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ΕχιΤίΛται 

τή 1/13 καί 15/27. 
έκάστου μήκος.

e* Έν ΛΕΙΨΙΑι τή 15 27 Απριλίου 1883 *<s
Τιμή ϊττ,Οία Φράγκ. 40.

προπληρωμένη Μάρκ. 32.
sig χρνΟόν. 'Ρο'όδλ. 16.

Άρ. 48.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.

II Έρχϋΐ'α καί το ΰ,ν- 
τρον τοϋ Τρορωί'ίου. — 

' Ιστορία τής Γαλλικής Φι

λολογίας. — Βίκτωρος 

Ο ΰγκώ'Γ ορχοΐ'ί ιιάάας(άπ ό - 

σπασμα). — Ή αρχαία 
Τανάγρα. — ΈπεισύιΙίον 

τοϋ γαλλο-πρωσβικοΰ πο

λέμου. — Λόγος ίχφω- 
rrfttig Ιν Χίρ>. —' Ο' Ρα
φαήλ Σάιτι,ς. — Μιχαήλ 

ό ΙΙαλαιολόγος (συνέχεια). 

— Ό Γάλλος πτρίήγή- 

τής Crevaux. — Πολιτική 

Έπιθεώρησις. — Οικονο
μική Έπιθεώρησις. — 

Διάφορα. — Γραμματοκι

βώτιου τοϋ Εσπέρου. — 

Αινίγματα χαί λύσεις.

ΕΙΚΟΝΕΣ.

ΊΙ Έρκίνα χαί τό <ίτ- 
τρον τοϋ Τροφωνίου. — 
ΛρχαΓα άγαλμάτια τής 

Τανάγρας (εικόνες τέσ

σαρες). - (Η όύο άγγελοι 
τοϋ ’Ραφαήλ. — Ό άν- 

όριάς τοϋ 'Ραφαήλ. — 

Ό άγιος ΙΙαϋλος όίιίάσκων 
έν Άθήναις (είκών 'Ρα

φαήλ). — Ό Γάλλος 

περιηγητής Crevaux.

Η ΕΡΚΤΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΡΟΝ ΤΟΤ ΤΡ0Φ2ΝΙ0Τ.
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Η ΕΡΕΥΝΑ
KAI ΊΌ ΑΝΤΡΟΝ ΊΌϊ Ί ΡΐίΦΩΝΊΟΪ.

(Μετά είκόνος, ορα σελ. 369.)

Ούδείς έπισζεπτόμενος τήν Λεβαδείαν δέν 
πρέπει ν’ άμελήση νά έπισζεφθή ζαί τδ πράγ
ματι άξιοθέατον άντρον τού Τροφωνίου, τδ άρ- 
χαΐον ζαι φοβερόν μαντεΐον, τδ όποιον κεΐται 
είς μικράν μόνον άπδ τής πόλεως άπόστασιν. 
Άνερχόμενοι τδ ρεύμα τής Έρκυνη; μέχρι τών 
πηγών αύτής εις τάς βραχώδεις ζαί άποτόμους 
τού Έλικώνος ύπωρείας, εύρισζόμεθα αίφνης 
ένώπιον πανοράματος καταπληκτικού, ένος τών 
ώραιοτέρων πανοραμάτων, τά όποια παρουσιάζει 
ή τόσον πλούσια εις ρωμαντιζάς θέσεις Στερεά 
' Ελλάς.

Η Ερζύνα, χείμαρρος ευρύς καί άφρώδεις, 
ρέει κάτωθεν μικράς τουρκικής γεφύρας· άρι
στερα πλάτανοι εύθαλλεΐς ζαί εύμεγέθεις έπι- 
σκιάζουσι κρήνην λελαξευμένην έντδς τών βράχων, 
δεξιά οέ δχυρώματα χρόνων ένετιζών στέφουσι 
τό ύπερζείμενον δρος· εις τδ βάθος συσφηνούται 
άγρια καί σκοτεινή στενωπός έν μέσφ τών απο
τόμων τού όρους τειχωμάτων. Είς τδ κέντρον 
σχεδόν τών άρχαίων οχυρωμάτων άνοίγεται συγ
κοινωνία πρός το κάτωθεν αύτών ευρισκόμενον 
άντρον τού Τροφωνίου. Πολλάκις έγένοντο 
παρά διαφόρων άπόπειραι, δπως είσδύσωσιν εις 
το σκοτεινόν τούτο σπήλαιον, άλλ’ έκάστοτε άνευ 
αποτελέσματος. Λέγεται οτι καί ό άτρόμητος 
οπλαρχηγός Όδυσσεΰς δ Άνδρούτσου θελήσας 
νά εισχώρηση έντός αύτού ήναγζάσθη νά έξέλθη 
ελλείψει ατμοσφαιρικού άέρος.

Περιερχόμενοι τό μέρος βλέπομε·/ έλος εύρύ, 
τροφοοοτούμενον ύπό πολλών πηγών είναι τούτο 
ή αρχαία πηγή τής Μνημοσύνης, ής τά 
ύδατα είναι θειούχα· πλησίον αύτής είναι ζαί 
άλλη πηγή σχεδόν ξηρά, άποσταλάζουσα έζ 
μελανός βράχου· είναι αυτή ή άρχαΐα πηγή 
τής .λήθης, ’Ενταύθα έπενοήθη είς τών χα- 
ριεστάτων μύθων τής άρχαίας 'Ελληνικής μυ
θολογίας. '11 ΙΙερσεφόνη, παιδίον έτι ζαί ή 
μικρά νύμφη Έρζυννα έπαιζον ποτέ μετά χηνός, 
ήτις διωκόμενη είσέδυσεν ύπδ βράχον· ή ΙΙερ- 
σεφόνη άναζητεΐ τδ πτηνόν, καί τέλος τδ ευρί
σκει · άλλ’ έν ταΐς χερσί τών παίδων ή χήν 
αίφνης διαλύεται ζαί μεταμορφούται είς ποταμόν, 
δστις ζελαρύζων χύνεται πρδς τήν πεδιάδα, πρδς 
μεγάλην τών κορών χαράν ζαί τέρψιν. Ο Παυ
σανίας διηγείται δτι είδεν έτι τδ άγαλμα τής 
μικράς νύμφης κρατούση; έν ταΐς άγκάλαις 
αύτής τήν μικράν χήνα.

Έν μέσω λαβυρίνθου πετρών καί έπί εύρείας 
τού βράχου προσόψεως κεΐται ή είσοδος τού 
άντρου τού Τροφωνίου, έχουσα πλάτος μόλις 
τεσσάρων ποδών. Έν τω βάθει οέ τοΰ άντρου 
τούτου εύρίσκετο τό άρχαίον, φρικώδες μαντεΐον, 
είς τδ όποιον τρέμοντες προσήρχοντο οί άνθρωποι. 
Μετά τάς νενομισμένας πολυημέρους καθάρσεις, 
καθ’ ας θυσίαι προσεφέροντο τω Τροφωνίφ καί 
τω αδελφό» αύτού Άλαμήδει, οί ιερείς ένέδυον 
τδν προσερχόμενον καί θέλοντα νά έρωτήση τόν 
χρησμόν μέ ένδύματα λινά, τω έθετον είς τάς 
χεΐρας πλακούντας έκ μέλιτος, καί ώδήγουν 
αύτον είς τήν είσοδον τού σπηλαίου, έν τω βάθει 
τού όποιου έφαίνετο στενόν καί σκοτεινόν ρήγμα. 
Διά τοΰ ρήγματος τούτου ό αϊτών έπέρα τούς 
πόδας του καί ήσθάνετο αίφνης εαυτόν παρα- 
συρόμενον ώς δί άκρατήτου δυνάμεως· δφεις 
καί ζώα φανταστικά περιεκύκλουν αύτδν καί 
ήπείλουν, καί φωναί άγριαι έξήρχοντο έκ τών 
έγκάτων τοΰ όρους. Έν μέσω τής φρικώδους 
ταύτης σκηνής τδ μαντεΐον ώμίλει· μεθ’ δ ό 
αϊτών έσύρετο πάλιν πρδς τήν είσοδον καί έρ- 

ρίπτετο έξω λιπόθυμος έζ τού φόβου ζαί σχεδόν 
ημιθανής.

Ίο άντρον τού Τροφωνίου περιορίζεται έζ 
τού όπισθεν μέρους ύπο τείχους αποτόμου. πλή
ρους οπών ζαί σπηλαίων. Έν τών σπηλαίων 
τούτων μετεβλήθη είς να’ίδιον, έν ω άπας τοΰ 
έτους, τό Σάββατον τής μεγάλης εβδομάδας. τε
λείται λειτουργία. Έν τω σπηλαίοι τούτφ εύρον 
έν καιρώ τής μεγάλης ήμών έπαναστάσεως άσυ- 
λον καί σωτηρίαν πολλαί οικογένεια’, τής Λι
βαδειάς. Χάριν δέ ευγνωμοσύνης διά τήν σω
τηρίαν ταύτην διατηρείται ό μικρός ναός μέχρι 
σήμερον έν άρίστη ζαταστάσει.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΙΙΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟ ΕΔΟΥΑΡΔΟΥ ΕΓΓΕΛ.

(Βιβλιοκρισία γραφεία» διά τόν Ί’.σπερον ύπό τοϋ καθηγ. 

Λ. Boltz, ζαί μεταφρασθεϊσα έκ τοϋ Γερμανικού.;

Περί τά τέλη τοΰ λήςαντος έτους έξεδόθη έν 
Λειψία βιβλίον πλείστου λόγου άξιον, ή Ιστο
ρία τής Γαλλικής Φιλολογίας” άπ’ αρχής 
μέχρι τών καθ’ ήμάς χρόνων, συγγραφεΐσα ύπδ 
λογίου άνδρός, τού Έδουάρδου Έγγελ έν Βε
ρολίνφ. Τδ βιβλίον είς σχήμα μεγάλου 8"υ ζαί 
έζ σελίδων 544 συγκείμενον τιμάται μαρκών 9.

Δικαίως δυνάμεθα νά όνομάσωμεν τδ σύγ
γραμμα τοΰτο μοναδικόν είς τό είδος του, κα
θότι τόσον έπαγωγόν είναι είς τήν άνάγνωσιν, 
ώστε καί άκων παρακινείται τις νά διέλθη αύτό. 

