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ΕΣΠΕΡΟΣ.

ΓΕΦΥΡΑ ΕΙΉ ΤΟΥ ΕΥΡΩΤΑ.
(Μετά είκόνο;, 8ρα σελ. 305.)

Είς τών μεγαλειτέρων ποταμών τής Ελλάδος,
ποταμό; ού έν πλείστοι; οσοι; χωρίοι; τών άρ
χαίων συγγραφέων γίνεται μνεία, είναι ό Εύσώτας,
ό παρά το Γύθειον είς τδν κόλπον τής ίακωνία;
έκχυνόμενος. Παρά τήν Σπάρτην ό Ευρώτας
περιβρέχει μίαν τών εύφορωτέρων τής Πελο
πόννησου πεδιάδων. Μεταβαίνων τις άπδ Τριπόλεως διά Τεγέας εις Σπάρτην διασχίζει πρώτον
τήν δαλτώδη τής Άραχώβη; κοιλάδα, οθεν ή
όδδς ανέρχεται διά άγριας στενωπού. Ή θέα
αίφνης μεταβάλλεται· οί πρόποδε; τών δρέων
κοσμούνται διά πυκνής φυτείας, άνωθεν δέ αύτής
ύψούνται αί βραχώδεις καί απότομοι τών λόφων
κορυφαί. Ύπερβάς τις αυτάς εύρίσκεται έμπρο
σθεν τής πυκνόφυλλου τοΰ Εύρώτα πεδιάδος,
ήν έπιστέφουσιν αί έπτά τοΰ I αΰγέτου οξεΐαι
κοουφαί. Έν τφ βάθει δέ τής κοιλάδας ταύτης
κυλίει ό Εύρώτα; διά. μέσου πυκνότατης φυτείας
τά διαυγή αύτοΰ καί στίλβοντα ύδατα. Λί δχθαι
τοΰ ποταμού κοσμούνται διά χωρίων με έρυθροστέγου; οικίας έν μέσφ μωριών καί ιτεών.
ΊΙ θέα αΰτη έπι τής εύφορου πεδιάδος είναι
άναντιρρήτως μία τών λαμπρότερων έν ΙΙελοποννήσφ. Κατελθών δέ τις είς τήν πεδιάδα
διέρχεται γέφυραν ύψηλήν έπι τού Εύρώτα έκ
μιας άψίδος συγκειμένην, ής ή εργασία προδίδει
τήν βυζαντινήν έποχήν. Τά ΰδατα τού ποταμού
ρέουσιν ήσυχα διά μέσου φρακτών έκ δαφνών,
ναρκίσσων καί κυανόλευκων κρίνων. ΊΙ γή είναι
παχεΐα καί εύφορος, καί πυκ.ναί ιστανται αί
συκαί, αί λεμονέαι καί αί έλαΐαι. Κήποι πυ
κνόφυλλοι, οιαβρεχόμενοι ύπο διαυγών ρυάκων,
κεΐνται ένθεν κάκεΐθεν τής οδού, ήτις άγει κατ’
εύθεΐαν είς Σπάρτην.

ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΤΑΦΟΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
ΟΘΩΝΟΣ.
(Μετά εικόνων, Spa σελ. 308.)
Έπι τή πεντηκονταετηρίδι τής άφίξεω; τοΰ πρώτου
βασιλέως τής Ελλάδος, "ΐΙθωνος, εί; Χαύπλίον (τή
25 Ιανουάριου τοΰ έτους 1833), ό έν Μονάχω άξιόλογος νε'ος κ. Κωνσταντίνος Ν. Παπα/ΐίχαλόπονλος άπέστειλεν ήμΐν τό κάτωθι περιπαθές άρθρον, τό όποιον
πρόθυμα»; δημοσιεύομε·» έν τφ " Έσπερω”, πεποιθότες
2τι πάσα έλληνική καρδία θέλει συγκινηθή αισθανόμενη
τήν όφειλομένην βαθεϊαν ευγνωμοσύνην πρός τόν αεί
μνηστον “Οθωνα ιός πρός εύεργέτην τής πατρίδος καί
άνδρα ένθέρμως άγαπήσαντα αύτήν, διότι παρ’ ήμΐν τοΐς
Ελλησι τό αίσθημα τής ευγνωμοσύνης διατηρείται πάν
τοτε ζωηρόν πρός πάντα εΰεργετήσαντα τήν φίλην
ήμών πατρίδα.
Σ. τ. Δ.

Α'.

Ή σοφή πόλις τοΰ Μονάχου, πατρίς τοΰ
πρώτου βασιλέως τής Ελλάδος "Οθωνος, έν ή
έπι τοΰ παρόντος — έξακολουθών τάς σπουδάς
μου — φιλοξενούμαι, ή θέα τών άπδ πολλών ήθη
αιώνων φκοδομημένων βασιλικών άνακτόρων, έν
οίς ό άοίοιμος βασιλεύς έγεννήθη, ή συχνή έπίσκεψι; τόσων άλλων αντικειμένων, άνά παν βήμα
έν τή πόλει ταύτη άπαντώντων καί τήν σεβα
στήν έκείνην υπαρξιν είς τήν μνήμην τού Έλληνος άνακαλούντων, Ιδία δμως τοΰ σοβαρού
καί ήρέμου τάφου αύτοΰ ή δ'ψις, μοί παρέχουσι
τδ ένδόσιμον νά γράψω τάς δλίγας ταύτας
γραμμάς. —
Ως ή πόλις τοΰ Μονάχου, άνακαινιζομένη
καί λαμπρυνομένη έπι βασιλείας Λουδοβίκου τοΰ
Α'., προέθετο καί έλαβεν ώς βάσιν παντδς καλού
τήν άρχαίαν ελληνικήν ιστορίαν καί τά εύκλεά

μνημεία τοΰ άρχαίου ελληνικού πολιτισμού,
ουτω μοί φαίνεται — καί είναι βεβαίως ή άναγεννηθεΐσα Ελλάς διά πολλαπλών δεσμών καί
ισχυρών κρίκων συνδεδεμένη προς τον έν Μο
νάχη» δυναστεύοντα βασιλικόν οίκον.
Πριν ή προβώμεν περαιτέρω, δηλ. πριν ή
κατέλθωμεν, ώς ειπεϊν. είς τήν 'Ελλάδα μετά
του "Οθωνος, πριν ή ίδωμεν αύτόν μετ’ άλγους
έπαναστρέφοντα έκεΐθεν, πριν ή κλίνωμεν γόνυ
προ τοΰ σεπτού τάφου αύτοΰ, έπισκοπήσωμεν
βραχέως τά έν Μονάχη» ευρισκόμενα λείψανα
καί ενθυμήματα τής τε άρχαίας καί τής νεωτέρας ιστορίας τής Ελλάδος. ΊΙ πληθύς τού
των υπερβαίνει πάντα υπολογισμόν, τή άληθεία.
Ανά πάσαν στιγμήν καί άνά παν βήμα ή θέα
νέου τίνος ελληνικού ή ελληνοπρεπούς πράγματος
άναπαριστα εις τόν νούν τοΰ Έλληνος παρατηρητοΰ τήν προσφιλή αύτοΰ πατρίδα. Διά τήν
τοσον έλληνικήν δψιν του καλούσί τινες τό Μο
νάχον Isar-Athen— ’Αθήνας παρά τδν 'Ισαρον
εκ τοΰ διαρρέοντος τήν πόλιν ομωνύμου ποταμού.
Ιδού έν παρόδιο τά κυριώτερα τών αντικει
μένων τούτων 1) Τά Προπύλαια (Die Propy),
*
liien
εύμέγεθες οικοδόμημα, κτισθέν έν δω
ρίζω ρυθμω, ζατά τό σχέδιον τών Προπυλαίων
τής Άκροπόλεως ’Αθηνών. Τδ μνημεΐον τοΰτο
τής άρχαίας εύκλειας συνέδεσεν ό έλληνιζώτατος Λουδοβίκος Α'. πρδς τάς εύζλεεστέρας σε
λίδας τής νεωτέρας ιστορίας τής Ελλάδος. ’Επί
τών εσωτερικών πλευρών τών "Προπυλαίων”
άνέγραψε τά ονόματα τών ένδοξοτέρων ήρώων
ζατά γήν τε καί θάλασσαν τού άγώνος τοΰ 1821.
’Αριστερά τών Προπυλαίων είσί 2) ή ωραία καί
χαρίεσσα Γλυπτοθήκη (Die Glyptothek) έν
ίωνιζω ζαί 3) ή "Εκ&εσις των έργων τής
τέ/νης (Kunstausstellungsgebaude) έν κοριν
θιακά» ρυθμω- 4) ή έν τή Γλυπτοθήκη άποτεθησαυρισμένη πλουσιωτάτη συλλογή πρωτοτύπων
έλληνικών αγαλμάτων άρίστης τέχνης καί άνεκτιμήτου άξια;· έν αύτοΐς βεβαίως προέχουσι
τ’ άγάλματα τών άετωμάτων τοΰ ναού τής Αιγίνης, τά είς άπαντα τδν κόσμον γνωστά ύπδ
το δνομα "Αίγινήται”. Πλήν όμως τούτων εύ·
ρίσζ.ονται έν τή αύτή Γλυπτοθήκη καί άλλα
σπουδαία καλλιτεχνήματα- οι θύλοι αύτής είσί
κεκαλυμμένοι διά λαμπροτάτων εικόνων γραφεισών ύπδ τοΰ άριστοτέχνου Cornelius καί
παριστωσών σκηνάς έζ τής Ίλιάδος- 5) ή έν
τω Μουσείο» τών έκ γύψου έζμαγείων (Museum
von Gypsabgiissen) έπίσης πλούσια σειρά ομοι
ωμάτων τών έν Έλλάδι ή έν τοΐς διάφοροι;
μουσειοις τής Εύρώπης άνακειμένων σπουδαιοτέρων έργων τής έλληνιζής τέχνης- G) Αί έν
άπάσαις ταΐς πινακοθήκαι; τού Μονάχου άνηρτημέναι εικόνες έκ τε τής άρχαίας καί τής νεω
τέρας ιστορίας καί τοπογραφίας τής Ελλάδος.
Τούτων Ιδιαιτέρας μνείας άξιους θεωρώ τούς έν
τω Μαίιμ/ζυάνεώ (Maximilianeum) πίνακας τών
σπουδαιοτέρων έν τοΐς νεωτέροις καλλιτεχνών,
οίον- α) τήν 'Ναυμαχίαν τής Σαλαμΐνος” (ύπδ
Kaulbach)- β) τδν "Αιώνα τοΰ Περικλέους”
(ύπδ Foltz)- γ'.) τούς "’Ολυμπιακούς άγώνα;”
(ύπδ Hiltensperger) , ζαί δ'.) τούς "Γάμου;
τού Μ. ’Αλεξάνδρου μετά τής θυγατρός τού Δαρείου έν Σούσοις” (ύπδ MOller). "Αλλη λαμ
πρά ζαί μαγευτική σειρά καλλιτεχνικών εικόνων
είναι ή, αύτή καί μόνη, πληρούσα ολόκληρον
αίθουσαν τής "Νέας Πινακοθήκης”, τήν δνομαζομένην "Αίθουσαν τοΰ 'Ρότμαν” έζ τοΰ γράψαντος τάς εικόνας ταύτας διασήμου σκηνογράφου
*) θεωρώ καλόν νά σημειώσω τά ονόματα ταΰτα,
ως ζαί τά] έν τοΐς κατωτέρω πολλαχοΰ άπαντώντα,
καί γερμανιστί διά τό ακριβέστερου, ένιαχοΰ δέ καί έκφραστικώτερον. Αλλως δέ πολλά τούτων είσί και ανε
πίδεκτα έλληνιζής μεταγλωττίσεως.
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IlOITMANN. Λί ειζονες αυτα ι, 2". τόν άριθμόν,
παριστώσι τάς τ οπογραφίας τ ών σπουδαιότερων
πόλεων καί ενδοξότερων θέσεων τής άρχαίας
Ελλάδος, ως είχον τω 1835, ήτοι ’Αθηνών.
Σπάρτης, ίΣαλαμΐνος. Μαραθώνος, Ηηβών. Σικυώνος κτλ 7) ΊΙ ύπό τάς
(Arkaden) μακρά σειρά τοιχογρραφιών, 39 τδν άριθμόν,
έργων τού σπουδαιοτάτου καλλιτέχνου Peter
von Hess,, παριστωσών τάς κυριωτέρας σκηνάς
τής έλληνιζής
ελληνικής έπαναστά.
έπαναστάσεως- 8) Ό έν τφ’Αγ
γλικά» λεγομένφ ζήπφ
κήπφ μονόπτερος ναΐσκος9) Ή Στοά τή,- οόί-^f (Ruhmeshalle) παρά τδ
κολοσαΐον άγαλμα τής Βαυαρίας (Bavaria),
κατα τα υποδείγματα άρχαίων ναών δωρικού
ρυθμού έζτισμένη- 10) Τδ’Ά-χαλμα τήςΆθ^δς
έπι τής πύλης τής άγούσης άπδ τού αύλιζοΰ
κήπου (Hofgarten) είς τόν άγγλικόν- 11) Τά
εν τή προσάψει τής λαμπράς Βιβλιοθήκη; ~ήί
πόλεως μαρμάρινα ύπερφυσικοΰ μεγέθους άγάλ
ματα τού Ομήρου, θουζυδίδου, Ίπποκράτους
καί Αριστοτέλους- 12) Τά έπίσης ύπό τάς Άρκάδας υπερφυσικά έζ ξύλου άγάλματα, παριστώντα επτά έκ τών άθλων τοΰ ΊΙρακλέους
(ύπδ Peter Candid).
IΙλήν τούτων ύπάρχουσι ζαί άπειρα άλλα,
άτινα παραλείπω, έκτος τών κατωτέρω σημειουμενων, διότι φοβούμαι μή παρεκτραπώ πολύ τού
κυρίου θέματος, καί άτινα ύποστηρίζουσι τδ
ανωτέρω λεχθέν, οτι τδ Μονάχον έλαβεν ώς
βάσιν τής άνακαινίσεως αύτοΰ παν ο,τι έλληνικάν. Άλλά νΰν προβάλλεται ή έρώτησις ·
'ΊΙώς έγένοντο ταΰτα πάντα;” Τάύτα πάντα
οφείλονται είς τόν μεγαλουργόν ζαί φιλόμουσον
βασιλέα τής Βαυαρίας Λουδοβίκον τόν Λ’, τον
μετ άζράτου ζαί άληθούς ενθουσιασμού λατρεύσαντα τήν άρχαίαν Ελλάδα, τδν ύμνήσαντα διά
τής λύρας αύτοΰ τόν ύπέρ άνεξαρτησίας άγώνα
τής νεωτέρας, τδν οσαΰτα λόγιο καί έργο-.ς διαπράξαντα ύπέρ αύτής. Πρδς τοΐς ανωτέρω δέν
θεωρώ έπουσιώδες νά σημειώσω καί τδ έξης1ά πυροβόλα τού έν Ναυαρίνοις καταστραφέντος
τουρκικού στόλου, άνελκυσθέντα έζ τού βυθού
τής θαλάσσης τή έπιμελεία τοΰ βασιλέως εκεί
νου, οτε τφ 1836 έπεσζέψατο τδ δεύτερον τήν
Ελλάδα, μετεσχηματίσθησαν είς μέγιστα άγάλ
ματα, οαρυτιμως έπικεχρυσωμένα, είκονίζοντα
διάφορά πρόσωπα τής βαυαρικής ιστορίας καί
στολίζοντα μίαν τών εύρυτέρων αιθουσών τών
εν Μονάχφ άνακτόρων.
’Εκείνα όμως, άτινα, έν άρχή τής προηγουμένης παραγράφου έπεφυλάχθην νά σημειώσω
κατωτέρω, καί άτινα στενώτερον συνδέονται πρδς
τάς σελίδας ταύτας, είσί τά έξης- Αί έν τφ
Έθνζκώ Μουσεζω (National-Museum) κατατεθειμεναι ελληνιζαί ένδυμασίαι τών βασιλέων Οθωνος
καί Αμαλίας. ΙΙόσας σκέψεις διεγείρει ή πολύ
πτυχος εκείνη ψουστανελλα τού άειμνήστου βασιλέως, ή φουστανέλλα, ήν έκληρόδοτησαν αύτώ
ό Διάκος, ό Βότσαρης, ό Όδυσσεύς, ό Παπαφλέσας, ό ΙΙλαπούτας, ό Καραίσκος, οί Μαυρομιχάλαι καί ολοι έκεΐνοι, ών τδ αίμα έπότισε
τας κλεισώρειας καί τάς πεδιάδας τής άγωνιζομένης Ελλάδος! ή φουστανέλλα, δΐ ής ένέδυσαν
αύτόν ό Κολοκοτρώνης, ό ΝΊκηταράς, ό Ισαβέλ
λας, ό Ζαήμης, ό Ιόντος καί άπασα ή χορεία
ή περικυκλώσασα τδν θρόνον αύτοΰ τή 25 Ιανου
άριου 1833! Πόσα καί ποια άναμιμνήσκει τδ
ψεσζ, δπερ έθηζαν έπι τής κεφαλής αύτού ό
Μιαούλης, οί Κουντουριώται, ό Κανάρης, δ
Παπανιζολής, ό Σαχίνης καί άπας δ μέγας
χορδς^τών στολοκαυτών Τριτώνων τών έλληνικών
θαλασσών! Εκεΐ έπίσης άνάκεινται τδ στέμμα
και το σκήπτρόν του. Περαιτέρω δέ δ ύπδ τοΰ
Σουλτάνου δωρηθείς αύτώ τφ 1834 ίππος μετά
χρυσοστίκτου έφιππίου καί πλουσίου χαλινού.

Άρ. 44.

15 27 Φεβρουάριου 1883.]

Άλλ’ έπί πάσι τούτοι; διαζρινονται είς τά δμματα τού'Έλληνος παρατηρητοΰ έζ τής άφανείας
τοΰ ύιπογείου θολού αύτζον οί τάφοι τού "Οθωνος
καί τ':ής Αμαλίας. Άπεζάλυψα καί έκλινα πολλάζις τήν κεφαλήν πρδ τών τάφων τούτων.
Ειπον. δέ
— ήδη
ζ(υη οτι καί
και έ!
εξ αύτζον κυρίως έλαβον
τήν άφορμήν νά χαράξω τάς γραμμάς ταύτας.
Άλλά περί τούτων εσται μοι είόικώ
λόγος έν τοΐς κατωτέρω.

Β'.
Κατά τδν Σεπτέμβριον τοΰ 1832 έπιτροπεία,
άποτελουμένη έζ τών Ελλήνων άγωνιστών ζαί
διαπρεπζον τής έποχής έκείνης άνδρών Μιαούλη,
Κ. Μπότσαρη καί Κολιοπούλου Πλαπούτα, ήλθεν εις Μονάχον, ίν άναζοινώση τφ βασιλεΐ
Λουδοοίκφ τήν άπόφασιν τής έθνιζής Συνελεύσεως τών Ελλήνων,
"Ελλήνων, δΐ ής ό δευτερότοκο
δευτερότοκος ύιδς
αύτού Όθων έ: ελέγη βασιλεύς τού άρτισυστάτου
κράτους, ζαί ΐνα :αραζαλέση αύτόν νά έπινεύση
είς τήν έζλογήν ταύτην. "Εκαστος δύναται νά
φαντασθή μεθ όποιας συγκινήσεως
γκινήσεως καί χαράς
ύπεδέξατο ό Λουδοβίκος τούς άποστόλους τής
προσφιλούς αύτώ Έλλάδο;. Τδ δνειρον αύτού
έπραγματώθη! ΊΙ Ελλάς, ής τδν άγώνα ένθουσιωδώς έψαλεν, ήλευθερώθη, καί δΐ εύκλεών
άπεσταλμένων προσέρχεται αύτώ έξαιτουμενη
ένα βλαστόν έζ τής οικογένειας αύτοΰ, ΐνα φυτεύση εις τδ άρτίως έλευθερωθέν έδαφος αύτής
τδ βασιλικόν δένδρον. Μετά τρισχίλια σχεδόν
έτη άπδ τοΰ τελευταίου βασιλέως τών Λθηνών
καλείται ό ύιδς αύτοΰ ίνα ζαταλάβη τδν θρόνον
τοΰ Κόδρου!
Κατά τδν άγώνα τής Ελλάδος ό Λουδοβίκος
προσήνεγζεν αύτή σπουδαίας χρηματικά; βοή
θεια; έκ τε τοΰ ιδιαιτέρου αύτού ταμείου καί
έζ πανδήμων εράνων, οιτινες τή ύποκινήσει καί
επινεύσει αύτοΰ έτελούντο έν Βαυαρία. Έτόνισεν
ύπέρ τής ελευθερίας αύτή; τήν λύραν του, ώξυνε
τδν κάλαμον καί ύψωσε φωνήν,
Τ
άκουσθεΐσαν
καθ’ άπασαν τήν Εύρώπην. Έξέπεμψεν έκεΐσε
έμπειροπολέμους άγωνιστάς, καί τδ νησίδριον
κατά τήν μεσημβρινήν είσοδον τού στενού τού
Πόρου θά διασώζη ές άεί τδ δνομα τοΰ Βαυαροΰ Hf.IDECK. — Διατί νά μή προσενέγκη καί
ένα τών ύιών αύτού πρδς ΐδρυσιν τού έλληνιζοΰ
θρόνου; Ούδείς δύναται ν’ άρνηθή δτι τότε /ι
άποδοχή τοΰ θρόνου τής Έλλάδο; ήτο ΟυσίαΓερμανοί πρίγζ.ηπε; είχον ζητηθή καί καταλάβει
πολλάκις έν Ευρώπη χηρεύσαντας θρόνους - αύτδς
δέ ό βαυαρικός οίκος πρό μικρού έτι ΐχεν άποποιηθή τδ Σουηδικόν στέμμα. Δέν ιόθησε. λοιπόν, τδν Λουδοβίκον έφεσις δόξης ύπέρ
ύ
τού υίοΰ
του, "να ζαταλάβη τδν προσφερόμενον θρόνον
τής Ελλάδος, άλλ’ έπεισεν αύτόν πρδς τούτο
διάζαής επιθυμία τού νά συντελέση έφ’ δσον
ήδύνατο είς τήν παγίωσιν καί άνάπτυξιν τού
νεαρού βασιλείου, τού μετά μακροχρόνιον αίματηρόν άλλ’ ένδοξον άγώνα άναδύσαντος έζ τών
έρειπίων τής χώρας τών δνείρων του.
Τή 24ΐι Νοεμβρίου
)
*
τοΰ έτους έζείνοο λαμπρά καί πολυπληθής συνοδεία έξεκίνησεν
γσεν έκ
εκ ι»ιοΜο
νάχου. Δεζαεπταέτης ώραΐος ζαί αγνός νεανίας
άπεχωρίζετο μετά παλμών από τής πατρικής
κατευθυνθή έπι κεφαλής τής συνοάγκάλης, ΐνα
γ
δείας ταύτης προς νότον. Βασίλισσα μήτηρ ζαί
ώραία γυνή παρακολουθεί ζαί συνοδεύει αύτόν
έπι μακρόν. Παρά τήν κωμόπολιν Aibling,
πρδς τά νότια τής Βαυαρίας κειμένην, ΐσταται
ή συνοδεία αυτή έπ’ δλίγον ■ ένταΰθα δέ ή μήτηρ
άποχωρίζηται τοΰ υίοΰ, ή βασίλισσα τής Βαυα
ρίας θηρεσία άσπάζεται τδν μέλλοντα βασιλέα
*) Λπααοι αϊ ένταΰθα άπαντώσαι χρονολογία·., πλήν
τών έν ταΐ; έπιγραφαϊς, είσί κατά τό Ίουλίανόν δηλ.
τό ήμέτερον χρονολόγιον.

