ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΜΟΙΝΔΟΓΡΟΣ.
(Γενν. 1815, άποθ. 1883.)
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΙ )Σ ΚΟΤΜΟΥΝΔΙ»ΪΡ( ιΣ.
(Μετά είζόνος, Βρα σελ. 837.)

Διά τηλεγραφικού σύρματος ήγγέλθη ήμΐν
κατά πρώτον ή λυπηρά είδησις περί τού θανάτου
τού αειμνήστου ’Αλεξάνδοου Κουμουνδούρου,
ταλανισθέντος επί μακρόν ύπό επαράτου νοσή
ματος. ού αποτέλεσμα ύπήρξεν ή εις τον τάφον
κάθοδος αυτού. Το άκουσμα τής ειδήσεως ταύτης λυπηροτάτην αληθώς αϊσθησιν ένεποίησεν
εις τήν καροίαν παντός ακραιφνούς Έλληνος
άναλογιζομένου τήν μεγίστην συμφοράν καί εθνι
κήν ζημίαν, ήν ύπέστη το έθνος ήμών έπί τω
θανάτιυ τού διάσημου τούτου άνδρος καί χρησιμωτάτου συμπολίτου.
'Ο Κουμουνδοΰρος διανύσας επί πολλάς δε
καετηρίδας δόκιμον πολιτικόν βίον καί διακριθείς
έν αύτφ έπί συνάσει καί αγχίνοια, κατώρθωσε
ν’ άναβή έκ τών κατωτάτων εις τά δψιστα τής
πολιτείας αξιώματα καί καταστή ένεκα τούτου
εις τών μεγάλων εύεργετών τού έθνους αύτού,
ού τίνος τά ήνία κατεΐχεν έν ταΐς χερσίν αύτού
έπί πολλούς ενιαυτούς καί κατά πολλάς περιό
δους. ’Εάν τις έρευνήση άμερολήπτως καί έν
πνεύματι δικαιοσύνης τήν δλην πορείαν τού πο
λιτικού βίου τού άνδρδς τούτου θά εύρη αυτήν
βεβαίως μή άπηλλαγμένην σμικρών αμαρτημά
των, άναποσπάστων οντων. πολιτικοΐς άνοράσι τά
κοινά διαχειριζομένοις, καί δή τών άρτίως άναγεννηθέντων έθνών· πλήν τά πολιτικά αύτού
ταύτα λάθη συγκρινόμενα πρδς τάς μεγάλας
αύτού πολιτικάς άρετάς, προς τά έξοχα αύτοΰ
φυσικά τε καί επίκτητα πλεονεκτήματα, είσί
μηδαμινά καί άσήματα· καθ’ οσον ό άνήρ ούτος
θερμώς διαφλεγόμενος ύπδ τής εύγενούς ιδέας
τής προς τήν πατρίδα αγάπης έφάνη πάντοτε
φίλος τής τάξεως καί τού νόμου, δν είχε καθ’
άπαντα τον πολιτικόν αύτού βίον άριστον σύμ
βουλον καί ασφαλή δδηγόν.
Επ’ αύτού έδραζόμενος ήγωνίζετο ν’ άνεγείρη κατάλληλον πο
λιτικόν οικοδόμημα έν τή πατρίδι αύτού, ής
ύπήρςεν έγκριτον καί προσφιλές μέλος. Άλλ’
εί καί έν τή άνεγέρσει τοιούτου ηθικού ιδρύ
ματος πολλάς πολλάκις έδοκίμασε πικρίας καί
ύπέστη ίκανάς περιπέτειας, ούχ ήττον ούδέποτε
ήγανάκτησεν ένεκα τούτου ή άπεθαρρύνθη, έβαινε
δέ μόνον κανονικώς καί εύτόλμως εις τήν προ
αγωγήν καί έπί τδ οέλτιον ρύθμισιν τών κοινών
τής χώρας ήμών πραγμάτων, βουλεύων καί βουλευόμενος, ελέγχων καί έλεγχόμενος.
'Ο ’Αλέξανδρος Κουμουνδοΰρος ένεργών έν
τιρ πολίτικο» βίφ καί κατέχων τά υψιστα έν
αύτιμ άξιώματα ήγωνίζετο άκαμάτως νά έξεύρη
διά τής ένεργείας τής πεφωτισμένης αύτοΰ διά
νοιας καί μακράς περί τά πολιτικά πείρας τά
μάλλον κατάλλητα μέσα, τά δυνάμενα νά συντελέσωσιν εις τήν όσον οιόν τε προσφορωτέραν
έφαρμογήν καί εύρυθμον λειτουργίαν τών διοι
κητικών τοΰ κράτους θεσμών, καί έν γένει τά
άφορώντα εις τήν υλικήν καί ηθικήν πρόοδον
τής 'Ελλάδος· χάριν δέ τής έπιτεύξεως τής
υψηλής καί εύγενούς ταύτης ιδέας, ήτις ήν δΓ
αύτόν λίαν ισχυρόν έλατήριον πρός δραστηρίαν
ένέργειαν, καί πολλών πραγμάτων κακώς κειμέ
νων έν τή ήμετέρα χώρα τήν θέσιν ήλλαξε καί
ήνώρθωσε διά τής έπί τό βέλτιον τροπής αύτών,
καί μεγάλων έτι άγαθών πρόξενος τή προσφιλεΐ
ήμών πατρίδι έγένετο, έφ’μρ καί μεγάλης άπήλαυεν εύνοιας καί βαθείας έτύγχανεν ύπολήψεως
παρ’ άπάντων τών δμογενών αύτοΰ.
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Έκτος δέ τών εύγενών τούτων αισθημάτων
έκόσμουν τόν έξοχον τούτον πολιτικόν ανδρα και
πολλαί άλλαι άρεταί· διότι οσάκις έλάμβανεν
ούτος εις χεΐρας τήν διοίκησιν τών κοινών πραγ
μάτων, καθ’ ήν ίκανάς ύφίστατο δυσχερείας, ούκ
όλίγας δέ καί συγχύσεις, ότέ μέν άποκρούων
παραλόγους ή έκνόμους συναδέλφων αξιώσεις ή
καί πολλών άλλων τοΰ ελληνικού κοινοβουλίου
μελών αιτιάσεις, ότέ δέ καί ελέγχων ή άνασκευάζων πάσαν κατ’ αύτοΰ έπιρριπτομένην μομφήν,
ήσθάνετο βαθέως τήν μεγάλην ήν έπί τούτο»
έφερεν εύθύνην, ής τό έπαχθές βάρος έζήτει
πάντοτε ν’ αποθέτη ούχί άδικαιολογήτως, άλλά
διά λόγων ίσχυρώς καταπειστικών καί άποχρωσών ενδείξεων περί τοΰ ορθού και δικαίου τών
ένεργειών καί πράξεων αυτού, άς ασμένως προέβαλλε, καί δή έν ήρέμω πνεύματι καί ψυχική
γαλήνη, ύπό τήν κρίσιν καί έξέλεγξιν ού μόνον
τής εθνικής αντιπροσωπείας, άλλά καί αύτού
τοΰ κοινού· συν τούτοις δέ καί άγορεύων άπό
τού βήματος τοΰ βουλευτηρίου έτήρει τήν δέουσαν
αξιοπρέπειαν, σεβασμόν άληθώς έπιβάλλουσαν
τοΐς άκροωμένοις, καθ’ οσον ούδέποτε παρεξετρέπετο εις αποτόμους αντεγκλήσεις ή άνοικείους
έκφράσεις, ούδέποτε ύπερέβαινε τά όρια τοΰ άρμόζοντος καί πρέποντος, ούδ’ εισήρχετο επίσης
εις συζητήσεις «οπλισμένος μέ τά όπλα τών
σφοδρών κομματικών παθών, τούθ’ δπερ ήν
ξένον καί άλλότριον τίρ ήδυτάτω αύτού χαρακτήρι, έφ’ ω καί τό εύφημον έπίθετον γλυκύ
τατος προσέλαβεν, άλλ’ ήτο πράος τό ήθος,
άκακος τήν καρδίαν, μειλίχιος τον τρόπον, φιλεύσπλαγχνος, επιεικής καί διαλλακτικός, έν οίς
προτερήμασι κατώρθου πολλάκις νά έξασθενή
τήν δύναμιν τών πρός σύγκρουσιν παρασκευαζό
μενων διαφόρων άνδρών, τών έν διαφόροις πολιτικαΐς άποχρώσεσιν άνηκόντων, νά κόπτη μετά
δεξιότητος τάς (ΛζΛς τών πρός έριδας άναφυομένων παθών αύτών, νά έξομαλίζη δέ καί τήν
ύδόν τήν πρός ειρηνικήν συζήτησιν άγουσαν, καί
αύτών έτι τών άντιπάλων τήν κατ’ αυτού οργήν
ή άγανάκτησιν ν’ άποσβύη, ένίοτε δέ καί εις
εύνοιαν νά μετατρέπη.
Ιδού τοιοΰτος έν συνόψει υπήρξεν ό αοίδιμος
πολιτικός άνήρ, ού τίνος τήν στέρησιν βαθέως
αισθάνεται καί πενθεί σήμερον ού μόνον ή 'Ελ
λάς, άλλά καί σύμπας έν γένει ό Ελληνισμός·
νύν δέ καταλήξας τον βίον αύτοΰ, άγωνισθείς
τόν όψηλόν καί εύγενή ύπέρ πατρίδος άγώνα,
έφείλκυσεν εις εαυτόν τήν άγάπην καί εύνοιαν
άπάντων τών ομογενών αύτού, οΐτινες μετ’ εύφημιας έν τίρ μελλοντι μνημονευσουσι τοΰ προσφι
λούς αύτοΰ δνόματος, και έκτήσατο παρ’ αύτοΐς
μνήμην αγαθήν καί δόξαν άληκτον.
Έν Λειψία.

Κ. Κ.

Η ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ.
(Μετά είζόνο;, Βρα σελ. 341.)
Τό κάτωθι άρθρο·» όφείλομεν εις τόν γλαφυρόν
κάλαμον εύγενούς φίλου, κατοίκου Κεφαλληνίας. Ί2ς
θέλει Γόει ό αναγνώστης, ή ουραία έλληνική νήσος περι
έχει πλείστας Βσας γραφικυιτάτας τοποθεσίας, αΐτινες
δυστυχώς δέν έφωτογραφήθησαν είσέτι. Τήν συνοδεύουσαν τό άρθρον τούτο εικόνα όφείλομεν εις τήν προ
θυμίαν καλού ήμών φίλου καί ενθέρμου πατριώτου, τού
Κυρίου Σπυρίδωνος Τυπάλοου Φορέστη.

ΤΙ μεγίστη τών Ίονίων νήσων κεΐται ύπό
τόν 38° 8' εως τοΰ 38" 47' βορείου πλάτους

