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ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ.
'T-ό Ί. Γ. Δ. Φω κυλίσου.

(Μετά είκόνιον.)
(Συνέχεια.)

Οί ’Αρμένιοι συμποσούμενοι είς 600 έχουσι
δύο μοναστήρια, έν τώ πρώτιρ τών όποιων τώ
καί κεντρικφ διαμένει ή Άγιοταφική’Αρμένική
αδελφότης και οί προσκυνηταί αύτών, εν δέ τώ
δευτέρφ καλογραΐαι. Ή έν αύτώ ’Εκκλησία
τιμαται έπ δνόματι ’Ιακώβου τοΰ Ζεβεδαίου,
εινε δέ τρίχωρος καί έπιβαίνεται ύπδ δόλου
μικράς. Είς τδν βόρειον αύτής τοίχον όράται
μικρόν παρεκκλησίου, ένθα εινε ό τόπος τής άποτομής τοΰ Ιακώβου ύπδ ΙΙρώδου τοΰ Άγρίππα,
δεικνύμενος ύπδ τδ θυσιαστήριον αύτοΰ. ’Εγγύ
τατα τοΰ παρεκκλησίου τούτου πρδς δυσμάς
δείκνυται ύπδ τών ’Αρμενίων ό τάφος τοΰ επι
σκόπου 'Ιεροσολύμων Μακαρίου. Σχεδόν άπέναντι τούτου όράται είς τδν νότιον τοίχον Ουρά
δίφυλλος άγουσα είς έτερον μέγα παρεκκλησίου.
’Εν τω μοναστηρίφ τούτφ εινε καί τδ τυπογρα
φεΐον τών ’Αρμενίων, τδ ιεροσπουδαστηρίου, αρι
θμούν περί τούς 32 μαθητάς, μικρόν τι μουσείου
καί εν φωτογραφείου. ’Εγγύς εινε τδ δεύτερον
αύτών μοναστήριον καλούμενον Δέρ-έλ-Ζεϊτούν
(μοναστήριον τής έλαίας) καί οίκούμενον ύπδ 30
περίπου καλογραιών. Τδ μοναστήριον τοΰτο
έκτίσθη, ώς λέγεται, έπί τοΰ τόπου ένθα ήν ό
οίκος τοΰ Άρχιερέως Άννα, ένθα έφερον τδν
Κύριον ήμών οί Ιουδαίοι, δν έρωτήσας ό άρχιερεύς ούτος περί τών μαθητών καί τής διδαχής
αύτοΰ, άπέστειλεν είς τήν οικίαν τοΰ Καϊάφα.
Ένταΰθα δέ πιστεύεται βτι έγένετο ή πρώτη
καί ή δευτέρα τοΰ ΙΙέτρου άρνησις. Παρά τήν
είσοδον τής έκκλησίας αύτοΰ ύπάρχουσι πολλαί
μικραί έλαΐαι, παραφυάδες τοΰ δένδρου, έφ’ ού,
ώς λέγεται έδησαν τδν Ίησοΰν, κατά τδ διάστημα
καθ’ δ συνεσκέπτοντο περί τής τύχης Αύτοΰ,
έντεΰθεν δέ καί τδ δνομα μοναστήριον τής ελαίας.
Εγγύς τοΰ κεντρικού μοναστηριού έν τή δδφ είνε
τδ φαρμακείου αύτών, έξ ού δίδονται δωρεάν
φάρμακα τοΐς όμοθρήσκοις αύτών.
Οί Κόπται συμποσούμενοι είς 150 έχουσι
δύο μοναστήρια έν Ιερουσαλήμ, ών τδ μέν έν
κεΐται συνημμένου τώ μοναστηρίφ τοΰ άγ. Δημητρίου πρδς άνατολάς, έπισκευασθέν ολως πέρυσι,
τδ δέ έτερον έγγύς τοΰ ναοΰ τής ’Λναστάσεως.
Έν αύτώ ύπάρχει μία δεξαμενή άρχαιοτάτη,
καλουμένη τής άγιας Ελένης, είς ήν κατέρχεται
τις διά κλίμακο; 43 βαθμιδών. Οί Άβυσσινοί
συμποσούμενοι είς 80 περίπου έχουσιν έν καί
μόνον μοναστήριον ύπέρ τδ παρεκκλήσιον τής
εύρέσεω; τοΰ Σταυρού.
Οί Διαμαρτυρούμενοι συμποσοΰνται περί τούς
400. Φριδερΐκος Γουλιέμος Δ', συνέλαβε τήν
ιδέαν νά ίδρυση έν 'Ιερουσαλήμ έδραν τινά
αρχιεπισκόπου, ύπδ τήν προστατείαν τής Ιίρωσσίας αμα καί’Αγγλίας. Ό πρώτος δ’ επίσκοπος
έκαλεΐτο ’Αλέξανδρος καί ό τελευταίος διάδοχος
αύτοΰ Baeilay άποθανών τώ 1881. 'Η έπισκοπική ιεραποστολή κέκτηται ώραΐόν τινα ναόν
(Christ church), έν νοσοκομεΐον, σχολάς άρρένων
καί θηλέων ύπέρ τών προσήλυτων καί τών
παίδων τών έβραίων έντδς τής πόλεως, έξω δέ
τής πόλεως, ύπέρ τών ιθαγενών καί τών διαμαρτυρομένων άράβων σχολήν άρρένων έν τή
φάραγγι Έννόμ. 'Η Church Mission” κέκτηται
άραβικόν τινα ναόν μετά σχολής πρδς άνατολάς
τών ^ωσσικών οικοδομημάτων. Μεταξύ τών
γερμανικών καθιδρυμάτων σημειωτέον τδ νοσο
κομεΐον τών καλογραιών τοΰ Kaiseeswebth
έμπεριέχον 43 κλίνας, τδ δρφανοτροφεΐον τών
κορασίων Ταλιθά κούμι, ΐδρυθέν ύπδ τής ρηνικής έταιρίας τών γερμανών καλογραιών καί διευ-

θυνόμενον ύπδ τής Καρλόττας Ιΐίλζ, τδ ορφανο
τροφείου τών άρρένων τδ καί συριακδν καλού
μενου καί διευθυυόμευου ύπδ τοΰ SciINELLKR
το ύπέρ τώυ παίδων νοσοκομεΐον συντηρούμενου
άναλιύμασι τοΰ μεγάλου δουκδς τοΰ Μεκλεμβούργου Σχβέριν καί διατελοΰν ύπδ τήν διεύ
θυνση» τοΰ ’Ιατρού Sandreczki, τδ λεπροκομείου
καί τον ξενώνα τών Ίωαννιτών. Έπ’ εσχάτων
οί Γερμανοί Ναΐται έσχημάτισαν άποικίαν τινά
πρός νότον τής 'Ιερουσαλήμ, έπί τής είς Βηθλεέμ
άγούσης όδοΰ, έν ή ίδρυσαν τώ 1878 καί έν
γυμνάσιου. 'II διεύθυνσις τής έταιρίας τών Ναϊ
τών έδρεύει έν 'Ιερουσαλήμ.
II Ιερουσαλήμ έχει χαρακτήρα βλως θρη
σκευτικόν, ούδεμιάς δέ ψυχαγωγίας άπολαύει
τις έν αύτή. Έν Ιερουσαλήμ ύπάρχει φιλο
λογική τις καί έπιστημονική έταιρία ύπδ τήν
προστατείαν τοΰ πρίγγιπος τής Ούαλλίας, προεδρευομένη ύπδ τοΰ Προξένου τής ’Αγγλίας κ.
Μοοβε· έχει δέ εφημερίδας καί βιβλιοθήκην,
ήτις ήνέφζται καθ’ έκάστην άπδ τής 10—4 ώρας.
Ό βουλόμενος δύναται νά έγγραφή συνδρομητής.
'Υπάρχει πρδς τούτοι: καί γερμανική έπιστη
μονική έταιρία. Τδ γερμανικόν μουσείου κείμενου
έυ τή γερμανική σχολή εμπεριέχει άντικείμενα
τής φυσικής ιστορίας καί άρχαιότητας.
0 ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΛΝΑΣΤΑΣΕΩΣ.

Ό περίβλεπτος ούτος ναός κατά διαφόρους
έποχάς έλαβε διάφορα δνόματα καί άλλοτε μέν
εκαλείτο Μαρτύριον, Άνάστασις, Ναός τοΰ'Αγίου
Τάφου ή του Κυριάκού Τάφου, τά νΰν δέ παρ’
ήμΐν Ναό; τής’Λ ναστάσεωςή άπλώς Ναός.
Ό Ναός ούτος συγκείμενος έκ πολλών εκκλη
σιών καί κείμενος έπί έδάφους άνωμάλου φω
τίζεται ύπδ πολλών λυχνιών· είνε δέ μοναδικώς
μυστηριώδης. Έν αύτφ βασιλεύει σκότος εύνοϊκδν είς τε τήν εύλάβειαν καί τήν σύννοιαν τής
ψυχής. Χριστιανοί ιερείς διαφόρων αιρέσεων
οίκοΰσιν έν διαφόροις αύτοΰ μέρεσιν. Έκ τοΰ
υψους τών αψίδων, ένθα έμφωλεύουσι δίκην
περιστερών, έκ του βάθους τών παρεζζλησίων
καί τών ύπογείων έκπέμπουσι τά ασματα αύτών
κατά πάσαν ώραν ■ τής ήμέρας καί τής νυκτός.
Τδ οργανον τοΰ Λατίνου μοναχού, τά κύμβαλα
τοΰ Άβυσσινοΰ ίερέως, ή φωνή τοΰ "Ελληνος
μοναχού καί ή προσευχή τοΰ μονήρους ’Αρμέ
νιου, ή οίονεί γοερά τοΰ Κόπτου μοναχού φωνή,
προσβάλλουσιν έκ περιτροπής είτε όμοΰ τδ ούς
ήμών. ’Αγνοεί τις πόθεν έξέρχονται αί φωναί
αύται, οσφραίνεται τής δομής τοΰ θυμιάματος,
χωρίς νά βλέπη τήν χεΐρά τήν καίουσαν αύτό·
βλέπει μόνον νά διέλθη, νά διαδώση όπισθεν
τών κιόνων, νά έξαφανισθή έν τή σκιά τοΰ ναοΰ,
τδν ιερέα, βστις άπέρχεται ίνα τελέση τά φρικωδέστερα μυστήρια, έν οίς τόποις ταΰτα έξετε*)
λέσθησαν.
Τά πρώτιστα έθνη, ατινα έκτδς τής ιδίας
αύτών έκκλησίας έχουσι καί τήν κατοικίαν έν
τφ Ναφ, είνε οί "Ελληνες, οί Λατίνοι, οί ’Αρ
μένιοι καί οί Κόπται. Καί Έλληνες μέν έγ
κλειστοι έν αύτώ είνε περί τούς 20, ’Αρμένιοι 9,
Λατίνοι 10 καί Κόπτης είς· συγκοινωνοΰσι δέ
μετά τών έξω διά μικράς θυρίδος, έπί τής με
γάλης τής εισόδου θύρας τοΰ Ναοΰ εύρισκομένης,
δι’ ής είσάγεται ή τροφή αύτών. '0 ναός ούτος
είχεν άλλοτε τρεις θύρας· τά νΰν μίαν καί μό
νην έχει, ήτις είνε πάντοτε ζεκλεισμένη ■ τάς
κλεΐς δ’ αύτής κατέχει οίζογένειά τις μωαμε
θανική, λαβοΰσα τδ προνόμιον τοΰτο παρά τών
κατακτητών τής Ιερουσαλήμ.
)
**
Μόνοι δέ οί
*) Chateavbiuand: Itiner. cle Paris it Jerusalem
p. 203.
**) Προσκυνητ. Βενιαμίν, σελ. 184, στήλη 6'.
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αρχηγοί τών ανωτέρω μνημονευθέντων έθνών,
οίτινες καλούνται Σκευοφύλακες τοΰ άγιου
Τάφου, δύνανται ν’ άπαιτήσωσι παρά τών ουλάκων τούτων τοΰ Ναοΰ, ν’ άνοίξωσι τήν θύραν
αύτοΰ. είτε δπως έπισκέπτωνται αύτόν οί προ
σκυνηταί, είτε διά τάς τελετάς αύτών, είτε τέ
λος δί άλλους λόγους- λαμβάνουσι δέ παν’
έκάστου έθνους χρηματικός έπιχορηγία,. κη
ρούς, κτλ.
’Έμπροσθεν τής θύρας τής εισόδου τοΰ Ναοΰ
είνε αύλή έχουσα 20 μέτρων μήκος καί τοσοΰτον
πλάτος· κεΐται δέ χθαμαλωτέρα τής όδοΰ ζατά
3'/2 βαθμίδας. Πρός νότον αύτής όρώνται αί
βάσεις τών κιόνων, οίτινες έζόσμουν άλλοτε αύ
τήν. Ή αύλή αύτη χρησιμεύει τά νΰν ώς αγορά
κομβολογίων, σταυρών, ψελλίων, ενωτίων κτλ.
καί κατά τάς νύκτας τής μεγάλης Παρασκευής
ζαί τοΰ μεγάλου Σαββάτου ώς έστιατόριον. Δεξιά
οέ καί άριστερα αύτής ύπάρχουσι διάφοροι έζζλησίαι άνήζουσαι είς διαφόρους κοινότητας.
Ό ναός τής Άναστάσεως έχει τά νΰν δύο
θύρας, ών ή μία, ή δεξιά., είνε πεφραγμένηχωρίζονται δέ διά πεσσού κεζοσμημένου ύπδ
πέντε κιόνων μαρμάρινων. Τδ ύπέρθυρον τής
άριστερα ή δυτικής πύλης εμπεριέχει άνάγλυφα
άξιοσημείωτα. Τό πρώτον παρίστησι τήν άνάστασιν τού Λαζάρου έπί τύπου έστεγασμένου ·
δεξιά φαίνεται ό Ιησούς κρατών εν χερσι τδ
Εύαγγέλιον, είς τούς πόδας δ’ αύτοΰ φαίνεται
έκλιπαροΰσα αύτόν ή άδελφή τοΰ Λαζάρου Μα
ρία· έν τώ κέντρφ όρώνται θεαταί, ών τινες
κρατοΰσι τήν ρίνα, καί ό Λάζαρος έξερχόμενος
τοΰ τάφου. Τδ δεύτερον άνάγλυφον παρίστησι
τήν Μαρίαν λέγουσαν τώ Ιησού, εί ής ώδε. ουκ
άν άπέθανε μου ό άδελφός. Τδ τρίτον παρίστησι
τήν θριαμβευτικήν είσοδον τού Ιησού είς Ιερου
σαλήμ· καί πρώτον δ ’Ιησούς φαίνεται έντελλόμενος τοΐς άποστόλοις, έν οίς καί δύο ποι
μένες μετά προβάτων, νά φέρωσιν αύτώ εν ύποζύγιον· άκολούθως οί μαθηταί φέροντες τόν
πώλον τής δνου καί έκτείνοντες τα ενδύματα
αύτών έπι τής γής· έν τώ βάθει δέ τδ δρος τών
Ελαιών. ’Ακολούθως όράται αύτή ή είς Ιερου
σαλήμ είσοδος, πλήν δυστυχώς μόνον ή κεφαλή
σώζεται τής κυριωτέρας μορφής. ’Αξιοσημείωτος
ή λεπτότης, μεθ’ ής έλαξεύθησαν αί μικραί
μορφαί τών έπί τής όδοΰ έκτεινόντων τά ένδύματα αύτών. Άφ’ ένδς μέν άνήρ τις κόπτει
φοίνικας καί γυνή τις φέρει έπ’ ώμου βρέφος,
άφ’ έτέρου δέ παραλυτικός τις μετά βακτηρίας
φαίνεται βαδίζων. Τδ τέταρτον άνάγλυφον παρίστησι τδν Μυστικόν δεΐπνον, καθ’ ον ό μέν
’Ιωάννης όράται άνακείμενος έν τώ κόλπφ τοΰ
’Ιησού, ό δέ Ιούδας έντεΰθεν τής τραπέζης. κεχωρισμένος τών λοιπών ’Αποστόλων, λαμβάνων
τεμάχιον άρτου. Τά δ’ έπί τοΰ ύπερθύρου τής
δεξιά ή πεφραγμένης πύλης άνάγλυφα σύγκεινται
έκ περιπλοκάδων, ών τά φύλλα ζαί οί καρποί
είσίν άναμεμιγμένοι μετά πληθύος μορφών άν
θρώπων γυμνών, πτηνών κτλ. Έν τώ μέσφ δέ
ύπάρχει Κένταυρος έχων τόξον. Άπασα δέ ή
γλυφή έχει συμβολικήν σημασίαν. ΙΙερι τήν
πύλην ταύτην ύπάρχει κλίμαξ άγουσα είς τδ
παρεκκλήσιον τής Μαρίας δολορόζας, ένθα κατά
μέν Λατίνους ήλγησε τά σπλάγχνα ή Θεοτόκος
ίδοΰσα τον υιόν αύτής έπι τοΰ σταυρού, κατά
οέ τούς’Ορθοδόξους ή άγ. Ελένη μετά τοΰ Μα
καρίου έδειξε τδν σταυρόν τώ λαφ.
Εισερχόμενοι έν τφ Ναφ όρώμεν άριστερα
τους μωαμεθανικούς φύλακας ζαθεζομένους έπι
τίνος διβανίου καί πίνοντας ζαφφέν μετά τής
ίδιαζούσης τοΐς Μωαμεθανούς σοβαρότητας καί
μεγαλοπρεπείας. “Αλλοτε ό εισερχόμενος είς
τδν Ναόν έπλήρωνε φόρον τινά. δν κατήργησεν
ό Ιβραήμ πασάς. Μικρόν προχωρήσαντες εύρι-
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σζόμεθα απέναντι τοΰ προσκυνήματος τής’Λποκαθηλώσεως. Τό προσκύνημα τούτο καλύ
πτεται ύπό πλακος ορθογωνίου έζ πορφυρολεύζου
μαρμάρου, έχούσης 2 μέτρων 70 έκ. μήκος καί
ένδς καί 30 έκ. πλάτος ■ ύψοΰται δέ 30 έκαστ. ύπέρ
το έδαφος.
Η πλάξ αυτή χρονολογείται άπδ
τού 1810, τής παλαιός συντριβείσης έν καιρφ
τού έμποησμοΰ· κοσμείται δέ είς έκάστην γω
νίαν ύπό σφαιρώματος έκ χαλκού έπικεχρυσωμένου. Περί τάς τέσσαρας πλευράς αυτού είνε
γεγραμμένον έλληνιστί τδ Ό ευσχήμων Ιωσήφ
άπδ τοΰ ξύλου καθελών κτλ.”. Δεξιά δέ καί
άριστερα αύτού είνε δώδεκα μεγάλα κηροπήγια,
ών τά μέν έξ μεγάλα, τά ο’ έτερα έξ μικρότερα.
Γούτων τέσσαρα μέν (δύο μικρά καί δύο με
γάλα) άνήκουσι τοίς Ελλησι, τέσσαρα δέ (έπ’
ίσης) τοίς Λατίνοι; ζαί τέσσαρα τοΐς Άρμενίοις.
Ανωθεν τής ’Αποζαθηλώσεως ήρτηνται λυχνίαι
ένοελεχώς καίουσαι ζαί άνήζουσαι τοΐς "Ελλησι.
τοίς ’Αρμένιοι?, τοΐς Λατίνοις ζαί τοΐς Κόπταις.
’Ενταύθα καταβιοάσαντες οί περί τδν Ιωσήφ τδν
’ Αριμαθαίας τό σώμα τού Κυρίου έζήδευσαν αύτό,
είλήσαντες σινοόνι καθαροί καί άρώμασι, καί
μετά τούτο έθαψαν αύτό έν τώ ζαινφ μνημείφ.
Δώδεκα μέτρα πρδς δυσμάς τής Αποκαθη
λώσει»; παρά τήν είς τδ παρεκκλήσιον τών ’Αρ
μενίων άγουσαν κλίμακα άπαντα σιδηροΰν τι πε
ρίφραγμα, ένδον τοΰ όποιου ύπάρχει λίθος κυ
κλοτερή:, οηλών τδν τόπον, ένθα ίσταντο πάντες
οί γνωστοί τοϋ Κυρίου καί γυναίκες αΐ συνακολουθήσασαι αύτφ άπδ τής Γαλιλαίας, ζαί
έβλεπον τήν σταύρωσιν τοΰ Κυρίου. "Εξ μέτρα
έντεΰθεν πρδς βορράν, διελθόντες διά μεγάλων
πινσών, εύρισζόμεθα έντδς χώρου στρογγύλου,
έπιστεφομένου ύπδ θόλου έδραζομένης έπί 18
κολοσσιαίων πινσών. Ό χώρος ούτος έχει
19,30 διάμ. Οί πινσοί ούτοι συνάπτονται δι’
άψίδων έπιβαινομένων ύπδ κυμβάλου φέροντας
ψευδείς θυρίδας. Γδ δέ μεταξύ τοΰ έξωτερικοΰ
κυκλοτερούς τοίχου καί τών πεσσών διάστημα
διαιρείται είς δύο πατώματα χωριζόμενα τά
νΰν διά μεσότοιχων.
II θόλος είνε νεόδμητος
καί έχει 20 μέτρων διάμετρον. Έπί πολΰ ή
θόλος αυτή ήπείλει πτώσιν, άχρις ού 'Ρωσσία
καί Γαλλία συμφωνήσασαι μετά τής II ύλης
άνφκοδόμησαν αύτήν ύπδ αρχιτέκτονας τών δια
φόρων έθνικοτήτων. II ξυλική καί ό αναγκαίος
σίδηρος μετηνέχθησαν έκ Μασσαλίας. Οι πινσοί
καί αί πλεΐσται τών άψίδων, ώς καί τδ κύμβαλον. άνεκτίσθησαν. Έπί τοΰ κυμβάλου ήσαν
πρδ τής οικοδομής εικόνες βυζαντινή; ζωγραφιάς
μετ’ έπιγραφών ελληνικών. Τό ένδον τής θόλου
εινε κεκοσμημένον διά κομψοτάτων αραβουργη
μάτων (arabesques)- τδ δέ κέντρον είνε ήνεφγμένον ζαί ζεκαλυμμένον ύπο ύέλων, ζαί έπι
βαίνεται ύπδ σταυρού κεχρυσωμένου. Περί τήν
θόλον έσωθεν είνε άψίδες 20, όπισθεν τών όποιων
ύπάρχει διάδρομος, έν δ’ έκάστη άψίδι ήρτηνται
άνά πέντε λυχνίαι. Αί άψίδες αύται χρησιμεύουσι, κατά τήν τελετήν τοΰ άγ. Φωτός, είς
θεωρεία.
Έν τώ μέσφ τοΰ χώρου τούτου είνε ό τάφος
τοΰ Κυρίου ήμών, κοινώς Κουβούκλιοv(cuhiculum). 'Ο τάφος ούτος βλως μονωτδς έχει
μήκος μέν 8,25. πλάτος δέ 5,55 ζαί ύψος 5,50.
Τδ εξωτερικόν τοΰ 'Αγίου Τάφου δύναται νά
διαιρεθή είς δύο μέρη, τήν περιφέρειαν καί τδ
πρόσωπον. Ή περιφέρεια τοΰ Κουβουκλίου,
κεκοσμημένη ύπδ 1G παραστάδων έζ λίθου ύπερύθρου τιτανώδους, στέφεται ύπδ κιγκλιδώματος
έκ κιόνων, έπιβαίνεται δέ ύπδ θόλου σφαιροειδούς,
ύποστηριζομένης ύπδ πεσσών τετραγώνων τδ
δέ πρόσωπον αύτοΰ βλέπει πρός άνατολάς καί
κοσμείται ύπδ τεσσάρων κιόνων έλικοειδών έξ
εγχωρίου λίθου. “Ανω τής θύρας τοΰ τάφου