307

ΕΣΠΕΡΟΣ.
τή; Έλλάδο; Όθωνα. Έπι τή; θέσεως έκείνης
έστήθη πρό; άνάμνησιν σημεΐον ή καί σήμερον
σωζομένη καί όνομαζομένη "Στήλη τού "Οθωνος”
(Otto-Saule). Έν ταΐ; σελίσι τού δΐ έμαυτδν
γραφόμενου ημερολογίου μου εύρίσκονται και
αί έξη; γραμμαί περί τού σήματος τουτου, α;
άντιγράφω ένταΰθα.
" .... 29 Δεκεμβρίου 1S82.
Καταλιπών οέ σήμερον τήν πόλιν Rosenheim
ζαί το έν αύτή ξενοδοχεΐον τού Βασιλέως τή;
Έλλάδο; ’Οθωνος ”, είς ο μέ εΐλζυσεν, έπανερχόμενον χθές τήν εσπέραν έζ Kufstein, ή επι
γραφή ΐνα διανυκτερεύσω, έφθασα- τήν μεσημ
βρίαν είς τήν δλίγον έκεΐθεν άπέχουσαν κωμό
πολιν Aibling, παρ’ ή ΐδρυται ή "Στήλη τού
"Οθωνος”. Εί; άπόστασιν 20 άκριβώ; λεπτών
τή; ώρας άπδ τοΰ νοτίου άκρου τή; ζωμοπολεω;
ΐσταται τδ μνημεΐον. ’Ολίγον περαιτέρω άπδ
τής θέσεως ταύτης προς δυσμά; έκβάλλει τδ
ποτάμιον Glon εί; τδν ποταμόν Mangfall, δστις
έκ τή; λίμνης Tegernsee πηγάζων ρέει είς
άπόστασιν 25 μέτρων άπδ τή; στήλης, σπεύδων
ΐνα ένωθή μέ τόν Ίννον καί μετ’ αύτού χυθή
είς τδν Δούναβιν. '0 ποταμός χωρίζεται άπδ
τής στήλη; διά τής άμαξιτής όδοΰ, ήτις άγει
άπδ Μονάχου διά Rosenheim εί; Kufstein, καί
ήν διήνυεν ό "Οθων. Δέκα δέ μέτρα άνατολικώς
τή; στήλη; έκτείνεται σήμερον ή έζ τή; αύτή;
καί πρδ; τήν αύτήν διεύθυνσιν σιδηρά οδός.
'Υπέρ τήν οδόν ταύτην ύψοΰται δασώδη; λόφος,
στεφόμενος ύπδ λαμπράς ιδιωτική; έπαυλεώ;.
Παρά τάς λοιπά; δύο πλευρά;, τήν βόρειον καί
τήν νοτίαν, εύρίσκονται δύο στοιβάδες δένδρων,
ών οί κλώνε; έπικρέμανται χαριέντως τή; κο
ρυφής τή; στήλη; καί Οωπεύουσιν αύτήν άσπασίως, όταν σείωνται ύπδ τοΰ ανέμου. I ά πέοιξ
μέχρι μακράς άποστάσεω; παρέχουσι θέαν τερπνοτάτην, έπιστεφομένην διά μεγαλοπρεπούς
σειρά; τών βαυαρικών "Αλπεων. Η ύψηλοτέρα
κορυφή αύτών, ή φέρουσα τδ δνομα WendelSTE1N καί άποτόμω; φθάνουσα εί; ύψος 6000
ποδών, ΐσταται άκριβώ; άπέναντι τοΰ μνημείου
καί φαίνεται ώ; πιστό; καί αιώνιο; φύλαξ αύτού.
"Έν τφ χώρφ τφ περικλειομένφ μεταξύ
τών δύο σημειωθεισών οδών καί τών στοιβάδων
τών δένδρων κατεσζευάσθη μικρός λόφο; και
έπ’ αύτοΰ ίδρύθη σήμα πρδ; άνάμνησιν τή; θέ
σεως, έφ’ ής άπεχωρίσθη ό βασιλόπαις "Οθων
άπδ τής μητρικής άγκάλης. Είναι δέ τοΰτο
στήλη, ή όβελίσζο; γοτθικού ρυθμού έπι στηλοβάτου έκ' τριών δζταγώνων βαθμιδών ίστάμενος.
Τή; κατώτερα; τούτων, ήτοι τή; βάσεω; τοΰ
μνημείου, ή περιφέρεια έχει 14 μέτρων περί
μετρον, ήτις έν τή δευτέρα καί τρίτη σμικρύνεται άναλόγως. Ή στήλη, τετράπλευρο; ούσα
ζαί μετά έξεχουσών γωνιών, φέρει έπι τή; κο
ρυφής ύψηλδν οβελίσκον, ζοσμούμενον πλουσίως
καί έπιχαρίτω; διά γοτθικών ανθεμίων, τών όνομαζομένων στανροείόών, ζαί άπολήγοντα εί;
δμοιον άνθέμιον μετ’ οξεία; αιχμή;.
Ιό υψο;
έκ τή; βάσεω; μέχρι τή; κορυφής είναι 10 μέ
τρων. Τδ δλον δέ μετά τών πέριξ παρέχει σύμ
μετρον καί εύχάριστον τφ όφθαλμφ θέαν.
"Έπι τή; δυτική; προσόψεως, ήτις είναι καί
ή κυρία τοΰ μνημείου, ΐσταται έντδς κοιλώματος
χαλκούν, φυσικού μεγέθους, άγαλμα τή; Πανα
γία;, φερούση; έν άγκάλαι; τδν Χριστόν. Έπι
τής μεσημβρινή; δέ άναγινώσζεται ή έξή; επι
γραφή '
Βασιλέως Λουδοβίκου
ό δευτερότοκος υίός
“Όθων
άπεσπάσΟη ένταΰθα έκ τή; μητρική; άγζ.άλης
μεταόαίνων είς Ελλάδα
ώς βασιλεύς καί σωτήρ αύτής.
Τή 6 Δεκεμβρίου 1832.

Έπι δέ τής ανατολικής αύτη ·
Οί κάτοικοι τής έπαρχίας Rosenheim
καί αί έξ όλων τών νομών τής Βαυαρίας
συμπονοΰσαι γυναίκες
οιαιώνισαν ένταΰθα τήν συμπάθειαν των
και τήν τής δασιλίσσης των μητρικήν στοργήν.
Τή 1 Ιουνίου 1835.

ν
1 ι

Καί τέλος έπι τής βορείου ήδε ·
Ή βασίλισσα τής Βαυαρίας θηρεσία
εχυσεν ένταΰθα
ίιά τόν προσφιλέστατου αύτής υιόν
Όθωνα
πικρά δάκρυα αποχωρισμού.
Είθε νά -,ίνωσι ταΰτα δάκρυα χαράς!

"Εύτυχώς δέν έπέζησεν ή φιλόστοργο; έκείνη
μήτηρ ΐνα ίδη τήν έπι τοΰ λίθου τουτου χάραχθεΐσαν εύχήν διαψευδομένην, ΐνα χύση καί
έτερα, πικρότερα ταύτα, πένθιμου ζαί σκληρά;
μετά τρεις δεκάδα; έτών ύποδοχή; δάκρυα.
Τιϊ» οντι προφητική τις δύναμις ύπηγόρευσε τάς
δλίγα; ταύτας συγκινητικά; λέξεις!
"Δέν θά περιγράψω ένταΰθα τά; σκέψεις, α;
διήγέιρεν έν έμοί ή άνάγνωσι; τών ζωηρών τού
των έπιγραμμάτων, διότι πας ό άναγνώσων ταΰτα
θά αίσθανθή βεβαίως δ,τι ζαί εγώ.
"Έδρεψα άνθύλλιόν τι, διαφυγδν την οριμύτητα τοΰ χειμώνας, Οάλλον ίσως ετι διότι
έζωογονεΐτο ύπδ τής θερμότητας τών δακρύων
τής φιλοστόργου μητρός, καί άπήλθον καλούμένος ύπδ τής διά τών πέ ριξ δασών άντηχούσης
φωνής τή; άτμοσύριγγος ι:ής διά Μονάχον άναχωρούση; αμαξοστοιχία;.”
Κ. Ν. ΙΙαπαμιχαλόπουλος.
(’Επεται ή συνέχεια.)

0 ΠΓΕΜΩΝ Τ11Σ ΤΥΝΙΔ0Σ
ΑΑΗ ΒΕΠΣ.
(Μετά εικόνας, βρα σελ. 309.)

'0 ήγεμών Άλή Βε'^ς άνήλθε τδν θρόνον τών
προπατόρων του τήν 16 τοΰ παρελθόντος Όκτωβρίου, ήτοι τρεΐς ώρας μετά τδν θάνατον τού
πρωτοτόκου αδελφού αύτοΰ Μωχάμεθ Έσσαδώζ,
ήγεμονεύσαντος ύπέρ τά 22 έτη εν τφ Κρατεί
του. Περί τοΰ μεταστάντος ήγεμόνος τούτου
κρίνω περιττόν νά ένδιατρίψω ζαί αύθις έν τή
παρούση μου, καθ’ οσον περί αύτού διά μακρών
άφηγήθην έν τφ ύπ’ άρ. 27 τεύχει τοΰ "Εσπέρου”.
Ό νΰν ήγεμών τής Τύνιοος άγει ήλικίαν 66
περίπου έτών. έπίσταται κάλλιστα τήν άραβιζήν
φιλολογίαν ζαί είναι άνήρ γενναιόφρων, προσηνή;
ζαί εύσταθής, κέκτηται δέ κολοσιαίαν περιουσίαν
ιδίως κτηματικήν · έχει μίαν σύζυγον, έξ ής άπέκτησε πέντε θυγατέρας καί τρεις υίοΰ; άπαντα;
ένήλικας. Πριν ή άνέλθη τδν τυνησιακόν θρόνον
κατά τδ έν χρήσει τής διαδοχής σύστημα ήτο
αύτοδικαίως ό άρχιστράτηγος τών κατά ξηράν
καί θάλασσαν δυνάμεων τού Κράτους καί ήτο
το άμέσως μετά τδν ήγεμόνα ένεργοΰν πρόσωπον
έφ’ όλων τών ύποθέσεων. Είς τήν άμεσον τού
του αρμοδιότητα ύπήγετο ή εΐσπραξις τών προσό
δων τοΰ κράτους, ας είσέπραττεν είς τών έπι
τούτφ έπιτετραμμένων, καταναγκαστιζώς πολλάκις άπδ τοΰ; δυστροποΰντας ιδίως "Αραβα;
τής πεδιάδος, διδ ζαί έφερε τδν τίτλον τοΰ άρχηγοΰ τού κάμπου, ήτοι Bey DU Camp. Μετά
τήν άνάρρησιν δμως αύτού είς τδν Τυνησιακόν
θρόνον δλοι οί πρφην τίτλοι του καί βαθμοί
μετεβιβάσθησαν είς τδν διάδοχον τοΰ θρόνου,
τριτότοκον αύτοΰ άδελφδν Τάϊμω Βέην, άγοντα
ήλικίαν 50 περίπου έτών, άνδρα φιλότιμον καί
γενναιόφρονα.
'Ως πρίγκηψ δ νέο; ήγεμών ύπήρξε πάντοτε
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συμπαθής πρός τούς Γάλλου; φίλο;, ώ; άρχιστράτηγος δέ διεκρίθη έπί τόλμη καί άνδρία
είς πολλάς κατά τών νομαδικών φυλών μάχας.
έν αίς κατετρόπωσε τούς έχδρού; καί τού; ήνάγκ.ασε νά ύποταχΟώσι. Πρό ένός
δέ περίπου έτους
παρέσχε τή πατρίδι αύτοΰ έξο
χου;
ύπηρεσία;
συμπολεμήσας με
τά τοΰ γαλλικού
στρατού καί ύποτάξα; ούκ δλίγα
άνταρτικά άραβιζά
πλήθη. Διά τόν
λόγον τούτον καί
τιμάται πολύ ύπό
τών Γάλλων, άγαπάται οέ ύπό τοΰ
λαούτου. Αίπρώται πράξει; αύτοΰ
μετά τήν είς τον
θρόνον άνάρρησίν
του ύπήρξαν ό κα
θαρισμό; τή; αύ
λή; του άπό τινα;
κόλακα; τοΰ άδελ
φοΰ του, ό διορι
σμός τοΰ κ. Ρ.
Gambon, προσέδρου ύπουργοΰ τή;
γαλλικής Δημο
κρατίας, ώ; ύπουρ
γοΰ τών έξωτερικών, τοΰ SidiLaζιζ Βου Ατοπε
ώς πρωδυπουργοΰ,
άνδρός εντιμότα
του, έξαίρεταέχοντο; προηγούμενα,
σπανίας άραβικής
μαθήσεω; καί δι
οικητική;
πεί-

Ρ«·
Ό νέο; ήγεμών
διάγει πάντοτε βίον
ηθικόν ζαί δσον
οιόν τε μεγαλο
πρεπή · καίτοι δέ
ένασμενιζόμενος
εί; τόν εύρωπαϊκόν πολιτισμόν δέν
είναι τό παράπαν
φίλος τής πολυ
τελεία; καί τών
άσιατικών έξεων ·
τούτου ίσω; ενεζεν άποστέργει έπί
τοΰ παρόντος νά
έγζατασταδή εις
τά άνάκτορά τοΰ
Bardo, προτιμών
ήσυχωτέραν δια
μονήν εν τω ιδιαιτέρα» αύτοΰ μεγάριρ, ζειμένφ έν τή καταφύτιο ζωμοπόλει Marsa, άπεχούση σιδηροδρομικά»; ήμίσειαν περίπου ώραν
άπό τής πρωτευούσης. Ούχ ήττον χάριν τών
συμφερόντων τοΰ κράτους καί τοΰ λαοΰ του κα
τέρχεται οι; τής έβδομάδος είς τά άνάκτορά
τοΰ Bardo, έν φ έδρεύουσι τά ύπουργεΐα ζαί
τό άνώτατον δικαστήριον, ού αύτό; ζαί μόνος
άρχει έζδίδων άνεγζλίτους μέν άλλά περιεσζεμμενας τα; οικείας διαταγάς ζαί αποφάσεις.
Γαλλιζαί τινες εφημερίδες ένέγραψαν ώς

ΕΣΠΕΡΟΣ.

[Άρ. 44.

προσεχή τήν εις Παρισιού; μετάβασιν τοΰ ήγε
μόνος ζαί τήν άναπλήρωσιν αύτοΰ, κατά τήν
απουσίαν του, ύπό τοΰ κ. Ρ. Οδμβον, έγώ όμως
άγνοώ άν Οά έπαληθεύση ή ειδησις αύτη καίτοι

Η ΪΤΗΛΙΙ ΤΟΤ ΟθΩΝΟΣ.

(0TT0-SAVLE.)

έχων λόγου; νά πιστεύσω δτι ό ήγεμών δια
καώ; έπιδυμεΐ νά ΐδη τήν μητρόπολιν έκείνην
τοΰ νεωτέρου πολιτισμού.
Έν Τύνιδι, μηνί Φείρουαρίοι 1883.

Ήλ.

ΪΙαίΐλδίά&ης.

ΟΙ ΔΕΛΦΟΙ.
(Μετά είκόνος, δρα σεΖ. 312.)

Επι τή; βορείου άκτή; τοΰ Κορινθιακού
κολπου εις τούς πρόποδας τοΰ μεγαλοπρεπούς

15;27 Φεβρουάριου 1883.

Παρνασσού, ου ή χιονοσκεπή; κορυφή ύψοΰται
<>>; γίγα; παμμεγέθης είς τόν διαυγέστατου
αιθέρα, βασιλεύων έπί τ<ών καταφύτων τής Φωζιδο; πεδιάδων κεΐται ό> κόλπος τών Σάλωνων,
ή αρχαία Κρι'σσα.
Κυανόχρους περι
βρέχει ή θάλασσα
τήν ώραίαν ταύτην
χώραν, ήν καλύ
πτει πυκνόδενδρον
δάσος έλαιών, περικλείουσι δέ πρός
βορράν οί άπότομοι τοΰ Παρνασσού
βράχοι, είς τούς
πρόποδας τών ο
ποίων σώζονται τά
δλίγα λείψανα τών
άρχαίων Δελφών.
'Ο εύτυχήσας
νά ίδη τήν χώραν
ταύτην καί νά θαυμάση το μοναδικόν
αύτής πανόραμα,
ούδέποτε βεβαίως
δύναται νά τό λησμονήση.
Γ’αΐαι
κατάφυτοι ζαί πυκναί έλαΐαι ζαλύπτουσι
σήμερον
τήν πεδιάδα ταύ
την, τήν έζτεινομένην άπό τή; πα
ραλία; μέχρι τών
ύπορειών τοΰ Παρ
νασσού, ζαί πολυ
άριθμοι κώμαι ζαί
πόλεις
περιστέφουσιν αύτήν, έν
ω είς τό βάθος τοΰ
ζόλπου κεΐται τό
έργατιζώτατον Γαλαξείδιον, τό κατέχον τήν θέσιν
τής άρχαίας Οίανθίας.
Πόσον διάφορος
ήτο ή κατάστασι;
τή; χώρας :αύτη;
ζατά τού; :αναρχαίους
εζείνου;
χρόνου;, ούς περιγράφει ήμΐν ή
αρχαία έγχωρία
παράδοσις, τήν ό
ποιαν διηγούνται
οί αρχαίοι ποιηταί
καίπεζογράφοι καί
ό αρχαίο; ύμνος
εί; τόν ΙΙόδιον ’Α
πόλλωνα, ό άνευ
λόγου τώ Όμήρω
άποδιδόμενος.Πρίν
ήάκόμηό τοΰ ήλιου
φαεινό; θεό; καταλάβη τά; χώρα; τή; ’Ανατολή;
δπως φωτίση ώ; θεό; τοΰ πολιτισμού τά; χώρα;
τή; Ελλάδος, τήν κοιλάδα τών Δελφών έξουσίαζεν ώ; απόλυτο; αρχών ό φοβερό; υποχθόνιο;
θεός, ό έν τοΐ; έγκάτοι; τής γή; ανάσσων ζαί
τήν γήν διά τής τριαίνη; του σείων Ποσειδών,
ό έζ τών υπογείων αύτοΰ μεγάρων τούς χρησμού;
του τοΐ; Ονητοΐς μεταδίδων. 'Άγριοι ήσαν οί
τής χώρας ταύτης κάτοικοι καί ούδέν φυτόν
έζάλυπτεν ακόμη τό έδαφος αυτής, διότι άγνω
στος ήν αύτοΐς είσέτι ή τής γής καλλιέργεια.
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Αξιοσημείωτο; είναι ή παράδοσις τής χώρα;
ταύτης, ήν άναφέρουσιν οί αρχαίοι συγγραφείς.
Περιηγούμενο; ό ’Απόλλων τήν γήν έφθασε καί
είς τήν πεδιάδα ταύτην καί ευρών αύτήν λυμαινομένην ύπό τοϋ άγριου δράκοντος, τής ΓΙυθοΰς,
έφόνευσεν . αύτήν μετά λυσσώδη πάλην καί έν
τή θέσει τοΰ φόνου άνήγειρε βωμόν είς άνάμνησιν
τής νίκης ταύτης. ’Έλειπον δμως εί; τόν θεόν
οί άνδρες εκείνοι, οίτινες ώς ιερείς αύτοΰ έμελ
λαν νά μεταδώσωσι τήν λατρείαν αύτοΰ είς τού;
μεταγενεστέρους· διό μεταμορφωθεί; ό ’Απόλλων
είς δελφΐνα περιέπλεε τάς θαλάσσας είς άναζήτησιν τών μελλόντων ιερέων
του, δτε συναντήσας πλοΐον
έρχόμενον έμπορίου χάριν άπό
Κνωσσοΰ τή; Κρήτη; είς ΙΙύλον τής Μεσσηνίας, ώδήγησεν
αύτό εί; Κρίσσαν τής Φωζ.ίδος καί μεταμορφωθείς πάλιν
είς φαεινόν άστέρα προέπεμψε τους Κρήτας μέχρι
τών ύπορειών τοΰ Παρνασσού
έντείλας αύτοΐς ν’ άνεγείρωσιν ιερόν είς τιμήν αύτού
μέ μνημεΐον τοϋ Δελφινιού
’Απόλλωνος. Ίδόντες οί Κρήτες τήν άγρίαν ταύτην πεδι
άδα καί εύρόντε; αύτήν άκατάλληλον είς καλλιέργειαν
ήρώτησαν τόν θεόν τίνι τρόπο»
ήθελον δυνηθή νά πορίζωνται
έζεΐ τά πρός τό ζην άναγκαΐα· ό δέ θεός μειδιάσας
προεΐπεν αύτοΐς το μέλλον
μεγαλεΐον τοΰ τόπου, είς δν
μετ’ ού πολύ θά συρρέωσι
μυριάδες άνθρώπων προθύμων
νά προσφέρωσι τά; πλούσιας
αύτών θυσίας εί; τόν νέον
θεόν. ‘Η τοΰ θεοΰ προφητεία
έπηλήθευσε καθ’ δλην τήν
έκτασιν, διότι μετ’ ού πολύ ή
πριν άγονο; έκείνη πεδιάς, ή
περιβρεχομένη ύπο λίμναζαντων ύδάτων, μετεβλήθη είς
άλσος κατάφυτον κεκοσμημένον ύπό λαμπρών οικοδομών
καί πλουσίων άναθημάτων
τών κατ’ έτος προσερχομένων
πιστών. Κρήτες λοιπόν ήσαν
κατά τήν κοινήν παράδοσιν
οί έκ Κνωσσοΰ πλεύσαντε;
ένταΰθα καί τήν λατρείαν τοΰ
’Απόλλωνος, τοΰ φαεινού υίοΰ τοΰ 'Ηλιου, έζ τών
χωρών τή; Μικρά; ’Ασίας είς τήν χώραν τών
Δελφών μεταζομίσαντες, παραγκωνισθέντος τοΰ
ένταΰθα έν άρχαιοτάτη έποχή λατρευομένου
ΙΙοσειδώνος.
Ή Κρήτη, ή εύφορο; καί μεγάλη νήσο;,
ύπήρξεν ώς έκ τής θέσεως αύτής μεταξύ τών
άκτών τή; Μικρά; Ασίας’ ζαί τών χωρών τή;
'Ελλάδος εις τών κυριωτέρων σταθμών, δΐ ού
ό πολιτισμό; είχε μεταδοθή έκ τή; ’Ασία; μέ
χρι; 'Ελλάδος. 'Η άρχαιοτάτη τής Κρήτης
ιστορία, έν ή διαλάμπει τό δνομα τοΰ Μίνωος
τοΰ πρώτου αύτής άρχοντος, άναφέρει ήμΐν περί
τών κατορθωμάτων τών τολμηρών αύτής κατοί
κων, τήν δόξαν καί τό μεγαλεΐον αύτής ζαί τάς
έπιτυχεΐς αύτών έκστρατείας εις νήσου; άποτάτας ώς έκ τής κυριαρχίας των έπί τής θαλάσσης.
Κρήτες λοιπόν ήσαν οί τόν πολιτισμόν έκ τής
Μικράς’Ασίας εις τήν'Ελλάδα μεταφυτεύσαντες ·
Κρήτες οΐ τήν λατρείαν τών έν ’Ασία λατρευομένων θεοτήτων είς τήν 'Ελλάδα μεταδόσαντες ·
Κρήτες ήσαν καί οί πρώτοι ιερείς τοΰ Άπόλ-
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λωνος έν Δελφοί;, οί μετενεγκόντες ζαί τά; εί;
τιμήν τοΰ θεοΰ έν Δελφοί; τελουμένας έορτά:
καί θυσίας.
Λαμποάν εικόνα τών Δελφών δίδει ήμΐν ό
ΙΙαυσανία; έν τω δεζάτω βιολίιρ τής ΙΙεριηγήσεώς του, έν ω λεπτομερώς περιγράφει τα
οικοδομήματα ζαί τά διάφορα άναθήματα, τά
κοσμοΰντα τό ιερόν τοΰ θεοΰ άλσος. Έν μεσω
αύτοΰ έπί υψηλή; βάσεω; ύψοΰτο ό μεγαλοπρεπής
τοΰ θεοΰ ναό;, έξάστηλος, δωρικού ρυθμού, εις
τών μεγαλειτέρων τή; 'Ελλάδος ναών.
II
πλούσια τών ’Αθηνών οικογένεια τών Άλζ.μαι-