’Ήδη περί αύτοΰ ικανός έγένετο λόγος έν τοΐς 
έπιστημονιζοΐς ζύζλοις· άλλ' είτε διότι αι κρί
σεις ήσαν ώς έπί το πλεΐστον βραχεΐαι είτε 
διότι έδημοσιεύθησαν μικρόν πρδ τών Χριστου
γέννων, οτε ή άγορά βρύθει νέων συγγραμμάτων 
παντός σχήματος καί είδους, διήλθε κάπως απα
ρατήρητο·/, καί καθήκον ήμών θεωρούμεν νά 
έπανέλθωμεν ένταΰθα είς αύτό, διότι πράγματι 
σπουδαίαν έν τή γερμανική φιλολογία πληροί 
έλλειψιν. Έν πεποιθήσει δέ δυνάμεθα νά είπωμεν 
δτι βιβλίον τοιούτο δέν άγραφη μέχρι τοΰδε. i I 
ύλη είναι άφθονος, ή ζατάταξις άρίστη, ή έζ- 
θεσις καθαρά, αί κρίσεις αμερόληπτοι καί έν 
γένει ή δλη διάταξις επιστημονική καί πρωτό
τυπος. 'Ο συγγραφεΰς έχει πληρεστάτην γνώ- 
σιν τοΰ αντικειμένου, περί ού πραγματεύεται· 
εξουσιάζει αύτό έντελώς- έκάστη σελίς άποπνέει 
τήν ειλικρίνειαν καί άμεροληψίαν αύτοΰ. Πρός 
τούτοι; δέ ζαί ή γλώσσα είναι συνεπτυγμένη 
καί εύληπτος, καί άποοεΐ τις πώς ζατωρθώθη νά 
λέγωνται τοσαύτα έν χώρφ σχετικώς μιζρώ. 
Ή συγγραφεΰς δέν άπαιτεϊ παρά τοϋ άναγνώστου 
τυφλήν συγκατάθεσιν είς τάς έζφερομένας γνώ- 
μας, αί δέ γνώμαι καί αί κρίσεις στηρίζονται 
έπί παραδειγμάτων, λίαν έπιμελώς έζλελεγμένων.

Τδ βιβλίον διαιρείται είς πέντε μεγάλα τμή
ματα χρονολογιζώς διατεταγμένα (Λίών θ'.—ιε'. 
ιστ'. ιζ'. ιη'. καί ιθ'.). Τά δέ κεφάλαια είσί 
37 τόν αριθμόν. II δη έν τφ πρώτο» κεφαλαίφ 
(Καταγωγή καί χαρακτήρ τής Γαλλικής γλώσ
σης) άπαντώμεν σειράν δλην σπουδαιότατων πα
ρατηρήσεων περί τής γαλλικής γλώσσης καί τής 
βαθμιαίας άναπτύξεως καί μορφώσεως αύτής. 
' Αρχεται τδ κεφάλαιο·/ τοΰτο άπδ τών "δρζων 
τοΰ Στρασβούργου” (842 μ. Χρ.), άναφέρει τούς 
ύμνους τής 'Αγίας Εύλαλίας, διέρχεται διά τής 
κλασικής περιόδου ζαί καταλήγει είς τάς εύγλώτ- 
τους άγορεύσεις τών πολιτικών ρητόρων καί τοΰ 
Δέοντος Γαμβέττα. Έν τφ δευτέρφ κεφαλαίφ 
έχομεν λαμπράν άνάλυσιν τοΰ "άρχαίου έπους 
τοΰ Έολάνδου” (Chanson de Roland)· έν τφ 
τρίτο» τήν περιγραφήν τής προβεγκιαλιζής λε- 

γομένης ποιήσεως. Τδ τέταρτον κεφάλαιο·/ έζ- 
θέτει ήμΐν τήν άρχαίαν γαλλικήν λυρικήν ποίησιν 
ζαί τδ ώραΐον άσμα Γλώσσα έρωτος, γλυκεία 
μου κόρη” (Langues d’aniour, ma duuice 
fillette). Έν τφ πέμπτο» κεφαλαίφ γίνεται λό
γος περί τών άρχαίων fabliaux ζαί τού χαριε- 
στάτου ποιήματος Aucassin et Nicolette, τοΰ 
πλήρους πάθους καί άφελείας. Τδ κεφάλαιο·/ 
τοΰτο εύρομεν (το ομολογούμε·/) ύπέρ τδ δέον 
συνεπτυγμένο·/ καί προύποθέτον παρά τφ ανα
γνώστη πολλάς γνώσεις τής άρχαίας γαλλικής 
φιλολογίας. \ίαν ένδιαφέρουσα είναι έν τώ 
έζτφ κεφαλαίφ ή εκθεσις περί τής καταγωγή; 
τού άρχαίου γαλλικού οράματος- παρατίθενται 
ένταΰθα άποσπάσματα έζ τών " Μυστηρίων” 
(Mysteres) ζαί τής πρώτης γαλλικής κωμωδίας 
"Le Jeu Adan”. Έν τω έβδόμφ κεφαλαίφ 
εύρισκομεν άνάλυσιν τού μυθιστορήματος τού 
ρόδου” (Roman de la rose). Καί ουτω διέρ
χεται ό συγγραφεΰς τάς διαφόρους περιόδους 
τής γαλλικής φιλολογίας, τήν περίοδον τής άνα- 
γεννήσεως τών γραμμάτων, τήν κλασικήν λεγο- 
μένην περίοδον (άπό Μαλέρβη μέχρι Μολιέρου), 
καί κατέρχεται μέχρι τών νεωτέρων χρόνων. 
Τόν 19 ' αιώνα πραγματεύεται έν έκτάσει, περι
λαμβάνουν αύτδν είς δέκα, δλα κεφάλαια. Τούτο 
είναι καί τό σπουδαιότερο·/ μέρος τοΰ δλου βι
βλίου.

Δέν δυνάμεθα δυστυχώς έν τή βραχεία ταύτη 
διατριβή νά είσέλθωμεν είς λεπτομέρειας, παρα- 
θέτομεν δμως έν τέλει τήν έξής άξίαν σημειώ- 
σεως περικοπήν τοΰ συγγραφέα»;· Έ.μέμφθησάν 
τινες, λέγει ό Έγγελ έν σελ. 537, τής γαλλική; 
φιλολογίας τού 19''“ αίώνος, οτι συγκρινομένη 
πρός τάς προηγουμένας περιόδους εύρίσκεται έν 
παρακμή. Ούδέν άδιζώτερον τής μομφής ταύ
της. Ό 19°' αιών είναι ό παράσχών τή Γαλλία, 
τοΰς δύο μεγαλειτέρους αύτής λυρικούς ποιητάς, 
τδν Άλφρέδον DE MuSSET καί τον Βίκτωρα 
HUGO- ό 19''· αιών είναι ό άνυψώσα; τό γαλ
λικόν μυθιστόρημα είς περιοπήν, οΐαν ούτε έν 
τφ 17'·'* ούτε έν τώ 18"' αίώνι είχεν. Τά δνό- 
ματα Geohge Sand, Balzac, Flaubebt, Du
sias μαρτυρούσι τοΰτο. Έν τή δραματική ποι
ήσει ή τραγφδία φαίνεται μέν παρακμάσασα 
άλλά. διά τής ζωμφδίας ή Γαλλία εξουσιάζει 
σήμερον δλα τά θέατρα τής Εύρώπης. Έν ταΐς 
έπιστημονικαΐς συγγραφαΐς, ζαί κυρίως έν ταΐς 
ίστοριζαΐς, ή Γαλλία έτέλεσε κατά τδν 19'" 
αιώνα τοΰς λαμπρότερου; αύτής θριάμβους. Δια 
τής άναμίξεως τής πολιτικής έπήλθε μέν χα- 
λάρωσί; τις έν τισι τής φιλολογίας κλάδοι;, 
τοΐς άπαιτοΰσι τελείαν άφοσίωσιν τοΰ συγγρα
φέως ή τοΰ ποιητοΰ είς τό έργον του, ώς λ. χ. 
έν τή λυρική ποιήσει- άλλ’ αύτό τδ φαινόμενου 
δέν είναι άποκλειστιζώ; γαλλικόν, άναφαίνεται 
έν δλαι; ταΐς χώραις τής πολιτιζώς διαταρατ- 
τομένης Εύρώπης. Εύξόμεθα δπως χρόνοι ει
ρήνης καί ήσυχίας παράσχωσι τή Εύρώπη νέαν 
άκμήν είς τήν φιλολογίαν έν γένει καί είς τήν 
ποίησιν ιδιαιτέρως.

ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΓΓΚΩ

ΤΟΡΚΟΥΕΜΑΔΑΣ.
Μετάφρασις Π. Κ. Άπόστόλΐδου.

’Αξιότιμε Κύριε,
Αποστέλλω Γμϊν άπόσπασμα μεταφράσεως μου τοϋ 

δαιμόνιου έργου τοϋ Ούγζώ “Το ρζουε μάδ α”. Τά 
περί τή; ύποθέσεως τοϋ οραματιζοϋ τούτου έργου τοϋ 
πολιοϋ ποιητοΰ γνωστά ήδη Γμϊν τυγχάνουσιν · άνα- 
φέρω μόνον ένταΰθα δτι προύτίμησα διά τόν “ Εσπε
ρον" τήν δ', σκηνήν τοϋ δ', μέρους, έν ή ό Τορζουε- 
μάδας άναγνωρίζων τού; ποτέ σώσαντας αύτόν έζ όε- 

βαίου θανάτου, οτϊ ήν έν τώ μνημείω ξιΰν έγζεζ'εισ- 
μένος, άναγνωρίζων. λέγω, τού; δεσμώτα; ήδη ϊάγχον 
ζαί 'Γάζαν, ύπισχνεϊται αύτοΐς, οτι. άποδίδων τήν εύερ-· 
γεσίαν, θά σώσή αύτούς, έτοιμο; καί ζατά τοϋ άναζτος 
αύτοΰ νά τού; ϋπερασπίση. Άλλά μα-.θάνων οτι πρός 
σωτηρίαν του μετεχειρίσθησαν σιδηροϋν σταυρόν, δν έζ 
μνήματός τίνος άπέσπασαν- " Ιεροσυλία!” φωνεΐ καθ' 
έαυτόν, φαντάζεται τόν θεόν έξωργισμένον ζατά τών 
σωτήριον του ζαί αποφασίζει νά σώσή αύτού; δι’ άλλου 
μέσου, διά . . . τοΰ θανάτου. “'Έστε ήσυχοι, φωνεΐ, 
έγώ. έγώ θά σάς σώσω,” ζαί αναχωρεί, ΐνα μεταζαλέση 
αύτούς εί; τήν πυράν. Λύτη περίπου ή σζ.ηνή, ής τήν 
μετάφρασιν αποστέλλω. Ύμΐν. θσον δ' αφορά εί; τά 
περί τής μεταφράσεως, τή; γλώσση;, τοΰ μέτρου ζ.τ.τ. 
ού τοΰ παρόντος νά έκφράσω τά; άρχάς μου- άλλοι 
ζρινόντων.

Έν ΙΙειραιει κατά Απρίλιον 18S3.

11. Κ. Άποστολίδης.

ΊΌΡΚΟΤΕΜΑΔΑ.
ΜΕΙΌΣΔ·. ΣΚΗΝΙΙί·.

ΣΑΓΧΟΣ. — ΙΌΖΛ. - ΤΟΡΚΟΪΙ'ΛΙ \ΔΛΣ.

I ο ρ ζ ο υ ϊ μ ά δ α ς. 
’Αναγνωρίζω νΰν ύμάς.

Ί’ύζα
(έκπληκτος ώσεί συνάγουσα τάς αναμνήσεις της).

Ή γέρων ούτος! 
Τορζουεμάδας.

