε·

ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΤ ΘΕΟΙ’ ΤΟΓ ΕΛΕΟΓΝ’ΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΛΕΗΜ0Ν02.

Χάρις εΐη τώ θεώ τώ ποιήσαντι ήμάς ένδίςους διά τοΰ 
Ίσ?.άμ (εύσεβείας) ζαί τιμήσαντι διά τή; πίστεως ζαί 
έλεήσαντι διά τοΰ προφήτου αύτοΰ Μωάμεθ, (έφ’ ω 
εΰςαιτο ό θεό; ζαί ειρήνη εΐη έπ’ αύτοΰ) ζαί όδηγή- 
σαντι ήμά; άπό τή; πλάνης ζαί συναγαγόντι ήμάς δι 
αύτοΰ άπό τής διασπορά; καί ένώσαντι τάς καρδίας 
ήμών ζαί δόντι νίζας ήμΐν κατά τών έχθρών καί στε- 
ρεώσαντι ήμάς εις τάς χεϊρας ζαί ζαταστήσαντι ήμά; 
αδελφού; συνηγαπημένους. Εύχαριστήσατε ούν τώ βεώ 
οί λάτραι τοΰ θεού έπι τή τοιαύτη χάοιτι. Τό παρόν 
είναι γράμμα έμοΰ τού Όμάρ, υίοΰ Χαττάπ καί έδόθη 
τώ έντίμιρ καί σεδασμίω Πατριάρχη τοΰ βασιλικού 
έθνους Σωφρονίιρ έπι τοΰ όρους τών Έλαιών, τοΰ τόπου 
τής ιερά; Ιερουσαλήμ, συνθήκη καί ύπόσχεσι; εί; περί- 
θαλόιν τών υποτελών ζαί ιερέων καί καλογήρων καί 
καλογραιών, ένθα ήθελον είναι καί όπου ήθελον εύρί- 
σκεσθαι καί είς τό νά έχωσι παρ’ ήμών έμπιστοσύνην 
(όταν γάρ ό υποτελή; φυλάττη τά τή; ύποτελείας κα
θήκοντα πρέπει νά έχη έμπιστοσύνην παρά τε ήμών 
τών πιστών ζαί παρά τών μεθ’ ήμάς ήγεμονευόντων) 

γητοΰ, βστις έπισζεφθείς τήν Αίγυπτον μετά 
πολλής χάριτος ζαί άφελείας περιέγραψε τά 
όσα είδε καί ήκουσε, σημειώσας συγχρόνως και 
τά αισθήματα, ύφ’ ών κατελαμβάνετο εν τη 
χώρα έκείνη τή αρχαία καί ύπδ τοσαύτα; έπο- 
ψεις περιέργφ. Περί Αίγύπτου έγραψαν πολλοί 
καί πολλά, ιστορικοί, περιηγηταί, καλλιτέχναι, 
αρχαιολόγοι, έκαστος ύπδ τήν έποψιν, καθ’ ήν 
άντελήφθη τών αντικειμένων. Ό ήμέτερο; όμω; 
περιηγητής δέν έβάδισε τήν τετριμένην οδόν, 
καί ώς έκ τούτου ή περιγραφή αύτοΰ έχει τι 
τδ πρωτότυπον καί όλως νέο·?. Έκ τής περι
γραφής αύτοΰ άποσπώμεν τήν περί Φαγιούμ 
καί τοΰ αρχαίου Λαβυρίνθου περικοπήν-

ΊΙ Φαγιούμ είναι δασις τής μέσης Αίγύπτου 
άρκούντως εκτεταμένη καί εί; ικανήν άπδ τοΰ 
Νείλου άπόστασιν έν τή λυοική έρήμω κειμένη. 
Διάσημος έν τή άρχαιότητι ή δασις αΰτη κινεί 
καί σήμερον έτι τό ένδιαφέρον τών επισκεπτο- 
μένων αύτήν. Ό πατήρ τής ιστορίας Ηρόδοτο; 
έθεώρει αύτήν ώς έν τών θαυμάτων τοΰ κόσμου 
ού μόνον ένεκα τής εύφορία; ζαί τοΰ ωραίου 
αρδευτικού αύτής συστήματος άλλά ζαί ένεκα 
τών μεγαλοπρεπών αύτής οικοδομημάτων, άπο- 
δεικνυόντων τήν φιλοκαλίαν τών άνεγειράντων 
αύτά ήγεμόνων. ΊΙ Φαγιούμ ήτο ή χώρα τοΰ 
οίνου, τού ελαίου ζαί τών ρόδων, ή χώρα έν ή

ζαί εί; τό νά έζζόψη άπό αύτών τό αίτια τών ενο
χλήσεων αύτών ζατά τήν ήν έδειξαν ύ.τοταγήν ζαί 
εύπείθειαν ζαί είς τό νά γ}νε έμπιστοαύνη έπ’ αύτών 
καί έπι τών έζζλησιών αύτών ζαί έπι τών μοναστηρίων 
αύτών ζαί έπι πάντων τών ύπδ τήν κυριότητα αύτών 
λοιπών προσκυνημάτων τών έντδς τής Ιερουσαλήμ ζαί 
εκτός όντων, τά όποια είναι ό καμαμές (ήτοι ό ναό; τής 
’Αναστάσεως, οΰτω γάρ οί Μωαμεθανοί έπονομάξουσιν 
αύτόν παραφθείραντες τήν ’Αραβικήν λέξιν ζιάμε δη- 
λοΰσαν τήν Άνάστασιν) καί ή έν Βηθλεέμ μεγάί.η έζ- 
κλησία τή; γεννήσεω; τοΰ Ιησού (έφ' ψ ειη ειρήνη) 
καί τό σπήλαιον τό έχον τρεϊ; θύρας, μεσημβρινήν, 
αρκτικήν καί δυτικήν καί είς τό νά ηνε τά λοιπά ευ
ρισκόμενα έκεΐ Χριστιανικά έθνη (ήτοι οί Ιβηρε; κ'?ί 
οί Άβυσσύνιοι) ζαί έζεϊνοι οιτινες έρχονται χάριν προσ 
κυνήσεως, Φράγζοι, Κόπται, Συριανοί, 'Αρμένιοι, Νε
στοριανοί, Ίαζωβϊται, καί Μαρωνΐται, υποκείμενοι καί 
άζόλουθοι είς τόν ρηθέντα Ιίατριάρχην, ζαί αύτός νά 
ήνε πρωτεύων έπ’ αύτών, έπειδή έδόθησαν παρά τοΰ 
τίμιου ζαί αγαπητού Ιίρρφήτου του παρά τοΰ ύψίστου 
θεού απεσταλμένου καί έδοξάσθησαν τή σφραγΐδι τή; 
τίμιας αύτού χειρός καί προσέταξε νά έχωμεν εύνοιαν 
πρό; αύτού; καί νά ίχωσιν έμπιστοσύνην παρ’ ήμών. 
‘Ομοίως ουν καί ήμεΐ; οί πιστοί εύεργετοΰμεν αύτού; 
πρός χάριν καί τιμήν τοΰ εύεργετήσαντος αύτούς.

Δϊ δ καί θέλουσιν είναι έλεύθέροι άπό τό χα- 
ράτζι ζαί άπό τό ζαφάρι καί άπηλλαγμένοι άπό 
όλας τάς έπηρείας καί φόρου; έ'ν τε τη ξηρφ καί εν 
ταΐς θαλάσσαι; ζαί εισερχόμενοι είς τόν ζαμαμέν καί 
λοιπά αύτών προσκυνήματα νά μή πληρώνουν ούδέν, οί 
δέ λοιποί τών Χριστιανών τών προσερχομένων ει; τόν 
ζαμαμέν χάριν προσζυνήσεω; νά δίδη έκαστος αύτών 
πρός τόν Πατριάρχην έν δράμι άσημίου καί έν τρίτον 
τοΰ δραμίου. ΓΙά; ούν πιστός ζαί πάσα πιστή θέλειτοΰ δραμίου. Πας ούν πιστός καί πασα πιστή θέλει 
φυλάττει τά όσα έπροστάξαμεν έν τφ παρόντι ή βασι
λεύ; ήθελεν είναι ή κριτή; ή ήγεμών έξουσίαν έχων 
έπι τής γής. πλούσιο; ή πένης άπό τούς πιστούς ζαί 
άπό τά; πιστά;. Καί έδόθη αύτοΐς ή παρούσα ήμετέρα 
έπιταγή έπι παρουσία τή; όμηγύρεω; τών έντιμων φί
λων, τοΰ ’Λπδουλλά, τού Όσμάν υιού Άφφάν, τοΰ 
Ζάεδ υίοΰ Ζέίδ, τού Άβδουρραχμάν υίοΰ Άουφ ζαί 
τών λοιπών αδελφών ζαί έντιμων φίλων. Στηριχθήτω 
ούν έκαστο; εί; τά γραφόμενα έν τφ παρόντι ήμετέρω 
γράμματι ζαί ένεργείτω κατά τούτο άφιέμενος πάλιν 
είς τά; χεϊρας αύτών. Εΰςαιτο δέ ό θεός καί δώη 
ειρήνη τώ δεσπότη ήμών Μωάμεθ ζαί τοΐ; συγγενέσιν 
ζαί τή όμηγύρει αύτού, εύχαριστία; τώ θεψ τφ κυρίω 
τών χόβιχιυν.

Ικανό; ήμΐν ό θεό; καί κάλλιστο; έπίτροπος. 
Έγράφη τή κ'. τού μηνό; ‘Ρεπουλεβελ τφ ιε'. τής 
προφητική; φυγής. Οστις έκ τών πιστών άναγνώση 
τήν παρούσαν ήμετέραν έπιταγήν καί παραβή αύτήν 
έσται άπό τού νϋν καί έως τήν ήμέρας τή; κρίσεω; 
παραβάτης τής διαθήκη; τοΰ θεού καί μισητός τοϋ 
ήγαπημένου αύτού Αποστόλου. Ίδ. Ίεροσ. Γρηγορ. 
Παλαμά σελ. τκβ'.
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Η ΓΕΦΤΡΑ ΕΝ ΒΟΤΛΑΚ (ΚΑΙΡΟΤ).

ΘΕΑ 1ΙΡΟΣ TAX 11ΤΡΑΜΙΔΑΣ.

II Ν
ΤΕ

 ΤΗ
Σ 4

 Ν
Ο

ΕΜ
ΒΡ

ΙΟ
Τ 1

80
5.

 (Ιστ
ορ

ικ
όν

 Επ
εισ

«ι
ον

.)



282 ΕΣΠΕΡΟΣ. [Άρ. 42. 15 27 ’Ιανουάριου 1883. Άρ. 42. 15 27 Ιανουάριου 1883.] ΕΣΙ ΙΕΡΟΣ. 283

εύρίσκετο ή εύεργετική λίμνη τοΰ Μοίριδος καί 
τό οικοδόμημα, τό γνωστόν ύπό τό όνομα τοΰ 
μεγάλου Λαβυρίνθου.

Τήν δασιν Φαγιούμ σπανίως επισκέπτονται 
σήμερον ξένοι, τό μέν διότι κεΐται έκτος τής 
συνήθους τοΰ Νείλου όδοΰ, τό δέ διότι τά μέσα 
τής συγκοινωνίας καί τής περιποιήσεως έλλεί- 
πουσιν έντελώς, καί ό Ευρωπαίος, ό συνειθισμένος 
εις τόν ευρωπαϊκόν πολιτισμόν δυσκόλως υπο
φέρει τήν στέρησιν πάσης περιποιήσεως καί άνα- 
παύσεως. Απέχει ή δασις όγδοήκοντα περίπου 
μίλια άπό τοΰ Κάιρου· καί μέρος μέν τής άπο- 
στάσεως ταύτης εύκόλως διατρέχει τις διά τοΰ 
σιδηροδρόμου, δστις παρακαλουθεΐ τήν άριστερά·? 
τοΰ Νείλου όχθην, καί ένθα ό οδοιπόρος άνά 
πάσαν στιγμήν έχει πρό τών οφθαλμών τό λαμ
πρότερο·? θέαμα. ’Αριστερά μέν εκτείνεται τό 
βλέμμα επί τής χαριέσσης καί εύφορου πεδιάδος 
τοΰ Νείλου καί έπ’ αύτοΰ τοΰ ποταμού, δστις 
ύπό τήν έπιρροήν τοΰ καθαρού ούρανοΰ καί τού 
ισχυρού φωτός έμφανίζεται έν στιλπνή κυανο- 
λεύκω χροιά, ώς μέγα κάτοπτρον, έν τώ όποίω 
αντανακλάται ή διαυγής άτμοσφαίρα καί ό ού- 
ράνιος θόλος· δεξιά δέ όπισθεν σειράς καλλιερ
γημένων γαιών φαίνεται ή σοβαρά, σιωπηλή, 
φαιοκίτρινος έρημος, ή άρχή τής μεγάλης Σα
χάρας. Έπί τής όλίγον ανωφερούς όχθης τοΰ 
Νείλου εκτείνονται αί πολυπληθείς μεγαλείτεραι 
καί μικρότερα1, πυραμίδες, οί σεβάσμιοι ούτοι καί 
μεγαλοπρεπείς φύλακες τής έρημου, τά σύμβολα 
ταΰτα τής Αίγύπτου.

Μικρά τού σιδηροδρόμου διακλάδωσις άγει 
πρός τήν δασιν καί προς τήν πρωτεύουσαν αύτής, 
την πόλιν Μεδινέτ-έλ-Φαγιούμ, ήτις κατέχει τήν 
θέσιν τής άρχαίας ’Αρσινόης ή Κροκοδειλο- 
πόλεως. ΙΙιθανώτατον είναι δτι ή δασις (Φα- 
γιούμ όφείλει τήν εύφορίαν της είς τήν εύφυ'ίαν, 
τήν διορατικότητα καί τήν ενδελεχή φροντίδα 
τών άρχαίων Αιγυπτίων, διότι έν μέσφ τής ερή
μου σχηματίζει εύρεΐαν κοιλάδα, έχουσαν τεσσα
ράκοντα μιλιών περιφέρειαν καί δεχομένην διά 
μεγάλης διώρυγος, τής διώρυγος τού ’Ιωσήφ, 
τά υδατα τού Νείλου. 'Η διώρυξ αΰτη έκτεί- 
νεται μέχρι Σιούτ, είς άπόστασιν τριάκοντα επτά 
δλων γεωγραφικών μιλιών, δπως έκεΐθεν εύκο- 
λώτερον δεχθή τά υδατα τοΰ Νείλου.