Ο ΗΓΕΜΩΝ ΤΗΣ ΤΤΝΙΛΟΣ ΑΛΗ-ΒΕΗΣ.

ονιδών έπεχείρησεν ιδία δαπάνη τήν άνέγερσιν
τοΰ ζατά τά 548 Π. Χρ. έμπρησθέντο; άρχαίου
ναοΰ. Σπίνθαρος ό Κορινθίας ύπήρξεν ό τοΰ
ναού άρχιτέκτων, ζαί ’Αθηναίοι ήσαν οί περιφη
μότεροι γλύπται οί ποιήσαντες τά άγάλματα τά
κοσμοΰντα τά άετιόματα αυτού, τα; Μούσας,
τήν Λητώ, τόν ’Απόλλωνα ζαί τήν Άρτεμιν
έπί τοΰ ένός αετώματος, ζαί τόν Διόνυσόν μετά
τών θοιάδων έπί τοΰ ετέρου. I ας μετοπα; τοΰ
ναοΰ έζόσμουν κατά τόν Εύρυπίδην παραστάσεις
τοΰ Ηραζλέου: ζαί τοΰ Ιολάου, φονευοντων
τήν Λερναίαν υδραν, τού Βελλεροφύντου φονεύ
οντας τήν Χίμαιραν, τοΰ Διό;, τής Άθηνάς και
τοΰ Διονύσου καταβαλλόντων τού; I ίγαντας.
Κατάχρυσα άναθήματα περιέστεφον τάς στήλα;
ζαί τά έπιστήλια. Τό έσωτερικόν τοΰ ναοΰ ήτο
διηρημένον είς τόν πρόναον, τόν σηκόν ζαί τό
άδυτον μαντεΐον, δπου ή Πυθία έπί τρίποδος
καθημενη μετέδιδε τοΐ; προσερχομενοις του;
χρησμού; τοΰ θεού. ’Άπειρον ήτο τό πλήθο;
τών αγαλμάτων, τά όποΐα έζόσμουν τό ιερόν
άλσος· ζατά χιλιάδα; μετέφερον αύτά οί κατα-
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κτηταί 'Ρωμαίοι είς 'Ρώμην ώ; λάφυρα τοΰ
πολέμου. Πολλά ήσαν καί τά οικοδομήματα,
έν οίς αί διάφοροι τής Ελλάδος πόλεις έφύλαττον τούς θησαυρούς, ους είχον άφιερώσει είς
τόν θεόν. Ί οιούτους θησαυρού; είχον έν Δελφοί;
οΐ Σιζυώνιοι, οί Σίφνιοι, οί Θηβαίοι, οί’Αθηναίοι,
οί Κνίδιοι, οί Ποτιοαιάται, οί Συρακούσιοι. οί
Κορίνθιοι, οί Κλαζομένιοι, οί Άζάνθιοι καί οί
Μασσαλιώται. Ύπήρχεν ένταΰθα καί- στοά τών
’Αθηναίων, ήν ούτοι άνήγειρον έκ τών λαφύρων
τοΰ πρώτου έτους τοΰ Ιίελοποννησιακοΰ πολέμου·
ύπήρχε καί βουλευτήριον τών Δελφών μετά τής
ίεράς εστίας, ώς κέντρου τής
γής· ό λίθος τής Σιβύλλης,
έφ’ οΰ έκάθητο ή Σίβυλλα καί
έχρησμοδότει· άρχαΐο; καί
μέγας τοΰ’Απόλλωνος βωμός
ώς καί χαλκούς λύκος, τό
ιερόν τοΰ θεοΰ ζώον, έπί τοΰ
μετώπου τοΰ όποιου ήτο κεχαραγμένη έπιγραφή δηλοΰσα
οτι πρώτοι οί Λακεδαιμόνιοι
εδικαιούντο νά προσέρχωνται
είς τό μαντεΐον τοΰ θεοΰ.
Προ; βορράν τοΰ ναοΰ τοΰ
’Απόλλωνος ήτο ό τάφος τοΰ
Νεοπτολέμου, είς τιμήν τοΰ
όποιου οί κάτοικοι τών Δελ
φών έτέλουν κατ’ έτος νεκρι
κά; θυσίας- πρός δέ καί ό
λίθος τοΰ Κρόνου, δν κατά τήν
παράδοσιν κατέπιε καί έξέμεσεν ούτο;· ή Ιερά τοΰ ’Α
πόλλωνος δάφνη· ή τών Κνιδίων λέσχη , κοσμουμένη διά
τών λαμπρών τοΰ Πολυγνώστου εικόνων καί έν ή συνήρχοντο οί ξένοι· τό θέατρον
καί τό στάδιον τό προάστειον
ή Πυλαία· τό Άμφικτυωνικόν
συνέδριου, έν ω συνήρχοντο οί
άπεσταλμένοι τών διαφόρων
πόλεων ή Κασταλίαπηγή κτλ.
Μετά τού; χρόνους τοΰ με
γαλείου καί τή; δόξης έπήλθον χρόνοι ταπεινώσεω; καί
δουλείας. Βάρβαροι λαοί εισέβαλον είς τήν χώραν καί κατέστοεύαν πάν δ,τι ώραΐον ζαί
λαμπρόν είχε πλάσει ή άνθρωπίνη φαντασία. Όπου τό
πάλαι ύπήρχον πλούσιαι καί
μεγαλοπρεπείς πόλεις έξετείνοντο άγριαι ζαί ακαλλιέργητοι πεδιάδες ώ;
νεκρικός μανδύας, ζαί τά όλίγα λείψανα τών
άρχαίων οικοδομών, τά διασωθέντα έζ τή; κα
ταστροφής, ύπενθύμιζον εί; τού;' διαβάτας τήν
άρχαίαν τή; χώρας δόξαν. ’Εκ τών μεγαλο
πρεπών οικοδομών ζαί τών άναθημάτων τών
Δελφών όλίγα μόνον διεσώθησαν λείψανα, ζαί
αί πτωχαί τών Καστριωτών καλύβαι καλύπτουσι
σήμερον τήν θέσιν, έν ή τό πάλαι έζειντο οί
Δελφοί.
Οί ζατά τού; νεωτέρου: χρόνου; τήν 'Ελλάδα
περιηγηθέντες περιέγραψαν μέν τά άρχαΐα ταΰτα
λείψανα, άλλ’ έκ τή; ζαταστάσεως, έν ή ταΰτα
διεσώθησαν άδύνατον είναι νά σχηματίση τις
άζριβή εικόνα τών άρχαίων Δελφών καί τής
άρχαίας αυτών τοπογραφίας. Μεγάλοι είναι οί
σωροί τοΰ χώματος, ού; αί χειμεριναί βροχαί
παρέσυραν έζ τοΰ Παρνασσού, καί οίτινες κατεκάλυψαν τόν χώρον τούτον. Μετά τήν άπελευθέρωσιν τής 'Ελλάδος καί τήν άναγέννησιν τών
σπουδών τής άρχαιότητος οί Δελφοί καί ή πεδιά; αύτών έφείλκυσαν, ώ; είζός, τήν προσοχήν
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τών λογιών, καί πολλοί τών νεωτέρων αρχαιο
λόγων διηρεύνηααν έπιτοπίως τά σωζόμενα λεί
ψανα έπιχειρήσαντες καί άνασκαφάς τινας καί
άντιγράψαντες έπιμελώς τάς άνευρεθείσας έπιγραφάς. Έν τοΐς λογίοις τούτοις τήν πρώτη ν θέ
σιν κατέχει άναμφισβητήτως ό διάσημος φιλέλλην
καθηγητής Ότφρεΐδος Μύλλερος, δστις τφ 1840
έπί πολλάς εβδομάδας έν Δελφοΐς διαμείνας
καί πολλάς άντιγράψας έπιγραφάς, ύπδ τών πεπυρακτωμένων τού ’Απόλλωνος βελών πληγείς
άπέθανεν έπανερχόμένος είς ’Αθήνας καί έπί τοΰ
Κολωνοΰ παρά τάς ’.Αθήνας κεΐται τεθαμμένος.
Μετά τόν Μύλλερον καί άλλοι πολλοί καί κυ
ρίως μαθηταί τής γαλλικής τών ’Αθηνών σχολής
έπεχείρησαν άρχαίόλογικάς έκδρομάς καί έρευνας
έν Δελφοΐς, καί πλείστου λόγου άξιαι είναι αί
έπιγραφαί, ας κατά καιρούς έξέδωκαν. Πλήν
ούδέν γενναΐον, ούδέν τέλειον κατορθοΰται πριν
ή άνασκαφή ολόκληρος τών Δελφών ό χώρος.
Μόνον γενική άνασκαφή δύναται νά παράσχη
ήμΐν βάσιν κάπως άσφαλή πρδς άκριβή διαγρα
φήν τής τοπογραφίας. Άλλά τήν γενικήν άνασκαφήν παρακωλύουσιν ούσιωδώς αί άνω μνήσθεΐσαι καλύβαι τών Καστριωτών. Άρίστη έπο
μένως είναι ή άπόφασις τής έν Άθήναις Αρχαιο
λογικής 'Εταιρίας καί γενναία ή ύπόσχεσίς της
νά διενεργήση έν Δελφοΐς γενικήν άνασκαφήν,
άφ’ ού προηγουμένως τή συμπράξει τής Κυβερνήσεως κατορθώσει νά μετατόπιση τάς πτωχάς
καλύβας, τάς κατεχούσας σήμερον τδν ιερόν
χώρον. Εύχόμεθα άπδ καρδίας νά ίδωμεν
πραγματοποιουμένην τδ ταχύτερον τήν άπόφασιν
ταύτην, καί περί τούτου ούδόλως άμφιβάλλομεν,
διότι καί ή 'Εταιρία μέσα έπαρκή πρδς τούτο
εχει καί οί διευθύνοντες αύτήν άνδρες έμφοροΰνται ύπδ ένθέρμου ύπέρ τών άρχαίων μνη
μείων ζήλου, καί δέν θέλουσι βραδύνει διά τών
έν Δελφοΐς άνασκαφών νά προσθέσωσι νέαν δά
φνην είς τδν στέφανον, ού διά τών προηγου
μένων άρχαιολογικών άνασκαφών έν Άθήναις,
έν Μυκήναις, έν Τανάγρα, δικαίως έκρίθησαν
άξιοι.
Έν Τεργέστη, μηνί Φεβρουαρίω 1883.

Π. Πηοβάνογλος.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΣΧΟΛΗ
ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ.

(Μετά είκόνος, 8ρα σελ. 313.)

Άπό τού μηνός Σεπτεμβρίου τού έτους 1882
τήν άρχαιοτάτην τών έν τή Ανατολή Άκαδημιών, τήν έν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλην τού
Γένους Σχολήν, ύποδέχεται τδ μεγαλοπρεπές
μέγαρον, οΰτινος σήμερον άπεικόνισμα δημοσιεύει
ό '"Έσπερος”. Αιώνας δλους τέσσαρας καί έτη
τινά διήλθεν ή περιφανεστάτη αύτη σχολή στενοχωρουμένη έν οίκήμασιν άναξίοις τού μεγάλου
ονόματος, δπερ αιώνες τοσούτοι προσεκύρωσαν
αύτή, τού μεγάλου προορισμού, δν αύτή έαυτή
προσεκύρωσεν.
Είπον αιώνας τέσσαρας, καί νοώ τούς άπδ
άλώσεως, όπόθεν εύφεγγής πως καθίσταται ή
ιστορία αύτής· άλλ’ άν μή έλαύνη με τυφλή
στοργή πρδς τήν γαλουχήσασαν πάντας τούς
καθ’ ήμάς λογίους πνευματικήν ταύτην τροφόν
ήδυνάμην νά είπω οτι αύτη ή γεραρά Σχολή
προϋπήρχε καί τής άλώσεως. Άπο τών πρώτων
χρόνων τής ίδρύσεως τής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας σχολή μεγάλη ίδρυτο παρά τφ πατριαρχείφ τής Κωνσταντινουπόλεως, μορφούσα στρατιώτας θαρραλέους τοΰ δόγματος, κήρυκας καί
διδασκάλους τής ’Ορθοδόξου Έκκλησίας καί τοΰ
ήμετέρου γένους, ή δέ Σχολή αυτή, μεθ’ δλας