Είμαι 
Ό άνθρωπος, ον επληξαν τά. Σόδομα έγώ, 
Καί δν περ ζατεδίζασαν τά. Γόμορρα! Παιδία 
Άγνωστα σείς, βοήθειαν παρέσχετ’ είς έμέ . . . 
Έν τάφφ ήμην καί ύμεΐς μ’ έσώσατε έλθόντα — 
Περιστερά καί αετός— τού τάφου μ’ έξηγάγετε, 
Καί είς ύμάς τδ χρεωστώ, τδν ήλιον άν βλέπω. 
Ά! σείς τότε μ’ έσώσατε ζαί ήλθεν ήδη τώρα 
Ή '.δική μου ή σειρά!

Ί’όζα.
Ό γέρων είν’ έκεΐνος!

Τ ο ρ κ ο υ ε μ ά δ α ς.
Έκ τών σαγίνων ράσων σας άμφότεροι νΰν βλέπω 
Ότι άφιερώσατε αύτούς είς τήν Παρθένον.
Επανευρίσκω νύν ύμάς τδ πρώτον ώς σάς ειοον. 

Δέν ήμην πλέον τότε ζών, νεκρός δέν ήμην έτι, 
Έξ Ούρανού δέ μ’ ήλθετε ώ; ξυνωρίς άγγέλιυν. 
Μ’ έσώσατε! καί ό θεός επαναφέρει ήδη
Εί; τήν δδόν σας νύν εμέ δι’ ανέλπιστων δρόμων, 
Μέ κράζετ’ είς βοήθειαν καί χεΐρά σάς προσφέρω. 
Ίον άγιον Δομίνικον δ Κύριος είς Πέτρον 
Απέστειλε τδν δεύτερον, ΐνα έπαγρυπνή, 

Έμέ δέ είς τδν άδικον άρχοντα Φερδινάνδον. 
Διήλθον κ’ ήκουσα ύμάς, μ’ έφάνητ’ έν κινδύνφ... 
Αίχμάλωτ είσθε; ’Αρωγήν χρειάζεσθε όποιαν; 
Καθήκον τι, ώς φαίνεται, ΐνα έπιτελέσω, 
Ό Έψιστος τήν είσοδον ύποπτου άνακτόρου, 
Γούτου, μοί δίδει, σκοτεινού σπηλαίου, καί έν

ταΰθα
Σάς εύρον δυσχεραίνοντας- πλήν δέν μ’ έκπλήτ- 

τει τοΰτο,
’Αφ’ οΰ ύμάς τε ζαί έμέ βήμα πρός βήμα φέρει 
Ό Κύριος. Έν μνήματι ήμην καί ήλθετέ μοι· 
Αιχμάλωτοι νύν τρέμετε ύμεΐς έν τή σζοτία, 
Κ' ήλθον έγώ! 'Άνευ έμοΰ θ’ άπώλλυσθε βεβαίως, 
θά ήμην οέ άπωλολώς άνευ ύμών έπίσης. 
Υπήρξατε άπρόοπτοι! ’Απροσοοκήτως ήλθον!
Πώς εΐσθ’ έδώ, λοιπόν, κ’ έγώ ένταΰθα πώς

Το θαυματούργημα έγώ ύπήρξα, σείς το θαύμα. 
Κύριος οίδε τί ποιεί!

Σάγχος (τή Ψόζα).

Ό γέρων είν’ έκεΐνος!
Τ ο ρ κ ο υ ε μ ά δ α ς.

Μ ή πλέον ένδοιάζετε! Είμί έγώ ενταύθα· 
Παγίδα δμω; διορώ. Καλόγηρος, μονώτης, 
Ίον άνθρωπον έγνώρισα. Σά; άγαπώ καί θέλω 
Κατά τοΰ άνακτος αύτοΰ νά σά; ύπερασπίσω.

τοΰ
Τ-

Σάγχοτ.
ι άναζτος πλησίον;
ο ρ κ ο υ ε μ ά δ α ς.

'Υπεράνω!
Σ άγχος.

Ί δ δνομά

I ο ρ κ ο υ ε μ ά δ α ς.
ιμού ούδέν, δΐ ’Ιησού τά πάντα.

Σ άγχος.
σου:

Είμί έγώ 
Τήν ζόλασιν

I ο ρ κ ο υ ε μ ά ο α ς.
I ουνομα Ά π ο λ ύ τ ρ ω σ ι ς καλούμαι, 

ό οιαφανώς ύπο 
τήν τρομεράν!

1ά ομματά μου συνεχώς 

τήν γήν μας βλέπων 
ζαί παραζολουθούσι 
τοΰς δαίμονα; έζ- 
πλήζτους, 

οάραθρον έζεΐνο 
άπαισίαν φλόγα.

’Αγρίους. 'Υποκάτω οέ τό 
Παρατηρώ τό φοβερόν, τήν 
Κρατώ ο’ έγώ τήν σοέσουσαν τό πύρ αύτό ύδρίαν. 
Άλλά. ζαί σείς εϊπέτε μοι τό όνομά σας ήδη.

ϊά7Ζ°;;
Σάγχος. τού Βούργου εΐμ’ έγώ ινφάντης.

'Ρόζα.
Έόζα

Ήγεμονόπαις τού Ήρθέζ.
Σ άγχος.

Μελλόνυμφοι έσμέν. 
Γ ο ρ ζ ο υ ε μ ά δ α ς.

Ιού νεομύστου τήν εύχήν, νομίζω, ύμεΐς μόνην 
Έκάματε, άφ’ η: μια άπαλλάττεσθε άοζί'Λ
Τοΰ Πάπα. Πλήν πώς άραγε εύρέθητε ένταΰθα;

..........................-«ΪΖ°4·
Ό βασιλεύ; εί; τήν μονήν μ’ έθηζε διά βίας.
Ήσαύτως ταύτην. Ημείς δ’ έφύγομεν λαθραίως.

Τορζουεμάδας.
πληρώση ΙΙλειότερον ό άναξ 

“ IV” 
Μονή Κυρίου φυλακή νά γείνη βασιλέως 
Είν’ ιερόσυλο·/! καί δέν είσέρχετ’ έζουσίως 
Εί; μοναστήριον ούδείς. Έλεύθερ’ είσθε. 'Ρόζα 
Έλπιζε! Σάγχε, έλπιζε! Τί θέλετε άκόμη;

Σ άγχος.
Νά. νυμφευθώμεν. πάτερ μου.

Πρόστιμο·/ θά.
θά δώση- τό αμάρτημα έκείνου μεϊζον

Τ ο ρ κ ο υ ε μ α δ α ς.
Έγώ θά σάς νυμφεύσω. 

'Ρόζα.
Ώ δέσποτά μου!
(θέλει νά ριφθή ε 0 Τορζ. τήνού; πόδας του, 

αναχαιτίζει νεύυ.ατι) 

Τορζουεμάδας.

Τοΐς νεζροΐς Παράδεισον! τοΐς ζώσιν 
Εύδαιμονία·/! Ίδοΰ πάν β,τι έγώ νομίζω, 
Ήρεμος δέ καί ταπεινός κρατώ έπί τάς χεΐρας 
Δαυλόν έντεΰθεν, στέφανον έτέρωθεν τής νίκης. 
Εύδαιμονεϊτε!

Σ άγχος, 
χαρά! Πλησίον σου υπάρχων 
ούδ’ αύτδν τδν άναζτα φοβούμαι, 

■οβούμην δέ τινα, θά ήσο σΰ έκεΐνος.
πρόνοια ύπέρ

"Ω!
’Ώ, άγνοώ πώς

Αν έφουουμη.
Παράδοξό; τις πρόνοια ύπέρ τά; ζεφαλάς μας 
Έσο, ζαί σέ αισθάνομαι μέγαν ζαί δειμαλέον.

Τορζουεμάδας.
'Ρόζα, ώς είδεν ή Ραχήλ καί ένυμφεύθη
Ίον ’Ιακώβ, ουτω ζαί

Ή θεία χάρις δέ εύθύς 
Ί α σχέδια τού άναζτος, 
Ναί,

r τότε 
σΰ θά νυμφευθή; τόν 

Σάγχον.
θέλει διασκεδάσει 
άτινα ζαί μαντεύω.

θά σωθήτ άμφότεροι ύπ’ έμού. 
θαρρείτε!

'Ρόζα.
Επίσκοπος ή ίερεΰς άν ήσ’, εύχαριστώ σοι!

Πάτερ, έσο εύλογητός. Άγια ήν ή ώρα, 
Καθ’ ήν έπέτρεψ’ ό Θεός, ώ δίκαιε καί θείε 
I έρον. τήν έκ τοΰ μνήματος ν’ άζούσωμεν φωνήν

σου.
Σάγχος.

Γό ένθυμοΰμ’ ώς σήμερον. 'Ωραία ήν ήμέρα 
Γοΰ ’Απριλίου ζαί έγώ έδρεπον ρόδα. Αύτη 
Τών χρυσαλίδων έτρεχε κατόπιν, καί οΐ λόγοι 
Ήμών μέ τάς ήλιαζα; έμίγνυντο άζτίνας· 
Ήλθ’ ή έσπέρα . . . παρευθΰς φωνήν τινα’άκούω, 
Όμοίαν πρός έπίζλησιν ψυχορραγούντος. Βλέπω 
Λίθον, άζούω . . .

'Ρόζα.
Καί φωνεΐ;·’Άνθρωπος είς τό χώμα! 

Σώσωμεν τούτον! ' \λλά φεΰ! βαρύ; ό λίθο; ήτο.

-άγχος.
'Ρόζα. σταυρό; τις σιδηροΰς ήτο έζεΐ πλησίον. . .

'Ρό ζα.
Καί τον άπέσπασες.

(Κίνημ.α φρίκης τοΰ Γορζουεμάδα.) 

-άγχος.

Ναί, ναι, ζαλός μοχλός βεβαίως 
ΙΙτ’ ό σταυρός· συνέλαβον έζεΐνον μέ τάς χεΐρας 
Καί. χάρις τούτω τώ σταυρώ. ήνέιυξα τον τάφον 
Καί έζ τού μνήματός σου ζών έξήλθε;.

Τορζουεμάδας (καθ’ έαυτόν).

Ούρανέ μου 
θεέ μου, έζολάσθησαν !

Σάγχος.
Ουτω λοιπόν ζ’ οί δύο

Τον τάφον ήνεώξαμεν. έγώ μέν άνεγείρων
Ίον λίθον, έπί τού μοχλού προσζλίνουσα έζείνη 
Καί συμπιέζουσα αύτόν.

Τορζουεμάδας (ζαϊ έαυτόν). 
Σταυρό: άποσπασθείς!

Μεγίστη ίεροσύλησις! Γό πύο τής αιωνίου 
Κολάσεως άνοίγεται προ τών ποδών των. Πάσα 
Ελπίς τοΰς έγζατέλιπε! Ώ ύψιστε θεέ μου!
Ίδοΰ αύτοί έκ τής σκιάς τού Γολγοθά μακράν! 
Δυστυχισμένοι! Ίον Θεόν άντίπαλον νύν έχουν, 
Ούχί τον άναζτα.

(Τώ Σάγχιρ ζαί τή Ί’όζα).

Λοιπόν εΐσθ’ όντως πεπεισμένοι
Οτι ό σιδηρού; μοχλός αύτός σταυρός τις ήτο; 

Σάγχος.
Βεβαίως · κάτω παλαιών τοίχων καί ξηρών χόρτων 
Ητο καί τον συνέλαβον.