καί ύπό τόν 38” εως τοΰ 38"40' μήκους αντί
κρυ τής εισόδου τοΰ Κορινθιακού κόλπου, διαχωριζομένη άπό τής Ιθάκης διά τοΰ Γουίσζαρδίου πορθμού καί έχουσα 1G */4 περίπου τετραγ.
μιλιά κατ’ έπιφάνειαν έκτασιν καί 90 χιλιάδας
κατοίκων, περιέχουσα τρεις πόλεις, δύο κωμοπόλεις, τρία προάστεια καί 240 χωρία. ΊΙ
Κεφαλληνία παράγει άξιόλογον ποσότητα κοριν
θιακών σταφίδων, έλαιόλαδον, οίνον άριστον,
βάμβακα, δημητριακούς καρπούς, μέλι, άρίστους
πέπονας, κίτρα, λεμόνια, πορτοκάλλια, ών γίνεται
έτησίως εξαγωγή, ένασχολουμένων τών κατοίκων
μετά πολλής δραστηριότητας καί φιλοπονίας εις
τήν γεωργίαν, εις τό έμπόριον, τήν ναυτιλίαν
καί τήν αλιείαν. Τά πλοία αύτής, ιστιοφόρα
τε καί άτμοκίνητα, μικρά καί μεγάλα, έν συνόλω
συμποσοΰνται εις 600.
Τό πάλαι ή νήσος είχε τέσσαρας επισήμους
πόλεις, τούς θρόνους (porto Poro), τούς Κρανίους, τήν Πάλην καί τήν Σάμην, έξ ής καί
διετήρησε τό όνομα έπί πολύν χρόνον ολόκληρος
ή νήσος. Τό μέν όνομα Κ ε φ α λ ο νί α έσχεν άπό
Κεφάλου, νέου τίνος έπεράατου, υιού κατά μέν
τινας τοΰ Έρμού καί τής Κρεούσης, κατ’ άλλους
δέ τοΰ βασιλέως τής Φωκίδος Δηϊονέως καί τής
Διομέδας. Ό Δηϊονεύς φονεύσας τήν εαυτού
σύζυγον ΙΙρόκριν κατεδικάσθη ύπό τοΰ Άρείου
ΙΙάγου εις έξορίαν έπί τής νήσου ταύτης. Ιήν
δέ προσωνυμίαν, ήν έτι καί νύν διατηρεί, Κε
φαλληνία, ή νήσος κέκτηται άπό τής ρωμαϊ
κής κατακτήσεως, κατά τήν διάρκειαν τής όποιας
έκαλεΐτο Cefallenia, μετά τήν πτώσιν τής μα
κεδονικής κυριαρχίας, ύφ’ ής τό κράτος έπί τινα
διετέλεσε χρόνον.
Ό χαρακτήρ τών Κεφαλλήνων είναι έν γένει
σοβαρός, σπουδαίος καί πρωτότυπος, ιδιόρρυθμον
έκτύπωμα τοΰ έπικρατοΰντος έν τή νήσ<;> κλί
ματος, πρός τό εύμετάβλητον καί άστατον τοΰ
όποιου παρίστησιν ένίοτε μεγάλην άντίθεσιν διά
τε το ευσταθές καί ειλικρινές αύτοΰ. Ίά ήθη
αύτών είσίν ώς έπί τό πολύ χρηστά, οί τρόποι
των αφελείς, εύπροσήγοροι καί ζωηροί, τα έθιμα
των λιτά, αί κυρίαι αύτών κλίσεις σεμναί καί
μεγαλοπρεπείς έπιρρέπουσαι πρός τε τον πλούτον
καί τήν δόξαν, ή ενδυμασία των απλή καί κομ
ψή, ότέ μέν πολυτελής, ότέ δέ οικονομική κατά
τάς περιστάσεις, ή καρδία αύτών είναι έλευθέριος, φιλόκοσμος, φιλοπερίεργος καί φίλη τών
συμποσίων καί τής εύθυμίας, τής έπιδείξεως,
τών διαδηλώσεων καί τών άστειοτήτων, έν αις
παν ο,τι άπάδει πρός τήν ειλικρίνειαν καί τήν
χρηστότητα ειρωνεύεται καί χλευάζεται εύφυέστατα. Οί κάτοικοι είσίν άρκούντως νοήμονες,
έπιχειρηματίαι, τολμηροί, γενναίοι, φιλόξενοι,
φιλόμουσοι καί ιδίως μεγάθυμοι, έπαξίως τής
όμηρικής αύτών προσωνυμίας. *)
ΊΙ νήσος περιέχει έπιμήκη άλυσιν βουνών
άπό βορρά πρός άνατολάς, βπου κεΐται τό "μέλαν όρος”, ό παρά τοΐς άρχαίοις Αίνος (τό
κοινώς λεγόμενον Μεγάλο Βουνό ή Έλατοβοΰνι),
έχων ύψος 1,102 μέτρων, κατά τό άκρον τοΰ
μεσημβρινού μέρους τής νήσου κατακορύφως τοΰ
’Αρχιπελάγους· διατελεΐ δέ χιονοσκεπής άπό τοΰ
Δεκεμβρίου μέχρι τού Μαίου. Κατά τούς άρχαίους χρόνους το όρος τούτο ήτο πέρίφημον
*) ’Ενταύθα έπιτραπείτω ήμΐν νά προσθέσω;ιεν δτι
Β,τι πρό πάντων διακρίνει τούς Κεφαλλήνα; είναι ή
ακραιφνής φιλοπατρία, ήν διατηρούσι πάντοτε ζωηροτάτην Βπου γης εύρίσκονται. Σ. τ. Δ.
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διά τον επ’ αύτοΰ ναόν τοΰ Αΐνεισίου Διος καί
διέπρεπεν έπι ταΐς έν αύτω τελουμέναις σπονδαις άρχομέναις έκ συνθήματος άπ’ αύτοΰ πρός
εναρξιν τών επί τών απέναντι τής ’Ακαρνανίας
όρέων ωσαύτως τελούμενων σπονδιΰν. ’Επί τής
κορυφής αύτοΰ. όπου διασώζεται ό Μέγας Σωρός
τών άποσπονδίων δστέων, τό θέαμα είναι καί
μεγαλοπρεπές καί μαγευτικόν. Πανόραμα θέας
έκπληττε·, τήν δρασιν τοΰ έπ’ αύτού θεωμένου
εν μέρος, τό σπουδαιότερου τής Κεφαλληνίας,
τήν άλυσιν τών πέριξ υψωμάτων τής Στεριάς
Ελλάδος καί τής Πελοπόννησου μέχρι τής
Ηπείρου. Φαίνονται έξ αύτοΰ ή ’Ιθάκη, ή Λεύ
κάς, ή Κέρκυρα καί αί Έχινάδες.
Έπ’ αύτοΰ κυματίζουσιν ύπερηφάνως έλάτη
αποτελοΰντα δάσος παράγον άφθονον ξυλείαν,
καί άλλα δένδρα, οίον πτελέα·., δρύς καί ξυλοκερατέαι· θά είχε δέ μεγαλειτέραν έκτασιν τό
δάσος τούτο καί άπό κορυφής μέχρι ποδών θά
εκάλυπτε τό όρος, είμή έκαίετο κατά λάθος ενός
τών ποιμένων άνενεώθη όμως άρκοάντως καί
άπαρτίζει πυκνήν καί έπιμήκη τού Αίνου κόμην.
Ιό όρος Αίνος έφελκΰει τήν προσοχήν παντός
θεωμένου αύτό, προ πάντων τών έκ Κεφαλληνίας
^ερχομένων περιηγητών, οΐτινες συχνάκις έπισκεπτονται αύτό. II έπ’ αυτού θερινή διαμονή
είναι όσον εύάρεστος καί τερπνή, επί τοσοΰτον
και υγιεινή διά τό εύάερον τοΰ μέρους, ώστε
και φθισιώντες έπ αύτοΰ κατά τήν έποχήν τού
θέρους θεραπεύονται έν τω πρώτφ τής νόσου
σταδίι;». 1ά αλατοφόρα τής νήσου παράλια είσί
σπουδαία, πλήρη όρμων καί λιμένων, έν οίς
πρωτεύει ό αύτοφυής καί εύρύτατος λιμήν τοΰ
’Αργοστολιού διατεμνόμενος ύπό γεφύρας κατά
τα τρία τέταρτα τής περιφέρειας αύτοΰ. ΊΙ
γέφυρα, σχεδιασθείσα ύπό τοΰ περιωνύμου Ελ
βετού μηχανικού Debosset έν έτει 1817, θαυ
μάζεται διά τε τήν έκτασιν, τήν συμμετρίαν,
τήν στερεότητα, μεγάλην παρέχουσα χρησιμότητα
συγκοινωνίας μετά τών πλησιοχώρων τή πόλει
μερών καί αυτών έτι τών άπωτάτων, <όν αί απο
στάσεις δι’ αύτής έπί πολύ συντομεύονται. ΊΙ
γέφυρα αύτη διακρίνεται έπί τή καλλονή τοΰ
ρυθμού τής αρχιτεκτονικής, φέρουσα κατά τό
μέσον αύτής έν παρεξοχή μεγαλοπρεπή κίονα
εκ ψαμμώδους λίθου ώς μνημεΐον επιμαρτυρούν
τήν έποχήν καί το όνομα τοΰ άρχιτέκτονος.
Η πρωτεύουσα τοΰ ’Αργοστολιού πόλις
κειμένη έπί τής μεσημβρινοανατολικής άκτής ■
τοΰ Ομωνύμου λιμένος, έν <ρ δύνανται νά σταθμεύσωσι καί ασφαλώς νά διαχειμάσωσιν Ολό
κληροι στόλοι, φέρει σχήμα ημικυκλίου, εις
τρεις καμπύλας γραμμάς διαιρουμένου, έκτάσεως
μεγάλης άναλόγως τοΰ πληθυσμού, συμποσουμένου εις 12 περίπου χιλιάδας κατοίκων θεμελιωθείσα μετά τήν άρσιν τής έπί τών Ίονίων νήσων
Ενετοκρατίας, κτισθεΐσα δέ, καί μετά τόν έν
ετει 1867’Ιανουάριου 23 καταστρεπτικόν σεισμόν
άνακαινισθεΐσα κατά τον νέον εύρωπαϊκόν ρυθμόν
οι αγυιών ευρυχώρων, εύθυγγοάμμων, καθωραϊζομένων ύπό λαμπρών πεζοδρομίων καί δενδροστοιχιών, πρασινιζουσών παρά μεγαλοπρεπείς
οικοδομάς, καί έφάμιλλος πρός άλλας τής Ανα
τολής πόλεις, παρίστησι σχέδιον καί καλλονήν
αμφιθεάτρου άπό τών άπέναντι βουνών, έξ ών
τέρπεται ή όρασις τοΰ θεατού έπί τή έκτάσει
αύτής άνερχομένη μέχρι σχεδόν τών άποτόμων
κορυφών τών πέριξ λόφων. Ή άποψις τής
πόλεως ταύτης είναι όντως άξια πανοράματος
καί άξια λόγου ιδία διά τά έν αύτή διακρινόμενα μεγαλοπρεπή δημόσια καί εταιρικά κατα
στήματα. Δημόσια μεν είσί τά Δικαστήρια
κείμενα έν τή μεσαία καί ώραιοτέρα πλατεία,
τό Τελωνεΐον έπί τής προκυμαίας έν κεντρικωτάτη κείμενον θέσει καί έχον άπέναντι τό ΰπό-
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στεγον τής οιαμετακομίσεως τών εμπορευμάτων,
τά Δεσμωτήρια, κτίριον άριστα διεσκευασμένον
καί άμιλλώμενον προς τό έν Κερκύρα, εύρωπαϊ
κόν καθ’ όλου, ό Στρατών μεγάλης χωρητικό
τητας, άπαντα ταύτα οίκοδομηθέντα παρά τής
πρώην άγγλοϊονίου Κυβερνήσεως· έταιρικά δέ ή
Ίόνιος Τράπεζα καί τό ώέατρον εύρωπαϊκής
άρχιτεκτονικής. τά δι’ άτμομηχανής αρτοποιεία
πέντε τόν άριθμόν, τό τής οινοποιίας παράγον
άριστην ποιότητα καί ικανήν ποσότητα οίνων
προς αποστολήν καί κατανάλωσιν έν τω έξωτερικ<μ
Τρεις ώραΐαι πλατεΐαι, ή τής Ένώσεως
εύρυχωροτάτη πρός τό βορειοδυτικόν μέρος τής
πόλεως, προσφορωτάτη εις τά στρατιωτικά γυ
μνάσιά, φέρουσα έπί ύψώματος διαγωνίως τον
χαλκοΰν άνδριάντα τοΰ πρώτου Άρμοστοΰ καί
συνταγματοθέτου τής πρφην άγγλοϊονίου Πολι
τείας, Σίρ Θωμά Μαιτλάνδου· ή πλατεία τών
Δικαστηρίων, πολυτελής καί καθωραϊσμένη ύπό
δενδροστοιχεκΰν έπί τό εύρωπαϊκώτερον · καί ή
πλατεία τοΰ 'Ωρολογίου, τετράγωνος καί πλα
κόστρωτος, χρονολογουμένη άπό τής εποχής τών
Ενετών — είσί καί αύται άντικείμενα πολλοΰ
λόγου άξια διά τήν κομψότητα καί καλλονήν
αύτών. ΊΙ άγορά έπί τής προκυμαίας, άρκούν
τως ευρύχωρος καί έσωτερικώς άριστα «υκοδομημένη καί έν πλήρει διατελοΰσα καθαριότητι,
και παρα τό μεσημβρινοανατολικον άκρον τής
πρώτης καμπύλης γραμμής τοΰ ’Αργοστολιού
κειμένη, καί ό Φόρος, οδός λιθόστρωτος διατεμνουσα ολόκληρον τό παλαιόν τής πόλεως
μέρος άπό τοΰ ενός άκρου εις τό άλλο.
Οί δρόμοι τής νήσου είσί πλείστου λόγου
άξιοι διά τό εύρος, τήν στερεότητα καί τήν καλ
λονήν, συγκοινωνοΰντες μετά πολλών καί δια
φόρων αύτών διακλαδώσεων καθ’ απασαν τήν
επιφάνειαν καί περιφέρειαν, άμαξητοί καί ύπερβαίνοντες δλας τάς άνωμαλίας καί άνωφερείας τοΰ
εδάφους, τοΰ όντως βουνώδόυς, άποτόμου, από
κρημνου καί που άβάτου. Έφ’ άμάςης δύναταί
τις νά διέλθη ολόκληρον τήν νήσον καί περιη
γούμενος να φθάση μέχρι ιού δάσους τοΰ Αίνου,
επί τής εισόδου τού οποίου διασώζεται οίκίσκος,
εν ιμ καταλυουσι συνήθως οί προσερχόμενοι ξένοι.
1ά στενά όρια καί τό είδος τής περιγραφής
δεν έπιτρέπουσιν ήμΐν λεπτομερή καί κατ’ όνομα
μνείαν τών δρόμων τούτων · άναφέρομεν μόνον
τον άξιολογώτερον καί διά τό μήκος θαυμασιώτερον, άγοντα έξ ’Αργοστολιού διά τής παραλίας
εις Γουϊσκάρδον έπί έννεάωρον, όντα δέ λελαξευμένον έπί υψηλών, άποκρήμνων καί φρικωδών
βράχων, ίδια έπί τοΰ άνωθεν τής θαλάσσης
όψουμένου βουνού φέροντος διά τό στρογγυλοειδές
καί απότομον τοΰ σχήματος αύτοΰ τήν επωνυ
μίαν Χειμωνικόν, καί τοΰ έτι ύψηλοτέρου καί
φρικωδεστέρου τήν θέαν Χάράκος, ού τίνος ή με
γαλοπρεπής όψις άπό τής εύρείας καί εύθυγράμμου
όδοΰ μετριάζει τήν έκπληξιν καί τόν φόβον τοΰ
περιηγητοΰ όρώντος παρά πόδας έν μακροτάτη
άποστάσει άξέστου καί άγριου ρωμαντισμοΰ ποι
κιλίαν. Οί δρόμοι οότοι κατεσκευάσθησαν διά
καταναγκαστικής έργασίας έπί τής τοποτηρητείας
τοΰ έξοχου μηχανικού καί είτα στρατηγού ’Άγ
γλου Σίρ Καρόλου Νάπιερ, τού εύαρεστοτάτας
αναμνήσεις έν τ<ΐ» τόπω καταλιπόντος διά τε τήν
οδοποιίαν καί διά τά λοιπά κοινωφελή παρ’
αύτού ποιηθέντα δημόσια έργα τής Κεφαλληνίας.
Τό έδαφος καί τοι ώς έπί τό πολύ πετρώδες,
καθό ηφαιστειώδες καί περιέχον τιτανούχους ούσίας είναι γόνιμον καί μετά πολλής τής επι
μέλειας καλλιεργούμενον άφθονα παράγει προϊ
όντα, ών τά κύρια ό σταφιδόκαρπός, ού τίνος ή
έξαγωγή κατά μέσον δρον ανέρχεται εις 23 έκατ.,
τό ελαιον καί ό οίνος.
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ΊΙ νήσος Κεφαλληνία περιέχει 18 μονάς, έν
αις μοναζουσι 260 μοναχοί διατρεφόμενοι έκ
τών είσοδημάτοιν τών μον«ΰν άνερχομένων εις
80 χιλιάδας δραχμών. ΊΙ κυριωτέρα τούτων
καί άλλοτε πλουσιωτάτη, κειμένη έν τινι ώραία
καί χλοερωτάτη κοιλάδι καλουμένη 'Ομαλά παρά
τους πρόποδας τού Λίνου, ονομάζεται Μονή τοΰ
Οσίου άγ. Γερασίμου, ού τίνος τό θαυματόβρυτον
σώζεται λείψανον καί εις τήν μνήμην τοΰ’όποίου
τελείται δίς τοΰ έτους πανήγυρις.
ΊΊ νήσος περιέχει δλην τήν ποικιλίαν, δη
λαδή παρα τους πρόποδας τοΰ Μελανός Όρους,
τών βουνών καί τών λόφων, πεδιάδας, κοιλάδας,
λιμνας, ποτάμια, κρήνας καί ύδρομύλους πλήν
τής πληθυος τών έπί ύψωμάτων εργαζομένων
άνεμομύλων. Έν τοΐς ύδρομόλοις παρατηρεϊται
κατά τήν δυτικήν προεξοχήν τοΰ λιμένος Αρ
γοστολιού φαινόμενον περίεργον, ήτοι έντός αύτοφυοΰς καί περιβεβραχωμένης καταβόθρας άδιάκοπος εισροή τοΰ θαλασσίου υδατος, ού ή έξοδος
μεθ ολας τας έπιστημονικάς έρεύνας διατελεΐ
έτι καί νύν μυστηρκόδης, καταπληκτικού όντος
τοΰ ρεύματος κατά τήν έν τή καταβόθρα στάσιν
και δίνην αύτοΰ, ούδαμώς αύξομειουμένου τοΰ
όγκου τού θαλασσίου υδατος έν αύτή· φαινόμενον
δπερ θέλει άείποτε διεγείρει τό ενδιαφέρον τής
φυσικομαθηματικής έπιστήμης.
"Ετερον φαινόμενον έπίσης αξιοπερίεργο·»,
σπουδαίας άντικείμενον μελέτης άπασχολούν τήν
προσοχήν τών περί τούς νόμους τής φυσικής
ισορροπίας ασχολούμενων, είναι ή έν τή δυτική
άκρα τής χερσονήσου ΙΙάλης έντός τής θαλάσσης
παρά τήν άκτήν άδιακόπως σαλευομένη πέτρα,
οτε μεν αποσπωμένη ότέ δέ μετά τής αύτής
άκτής ένουμένη.
Αί πεδιάδες, οι λειμώνες καί αί κοιλάδες
τής νήσου εισί τά μέγιστα ενδιαφέρουσα·, διά τε
τήν έκτασιν καί τήν καρποφορίαν. Μεταξύ τών
πεδιάδων διακρίνονται ή ονομαστή τής «όραίας
καί πολυθέλγητρου Αυβαθοΰς πεδιάς καί ή τοΰ
Έλέου μεσημβρινοανατολικώς τής νήσου κείμενα·,
ένώπιον άχανοΰς καί διαυγεστάτου όρίζοντος καί
περιβρεχόμεναι ύπό τών κυμάτ<υν γελοεσσών
άκτών. Έκ τών λειμώνων τό Λειβάδι προς τό
βορειοδυτικόν τής Πάλης μέρος, έπεκτεινόμενον
κατά τό μέγιστον τής παραλίας τού μυχιαιτάτου
δρμου, καί ό Κούταοος κείμενος έπί τοΰ έτέρου
αντιθέτου άκρου τοΰ λιμένος, έχων ικανήν έκτασιν
καί έν ω ή βαμβακοφυτεία είχε ποτέ εύδοκιμήσει.
Εν τ<ΐ> λειμών, τοΰ Ληξουρίου εΐχον
έμφυτευθή ύπό τίνος Χαρβούρη άποικιακά είδη,
οια ζακχαρις, καφφές, όρύζη καί λουλάκι, άτινα
κατ’ άρχάς μέν εύδοκίμησαν, μετά δέ τήν άδικον
τοΰ καλλιεργητού άπιόλειαν δέν έπανελήφθη ή
καλλιέργεια αύτών.
II άποξήρανσις τοΰ Κουτάβου, δπου άπλετα
λιμνάζουσιν έκ θαλάσσης καί άπό κρηνών προερ
χόμενα ΰδατα σχηματίζοντα έλος χρήσιμον μό
νον πρός κυνηγεσίαν τών θαλασσίων πτηνών έν
τή κοιλάδι Κραναίας, θά ήτο εύχής έργον καί
χάριν τής ύγείας τών κατοίκων τής πόλεως Αρ
γοστολιού καί διά τό εισόδημα, δπερ θά παρεΐχεν ή έμφύτευσις αύτοΰ έκ διαφόρων πολλών
καί ποικίλων δένδρων καί μάλιστα άποικιακών
ειδών, ώς έπίσης καί ό τοΰ Ληξουρίου λειμών.
Μεταξύ τ«ον κοιλάδων ή μεγίστη καί τά μά
λιστα ένδιαφέρουσα είναι ή τοΰ Ηρακλείου έν
τφ δήμιο Πρόνων, άξιοσημείωτος διά τε τήν
έκτασιν καί τήν ποικίλην καρποφορίαν, ιδία τοΰ
σταφιδοκάρπου καί τού έλαιολάδου, διασχιζομένη
ύπό ποταμίου πηγάζοντος έκ τής άβύθου (άβύσσου), ένθα τό ύδωρ έν λίμνη κατά τήν άποτερμάτωσιν τής βορειοανατολικής τού Αίνου κλιτύος περιρρέον παρέχει καταπληκτικόν δγκον
άνευ πυθμένος. Έν τίρ άμέτρφ βάθει σχήμα-
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τίζεται άπορροφητική δίνη παρασύρουσα είς τδ
χάος τής αβύσσου τοΰ ΰδατος παν τδ προστυχδν
καί παχυτάτους άναδίδουσα έγχέλεις. Έτέρα
άβυθος παρομοία άλλ’ άνευ ποταμίου ύπάρχει
έν τή περιοχή Σάμης παρά τούς πρόποδας τής
αρχαίας άκροπόλεως καί κατά τδ τέρμα τής
παναρχαίας τών Σαμίων πόλεως. Τδ διττόν
τοΰτο φαινόμενον πολυειδώς καί πολυτρόπως
έξηγούμενον παρά τών έπισκεψαμένων αύτδ ξένων
φυσιοδιφών, καί νΑγγλων καί Γάλλων, ιδία δέ
Γερμανών, ώς Αποτέλεσμα άνωτάτης υποχθονίου
έκρήξεως ηφαιστείου πυρός, αποδίδεται είς δια
φόρους τοΰ έδάφους αιτίας διεξερευνηθείσας μέν
άλλ’ έπιστημονικώς άχρι τοΰδε Ανεξήγητους.
’Αρχαιολογικά μνημεία διασώζονται έν τε
τή Σάμη, τοΐ; ΙΙρόνοις καί τή γή τών Ταφίων
καί Τηλεβόων έν τή περιοχή Πάλης. Τδ σχήμα
τής πόλεως ’Αργοστολιού παρίατησιν άποψιν αμ
φιθεάτρου.
Μεταξύ δλων τών έξοχών τής νήσου διαπρέπει έν έξαμιλλίφ άπό Αργοστολιού άποστάσει
ή φυσικών καλλονών καί θέλγητρων έμπλεοι;
Λυβαθώ, περικεκοσμημένη ύπδ σειράς λόφων
καί έκτεταμένων πεδιάδων, καί περιέχουσα σπου
δαίας κώμας καί χωρία, διά μεγαλοπρεπών οι
κοδομών ηύτρεπισμένη έπί το εύρωπαϊκώτερον
μετά Ανθώνων καί παραδείσων αναψυκτικών.
Ιδίως οί κήποι καί τά περιβόλια τών δπωροφόρων δένδρων καί άνθοφόρων έν τω μέσω κρη
νών καί ρυακίων έκδηλούσιν δ,τι ώραΐον, ύψηλδν
καί άξιοθαύμαστόν. Έν γένει δέ αί καλλοναί
τής νήσου Κεφαλληνίας, τής δρεινής καί πολυλόφου καί ύπδ πολλών καί διαφόρων δροπεδίων
διασχιζομένης, καί πεδινής ατε παραδείσιου
μετά κλίματος ύγιεινοΰ, καίτοι εύμεταβόλου,
παριστώσιν έν συνόλω τήν ενότητα έν τή ποικιλίφ τής φύσεως.

ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΤΑΦΟΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
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(Συνέχεια καί τέλος.)
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Μικρόν τι πλέον τών τριών μηνών ύπελείπετο
ΐνα συμπληρωθή τριακονταετία άφ’ ής ό ’Όθων
έπάτησεν έπί τοΰ έλληνικοΰ εδάφους, οτε έξ
άποκέντρου τινδς δρμου τής Σαλαμΐνος έξεδόθη
το έγγραφον τούτο·
“"Ελληνες! Πεπεισμένος δτι μετά τά τελευ
ταία συμβάντα, ατινα έλαβον χώραν είς διά“φορα μέρη τοΰ βασιλείου καί ιδίως εις την
"πρωτεύουσαν, ή περαιτέρω έν Έλλάδι διαμονή
"μου κατά τήν στιγμήν ταύτην ήδύνατο νά φέρη
“τούς κατοίκους αύτής είς ταραχάς αιματηρά;
“καί δύσκολους νά καταβληθώσιν, άπεφάσισα
"ν’ Αναχωρήσω έκ τοΰ τόπου τούτου, τον όποιον
"ήγάπησα καί είσέτι αγαπώ, καί προς τήν εύη“ μέριαν τοΰ όποιου άπδ τριακονταετίας σχεδόν
"ούτε φροντίδων ούτε κόπου έφείσθην. Άπο"φεύγων πάσαν έπίδειξιν, είχον προ δφθαλμών
“μόνον τά αληθή τής'Ελλάδος συμφέροντα καί
"πάσαις δυνάμεσι προσεπάθησα νά προαγάγω
"τήν ηθικήν καί υλικήν αύτής άνάπτυξιν, έπι"στησας ιδίως τήν προσοχήν Μου είς τήν άμε"ρόληπτον τής Δικαιοσύνης Απονομήν· οσάκις
'δ* έπρόκειτο περί τών κατά τοΰ προσώπου Μου
πολιτικών εγκλημάτων έδειξα πάντοτε μεγίστην
' επιείκειαν καί λήθην τών πεπραγμένων. Έπι“στρέφων είς τήν γήν τής γεννήσεώς Μου λυποΰ"μαι άναλογιζόμενος τάς συμφοράς, ύφ’ ών έπα“πειλεΐται ή προσφιλής Μου Ελλάς έκ τής
“νέας πλοκής τών πραγμάτων, καί παρακαλώ