τών κοσμικών έπηρειών τάς άντιπνοίας, καίπερ
ύποστάσα λαμπρόν ναυάγιον έπί Δέοντος τοΰ
Ίσαύρου, διετέλει ύφισταμένη καί κατόπιν,
ήκούετο μετ’ εύφημίας έπί τών χρόνων τών
Κομνηνών, συμβολήν άξίαν λόγου καί κοινωφελεστάτην παρεΐχεν έως τής άλώσεως λειτουρ
γούσα. Ταύτην άνασυστάσαν ύπδ τοΰ έπιφανοϋς
πατριάρχου Γενναδίου τοϋ Σχολαρίου ή έκκλησία
παρ’ εαυτήν είχε περιθάλπουσα, συντηρούσα καί
προάγουσα, συμβούλιο αύτή χρωμένη άρίστφ καί
δεξιά χειρί εις διεξαγωγήν ζητημάτων μεγάλων,
είς λύσιν σπουδαίων ύποθέσεων. Ούτως οί δι
δάσκαλοι αύτής είργάζοντο άπδ τής άλώσεως,
ώς καί πρότερον, έν τω πατριαρχείφ, ή δέ
Μ. Εκκλησία τής Κωνσταντινουπόλεως ούδέποτε
διέλιπεν είς διδασκαλίαν έν αύτή καί διεύθυνσιν
καλοΰσα τούς άρίστους τών κατά καιρούς ήμετέρων λογιών, ώς ή ιστορία τής Σχολής ταύτης
τεκμηριοΐ. Γεννάδιος ό Σχολάριος έκλεγεις
πατριάρχης τφ 1454 ίσως έγκαθίστησι σχολάρχην
Ματθαίον τδν Καμαριώτην, τούτον δέ θανόντα
μετά διδασκαλίαν τριάκοντα καί πλέον έτών δια
δέχεται Μανουήλ ό Κορίνθιος. Οί κατά τά
μέσα σχεδόν τού ΙΣΤ'. αίώνος πατριαρχεύσαντες
Διονύσιος ό Β'. ό άπδ Νικομήδειας καί Ίωάσαφ Β'. ό Μεγαλοπρεπής καλούσιν είς σχολαρχίαν ό μέν τδν Μιχαήλ Έρμόοωρον Λήσταρχον,
ό δέ τόν Ίωάννην Ζυγομαλάν άρχομένης δέ
τής ΙΖ'. έκατονταετηρίδος ό πατριάρχης ‘Ρα
φαήλ Β'. μεταπέμπεται σχολάρχην Φραγγίσκον
τόν Κόκκον, ό δέ πολύτλας Κύριλλος Α'. δ
Λούκαρις τδν φιλόσοφον Θεόφιλον Κορυδαλέα·
ό Ιωάννης Καρυοφύλλης, ό Σεβαστός Κυμινήτης,
άλλ’ ύπέρ πάντας τούς συγχρόνους καί τούς
έπιγενομένους ό πολύς έξ άπορρήτων Αλέξανδρος
Μαυροκορδάτος διδάξαντες έπί μακρδν ή βραχύν
χρόνον κλεΐζουσι τήν Σχολήν, κατά τά τελευ
ταία έτη τοΰ ΙΖ'. αίώνος. "Ινα μή παραλίπω
δέ τούς έπιφανεΐς έν τφ μετά ταΰτα 1Η'. αίώνι
σχολάρχας καί διδασκάλους, άναφέρω τδν Ιά
κωβον Μάνον Αργείον, τόν Αντώνιον Βυζάντιον
καί τδν Καλλίνικον Νάξιον, έν άρχαΐς τοΰ αίώ
νος τούτου, τδν Δωρόθεον Λέσβιον, τδν Άνανίαν
Άντιπάριον καί τδν κλεινόν Νικόλαον Κριτίαν
περί τά μέσα αύτού, οίς προστεθεισθω πρώτος
καί έσχατος τών ένδοξων διδασκάλων τών κάτω
χρόνων ό περικλεής έκ Κερκύρας φωστήρ Εύγένιος Βούλγαρις. Έν δέ τοΐς τελευταίοις έτεσι
τού αύτοΰ αίώνος τδν έκ Σηλυβρίας Αρσένιον
καί τδν Σέργιον Μακραΐον. Αί αύγαί τής ήμετέρας Ιθ'. έκατονταετηρίδος είδον λαμπρύνοντας
τήν πρυτανικήν έδραν τής μεγαλωνύμου ταύτης
Σχολής τδν αοίδιμον Δωρόθεον ΙΙρώϊον, τδν
Στέφανον Δούγκαν, τδν Κωνσταντίνον Κούμαν,
τδν Σέργιον Μυστάκην· οι χρόνοι ήμών έγέ
νοντο τέλος μάρτυρες τών μόχθων καί τού ζή
λου, μεθ’ ών είργάζετο ό άοίδιμος ήμών διδά
σκαλος Εύστάθιος Κλεόβουλος, βπως άναγάγη
τήν σχολήν είς τήν άρχαίαν εύκλειαν, ήν έπεδίωξαν καί άπδ τοΰ 1820, έπί είκοσιπενταετίαν
σχολαρχήσαντες έναλλάξ, Σαμουήλ ό Κύπριος
καί Νικόλαος ό Λογάδης. Πάντες δ’ ούτοι καί οί τούτους διαδεξάμενοι
καί άπαξαπλώς πάντες οί διδάσκαλοι τής πα
τριαρχικής ταύτης άκαδημίας, τετρακόσια τριά
κοντα έτη άπδ τής άλώσεως άχρι τούδε πατριάρχας καί άρχιερεΐς, κήρυκας τοΰ εύαγγελίου
καί διδασκάλους, άρχοντας λαών καί πολιτικούς
άνδρας μορφοΰντες, έδωροφόρουν εις τε τδ γένος
καί τήν Έκκλησίαν. Βεβαίως ή τότε παιδεία
καί ή νύν διαφέρουσι κατά τάς μεθόδους καί
τά συστήματα τής διδασκαλίας· άλλά πολλά έτη
κατεβάλλοντο βπως κατανοήσωσιν οί μαθηταί
τής σχολής τήν πατρώαν σοφίαν, ής ή έρμήνευσις, ή διδασκαλία καί ή άνάπτυξις ήν ό σκο
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πός τής Σχολής· ή διδασκαλία τών πεζογ’ράφων
καί τών ποιητών τής άρχαίας Ελλάδος ήν ό
πρώτος καί κύριος σκοπός τής Σχολής, έκ πα
ραλλήλου δ’ έβαινεν ή ερμηνεία τών θεολογικών
συγγραμάτων τών πατέρων τής Έκκλησίας, ίδια
τοϋ Ίωάννου Δαμασκηνού, ή έρμηνεία τών συγ
γραμμάτων τοϋ Άριστοτέλους, έφ’ ών μάλιστα
δγκώδη καί έπάλληλα ύπομνήματα έγραψεν ό
Κορυδαλεύς, χρησιμεύσαντα καί τοΐς έπιγενομένοις έπί ένα καί πλέον αιώνα· τά στοιχεία
τοΰ Εύκλείδου καί αί κωνικαί τομαί, ή ρητο
ρική τοΰ Έρμογένους καί τοΰ Άφθονίου τά
προγυμνάσματα ήσαν άπαραίτητα· άλλά παλαιαι
| ίδέαι έπιστημονικαί δήθεν καί εύρωτιώσαι δι
δασκαλίαν ήκούοντο έν τή Σχολή ταύτη μέχρι
(
τοΰ Ιθ'. αίώνος· κατά τά τέλη τής παρελθούσης
έκατονταετηρίδος, δτε ό Παναγιωτάκης Κοδρικάς
μετέφρασε τό περί πληθύος κόσμων τοΰ Φοντενέλλου, ό Σέργιος Μακραΐος ύπερακθίζων τήν
άκινησίαν τής γής καί τήν περί αύτήν κίνησιν
τοΰ ήλιου έγραψεν έπί τούτφ σύγγραμμα, δπερ
έπιγράφεται "Τρόπαιον έκ τής Έλλαδικής πα
νοπλίας κατά τών δπαδών τοΰ Κοπερνίκειου
συστήματος”.
Ούδέ πόσα έτη διήρκει ή διδασκαλία γινώσκομεν· άρκεΐ δέ τω φιλίστορι ’να γινώσκη
δτι ό χαρακτήρ τής Σχολής ήν κυρίως φιλο
σοφικός καί θεολογικός, δυστυχώς· δέ σήμερον
ό μέν πρώτος έξέλιπεν, ό δέ δεύτερος ύπάρχει
περιττή καί ματαία χρόνου άπώλεια μετά τήν
ΐδρυσιν τής έν Χάλκη θεολογικής Σχολής · άναμφίλεκτον δμως έστιν δτι άρχιερεΐς σπουδαίους
καί διδασκάλους άπειραρίθμους έμόρφωσεν έν
τοΐς μετά τήν αλωσιν χρόνοις ή Σχολή, έφ’ φ
δικαίως είδον τέσσαρας αιώνας εύμενώς αύτή
διακειμένην τήν κραταιάν τών δσμανιδών αύτοκρατορίαν, ό δ’ ήμέτερος αιών άνέγραψε προστά
την τής άκαδημίας ταύτης τδν μεγαλοπράγμονα
σουλτάναν Σελίμ Γ'.
Άλλ’ άξια σημειώσεώς έστιν ή εύνοια καί
ή μέριμνα ήν έπεδείκνυτο ή Μ. Έκκλησία Κων
σταντινουπόλεως· ό πατριάρχης Διονύσιος Β'.
καλών είς σχολαρχίαν τδν Μιχαήλ Έρμόδωρον
Λήσταρχον έγραφεν δτι δικαιότερα έσται ή
δόξα, ής άπήλαυε διδάσκων έν Φερράρα, εΐπερ
είς τούς άγνοούντας ομογενείς αύτού μετεδίδου
τάς βαθείας γνώσεις, ών κοινωνούς καθίστα τούς
έν ‘Εσπερία, ένθα σοφοί ύπήρχον έτεροι πολλοί.
‘0 δέ ‘Ραφαήλ Β'. καλέσας άπαξ καί δίς διδά
σκαλον τδν Φραγγίσκον Κόκκον ήπείλησε τέλος
δτι φρικωδεστάτας έμελλε κατ’ αύτού νά έκσφενδονίση άράς, "αί τοΐς άπειθοϋσιν άπόκεινται”,
έν περιπτώσει παρακοής. Γρηγόριος δ Ε'. έν
τή τρίτη πατριαρχεία, έκάλεσε τδν σοφόν καί
έπ’ άρετή μέγα κλέος άράμενον Γρηγόριον τόν
Σαράφην είς τήν διεύθυνσιν τής Σχολής, έν
έτέρα έπίσης μεγάλη σχολή διδάσκοντα, τή έν
Κυδωνίαις. Γρηγόριος ό ΣΤ'., έν τή πρώτη πα
τριαρχεία, προέστησεν αύτής τδν Σαμουήλ Κύ
πριον τδ δεύτερον, και Σωφρόνιος ό Γ'. δ νΰν
πατριάρχης Αλεξάνδρειάς τδν Εύστάθιον Κλεό
βουλον.
Καί τή μετά ζήλου έκπληρώσει τοΰ καθή
κοντος σχολαρχών καί διδασκάλων ή Μ. Έκ
κλησία λαμπρότατα προύτίθει τά γέρα καί τάς
άμοιβάς· ό Μανουήλ Κορίνθιος, οί Ζυγομαλάοες,
ό έξ άπορρήτων, δ Ιωάννης Καρυοφύλλης, δ
Ιάκωβος Μάνος Αργείος, δ Νικόλαος Κριτίας,
δ Εύγένιος Βούλγαρις, ό Νικόλαος Λογάδης
ήσαν τετιμημένοι άνωτέροις τισίν δφφικίοις τής
πατριαρχικής αύλής, ΐνα παραλίπω πολλούς
άλλους· δ Θεόφιλος Κορυδαλεύς έχειροτονεΐτο
μητροπολίτης Άρτης, τδν δέ Καλλίνικον Νάξιον
μητροπολίτην ήδη ‘Ηράκλειας άναδεδειγμένον
οί προύχοντες τοΰ γένους καί οί άρχιερεΐς άνε-
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οείκνυον Οικουμενικόν πατριάρχην· ό έκ. Σηλυ
βρίας Αρσένιος άνεδείκνυτο μητροπολίτης Προκοννήσου, δ Σαμουήλ Κύπριος Μεσημβρίας, ένω
δ Δωρόθεος Πρώϊος έτιμάτο, κατά τά μεταξύ
αύτοΰ καί τής Μ. Έκκλησίας συμβόλαια, διά
τού μητροπολιτικοΰ θρόνου Φιλαδέλφειας τής
Λυδίας· τέλος ό Εύστάθιος Κλεόβουλος έχειροτονεΐτο Καπαρείας.
Ύλικώς ωσαύτως άρωγδς διαπρεπής καί
συντηρητής ήν ή Εκκλησία- κατά τά τέλη τοϋ
ΙΖ' αίώνος Μανωλάκης ό έκ Καστοριάς διετήρει,
ώς έχω λόγους 'να εικάζω, τδ φιλοσοφικόν
τμήμα· πτωχούς τινας αύτής μαθητάς εύηργέτησεν έν άρχαΐς τοΰ ΙΙΓ αίώνος δ έξ άπορρήτων·
τή 1 σεπτεμβρίου 1777, πενομένης, ώς πάντοτε,
τής Σχολής ό οικουμενικός πατριάρχης Σωφρό
νιός Β' μετά τών άρχιερέων έπήλθε γενναίος
επίκουρος· κοινή συνδρομή πατριάρχου καί άρχιερέων τοϋ οικονομικού θρόνου άπήνεγκε ποσον
224500 γροσίων ήτοι, ώς νομίζω, πλέον τών 55000
φράγκων.
Σχολή τοιαύτη μεγάλας ύπουργίας τή Εκ
κλησία καί τφ έθνει παρασχούσα γινώσκομεν οτι
οικήματος έστερεΐτο ίύπρεπούς. Σημείωσίς τις,
ήτις έδημοσιεύθη έν βιβλίφ πολυτιμήτφ, τή
Turcograecia τού Μαρτίνου Κρουσίου περί ένδς
τών κατά τά τέλη τοϋ ΙΣΤ'. αίώνος διδασκάλων
αύτής Μανουήλ τοΰ Μαλαξοΰ άναφέρει δτι εδίδασκεν ό σεβαστός γέρων τούς Έλληνόπαιδας
in parvula et misera casa· ίσως περί τά τέλη
τής ΙΖ'. έκατονταετηρίδος, δ φιλογενέστατος
Μανωλάκης ό έκ Καστοριάς, ιδρυτής γενόμενος
τού φιλοσοφικού καί έπιστημονικοϋ τής σχολής
τμήματος, ήγειρε καί ίδιον οίκον κατά τδ άγιοταφικδν Μετόχιον· άλλά περί τά μέσα τοΰ ΙΗ'.
αίώνος, καθάπερ εύρίσκω έν πατριαρχικό» έγγράφφ, παραστάντες συνοδικώς οί διδάσκαλοι έξέθηκαν τήν σαθρότητα τοϋ οικοδομήματος τής
Σχολής, ή δ’ Έκκλησία ήνέφξε κατάλογον συν
δρομών, προς έ’γερσιν έτέρου άρχομένου τοϋ Ιθ'.
αίώνος· ή Σχολή έλειτούργει έν εύπρεπεΐ οίκω
κειμένφ έν Ξηροκρήνη, ένθα καί τά έαρινά
είχομεν πατριαρχεία, μνημεΐον τής πατρφας
φιλοκαλίας καί μεγαλόπρεπε!ας · έν δέ Φαναρίιρ
έστενοχωρεΐτο έν άθλια οικία.
’Ήνυε τέως τήν στενήν όδόν, τήν όδδν τήν
τεθλιμμένην- ή δδδς αύτη άγει τάχιον ή βράδιον
είς άνάπαυσιν, καί τήν άνάπαυσιν ταύτην έχει
ή σχολή, έν τώ μεγαλοπρεπεΐ λειτουργούσα
μεγάρω, δπερ ή φιλομουσία τοϋ Γεωργίου Ζαρίφη,
τοΰ Γεωργίου Κορωνιού καί τών πατέρων τής
μεγάλης έν άγίιυ Όρει Άθφ Μονής τοϋ Βατοπαιδίου άνήγειρεν- ή parvula et misera casa
τοΰ γέροντος Μαλαξοΰ, ής ύπήρχεν έν ταΐς
ήμέραις. ήμών λαμπρά άναπαράστασις ή ούχί
μέν parvula άλλά misera πάντοτε οικία, τ
άπέναντι τού πατριαρχείου, έκλείπει μετ’ ού
πολύ· μνημεΐον δ’ άντ’ αύτής μεγαλοπρεπές,
ύπδ τήν αιγίδα τοΰ σουλτάνου Χαμίτ Χάν Β'.
έγείρεται 'νΰν έπί τού υπερθεν τοΰ Φαναριού πέμ
πτου λόφου· τδ μνημεΐον τοΰτο μαρτυρήσει τήν
πατροπαράδοτον ήμών φιλοκαλίαν καί φιλογένειαν. Άλλά μνημεΐον διαρκέστατον καί παραμόνιμον έγερθήσεται ή έξεύρεσις μονίμων πόρων
πρδς σοντήρησιν αύτής καί ή προαγωγή τής
άρχαιοτάτης σχολής είς μεγάλην άκαδημίαν τής
φιλοσοφίας καί τών γραμμάτων- ουτω δε σώζομεν
τδν άρχήθεν καί έπί μακρούς χρόνους άμείωτον
τηρηθέντα ήθικδν ογκον τής μεγάλης καί άρχαιοτάτης ταύτης Άκαδημίας.

Μανουήλ Ί. Γεδεών.

311

ΕΣΠΕΡΟΣ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ.

Τδ κτίριον ωκοδομήθη έπί γηπέδου έχοντος
έμβαδδν 2000 πήχ. τετραγ. τδ δλον δέ τοΰ γη
πέδου μετά τών περιβόλων καί τής άνόδου έχει
έμβαδδν 5500 πήχεων.
0 ρυθμός τής οικοδο
μής είναι καθαρώς βυζαντινός. Μέχρι τούδε
έδαπανήθησαν κατά τήν έκθεσιν τής έπί τής
οικοδομής έπιτροπής λιρ. Τουρκ. 16 χιλιάδες,
απαιτούνται δ’ έτι πρδς άποπεράτωσιν τών προ
πυλαίων, τών κλιμάκων, τής άνόδου, τοϋ ισο
γείου καί τοϋ περιβόλου λίρ. Τουρκ. δύο και
έπέκεινα χιλιάδες.
θεμελιωθεΐσα τή 30 Ιανουάριου τοΰ έτους
1880 ή νέα οικοδομή τής Μεγάλης τοΰ Γένους
Σχολής ένεκαινίσθη τή 12 Σεπτεμβρίου 1882,
κατά τδ αύτδ δ’ έτος έγένετο καί ή τών μαθη
μάτων έν αύτή έναρξις. Ή σχολή έκτίσθη έπί
ύψηλοτέρας τοΰ Φαναριού δέσεως, έπί δικορύφου
λόφου, κατά τήν συνοικίαν τοΰ Μουχλιοΰ (Μογγολίων) παρά τδν ομώνυμον ναόν (έκκλησίαν
τών Μογγολίων), δς έκτίσθη περί τδν ιγ'. αιώνα
ύπδ Μαρίας, τής νόθου θυγατρδς Μιχαήλ τοΰ
Παλαιολόγου. Έκ ταύτης έλαβε καί ή συνοικία
τήν προσωνυμίαν τών Μογγολίων, διότι, νυμφευθεΐσα ή Μαρία χάνην τινά τής Ταταρίας (Μογ
γολίας) έπανήλθε μετά θάνατον αύτοΰ παρά τοΐς
οίκείοις καί διεβίωσεν έν Κωνσταντινουπόλει,
δπου έκαλεΐτο εκτοτε Δέσποινα τών Μοχχολ/'ων.
Έπί τής θέσεως έφ’ ής ωκοδομήθη ή Σχολή
έκειτο τδ άρχαΐον νεκροταφείου τής ιστορικής
ταύτης Έκκλησίας (ήν οί Τούρκοι άποκαλοΰσι
Κανλι'-κλ/σε, ήτοι έκκλησία αίμοβαφής, ένεκα τής
έν αύτή γενομένης μεγάλης σφαγής χριστιανών
κατά τήν αλωσιν). ‘Η ταύτότης δέ τοΰ νεκρο
ταφείου έξηκριβώθη βτε, άνασκαπτομένου τοΰ
μέρους, εύρέθησαν πλεΐστοι τάφοι, δστά, έπιτάφιοι πλάκες, λυχνίαι, δρειχάλκινα σκεύη, καί
ένετικά γυναικεία κοσμήματα.
Τδ γήπεδον, έφ’ ού προΰκειτο νά οΐκοδομηθή
ή Σχολή έσχημάτιζε πολύγωνον άκανόνιστον,
τοΰθ’ δπερ είς ού μικράς δυσχερείας ένέβαλε
κατ’ άρχάς τούς αρχιτέκτονας. Διαφόρων σχε
δίων ύποβληθέντων ένεκρίθη τδ ύπδ τοΰ άρχιτέκτονος κ. Κωνσταντίνου Δημάδου χαραχθεν,
δπερ έδωκεν είς τήν οικοδομήν σχήμα τοξοειδές
έπίμηκες, συνάμα δέ ικανοποιεί πασας τας απαι
τήσεις τού κτιρίου ύπδ τήν έποψιν τοΰ φωτισμού,
τοΰ άερισμοΰ, τής χωρητικότητος, τής στερεό
τητας καί τής δλης οικονομίας. Τδ σχέδιον
τοΰτο συμπεριέλαβε πάσας τάς πέντε καί εΐκοσιν
τδν άριθμδν αίθούσας άπλούστατα κατά μήκος
τής βορειοανατολικής πλευράς καί έπί πασών
τών όραφών, ΐνα διά τού πρωινού ήλιου πάσαι
φωτίζονται, καί ύπδ τού βορειοανατολικού άνέμου, τού ύγιεστέρου διά τήν Κωνσταντινούπολή,
πάσαι άερίζωνται· είς δέ τήν όπισθεν νοτιοδυ
τικήν πλευράν κατέταξε τούς τοξοειδείς διαδρό
μους, τάς κλίμακας, τδ έφορεΐον καί τά λοιπά
τής ύπηρεσίας δωμάτια.
Έκ τών 25 εύρυχώρων αιθουσών τοΰ κτιρίου
δέκα μέν είσίν ώρισμέναι διά τάς παραδόσεις
τών τάξεων, αί δέ λοιπαί διά λοιπάς τής Σχο
λής άνάγκας, έξ ών άναφέρομεν τήν έκ 500 πή
χεων τετραγ. εύρυτάτην αίθουσαν τών τελετών,
τήν όργανοθήκην, τδ μουσεΐον, τήν βιβλιοθήκην
μετά τοΰ άναγνωστηρίου, τδ διά τήν διδασκαλίαν
τής ιχνογραφίας ύπερώον, τήν αίθουσαν τής πει
ραματικής φυσικής, τδ Διευθυντήριον, τδ συνεντευκτήριον, τήν μεγάλην πρδς διάχυσιν κατά τάς
χειμερινός ώρας ισόγειον αύλήν, τδ έστιατόριον,
τά δύο Οερμαντήρια καί τάς κρήνας· τήν δλην
δέ οικοδομήν περιστέφει, ώς διά λαμπρού στέμ
ματος, ή περικαλλής κορωνίς τοΰ Άστεφοσκίπειόυ
περιζωνυμένου ύπδ έξωστών.

Καίπερ φρονοΰντες oji κτίρια δημοσίων σχο
λείων δέον νά οίκοδομώνται μεθ’ δσον ένεστι
σαζαρας ά·πλότγτος κα! ανττηζας οικονομίας, δέν
δυνάμεθα νά μή όμολογήσωμεν δτι τδ κτίριον
τής Μεγάλης τοΰ Γένους Σχολής, οικοδόμημα
περικαλλέστατον καί μεγαλοπρεπές, ώς δηλούται
έκ τής παρατιθεμένης είκόνος, τιμά έξόχως τήν
Μεγάλην Εκκλησίαν Κωνσταντινουπόλεως, τήν
έφορεύσασαν έπί τής οικοδομής επιτροπήν, τδν
άρχιτέκτονα, καί έπί πάσι τδν μεγάτιμον άνδρα
Γεώργιον Ζαρίφην, τον άείμνηστον Άνανίαν τδν
Βατοπαιδινόν, τήν ίεράν έν "Αθω Μονήν τοΰ
Βατοπαιδίου, ών είς τάς γενναίας εισφοράς όφείλεται τδ οικοδόμημα, καί τούς λοιπούς φιλομούσους έν Κωνσταντινουπόλει ομογενείς, οιτινες
άνέλαβον τήν έπίπλωσιν καί τδν πλουτισμόν
αύτοΰ διά πάντων τών χρειωδών, καί οιτινες
συμπληρώσωσι βεβαίως τδ έργον άνευρίσκοντες
τδ ύπολειπόμενον χρηματικόν ποσδν προς άποπεοάτωσιν αύτοΰ. Δικαίως δέ καί οί ξένοι οί
έπισκεπτόμενοι τήν μεγάλην τοΰ ’Οθωμανικού
Κράτους πρωτεύουσαν θεωρούσι τδ κτίριον τοΰτο
ώς εν τών μάλλον άξιοθεάτων καί πολλοί τού
των μετά'περιεργίας καί έπαίνων έπισκέπτονται
καί έξετάζουσιν αύτό.

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ.
‘Υπό Ί. Γ. Δ. Φωκυλίδου.

(Μετά εικόνων.)
(Συνέχεια.)

‘0 πληθυσμός τής ‘Ιερουσαλήμ συμποσοΰται
είς 28,000 ψυχών, έξ ών 13,000 Εβραίοι, 8000
Μωαμεθανοί καί 7000 Χριστιανοί.
Τούτοις
προσθετέον έν καιρφ τοΰ Πάσχα περί τάς 6000
προσκυνητών τε καί περιηγητών. Οί ‘Εβραίοι
ζώσιν έν γένει έκ τών προσφορών τών έν Εύρώπη ομοθρήσκων των. Πολλοί Εβραίοι έξ
Εύρώπης έρχονται ένταΰθα, "ν’ άποθάνωσι καί
ταφώσιν έν τή πεφιλημένη αύτοΐς κοιλάδι Ίωσαφάτ. Άπό τινων έτών πλούσιοι τραπεζήται
όμοεθνεΐς των έν Λονδίνιρ, Παρισίοις καί Βιέννη
ρ αύτών διάφορα φιλανθρωπικά καθιδρύματα. Τδ νοσοκομεΐον Rothschild άνεγερθέν τφ 1855 είνε αληθής εύεργεσία πρδς
τούς Εβραίους. ‘Π δέ ‘"Εταιρία τοΰ Λονδίνου
ύπέρ τής προόδου τοΰ Εύαγγελίου παρά τοΐς
Ίουδαίοις” διατηρεί Sv νοσοκομεΐον, σχολήν τινα
έργατικήν (House of industry) ύπέρ τών νέων,
ίδρυθεΐσαν τφ 1848, καί έτέραν ύπέρ τών κορασίων. Οί Εβραίοι τής Ιερουσαλήμ καλούνται
Έσκιναζοί, Σαφαρδί καί Καραίται. Οί Έσκιναζοί
προέρχονται έν Πολωνίας, Γερμανίας, ‘Ρωσσίας
καί Αγγλίας καί έχουσι δύο συναγωγάς έν ‘Ιε
ρουσαλήμ. Οί Σαφαρδί προέρχονται έκ διαφόρων
έπαρχιών τού ’Οθωμανικού κράτους· πολλοί
δ’ αύτών οίκοΰσιν ένταΰθα άπδ πολλών έτών.
"Ετεροι ήλθον έξ ‘Ισπανίας, ένεκα τοΰ καταδιωγμοΰ τοΰ Φερδινάνδου καί τής Ίσαβέλλης
περί τά τέλη τού ιε'. αίώνος. Διοικούνται δέ
θρησκευτικώς καί πολιτικώς ύπδ ένδς μεγάλου
ραββίνου, δν αναγνωρίζει ή δθωμανική Κυβέρνησις. Οί Καραίται είσίν δλίγιστοι. Σημειωτέον
ένταΰθα δτι μεταξύ τών σχεδίων, απερ ύπέβαλε
τή δθωμανική Κυβερνήσει ό ’Άγγλος Goschen,
δτε ήτο πρέσβυς έν Κωνσταντινουπόλει, ήν καί
ή σύστασις αποικίας τινός Εβραϊκής έν Γαλαάδ
καί Μωαβίτιδι, αΐτινες έχουσιν 600,000 έκταρ.
έκτασιν καί οίκούνται τά νύν ύπό τινων. φυλών
Βεδοοΐνων.
Διοικητής τής αποικίας ταύτης
έμελλε νά ή Έβραΐός τις φόρου ύποτελής τή
Τουρκία. Έάν δέ τδ σχέδιον τοΰτο έγίνετο
παραδεκτόν ύπδ τής Τουρκίας θά κατεσκευάζοντο