Περιεργοτέρα άκόμη τής διώρυγος τοΰ Ιω
σήφ ήτο ή σήμερον μή ύπάρχουσα λίμνη τοΰ 
Μοίριδος, ήτις έν καιρφ πλημμύρας έλάμβανε 
τά υδατα τής διώρυγος καί έν καιρφ ξηρασίας 
διά μικρών τεχνητών οχετών διέβρεχε τήν δλην 
χώραν. Έν τή άρχαία αιγυπτιακή γλώσση ή 
χώρα έκαλεΐτο Φιόμ-έν-μέρι ήτοι ή χώρα τής 
λίμνης ή τής πλημμύρας. Έκ τής λέξεως μέρι 
έπλασαν οί'Έλληνες τόν βασιλέα Μοίριδα, έκ 
παρεξηγήσεώς ίσως, διότι οί Αιγύπτιοι έκάλουν 
τόν βασιλέα, τόν κατασκευάσαντα τήν λίμνην, 
Φαραώ τοΰ Μέρι, ήτοι βασιλέα τής λίμνης ή 
τής πλημμύρας. Έκ τής λέξεως Φιόμ έγεινε 
τό σημερινόν Φαγιούμ. 'Η θέσις τής εύεργε- 
τικής ταύτης λίμνης είναι σήμερον άκριβώς γνω
στή χ^ρις είς τας σπουδαίας μελέτας τών νεω- 
τέρων αρχαιολόγων.

Όλιγώτερον γνωστή είναι ή θέσις τοΰ άρ
χαίου Λαβυρίνθου. Κατά τόν 'Ηρόδοτον καί 
τον Στράβωνα ό λαβύρινθος έκειτο πλησίον τής 
λίμνης καί δή πλησίον πυραμίδος, ήτις έζάλυπτε 
τα όστά τοΰ θεμελιωτου αύτοΰ. 'II πυραμίς 
αΰτη σώζεται μέχρι σήμερον πλησίον τοΰ χωρίου 
Χαβαρά, άκριβώς έν τή θέσει, έν ή ή διώρυς 
τοΰ ’Ιωσήφ είσέρχετο είς τήν λίμνην. Τό οικο
δόμημα τούτο εύρίσκεται έν κακή καταστάσει, 
προσελκύει δμως πάντοτε τά βήματα τών άρχαιο- 
διφών. Είς τών έπιμελώς έρευνησάντων αύτήν 
τήν πυραμίδα είναι καί ό Αέψιος, δστις έν τινι 

ύπογείω αύτής δώματι άνευρε τό στέμμα τοΰ 
βασιλέως Άμενεμά I ". (τής 12ϊ; δυναστείας), 
και έπειδή τό αυτό όνομα εύρέθη καί έκεΐ που 
πλησίον πάλιν, υποτίθεται εύλόγως δτι ό βασιλεύς 
ούτος ήτο καί ό άνεγείρας τήν πυραμίδα καί 
ό κατασκευάσας τήν λίμνην καί τόν λαβύρινθον, 
ότι αύτός ήτο δηλαδή ό βασιλεύς τής λίμνης ή 
τής πλημμύρας. Έμπροσθεν τής πυραμίδος 
υπάρχει σωρός ερειπίων άρχαίου οικοδομήματος 
μεγάλων διαστάσεων, τά όποια ό Αέψιος θεω
ρεί ώς τά λείψανα τού άρχαίου Λαβυρίνθου. 

I οΰτο όμως ούδόλως συμφωνεί πρός τάς περι- 
γραφάς τού Ηροδότου καί τού Στράβωνος, 
καθ’ άς ό λαβύρινθος ήτο οικοδόμημα τόσον 
κολοσσιαίο·?, ώστε, κατά τον 'Ηρόδοτον, δλαι αί 
οίκοδομαί τών Ελλήνων όμού δέν ήδύναντο νά 
μετρηθώσι πρός αυτό, καί, κατά Στράβωνα, καί 
τών υψηλότερων πυραμίδων ύπερεΐχεν. Ό λα
βύρινθος ούτος συνέκειτο έκ. τοσούτων "βασιλικών 
μεγάρων”, δσαι ήσαν πρότερον έπαρχίαι, περιε- 
λάμβανε οέ διόδους περιστρεφομένας, πλεΐστα 
δωμάτια καί μεγάλας ανοικτάς αίθουσας. Άνη- 
γέρθησαν δέ τόσα μέγαρα, ώς λέγει ό Στράβων, 
διότι ύπήρχεν έθιμον, έξ δλων τών έπαρχιών νά 
συνέρχωνται έκεΐ οί άπεσταλμένοι μετά τών 
ιερέων καί σφαγείων αύτών, τά όποια προσέφε- 
ρον είς τούς βωμούς τών θεών. Τά οικοδο
μήματα δλα ήσαν λίθινα, και οί κίονες τών 
αιθουσών, αί δροφαί τών δωματίων καί τών 
διοδρόμων ήσαν μονόλιθοι. "Οτι ό χώρος ούτος 
έχρησίμευε καί ώς τόπος ταφής άποδεικνύεται 
έκ. τών πολλών μωμίων καί οστών, τά όποια 
άνευρέθησαν κατά τάς διαφόρους άνασκαφάς. 
Πρός τοΰτο συνάδει καί τό χωρίον τοΰ Ηροδότου, 
δστις λέγει, δτι έν τφ λαβυρίνθφ έθάπτοντο οί 
βασιλείς καί οι ιερείς, ώς καί οΐ ιεροί κροκό
δειλοι, οιτινες ένταΰθα ιδιαιτέρας άπελάμβανον 
λατρείας. "Οθεν καί το όνομα "Κροκοδειλόπολις.” 
Περίεργον είναι δτι ό διάσημος Μαριέττης, ό 
πρώην διευθυντής τοΰ έν Βουλάκ αιγυπτιακού 
Μουσείου, έξέλαβε τά έρείπια ταΰτα ώς άνήκοντα 
είς οικοδομήματα ρωμαϊκής έποχής, καί δή κυ
ρίως είς νεκροταφείο·?. Δύσκολον είναι ν’ άπο- 
φανθή τις περί τής άκριβείας τών διαφόρων 
διίσχυρισμών αί γνώμαι τών άρχαιολόγων είσί 
διηρημέναι, καί ίσως έλθη ποτέ ήμερα, καθ’ ήν 
και το ζήτημα τοΰτο λυθήσεται δρίστικώς, ώς 
έλύθησαν ήδη τόσα καί τόσα άρχαιολογικά ζη
τήματα, τά όποια έπί πολύν χρόνον είχον έπα- 
σχολήσει τούς περί τήν άρχαιολογίαν καταγινο- 
μένους.

Έκ τών δύο παρατεθειμένων εικόνων ή μέν 
παριστα τά πλοιάρια τοΰ Νείλου (τάς δαχα- 
βίας) παρά τήν μεγάλην γέφυραν τού Κάιρου ή 
μάλλον τοϋ Βουλάκ, ή δέ τήν θέαν τών πυρα
μίδων άπό τοΰ Βουλάκ έν καιρφ πλημμύρας 
τοΰ Νείλου.

Η ΝΥΞ ΓΗΣ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1805.
Ιστορικόν έπεισόδιον.

(Μετά είκόνος, δρα σελ. 281.)

'Η ειρήνη τής Άμιένης, ή προωρισμένη νά 
θέση τέρμα είς τάς μεταξύ ’Αγγλίας καί Γαλ
λίας έχθροπραξίας καί ν’ άποδώση τή τετα- 
ραγμένη Εύρώπη τήν ποθητήν ήσυχίαν ζαί ει
ρήνην, είχεν άποδειχθή μετά παρέλευσιν ολίγου 
μόνον χρόνου άβεβαία άνακωχή δπλων. Ό Βο- 
ναπάρτης ήτο είς άκρον φιλόδοξος· όνειρα μεγα
λείου καί δόξης διεσταυροΰντο έν τή μεγαλεπη- 
βόλφ αύτοΰ διανοία· άκόρεστος ήτο ή πρός έργα 
καταπληκτικά ροπή αύτού. ’Ήδη έν ’Ιταλία, 
εν Ολλανδία, εν Ελβετία ζαί έν Γερμανία είχεν 
έπιβληθή ώς δεσπότης καί κύριος, καί διακαής 

ήτο καί άκράτητος ό πόθος του νά έπιβάλη τόν 
νόμον του καί έν ’Αγγλία εμφανιζόμενος αίφνης 
εν αύτή τή πόλει τοΰ Λονδίνου. Προ πολλού 
προπαρεσκευάζετο είς τήν τολμηρά·? ταύτην έπι- 
χείρησιν· είς τά βόρεια τής Γαλλίας παράλια 
εύρίσκοντο συγκεντρωμένα ισχυρά σώματα στρα
τού, καί στόλος φορτηγών πλοίων, προσφορών 
εκουσίων τοΰ γαλλικού έθνους, ήτο ελλιμενισμένος 
παρά τόν πορθμόν, έτοιμος είς πρώτην διαταγήν 
νά μεταφέρη τόν πόλεμον είς τά σπλάγχνα αύτά 
τοΰ ασπόνδου έχθροΰ.

Έν μέσφ τής ειρήνης, πρός τό πείσμα τής 
’Αγγλίας καί περιφρόνησιν τής Γερμανίας, ό 
στρατηγός MOBTIER είσήλθεν αίφνης είς Άννό- 
βερον, ήνάγκασε τήν μικράν τής πόλεως φρουράν 
νά συνθηκολογήση , απέκλεισε·? δλους τούς λι
μένας τοΰ ’Άλβιος ποταμού καί έπέβαλεν είς 
τας μεγαλειτέρας τών πόλεων βαρυτάτην έκτακτον 
φορολογίαν. Καί τό μέν γερμανικόν κράτος 
έτρεμε·? έν άκινησία, ό δέ νέος Τσάρος φρίσσων 
εολεπε τήν όσημέραι αύξανομένην υπεροψίαν τοΰ 
αΰθάδους Γάλλου κατακτητοΰ. Ό φόνος τοΰ 
άτυχούς δουκός τής Άγγιένης είχεν ήδη κατα
ταράξει τήν εύαίσθητον καί γενναία·? καοδίαν τοΰ 
αύτοκράτορος τής 1’ωσσίας, ’Αλεξάνδρου Α'. 
Άφ’ ού δμως ό Ναπολέων έπέθηκεν έπί τοΰ 
μετώπου αύτού τό αύτοζρατοριζόν διάδημα καί, 
το άπιστευτον πάντων, τό σιδηρού·? τών Λομ
βαρδών στέμμα- άφ’ ού προσποιούμενος τον 
φίλον είσήλασεν είς τάς παραρρηνίους χώρας καί 
διά τής σιδηράς αύτοΰ χειρός καθυπέβαλεν είς 
τό θέλημά του τήν Ισπανίαν καί τήν 'Ολλαν
δίαν, ή οργή τοΰ Τσάρου δέν είχεν όρια.

Ό τάς τύχας τής ’Αγγλίας διέπων τότε 
έξοχος πολιτικός άνήρ Γουλιέλμος Πίττ εύρεν 
εύπρόσδεκτον ηχώ δτε άνεζοίνωσε τή αύλή τής 
Πετρουπόλεως, δτι ή Εύρώπη σύμπασα ούδέποτε 
ήθελε·? άπολαύσει ειρήνης διαρκούς καί βεβαίας 
εως δτου αί έπαναστατικαί ίδέαι ευρισζον τήν 
έπικύρωσίν των έν Γαλλία ύπό τό σκήπτρον 
στρατιώτου ήγεμόνος, δεσποτικοΰ καί έτοιμοπο- 
λέμου. 0 αύτοκράτωρ ’Αλέξανδρος προθύμως 
έδέχθη τήν προτεινομένην αύτώ χεΐρα. Μετ’ 
ού πολύ και ή Αύστρία καί ή Σουηδία προσήλ- 
θον είς τήν συμμαχίαν, ώς καί τό βασίλειον τής 
Νεαπόλεως, άμα μαθό·? δτι στόλος άγγλο-ρωσ- 
σιζός ένεφανίσθη είς τά παράλια τής Καμπανίας.

ΊΙ Ηρωσσία ήτο τό μόνον κράτος, δπερ έδί- 
σταζεν άκόμη μέ δλας τάς κραυγάς τής φιλο- 
πολέμου μερίδος, έπί κεφαλής τής όποιας ΐσταντο 
ή γενναιόφρων βασίλισσα Λουίζα καί ό πρίγκηψ 
Λουδοβίκος Φερδινάνδος, δν ό στρατός έλάτρευεν. 
Δυστυχώς τόν φιλύποπτου καί άδρανή βασιλέα 
Φριδερΐκον Γουλιέλμον ήγον καί έφερον άνδρες 
ανευ πατριωτισμού, άνευ πρωτοβουλίας, άνευ 
αισθήματος άξιοπρεπείας, ό HaUGWItz, ό Lom
bard καί ό Βευμε.

Ό Τσάρος μετ’ άκρας δυσαρέσκειας έβλεπε 
τήν άπόφασιν τής ΙΙρωσσίας νά τηρήση άκρα·? 
ουδετερότητα, καί προσεπάθει πάση δυνάμει νά 
έλκύση τόν γείτονά του πρός τό σχέδιον, δι’ ού 
ό ζωηρός έκεΐνος καί εύγενής ήγεμών διενοεΐτο 
νά έλευθερώση τόν κόσμον δλον. Διό καί έν
τονους άπηύθυνε τή Ηρωσσία παραστάσεις, αΐ
τινες δμως έτι μάλλον ύπεστήριζον τόν δειλόν 
βασιλέα εις τήν άπόφασιν του.