“τδν εύσπλαγχνον θεόν ν’ Απονέμη πάντοτε
' τήν χάριν του εις τάς τύχας τής Έλλάδο:!
"Έξεδόθη έκ τοΰ λιμένος τής Σαλαμΐνος
"τή 12 24 ’Οκτωβρίου 1862.
’Όθων.”
Ούδέ κατ’ έλάχιστόν τι άνήκει ένταύθα ή
έξέτασις τής έν Έλλάδι πολιτείας τοΰ Όθωνος
και τών προκαλεσάντων τήν έκθρόνισιν αύτοΰ
αιτίων, έσωτερικών ή έξωτερικών. ’Εκφράζω
μόνον τήν πεποίθησίν μου, δτι τάς τύχας τών
εθνών δέν διευθύνει μόνη ή φρόνησις, ή ή Ασυνεσία τών Ονητών. Οΰτως έδοξε, καί ό Όθων
τή εσπέρα τής ανωτέρω ήμέρας άπέπλευσε τής
Έλλάδο; "του” έπιβαίνων τοΰ αγγλικού πολεμικοΰ 'Σκύλλης”, συνοδευομένου ύπδ τοΰ γαλ
λικού προσκόπου “Έλάφου”.]
Ύπδ [ποια συναισθήματα, ύπδ ποιας άλγηδόνας έβλεπεν ό "Οθων μετά τής ’Αμαλίας δι’
ύστάτην φοράν κατά τάς δύο έπομένας ήμέρας,
τήν 13 καί 14 ’Οκτωβρίου, έκ τοΰ καταστρώ
ματος τής “Σκύλλης” τά λεΐα καί κυανά όρη
τής Πελοπόννησου καί τής Στερεά; διά τής
λεπτής καί διαφανούς ατμόσφαιρας τοΰ ελλη
νικού ούρανού! Πώς άπεχαιρέτα ό ύγρδς δφθαλμός
των τάς παραλίας τής Ελλάδος, άς αύτοί εύρον
έρείπια έρημα, καί άς τώρα καταλείπουσι βριθούσας πληθυσμού καί πλούτου! Τοΰτο δύναται
νά φαντασθή πάς ό έκ τών έν τοΐς άνωτέρω
άτάκτως καί Ασθενώ; έκτεθέντων περί τής άφοσιώσεως, τών θυσιών καί τών πεπραγμένων ύπο
τοΰ ’Όθωνος καί τής οικογένειας αύτοΰ ύπέρ τής
Ελλάδος, σχημάτισα; ιδέαν περί τή; αγάπη;
καί λατρεία; αύτοΰ πρδ; ταύτην τήν θετήν πα
τρίδα του, ήν δμως άναντιρρήτω; έθεώρει προσφιλεστέραν τή; γεννησάση; αύτόν. Μεγίστη
άπόδειξι; τούτου είναι ή έκφρασις εύχών ύπέρ
τή; Έλλάδο; καί τή; εύημερίας αύτή; έν αύτή
έτι τή στιγμή τής σκληρά; πτώσεώ; του, ώς
φαίνεται έν τω Αποχαιρετισμοί του τής 12/24 ’Οκ
τωβρίου. Ί1 μεγαλοψυχία αΰτη είναι αρετή
ύπερτέρα τών καθ’ ήμας αιώνων, είναι αρετή
Άριστείδου. Μείζων δμως καί ταύτης άπόδειξις, έν έργοις πλέον αΰτη καί ούχί έν λόγοι;
κενοί;, είναι ή αύταπάρνησις, μεθ’ ής παρητήθη
τοΰ θρόνου, όριστικώς καί άνευ ύστεροβουλίας,
μόνον καί μόνον ΐνα μή περιαγάγη τήν 'Ελλάδα
εις θέσιν νά κυλισθή εί; τδ ίδιον αύτής αίμα.
Ούδείς δέ δύναται ν’ Αποφανθή όριστικώς δτι ή
προς άπόβασιν εί; τι μέρος τή; Έλλάδο: από
πειρα τοΰ 'Οθωνος, έχοντο; ύπδ τάς διαταγά:
αύτοΰ πολεμικόν πλοΐον, άξιον λόγου διά τήν
τότε ναυτικήν δϋναμιν τή; Ελλάδος, μετά δοκιμωτάτου τών παρ’ ήμΐν ναυτικών κυβερνήτου
καί πιστού πληρώματος, ήθελεν άποτύχει. *)
Άλλά δέν ήθέλησεν, ούδέ καν έφαντάσθη τοΰτο,
παρά τοΰ; περί τούτου φόβου; :ών έπαναστατών, διότι ό θρόνος δέν ήτο δι:’ αύτον το
ύπέρτατον αγαθόν, ό σκοπός τής είς 'Ελλάδα
καθόδου καί τής έκεΐ διαβιώσεως αύτοΰ. Ό
θρόνο; ήτο δι’ αύτον το μέσον μόνον τής έπιτυχία: τών ύψηλών σκοπών αύτοΰ, τής πραγματώσεω; τών ύπέρ τής Ελλάδος
Έ
σχεδίων του,
τών δνείρων καί τοΰ ιδανικού*> του. Καί δμως
πόσα; πικρίας ϋπέστη έπί τοΰ θρόνου έκείνου!
'Ο- πταιδίον έτι ό Όθων είχεν έμπνευσθή έν
βασιλικοί; δώμασιν, δπου άνετρέφετο, τον
τής Ελλάδος άγιον ένθουσιασμδν έκ τών
τής πατρικής λύρας. **) Μετ’ δλίγον
*) Πολύ φώς έπέχυσεν εί; τδ τμήμα τοΰτο τή;
ιστορία; τή; νεωτέρας Έλλάδο; τό εσχάτως έν ΆΟήναι; δημοσιευθέν φυλλάδιον “Τά συμβάντα τοΰ 1862"
έπί τοΰ βασιλικού άτμοδρόμωυος "Αμαλία;” ύπδ
Λ. Παλάσκα.
**) Μεταξύ τών έν δυσ'ι τόμοι; έζδοθέντων έργων
τού βασιλέως Λουδοβίκον Α'. πλεϊστα ποιήματα ψάλλουσι και στέφουσι θερμώς καί λαμπρώ; τήν ‘Ελλάδα
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έκλήθη νά κυβέρνηση αύτήν. Τί; άλλος ήθελεν
έχει μεγαλειτέραν, ή αύτός, εφεσιν νά προαγάγη τήν Ελλάδα; ΙΙρδς έπιτυχίαν δέ τούτου
μετεχειρίζετο τδν θρόνον καί πάν άλλο μέσον
αύτοΰ. Άμα δμως ή Ελλάς έπαυσε, δικαίως
ή αδίκως, νά στέργη αύτόν, ούτος δέν είχε πλέον
άλλον προορισμόν έκεΐ. Άπηλθε περίλυπος,
βαρυθυμών, θανατηφόρως πετρωμένος, άλλ’ άπήλθεν αμέσως. [Άμα ή Ελλάς είπεν δτι δέν
είχεν ανάγκην αύτοΰ, ούτος δέν ήθέλησε, δέν
έσκέφθη νά έπιβληθή αύτή. ’Απήλθε βαρυαλγών,
άλλ’ Αμέσως.
Πώς ήτένισε τά κυανά καί καμπυλόγραμμα
ορη τή; Ελλάδος, δτε συνοδευόμενος ύπδ τοΰ
συμμαχικού στόλου κατέπλεε πρός τδ Ναύπλιον;
Πώς έπάτησε τδ έδαφος τής κλασικής, ένδόξου,
άτυχούς, συντετριμμένη; χώρας; Πώς έδέξαντο
τά ώτά του τά; φρενητιώδει; καί ύποκαρδίους
έπευφημία; τοΰ λαού του; Καί έν τούτοι; πώς
ήναγκάσθη ό καλοκάγαθος βασιλεύ; νά έγκαταλίπη τήν προσφιλή Ελλάδα του! . . .
Τδ τελευταΐον έπί τή; ελληνικής γή; βήμά
του έμεινεν άποτετυπωμένον έν τοΐς βράχοι;
τής Μάνης. Τδ χώμα τής ’Αττικής καί ιδία
τών ’Αθηνών, άς δεύτερος αύτδς Κάδμος άνέσυρεν έκ τής άφανείας καί τή; Αθλιότητας καί
άνυψωσεν είς πόλιν εύρωπαϊκήν, τδ έδαφος τής
πόλεως ταύτης, έν ή άνά πάν βήμα άπαντώσι
τά ίχνη τών έργων του, δέν έδέχθη αύτόν! . . .
Τά; ζωηροτάτας καί ένθέρμους έπευφημίας, δΐ
ων ένέπλησε τά ώτα αύτού διά τελευταίαν φο
ράν ό γενναίος λαός τής Μάνης, άπέσδεσε καί
έξηφάνισε μετ’ ού πολύ τδ παρά τήν άττικήν
παραλίαν άγγελθέν αύτω ψήφισμα, δΐ ού έκηρύσσετο έκπτωτος τοΰ Ελληνικού θρόνου. Μετά
δέ τδ άγγελμα τοΰτο, βπως εύρη όλίγην ήσυχίαν, ής είχεν άνάγκην ΐνα γράψη τδν εγκάρδιον
καί ειλικρινή Αποχαιρετισμόν αύτού πρδ; τούς
'"Έλληνας”, έδέησε ν’ άπομακρυνθή τής άκτής
μετά τοΰ φέροντος αύτδν πλοίου καί νά καταφύγη εί; τδν βρμον τή; Σαλαμΐνος.
Τω δντι πρέπει νά ήγάπα πολύ δ ν0θων τήν
Ελλάδα, διά νά δυνηθή έν τω Αποκέντρω έκείνω
βρμιρ καί έν τω κήτει τοΰ μόνου άπομειναντος
αύτω πλοίου νά εύρη τόσην ηρεμίαν πνεύματος,
τόσην γαλήνην ψυχής, οση χρειάζεται ΐνα συνταχθή εν έγγραφον, οίον τδ άνωτέρω. Άναγνώσατε αύτδ πάλιν καί θά θαυμάσητε τά ελ
ληνικά αίσθήματά του. —
Ούδεμία αμφιβολία, ούδείς ύπάρχει, ώς
φρονώ, ό άντιλέγων, βτι ύπδ τδ σκήπτρον τού
"Οθωνος ή Ελλάς προώδευσε μεγάλως, έν τισι
δέ κεφαλαίοι; καταπληκτικώς. Άπλουστάτη
είναι ή σκέψις δτι καί ύπδ οίονδήποτε άλλον
βασιλέα, πλήν τοΰ Όθωνος, ήδύνατο ή Ελλά;
νά προαχθή έπίσης· δέν άντιλέγομεν- άλλ’ έπειδή
ό κλήρο; είς αύτδν έπεσεν είναι πρεπωδέστερον
καί έντιμότερον ν’ άναγνωρίσωμεν τάς πρδ; τδν
τόπον εύεργεσία; αύτού καί ν’ άπονείμωμεν αύτίρ
τιμήν καί δικαίαν εύγνωμοσύνην, άντί νά ζητώμεν
νά ρίψωμεν αύτά; είς λήθην. Σωρόν μόνον
έρειπίων εύρε, καί άφήκεν άκμάζον κράτος.
Πλεΐσται τών άρχαίων πόλεων, αΐτινες καί αύτδ
σχεδόν τδ δνομα είχον άπολέσει, καί πρδς ταύταις άλλαι νεώτεραι άνιδρύθησαν, ώς διά μα
γικής ράβδου. Άθήναι, Πειραιεύς, ΙΙάτραι,
Χαλκίς, Σύρος, θήβαι, Σπάρτη, Τρίπολις, Καλάμαι, Λαμία κτλ. Πανταχού Δικαστήρια άπδ
καί τού: άγώνας αύτής. Αν μή άπατώμαι, μετάφρασιν
τούτων έξέδωζεν έν ΆΟήναις ό ζ. Σοφοκλή; Καρύοης.
*) Εσχάτως έμαθον βτι αίσθημα δικαιοσύνης καί
εύλαβείας ύπηγόρενσεν είς τό έκ κυριών διοικητικόν
συμβούλων τοΰ ’Ορφανοτροφείου τών κορασίων τήν
έπ’ αύτοΰ αναγραφήν τοΰ ονόματος τής Ιδρυσάσης αύτδ
’Αμαλίας. Εύοίωνον τό σημεΐον τοΰτο!
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Άρείου Πάγου μέχρι τού μιζροτέρου ειρηνοδι
κείου, Πανεπιστήμιον, Γυμνάσια, ’Ορφανοτροφεία,
Νοσοκομεία, λιμένες, οδοί έκ τών ένόντων, τα
κτικό; στρατός, ατμόπλοια πολεμικά και εμ
πορικά, Τράπεζαι, Ταχυδρομεία, Τηλέγραφοι,
έμπόριον, ναυτιλία. *Άν δέ και μέχρι σήμερον,
οτε παρήλΟε πλέον ή πεντηκονταετία άπδ τής
άφίξεω; τοϋ’Όθωνος είς τήν'Ελλάδα, και πλέον
ή εικοσαετία άπδ τής έξώσεω; αυτού, πάντες
αναγνωρίζομε·» δτι στερούμενα πολλών ετι, τις
ήθελε κατακρίνει δικαίως τδν ηγεμόνα εκείνον
διά τάς έπι τών ήμερών αύτού έλλείψεις;
’Επειδή δεν θ’ άναγνώσωσι τάς γραμμάς
ταύτα; άνθρωποι άγνοοΰντες τήν ιστορίαν τής
'Ελλάδος, διά τούτο παραλείπω τήν άρίθμησιν
τών ποδς αύτήν εύεργεσιών τού Οθωνος και
έν γένει τού βασιλικού οίκου τής Βαυαρίας.
'<>; ο έν συμπεράσματι μόνον λέγω τα εξής·
ΊΙ 'Ελλάς έχει και —καυχώμενος δύναται τις
νά εΐπη τούτο — αναγνωρίζει πολλού; καί με
γάλους εύεργέτας. ’Αλλ’ έάν πάς Ελλην άναλογισθή καί έκτιμήση δεόντως τάς εκδουλεύσεις,
ύλικώς καί ηθικώς, τού βαυαρικού οίκου πρδς
τήν Ελλάδα άμα τή ένάρξει τού άγώνος
αύτής, άν άναπολήση εις τήν φαντασίαν αύτού.
άντλών τήν εικόνα έκ τής ιστορίας καί τών
περιγραφών, τήν κατάστασιν τής'Ελλάδος κατα
τήν είς αύτήν άφιξιν τού Όθωνος· άν καταλέξη
τάς άπειοου; καί άτρύτους προσπάθεια; τουτου
τε έν Έλλάδι καί τού πατρδ; αύτού Λουδοβίκου
έν Μονάχφ καί Γερμανία έν γένει ύπέρ τή;
προόδου, τή; άναπτύξεως καί εύημερία: καί τού
μεγαλείου τή; Ελλάδος των άν δέ πρδ; τήν
τότε κατάστασιν τή; χώρας παραβάλη τήν κατά
τά; τελευταίας ήμέρας τού Οθωνος — βεβαίως
πάς "Ελλην θ’ αναγνώριση καί θ’ άνακηρύςη
τούτον τε καί τδν βασιλικόν οίκον τής Βαυαρίας
ώς εύεργέτας τής Έλλάδο;.

πρδ τριάκοντα έτών στηθέντα ταύτα σήματα τή;
εύέλπιδος, τή; ένδοξου καθόδου αύτού πρδ; τήν
χώραν, έξ ής ούτως οίκτρώς επιστρέφει! . . .
ΙΙαρά τά έν Μονάχφ Ελληνικά προπύλαια
υποδέχονται τή 20 ’Οκτωβρίου τον βαρυθυμοΰντα
υιόν καί αδελφόν ό πατήρ αύτοΰ Λουδοβίκος
ζαί ό βασιλεύων τότε άδελφός αύτοΰ Μαξιμιλιανδ; ό Β'. μετά άνοικτής άγκάλης.*) Έσημείωσα ανωτέρω ώ; πρώτον τών έν Μονάχφ ελ
ληνικών ενθυμημάτων τά Προπύλαια”· τήν σύν
τομον όμως καί εκφραστικήν ιστορίαν τού μνη
μείου έπεφυλάχθην νά παραθέσω ένταΰθα. Ό
\ουδοβΐζος, αύτδς δν προσφυέστατα δύναται τις
νά δνομάση Περικλή τού Μονάχου, έζ.τισεν αύτά
"είς άνάμνησιν τού ύπέρ ανεξαρτησία; άγώνος
τών Ελλήνων!” Τδ οικοδόμημα κτιζόμενου άπό
τού 1844 μόλι; είχε περατωθή πρδ δύο έτών,
ήτοι τώ I860.**) Ό ύποδεξάμενο; τδν Όθωνα
οικογενειακός όμιλός διέρχεται μετ’ αύτοΰ ύπό
τδ μεσαίου τόξρν τών Προπυλαίων τούτων. Αλ
λά θλιβερά καί ένταΰθα άνάμνησις σπαράσσει
τά στήθη τού αγαθού βασιλέως. Ένθεν ζαί
ένθεν έπί τών εσωτερικών τοίχων τοΰ ιδρύματος
άναγινώσκει τά ονόματα τών ενδόξων άνδρών
τοϋ έλληνικοΰ άγώνος, τοΰ Μιαούλη, τού Βότσαρη,
τού Πλαπούτα, οίτινες ήλθον ένταΰθα τότε ΐ·»α
καταθέσωσιν είς τοΰ; πόδας αύτοΰ τδ στέμμα
τή; Ελλάδος, τού Κουντουριώτού καί τοΰ Κολοκοτρώνη, τοΰ Ζαΐμη καί τοΰ Νιζηταρά, οίτινες
μετά κλάδων μυρσίνη; ζαί δάφνη; έστρωσαν
τήν όδδν αύτού οτε άπέβαινεν είς Ναύπλιον,
καί τόσων άλλων, οίτινες μετ’ έζστάσεως έκ
χαράς καί εύγνωμοσύνη; περιεκύκλωσαν τότε
τόν αρτισύστατου θρόνον αύτοΰ καί ών οί υιοί
τόν έξεδίωξαυ χθές! . . .
Διατί, λοιπόν, έπεφύλαττεν αύτφ ή Μοίρα τόσας πικρίας; Διατί θερίζει νύν άκάνθα; άντί τών
ρόδων, άτινα έσπειρεν έπί δεκαετηρίδας δλα;
είς τήν γήν τών δυείρων καί τή; αγάπης του; . . .

Ε/.

*

Τδ Μυρτώον ζαί το Αίγαΐον Πέλαγος ζαί
αυτός δ περιβάλλων τήν άλλοτε Μεγάλην 'Ελ
λάδα Άδρίας δέν έλησμόνησαν τδν πρδ τριών
δεκαετηρίδων τόσον ένδόξως διαπλεύσαντα τα
νώτα αύτών ξανθόν καί ώραΐον νεανίαν. Έν
τω φλοίσβφ τών κυμάτων τών θαλασσών τούτων
έσώζετο έτι ή ηχώ τών χαρμοσύνων κραυγών
τοΰ ζαλύπτοντος τότε άραιώς τήν άπδ τού Πίνδου
μέχρι Ταινάρου καί άπδ Μ αλέα μέχρις Όθρυος
ελληνικήν χώραν συντετριμμένου, άλλ’ έλευθέρου λαού, ύποδεχομένου έν τώ προσώπφ τού
νεαρού βασιλέως τδν Προμηθέα τής εύτυχίας
αύτού! Τά πελάγη δέ ταύτα μετ’ έκπλήξεω;
βλέπουσιν έπαναστρέφοντα έπί τής "Σκύλλης”
τδν πάλαι φαιδρόν καί θάλλοντα νεανίαν, σχεδόν
πρεσβύτην νύν βαρύθυμον καί ύπδ αλγεινών
σκέψεων σπαραττόμενον καί σέβονται τήν δδύνην
αύτού καί φέρουσι μετά δέους ζαί συστολής έπί
τής ράχεώ; των τδ φέρον αύτδν σκάφος. ’Άκρα
γαλήνη έπικρατεΐ καθ’ δλον τδν πλοΰν μέχρι;
Ένετίας, δπου άπέβη ό έξόριστο; βασιλεύς.
'Π εί; τήν Ελλάδα κατάβασι; τού Όθωνος
διήρκεσεν άκριβώς δύο μήνα; (24 Νοεμβρίου
183'2 — 25 Ίανουαρίου 1833). Τδ περικυκλούν
τότε αύτδν μεγαλεΐον έπέβαλλεν αύτφ βραδεΐαν
πορείαν. Άλλά διά τδν φυγάδα νύν ήρκεσαν
όκτώ ήμέραι· τή 2(Ό ’Οκτωβρίου έφθασεν δ
"Οθων είς τήν γενέτειραν γήν. Επανερχόμενο;
ομω; διέρχεται πρδ τού παρά το Kiefersfelden
"ναϊδίου”, τού φέροντο; τδ ονομα αύτοΰ, καί τή;
παρά τδ Aibling έπίση; ομωνύμου αύτώ "στή
λης”. Τού μέν άφίσταται ή νύν σιδηρά όδδς
00 μέτρα, τής δέ μόλις 10. 'Οποίας άρά γε
αναμνήσεις έξήγειραν έν τή καρδία αύτού τά

*

*

Ό Όθων ήναγζάσθη έν τούτοι; νά έγζατασταθή έν τή ξένη ταύτη γή τή; Βαυαρία;.
Έζη μέν έν μέσφ τών περιπτύξεων καί τή;
παρηγοριάς τής βασιλικής οικογένειας αύτού·
έτιμάτο δέ καί άπελάμβανε πάσης συμπάθειας
καί άμερίστου τής αγάπης τού όμαιμου αύτώ
λαού, άλλ’ έζη έν δδύνη. 'Π γή αΰτη ήν δι’
αύτδν ξένη. ΓΙού δύναται ό έξόριστο;, ό αγαπών
ένδομύχως τήν ιδίαν πατρίδα, νά εύρη άνάπαυσιν, ήρεμίαν, έκτο; τή; πατρίδος του; 'Ο ’Όθων
έξωρίσθη τής 'Ελλάδος, ήτις ήν ή πατρίς αύτοΰ,
καί διήγε βίον έξορίστου έν τή γενετείρα γή!
’Έκτακτον παράδειγμα βασιλέως καί φιλοπάτριδος
άνδρός!
Σπανίως ελαβε τήν εύκαιρίαν ή 'ιστορία ν’
άναγράψη έν ταΐς δέλτοις αύτής παραδείγματα
ήγεμόνών, οίτινες άπολέσαντες τδ στέμμα αύτών
δέν έζήτησαν ν’ άναλάβωσιν αύτδ έστω καί βεβαμμένον έν τώ αΐματι τοΰ λαοΰ των, οίτινες
*) Γνωστόν 8τι τψ 1848 ό Λουδοβίκο; κατήλθε
τοϋ θρόνου καί παρητήθη αύτοΰ ύπέρ τοϋ υίοΰ αύτοΰ
Μαςιμιλιανοΰ, τοΰ δημοφιλούς καί πατρός τοΰ λαοΰ
■ζληθέντος.
**) " Ινα δ’ έκαστος έννοήση τήν άςίαν τοΰ μνημείου
τούτου, σημειώ ένταΰθα δτι ή δαπάνη αύτοΰ ύπερέδη
τό l’/j έκατομ. φράγκων. ΙΙρέπει δέ νά σημειώσω καί
τό έξής, δπερ άποδεικνΰει τήν σταθερόν άγάπην τοΰ
Λουδοβίκου πρός τήν 'Ελλάδα. Είχεν ήδη έξορισθή ό
"Οθων καί μετά δύο ήμέρας έφθανεν είς Μονάχον, δτε
ό Λουδοβίκος έτέλει τή 18 ’Οκτωβρίου έν πάση έπισημότητι τ' άποκαλυπτήρια τοΰ μνημείου! Ό υιός,αύτοΰ
δέν ήτο πλέον βασιλεύς τής‘Ελλάδος, δτε αύτός ένεκαινίαζε μνημεΐον, έφ' οΰ εύρίσζονται διάφοροι (έργα
πλαστικής) άλληγορικαί εικόνες, παριστώσαι τόν Οθωνα
έν μέσφ τών ελληνικών έπαρχιών! Ο Λουδοβίκος ήτο
φιλέλλην είς άκατάληπτον βαθμόν.
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δέν ύπεκίνησαν στάσεις καί ταραχάς προς ανά
κτησή τού θρόνου, οίτινες δέν έπεχείρησαν μίαν
καν άπόπειραν πρδς τούτο.
Άλλ’ ό Όθων; . . . Ό ατυχής! Έχυνε
δάκρυα διά τήν στέρησιν τή; πατρίδος του, τής
Ελλάδος, χωρίς ν’ άτενίζη πρός τδ ακανθώδες
στέμμα, προ; τδν ταραχώδη θρόνον αύτής. Άπδ
τή; 11 Τ·: ’Οκτωβρίου 1862 έδυσε διά τδν Όθωνα
ό άστήρ τή; ήμέρα;. Π θλίψις ήνοιγεν αύτφ
τά; πύλας τή; πρωίας καί ή άλγηδών έφερεν
αύτώ τήν νύκτα. Ούτε τιμαί, ούτε μέγαρα
ηύχαρίστουν πλέον αύτόν αύτά μάλιστα έθλιβον
καί έσπάρασσον τήν καρδίαν του. Οί όφθαλμοί
του δέν έβλεπόν τι ελληνικόν τό βλέμμα του
δέν έπλεεν έν τώ φαεινώ ζαί προσφιλεΐ όρίζοντι
τής Ελλάδος· τό μέλλον ζαί αί ύπολειπόμεναι
αύτώ ήμέραι δέν είχον σχέσιν προ; τδν Ελλη
νισμόν. Τί άπέμενε λοιπόν αύτώ; Άλλ’ έπρεπε
καί εί; τδν δυστυχή τούτον νά. έφαρμοσθή ό
διέπων τ’ άνθρώπινα γενικός κανών, καθ’ ον ζαί
ό δυστυχέστατο; έχει πάντοτε καί μικράν τινα
χαράν. Ό Όθων είχε παρ’ αύτώ τήν πιστήν
καί άφωσιωμένην αύτώ ’ ίμαλίαν, ήτις συνεμερίζετο πάσας τά; πικρία; αύτού ζαί παρεΐχεν
αύτώ παρηγοριάν. Έπίση; παρεΐχεν αύτφ παρη
γοριάν ή θέα τών ύπολειφθέντων αύτώ ολίγων
πιστών έζ τής βασιλική; ακολουθίας του, οίτινες
καί μέχρι τής έςορίας του ήζολούθησαν αύτώ.
Εύγνωμοσύνη οφείλεται εί; τάς εύγενεΐς έκεΐνα;
καρδία;, αιτινες ζατά τι μέτρον συνεκέρασαν τήν
πικρίαν τών τελευταίων ήμερών του.*) Πιστόν
δμω; άπέμενεν αύτώ καί άλλο τι προσφιλές
άντικείμενον· ή έλληνική φουστανέλλα. ήν
ζαί ένταΰθα έφερε διαρκώ; μέχρι τής 25/6
Ιανουαρίου 1864. Άλλ’ ό πατήρ καί οι λοιποί
συγγενείς αύτοΰ, βλέποντες όποιας συγκινήσεις
προύξένει ή θέα καί ή περιβολή τοΰ ενδύματος
τούτου, έπίεσαν αύτόν νά τό άποχωρισθή. νά τό
έγκαταλίπη. Άλλ’ έν τή εύρωπαϊζή στολή ή
άποςένωσι; αύτοΰ έγένετο ζαταφανεστέρα. ή δέ
έξορία του Οφθαλμοφανής. Διά τούτο δέν ήδύ
νατο νά ζή έπί πλέον έν πολυπληθεΐ κύκλιο,
έν μεγάλφ κέντρφ, ώς ήν ή πόλις τοΰ Μονάχου,
καί άπεσύρθη είς τήν πρός τά βόρεια τής Βαυ
αρίας πόλιν Βαμβέργην (Bamberg) μετά τή;
μικράς άζολουθία; του καί έζεΐ έβίου έν άφανεία. Άλλά τοιοΰτος αβίωτος βίος δέν ήδύνατο
νά παραταθή έπί μακρόν· ό κατατρώγων τήν
καρδίαν σάραξ κατεμάρανε καί τδ σώμα· τή
14ϊ Ιουλίου 1867 άπέθανεν ό αείμνηστο; βα
σιλεύς!**)
Οί ιατροί κατέβαλαν πάσαν άνθρωπίνω; δυνα
τήν προσπάθειαν ΐνα σώσωσιν αυτόν· άλλ’ ή
κατατήκουσα τδν Όθωνα άσθένεια ήτο άνήκεστος.
Ίδοΰ δέ τί έγραφε — λίαν έπιτυχώς — εις
τών δοζιμωτέρων παρ’ ήμΐν δημοσιογράφων***)
όλίγας μετά τδν θάνατόν του ήμέρας. "Ό ’Όθων
"έπασχε νοσταλγίαν· άνεπόλει άπαύστως τόν
"γλαυκόν τής Ελλάδος ούρανόν, τόν έν Άθήναις
"βίον, τόσα; ματαιωθείσας έλπίδας, τόσας απο
λαύσεις, τόσα βάσανα! Τίς οίδεν! ίσως άντήχει
σπαρακτική είς τά ελληνικά αύτού ώτα ή φωνή
"τής σφαζομένη; Κρήτης! "Ισως ήγωνία μετά
"τή; άγωνιώσης μεγαλονήσου καί τδ άδηλον
"τοΰ μέλλοντος έπεσφράγισε τήν καταστροφήν
"τής έξορία;! Κατά τοιούτων μύχιων παθημά
των ούδεμίαν έχουσιν ίσχΰν ούτε συνήθεις παρη*) Ήσαν δέ ούτοι· ό στρατηγό» Νοταρας, ό Παλά
σκας, ό Δράκος, ό Βαλτινίς, ό'Ρώιιας, ό Καραϊσζάζης,
ό Χατζηπέτρος καί ώς ταμίας ό ΛΙαναράκης· Κυρίαι
δέ παρά τή Άμαλίφ αί δεσποινίδες Γρίβα καί Καρπούνη.
**} Ό πατήρ αύτοΰ Λουδοβίκος, ζών ίτι ΐνα γευθή
καί ταύτην τήν πικρίαν, άπέθανε τψ 1863, άφήσας έπί
τοΰ θρόνου τόν έγγονον αύτοΰ καί νΰν έτι βασιλεύοντα
Λουδοβίκον Β'.
***) Ό κ. Ά. Βυζάντιος.
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γορίαι, ούτε χυδαία·, ϊατρικαί παρασκευαί. 1 δν
Οθωνα θά έσωζε μόνον ό ιατρό; έκεΐνος, οστις
θά έλάμβανεν αύτόν έκ τής χειρδ; καί θά τδν
μετέφερεν εί; Αθήνας, έν μέσφ λαού πιστού
καί ένθουσιώντος, περικυκλοΰντος, ώς άλλοτε,
τήν βασιλικήν άμαξαν μετά ζητωκραυγών καί
άνθέων. Σήμερον φεΰ! ούτε δέκα Έλληνες
δέν παρηκολούθησαν τδ βασιλικόν αύτοΰ φέρε
τρου !”
Απέθανεν ό αείμνηστος βασιλεύς φέρων άνά
στόμα τδ γλυκύ τής 'Ελλάδος δνομα, έντελλόμενος τοΐ; περί αύτδν νά ένταφιάσωσι τδ σώμά
του μετά τής έλληνικής φουστανέλλα;, καί
στρέφων τό ύστατον βλέμμα αύτοΰ πρό; τήν
Ελλάδα, προς τήν Ελλάδα του! . . . Έκτακτον
παράδειγμα βασιλέως καί φιλοπάτριδος άνδρός!