314
δύο σιδηρόδρομοι, ών ό μέν εις άπδ Ίόπης είς
'Ιερουσαλήμ, ό δ’ έτερο; έκ Κάϊφα; έως πέραν
τοΰ Ίορδάνου, διώρυξ δέ τι; θά συνήνου τήν
Μεσόγειον μετά τοΰ κόλπου Άκαπας (τοΰ Έλανίτου κόλπου).
Έκ τών χριστιανικών κοινοτήτων ή σημαντικωτέρα εινε ή ’Ορθόδοξος, άριθμούσα περί τά;
4000 ψυχών, συμπεριλαμβανομένων και τών
ξένων. Είσί δε πτωχότατοι και συντηρούνται
ύπδ τοΰ ήμετέρου μοναστηριού, δπερ διανέμει
αύτοΐς δί; τής έβδομάδος άρτον, παρέχει δω
ρεάν κατοικίαν, άποτίει τού; φόρου; αύτών τή
κυβερνήσει κτλ. Μή νομίση δέ τι; δτι τδ ήμέτερον μοναστήριον αύθόρμητον παρέχει πάντα
ταΰτα, ύποθάλπον ουτω τήν οκνηρίαν αύτών·
άλλ’ ήδύνατο νά πράξη άλλως, άφ’ οΰ ό προση
λυτισμό; τών ξένων ενταύθα έκτελεΐ διά πα
ροχής πλείονος άρτου, πλειόνων χρημάτων, άνετωτέρας κατοικία; κτλ. έν γένει δέ δι’ δλως
ανοικείων μέσων; Σημειωτέου δτι έν Ιερουσαλήμ
προ πάντων, ένεκα τοΰ φαύλου καί άνοικείου
τούτου προσηλυτισμού οί Χριστιανοί άπώλεσαν
δλως το αίσθημα τής θρησκεία;· έντεύθεν δέ
βλέπομεν αύτού; άσπαζομένους τδ δόγμα τής
πλειοδοτούση; κοινότητοςΐ
Ή ορθόδοξο; κοινότη; άριθμεΐ πολλά μονα
στήρια έν Ιερουσαλήμ. Πρδς δυσμάς τοΰ ναοΰ
τή; Άναστάσεω; κεΐται τδ κεντρικόν Ελληνικόν
μοναστήριον, τδ ύπδ τών έντοπίων Ντέρ-ιρ-'Ρούμι(μοναστήριον τών 'Ρωμαίων) ή Ντέρ Ίκπιρ
(μοναστήριον μέγα) καλούμενον. Έν αύτφ δια
μένει ή 'Αγιοταφιτική Άδελφότη;, ή καί Κοι
νόν τοΰ Παναγίου Τάφου καλουμένη -Ζαί άποτελουμένη έξ αρχιερέων, ών οί μέν έχουσιν
έπαρχίας, οί δέ είσίν άπλώ; τιτλούχοι, αρχι
μανδριτών, ήγουμένων, πρωτοσυγκέλλων, ίεροδιακόνων καί πολλών άλλων υποδεεστέρων υπαλ
λήλων. Ό άριθμδς δ’ αύτής άνέρχεται μέ
χρι; 190. Τή 'Αγιοταφιτική Άδελφότητι εινε
έμπεπιστευμένη ή φύλαξι; τών 'Αγίων Τόπων,
ήτις κατόρθωσε νά τηρήση τήν παρακαταθήκην
ταύτην σώαν και άλύμαντον μέχρι σήμερον, παλαίσασα κατά μυρίων προσκομμάτων αισίως έν
καιροί; μάλιστα χαλεποί; δλως καί άντιξόοι;·
έν ταΐς πάλαι; δέ ταύταις έδέησε νά θυσιάση
πολλάκις καί αύτήν τήν ζωήν. Έν τφ μοναστηρίφ τούτφ διέμενον καί οι κατά καιρούς
Πατριάρχαι τής 'Ιερουσαλήμ· άλλά τφ 1845
άπέναντι τούτου άνηγέρθη οικοδόμημά τι πρδς
κατοικίαν τοΰ Πατριάρχου κληθέν Πατριαρχεΐον
καί συγκοινωνούν μετά τοΰ μοναστηριού δί
άψίδος. Έν αύτφ δέ ξενίζονται παρά τοΰ Πα
τριάρχου οί έπίσημοι έκ τών ήμετέρων ξένοι.
Τδ μοναστήριον τοΰτο έχει ούο έκκλησία;, ών
ή μέν μία καθιέρωται τφ μεγάλφ Κωνσταντίνφ
καί τή μητρί αύτοΰ Ελένη, ή δ’ έτέρα τή άγια
θέκλη, έν ή τελούνται συνήθως αί κηδεΐαι τών
άποθνησκόντων μελών τής 'Αγιοταφιτική; ’Αδελ
φότητος.
Έκτδς τοΰ άνωτέρου μοναστηριού ύπάρχουσι
καί έτερα, ών άλλα μέν χρησιμεύουσι πρδς κα
τοικίαν τών προσκυνητών, άλλα δέ πρδς κατοι
κίαν καλογραιών. Καί έν μέν τοΐ; μοναστηρίοις
τών προσκυνητών διορίζονται ήγούμενοι, οίτινε;
άλλάσσουσι κατά τριετίαν, έν δέ τοΐ; τών κα
λογραιών ήγουμένισσαι ισόβιοι. Έκ τών πρδ;
κατοικίαν τών προσκυνητών εινε 1) τδ μονα
στήριον τοΰ Αγίου Νικολάου, ένθα ύπάρχει τδ
τυπογραφεΐον τή; ’Αδελφότητος, έκ τών πιεστη
ρίων τοΰ όποιου έξήχθησαν κατά διαφόρου; και
ρούς διάφορα συγγράμματα ελληνιστί τε καί
άραβιστί. Έν αύτφ δέ εινε καί τδ προξενεΐον
τής Ελλάδος, οΰ τίνος διευθυντή; εινε τά νΰν
δ αξιότιμο; κ. Ν. Βρόσκης· 2) τδ μοναστήριον
τοΰ 'Αγίου Δημητρίου· 3) τδ μοναστήριον τών

ΕΣΠΕΡΟΣ.
'Αγίων Θεοοώρων, έν φ καταλύουσιν δσαι έκ
τών 'Ρωσσίδων έπιθυμοΰσι νά διαμένωσιν έντδς
τή; Ιερουσαλήμ· 4) τδ τοΰ 'Αγίου Γεωργίου,
τδ καί Νοσοκομεΐον καλούμενον, διότι άλλοτε
έχρησίμευεν είς νοσοκομεΐον καί γηροκομεΐον ■
5) τδ μοναστήριον τού ’Αρχαγγέλου· G) τδ μο
ναστήριον τού Τιμίου Προδρόμου, έν τφ ναφ
τοΰ όποιου σώζεται μέρος τή; κάρα; τοΰ Βαπτιστού Ίωάννου.
)
*
Τδ είκονοστάσιον τοΰ ναού
τούτου έχρυσώθη φιλοτίμφ έπιμελεία καί δα
πάνη τοΰ έν Τένεϊ ’Αρχιμανδρίτου Σωφρονίου.
Ύπδ τδν ναόν ύπάρχει έκκλησία άρχαιοτάτη,
έ·/ ή όράται υπόγειό; τι; σήραγξ πεφραγμένη
καί άγνωστον ποΰ άγουσα· 7) τδ μοναστήριον
τοΰ ‘Αγίου Χαραλάμπους· 8) τδ τού 'Αγίου
Σπυρίδωνα;· 9) τδ τή; ‘Αγία; Αικατερίνης.
Τά μοναστήρια ταύτα δύνανται νά παραλάβωσιν
ύπέρ τά; 3000 ψυχών.
Τούτοι; προσθετέου τά έξή; μοναστήρια, έν
οΐ; δέν καταλύουσι προσκυνηταί· 10) τδ μονα
στήριον τοΰ άγιου Γεωργίου τή; Εβραϊκή; κα
λούμενον ώς κείμενον έν τή εβραϊκή συνοικία
και έν φ, κατά άρχαίον έθος, οί προσκυνηταί
έπιστρέφοντε; άπδ τής Γεθσημανής καί τή; πη
γής τοΰ Σιλωάμ ποιούνται άνάπαυλάν τινα, τυγχανοντε; περιποιήσεων παρά τοΰ κατά καιρόν
-ηγουμένου· 11) τό μοναστήριον τοΰ ’Αβραάμ
κείμενον έν τή αύλή τοΰ Ναοΰ τή; Άναστάσεω;
καί έν φ προπαρασκευάζεται ή τροφή τών έν
τφ ναφ έγκλειστων μοναχών. ΤΙ έν αύτφ έκ
κλησία καθιέρωται τοΐ; δώδεκα Άποστόλοις.
Εγγύτατα αύτή; όράται παρεκκλήσιον μικρόν
είς άνάμνησιν τής θυσία; τοΰ ’Αβραάμ, έν
τφ κέντρφ τοΰ όποιου δείκνυται καί ό τόπος
αύτής.
Έκ τών μοναστηρίων, έν οίς οίκοΰσι καλόγραΐαι εινε· 1) τδ μοναστήριον τής μεγάλης
Παναγίας, έν φ μονάζουσι περί τά; 30 καλο
γραίας καί έν φ ό τάφο; τή; όσια; Μελάνη;
τή; 'Ρωμαίας· 2) τδ τής Σεϊδανάγιας, ένθα μο
νάζουσι περί τά; 28 καλογραίας- 3) τδ τοΰ
άγιου Εύθυμίου, έν φ μονάζουσι περί τάς 8 κα
λογραίας, καί 4) τδ μοναστήριον τοΰ άγιου Βα
σιλείου, ένθα μονάζουσι περί τάς 6 καλογραίας.
Έν τοΐς μοναστηρίοις τή; Σεϊδανάγιας καί τού
άγιου Εύθυμίου έκκλησιάζονται οί ’Άραβες ψάλλοντε; τάς άκολουθία; ελληνιστί καί άραβιστί.
Εις τών διακαεστέρων πόθων τή; Άγιοταφική; Αδελφότητος ήν ή άνίδρυσι; νοσοκομείου.
ΤΙ άνάγκη δ’ αύτού καθίσταται τοσούτφ μάλλον
έπαισθητή, δσφ έπ’ εσχάτων έκαστον τών έν
ταΰθα έθνών ήγειρεν ίδιον νοσοκομεΐον. 'Η
Άγιοταφική Άδελφότη; θέλουσα νά πληρώση
το σπουδαΐον τούτο κενόν καί μή φανή ύπολειπομένη τών άλλων έθνών, έγνω νά άνεγείρη έπί
μιά; τών εύκραεστέρων τοποθεσιών τή; 'Ιερου
σαλήμ νοσοκομεΐον πρδς νοσηλείαν ού μόνον τών
μελών αύτής, άλλά καί τών ένδαπίων ’Ορθο
δόξων καί τών πρδς έπίσκεψιν τής Άγιας Γής
έρχομένων προσκυνητών.
II οικοδομή αύτοΰ
άρξαμένη τφ 1870 έπεραιώθη τφ 1871, όπότε
έγένοντο καί τά έγκαίνια αύτοΰ. Τδ νοσοκομεΐον
τούτο πάντοθεν σχεδόν κυκλοΰται ύπδ κήπων,
έμπεριέχει δέ 40 περίπου κλίνας. Έντδς τοΰ
νοσοκομείου εινε καί τδ φαρμακείου τής Αδελ
φότητος, δπερ πρδ τής άνεγέρσεως αύτού ήν έν
τφ μεγάλφ μοναστηρίφ καί έξ οΰ δίδονται φάρ
μακα δωρεάν είς πάντα; τού; προσερχομένους
είς αύτδ μετά συνταγών τών Ιατρών τοΰ νοσο
κομείου, άνευ διακρίσεως έθνικότητο; καί θρη*) Τό τμήμα τοΰτο τής κάρας τοΰ Προδρόμου
εδρών δ Πατριάρχης Δοσίθεος έν τφ έν 'Ρωμανία μοναστηρίψ τοΰ Καλούη έξαπέστειλεν είς Ιερουσαλήμ.
Τδ. Ίεροσ. Γρηγ. Πάλαμα σελ. φμδ'.
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σκείας. Τδ νοσοκομεΐον τούτο έχει δύο Ιατρούς.
)
*
Καθήκοντα τοΰ μέν πρώτου τού καί Διευθυντοΰ
τού νοσοκομείου εινε νά έπισκέπτηται δί; τή;
ήμέρας τούς έντδς αύτού νοσηλευομένους, τούς
άσθενοΰντας Αδελφού; τού Μοναστηριού έν τοΐς
δωματίοις αύτών, τάς άσθενούσας καλογραίας
καί έν καιρφ τών προσκυνητών τούς έν τοΐ;
διαφόροι; Μοναστηρίοις άσθενοΰντας προσκυνητάς, ό αύτός δέ Ιατρός έκτελεΐ τρις τής έβδο
μάδο;, έν τακταΐ; ήμέραις, καί είδος τι άστυκλινικής, είς ήν προστρέχουσι διαφόρων έθνικοτήτων καί θρησκειών άσθενεΐς, πρδ πάντων δμως
μωαμεθανοί, ώς τοΰτο καταφαίνεται έν τή έφετεινή έκθέσει τοΰ άξιοτίμου Διευθυντοΰ τοΰ Νο
σοκομείου- τού δέ δευτέρου νά έπισκέπτηται
τού; άσθενοΰντας ’Ορθοδόξους Άραβας έν ταΐς
οίκίαις αύτών.
ΊΙμέτερα έκπαιδευτικά καταστήματα εινε
1) ή Ελληνική τών Ιεροσολύμων Σχολή, κεί
μενη άπέναντι τού μοναστηριού τού άγιου Νι
κολάου καί οιατελούσα ύπδ τήν διεύθυνσιν τού
άξιοτίμου Ίεροοιακόνου κ. Στεφάνου Άθανασιάδου, δστι; έπιτυχώ; έδίδαξε τήν ' Ελληνικήν καί
τήν Λατινικήν έπί πολλά έτη έν Αμερική. Έν
τή σχολή ταύτη οί παΐδες διδάσκονται τδ τεχνο
λογικόν καί τό συντακτικόν τή; Ελληνικής
γλώσσης, άριθμητικήν, γεωγραφίαν καί κατήχησιν, γραφήν καί άνάγνωσιν τής Ελληνικής
καί τής Αραβικής γλώσσης καί γαλλικά. ‘Η
Σχολή αύτη προπαρασκευάζει μαθητάς διά τήν
θεολογικήν Σχολήν. 2) Τδ Παρθεναγωγείου,
κείμενον ού μακράν αύτής, έν φ διδάσκονται τά
κοράσια άνάγνωσιν, γραφήν καί χειροτεχνήματα.
Έκτδς τών έν'Ιερουσαλήμ δύο τούτων σχολείων
ύπάρχουσι καί εί; πλεΐστα τή; Παλαιστίνη;
χωρία σχολεία, διατηρούμενα ύπδ τής Άγιοταφιτικής Αδελφότητος καί έν οίς διδάσκουσιν
άραβες διδάσκαλοι. I Ιλήν δυστυχώς τά σχολεία
ταΰτα, έφ’ ών ούδεμία έποπτεία ύπάρχει, δέν
εινε καλώς διωργανωμένα καί πολύ άπέχουσι
τού σκοπού, οΰ τίνος ώφειλε νά καταστοχάζηται
ή Αδελφότης. ΓΙροκείσθωσαν δ’ αύτή ώς ύπόδειγμα τά σχολεία τών Καθολικών καί τών
Διαμαρτυρομένων, απερ άνταμείβουσι πλουσιο
πάροχος αύτούς διά τε τούς κόπους, ους καταβάλλουσι, καί τά; δαπάνα;, είς ας ύποβάλλονται.
Μετά τούς ’Ορθοδόξου; έρχονται οί Καθολι
κοί, άριθμούντε; ύπέρ τάς 2000 ψυχών. Ό
άριθμδς τών Καθολικών τφ 1483 ήν λίαν περι
ορισμένο; ■ πλήν χάρι; είς τά μέσα, οίς έχρήσαντο οί Φραγγισκανοί, ό άριθμδς αύτών ηύξησεν
έπαισθητώς. Τδ λατινικόν Πατριαρχεΐον ίδρύθη
τώ 1847, πρώτος δέ Πατριάρχης ήν ό VaLEBGA
καί ό τελευταίος τά νύν καλείται Βικέντιο;
BraCCO. Πλήν τδ κυριώτερον καθίδρυμα τών
Καθολικών εινε τδ μοναστήριον τών Φραγγισκανών. Τδ μοναστήριον τοΰτο καλούμενον τά
νΰν τοΰ Σωτήρος (St. Sauveur) έτιματο άλλοτε
έπ’ δνόματι Ίωάννου τοΰ θεολόγου καί άνήκεν
είς τούς ’Ίβηρας· οτε δέ οί Φραγγισκανοί έξεβλήθησαν τή; άγια; Σιών ύπδ τών Μωαμεθανών,
ένοικίασαν αύτδ παρά τών Ίβήρων· μετά ταΰτα
δέ λαχόντε; εύκαιρία; έσφετερίσθησαν αύτό
).
**
Τδ μοναστήριον τοΰτο δύναται νά περιλάβη ύπέρ
τού; 70 μοναχούς. Ό ήγούμενο; αύτοΰ καλείται
"φύλαξ τού ορούς Σιών καί τής Αγίας Γης
(custos), εινε δέ πάντοτε ’Ιταλός καί διορίζεται
*) 01 δύο 'Ιατροί ούτοι είοίν οί ΚΚ. Σ. Σταματιάδης ό καί Διευθυντή; τοΰ νοσοκομείου καί Φβ>τιάδης Πέρλας, άμφότεροι νέοι εύγενεΐς καί έπιστήμονες διανύσαντε; τάς σπουδάς αύτών έν τφ πανεπιστημίφ τών κλεινών 'Αθηνών. .Φαρμακοποιός δέ ό
έπ’ [ίσης εύγενής καί έπιστήμων κ. Μ. Πρωτοπαπάς
πτυχιοΰχος καί ούτος τοϋ αύτοΰ Πανεπιστημίου.
**) Ιεροσολ. Γρηγ. Παλαμά σελ. νογ'.
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έν 'Ρώμη έπί τρία ετη ήγούμενο;, πολλάκις δέ
καί έπί περισσότερα έτη. Άναπληροΰται δέ
ύπδ ένδς έπιτρόπου, βστι; δέον νά ή πάντοτε
Γάλλος, καλούμενο; praeses (προστάτης, φύλαξ),
βστις άντικαθίστησιν αύτδν άποθανόντα ή άπόντα.
Ό δ’ έπιμελητής (procurator), διοριζόμενος
ίσοβίως δέον νά ή πάντοτε Ισπανός καί ένασχολήται περί τών ύλικών τοΰ μοναστηριού
συμφερόντων. '0 σύμβουλος καλούμενος director
ύποβοηθεΐται ύπδ τριών έτέρων μοναχών λαλου
μένων patres discreti. Έν τφ μοναστηρίφ
τούτο» εινε καί τδ τυπογραφεΐον τών Φραγγισκανών. Παρά τδ μοναστήριον τούτο ύπάρχει
καί τις σχολή άρρένων. Έκτδς αύτής οί Λατίνοι
διατηρούσι μίαν σχολήν έργατικήν, νοσοκομεΐον
τού άγιου Λουδοβίκου καλούμενον, δΐ άμφότερα
τά φύλα, πλήν πολύ υποδεέστερον τοΰ ήμετέρου,
καί δύο σχολάς κορασίων, ών ή μέν μία διευ
θύνεται ύπδ τών άδελφών τής Σιών, ή δ’ έτέρα
ύπδ τών άδελφών τοΰ αγίου ’Ιωσήφ. Πρδς
τούτοις οί Καθολικοί διατηρούσι μίαν σχολήν,
διευθυνομένην ύπδ τών freres des ecoles chretiennes, καί έν πολυτεχνεΐον τού'Αγίου Πέτρου
καλούμενον. Οί δέ Alissionaires de Ν. D.
d’Afrique, έχοντες ύπδ τήν κατοχήν των τήν έκκλησίαν τής Αγία; Άννης διανοούνται νά ίδρυσωσι μίαν Άκαοήμειαν. Έν τφ χωρίφ ΙΙετζάλλα
τδ πατριαρχεΐον τών Λατίνων διατηρεί μίαν
θεολογικήν σχολήν (Seminarium).
("Επεται ή συνέχεια καί ή περιγραφή τοϋ Ναοΰ
τής Άναστάσεω;).

ΜΙΧΑΗΛ Ο ΙΙΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ.
'Ιστορικόν διήγημα.
(Συνέχεια.)