Ούδέν ήτο άρεστώτερον τώ Ναπολέοντι ή νά 
ΐδη άναφυομένας νέας περιπλοκάς έν τή ηπειρω
τική Εύρώπη. Αί προσπάθεια! του ν’ άπομα- 
κρύνη τόν άγγλικόν στόλου άπό τοϋ πορθμού 
έναυάγησαυ άπέναντι τής σταθεράς άποφάσεως 
τοΰ στολάρχου Νέλσωνος· ό γαλλικός στρατός, 
σχεδόν έν αποσυνθέσει ευρισκόμενος έμεινεν άπο- 
κεκλεισμένος πρό αύτής τής πρός τήν ’Αγγλίαν 
όδοΰ. Μετ’ εύδομύχου έπομένως άγαλλιάσεως 

ό Ναπολέων έβλεπε τούς άντιπάλους του έτοι- 
μαζομένους εις αμοιβαία·? έπίθεσιν καί τό στρα
τηγικόν του πνεύμα ενεδωκε παλιν μιαν τών 
θαυμάσιων έκείνων λάμψεων, αΐτινες τοσοΰτον 
έδόξασαν αύτόν. ΊΙ ακλόνητος είς τόν άστέρα 
του πεποίθησις ένέπλησε καί πάλιν τήν καρδίαν 
του. Άπο τής μεσημβρινής Γερμανίας ούδείς 
τφ έπέκειτο κίνδυνος· τά μικρότερα κράτη δλα, 
ή Βάδη, ή Βυρτεμβέργη καί αύτή ή Βαυαρία 
άνεγνώριζον αύτόν μόνον κυρίαρχον καί άνώ- 
τατον άρχοντα. "Εν νεΰμά του ήρκει δπως οί 
στρατοί τών γερμανικών έκείνων κρατών δράμωσι 
καί ένωθώσι μετά τοΰ γαλλικού στρατού. Η 
Ηρωσσία διετήρει τήν ούδετερότητά της καί μέ 
δλας τάς καταβαλλομένας προσπάθειας δέν έπεί- 
θετο νά προσέλθη. Μάτην έζήτει ό Τσάρος νά 
έπιτραπή ή διάβασις τοΰ ρωσσικοΰ στρατού διά 
τής πρωσσικής χώρας· μάτην ή Αύστρία έπεμπε·? 
άπεσταλμένους έπί άπεσταλμένων ό βασιλεύς 
Ί’ριδερΐζος Γουλιέλμος έμενεν άκατάπειστος.

Έπήλθεν δμως περιστατικού, τό όποιον ζαί 
τήν Πρωσσίαν ώθησε πρός το μέρος τών συμ
μάχων. Προσβολή βαρεία έγένετο έζ μέρους 
τής Γαλλίας κατά τής πρωσσικής τιμής. Ή 
γάλλος στρατάρχης Βερναδόττης μεταβαίνων είς 
Οΰλμην είχε λάβει παρά τοΰ Ναπολέοντος ρητήν 
έντολήν νά μή σεβασθή τήν ούδετερότητά τής 
μιζράς ήγεμονίας τής Άνσπάχης, άλλά νά διαβή 
διά μέσου αύτής. Τοΰτο έπραξεν ό Ναπολέων 
δπως άποδείξη δτι ούδεμίαν όιφειλε νά μετα- 
χειρισθή αβροφροσύνην απέναντι τής ΙΙρωσσίας, 
ήτις ώς δύναμις δλως δευτερεύουσα δέν είχε 
κατ’ αυτόν ούδέ δικαίωμα νά παραπονεθή διά 
τήν τών συνθηκών καταπάτησιν. 'Ο Φριδερΐκος 
Γουλιέλμος, μαθών τήν διάβασιν τοΰ Βερνα- 
δόττη διά τής Άνσπάχης έγένετο έξαλλος έζ 
τής οργής- ό στρατιώτης είχε πάλιν άναγεννηθή 
έν αύτώ. Μάτην έπροσπάθησεν ό Ναπολέων 
δι’ έπιστολών νά χαραζτηρίση τό συμβάν τοΰτο 
<ός δλως άσήμαντον. '0 βασιλεύς διέταξε·? άμέ
σως τήν έπιστρατείαν, έπέτρεψε τή Ί’ωσσία τήν 
διάβασιν διά τής Σιλεσίας ζαί παρητήθη πάσης 
πρός τήν Γαλλίαν ύποχρεώσεως. II πολεμική 
μέρις έν Βερολίνφ έθριάμβευσε, καί ό στρατός 
μετά θάρρους καί πεποιθήσεως, οΐαν είχε κατά 
τούς χρόνους τοΰ μεγάλου Φριδερίκου άνεχώρησε 
διά τά σύνορα. Καί έν Βιέννη καί έν ΙΙετρου- 
πόλει ένόησαν δτι είχεν έλθει ή κατάλληλος 
στιγμή, δπως καί ή Ηρωσσία προςέλθη είς τόν 
σύνδεσμον. '0 Τσάρος έσπευσεν είς Βερολΐνον, 
ένθα ήδη εύρίσκετο ό αύστριαζός άρχιδούξ Αν
τώνιος ώς άντιπρόσωπος τοΰ άδελφού του, τοΰ 
αύτοκράτορος, καί τή 3 Νοεμβρίου 1805 ύπε- 
γοάφη έν ΙΙοτσδάμη συνθήκη, δΐ ής ή Ηρωσσία 
άνελάμβανε τήν μεσολάβησιν μεταξύ τής Γαλλίας 
ζαί τών συμμάχων. Συνέδριο·? οέ έπρόκειτο νά 
έξασφαλίση τήν εύρωπαϊκήν ειρήνην.

Π κυρία πολιτική πράξις είχε τελειώσει. 
'Ο άρχιδούξ Αντώνιος άνεχώρησεν· άλλ’ ό αύ- 
τοζράτωρ Αλέξανδρος ήθελε·? έπίλογον, συνάδοντα 
πρός τήν αισθηματικήν αύτοΰ φύσιν. Νύξ σκο
τεινή, νύξ Νοεμβρίου μηνός έπεζάθητο έπί τής 
ΓΙοτσδάμης. Έρημοι ζαί νεκραί ήσαν αί οδοί 
καί αί πλατεΐαι τής πόλεως, ζαί λεπτή βροχή 
κατέπιπτεν έπί τοΰ λιθοστρώτου.

Οί κώδωνες τής έκκλησίας τής φρουράς, 
παίζοντες τό γνωστόν άσμα. ' Έσο πιστός καί 
τίμιος,” έχαιρέτιζον τήν δωοεκάτην τής νυκτος 
ώραν, τήν ώραν τών φαντασμάτων, δτε προ τής 
θύρας τοΰ ναοΰ έστάθη αμαξα αύλιζή άνευ οικο
σήμων. Τρεις μορφαί υψηλού άναστήματος άπέ- 
βησαν τής άμάξης, προσήλθον είς τήν θύραν, 
ήτις είς δοθέν σημείο·? ήνεφχθη, καί είσήλθον 
άσκεπεΐς είς τόν έρημον ναόν. Νεωκόρος καί 
δαδούχος προεπορεύον.το ώς οδηγοί. Φαντάστι- 

ζώς έτρεμε·? ή μικρά δάς ζαί έφιότιζε τάς ύψηλάς 
στήλας, καί οί σκοτεινοί θόλοι αντηχούν άπο 
τών βημάτων τών νυκτερινών Οδοιπόρων. ’Όπισθεν 
τοΰ βωμού καί κάτωθεν τοΰ άμβωνος ή μικρά 
συνοδεία έστάθη ένώπιον κιγζ.λιδωτής θύρας- αί 
σιδηραί ζιγζλίδες έτριξαν ζαί έφάνη μικρά δίο
δος, οδηγούσα είς στενόν υπόγειον, τό όποιον 
έπλήρουν σχεδόν ολόκληρον δύο μετάλλινοι νε- 
κρικαί λάρνακες. Ήσαν αί δύο αύται λάρνακες 
ό τάφος τοΰ μεγάλου τής ΙΙρωσσίας βασιλέως καί 
στρατιώτου καί ό τάφος τοΰ υιού του. Κρατούσα 
τήν άναπνοήν της καί δυσκόλως καταπνίγουσα. 
τήν άκρα·? αύτής συγκίνησιν είσήλθεν ή βασίλισσα 
Λουίζα εις το υπόγειον, στηριζομένη έπί τοΰ 
βραχίονος τού Τσάρου. Ι'.ΐπετο ό Φριδερΐκος 
Γουλιέλμος*  σύννοφρυς καί σύννους, δστις μετά 
τίνος δυσκολίας είχε παρακολουθήσει τόν δια
πρεπή αύτοΰ'ξένον. Ό Φριδερΐκος Γουλιέλμος 
δέν ήτο φύσεως ρωμαντικής καί έθεώρει οιονεί 
βεβήλωσιν τό διαταοάττειν τήν ήσυχίαν τοΰ τά
φου ζαί άναμιγνύειν τούς μάζαρας είς τά πάθη 
τοΰ ζόσμου τούτου. ΤΙ είπον οί δύο έζεΐνοι 
ήγεμόνες ζαί ή βασίλισσα έν τώ ύπογείφ έζείνφ 
θόλιυ — ούδείς ποτέ έμαθε. Γνωστόν είναι 
μόνον δτι ό Αλέξανδρος πλησιάσας προς τόν 
τάφον ώμίλησε μετά μεγάλης συγκινήσεως καί 
δτι άσπασθείς τό ψυχρόν μέταλλο·? καί προσευ
χηθείς έφ’ ικανήν ώραν περιπαθώς έσφιγξε τάς 
χεΐράς τοΰ βασιλικού τής ΙΙρωσσίας ζεύγους. 

’Ένδαζους ιστατο ή βασίλισσα καί οί οφθαλμοί 
αύτής ήσαν πλήρεις εύέλπιδος ένθουσιασμοΰ. 
Καί ό βασιλεύς δμως ήτο συγζεζινημένος, καθότι 
τήν στιγμήν έκείνην έθεώρει μυστηριώδη καί 
σοβαρά·?, στιγμήν έπισφραγίζουσαν σύνδεσμον 
ζωής καί θανάτου.

"Οταν δέ έξελθόντες τής κρύπτης οί τρεις 
ήγεμόνες είσήλθον πάλιν είς τον ναόν, ό Αλέ
ξανδρος ύψωσε τήν χεΐρά του ένώπιον τοΰ βωμού 
ώς νά ώρκίζετο, καί είτα συνοδεύσας τήν βασί
λισσαν μέχρι τής άμάξης μετά ίπποτικής εύγε- 
νείας ζαί σφίγξας τήν χεΐρα τού βασιλέως έσπευσεν 
είς άναζήτησιν τής άμάξης του, ήτις έμελλε νά 
μεταφέρη αύτόν παρά τώ στρατώ του. Καθ’ 
ήν στιγμήν δέ έπέβη τής άμάξης οι ζιόδωνες 
τής έκκλησίας, άναγγέλλοντες τήν μίαν μετά 
τό μεσονύκτιον ώραν, έπαιζον τήν γλυκεία·? 
μελφδίαν των, ήτις άντήχει ώς άπήχημα άπο- 
μεμακρυσμένου ζαί ειρηνικού κόσμου. Καί ό 
αύτοκράτωρ τυλυχθείς εις τόν μανδύαν του 
έκάθησε·? είς τήν σκοτεινήν γωνίαν τής άμάξης 
καί έβυθίσθη είς τάς σκέψεις του.

ΠΟΙΗΣΙΣ.

ΝΑΝΟΤΡΙΣΜΑ ΚΟΖΛΚόϊ.

(Κατά τό Ρωσικόν.)

Κοιμήσου λιονταράζι μου, μεγάλος νά μοΰ γεί- 

κοιμήσου· φεγζαριού χλωμή άζτίνα σέ φωτίζει.
Κΐ ένώ χαμόγελο γλυκό, στήν κούνια σου θ’ άφή-

ή Μάνα σου θά τραγουοή καί θά σέ νανουρίζη.

Μ’ όρμή μεγάλη (?οβολά , τοΰ Τέρικος*)  τό 
ρεύμα, 

καί βράχους, δένδρα, χώματα, έδώ κ’ έκεΐ 
σκορπίζει

Στήν όχθη στέκει ό Ταχίρ**)  μ’ αγριεμένο 
βλέμμα, 

καί γιαταγάνι κόκκινο, σέ πέτρα άκωνίζει.

*) Τέρικ, ποταμός είς Καυκάσια.
**) Ταχίρ, άγριο; καυκάσιο; ήρινς.

Μά ό πατέρας σου παλιό, άτρόμητο λιοντάρι, 
πετά στο Μαύρο καί σφιχτά, φουχτιάζει τό 

κοντάρι.
Κοιμήσου καί ό άγριος Ταχίρ άς φοβερίζη, 

ή Μάνα σου πάλιν τραγ·ουδεΐ, καί πάλιν να
νουρίζει.

Θάλθη καιρός ποΰ τό σπαθί, καί σύ θά άκωνίσης, 
ζαί στοΰ πολέμου τή φωτιά, τό Μαύρο θά 

φτερνίσης.
Τή σέλα του μ’ ολόχρυσα γαϊτάνια, θά κεντήσω, 

καί μέ κοντάρι ζαί σπαθί, έγώ θά σέ στολίσω. 
Έγώ ή πρώτη, τοΰ Βοριά*)  τό δρόμο, θέ ν’ 

ανοίξω
κί αστροπελέκι, στούς εχθρούς άπάνου, θά σέ 

ρίξω,
Μά τώρα λιονταράζι μου. στήν κούνια σου κοι-

δσο ποΰ νάλθη ό καιρός, νά ζώσης τό σπαθί σου.

Σάν παλλικάρι, σάν αετός, τήν Μάνα θ’ άντιζρίσης, 
ζαί μέ κοζάζου τήν καρδία, θά μ’ άποχαιρε- 

"ή’θ?·
Κΐ έγώ κρυφά, τύ δάκρυ μου, κρυφά Οέ νά τύ 

-χύσω,
ζαί τής καρδιάς μου τή φωτιά, στή μοναξιά 

Οά σβύσω.
Ταΐς μαύραις νύχταις θά. περνώ, έμπρος είς τήν 

IIαρθένα, 
καί ταΐς ήμέραις θά ρωτώ, ταΐς μάγησσαις 

γιά σένα.
Κοιμήσου λιονταράζι μου, κοιμήσου σταυραετέ 

μου, 
και 0’ άλθη ή ώρα τοΰ φτερού, κΐ ή ώρα τοΰ 

πολέμου.

Χρυσύ τής ΙΙαναγίας μας, μικρύ ζωνισματάζι 
Οά σοΰ κρεμάσω στύ λαιμό, δταν Οά πας στά 

ξένα,
καί πριν νά πέσης στον εχθρό, άρπαχτικό γεράκι, 

σ’ έκεΐνο νά προσεύχεσαι, καί νά Ουμάσ’ έμένα. 
Έζεΐνο, τής παλλικαριας τύ δρόμο, Οά σοΰ δείξη, 

ζαί νικητή, στήν αγκαλιά, ή μάνα Οά σέ σφίξη, 
Κοιμήσου τώρα ήσυχα, στήν άργυρή σου κλίνη, 

το λιονταράζι τό μικρό, λιοντάρι Οέ νά γείνη. 
Ν. Διίάρη;.

ΣΚΩΛ11Ξ ΚΛ1 ΧΡΤΣΛΛΙΣ.

— "Μακράν, μακράν μου φύγε, φύγε ποταπέ! 
Είς τόν πηλόν κυλίσθητι!

Πλησίον μου τί; σ' είπε νά έλθής; Είπέ! 
Καν τής ζωής σου φείσθητι!