Έν τή έν Μονάχφ άπέναντι τών βασιλικών
άνακτόρων κειμένη αύλική έκκλησία τοΰ άγιου
Cajetan, τή έπονομαζομένη Tlieatinerkirclie,
έν ή εύρίσζονται οί τάφοι τής βασιλικής οικο
γένειας τής Βαυαρίας, αναπαύονται καί τά δστά
τοΰ Όθωνος. Άλλ’ όχι! τοΰτο δυστυχώς δέν
είναι, δέν δύναται νά ήναι άληθές! Τά δστά
τοΰ Όθωνος δέν εύρίσζουσιν άνάπαυσιν έν ξένη
γή. Μόνον τδ χώμα τής Ελλάδος είναι δΐ
αύτά έλαφρόν έκείνη είναι ή γή τής έπαγγελίας διά τά δστά τοϋ’Όθωνος!
Κατήλθον πολλάκις είς τον ιερόν καί μυστη
ριώδη έκεΐνον θόλον, τδν θάλαμον τοΰ θανάτου.
Στενή κλίμαξ έκ 15 περίπου βαθμιδών άγει είς
ύπόγειον θολοσκεπές μικρόν δωμάτιον, φωτιζόμενον άσθενώς διά κιγκλιδωτου παραθύρου. Ούδέν
άλλο εύρίσκεται έν αύτφ ή δύο σαρκοφάγοι έκ
ψευδαργύρου, ζεζαλυμμένοι διά πολυετών στε
φάνων· έπί τής προσόψεως τοΰ πρός αριστερά
άναγινώσζεται ζεφαλαίοις ελληνικοί; γράμμασιν
ήδε ή έπιγραφή·
0Θ2Ν Λ·.
ΒΑΣΙΑΕΤΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΡΙΓΚΗΜ' ΤΗΣ ΒΑΓΑΡΙΑΣ,
ΕΓΕΝΝΗΘΗ ΤΗι 1 ΙΟΤΝΓΟΓ 181.-.
ΛΠΕΒΙ2ΣΕ ΤΗ, 26 1ΟΤΛ1ΟΤ 18ι.7.

έπί οέ τής προσόψεως τοΰ προς τά δεξιά αύτη·
ΑΜΑΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΡΤΓΚΗΠΕΣΣΛ ΤΟΤ ΟΔΔΕΜΒΟΤΡΓΟΤ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΛ 27 ΔΕΚΕΜΒΡ1ΟΓ 1818
ΤΕΔΕΓΤΗΣΑΣΑ 20 ΜΑΙΟΓ 1875.

Τρίτον δέ τι άντικείμενον, μικρόν προσευχητήριον έζ ξύλου, κατά τά έθιμα τής καθολικής
έκκλησίας, ισταται παρά τήν είσοδον τοΰ δω
ματίου καί πρδ τών δύο σκηνωμάτων. Σπανίως
ίσως εσχε βασιλεύ; πενιχρότερον τούτου τάφον!
Καί αν έξεθρονίσθη καί έξεδιώχθη ό βασιλεύς
έκεΐνος, υπήρξαν δμως ζαί μαζρά χρονιζά δια
στήματα κατά τδ στάδιον τής βασιλείας του,
καθ’ ά καί ούτο; ήν είς τών δημοτικωτέρων
βασιλέων, καί άπήλαυεν άγάπη; ένδομύχου καί
ειλικρινούς παρά τοΰ λαοΰ του. I Ιώ; κατήντησε
νά ταφή είς τήν κρύπτην ταύτην!
Κατήλθον πολλάκις εί; τόν ιερόν ζαί μυστη
ριώδη έκεΐνον θόλον, άλλ’ άδυνατώ νά έζφράσω,
νά σκιαγραφήσω τά ζαταλαβόντα με αισθήματα.
Έπεσκέφθην ζαί άλλου; τάφου;, άλλά πάντοτε
μετά δυσκολία;, μετά τινο; φρίκη;, ήν έμποιεΐ
ή ιδέα τοΰ θανάτου, τή; ματαιότητος. Εί; τδν
χώρον δμω; τούτον, τδν περιζλείοντα τά λείψανα
τών πρώτων βασιλέων τή; Ελλάδο;, είσήλθον
πάντοτε έλζόμενος ύπδ σεβασμού καί ήσπάσθην
τά; σοροΰ; μετά ζατανυκτιζή; εύλαβεία; καί
γαλήνη;. Έφαντάσθην, ήσθάνθην αίωρουμένα;
ύπδ τδν πενιχρόν θόλον έν μελαγχολιζή σιγή

ΕΣΠΕΡΟΣ.
τά; σεπτά; σκιάς τών αοιδίμων πρώτων βασι
λέων τή; Ελλάδος. Άγανακτούσιν άρά γε κατ’
αύτή;; Τήν καταρώνται; Όχι! βεβαίω; όχι!
ΊΙγάπησαν άμφότεροι τήν 'Ελλάδα έζ καρδίας
μέχρι τής τελευταίας πνοής των καί άποθνήσζοντε; ηύλόγησαν αύτήν. Άλλά διατί δέν
χαίρουσιν αί ψυχαί αύτών; Διατί φαίνεται ώσεί
φεύγουσα αύτά; ή γαλήνη, ή περιβάλλουσα τοΰ;
δικαίους; Διατί δέν συμμετέχουσι τής χορείας
τών ψυχών τής περί αύτούς μεγάλης βασιλικής
οικογένειας των; Διατί τέλος δέν αναπαύονται
τδν ήρεμον καί βαθΰν τού τάφου ύπνον;
Φεΰ! διότι είναι ξένοι! Διότι δέν καλύπτει
αύτούς ή γή τής προσφιλούς Ελλάδος των.
Έκεΐ μόνον θά εύρωσιν άνάπαυσιν έκεΐσε ζητοΰσι νά έπανέλθωσιν!
Καί έάν ούδέ τδ παράπαν εσφαλεν ή Ελλάς
έξώσασα τόν Όθωνα καί τήν Αμαλίαν, σφάλλει
όμως τά μέγιστα μή ανακαλούσα τά οστά αύτών
είς τδ έδαφος της, είς τήν γήν, ήν αύτοί ζώντε;
τοσούτον ήγάπησαν. Παρήλθεν ήδη πλέον ή
εικοσαετία άπδ τής έκθρονίσεω; αύτών δέν είναι
πλέον καιρός νά χορηγήση ή Ελλάς άσυλον είς
τάς σκιάς τών βασιλέων της, τών βασιλέων έκεί
νων, είς ού; τόσα ζαί τόσα οφείλει; Εύτυχώς
ούδεμία πολιτική αιτία, ώ; συμβαίνει παρ’ άλ
λοι; έθνεσι, κωλύει τήν μετακομιδήν τών λει
ψάνων τών βασιλέων τής Ελλάδος εις τδ προσ
φιλές αύτοΐς έδαφος. Είς τήν περίστασιν ταύ
την δ 'Ελληνικός ■ λαδ; αθετεί καί αύτήν τήν
πατροπαράοοτον, τήν έπί χιλιάδα; έτών έπικρατήσασαν άρετήν του, τοΰ σέβειν ζαί τιμάν μετά
θάνατον τοΰς διαπρέψαντα; έν αύτώ άνδρας, ούς
ζώντας ήθέλησε νά πικράνη, νά έξοστρακίση ή
καί νά θανατώση, ένίοτε μόνον καί μόνον διότι
ήσαν καλοί. Παραδείγματα πανάρχαια παρέχουσιν ήμΐν ό Θεμιστοκλής, ό Αριστείδης, ό
Μιλτιάδη;, ό Σωκράτης κτλ., νεώτερα δέ ούκ
όλίγα, άτινα ούδείς βεβαίως "Ελλην περιμένει
νά μάθη τδ πρώτον νΰν παρ’ έμοΰ.
Άλλά διά νά μή αδικήσω τδν Ελληνικόν
λαόν, όφειλω νά Ομολογήσω δτι πολλαχοΰ πρδ
πολλοΰ ήδη άνεφάνησαν ζωηρά δείγματα συμ
πάθειας καί σεβασμού πρδς τήν μνήμην τοΰ
Όθωνος καί τής Αμαλίας, καί μάλιστα δτι έν
τφ κοινφ έλέχθη καί έγράφη καί συνεζητήθη ή
ιδέα τής ίδρύσεως μνημείου τφ Όθωνι καί τής
μετακομιδής τών οστών αύτοΰ. Αί περιστάσεις
δμως, ύφ’ ας άπδ εξαετίας διατελεΐ τδ έθνος
δεν έπέτρεψαν ούτε είς τήν Βουλήν, ούτε είς.
τάς έκάστοτε Κυβερνήσει; νά σκεφθώσι καί ένεργήσωσι περί τούτου.
Μετά πόσης χαράς καί εδφροσύνης, μετά
πόσης γαλήνης θ’ άναπαυθώσιν οί αοίδιμοι βα
σιλείς είς τδ έδαφος τής πεφιλημένη; Ελλάδος
των, μεγαλυνθείσης ήδη ζαί προοδευούσης ύπδ
τδ σκήπτρον τοΰ τρισεβάστου άνακτος Γεωρ
γίου Α'., ώς καί έζεΐνοι πάντοτε έφαντάσθησαν
καί έπόθησαν αύτήν.
Πάς "Ελλην έχει τδ καθήκον καί τήν ΰποχρέωσιν νά ύψωση φωνήν ύπέρ τή; πράξεως
ταύτη;· είς έμέ δμω; νομίζω δτι έπιβάλλεται
ίσχυρότερον ή τοιαύτη ύποχρέωσις, διότι μόνον
δλίγων βημάτων διάστημα μέ χωρίζει άπδ τών
σεπτών τάφων, διότι σχεδόν καθ’ ήμέραν διέρ
χομαι πρδ αύτών, διότι μοί έδόθη ή εύκαιρία
νά έπισκεφθώ αύτοΰ; πολλάκις καί νά αισθανθώ
θλίψιν ζαί ένίοτε τύψιν συνειδότος, ώ; "Ελλην,
διά τήν τοιαύτην παραμέλησιν ίεροΰ καθήκοντος.
Έν δνόματι, λοιπόν, τή; άγάπη; καί τής λα
τρείας, ήν οί αείμνηστοι βασιλείς ’Όθων καί
Αμαλία εσχον καί έτήρησαν πρδς τήν Ελλάδα
μέχρι τελευταίας πνοή: των έν δνόματι τής
άξιοπρεπείας ζαί τή; τιμή; τοΰ Ελληνικού
έθνους· έν δνόματι τών ύποχρεώσεων τής Έλ
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λάδο; πρδ; τδ βασιλικόν έκεΐνο ζεύγος- έν δνόματι αυτών τών δικαιωμάτων, άτινα οί βασιλείς
έζεΐνοι απέκτησαν διά. μυρίων εύεργεσιών έπί
τής Ελλάδο: καί άτινα — ούδείς δύναται ν’ άρνηθή τούτο — είσί τόσα, ώστε νά έπιτρέπωσιν
αυτοις να ζητήσωσιν έκάτερο; τριών πήχεων
τόπον έν τινι γωνία τής Ελλάδος — έν δνόματι τούτων πάντων έγειρα» φωνήν πρός τον
Ελληνικόν λαόν, κυρίως προ; τοΰς έν τή έλευθέρα Έλλάδι, ιδία δέ τοΰ: έν τέλει καί δυναμένους, άλλά καί έν γένει πρδ; τοΰ; απανταχού
φιλότιμους Έλληνα;, οπω; προκαλέσω τήν ηθι
κήν ενεργ·ειαν και τήν ύλικήν σύμπραξιν έκάστου
προ; επιτευξιν τή; ταχεία; μετακομιδή; τών
οστών τών βασιλέων ΟΘΩΝΟΣ ζαί ΑΜΑΛΙΑΣ
εί; τήν Ελλάδα καί τής ίδρύσεως αύτοί; ά:ιοπρεποΰ; ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΝ1ΙΜΕ1ΟΥ.
Γ.ν Μονάχφ τή 25/6 Φεβρουάριου 1883.
Κ. Ν. Πα-αμιχαλόπουλο;.

0 Ι1ΕΡΣΕΪΣ
ΣΩΖΩΝ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΝ.
(Μετά είκόνος, 2ρα σελ. 344—345.)
Εν τών άριστουργημάτων τής νεωτέρας γλυπτικής
είναι άναντιρρήτως τό σύμπλεγμα τοϋ Περσέως σώζον
τας την Ανδρομέδαν, δπερ σήμερον έν είκύνι παρατι
θέμεθα. Τό σύμπλεγμα τούτο, κολοσσιαίων διαστάσεων,
έκτεθέν έσχάτως έν προπλάσματι έν Βερολίνφ, έφείλκυσε πάνυ δικαίως τήν προσοχήν τοϋ καλλιτεχνικού
κοσμου. Ό τό έργον τούτο έκτελέσας καλλιτέχνης
είναι ό Ιωάννης Pfchl, οστις κατώρθωσε νά παραστήση
λίαν τολμηρώς καί πρωτοτύπως τόν άρχαίον ελληνικόν
μύθον. Συνοδεύομεν δε τήν εικόνα ταύτην διά τής
κάτωθι συντόμου μυθολογικής διατριβής, έν ή εκτίθενται
τά τοϋ αρχαίου μύθου, τοϋ έμπνεύσαντος τόν καλλι
τέχνην.
Σ τ. Δ

Ο Περσεύς, ό υίό; τοΰ Διό; ζαί τή; Δανάης,
ζαί ε'γγονο; τοΰ Άζρισίου, ήτο ήρω; τή; άργολιζή; χώρα; (Όμήρ.ου Ίλ. 14, 310). Περί τή;
γεννήσεω; αύτοΰ έγχωρία τι; παράδοσι; διη
γείται τα εξή;· Ό Άκρίσιος, ό βασιλεύ; τού
Αργους, λυπούμενο; δτι δέν ϊΐχεν άρρενας άπογονους, άπετάνθη πρδς τδ μαντεΐον τών Δελφών,
τδ όποιον τώ ά ήντησεν δτι τδ ύπδ τής Δανάης,
τής θυγατρδς αύτοΰ,ί, τεχθησόμενον βρέφος μέλλει
άνδρωθέν νά φονϊύση αύτόν. Τούτου εενεζεν ό
Άκρίσιος εζλεισε τήν Δανάην έν ώοα γάμου
γενομένην έντδ; ύπο·/ϊίου. 'Ό Ζεύς, δστι; ήράσθη
τή; κόρης, είσέδυσεν εί; τδ ύπόγειον έν σχήμάτι χρυσή; βροχή;, καί ή Δανάη έσχεν παρ’
αύτοΰ τδν Περσέα. Μαθών ό Άκρίσιος τδ γεγονδς έκλεισε ήν θυγατέρα του μετά τού βρέφους έντδς ξύλινη; ζιβώτοΰ ζαί ε'ρριψεν αυτήν
είς τήν θάλασσαν. Ό Ζεΰς ομω; σώσα; τήν
κιβωτόν ώδήγησεν αύτήν είς τήν νήσον Σέριφον,
ένθα ήρχεν ό Πολυδέκτης, οστις ίδών τήν Δα
νάην έπειράθη, άλλ’ εί; μάτην, νά λάβη αύτήν
σύζυγον. Προϊόντος τοΰ χρόνου ό Περσεΰς άνορωθει; ελαβε παοα τοΰ Πολυδέζτου τήν έντολήν
νά μεταβή εις τήν χώραν τών Γοργόνων καί
ν’ άποζόψη τήν κε
..εφαλήν τή; Μεδούση;.
Γή
συνδρομή τής ΊΑθηνάς ζαί τοΰ Έρμοΰ, δστι;
έδώρηαεν αύτώ πτερωτήν περικεφαλαίαν ζαί
πτερωτά πέδιλα, έφθασεν ό ΙΙερσεΰ; μετά πολλάς περιπ: ίας ζαί περιπλανήσει; εί; Τάρτησσον, ένθα εδρών τά; Γοργόνας, ανθρωπόμορφα
φριζώδη τέρατα μέ μεγάλα; κεφαλά; πλήρεις
οφεων καί ριχών, μέ δξεΐς δδόντας, χάλκινου;
χεΐρας καί χρυσά; πτέρυγας,:, άπέκοψε τήν κεφαλήν τή; Μεδούση:, μιά; τών Γοργόνων τούτων. ΊΙ κεφαλή τής Μεδούσης είχ:ε τήν ίδιότητα νά μεταβάλλη είς λίθον πάν τδ έμφανιζόμενον ένώπιον αύτής.
ηώ Ό Περσεΰς έθεσεν
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αύτήν έντός δερμάτινου δοχείου και έφυγε καταδιωκόμενος ύπό τών λοιπών Γοργόνων. Έλθών
εις Αιθιοπίαν εΰρε τήν ’Ανδρομέδαν δεδεμένην
έπ'ι βράχου και ήλευθέρωσεν αύτήν. 'Η ’Αν
δρομέδα ήτο θυγάτηρ τής Κασσιεπεϊας καί τού
Κηφέως και διεκρίνετο δια. τήν σπάνιάν αύτής
καλλονήν. II Κασσιέπεια όμως εΐχεν έφελκύσε ι
τήν οργήν τής "Ηρας, ώς καυχηθεΐσα δτι ήτο
ωραιότερα αύτής· διό και ό ΙΙοσειδών τή παρακλήσει τής ' Ηρας έπεμψε τέρας φοβερόν, τό
όποιον κατέστρεψε τήν χώραν τής Αιθιοπίας.
Γ.ρωτηθεν τό μαντείαν άπήντησεν οτι τότε μόνον
το τέρας θέλει έξιλεωθή, όταν ή ’Ανδρομέδα
ήθελεν έκτεθή έπί βράχου εις βρώσιν αύτοΰ.
Διερχόμενος ό Περσεύς έζεΐθεν και εδρών τήν
Ανδρομέδαν έκτεθειμένην εις τήν διάκρισιν τοΰ
τέρατος εσωσεν αύτήν μεταβολών διά τής κε
φαλής τής Μεδούσης εις λίθον τό τέρας καί
φονεύσας αύτό. Έπανελθών δε μετά τής ’Αν
δρομέδας εις Σέριφον ήλευθέρωσε τήν αιχμά
λωτον μητέρα του Δανάη·», μεταβολών εις λίθον
τόν τύραννον Πολυδέκτην. Έλθών δέ κατόπιν
μετά τών πολυμηχάνων Κυκλώπων εις ’Άργος,
έφόνευσεν άζουσίως διά δίσκου τόν γηραιόν
Ακρίσιον καί γενόμενος αρχών τής χώρας ώχύοωσε τή συμπράςει τών Κυκλώπων τήν Τίρυνθα.
τήν Μίδειαν, τάς Μυζήνας καί τό ’Άργος
(Ιίαυσαν. 11. 15). Μετά θάνατον άπήλαυσε τι
μών ήρωος έν Άργει, Σέριφο» και ’Αθήναις.
Καί ταύτα έν σύντομο» περί τοΰ μύθου τοΰ
ΙΙερσέως.
Λί μυθικά! τής Ελλάδος παραδόσεις και αί
λατρεΐαι τών θεών, ας εύρίσκομεν εις τάς δια
φόρους αύτής χώρας, είναι αί μόναι πηγαί, εις
ας οφείλει νά προστρέχη ό θέλων νά διερευνήση
τήν άρχαιοτάτην τής 'Ι’.λλάδος ιστορίαν καθότι
αί ιστόριζα! παραδόσεις έκλείπουσιν ήμΐν εντελώς
άμα θελήσωμεν νά άνατρέξωμεν μέχρι τής εποχής
τής προ τών Δωριέων καθόδου, βτε ή ελληνική
χώρα εύρίσκετο εισέτι εις τό στάδιον τής ιδίας
αυτής μορφώσεως καί διαπλάσεως. Ή αρχαι
ότατη έκείνη εποχή, καθ’ ήν τοσαΰτα λαμπρά
κατορθώματα ελαβον χώραν, ό πλοΰς τών ’Αρ
γοναυτών, ή άλωσις τής Τροίας, ή μάχη τών
έπτά έπί Θήβας και άλλα, είναι ή μυθική λεγομένη εποχή τής Ελλάδος, ή τήν δδόν τών
ιστορικών χρόνων χαράξασα. Οί διάφοροι πο
λεμικοί λαοί, οί διά ξηράς καί θαλάσσης έλ
θόντες εις τήν Ελλάδα, και τούς αύτόχθονας
καταβαλόντες κατοίκους, κύριοι γενόμενοι αύτής
έφερον μεθ’ έαυτών και τήν λατρείαν τών θεών
των καί τάς μυθικάς παραδόσεις. Οί έκ τών
ακτών τής Συρίας καί τής Φοινίκης μεταναστεύσαντες Φοίνικες, οί προ αύτών διά θαλάσσης
έλθόντες Κάρες καί Αέλεγες, οί τάς άκτάς τής
Μικρός ’Ασίας τό πάλαι κατοικοΰντες, ώς καί
οί άπό βορρά εις τήν Ελλάδα έλθόντες Φλεγύαι, Θράκες, θεσσαλοί, Βοιωτοί, Δωριείς καί
άλλοι, άπαντες μετέφερον εις τήν 'Ελλάδα τάς
ιδίας αυτών μυθικάς παραδόσεις, ώς καί τάς
λατρείας τών εγχωρίων αύτών θεοτήτων, αΐτινες
προϊόντος τοΰ χρόνου μετ’ άλλήλων συνοεθεΐσαι
άπετέλεσαν τήν λαμπράν έκείνην τών 'Ελλη
νικών θεοτήτων πολιτείαν, ήν ώς αρχαία·» τής
χώρας μυθολογίαν αί γενεά! τών νεωτέρων θαυμάζουσι καί μελετώσιν.
Καί ό Περσεύς ανήκει εις τήν χορείαν εκεί
νην τών αρχαίων τής 'Ελλάδος θεοτήτων, καί
αύτός εκπρόσωποί λαόν, ού οί πρόγονοι έκ ξένης
χώρας εις τήν 'Ελλάδα έλθόντες, έγκατεστάθησαν
ενταύθα, ίδρύσαντες έν τή καρποφόρο» άργολική
πεδιάδι πολλάς και λαμπράς πόλεις. Σαφέστατα
χαράττει ήμΐν ό μύθος τοΰ Περσέως τήν οδόν,
ήν ό ύπό τοΰ ήρωος αντιπροσωπευόμενος λαός
διέτρεςε πριν ελθη εις τήν εύφορον τοΰ ’Άργους
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ΕΣΠΕΡΟΣ.
πεδιάδα. Ό Περσεύς, ό διά πτερωτών πέδιλων
καί πτερωτής περικεφαλαίας έν ύψηλω αιθέρι
ιπτάμενος, ό διά τοΰ δίσκου τον ’Ακρίσιον φονεύων, ό έκ τών χωρών τής ανατολής προς
ουσμάς έρχόμενος, είναι άναμφιβόλως ό φαεινός
έκεΐνος άστήρ, ό έξ ανατολών πρός δυσμάς διευθυνόμενος, ό φλογερός έκεΐνος δίσκος, ό διά τών
πεπυρακτωμένων αύτού βελών τό ανθρώπινον
γένος φονεύω·», ό διά τού ίδιου αυτού ονόματος
ώς ό πανταχοΰ εισδύων θεός τοΰ φωτός χαρα
κτηριζόμενος. 'Ο υιός τοΰ Διός, ό έν υπόγειό»
ύπό τής Δανάης έκ τών φαεινών τού θεού ακ
τινών συλληφθείς, είναι ό θεός τοΰ άρχαίου καί
πολυμήχανου λαού, τού κατοικουντος το παλαι
τάς άκτάς τής Αυκίας καί τής Καρίας, καί έν
χρόνοις άρχαιοτάτοις τάς θαλάσσας διαπλεύσας,
καί έλθών ού μόνον εις τάς άποτάτας χώρας,
έν αις κατοικούν τά ανθρωπόμορφα τέρατα, τά
ώς Γοργόνες τρόμον έμποιούντα τή ζωηρά τών
'Ελλήνων φαντασία, άλλά καί μέχρι; Αιθιοπίας,
βπου ήλευθέρωσε τήν χώραν (τήν ’Ανδρομέδαν)
άπό τούς πρώτους αγρίους αύτής κατοίκους.
Δύο παμμεγέθεις λέοντες κοσμοΰσιν ακόμη
σήμερον τήν πύλην τής άκροπόλεως τών Μυκη
νών, τής αρχαίας πόλεως τού ΙΙερσέως- στέμμα
τούτο αρχαιότατο·» τοΰ'Ήρωος έκείνου, δστις έκ
τών ένδοτάτων τής ’Ασίας χωρών διά τών ακτών
τής Μικρας ’Ασίας ήλθε·» εις τήν εύφορον άργολικήν πεδιάδα, μεταφέρων ού μόνον εις τάς
χώρας έκείνας τάς μυθικάς παραδόσεις, τάς
τέχνας, τόν πολιτισμόν, άλλά και τό σύμβολο·»,
δπερ έν σχήματι λέοντας ύπενθύμιζεν εις τούς
κατοίκους τό μεγαλείο·» τής πεδιάδος τού Εύφράτου και τήν δύναμιν τοΰ φλογερού θεού, τοΰ
Ήλιου. 'Ο Περσεύς ήτο κατά τον Ηρόδοτον
(6,54) ό τών ’Ασσυριών θεός τοΰ ήλιου, δστις
ώς λέων πτερωτός έκόσμει τό πάλαι τά αρχαία
τής Νινευής ανάκτορα, καί ού τίνος τά παμμεγέθη αγάλματα ευρισκόμενα σήμερον έν μέσω
τών ερειπίων τής αρχαίας εκείνης πόλεως, διεγείρουσι τόν Θαυμασμόν τού κόσμου. Άσσύριοι
πολεμισταί, κατά τάς άρχάς τής α'. 11ο. Χρ.
χιλιετηρίδας, έλθόντες μέχρι τών ακτών τής
Μικρας ’Ασίας καί τάς κατακτήσεις των μέχρι
τών χωρών εκείνων έκτείναντες, μετέφερον έκεΐ
τόν πολιτισμόν, τάς τέχνας και τήν λατρείαν
των, έν ω τολμηροί θαλασσοπόροι μετέφερον τάς
δοξασίας τής ένδοτάτης ’Ασίας και τάς τέχνας
μέχρι τής απώτατης δύσεως. ΙΙερσΐδαι έκαλοΰντο οί απόγονοι τοΰ ΙΙερσέως, οί πρό τών
Πελοπιδών άρξαντες τής άργολικής χώρας, οί
λάτραι τοΰ φαεινού τής ’Ασίας θεού, δστις ώς
’Απόλλων Αύκιος έλατρεύετο έν Έλλάδι. Ή
λατρεία τού Θεού τούτου άφίκετο έν χρόνοις
άρχαιοτάτοις έκ τών ακτών τής Αυκίας εις τήν
'Ελλάδα, καί λύκιος ’Απόλλων ήτο ό ού μόνον
έν νΑργει, άλλά καί έν άπάσαις σχεδόν ταΐς
πόλεσι τής Ελλάδος λατρευόμενος θεός. Εις
τήν ’Αργολίδα ήλθαν μετά τής λατρείας τού
θεού τούτου καί οί Κύκλωπες, οί οπαδοί τού
ΙΙερσέως, οί άνεγείραντες τά παμμέγέθη τείχη
τής Τίρυνθος, τών Μυκηνών καί τού Αργους,
τά γνωστά ύπό τό δνομα τών κυκλώπειων τειχών.
Κύκλωπες ήσαν οί έκ Αυκίας εις ’Αργολίδα
μετά τού Περσέως έλθόντες άνδρες, λάτραι δη
λαδή τοΰ φαεινού έκείνου θεού τοΰ Ήλιου, δστις
ώς λάμπαν στρογγύλον ομμα τοΰ ούρανοΰ τά
πάντα βλέπει καί τά πάντα φωτίζει.
Π. Περίάνογλο;.
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ΜΙΧΑΗΛ U ΙΙΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ.
1ατομικόν διήγημα.
(Συνέχεια.)
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΒΔΟΜΟΝ.

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ.

’Από πολλών ήμερών ή πόλις Νίκαια έκ
τακτον παρουσίαζε·» οψιν. Μεγάλη ήτο ή κίνησις
και ή συρροή τών ξένων έν ταΐς όδοΐς, έν ταΐς
πλατείαις συνωθοΰντο άνθρωποι πάσης τάξεως
καί ήλιζίας· πάντες έφαίνοντο φαιδροί και εύχάριστα άναμένοντες συμβάντα. Ούδέποτε άλλοτε
ή Νίκαια τοιαύτας εΐχεν ϊδει ημέρας εύθύμου
κινήσεως καί ζωηρότητος.
’Αλλά και ή αιτία τής έκτάκτου ταύτης
χαράς ήτο έκτακτος. Ό αύτοκράτωρ Παλαιολόγος εΐχεν έγκαινίσει τήν εις τόν θρόνον του
άνάρρησιν διά νίκης περιφανούς, νίκης έξ έκείνων, αΐτινες καί τών άπαισιοδοξωτέρων τάς
προσδοκίας ύπερβαίνουσιν. Ό Ιίαλαιολόγος έκστρατεύσας έπί κεφαλής ισχυρού στρατιωτικού
σώματος κατά τοΰ άγερώχου ήγεμόνος τής
Ηπείρου Μιχαήλ ένίκησεν αύτόν παρά τήν
’Αχρίδα κατά κράτος, και συνέλαβεν έν τή
περιστάσει τούτη πολλούς έπισήμους αιχμαλώ
τους, έν οίς καί τόν άρχιστράτηγον τών έχθρικών δυνάμεων, τόν Γουλιέλμον Βιλλαρδουΐνον,
ήγεμόνα τής Άχαίας καί γαμβρόν έπί Ουγατρι
τοΰ ήγεμόνος τής Ηπείρου.
Ζώντος έτι τού Θεοδιύρου Αασκάρεως ό φιλο
πόλεμος ούτος Ήπειρώτης, ό θέλων νά έπεκτείνη
τάς χώρας του διά κατακτήσεων, παρέσχεν ούκ
δλίγα πράγματα τω 'Έλληνι αύτοκράτορι· άμα
δμως έμαθε τον θάνατον τού Αασκάρεως, ωφε
λούμενος τής περιστάσεως δτι έπί τοΰ ελληνικού
θρόνου έκάθητο παΐς άνήλιξ καί ύπό κηδεμονίαν,
έσπευσε νά κηρύξη αύτω τόν πόλεμον καί κατέ
λαβε θριαμβευτικά»; ομόρους τινάς έλληνικάς
έπαρχίας. Άλλ’ ό Ιίαλαιολόγος δεν ήτο ό
άνήρ, δστις ήδύνατο ν’ άφήση άτιμώρητον αύθάοη άρπαγα καί αντίπαλον· προπαρασκευασθεις
έν σπουδή έξεκίνησε κατ’ αύτοΰ καί έν μια απο
φασιστική μάχη τω έδειξε τήν δλην ύπεροχήν
του.
Μετά τήν λαμπράν ταύτην έκστρατείαν
έπέστρεψε πάλιν εις Νίκαιαν, όπως μή κατα
σπαταλά χρόνον πολύτιμον έναντίον έχθρών, ούς
δεν έθεώρει άξιους τοσαύτης προσοχής.
Τήν θριαμβευτικήν λοιπόν επάνοδον τοΰ νέου
αύτοκράτορος έώρταζεν ή Νίκαια, άγαλλομένη
και ύπερήφανος έπί τή νίκη τού ήγεμόνος καί
νέους προσδοκούσα δΓ αύτοΰ θριάμβους καί μεγαλειτέρας έπιτυχίας. Ή αγάπη καί ό ένθουσιασμός τών κατοίκων τής Νίκαιας διά τον
δαφνοστεφή άνακτα εΐχον φθάσει μέχρι βαθμού
άποθεώσεως, και τό δνομα τοΰ Παλαιολόγου
έφέρετο άνά παν στόμα.
— ’Εάν μέχρι τοΰδε ούδείς ήγεμών ήδυνήθη
νά έλευθερώσή τήν πρωτεύουσάν μας, βεβαίως
ό Ιίαλαιολόγος θά τό κατορθώαη.
Ούτως έξεφράζοντο άπροκαλύπτως οί πρεσβύτεροι, οί έπί Βατάτση καί έπί Θεοδώρου Αασκ.άρεως ζήσαντες. Κατά τήν περίπτωσιν ταύτην
ή γενναιοδωρία τοΰ Παλαιολόγου άνέλαμύεν έν
δλη τή μεγαλοπρεπείς της. ΙΙάντας τούς αιχ
μαλώτους αρχηγούς τοΰ έχθρικοΰ στρατού απέ
λυσε·» άνευ λύτρων, έκράτησε δέ μόνον παρ’
έαυτω τόν Βιλλαρδουΐνον καί τούς Γάλλους
αρχηγούς, ούς βασιλικώς περιεποιήθη. Τόν ίδιον
οέ αύτοΰ στρατόν άντήμειψε διά αξιωμάτων καί
διακριτικών σημείο»·» εις τούς αρχηγούς καί διά
πλουσίων χρηματικών δωρεών εις τούς στρατιώτας. Έπανελθών εις τήν πρωτεύουσαν έχαροποίησε τόν λαόν διά διαφόρων δημοσίων οια-
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σκεδάσεων καί εορτών, άφ’ ού προηγουμένως
έτέλεσεν έν τω καθεδρικό» ναω μεγαλοπρεπή
δοξολογίαν.
Ή νίκη τοΰ ΙΙαλαιολόγου έν Ήπείρω ήτο
ή πρώτη πράξις τού δράματος, τό όποιον έμελλε
μετ’ ού πολύ νά παρασταθή έν Κωνσταντινουπόλει, ήτο τό προανάκρουσμα τού θριαμβευτικού
ΰμνου, ον μετ’ ού πολύ έμελλε νά ψάλη ολό
κληρος ό Ελληνισμός.
Μεταξύ τών μετά τού Βιλλαροουίνου αίχμαλωτισθέντων Γάλλων ήτο καί κόμης τις, Άνσώ
δέ Τουσύ (Anseau de Toucy) καλούμενος, δστις
άνήκων εις μίαν τών έπιφανεστέρων τής πατρί
ους του οικογενειών, εΐχεν είσέλθει εις τήν ύπηρεσίαν τοΰ αύτοκράτορος Βαλδουίνου, έν τω
στρατω τού όποιου κατείχε μίαν τών πρώτων
θέσεων. Έλκυσθεις διά τών ώραίων χαρακτηρι
στικών τοΰ προσώπου καί τών εύγενών τροπών
τού νεαρού κόμητος ό Ιίαλαιολόγος διέταξε νά
τον περιποιηθώσιν έξαιρετικώς εν τω στρατοπέδω καί φθάς εις Νίκαιαν παρεχώρησεν αύτω
εν τών εύρυχωροτέρων καί άναπαυτικωτερων
βασιλικών οικημάτων. Καί έν αρχή μεν ο
Ιίαλαιολόγος ήθελε ν’ άπολύση καί τόν αιχμά
λωτον τούτον άλλ’ ό Στρατηγόπουλος, δστις
μεγάλην πρός πάντα ξένον ήσθάνετο αποστροφήν,
παρέστησε τω αύτοκράτορι τό άσκοπο·» τής τοιαύτης έπιεικείας, καί ό Ιίαλαιολόγος, έννοήσας
τό συνετόν τής τοιαύτης συμβουλής, άπέσχε τού
σκοπού καί έξηκολούθει περιποιούμενος τόν αιχ
μάλωτον ώς πρότερον. Πολλάκις προσεκάλει
αύτόν εις τά δωμάτιά του καί επί ώρας ολο
κλήρους συνωμίλει έκεΐ μετ’ αύτοΰ. '() νέος
Γάλλος έδιηγεΐτο τάς διαφόρους τοΰ βίου του
περιπέτειας, δπερ μεγάλως ένδιέφερε τόν αύτοκράτορα- τω ώμίλει περί Κωνσταντινουπόλεως,
ένθα ό αιχμάλωτος είχε διαμείνει έπί τινα
χρόνον καί ένθα έκ τοΰ πλησίον είχε παρατη
ρήσει τήν διοίκησιν τών λατίνων αύτοκρατόρων.
Κατ’ ολίγο* αί σχέσεις μεταξύ τοΰ νικητοΰ
καί τοΰ αιχμαλώτου έγένοντο στενώτεραι, καί
έυαίνετο δτι ό Τουσύ δέν ήθελε τοΰ λοιπού
έγκαταλείψει τήν αύλήν τοΰ 'Έλληνος αύτοκρά
τορος, δτε ευρισκόμενος ημέραν τινά μόνος μετά,
τού Παλαιολόγου, τω εΐπεν αίφνης·
— Επανειλημμένα»;, βασιλεύ, συνέλαβες τήν
ιδέαν νά μοι χαρίσης τήν έλευθερίαν σήμερον
έρχομαι νά σέ παρακαλέσω νά έκτελέσης τήν
ιδέαν ταύτην.
— Θέλεις νά μέ άφήσης, Τουσύ; ήρώτησεν
ό Ιίαλαιολόγος μετ’ έζπλήξεως. Αισθάνεσαι
πόθον πρός τόν άρχαΐον κύριόν σου;
— Δέν είναι ό τοιοΰτος πόθος, άπήντησεν
ό Γάλλος, ό παραζινών με εις τήν παράκλησιν
ταύτην- άλλ’ αισθάνομαι ένθερμον έπιθυμίαν νά
καταβάλλω πάσας μου τάς άσθενεΐς δυνάμεις
μου, δπως σοΐ παράσχω δείγμα τής εύγνωμοσύνης, ήν σοί οφείλω.
— Καί τήν εύγνωμοσύνην ταύτην θέλεις να
μοί φανέρωσης διά τής έντεύθεν άναχωρήσεώς
σου;
— ’Άκουσόν με, βασιλεύ, εΐπεν ό αιχμάλω
τος· άζουσόν με μετά προσοχής. Πρό πολλού
γνωρίζω καί έπείσθην, δτι πόθος διακαής πληροί
τήν γενναία·» σου ψυχήν, ό πόθος ν’ άναστήσης
τον άρχαΐον παρά τόν Βόσπορον βυζαντινόν θρό
νον. Εις τήν έκτέλεσιν τής υψηλής, τής δικαίας
ταύτης έπιχειρήσεως έπιθυμώ νά συντελέσω καί
έγώ.
— Σύ, Τουσύ; Καί πώς τούτο; ήρώτησεν ό
Ιίαλαιολόγος βλέπων αύτόν άσκαρδαμηκτί.
— Γνωρίζεις, βασιλεύ, έν ποια οίκτρα καταστάσει εύρίσκεται σήμερον ή πρωτεύουσα τοΰ
άρχαίου βυζαντινού κράτους ύπό τό σκήπτρο·»
άσθενοΰς καί ανικάνου ήγεμόνος. '0 Βαλδουΐνος