— Ώ, φίλε μου, άνέκραξεν ό ΙΙαλαιολόγος
υψών υπερήφανα»; τήν κεφαλήν, έναντίον τών
άσυνειδήτων τούτων άνθρώπων άσπονδον καί
άμείλικτον έκήρυξα πόλεμον, Δέν δύνασαι νά
φαντασθής, Αλέξιε, πόσον τού; άποστρέφομαι,
πόσον τούς μισώ τού; άνθρώπου; τούτους. Δέν
θά ήσυχάσω είμή άφ’ οΰ ΐδω αύτού; πάντας
έξαφανισθέντα; άπδ προσώπου τή; γής. Τόσον
χρυσόν καί άργυρον, τόσους θησαυρού; νά έπιt
XI
·
»
σωρεύωσι καί νά κρατώσι κεκλεισμένους, έν φ
ό πτωχός λαός πάσχει καί πείνα! Τά θησαυρο
φυλάκια έκεΐνα, τά γέμοντα χρυσού καί αργύρου,
θεωρώ τά άπαισιώτερα τής τυραννία: μνημεία.
— Καί βμως ή φρούρησις τών τοιούτων θησαυοών ήτο άνετεθειμένη είς τούς ήμιβαρβάρους
Βαραγγηνούς, τούς τοσοΰτον μισητούς παρά τφ
λαφ! είπεν ό Στρατηγόπουλος. Διά τοΰτο καί
μεγάλη ήτο ή χαρά παρά τω λαφ οτε σύ, άναγορευθείς μέγα; δούξ, άνέλαβε; μόνος τήν έποπτείαν έπί τοΰ αύτοκρατορικοΰ θησαυροφυλακίου ·
διότι ό λαός γνωρίζει βτι σύ μόνον εύγενή χρήσιν τών χρημάτων έκείνων ήθελες ποιήσει.
— Τά πλούτη έκεΐνα άνήκουσι τφ λαφ,
άπήντησεν δ ΙΙαλαιολόγος, καί ούδείς έχει τδ
δικαίωμα νά μεταχειρισθή αύτά ύπέρ έαυτοΰ. —
Γνωρίζει; Αλέξιε, πόσον περιωρισμέναι είναι αί
άνάγκαι μου. Ούτως έπρεπε πάντοτε, λιτώς
καί άπλώς, νά ζώσιν οί ήγεμόνες καί οί τά
πρώτα αξιώματα φέροντες, διότι αύτοί είναι οί
δίδοντε; τδ καλόν παράδειγμα είς τδν λαόν.
Πλήν, φίλε μου, ή τοιαύτη κατάστασις δέν δύ
ναται νά βελτιωθή, έως οΰ ή έξουσΐα είναι κλη
ρονομική. Πολλάκις, Αλέξιε, ώμιλήσαμεν, ώς
ένθυμεΐσαι, περί τής σαθρά; ταύτης έν τφ κράτει ήμών άρχής. Σήμερον βμως ύπέρ ποτέ έν
νοώ τού; κινδύνους, ους συνεπάγει ή τοιαύτη
άρχή. Τίς κάθηται σήμερον έπί τού αύτοκρα-

ΕΣΠΕΡΟΣ.
τορικού θρόνου; Τίς διέπει σήμερον τάς τύχα;
τοσούτιυν χιλιάδων άνθρώπων; Ανίσχυραν βρέ
φος, άνευ θελήσεώ; τίνος ή πρωτοβουλίας, παΐς,
βστις ούδέ τήν συναίσθησιν έχει τή; υψηλή;
αύτού θέσεως. Καί διατί κατέχει τδ βρέφος
τοΰτο τον θρόνον; Διότι τυφλή σύμπτωσις έποίησεν αύτδν υίδν βασιλέως. θλιβερά τής τυφλής
τύχης συνέπεια! Πώς θέλουσι πραγματοποιηθή
οί πόθοι ήμών; Δύναται αύτδ τδ βρέφος νά όδηγήση ήμάς είς τήν Κωνσταντινούπολή; . . .
Ματαία, γελοία ελπίς!
— Βεβαίως τοΰτο δέν δυνάμεθα ν’ άπαιτήσωμεν παρά τοΰ έστεμμένου παιδός, προσέθηκεν
ό Στρατηγόπουλος, καί τοΰτο ένόησαν καί έκεΐνοι, οίτινες μετά τδν θάνατον τοΰ Μουζάλωνος
σοί άνέθεσαν τήν κηδεμονίαν τοΰ βασιλέως. Κα
θήκον σου νομίζω είναι επομένως, Παλαιολόγε,
νά καθοδηγήσης τά τρέμοντα βήματα τοΰ άουνάτου παιδός καί τφ έξομαλύνη; τήν όδδν τήν
άγουσαν πρδς τήν δόξαν.
— Ναί, άπήντησεν ό ΙΙαλαιολόγος, τούτο
θά ήτο πράγματι τδ καθήκον μου, έάν ήδυ
νάμην νά ένεργώ έκεΐ κατά τδ έμοί δοκοΰν. —
Καί ό ΙΙαλαιολόγος έξέτεινε τήν χεΐρά του πρδ;
τδ φρούριον, τδ όποιον μακρόθεν έφαίνετο. —
Άλλ’ έν τή αύλή έκείνη διασταυροΰνται αί γνώμαι καί άρχει ή ραδιουργία, καί ό τοιοΰτος ζυ
γός μέ πιέζει.
— Άποτίναξον λοιπόν τδν ζυγόν τούτον,
Παλαιολόγε, συμμορφούμενος άνευ άναβολής
πρδς τήν έπιθυμίαν τοΰ ’λαού. Ό έκ μέρους
σου δισταγμός μοί είναι δλως άνεξήγητος.
— '0 καρπός πρέπει νά ώριμάση, διά νά
πέση άπδ τού δένδρου.
— Καί δταν δέν πέση φυσικώς, πρέπει νά
ώριμάση διά τής τεχνητής όδοΰ.
— 'Ωρκίσθην πίστιν καί άφοσίωσιν τφ βασιλεΐ.
— Καί πότε έκπληροΐς καλλίτερον τδν δρκον σου, Παλαιολόγε, ή έργαζόμενο; ύπέρ τού
μεγαλείου τής πατρίδος καί ύπέρ τής δόξης τοΰ
ήγεμόνος; Πότε θέλομεν ευρει εύκαιρίαν καταλληλοτέραν δπως δώσωμεν κύρος εις τα άρχαΐα
τών Ελλήνων δικαιώματα; Αγνοεί; εί; ποιαν
άθλίαν καί έλεεινήν κατάστασιν εύρίσκεται ή πόλις
τού Κωνσταντίνου, ή παλαιά πρωτεύουσα ήμών,
ύπδ το σκήπτρον τών Φράγκων ήγεμόνων καί ποι
ου; φοβερού; κινδύνου; διατρέχει τούτου ένεκα;
— Τά πάντα γνωρίζω, Αλέξιε, άπήντησεν δ
ΙΙαλαιολόγος ζωηρώς, καί μετά πυρετώδους άνησυχίας παρακολουθώ τήν κατάπτωσιν τοΰ παρα
τδν Βόσπορον κράτους. Έννοώ έπίσης δτι μία
χειρ άρκεΐ δπως καταρρίψη έντελώς τδ σαθρόν
έκεΐνο οικοδόμημα.
— Καί ή χειρ αυτή είναι μόνον ή σή, ΙΙαλαιολόγε! είπεν ό Στρατηγόπουλος μετ’ ένθουσιασμού.
— 'Όσο» σφοδρότερο; είναι ό πόθο; μου,
τοσούτφ δειλοτέρα καθίσταται ή χειρ μου.
Τοιαύτη δυστυχώ; ή άνθρωπίνη άδυναμία!
Μακρόθεν, πριν ή ήχήση ή ώρα τή; έκτελέσεω; πράξεως μεγάλη; καί σοβαρά;, αισθά
νεται ό άνθρωπο; τά; δυνάμει; του ζωηρά; καί
τδν ζήλόν του άκλόνητόν· άμα βμως έλθη ή
κρίσιμο; στιγμή, δείλια καί καταλαμβάνεται ύπδ
άνεξηγήτου φόβου.
— 'Ο ΙΙαλαιολόγος όμιλεΐ ούτως; είπεν ό
Στρατηγόπουλος παρατηρών άσκαρδαμηκτί τδν
συνοδοιπόρον του;
— Ναί, φίλε μου, ό ΙΙαλαιολόγος, άπήν
τησεν ούτος, ό ΙΙαλαιολόγος, δστις έκτιμα δλην
τήν σοβαρότητα τοΰ τοιούτου διαβήματος. Πρός
σέ, τδν καλλίτερόν μου φίλον, πρέπει σήμερον
ν’ άποκαλύψω τί συμβαίνει έν τή καρδίφ μου.
Αισθάνομαι άόρατόν τινα χεΐρά ώθοΰσάν με καί
άπωθούσαν ταΰτοχρόνως· εύρισκομαι δε εν τοι
αύτη καταστάσει, ώστε έάν σήμερον έπρεπε νά
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σύρω τδ ξίφος μου ή νά έκτείνω τήν χεΐρά μου
διά νά λάβω τδ στέμμα, ίσως ήθελον δειλιάσει.
Άλλ’ άν αύτδ τδ στέμμα μοί προσεφέρετο παρ’
άλλου, βεβαίως ούδέ έπί στιγμήν ήθελον δι
στάσει. Φοβίζει ήμάς συνήθως ή πλήρωσις τού
διακαούς ήμών πόθου ή τών ελπίδων ήμών. —
Πλήν, Αλέξιε, προσέθηκεν δ Παλαιολόγο; σοβαρώς, δ γέγραπται συμβήσεται. Ύπεράνω τών
κεφαλών ήμών εύρίσκεται Έκεΐνος, δστι; οδηγεί
τά βήματά μας, καί τού όποιου ή χειρ ούδέποτε
έγκαταλείπει ήμά; ούτε έν εύτυχία ούτε έν δυ
στυχία. Γελοίος είναι ό άνθρωπος, δστις νο
μίζει καί κολακεύεται βτι δύναται καί κατά κε
ραίαν νά έπιφέρη μεταβολήν είς τά έν Ούρανφάποφασισθέντα. Έν πίστει καί υποταγή περιμένω.
Οί δύο όδοιπόροι ήλθον έν τοσούτφ είς θέ
σιν, έν η ό ποταμός κάμπτων πρδς τήν βχθην
έσχημάτιζεν είδος μικρού δρμου, δπου τδ ρεΰμα
ήτο ήσυχώτερον. Έν τφ δρμφ τούτφ εύρίσκετο
μικρά άλιευτική λέμβος, έν η έκάθητο γέρων
άνήρ, βστις μέ τήν μονότονον έκείνην κίνησιν
τών άρχαίων άλιέων άνέσυρε τά δίκτυά του.
Ό ΙΙαλαιολόγος καί ό σύντροφός του έστάθησαν καί έβλεπον τήν έργασίαν τοΰ γέροντος.
— Ίδέ, Αλέξιε, είπεν ό ΙΙαλαιολόγος, πώ;
δ γέρων αύτδς κάθηται έδώ ήσυχο; καί έργάζεται. Αύτδ; περί ούδενδ; άλλου φροντίζει ή
περί τού δικτύου του. Πόσον διάφοροι είναι οί
άνθρωποι! Έν φ έν ταΐς καρδίαι; άνθρώπων τινών τά πάθη συγκρουόμενα συνάπτουσι πάλην
πεισματώδη, άλλοι άνθρωποι έχουσιν έν τή καρ
δία αύτών ειρήνην καί ήσυχίαν.
— Καί νομίζεις, Παλαιολόγε, άπήντησεν ό
Στρατηγόπουλος, βτι δύνασαι νά έννοήσης έπί
τού προσώπου ή έν τφ όφθαλμφ τού άνδρός τού
του τί έντδς αύτού συμβαίνει; Άς τφ άποτείνωμεν τδν λόγον καί άμέσως θέλομεν έννοήσει
έκ τών άπαντήσεών του βτι καί αύτδς έχει τούς
πόθους καί τάς έλπίδας του. —Έ! γέρον, προσέθηκεν ύψών τήν φωνήν· πώς άπέβη σήμερον ή άλιεία;
Ό άλιεύς, δστις δέν είχε παρατηρήσει τήν
παρουσίαν τών δύο άνδρών, ύψωσε τούς Οφθαλ
μούς του, καί άπήντησεν
— Άχ! Κύριε, δέν έπήγαμεν καλά. Καθ’
δλην τήν ήμέραν δέν εΰρον ή τδ μικρόν τούτο
ψαράκι, άν καί κάθημαι άπδ τδ πρωί Καλός
ψαράς τής θαλάσσης χάνει πολλάκις δλην τήν
τέχνην του είς τδν ποταμόν εί; τήν θάλασσαν
ήμην πάντοτε έπιτήδειο; καί τυχηρό;, έδώ βμω;
δέν συμβαίνει τδ αύτό. Πώς θά. έχλεύαζον
τώρα οί άρχαϊοι συνάδελφοι τής Κωνσταντινου
πόλεως τδν γέροντα Φωκάν!
— Είσαι έκ Κωνσταντινουπόλεως; ήρώτησεν
ό ΙΙαλαιολόγος ζωηρώς.
—Ναί, κύριε, άπήντησεν ό γέρων έκεΐέγεννήθην, έκεΐ ήμην ψαράς, ώ; ήτο καί ό πατήρ μου.
— Καί διατί έγκατέλιπες τήν ώραίαν έκεί
νην πόλιν, δπου, ώ; είπας, ήσο εύχαριστημένος
καί δπου έγεννήθης; ήρώτησε πάλιν ό Παλαιολόγος πλησιάζων.
— Τί νά σοι εΐπω; άπήντησεν ό άλιεύς. Δέν
ύπέφερα πλέον τήν έκεΐ διοίκησιν τών ξένων,
καί έφυγα. ’Ήμην είς ήλικίαν δέκα έτών δταν
οί κατηραμένοι ξένοι έπάτησαν τήν γήν μας·
ήμην παιδίον, δταν είδα έκείνους τούς άγριους
Βενετούς καί τούς αύθάδεις Γάλλους διερχομένου; διά τών όδών τή; πόλεώς μας, καί άπ’
έκείνην τήν στιγμήν άπεφάσισα νά φύγω μακράν,
μακράν, διά νά μή ήμαι μάρτυς τής ταπεινώσεως τή; πατρίδος μου. ’.Αλλ’ δ πατήρ μου
έναντιώθη εί; τοΰτο· "Μείνε, μοί είπεν ό πα
τήρ μου· αύτοί οί ξένοι έχουν πολλά χρήματα
καί άγαπούν τά ψάρια- ήμεΐς θά ώφεληθώμεν
κερδίζοντε; πολλά.” Έμεινα λοιπόν, άλλ’ δ
θεός μοί είναι μάρτυς, δτι ή ζωή μου κάθε

("Επεται συνέχεια.)

0 ΜΟΥΣΟΥΡΓΟΣ ΡΙΧΑΡΔΟΣ ΒΑΓΝΕΡ.
(Μετά είκόνος, δρα σελ. 317.)

Πρό τινων ημερών άπεβίωσεν έν Βενετία,
ένθα προσωρινώς διέμενεν ό |διασημότερος τών
μουσουργών τή; Γερμανίας'Ρ/χ. Βά-χνεσ έν ηλικία
70 έτών. Ό Βάγνερ έπασχε πρό τίνος καί ό
θάνατος αύτοΰ έπήλθεν αίφνήδιος έκ συγκοπή;
τή; καρδίας.
Περί τοΰ Βάγνερ αί γνώμαι είσί διηρημέναι·
οί μέν ύψοΰσιν αύτδν μέχρι τρίτου ούρανοΰ, καί
έν αύτοΐς προεξάρχουσι φυσικφ τφ λόγιο οί
συμπατριώται αύτοΰ Γερμανοί· άλλοι πάλιν, καί
Ιδίως οί Γάλλοι, εύρίσκουσιν έν τοΐς μελοδράμασιν αύτοΰ πολλά τά ψεκτέα. Άναντίρρητον
δμως είναι, δτι ό Βάγνερ έχάραξεν έν τή μουσική