Τορκο υεμάδας.
Σταυρό; άπεσπασμένο;!

Σταυρός! — Ω! άδιάφορον. — Σώσωμεν τού
τους άλλως.

(Ποιεί διά τή; χειρός σημεΐον χαιρετισμού). 

’Αμέσως.

Σάγχος.
Είς τήν φοβέραν αύτήν στιγμήν ένταΰθα 

<1’ίλον τινά δέν έχομεν, στερούμεθα άσύλου. 
Ή σωτηρία ήμών σύ, σΰ είσαι, δέσποτά μου!

Τ ο ρ κ ο υ ε μ ά δ α ς.
Ήσυχοι έστε. Ναί! Έγώ, έγώ θέλω σάς σώσει.

Η ΑΡΧΑΙΑ ΤΑΝΑΓΡΑ
ΚΛΙ ΊΑ Α.Ν'ΑΚΑΑΪΦΘΕΝΤΑ ΠΗΛΙΝΑ 

ΑΓΑΛΜΑΤΙΑ.

(Μετά εικόνων, δρα σελ. 373.)

Έπί τής άριστερα; όχθης τοΰ 'Ασωπού πο
ταμού έν τή εύφορη» πεδιάδι τής Βοιωτίας 
σώζονται έπί ταπεινού λοφίσκου τά ερείπια 
άρχαιοτάτη; καί περιβλέπτου πόλεως, τής I α - 

*
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νάγρας. 'Η μυθική τή; γώρας παράδοσις, 
περ’ι ής ιδίως λόγον ποιοΰσιν ό Παυσανία; (9, 
20, 1) και ό Στράβων (§ 404), αναφέρει, οτι 
το πάλαι ή πόλις αυτή εκαλείτο Γραΐα και 
Ποιμονδρίς, κληθεΐσα κατόπιν Τανάγρα έκ Τα
νάγρας τή; τοΰ Αιόλου ή και τοΰ Άόωποΰ θυ- 
γατρός. ’Ενταύθα έγεννήθη κατά τήν παράδοσιν 
ό Έρμης, ό τών Γεφυραίων Καδμίων θεός, είχε 
δέ ιερόν και ό Άτλας, ό εί; τά; πεδιάδα; τής 

’Ασίας ίδίως λατρευόμενο: θεός· ενταύθα εύρί- 
σζετο καί ό τάφος τοΰ Ώρίωνος, τοΰ γίγαντα;, 
δστις μετά θάνατον μετεμορφώθη είς Αστέρα- 
ένταύθα τέλος ήσαν καί ναοί τής θέμιδος, τής 
’Αφροδίτης καί τοΰ ’Απόλλωνος.

'Η Τανάγρα ήτο τό πάλαι ή Επισημότερα 
καί πλουσιωτέρα τής ανατολικής Βοιωτίας πό
λις, ή δέ χώρα αύτής έξετείνετο άπο τών συ
νόρων τής ’Αττικής μέχρι τοΰ Εύρίπου. Οί κά
τοικοι ήσαν γεωργοί καί αμπελουργοί, άνθρωποι 
πλούσιοι καί εύδαίμονες. ’Ολίγα μόνον γινώ- 
σκομεν περί τής εσωτερική; τής πόλεω; κατα- 
στάσεως, καί τά όλίγα διασωθέντα μέχρι; ήμών 
ερείπια τών ιερών καί τών τον λόφον περιβαλ
λόντων τευχών, έζτεινομένων είς άπόστασιν 
τριών τετάρτων περίπου τής ώρας, ύπενθυμί- 
ζουσιν ήμΐν τό άρχαΐον τής πόλεω; μεγαλεΐον. 
Οί κατακτήσαντες τήν χώραν 'Ρωμαίοι έδώρησαν 
αύτή τήν αύτονομίαν, ώστε κατα του; χρονου; 
τής ρωμαϊκής αύτοκρατορίας μόνον ή Τανάγρα 
καί αί θεσπιαί ειχον διατηρήσει εν Βοιωτία 
τήν άρχαίαν αύτών σπουδαιότητα.

Αί μυθικαί τή; Τανάγρα; παραδόσεις καί αί 
λατρεία·, τών θεοτήτων αύτής καθαρώ; έμφαί- 
νουσιν δτι οί αρχαιότατοι αύτής κάτοικοι ήσαν 
άποικοι, Ελθόντες έκ τών παραλιών τής μικρά; 
’Ασίας καί ιδίως τής Φοινίκης, οΐτινε; μετεκό- 
μισαν είς τήν χώραν ού μόνον τάς παραδόσεις 
καί λατρεία; τής πατρίδο; των άλλά καί τά 
προϊόντα τής βιομηχανίας των. Κάδμιοι Γεφυ- 
ραΐοι ήσαν οί τήν λατρείαν τοΰ Έρμου ένταύθα 
είσαγαγόντες, απόγονοι τών τολμηρών έκείνων 
ναυτίλων, οΐτινε; έκ τών παραλιών τής Φοινίκης 
όρμώμενοι έπεσκέπτοντο είς άρχαιοτάτους ήδη 
χρόνους τά; νήσους καί παραλίας τής μικρά; 
’Ασίας καί τής Ελλάδος, ένθα καί ίδρυσαν πλού
σιας άποικία; διαδίδοντες τάς γνώσεις καί τον 
πολιτισμόν είς τάς τέως άγριας ταύτα; χώρας. 
Παρά τάς έκβολάς τού ’Ασωπού ποταμού, έν 

’Αταλάντη καί έν θήβαις ύπήοχον άρχαιόταται 
άποικίαι τών Επιχειρηματιών τούτων Φοινίκων. 
Τρεις ήσαν κατά τό λέγειν τών άρχαίων συγ
γραφέων αί έποχαί τή; άποικήσεως τών Φοι
νίκων είς ξένα; χώρας. Ή πρώτη περιλαμβάνει 
τά έτη 2000—1600 ΙΙρ. Χρ. Κατά τήν έποχήν 
ταύτην Φοίνικες ναΰται έκ τών παραλιών τής 
μικρά; ’Ασίας όρμώμενοι περιέπλεον τάς πλη- 
σιοχώρους βορείους άκτάς τής Αίγυπτου καί 
τή; ’Αφρικής, ένθα ίδρυσαν πλούσιας καί με
γάλα; άποικίας. Μετά τά 1600 ΙΙρ. Χρ. οί 
Φοίνικες έξετάνθησαν καί έπί τών νήσων τής 
μικράς ’Ασίας καί τής Ελλάδος καί έγένοντο 
κύριοι τής θαλάσσης. 'Η δεύτερα αυτή έποχή 
είναι ή έποχή τοΰ μεγαλείου καί τής δόξη; τής 
Σιδώνο;, τής άκμαζούσης περί τά 1500 ΙΙρ. Χρ. 
'Η τρίτη τέλος έποχή άρχεται άπό τοΰ 1200 
έτους ΙΙρ. Χρ. καί περιλαμβάνει τό μεγαλεΐον 
καί τήν δόξαν τής δευτέρας μεγάλης πόλεω; 
τής Φοινίκης, τής Τύρου.

Είς τήν δευτέραν έποχήν τών φοινικικών 
άποικήσεων, περί τά μέσα τής δευτέρας ΙΙρ. Χρ. 
χιλιετηρίδος, κατατάσσονται καί αί Αποικήσεις 
τών Φοινίκων εις τά; παραλία; τής Βοιωτίας, 
ώ; καί ή άποίκησις τών θηβών, τής χώρας τοΰ 
Κάδμου τοΰ Σιδωνίου. "Οτι οί τολμηροί Φοί
νικες είς άρχαιοτάτους χρόνους έπεσκέφθησαν 

τάς νήσου; καί τά; παραλία; τής μικρά; Άσία; 
καί τή; 'Ελλάδος δηλοΰται ού μόνον παρά τών 
άρχαίων συγγραφέων, άλλά και εκ τών πολλών 
Ονομάτων νήσων καί πόλεων φοινικική: κατα
γωγής. καί έκ τών περιεργοτάτων λειψάνων τή; 
αρχαίας τέχνη:, καί ιδίως έκ τών πολυτίμων 
σκευών τών εύρεθέντων κατά τάς άνασκαφά; 
τού Schliemann έν Τροία καί Μυκήναις, ώ: 
καί τών Επιγραφών τών άρχαίων τάφων παρά 
τό χωρίον Σπάτα τή; ’Αττική;. Αί Ανακαλύψει; 
αύται φανεροΰνται ήμΐν ώ; έκ τού σχήματος 
καί τών κοσμημάτων τών σκευών ούχί ώς προϊ
όντα καθαρά; έλληνικής τέχνης, άλλ’ ύπενθυ- 
μίζουσιν ήμΐν τά σκεύη εκείνα τά. όποια εύρέ- 
θησαν είς τούς τάφους τής Φοινίκη; καί τή; 
πλησιόχωρου Κύπρου, ήτις ώς γνωστόν είς Αρ
χαίους χρόνους ύπήρξεν ό πρώτος σταθμός τής 
πορείας τών Φοινίκων πρός τήν Ελλάδα. Καί 
ή τοΰ Άτλαντος έν Τανάγρα λατρεία υπενθυμίζει 
τάς εύφορους Εκείνα; τού Εύφράτου πεδιάδάς, 
ένθα ύπήρχον είς παναρχαίους χρόνου; τά πλού
σια καί Εκτεταμένα βασίλεια τής Βαβυλώνο; 
καί τής ’Ασσυρία:, έξ ών διεχύθη ή λάμψι; τοΰ 
πολιτισμού ή φωτίσασα τήν δύσιν. 0 Άτλας, 
ό τής Αρχαιότητας μέγας προφήτης, ό τά έπου- 
ράνια γινώσκων καί έκ τής πορείας τών Αστέρων 
τά μέλλοντα μαντεύων, ήτο άναμφιβόλως θεότη;
τοΰ άρχαίων έκείνων 
Εύφράτου πεδιάδος, 
όνομα τών Χαλδαίων 
λίου Αστρονόμοι, οι

λαών τή; εύφορου τού 
οΐτινε; γνωστοί ύπο τό 
ήσαν οί πρώτοι τής ύφη- 
μελετώντες τών Αστέρων

τήν πορείαν καί έξ αύτής τό μέλλον προλέ- 
γοντες. Χαλδαΐοι ήσαν οί τήν χρονολογίαν τού 
έτους ρυθμίσαντε;, οί το έτο; είς μήνας και 
εβδομάδας διαιρέσαντες. Αί τών ’Ασσυριών, τών 
Βαβυλωνίων καί τών Χαλδαίων δοξασίαι, ώ;
καί αί τέχναι καί δοςασίαι αύτών, περιήλθον 
προϊόντος τοΰ χρόνου μέχρι τών ακτών τής Φοι
νίκης, δθεν οί τής χώρας Εκείνης κάτοικοι με- 
τέφερον αύτάς διά τολμηρών θαλασσίων Εκδρομών 
είς τά; άπωτάτας τή; δύσεω; χώρας.