Μακράν μου νά σέ ρίψω δέν θ’ άργήσω. 
Πλήν καί δέν άξιώ νά σ’ ατενίσω!” —

Ααλεΐ ή χρυσαλίς πρός σκώληκα μικρόν . . . 
Άλλά πτηνόν τι αδον ποΰ έκεΐ 
Τή χρυσαλίδι λέγει "Φίλη, τον καιρόν 
Δέν ένθυμεϊσαι, άλαζών, κακή, 
Καθ’ δν ήσο τώ σκώληκι όμοια;
Σ’ έτύφλωσε λοιπόν ή εύτυχία;” — 

Πέτρο; Ά π ο ο τ ο λ ί δ η ;.

ΦΙΛΙΠΠΟΙ.
'Γπύ II. Ματαράρα.

Παρά τούς πρόποδας βράχου ύψηλοκρήμνου, 
άπό τοΰ όποιου ό οφθαλμός βλέπει άπροσκόπτως 
άπό κορυφής μέχρι ποδών τό καθ’ δλον σχεδόν τύ 
έτος χιονοσκεπές δρος Πάγγαιονή Παγγαΐον? 
περίφημο·? διά τά χρυσά καί αργυρά αύτοΰ μεταλ-

*) Βοριάς, όνομα ίππου. 
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λεία καί τδ οΐζτρδν τέλος τοΰ άρχαιοτάτου άοιοοΰ, 
τοΰ'Έλληνος Δαυίδ, τοΰ όποιου ή λύρα έζίνει δέν
δρα και λίθους, έκειτο πόλις μεγάλη και πολυ
άνθρωπος, ήτις δυστυχώς σήμερον ούδέν έτερον 
παρουσιάζει είς το δμμα τοΰ διαβάτου ή σωρόν 
έρειπίων, εύγλωττων μαρτύρων τής πρώην αύτή: 
ακμής καί ευημερίας. 'II πόλις έκείνη. έρημος 
ακατοίκητος, εινε κτήμα (τσιφλίκι) ’Οθωμανού 
μπέη, καί οί βόες διέρχονται δι’ αύτής άρο- 
τριώντες το μετά συντριμμάτων άρχαίων μνη
μείων άνάμικτον αύτής έδαφος. Καί δμως τίς 
αγνοεί ή τίς δέν ήκουσε τδ όνομα τών Φιλίπ
πων, τής δευτέρας ταύτης Χαιρωνείας τής άρ
χαιότητος, δπου ή αυτοκρατορία έμονομάχησε 
πρδς τήν δημοκρατίαν καί έπεσεν αιμοσταγής ή 
δευτέρα μετά τοΰ μεγαλεπιβούλου καί γενναίου 
αύτής αρχηγού, έμπήξαντος έκ λύπης καί άπελ- 
πισίας έν τοΐς ήρωϊζοΐς αύτοΰ σπλάγχνοις τδ 
φονικόν φάσγανον; Τίς αγνοεί δτι έν Φιλίπποις 
έπαλήθευσεν ή πρόρρησις τοΰ φαντάσματος, δπερ 
ίδών ό Βρούτος έν Σάρδεσιν έτι ευρισκόμενος, 
ήρώτησε "δαίμων είσαι ή άνθρωπος”; 
Έκεΐνο δε τφ άπεκρίνατο "είμαι ό κακός 
σου δαίμων, καί θά μέ ΐδης αύθις”. Με
ταξύ τοΰ βράχου τούτου καί τοΰ Παγγαίου εκτεί
νεται εύρεΐα ζαί γόνιμος πεδιάς, 350 σταδίων 
έκτασιν έχουσα, περιρρεομένη ύπδ τοΰ Γαγγίτου 
ή ’Αγγίτου, παράγουσα βάμβακα, καπνόν, δη- 
μητριακούς καρπούς καί πολλά, άλλα, καί όνο- 
μαστή διά τήν γονιμότητα αύτής, ήτις ένεκα 
τούτου άρχαιόθεν εΐλκυσε πολλούς επαίνους καί 
πολλάς προύζάλεσεν έπιδρομάς.

Εις τήν γονιμότητα καί καλλονήν αύτής 
οφείλεται καί ή μυθική παράδοσις τής αρπαγής 
τής Περσεφόνης. Ένταΰθα δ τοΰ Άδου θεός 
ΙΙλούτων, θέλων νά νυμφευθή ζαλλίσφυρον καί 
εύπάρειον παρθένον, ΐνα έν τοΐς καταχθονίοις 
αύτοΰ μεγάροις διέρχηται μετ’ δλιγωτέρας δυ
σαρέσκειας τδν άτελεύτητον αύτοΰ βίον, διότι 
ούδεμία έδέχετο θρόνον έν χώραις σκοτει- 
ναΐς καί άνηλίοις, άπελπισθείς άπεφάσισε νά 
μετέλθη τήν βίαν, τδ έσχατον καταφύγιου τών 
άπηλπισμένων. Καί δή ήμέραν τινά, ήνφ ή 
ώραία θυγάτηρ τής Δήμητρας Ιίερσεφόνη έδρεπεν 
άνθη έπί τής ανθόσπαρτου τών Φιλίππων πεδι
άδος, ή γή έσείσθη, έκ τών σπλάγχνων αύτής 
άνέδυ ό μέλας θεός έπί τοΰ βασιλικού αύτοΰ 
δίφρου ζαί άρπάσας τήν περίτρομου νεάνιδα 
φχετο άπιών. Άλλ’ ένφ μεθ’ ορμής διέτρεχε 
τό πεδίον, Οραύεται ό άξων τής άμάξης του 
παρά τδ παραπόταμον, δπερ ένεκα τούτου κατά 
τδν Άππιανδν έζλήθη Ζυγάκτης.

Ως γνωστόν τδ μέρος τούτο τής Μακεδονίας 
πρδ τοΰ Φιλίππου, τοΰ πατρός τού μεγάλου 
’Αλεξάνδρου, συμπεριελαμβάνετο είς τήν Θράκην 
μετά παντός τού Παγγαίου, οί δέ πρώτοι κά
τοικοι ήσαν Θράκες ή Σάτραι βαρβαρική φυλή. 
Κατά τδν 10'" περίπου Π. X. αιώνα οί Θάσιοι 
δντες ισχυροί κατά θάλασσαν κατέλαβαν δι’ 
αποικιών τό παρά τδ Παγγαΐον πεδίον καί έγέ
νοντο κύριοι τών μεταλλείων εις ά είργάζετο 
μέγας άριθμδς δούλων. Τών μεταλλείων τού
των μόνον ή φήμη διετηρήθη, διότι ούδείς σή
μερον έν αύτοΐς εργάζεται, ούδ’ εινε δυνατόν νά 
έργασθή, ένεκα τών σημερινών ήμερομισθίων, 
άτινα ήθελον άπορροφήσει άπαν τδ τού έζμεταλ- 
λευτοΰ κέρδος. Διά τούτο οί παρά τδ Παγγαΐον 
κάτοικοι περιορίζονται είς τήν κατασκευήν άν- 
θράζων, οϋς κομίζουσιν έν Καβάλλα καί Προβίω. 
Οποια διαφορά! "Αλλοτε αί ήμίονοι ζατηρχοντο 

τού Παγγαίου μετά φορτίου άργύρου ζαί χρυ
σού, σήμερον ζαταβιβάζουσιν άνθρακας. Τοΰτο 
νομίζω εινε άρκούντως χαρακτηριστικόν τής νΰν 
καταστασεως τών άτυχων τούτων τόπων.

Κατ’ εκείνον τον αιώνα οί Θάσιοι κατέλαβον 

τήν θέσιν τών κατόπιν Φιλίππων κατεχομέ- 
νην υπό τής αύτόχθονος φυλής τών Θρακών, 
ούς έξώσαντες έκτισαν πόλιν, ήν έκ τών έν 
αύτή άναβλυζόντων πηγαίων ύδάτων ώνόμασαν 
Κρηνίδας. Άλλά μετ’ ου πολύ έκδιωχθέντες 
ύπο τών βαρβάρων ή ένεκα άλλων λόγων άγνωστων 
ήμΐν ήναγκάσθησαν νά έγκαταλίπωσι τήν αποι
κίαν αύτών.

Κατά τδ 360 II. X. οί Θάσιοι, τή συνδρομή 
εξόριστων Αθηναίων ύπο τοΰ Καλλιστράτου οδη
γούμενοι. κατέλαβον αύθις τάς Κρηνίδας καί 
έπανέλαβον τάς εκμεταλλευτικά: αύτών έπί τοΰ 
Παγγαίου έργασίας, κατασχόντες καί τήν γεί
τονα αύτής Δάτον, ε’ις ήν έγκ.ατεστάθησαν οί 
μετά τοΰ Καλλιστράτου Αθηναίοι.

’ |·.ν τούτοις αι ενοχλήσεις τών περίοικων 
Θρακών δέν έπαυον, άποπειρωμένων έκάστοτε 
ν’ άνακτήσωσι τοσοΰτον επίκαιρον θέσιν, καθόσον 
μάλιστα τά τών Θασίων πράγματα δέν έβαινον 
καλώς, ή δέ μητρόπολις ήδυνάτει προστατεΰσαι 
την άπειλουμένην άποιζίαν. Έν τοιαύτη περι- 
στάσει οί τών Κρηνίδων κάτοικοι έπεζαλέσθησαν 
τήν συνδρομήν τοΰ πανισχύρου τότε ήγεμόνος 
τής Μακεδονίας Φιλίππου, οστις διανοούμενος 
νά καταστήση τήν πόλιν ταύτην πρόμαχον κατά 
τών Θρακών ζαί έξασφαλίση έκ τών επιδρομών 
αύτών τήν μεταξύ Στρυμόνος καί Νέστου νέαν 
Μακεδονικήν επαρχίαν, περιλαμβάνουσαν θέσεις 
άξιολόγους ζαί τόπους άρκούντως προσοδοφόρους, 
δέν ώζνησε νά. μεταβή αύτοπροσώπως είς Κρη
νίδας καί όχυρώση αύτάς διά μεγάλου καί 
ισχυρού τείχους, καί πληρώσας οίζητόρων με- 
τονομάση διά τοΰ ίδιου όνόματος.

Ίνα τίς λάβη ιδέαν περί τε τής τοποθεσίας 
ζαί τών άλλων πλεονεκτημάτων τής διασήμου 
ταύτης πόλεως παραθέτομεν τήν ύπό τοΰ Κατα- 
κουζηνοΰ γενομένην περιγραφήν αύτής, ήν έπι- 
τοπίως άναγνόντες εύρομεν οσον ένεστι άκριβή. 
"Έπί τίνος ύπωρείας, τής Φιλιππησίων πόλεως 
"κείμενης, τδ μέν ύπέρ τήν πόλιν άβατόν έστι 
"διά σκληρότητα καί φάραγξι βαθείαις καί κρη- 
"μνοΐς καί πέτραις περιειλημμένον. Τδ δ’ ύπδ 
' τήν πόλιν λεΐον δν, τέναγος έστι καί τέλμα 
"βαθύ ελώδες καί υδασι πολλοΐς κατάρρυτον. 
' Στενή δέ τις δίοδός έστι μεταξύ τής πόλεως 
"καί τοΰ τενάγους.”

ΊΙ έζτασις τής πόλεως κατ’ άρχάς ήτο μι
κρά, περίοριζομένη είς μόνας τάς ύπωρείας τοΰ 
περικρήμνου βράχου. Κατόπιν όμως καθ’ δσον 
ηύξανε τδ πλήθος τών κατοίκων, έξετείνετο βαθ
μηδόν πρδς το πεδίον ζαί ιδίως βορειοανατολι- 
κώς, δπου φαίνονται έρείπια δημοσίων οικοδομών 
ίσως έξ έκείνων δι’ ών ό Φίλιππος είχε κοσμήσει 
τήν πόλιν ταύτην, ήτις είς τδν βασιλέα τούτον 
ώφειλεν ού μόνον τήν άσφάλειαν άλλά ζαί τήν 
οικονομικήν αύτής έπίδοσιν. Κατά τήν μαρτυρίαν 
τοΰ Διοδώρου καί Στράβωνος μόνον έκ τών 
μεταλλείων είσέπραττεν έτησίως ύπέρ τά χίλια 
τάλαντα.

Κατά το 168 11. X. ύποταχθείσης τής Μα
κεδονίας είς τήν 'Ρώμην διά τής ζαταστρεπιζής 
ήττης τοΰ έσχάτου αύτής βασιλέως Προυσίου 
περί ΙΙύδναν, ένθα ό Λεύκιος Αιμίλιος Παύλος 
ήοατο περιφανεστάτην νίκην, περιήλθε καί ή 
μεταξύ Στρομόνος καί Νέστου χώρα εις τήν 
'Ρωμαϊκήν κυριαρχίαν ζαί άπετέλεσε τδ έν έκ 
τών τεσσάρων διαμερισμάτων, είς ά ύπδ τών 
Ρωμαίων διηρέθη ή Μακεδονία. Τοΰ πρώτου 