νέαν δλως όδδν ώς άρχηγδς τή; "μουσικής του
μέλλοντος”. Είς ήμάς ή μνήμη αύτοΰ είναι
σεβαστή, διότι ήτο είς τών ένθερμοτέρων φιλελ
λήνων ζαί τών είλικρινεστέρων θαυμαστών τής
άρχαιότητος ήμών. ύφ’ ής ένεπνέετο. II το φύσις
πράγματι έκτακτος.
Έγεννήθη ό Βάγνερ τή 22 Μαίου 1813 έν
Λειψία. έν εποχή τής μεγαλειτέρας καταπτώσεως *
τής Γερμανία;, άπώλεσε δέ έν ηλικία έξ μόλις
μηνών τδν πατέρα του. Η μήτηρ του συνήψε
δεύτερον γάμον μετά τοΰ ήθοποιοΰ καί ζωγράφου
Geyer, οστις τω έγένετο άληθής προστάτης.
Καί κατ’ άρχάς μέν έπρόζειτο ό μικρός Βάγνερ
νά γείνη ζωγράφος, άλλ’ ή φυσική αύτού πρδς
τήν μουσικήν ζλίσις παρεζίνησαν τούς γονείς
του νά τφ άφήσωσιν έλεύθερον τδ στάδιον.
Ένδεζαετής μόλις ήσχολεΐτο έπιτυχώς είς ποιή
ματα καί άνεγίνωσκε τδν Σαιξπήρον, δν υπερ
βαλλόντως εθαύμαζε. Μετ’ ού πολύ ηύτύχησε
νά γνωρίση τδν διάσημον Beethoven, τού όποιου
τδ μεγαλουργόν πνεύμα βαθυτάτην ένεποίησεν
έν τή άπαλή τοΰ νεανιου καρδία έντύπωσιν.
Ήδη έν ήλικία 1G έτών ό Βάγνερ έτόνισε δραμα
τικόν έργον, τδ όποιον παρασταθέν έν έτει 1833
έκαμε γνωστόν τό όνομά του είς εύρυτέρους κύ
κλους.
Εγγραφείς φοιτητής είς τδ Πανεπιστήμιον
τής Λειψίας ήκολούθησε μαθήματα φιλοσοφίας
και αισθητικής, μή παραμελών ζαί τήν μουσικήν.
Τφ 1834 έλαβε θέσιν διευθυντοΰ τής ορχήστρα;
έν τφ θεάτρφ τής Μαγδεβούργης, καί έτόνισε
το πρώτον αύτοΰ μελόδραμα τήν νύμφην τοΰ
Πανόρμου”. Τω 1836 διωρίσθη διευθυντής τής
δρχήστρας έν Κενιγσοέργη. Άλλ’ ή οικονομική
αύτοΰ θέσις ήτο λίαν δυσχερής καί πολλάκις
ήναγζάζετο χάριν τοΰ έπιουσίου άρτου νά παρα
μελή τδ κυριώτερον αύτοΰ θέμα. Τέλος έν έτει
1838 έποίησε καί έτόνισε τό μελόδραμά του
'"Ριένζης”, τδ όποιον παρασταθέν έπεκροτήθη.
"Ενεκα τοΰ μελοδράματος τούτου άπεφάσισε νά
μεταβή είς Λονδΐνον, άλλά τδ ίστιοφόρον πλοΐον,
ού έπέβη, παρεσύρθη ύπδ τών έναντίων άνέμων
καί τών κυμάτων είς τήν άζτήν τής Νορβηγίας.
Κατά τάς φρικώδεις έκείνας τρικυμίας συνέλαβε
τήν ιδέαν τοΰ μελοδράματός του, τοΰ έπιγραφομένου "Τδ φανταστικόν πλοΐον,” ού οί ήχοι
είναι άπήχησις τής άγριας τών στοιχείων πάλης
καί τής καταπληκτικής τοΰ Θεοΰ δυνάμεως έν
τή φύσει. Έν Παρισίοις, δπου κατόπιν μετέβη,
ή μουσική αύτοΰ έχλευάσθη καί περιεφρονήθη
ζαί τοΰτο είς τοσοΰτον βαθμόν, ώστε οτε κατατρυχόμενος ύπό τής άνάγζης έζήτησε νά πωλήση
τδν 'Ριένζην του ούδείς εύρέθη άγοραστής, διά
δέ τδ φανταστικόν πλοΐον”, τφ προσεφέρθησαν
μόνον 500 φράγκα. Ή δεινή αύτοΰ θέσις παρετάθη μέχρι τοΰ έτους 1842. δτε συνεπεία παραστάσεω; τοΰ Ριένζη έν Δρέσδη, διωρίσθη διευ
θυντής τής ορχήστρας έν τφ βασιλικω τής
πρωτευούσης ταύτης θεάτρφ. Άπδ τοΰδε ή
πορεία τοΰ βίου του έγένετο όμαλωτέρα, άλλά
καί πάλιν έν έτει 1848 περιπλεχθείς είς τά
στασιαστικά τής εποχής έκείνης κινήματα, ήναγκάσθη νά φύγη έκ τής πατρίδος του. Ήδη
δμως ή τύχη είχε κορεσθή νά τδν κατατρέχη.
'Η γνωριμία του μέ τόν διαπρεπή κυμβαλιστήν
Αίστ ήτο δΐ αύτδν άφετηρία νέων θριάμβων,
διότι ού μόνον τήν θυγατέρα αύτοΰ συνεζεύχθη,
άλλά καί διά τοΰ πενθεροΰ του κατόρθωσε νά
παρασταθή έν Δρέσδη τδ μελόδραμά του “Lohen
grin”, τδ όποιον όμοΰ μετά τοΰ μικρόν πρότερον
δημοσιευθέντο; "Tannhauser” είναι οί δύο λαμ
πρότεροι αύτοΰ μαργαρίτα'.. Τφ 187G παρεστάθη
έν τω θεάτρφ τής βαυαρικής πόλεως Bayreuth
ή τριλογία του "Nibelungen” καί κατά Ιούλιον
1882 έν τω αύτφ θεάτρφ τδ μελόδραμα "Parsi-
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καί, το σημαντικώτερον άπδ δλα, έχει είς τήν
διάθεσίν του στρατόν γυμνασμένο·? καί πρόθυμον
νά τδν παραζολουθήση είς τδ πρώτον σημεΐον.
"Αν μέ δλα αύτά δέν δύναται νά ζατορθώση τί,
θά εί'πη δτι είναι προδότης άξιος άγχόνης· έγώ
μέ τήν τρέμουσαν '/ΰ’Λ μου θά ή μην είς κατάστασιν νά τω έμπήξω τήν μάχαιραν είς τδ στήθος.
Καί ό γέρων αλιεύς έσυρεν έκ τής ζώνης
του οξύ έγχειρίδιον, το όποιον άπήστραψεν άπαισίως είς τδ φώς τοΰ ήλιου. Ό ΙΙαλαιολόγος
ώχρίασεν ελαφρώς.
— Εύγε, γέρον, είπε ρίπτων είς τδν άλιέα
τρία χρυσά νομίσματα· τά αισθήματα ταύτα σοί
περιποιοΰσι τιμήν. Εύτυχής ή χώρα ή τρέφουσα τοιούτους άνδρας! Δέν άμφιβάλλω δτι
ό ΙΙαλαιολόγος μέ τήν βοήθειαν τοΰ θεού θ’ άνταποκριθή είς τούς γενικούς πόθους.
'Ο αλιεύς έν τοσούτφ εΐχεν άνασύρει τδ δίκτυόν του, καί έκάθητο έν τή λέμβω παρατηρών
τά χρυσά νομίσματα, τά όποια έστιλβον έν τή πα
λάμη του ζαί τον μεγαλοπρεπή άνδρα, δστις τω τα
προσέφερεν. Αίφνης ήζούσθησαν ζαλπάσματα ίπ
πων διευθυνομένων πρδς τό μέρος, ένθα εύρί
σζοντο οί δύο άνδρες. Μετ’ ού πολύ έφανησαν
καί δύο ιππείς, ών ό μέν ήτο ό Ιωάννης Παλαιολόγος, αδελφός τοΰ Μιχαήλ, ό δέ ό πιστός
αύτοΰ όπαδός, Θεόδωρο; Φιλάς.
— Σύ ένταΰθα, Ιωάννη; είπεν ό ΙΙαλαιολόγος άμα ίδών τον άδελφόν του.
— Μιχαήλ, είπεν ούτος, άφιππεύων· σοι
φέρω άνέλπιστον άγγελμα· πρδ μικρού ό στρατός
συγκεντρωθείς έν τή πλατεία τών άνακτόρων σέ
άνεζήρυξεν αύτοκράτορα.
— Τί λέγεις, ’Ιωάννη; άνέκραξεν ό Παλαιολόγος· Έμέ, έμέ άνεκήρυξαν αύτοκράτορα;
Άκούων τούς λόγους τούτους ό γέρων αλιεύς
πηδά έπι τής όχθης καί άποτεινόμενος προς τον
Στρατηγόπουλον.
— Ένόησα καλά; είπεν· αύτδς είναι ό II αλαιολόγος;
— Αύτός! άπήντησεν ό Στρατηγόπουλος
ξηρώς.
Καί ό γέρων έπεσεν είς τά γόνατά του ένώπιον τοΰ Παλαιολόγου.
— Έγείρου. γέρον! είπεν ούτος. 'Η εύχή
εύσεοοΰς άνδρδς εισακούεται παρά τοΰ Ούρανοΰ.
Σύ μοί έδειξας τήν όδόν, ήν όφείλω νά βαδίσω.
— 'Η όδός αδτη φέρει πρός τδ έπιθυμητδν τέρμα!
Καί άποτεινόμενος πρδς τούς όπαδούς του·
— "Αγωμεν, είπεν, δπου τδ καθήκον μάς
καλεΐ!
Οί τέσσαρες άνδρες άπήλθον δρομαίοι καί ό
γέρων αλιεύς παρακολουθών αύτούς διά τοΰ
βλέμματός του έψιζύριζε· ' Πολλά τά έτη τοΰ
βασιλέως Παλαιολόγου! Πολλά τά ετη!
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ημέραν μοί έγίνετο πλέον αφόρητο:. Άφ’ ού
δέ άπέθανεν ό πατήρ μου, καί τοΰτο συνέβη
πρδ είκοσι περίπου έτών, δέν ήμπόρεσα πλέον
ν άνθέξω. Έν τω μεταξύ είχον χάσει και τήν
γυναίκα μου και οί τρεις υίοί μου είχον γείνει
άνδρες δυνατοί καί καλοί. Μέ τούς τρεις υιούς
μου άνεχώρησα άπδ τήν πρωτεύουσαν, έρριψα
μαύρην πέτραν δπισθέν μου, και ήλθον έδώ.
Ειχον δμως καί άλλην αιτίαν ν’ αναχωρήσω·
δταν απέκτησα τδν πρώτον μου υιόν ώρκίσθην
είς τήν Παναγίαν νά τδν κάμω στρατιώτην, διά
νά δυνηθή μίαν ήμέραν νά συντελέση είς τήν
άπελευθέρωσιν τής πατρίδος· τδν αύτδν όρκον
έκαμα καί διά τδν δεύτερον κα[ διά τδν τρίτον
υιόν μου. "Επρεπε λοιπόν νά κρατήσω τόν
όρκον μου καί ήλθον έδώ.
— Καί οί τρεις υίοί σου ύπηρετοϋσι'τώρα είς
τάς τάξεις τοΰ στρατού; ήρώτησεν ό ΙΙαλαιολόγος.
— Ναί, κύριε, καί οί τρεις· ό εις εις τήν
Λάμψακον, δ δεύτερος είς τήν Νίκαιαν καί ό
τρίτος έδώ. "Ω! είναι καλά παιδιά, στρατιώται
γενναίοι άφωσιωμένοι είς τδν βασιλέα καί είς
τήν πατρίδα των. ’Απ’ άρχής έπροσπάθησα νά
τούς έμπνεύσω τήν αγάπην τής πατρίδος καί νά
τούς έμβάλλω τδν πόθον τής έλευβερίας. Ευ
χαριστώ τδν θεόν, δτι έγειναν δπως έπεβύμουν
νά τούς βλέπω!
— Ευτυχής πατήρ! άνέκραξεν ό ΙΙαλαιολόγος.
— Ευτυχής θά ήμαι τότε μόνον, δταν θά
ϊδω τήν πόλιν μου έλευθερωμένην άπδ τούς
ξένους.
— Σύ είσαι γέρων πλέον, παρετήρησεν ό
Στρατηγόπουλος· πώς δύνασαι νά έλπίση; νά
ιδης πράγμα, τδ όποιον καί διά νέους άνθρώπους
είναι ζήτημα;
— ’Ά, κύριε, άπήντησεν ό αλιεύς, ή έλπίς
είναι άκτίς, ή όποια φωτίζει καί νέους καί γέ
ροντας· έάν καί τήν έλπίδα χάσω τί άλλο μοί
μένει παρά νά πέσω είς τον ποταμόν καί νά
τελειώσω αύτήν τήν ζωήν; Έν δσφ έζη δ μα
καρίτης βασιλεύς Θεόδωρος άνέμενα άπδ ήμέρας
είς ήμέραν τδ εύχάριστον τοΰτο συμβάν- τώρα
δμως ό καλός έκεΐνος κύριος άπέθανε —
— Καί τώρα άπελπίζεσαι; οιέκοψεν αύτδν
ό Στρατηγόπουλος.
— θά άπελπιζόμην, άπήντησεν ό γέρων, έάν
ό καλός έκεΐνος βασιλεύς δέν εΐχεν άφήσει άξιον
κληρονόμον τών ιδεών του καί τών προσπα
θειών του.
— Εννοείς τδν υιόν του, τδν αύτοκράτορα
ήμών; ήρώτησεν ό ’Αλέξιος.
— Τί δύναται τδ τρυφερόν παιδίον; "Ω! δέν
έννοώ τόν αύτοκράτορα · έννοώ τδν κηδεμόνα του
καί πρώτον σύμβουλον, τδν άνδρεΐον Παλαιολόγον, άπδ τον όποιον δλοι περιμένομεν τήν
σωτηρίαν.
Ό ΙΙαλαιολόγος έρριψε βλέμμα πρδς τδν
συνοδοιπόρον του είς τούς λόγους τούτους τοΰ
άλιέως.
— Καί γνωρίζεις τδν Παλαιολόγον, γέρον;
ήρώτησεν ό Στρατηγόπουλος.
— "Οχι, δέν τόν γνωρίζω, δέν τόν είδα ποτέ·
άλλ’ δλοι τον έπαινοΰν είς τούς δρόμους, είς
τάς πλατείας, είς τά οινοπωλεία, είς τήν άγοράν
δλοι προφέρουν τδ δνομά του, καί δλοι έχουν
είς αύτδν τάς έλπίδας των. Χθές άκόμη είς
τήν άγοράν έλεγον οτι θά τδν άνακηρύξουν βα
σιλέα διά νά κινήση πόλεμον κατά τών ξένων,
οί όποιοι κατέχουν τήν πρωτεύουσάν μας.
— Καί νομίζεις, καλέ άνθρωπε, δτι ό 11αλαιολόγος δύναται νά ζατορθώση τί; ήρώτησεν
ούτος.
— ΓΙώς όχι; άπήντησεν ό αλιεύς, προσβλέπων τδν έρωτήσαντα· έχει βλα όσα άπαιτοΰνται διά τούτο· νεότητα, άνδρίαν, θέλησιν,
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fal,” τό καί τελευταΐον έργον, τό κύκνειον ούτως
εϊπεΐν άσμά του.
Μεταξύ τών ένθερμοτέρων τοΰ Βάγνερ θαυ
μαστών συγκαταλέγεται ύ νΰν βασιλεύς τής
Βαυαρίας Λουδοβίκος ό Β'., οστις ού μόνον τά
άναγκαιούντα χρήματα διά τήν άνέγερσιν τού εν
Bayreuth βαγνερείου θεάτρου έχρρήγησεν, αλλά
καί τον μουσουργόν διαφοροτρόπως έτίμησε καί
ζώντα καί άποθανόντα, διότι ό νεκρός αύτοΰ
ταοιχευθείς κατά βασιλικήν διαταγήν έν Βενετία
μετεκομίσΟή δΓ ιδιαιτέρας αμαξοστοιχίας εις
Bayreuth καί εκεί τήν παρελθοΰσαν Κυριακήν
έν μεγάλη πομπή έτάφη.
II είκών ήμών παριστα τον έν τή δευτέρα
πράςει τού Πάρσιφαλ "μαγικόν κήπον ’. Είναι
είκών σχεδιασθεΐσα κατά τήν έν Bayreuth παράστασιν. Γνωστόν είναι πόσος λόγος έγένετο
πρό τινων μηνών περί τού μελοδράματος τούτου,
έν ω ό Βάγνερ παριστα ποιητικότατα τήν πάλην
τής φύσεως κατά τού πνεύματος καί τήν.τελικήν
λύσιν διά τού έρωτος. Εις τήν έν Bayreuth
λαβούσαν χώραν παράστασιν συνέρρευσεν άπειρος
κόσμος έξ δλων τών χωρών τής Ευρώπης καί
έξ αύτής έτι τής άποκέντρου ’Αμερικής. Αί
λαμπραί σκηνογραφία·. καί ή έν γένει προπαρασκευή έκόστισαν πλέον τού έκατομμυρίου φράγ
κων. Άμυδράν τινα ιδέαν περί τής μεγαλο
πρέπειας τής παραστάσεως ταύτης δύναται νά
λάβη ό αναγνώστης έκ τής παρατεθειμένης είκόνος.
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Έν Λειψία τή 14 28 Φεβρουάριου 1883.

Έξ Ελλάδος ούδεν νεώτερον άξιον λόγου
αναγγέλλεται. II κατάστασις τού κ. Κουμουνδούρου εύρίσζεται δυστυχώς έν τώ αύτω κρισίμιρ
σημείο», καί έλάχισται ύπάρχουσιν αί έλπίοες
περί διασώσεως τού έπιφανούς πολιτικού άνδρός,
ού τήν στέρησιν βαρέως θέλει αίσθανθή ό τόπος.
Αί συνεδριάσεις τής βουλής έπανελήφθησαν, άλλ’
αί έργασίαι βαίνουσι βραδέως. Τό οικονομικόν
ζήτημα έπασχολεΐ σπουδαία»; καί τήν κυβέρνησιν καί τήν άντιπολίτευσιν, διότι απαραίτητος
υπάρχει ή ανάγκη σπουδαίων οικονομιών.
’Εν Γαλλία τό υπουργείου Φερρύ κατηρτίσθη οριστικός. Τά δημοσιογραφικά τού Γαμβέττα όργανα έπικροτούσιν εις τον σχηματισμόν
τού τοιούτου ύπουργείου, διότι υπόσχεται τούτο
νά έξακολουθήση τήν πολιτικήν τού Γαμβέττα»
ού διάδοχος θέλει ν’ άνακηρυχθή ό Φερρύ. Καταρτισθέντος τού υπουργείου Φεροΰ περιμένεται
ήδη τό διάταγμα περί έξώσεως τών πριγκήπων
έκ Γαλλίας ή τουλάχιστον ή διαγραφή αύτών
από τάς τάξεις τού στρατού. Ό πρώτος βεβαίως
καθ’ ού θέλουσι ληφθή τά αυστηρά μέτρα εαεται ό πρίγκηψ Ναπολέων, διότι ούτος καί μετά
τήν άποφυλάκισίν του δέν παύει διαδίδων έν
ταΐς έπαρχίαις τήν γνωστήν διακήρυςίν του, ήτις
τοσούτον είχε καταταράξει τήν κυβέρνησιν.
’Εν ’Αγγλία έπασχολεΐ τό κοινόν ή δίκη
κατά τών ώς δολοφόνων τού Καοένδις καί Βούρκε
συλληφθέντων Ιρλανδών. Φαίνεται οτι βαθμηδόν
έπέρχεται πλήρες τό φώς εις τό μυστηριώδες
έκεΐνο καί φριχτόν δράμα. Οί μέχρι τοΰδε συλληφθέντες είσίν έννέα τόν αριθμόν· άλλ’ υποτίθε
ται δτι τινές τών συνενόχων ύποκρύπτονται έτι.
Ή μεταξύ τής Γερμανίας καί τού Πάπα συνεννόησις δέν έπήλθεν ακόμη, διότι αμφοτέρωθεν

αί απαιτήσεις είναι μεγάλα·, καί ή λύσις τού
ζητήματος καθίσταται ώς έκ τούτου δυσχερής.

01ΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣ1Σ.
1 Εν Λειψία τή 14,26 Φεβρουάριου 1883.

Ώραΐον καί παρηγορητικόν πράγμα ή έλπίς!
Πόσον ευκόλως οί άνθρωποι πείθονται εις τήν
ελπίδα! "\μα άμυδρά τις άκτίς βελτιώσεως έλαμψεν έν τοΐς χρηματισηρίοις καί αμέσως ό πρό
μικρού σκοτεινός όρίζων έφαιδρύνθη. ’Εν 11αρισίοις, πρέπει νά όμολογήσωμεν, το χρηματι
στήριο·/ παρακολουθεί πως τήν αμφιρρεπή γαλ
λικήν πολιτικήν ούχ ήττον δμως τά γαλλικά
χρεόγραφα ύψώθησαν. καί τούτο συνέβη καί
συνέπεια σημαντικών αγορών, άς έποιήσατο ή
Κτηματική τής Γαλλίας Τράπεζα καί συνέπεια
τής έλαττώσεως τού τόκου τής προεξοφλήσεως
τής ’Αγγλικής Τραπέζης. ’Εν γένει ή θέσις δέν
είναι είσέτι έντελώς καθαρά καί αί έργασίαι
είσί περιωρισμέναι, διότι έπιφύλαξις μεγάλη παρατηρεΐται έκ μέρους τού κοινού περιμένοντος
νά μάθη τόν οριστικόν καταρτισμόν τού ύπουρ
γείου Φερρύ καί τό πέρας τού ζητήματος τών
πριγκήπων. — Μετά τινας ημέρας δικάζεται έν
τώ έφετείω ή ύπόθεσι; Bontoux-Feder· περί
τής έκβάσεως τής λίαν περιέργου ταύτης δίκης
θέλομε·/ διαλάβει έν τή επομένη ήμών έπιθεωρήσει. — ’Εν Λυών το Έφετεΐον έξέδωκε τήν
άπόφασίν του έπί τής ΰποθέσεως τών ιδρυτών
καί διαχειριστών τής "Τραπέζης τού \υών καί
τού Λείγηρος”, έπικυρώσαν καθ’ δλα τήν κατά
τόν παρελθόντα Μάϊον έκδοθεϊσαν παρά τού έμποροδικείου άπόφασίν. Οί ίδρυταί καί διαχει
ριστεί τής τραπέζης ταύτης καταδικάζονται εις
άπότισιν 5 έκατομμ. φράγκων καί εις τά έξοδα
τής δίκης, τοΐς δέ μέτοχοι; έπιτρέπεται νά
έγείρωσι τάς περί άποζημιώσεως Απαιτήσεις των
•ψυχρά παρηγοριά τούτο!
Έν Βιέννη καί έν Βερολίνο» ή τάσις τού
χρηματιστηρίου είναι Αρκούντως καλή, αν καί
αί έργασίαι διατελώσι περιωρισμέναι ένεκα τής
Απάθειας τού κοινού. Περίεργον είναι τό είδος
τής ύ'ψώσεως· δέν είναι ΰψωσις βαθμιαία, τα
κτική, άλλ’ είναι πηδήματα ποτέ μεν τού ενός
χρεωγράφου ποτέ δέ τού άλλου. Σήμερον ένθουσια ό κόσμος διά τάς μετοχάς τών Τραπεζών,
αύριον αύταί λησμονοΰνται καί αί μετοχαί τών
σιδηροδρόμων είναι περιζήτητοι· κατόπιν πάλιν
έμφανίζονται εις τό μέσον αί μεταλλευτικά! καί
βιομηχανικά! μετοχαί. Ή αστάθεια αυτή προ
έρχεται έκ τών διαφόρων κυκλοφορουσών φημών
περί του ισολογισμού τής Πιστωτική; Τραπέζης
τής Αύστρίας, ής τό μέρισμα ποτέ μεν λέγεται
14 φιοριν. ποτέ δέ 17. Προσθετέον εις τούτο
δτι οί άνθρωποι κρατοΰσι διηνεκώς τόν ένα
δφθαλμόν έστραμμένον πρός τούς Παρισιού;,
περιμένοντες τί συμοήσεται παρά τάς δχθας τού
Σηκουάνα. Δυστυχείς χρηματισταί τού 1883!
Ό Τάνταλος βεβαίως δέν ήθελε·/ αλλάξει τάς
• δίας αύτοΰ βασάνους προς τάς βασάνους αύτών.
Έν τή Αγορά μεγάλη Αφθονία χρημάτων,
όποια καθ’ δλον τό παρελθόν έτος δέν παρετηρήθη. Έν Λονδίνφ ό τόκος τής προεξοφλήσεως
άπό 4% καταβιβάσθη εις 3
/2%!
*
νέα έλάττωσις δέν είναι Απίθανος.
·
Λ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ.
Κύριε Συντάκτα.
Προσκληθείς εις τό ένταύθα Τέτζιον Αύκειον
νά παραδώσω τήν υγιεινήν μεταξύ άλλων ύγιεινολογικών Εύρωπαϊκών συγγραμμάτων έλαβα
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Αφορμήν νά μελετήσω διά τάς παραδόσεις μου
καί τήν νεωστί έκδοθεϊσαν Υγιεινήν” τού Κ “
Βάμοα. Τό μέχρι τοΰδε δημοσιευθέν Α . τεύχος
"Περί άέρος καί τροφών” πραγματευόμενον
περιέχει ύλην καί άφθονον καί ποικίλη·/. Τό
λεκτικόν είναι ομαλόν, γλαφυρόν, εύληπτο·/ καί
εις αύτούς τούς μή κατόχους τής ιατρικής,
"Ολα τά έν αύτω ζητήματα, ενδιαφέροντα ού
μόνον τόν ύγιεινολόγον άλλά καί πάντα έν γένει
φιλομαθή, Αναλύονται φυσικότατα, σαφέστατα
καί κατά τάς νεωτέρας τής έπιστήμης προόδους.
Μ ή προτιθέμενος έπί τού παρόντος νά κάμω
λεπτομερή άνάλυσιν τού σπουδαίου έργου τού κ.
Βάμβα κρίνων, κατά το δ ή λεγόμενον, έκ τού
δνυχος τόν λέοντα”, τον μέν φιλομαθή συγγρα
φέα συγχαίρω ευχόμενος αύτω ταχεΐαν τού έργου
του περάτωσιν, τώ δέ φιλομαθεΐ κοινά» συνιστώ
τά μάλιστα τήν 'Υγιεινήν ταύτην.
Έν Γαλαζίω.
Δρ. Άθ. ίύτσικας
Καθηγητής τής 'Υγιεινής καί τής
Φυσιογραφίας

Άσχαιά Μούσα ύπό νεοϊι ένδυμα. Υπό τόν
τίτλον τούτον ό λόγιος κ. Φίλιππος Ο/λονομ/ο^,-,
διδάκτωρ τής Φιλοσοφίας, έξέδωκε διάφορα αρ
χαία ελληνικά ποιήματα καί έπιγράμματα τού
θείου αύτοΰ Φιλίππου Ίωάννου, τού αειμνήστου
καθηγητοΰ καί Αρχαίου τού γένους διδασκάλου.
Τήν συλλογήν ταύτην τήν πολύτιμον καθιστά
έτι πολυτιμότερα? ή παρατεθειμένη εις τήν καθ’
ήμας ελληνικήν μετάφρασις, ήν μετά πλείστης
δσης τέχνης καί Ακρίβειας έπεχείρησεν ό κ.
Οίκονομίδης. Τό βιβλίου, έξ έπτά συγκείμενον
τυπογραφικών φύλλων, λίαν φιλοζάλως έξετυπώθη έν τιυ έν Βιέννη γνωστίϊ» τυπογραφείο»
Καρόλου Γερόλοου.

Μελε'τη περί Βφχζλώυ. Ό έν τώ Πανεπιστημίι;» τής ΙΙαοίας καθηγητής κ. ’laavviyi Κάννας
έξέδοτο τήν σπουδαίαν περί Βιργιλίου ομιλίαν
του, ήν έκαμεν έν τή μεγάλη τού Πανεπιστημίου
αιθούση τή 3 τού παρ. Δεκεμβρίου. Τό θέμα
τής ομιλίας τοΰ σοφού καθηγητοΰ βασίζεται έπί
τών δύο στίχων τού Βιργιλίου, έν οις μετά
τοσαύτης χάριτος περιγράφεται τό έλεος καί ή
φιλανθρωπία, τά δύο ταΰτα ι'οραΐα αισθήματα
τής Ανθρώπινης καρδίας ·
Sunt lacrimae return et mente mortalia tauguut;
Non ignara mails sueeut rere disco.

Έκ τών δύο τούτων στίχων ό μέν πρώτος έκφράζει τήν συμπάθειαν, τήν καθιστώσαν τόν
άνθρωπον ωφέλιμον εις τήν Ανθρωπότητα, τήν
κλαίουσαν έπί τοΐς Ανθρωπίνοις δεινοΐς καί
άναγνωρίζουσαν τό μάταιον καί φθαρτόν τών
Ανθρωπίνων πραγμάτων· ό δέ δεύτερος τήν εύσπλαγχνίαν, τήν πειρωμένην νά καταπραύνη τάς
δυστυχίας. Έκ τών δύο τούτων στίχων ό μέν
είναι στεναγμός, έκπεμπόμενος παρά τού ποιητοΰ Αφηγούμενου τάς τύχας τοΰ Αίνείου, τοΰ
πρόσφυγας καί δυστυχούς, ό δέ είναι ή παρηγοριά
έπί τή έκφράσει τής συμπάθειας τής Διδούς,
τής εύγενοΰς καρδίας, ήτις σπεύδει εις Αντίληψιν
τών δυστυχών. Μετά παρέλευσιν δεκαεννέα όλων
έκατονταετηρίδων οί δύο ούτοι στίχοι συγκινοΰσιν
ήμας Ακόμη, διότι έν αύτοΐς εύρίσκομεν σημασίαν,
ήν ίσως οί σύγχρονοι τοΰ ποιητοΰ δέν ήδύναντο
νά ευρωσιν ή νά έννοήσωσιν.
Τάς ιδέας ταύτας Αναπτύσσει ό συγγραφεύς
λίαν πειστικώς καί σαφώς έν τή προκειμένη
ομιλία του, ήτις δύναται νά θεωρηθή ώς Αληθής
πλουτισμός τής περί Βιργιλίου, τού συμπαθούς
ποιητοΰ, φιλολογίας.
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Ό αύτός καθηγητής κ. Ίωά-z. Κά»ας μετέ
φρασε·/ εις τήν Ιταλικήν πρό τινων έτών και
τό Περί ύιίου,- σύγγραμμα· τό άποδιδόμενον εις
τον Κάσσιον Αογγϊνον. Ή μετάφρασις αΰτη
είναι λίαν έπιτυχής. δ,τι όμως καθιστά τό βιβλιον
τούτο πράγματι πολύτιμον είναι ή προταχθεΐσα
εισαγωγή, έν η διαφαίνεται ολη ή εμορίθεια και
ή βαθεΐα τής Αρχαιότητας γνώσις τού σοφού
μεταφραστού.