323

ΕΣΠΕΡΟΣ.
είνε λελαξευμένη έν βυζαντινό) ρυθμφ ή Άνάστασις τοΰ Κυρίου ήμών.
Ανω τής είκόνος
ταύτης άπηώρηται μεγάλη είκών έπί πανιού
έζωγραφημένη καί άνήκουσα τοΐς Λατίνοις· έμ
προσθεν τοΰ προσώπου τούτου, εκατέρωθεν τής
θύρας, ύπάρχουσι δύο εδώλια έκ πορφυλεύκου
λίθου καί εξ κολοσσιαία κηροπήγια άνήκοντα
τοΐς "Ελλησι, Λατίνοις καί ’Αρμενίοις.
Τδ ένδον τοΰ Άγ. Τάφου διαιρείται είς δύο
μέρη συγκοινωνοΰντα διά θύρας χθαμαλής. Είσελθόντες διά τής εξωτερικής θύρας εύρισκόμεθα
έν τώ άγίφ Αίθφ καλουμένφ, δστις εινε οίονεί
προθάλαμος τοΰ Άγ. Τάφου. Ό προθάλαμος
ούτος έχει μήκος μέν 3,45, πλάτος δέ 2,90.
Οί εσωτερικοί αύτοΰ τοίχοι είνε ζεζαλυμμένοι
δί όρθομαρμαρώσεως καί κεκοσμημένοι διά λε
πτών μαρμάρινων κιόνων 12, κορινθιακού ρυθμού.
Εκατέρωθεν δέ όρώμεν δύο όπάς κυκλοτερείς,
δι ών ό Πατριάρχης τήν ήμέραν τοΰ μεγάλου
Σαββάτου μεταδίδωσι τδ άγιον Φώς. "Ολος ό
προθάλαμος ούτος, έκτδς τοΰ δυτικού αύτοΰ μέ
ρους, είνε κτιστός καί προσετέθη βραδύτερον.
Έν τώ μέσω αύτοΰ έγείρεται λίθινος τις κρατήρ,
έν φ ύπάρχει τμήμα τού λίθου τοΰ άποζυλισθέντος έκ τοΰ μνήματος.
Έκ τοΰ προθαλάμου τούτου διά. θύρας λίαν
χθαμαλής είσερχόμεθα είς τδν Τάφον τοΰ Κυρίου.
Πριν ή δ’ είσέλθωμεν ένδον αύτοΰ όρώμεν άνω
τής θύρας βυζαντινώ ρυθμφ γεγλυμμένην έκ
μαρμάρου τήν Άνάστασιν τοΰ Κυρίου έν μέσφ
δύο κλάδων δένδρου, καί μικρόν κατωτέρω άρι
στερα τάς Μυροφόρους μΰρα φερούσας, δεξιά δ
Άγγελον έν λευκοΐς. ’Ανωτέρω τούτων είνε
γεγλυμμένοι, δεξιά καί άριστερα, δύο ’Άγγελοι
κρατούντες σάλπιγγας. Ό άγ. Τάφος έχει μή
κος μέν 2,7 πλάτος δέ 1,39. Οί έσωτερικοί
αύτοΰ τοίχοι είνε ζεζαλυμμένοι δι’ όρθομαρμαρώσεως άποκρυπτούσης τόν βράχον. Πρδς βορ
ράν είνε ό Τάφος τοΰ Κυρίου ήμών. Ένταΰθα
ό Ιησούς ταφείς άνέστη μετά τρεις ήμέρας
νιζήσας τόν θάνατον. Τδ θειον μνημεΐον έγείρεται
65 έκ. ύπέρ τδ έδαφος· έχει δέ μήκος μέν 1,89,
πλάτος δέ 0,93, ζαί ζαλύπτεται έμπροσθεν ζαί
άνωθεν ύπδ λευκού μαρμάρου. Τδ βόρειον μέρος
τοΰ θείου μνημείου διήρηται είς τρία μέρη· τδ
κεντρικόν ζοσμούμενον διά τής ’Λναστάσεως τοΰ
’Ιησού έν άναγλύφφ έζ λευκοΰ μαρμάρου άνήζει
τοΐς Έλλησιν. ’Αμφοτέρωθεν τής είκόνος ταύ
της παρίστανται δύο λευχειμωνοΰντες “Αγγελοι,
εύλαβώς ζύπτοντες· άνωθεν δ’ έτεροι δύο κρα
τούντες στέμμα· τδ δεξιόν μέρος παριστών τήν
αύτήν εικόνα έν ζωγραφία άνήκει τοίς Άρμενίοις,
τδ δ’ άριστερδν έχον παραπλησίαν εικόνα τοΐς
Καθολιζοΐς. 'Η κορυφή τοΰ θείου άντρου είνε
τετρημένη, βπως έζθρώσζη ό έκ τών λυχνιών
καί τών κηρών άναπεμπόμενος καπνός. Έν
αύτώ καίουσιν ένδελεχώς 43 λυχνίαι άνήκουσαι
τοΐς"Ελλησι, τοΐς Λατίνοις, τοΐς Άρμενίοις καί
τοΐς Κόπταις· δύο δέ μοναχοί (κανδηλάπται τοΰ
Άγ. Τάφου) είνε διωρισμένοι σουλτανική δια
ταγή, όπως έναλλάξ φυλάττωσιν έν αύτφ.
)
*
’Απέναντι καί πρός άνατολάς τοΰ Άγ. Τάφου
είνε ή έντδς τοΰ Ναοΰ τής ’Λναστάσεως ’Εκ
κλησία τών ’Ορθοδόξων, Καθολικόν καλουμένη
καί κατέχουσα τδ κέντρον τοΰ βλου Ναοΰ. Είς
τδ Καθολικόν είσερχόμεθα συνήθως διά τής
απέναντι τοΰ άγ. Τάφου θύρας, διερχόμενοι τό
πρώτον ύπδ μεγάλην ζαί ύψηλοτάτην άψίδα,
"βασιλικήν καμάραν” κοινώς καλουμένην εΐτα
ύπδ τρεις μικρότερα; καί χαμηλοτέρας έπιστεφομένας ύπδ ζώνης λίθινης ένεπιγράφου. Εκα
τέρωθεν τής θύρας τοΰ Καθολικού είνε έξώσται
ύψηλοί κυκλούμενοι ύπδ κιγκλίδων ζαί χρησι-

μ ευ ον ; είς θεωρεία τοΐς έπισήμοις Όρθοδόξοις
ξένοι:. Γδ Καθολικόν έχει μήκος μέν 36 μέτρων,
πλάτος δέ 15 εινε δέ πλουσιώτατα ζεκοσμημένον. 0! ,σσαρες εκατέρωθεν πινσοί ύποστηρίζουσιν άψίδας ληγούσας είς οξύ, άνω τών
όποιων ύψοΰται κύμοαλον έπιβαινόμενον ύπδ
θόλου σχεδόν ήμισφαιριζής, Έν τώ μέσφ περίπου τοΰ Καθολικού έγειρε αι ύπέρ τδ έδαφος
λίθινος κρατήρ φέρον ,νδον γεγλυμμένην σφαΐραν. Ενταύθα ύπδ τοΰ χύδην όχλου πιστεύεται
οτι είνε ό όμφαλδς ής γής. Περαιτέρω όρώνται
δυο θρόνοι, ών είς μέν δεξιά, ό δ’ έτερος άριστερα,
και εί; μέν τδν δεξιά ισταται ό ΙΙατριάρχης,
είς δε τον άριστερα ό έν απουσία αύτοΰ Άρχιερεύς· άμέσως δέ περαιτέρω, δεξιφ καί άριστερα,
είνε αί δύο λάγιαι τοΰ Καθολικού θύραι. Τδ
δέ ιερόν Βήμα έξέχει τοΰ έδάφους τοΰ Καθολικοΰ κατά εν πι ;ρίπου μέτρον. Τδ σχήμα αύτοΰ
είνε ήμιζυκλιώδες. Ένταΰθα είνε τδ πατριαρ•ζ
χικ.δν σύνθρονον, έν (Ο κατά τάς μεγάλας λειτουργίας άναπαύει αι ό Πατριάρχης άναγινωσκομένου τοΰ Εύαγγ ελίου ελληνιστί, ρωσιστί καί
άραβιστί. Δεξιάα τοΰ ίεροΰ βήματος ύπάρχει
κλίμαξ άγουσα είς τδν Γολγοθάν, άριστερα δέ
έτέρα άγουσα είς τδ σκευοφυλάκιον του Άγ.
Ιάφου ζαί είς τό ζωδωνοστάσιον τοΰ Ναοΰ, ένθα
εινε και ό άμβων, έφ’ ού άναγινώσκεται τδ Εύ
αγγέλιον καί κηρύσσεται ό λόγος τοΰ θεοΰ κατά
τήν μεγάλην Τεσσαρακοστήν.
Οπισθεν του ίεροΰ Κουβουκλίου :ρδς δυσμάς
είνε τό παρεκκλήσιον τών Κοπτών· ήν δέ πρότερον ξύλινον, έπί τοΰ άναζαινισμοΰ βμ»•ως ζατεσκευάσθη λίθινον ύπδ τών Ελλήνων.
)
*
Άπέναντι τούτου είνε ετε(ρον παρεκκλήσιον άνήκον
είς τούς Σώριάνους (Ίαζωβΐτας).·, έξ ού είσερχόμέθα έν σ πηλαίφ μικρώ ζαί χαμηλφ διά μικράς
καί στενή:
<(ς θύρας, έν φ όρώνται εξ τάφοι, ών
1
δύο μέν πεφραγμένοι, δύο δέ άτέλεστοι. Κατά
τήν παράδοσιν
5---- Ιωσήφ ό άπδ Αριμαθαίας, ό τδν
Κύριον ζηδεύσας, κατασκεύασε τούς τάφους τού
τους, βπως έν αύτοΐς ένταφιασθώσιν αύτός τε
καί τά μέλη τής οικογένειας αύτού. Τδ σπήλαιον
τούτο, τό έξω παρεκκλήσιον ζαί τά άνω οική
ματα άνήκον άλλοτε τοΐς Συριάνοις, οίτινες
πτωχεύσαντες παρεχώρησαν αύτά τοΐς Άρμενί
οις· λειτουργοΰσι δέ μόνον καθ’ έκάστην Κυρια
κήν ζαί έχουσι τό βλον ύπδ τήν έξουσίαν των
καθ’ δλην τήν μεγάλην έβδομάδα.
)
**
Έξελβόντες τοΰ παρεκκλησίου τών Συριάνων
τρεπομεθα άριστερα καί μετά μικρόν άπαντώμεν
μυακα τινα, έσωτέριυ τοΰ όποιου είνε δεξαμενή
άρχαιοτάτη, έξ ής ύδρεύονται οί έν τφ Ναφ.
’Εγγύς αύτής είνε άρχαιοτάτη μονόλιθος κολυμβήθρα, ήμίθραυστος τά νΰν. Προχωροΰντες πε
ραιτέρω τρεπομεθα πρδς άρκτον ζαί διελθόντες
διά πινσών άφικνούμεθα είς τδ παρεκκλήσιον
Μαρίας τής Μαγδαληνής. Ένταΰθα πρδς άνα
τολάς έγείρεται "άλτάριον” τών Λατίνων πρδς
τιμήν τής Μαρίας, ού άνω ισταται μεγάλη είκών
παριστώσα τόν Κύριον λέγοντα τή Μαγδαληνή
τδ "μή μου απτού” (noli me tangere). Έν
ταΰθα ζατά. Λατίνους ό Ιησούς έφάνη τή Μαγδα
ληνή ύπό μορφήν κηπουροΰ. Έγγύς καί πρδς
άρκτον τοΰ παρεκκλησίου τούτου άναβάντες τεσ
σάρων βαθμιδών είσερχόμεθα είς τδ παρεκκλή
σιον τών Λατίνων, τδ ύπδ τδ ονομα "Παρεκζλήσιον τής Έμφανισεως”. Ένταΰθα κατά τήν
λατινικήν παράδοσιν ΐστατο ή Παρθένος διαμένοντος έν τώ τάφφ τού Κυρίου ήμών, δστις
άναστάς έπεφάνη αύτή. Ένταΰθα λέγουσι πρδς
τούτοις βτι άρχομένου τοΰ δ', αίώνος, δτε ό
έπίσκοπος Ιεροσολύμων Μακάριος καί ή άγ.

'·

*) llposz. Βεν. 187.
*) Ιίροσκυνητ. Βενιαμίν σελ. 189.

**) ΙΙροσζυν. Βενιαμίν σελ. 201.
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'Ελένη, παρόντος πολλοΰ πλήθους, άνέστησαν
τόν νεκρόν διά τής προσψαύσεως τοΰ σταυρού
τού Κυρίου. Το παρεκκλήσιόν τούτο έχει προς
άνατολάς τρία θυσιαστήρια και τδ μέν άριστερα
καλείται τών τίμιων ξύλων θυσιαστήριον, διότι
έν αύτω έφυλάττετο, κατά Λατίνους, τεμάχιον
τιμίου ξύλου μέχρι τού 1557, οπότε οί ’Αρμέ
νιοι σφετερισθέντες αύτδ άπέστειλαν είς ’Αρμε
νίαν · τδ δέ δεξιά θυσιαστήριον τής 'στήλης τής
Φραγγελώσεως”, διότι έν αύτιρ φυλάττεται τμήμα
τού κίονος, έφ’ ού δήσαντες οί στρατιώται έμαστίγωσαν τδν Ίησούν. Ό κίων ούτος ήν άλλοτε
έν τή οικία τού Καϊάφα, πλήν Ακολούθως περι
ήλθεν ύπδ τήν έξουσίαν τών Φραγγισκανών. Τφ
1551 θραυσθέντος αύτοΰ ύπδ τών Μωαμεθανών
ό Φραγγισκανδς Βονιφάτιος ό έκ Έαγούζης
άπέστειλε τμήμα αύτοΰ είς τδν Πάπαν Παύ
λον Δ'., έτερον δέ είς τον Φίλιππον Β'. βασιλέα
τής Ισπανίας, καί έτερον είς τήν Δημοκρατίαν
τής Βενετίας, ένθα φυλάττεται έν τή έκκλησία
τοΰ άγιου Μάρκου ■ τδ δέ μεγαλλίτερον μέρος
έθετο έν τφείρημένφ θυσιαστηρίω. Τδ κεντρικόν
θυσιαστήριον είνε άφιερωμένον είς τήν Θεοτόκον
πρδς διαιώνισιν τής μνήμης τής έμφανίσεως
τού Κυρίου τή μητρί αύτοΰ.
Έξελθόντες τοΰ παρεκκλησίου τής Έμφανίσεως όρώμεν άριστερα μέν τδ λατινικόν σκευοφυλάκιον, δεξιά δέ τά όργανα αυτών. Έν τφ
σκευοφυλακίφ τούτο» δεικνύσιν οί Φραγγισκανοί
τούς πτερνιστήρας καί τδ ξίφος τού Γοδεφρέδου.
Οί πτερνιστήρες είνε έκ χαλκού έπικεχρυσωμένου, αί δ’ έγκεντρίδες αύτών ύπερμετρου με
γέθους· τδ δέ ξίφος είνε εύθύ καί πλατύ, καί
ή λαβή άπλουστάτη. Έκ τοΰ λατινικού θησαυ
ροφυλακίου τρεπόμεθα άριστερα, έπόμενοι τώ
σκοτεινώ διαδρόμιμ. 'Ο διάδρομος ούτος είνε τδ
πολυθρύλητο·/ έν τή ιστορία τής ιδιοκτησίας
τών 'Αγίων Τόπων έπτακάμαρον. Καί τδ
μέν κάτω ανήκει τοΐς Έλλησιν, οιτινες έχουσιν
ένταΰθα εικόνας καί λυχνίας, τδ δέ άνω τοΐς
Λατίνοις. Κατά τδ τέρμα αύτού εύρίσκομεν
παρεκκλήσιόν τι σκοτεινόν μέν καί μικρόν, πλήν
τρίχωρον καί ύπδ χαμηλής δροφής στεγαζόμενον
καί άνήκον τοΐς Έλλησι. Τδ παρεκκλήσιόν
τοΰτο "Φυλακή τού Χριστού” καλείται, διότι
ένταΰθα κατ’ άρχαίαν παράδοσιν είσήγαγον τόν
τε Ίησοΰν καί τούς δύο ληστάς καί έφύλασσον
αύτούς, άχρις ού έτοιμάσωσι τδν σταυρόν. ’Έξω
ύπάρχει έτερον παρεκκλήσιόν καλούμενον "Κλάπαι” καί άνήκον έπ’ ίσης τοΐς Έλλησι. Δεξιά
αύτού όραται μικρά αγία Τράπεζα, ύφ’ ήν κεΐται
άρχαιοτάτη πλάξ, έφ’ ής ύπάρχουσι δύο όπαί,
ένθα, κατ’ άρχαίαν τινά παράδοσιν, έθηκαν τούς
άρχάντους τοΰ Ίησοΰ πόδας. Έξελθόντες τοΰ
παρεκκλησίου τών Κλαπών καί τρεπόμενοι Αρι
στερά όρώμεν Απέναντι ήμών τήν βορείαν πλα
γιάν τοΰ Καθολικού Ούραν καί μετά τινα μέτρα
όρώμεν άριστερφ τό παρεκκλήσιόν τοΰ άγ. Λογγίνου, άνήκον τοΐς Όρθοδόξοις. Κατά τήν παράδοσιν ό Λογγΐνος ούτος είνε ό στρατιώτης,
δστις μετά τδν θάνατον τοΰ Σωτήρος ήνέφξε διά
τής λόγχης τήν πλευράν αύτοΰ, άλλ’ ίδιον τά
γενόμενα φοβερά σημεία ώμολόγησε τήν θειότητα τοΰ Ίησοΰ.

ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΤΑΦΟΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
ΟΘΩΝΟΣ.
(Μετά εικόνων, ίρα σελ. 325.)

(Συνέχεια· δρα προηγούμενων τεύχος.)

ΊΙ συνοδεία ύπερβαίνει αύθημερδν τά βαυα
ρικά σύνορα καί φθάνει είς τήν ήμίσειαν σχεδόν
ώραν έκεΐθεν τών συνόρων κειμένην αύστριακήν
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πόλιν Kufstein. Τή πρωίφ τής έπομένης ό
νΟθων έπανέρχεται μετά σπουδής είς τδ πάτριον
έδαφος καί έκεΐ, μεταξύ τών συνόρων καί τοΰ
βαυαρικού χωρίου Kiefersfelden άποχαιρετίζει
καί αύθις τήν πατρίδα του καί τδν πρεσβύτερον
Αδελφόν αύτοΰ, τδν μετά ταΰτα βασιλέα τής
Βαυαρίας Μαξιμιλιανον τον Β'. Είς άνάμνησιν
καί τοΰ άποχωρισμοΰ τούτου άνιδρύθη έκεΐ τδ
κομψόν "ναΐδιον τοΰ "Οθωνος” (Otto-Kapelle).
Καί περί τούτου πάλιν πρέπει ν’ άποσπάσω έκ
τών φύλλων τοΰ ήμερολογίου μου τά έξής·
"Είς άπόστασιν 25 λεπτών τής ώρας πρδς
βορράν άπδ τής αυστριακής πόλεως Kufstein
κεΐται ή μεταξύ Αύστρίας καί Βαυαρίας μεθό
ριος γραμμή. Διά πινακίδων έπι στήλων άνηρτημένων διακρίνεται τδ έδαφος έκατέρας τών
επικρατειών τούτων- μικρός δέ ρύαξ, έκ τοΰ
επικρεμαμένου όρους κατερχόμενος, άποτελεΐ καί
φυσικόν τι δριον μεταξύ αύτών. Είς άπόστασιν
δέ 450 βημάτων άπδ τοΰ σημείου τούτου κεΐται
έπι τοΰ βαυαρικού έδάφους τδ περικαλλέστατον
"ναΐδιον τοΰ "Οθωνος” (Otto-Kapelle) είς λαμ
πρόν καί μαγευτικήν θέσιν.
""Ενθεν μέν ύψούται Απότομον, άλλ’ άπδ
τής βάσεω,ς μέχρι τής κορυφής κατάφυτον, τδ
όρος "τών θηρίων” (Thierberg) · έκεΐθεν δ’ έγείρεται ύψηλότερον καί τραχύτερον τδ όρος "τού
αύτοκράτορος” λεγόμενον· δύο μάλιστα όρη, τδ
εν μετά τδ άλλο άκολουθούντα, φέρουσι τδ όνομα
τοΰτο, καί τδ μέν καλείται "έμπροσθεν”, τδ δέ
όπισθεν αύτοκρατορικον” όρος (Voider- und
Hinter-Kaiserberg). Μεταξύ δέ τών δύο τού
των όρέων καί τού Thierberg ρέει σιγηλός ό
ποταμός Ίννος (Inn), έν φ ένθεν και ένθεν τών
δχθών αύτού έξαπλοΰται ή ομώνυμος αύτώ κοιλάς (Innthal), κατάφυτος, πυκνώς πεποικιλμένη
διά χωρίων καί Αγροικιών καί παρέχουσα τφ
όφθαλμώ λίαν εύχάριστον θέαν. Παρά τήν άριστεράν όχθην τοΰ Ίννου έκτείνεται ή γραμμή
τοΰ έκ τής Τυρολίας όρμωμένου καί είς τήν
Βαυαρίαν είσχωρούντος σιδηροδρόμου.
"Μετά τάς άπλέτους χιόνας καί τάς έπακολουθησάσας ίσχυράς βροχάς, έξ ών έπήλθον
αί καταπνίξασαι κατά τδν χειμώνα τούτον πολλάς
εύρωπαϊκάς χώρας καί ίδια τάς παραρρηνίους
έπαρχίας τής Γερμανίας πλημμύραι, μετά τδν
αίφνης έπελθόντα παγετόν, δστις κατεβίβασε τδν
ύδράργυρον μέχρι τού 6" ή 8° ύπδ τδ μηδενινόν,
δλως άδοκήτως ύπεχώρησαν σήμερον τά μολυβδόχροα νέφη· ό ούρανδς άπδ πρωίας ήν αίθριώτατος καί τδ πυριλαμπές αρμα τού ήλιου προέβαλεν έν δλη τή μεγαλοπρεπείς αύτοΰ είς τάς
πύλας τής ήμέρας. Σπανιώτατον είναι κατά
τήν χειμερινήν ώραν είς τδ γεωγραφικόν πλάτος
τών γερμανικών χωρών τδ θέαμα τοΰτο, δπερ
είς τδν ώραΐον ούρανδν τής πατρίδος μου έπικρατεΐ κατά κανόνα.
" Άναχωρήσας έκ Μονάχου σήμερον (28 Δε
κεμβρίου) πολύ πρδ τής άνατολής τοΰ ήλιου
ύπδ δυσφόρητον παγετόν, κατήλθον τής αμαξο
στοιχίας έν Kufstein περί τήν 10Τ·7 ώραν ύπδ
τδν εκτάκτως ώραΐον τούτον καιρόν. Λνευ Ανα
βολής λαβών οδηγόν διηυθύνθην πρδς τδ τελικόν
σημεΐον τοΰ σημερινού ταξειδίου μου. Κατά
τήν βραχεΐαν άπδ τού σιδηροδρομικού σταθμού
πρδς τδ "ναΐδιον τοΰ "Οθωνος” πεζοπορείαν μου
τδ έδαφος ήν άπεσκληρημένον ώς σιδηρούν καί
δ ήλιος έφώτιζεν ύπερμεγέθεις κρυστάλλους, σχηματισθέντας έκ τών πηγών καί τών έπι τών
πλευρών τού όρους μικρών καταρρακτών. Τδ
θέαμα τούτο άφ’ ένδς καί τδ τών δχθών τοΰ
"Ιννου καί τών άπέναντι όρέων άφ’ ετέρου διεκόπτετο πολλάκις ύπδ τών διερχομένων σιδηρο
δρομικών δλκών καί τών έκ τής άτμαμάξης
άναθρωσκόντων παχέων άτμωδών νεφών. Κατ’
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έκείνας δέ τάς στιγμάς τδ "αύτοκρατορικον”
όρος άνταπέδιδεν ευκρινέστατα τήν ηχώ τού
κρότου τής Ατμομηχανής καί έπηύξανε τήν φαιδρότητα τοΰ όλου.
"Μετ ολίγον ό οδηγός μου, δστις εΐχεν ήδη
έννοήσει τήν άνυπομονησίαν μου, Ιδού, κύριε”,
μοί λέγει, δεικνύων διά τού δακτύλου έρυθρόφαιον, μόλις διακρινόμενον διά τών δένδρων ση
μεΐον είς καμπήν τινα τής όδοΰ, "ιδού ή OttoKapelle”. Δέν έβράδυνα νά φθάσω έκεΐ. 'Η
θέα τού μικρού τούτου καλλιτεχνήματος μέ κατέθελξεν, ή δέ ιδέα, ήν έκπροσωπεϊ, μέ συνεκίνησε βαθέως. Κεΐται Ακριβώς είς τήν βάσιν
τού Thierberg · αί έλάται και τά άλλα δένδρα
τού δάσους ψαύουσιν αύτδ διά τών κλάδων αύ
τών Ακροθιγώς· δ ’Ίννος μόλις άπέχει αύτού
περί τά 80—85 μέτρα, καί μεταξύ τούτων κεΐται
ή σιδηρά δδός, είς άπόστασιν 60 μέτρων άπδ
τού μνημείου. Μεταξύ δέ πάλιν τής σιδηράς
όδοΰ καί τοΰ ναϊδίου, καί άκριβέστερον παρά
τήν πλευράν τούτου διέρχεται ή Αμαξιτή δδός,
ή άπδ Βαυαρίας είς Αύστρίαν άγουσα. Πρδς
τούτοις δέ τδ Ακριβώς Απέναντι όρος τοΰ ' Αύτο
κράτορος” Αποτελεί διά τής άγριας μεγαλο
πρέπειας αύτοΰ έπιβάλλουσαν άντίθεσιν πρδς τδ
μικρόν καλλιτέχνη υ-α.
"Καί τοιαύτα μέν τά πέριξ· αύτδ δέ καθ’
εαυτό τδ οικοδόμημα έχει περίπου μήκος μέν
10, πλάτος δέ 5 μέτρων έσωτερικώς· είναι δυσαναλόγως πως ύψηλόν, άλλ’ αΰτη ή, ώς φρονώ,
έσκεμμένη δυσαναλογία συμβάλλει πρδς μείζονα
έπίδειξιν τού ώραίου και λεπτού γοτθικού ρυθμού
του · αί δέ είς τδν ρυθμόν τούτον παρομαρτούσαι
γωνιώδεις προεξοχαί καλλύνουσιν ώς τόσα κοσμή
ματα τδ χαρίεν μνημεΐον. Τούτων πάντων
ύπεράνω ΐσταται ό έν τή θέσει τοΰ κωδωνο
στασίου ύψούμενος λεπτοφυής καί εύμορφος δβελίσκος καταλήγων είς άνθέμιον καί όξεΐαν αι
χμήν. Ό φύλαξ μοί ήνοιξε τήν θύραν καί μέ
ώδήγησεν είς τά ένδον. ’Αμέσως παρά τήν
είσοδον άναγινώσκω τήν έξής έπιγραφήν έπι
μαρμάρινης πλακός·
“Πρός άνάμνησιν τής θέσεως, έν ή τή β Δεκεμ
βρίου 1832, κατά τό έκ τής βασιλικής πρωτευούσης
ταξείδιόν του, άπεχαιρέτισε τήν προσφιλή αύτοΰ πα
τρίδα ό είς τόν θρόνον τής ‘Ελλάδος κληθείς δευτερό
τοκος βασιλικός πρίγκηψ τής Βαυαρίας "Οθων, δστις
χάριν τοΰ αποχαιρετισμού τούτου υπόστρεψε τή πρωία
τής έπιούσης ήμέρας μετά σπουδής καί πάλιν είς τό
βαυαρικόν έδαφος έκ Kufstein, φκοδομήθη δι’ εκουσίων
έράνων τοΰ βαυαρικού λαού ούτος ό είς τόν άγιον
Όθωνα άφιερωμένος ναΐσκος. 1834.”