πρωτεύουσα μέν κατέστη ή Άμφίπολις, τοΰ 
δευτέρου μέρους ή Θεσσαλονίκη, τοΰ τρίτου ή 
ΙΙέλλα καί τού τετάρτου ή ΙΙελαγωνία, τά νύν 
Βιτώλια, ούχ ήττον οί Φίλιπποι δέν έπαυσαν 
οιατηροΰντες τήν σπουδαιότητα αύτών ήν ώφειλον 
είς τήν έμπορικήν αύτών έπίδοσιν, ήτις ούδόλως 
έμειώθη ύπό τήν Ρωμαϊκήν κυριαρχίαν. Τού- 
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ναντίον ή πόλις αύτη προήχθη έτι μάλλον μετά 
τήν συναφθεΐσαν παρ’ αύτή μάχην μεταξύ Όκ- 
ταβίου ζαί Αντωνίου άφ’ ένδς ζαί Βρούτου καί 
Κασσιου άφ’ ετέρου, τών μέν τήν κατάλυσιν 
"ή; ισχύος τού δήμου έπιδιωζόντων, τών δέ τήν 
διάσωσιν τής κινδυνευούσης δημοκρατίας. Όκτώ 
μυριαοες πεζών καί δύο μυριάδες ιππέων άπε- 
τελουν τον στρατόν τού Βρούτου καί Κασσίου, 
δεκαζιςμύριοι δε πεζοί καί τρισμύριοι ιππείς τον 
στρατόν τών δύο τριάρχων Όζταβίου καί ’Αν
τωνίου. "Απαν τδ μέγα τοΰτο πλήθος έστρατο- 
πεοευσεν απέναντι τών Φιλίππων, ών οί κάτοικοι 
άπαθεΐς καί άδιάφοροι έθεώντο τήν παράταξιν, 
ουδεν έλπίζοντες έκ τής έκβάσεως τής συγζρο- 
τηθησομένης μάχης. 'Ως γνωστόν ό Βρούτος 
έπολέμησε γενναιότατα καί διέσπασε τδν στρατόν 
τοΰ Όζταβίου, καί τής νίκης ήδη ήπτετο, οτε 
μοίρα όλεθρία τιμωρούσα τδ κατά Καίσαρος 
έγκλημά του, ένέβαλεν είς τδν στρατόν τοΰ 
Κασσίου φόβον καί ταραχήν καί έκλινε πλάστιγγα 
ύπέρ τών τριάρχων, οίτινες μόλις έπίστευον είς 
τούς δφθαλμούς των. Είς μάτην ό Βρούτος 
μετά τήν αύτοκτονίαν του συστρατήγου Κασσίου, 
ον εζλαυσε πικρώς, έπισυνάξας τούς διεσκορπι- 
σμενους στρατιώτας του έπανέλαβε τήν μάχην 
ένθαρρύνας αύτούς διά πολλών ύποσχέσεων καί 
λόγων. Είς μάτην έζ νέου έ&ραυσε τάς τάξεις 
τών άντιπάλων όρμήσας έπί κεφαλής τοΰ πεζικού 
αύτοΰ στρατεύματος καί βοηθούμενος ύπδ τοΰ 
ιππικού. Οι στρατιώται τοΰ Κασσίου μετέοωκαν 
αύθις τδν πανικόν αύτών φόβον καί απαν τδ 
στράτευμα έτράπη εις φυγήν, ήν μάτην έζήτησε 
ν αναχαίτιση ό άπηλπισμένος ήρως. Ίδών πρδ 
αύτοΰ πίπτοντας τδν υιόν τού Κάτωνος καί τδν 
αδελφόν τοΰ Κασσίου καί έγκαταλειφθείς ύπδ 
τών στρατιωτών του ήναγζάσθη έν τέλει νά ύπο- 
χωρήση ζαί ζαταφύγη είς σπήλαιον τι δπου 
άφοΰ έπί μικρόν άνεπαύθη ύψωσα: εις τδν ούρα- 
νδν τά δ'μματα είπε τούς στίχους τούτους τοΰ 
Εύριπίδου.

Ώ τλήμον αρετή, λόγος αρ’ ήσθ’, έγώ δέ αέ 

‘Ως έργον ήαζουν, σΰ δ’ άρ’ έδούλευες τύχη.

Θεωρήσας δέ τήν ζωήν βάρος μετά τήν απώ
λειαν τής έλευθερίας τής πατρίδος του ηύτοκτό- 
νησεν έπιρρίψας έαυτδν έπί ξίφους γυμνού, δπερ 
κατ’ επίμονον παράκλησίν του έξέτεινε πρδ αύτοΰ 
ό φίλος του Στρατών, τδ 42 Π. X. έτος.

Ό Όζτάβιος μετά τήν μάχην ταύτην άνέδειξε 
τούς Φιλίππους άποιζίαν 'Ρωμαϊκήν, έκάλεσεν 
αύτήν Αύγούσταν Ιουλίαν Φιλιππικήν 
καί ώς αναφέρει ό Άππιανδς καί Δίων ό Κάσ- 
σιος έκόσμησεν αύτήν διά διαφόρων οίκοδοαη- 
ματων. Εν τινι των τελευταίων ημών εκορομων 
είς Φιλίππους εύρομεν στήλην τεθραυσμένην 
φέρουσαν τήν έπιγραφήν Αύγούστα ’Ιουλία.

( Επεται τό τέλος.)

ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΕΥΡΩΠΗΣ.

Έν τω ιστορίζω καί φυλετικω λαβυρίνθω τών 
έθνών τής άνατολικής Εύρώπης πολλάκις παρί- 
σταται ή ανάγκη άριαδνείου τινός μίτου δςτις 
νά ζαθοδηγήση τδν περί τήν πολιτικήν ή τήν 
ιστορίαν τών λαών τούτων άσχολούμενον.

Τό θέαμα είναι πράγματι ποικιλότατου καί 
πολυμορφώτατον. Τήν ανατολικήν Εύρώπην οι- 
κούσι λαοί, ών ή άφετηρία ύπήρξε ποικίλη- 
λαοί έν χρόνοις παλαιτάτοις έποικήσαντες αύ- 
τόσε έζ τών χωρών τοΰ Παμίρ, ούδέποτε άνελ- 
θόντες είς τήν άζμήν πολιτικού βίου, άναγνω- 
ρισθέντες δ δμως ύπδ τής έπιστήμης ώς οί 
πρώτοι κάτοικοι τών χωρών τής άνατολικής 

Ευρώπης, ο’οι οί Ίλλυριοί ζαί οι άπόγονοι 
αύτών Αλβανοί, λαοί διακριθέντες έν τή αρ
χαία ιστορία, οίος ό έλληνικός, λαοί τής άρι- 
ανής ομοφυλίας συσταυρωθέντες μέν μετά τοΰ 
έλληνικοΰ κατά τούς βυζαντιακούς χρόνους, είτα 
οέ έν τοΐς νεωτέροις μάλιστα χρόνοις άναπτύ- 
ξαντες ίδιον, ανεξάρτητον βίον κοινωνικόν τε ζαί 
πολιτικόν, οίοι ό βουλγαρικός, ό σέρβικός, ό ρω- 
μουνικός, λαοί ταταρικής καταγωγής, οιοι ό 
τουρκικός καί ό ούγγρικός, έγκαταμιχθέντες σχε-

ΤΟ ΤΕΜΕΝΟΣ TOT ΟΜΑΡ ΕΝ ΙΕΡΟΤΣΑΛΗΜ.

δδν άδιασπάστως έν τή φορά τής ιστορίας έν 
μέσφ τών χωρών τής ελληνικής χερσονήσου καί 
μετ’ αύτής τής γερμανικής φυλής, λαοί ινδικής 
καταγωγής πλάνητες καί σζηνΐται έν τήΑνατολή, 
οίοι οί Αθίγγανοι, ζαί λαοί τέλος άνήζοντες 
μέν είς τήν ομοφυλίαν τών ίνδοευρωπαϊκών 
λαών, ιδίαν δ’ έν αύτοΐς κατέχοντες θέσιν, οίοι 
οί Αρμένιοι.

Εύνόητον εινε δτι λαοί τοσοΰτοι, εχοντες 
ιδίαν τήν καταγωγήν, τήν γλώσσαν, τήν ιστορίαν, 
ίδιον τδν βίον, ίδια τά συμφέροντα, προύκάλεσαν 
κατ’ δλίγον έν τή μεγάλη μάλιστα άνακινήσει 
τοΰ άνατολικοΰ ζητήματος πολλάς έρεύνας. Ανα
ρίθμητοι ο’ άληθώς εινε αί μονογραφίαι αί 
πραγματευόμεναι τήν εθνογραφίαν, τήν γλώσσαν, 
τήν μυθολογίαν, τήν λαϊκήν φιλολογίαν, τήν 
Ιστορίαν τών λαών τούτων. Ουτω δή διασζε- 
δασθείσης καί πληθυνθείσης τής μελέτης σχεδόν 
είς τδ έπ’ άπειρον, άναγκαία καθίστατο συγκε
φαλαιωτική τις έργασία, διευζολύνουσα τήν 
έρευναν καί συγκεντροΰσά πως τά δυσεύρετα, 

δυσξύμβλητα τοΐς πολλοΐς καί άπ’ άλλήλων 
διεστώτα.

Τδ βαρύ τοΰτο έργον άνέλαβεν ό γηραιός 
τής Φραγζοφουρτίας βιβλιοθήκη; "Εφορος Λαυ
ρέντιος DiefenbaCH, δςτις άπδ δεκάδων ήδη 
έτών εύδοκίμως άσχολεΐται περί τήν γλωσσο
λογίαν καί έθνολογίαν. Ή δέ περί ής ένταΰθα 
πρόκειται συγγραφή έπιγράφεται- "’Εθνογρα
φία τής άνατολικής Εύρώπης, ιδίως δε 
τής Χερσονήσου τοΰ Αίμου καί τών κα

τωτέρων παραδουνάβιων χωρών.” Ίδ 
βιβλίον έξεδόθη έν έτει 1880 έν δυσί τόμοις καί 
περιέχει ύλην πλουσίαν, άναφερομένην είς τήν 
καταγωγήν, τήν γλώσσαν, τά ήθη καί έθιμα, 
τήν φύσιν ζαί τήν ιστορίαν τών λαών, ους έθετο 
ό συγγραφεΰς ύποκείμενον τών έαυτοΰ μελετών.

Ή συγγραφή αυτή προελθούσα έκ τού καλά
μου γνωστότατου έν τή Εσπερία έθνολόγου καί 
γλωσσοδίφου έμελλεν, ώς είκός, νά έλκύση τήν 
προσοχήν τού εύρωπαϊκοΰ δημοσίου έν χρόνοις 
καθ’ ούς τάνατολικά πράγματα προύκάλουν ού 
μόνον τό διάφορον τών ιδιωτών, άλλά καί αύτής 
τής πολιτικής τήν σύντονον καί άποτελεσματικήν 
ένέργειαν. Αξιοπαρατήρητος δέ έλλειψις εινε 
δτι ούδείς έγένετο παρ’ ήμΐν λόγος περί τοΰ 
βιβλίου τούτου, τόσφ μάλλον δσφ μία τών κατ’ 
αύτοΰ τοξευθεισών κατηγοριών ύπήρξεν ή μομφή 
δτι ό συγγραφεΰς δέν έφρόντισε νά καλύψη τάς 
συμπάθειας αύτοΰ καί δή διαρρήδην έπέδειξε 
τδ φρόνημα αύτοΰ περί τής ύπεροχής τοΰ έλ- 
ληνικοΰ λαοΰ καί τοΰ είς αύτδν έπιφυλασσομένου 

μέλλοντος. Τήν έλλειψιν ταύτην ζαί μόνην 
σκοπώ νάναπληρώσω, καθιστών δι’ όλίγων γνω
στόν είς τούς έμούς συμπολίτας τό σπουδαΐον 
καί χρησιμώτατον έργον τού σοφού καί φιλέλ- 
ληνος συγγραφέως, ού ή άκριβής άνάλυσις δέν 
εινε τοΰ παρόντος.

Τήν ποικίλην έθνογραφικήν καί γλωσσολο- 
γικήν ύλην προςεπάθησεν ό συγγραφεΰς νά κα- 
τανείμη καί ταξινομήση ούτως έν τω βιβλίφ, 
ώςτε τοΰτο άφ’ ένδς μέν νά μή άποοάλη τδν

έπιστημονικδν χαρακτήρα, άφ’ έτέρου δέ νά 
καταστή εΰληπτον τοΐς πολλοΐς καί εύχάριστον 
είς τόν άναγνώστην κατά τό δυνατόν. Έπί 
τούτφ δέ κατέταξε τούς έθνικούς χαρακτήρας 
τών διαφόρων έξεταζομένων φυλών είς κατηγο
ρίας τινάς, αιτινες άποτελούσι τήν βάσιν έκαστου 
κεφαλαίου τοΰ συγγράμματος. Εινε δ’ αί κατηγο- 
ρίαι αυται αί έξής- Πρώτον μέν καταλέγονται 
τά δνόματα τών φυλών καί τών διαφόρων αύτών 
διακλαδώσεων μετά ζαί τών ειδικών ονομάτων 
τών άνθρώπων καί τής χώρας. Καί μακρότερος 
μέν λόγος γίνεται περί τών γενικωτέρων καί 
σημαντικωτέρων όνομάτων, τά δέ είδικώτερα, 
άναφερόμενα έν τοΐς προσήκουσι μέρεσι τών 
γλωσσολογικών, γεωγραφικών καί ιστορικών με
ρών έκάστης πραγματείας, δέν έξετάζονται μετ’ 
ίσης ακρίβειας καί λεπτομέρειας, οΐαν ήθελεν 
άπαιτήσει ειδική περί έκάστου λαοΰ συγγραφή.

'Ως κυριώδεις δέ έθνιζοί χαρακτήρες έκάστου 
λαοΰ, δν πραγματεύεται δ συγγραφεΰς, θεω
ρούνται ύπ’ αύτοΰ ή γλώσσα καί ή φύσις
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αύτοΰ, τήν δ’ έξέτασιν τής γλώσσης προτάσσει 
έκάστοτε, ώς έχούσης τι το άπτότερον και μάλ
λον ένιαΐον και σαφές, καίπερ μή άγνοών δτι 
ή νεωτέρα έθνολογική έπιστημη έν πολλοΐς διά 
τών ερευνών αύτής, και ιδίως διά τής παλαιον
τολογίας, ανέρχεται καί είς χρόνους, οΰς καλεϊ 
οίονει προγλωσσικοός. Ή δέ ύπ’ αύτοΰ καλού
μενη φυσις περιλαμβάνει τήν γνώσιν τών σω
ματικών ιδιοτήτων τών λαών, τοΰ σκελετού καί 
τοΰ κρανίου, τής χροιάς τοΰ δέρματος, τών 
δφθαλμών καί τών τριχών, τής κεφαλής καί 
απάντων αύτής τών μερών, τοΰ αναστήματος καί 
τοΰ σχήματος τοΰ κορμού, τοΰ μεγέθους τών 
άκρων είς ταύτα δέ πάντα προςτίΟενται καί 
τινες ψϋχικώτεραί πως ιδιότητες, οιον ή στάσις 
καί το βάδισμα, ή έκφρασις τών χαρακτήρων 
τοΰ προσώπου καί ή τών δφθαλμών.

Άπδ τών εξωτερικών δέ τούτων χαρακτήρων 
άφορμωμένη ή εθνογραφική μελέτη απτεται εΐτα 
τής ψυχής τών λαών, ήτοι τοΰ πνεύματος 
αύτών έν ταΐς ποικίλαις αύτοΰ άνωτέραις τε 
καί κατωτέραις έκφράσεσιν. Ένταΰθα ανήκει 
ή μελέτη τού καθόλου χαρακτήρας έκαστου λαοΰ, 
περιλαμβάνουσα τήν έρευναν τοΰ ιδιωτικού καί 
πολιτικού βίου, τών έν ειρήνη καί πολέμιο διαι- 
τημάτων, τής οικιακή; οικονομίας, τής αγρονο
μίας, τών ηθών καί έθίμων, τής ένδυμασίας, 
κατοικίας καί τροφής, τη; παιδείας, τής περί 
τάς τέχνας καθόλου καί τά γράμματα διατριβής 
καί άπαντα έν γένει τά δυνάμενα νά χαρακτη- 
ρίσωσι τδν βίον καί τήν κίνησιν τοΰ λαοΰ.