ΕΣΠΕΡΟΣ
έχει μέν τήν καλήν πρόθεσιν νά πράξη τό καλόν
καί συμφέρον, άλλά δέν έχει τήν δύναμιν πρός
τούτο. Δέν μέμφομαι αύτοΰ- δέν κατηγορώ
αύτόν είναι ήγεμών άξιος νά κατέχη θρόνον
ισχυρόν καί περιφανή- πλήν ώς διάκεινται σή
μερον τά πράγματα, δΓ αύτόν ούδέμία ύπαρχε·,
πλέον σωτηρία. Ή έξουσία τών λατίνων αύτο
κρατόρων έν Κωνσταντινουπόλει είναι ώς σώμα
φθισιούν, το όποιον μή δυνάμενον νά παλαίση
έπί πλέον κατά τής νόσου πρέπει νά ύποκύψη.
Δέν ύπάρχει ιατρός δυνάμενος νά θεοαπεύση
τοιαύτην νόσον δέν ύπάρχει φάρμακο·» δυνάμενον
νά παρεμποδίση τάς καταστρεπτικός αύτής προό
δους. Ή πρωτεύουσα έκείνη άπύλλυται διά
τούς .Λατίνους άνεπιστρεπτί. Εις ποιον λοιπόν
άνήκει κατά δικαιότερο·» λόγον ή εις τούς 'Έλ
ληνας, εις ούς καί συντόμως μεταβήσεται; Σή
μερον λοιπόν, βασιλεύ, εις αντάλλαγμα τής
έλευθερίας μου θέλω νά σοί ύποδείξω μέσον
ασφαλές, δΓ ού εύκολώτατα καί χωρίς νά χυθή
ούοέ ρανίς αίματος, νά φθάσης εις τό τέρμα
τών πόθων καί σοΰ καί τών ύπηκόων σου. Συνή
θως ή άλωσις πόλεων, οΐα ή Κωνσταντινούπολή,
ζατορθοΰται μόνον δΓ ύπερανθρώπων άγώνων
καί χειμάρρων αίματος. Ί*ό μέσον, δπερ έγώ
θέλω σήμερον σοί ύποδείξει, είναι άπλούστατον
καί ή έπιτυχία αύτοΰ είναι έκ τών προτέρων
έξη σφαλισμένη.
’Απίστευτα μοί λέγεις, Τουσύ, καί άνεξήγητα.
εΐπεν ό Ιίαλαιολόγος σοβαρώς.
— Έπίτρεψον, βασιλεύ, νά σοί έζθέσω προ
ηγουμένως το σχέδιόν μου, προσέθηκεν ό αιχμά
λωτος ταπεινή τή φωνή καί σχεδόν ψιθυρίζω·».
Παρά τό τείχος τής πόλεως κεΐται σωρός μικρών
οΐζίσκων. έν τω μέσο» τών όποιων εύρίσκεται
αφανής οικία, σχεδόν καλύβης έχουσα μορφήν,
ήτις είναι ιδιοκτησία μου καί έν ή κατοικούν
οσάκις ή ύπηρεσία μου μέ έκάλει εις τήν πρω
τεύουσαν. Επειδή δέ έκεΐ πλησίον ιστατο καί
μία τών πυλών τής πόλεως, έθεωρούμην έγώ
ώς θυρωρός έχων καί τάς κλείδας τής πύλης
εις τήν έξουσίαν μου. Ούδεμία αμφιβολία ύπάρχει οτι αμα έπιστρέψω εις Κωνσταντινούπολή
θ’ άναλάβω πάλιν τήν φρούρησιν τής πύλης, καί
τότε εύκολο·» μοί είναι έν νυκτί ν’ άνοίξω τήν
πύλην δΓ ής οί στρατιώταί σου θέλουσιν εισ
δύσει εις τήν πόλιν καί άμαχητί καταλάβει
αύτήν.
— Καί νά προδώσης τόν αύτοκράτορά σου!
”12 Τουσύ! άνέκραξεν ό Ιίαλαιολόγος συστέλλω·»
τάς όφρΰς του.
— Προδοσία θά ήτο νά συμβουλεύση τις τω
αύτοκράτορι τήν περαιτέρω άντίστασιν καί ούχί
νά έπισπεύση λύσιν, ήτις φυσικώς πρέπει να
έπέλθη.
Ό Παλαιολόγος έσιώπα, έκράτει τά βλέμ
ματά του έστραμμένα προ; τό έδαφος καί έμενε
βεβυθισμένος εις τάς σκέψεις του. ’Αφ ενός μέν
τω προσεμειδία ή εύκολος έπιτυχία, άφ’ ετέρου
οέ ήσθάνετο δυσπιστίαν προς τόν άνδρα, δστις
τώ προέτεινε τό μέσον τούτο, καθότι ή τοιαύτη
λύσις τω έφαίνετο ύπέρ το δέον κατεσπευσμένη
καί εύκολος.
— Τουσΰ, είπε μετά τινας στιγμάς έγειρόμενος καί ίστάμενος ενώπιον τοΰ αιχμαλώτου.
Τό σχέδιόν σου μοί φαίνεται έκτελεστόν καί
ούδόλως αμφιβάλλω δτι είσαι άποφασισμένος νά
μέ ύπηρετήσης ώς φίλος πιστός καί ειλικρινής.
Επομένως δέχομαι τήν πρότασίν σου καί σοί
δίδω πάλιν τήν έλευθερίαν σου χωρίς νά Οελήσω
νά σε δέσω ούτε διά δρζου ούτε δΓ άλλου τίνος
ορού. Άλλά, προσέθηκεν ό Παλαιολόγος καί
το δμμα του άπήστραψεν άπαισίως, πρόσεχε,
Τουσΰ. Έάν ή πρότασίς του έγκλείη δόλον
έάν ήναι προδοσία κατά τοΰ νικήσαντός σε, δστις
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σέ μετεχειρίσθη τοσοΰτον έπιεικώς· έάν μόνον
τήν έλαχίστην λάβω νύξιν δτι οί λόγοι σου σκο
πόν έχουσι νά μέ άποτρέψωσιν άπό τοΰ τέρμα
τός μου — γίνωσκε δτι τά πάντα θά λησμονήσω
καί δτι θά ήμαι διά σέ ό ασπονδότερος καί
άμειλικτώτερος τών έχθρών. Μ ή νομίσης δτι
θά διαφύγης τήν έκδίκησίν μου! '0 βραχίων μου
φθάνει μακράν, καί τήν προδοσίαν σου θά πλή
ρωσής μέ τήν ξωτ,ν σου! Εις μάτην θά έπικαλήσαι τότε τον φίλον καί τόν προστάτην σουκωφός εις τάς παρακλήσεις σου θά ήμαι αύστηρός κριτής τής δολιότητος καί άσυνειδησίας σου.
Συλλογίσου δτι βασίζομαι εις τήν έκτέλεσιν τοΰ
σχεδίου σου. Καί νύν, Τουσΰ, δύνασαι ν’ άπέλθης· εΐσαι ελεύθερος!
Ό αιχμάλωτος έγζατέλιπε σιωπηλός καί
μετά βαθείας ύποκλίσεως τό δωμάτιο·», παρακολουθούμενος μέχρι τής θύρας ύπό τοΰ βλέμ
ματος τοΰ Παλαιολόγου.
Μόλις εΐχεν έξέλθει ό Γάλλος κόμης, καί
διά πλαγίας τίνος θύρας είσήλθεν εις τό δω
μάτιο·» τοΰ αύτοκράτορος ό Αλέξιος Στρατηγό
πουλος.
0 Στρατηγόπουλος, δστις μετά τήν εις τόν
θρόνον άνάρρησιν τοΰ προστάτου αύτοΰ κατείχε
τήν ύψηλήν θέσιν τοΰ άρχιστρατήγου, ή στρατο
πεδάρχου, εΐχεν έν οίαδήποτε ώρα έλευθέραν
παρά τω αύτοκράτορι είσοδον. Διά τόν πιστόν
του Στρατηγόπουλον ό Ιίαλαιολόγος ούδέν εΐχε
μυστικόν αύτωάνεκοίνυυ πάσας τάς σκέψεις του·
αύτω εξέθετε πάσας τάς ιδέας του. Συνέπεια
τούτου καί ή έπιρροή τοΰ Στρατηγοπούλου έν
τή αύλή ήτο άπεριόριστος καί μάλιστα μετά
τήν νιζηφόρον εις τήν’Ήπειρον έκστρατείαν, ήν
όμοΰ μετά τοΰ αύτοκράτορος διηύθυνε μετά πολ
λής τής περισκέψεως καί άνελπίστου έπιτυχία;.
Τω εισελθόντι στρατοπεδάρχη ό Παλαιολόγος
έδιηγήθη άμέσως τήν μετά τοΰ κόμητος Τουσΰ
συνέντευξίν του.
— Βασιλεύ, εΐπεν ό Στρατηγόπουλος αμα
ό Παλαιολόγος επαυσε τοΰ λόγου,* έμπιστεύεσαι
εις τούς λόγους ξένου καί δίδεις αύτω καί τήν
έλευθερίαν ακόμη; Πάλιν, βασιλεύ, σέ παρέσυρεν
•ή άγαθή καρδία σου. Πίστευσόν με, οί ξένοι
δέν άγαπώσιν ημάς καί ούδέποτε πράττουσί τι
πρός το συμφέρον ήμών.
— 11 αποστροφή σου κατά τών ξένων δια
τηρείται πάντοτε άκμαία, Αλέξιε, εΐπεν ό 11αλαιολόγος μειδιώ·»· Είσαι, φίλε μου, ύπέρ τό
δέον Ελλην.
— Ναι, βασιλεύ, δέν τό άρνοΰμαι, δυσπιστώ
πρός τούς ξένους, άπήντησεν ό Στρατηγόπουλος
σοβαρώς, καί δυσπιστώ, διότι ή καρδία των είναι
ψυχρά καί αναίσθητος· δυσπιστώ διότι πάντοτε
έπροσπάθησαν νά βλάψωσιν ήμάς, καί ή ιστορία
ήμών γέμει παραδειγμάτων, τά όποια μοι ένισχύουσι τήν δυσπιστίαν μου.
— Άν ήσο λοιπόν Ιίαλαιολόγος ούδέποτε
θά απέλυες τόν ξένον αιχμάλωτον;
— θύχί μόνον δέν θ’ άπέλυον αύτόν, άλλά
καί έπί στιγμήν άν ήσθανόμην έπιείζειάν τινα
καταλαμβάνουσάν με, ήθελον άμέσως μεταμεληθή
καί άποσύρει πάλιν τήν χορηγηθεΐσαν χάριν.
— Ίοΰτο ούδέποτε θά ζάμη ό Παλαιολόγος!
εΐπεν ό αύτοζράτωρ ύπερηφάνως· ό αιχμάλωτος
έχει τόν λόγον μου· είναι έλεύθερος!
— '0 ξένο; σ’ έμάγευσε, βασιλεύ. Έπανειλημμένως σοί έξέφρασα τήν ιδέαν μου περί τοΰ
Γάλλου τούτου τυχοδιώκτου. ’Έχει τι έν τώ
ήρέμω καί άγαθω βλέμματί του, τό όποιον προ
δίδει καρδίαν δολίαν δέν είναι τό ανοικτόν,
ελεύθερον βλέμμα τοΰ ειλικρινούς καί φιλαλή
θους ανθρώπου. Εύχομαι, βασιλεύ, νά μή μετανοήσης διά τήν έπιείζειάν σου. Ή ύπερ
βολική έπιείκεια τών ηγεμόνων περισσοτέραν
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επιφέρει βλάβην τής ύπερβολικής αυστηρότητος.
Ή τιμωρία τών εγκλημάτων είναι θλιβερά των
ισχυρών προνομία, άλλ’ έχει ώς επί τδ πλεΐστον
ώς συνέπειαν την ευημερίαν τής χώρας καί τήν
ασφάλειαν τών κατοίκων.
— ’Αλέξιε, ειπεν ό αύτοκράτωρ, μή άμφιβάλλης, δτι δ προδότης, οίοςδήποτε καί άν ή
ούτος, θέλει τιμωρηθή. Καί δύναται μεν τασις
επιείκειας καί εΰσπλαγχνίας νά μέ παρασύρη
ενίοτε- αλλά γνωρίζεις δτι είμαι καί αμείλικτος
τών κακών τιμωρός. ’Έστω σοί τούτο άπόδειξις
δτι δεν μετανοώ διά τήν χορηγηθεΐσαν τω ξένιρ
χάριν.
— Τδ έπειαόδιον τούτο, είπεν ό Στρατηγόπουλος, μ’ έκαμε σχεδόν νά λησμονήσω τήν
αιτίαν, δι’ ήν ήλθον ενταύθα. Χθες εν βαθεία
νυκτί ήλθεν εις Νίκαιαν "Ελλην έκ Κωνσταν
τινουπόλεως, δστις σήμερον λίαν πρωί μέ έπεσκέφθη ΐνα μοί ανακοίνωση πράγμα μεγίστης
σπουδαιότητος καί μέ παρακαλέση νά σοί ανα
φέρω περί τούτου. Ό "Ελλην ούτος δνομάζεται
Κουτριτζάκης καί είναι εις τών αρχηγών τών
έθελοντών εκείνων, οιτινες, μετά τήν αλωσιν τής
Κωνσταντινουπόλεως παρά τών Λατίνων, διεσπάρησαν ένοπλοι εις τά πέριξ, δπως δοθείσης
περιστάσεως παρενοχλώσι τούς αδίκους κατακτητάς τής πρωτευούσης ήμών.
— Αυτόν τδν Κουτριτζάκην σου επιθυμούν
καί εγώ νά ΐδω, ’Αλέξιε, ειπεν δ Παλαιολόγος
δυσπίστως μειδιών. Είναι καί αυτός βεβαίως
εκ τών ατρόμητων εκείνων οπλαρχηγών, οίτινες
υπόσχονται ύπηρεσίας μεγάλας αντί έλαχίστης
μόνον χρηματικής βοήθειας. "Ω! πολλούς τοιούτους είδομεν ήδη καί έμάθομεν τά τεχνάσματα
αύτών. — Ήλθεν ή στιγμή, Άλέςιε, νά μεμφθώ
καί εγώ τής εύπιστίας σου. ΓΙώς δέν κατόρ
θωσες ακόμη νά διΐδης τά τεχνάσματα τών γεν
ναίων τούτων οπλιτών;
— Πρέπει πρότερον νά ϊδης τον άνδρα, βα
σιλεύ, άπήντησεν δ Στρατηγόπουλος ήσύχως ·
πρέπει πρότερον νά τον άκούσης. "Εχει σχέδιον, τδ δποΐον μεγάλως θά σ’ ένδιαφέρη. Μετεκάλεσα αύτδν ένταύθα καί περιμένει εις ένα
τών προθάλαμων.
— "Ας έλθη λοιπόν, ειπεν ό ΙΙαλαιολόγος.
Φαίνεται δτι ή σημερινή ήμέρα είναι ήμερα
τών σχεδίων. ’Έστω! Δέχομαι τούτο ώς καλόν
οιωνόν. Όδήγησον ενταύθα τδν Κουτριτζάκην
σου. 'Οπωσδήποτε μοί είναι εύπρόσδεκτος, ’Αλέ
ξιε, διότι συνιστάται παρά σού.
— Ίδέ τον πρότερον, βασιλεύ, καί έπειτα
κρίνε, άπήντησεν ό Στρατηγόπουλος έξερχόμενος
τού δωματίου όπως προσκαλέση τον περιμένοντα.
Μετά παρέλευσιν δλίγων λεπτών τής ώρας
είσήλθε πάλιν ό Στρατηγόπουλος παρακαλουθούμενος ύπδ μικρού άνδρός, δστις συνεσταλμένος
καί βαθεΐαν ποιων ύποκλισιν έστάθη παρά τήν
θύραν.
— Πλησίασε, είπε πρδς αύτδν δ ΙΙαλαιολόγος μόλις δυνάμενος νά κρατήση τδν γέλωταμή φοβείσαι, Κουτριτζάκη. Συστημένος παρά
τού στρατοπεδάρχου εμφανίζεσαι ενώπιον φίλου.
— "Ερχεσαι εκ Κωνσταντινουπόλεως;
— Ναι, βασιλεύ, άπήντησεν δ Κουτριτζάκηςκατ’ ευθείαν έκ Κωνσταντινουπόλεως.
Ό Κουτριτζάκης ήτο άνήρ μικρός καί ισχνός,
έχων τήν κεφαλήν έντελώς φαλαζράν- τδ εξω
τερικόν του ούδέν είχε τδ έπιβάλλον ή τδ εξαι
ρετικόν- άλλ’ έν τω μικροί τού άνδρδς οφθαλμφ
έλαμπεν άκτίς τόλμης καί σιδηράς θελήσεως
τοσούτον ζωηρά, ώστε ή έμφάνισίς του έμάγευε
τδν άπέναντι αύτού ίστάμενον. Καί δ Παλαιολόγος ύπέκυψε βαθμηδόν εις τήν μαγείαν ταύτην
καί ήσθάνθη εαυτόν έλκυόμενον άκουσίως προς
τδν μικρόσωμον άνδρα.
("Επεται συνέχεια.)
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Τδ βλέπω! Είν αδύνατον πλησίον σου νά ζήσω,
οπίσω πλήν αδύνατον καί νά προβώ έν βήμα.
Φεύ! πόσον ήθελα εμπρός, εμπρός νά προχωρήσω,
καί νά βυθίσω εις νυκτός, τδ παρελθόν μου, μνήμα.

’Εμπρός! Πλήνείναι τδεμπρός αυτό, κατηραμένον,
είναιχειμών,καί κεραυνός, καί θύελλα, καί κύμα,
δύσμοιρο·? σώμα ναυαγού, εις βράχον έρριμένον,
καί περιμένον άθαπτον, καί περιμένον μνήμα.
Ω! πώς φοβούμαι τδ έμπρός! Τδ παρελθόν μου θέλω,
το σάβανόν μου μόνη μου, δέν θέλω νά ύφάνω,
καί μίαν μετά σού στιγμήν, εάν νά ζήσω μέλλω,
καί τής αίωνιότητος τήν θέτω ύπεράνω.

Νά ζήσω μόνη έρημος, έγκαταλελειμμένη,
νά βλέπω άλλας εύτυχεΐς μ’ εΰδαίμονας νά ζώσι.
κι’ εγώ, εγώ ή δύσμοιρος, τρυγών τραυματισμένη,
νά βλέπω τάς ημέρας μου εις στόνους νά περώσι.

Νά λησμονώ καί παρελθόν καί όνειρα ώραΐα.
καί αντί ρόδων άκανθας τάς χεΐρας μου νά σχίζουν,
τδν τάφον νά έπιποθώ ακόμη τόσον νέα,
κι’ έρεβος αί θύδλλαι, πυκνόν νά μέ βυθίζουν,

Ώ! τούτο είναι θάνατος, δηλητηρίου μύρον,
Είναι τού Δάντου κόλασις καρδία προδοθεΐσα
Είναι Σταυρός τού Γολγοθά. καί τούτων έτι χείρον,
Σαπφώ τδν βράχον βλέπουσα. θεότης ήττηθεΐσα.
"Οχι! δέν θέλω τδ έμπρός. ’Εδώ θά σταματήσω,
εις τον σταυρόν τού πάθους μου, εις τήν πυράν
έπάνω,
Εις τούς αιθέρας ύψηλά τδ όμμα μου θά κλείσω.
καί πίπτουσα, ώς Άλκυών, εις ύψος θ’ άποθάνω.

Είπε, καί μάχαιρα σκληρά τής έσχισε τά στήθη.
Τδ βλέμμα της, εις τδ ύγρδν τού έραστού της
βλέμμα,
έστάθη, καί τδ παρελθόν έκάλυψεν ή λήθη,
καί τής παρθένου τ’ δνειρον έρρόφησε τδ αίμα!
. Ν. Διβάρης.
_____________

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ.
Τά παραδείσια τής Κολάσεως. Ό έν
Άργοστολιφ τής Κεφαλληνίας λόγιος σχολάρχης
κ. II. Βεργωτής έξέδοτο πρδ μικρού ύπδ τον
άνω τίτλον μελέτην περί Δάντου τά μάλιστα
ενδιαφέρουσα1?. Προτάσσεται πρόλογος, έν ω
μετά πολλής ακρίβειας έξετάζεται τδ πνεύμα
τού μεγάλου τής ’Ιταλίας ποιητού. Πολύ όρθδν
εύρομεν τδν παραλληλισμόν μεταξύ 'Ομήρου καί
Δάντου · " Ό "Ομηρος, λέγει ό συγγραφεύς,
είναι ό ποιητής τού ορατού, τού αίσθητώς έξοχου,
έν ω ό Δάντης είναι τής αοράτου πλάσεως, τού
κόσμου τών πνευμάτων.’’ Καί κατωτέρω- "Ό
Άλιγκέρης πολλά έπήρεν από τήν άκμαιοτάτην,
τήν ποικιλόμορφον, τήν χαριεστάτην μας ελλη
νικήν μυθολογίαν. ’Εάν έλάμβανεν αυτή οπίσω
ο,τι τή έπήρεν δ Φλωρεντινός, δλίγα άσματα
τής θείας τφόντι Κωμιρδίας θά έμεναν άκολόβωτα.” Είναι τούτο αλήθεια, ήν ούδείς δύναται
ν’ άρνηθή, δστις άνέγνωσε τδ αριστούργημα τού
’Ιταλού ποιητού.
Μετά τον πρόλογον ό κ. Βεργωτής δημοσιεύει
τήν μετάφρασίν του τού ε'. άσματος τής Κο
λάσεως, έπί τής όποιας έξοχοι λόγιοι καί "Ελ
ληνες καί Ιταλοί έπέφερον τάς κρίσεις των.
Ό κ. Άλέξ.'Ραγκαβής εκφράζεται ούτως- "Είμαι
εις θέσιν νά συνομολογήσω τήν μεγάλην καί
εύσυνείδητον υμών ακρίβειαν εις το νά παρακολουθήσητε βήμα προς βήμα τδν μέγαν γίγαντα,
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πρδς ον άνελάβετε τήν επίπονον πάλην. Γούτο
ήτο δυσχερέστατο1? καί λίαν αξιέπαινο·?.” Καί
ό κ. Δημ. Βερναρδάκης γράφει πρδς τον κ. Βερ
γωτήν· Δέν δύναμαι είμή νά επιδοκιμάσω κατά
πάντα τήν μετάφρασίν σας, διότι καί πιστή καί
ακριβής είναι.’’ ’Αρκεί ακόμη ν’ άναφέρωμεν
ενταύθα ότι καί ό Ιταλός φιλολόγος Φερδινάνδος
Γαλεάνης, καί ό ελληνιστής Βικέντιος Γρόττας,
καί ό πολύς Νικόλαος θωμασαΐος λίαν εύνοϊκώς
έκφράζονται περί τής μεταφράσεως- ό τελευταίος
τούτων μάλιστα ευρίσκει δτι έν τή κοινή έλληνική γλώσση ύπάρχουσι λέξεις καί έκφράσεις
λίαν κατάλληλοι πρδς πιστήν καί διά βραχέων
μετάδοσιν τής έννοιας τού Δάντου.
Έπέζρινόν τινες τδν κ. Βεργωτήν ότι μετεχειρίσθη τήν κοινήν διάλεκτον εις τήν μετά
φρασίν του. Καθ’ ήμας ή κοινή γλώσσα είναι
ή έζφραστιζωτέρα καί καταλληλοτέρα πρδς
πιστήν μετάφρασίν ποιητών, οίος ό Δάντης. καί
κατά τούτο συμφωνούμε·/ πληρέστατα μετά τού
κ. Α. Αασκαράτου, τού γνωστού κωμικού ποιη-τού, δστις γράφει πρδς τδν κ. Βεργωτήν "Ή
στιχουργία δέν προσκόπτει πούπετα, καί ή
γλώσσα είν’ εκείνη, πού έπρεπε νά ήναι. Ξακολούθα, φίλτατε Βεργωτή, νά γράφης εις τήν
γλώσσα τή ζωντανή, πού μιλεΐ τδ έθνος, καί
άς τους έκείνους.” Νομίζομεν δ’τι δέν ήδύνατό τις νά έκφρασθή σαφέστερον. Πράγματι
ποιηταί. οίος ό Δάντης, ό Σαιξπήρος, δέν μετα
φράζονται έπιτυχώς ή εις τήν γλώσσαν τήν ζων
τανήν, ήν όμιλεΐ ό λαός. Αυτήν μεταχειριζόμενος ό μεταφραστής είναι βέβαιος ότι έχει
έν χερσίν δλα τά καταλληλότερα όπλα καί πο
λεμοφόδια, όπως κατέλθη εις τον δυσχερή τής
μεταφράσεως αγώνα καί άγωνισθή έπιτυχώς.
Μήπως έν τω Σαιξπήριρ άπειροι σκηναί, καί αί
έζφραστικώτεραι, δέν είναι γεγραμμέναι έν τή
δημώδει γλώσση; Μεταφερόμεναι αύται εις τήν
καθαρεύουσαν άπόλλυσι καί τήν χάριν καί τήν
έκφραστικότητά των. ’Αγνοούμε^ αν ό κ. Βερ
γωτής έφερεν ήδη εις πέρας τδ δλον έργον τουείμεθα όμως πεπεισμένοι δτι ή δλη μετάφρασις
τής θείας κωμωδίας εις τήν καθομιλουμένην
ήμών γλώσσαν έσεται αληθής πλουτισμός τής
νεωτέρας ήμών φιλολογίας.

Ή γυνή τής Μελήτου. Τραγωδία. Φιλο
λογική είδησις, ενδιαφέρουσα τδν κόσμον τών
γραμμάτων και ιδία ήμάς τούς "Ελληνας, ήγγέλθη ήμΐν κατ’ αύτάς έξ ’Αμερικής. 'Ο έν
Νέα Ύόρκη πρδ δεκαετίας περίπου εγκατεστη
μένος "Ελλην καθηγητής, κύριοςΤ. Τιμαγένης,
ό γνωστός συγγραφεύς τής "'Ιστορίας τής Ελ
λάδος” καί "Τής γλώσσης τών Ελλήνων”, έργων
αγγλιστί γεγραμμένων, τά όποια έν πολλαΐς
έζδόσεσι και κατά χιλιάδας πολλάς αντιτύπων
έπωλήθησαν, έποίησεν εσχάτως αγγλιστί τραγφδίαν πολλού λόγου αξίαν, ήτις δικαίως έφελκύσασα τήν προσοχήν τών περί τήν δραματικήν
άσχολουμένων μέλλει νά διδαχθή από σκηνής
έν ’Αμερική. Ή τραγφδία αυτή φέρει τδν τίτλον
'"11 γυνή τής Μιλήτου” (The wife of Miletus),
καί ή ύπόθεσις αυτής έλήφθη έκ τών ’Ερωτικών
τού Παρθενίου. Τά δύο κυριώτερα πρόσωπα
τού δράματος είσίν ό Έρβώρ, Γάλλος αρχη
γός τής φυλής τών Άρβερνών, καί ή Σίβα, ή
σύζυγος τού Κώνσταντος. Έν αύτοΐς τοΐς δύο
προσώποις ένσαρκούνται δύο αντίθετοι χαρακτή
ρες, ό ιδανικός καί πνευματικός έν τώ άνδρί,
καί ό φυσικός καί υλιστικός έν τή γυναικί. Ή
Σίβα είναι ή ποιητική ένσάρκωσις τής ύλιστικής, μοιροδόξου φύσεως τής γυναικός, παρίσταται
δέ μετά πολλής ακρίβειας καί αύστηράς τηρήσεως
τών κανόνων τής ψυχολογίας. 'Ο δέ Έρβώρ
αντιπροσωπεύει τδ ιδανικόν, τδ ηθικώς υψηλόν,
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τήν αρχήν τής ανδρικής δυνάμεως, τής τιμής, τής πρδς
τούς νόμους ύπακοής.
Περί τής τραγωδίας ταύτης αί εφημερίδες τής Νέας
'Υόρκης έκφράζονται μετά
πολλών έπαίνων.
. . 'Ο
χαρακτήρ τής Σίβας μοί ένθυμίζει τήν υπερβολικήν μέν
αλλά κατάλληλον έκφρασιν
τής Γαλλίδος ηθοποιού Σά
ρας Βερνάρ, ήτις λαλούσα
περί τής "θεοδώρας” τού Σαρδού, ειπεν. Ή Εύα, ή ύπδ
τού θεού πλασθεΐσα, ήτο γυνήάλλ’ ή θεοδώρα, ή ύπδ τού
Σαρδού πλασθεΐσα, είναι κατ’
ολοκληρίαν καί έντελώς γυνή.
(Έκ του Κατόπτρου τής Νέας
'Υόρκης).”
Ημείς δέ συγ
χαίρομε·? από καρδίας τω λογίω όμογενεΐ ήμών, κ. Τιμαγένει, ότι κατώρθωσεν έν
μέσω τού μεγάλου εκείνου
κόσμου έν ’Αμερική νά τιμήση καί πάλιν τδ ελληνικόν
όνομα διά έργου ποιητικού,
κριθεντος άξιου νά συγκαταλέγηται μεταξύ τών καλλιτέρων προϊόντων τής νεωτέ
ρας δραματικής ποιήσεως.