"Εισέρχομαι είς τδ ένδότερον τού ναού. Τδ
πάν έν αύτφ είναι άπέριττον άλλά καλόν καί
ώραΐον, καί τήν «αραιότητα αύτού βλέπω έν δλη
αυτής τή έκτάσει ύπδ τδ φώς τού έκτάκτως,
ώς εΐπον, φαιδρού τής ήμέρας ταύτης ήλιου.
'Υπέρ τδν βωμόν ιστανται τρεις εικόνες· ή έν
τφ μέσο» παριστα τόν άγιον "Οθωνα (φ άφιέρωται δ ναός), αί δέ ένθεν τούς άγιους Λουδοβίκον
καί θηρεσίαν, τούς φερωνύμους τών γονέων τού
βασιλόπαιδος "Οθωνος. Δύο μόνον ετερα Αντι
κείμενα συμπληρούσι τδν έν τή άπλότητι πλού
σιον τού ναού καλλωπισμόν· έπι τοΰ δεξιού τοί
χου ή "Παρθένος” τού 'Ραφαήλ, έπι δέ τοΰ
άριστεροΰ ή ύπδ τού Peter Hess γραφεΐσα
γνωστή είκών τού άποχωρισμοΰ τοΰ "Οθωνος έκ
τών πατρικών Ανακτόρων.
"Καί άκουσίως άνεπόλησα ύπδ τόν ήρεμον
τούτον θόλον ολόκληρον ιστορίαν . . . έπι τέλους
δέ τόσας ψευσθείσας ελπίδας, τόσα ματαιωθέντα
όνειρα, και τάς τελευταίας ήμέρας τοΰ ’Οκτω
βρίου 1862. ... Ό φύλαξ μέ άπέσπασεν άπδ
τών σκέψεων τούτων προσαγαγών μοι τδ βιβλίον
τών έπισκεπτών ΐνα γράψω τδ όνομά μου, δπερ
καί έπραξα προσθείς καί άλλας τινάς λέξεις.
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Ήρωτησα δέ κατόπιν αυτόν άν ό ναος ουτος
λειτουργήται.
Κατά μήνα, μοί άπήντησε,
προσέρχεται ίερεύς έκ τοΰ πλησίον χωρίου καί
τελεί λειτουργίαν ύ
βασιλέω: "Πθωνο:.”
I Ιυχαριστήθην εις
τήνάπάντησιν ταύ
την καί άπήλθον.
I ο έπι τού αύστριαζ.ού έδάφους ξενοοοχεΐον
' τοΰ
Στενού ” (Klause)
μοί παρέσχε τρά
πεζαν και
χάρτου,
ρίπτω τας
ρους ταύτα
μεκόσεις μου.

Καί ταύτα μέν
περί τ«ον δύο τούy ι ·»
των θέσεων. Ιοωμεν νύν έκ τίνων
άποτελεϊται ή συνοδεία αυτή . Παρά τδν νεαρόν βα
σιλέα οδεύει
περιβάλλει
στόργως αύτδν χο
ρεία δλη σοφών
καί άλλως διαπρε
πών άνδριΰν τής
έποχής έκείντ
Βαυαρία. Ίνα
τανοήση τις
σπουδαιότητα
τήν Αξίαν τής
οδείας
ταύτης.
πρέπει ν’ άναλογισθή δτι πρδ πολ
λοΰ ήδη ή ύπόΟεσις τής άγωνιζομένης Ελλάδος
είχε γείνει ύποκείμενον σκέψεως
έν μεγάλοις κύκλοις έν τοΐς γερμανικοϊς κράτεσιν,
ό δέ λαός ιδία έν
Βαυαρία ένεθουσία ύπέρ αύτής.
'Ο J. Sepp έν
σπουδαία διατριβή
αύτοΰ, εσχάτως
δημοσιευθείση ύπδ
τήν έπιγραφήν "Οι
Βαυαροί έν Έλλάδι”, *
)
γράφει
σχετικώς πρδς τδν
τότε έν Βαυαρία
έπικρατήσαντα εν
θουσιασμόν ύπέρ
τοΰ άγώνος τής
Ελλάδος· "Οι πρεσβύτεροι ές ήμών ενθυμούνται
' ετι το πρδς εγγραφήν εθελοντών συστηθέν έν
"Μονάχφ, κατά τήν Brienner-Strasse άπέναντι
'τών νΰν άνακτόρων τών Βιττελσβάχων, κομη"τάτον. Άπό τοΰ δευτέρου πλοΰ τοΰ Κολόμβου

*) Beilage zui· Allgeni. Zeitiuig, Nr. 285,(12. Oc
tober 1882: Die Buyern in Griechenland. ’Εν τή
πραγματεία ταύτη γεγραμμένη ζάλλιον, ή ώς γράφονται
συνήθως αί κρίσεις τών ξένων περί ήμών, εύρον ζαί
άλλος ένόιαφερούσας πληροφορίας περί τοΰ πρακειμένου.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
πρός τάς δυτικά: Ινδίας ουδέποτε άλλοτε ίσως
εύρέθησαν τόσοι ριψοκίνδυνοι, όσοι ζατά ταύ
την τήν έν πάση τή Γερμανία δημοτιζωτάτην
άς ελληνικά
ζαταστασαν Αποστολήν

ΤΟ ΝΑΐΔΙΟΝ ΤΟΤ Ο812ΝΌΣ.

(OTTO-KAPELLE.)

ραλίας.” — Ουτω λοιπόν βλέπομε
λαοί καί βασιλείς είχον ένθουσιασθή ύπέρ
Ελλάδος· επομένως άναλόγως πρός τά αισθή
ματα ταΰτα έδει νά ήναι καί ή σπουδαιότης
καί τδ μεγαλεΐον τής συνοδείας τοΰ εις αύτήν
κατερχομένου βασιλέως.
Άλλά πάλιν πρέπει νά διακόψω τήν συνέ
χειαν τής διηγήσεως, πάλιν πρέπει νά σταματήσητε καί ύμεΐς μετ’ έμοΰ ένταΰθα, δπου βλέπω
χυνόμενα θαλερά δάκρυα.
Προχθές ετι, τή
24ϋ Νοεμβρίου, συνεπληρώθη μία πεντηκονταε-
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τηρίς άπδ τής ήμέρας έκείνης. Οί δέ έν Μο
νάχο» σποραδικώς πλέον έπιζώντες έκ τοΰ άριθμοΰ τής συνοδείας, ήν νΰν άκολουθοΰμεν, •ωρύσεβοΰς μνημοσύνου
τασαν διά σοβαρού
τήν μνήμην τοΰ
Αοιδίμου βασιλέως. Οί στρατιω
τικοί , αύλικοί καί
πολιτικοί Ακόλου
θοι καί ‘οί ιδιαί
τεροι θεράποντες
αύτοΰ, ών έφείσθη
ή παρελθοΰσα ήμίσεια έκατονταετηρίς. κατέθηκαν έπι
τής σοροΰ τού βασιλέω:■ς στέφανον
έξ άμαράντων άνθέων, έν οίς συνέπλεκαν καί πάάναμνή*) Οί
τότε κατερχόμενοι
είς τήν Ελλάδα
ζωηροί καί σφριγ«ύντες νεανίαι έδέησε νά καταλίπωσιν αύτήν βαρυθυμοΰντες καί νά
σύρωσι νΰν τάς τε
λευταίας ήμέρας
αύτών έν συγκοουομέναις άναμνήσεσιν έπι τής
γενετείρας πάλιν
ήν τότε διά
ς κατέλειπυν, ΐνα διά παν
τός έγκατασταθώσιν είς τήν νέαν
θετήν πατρίδα τοΰ
βασιλέως των. Με
τά
συγκινήσεως
είδον αύτούς προ
χθές έν τφ αύλικφ
ναφ "Theatinerkirche”, έν φ
έτελέσθη τδ μνημόσυνον, γέροντας
νΰν κεκυφότας καί
ρικνούς, φέροντας
έπι τοΰ στήθους
τδν
" σιδηροΰν
σταυρόν τοΰ έλληνικοΰ άγώνος”,
ή άλλα ανώτερα
ελληνικά παρά
σημα, καίσείοντας
πενθίμως τήν κε
φαλήν ύπδ τδν ή
ρεμον καί μυστηριιύδη θόλον τοΰ
ναού, δπου άναπαύεται τδ σκήνωμα τοΰ βασιλέως!
Ενδόμυχος καί άκουσία σύγκρισις τών δύο ημερών, τής 24 Νοεμ
βρίου 1832 καί τής άντιστοίχου τοΰ 1882,
απέσπα αύτοΐς βαθεΐς στεναγμούς άπδ τοΰ
*) Τού γεγονότος τούτου βεβαίως δεν ήόύναντο νά
παραμείνωσιν Αμέτοχοι θεαταί οί έν Μονάχφ σπουδά
ζοντας Ελληνες. Μετά συγκινήσεως μάλιστα προσήλθεν
ολόκληρον τό σωματείου αύτών καί έν εύλαβεία κατέθηκεν έπι τού τάφου πολυτελή στέφανον μετά τής έπιγραφή;’ "Οί έν Μονάχφ Ελληνες σπουδασταί έξ ευ
γνωμοσύνης.”
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ΕΣΠΕΡΟΣ.

στήθους καί θερμά δάκρυα άπό τών Οφθαλ
μών! . . .
Γ'.
Ό νΟθων μή ών έτι έστεμμένος έποιεΐτο τήν
πρό; τήν 'Ελλάδα πορείαν ύπό τό άπλοΰν δνομα
"Κόμης τοΰ Κέλχαϊμ” (Graf von Kelheim).
Ό πρίγκηψ Έδουάρδος τοΰ Σάξ-Άλτεμβούργου
ηγείται τή; συνοδεία; έπί κεφαλή; τοΰ βαυαρικοΰ στρατού, δν άπετέλουν τέσσαρα συντάγματα
πεζικού, δύο ίλαι έλαφρών ιππέων και μία πυρο
βολαρχία, έν δλω 3500. Παρ’ αύ τον ΐστανται
ό Feder, ό Hess, ό υπουργό; τών στρατιωτικών
τή; Βαυαρίας στρατηγό; Luder, ό στρατηγό;
Scumalz, ό Lesueur, καί ο Brand, και οί
τότε λοχαγοί ετι ΗϋΤΖ, και Schmelzl, ό
αυλάρχη; Asch, ό ύπασπιστής αύτοΰ κόμης
SapORTA, ό ταγματάρχης σύμβουλος τοΰ βασιλέως Lehmaier. II άντε; ούται πρό πολλοΰ
αναπαύονται έν τοΐς τάφοι;. Ζώσι δ’ έτι οί
στρατηγοί κόμητε; Hunolstein, Tattenbacr
καί ΒΟΤΗΜΕΒ. Μεταξύ τών έζ.λιπόντων κατα
λέγεται και ό στρατηγός SaffERLENG. Τούτου
ό υιός και νΰν στρατηγός έν τω βαυαρικοί στρατω
Safferling έγεννήθη έν Άθήναις και έσπούοασεν έπί τινα καιρόν έν τή στρατιωτική σχολή
τοΰ Πειραιώς. — ’Εγγύτερον τω "Οθωνι’ ώσεί
περιβάλλοντες αυτόν, φρουροί καί σύμβουλοι τής
νεότητός του παρά τοΰ φιλοστόργου πατρδς
αύτοΰ ταχθέντες, ώδευον οί άποτελέσαντε; τήν
άντιβασιλείαν και διά σοφών νόμων προικίσαντες
τήν 'Ελλάδα κόμης AemansperG, και οί εύπατρΐδαι Abel και Maurer, παρ’ αύτοϊς δέ ό
Kobell. Οί ιατροί WlTTMER και Roeser, δ
ίερεύς ArNET εΐπονται αμέσως· παρ’ αύτοΐς ό
διάσημος καλλιτέχνη; Peter Hess, ό γράψας
τά; ύπδ τάς Άρκάδας εικόνας και ειτα έν Έλλάδι τήν πανηγυρικήν είσοδον τοΰ "Οθωνο; εις
Ναύπλιον και άλλα ελληνική; ύποθέσεω; έργα.
Παρ’ αύτω ήρχετο δ περιώνυμο; ζωγράφος, ιδία
δέ σκηνογράφος, Carl Β,Οττμανν*
), ού τδ
δνομα εΐδομεν ανωτέρω έν τή αιθούση τής νέας
Πινακοθήκης, τή απ’ αύτοΰ δνομαζομένη. Ειτα
ήρχετο δ δνο μαστός άρχιτέκτων Klenze, ού ή
φαντασία έκαλλώπισεν έλληνοπρεπώ; πλεΐστα
μέρη τοΰ Μονάχου. Είς τούτον ύφείλεται ή
έκ.χωσι; καί έκκαθάρισι; τών Προπυλαίων τής
Άκροπόλεως. Τούτω ειπετο δ ομότεχνος αύτω
Gartner, οστις ωκοδόμησε τά άνάκτορα τών
’Αθηνών. Τών δύο τελευταίων τούτων ΐδρυσεν
ό Λουδοβίκος τά αγάλματα έκ χαλκού έν τή
άπό τοΰ Gartner φερούση τδ δνομα πλατεία
τοΰ Μονάχου, τή διασχιζομένη ύπδ τής ομωνύμου
τώ Klenze δδοΰ. Μετά τούτους εΐποντο οί
ζωγράφοι ScHRANDOLF, KjiANBERGER καί St.
Johankzen, και πλήν τούτων τών κατ’ δνομα
άναφερομένων ήκολούθουν καί πλεΐστοι άλλοι
ικανοί και ειδικοί άνδρες, οΐτινες πάντες παρέσχον χεϊρα βοήθειας εί; τήν Ελλάδα, ΐν’ άνακύψη και άναστηλωθή.
Δέν είναι ανάγκη βεβαίω; νά περιγράψω
όποια ή τότε κατάστασις τής Ελλάδος, καί
όποιας έκτιμήσεω; άξιοι είσιν οί κόποι καί οί
μόχθοι τών μετά τοΰ ν0θωνος καταβάντων είς
αύτήν σοφών καί ειδημόνων άνδρών. "Εκαστος
γνωρίζει τήν ιστορίαν καί δύναται νά φαντασθή
τήν περί καί μετά τδ τέλος τοΰ επταετούς άγώνος
οίκτράν δύιν τής Έλλάδο; ύπδ πάσαν έποψιν.
Τινές τούτων, ώς ό Rottmann π. χ. καί άλλοι,
δέν κατήλθον είς 'Ελλάδα ταύτοχρόνως μετά τοΰ *Όθο>νος, άλλά βραδύτερων τι, ή καί πρύτερον. Διά τήν
ένότητα δμως τοΰ πλουσίου τούτου καταλόγου καί τά
άλλως άβλαβες τοΰ μικρού τούτου αναχρονισμού, κατέλεξα πάντας όμοϋ.

Μόνη ή φιλοπατρία τών τότε ’Ελλήνων έσώζετο
ακμαία, άλλ’ αΰτη βεβαίω; δέν ήτο ικανή ν’
άνυψώση καί άναστήση τήν έρημον'Ελλάδα ....
Μ ή ύπολειφθή είς τήν φαντασίαν τινδ; ή ιδέα
βτι ό ”0θων έπορεύετο νά καταλάβη λαμπρόν
τινα καί άνετο·? θρόνον διά τοΰτο δέ έπαναλαμβάνω βτι ή τότε άποδοχή τοΰ έλληνικοΰ στέμ
ματος ήτο Ουσία, ήν πρέπει πά; Έλλην νά
έκτιμήση.
Έν τούτοι; μετά πολυήμερον πορείαν δ συνο
δεύω·? τον “Οθωνα στρατό; έπεβιβάσθη είς Τερ
γέστην καί ΙΙιράνον
),
*
ΐνα διαπεραιωθή εί; Κέρ
κυραν. Αύτδς οέ δ βασιλεύς μετέβη εί; Ρώμην
προ; έπίσκεψιν αύτής, καί έκ.εΐθεν διά Νεαπόλεως
έξέπλευσεν εί; Κέρκυραν, οπού άνέμενεν αύτόν
δ προπλεύσα; στρατό;. Τή 1&D ’Ιανουάριου
συνοδευόμενο; άπό τοΰ συμμαχικού στόλου κατέπλευσεν είς Ναύπλιον. Αί καρδίαι τών Ελλή
νων έπαλλαν σφοδρώς, οί οφθαλμοί έσπινθηροβόλουν, αί οέ φρένε; έξίσταντο έκ χαρά;, οτε
συνηθροίσθησαν πρό; ύποδοχήν τοΰ ,βασιλέως
των, τοΰ άνελπίστου καί σχεδόν άπιστεύτου
τούτου δώρου τής θεία; Προνοίας. Τή 25ϊ ’Ια
νουάριου 1833 έπάτησεν ό "Οθων τδ ελληνικόν
έδαφος, πλήρης συγκινήσεως, χαρά; καί έλπίδων.
Έπί τής παραλία; ύπεδέξαντο αύτόν, κλίνοντες
μετά σεβασμού καί άφοσιώσεως, οί άετοί τών
ύρέων τής Έλλάδο; καί οί δελφίνε; τών έλληνικών θαλασσών. Μετά τήν παρέλευσιν δμως
τοΰ έκατέρωθεν ενθουσιασμού, ή βασιλική συνο
δεία κατέλυσεν έν τοΐ; έρειπίοις τοΰ Ναυπλίου.
1ί δ’ εύρεν έκεΐ, δέν θά περιγράύω έγώ οΐκοθεν,
άλλά θ’ άρκεσθώ είς τάς φράσεις τοΰ αύτόπτου
Maurer, οστις μετά τήν συγγραφήν τών έλληνικών νόμων, τών ίσχυόντων καί νΰν έτι κατά
τά έννέα δέκατα, έξεπόνησε καί έτερον άξιον
μελέτη; σύγγραμμα "Ό Ελληνικό; λαό;.” Έν
τούτιυ περιγράφεται ή έγκατάστασι; τής βασιλείας
ούτως· Έν τοΐς προϋπάρχουσιν ήδη άνακτόροις
δέν εύρίσκετο ούτε τράπεζα, ούτε κάθισμα, ούτε
μελάνη ή γραφίς· αύτδς δέ δ Maurer ήναγκάσθη νά γράψη διάταγμά τι περί συστάσεως
δικαστηρίων διά μολυβδογραφίδος, στηρίζων τόν
χάρτην έπί τοΰ τοίχου! Ούτε όδοί, ούτε καν
δίοδοι, ούτε αμαξα ή καν τροχός εύρίσκετο. Τδ
παν έδει νά δημιουργηθή!
Έννοεΐ έκαστος όποΐαι έργασίαι κατεβλήθησαν
κατά τά τρία πρώτα πρό πάντων έτη μέχρι;
δτου τεθή βάσι; τις τάξεως, διοικήσει»;, νομο
θεσίας κλπ., όποιοι δ’ άγώνε; έχρειάσθησαν μετά
τδ 1835, βτε ή πρωτεύουσα τοΰ βασιλείου μετετέθη εί; ’Αθήνας, ΐνα, έκτδ; τών λοιπών καί
γενικών έργων, καί τά έρείπια ταΰτα μετασχηματισθώσιν είς πόλιν ώραίαν καί άκμαίαν. Έν
ω δέ ουτω μετά κόπων καί μόχθων ό νεαρός
καί εΰελπις βασιλεύ; έγκαθίστατο έν Έλλάδι,
τών πάντων έπιλαμβανόμενος δραστηρίω; διά
τή; πεφωτισμένη; πείρας τών περί αύτόν, τά
πάντα άνιστών, βελτιών, θεμελίων καί ίδρύων,
δ έν Μονάχω βασιλεύων πατήρ αύτοΰ Λουδοβίκος
έπελαμβάνετο άλλου φιλέλληνικοΰ καί σπουδαιό
τατου διά τήν έν τφ μέλλοντι άνάπτυξιν τή;
Έλλάδο; έργου. Ήνέωξε τάς πύλας καί τάς
αίθούσα; τών ανακτόρων αύτοΰ είς τούς νεαρούς
γόνους τών έπισημοτέρων οικογενειών τής άναγεννηθείση; 'Ελλάδος του- προσέλαβε δώδεκα
έφηβους νεανίας, ΐν’ άναθρέψη καί έκπαιδεύση
αύτούς βασιλικώς. Δέν ενθυμούμαι τά ονόματα
βλων, άλλά νομίζω βτι μεταξύ τούτων κατελέγοντο ό Βότσαρης, ό Δράκος, δ IIαπαδιαμαντόπουλος, δ Δ. Κουμουνδουράκης, ό υιό; τοΰ
Όδυσσέως Άνδρούτσου καί άλλοι. Ό τελευταίος
♦) Ριιιανο, παράλιο; αυστριακή πολίχνη μικρόν
προ; νότον τής Τεργέστης.