Άλλ’ δ DlEFENBACH μή περιοριζόμενος είς 
ταύτα πάντα, συμπληρόνει τήν περιγραφήν έκ- 
θέτων διά συνοπτικών άλλ’ εύγράμμων εικόνων 
καί τήν ιστορίαν έκάστου τών μελετωμένων 
λαών μετά τών αναγκαίων ειδήσεων περί τής 
γεωγραφία; αύτοΰ καί τής στατιστικής, καθ’ 
δσον ταύτα πάντα συντείνουσι πρδς πληρεστέραν 
κατανόησιν τών έθνολογικών αύτοΰ χαρακτήρων.

Έπι τοιούτων βάσεων ΐδρυθέν τδ βιβλίον 
περιλαμβάνει τήν έθνογραφίαν τών λαών τής 
ανατολικής Εύρώπης, ών ή γνώσι; εΐπερ τινί 
καί άλλο» διαφέρει ήμΐν τοΐς Έλλησιν. ’Αλη
θώς είς ήμάς έπιβάλλεται ύπό τε τής ιστορίας 
καί τής πολιτικής, ήτοι ύπό τε τοΰ παρελθόντος, 
παρόντος καί μέλλοντος, ή γνώσις ήμών τε αύτών 
καί τών λαών άφ’ ών καταγόμεθα ή μεθ’ ών 
έχομεν κοινήν τήν καταγωγήν, τών λαών μεθ' 
ών συνεζήσαμεν ή συζώμεν, λαών, φίλων τής 
χθές ή γειτόνων τής σήμερον ή πολεμίων τής 
αύριον. Άλλά δυστυχώς είνε έπίσης άληθές 
δτι τούς λαούς τούτους εΐπερ τις καί άλλος 
άγνοοΰμεν ήμεΐς αύτοί. Είνε δέ πλουσιώτατον 
τδ πανόραμα δπερ εκτυλίσσεται πρδ τών ήμε
τέρων δφθαλμών κατά τήν άνάγνωσιν τής συγ
γραφής τοΰ Diefenbach.

'Ο μέν πρώτος τόμο; περιλαμβάνει τά κατά 
τδ Τουρκικόν κράτος καί ιδία γίνεται έν αύτφ 
λόγος περί Αλβανών, Ιλλυριών, Θρακών, 'Ελ
λήνων καί 'Ρωμούνων. Έν δέ τφ δευτέρφ τόμφ 
έξετάζεται ή λιθουανοσλαβιζή ομοφυλία μετά 
ζαί τών Βουλγάρων, ή Τουρκική ομοφυλία, ή 
φιννική ομοφυλία, οί Αθίγγανοι, οί Αρμένιοι 
καί οί Καυκάσιοι. Περιττόν ίσως είνε νά έκ- 
θέσωμεν όπόσον είνε ποικίλη ή υλη ή περιεχο- 
μένη έν έκάστφ τών κεφαλαίων, ών τδν σκελετόν 
άνελύσαμεν ανωτέρω. '0 αναγνώστης άποκομίζει 
έκ τοΰ βιβλίου θησαυρούς γνώσεων παντοίων 
περί τών ύπ’ δψιν λαών, ών έκμανθάνει τήν 
καταγωγήν, τήν σωματικήν κατασκευήν, τον 
χαρακτήρα τής γλώσσης, τήν έν τοΐς έθίμοις καί 
τή διαίτη ιδιοφυίαν, τήν κοινωνικήν ή πολιτικήν 
προκοπήν καί αύτάς δέ καθόλου τάς τέχνας καί 
ιστορικά; περιπετείας. Ού μόνον δ’ έκ τοΰ βι
βλίου αύτοΰ πλεΐστα μανθάνει, άλλά καί άφορμή 

διδοται αύτώ δΐ αύτού ν’ άναδράμη είς τάς 
πηγάς καί τά βοηθήματα, έξ ών τήν ύλην ήν- 
τλησεν δ συγγραφεύς, δστι; είλικρινώ; καί φιλο
τιμώ; έφρόντισεν άποδίδων suuin cuique, νάνα- 
γράψη σχεδόν πλήρη τήν βιβλιογραφίαν τών ύπ’ 
δψιν θεμάτων.

Τοιαύτη δι δλίγων ή άξιόλογο; συγγραφή 
τού Diefenbach. Αυτονόητον είνε οτι έργον 
ουτω πολλά καί ποικίλα περιέχον δέν στερείται 
άναζριβιών τινων καί σφαλμάτων έν τοΐ; καθ’ 
έκαστα. Άλλά καθόλου εξεταζόμενου είνε άνά- 
γυωσμα διδακτικότατου καί τιμά άληθώς τήν 
πολυμάθειαν τοΰ γηραιού συγγραφέω;, κατορθώ- 
σαντο; νά περιλάβη πολλά καί σοφά έν χώρφ 
βραχεί.

Έν Λειψία τή 14/26 Ιανουάριου 1883.
'0 Ευρωπαϊκός τύπος ήσχολήθη κατά τάς 

τελευταία; ταύτα; ήμέρας σχεδόν άποκλειστικώς 
μέ τδ νέον έν Γαλλία έπεισόδιον, τήν φυλάκισιν 
δηλ. τοΰ πρίγκηπος 'Ιερωνύμου Βοναπάρτη, άνε- 
ψιοΰ τοΰ μεγάλου Ναπολέοντο; καί άντιπροσώπου 
τής ναπολεόντειου δυναστεία;. 'Ο πρίγκηψ 'Ιε
ρώνυμος, οστις άγει ήδη τδ εξηκοστόν τή; ήλι- 
κία; του έτος, βλέπων οτι ή γαλλική Δημοκρα
τία έκπίπτουσα καθ’ ήμέραν παρά τή κοινή 
γνώμη έπαθε ισχυρόν τραύμα διά τού θανά
του τοΰ Γαμβέττα, ένδς τών ίσχυρωτέρων αύ
τή; στήλων, ένόμισε τήν στιγμήν κατάλληλον 
ν’ άποτανθή άπ’ εύθείας πρδς τδν γαλλικόν λαόν 
διά διακηρύξει»;, ήν κατά χιλιάδα; άντιτύπων 
δλων τών χρωμάτων έτοιχοκόλλησεν είς τάς 
οδούς καί τάς πλατείας τής πρωτευούσης καί 
άπέστειλε πρδς διανομήν καί είς τάς έπαρχίας, 
καί έν ή μεμφόμενο; τής κυοερνήσεως διεξε- 
δίκει τά δικαιώματα του. "Αμα μαθοΰσα τοΰτο 
ή Κυβέρνησις κατεταράχθη καί έξέδωκεν ένταλμα 
συλλήψεως κατά τοΰ πρίγκηπος, άπαγγέλλουσα 
κατ’ αύτοΰ κατηγορίαν έπι άποπείρα άνατροπής 
τών καθεστώτων. ΤΙ σύλληψις τοΰ πρίγκηπος 
έγένετο άπροσκόπτω;, καί έκτοτε ό γόνο; τής 
αύτοκρατοριζής δυναστείας κρατείται έν τή φυ
λακή, μέχρι; ού άποφασίση ή Κυβέρνησις πώς 
πρέπει νά δικάση αύτόν. Συγχρόνως δέ, δπως 
προλάοη τοιαύτα; διαδηλώσεις, ή γαλλική ζυ- 
βέρνησι; σκέπτεται νά έξορίση πάντα; άνεξαι- 
ρέτω; τούς βασιλικούς ζαί αύτοζρατοριζούς πρίγ- 
κηπας, τού; διεκδικοΰντα; δικαιώματα έπι τοΰ 
θρόνου τή; Γαλλίας. Τό έπεισόδιον τούτο πρού- 
κάλεσε ζωηρά; έν τή βουλή συζητήσεις, ένθα 
τά διάφορα κόμματα συνεταράχθησαν, καί φαί
νεται δτι θέλει επιφέρει καί υπουργικήν κρίσιν. 
Τδ βέβαιον είναι οτι μετά τδν θάνατον τοΰ Γαμ
βέττα ή κυβέρνησις τή; Δημοκρατία; άπώλεσε 
τδ κυριώτερον αύτή; στήριγμα, καί ούδόλως 
παράδοξον να μάθωμεν έντδς μικρού τήν κατά- 
λυσιν αύτής. Γίς ό διάδοχος, άγνωστον, καθότι 
και μεταξύ τών κομμάτων τών άντιποιουμένων 
τήν διαδοχήν έν Γαλλία, μεγάλη ύπάρχει δια
φωνία.

Έν Βέρολίνω έπρόκειτο νά έορτασθή κατ’ 
αυτά; ή είκοσιπενταετηρίς τών γάμων τοΰ δια
δόχου αύτοκρατορικοΰ τής Γερμανίας πρίγκηπος. 
Καί ήδη αί προπαρασκευαί είχον γείνει, καί 
βασιλείς καί ήγεμόνες ήτοιμάζοντο νά μετα- 
βώσιν είς Βερολΐνον, βτε έπήλθεν αίφνης δ θά
νατος τοΰ δγδοηκονταετοΰς πρίγκηπος Καρόλου 

τής ΙΙρωσσίας, τοΰ μόνου έπιζώντος αδελφού 
τοΰ αύτοζράτορος. Συνεπεία τοΰ θανάτου τούτου 
αί έορταί άνεβλήθησαν καί ή ήμέρα "αργυρού 
γάμου” καί ευθυμίας μεταβάλλεται είς ήμέραν 
πένθους καί κηδείας. Ό πρίγκηψ Κάρολος, 
δστι; ουδέποτε έλαβεν ενεργόν μέρος είς τήν 
πολιτικήν, καί άν καί αντιστράτηγος, πάντοτε 
μακράν έμεινε τών πεδίων τής μάχης, ήτο πα
τήρ τού έν τφ γαλλο-πρωσσικφ πολέμφ διαζρι- 
θέντος πρίγκηπος Φριδερίκου Καρόλου.

Μέγιστον θαλάσσιον δυστύχημα συνέβη κατ’ 
αύτάς είς τά βόρεια τής Γερμανίας παράλια. 
Τδ λαμπρόν γερμανικόν άτμόπλοιον Κιμβρία, 
άναχωρήσαν έξ Αμβούργου είς Νέαν '1’όρκην 
με 500 περίπου έπιβάτας συνεκρούσθη έν μέσω 
πυκνής ομίχλης μετά αγγλικού άτμοπλοίου, 
"τού Σουλτάνου”, καί έβυθίσθη έν διαστήματι 
δέκα λεπτών τής ώρας. Έκ τών 500 έπιβατών 
τής Κιμβρία;, τών πλείστων Γερμανών μετανα
στών G5 μόνον διεσώθησαν, οί λοιποί δλοι εύρον 
οίζτρδν τάφον έν τή ψυχρά γερμανική θαλάσση. 
Σπαραξικάρδιοι είναι αί λαβοΰσαι χώραν σζηναί. 
Οί διασωθέντε; τρέμοντε; έτι ζαί φρίσσοντες 
διηγούνται τά καθ’ έκαστα τοΰ τρομερού τούτου 
ναυαγίου. Έν τφ έπομένφ ήμών τεύχει θέλομεν 
δημοσιεύσει τήν εικόνα τού ωραίου τούτου άτμο
πλοίου, ένδ; τών μεγαλειτέρων τή; γερμανικής 
Εταιρίας, ού δ πλοίαρχος Χάνζεν, δστι; καί 
συναπωλέσθη, ήτο εί; τών μάλλον διακεκριμένων 
ναυτικών τής βορείου Ι’ερμανίας, έκτελών πρδ 
είκοσι καί πλέον έτών τού; μεταξύ 'Αμβούργου 
καί Αμερικής πλόας.

Έξ Ελλάδος αγγέλλεται ή άποπεράτωσις 
τής δίκης τού Βελέντζα καί τών συντρόφων του. 
Ιδ δικαστήριον τών ένορκων έν Άθήναις έκή- 
ρυξεν άπαντα; τούς κατηγορουμένου; αθώους.

τδ παρελθόν έτος διέσεισε, τδ νέον 
Παρίσιοι! ΓΙόσην σημασίαν 

Ό θάνατος τοΰ Γαμβέττα
έτος

01ΚΟΝΟΜIΚII ΕΙIΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.
Έν Λειψία τή 14 26 Ιανουάριου 1883.

Εν τω προηγουμένφ ήμών δελτίο» άνεφέ- 
ρομεν τδ τέλος τής ύψώσεως. Τέλος ύψώσεως, 
αρχή έζπτώσεως! Ιδού ή αλληλουχία έν τοΐς 
χρηματιστηρίοις. Μέχρι τινδς έλατρεύομεν τόν 
ήλιον, έν δσφ έστιλβεν, ήδη δέ λατρεύομεν τήν 
σελήνην, μέχρις ού πάλιν λάμψη ό ήλιος καί 
ή σελήνη δύση.

"Ο,τι 
κατέρριψεν. 

έχει ή λέξις αυτή, 
ύπδ έποψιν έμπορικήν μάλλον καλήν ένε- 
ποίησεν έντύπωσιν, διότι ύπετίθετο δτι ή κυ- 
βέρνησις άπηλλαγμένη πλέον τή; άμφιβόλου 
έσωτερικής καί έξωτεριζής πολιτικής, ήν άπέ- 
διδεν είς τον μεταστάντα πολιτικόν, ήθελεν εί- 
σέλθει είς τροχιάν όμαλωτέραν καί ουτω δυνηθή 
νά παράσχη τήν τοσοΰτον ποθητήν ένίσχυσιν είς 
τδ έμπόριον καί τήν βιομηχανίαν. Πλήν απραξία 
ζαί νέζρωσις διετάραξαν τήν καλήν τοΰ χρημα
τιστηρίου διάθεσιν, τοσούτφ μάλλον καθ’ δσον 
προσεδοζάτο υψωσίς τις ένεκα τής έπικειμένης 
νέα; έκδόσεω; ομολογιών τή; Κτηματικής Τρα- 
πέζης. Άλλ’ οί χρηματισταί ήπατήθησαν καί 
ή ΰψωσις δέν έπήλθεν. Ή διαζήρυξι; τοΰ πρίγ
κηπος Ναπολέοντος, απερίσκεπτος ύπδ έποψιν 
πολιτικήν, παρέσχεν είς τούς δπαδούς τής έζ- 
πτώσεως δπλον ισχυρόν. Ήλθε κατόπιν καί ή 
διαγωγή τής γαλλικής κυβερνήσεως είς τδ ζή
τημα τούτο, καί ή εζπτωσις έπετεύχθη. Παρα- 
θέτομεν χάριν περιέργειας συγκριτικόν πίνακα 
τών άξιών έν Γαλλία κατά τδ 
τελευταίων οκτώ ημερών·

Τή 5/17 Ίαν. 
Χρεωλητικάν Δάνειον 3% 80.50%

- 3% 79.50%

διάστημα τών

Ό γνωρίζων πόσην σημασίαν έχουσιν αί τιμαί 
τών δανείων παρά τοΐς Γάλλοι; κεφαλαιούχοι; 
δύναται νά ύπολογίση τήν επιρροήν, ήν ή τοι
αύτη άπότομος έκπτωσις έπιφέρει. Σωρηδόν 
ήρχοντο πανταχόθεν αί παραγγελίαι προ; πώ- 
λησιν, ών πολλαί ούδέ δυνατόν ήτο νά έκτε- 
λεσθώσιν. Αί σημεριναί έκ Παρισίων τηλεγρα
φικά! ειδήσεις σημειοΰσι βελτίωσίν τινα, ήτοι 
υψωσιν 1% περίπου. Άλλά διαρκή; βεβαίως 
δέν είναι ή τοιαύτη βελτίωσις.