Νικολάου Γ. Πολίτου
λόγος εΐσιτήριοςείς τδ μάθη-
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μα τής Ελληνικής Μυθολο
γίας. — Ή μελέτη τής μυ
θολογίας καί ιδία τής ελλη
νικής πλεΐστον όσον παρέχει
ήμΐν το διαφέρον, διότι "έν
τή μυθολογία συγκεντρούνται
αί ρίζαι τής τε εξωτερικής
καί τής εσωτερικής ιστορίας
τού Ελληνικού λαού.” Έχάρημεν δέ τά μάλιστα μαθόντες βτι ό σύλλογος τών
καθηγητών τής φιλοσοφικής
Σχολής τούήμετέρου Πανεπι
στημίου ένέκρινεν έσχάτως
τήν διδασκαλίαν τού μαθήμα
τος τής Μυθολογίας, καί βτι
το σπουδαΐον τούτο μάθημα
άνετέθη εις τδν υφηγητήν κ.
Νικ. Πολίτην, νέον διακρινόμενον διά τάς εύρείας αύ
τού γνώσεις καί προ ετών
ήδη καταλαβόντα θέσιν έπίζηλον έν τοΐς νεωτέροις τού
έθνους ήμών λογίοις δια τών
έμβριθών αυτού συγγραφών.
Ααβόντες άλλοτε αφορμήν
ν’ άναγνώσωμέν τινα τών έρ
γων τού κ. Πολίτου, ώς τήν
"Μελέτην περί τού βίου τών
αρχαίων Ελλήνων”, τον "περί
Γοργόνων μύθον” τούς ' δη
μώδεις μετεωρολογικούς μύ
θους”, δφείλομεν νά όμολογήσωμεν έν πάση ειλικρίνεια
καί άμεροληψίφ οτι πολύ
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έθέλχθημεν ύπό τή; άναγνώσεως, διότι ού μόνον
τά άντιζείμενα εκτίθενται σαφώς και μετά πολ
λής τής άκριβείας, άλλά και ή γλώσσα, ήν
μεταχειρίζεται ό συγγραφεύς, είναι γλώσσα εύ
ληπτος καί καθαρά, γλώσσα έμπρέπουσα εις τήν
ύπόθεσιν, ήν πραγματεύεται. Έάν έκ τού εισι
τηρίου λόγου δύναται τις νά. κρίνη, άριστα οφεί
λει νά προσδοκά τά αποτελέσματα έκ τών παρα
δόσεων τού νέου ύφηγητού, δστις άναμφισβητήτω; κέκληται νά καθέξη έδραν διακεκριμένην
έν τώ έθνικφ ήμών ΙΙανεπιστημίφ καί νά πλου
τίση τήν περί Μυθολογίας φιλολογίαν, είς ήν
ένησχολήθησαν άνδρες έζ τών μάλιστα δοκίμων
παρά τοΐς Εύρωπαιοις.

Ο ΠΙΊΓΚΠ'Γ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΟΡΤΣΑΚΩΦ.

(Γενν. τώ 1798, άποθ. τώ 1883.)
(Μετά είκόνος, δρα σελ. 349.)

Τή 11 Τ· τού λήγοντο; μηνάς Μαρτίου άπεβίωσεν έν Baden-Baden ό πρίγκηύ Γόρτσακωφ,
εις τών επιφανέστερων διπλωματών τής 'Ρωσ
σίας, άνήρ δστις έπί 25 δλα έτη μετ’ απαρά
μιλλου δεξιότητα; διηύθυνε τήν έξωτερικήν τής
'Ρωσσίας πολιτικήν.
Ο Γόρτσακωφ είχε τήν
δύσκολον έντολήν νά έπανακτήση τήν διά τοϋ
κριμαϊκού πολέμου καταβληθεΐσάν πως έπιρροήν
τής πατρίδος του, καί τήν έντολήν ταύτην έςετέλεσε μετά μεγάλη; δραστηριότητας καί περισζέψεως. Μετά τήν ειρήνην τοΰ'Αγ. Στεφάνου,
τήν έπισφραγίσασαν τάς νίκα; τής 'Ρωσσίας έν
τφ τελευταίο» πολέμιο, ό Γόρτσακωφ προβεβηκώς ήδη τήν ηλικίαν έγζατέλιπε τήν ένεργδν
πολιτικήν καί τω 1882 έορτάσας τήν είκοαιπενταετηρίδα τού διορισμού αύτού ώς ύπουργοΰ
τών εξωτερικών, άπεσύρθη έντελώς τών πραγ
μάτων, λαβών παρά τοΰ νέου αύτοκράτορος ώς
δείγμα εύνοιας καί ύπολήψεω; τήν εικόνα αύτοΰ
άδαμαντοκόλλητον. '0 Γόρτσακωφ έξόχως έτιμάτο έν απάτη τή Ευρώπη ώς εις τών άριστων
πολιτικών τοΰ αίώνός μας, είργάσθη δέ άνενδότως ύπέρ τοΰ μεγαλείου ζαί τής δόξη; τής
πατρίδος του. Μετά ,οίον μακρόν καί ένδοξον
άπέθανεν ήσύχως έν ταΐς άγκάλαις τών δύο
αύτοΰ υιών, ών δ μέν, δ πρίγκηύ Κωνσταντίνος,
μέγας σταυλάοχη;, διέμενεν άπδ τών άρχών
του χειμώνος παρά τφ πατρί, δ δέ πρεσβύτερος,
πρίγκηψ Μιχαήλ, μετέβη κατεσπευσμένως έζ
Μαδρίτης, ένθα διατελεΐ άπό τίνος πρεσβευτής
τοΰ Τσάρου. Η δημοσιευόμενη είκών του άποθανόντος πρίγζηπο; έξετελέσθη κατά τήν τελευ
ταίαν αύτοΰ φωτογραφίαν.

ΤΟ ΕΚ ΠΑΓΟΥ ΠΑΛΑΤ10Ν
ΕΝ ΜΟΝΡΕΑΛΗι.
(Μετά είκόνος, 8ρα σελ. 349.)

Έν Μονρεάλη, τή άκμαία καί πλούσια έμ
πορική πόλει του Καναδά, ύπάρχει έθος νά
έορτάζωνται αί τελευταΐαι τή; άποζρέω ήμέραι
μετά πολλής έπισημότητος καί ζωηρότητος.
Μεταξύ τών συνήθων διασκεδάσεων έκτακτον
φαινόμενον παριστα ή τοΰ πάγου λεγομένη άποκρέω, ήτις διαρκεΐ πέντε συνήθως ήμέρας καί
έλκύει είς τήν πόλιν πλείστους δσου; φιλοθεάμονας έκ τών περιχώρων. Εφέτος ή νεολαία
τής Μονρεάλης άπεφάσισε νά έορτάση τάς άποζρέω δια πρωτοφανούς δλως διασκεδάσεως, οιενοήθη δηλ. νά άνεγείρη μέγαρον έκ πάγου, βμοιον
έκείνου, τδ δποΐον άνήγειρέ ποτέ δ μέγας Πέτρος

τής'Ρωσσίας έπί τής Νέβας. <1 δριμύς χειμών
μεγάλως συνετέλεσεν είς πραγματοποίησιν τού
σχεδίου τούτου, καί μετ’ ού πολύ υύούτο επί
τής πλατείας "Δομίνιον” οικοδόμημα μεγαλο
πρεπές, ρυθμού γοτθικού καί αραβικού, έκτισμένον
έκ μεγάλων καί στιλπνοτάτων τεμαχίων πάγου.
Τδ παλάτιον τοΰτο, διατηρηθέν έν δλη τή λαμπρότητι αύτού έπί πέντε δλας ήμέρας άνέπαφον
είχε έσωτερικώς μήκος καί πλάτος 100 ποδών,
έπεστέφετο δέ διά τεσσάρων μικρών πύργων 30
ποδών ύψους, καί μεσαίου πύργου ύψους 100
ποδών καί διαμέτρου 25 ποδών. Ευδίου καί
καθαρού οντος τοΰ καιρού τδ εκ πάγου μέγαρον
άπήστραπτεν ώς νά ήτο άδαμαντοκόλλητον, τήν
νύκτα δέ φωτιζόμενου λαμπρώς έσωτερικώς παρίστα θέαμα μαγευτικόν. Δέκα χιλιάδες ξένων
είχον συγζεντρωθή έν Μονρεάλη διά νά έορτάσωσι τάς τελευταίας τής άποκρέω ήμέρας- άπαν
τες δέ απερχόμενοι έφερον μεθ’ εαυτών τήν
άνάμνησιν τών ώραίων καί εύθυμων ιδρών, άς
διήλθον έν τή φιλοξενφ καί ζωηρά πόλει.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΰΡΗΣΙΣ.

Έν Λειψία τή 14 26 Μαρτίου 1883.

Ό,τι πρδ πολλού έφαίνετο δυστυχώς άναπόφευκτον ένέσζηύεν. '0 ’Αλέξανδρος Κουμουνδούρος, ό πρδ τεσσάρων ήδη μηνών ύπδ
δεινή; καί ανιάτου προσβληθείς νόσου, άπέθανε
τήν νύκτα τής 26 πρδς τήν 27 .Φεβρουάριου.
Έν τώ προσώπφ τοΰ Άλ. Κουμουνδούρου ή
πατρί; ήμών άπόλλυσιν ένα τών διαπρεπέστερων
αύτή; πολιτικών άνδρών, διό και τδ πένθος είναι
γενικόν έν Έλλάδι ζαί έξεδηλώθη διά τών
έζτάζτων τιμών τών άποδοθεισών τώ νεκρφ αύ
τού ζατά τήν κηδείαν. Αί εφημερίδες τών
’Αθηνών πάσης άποχρώσεως γέμουσι περιγραφών
τού θλιβερού τούτου συμβάντος, πάσαι δε άναγνωρίζουσι τήν μεγάλην εθνικήν απώλειαν. ΊΙ
βουλή, άμα άγγελθείσης τής θλιβερά; είδήσεως,
συνήλθεν είς έκτακτον συνεδρίασιν, καθ’ ήν πολ
λοί ρήτορες ώμίλησαν περί τού μεταστάντος άνδρδς καί καθ’ ήν άνετέθη είς τήν Κυβέρνησιν
νά φροντίση περί τής κηδείας, ήτις καί έγένετο
τήν Τρίτην τής καθαρά; έβδομάδο; μετά πλείστης όσης πομπής ζαί έπισημότητος. '0 Άλέξ.
Κουμουνδοΰρος ήτο άποδεδειγμένως είς τών εύφυεστέρων πολιτικών άνδρών τής νεωτέρα; Ελ
λάδος, καί κατά τήν τελευταίαν είκοσιπενταετίαν
πολλάς ζαί έξοχους προσήνεγκε τή πάτριοι
ύπηρεσίας, τά; όποια; ή ιστορία, ό άδέζαστος
κριτή;, θέλει άναγνωρίσει. Τοΰτο αναγνωρίζει
ζαί ό Ευρωπαϊκό; τύπος, οστις λίαν εύνοϊζώς
έζφράζεται περί τοΰ άνδρός. Παραθέτομεν έν
ταΰθα περικοπήν έζ τής ήμιεπισήμου " Εφη
μερίδας τής Πετρουπόλεω;”, ήτις έν κύριο» άρΟρφ τής 1/13 Μαρτίου λέγει τά έξήςΊΙ
Ελλά; άπώλεσε τον έξοχώτερον τών πολιτικών
αύτής άνδρών, τδν κ. Κουμουνδούρον, άποθανόντα
μετά νόσον δδυνηράν. Καί αύτοί οί αντίπαλοί
του άνεγνώρισαν τήν αξίαν αύτοΰ έν πλήρει συν
εδριάσει τής βουλής. '0 Κουμουνδοΰρος εύρίσζετο έπί κεφαλής τών πραγμάτων καθ’ ήν
στιγμήν ή Ελλάς τή μεσολαβήσει τή; Εύρώπης
έλάμβανε τήν έπέκτασιν τών δρίων της.
11
λύσις τού ζητήματος τούτου τφ έπήνεγκε μομ
φήν έκ μέρους τής πλειοψηφίας τής βουλής,
διότι δέν ζατώρθωσε νά λάβη έπέκτασιν μεγαλειτέραν. Άλλ’ οί αληθείς πολιτικοί άνδρες
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είναι συνειθισμένοι εις τήν τοιαύτην άγνωμο
σύνην, ζαί άφίενται είς τήν ζρίσιν τή; ι στορία;.
ΐνα έζδιζηθή ζατά τή; τοιαύτη; αδικία;. Διά.
τον Κουμουνδούρον ή ιστορία ήρξατο άπδ τή;
στιγμής τού θανάτου αύτού, ήτοι άπδ τής 27’·'
τού παρελθόντος Φεβρουάριου.”
Έν τή πρώτη σελίδι τού σημερινού ήμών
τεύχους δημοσιεύομεν τήν εικόνα τού διακεκρι
μένου πολιτικού άνδρός, τού όποιου τδ ονομα
συνδέεται τοσούτον στενώ; μέ τήν ιστορίαν τής
πατρίδος ήμών κατά τά; δύο τελευταία; δε
καετηρίδα;.

Δ I Α Φ Ο Ρ Α.
'0 μανδύα; τής στέψεως. 0 μανδύας,
δν ή αύτοκράτειρα τή; Ρωσσίας θέλει περιβληθή
κατά τήν προσεχή στέψιν, είναι άληθές άριστούργημα ζεντηστικής, οπερ πρδ πολλών ήδη μηνών
κατασκευάζεται. Τδ έμπροσθεν μέρος τοΰ μανούου είναι έκ λεπτοτάτου έριούχου υφάσματος,
drap d’ or λεγομένου, έπί τοΰ όποιου διά μελαίνη; μετάξης είναι κεντημένο; ό δικέφαλος
καί τριπλώς εστεμμένος αύτοκρατορικδς τή;
'Ρωσσία; άετός. Το στήθος τοΰ αετού κοσμείται
διά τού άρχαίου μοσχοβιτικού στέμματος, παριστώντος τδν "Αγιον Γεώργιον, φονεύοντα τον
δράκοντα, έπί τής δεξιά; πτέρυγο; φαίνονται τά
στέμματα τού Άστραχάν, Νοβγορόδου καί Κίε
βου, έπί δέ τή; άριστερα; τά. τής Σιβηρίας,
Καζάνης, Βλαδίμηρου, καί κάτωθεν τούτων τά
στέμματα τής Κολωνίας, τής Ίαυρίοος, τή;
Γεωργίας καί Φινλανδίας. Τδ υπόλοιπον τού
μανδύου καί ή μαζρά αύτού ούρά είσίν έκ πορφυρόχρου έπικρόκου (βελούδου), καί αί χειρίδες
καλύπτονται διά μηλωτή; λευκ.οϊζτίδος (ζακοΰμι). "Ομοιος κατά πάντα, άλλά μεγαλείτερος,
είναι ό μανδύα; τού αύτοκράτορος.

Ταχύτατη συγκοινωνία. II αύστριαζή
Κυβέρνησίς ένέζρινε τήν σύστασιν καί τήν διά
τής Αύστρίας διάβασιν ταχυτάτης σιδηροδρομι
κής αμαξοστοιχίας (train-6clair) μεταξύ ΙΙαρισίων ΙΊουργέβου ζαί Κωνστάντσας. Ή αμαξο
στοιχία αύτη θά συνδέεται έν Γιουργέοφ μετ’
άλλης, μεταφερούσης τούς έπιβάτα; διά Ί’ουστουκίου ζαί Βάρνη; είς Κωνσταντινούπολή,
ζαί τάνάπαλιν. Διά τοΰ μέσου τούτου θά δύναταί τις νά φθάση έν διαστήματι 80 ωρών άπδ
ΙΙαρισίων εί; Κωνσταντινούπολή, ήτοι κατά 30
δλας ώρα; ταχύτερον ή δτι γίνεται σήμερον.
Ή αμαξοστοιχία θά περιέχη καταλλήλους κοι
τώνας, εστιατόρια καί δλα; τά; άπαιτουμένα;
άναπαύσει;.

Βασιλική αμαξοστοιχία. Ό πρίγκηψ
τής Ούαλλίας μεταβάς κατ’ αύτάς είς Βερολΐνον
δπως παρευρεθή είς τήν τελετήν τών αργυρών
γάμων τοΰ έπ’ άδελφή γαμβρού του, τού διαδό
χου τοΰ γερμανικού θρόνου, έξετέλεσε τδ ταξείδιον έν ιδιαιτέρα σιδηροδρομική αμαξοστοιχία
περιεχούση δλα; τάς δυνατά; αναπαύσει; ζαί
διακοσμήσεις. Σύγκειται ή σιδηροδρομική αύτη
άμαξα έκ τεσσάρων τμημάτων, τοΰ κοιτώνος,
τού εστιατορίου, τής αιθούσης καί τού καπνι
στηρίου, πάντων πλουσιώτατα διεσζευασμένων.
Λέγεται δτι ή άμαξα αυτή έζόστισεν 150 χιλ.
φράγκων. Κατά τήν στιγμήν τής έκ Βερολίνου
άναχωρήσεώς του ό πρίγκηψ τής Ούαλλίας
άζούσα; τον συνοδεύοντα αύτδν γαμβρόν του
έκφραζόμενον μετά πολλοΰ θαυμασμού περί τής
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ωραίας κατασκευή; τή; άμάξης καί τή; εσωτε
ρική: αύτή; διατάξεως, έσπευσε νά οωρήση αύτήν
τώ γαμβρώ του. Επομένως κατ’ αύτά; ή σιδηρο
δρομική άμαξα, μεταφέρουσα τδν διάδοχον τού
άγγλικοϋ θρόνου εις Λονοΐνον, άποστέλλεται
πάλιν εί; Βερολΐνον, δπω; τεθή τού λοιπού εί;
τήν διάθεσιν τοΰ αύτοζρατορικού τή; 1 ερμανίας
πρίγκηπος.

Ό ηθοποιό; Έδβην Βούθ. Πρό τινων
ήμερών εύρίσκεται έν Λειψία ό διάσημο; ’Αμε
ρικανό; ηθοποιός Edwin Booth, δστι; έδίδαξεν άπδ τή; σκηνή; τού ένταΰθα θεάτρου
τραγφδίας τινά; τού Σαιξπήρου. Πρώτων παρέ
στησε τδν 'Αμλέτον. ΊΙ τέχνη τού πρώτου
τούτου τή; ’Αμερική; -ηθοποιού είναι άπαράμιλλος. Το μόνον δυσάρεστον ύπήρχεν δτι ό μέχ
Βούθ άπήγγελλεν αγγλιστί, οί δέ άλλοι ηθοποιοί
γερμανιστί. Έξόχω; ύπεκρίθη ό Βούθ έν ταΐς
σκηναΐς μετά τή; Όφηλίας, έν τή παραστάσει
τού δράματος, έν τή σκηνή μετά τών ηθοποιών
κτλ. Οί μονόλογοί του ήσαν πράγματι αριστουρ
γήματα απαγγελίας, ήσαν ο,τι πρέπει νά ήναι,
συνδιάλεξι; τής ψυχή; πρδ; έαυτήν.

Φόνο; φριζώδης. Τήν παρελθοΰσαν Δευ
τέραν διεπράχθη έν Βερολίνο» έγκλημα, συγκινήσαν σύμπασαν τήν μεγάλην γερμανικήν πρω
τεύουσαν. Διανομεύ; τού ταχυδρομείου, έντεταλμένος τήν πληρωμήν τών ταχυδρομικών
ένταλμάτων, μετέβη τήν πρωίαν εί; τδ δωμάτιον
νέου τινός, πρδ; δν τινα είχε νά πληρώση 20
μάρκας. Ό νέο; ούτο; φιλοδώρησα; τδν ταχυ
δρομικόν υπάλληλον διά ποτηριού ζύθου, κατέ
φερε κατά τή; κεφαλής αύτού, ετοιμαζόμενου
νά τφ έγχειρίση τδ μικρόν χρηματικόν ποσόν,
ισχυρόν κτύπημα διά σφυρίου, καί κατέρριψεν
αύτδν νεκρόν- μεθ’ δ παραλαβών τδν σάκκον,
έν φ εύρίσκοντο 300 μάρκαι περίπου, άπήλθε
τοΰ δωματίου ζαί έγένετο άφαντος. ΊΙ διεύθυνσις τών ταχυδρομείων μή βλέπουσα τον δια
νομέα έπιστρέφοντα εί; τδ γραφεΐον ζαί ύποπτευθεΐσα έκαμε τάς δεούσας έρεύνας καί τήν
έπιούσαν εύρε τό πτώμα τού δυστυχούς υπαλ
λήλου. Ό φονεύς έν τή κατεσπευσμένη φυγή
του δέν έπρόφθασε ν’ άφαιρέση καί τόν έτερον
δερμάτινον σάκκον. έν <·» περιείχοντο 3000 μάρκαι πρδς διανομήν. Μέχρι τή; ώρας δέν κατωρθώθη ή σύλληψις τού φονέως, δστι; κατά τούς
μέν κρύπτεται έτι έν Βερολίνφ κατ’ άλλου; δέ
άνεχώοησεν είς ’Αμερικήν. ΊΙ κυβέρνησίς ύπεσχέθη αμοιβήν 1500 μαρκών διά τήν άναζάλυψίν του. Τόν δυστυχή ταχυδρομικόν διανομέα,
γενόμενον θύμα τού καθήκοντος του, έθρήνησαν
δλοι, διότι ήτο άριστος οικογενειάρχη; καί τα
κτικός καί τίμιος υπάλληλος. Ή κηδεία του
έγένετο μετά πολλής έπισημότητος παρακολουθούντων δλων τών άνωτέρων καί κατωτέρων
υπαλλήλων τού ταχυδρομείου έν μεγάλη στολή.
Ό φονευθεί; άφίνει σύζυγον καί τρία τέκνα.