[Άρ. 45.

1 13 Μαρτίου 1883.

ούτος, δ καί μόνος ύιδς τοΰ ήρωος τής Γραβιάς,
άπέθανεν ένταύθα περί τά τέλη τού 1836 έν
ηλικία 12 έτών καί έτάφη μεγαλοπρεπώ; ύπδ
τής βασιλίσσης θηρεσίας. Έπί τοΰ τάφου του,
σωζομένου έν τω νοτίιρ νεκροταφείφ τής πόλεως
ταύτης, έπιγέγραπται, πλήν άλλου εμμέτρου
επιγράμματος, ποιηθέντος ύπδ τοΰ θείρσίου είς
άρχαίαν έλλην. γλώσσαν, καί τόδε εί; πεζόν
λόγον, βπερ δέν θεωρώ άσκοπον νά παραθέσω
ένταύθα, άτε άγνωστον τοΐ; πολλοί; ον καί άποδεικνΰον τ’ άγνά ύπέρ τή; Έλλάδο; αισθήματα
τών βασιλέων εκείνων.
"Ενθάδε κεΐται Λεωνίδας, έγγονος Άνδρούτσου,
“υιός Όδυσσέως, πρό τής ήβης άποθανών έν Μονάχω
"τή 111 Δεκεμβρίου 1836. Τόν τάφον αύτοΰ άνέστησε
“παλαιός τις φιλέλλην, Λουδοβίκος ό τή; ’Βαυαρία;
' βασιλεύ;”

Άπό τή; εύτυχοΰς εκείνης διά τήν Ελλάδα
έποχής καθιερώθη νά θεωρήται — καί είναι
βεβαίως — τδ Μονάχον δ πρώτο; σταθμός τών
εί; Γερμανίαν μεταβαινόντων πρό; περαιτέρω
σπουδήν Ελλήνων, καί διαρκώς έκτοτε είναι ή
έδρα τοΰ πολυπληθέστερου σωματείου αύτών.
Ό ελάχιστος αριθμό; τούτων είναι 35, ένίοτε
δ’ έφθασαν καί μέχρι τών 80! 1 Ιλήν δέ πολλών
άλλων άγαθών καί εκκλησίαν έδωρήσατο ό Λου
δοβίκος τή έν Μονάχιρ ελληνική κοινότητι, μικράν μέν άλλ’ άρκοΰσαν διά τά; θρησκευτικά;
άνάγκα; αύτής. II έκκληαία αΰτη ώκοδομήθη
τίρ 1494. Τφ 1829 έζωγραφήθησαν έν αυτή
νέαι εικόνες βυζαντιακοΰ ρυθμού ύπδ τοΰ έκ
Παλαιών Πατρών ζωγράφου Εύθυμίου Δημητρίου, δν πρό; τούτο μετεκαλέσατο· ό βασιλεύς
έξ Ελλάδος.
Κ. Ν. Παπαμιχαλόπουλος.

('Έπεται τό τέλος.)

ΟΙ ΚΙΙΠΟΙ
Κατά την αρχαιότητα καί έν τοΐς
νεωτέροις χρόνοις.
"Οπως ή άρχιτεκτονική οΰτω καί ή κηπου
ρική προήλθεν έκ πρακτικής άνάγκης, έφ’ ή;
έπέδρασε τό αίσθημα τοΰ ωραίου. Ούχί πας
κήπος είναι καί άριστούργημα, καθώς ουδέ παν
οικοδόμημα. Κήπος περιέχων δπωροφόρα δέν
δρα, ώς και άμπελος σκιερά ούνανται νά ώσι
τόποι άναψύξεως καί άναπαύσεως· άλλ’ ένθα
λαμβάνεται ύπ’ δύιν ή πρόσοδος, ή τέχνη δφείλει νά σιγά.
Εάν όμως ό κήπος έχη άπαίτησιν νά ήναι άριστούργημα. δέον νά λαμβάνηται
ύπ’ δψιν ούχί τδ κέρδος, άλλ’ ή τέχνη καί ό
καλλωπισμός.
"Οτε έν προϊστορική εποχή ό άνθρωπο; έξέλεξεν έν μέσω τή; απειρία; τών φυτών ολίγα
τινά, τά όποια έλαβεν ύπδ τήν ιδιαιτέραν αύτοΰ
προστασίαν, ήδυνήθη τά μέν γεννήματα νά καλλιεργήση είς άπομεμακρυσμένους άγρούς, έν οις
σπαρέντα άπαξ άνεπτύσσοντο ύπδ τήν σκέπην
τοΰ ούρανοΰ. ’Αλλά τά δπωροφόρα δένδρα, τά
χορταρικά καί ιαματικά φυτά, τέκνα ταΰτα τδ
πλεΐστον ξένων καί άπομεμακρυσμένων χωρών
είχον άνάγκην συντόνου περιποιήσεως καί διαρ
κούς έπιβλέψεως· είς ταΰτα προσετέθησαν έν
άρχαιοτάτη ήδη έποχή καί εκλεκτά τινά άνθη,
χαροποιούντο διά τοΰ κάλλους καί τής μορφής,
διά τής χροιά; καί τής όσμή; των τά; αισθή
σεις. Διά τά λεπτότερα ταΰτα φυτά έπρεπε νά
εύρεθή ιδιαίτερος χώρος πλησίον τής οικίας,
χώρος προφυλαττόμενος διά φρακτών ή λίθινου
τοίχου καί έχων πρόχειρον καί κατάλληλον τήν
άρδευσιν. Τοιαύτη ήτο τών πρώτων κήπων ή
όΡΖή·
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Κατά τούς άρχαίους χρόνους, χρόνους κοι
νοκτημοσύνης ούτως είπεΐν, ό άγρδς ήτο κτήσις
κοινή τής όλης φυλής ή τής κοινότητος· ό
κήπο; βμω; άνήκεν έκείνορ, οστις τον είχε σχη
ματίσει, περιφράξει καί έν ίδρώτι τοΰ προσώπου
του καλλιεργήσει. Ούτως έκ τοΰ κήπου άνεπτύχθη βαθμηδόν ή τοΰ κτήματος ιδιοκτησία.
' Π άφελής φαντασία τών άρχαίων έθεώρει παλαιά σεβάσμια δένδρα κατοικίας θεοτήτων κα
τόπιν σύμπλεγμα δένδρων, τδ άλσος, ήτο ιερόν
θεότητός τίνος, καί περιεφράσσετο διά τείχους
άπό τοΰ βεβήλου πλήθους. Ούδέν δέ παράδοξον,
βτι είς τά ιερά ταΰτα άλση ήγάπων νά περιπατώσιν οί άνθρωποι ύπδ τήν σκέπην τής θείας
ειρήνη; καί ήσυχίας όσάκι; ήθελαν ν’ άναπνεύσωσι πρό τών τειχών τής πόλεως άέρα καθαρόν.
Τά άλση δέ ταΰτα ήσαν ή πρώτη άρχ ή τών
δημοσίων κήπων τών άρχαίων πόλεων. Έν
ταΐς κατά τά παράλια τής Μικρά; ’Ασία; έλληνικαΐς άποικίαις, έν Μιλήτω, Σμύρνη, Έφέσφ,
ώς καί μετά ταΰτα έν τοΐς ελληνικοί; λιμέσι
τή; Περγάμου, τής ’Αντιόχειας καί τής ’Αλε
ξάνδρειάς έσχηματίσθησαν μεγαλοπρεπείς κήποι
θαυμαζόμενοι καθ’ βλην τήν άρχαιότητα. Έκ
τών "κρεμαστών κήπων” τή; Σεμιράμιδος, τών
καταταχθέντων έν τοΐς Οαύμασι τοΰ κόσμου
καί παραβληθέντων πρός τούς κήπους τής Isola
bella έν τή ώραία λίμνη τής Λομβαρδίας, δέν
σώζονται σήμερον ή σωροί τινε; έρειπίων παρα
τόν Εύφράτην. Οί λεγόμενοι παράδεισοι τών
βασιλέων τής Περσίας θεωρούνται μέχρι σήμερον
πρότυπα χάριτος καί μεγαλοπρεπείας καί τδ
άκρον άωτον τδ όποιον δύνανται νά παράγωσιν
αί ήνωμέναι τής φύσεως καί τής τέχνη; δυνά
μεις. "Οτε δέ περί τά τέλη τής ρωμαϊκής Δη
μοκρατίας τά πλούτη καί ό πολιτισμό; τοΰ άρχαίου κόσμου συνεκεντρώθησαν έν τή μεγάλη
τοΰ λατινικού κράτους πρωτευούση, ηΰξησε τοσοΰτον ό άριθμδς τών μεγαλοπρεπών κήπων,
ώστε οΰτοι έξεδίωξαν έντελώς τήν γεωργίαν, καί
ή ‘Ρώμη, ή βασιλίς τοΰ κόσμου, ήναγκάσθη νά
προμηθευθή τόν άναγκαϊον αύτή σίτον έκ Σικε
λία; καί Αίγύπτου, τών πλουσίων σιταποθηκών.
Λέγεται βτι τόν πρώτον δημόσιον κήπον έν 'Ρώμη
έσύστησεν ό Αούκουλλος, πιθανόν κατά τά; έντυπώάεις, ας μετεκομίσατο έκ τών άσιατικών
αύτοΰ έκστρατειών.
Πόσην άξίαν εΐχον άκόμη καί έν τοΐς χρό
νοι; τής δημοκρατίας έν 'Ρώμη όλίγα τινά δέν
δρα πεφυτευμένα πρό τής οικίας, άποδεικνύει
μικρόν άνέκδοτον, βπερ διηγείται ό Πλίνιος περί
τοΰ βαθυπλούτου 'Ρωμαίου Κράσσου. "Οτε ούτος
έν έ'τει 65 Π. X. κατείχε τήν θεσιν τοΰ κήν
σορας; ό συνάδελφός του Δομίτιος τω έποιήσατο
παραστάσεις βτι ώς δημόσιος έπόπτης τών τβων
κακόν δίδει παράδειγμα κατοίκων τόσον μεγαλοπρεπώς καί πλουσίω;. Ό Κράσσος ήρνήθη
το πράγμα, μεθ’ δ εύθύ; ό Δομίτιο; τω έπρότεινεν έν έκατομμύριον φράγκων διά τήν οικίαν
του. "Καλώς εχει, άπήντησεν ό Κράσσος, δέ
χομαι τήν τιμήν, άλλ’ έπιφυλάττομαι τήν ιδιο
κτησίαν έπί τών έξ λωτών (δένδρων), οΐτινε;
διά τών κλάδων των σχηματίζουσι σκιεράν πρό
τής οικίας μου στέγην.” Ό Δομίτιος άπήντησεν.
"’Εάν δέν λάβω καί τά δένδρα όμού μετά τής
οικίας, δέν δίδω ούδέ λεπτόν διά τήν οικίαν.”
'Έξ δένδρα άξίας ένός εκατομμυρίου!
Οί πλεΐστοι κήποι έπι τών ρωμαίων αύτοκρατόρων ήσαν έν χώρω περιωρισμένω, κανονικώ;
καί εύρύθμως κεχαραγμένοι, έπί δέ τών περικυκλούντων αύτούς τοίχων ήσαν έζωγραφισμέναι
διάφοροι θέαι. Εύθεΐαι δενδροστοιχίαι έκ πλα
τάνων καί δαφνών, ών τού; κορμούς περιέβαλλε
πυκνός κισσό; καί μεταξύ τών όποιων έστιλβον
άγάλματα, άγγεΐα καί άλλα έργα τή; γλυπτικής,
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ώδήγουν εδώ μέν πρός μικρόν ναΐσκον, έκεΐ δέ
πρός σκιάδα ή πρός μέγα μαρμάρινον αναβρυ
τήριο·?. Μέλαιναι κυπάρισσοι ή πεύκα έν ήμικυκλίω περιέβαλλον τετράγωνα άνδηρα έξ ίων,
μηκώνων καί άλλων άνθέων, ή εύώδεις άνθώνα;
πλήρεις ρόδων.
Περιείχε·? βμως ή 'Ρώμη καί
κήπους μεγάλης έκτάσεως, διεσκευασμένους κατά
μίμησιν ώραίων φυσικών τοποθεσιών καί περι
κλείοντας τεχνητούς λόφου; καί ποταμούς, καταρράκτας, γεφύρας, δάση καί κοιλάδας — πάντα
ταΰτα δι’ άδροτάτων κατασκευαζόμενα δαπανών.
"Οτι δέ καί έν μικραΐς πόλεσι καί παρά τήν
οικίαν τοΰ άπλοΰ πολίτου ούδέποτε έλειπε·? δ
μικρός κήπο; άποδεικνύουσι τά έρείπια τής Πομ
πηίας. Ό μή έχων έν Ρώμη ίδιον κήπον ήρκεΐτο νά τοποθετή πρό τών παραθύρων του
ολίγα άνθη, καί ό Πλίνιος θρηνεΐ έπί τή τύχη
τών δυστήνων τούτων άνθέων, τά όποια άνευ
φωτός, άνευ ήλιου, άνευ άέρος τήκονται καί
μαραίνονται έν ταΐς στεναΐς τών πόλεων όδοΐς.
Έν τω κατακλυσμω τής μεγάλη; τών εθνών
μεταναστεύσεω; κατεστράφησαν άναμφισβητήτω;
έν τή Εσπερία καί οί κήποι. ΤΙ 'Ρώμη παύσασα νά ήναι ή πρωτεύουσα τοΰ κόσμου άπώλεσε
ταχέως καί τά πλούτη τη; καί πρώτον τούς
κήπου; της τούς άναποσπάστους δπαδούς τή;
άκμής καί τής εύζωΐα;. Βάρβαροι έπάτουν ήδη
τό έδαφος, βπερ έπάτουν άλλοτε λαοί πεπολιτισμένοι. Ιχνη τής άρχαία; ρωμαϊκής κηπουρι
κή; διεσώθησαν έν τοΐ; κήποι; τών Βενεδικτίνων,
οΐτινε; μετέφερον πέραν τών Αλπεων το σύστημα
τών εύθυγράμμων κήπων καί τών σύσκιων δενδροστοιχιών. Καί τά ρόδα, οί κρίνοι, τά μαγει
ρικά καί ιαματικά χόρτα καί τά λεπτότερα τών
βπωροφόρων δένδρων μετεκομίσθησαν ύπ’ αύτών
πρός τά; βορείους τής Εύρώπης χώρας.
Εύτυχεστέρα κατά τούτο ύπήρξεν ή’Ανατολή·
Διότι ού μόνον έν Κωνσταντινουπόλει έκληροδοτήθη άνευ βιαία; τινός άναστατώσεω; ή παράδοσις τοΰ ρωμαϊκού πολιτισμού, άλλά καί πολλαί άλλαι πόλεις τοΰ βυζαντινού κράτους έμειναν
έπί πολύ άπηλλαγμέναι τής καταστροφής, ήν
ύπέστησαν αί δυτικοί χώραι. Άναμφιβόλως
διετηρήθησαν καί οί κήποι τών Καισάρων έπί
πολλούς συνεχείς αιώνας. Έν τοΐς κήποι; τού
τοι; εύρίσκοντο τά λαμπρότερα τής ’Ανατολής
φυτά, τά όποια μετεφυτεύθησαν κατόπιν πρός
δυσμάς, εί; τά; έδρα; τοΰ άραβικοΰ πολιτισμού.
Οί άραβικοί κήποι συνέκειντο έξ δρθογωνίων
άνθώνων, κεκοσμημένων διά τών ώραιοτέρων
άνθέων τών άρχαίων · ρόδων, κρίνων, ναρκίσσων,
μηκώνων κ. τ. τ. δΐ αρωματικών θάμνων καί
διασχιζόμενων ύπό λιθοστρώτων διαδρόμων, ών
τάς διασταυρώσει; έπλήρουν κυπάρισσοι, λεμονέαι καί πορτοκαλλέαι, ένίοτε δέ καί εύλύγιστοι
φοίνικε;. Τά κλήματα έσχημάτιζον πυκνοφύλλους σκιάδας, οί δέ φράκται τοΰ κήπου συνέκειντο έκ θάμνων δάφνης, πύξου, μυρσίνης,
(?οδοδένδρου, καί νηρίου. Έν τοΐ; κήποι; τών
Φατιμίδων έν Καίριο ύπήρχον πρασιαί έν σχήματι ταπήτων, έπί τών όποιων ποικιλόχροα
άνθη έσχημάτιζον εικόνα; ή έπιγραφά;, τά όποια
έκόπτοντο μετά πολλή; προσοχή; διά ψαλίδων·
έκεΐ ύπήρχον καί μεγάλα κλωβία, ών τό έδαφος
έκαλύπτετο διά ψηφιδωτού. Οί δέ έντό; αύτών
τών κλωβίων εύρισκόμενοι κορμοί τών φοινίκων
ήσαν κεκαλυμμένοι διά έπιχρύσων μετάλλινων
πλακών. Εί; τούς πόδας τών δένδρων άνέβλυζον
δροσεραί ΰδατο; πηγαί, διότι τό άκρον άωτον
τή; εύδαιμονία; διά τόν άνατολίτην είναι "ν’
άναπαύηται ύπό τήν σκιάν τών φοινίκων πλησίον
διαυγούς ρύακος.”
Κατά τόν ΙΕ', αιώνα, βτε έν Φλωρεντία οί
έμποροι ήγεμόνε; κατώρθωσαν διά τοΰ πλούτου
αύτών ν’ άποκτήσωσι πολιτικήν ισχύ·? καί καλ-
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λαισθησίαν, οί κήποι τών άρχαίων άνεγεννήθησαν
είς νέαν ζωήν. Έκ τής Τοσκάνη; μετεφυτεύθη
ή διανοητική άναγέννησι; είς 'Ρώμην, ένθα ύπο
τά έρείπια τής άρχαία; πόλεω; καί τών περι
χώρων αύτή; έσώζοντο άκόμη τά ίχνη τών άρ
χαίων μεγαλοπρεπών έπαύλεων. Δύσκολον δέν
ήτο νά έπισκευασθώσι αί έπαύλει; αύται· οί
καταπεσόντε; κίονες έστήθησαν έκ νέου, τά μαρ
μάρινα αναβρυτήρια έκαθαρίσθησαν, τά έν μέρει
κατεστραμμένα υδραγωγεία άνεκαινίσθήσαν, τά
ύπό τό χώμα ευρισκόμενα άγάλματα έστήθησαν
πάλιν έπί τών άρχαίων αύτών βάθρων, καί είς
ταΰτα πάντα οδηγού; είχον οί άνακαινισταί τού;
άρχαίους συγγραφείς καί ιδίως τόν νεώτερον
ΙΙλίνιον. Ούτως έσχηματίσθησαν αί ίταλικαί
έπαύλει; (ville) τή; ιε'. έκατονταετηριδος, ών
πολλαί διατηρούνται μέχρι τών ήμερών ήμών
άναλλοίωτοι. Πάσαι αί έπαύλει; αύται διακρίνονται διά τήν κατάλληλον καί μαγευτικήν αύτών
τοποθεσίαν.
Μεταξύ τών καλλιτεχνών, οΐτινες έδωκαν τά
σχέδια τών ιταλικών τούτων έπαύλεων άναφέρονται τά ονόματα τοΰ Βραμάντη, 'Ραφαήλ καί
Μιχαήλ ’Αγγέλου, βπερ άποδεικνύει δτι έν τοΐ;
καλλιτεχνικοί; τούτοι; έργοις ένεσαρκοΰτο ή
έντελεστέρα καλλαισθησία διά το γραφικώς καί
άρχιτεκτονικώ; ώραΐον.
'Η άκμή τή; ιταλικής άναγεννήσεως δέν
διήρκεσεν έπί πολύ, διότι ήδη κατά τά; τελευ
ταία; τρεις δεκαετηρίδας τοΰ ιε'. αίώνος ή
Γαλλία άνεδέχθη τήν ήγεμονίαν ταύτην, ήν διετήρησε μέχρι τών καθ’ ήμας ήμερών. Έάν
ένίοτε έν Γερμανία ή έν ’Αγγλία άναφύωνται
νέαι τινες καλλιτεχνικά! ίδέαι, δέν δύνανται
αύται νά γείνωσι γενικώς παραδεκταί είμή άφ’
ού έγκριθώσι καί υίοθετηθώσι παρά τή; Γαλλία;
και λάβωσιν έκεΐ τήν σφραγίδα έκείνην, ήτις
καθιστά αύτάς παγκοσμίους. Καί έν τή κηπου
ρική διατηρείται ή Γαλλία, καί κυρίως ή πρω
τεύουσα αύτής, άνασσα τοΰ συρμού, διότι αν καί
ύποσχελίζεται ύπό τή; Γερμανίας, ύπό τής 'Ολ
λανδία; καί τή; Βελγική; κατά είδη τινά φυτών
καί άνθέων, ή Γαλλία είναι πάντοτε ό άληθή;
γνώμων καθ’ βσον άφορα εί; τήν βλην τοΰ κήπου
διάταξιν καί διασκευήν. Οί Παρίσιοι μάλιστα
ού μόνον όλων τών άλλων εύρωπαϊκών μεγαλοπόλεων ύπερτεροΰσι κατά τοΰτο, άλλά καί τών
καλλίτερων έργων τή; κηπουρική; τής άρχαιότητο; άνώτεροι άνεδείχθησαν. Οί Παρίσιοι, ή
πόλις τών ρόδων, είναι οίονεί βιβλίον είκονογραφημένον, έν τω όποίφ δύναται τι; νά μελετήση τήν βλην άνάπτυξιν τή; κηπουρική; άπό
τών χρόνων τής άναγεννήσεως μέχρι τή; σήμερον.

Η ΠΗΓΑΙ ΤΟΪ ΡΗΝΟΥ.
(Μετά είκόνος, βρα σελ. 328.)