Καί τδ χρήματιστήριον τής Βιέννης συνη- 
σθάνθη τά έν Παρισίοις συμβαίνοντα. Συνετέλεσε 
πολύ είς τήν χειροτέρευσιν τής θέσεως έν Βιέννη 
καί τό νέον νομοσχέδιον τοΰ υπουργού τών Οι
κονομικών τή; Αύστρία; περί φορολογία; τών 
δανείων, ήτις, έάν ψηφισθή, θέλει τά μάλιστα 
πιέσει τά κινητά κεφάλαια διά τή; φορολογία; 
τών τοκομεριδίων. Τδ νομοσχέδιον τούτο είναι 
καί τδ έπενεγκδν τήν έκπτωσιν τών κυριωτέρων
αύστριακών άξιών.

Έν ω δέ ή αύστριακή κυβέρνησις ετοιμάζεται 
νά φορολογήση βαρύτατα τά κινητά κεφάλαια, 
το νομοσχέδιον Webeel-Malchow περί φορο
λογία; τών χρηματιστικών έργασιών έν Γερμανία, 
είσαχΟέν είς τήν βουλήν έν Βερολίνφ, ύπέστη 
ήτταν δεινήν, ήτι; πιθανώτατα θέλει έπιφέρει 
τήν εντελή αύτοΰ άπόρριψιν. Ής πρδ; τάς διε
θνείς άξια; καί τδ Βερολΐνον έπηρεάσθη ύπδ 
τών Παρισίων καί τή; Βιέννης. Αί σταθεραί 
δμως τιμαί είς τάς έγχωρίους μετοχά; άποδει- 
κνύουσι τρανώς δτι ή άγορά τοΰ Βερολίνου θέλει 
ώ; πρδ; τούτο τούλάχιστον τηρήσει άνεξαρτησίαν
τινά.

Αί τράπεζαι τή; Γερμανία; καί τής’Αγγλία; 
κατεβίβασαν έσχάτω; τδν τόκον τή; προεξοφλή- 
σεω; άπδ 5% είς 4%. Λ.

ΔΙΑΦΟΡΑ.

Ή άρχαία πόλις Άντεμναι. Άναγινώ- 
σκομεν έν τφ “’Αθηναίφ” τοΰ Λονδίνου περί 
σπουδαία; άρχαιολογική; άνακαλύψεως. ΤΙ θέσι; 
τή; πόλεως Άντεμνών, πόλεως τών Σαβίνων, 
ής αί κόραι, κατά τήν γνωστήν ιστορικήν διήγησιν, 
έν τινι εορτή τοΰ Ποσειδώνο; ήρπάγησαν παρά 
τών 'Ρωμαίων, ήτο μέν γνωστή, άλλ’ ούδαμοϋ 
είχον εύρεθή λείψανα τή; πόλεως, ήν ό 'Ρωμύλο; 
έκυρίευσε καί κατέστρεψεν. Μικρό; λοφίσκο; 
έν τή πεδιάδι τού Άνίωνος καί τοΰ Τιβέρεως 
μεταξύ τοΰ δευτέρου καί του τρίτου μιλίου τή; 
Σαλαρίας όδοΰ έθεωρεΐτο γενικώς ώς ή θέσι;, 
έν ή έκειτο ή άρχαιοτάτη τών Σαβίνων πόλι;. 
Ό λόφο; ούτος, δ παρά τήν 'Ρώμην κείμενος, 
είναι εί; τών λόφων τών προωρισμένων νά χρη- 
σιμεύσωσιν εί; τά νέα δχυρωματιζά τής ιταλική; 
πρωτευούσης έργα. Άνασζαφών έσχάτως γενο- 
μένων πρδ; Οεμελίωσιν άνεκαλύφθησαν έν τφ 
λόφφ τούτο» πλεΐστα δσα σπουδαιότατα άντικεί- 
μενα, άνήζοντα φανερώ; εί; τήν πόλιν τών Σα
βίνων. Σύν τοΐς άλλοι; εύρέθησαν λείψανα 
κολοσιαίων τειχών πλάτους όκτώ ποδών· τά 
τείχη ταύτα περιέστεφον τήν κορυφήν τού λόφου. 
Δυστυχώ; οί έργάται, βάναυσοι ζαί ,ανευ τής 
δεούσης έπιτηρήσεως κατέστρεψαν πολλά άντι- 
κείμενα μεγάλη; άρχαιολογικής άξίας· τούτου 
ενεζεν έσυστήθη έπιτροπή πρδς διάσωσιν τών 
κειμηλίων τούτων. Αί άνασζαφαί έντδς τοΰ 
περιβόλου τής πόλεως ήρχισαν πρδ μικρού ζαί 
απέδειξαν οτι δ τόπος, έν φ τδ πάλαι έκειτο 
ή πόλις, ζατελήφθη έν έποχή μεταγενεστέρφ ύπδ 
πλουσίου τινός 'Ρωμαίου, δστι; άνήγειρε κομψήν 
έπαυλιν. Συγχρόνως μανθάνομεν δτι έν Τίβολι, 
έντδς τοΰ περιβόλου τής μεγαλοπρεποΰς τοΰ 

Λδριανού έπαύλεως, εύρέθη έσχάτω; λαμπρόν 
άγαλμα τού Διονύσου έλληνικής τέχνης. Ό 
θεό; παρίσταται ύπδ μορφήν σχεδόν γυναικείαν, 
μέ σώμα απαλόν καί τρυφερόν αί τρίχες τής 
κεφαλή; του καταπίπτουσιν εις βοστρύχους έπι 
τοΰ γυμνού τραχήλου ■ τδ στήθος του καλύ
πτεται έν μέρει ύπδ δέρματος έλάφου.

Τεραστεία Βιβλιοθήκη. ’Αναγινώσζομεν 
έν τή βορείφ γερμανική Έφημερίδι Έν Λονδίνο» 
ύπάρχει βιβλιοθήκη δανειστική βιβλίων (biblio- 
tlieque circulante) διαστάσεως, όποια; ούδαμού 
τού κόσμου εύρίσκεται. 'Ο ίδρύσα; τήν βιβλιο
θήκην ταύτην έν έτει 1842 είναι ό Κάρολο; 
Έδ. Μούδης, δστι; προϊόντος τού χρόνου τοσαύ- 
την άνάπτυξιν έδωκεν είς τδ ίδρυμά του, ώστε 
σήμερον ή βιβλιοθήκη του κατέχει όκτώ μεγάλους 
καί συνεχομένους οίκους, κειμένου; έν τή μακρα 
Όξωνείφ δδίρ έν Λονδίνο». Τδ ίδρυμα τούτο 
μετετράπη τφ 1864 είς άνώνυμον μετοχικήν 
Εταιρίαν μέ κεφάλαιον 100 χιλ. λιρών. Ό 
Μούδης αύτδς έλαβε μετοχά; διά 50 χιλ. λίρας· 
αύθωρεί δέ έκαλύφθη τδ υπόλοιπον τού κεφα
λαίου. Ώς πρώτο; διευθυντή; τής βιβλιοθήκης 
ό Μούδης λαμβάνει χίλια; λίρας έτήσιον μισθόν; 
ύπδ τήν διεύθυνσίν του δέ έργάζονται 80 ύπάλ- 
ληλοι. ’Έχων τις ύπ’ δψιν τάς πολλάς χιλιάδας 
τών άναγνωστών έν Αγγλία, Σκωτία καί’Ιρλαν
δία, οιτινες είναι οί τακτικοί τής δανειστικής 
ταύτης βιβλιοθήκη; πελάται, δύναται βεβαίω; 
νά ύπολογίση καί τήν ποσότητα τών τόμων, 
τών άποτελούντων τήν βιβλιοθήκην.

Τή; ιστορία; _ τή; ’Αγγλία; τοΰ Μαιζώλαι 
ύπάρχουσιν έν αύτή πλέον τών 2400 άντιτύπων, 
τή; περιηγήσεως τοΰ Λιβιγκστώνο; 2000 αντίτυπα, 
τοΰ ποιητού Τέννυσων 2000 άντίτυπα, τοΰ Αο- 
θαίρου τοΰ Δισραέλη (λόρδου Βήκονσφιλδ) 3000. 
Τών δύο μεγάλων Επιθεωρήσεων (EdinbukG 
καί Quahtekly Review) εύρίσκονται άνά 6000 
άντίτυπα εί; χρήσιν τή; μεγάλης τοΰ καταστή
ματος πελατείας. 'Η "Έπιθεώρησις τών δύο 
Κόσμων”, τδ έξοχον γαλλικόν περιοδικόν, εύρι- 
σκεται έν 100 άντιτύποις. Τά νέα βιβλία δια
δέχονται τά παλαιά, τά δέ παλαιό, καί έφθαρ- 
μένα έναποτίθενται έν μεγάλαι; άποθήκαις. Κατ’ 
έτο; δημοσιεύονται κατάλογοι τών περιττών 
τούτων βιβλίων, τά όποια πωλοΰνται μέ έκπεσ- 
μδν 60—70 % τή; άρχική; αυτών τιμή;. Άμα- 
ξαι τοΰ καταστήματος μετακομίζουσιν άπδ πρωίας 
μέχρι; έσπέρας τά βιβλία είς τας άπωτάτας 
οδού; ζαί συνοικία; τή; άπεράντου άγγλιζής 
μητροπόλεως. Είς τάς έπαρχίας πέμπονται τά 
δανειζόμενα βιβλία διά τοΰ ταχυδρομείου.

ΤΙ ύπηρεσία τοΰ καταστήματος τούτου, τοΰ 
άληθώς προτύπου, έκτελεΐται τακτιζωτάτη· τά 
πάντα λειτουργοΰσι μετά μαθηματικής ακρίβειας.

Ή Διάπλασις τών παίδων. Έν τών 
καλών καί χρησίμων περιοδικών συγγραμμάτων, 
έκδιδόμενον έν Άθήναις καί πληρούν έπαισθητήν 
παρ’ ήμΐν έλλειψιν, είναι τδ φέρον τδν τίτλον 
'"Η Διάπλασις τών παίδων”, προωρισμένον διά 
τά παιδία καί περιέχον πλεΐστα βσα ένδιαφέ- 
ροντα άναγνώσματα καί εικόνας μετά φιλο
καλίας έκτετυπωμένας. Τό περιοδικόν τοΰτο, 
τοΰ οποίου ή έτησία συνδρομή είναι έλαχιστη, 
δύναται δικαίως νά συστηθή πάση ελληνική οι
κογένεια, ής τά τέκνα έν τρυφερά ήλικία εύρί- 
σκουσιν έν αύτφ άνάγνωσιν διδακτικήν άμα καί 
ηθικήν.

'Η Έφημερίς. 'Η γνωστή έν Άθήναις 
Έφημερίς, ή πρδ δεκαετίας δλης ύπδ τήν διεύ- 
Ουνσιν τοΰ κ. Δημητρίου Α. Κορόμηλά έκδιδο- 
μένη, έκδίδεται άπδ τής άρχής τοΰ έτους τούτου 

εις σχήμα μέγα, πλουτισθεΐσα ούσιωδώς καί 
κατά τήν ύλην καί κατά τήν δλην διασκευήν. 
Λίαν άξιέπαινος είναι ό φιλόμουσος τής "Έφη- 
μερίδος” διευθυντής, οστις ουδέ κόπων φείδεται 
ούδέ δαπάνης, δπως καταστήση τδ φύλλον αύτοΰ 
άντάξιον τής προόδου τών σημερινών χρόνων 
καί τών άπαιτήσεων αύτής.

Κ. ΤΙ. Β . . . εί; ΤΰηΛι. Εύχαριστοϋμεν διά τήν 
αποστολήν, άλλά μή έχοντες εΰρϋτέρα; πληροφορία; 
περί τοΰ αντικειμένου δεν δυνάμεθα νά κάμωμεν χρήσιν 
πρό; τό παρόν. ΊΙ τελευταία λΰσι; τοΰ αίνίγματό; δέν 
είναι έντελώς έπιτυχής, διότι και κατά παραδρομήν 
έσφαλμένω; έξηγήΟη.' — κ. Ν. Δ ... είς Γαλιί&ο»·. 
Έν τή νέα καταχωρίσει θέλει διορθωθή ή λέξις. θέλει 
τυπωθή καί άποσταλή. Εύχαριστοΰμεν διά τήν πρω
τότυπον ιδέαν ύμών καί άναμένομεν τό ύποσχεθέν. — 
κ’· / . . . εί; Νιφίχηΐ'. Εύχαριστοΰμεν διά τήν προσ- 
Fopav σας. ^Διά τήν εκατονταετηρίδα τοΰ διάσημου 

ρωτίου δέν δυνάμεθα νά παραχωρήσωμεν *Γμΐν  ή μίαν 
μ.όνγν στήλην ένεκα τή; πολλής συσωρευθείστ;ς ύλης, 
Βραούτερον όμως διά τήν έν ‘Λμστελοδάμφ ’ΕκΟεσιν 
ύποΟέτομεν δτι θέλομεν δυνηθή νά διαθέσωμεν πλείονο; 
χώρου. —κ. 1'. Ί . . . εί; Τό φυλλάδιον
άπεστάλη Γμΐν- έλπίζομεν δτι περιήλθε τακτικώς εί; 
χεϊρά; σας. — κ. Κ. Ο. 'έν Χιβί»· ίλ Ιιόμ. Έλήφθησαν’ 
δημοσιευθήσονται προσεχώς.

ΩΡΑΙ ΣΧΟΛΗΣ.
Αίνιγμα 37.
'Ρόμβος.