Καί ό γίγας Ώρίών, ό έν Τανάγρα λατρευό
μενο;, άνήκεν είς τόν κύκλον τών άρχαίων τού 
Αστερισμού θεοτήτων, καί πιθανώτατον είναι ότι 
καί αύτοΰ ή λατρεία είχε τό πάλαι τήν κοιτίδα 
της είς τάς χώρας τοΰ Εύφράτου. Το αύτο 
δύναται τις νά εΐπη καί περί τής θέμιδος καί 
τής ’Αφροδίτης, αΐτινες ειχον ναούς έν Τανάγρα, 
διότι ή Αφροδίτη ιδίως ούδέν άλλο είναι ή ή 
έν Βαβυλώνι λατρευομένη θεά τής φύσεως, ής 
τήν λατ^ίαν έκ τών Ακτών τής μικρά; ’Ασίας 
μετέφερον οί Φοίνικες διά τής Κύπρου καί τών 
Κυθήρων είς τήν Ελλάδα (βρα Παυσανίαν 1, 
14, 7)λ

Διόδωρος ό Σικελιώτης Αναφέρει ήμΐν (IV,72) 
άςιοσημείωτον μυθικήν παράδοσιν, έξ ής καθαρώς 
καταφαίνεται δτι ή τού ’Ασωπού πεδιάς έν Βοι
ωτία, ένθα έκειτο ή Τανάγρα, ήτο τό πάλαι ή 
χώρα, δι’ ής διήλθον οί έξ άνατολών πρός 
δυσμάς διευθυνόμενοι Αρχαίοι Εκείνοι άποικοι. 
Κατά τόν Διόδωρον ό ’Ασωπός έσχεν έκ τής 
Μεσώπης δώδεκα θυγατέρας, τάς Εξής· τήν Σι- 
νώπην, Χαλκίδα, Τανάγραν, θήβην, θεσπιάδα, 
Άσωπίοα, Κλεονάδα, Σαλαμίνα, Αίγιναν, Πει- 
ρήνην, Οίνίαν καί Κέρκυραν. Έκ τής Σινώπης 
λοιπόν, τής Εσχάτης τών Μιλησίων άποικίας 
είς τά Ενδότατα τοΰ Εύξείνου Πόντου οιήρχετο 
τ διάβασι; διά τοΰ Εύρίπου, τής Χαλκίδος, 
Ί ανάγρας, θηβών, θεσπιών, ’Ασωπίδος, Οίνίας 
εί; τον Κορινθιακόν κόλπον μέχρι Κέρκυρας, 
τής άπωτάτης Έλληνικής άποικία; έν τω Αδρια- 
τικω κόλπω, δθεν έγένετο ή μετάβασις είς Ιτα
λίαν καί Σικελίαν. 'Η βοιωτική λοιπόν πεδιάς 
ήτο ή χώρα, ήτις έκ τών πρωτίστων έφιλοξένει 
τούς έξ άνατολών Ερχομένου; λαούς καί παρ’ 

αύτών έδιδάσκετο τάς τέχνα; καί τά; έπι- 
στήμας.

I ού; αιώνα; τού μεγαλείου καί τή; δόξης 
τή; Ελλάδος διεδέχθησαν αιώνες ταπεινώσει»; 
καί σκότους. "Οπου έκειντο τό πάλαι πόλεις 
λαμπραί καί πλούσιαι έρήμωσι; έπεκράτει άγρια, 
ένθεν δε κάκεΐθεν Ερείπια διεσπαρμένα άνεκάλουν 
τώ διαβάτη τό άρχαΐον μεγαλεΐον. Καί τής 
Τανάγρας τά ολίγα διασωθέντα λείψανα έμειναν 
μέχρι τών καθ’ ημάς ήμερών σχεδόν άγνωστα 
καί παρημελημένα καί αλίγιστοι μόνον τών πε
ριηγητών Επισκεφθέντες αύτά έποιοΰντο μνείαν 
αύτών. Έπέπρωτο είς τάς ημέρα: ήμών τυ
χαία·. Ανακαλύψεις άρχαίων τάφων νά έλκύσωσιν 
εκ νέου τήν προσοχήν τοΰ Επιστημονικού κόσμου 
Επί τής Τανάγρας. Δυστυχώς δμως τά Εντός 
τών άρχαίων τάφων έν Τανάγρα εύρεθέντα πή
λινα Αγαλμάτια Αριστης τέχνης καί σπάνιάς 
διατηρήσεως έκέντησαν τον ζήλον τών Αρχαιο- 
ζαπήλων, οΐτινε; ήρξαντο άπό τοΰ έτους 1873 
ήδη αίσχρώς Εμπορευόμενοι αύτά. Η έν Άθή- 
ναις Αρχαιολογική Εταιρία, ή Αείποτε λίαν 
άξιεπαίνως μεριμνώσα περί τών λειψάνων τής 
αρχαίας ήμών τέχνης, έσπευσε ν’ άποστείλη 
είς Τανάγραν τον έφορον κ. Σταματάκην, καί 
ούτως Εν μέρει Ανέσταλη ή βέβηλος ιεροσυλία 
τών άρχαίων τάφων καί έγένοντο τακτιζαί άνα- 
σκαφαί δαπάνη τής Εταιρίας, οι’ ών έπλουτί- 
σθησαν ούσιωδώ: αί πλούσιαι αύτής συλλογαί 
πρός ωφέλειαν τής Επιστήμης καί δόξαν τής 
Ελλάδος.

Τά έν τοΐς τάφοι; τής Τανάγρα; άνευρεθέντα 
πήλινα άγαλμάτια είσί πάμπολλα τον Αριθμόν, 
άριστης τέχνης καί διατηρήσεως, ώ; φαίνεται 
και έκ τών παρατεθειμένων εικόνων· σώζουσι 
δέ καί ίχνη ζωηρά τοΰ Αρχαίου χρωματισμού 
καί μαρτυροΰσιν άριδήλως περί τής πολυχρωμία: 
τών έργων τής Αρχαίας Ελληνική: τέχνης, δπερ 
μέχρι πρό ολίγων Ετών οί Αρχαιολόγοι έοίσταζον 
νά παραδεχδώσι. Τά πήλινα ταύτα έργα θεω
ρούνται γενικώς ώς έργα τής Εποχής τοΰ με
γάλου ’Αλεξάνδρου, οτε ή αρχαία Ελληνική 
τέχνη, καίτοι ύπερβασα ήδη τήν Ακμήν της δέν 
είχεν είσέτι άποβάλει τήν άρχαίαν της χάριν 
καί Εντέλειαν. Τά Αγαλμάτια είναι τόσον χα- 
ρίεντα καί έπιμελώς είργασμένα, ώστε δικαίως 
έφείλκυσαν τήν προσοχήν ού μόνον τών λογίων 
καί τών καλλιτεχνών Αλλά καί τών πολλών. 
I ά δημόσια τής Ευρώπη; μουσεία και πλούσιοι 
ζαί φιλόμουσοι άνδρε; άμιλλώνται νά πλουτί- 
σωσι τάς συλλογάς των διά τών κομψών τούτων 
Απομιμήσεων τής έλληνικής τέχνης καί μυθώδεις 
Αληθώς είναι αί τιμαί αί πληρωθεΐσαι διά τινα 
έξέχοντα Αντίτυπα. Ή μεγάλη δέ αύτών ζή- 
τησις παρεκίνησε καλλιτέχνην έν Βερολίνο», τόν 
κ. Gublitt, νά έπιχειρήση τήν κατασκευήν 
πανομοιότυπων αύτών, ατινα λίαν έπιτυχώς 
κατεσζευασμένα πωλώνται σήμερον είς μεγάλα 
ποσά. Τά παριστανόμενα πρόσωπα δέν είναι 
εικόνες θεών· είναι παραστάσεις έκ τού ιδιω
τικού τών Ελλήνων βίου· γυναίκες καθήμεναι, 
γυναίκες όρθαί, ή κοσμοΰσαι έαυτάς διά πολυ
τίμων σκευών· άνδρες καί παΐδες εις διαφόρου; 
τοΰ καθημερινού βίου Εργασίας. Δύσκολον δέν 
είναι νά έννοήση τις όποια ή χρήσις τών άγαλ- 
ματίων τούτων· ήσαν κοσμήματα τών οικιών 
και ώ; τοιαΰτα, κατά τήν άρχαίαν συνήθειαν, 
Ετίθεντο Εντός τοΰ τάφου προσφιλούς νεκρού, 
ώς Αναμνήσεις τών προσφιλών Εκείνων Αντικει
μένων, τά όποια κατά τόν βίον του είχε καθ’ 
έκάστην πρό δφθαλμών.

II. Περδάνογλος.

ΚΟΡΑ! ΕΚ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. (Διτζόσμησις ζεφαλςς.)

ΚΓΡΪΑ ΕΚ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΚΟΡΕΓΣ ΕΚ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΚΟΡΗ ΕΚ ΤΑΝΑΓΡΑΣ.
(Μετά χιτώνος, μανδύου χαί πίλου.» ('Εν χιτώνι.)

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ
ΤΟΥ ΓΑΛΑ0-ΠΡΩΣΣΙΚ0Υ ΠΟΛΕΜΟΥ.

Άφ’ ής ήμέρα; ό Βάλτερ Σνάφ; είσήλθε 
μετά τοΰ πρωσσικοΰ στρατού είς τήν Γαλλίαν 
έθεώρει Εαυτόν τόν δυστυχέστερον τών Ανθρώπων. 
Ό Βάλτερ Σνάφς ήτο παχύς, έβάδιζε μετά δυ
σκολίας, ησθμαινεν άδιακόπως καί οί πόδε; 
αύτοΰ ήσαν δυσκίνητοι. Ητο άνθρωπος ειρηνι
κός καί εύπροσήγορος, ούδόλω; πολυπράγμων

ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΑΛΜΑΤΙΑ ΤΗΧ ΤΑΝΑΓΡΑΣ.

ή αιμοχαρής· ήτο πατήρ τεσσάρων τέκνων, τά 
όποια περιπαθώς ήγάπα καί είχε σύζυγον γυ
ναίκα νέαν καί ξανθήν, ήν έλάτρευεν· ήγάπα 
νά έγείρηται Αργά τής κλίνη; καί νά κατακλί- 
νηται ένωρί;, νά τρώγη βραδέως ζαί άνέτω; 
καί το Εσπέρα; νά πίνη έν τώ ζυθοπωλείιυ τον 
ζύθον του έν κύκλιο φιλικφ. Έσυλλογίζετο ό 
Σνάφ; δτι πασα τέρψι; καί ηδονή Εν τφ βίω 
παύει μέ τόν βίον αύτόν καί ήσθάνετο έν τή 
καρδία αύτοΰ έμφυτον καί αδιάλλακτον μίσος 

πρό; τά τουφέκια, πρός τά κανόνια, πρός τά 
πολύκροτα καί τά ξίφη, κυρίως δέ πρό; τάς ξι- 
φολόγχας, διότι ούδέποτε κατώρθου νά μεταχει- 
ρίζηται τό Αμυντικόν τοΰτο δπλον Αρκούντως 
έπιτηδείως, δπως προφυλάττη τήν έξωγκωμένην 
αύτοΰ κοιλίαν. Καί νΰν έν τή έκστρατείφ δτε 
τό Εσπέρας κατεκλίνετο τετυλιγμένο; είς τόν 
μανδύαν του πλησίον τών ρεγχομένων συστρατι
ωτών του, έσυλλογίζετο έπί μακρόν τά φίλτατά 
του, τά όποια είχεν έγκαταλείψει καί τούς ζιν- 
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δύνους, ους άνά πάσαν στιγμήν αύτός διέτρεχεν. 
“Άν φονευθώ, τι θά γείνουν τά τέκνα μου; 
ελεγε καθ’ έαυτόν άναστενάζων. Ποιος θα τα 
θρέψη; Ποιος θά τά άναθρέψη; Δεν είμαι 
πλούσιος. Τΐ θά γείνουν;” Καί συλλογιζόμένος 
τούτο έκλαιε πολλάκις. Έν αρχή τής μάχης 
οί πόοες του ετρεμον είς τρόπον, ώστε θα έπι
πτε κατά γής έάν δέν έφοβεΐτο μή ολόκληρος 
ό στρατός διέλθη έπι τοΰ σώματός του · οτε δε 
αί σφαΐραι έσύριζον πέριξ αυτού, αί τρίχες του 
ώρθοΰντο δλαι.