Ό 'Ρήνος, το άρχαΐον μήλον τής έριδο; με
ταξύ Γερμανίας καί Γαλλίας, είναι είς τών μεγαλειτέρων ποταμών τής Εύρώπης, τοΰ όποιου
ή βλη έκτασις είναι 1300 χιλιομέτρων, έξ ών
τά 900 χιλιόμετρα είσί πλευστά. Αί πηγαί
τοΰ ποταμού τουτου εύρίσκονται έν τοΐς ορεσι
τοΰ διαμερίσματος τών Γριζόνων έν Έλβετίφδιαιρούνται δε είς τρεις βραχίονας, ών ό μεγαλείτερος, ό καί κυρίως Ρήνος λεγόμενος, πη
γάζει έκ μικράς λίμνης άνατολικώς τοΰ ορού;
τοΰ Άγ. Γοθάρδου κείμενης, διέρχεται διά τής
λίμνης τής Κωνσταντίας, σχηματίζει έπειτα τά
σύνορα μεταξύ Βάδη; καί Ελβετία; καί διευ
θύνεται διά τών παραρρηνίων έπαρχιών πρό;
τήν 'Ολλανδίαν, ένθα εισβάλλει εί; τήν βόρειον
θάλασσαν. Παρά τήν έλβετικήν πόλιν Σκιά-
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φούζην καί παρά τό Λαουφενβοΰργον σχηματίζει
ό 'Ρήνος τοΰς δύο δνομαστοΰς καταρράκτας· αί
δχθαι αύτοΰ είσί κατάφυτοι καί ζεκοσμημέναι
ύπο πλείστων κομψότατων καί μεγαλοπρεπών
έπαύλεων, άρχαίων τε καί νεωτέρων, παράγουσι
δέ τδν γνωστόν οίνον τοΰ 'Ρήνου, τδ πολυτιμό
τατου ποτόν.
Ή ήμετέρα είκών παριστα τάς πηγάς τοΰ
μεγάλου τούτου ποταμού, τάς, ώς ανωτέρω εΐπομεν, κειμένας έν 'Ελβετία. Ή φύσις φαί
νεται και έν τή γεννήσει του 'Ρήνου ήθέλησε
νά δείξη δλον τδ μεγαλεΐον του, διότι πράγματι
ή θέσις, έν ή πηγάζει, είναι μία τών ρωμαντικωτέρων θέσεων τής τοσοΰτον πλούσιας είς
λαμπράς τοποθεσίας Ελβετίας.

Ο ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΙΣΙΔΟΣ ΕΝ ΦΙΑΑ1Σ
ΤΙΙΣ ΑΝΩ ΑΙΓΥΠΤΟΥ
(Μετά είκόνος, δρα σελ. 329).

Πρδ; νότον τής θαλάσσης έκείνης, ήτις περιβαλλομένη άνατολικώς μέν ύπδ τών καρποφόρων
τής Φοινίκης χωρών, πρδς βορράν οέ ύπδ τών
ορεινών τής Λυκίας, τής ΙΙαμφυλίας καί τής
Κιλικίας ακτών, ύπήρξεν έν χρόνοις άρχαιοτάτοι;
τδ πρώτον στάδιον τών θαλασσίων άθλων τών
λαών τής ’Ανατολής, κεΐται ή Αίγυπτος, χώρα
ευδαίμων, ήτις γέννημα ούσα του ποταμού Νείλου
καί τφ ποταμφ τούτφ τήν ευδαιμονίαν αύτής
δφείλουσα, ύπήρξεν ή πρώτη χώρα, ήτις περιήλθεν είς υψιστον βαθμόν πολιτισμού, τεχνών
καί έπιστημών.
Σκότος βαρβαρότητος βαθύ
έκάλυπτεν είσέτι τάς έλληνικάς χώρας, ώς καί
τάς χώρας τής Δύσεως, δτε οί ευτυχείς κάτοικοι
τής πεδιάδος τοΰ Νείλου έκαλλιέργουν ήδη τήν
γήν· τά δέ λαμπρά καί κολοσιαΐα λείψανα τής
τέχνης τών άρχαίων Αιγυπτίων, τά μέχρι σήμερον
διασωθέντα, μαρτυροΰσιν εύγλώττως περί τού
ύψηλοΰ βαθμού τής άναπτύξεως, τής τέχνης καί
τής βιομηχανίας τοΰ παναρχαίου έκείνου λαού.
Αίγυπτον έκάλουν οί αρχαίοι "Ελληνες τήν
χώραν ταύτην ώς καί τδν ποταμόν αύτής, έν
φ οί έγχώριοι τήν έκάλουν Chemi = τήν μέλαιναν, ώς μελαίνης οΰσης τής γής έκ τών
χωμάτων, τά όποια προερχόμενα έκ τής πλημ
μύρας τού ποταμού καλύπτουσιν αύτήν.
'Η ιστορία τής Αίγύπτου ανέρχεται μέχρι
τής ό1·' Πρ. Χρ. χιλιετηρίδος, καί είς 26 ανέρ
χονται αί δυναστεΐαι, αί άρξασαι επ’ αύτής μέχρι
τής ύποδουλώσεώς της. Τής 37Ί' Πρ. Χρ. εκα
τονταετηρίδας σώζονται είσέτι έπιγραφαί τινες, έν
φ αί μεγάλαι Πυραμίδες είναι έργα τής 36Τ·«
καί 35 Ί· έκατονταετηρίδος. Ποικιλωτάτη πολυθεία ύπήρξεν ή αρχαία τής χώρας θρησκεία,
βασιλείς δέ καί ιερείς ήσαν οί τής χώρας άρχοντες.
Ό φαεινός τής ήμέρας άστήρ δ "Ηλιος, ήτο ή
κυριωτέρα αύτής Οεότης, φέρουσα τδ δνομα
Ptali Ammon καί "Οσιρις. Έ καρποφόρος
γή, ή συντελούσα είς τήν εύδαιμονίαν τής χώρας,
ήτο ή σύντροφος θεά τού 'Ηλιου, καί "Ισις τδ
όνομα, ύφ’ δ έλατρεύετο. Πλεΐσται άλλαι δευτερεύουσαι θεότητες άπετέλουν μετά τών δύο
κυριωτέρων θεών τήν δυναστείαν τών ούρανίων
δυνάμεων, αιτινες είχον ζώά τινα ιερά. Μεγαλο
πρεπέστατοι δέ ναοί διεσπαρμένοι άνά τήν χώραν
άπετέλουν τάς κατοικίας τών θεοτήτων τούτων,
έν φ παμμεγέθεις πυραμίδες καί εύρύτατα υπό
γεια έκάλυπτον τά σώματα τών άποθανόντων
βασιλέων καί ιερέων.
Κάτωθεν τού μικρού καταρράκτου τού Νείλου,
παρά τά σύνορα τής θηβαΐδος καί τής άρχαίας
Λίθιοπικής γής, έν τφ μέσφ τών λιμναζόντων
ύδάτων τού ποταμού, έκειτο ή άρχαΐα νήσος

τών Φιλών, ή ιερά τού Όσίριδος καί τής "Ισιδος,
ή κατέχουσα τού Όσίριδος τδ σώμα, ή νήσος,
ήτις ύπήρξε τδ μεγαλοπρεπέστερον τής Αίγύπτου
νεκροταφεΐον.
Τδν άρχαίον περί Όσίριδος καί Ισιδος μύθον
διηγείται ήμΐν ό Πλούταρχος. Σφοδρός έρως
συνέδεε τοΰς δύο θεούς καί πρδ τής γεννήσεώς
των γεννηθέντες τέλε'-ot, έγένοντο οί εύεργέται
τής άνθρωπότητος, ή μέν Ίσις ώς εύρούσα πρώτη
τδν σΐτον καί διδάξασα τοΐς άνθρωποι; τήν καλ
λιέργειαν αύτοΰ, ό δέ "Οσιρις ώς εύρών τήν
χρήσιν τών έργαλείων τής γεωργίας, τής άξίνης
καί τού άροτρου, καί διδάξας τδ ζευγνύειν τοΰς
άροτήρας βόας, είσαγαγών τδν γάμον, τοΰς νόμους
καί τήν Λατρείαν τών θεών. Ευεργέτησα; ό
"Οσιρις τοΰς κατοίκους τής πεδιάδος τού Νείλου
διά τών εφευρέσεων τούτων, άπήλθεν είς τά
ξένα βπως έκπολιτίση καί τοΰς λοιπούς θνητούς
ούχί διά τής βίας, άλλά διά μέσων ειρηνικών,
διά τής μουσικής καί τής θείας αύτού εύγλωττίας. Άπελθόντος τού Όσίριδος, ό Τυφών, δ
τού Όσίριδος κακός άδελφός καί τήν δόξαν αύτού
φθόνων, άπεπειράθη ν’ άφαρπάση τήν κυριαρχίαν
τής χώρας· ή "Ισις βμως, πιστή είς τδν άπόντα
σύζυγον, κατώρθωσε νά ματαιώση τήν άπόπειραν
τού Τυφώνος. Άφ’ ού δέ μετά μακροχρόνιον
άπουσίαν δ "Οσιρις έπέστρεψε πάλιν είς τήν
χώραν του, έμηχανεύθη ό Τυφών νά έπιτύχη
διά δόλου τού σκοπού του, καί κατασκευάσας
λαμπράν κιβωτόν έδήλωσε τοΐς πάσιν, οτι θέλει
δωρήσει αύτήν έκείνφ, ού τίνος τδ σώμα πλη
ρώσει έντελώς αύτήν· μεταξύ τών άλλων προσήλθε καί δ "Οσιρις καί εϊσήλθεν έντδς τής
κιβωτού· δ Τυφών τότε βοηθούμενος ύπδ τών
ύπαδών του έκλεισε τήν κιβωτόν μέ τδν έντδς
εύρισκόμενον άδελφόν του καί τήν έρριψεν είς
τδν Νείλον. Τδ γεγονός τούτο μαθούσα ή "Ισις
έλυπήθη σφόδρα καί άποκόψασα τήν κόμην της
καί ένδυθεΐσα μέλαινα ένδύματα άπήλθεν είς
άναζήτησιν τοΰ σώματος τού πεφιλημένου αύτής
συζύγου, τδ όποιον μετά πολλάς περιπλανήσεις
εύρούσα μετέφερεν είς Φιλάς τής1 άνω Αίγύπτου
καί εθαψεν είς τήν ίεράν νήσον, ένθα καί έπί
μακρόν έτελούντο έορταί είς μνήμην τοΰ άποθανόντος θεοΰ.
Αί Φιλαί είναι ή μικροτέρα τών πρδς βορράν
τού καταρράκτου κειμένων νήσων, έχει πλάτος
μέν χιλίων περίπου ποδών καί μήκος τετρακοσίων, έκοσμεΐτο δέ έν τή άρχαιότητι διά πολλών
ναών μετά λαμπρών πυλώνων, στοών, θυρών καί
δβελίσκων. " Αγνωστος είναι ή έποχή τής οίκοδομήσεως τών μεγαλοπρεπών μνημείων, βπως
άγνωστος είναι καί ή έποχή, καθ’ ήν αί Φιλαί
αί τή ’Αιθιοπία πριν άνήκουσαι προσετέθησαν
είς τήν Αίγυπτον. Σήμερον ή μικρά αυτή νήσος
καλύπτεται ύπδ τοσούτων άρχαίων μνημείων,
ώς ούδείς άλλος έν Αιγύπτιο τόπος, καί αί
έπιγραφαί αί καλύπτουσι τοΰς τοίχους τών ναών,
τών πυλών καί τοΰς οβελίσκους είναι τών χρόνων
τών Φαραώ, τών ΙΙτολεμαίων καί αύτών τών
'Ρωμαίων αύτοκρατόρων. Δυστυχώς ούδεμία
τών έπιγραφών τούτων άναφέρει περί τού χρόνου
τής άνεγέρσεως τών ναών είναι έπιγραφαί άναθηματικαί καί άναμνηστικαί άπόντων φίλων καί
συγγενών. 'Η σειρά τών έν αύταΐς άναφερομένων
ηγεμόνων περιλαμβάνει χρονικόν διάστημα 542
έτών, άπδ τού 362 μέχρι τού 180 Πρ. Χρ. Ή
μεταγενεστέρα βμως αύτη έποχή δέν είναι καί
ή τής άνεγέρσεως τών οικοδομών, διότι ώς φαί
νεται καί δ μέγας τής "Ισιδος καί τού Όσίριδος
ναός καί άλλα ιερά είναι μάλλον έργα τών
χρόνων τών Φαραώ, καί μόνον έπεσκευάσθησαν
είς μεταγενεστέραν έποχήν, καί ώς τοιαύτα διεσώθησαν μέχρις ήμών. Ό μικρός ναός, ού τά
έρείπια κεΐνται έπί τής άνατολικής τής νήσου
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πλευράς φέρει τήν έπιγραφήν Πτολεμαίου τοΰ
Ευεργέτου, ώστε είναι έργον τών 146— 132 Πρ.Χρ.
Ό δέ μέγας πυλών ό έπί τής πλευράς τοΰ ναοΰ
τής"Ισιδος κείμενος, καί ού τήν εικόνα παραθέτει
σήμερον ό "Εσπερος, φέρει μέν τδ ιερογλυφικόν
σημεϊον τοΰ Νεκτανέβου, συγχρόνως βμως καί
έπιγραφάς τής έποχής Πτολεμαίου τοϋ Φιλομήτορος (180—1G4 Πρ. Χρ.), Πτολεμαίου τοΰ
’Αλεξάνδρου τοΰ Α'. (107—90 ΙΙρ. Χρ.), καί
Πτολεμαίου τοΰ Αύλητοΰ (70—64 Πρ. Χρ.).
'Η άρχαΐα τών Φιλών πόλις έκειτο βορειοάνατολικώς τοΰ μεγάλου ναοΰ τής "Ισιδος. Τέσ
σαρες οβελίσκοι διεσώθησαν ένταΰθα μετά σπου
δαίων έπιγραφών έκ τών οβελίσκων τούτων ό
εις είναι τής έποχής Πτολεμαίου τοΰ Εύεργέτου
(170—117 Πρ. Χρ·), καί μετεκομίσθη ύπδ τοΰ
Αιγυπτιολόγου BELZONI είς ’Αγγλίαν, δπου
εύρίσκεται έν τη έπαύλει τοΰ προέδρου Βάγκς.
Τών άρχαίων έν φιλαΐς ναών, στοών καί δια
δρόμων σώζονται 120 στήλαι, ών δλίγαι μόνον
κατέπεσαν, αί πλεΐσται βμως εΰρηνται έν τή
αρχική αύτών θέσει.
Τδ μέγιστον τών οικοδομημάτων, τδ ίερδν
τοΰ Όσίριδος καί τής "Ισιδος, άποτελεΐ σύμ
πλεγμα διαφόρων οικοδομών, συνδεδεμένων διά
στοών καί τετραγώνων μεγάλων αύλών. Τήν
πρώτην αύλήν περιορίζει μικρός κομψός ναΐσκος,
όμοιάζων κάπως τοΰς έλληνικοΰς ναούς· διά
τής δευτέρας αύλής έρχεται τις είς στοάν συνισταμένην έκ δέκα στηλών άρίστης τέχνης καί
έργασίας. Αί στήλαι αύται διεσώθησαν σχεδόν
άνέπαφοι· ποικίλος χρωματισμός κοσμεί αύτάς
ώς καί τά έπιστήλια αύτών. Διά τής στοάς
ταύτης εισέρχεται τις είς τδ τελευταΐον τμήμα
τοΰ έκτεταμένου τούτου ναοΰ, είς οικοδόμημα
άποτελούμενον έκ δώδεκα μικρών σκοτεινών δω
ματίων, ών αί τοιχογραφία! σχεδόν έντελώς
έφθάρησαν ύπδ τής ύγρασίας· άβλαβή; διεσώθη
μόνον λαμπρά τής Ισιδος είκών, διότι τδ τε
λευταΐον τών δωματίων, έν φ εύρίσκεται ή είκών
αυτή, έκαλύπτετο ύπο μικρού ναΐσκου έκ μονό
λιθου γρανίτου, δν άφήρεσεν δ "Αγγλος πρόξενο;
Σάλτ. ’Επί τής στέγης τοΰ τελευταίου τούτου
οικοδομήματος ύπάρχουσιν οί τοίχοι άλλων μικροτέρων δωματίων, διασώζοντες ίχνη άνθρωπομόρφων ειδώλων έχόντων κεφαλάς διαφόρων
ζώων.
Π. ΙΙερόάνογλος.

ΠΟΙΗΣΙΣ.
Είς τήν εύγενή προθυμίαν τοΰ Κυρίου Κλέωνος
'Ραγκαβή δφείλομεν τδ κάτωθι ποίημα τοϋ αειμνήστου
Ήλία Γανταλίδου, 8περ καθ’ 8 ανέκδοτον καί
άγνωστον τοΐς πολλοΐς, πολΰ έχει τό ένδιαφέρον. Καί
τό ποίημα μέν τοΰτο δέν έδημοσιεΰθη πρότερον ένεκα
καλώς έννουμένης λεπτύτητος · σήμερον δμως, δτε καί
έτη παρήλθον καί δυστυχώς αί περιστάσεις έντός τοΰ
μικρού τούτου τοΰ χρόνου διαστήματος μετεδλήθησαν,
οί δε έπαινοι έλευθέρως δύνανται ν’ άναγράφωνται, προθύμως δημ-οσιεύεται ώς έν τών έκλεκτών προϊόντων τής
Ελληνικής φιλολογίας.
Σ. τ. Δ.
0 ΓΑΜΟΣ ΤΙΙΣ ΛΟΥΚΙΑΣ.
(°Υμνος όφειλόμενος.)
“ ΕκαΟχν γάρ ίκελθών ό μέλλων χρόνος
άμόν χσταίσχονι ίοόύ χρέος
δμως Zi ϊΰσαι Ζανιτός όζχΐαν έκιμομφάν
.
*
τόκος
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Τί λοιπόν τδ πρακτέον; ούτ’ έμπρδς ούτ όπίσω.
Μέ κατέλαβεν αίφνης ή μεγάλη στιγμή.
Σφαλερόν νά λαλήσω, άπρεπες νά σιγήσω.
Διπλοί φόβοι έντός μου καί διπλοί δισταγμοί.
Νύμφη, νύμφ’ ή Αουκία! πρδς τί δ’ άλλο καίέζων,
"Αχθος άλλως τδν τόπον καταργούν καί πιέζον;
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Τδ νυμφίδιον μέλος παρ’ έμοΰ, καί δικαίως,
Ό νυμφών τής φιλτάτης κ’ ή λαμπάς άπαιτεϊ.
Καί εύχή μου καί εύχος ήτον τοΰτο τδ χρέος
Πριν ή ώρα μ’ έλέγξει ματαιάζοντ αύτή.
Έτι παΐς, ήτον θέμα τής πηκτίδο; μου κρεΐττον.
Νύμφη νΰν, άποβαίνει θέμα ολως έκπλήττον.
Πλήν συγγνώμη· ένταΰθα πρόκειται τι καί μεΐζον.
Ίδοΰ γάμο; μοιραίο; έν τφ μέσφ ήμών,
Πάσαν τόλμην καί σθένος ποιητοΰ άπελπίζων
Καί πολλφ πάντων ήττον είναι έργον έμόν.
Άπητεΐτο Πινδάρου δξυδέρκεια, βπως
"Ανέλιξη τά λίνα τή; Κλωθούς λεπτοσκόπως.

Τήν αθάνατον ούτος τοΰ ’Απόλλωνος λύραν
θνητός ών, είς άγκάλην άνελών ίεράν,
Εί; πτυχάς δαιδαλώδει; θ’ άνεδείκνυ τήν Μοίραν
Τεχνωμένην μακρόθεν τήν παρούσαν χαράν.
Ιών οδών τής Προνοίας ιχνευτή; ενιαίος,
θά παρίστη τού γάμου τήν άξίαν βεβαίως.
Ναί, θά έλεγε πάντως, ήτον θέσφατον, πάλαι
IIάρ’ αύτή φιλοκρήνη έν Πιθώνι φανέν,
"Οτι έμελλον δύο έν 'Ελλάδι μεγάλαι
Φωτός ρίζαι είς δένδρον νά συνέλθωσιν έν.
"Οπερ έσεται ρίζα φώτων άλλων κατόπιν
θαμοησόντων τή αίγλη καί’Ασίαν κ’ Εύρώπην.

'Η πατρίς τού Ομήρου κ’ ή πατρίς τού Όρφέως
Συνελθούσαι έν θήλυ έξελόχευσαν φώς.
Καί τδ έν τούτο, Νύμφη, σΰ ύπήρχες βεβαίως
Φαεινόν πνεύμ’, ακτίνας έκ θεοΰ είληφός.
Έαυτής έπωνύμως λυκαυγές σελασφόρον
Βαλταζίδων γενέθλη καί Καραθεοδώρων.
Φθονερόν μέν οί πάλαι άπεκάλουν τό θειον,
Τοΐς βροτοΐς άπονέμον φειδωλή τή χειρί·
Είς ψυχάς πλήν έκτακτου;, εύψυχίαν δεικνύον,
Ανεξάντλητου πλούτον δωρεών πλημμυρεΐ.
Έν τοιαύτη τεχθεΐσα τοΰ θεού ευδοκία,
Έπληρώθη χαρίτων ή νεάνις Αουκία.

Το φυσίζωον πρώτον τδ καρδίαν πιαΐνον
Άπεθήλασε γάλα τών Γραφών, ώς μαστών,
Καί ό Βόσπορο; είδεν έτι άπαξ παρθένον
Τή; μεγάλης μητρός της έκμαγεΐον πιστόν.
Ολ’ αί Μούσαι πρδς κόσμον εύθύς ήλθον τή; κόρη;
"Ην, Ελλά;, γηθοσύνως κόσμον σδν έθεώρεις.
Επεσκέψαντο ταύτην έν καιρφ φιλοφρονώ;
Καί άλλόθροοι Μούσαι έσπερίων λαών,
Τευτωνίδες, Γαλλίδες κ’ έξ αύτή; Άλβιώνος
ΓΙροσκομίζουσαι ο,τι παρ’ αύται; αγλαόν.
"Ας ήμείψατ’ ομοίως παρ’ αύταΐς άπελθοΰσα,
•’Αντί χάριτος χάριν χαριέντως διδούσα.

Λέγε, Πίνδαρε, λέγε, τί φοιβάζει το τέρας;
Τίνος τύχην ύφαίνει ή πυθόχρηστο; παΐς;
'Υπέρ τίνος δέ αύτη άριστέω; είς γέρας
Προητοίμασται ουτω ζηλωτδν κ’ ευπρεπές;
"Εστιν δστι; κινδύνου άνατλάς τοΰ; εσχάτους,
Διαδράσει μυρίους έπιόντας θανάτους.

Είν’ αύτδ; της έτέρα; ρίζης φώς τδ μοιραιον,
Όπερ είχον ανάψει, δίκην άλλου πυρσού
'Η πατρίς τών Βυρώνων κ’ ή πατρίς τών Τυρταίον
Συνελθούσ’ έν τή κοίτη τοΰ κλεινού Ίλισσού.
Έξεμαίευσαν ταύτην τήν λοχείαν αί Μούσαι,
Συγγενείς έκ Πατέρων καί οίκέτιοες ούσαι.
"Αν τδ κάλλιστον άθλον ήν αύτώ πεπρωμένου,
"Αθλου; πρέπ’ 'Ηρακλείου; νά τελέση ό παΐςΠρέπει ξίφος ηρώων είς τάς χεΐρας κραδαίνων
Ν’ άριστεύση έν μάχαις καί δηΐνων τροπαΐς.
Νά φανή πρέπει έργφ Αριστείδης τις νέος
Τήν καρδίαν μέν "Ελλην, 'Ραγκαβής δέ τδ κλέος.
Ίδοΰ ούτος έν μέσφ τών τού "Αρεως κλόνων
Γής Σαδόβας ή νίκη δί αύτδν εύκλεής.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
Πάντες κεΐνται πεσόντες· τρεις γενναίοι, τρεις μόνον
Μάχοντ’ έτι, καί τούτων αύτδς ήτον δ είς.
Ήσο σύ, ’Αριστείδη· "Ω, άν έβλεπες ποιον
Σοί ήτοίμασ’ ή μοΐρα άλλαχοΰ άριστεΐον!
Πλήν είσέτι μ ή σπεύδε· είν’ άνάγκη καί άλλα;
Νικών δάφνα; νά θρέψης, πριν θεόθεν στεφθής.
Οι προς χάριτας ουτω κεκλημένοι μεγάλα;,
Δεν μοχθούσιν εφάπαξ, ούτε στέφοντ εύθύς.
Ιελεσθήτω δ ή πρώτον ή μνηστεία έγκαίρως·
Άλλ’ έν τούτοι;, ούδ’ δ’ψις, ούδέ λόγος, ούδ’ έρως.