Φιλελεήμων έν Κέρκυρα έταιρία. Ό
διευθυντή; τού έν Κερκύρα άξιολόγου έκπαιδευτηρίου '0 Καποδίστριας”, ζ. Λεωνίδα; Βλάχος,
έξεφώνησε κατά τήν τελετήν τού αγιασμού τής
φιλελεήμονο; Έταιρίας ώ; έλεγκτής αύτής σύν
τομον λόγον, έν ω διαφαίνεται δλη ή φιλάνθρω
πο; ένέργεια τού εύεργετιζοΰ τούτου ιδρύματος.
Έν τώ λόγω τούτφ ό ζ. Βλάχο; μετά πολλών
έπαίνων έζφράζεται περί τών εύγενών αισθημά
των τή; Κερκυραϊκή; κοινωνίας καί περί τών
προςφορωτέρων άναφέρει μέσων πρδ; περίθαλψιν
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τών ενδεών ζαί περιστολήν τή; όχληρά; έπαιτεία;. "ΊΙ έλεημοσύνη, λέγει ό ζ. Βλάχος,
δέν είναι απλή χριστιανική συμβουλή, είναι εν
τολή
άναγκαιοτάτη πρδς τήν ήμετέραν
σωτηρίαν, ζαί τήν έντολήν ταύτην έπιβάλλουσι
καί ό φυσικό; καί ό Εύαγγελιζδς νόμος.
Ή
άγάπη τού πλησίον, ήτις είναι έγγ-εγραμμένη είς
τά; ήμετέρα; καρδία; καί καθηγιάσθη εί; δλον
αυτή; τό ύψο; διά τή; διδασκαλίας τού Θεανθρώ
που, ώ; άμεσον άποτέλεσμα συνεπάγεται τήν
πρό; τους πτωχού; έλεημοσύνην. " Λόγοι χρυσοί,
ού; ούδέποτε πρέπει νά λησμονώσιν οί πλούσιοι,
οί ώς έντολοδόχοι τού θεού καθήκον έχοντες νά
προστατεύωσι τούς ενδεείς. Ή φιλελεήμων έν
Κερκύρα έταιρία, καίτοι άρτισύστατος ζατώρθωσε
νά φέρη ήδη αποτελέσματα λίαν παρηγορητικά.
Δέν άμφιβάλλομεν δέ δτι ταχέως τά φύσει φιλανθρωπα. καί εύγενή τών Κερζυραίων αισθή
ματα θέλουσι δώσει είς το ίδρυμα τούτο, προϊ
όντος τού χρόνου, έτι μεγαλειτέραν άνάπτυξιν.

Αίνιγμα 53.

Μέ τήν κάραν μου έπ’ ώμων νήσο; είμαι ’; τδ
Αίγαϊον,
Πλήν άν ταύτη; στερηθώ,
Τότε θέ νά εΰρεθώ
"Οτ εί; τέχνας πολλάς είμαι απολύτως άναγκαΐον.
_________
Αίνιγμα 54.

Πατέρα έχων μουσικόν και ιατρόν μητέρα,
Άνευ πτερύγων πέτομαι ’; τδν κυανοΰν αιθέρα,
εν ω άνεμων η πνοή με φερεν και αε άγει
Διέρχομ’ ύπερήφανον ήπείρου; καί πελάγη.
’Άν τομήν μοί δώσης άλλην
Γότ’ άλλάσσω γένος πάλιν,
Ίέκνον γίνομαι άμέσως τού θανάτου έκ πατρός,
Κ’ είναι λάτρι; τής μητρός μου ό αθώο; κηπουρός.

Π πείρα είναι τρόπαιον συγκείμενον έξ δλων
τών δπλων, τά όποια έπλήγωσαν ήμάς.
Φ. Γερφώ.

II. Κ.

Έν ΙΙετρουπόλει.

ΛΥΣΕΙΣ.
Προβλήματος 47.
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ΓΝΩΜΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ.

Ό αύτός.
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"Οστις εύεργετεΐ μή άναλογιζόμενος τήν α
γνωμοσύνην, δέν έξετέλεσεν ή τδ ήμισυ τού καθή
κοντος αύτού.
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Ιίροδλήματος 48.
Ε

Ούδέν νέον ή δ,τι άπηρχαιώθη.

Chauceb.

Λ

κ. I. Κ. . .καθηγητήν είς Παίίαί>. Άνέγνωμεν τό
χαρίεν ποιημάτιόν σας, καί εύχαριστοϋμεν ύμάς διά
τήν άποστολήν. — κ. —. Κ. . . εί; Έζατι-ώΐΌσλ«6. Ή
άπάντησις ήμών ούχί διά λόγων, άλλά διά έργων έν
σελίδι 341. Ή άναβολή ήτο δλως άκουσία. — κ. Κ.
Λ. Κ... είς'Ροοτόδωι». Έλάδομεν τό άποσταλέν καί
εύχαριστοϋμεν. θέλομεν συμμορφωθή πρός τήν επιθυ
μίαν σας. — κ. II. Μ. . . είς Καδάλλαί'. Τό αγγλικόν
βιόλίον άπεστάλη ύμΐν πρό πολλοΰ. Βεβαίως άπωλέσθη
έάν μέχρι τοΰδε δέν τό έλάβετε. Ιίεριμένομεν οεωτέραν
σας. δπως τό άναπληρώσωμεν έν άνάγκη. — κ. Σ. Φ. . .
είς Ίτίπολιΐ’. ΊΙ παραγγελία υμών θέλει έκτελεσθή.
Άποσταλήσεται είς Τεργέστην.
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Αινίγματος 49.

Κράτος — Άρκτος.
Αινίγματος 50.

Μχνος — ’Ίχνος.

’Έλυσαν- Τδ αίνιγμα 40 οί Κύριοι Κ. Οι
κονόμου έν Σιμπίν-έλ-Κόμ, καί ’Αναστ. Φυσέζης έν ’Αλεξάνδρειά- τδ πρόβλημα 42 ό
κ. Λ. Εύαγγελίδης έν Καβάλλα, τδ πρόβλημα
46 ό κ. Κ. Α. Κεσίσογλους έν'Ροστοβίφ, τδ
προβλ. 47 ό κ. II. Έκιντζόγλους έν Μασσαλία,
τδ πρόβλ. 48 δ κ. Έμμ. Κ. Μανουηλίδης έν
Ίβραΐλα, καί τά προβλ. 48 ζαί 49 ή Κυρία
Εριφύλη Π. Έκιντζόγλου έν Μασσαλία. Τδ
πρόβλημα 48 ό κ. Πιλίδης έν Όδησσώ- καί
ή Κα Καλλιόπη Γ. Χαβιαρά έν Κωνσταντ. τδ
δέ αίνιγμα 49 δζ. Δημ,Γ. Χαβιαρας ωσαύτως.

ΩΡΑΙ ΣΧΟΛΗΣ.
Αίνιγμα 51.

Τοΰ σώματός σου μέλος
Διπλοΰν είμί έγώΕίς κάθε σου πορείαν
Τδ βήμα οδηγώ.
Κ’ έντδς τής κεφαλής σου
Άλλάσσών κεφαλήν
Πώς είμαι ένθυμίσου
Πρδς λύσιν μου καλήν.
Έν ΙΙετρουπόλει.

α

II. Κ.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ.
Αίνιγμα 52.

’Άν μ’ εύρη; μέ κεφαλήν
Διπλάσιον εμφαίνω"Αν μέ ίδής χωρίς αύτήν
Τήν δύναμιν σημαίνω.
Έν Σμύρνη. Γ. Σ. Κ.

Υπενθυμίζομε^ τοΐς Κυρίοις συνδρομηταΐς οτι το Γ'. έτος τοϋ 'Εσπέρου
άρχεται τήν 1 13 τοϋ προσεχοϋς Μαΐου
1883.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ.
Leipzig.

Elsteb-Stbasse 19.
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ΕΣΠΕΡΟΣ.

[Άρ. 46.

15 27 Μαρτίου 1883.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ 50 ΦΟΙΝ. ΤΟΝ ΣΤΙΧΟΝ. — ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ELSTER-STR. 19. LEIPZIG.
Παραχαλοϋνται οί έιτιστέλλοντες πρός τον "Εσπερον νά πέμπωσι τά χειρόγραφα -ζαΟαρώς γεγραμμένα, τά όποια δημοσιευόμενα ή μή δεν
έπιστρέφονται.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
Σύγγραμμα περιοδικόν μετά εικόνων έκδιδόμενον έν ΛΕΙΨίΑι
τή 1 13 και 15 27 έκαστου μηνός.
Τιμή έτησία προπληρωτέα φράγκα 40 (= μ-άρκαι 32 = ρούβλια 16).
Τιμή καταχωρίσεων 8ι* έκαστον στίχον φοίνικ. 50.

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ· κ. Αριστόδημος Α. Βοσκώφ. ΓΑΛΑΖΙΟΝ · κ. Λ. I.
Σαρεγιάννης.
ΙΒΡΑΙΔΑ· κ. 'Ιωάννης Λ. Βοσκώφ. ΤΟΥΡΝΟ-ΜΛΓΟΥΡΕΛΟΝ·
κ. Ί’ηλέμ. Παπάζογλου;. ΚΟΡΑΒ1Α· κ. Νικόλαος Καοαβίας. ΚΑΛΑΦΑΤΙΟΝζ. Νικ. Κουκλέλης. Γ1ΟΥΡΓΕΒΟΝ- κ. Εύθυμ. Πεταλάς. ΤΟΤΡΝΟ-ΣΕΒΕΡΙΝΟΝ
κ. I. Λ. Σακελλαρίδης.
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΙΣ· κ. ’Ιάκωβος Μάνος, ίατρός. ΜΟΣΧΑ· κ. Γρηγ. 1. Ροσσόλυμος. ΟΔΗΣΣΟΣ- κ.Σπυρ. Τυπάλοος Φορέστης. ΤΑΙΓΑΝΙΟΝ· κ. Δημ. Δ. Άλεξόπουλος. ΡΟΣΤΟΒΙΟΝ- κ. Στέφ. Λοβερδος. ΓΕΙΣΚ· κ. Π. Α. Άξιώτης. ΝΙΚΟΛΑΙΕΦ ·
κ. Θεόδωρος Λυκιαρδόπουλος. ΒΕΡΔΙΑΝΣΚΑ· κ. Νικ. Γ. Τζιτζέλης. ΙΣΜΑ1ΙΛ1ΟΝ'· κκ.’Αδελφοί Κωνσταντινιδαι. ΚΙΣΝΟΒΙΟΝ· κ. Λ. Καρδούνης. ΠΟΤΙΟΝ·
κ. Περικλής Ν. Κομηλιάδης. ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΙΣ · κ. Κ. Λ. Παλαιολόγος.

ΛΟΝΔΙΝΟΝ· κ. Ίωάν. Α. ΙΙερβάνογλους, ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ·

ΕΙΠΣΤΛΣΙΑΙ TOY ΕΣΠΕΡΟΥ.

ΑΘΗΝΛΙ καί ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ' κ. Δημ. Καρασπϋρος. ΚΕΡΚΥΡΑ· ζ. I. Ναχαμούλης. ΖΑΚΥΝΘΟΣ· κ. Ν. Παππαδόπουλος. ΒΩΛΟΣ· κ. Νικ. Γεωργιάδης, ίατρός. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ· κ. Πέτρος Μ. Γκεντιλίνης. ΠΛΤΡΑΙ· κ. ’Όθών
Λεβέντης, διευθυντής τού υποκαταστήματος τής ’Εθνικής Τραπέζης.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ καί ή λοιπή ΑΙΓΥΠΤΟΣ· ζ. Πέτρος Σαράντης, Βιβλιοπω
λείου "'Ο Φοϊνις” έν Άλεςανδρείφ.

κ. Γ. Η. Σχρινής.

ΡΟΥΣΤΣΟΥΚ1ΟΝ Βουλγαρίας· ζ. Σταύρος Χριστοδουλίδης.
ΤΕΡΓΕΣΤΗ· κ. II. ΙΙερβάνογλους. ΚΑΛΚΟΤΤΤΑ κ.Ίωάν. Κ. Σταυρίδης.

ΝΕΛ-ΤΟΡΚΗ· ζ Δημ. Ν. Μπότασης, γενικός πρόξενος τής Ελλάδος.

ΚΩΝΣΤΑΝΤ1ΝΟΤΠΟΛΙΣ· κ. Ιωάννης Παπάδης, βιβλιοπώλης. ΣΜΥΡΝΗ·
κκ. Δεζίπρης καί Σ’, καί κ. Φρ. Σαρίκας. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ· κ. Σ. Γράσσος, βιβ
λιοπώλης. ΚΑΒΑΛΛΑ · κκ. Λ. Γ. Κούζης καί Σ’· ΜΥΤΙΛΗΝΗ· κ. Ξενοφών
Γκορτζιώτης. ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ · Αίδεσ. Άνανίας’Λλεξανδρίδης. ΣΑΜΟΣ’ κ. Σταματιάοης, έφορος τής Σαμιακής Βιβλιοθήκης. ΒΗΡΤΤ'ΪΌΣ· κ. Χρ. Χριστοφόρου.
ΑΜΙΣΟΣ· κ. Κ. Λαναράς, ίατρός. ΙΙΡΑΚΛΕΙΟΤ ΚΡΗΤΗΣ· κ. Άπ. πενουδάκης.
ΡΟΔΟΥ· κ. Μ. Μαλλιαράκης.

Εις τά μέρη, ένθα είσέτι δέν έαυοτήθησαν όριστικώς έπιστασίαι,
οΐ βουλόμενοι δύνανται νά γείνωσι συνδρομηταί έπί προκαταβολή τής
ετήσιας συνδρομής, αποτεινόμενοι είτε κατ’ εύθεΐαν εις τήν διεύθυναιν
(ElstER-Strasse No. 19) έν ΛΕΙΨίΑι, είτε εις τά οικεία ταχυδρο
μικά γραφεία, τής διευθόνσεως τοΰ ' Εσπέρου συνεννοηθείσης περί τούτου
μετά τής Γενικής Διευθόνσεως των γερμανικών Ταχυδρομείων. Το φύλ
λου άποστέλλεται ελεύθερον ταχυδρομικών τελών.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ και ΛΕΜΗΣΣΟΣ Κύπρου· κ. Π. Δ.
κ. Ιωάννης Πιερίδης.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ. Elster-Strasse No. 19. Leipzig.

Παπαδάκης. ΛΑΓΝΑΣ'

ΑΓΓΕΛΙΑ.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ.
II ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ, λαμβάνοοσα καθ’ έκάστην αιτή
σεις περί τοΰ προ πολλοΰ έξαντληθέντος Α'. Τόμου τοΰ 'Εσπέρου, άπεφάσισε

νά προβή εις άνατύπωσιν αυτού, ήτις καί άρςαμένη ήδη άποπερατωθήσεται

έντός μικρού.

Επομένως παρακαλοΰνται οί έπιθυμοΰντες ν’ άποκτήσωσι

τον Α'. Τόμον νά είδοποιήσωσι περί τούτου είτε κατ’ εύθεΐαν τήν έν Λει

ψία διεύθυνσιν (Elster-Str. 19), είτε τάς κατά τόπους επιστασίας, όπως
ληφθή υπο σημείωσιν ή αΐ'τησις αυτών.

Ή τιμή τού άνατυπωθέντος Λ', τόμου ώρίσθη εις φράγκα 40 εις
χρυσόν, δεδεμένου δέ διά τού περικαλύμματος του καί δι’ επίχρυσων φύλλων

είς φρ. 50.

Ποιήσας τράγο,ιδίαν υπό τύν τίτλον “ΦΙΛΙΑ καί ΕΡΩΣ” είς μέτρου
δωδεκασύλλαβον ανομοιοκατάληκτου, συνισταμένην έκ δέκα ώς έγγιστα
Τυπογραφικών φύλλων, καί προτιθέμενος νά έκδώσω αυτήν υπέρ τών άπορων
μαθητών τής έν Μικρασία Κριμαϊκή? Σχολή?, επικαλούμαι τήν συνδρομήν
απάντων τών φιλομούσων καί φιλιπροόδων ομογενών μου, προς έπίτευςιν

τοΰ ιερού τούτου σκοπού.
'Η συνδρομή έκάστου αντιτύπου χρυσοδεδεμένου καί άποστελλομενου

ελευθέρου ταχυδρομικών τελών ώρίσθη είς φράγκα 2.50.
Συνδρομηταί έγγράφονται είς απαντα τά Ελληνικά Προξενεία.

Έν Γαλαζίιμ 1883.
Δ. Ν. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ.

Οί τόμοι άποσταλήσονται ελεύθεροι ταχυδρομικού τέλους.

ErBiti’i'i) ! Έί1 ΙΙαριοΐοι?! ’Ey Aovdfroi

ΙΔΕΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΡΗΣΑΤΕ!
ΟΙ πράκτορες τής πτωχεύσεως τού με
γάλου '“Άγγλο-Βρεταννικοΰ έργοστασίον” πωλούσιν βλας τάς πραγμα
τείας των μέ μεγάλην έκπτωσιν. Έμβάζων τις τό πο.σύν φράγκων 20, ή καί
διά ταχυδρομικής έπιταγής διά τού αύσροοΰγγρικού Λόυδ διά Τεργέστης, λαμβάνει
πολυτελή συσκευήν τραπέζης έκ τοΰ «ρέ
στου άγγλο-βρεταννικού μετάλλου, άξίας
άλλοτε φράγκων 70. Πας παραγγελιοδό
της λαμβάνει καί έγγραφον έγγύησιν περί
διατηρήσεως τής λευκότητος τών σκευών
έπί δέκα έτη.
6 μαχαίρια τραπέζης μέ ώραίας λεπίδας,
6 περούνια μονοκόμματα,
6 κοχλιάρια τής σούπας έκ τοΰ άγγλο·
6'ρετ. μετάλλου,
6 κοχλιάρια τού καφέ επίσης,
1 μέγ’α κοχλιαρίου τής σούπας
1 βαρύ κοχ'λιάριον διά τδ γάλα,
6 άκουμβιστήρια τών μαχαιρών,
« άγγλικά φιλτζάνια,
1 πιπεροθήκην ή ζακχαροθήκην,
β ώραίας ώοθήκας,
6 κομψά κοχλιάρια διά τά ώά,
1 δίσκον μεγέθους 80 έκατ.,
1 τρυπητόν τού τεΐου,
2 πολυτελή κανύιλέριατής αιθούσης,
6 κομψά μαχαίρια τών φρούτων,
61 τεμάχια έν δλψ.

Είς άπόδειξιν οτι ή παρούσα είδοποίησίς μου δέν βασίζεται έπί άγυρτίας υποχρεούμαι δημοσία, εάν ή συτζευή δέν άρέσρ τψ άγοραστή, νά παρα
λάβω αύτήν πάλιν. Ό έπιΟυμών λοιπόν
ν’ άγοράση πράγματα χρήσιμα καί καλά
άντί τών χρημάτων τού, άς άποτανθή,
μετά πάσης πεποιθήσεως καί -κατ’ εύ
θεΐαν προς τδν

J. Η. Rabinowicz είς
Κεντρικήν αποθήκην τού Άγγλο-βρεταννίκοΰ έργοστασίου

W1BX II. ScHIFFiMTSOASSE 20.
Παρ’ έμοί εδρηται, άντί 30 centimes
τό κουτίον, καί κόνις πρός καθαρισμόν
τών σκευών τούτων.
* Υποκαταστήματα έν ΛονδΙνω και
ΙΙαρισίοις.
Μεταξύ τών πολλών ένδείξεων εύαρεσκεία; δημοσιεύομεν τάς έςής· Κύριον
I. II. Rabinowicz ττζ Βιέννην. Έν
Βεγγάζη % 1883.
Διά τού κυρίου Κοέν, προξένου έν
Μελίτη έλαβον τά τιμολόγια ύμών ώς
καί δύο δείγματα. ’Επιθυμώ δι’ έμέ καί
διά τινας! ενταύθα φίλους μου ν' αγοράσω
παρ’ ύμών τά κάτωθι είδη, ά εύαρεστη-

θήτε νά πέμψητε τιμ κ. Ιωακείμ Άτζοπαρδη έν Μελίτη· 8 συσζευάς, ές έκείνων
ας έπέμψατε εσχάτως τώ ζ. Κοέν, ώς
καί τά κάτωθι έκ τού τιμολογίου σας.
Πρόθυμος Π. ΙΙίτροβιτ?,
ύποπρύξ. τής Αύίτ ο-ούγγαρί^ς.

Κύριον I. II. Rawinowicz είς Βιέν
νην. Έν Καίριο 20 Φεβρ. 83. ’Ελαβον
σήμερον τάς παραγγελθείσας δύο συσζευ
άς καί ού μόνον μ ευχαρίστησαν τά μέ
γιστα αλλά' καί ύπερέΚησαν τάς προσδο
κίας μου. Οπως αποδείξω ύμΐν τούτο,
σάς παρακαλώ αμέσως νά μοΐ άποστείλητε
6 άκόμη τοιαύτας συσζευάς. Έκ αέρους
μου δέν θά λείψω νά συστήσω τό υμέτερον κατάστημα είς εύρυτέρους κύκλους.
Τό τίμημα τών συσκευών παρακαλώ νά
τό σύρητε έπ' έμού διά τού αϋστρο-ούγγρικού Λόΰδ.

Πρόθυμος A. Weil,
ξί·, .όόχ',ς.

Εκτός τούτων έλαβον παραγγελίας
παρά αών κκ. Mollah καί Jaevel έν
Θεσσαλονίκη, παρά τών κκ. J. Sperantza, Μ. Feinstein καί A._Marcevich
έν Σμύρνη. L· Koscliir έν Καίριο, Hilde
brandt Β. Prodesta έν Πορτ-Σαΐδ κτλ.

Συντάκτης· Δρ. I. ΙΙΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨίΑι.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ.
Έξεδόθη κατ’ αύτάς είς βιβλίον τό “Υσμα τοΰ Χιαβάθα”
τοΰ διάσημου ’Αμερικανού ποιητού
Longfellow έν ελληνική μετα
φράσει. Τό βιβλίοντο τοΰ (έκ 15'/ί
τυπογραφικών φύλλων) κεκοσμημένον διά τής εικόνας τοΰ ποιητοΰ
καί άλλων εικόνων καί κομψώς
δεδεμένον μέ τά φύλλα έπίχρυσα,
πωλείται άντί φράγκων 6.50. — Οί
έπιθυμοΰντες ν’ άποκτήσωσιν αυτό
παρακαλοΰνται ν’ άποτανθώσιν είτε
κατ’ εύθεΐαν πρός τήν διεΰ^ντσιν
τοΰ ΈσπΥρου (Leipzig. ElsterStbasse 19) είτε πρός τά κατά
τόπους βιβλιοπωλεία.
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ELSTER-STR. 19.

Χαρτοπωλείου · Β. ΣΙΓΙΣΜΟΥΝΔΟΓ έν Βερολίνφ καί Λειψία. — Τύποις· Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΤ έν Λειψίφ.