Άπό πολλών ήδη μηνών έζη έν μέσω ανη
συχίας καί φόβου. Τό σύνταγμά του «'όδευε πρός 
τήν Νορμανδίαν, καί ημέραν τινά διετάχθη αύτός 
μετά μικρού αποσπάσματος νά έκτελέση απλήν 
κατόπτευσιν. Τά πάντα έφαίνοντο ήσυχα· έχ- 
θρός δεν έφαίνετο ούδαμοΰ. Τό μικρόν απόσπα
σμα κατήρχετο κοιλάδα τινά, δτε αίφνης ήκού- 
σθησαν πυροβολισμοί, καί στίφος έλευθέρων 
σκοπευτών όρμήσαν έκ μικρού τίνος παρακειμένου 
δάσους έπετέθη κατά τών Πρώσσων διά τής 
λόγχης. '0 Βάλτερ Σνάφς έμεινεν ακίνητος 
καί ώς άπολελιθωμένος, ώστε ούδέ διενοήθη νά 
φύγη. Μετ’ ού πολύ δμως σφοδρός πόθος φυγής 
τόν κατέλαβεν· άλλ’ έσυλλογίσθη οτι αύτός θά 
ετρεχεν ώς χελώνη απέναντι τών ελαφρών καί 
ισχνών Γάλλων, καί απελπισία δεινή κατέλαβεν 
αύτόν. Ίδών δέ είς άπόστασιν όλίγων βημάτων 
εύρύν λάκκον πλήρη θάμνων καί φύλλων, έπή- 
δησεν εντός αύτού καί έκρύβη έντός παχυτάτου 
στρώματος άγριων χόρτων καί πυκνού φυλλώ
ματος. ’Από τής κρύπτης του ταύτης ήκουσεν 
έπι τινα ακόμη καιρόν τούς πυροβολισμούς και 
τάς φωνάς· είτα έπήλθεν άκρα σιωπή. Αίφνης 
έκινήθη τι πλησίον του· ό Σνάφς έτρόμαξεν 
ήτο μικρόν πτηνόν, τό όποιον καθήσαν έπι τών 
κλάδων έκίνει τά ξηρά φύλλα. Έπι ώραν δλην 
ή καρδία τοΰ Σνάφς επαλλεν έκ τοΰ τρόμου. 
Ή νύς έπήρχετο έν τοσούτφ, ή νύξ μέ τά σκότη 
της, καί ό στρατιώτης έσυλλογίζετο· “11 θά 
γείνω; Τί νά κάμω; Νά έξέλθω πρός άναζήτησιν 
τού συντάγματός μου; Αλλά πώς; Καί οί κίν
δυνοι; “Δέν εΐχεν αρκετόν θάρρος. Άλλ’ ήδύ- 
νατο νά μένη έκεΐ κεκρυμμένος μέχρι τέλους 
τών εχθροπραξιών; "Οχι βέβαια. Άν δέν εΐχεν 
ανάγκην νά φάγη, ή βλέψις αυτή δέν τφ έφαί
νετο τόσον κακή. Άλλ’ έπρεπε νά φάγη! Καί 
νά εύρίσκεται «οπλισμένος καί έν στολή έν μέσω 
χώρας έχθρικής!

Αίφνης τφ έπήλθε φαεινή ιδέα. "’Άν ήμην 
αιχμάλωτος!” Καί ή καρδία του ήσθάνθη πόθον 
άκράτητον πρός τήν αιχμαλωσίαν, ήτις δί αύτόν 
ήτο ή μόνη σωτηρία. Αιχμάλωτος θά άνεπαύ- 
ετο, θά έτρέφετο, θά ήτο προπεφυλαγμένος από 
τάς σφαίρας καί άπό τάς λόγχας, έντός καλής 
φυλακής, καλώς πεφρουρημένης. Καί ήγέρθη, 
δπως παραδοθή αιχμάλωτος.

Αλλά συλλογισμοί δυσάρεστοι καί νέοι φό
βοι τφ έπήλθον. Πού νά ύπάγη; Πρός ποιον 
μέρος; Πόσους κινδύνους θά διέτρεχεν; ’Άν 
άπαντήση καθ’ οδόν χωρικούς, ούτοι βλέποντες 
αύτόν μόνον φοροΰντα τό κράνος, θά τόν φονεύ- 
σωσιν ώς σκύλον λυσσώδη, θά τόν φονεύσωσι 
μέ τάς άξίνας τ«ον, μέ τά δρέπανά των, μέ τά 
πτυάριά των. Άν άπαντήση ελευθέρους σκοπευ- 
τάς, άνδρας άνευ πειθαρχίας, αίμοβόρους, ούτοι 
θά τόν τουφεκίσωσιν έν τ«ρ άμα μόνον καί μόνον 
πρός διασκέδασιν. ’Άν τέλος άπαντήση τόν τα
κτικόν γαλλικόν στρατόν, θά έκληφθή ώς κατά
σκοπος, καί ήδη ήσθάνετο τάς σφαίρας διατρυ- 
πώσας τάς σάρκας του καί έβλεπεν ένώπιόν του 
τά χαίνοντα στόμια τών τηλεβόλων. Έκάθισε 
πάλιν άπηλπισμένος. 'Η θέσις του τω έφαίνετο 
δεινοτάτη, άδιέξοδος.

Ή νύξ έπήλθε μαύρη καί σκοτεινή· μετά 

ώρας άτελευτήτους ό Βάλτερ Σνάφς είδε διά 
μέσου τών καλυπτόντων αύτόν κλάδων καί φύλ
λων λαμπούσας τάς πρώτας ακτίνας τής άναγεν- 
νωμένης ήμέρας. Μεγάλην τότε ήσθάνθη άνα- 
κούφισιν καί έκοιμήθη. "Οταν έξύπνησεν, ό ήλιος 
ήτο ήδη υψηλός· τά πάντα ήσαν ήσυχα· έν τοΐς 
άγροΐς ούδέν έκινεΐτο. Έτόλμησε τότε να έγερ- 
θή καί νά έξάξη τήν κεφαλήν του διά τής όπής· 
μακρόθεν πρός τά δεξιά έφαίνετο μικρόν χωρίον 
ήρεμον καί ήσυχον, πρός τ’ άριστερά δέ εν μέσφ 
πυκνόφυλλων δένδρων έκειτο μεγάλη έπαυλις, 
ιδιοκτησία βεβαίως πλουσίου τίνος κτηματιου. 
Ούτως έμεινεν ό Σνάφς μέχρι τής έσπέρας, 
ούδέν άλλο βλέπων ή κόρακας πετώντας και 
ούδέν άλλο άκούων ή τά βαθύτατα τοΰ στομά
χου του παράπονα. Πάλιν έπήλθεν ή νύξ, ή 
μαύρη καί φρικώδης. Ό δυστυχής έκοιμήθη 
καί ό ύπνος του έταράττετο ύπό έφιάλτου τρο
μερού. Τέλος έχάραξεν. Ό Σνάφς ήτο σχεδόν 
παράφρων έκ τής πείνης· ήσθάνετο τούς πόδας 
του άνά πάσαν στιγμήν άσθενεστέρους καί μετά 
φρίκης έσυλλογίζετο οτι μετ’ ολίγον δέν θά ήτο 
πλέον είς θέσιν νά βαδίση, καί δτι ήτο καταδε- 
δικασμένος ν’ άποθάνη τής πείνης έν τή κρύπτη 
του.

Ήγέρθη τότε μέ άπόφασιν νά διευθυνθή πρός 
τό χωρίον- άλλά κατ’ έκείνην τήν στιγμήν είδε 
τρεις χωρικούς διαβαίνοντας, καί πάλιν έκρυβη. 
Τέλος δμως αμα έκ νέου τά σκότη τής εσπερας 
έπεχύθησαν έπι τών άγρών, έξήλθε τής όπής 
του καί μέ τρέμοντας πόδας καί μέ πάλλουσαν 
καρδίαν έπορεύθη προς τήν έπαυλιν προτιμων 
νά προσελθη είς οικίαν μεμονωμένην ή είς χω
ρίον, τό όποιον έφαντάζετο πλήρες τίγρεων 
αίμοβόρων.

Τά παράθυρα τοΰ ισογείου πατώματος τής 
έπαύλεως ήσαν φωτισμένα· έν τών παραθύρων 
ήτο άνοικτόν, καί έξ αύτού έξήρχετο δσμή τερ
πνότατη ψητού κρέατος, ήτις είσέδυσεν ού μόνον 
είς τήν ρίνα άλλά καί μέχρι τών σπλάγχνων 
τοΰ πεινώντος στρατιώτου. Χωρίς νά σκεφθή 
περαιτέρω έπαρουσιάσθη αίφνης είς τό άνοικτόν 
παράθυρον, Έν εύρυτάτφ μεγειρείφ παρα με
γάλην τράπεζαν έκάθηντο όκτώ ύπηρέται, άνδρες 
καί γυναίκες, καί έτρωγον. Μία τών υπηρετριών 
ίδοΰσα πρός τό παράθυρον έμεινεν ώς έμορόντη- 
τος. "Ολοι έστρεψαν τά βλέμματά των προς τό 
παράθυρον καί εΐδον τόν έχθρόν.

— Θεέ καί Κύριε! άνεφώνησαν. Οί έχθροί 
έρχονται!