Τί; προμνήστρια ταύτην άδοκήτω; προάξει;
Λέγε, κύκνε τής Δίρκης, τά; όδοΰ; τών Μοιρών
ΊΙ θρασύπονο; νήσος, ήτις ήρθη νά πράξη]
"Εργον "Αρεως μέγα δί άοπλων χειρών.
Μάχοντ’ άνδρες, γυναίκες καί παιδία έν Κρήτη,
Και τδ τόλμημ’ Ασίαν καί Εύρώπην έκπληττε’..
Τδ Άρκάδιον δ’ οτε έκουσία πυρίτι;
Μεσολόγγιον άλλο είχε δείξ’ είς τήν γήν,
Κ’ ήστερίσθησαν ζώντε; οί ανδρείοι τής Κρήτης,
Γοεράν έπαφήκεν ή πατρίς οίμωγήν.]
Τών Ελλήνων συμπάντων ή πατρίς είναι μία
Τή έλπίδι, τή πίστει, τφ νοΐ, τή καρδίφ.

Νεαρός τούτων "Αναξ συναλγών άποστόλου;
Εί; τά κράτη τών δύο κόσμων πέμπει ταχύς
Πρδ; παράστασιν ζώσαν συμφορά; τή; πανώλους
Άπειλούση; καί νήσον καί ψυχάς ατυχείς.
Καί αύτδ; δέ Κοιράνων άνιχνεύων θαλάμους
Τή Έλλάδι αισίου; άνεφρόντιζε γάμου;.

Πανταχήστροφος ίυγξ, όξυγράφε άγήρως,·.
Έξαπτέρυγον πνεύμα τής Ελλάδος ώκΰ
Τήν τοΰ Βάσιγκτων χώραν σοί έξεΐλεν ό κλήρο;
Έν σμικρφ μέγας, όσον κ’ ή Ελλάς, δράμ’ έκεΐ·
Είς τδν κόσμον έκεΐνον χρυσά έπη συνείρων
'Ραγκαβή, τήν Ελλάδα, ώς Αλέξανδρος απείρων.
Μετά μόχθους ό πρέσβυς καί μέριμνα; άυπνους
Τάς τών Γάλλων Αθήνας καταφθάνει κληθείς·
Τήν τιμήν τής πατρίδος διασώζων πυρίπνους,
Πρό; τοΰς ξένους λοξία; φαίνετ’ "Ελλην εύθύς.
Καί ή Κρήτη; Αί, τλήθι πολυθαύμαστο; χώρα!
Τής Προνοίας είσέτι δέν έσήμαν’ ή ώρα.
Τρίτην έτι δφείλεις έντολήν νά τελέση;,
'Ραγκαβή, είς τάς οχθας τοΰ Βοσπόρου φανείς.
Τών γειτόνων κοπείσα; νά συνάψης τά; σχέσεις
Έπί πέτρα; ειρήνην κρηπιδών φαεινής.
Τών γειτόνων Άνάκτων δδ; καί λάβε τάς πίστεις,
Καί ένταΰθα κληθήση πενθερός τής άρίστης.

Άλλ’ ίδοΰ σεισμός μέγα;· δλ’ ή Δύσις μυκάται·
Έξελύττησεν αύθις τοΰ πολέμου ό θήρ.
Δύο έθνη τά πρώτα, Γερμανοί καί Γαλάται,
Κατ’ άλλήλων Ταρτάρου έξερεύγονται πΰρ.
Δέν ήκούσθησαν πώποτ’ ούδ’ οπλίσεις τοιαύται,
Ούτε μείζους αλώσεις, ούτε νίκαι τοσαΰται.
Είς τδ ένθεον στήθος τής Αουκία; τί τρέχει;
Τί τδ πύρ τδ καχλάζον καί ό θραύων παλμός;
Τά; κινήσει; ιχνεύων τών ταγμάτων προσέχει
Ατενή; εί; τοΰ; χάρτα; φλογωπδ; οφθαλμός.
Στρατηγών έκστηθίζει πολυνέκρους έκθέσεις·
Δέν λαλεΐ, δεν άκούει, εί μή μάχα; καί θέσεις.

Κ’ ήγωνία έν πλήρει άθωότητι έτι, .
Αγνοούσα τής μοίρας το χρυσούν μυστικόν.
Τδν άγώνα ό έρως λεληθώς ήθλοθέτει
Κ’ έχαλκεύετ’ ό γάμος μεταξύ τών νικών.
Έν τφ μέσο) τών κρότων, τών φλογών τής άχλύο;
"Ετι μάλλον ήγνόει έαυτόν ό νυμφίος.
Καί χωρεΐ καί προβαίνει μαχητή; έν τοΐς πρώτοι;,
Διακρούων ραγδαίας τών σφαιρών τάς βολάς,
Τήν πυρίτιδα τρώγει τή; φριχτής Γραβελόττης
Καί ή Μέτι; έπέγνω τί παράγ’ ή Ελλάς.
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Κολυμβών είς τήν φλόγα τών κλεινών Παρισίων
'Ως έλέπολις θραύει τά; επάλξεις των σείων.
Νικηφόρο; δέ πόλιν διελαύνων φιλτάτην
Πεφρικώ; πρδ; τοσαύτα; συμφορά; δυσθυμεΐ,
Τήν ενός τών Μαιών εικοστήν καί έννάτην
Ενθυμείται κ’ έν δάκρυ άπομάσσει δριμύ.
Δέν έτρώθ’ εί; τά; μάχα;· πλήν τί; οίδεν όποιον
'Υποκάρδιον τραύμα τφ έτήρει τδ θειον;
Ίδοΰ ούτος πλησίον τής πασών ύπερτέρας,
Ας ή ζείδωρος τρέφει τού Βοσπόρου πνοή·
Έν αύτή φέρει πλήρες τών καμάτων τδ γέρα;,
Ευλογών τδν πλουσίω; άνταμείβοντ’ αεί.
Εύσεβές τδ τήν χάριν εύγνωμόνω; κηρύττειν·
Εύτυχεΐτε, ώ παΐδε;, κ’ ένθυμεΐσθε τήν Κρήτην.
Διά τήν α'. Ίανουαρίου 1873.

ΊΙλίας Τανταλίδης.

ΜΙΧΑΗΛ Ο ΙΙΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ.
'Ιστορικόν διήγημα.
(Συνέχεια.)
ΚΕΦΑΛΑΙ0Ν ΕΚΤΟΝ.

ΟΙ ΠΡΕΣΒΕΤΤΑΙ.

Η Νίκαια τή; Βιθυνίας, ή πρωτεύουσα τή;
έλληνικής αύτοκρατορία;, διετέλει πρδ ήμερών
έν χαρά καί άγαλλιάσει. Λαμπρώ; κεκοσμημένη
περιέμεινεν εύχάριστον συμβάν. Ό Μιχαήλ
Παλαιολόγος, ό έν Μαγνησίφ ύπδ τοΰ λαοΰ καί
τοΰ στρατού άνακηρυχθεί; αύτοκράτωρ, έπρόκειτο να στεφθή έν Νίκαια κατά το έπικρατοΰν
έθος. Πρδ πολλών ήδη ήμερών είχον άποπερατωθή αί τής τελετής προπαρασκευαί, διότι
κατά διαταγήν τού Παλαιολόγου ή στέψις έπρεπε
νά τελεσθή δσον οίόν τε μεγάλοπρεπώς. Ούχί
οτι ό Παλαιολόγος, λιτός καί άπλοΰ; περί τδν
βίον, έδιδε σημασίαν τινά είς τάς ματαίας ταύτας επιδείξεις· άλλά κατ’ αύτήν τήν περίστασιν
εΐχεν σπουδαίαν αιτίαν είς τδ νά θέλη νά έπιδείξη δλην τήν λάμψιν τής αύτοκρατορικής
αυλής· τδ μέν ήθελε νά έπωφεληθή τή; ευκαι
ρία; ταύτη; δπως έκφραση μέν είς τόν λαόν
τήν εύγνωμοσύνην του, έπαινέση ’δέ καί άνταμοίψη δημοσία τδν στρατόν, τον άναλαβόντα τήν
πρωτοβουλίαν τή; άναρρήσεώς του είς τδν θρόνον·
τδ δέ ήθελε νά δείξη εί; τδν κόσμον τήν δια
φοράν, ήτις ύπήρχε μεταξύ τή; μεγαλοπρεπούς
έν Άσία αύτοκρατορικής αύλή; καί τή; πενιΖΡ®’> άποσυντεθημένη; αύλή; τών Λατίνων αύ
τοκρατόρων παρά τδν Βόσπορον. Ό Παλαιολόγος, δστι; οιενοεΐτο νά καταπολέμηση τδν
ΒαλΟουινον δια τών δπλων έν Κωνσταντινουπύλει, ήθελε προηγουμένως νά καταβάλη αύτδν
ηθικώς διά τής πομπή; καί μεγαλοπρεπείας έν
Νίκαια;
Καί ήδύνατό τις μέν έν τή περιπτώσει ταύτη
νά μεμφθή έπί ματαιοδοξία καί γελοία σπατάλη
τον άπλούν, οίκονόμον άνακτα, ού τινο; ή καθη
μερινή δαπάνη δέν ΰπερέβαινε τά τρία χρυσά
)
*
νομίσματα.
Άλλ’ δμως ύπάρχουσιν έν τφ
βίφ τών ηγεμόνων στιγμαί, καθ’ ας ούτοι είσίν
ήναγκασμένοι νά χρώνται δλων τών μέσων, δΓ
ών ό θρόνος περιβάλλεται μέ μεγαλειτέραν
λάμψιν. Τοιαύτη στιγμή ήτο διά τδν ΓΙαλαιολόγον ή παρούσα.
Άναγορευθείς συναυτοκράτωρ τού ανήλικο;
βασιλέως Ίωάννου Λασκάρεω;, ό Παλαιολόγο;
ένα μόνον πρδ δφθαλμών του είχε σκοπόν, σκο
πόν εύγενή, υψηλόν ν’ άνακτήση πάλιν τήν άρχαιαν τού Αγιου Κωνσταντίνου πρωτεύουσαν.
*) Τεσσαράκοντα καί πέντε φράγκα περίπου.
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Ί) μέγας ούτος σκοπός καθηγίαζε τά μέσα, τά
όποια προς έκτέλεσιν αύτοΰ μετεχειρίζετο. —
ΊΙ στέψις τών δύο αύτοζρατόρων έτελέσθη
μετά πλείστης δσης έπισημότητος καί εκτάκτου
πομπής. Κατά τήν εκ τών ανακτόρων εις τδν
καθεδρικόν ναόν μετάβασιν ό μικρός 'Ιωάννης
Αάσκαρις ήτο έφιππος και προ επορεύετο· εΐπετο
δέ ό Μιχαήλ Ιίαλαιολόγος συνοδευόμενος ύπό
τής έν δλιρ τω νεανίζω αυτής κάλλει και τή
πλούσια αυτής στολή άπαστραπτούσης συζύγου

του θεοδώρας. Περιεστοιχίζετο δέ ό ΙΙαλαιολόγος ύπό τών αδελφών του καί τού αχώριστου
φίλου και οπαδού του Στρατηγοπούλου, τού
όποιου ό οφθαλμός προέδιδε τήν χαράν, ύφ’ ής
ή καρδία του έπληρούτο.
Καθ’ ήν στιγμήν ό πατριάρχης ’Αρσένιος
έπέθετεν επί τής κεφαλής τοΰ ΙΙαλαιολόγου τό
χρυσούν διάδημα, ό Στρατηγόπουλος, δστις ήτο
όπισθεν αύτοΰ, τω έψιθύρισεν εις τό ούς. "Καί
εις τόν Βόσπορον!” Καί ό Ιίαλαιολόγος άπήντησε διά βλέμματος πλήρους αγάπης καί εύγνωμοσόνης εις τήν ευχήν τοΰ φίλου καί όπαδοΰ
του.
Τήν τελετήν τής στέψεως διεδέχθησαν έορταί
διάφοροί, θηριομαχίαι, θεατρικαί παραστάσεις,
στρατιωτικά! παρατάξεις, χοροί καί διασκεδάσεις,
ών μετέσχεν ή πόλις ολόκληρος. Ι'ενναίως κατ’
έζείνας τάς ημέρας ό Ιίαλαιολόγος έδαπάνησε
χρήματα, δπως καί ό πτωχότερος πολίτης καί
ό τελευταίος στρατιώτης λάβωσι μέρος εις τήν
χαράν, ΰφ’ ής ή καρδία τοΰ ήγεμόνος έπληρούτο.
"Ο,τι δμως κυρίως έκίνησε τό ενδιαφέρον τοΰ
λαού ήτο ή άφιξις τών τριών πρεσβευτών, ούς
ό Βαλδουΐνος άπέστειλεν εις. τήν ελληνικήν
αυλήν, καί οΰς ό Ιίαλαιολόγος έπρόκειτο νά
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δεχθή τήν επιούσαν τής στέψεως. ΙΙροκειμένου
περί υποδοχής πρεσβευτών, δεν ήτο δυνατόν νά
γείνη αυτή παρά τοΰ αύτοκράτορος Ίωάννου,
δστις διετέλει έτι εν παιδική ηλικία· τό δικαί
ωμα τούτο ανήκε τω Παλαιολόγφ. Ο Βαλδου
ΐνος, δστις ήσθάνετο τον θρόνον του κλονιζόμενου
και το σκήπτρου εκφευγον τών χειρών του,
παρηκολούθει προ καιρού μετ’ εύνοήτου ενδια
φέροντος παν τό έν Άσία συμβαΐνον, διότι ήνόει
καλώς δτι έξ ’Ασίας έπέκειτο αύτω ό μεγαλεί-

τεοος κίνδυνος. Ζώντος έτι τοΰ θεοδώρου Αασκάρεως εΐχεν έπανειλημμένως άποπειραθή να
συνάψη σχέσεις προς αύτόν, έλπίζων διά τοιούτου
φιλικού συνδέσμου νά εξασφάλιση έαυτώ τόν
θρόνον· άλλ’ ό Αάσκαρις ουδέποτε ήθέλησε νά
δεχθή τούς απεσταλμένους τοΰ λατίνου αύτο
κράτορος καί τάς προτάσεις αύτοΰ. Χαίρων
επομένως εμαθεν ό Βαλδουΐνος τόν θάνατον τοΰ
επιμόνου αύτού αντιπάλου, καί αμέσως διενοήθη
νά ζάμη τό αύτό διάβημα καί παρά τω διαδόχιρ
αύτοΰ, στηρίζων τάς ελπίδας του άφ’ ενός μέν
εις τήν τρυφεράν τοΰ νέου ήγεμόνος ήλικίαν άφ’
ετέρου δέ εις τάς έν τή ελληνική αύλή έπικρατούσας αντιζηλίας καί ραδιουργίας.
Ό Ιίαλαιολόγος άμα άναγγελθείσης αύτω
τής σφίξεως τών πρεσβευτών δεν έμιμήθη τόν
Αάσκαριν, αλλά διέταξεν αμέσως νά ξενίσωσιν
αύτοΰς βασιλικώς έν τή πρωτευούση του καί νά
χορηγήσωσιν αύτοΐς τάς πρώτας θέσεις κατά
τάς τελετάς. Συγχρόνως δέ ύπεσχέθη αύτοΐς
νά δεχθή αύτοΰς έν τοΐς άνακτόροις καί νά
μάθη παρ’ αύτών τί ήθελεν ’ ό φίλτατος αύτοΰ
γείτων” νά τω άναζοινώση διά τών άπεσταλμένων του.
Έν τή εύρεία τοΰ θρόνου αιθούση ήσαν συ-
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νηγμένοι οι τά υψιστα αξιώματα φέροντες. Έν
μέσω δέ αυτών ιστατο ό Μιχαήλ Ιίαλαιολόγος,
τήν πλουσίαν αυτοκρατορικήν στολήν φορών και
τό άπαστράπτον αύτοκρατορικόν διάδημα επί
τής κεφαλής. ΙΙλησίον αύτού ΐσταντο οί δύο
αυτού αδελφοί, ό Ιωάννης καί ό Κωνσταντίνος
Ιίαλαιολόγος, οιτινες κατείχαν τά πρώτα αξιώ
ματα παρά τή αύλή· ιστατο καί ό τού Ίωάννου
ΙΙαλαιολόγου πενθερός, ό σεβάσμιος Τορνίκης,
ον αί προς τήν χώραν μακροχρόνιοι έκδουλεύ-

σεις ετι σεβαστώτερον καθίστων · ιστατο ό Ιω
άννης 'Ραούλ, ό υιός τοΰ 'Ραοΰλ έκείνου, δν ό
Θεόδωρος Αάσκαρις εΐχεν αύλάρχην του, ό
’Αλέξιος Φίλας καί τέλος ό πιστός ’Αλέξιος
Στρατηγόπουλος ό στρατοπεδάρχης.
Εις σημεΐον δοθέν παρά τοΰ ΙΙαλαιολόγου
ήνεωχθη ή μεγάλη τής αιθούσης θύρα, καί οί
άπεσταλμένοι τοΰ Βαλδουίνου είσήλθον.
Μετά βαθεΐαν όπόκλισιν προς τον αύτοζράτορα καί προς τήν συνοδείαν αύτοΰ, ό πρεσβύτερος τών τριών άπεσταλμένων έλαβε τόν λόγον.
— Κραταιότατε άναξ, εΐπεν· άπεσταλμένοι
παρά τού κυρίου καί βασιλέως ήμών, τοΰ ένδοξοτάτου αύτοκράτορος Βαλδουίνου, έμφανιζόμεθα
σήμερον ένώπιόν σου, όπως σέ διαβεβαιώσωμεν
περί τών ειλικρινών αύτοΰ πρός σέ καί πρός
τήν χώραν σου αισθημάτων. Ό κύριος καί βα
σιλεύς ήμών μετά πλείστης Οσης χαράς έμαθε
τήν εις τόν θρόνον τής Νίκαιας άνάρρησίν σου
καί επιθυμεί νά συνάψη πρός σέ δεσμόν διαρ
κούς φιλίας καί ειλικρινούς συμμαχίας. Ταύτοχρόνως δέ έρχόμεθα καί διερμηνείς τών φιλικωτάτων αισθημάτων τού λαού τής Κωνσταντι
νουπόλεως, δστις παρά τοΰ νέου αύτοκρατορικοΰ
θρόνου προσδοκά τάς εύνοΐκωτέρας συνέπειας
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διά τήν ευημερίαν τών δύο ομόρων ήμών
κρατών.
— Δύνασθε, άπήντησεν ό Ιίαλαιολόγος, νά
διαβεβαιώσητε τούς πολίτας τής Κωνσταντινου
πόλεως, τούς τε "Ελληνας καί τούς Αατίνους,
δτι άείποτε θέλουσι τύχει παρ’ έμοί καί παρά
τω έμω λαώ τής είλικρινεστέρας συμπάθειας.
— ’Ήδη δέ, βασιλεύ, έξηκολούθησεν ό πρε
σβευτής, ό κύριος ήμών ένετείλατο ήμΐν καί τό
εξής. Γνωστόν ύπάρχει δτι ή πόλις Θεσσαλονίκη
άνήκεν άνέκαθεν εις τάς
κτήσεις τής βυζαντινής
αύτοκρατορίας καί ύπετάσσετο εις τό σκήπτρου
τών παρά τόν Βόσπορον
ηγεμόνων. Συνεπεία Ο
μως άνεξηγήτου τίνος
παρεξηγήσεως ή πόλις
αυτή άπεχωρίσθη προ
έτών ήδη άπό τού κρά
τους τοΰ βασιλέως ή
μών, καί ό κύριος ήμών
άπαιτεΐ νά τω άποδοθή
πάλιν ή Θεσσαλονίκη
καί ή παραλία μέχρι
Κωνσταντινουπόλεως.
Σοβαρώς συνεστάλησαν εις τούς λόγους τού
τους αί όφρΰς τοΰ Παλαιολόγου. Καταπνίγων
τό αίσθημα τής όργής,
τό όποιον ήσθάνετο καταλαμβάνον αύτόν, άπήντησε μετά ελαφρού μει
διάματος πλήρους πί
κρας ειρωνείας·
— 'Ο κύριος καί βα
σιλεύς υμών ζητεί λοι
πόν τήν άπόδοσιν τής
Θεσσαλονίκης; Άλλ’ ή
Θεσσαλονίκη είναι ή πό
λις τής γεννήσεώς μουτήν Θεσσαλονίκην έκυβέρνησεν επί έτη πολλά
ό πατήρ μου, δστις καί
έκεΐ άπέθανε καί έτάφη.
Πώς νά παραδώσω τοιαύτην πόλιν;
Οί πρεσβευταί δέν
ένόησαν τήν έν τοΐς λόγοις τοΰ ΙΙαλαιολόγου
ειρωνείαν καί ήλπισαν
εύκολώτερον νά παρακινήσωσιν αύτόν εις παρα
χωρήσεις. Διό καί ό πρεσβύτερος αύτών είπε
πάλιν— Δός ήμΐν τούλάχιστον τάς Σέρρας.
— Τί λέγεις; άπήντησεν άποτόμως ό αύτοκράτωρ. Τάς Σέρρας; Άλλ’ έν τή πόλει ταύτη
έλαβον παρά τοΰ τρισενδόξου θείου μου Βατάτση τό πρώτόν μου άξίωμα- έκεΐ άνηγορεόθην
στρατηγός, καί άγαπώ τήν πόλιν ταύτην ύπέρ
πάσαν άλλην έν τίρ κόσμιρ πόλιν. Καί αύτήν
ζητείτε νά παραδώσω; Ούδέποτε!
— Δός ήμΐν λοιπόν τόν Βόλουρον; εΐπεν ό
πρεσβευτής.
'Ο Παλαιολόγος ώχρίασεν έλαφρώς· τό
πρόσωπόν του ήρξατο σαλευόμενον ύπό τών μι
κρών έκείνων σπασμών τών προδιδόντων συνήθως
τήν έκρηξιν τής όργής.
— Καί τόν Βόλουρον άναγκάζομαι ν’ άρνηθώ ύμΐν, εΐπε μέ φωνήν τρέμουσαν. ΓΙαρά
τόν Βόλουρον έθήρευσα τά άγρια τοΰ δάσους
θηρία καί δέν δύναμαι ν’ αποξενωθώ χώρας, έν
η έλπίζω καί εις τό μέλλον νά έπιδοθώ εις
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τήν ώραίαν καί ύγιεινήν τής θήρας διασκέδασιν.
— Καί τί διανοείσαι λοιπόν νά δώσης; ήρώτησεν ό πρεσβευτής διά φωνής ήτις έπρόδιδε τήν
δδυνηροτέραν άνυπομονησίαν.
— Ούδέν! άπήντησεν ό Ιίαλαιολόγος μετά
φωνή; ήχηράς. ’Εάν δμως ό αύτοκράτωρ ήμών
καί κύριος έπιθυμή νά διάγη μετ’ έμοΰ ώς κα
λός γείτων, όφείλει ν’ άπέχη τών άδικων αύτού
άπαιτήσεων καί ν’ άποτίη εις έμέ έτησίως χρη-

ΛΕθΝΙΛΑΣ ΔΡΟΧΗΣ.
"Ελλην γλύπτης.