Έχ 
Ilivrc

Συνιατάμινος 
Γραμματικών στρωμάτων 

'Ρομξοιιδώς ύψοΰααι έτί σωροΰ γραμμάτων, 
Ές ών τό πρώτο/ ό νοσών 'στά στήθη τ>.υ έγχλχίη, 

Τό διύτ<ρόν μου βιβαιοΰν σημαϊχι τό άνίλλιπές χαθως xxiτήν ύγείαν. 
Κ' έν ω τό τρίτον μου οστά χαί τέφραν -εριχλείχι, 

Τό τέταρτόν μου άχον τόν Κόσμον σοΙ όωρείται, 
Καί τέλος άρι'ΐμΰται 

Τό χέμκτον μου
Μετ’ άλλου

Έν Κωνσταντινουπόλει. 'Ραζής Γιαννακόπουλος.

Αίνιγμα 38.
Κυβόλεξον.

Φιλόστοργου νεότητα τδ πρώτόν μου έμφαίνει, 
Μέ άνθη δέ τδ άλλον μου τήν φύσιν ώραΐζει· 
Άλλ’ ο’ίμοι φεΰ! τδ τρίτον μου μέ άναθεματίζει, 
Έν φ τήν λύσιν παρά σοΰ τδ δλον μου προσμένει. 

Ό αύτός.

Αίνιγμα 39.
ΊΙ άκάθεκτος δργή μου αν τυχόν κορυφωθή

Μ’ °ν δπερ σημαίνει έξη, 
Φίλτατε, θά σοί παρέξη

Τοΰ πατρός ή τής μητρός σου άσπασμδν περιπαθή. 
Ό αύτός.

ΛΤΣΕΙΣ.
Προβλήματος 32.

A'. Β'. Γ'.
4 1 4
1 1
4 1 4

2 5 2
5 5
2 5 2

1 7 1
7 7
1 7 1

Αινίγματος 33.
Μ 1 - Λ Σ Μ Α.

Αινίγματος 34.
Σ Ο Φ Ο Σ.

Αινίγματος 35.
Εν δύω — ’Ενδύω.

Αινίγματος 36. 
Σ Τ Σ - r Σ.

Έλυσαν τδ πρόβλημα 32, ό κ. Κ. Ζ. έν 
Όοησσφ καί δ κ. Α. Β. έν Βουκουρεστίφ.
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Παραζαλοΰνται οί έπιστέλλοντες πρός τόν Έσπερον νά πέμπωσι τά χειρόγραφα καθαρώς γεγραμμένα, τά όποια δημοσιευόμενα ή μή δέν 

έπιστρεφονται.

Τό ξυλογραφικόν_τοΰτο κατάστημα είναι έν τών άριστων έν Λειψία, -/αίρει δέ καί 
φήμην καλήν iv δ/.η τή Γερμανία.

Πάσα παραγγελία, άναγομένη εί; τό είδος τής ξυλογραφίας, έκτελεϊται προθύμως καί 
ταχέως. Αί τιμαί είσί συγκαταβατικοί.

Τό κατάστημα τοΰτο, έν ψ έργάζονται άριστοι τεχνΐται, είναι ήδη ίδρυμένον πρό 
25 έτών, καί έξετέλεσε πλεΐστα δσα καλλιτεχνικά έργα άξια λόγου καί διά διαφόρους γρα- 
φικάς έπιΟεωρήσεις καί διά διδακτικά βιβλία.

Ό μακρύς αύτοΰ βίος είναι δι' αύτό ή καλλιτέρα σύστασις. |00

"ΑΓΓΕΛΙΑ”.

"ΕΤΡΙΠΙΔΟΤ ΕΚΑΒΗ.”

'Ως δειγμάτων παρ’έμοΰ έν Ίωαννίνοις άνευρεθέντων φιλολογικών ιδιο
γράφων Λάμπρου τοΰ Φωτιάδου, άτινα δι’ όλίγων έν τοΐς έν Βουκουρεστίφ 
έκδιδομένοις "Σύλλογοι;” (άριθμ. 2114) ανέλυσα, έκδίδωμι προσεχώς τήν 
Έκάοην τοΰ Εύριπίδου. Διά το πρωτοφανές τοΰ βιολιού καί έπειδή διά 
τών ύφ’ έκάστην λέςιν έξηγητικών σημειώσεων ήτοι τής Ψυχαγωγίας, 
και οί άκρω δακτύλιρ τής ελληνικής γλώσσης άψάμενοι μετά εύχερείας έν 
τών αριστουργημάτων τής άρχαίας τραγωδίας νά κατανοήσωσι .δύνανται, 
πέποιθα οτι οί απανταχού φίλοι τών έλληνιζών γραμμάτων, καί ιδία οί 
κατά τά μέρη ταΰτα, έν οις πρό αίώνος περίπου ό Λάμπρος μετά τής 
λοιπής χορείας ταΐς Έλικωνίσιν ώμίλει Μούσαις, θέλουσι μοι συνεπιλα- 
φρύνει τό έργον ένθαρύνοντέ; με τοιουτοτρόπως εις τήν έκδοσιν και τών επί
λοιπων δραμάτων, ές ών ού σμικρά ωφέλεια ήθελε προκόψει διά τήν απαν
ταχού περί τάς Μούσας σπουδάζουσαν ελληνικήν νεολαίαν.

Έν Γαλαζίψ μην’ι Νοεμβρίι» 1882.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ0Σ10Σ Δ. Φ.

καθηγητής τών άνωτίρων τάξεων τοΰ έν Γαλαζίψ έλληνικοΰ 
’Εκπαιδευτηρίου Βενιέρη.

Τιμή έκαστου αντιτύπου 3 φράγκα. Διά τούς μαθητές 2 φράγκα.

ΈζεδόΟη

έν τω βιβλιοπωλείο) L. Brill έν Δαρμστάτη

"Η ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”

ΥΠΟ ΤΟΤ Δ;-’-. AUG. BOLTZ.

πρώην καθηγητοΰ τής ρωσσική; γλώσσης έν τή στρατιωτική τοΰ Βερολίνου 

Σχολή και έπίτιμον μέλος τοΰ έν Άθήναις Φιλολογικού Συλλόγου "Παρ

νασσού”.

Β'. έζδοσις έπιδιορΟωθεϊσα, η προσετέθησαν παραδείγματα 
έζ διαφόρων διαλέκτων ποντο-συρμενιτικών καί ζερζυραϊζο-ίσραη- 
λιτικών 12’4 τυπογρ. φύλλα, μέγ. 8". Τιμή μάρχ. 4.

ΕΙΔ0Π01ΗΣΙΣ.
Έξεδόθη κατ’ αύτάς είς βι- 

βλίον τό "’Ασμα τοΰ Χιαβάθα” 
τοΰ διάσημου ’Αμερικανού ποιητοΰ 
Longfellow έν ελληνική μετα
φράσει. Τό βιβλίοντο τοΰ (έκ 15'/2 
τυπογραφικών φύλλων) κεκοαμημέ- 
νον διά τής είκόνος τοΰ ποιητοΰ 
καί άλλων εικόνων καί κομψώς 
δεδεμένον μέ τά φύλλα επίχρυσα, 
πωλείται αντί φράγκων 6.50. — Οί 
έπιθυμοΰντες ν’ άποκτήσωσιν αύτό 
παρακαλοΰνται ν’ άποτανθώσιν είτε 
κατ’ εύθεΐαν πρός τήν δίει5θιτ<Τΐ»· 
τον Εσπέρου (Leipzig. Elster- 
Strasse 19) είτε προς τά κατά 
τόπους βιβλιοπωλεία.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕ.
Ζη τοΰνται οί άριθμοί τοΰ 

"ΕΣΠΕΡΟΥ” 5. 6. 17 καί 18, 
προσφέρονται δέ δι’ έκαστον αύτών 
καλώς διατηρούμενον αντίτυπου 
φράγκα 2. Οί έχοντες τους άριθ- 
μοΰ; τούτους διαθεσίμους καί θέλον- 
τες να τους πωλήσωσι παρακαλοΰν
ται νά τούς πέμψωσιν (ελευθέρους 
ταχυδρομικού τέλους) είς τήν 8κν- 
bvroiv τον 'Εσπέρου (Leipzig. 
Elster-Strasse 19) ή νά παρα- 
δώσωσιν αύτούς είς τάς κατά τόπου; 
έπιστασίας, αΐτινε; συνεννοούνται 
κατ’ εύθεΐαν μέ τήν Διεύθυνσιν.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
Σύγγραμμα περιοδικόν μετά εικόνων έκδιδόμενον έν ΛΕΙΨΊΑ ι 

τή 1 13 καί 15[27 έκαστου μηνός.
Τιμή έτησία προπληρωτέα φράγκα 40 (= μάρκαι 32 = ^ούβλια 16).

Τιμή καταχωρίσεων δΐ έκαστον στίχον φοίνικ. 50.

ΕΠ1ΣΤΑΣΙΑΙ ΤΟΤ ΕΣΠΕΡΟΥ.

ΑΘΗΝΑΙ καί ΠΕΙΡΑΙΕΤΣ- κ. Δημ. Καρασπΰρος. ΚΕΡΚΥΡΑ- κ. I. Να- 
χαμούλης. ΖΑΚΥΝΘΟΣ- κ. Ν. Παππαδόπουλος. ΒΩΛΟΣ- κ. Νικ. Γεωρ- 
γίάδης, ίατρός.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ καί ή λοιπή ΑΙΓΥΠΤΟΣ- κ. Πέτρος Σαράντης, Βιβλιοπω
λείου ' 0 Φοΐνιξ” έν ’Αλεξάνδρειά.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ!· κ. Ιωάννης Παπάδης, βιβλιοπώλης. ΣΜΥΡΝΗ- 
κκ. Δεκίπρης καί Σ’, καί κ. Φρ. Σαρίκας. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- κ. Σ. Γράσσος, βιβ
λιοπώλης. ΚΑΒΑΛΛΑ · κκ. Α. Γ. Κούζης καί Σ’· ΜΥΤΙΛΗΝΗ- κ. Ξενοφών 
Γκορτζιώτης. ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ" Αίδεσ.’Ανανίας’Αλεξανορίδης. ΣΑΜΟΣ- κ. Σταμα- 
τιάδης, έφορος τής Σαμιακής Βιβλιοθήκης. ΒΗΡΥΤΤΟΣ- κ. Χρ. Χριστοφόρου. 
ΑΜΙΣΟΣ- Κ. Λαναράς, ίατρός.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ καί ΛΕΜΗΣΣΟΣ Κύπρου- κ. II. Δ. Παπαδάκης. ΛΑΡΝΑ3’ 
κ. Ιωάννης Πιερίδης.

ΒΟΤΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ- κ. ’Αριστόδημος Λ. Βοσκώφ. ΓΑΛΑΖΙΟΝ · ζ. A. I. 
Σαοεγιάννης. ΙΒΡΑΙΛΑ- κ. Ιωάννης Α. Βοσκώφ. 'Ι'ΟΥΡΝΟ-ΜΑΙΌΤΡΕΛΟΝ· 
κ. Τηλέμ. I Ιαπάζογλους. ΚΟΡΑΒΙΑ- κ. Νικόλαος Καραβίας. ΚΑΛΑΦΑΤΙΟΝ · 
κ. Νικ. Κουκλέλης. Γ1ΟΤΡΓΕΒΟΝ- κ. ΕύΟυμ. Πεταλάς. ΤΟΤΡΝΟ-ΣΕΒΕΡΙΝΟΝ 
κ. I. Α. Σακελλαρίδης.

ΠΕΤΡΟΤΠΟΛΙΣ- κ. Ιάκωβος Μάνος, ίατρός. ΜΟΣΧΑ- κ. Γρηγ. I. Ροσσόλυ- 
μος. ΟΔΗΣΣΟΣ- κ. Σπυο. Τυπάλοος Φορεστης. ΤΑΙΓΑΝΙΟΝ- κ. Δημ. Δ. Άλεςόπου- 
λος. ΡΟΣΤΟΒΙΟΝ- κ. Στέφ. Λοβέρδος. ΓΕ1ΣΚ- κ. Π. Α. Άξιώτης. ΝΙΚΟΛΑΙΕΦ · 
κ. Θεόδωρος Λυκιαρδόπουλος. ΒΕΡΔΙΑΝΣΚΑ*  κ. Νικ. Γ. Τζιτζέλης. 1ΣΜΑ- 
ΙΙΛ1ΟΝ- κκ. ’Αδελφοί Κωνσταντινίδαι. ΚΙΣΝΟΒΙΟΝ- κ. Α. Καρβούνης. ΠΟ'ΓΙΟΝ · 
κ. Περικλής Ν. Κομηλιάδης. ΣΕΒΑΣΤΟΤΠΟΛΙΣ ■ κ. Κ. Α. Παλαιολόγος.

ΛΟΝΔΙΝΟΝ · κ.’Ιωάν. Α. ΙΙερβάνογλους, ΛΙΒΕΡΠΟΤΛ- κ. Γ. θ. Σκρινής.

ΡΟΥΣΤΣΟΥΚΙΟΝ Βουλγαρίας- κ. Σταύρος Χριστοδουλίδης.

ΤΕΡΓΕΣΤΗ- κ. (I. Περβάνογλος. ΚΑΛΚΟΤΤΤΑ κ.Ίωάν. Κ. Σταυρίδης.

ΝΕΑ-ΥΟΡΚΗ- κ Δημ. Ν. Μπότασης, γενικός πρόξενος τής ' Ελλάδος.

Είς τά μέρν|, ένθα είσέτι δέν έσυστήθησαν οριστικά»; έπιστασίαι, 
οί βουλόμενοι δύνανται νά γείνωσι συνδρομηταί έπί προκαταβολή τής 
έτησία; συνδρομής, άποτεινόμενοι είτε κατ' εύθεΐαν είς τήν διεύθυνσιν 
(Elster-Strasse No. 19) έν ΛΕΙΨΙΑι, είτε είς τά οικεία ταχυδρο
μικά γραφεία, τής διευθύνσεως τοΰ'Εσπέρου συνεννοηθείση; περί τούτου 
μετά τή; Γενική; Διευθύνσεως τών γερμανικών Ταχυδρομείων. Τό φύλ- 
λον άποστέλλεται έλεύθερον ταχυδρομικών τελών.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ. Elster-Strasse No. 19. Leipzig.

Συντάκτης- Δρ. I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΊΑι. ELSTER-STR. 19.

Χαρτοπωλεΐον · Β. ΣΙΓ1ΣΜ0ΤΝΔ0Γ έν Βερολίνω καί Λειψίφ. — Τύποις- Γ. ΔΡΟΥΓΟΪΛΙΝΟΥ έν Λειψίφ.