Καί δλοι έφυγον μετά άγριων φωνών· έν 
ροπή όφθαλμοΰ τό μαγειρεΐον έκενώθη — καί 
ένώπιον τοΰ έκπεπληγμένου Σνάφς έκειτο ή 
τράπεζα γέμουσα φαγητών. Ό Σνάφς μετά 
μικρόν δισταγμόν άνέβη είς τό παράθυρον καί 
έπήδησεν είς τό δωμάτιον· άλλ’ ό φόβος πα- 
ρέλυεν άκόμη τάς δυνάμεις του. "Ιστατο καί 
ήκροάτο. "Ολη ή οικία έφαίνετο διατελοΰσα έν 
άναστατώσει· είς τό άνω πάτωμα θύραι έκλείοντο 
παταγωδώς, βήματα ταχέα ήκούοντο, καί κρότοι 
υπόκωφοι ώς άνθρώπων πηδώντων έκ τών πα
ραθύρων έπι τοΰ έδάφους. Κατόπιν άκρα σιωπή. 
Ό Βάλτερ Σνάφς έκάθησε τότε παρά τήν τρά
πεζαν καί ήρξατο τρώγων καί πίνων μέ τήν 
άδηφάγον έκείνην άρμην, ήν έχει άνθρωπος πει
νών καί φοβούμενος μή τόν διακόψωσιν. Άφ 
ού δέ έκορέσθη έστήλωσε τούς βραχίονάς του 
έπι τής τραπέζης, έστήριξε τήν βεβαρυμένην 
αύτού κεφαλήν έπι τών χειρών του καί παρε- 
δόθη βαθμηδόν είς τήν νάρκην τού κόρου. —

Αί άκτΐνες τής νέας σελήνης έφώτιζον άμυ- 
δρώς τον ορίζοντα· ήτο ή ώρα έκείνη ή ψυχρά, 
ήτις προηγείται τής ήμέρας. Σκιαί άνθρώπων 
έτρεχον διά μέσου τής πυκνής τοΰ κήπου φυ
τείας. Αίφνης ήκούσθησαν βροντώδεις φωναί.

— Εμπρός, παιδιά! Είς τήν έφοδον!
Αί θύραι ήνεώχθησαν μετά πατάγου, αί 

ύελοι τών παραθύρων έθραύσθησαν καί άνθρωποι 
πολλοί είσήλθον είς τήν έπαυλιν. Έν ροπή 
όφθαλμοΰ πεντήκοντα «οπλισμένοι στρατιώται 
είσώρμησαν είς τό μαγειρεΐον, ένθα ήσύχως έκοι- 
μάτο ό Σνάφς. Πεντήκοντα τουφέκια διηυθύν- 
θησαν πρός το στήθός του· αύτός δέ μόλις έξυ- 
πνήσας προσέβλεπεν άναυδος καί παράφρων σχε
δόν έκ τοΰ φόβου.

Αίφνης εις τών στρατιωτικών, χρυσοκέντητον 
φορών στολήν, τ«ΰ είπε μετά φωνής έπιτακτικής·

— Παραδόσου! Είσαι αιχμάλωτός μου!
Ό Πρώσσος ήκουσε μόνον τήν λέξιν “αιχμά

λωτος”.
— Ja! Ja! (Ναι, ναι), άπήντησεν.
Άσθμαίνοντες καί συγκεκινημένοι τόν πε- 

ριεκύκλουν πάντες· αύτός δέ έμειδία, διότι τώρα 
πλέον ήτο βέβαιος δτι ήτο αιχμάλωτος.

Αξιωματικός εΐσελθών εΐπεν άποτεινόμενο: 
πρός τόν αρχηγόν

— Συνταγματάρχα μου, οί έχθροί έτράπησαν 
είς φυγήν. Πολλοί φαίνονται οί φονευθέντες 
καί τραυματισθέντες. Είμεθα κύριοι τής έπαύλεως.

Ό εύσαρκος συνταγματάρχης άνεβόησεν, άπο- 
μάσσων τόν ιδρώτα έκ τοΰ μετώπου του·

— Νίκη! Νίκη!
Καί έγραψεν έπι μικρού σημειωματάριου ■ 

"Μετά πεισματώδη πάλην οί Πρώσσοι ήναγ- 
κάσθησαν νά ύποχωρήσωσι, κομίζοντες τούς νε
κρούς καί τραυματίας. Οί φονευθέντες υπο
λογίζονται είς πεντήκοντα. Είς χεΐράς μα; 
περιήλθον πολλοί αιχμάλωτοι.”

— Τί προστάζεις, συνταγματάρχα; ήρώτησέν 
ό νεώτερος αξιωματικός.

— Πρέπει ν’ άποσυρθώμεν, δπως άποφύγωμεν 
νέαν έπίθεσιν τών έχθρών, άπήντησεν ό άρχηγός.

Καί τό σύνθημα τής άναχωρήσεως έδόθη. 
Τό άπόσπασμα παρετάχθη έν τή αύλή καί 
παραλαβόν τόν αιχμάλωτον Βάλτερ Σνάφς σι- 
δηροδέσμιον άπήλθεν. "Εξ όπλΐται μέ τά πο
λύκροτα έν _χερσίν έφύλαττον τόν αιχμάλωτον.

"Οτε έχάραζεν είσήλθεν ή συνοδεία εις τήν 
πόλιν, ής ή έθνοφυλακή εΐχεν έκτελέσει τό μέγα 
τούτο ανδραγάθημα. Οί κάτοικοι ήσαν δλοι 
έπι ποδός. "Αμα εΐδον τό κράνος τοΰ αιχμα
λώτου άνέπεμψαν δλοι άγριας φωνάς. Αί γυ
ναίκες άνύψουν τάς χεΐράς των πρός ούρανό . 
γραΐαι γυναίκες έκλαιον, καί εις γέρων ρίψας 
τήν βακτηρίαν του κατά τοΰ Πρώσσου έπλήγωσε 
τήν ρίνα ένας τών φρουρουντων αύτόν στρα
τιωτών.

Ό συνταγματάρχης έφώναζεν άδιακόπως ·
— Προφυλάξατε τόν αιχμάλωτον!
Τέλος έφθασαν είς τό δημαρχεΐον, καί έκεΐ 

ό Σνάφς, έλεύθερος δεσμών, έρρίφθη είς τήν 
φυλακήν. Διακόσιοι όπλΐται, «οπλισμένοι ώς 
άστακοί, έφρούρουν τήν φυλακήν.

Τότε ό Βάλτερ Σνάφς μέ δλα τά παρενο- 
χλοΰντα αύτόν συμπτώματα δυσπεψίας, έξαλλος 
ύπό τής χαράς, ήρξατο πηδών καί χορεύων καί 
φδων έντός τής φυλακής του, μέχρις ού έπεσεν 
άπηυδισμένος. Ήτο αιχμάλωτος — είχε σωθή!

Ούτως ή μέν έπαυλις τοΰ Σαμπινιέ ήλώθη 
πάλιν μετά έξάωρον ύπό τοΰ εχθρού κατοχήν, 
ό δέ συνταγματάρχης 'Ρατιέ, έμπορος έριούχων 
ύφασμάτων, οστις έπι κεφαλής τής έθνοφυλακής 
εΐχεν έκτελέσει τό μέγα τούτο ανδραγάθημα, 
έλαβε τό παράσημον τής λεγεώνας τής τιμής.

(Έκ τοϋ ‘Ταλάτου”.)

Ζωηρά είναι είσέτι ή έντύπωσι;, ήν ένεποίησεν είς 
τόν κόσμον ή πρό διετίας φοβερά τή; Χίου καταστροφή. 
Πάντες άνίγνωμεν τάς περιγραφάς τών σπαραξικάρδιων 
εκείνων σκηνών τής αποφράδος 22 Μαρτίου 1881, 3τε 
έν διαβτήματι δευτερολέπτων τινών δεινός σεισμός με
τέβαλε τήν άνίίοστεφή καί πλουσίαν έκείνην νήσον είς 
σωρόν έρειπίων. Ευτυχώς μανθάνομεν δτι νέα έκ τών 
ερειπίων άνέβαλλε ζωή, καί δτι ή εΰανδρος νήσος ήδυ- 
νήθη νά επουλώση ήδη τάς βαθείας αυτή; πληγάς 
χάρις είς τάς γενναίας εισφοράς τών απανταχού ομο
γενών καί ιδίως τών πλουσίων αυτής τέκνων, ατινα 
πάσης δράττονται εύκαιρίας, δπως άποδείςωσι τήν πρός 
τήν ιδιαιτέραν αύτών πατρίδα αγάπην. Έπι τή έπε- 
τείω τής αποφράδος ήμέρας έτελέσθη καί εφέτος, τήν 
22 Μαρτίου, μνημόσυνον έν Χίψ, καθ’ δ ό κύριος Δη- 
μήτριος Ζυγομαλάς έξεφώνησε τόν κάτωθι λόγον. 
Δίκαιον καί σωτήριον είναι οί έπιζήσαντες νά δεηθώσιν 
ύπέρ τών παθόντων συμπολιτών αύτών καί νά εύχα- 
ριστήσωσι έν κατανύςει καί συντριβή καρδία; τόν Τψι- 
στον έπι τή διασώσει αύτών. Σ. τ. Δ.

ΛΟΓΟΣ
ΕΚΦΩΝΗΘΕΙΣ ΕΝ ΧΙΩι ΤΗι 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 1883.

Ύπο Δημητρίου Ζΐ')'ομ<*λ<ϊ.
"Φωνή έν ‘Ραμ·α ήχούσβη, θρήνος 

χαί χλαυθμός χαΐ όουρμός πολύς» 
'Ραχήλ χλαίουσα τά τέχνα αύτής." 

Ίερεμ. λτ’. 15.

Ή ημέρα ή σήμερον, ημέρα θλιβερά άναμι- 
μνήσκουσα τήν σπαραξικάρδιου πανωλεθρίαν, ήτις 
έπέσκηψε, κρίμασιν οις οΐδε Κύριος, απηνής και 
άνοικτείρμων έπι τάς κεφαλάς ήμών πρό διετίας, 
ή ημέρα ή σήμερον, ήμέρα έπέτειος τής φρικτής 
καί τρομερός 22 Μαρτίου 1881, ή μαύρη αυτή 
ήμέρα, ποιαν σωρείαν δδύνης, λύπης καί σπα
ραγμών δέν άναβιβάζει είς τάς καρδίας πάντων 
ήμών, άγαπητοί μοι άκροαταί;

Έν ροπή όφθαλμοΰ ειμαρμένη άσπλαγχνος 
καί σκληροκάρδιος έθαψε σκληρώς ύπό τά έρεί- 
πια 5000 άνθρωπίνων υπάρξεων, πρό τινων μόλις 
δευτερολέπτων τόσιρ άμερίμνων καί τόσοι εύδαι- 
μόνιον, 10,000 άλλους ήκρωτηρίασε δεινώς καί 
πολυτρόπως, καί ολόκληρον πληθυσμόν άνθο- 
στεφοΰς καί ενδόξου νήσου άπωρφάνισεν έν μια 
στιγμή, καί μετέβαλε τήν ώραιαν νήσον μας εν 
τόσοι βραχεί χρόνιο είς 'Ραχήλ κλαίουσαν καί 
έποδυρομένην τά ίδια αυτής τέκνα.