ματικόν ποσόν άνάλογον πρός τήν έμπορικήν εν
Κωνσταντινουπόλει κίνησιν. "Άλλως, προσέθηκεν
ό Ιίαλαιολόγος ύψών άπειλητικώς τήν χεΐρα,
θά έχη τον πόλεμον, καί έστέ βέβαιοι βτι ή
νίκη έσεται ύπέρ τοΰ έχοντος τό δίκαιον. ’Ιδού
ή τελευταία μου άπάντησις· αύτήν δύνασθε νά
άναγγείλητε τώ κύριοι καί βασιλεΐ ύμών!
Καί οί άπεσταλμένοι τοΰ Βαλδουίνου άπεσύρθησαν κεκυφότες καί σιωπηλοί τής αιθούσης,
ό δέ Ιίαλαιολόγος έπιβά τοΰ ίππου του διέτρεξε
μετά τής συνοδείας του τάς οδούς τής Νίκαιας,
έν αΐς τό συνωθούμενον πλήθος έχαιρέτισεν αύτόν
δι’ ένδείξεων άγάπης καί σεβασμού.
(' Επεται συνέχεια.)

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΡΟΣΗΣ.
ΕΛΛΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ.

(Γενν. 1836, άποΟ. 1882.)
'Ο άμείλικτος θάνατος, ό τοσαύτας εύγενεΐς
υπάρξεις άποτόμως άποκόπτων, έστέρησε προ
μικρού τήν Ελλάδα ένός τών διαπρεπεστέρων
αύτής καλλιτεχνών, άνδρός, δστις ύπό τοΰ θείου
έμπνεόμενος τής τέχνης πυρός έπίζηλον κατέ
λαβε θέσιν μεταξύ τών συγχρόνων αύτοΰ γλυπτών.
Ό Λεωνίδας Δρά
σης, ό έν ήλικίφ 46
μόλις έτών παρά τήν
Νεάπολιν τής ’Ιταλίας
άποθανών, ήτο πράγματι
καλλιτέχνης, έχων τήν
φυσικήν έκείνην κλίσιν
καί παλλαισθησίαν, ήτις
είναι άπαραίτητος πρός
παραγωγήν έργου καλλι
τεχνικού. Έγεννήθη ό
Δράσης έν έτει 1836
έν Άθήναις, ένθα καί
διδαχθείς τά έγκύκλια
μαθήματα ένεγράφη νεώτατος ώς μαθητής τή;
γλυπτικής έν τίρ Ιίολυτεχνείιρ. ’Επί έπταετίαν
δλην έμεινεν έν αύτω,
έκάστοτε βραβευόμενο;
καί τοσαύτας ποιών προ
όδους, ώστε μαθητής
έτι ών κατώρθωσε νά
έκτελέση έκ χαλκού τήν
προτομήν του ένδοξου
ναυάρχου Μιαούλη. Μετ’
ού πολύ κατεσκεύασεν
άνδριάντα τού βασιλέως
“Οθωνος μέ τήν βασιλι
κήν στολήν. Έκ τοΰ άνδριάντος τούτου έλήφθησαν δλαι αί σήμερον σωζόμεναι προτομαί τοΰ
άειμνήστου έκείνου βασιλέως. Εικοσαετής άπεστάλη ό Δρόσης εις
Μόναχον ώς υπότροφος
τής Κυβερνήσεως, καί
συναγωνισθείς έλαβε τό
πρώτον βραβεΐον καί
μετάλλων διά τό όν
τως ώραΐον άγαλμα τοΰ
Δαυίδ, ού τήν χαλκο
γραφίαν εις πολλάς χιλι
άδας άντιτόπων έκδοθεΐσαν πάντες είδομεν καί
έθαυμάσαμεν, Άφ’ ού έπί τετραετίαν έμεινεν
έν Μονάχιρ, προστατευόμενος ύπό τοΰ βαρώνου
Σίμωνος Σίνα μετέβη εις Λονδΐνον, εις ΙΙαρισίους καί εις 'Ρώμην, ένθα έσύστησεν ιδιαίτερον
σπουδαστήριον καί διήνυσε τά καλλίτερα έτη
τοΰ καλλιτεχνικού αύτοΰ βίου, καλλιτεχνήσας
τήν περίφημον αύτού Πηνελόπην, ήτις καί κατά
τήν έν έτει 1867 έκθεσιν τών Παρισίων έβραβεύθη διά χρυσού μεταλλίου. Έν'Ρώμη έποίησε
καί τόν Άχιλλέα, τό λαμπρόν άέτωμα τής έν
Άθήναις Σιναίας Ακαδημίας, τόν μέγαν Αλέ
ξανδρον, τόν Διόνυσον, τόν Σάτυρον, τήν Σαπφώ
καί άλλα άγάλματα, τά όποια έκτεθέντα έν
Βιέννη έφείλκυσαν τήν προσοχήν τών ειδημόνων
καί έβραβεύθησαν, ό δε "Ελλην καλλιτέχνης
έτιμήθη διά παρασήμου ύπό τής αυστριακής
Κυβερνήσεως. Tip 1868 ό Δρόσης προσεκλήθη
εί; Αθήνας ώς καθηγητής τής γλυπτικής έν
τω Πολυτεχνείω. Φλέγόμενος ύπό άκραιφνοΰς
ζήλου καί ένθουσιασμοΰ ύπέρ τής πατρίδος του
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ην 'Ρώμην παρορών τό ίδιον αύτοΰ
έγζατέλι:
:·.· εείς ’Αθήνας, ένθα έ «vsσυμφέρον, καί σπευσεν
όόθη μετά πλείστης πάλιν προθυμίας είς τά
έργα του. Έν έτει 187'2 διαγωνισθείς διά τοX
Βαρβάκειον μνημεΐον έλαβε τήν εντολήν "θ'
έζτελέσεω; τού ανδριάντας τού Βαρβάκη (ύπερ
φυσικού μεγέθους) μετά τεσσάρων αλληγοριών
(τής έλευθερωθείσης Ελλάδος, τής Ιστορίας,
y
τής Σκέψεως
καί τής Ναυτιλίας), έπρόφθασε δέ
σχεδόν νά τελείωση είς μάρμαρον τδ επίπονον
τούτο καί θαυμαστόν έργον. Έκ τών τελευ
ταίων έργων του είναι τά δύο μεγάλα άγάλματα
τή: Σιναίας ’Ακαδημίας (τού ’Απόλλωνος καί
- ’
της Αθήνας), ών τάς εικόνας παρατιθέμεθα, καί
.ι ττά άγάλματα τού Σωκράτους
έν προπλάσματι
!.'Έ___ ,ς, τά όποια θέλουσι κοσμήσει
καί τού Πλάτωνος
τά προπύλαια τής νέας
νέ ’Ακαδημίας. Άπό τριετίας είχε λάβει τήν εντολήν νά έπεξεργασθή τό
μνημεΐον τού Καποδιστρίου ύπερφυσιζού μεγέθους, τό όποΐον μέλλει νά στηθή έν μια τών
πλατειών τής Κέρκυρας, άλλά δυστυχώς ή κατάστασις τής ύγείας του δεν τω έ πέτρεψε νά
φέρη είς πέρας τό έργον τούτο, τό όποιον έν
κομψοτάτφ προπλάσματι ον θέλει έκτελεαθή
παρά τών μαθητών αύτού.
Αισθανόμενος όσημέραι έκλιπούσας τάς δυ
νάμεις του μετέβη είς τήν αγαπητήν αύτω Νεάπολιν, έλπίζων βτι έκεΐ ήθελεν άναλάβει, άλλ’
δλαι αί περιποιήσεις, δλα τα μέσα τής επιστή
μης δέν κατώρθωσαν νά σώσωσιν αύτόν. Ή
σκληρά ειμαρμένη έζήτει έπιμόνως τδ θύμα της,
καί τή 6/18 τού παρελθόντος Δεκεμβρίου ό άτυ
χης καλλιτέχνης έκλεισε διά παντός τούς Οφθαλ
μούς του, φέρων μεθ’ εαυτού είς τον τάφον τήν
λύπην βτι δέν κατόρθωσε ν’ αποπεράτωση δλα
τά έργα, τά όποια είχεν αρχίσει· ""Ας τελειώσω
-α έργα μου, άνέκραζεν έπανειλημμένως έν τή
άσθενεία του, καί άς άποθάνω έπειτα!” ’Αλλά
καί ή έσχατη αύτη παρηγοριά δέν τω έδόθη.
Έκ τών έργων του καί έκ τής είς τήν τέχ
νην του άδολου άφοσιώσειύς του έκαστος ουναται
νά έννοήση δτι ό Λεωνίδας Δροσης ητο καλλι
τέχνης κατά τήν εύγενεστέραν τής λέξεως ταύτης
σημασίαν. Άλλά καί ώς άνθρωπος έκοσμεΐτο
διά πλείστων δσων προτερημάτων. Άπόδειξις
τούτου έστω δτι ή νεαρά αύτού σύζυγος, τδ γένος
Μέξη, τοσούτον τον ήγάπα, ώστε μόλις έπί ένα
μήνα έπέζησεν αύτού, καί προσβληθεΐσα ύπό
έρυσιπέλατος παρηκολούθησεν είς τον τάφον
εκείνον, μεθ’ ού έν τφ βέ<·> τοσούτον άδιαρρήκτως
ήτο συνδεδεμένη.
Έν τω πρόσωπό) τού Λεωνίδα Δροση ή
νεαρά ελληνική τέχνη άπώλεσε πιστόν καί άφωσιωμένον αύτή οπαδόν, καλλιτέχνην, οστις έπί
πολλά άκόμη έτη εύδοκίμως ήδύνατο νά έργασθή.
Ούχ ήττον δμως καί τοι προώρως άποθανών ό
Δρόσης έδόςασε τήν έλληνικήν γλυφίδα, έπιδιώκων πάντοτε τήν άνάπτυξιν αύτής καί μή άποσπώμενος ύπδ ξένων τή τέχνη αντικειμένων, τά
όποια καί τήν καλλαισθησίαν συνήθως καταστρέφουσι καί τήν παραγωγικήν τού αληθούς καλλι
τέχνου δύναμιν χαλαρούσιν. Δικαίως επομένως
τδ δνομα τού Λεωνίδα Δρόση διατηρηθήσεται
μεταξύ τών δοκιμωτέρων καλλιτεχνών τής νεω
τέρας Ελλάδος.

Έν Λειψία τή 27 11 Μαρτίου 1883.

Κατά τδ λήξαν δεκαπενθήμερον ή δψις τής
πολιτικής σκηνής δέν μετεβλήθη ούσιωδώς. Η

πολιτική διατελεΐ έν γένει είς ήρεμον κατάστασιν.
Έν Έ λ λάδι έξακολουθοϋσιν αί έπί τού
προϋπολογισμού τού κράτους συζητήσεις τής Βου
λής. Κατά τάς τελευταίας μάλιστα ήμέρας
σπουδαΐαι έλαβον χώραν άγορεύσεις έπί τού ζη
τήματος τούτου καί έκ μέρους τής κυβερνητικής
μερίδος καί έκ μέρους τής άντιπολιτεύσεως.
Καθ’ δσον δέ δύναται τις νά κρίνη άπό τούδε,
καί έν τή ψηφίσει τού προϋπολογισμού τδ ύπουργεΐον θέλει ύπερισχύσει, άν μάλιστα λάβη ύπ’
δψιν καί τινα ύπδ τής άντιπολιτεύσεως προτεινόμενα μέτρα προς πραγματοποίησιν τοΰ τοσού
τον άναγκαίου καταστάντος ισοζυγίου. — Εύαρεστώτεραι άγγέλλονται ειδήσεις έξ ’Αθηνών
περί τής ύγείας τού κ. Κουμουνδούρου, καί ήρξαντο άναφαινόμεναι ελπίδες περί διασώσεως
αύτού. ’Άγνωστον είναι είσέτι κατά πόσον αί
έλπίδες αύται θέλουσι πραγματοποιηθή· εάν
δμως ό διαπρεπής πολιτικός ήμών άνήρ διαφύγη τον έπαπειλούντα αύτόν κίνδυνον, θά δφείλη
τούτο άποκλειστικώς είς τήν άρίστην αύτού κράσιν. — Λέγεται δτι ό βασιλεύς ήμών θέλει παρευρεθή αυτοπροσώπως εις τήν έν μηνί Μαίω
έν Μόσχα τελεσθησομένην στέψιν τοΰ αύτοκράτορος τής Ί’ωσσίας, δστις είναι, ώς γνωστόν,
γαμβρός του έπ’ άδελφή.
Έν Γαλλία τδ ύπουργεΐον Φερρύ ήρατο
νίκην έπιφανή έν τή βουλή έπί τοΰ ζητήματος
τής άναθεωρήσεως τού πολιτεύματος, ήν έζήτει
έπιμόνως ή άντιπολίτευσις. Κατά πόσον ή έπιτυχία αυτή τοΰ ύπουργείου θέλει είσθαι διαρκής,
είναι άδηλον, καθότι έν Γαλλία τά πράγματα
άπό ήμέρας είς ημέραν μεταβάλλουσιν δψιν.
Έν Αγγλία τά πνεύματα είσίν είσέτι έπησχολημένα ύπδ τής δίκης τών Ιρλανδών δολο
φόνων. Εσχάτως έπιστεύετο δτι ή άγγλική
άστυνομία κατόρθωσε νά συλλαβή έν Παρισίοις
τον αρχηγόν τών Ιρλανδών έπαναστατών, τόν
γνωστόν ύπδ τόν άριθμόν 1. Άλλ’ έκ τών γι
νομένων άνακρίσεων έξάγεται δτι ό ώς τοιούτος
συλληφθείς Βευδντ δέν είναι τδ ζητούμενον
πρόσωπον. Ό τούς Ιρλανδούς καταγγείλας ΟΆκευ, δστις ήτο δημοτικός σύμβουλος τού Δου
βλίνου, άπελύθη τής θέσεως ταύτης, διότι ώς
συνένοχος καί καταδότης δέν θεωρείται κατάλ
ληλος νά κατέχη τοιαύτην θέσιν. Σημειωτέον
ένταύθα δτι τδ δημοτικόν τοΰ Δουβλίνου συμβούλιον σύγκειται έκ μελών, συμπαθούντων πρός
τούς ύπερασπιστάς τού άγρωτικού ζητήματος καί
έν μέρει διατελούντων καί έν προσωπικαϊς πρός
αύτούς σχέσεσιν. — Ό πρωθυπουργός Γλάδστων
άναπαυθείς έπί τινας ήμέρας έν Κάνναις τής
Γαλλίας έπέστρεψεν ήδη είς Λονδΐνον καί άνέλαβε τήν διεύθυνσιν τοΰ ύπουργείου. Έν 11αρισίοις ένθα διέτριψεν έπί δύο ήμέρας έπεσκέφθη
τόν Πρόεδρον τής Δημοκρατίας καί τόν ύπουργδν
τών εξωτερικών, μεθ’ ού έπί ώραν σχεδόν συνδιελέχθη.
Έν Βερολίνο) ποικιλοτρόπως σχολιάζεται
ή προχθές δεκτή γενομένη παραίτησις τοΰ έπί
τών στρατιωτικών ύπουργοΰ, στρατηγού Καμεκε,
δστις άπό δέκα ήδη έτών διετέλει έν τή ύψηλή
ταύτη θέσει. Φαίνεται δτι ό στρατηγός έθεώρησεν έαυτδν προσβεβλημένον ύπδ αύτογράφου
επιστολής, ήν ό αύτοκράτωρ άπηύθυνεν εσχάτως
τω στρατάρχη Μόλτκε καί εν ή μετά πολλών
επαίνων έκφράζεται περί τής καταστάσεως τού
γερμανικού στρατού χωρίς ούδέ μνείαν νά ποιήται
τοΰ ύπουργοΰ τών στρατιωτικών. Διάδοχος τού
Καμεκε διωρίσθη ό στρατηγός Broxsakt, δστις
κατά τόν τελευταΐον γαλλο-πρωσσικδν πόλεμον
ήτο μέλος τοΰ γενικού τής Πρωσσίας έπιτελείου. — Έπι τή ευκαιρία τής τελετής τοΰ
άργυρού γάμου τού πρίγκηπος διαδόχου, ό αύτο
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κράτωρ τής Γερμανίας άπένειμε τώ έν Βερολίνφ
εύρισκομένω πρίγκηπι τής Ούαλλίας τον τίτλον
στρατάρχου, παραδόσας αύτω ίδιοχείρως καί
τήν στρατηγικήν ράβδον, το σύμβολου τοΰ ύψη.
λού στρατιωτικού αξιώματος.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕ2ΡΗΣ1Σ.
Έν Λειψία τή 27,11 Μαρτίου 1883.

Μεγάλα άλματα έποιήσατο ή υψωσις τών
αξιών κατά τδ λήξαν δεκαπενθήμερον, ώς θέλουσα τρόπον τινά νά έπανορθώση δσας ή έκπτωσις έπί πολλούς μήνας έπέφερε ζημίας.
Πλήν κατόρθωσε τούτο; Καθ’ ήμας ούχί, διότι
άν λάβωμεν ύπ’ δψιν τάς πολλάς άναγκαστικάς
εκποιήσεις, τήν κατάλυσιν τής πίστεως καί τήν
εκρηςιν μεγαλειτέρων καί μικρότερων χρεωκοπιών, θέλομεν τάχιστα έννοήσει δτι δ,τι καλόν
παρήγαγεν ή υψωσις, είναι έλάχιστον άπέναντι
τού κακού, τδ όποιον έπήνεγκεν ή έπί τρεις καί
πλέον μήνας διαρκέσασα έκπτωσις.
Οί Παρίσιοι, τό κέντρον πάσης χρηματιστικής κινήσεως, ύπήρξε καί πάλιν ή μητρόπολις τής ύψόσεως, ήτις κυρίως έξεφράσθη έν
τοΐς γαλλικοί; δανείοις. Άλλά πώς κατωρθώθη
έν τώ άγόνιρ έδάφει, δπερ οί Παρίσιοι παρεΐχον
έπί πολύ είς τδ χρηματιστήριον, ν’ άναφυή καρ
πός δόκιμος; Γούτο κατωρθώθη διά τής μετα
τροπής τού ουγγρικού δανείου, έπιχειρήσεως
ήτις, άφ’ ού έπί εν ολόκληρον έτος έμεινε παρημελημένη, άνεφάνη πάλιν είς τον ορίζοντα.
Εκατομμύρια πολλά τού δανείου τούτου κατεΐχεν ή ισχυρά όμάς Ί’ότσχιλδ — Αύστριακή
πιστωτική Ί ράπεζα, άλλά πρός εύχερή τής έπι
χειρήσεως διεξαγωγήν άπητεΐτο αυξησις είς τάς
άξίας. Επόμενον λοιπόν ήτο τήν υψωσιν ταύτην
νά ώθήσωσι τά μεγάλα πιστωτικά καταστήματα.
1 οΰτο ίδόντες οί μικροί ήρξαντο ώθούντες καί
ούτοι, καί οΰτω περί τδ τέλος τού Φεβρουάριου
έπήλθεν ή καταπληκτική υψωσις, ήτις μετεδόθη
έκ Παρισίων είς τάς άλλας άγοράς, καί μόλις
κατά τής τελευταίας ήμέρας κατά τι έμετριάσθη.
II Βιέννη οιήλθεν έπίσης ήμέρας ζωηράς
κινήσεως έν τώ χρηματιστηρίφ.
Π αύστριακή
πιστωτική Τράπεζα έδημοσίευσε τόν ισολογισμόν
της· τδ μέρισμα είναι φιορ. 15 (ήτοι 93/8"/ο)
έπί έκάστης μετοχής άξίας 555 μαρκών. Τδ
μέρισμα τούτο είναι μέν μικρότερον τού περυσινοΰ, τδ όποιον ήτο 17 φιορ. Άλλά τό χρη
ματιστήριο·' δέν λαμβάνει ύπ’ δψιν ή τό μέλ
λον, καί τδ μέλλον διά τής μαγικής λέξεως
"Μετατροπή τοΰ δανείου” εμφανίζεται ροδόχρουν
καί πλήρες έλπίδων.
Έν Βερολίνο) τουναντίον ό ισολογισμός
τής Προεξοφλητικής Εταιρίας μέ τδ μέρισμα
10'/2% (απέναντι τού περυσινοΰ 11 */2 ®/0) έπέ
φερε δυσθυμίαν έν τω χρηματιστηρίφ. Έν Βε
ρολίνφ φαίνεται προπαρασκευαζόμενος δ αντι
περισπασμός κατά τής τελευταίας ύψώσεως.
Τδ χρηματικόν αφθονον· ή Άγγλική Τρά
πεζα κατεβίβασε τον τόκον τής προεξοφλήσεως
άπό 3/2 είς 3%.
· Λ.
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μεταφραστού τοΰ Δάντου.
Π πριγκήπισσα
Αμαλία, γυνή κοσμουμένη δΐ έξοχων άρετών
καί μέχρι τέλους τού βίου της πρώτιστον αύτής
έχουσα μέλημα τήν περίθαλψιν τών ένδεών, ήτο
έξοχος δραματική ποιήτρια. Έκ νεαρωτάτης
ηλικίας άσχοληθεΐσα κυρίως είς τήν μουσικήν
ήρξατο άπό τού 16''υ αύτής έτους τονίζουσα
μελοδράματα, παρασταθέντα άπαντα έν τώ στενωτάτω τής βασιλικής οικογένειας κύκλω. Κατόπιν
δέ έπεδόθη άποκλειστικώς είς τήν δραματικήν
ποίησιν, καί μέχρι τού έτους 1845, οτε έπαυσε
πλέον γράφουσα, έποίησεν είκοσι δράματα (τρα
γωδίας καί κωμφδίας), διδαχθέντα μετά πολλής
επιτυχίας άπό σκηνής έν Δρέσδη, έν Βερολίνο),
έν Μονάχω καί έν Βιέννη. Τά δραματικά αύτής
προϊόντα διακρίνονται διά τήν άφέλειαν τού
ύφους, διά τδ έπιμεμελημένον τής γλώσσης καί
διά τά εύγενή αισθήματα, δι’ ών έζήτει ή βασιλόπαις νά έξευγενίση τόν λαόν. Η πριγκήπισσα
Αμαλία έμεινεν άγαμος, ήσθάνετο δέ καί άποστροφήν κατά τοΰ γάμου. Γούτο καταφαίνεται
καί πολλαχού τών έκδοθέντων αύτής Απομνη
μονευμάτων. Οΰτω, άφηγουμένη τήν άποτυχίαν
τών έν έτει 1817 γενομένων διαπραγματεύσεων
περί συζεύξεως αύτής μετά τού διαδόχου τού
θρόνου τής Αύστρίας, έπιλέγει· Δόξα τώ θεώ.
Ο άρραβών έματαιώθη· ό γάμος ούτος θά ήτο
δΐ έμέ ή δυσκολωτέρα θυσία, ήν θά προσέφερον
είς τήν οίκογένειάν μου.” Έν τινι κωμωδία
αύτής πάλιν εύρηται ό έξής διάλογος· — "Έν
τώ βίφ ύπάρχει καί άλλη εύτυχία εκτός τού
έρωτος. — Καί τις; — 'Π χαρά έπί τή ευδαι
μονία τών άλλων.” Ί1 ένάρετος αΰτη γυνή, ή
καταστάσα ή θεία Πρόνοια τών έν τή πρωτευούση
τής Σαξωνίας δυστυχών, άπέθανε τή 18 Σεπτεμ
βρίου 1870 έν ήλικία 76 έτών.