ΠΛΕΙΣΊΊΙΡΙΛΣΜΟΣ ΑΓΓ0ΓΡΑΦ2Ν.
Τή 121 τοΰ προσεχούς Μαρτίου (έτ. ν.) έκπλειστηριάζεται ένταύθα παρά, τοΐς κυρίοις List
καί FEANCKE ή πλουσιωτάτη καί πολύτιμος
συλλογή αύτογράφων ή άνήκουσα τώ άποθανόντι βιβλιοθηκάριο» Halm έν Μονάχο». Ή εις
τμήματα διηθημένη συλλογή αΰτη περιέχει
αύτόγραφα ήγεμόνων, πολιτικών Ανδρών, στρα
τηγών, έπιστημόνων, καλλιτεχνών, μουσικών καί
μελοποιών· πρός δέ καί ξένων ποιητών καί
καλλιτεχνών τοΰ 17’·' καί 18'·υ αίώνος. Έκ
τού καταλόγου τού α'. τμήματος άναφέρομεν τά
εξής αύτόγραφα· Ιωσήφ Β'., Μαρίας Στουαρτ.
τής βασιλίσσης Βικτωρίας, Λουδοβίκου ΙΔ'..
Καρλόττης Ελισάβετ τής Γαλλίας, Ναπολέοντος
Α'.,
αύτοκρατορίσσης Ίωσηφίνης, ώς τας
ύπογραφάς Ερρίκου 11'. τής βασιλίσσης'Ελισάβετ,
Πέτρου τού Μεγάλου, ΙΙέτρου Β'. (σπανιώτατον
αΰτόγραφον καθότι ό αΰτοζ.ράτωρ ούτος άπέθανεν
έν ήλιζία 15 έτών), Γουστάβου Άδόλφου, Φερδινάνδου καί Ίσαβέλλης τής Ισπανίας· Μεταξύ
τών αύτογράφων έπιστολών διασήμων πολιτικών
άνδρών εύρίσκομεν έπιστολάς τοΰ πρίγκηπος Βίσμαρκ, τοΰ καρδιναλίου Μαζαρίνου, τού Ταλλεϋράνοου, τού Καβούρ, Ματσίνη. ίίγκολνος κ. άλ.
Αύτόγραφα στρατηγών τά εξής - τοΰ Βάλλενσταϊν,
Πιζολόμινι, Φριδερίκου τού Μεγάλου. Βλυχέρου,
Γναΐζενω, Σίλλ, Μόλτζε, τού ναυάρχου Κολινύ,
τού Νέλσωνος, τού Μαλβορού τού δουκός τής
\λβης, τού Κοτσιούσκου. Καβρέρα, Βασιγκτώνος,
Βολιβάρ καί άλλων.
Έκ τών φυσιοδιφών καί ιατρών αύτόγραφα
τού Βυφφώνος, Ούμβόλδου, Χάλλερ, Λινναίου
καί άλλ.
Ιδιαίτερον ένδιαφέρον έχει διά ήμας τούς
'Έλληνας ό πλειστηριασμός ούτος, διότι θέλουσι
πωληθή καί αύτόγραφα τών οιασημοτέρων ηρώων
τής νεωτέρας έλλην. ιστορίας, τοΰ Κανάρη. Καραϊσκάζη, Κωλέττου Κολοκοτρώνου, Κοντουριότου, Κριεζότου, Χατζή-Μιχάλη, Μιαουλη,
Νικήτα, Σαχτούρη, Δημ. Ύψηλάντου, τού στρα
τηγού Τζούρτζ, τοΰ ναυάρχου Κόχραν, τοΰ Έϋνάρδου, τού Φαβιέρου, τού λογίου Κωνσταν. Δ.
Σχινά καί άλλ.
Ή Στεόις τοΰ Τσάρου. Περί τής προσεχούς
στέψεως τού Τσάρου ό ’ Χρόνος” τοΰ Λονδίνου
περιέχει τάς έξης πληροφορίας· Η άγια Σύνο
δος, συνισταμένη έκ τριών μητροπολιτών, δύο
Αρχιεπισκόπων καί ένός Αρχιμανδρίτου, θέλει
συνεδριάζει άπό τοΰδε έν Μόσχα μέχρι τέλους
Ιουνίου. Έπί τής έκτεταμένης πεδιάδος, ήν
κατέχουσιν είσέτι τά καταστήματα τής Έκθέσεως,
θέλουσι στηθή 85 μεγάλα·, κυκλικά! τράπεζα·.,
δπως διανεμηθώσιν έπί τή τελετή τής στέψεως
εις τούς χωρικούς 900 χιλ. πλακουντίων καί
650 χιλ. φιαλών ζύθου. Τό δημοτικόν συμβού
λιο·/ τής Μόσχας έψήφισεν 20 χιλ. ρουβλίων
πρός διακόσμησιν τών όδών, ας θέλει διέλθει ή
αύτοκρατορική οικογένεια κατά τήν εις Μόσχαν
έπίσημον είσοδόν της. Ποσόν 80 χιλ. ρουβλ.
έψηφίσθη διά τήν φωταψίαν καί 100 χιλ. διά
τας δημοτικάς έορτάς. Εις τό πλήθος θέλουσι
προσφερθή έκ μέρους τοΰ αύτοκράτορος διάφορα
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δώρα. Το άρχαΐον άνάκτορον τού Κρεμλίνου
θά φωτίζηται διά τεσσαράκοντα ηλεκτρικών
λαμπτήρων, ών έκαστος θά έχη τήν λάμψιν
400 κηρίων. Οί ηγεμόνες τής Βουλγαρίας καί
τοΰ Μαυροβούνιου καί ό βασιλεύς τής Σερβίας
θέλουσι λάβει πολυτιμότατα δώρα, συμπλέγματα
έκ χρυσού καί Αργύρου παριστώντα τήν Έωσσίαν
ώς προστάτιδα τών μικρών Σλαβικιΰν κρατών.
Χρυσοί καί Αργυροί δίσκοι διά τήν προσφοράν
τού άρτου καί τοΰ άλατος κατά το άρχαΐον
ρωσσικον έθιμο·/ παρηγγέλθησαν κατά εκατοντά
δας παρά τών διαφόρων δημοτικών συμβουλίων,
ψηφισάντων μέ δλην τήν δυσχερή θέσιν, έν η
διατελούσιν ή τε γεωργία καί ή βιομηχανία,
έκατοντάδας χιλιάδας ρουβλίων όπως συντελεσωσιν εις τήν μεγαλοπρέπειαν τής προσεχούς
τελετής. Κατά τήν εις Μόσχαν είσοδον ή αύτο
κρατορική συνοδεία θέλει διέλθει διά πολλών
θριαμβευτικών αψίδων, έν αΐς θά ύπάρχη μία.
έφ’ ής χίλιοι μουσικοί καί δκτώ χιλιάδες άοιδών
θέλουσι χαιρετίσει τάς ΑΑ. Μ Μ. "Ολοι οί
ηγεμόνες τής Εύρώπης καί ’Ασίας προσκληθήσονται εις τήν τελετήν οι’ ιδιαιτέρων άπεσταλμένων, οΐτινες οσον οΰπω δ’ άπέλθωσιν έκ
I Ιετρουπόλεως.

Κ. Δ. ·Ι> . . . είς Γαλ«ί<ο»·. Συμμεριζόμεθα τόν
αγαθόν σκοπόν σας, και δημοσίεύομεν τήν Αγγελίαν. —
κ. Γ. Κ . .. εις Σιιί·(ΐι·ηΐ'. ΈλήφΊςσα?· δημοσιευθήσονται προσεχώς καί εύχαριστοϋμεν. Εί δυνατόν είς
τό μέλλον μεγαλειτέραν ποικιλίαν. — ζ. Μ. Γ . . . είς
Κι.υιίτιοτιιούπολίΓ. Έλήφθη ή περί περικαλυμμάτων
τοΰ β'. τόμου παραγγελία ύμών έλάοομεν και άλλας
αιτήσεις. Τά περικαλύμματα παρηγγέλθησαν ήδη, άλλά
ταΰτα οΰδενΐ άποστέλλονται α·Μ προκαταζολή; τής άξια;
αύτών, διότι καί ό ένταύθα διοί.ιοδέτης αμα τή παραδόσει αύτών πληρόνεται. — κ. Σ. Λ . . . είς Βιέΐ’ΐμΓ.
Ή λαμπρά είκών τών γάμων τού Μεγάλου ’Αλεξάνδρου,
ή ευρισκόμενη, ώς γνωστόν, έν Μονάχιρ, θέλει δημοσιευθή προσεχώς καί έν τώ Εσπέρψ. ΊΙ είκών είναι
έν τών αριστουργημάτων τής νεωτέρας ζωγραφικής,
έργον τοΰ MElleh. — κ. Γ. Ξ > · · έν Λο»'ώ»·<;>. Έν
Λειψία ό μελοποιό; Ί’ιχ. Βάγνερ ήτο λίαν αγαπητός,
διότι καί έγεννήθη καί έςεπαιδεύθη ένταύθα· δείκνυται
μάλιστα καί ή οικία, έν ή τώ 1813 έγεννήθη.
Ιίτο
ΰπαρςις έκτακτος, καί εί; τόν θάνατόν του αύτόν έλαόεν
έκτακτον δείγμα άφιώσεως συζυγικής, μεταφέρον ημάς
εί; τά; ’Ινδικά; χώρας. Ί1 χήρα αύτοΰ έν Βενετία
άπέκοψε τήν πλουσίαν αύτής ξανθήν κόμην, ήν ό μου
σουργός έθαύμαζε. καί άπέθεσεν αϋτήν τετυλιγμένην
έντός μεταξωτού ύφάσματος έπί τοΰ στήθους του,
δπως μετ’ αύτοΰ συνταφή.

ί’ΡΑΙ ΣΧΟΛΗΣ.
Ιϊρόίλημα 44.
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Αίνιγμα 45.

Διπλού·/ αίνιγμα, ώ φίλε, σήμερον θά σοί προ
τείνω.
Έν τώ πρώτο», ον ευρίσκεις (άν έκ πείρας κα
λώς κρίνω)
Καταχθόνιον πολλάκις,
’Αλλά καί καλόν συχνάκις.
Άν τον τράχηλόν μου κόψης, έχεις ισχυρόν στοι
χείο·/,
Εύεργετικόν τό πλεΐστον, άπαραίτητον ς τόν βίον.
Άλλην λύσιν προσιτήν
’’Εχεις άριθμητικήν
Εκατόν πενήντα φέρω έν τώ προιτιι» καί εννέα·
Άν πενήντα άφαιρής,
Καί τήν κλείδα ήμπορεϊς
Νά κρατής, δΐ ής ή λύσις τού δευτέρου ζητητέα.

Ιϊρόβλημα 46.
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Έκ τών 32 τούτο»·/ συλλαβών σχηματίζονται
15 λέξεις, ών τά Αρχικά στοιχεία άποτελοΰσι
ρητόν τοΰ Εύαγγελίου.
Σιμπίν-έλ-Κόμ. Κ. Οικονόμου.

ΔΥΣΕΙΣ.

Αινίγματος 40.

Β 0 Η — θ Ε 1 Α.

Προβλήματος 41.

Βίσμαρκ, Γλάδστων, Ίγνάτιεφ, Τρικούπης
καί Κάλδερων.
Προβλήματος 42.
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Προβλήματος 43.
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"Ελυσαν τό πρόβλημα 32· ό κ. Ε. Βλάχος
έν Άμστελοδάμιμ, ό κ. Γ. Χρυσόστομος έν
Καβάλλφ, και τό αίνιγμα 39, ό κ. Γ. Ρ. έν
Σμύρνη.

[Άρ. 44.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
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1327 Φεβρουάριου 1883.

— ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ELSTER-STR. 19.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ 50 ΦΟΙΝ. ΤΟΝ ΣΤΙΧΟΝ.

LEIPZIG.

Παραζαλοΰνται οί έπιστέλλοντες προς τον 'Εσπερον νά πέμπωσι τά χειρόγραφα καθαρώς γεγραμμενα, τά όποια δημοσιευόμενα ή μή δέν
έπιστρέφονται.

(163

Η ΝΕΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΪΞ1Σ,
προνομίου τοΰ καθηγητοΰ Klinkerfues,
αναγγέλλει άνευ ύπολογισμοϋ τίνος μετά καταπληκτικής ακρί
βειας τήν έπερχομένην τοΰ καιρού μεταβολήν. Τό έργαλεϊον
τοΰτο είναι τό πρώτον καί μόνον, τό όποιον καί ύπό επιστη
μονικήν και ύπό πρακτικήν έποψιν έχει πραγματικήν αξίαν.
Τιμή αύτοΰ μάρζ.αι 50 ήτοι φράγκα 62.50 ή λίραι άγγλ. 2'2.
Προγράμματα άποστέλλονται δωρεάν. Ευρηται μέχρι νεω
τέρας είδοποιήσεως μόνον παρά τοΐς

.

Κυρίοις BLERNATZKI καί Σ’ έν ΑΜΒΟΥΡΓΩι,
κατόχοις τών προνομιούχων τούτων εργαλείων.

ΈξεδόΟη

Ζητούνται οί αριθμοί τοΰ
"ΕΣΠΕΡΟΙ·” 5. 6. 17 καί 18,
προσφέρονται δέ δι’ έκαστον αύτών
καλώς διατηρούμενον άντίτοπον
φράγκα 2. Οί έχοντες τους αριθ
μού: τούτους διαθεσίμους καί θέλοντες νά τους πωλήσωσι παρακαλοΰνται νά τούς πέμψωσιν (ελευθέρους
ταχυδρομικού τέλους) είς τήν διεύbcrair τοΰ
Effittpov (Leipzig.
Elster-Strasse 19) ή νά παραδώσωσιν αύτούς είς τάς κατά τόπους
επιστασίας, αιτινες συνεννοούνται
κατ’ εύθεΐαν μέ τήν Διεύθυνσιν.

ΑΓΓΕΛΙΑ.

έν τω βιβλιοπωλείο) L. Brill έν Δαρμστάτη

Ποιήσας τραγφδίαν ύπό τόν τίτλον "ΦΙΛΙΑ καί ΕΡΩΣ” είς μέτρον

οωδεκασύλλαβον άνομοιοκατάληκτον, συνιστάμενην έκ δέκα ώς έγγιστα
Τυπογραφικών φύλλων, και προτιθέμενος νά έκδώσω αύτήν ύπέρ τών απόρων

“Η ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”
ΠΙΟ ΤΟΓ Δρ'-c AUG. BOLTZ.

πρώην καθηγητοΰ τής ρωσσικής γλώσσης έν τή στρατιωτική τοΰ Βερολίνου

Σχολή καί επίτιμον μέλος τοΰ έν ’Αθήναις Φιλολογικού Συλλόγου

Παρ

νασσού”.

Β'. έκδοσις έπιδιορθωθεΐσα, ή προσετέΟησαν παραδείγματα
έκ διαφόρων διαλέκτων ποντο- συρμενιτικών καί κερκυραϊκο-ίσραη-

λιτικών, 12'4 τυπογρ. φύλλα, μέγ. 8“.

ΓΝΩΣΤΟΙΙΟΙΗΣΙΣ.

μαθητών τής έν Μικρασία Κριμαϊκή,; Σχολής, επικαλούμαι τήν συνδρομήν
άπαντων τών φιλομούσων και φιλιπροόδων ομογενών μου, προς έπίτευξιν
τοΰ ιερού τούτου σκοπού.
Η συνδρομή έκαστου αντιτύπου χρυσοδεδεμένου καί άποστελλομένου
έλευθέρου ταχυδρομικών τελών ώρίσθη είς φράγκα 2.50.
Συνδρομηταί έγγράφονται είς απαντα τά Ελληνικά Προξενεία.

Έν Γαλαζίω 1883.

Τιμή μάρκ. 4.

Δ. Ν. ΦΡΑΓΚΟΠΟΪΑΟΣ.
ί«

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

ΒΟΤΚΟΤΡΕΣΤΙΟΝ· κ. 'Αριστόδημος Α. Βοσκώφ. ΓΑΛΑΖΙΟΝ· κ. A. I.
Σαρεγιάννης.
ΙΒΡΑΙΛΑ· κ. 'Ιωάννης Α. Βοσκώφ. ΤΟΤΡΝΟ-ΜΑΓΟΤΡΕΛΟΝ ·
κ. Τηλέμ. ΓΙαπάζογλους. ΚΟΡΑΒΙΑ· κ. Νικόλαος Καραβίας. ΚΑΛΑΦΑΤΙΟΝ·
κ. Νικ. Κουκλίλης. ΓΙΟΤΡΓΕΒΟΝ- κ. Εύθυμ. Πεταλάς. ΤΟΤΡΝΟ-ΣΕΒΕΡΙΝΟΝ
κ. I. Λ. Σακελλαρίδης.
ΠΕΤΡΟΤΙΙΟΛΙΣ· κ. Ιάκωβος Μόνος, ιατρός. ΜΟΣΧΑ· κ. Γρηγ. I. Ροσσόλυμος. ΟΔΗΣΣΟΣ· κ. Σπυρ. Τυπάλδος Φορέστης. ΤΑΙΓΑΝΙΟΝ· κ. Δημ. Δ. Άλεξόπουλος. ΡΟΣΤΟΒ1ΟΝ· κ. Στέφ. Λοβερδος. ΓΕΙΣΚ· κ. II. Α. Άςιώτης. ΝΙΚΟΛΑΙΕΦκ. Θεόδωρος Αυκιαρδόπουλος. ΒΕΡΔΙΑΝΣΚΑ · κ. Νικ. Γ. Τζιτζέλης. ΙΣΜΑΗΛΙΟΝ' κκ. ‘Αδελφοί Κωνσταντινίδαι. ΚΙΣΝΟΒΙΟΝ· κ. Α. Καρβούνης. ΠΟΤΙΟΝ ·
κ. Περικλής Ν. Κομηλιάδης. ΣΕΒΑΣΤΟΤΙΙΟΑΙΣ- κ. Κ. Α. ΙΙαλαιολόγος.

ΛΟΝΔΙΝΟΝ · κ. Ίωάν. Α. ΙΙερόάνογλους, ΛΙΒΕΡΠΟΤΛ·

ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΙ TOT ΕΣΙΙΕΡΟΤ.

ΑΘΙΙΝΛΙ καί ΠΕ1ΡΑΙΕΤΣ· κ. Δημ. Καρασπϋρος. ΚΕΡΚΤΡΑ· κ. I. Ναχαμούλης. ΖΑΚΤΝΘΟΣ· κ. Ν. ΓΙαππαδόπουλος. ΒΩΛΟΣ· κ. Νικ. Γεωργιάδης, ιατρός. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ· κ. Πέτρος Μ. Γκεντιλίνης. ΠΛΤΡΑΙ· κ. “Οθων
Λεβέντης, διευθυντής τοΰ υποκαταστήματος τής 'Εθνικής Τραπέζης.

κ. Γ. Η. Σκρινής.

ΡΟΤΣΤΣΟΤΚΙΟΝ Βουλγαρίας· κ. Σταύρος Χριστοδουλίδης.

ΤΕΡΓΕΣΤΗ' κ. II. Περδάνογλους. ΚΑΛΚΟΤΤΤΑ κ. Ίωάν. Κ. Σταυρίδης.
ΝΕΑ-ΤΟΡΚΗ· κ Δημ. Ν. Μπότασης, γενικός πρόξενος τής ' Ελλάδος.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ και ή λοιπή ΑΠ’ΤΠΤΟΣ· κ. Πέτρος Σαράντης, Βιβλιοπωλεΐον "Ό Φοϊνις” έν ‘Αλεξανδρεία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤΙΙΟΑΙΣ· κ. ‘Ιωάννης Παπάδης, βιβλιοπώλης. ΣΜΤΡΝΙΙ·
κκ. Δεκίπρης καί Σ’, καί κ. Φρ. Σαρίκας. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ· κ. Σ. Γράσσος, βιβ
λιοπώλης. ΚΑΒΑΛΑΑ· κκ. Α. Γ. Κούζης καί Σ’· ΜΤΤΙΛΗΝΗ· κ. Ξενοφών
Γκορτζιώτης. ΙΕΡΟΣΟΛΤΜΛ· Αίδεσ. Άνανίας ’ Αλεξανδρίδης. ΣΑΜΟΣ' κ. Σταματιάδης, έφορος τής Σαμιακής Βιβλιοθήκης.
τ
κ. Χρ. Χριστοφόρου.
ΑΜΙΣΟΣ· κ. Κ. Λαναράς, ιατρός. ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΚΡΗΤΗΣ· κ. 'Απ. Ξενουδάκης.
ΡΟΔΟΤ· κ. Μ. Μαλλιαράκης.

Είς τά μέρη, ένθα είσετι δέν έσυστήθησαν όριστικώς έπιστασίαι,
οί βουλόμενοι δύνανται νά γείνωσι συνδρομηταί έπι προκαταβολή τής
έτησιας συνδρομής, αποτεινόμενοι είτε κατ' εύθεΐαν είς τήν διεύθυνσιν
(Elster-Strasse No. 19) έν ΛΕΙΊΊΑι, είτε είς τά οικεία ταχυδρο
μικά γραφεία, τής διευθύνσεως τοΰ' Εσπέρου συνεννοηθείσης περί τούτου
μετά τής Γενικής Διευθύνσεως τών γερμανικών Ταχυδρομείων. Τό φύλλον άποστέλλεται έλεύθερον ταχυδρομικών τελών.

ΛΕΤΚΩΣΙΑ καί ΛΕ.ΜΙ ΙΣΣΟΣ Κύπρου· κ. Π. Δ.
κ. Ιωάννης Πιερίδης.

II ΔΙΕΓΘΓΝΣΙΣ ΤΟΓ ΕΣΠΕΡΟΓ. Elster-Strasse No. 19. Leipzig.

ΒΗΡΤΤ ’ΟΣ·

Παπαδάκης. ΛΑΡΝΑΞ'

Συντάκτης- Δρ. I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑι.

ELSTER-STR. 19.

Χαρτοπωλεΐον ■ Β. ΣΙΓ1ΣΜ0ΓΝΔ0Γ έν Βερολίνο, καί Λειψίφ. — Τύποις· Γ. ΔΡΟΙΤΟΤΛΙΝΟΓ έν Λειψίφ.