Μ ετανάστευσις πτηνών. ’Ιδού περίερ
γον φαινόμενον άποδεικνύον πειστικώτατα πόσον
ωφέλιμον είναι νά λαμβάνωνται μέτρα σύντονα
πρός διατήρησιν τών έντομοφθόρων πτηνών, τών
τοσούτον ώφελίμων τή γεωργία.
Τδ άγγλικον άτμόπλοιον Tintern-Abbey
άνεχώρησε κατ’ αύτάς έκ Λονδίνου διευθυνόμενον
εις Νέαν Ζελανδίαν καί κομίζον 12 χιλιάδας
πτηνών, έν οίς κοσσύφους 100, πυραλίδας 100,
ψάρους 100, σπίνους 140, άκανθίδας (καρδερίνας)
100, κριθολόγους 170, πέρδικας 110, πυργίτας
(σπουργίτας) 150 κτλ. Τά πτηνά ταΰτα άμα
φθάσαντα είς τον πρός δν βρον θέλουσιν άπολυθή.
Ή δοκιμή αύτη προεκλήθη παρά τών γαιοκτη
μόνων τής Νέας Ζελανδίας, ών αί έσοδίαι κατ’
έτος σχεδόν καταστρέφονται ύπό τών διαφόρων
εντόμων καί ιδίως ύπό τών καμπών.
ΓΝΩΜΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ.
Σπανίως έκ καλής συμβουλής προέρχεται τι
καλόν.
Βύρων.
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Άλσος Γέρας Αιδώς Βάθος ’Άλυσος
Τόνος Έλος, ’Ακτή Λιμήν Λόφος
Ηττα Λιμός Ορκος Υλακή Στάσις.

ΙΙρόίλημα 47.

Α
Μ
Ε
Ρ
Τ

Α'.
Φ
Β
Σ
Λ
1

θ
Ω
Μ
Ω
φ

*
*
*
*
*

Άκρόστιχα.
Β'.
*
* A 1 \ *
*
* Ξ | Ν *
*
* Ε Ν 0 *
*
* Λ Β 0 *
*
* Σ Τ 1 *
* Εν Σμύρνη

1".
\ Μ
Δ Ω
0 ϊ
Δ 0
Θ ϊ

*
*
*
*
*

Έλυσαν· Ί α προβλήμ. 44 καί 45 ό κ. Αλέξ.
*.I έν Όδησσώ, καί ό κ. Μ. 11. έν \ονδίνω· τά
άκρόστιχα άρ. 42 ό ζ. Κ. Α. Κεσίσογλους
έν 'Ροστοβίφ· τά δέ αινίγματα 45 καί. 46 ή
Κυρία Εύδ. Ί. Κολάση έν Μασσαλία.

ΓΡΑΜΜΑΤ0Κ1ΒΩΤΓ0Ν.

Γ. Σ. Κ

κ. Σ. Λ. . . είς ’A
l)ji
*

ΙΙρόο/.ημα 48.

’ag· Ί'ό τεύχος έστάλη κατά

τήν έπιθυμίαν ύιχων είς Λαρμστάτην.

ΙΙεριμένομεν τό

ύποσχεθέν. — κ. Κ. II. . . είς Φριβοΰρχίμ··
λιν οί όραοεϊς Γερμανοί δεν -κατώρθωσαν νά

α

Καί πά
έτοιμά-

σωσιν έγκαίρως τά τυπογραφικά φύλλα· ή τελευταία
άναθεώρησις θέλει δμως άποσταλή ύμΐν. — κ. Ν. Λ. . .

ν

ι

Ρ

α

*

ε

ε

ω

λ

V

σ

είς Σ(ΐί(ΐημ·· Εϊχομεν καί άλλας αιτήσεις τή; ώραία;
είκόνος τή; 'Αντιγόνης καί ’Ισμήνη;· άλλ’ ή είκ.ι'υν αΰτη

δέν άνετυπώθη ιδιαιτέρως έπί πολυτελούς χάρτου. —

ε

κ. Μ. Δ. . . εί; Βραΐλα)·· 'Επιστολή έλήφθη καί έλύθη

|

0

λ

V

ή απορία. Εύχαριστοΰμεν διά τήν έγκαιρον είδοποίησιν,
καθότι πράγματι ό "Έσπερος” δέν δημοσιεύει κατά
προτίμησιν είμή άνέκδοτα. — κ. II. Σ. . . είς
Orarnroi'iTOZi)· · Έπίκειται ή άνατύπωσις ολοκλήρου

α

ς

ε

0

ρ

ω

θ

ι

τοΰ Α. Τόμου τού 'Εσπέρου, διότι αί αιτήσεις καθ’
έκάστην έπαναλαμοάνονται. Επομένως έγκαίρως θέλετε
λάίει καί υμείς τό άντίτυπον, καί έλήφθη υπό σημείωσιν ή αιτησις ύμιΰν. — κ. Μ. Μ. . . εί; ϋονχονρέ-

tfrtnr·

Είς τήν έρώτησιν Υμών αν ό “ 'Εσπερος θέλη
δημοσιεύσει καί εικόνας τών νεωτέρων ηρώων τή; Ελ
λάδος άπαντώμεν ίτι ή Διεύθυνσις πρό πολλοϋ έπεθύμει

Τά έν τοΐς άν«υ τετραγώνοις 25 στοιχεία
καταλλήλως τοποθετούμενα σχηματίζουσιν εξ
λέξεις, ών ή μία κατέχει τά τέσσαρα άκρα τού
πολυγώνου, αί δέ άλλαι τά λοιπά τετράγωνα.
Αύται δέ αί λέξεις σημαίνουσιν α'. θηρίον, 6'.
ζώον χρήσιμον τοΐς άνθρώποις, γ'. έποχήν τοΰ
έτους, δ', όνομα αρχαίου νομοθέτου, ε'. πτηνόν,
καί στ', σύνδεσμον ύποθετικόν.
Έν Σιμπίν έλ-Κόμ.

Κ. Οικονόμου.

νά πραγματοποιήσγ( τοΰτο, άλλά δέν είχεν έτι όρισθή
ό κατάλληλος τρόπο;. Ήδη δμως θέλει αρχίσει ή δη-

μοσίευσις τών εικόνων τούτων, αΐτινες έκτυπούμεναι
έπί καλού χάρτου θέλουσι δίδεσθαι ώ; έκτακτον παράρ
τημα, άποστελλόμενον δωρεάν τοΐς K'''-ι συνδρομηταϊς.
Οΰτω βαθμηδόν θέλει άποτελεσθή Συλλογή τών διαση-

μοτέρων ήμών ηρώων, συλλογή πολύτιμο; παντί Ελληνι. — κ. I. Ξ· · . εί; Λοινίΐη»'· Συμμορφούμενοι
σήμερον πρό; τήν έκφρασθεϊσαν ήμϊν έπιθυμίαν σας,

δημοσιεύομε·/ κάτωθι τήν εικόνα τή; ένταύθα οικίας,
έν ή τώ 1813 έγεννήθη ό διαπρεπή; μελοποιός‘Ριχάρ

δος Βάγνερ, καθ’ δσον ύποθέτομεν δτι ή μικρά αΰτη
Αίνιγμα 49.

Εξη έχω δλα δλα καί δηλώ τό μεγαλεΐον.
Αν τό πρώτον μέ τό τρίτον προσφυώς τά μεταλ-

εικονογραφία θέλει ενδιαφέρει καί τούς λοιπούς ήμών
αυνδρομητάς. Ώς ίδιοι; δμμασιν έοεοαιώθημεν ή οικία
αΰτη διατηρείται μέχρι σήμερον, δπως παρουσιάζεται έν

τή είζόνι· κατ' αύτά; μάλιστα έ'νεκ.α τού έπισυμδάντο;

Τήν προτέραν έννοιάν μου πρός έτέραν θά άλλ“’Τ|ς’
Κ’ έν (ρ πρώτον ήμην κράτος, τώρα γίνομαι θηρίον.
Έν Κωνσταντινουπόλει.

θανάτου τοΰ μουσουργού είναι καί δαφνοστόλιστος.

‘Ρ. Γιαννακόπουλος.

Αίνιγμα 50.

Ξηρογλείφομαι καί θέλω
Φαγητά τδ παν νά γείνη ■
Άν τήν κεφαλήν μου φάγης
Ίχνος μόνον θέλω μείνει.

Ό αυτός.
Λ1ΣΕ1Σ.

Ίππείου άλματος
ΙΙοοβλήματο; 44.

Ή πολιτική είναι μάχη νυκτός· άμα χαράξη
λυπεΐταί τις ώς έπί τδ πλεΐστον διά τάς έπενεχθείσας πληγάς.
Λ. θιέρσος.
Δέν είναι Μεφιστοφελής πας ό θέλων. '11
κακία άποκτάται δυσκολώτερον παντός άλλου.
Ε. 'Ρενάν.

’Απομνημονεύματα
βασιλόπαιδος.
Πρό τίνος έξεδόθη έν Δρέσδη βιβλίον μεγάλως κινήσαν τδ ένδιαφέρον καί ώς έκ τού δνόματος τού συγγράψαντος αύτδ καί ώς έκ τού πε
ριεχομένου. Φέρει τδ βιβλίον τοΰτο τόν άπλούν
τίτλον· Έκ τών απομνημονευμάτων βασιλόπαιδος.” Συγγραφεΰς δέ αύτού είναι ή
πριγκήπισσα Αμαλία τής Σαξωνίας, άδελφή
τού άποθανόντος λογίου βασιλέως Ίωάννου, τοΰ

ΕΣΠΕΡΟΣ.

1 13 Μαρτίου 1883.]

Καί αύτή ή εύσπλαγχνία είναι άστατος· αΰτη
ένδιαφέρεται περισσότερον διά τάς νεωτέρας δυ
στυχίας· τόσον άσταθής είναι ή άνθρωπίνη καρδία.
_
Δυπατής.

Βλέπομεν καλλίτερον τά δρια τών σωματικών
δυνάμεών μας ή τά τοΰ νοδς ήμών. Αισθάνομαι
έμαυτδν βλως ανίκανον νά ήμαι βαστάζος, ούχί
δμως καί ύπουργός.
Γ. Βαλτούρ.

Γό (εύ) φρονεΐν προκριτέον πολύ τού εύ ζήν
Θεωρώ, ούδέ πρέπει πρός τούς θεούς
Ν’ ασεβή τις ποτέ.
Οί μεγάλαυχοι λόγοι μεγάλας πληγάς
Έπάγουσιν, έως τδ γήρας έλθδν
Εύ φρονεΐν καί αύτδ νά διδάξη.
Σοφοκλ. Άντιγ. 1283—88.

Μετάφρ. Ά. 'Ραγκαδή.

Αινίγματος 45.

Άνήρ — Άήρ.
A
— 1
V

—

50

η

—

8

Ρ

— ίου
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[Άρ. 45.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
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— ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ELSTER-STR. 19.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧ2ΡΙΣΕ2Σ 50 Φ01Ν. ΤΟΝ ΣΤΙΧΟΝ.

1 13 Μαρτίου 1883
LEIPZIG.

Παρακαλοΰνται οι έπιστέλλοντες πρός του Έσπερον νά πέμπωσι τά χειρόγραφα ζαΟαρώς γεγραμμένα, τά όποια δημοσιευόμενα ή μή ξέ·,
έπιστρεφονται.

ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΗΣ. 'Εκάστην Τρίτην είς τάς 4 μ. μ. είς Ελλάδα
μέχρι Σμύρνης, εναλλάξ διά Φιουμίου, Βρεντησίου, Πειραιώς, καί διά
Άγκώνος κτλ.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΝ
ΤΩΝ' ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ ΤΟΤ ΕΝ ΤΕΡΓΕΣΤΗ· ΑΤΣΤΡΟ-ΟΤΓΓΡΙΚΟΤ ΔΟΤΑ.

Γήν Τετάρτην (έκάστην δευτέραν Τετάρτην άπδ 10 Ίανουαρίου) τή 6 μ. μ
είς Φιούμιον, Κέρκυραν, Πάτρας, Κατάκωλον, Καλάαας, Πειραιά, Θεσσαλονίκην,
Θεσσαλίαν μέχρι Κωνσταντινουπόλεως.

Αναχωρήσεις έκ Τεργέστης;
ΓΡΑΜΜΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΙΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΑΣ (διά τής διώρυγος
Σουέζ), είς Χόγκ-Κόγκ, διά Βρεντησίου, Πόρτο-Σαΐδ, Άδεν, Βομβάης,
Κολόμβου, ΙΙέναγγ καί Σιγγαπώρης τή α'. έκάστου μηνάς είς τάς
4 μ. μ.

Τό Σάββατο·, τή 2 u. μ. είς Κωνσταντινούπολή μέ προσέγγισίν είς Κέρκυραν
καί Πειραιά· εΐτα δέ έκ Πειραιώς είς Σύρον. Κρήτην, Σμύρνην, Συρίαν, Θεσσαλίαν,
καί διά Κωνσταντινουπόλεως είς τούς λιμένας τοϋ ΕύξείνΟυ Πόντου (τής μαύρης 9αI λάσσης) καί τοϋ Δουνάβεως.

Είς Καλκοότταν διά Πόρτο Σαΐδ, Σουέζ, Άδεν καί Κολόμβου τη 15 ’Ιανου
άριου, 15 Φεβρουάριου, 15 Μαρτίου, 15 Αύγουστου, 15 Σεπτεμβρίου, 15 ’Οκτωβρίου,
15 Νοεμβρίου καί 15 Δεκεμβρίου είς τάς 4 μ. μ.
‘Επι τής γραμμής Τεργίστης-Βομβάης τά ατμόπλοιαίΐέλουσι διανύει 10 μίλια
τήν ώραν, μεταξύ δέ' Βομβάης καί Χόγκ-Κόγκ 9 μίλια.

ΕΙΣ 1ΥΝ1ΔΑ κατά δεκαπενθημερίαν, τήν Πέμπτην άπό τής 4 Ίανουαρίου
εί; τάς 4 μ. μ. διά ’Αγκώνος, Βάρης, Βρεντησίου, Μεσσήνης, Κατάνης, Συρακουσών καί Μελίτης (Συγκοινωνία έν Άγκώνι διά Φιούμιον
καί έκ Φιουμίου).

ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΥΠΤΟΥ. Έκάστην Παρασκευήν είς Αλεξάνδρειαν διά
Κέρκυρας (συγκοινωνία πρός το Πόρτό-Σαιδ καί τήν Συρίαν).

Είς ΔΑΛΜΑΤΙΑΝ τήν Τρίτην, Πέμπτην καί Σάββατον έκάστη; εβδομάδος.
Πλειοτέρας πληροφορίας δίδει ή έν Τεργέστη ΔιεύΟυνσι; καί τό Γενικόν
Πρακτωρεΐον τοϋ αύστρο-ουγγρικοΰ Λόυο έί Βιέννη (Schwarzenberg-Platz άρ. β).
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Έξεδόθη

Α Γ Γ Ε Λ I Α.

έν τώ βιβλιοπωλείο! L. Brill έν Δαρμστάτη

Ποιήσας τραγωδίαν υπό τόν τίτλον ' ΦΙΛΙΑ καί ΕΡΩΣ” είς μέτρον
δωδεκασύλλαβον άνομοιοκατάληκτον, συνισταμένην έκ δέκα ώς έγγιστα
Τυπογραφικών φύλλων, καί προτιΟέμενο; νά έζδώσω αύτήν ύπέρ τών απόρων
μαθητών τής έν Μικρασία Κριμαϊκής Σχολή*:, επικαλούμαι τήν συνδρομήν

II ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”
ΠΙΟ ΤΟΥ Δρ·ς AUG. BOLTZ,

πρώην καδηγητοΰ τή; ρωσσική; γλώσσης έν τή στρατιωτική τοΰ Βερολίνου

Σχολή καί επιτίμου μέλους τοΰ έν Άθήναις Φιλολογικού Συλλόγου

Παρ

νασσού”.

Β. έ’χδοσιζ έπιδιορθωθεΐσα, η προσετέθησαν παραδείγματα

απάντων τών φιλομούσων καί φιλιπροόδων ομογενών μου, πρός έπίτευξιν
τοΰ ιερού τούτου σκοπού.

'Η συνδρομή έκάστου αντιτύπου χρυσοοεοεμένου καί άποστελλομένου
έλεύθέρου ταχυδρομικών τελών ώρίσβη είς φράγκα 2.50.
Συνδρομηταί έγγράφονται είς άπαντα τά Ελληνικά Προξενεία.

έκ διαφόρων διαλέκτων ποντο-συρμενιτικών καί χερκυραίζο-ισραη-

λιτικών, 12* 4 τυπογρ. φύλλα, μέγ. 8".

Έν Γαλαζίφ 1883.
Δ. Ν. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ.

Τιμή μάρζ. 4.

1“

ΕΣΠΕΡΟΣ.
Σύγγραμμα περιοδικόν μετά εικόνων έκδιδόμενον έν ΛΕΙΨΙΑι
τή 1 13 ζαί 1527 έκαστου μηνός.
Τιμή έτησία προπληρωτέα φοάγκα 40 (= μάρκαι 32 = Ρούβλια 16).
Τιμή καταχωρίσεων δί έκαστον στίχον φοίνιζ. 50.

52]

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ- κ. ’Αριστόδημος Α. Βοσκώφ. ΓΑΛΑΖΙΟΝ · κ A I.
Σαρεγιάννης.
ΙΒΡΑΙΛΑ· κ. 'Ιωάννης Α. Βοσκώφ. ΤΟΥΡΝΌ-ΜΑ1ΌΥΡΕΑΟΝ ·
•κ. Τηλέμ. Παπάζογλου;.
ΚΟΡΑΚΙΑ· κ. Νικόλαο; Καοαβίας. ΚΑΛΑΦΑΤΙΟΝΖ. Νικ. Κουκλέλης. ΙΊΟΥΡΓΕΒΟΝ · κ. Εύ'Ιυμ. Πέταλά;. ΤΟΥΡΝΟ-ΣΕΒΕΡ1ΝΟΝ
κ. I. Α. Σακελλαρίδγ;.

ΠΕΤΡΟΥΗΟΛΙΣ· κ Ιάκωβος Μάνος. ιατρός. ΜΟΣΧΑ- κ. Γρηγ. 1. Ροσσόλυμος. ΟΔΗΣΣΟΣ· κ Στυρ. Τυτάλδος Φορέστης. ΤΑΙΓΑΝΙΟΝ’· κ. Δημ. Δ. Άλεςόπουλος. ΡΟΣΤΟΒΙΟΝ· κ. Στέφ. Λοίέρδος. ΓΕΙΣΚ· κ. II. Α. Άξιώτης. ΝΙΚΟΛΑΙΕ Ι··
κ. Θεόδωρος Αυκιαρδ ίπουλος. ΒΕΡΔΙΑΝΣΚΑ* κ. Νικ. Γ. Τζιτζέλης. ΙΣΜΑΙΙΛΙΟΝ· κκ. ’Αδελφοί ΚωνσταντιΛδαι. ΚΙΣΝΟΒΙΟΝ'· κ. Α. Καρϊούνης. ΙΙΟΤΙΟΝ ·
κ. Περικλής Ν. Κομηλιάδης. ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΗΣ · z. Κ. Α. Παλαιολόγος.
ΛΟΝΔΙΝΌΝ· ζ.Ίωάν. Α. ΙΙερίάνογλους, Λ1ΒΕΡΙΙΟΥΛ·

ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΙ ΤΟΤ ΕΣΠΕΡΟΤ.

ζ. Γ. θ. Σκρινής.

ΡΟΥΣΓΣΟΥΚΙΟΝ Βουλγαρίας- ζ. Σταύρο; Χριστοδουλίδης.
ΑΘΗΝΛΙ καί ΠΕ1ΡΑΙΕΥΣ- κ. Δημ. Καρασπΰρος.
ΚΕΡΚΥΡΑ· κ. I. Ναχαμοϋλης.
ΖΑΚΥΝΘΟΣ· κ. Ν. ΙΙαππαδόπουλος.
ΒΩΛΟΣ· κ. Νικ. Γεωργιάδης, ιατρός. ΚΕΦΑΛΛΗΝΊΑ· κ. Πέτρος Μ. Γκΐντιλίνης. ΠΑΤΡΑΙ· κ. ΌΟων
Λεβέντης, διευθυντής τοϋ ύποκαταστήματο; τής 'Εθνική; Ί ραπέζης.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ καί ή λοιπή ΑΙΓΥΠΤΟΣ· κ. Πέτρο; Σαράντης, Βιβλιοπω/εϊον "Ό Φοΐνι;” έν ’Αλεξάνδρειά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΑΙΣ· κ. ’Ιωάννη; ΙΙαπάδης. βιβλιοπώλης. ΣΜΥΡΝΗ·
κκ. Δεκίπρης καί Σ’, καί κ. Φρ. Σαρίκας. ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ' κ. Σ. Γράσσος, βιβ
λιοπώλης' ΚΑΒΑΛΛΑ* κκ. Α. Γ. Κούζης καί Σ’ ΜΥΤΙΛΗΝΗ· κ. Ξενοφών
Γζορτζιώτης. ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ · Αίδεσ. Άνανίας Άλεξανδρίδης. ΣΑΜΟΣ· κ. Σταματιάδης, έφορος τή; Σαμιακή; Βιβλιοθήκης. ΒΗΡΥΤΤΟΣ· κ. Χρ. Χριστόφορου.
ΑΜΙΣΟΣ· κ Κ. Λαναράς, ιατρός. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡ,.ΤΙΙΣ- κ Άπ. έενουδάκης.

ΡΟΔ ·Τ· κ. Μ. Μαλλιαράκη;.
ΛΕΥΚΩΣΙΑ καί ΛΕΜΗΣΣΟΣ
κ. Ιωάννης ΙΙιερίδης.

Κύπρου·

κ. Π. Δ.

Παπαδάκης.

ΛΑΡΝΑΞ’

ΤΕΡΓΕΣΤΗ- κ. II. Περβάνογλου;.

ΚΑΛΚΟΥΓΤΑ ζ.Ίωάν. Κ. Σταυρίδης.

ΝΕΑ-ΥΟΡΚΗ· ζ Δημ Ν. Μιτότασης, γενικός πρόξενος τής

Ελλάδος.

Είς τά μέρη, ένθα είσέτι δεν έσυστήθησαν όριστικώς έπιστασίαι,
οί βουλόμενυι δύνανται νά γείνώσι συνδρομηταί έπί προκαταβολή τή;
έτησία; συνδρομή;, αποτεινόμενοι είτε κατ' εύθεΐαν είς τήν διεύθυνσιν
(Elsteb-Strassb No. 19) έν ΛΕΙΨΙΑι, είτε είς τά οικεία ταχυδρο
μικά γραφεία, τής διευθύνσεως τοϋ Εσπέρου συνεννοηβείσης περί τούτου
μετά τή; Γενικής Διευθύνσεως τών γερμανικών Ταχυδρομείων. Τό ψύλ
λον άποστέλλεται ελεύθερον ταχυδρομικών τελών.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ. Elsteb-Stbasse No. 19. Leipzig.

Συντάκτης- Δρ. I. ΙΙΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑι.

ELSTER-STR. 19.

Χαρτοπωλείο·» · Β. ΣΙΓ1ΣΜ0ΥΝΔ0Υ έν Βερολίνφ καί Λειψίφ. — Τύποι;· Γ. ΔΡΟΓΓΟΤΛΙΝΟΤ έν Λειϋία.