Φεΰ! πόσον άδύνατος καί άνεμώλιος εΐνε ή 
άνθρωπίνη φύσις! Ιδετε πού μέ παραφέρει ή 
πικρά άνάμνησις τής πανωλεθρίας, ής έπέτειος 
εΐνε ή σήμερον ήμέρα! Δέν βλέπεις, άνθρωπε, 
έν τή πανωλεθρία έκείνη τό μεγαλεΐον τής Θείας 
Προνοίας καί τήν πατρικήν της ύπέρ σοΰ μέ
ριμναν, μέριμναν διηνεκή καί άδιάλειπτον; "Ό 
θεμελίων τήν γήν έπι τήν άσφάλειαν 
αύτής” άνέκραξεν ένθουσιών ό βασιλεύς τών 
Προφητών καί άναξ τοΰ έκλεκτοΰ λαού τοΰ 
Κυρίου Δαβίδ, ώς νά άπήντα ό ίδιος εί; δ,τι 
ανωτέρω έν τ«ρ αύτώ ψαλμφ περί σεισμών λέγει· 
"Ό έπιβλέπων έπι τήν γήν καί ποιών 
αύτήν τρέμειν.” ’Ιδού ή διαβεβαίοισις έκ τοΰ 
στόματος τοΰ Προφητάνακτος περί τής θείας 
Προνοίας ύπέρ ήμών τών άσθενών καί άδυνάτων 
πλασμάτων της.

Καί άληθώς ύποκειμένου τοΰ λόγου περί 
ήμών τών Χίων, περί τής ταλαίνης ήμών νήσου, 
δέν έχω λόγους, κύριοι, νά έκφράσω ύμΐν τό 
βαθύ αίσθημα τής ά’ίδίου εύγνωμοσύνης πρός 
τόν πανάγαθον Πλάστην, δστις έν τοΐς οίκτιρμοΐς 
αυτού ηύδόκησε νά σώση ήμας τούς ζώντας καί 
περιλειπομένους άπό τής ανεκλάλητου έκείνης 
στιγμής τής 22 Μαρτίου 1881. Τίς έξ ύμών, 
αδελφοί μου, ήλπιζεν δτι θά έβλεπε δύοντα τήν 
έσπέραν έκείνην τον ήλιον; Τίς έσκέφθη δτι θά 
έβλεπε τήν αυγήν τής έπιούσης; Καί δμως θεία 
χάριτι καί φιλανθρωπία καί έζήσαμεν καί ύπάρ- 
χομεν καί εύδαιμονοΰμεν σχετικώς καί έλησμο- 
νήσαμεν σχεδόν τήν καταστροφήν έκείνην. Ναι! 

έλησμονήσαμεν τήν καταστροφήν έκείνην, καθ’ 
ήν ένομίσαμεν δτι ήγγικε τοΰ κόσμου το τέλος 
καί αί στρατιαι τών δαιμόνων έξήλθον έπι τήν 
γήν, ΐνα έκτελέσωσι τό πεπρωμένον κατά τήν 
παράδοσιν. Τούτο καί ήμεΐς οί ζώντες τό γνω- 
ρίζομεν καί τά θύματα εκείνα τής καταστροφής 
τό έμαρτύρουν. Καί δμως, λέγω, ήρχισε πάλιν 
ή φαιδρότης νά έπανακάθηται είς τά πρόσωπα 
ήμών· δυστυχώς δέ λίαν ένωρΐς άκόμη έν τή 
άδυναμία τής άνθρωπίνης ϊφύσεως έλησμονή
σαμεν τό ράπισμα καί ένεούθημεν πάλιν αντί 
ν’ άπέκδυθώμεν τόν παλαιόν άνθρωπον, τόν άν
θρωπον τής καταλαλιάς, τοΰ φθόνου, τοΰ μίσους 
καί τής πρός τά θεία άσεβείας καί άμνημοσύνης.

θέλω σάς φέρει παραδείγματά τινα ΐνα κα- 
ταστήσω ύμΐν έτι καταληπτότερον τό μέρος 
τούτο τοΰ λόγου μου. Έκ τής ΐεράς ιστορίας 
γνωρίζομεν οτι, ίδών ό Κύριος τήν κακίαν καί 
μοχθηρίαν, είς ήν έκυλίοντο οί κάτοικοι τών 
Σοδόμων καί Γομορρών, έρριψε πΰρ καί κατέ- 
καυσεν αύτά, δέν έσωσε δέ έκ τής πανωλέθρου 
έκείνης έξαφανίσεως είμή τον δίκαιον καί φοβού
μενο·/ τον Θεόν Λώτ καί τούς υιούς αύτού καί 
τάς θυγατέρας. Πάλιν δέ έκ τής ιστορίας γνω
ρίζομεν δτι ή Κωνσταντινούπολή κατεστράφη 
σχεδόν έκ θεμελίων ύπό σεισμού πλέον ή πεν- 
τάκις, είς μάλιστα σεισμός λίαν καταστρεπτικός 
έγεινε τήν ήμέραν τοΰ Άγιου Δημητρίου έπι 
βυζαντινής αύτοκρατορίας, δστις ένέσπειρε φόβον 
καί τρόμον εις τούς κατοίκους τής βασιλευουσης. 
Είς δόξαν και ύμνον τοΰ Παντοδυνάμου καί είς 
έκφρασιν τής εύγνωμοσύνης έκείνων, οί όποιοι 
έσώθησαν έκ τής καταστροφής συνετάχθη τό 
κοντάκιον. " Ό έπιβλέπων έπι τήν γήν καί 
ποιών αύτήν τρέμειν, ρΰσαι ήμας τής φοβερά; 
τοΰ σεισμού απειλής κτλ.”, δπερ σήμερον έτι 
ψάλλεται έν ταΐς έζκλησίαις. 'Ομοίως έκ σει
σμού κατεστράφησαν ή Σμύρνη, ή Βηρυττός, ή 
Αλεξάνδρεια, τό Χαλέπιον καί πολλαΐ άλλαι 
πόλεις. Τω 1755 σεισμός φρικοιδης κατέστρεψε 
τήν πρωτεύουσαν τής Πορτογαλλίας Λισσαβώνα · 
κατά τήν περίστασιν ταύτην έτάφησαν ύπό τά 
έρείπια τών οικοδομών, έκάησαν ύπό τοΰ πυρός 
καί έπνίγησαν ύπο τοΰ έξορμήσαντος τής κοίτης 
του ποταμού 70 χιλιάδες άνθρωπίνων δντων. 
Διότι πρός τφ φοβεριρ σεισμφ πΰρ έκραγέν έν 
τφ χαθεδρικφ να«μ, ένθα έτελεΐτο ή εορτή τών 
Αγίων Πάντων, άπετέφρωσε τά έρείπια καί 
έξεδίωξε τού; κατοίκους προς τά; οχθας τοΰ 
ποταμού, δπου εύρον φρικαλέον θάνατον, διότι 
ό ποταμός έκμανείς ύπό τής δονήσεως τοΰ σει
σμού έξήλθε τών ορίων του καί έπνιξε τούς 
σωθέντας. "Ετη τινά βραδύτερου ύπέστη καί ή 
έν Σικελίφ Μεσσήνη δεινήν έκ σεισμού κατα
στροφήν· έκεΐ τό έδαφος ήνεώγη εις δύο περί
που όργυιών πλάτος καί κατέπιεν ύποζύγια, 
άνθρώπους καί οικήματα.

Παραβάλετε τώρα, φίλοι άκροαταί, τά ολίγα 
ταΰτα έκ τών πολλών δσα ή ιστορία τών σει
σμών άναφέρει, καί άναλογίσθητε τήν αποφράδα 
έκείνην τής 22 Μαρτίου 1&81, καθ’ ήν έξεμάνη 
καθ’ ήμών ό δαίμων τής καταστροφής καί τής 
κολάσεως· ιδετε δέ τήν σημερινήν κατάστασίν 
μας, καί, αν τολμάτε, μή άναγνωρίσητε έν τοΐς 
παθήμασιν ήμών τήν δεξιάν τής Θείας Προνοίας! 
Έντός όλίγων ήμερών βοήθειαι άπειροι καί 
τροφαί άφθονοι καί καλύμματα, καί ένδύματα 
καταφθάνουσι πανταχόθεν- θωρηκτά καί ναύται 
τών πεπολιτισμένων κρατών άνθαμιλλώνται εύ- 
γεν«ΰς καί γενναίως τίς πρώτος νά σώση ήμάς, 
νά έξαγάγη ήμάς έκ τών έρειπίων, καί έν μέσφ 
τών καταπιπτόντων τοίχων καί τών κλονισμών 
τοΰ έδάφους, έν μέσ«ρ οίμωγών καί θρήνων προ- 
βαίνουσι θαρραλέοι καί πεποιθότες οί σκαπανείς 
τοΰ πολιτισμού. Ή Ανατολή, ή 'Ελλάς, ή 

Εύρώπη, ό κόσμος δλος συμπάσχει μεθ’ ήμών· 
κατάλογοι συνδρομών απανταχού άνοίγονται καί 
μετά έξ μήνας, θεία συνάρσει, άρχεται άνοικο- 
δομουμένη ή πολυστένακτος Χίος, ήτις κατά 
τας πρώτα; ήμέρα; τής καταστροφής έκειτο 
κατά τήν ώραίαν φράσιν άνταποκριτοΰ αθηναϊκής 
έφημερίδος, ' ώς αγνή παρθένος έπι νεκρο- 
κραββάτου έστεμμένη ύπό άνθέων.”

Ήτο άνοιξις . . . Συλλογίσθητε τί θά έγίνετο 
άν παρομοία καταστροφή συνέβαινε πρό τής 
έφευρέσεως τών άτμοπλοίων! Θά καταστρεφό- 
μεθα δλοι άνεξαιρέτως. Καί ήδη, άν τολμάτε, 
μή ιδετε έν δλοις τούτοις τόν δάκτυλον τής 
θεία; Προνοίας! Ναι, φίλοι άκροαταί, τήν παν
τοδυναμίαν τοΰ Ύψίστου καί τήν δικαιοσύνην 
καί αγαθότητα αύτού βλέπομεν εις πάντα ταΰτα, 
καί έν τούτοις ήμεΐς, φεΰ! μετά μεγίστης θλί- 
ψεως παρατηρώ, δλως άγνώμονες καί άχάριστοι 
πρός τό ύπέρτατον "Ον φερόμενοι, έλησμονήσαμεν 
δτι έσμέν άνθρωποι, όντα λογικά, πεπροικισμένα 
ύπό τοΰ δημιουργού διά πολλών προτερημάτων, 
ών στερούνται τά κατώτερα οντα- καί έν τούτοι; 
ημείς ουδολως καλλίτεροι αύτών φαινόμεθα, 
διότι εις τό σώμα, εί; τήν ύλην, είς τό φθαρτόν 
και προσκαιρον άποβλέποντες καί μόνον είς τήν 
περίθαλψιν καί προαγωγήν αυτού άπάσας τάς 
δυνάμεις ήμών συγκεντροΰντες, παραμελοΰμεν 
παντάπασιν τήν άνάπτυξιν τοΰ πνεύματος, ούδα- 
μώς περί τού άύλου φροντίζοντες, πώς δήλον 
δτι νά καταστήσωμεν τήν ψυχήν ήμών όμοίαν 
δσον ένεστι πρός τόν Πλάστην αύτής. περικο- 
σμοΰντες αύτήν διά τών άρετών τής αγάπης 
πρό; τόν πλησίον, τής εύσεβείας, τής δικαιοσύνης, 
τή; άληθείας, τής τιμιότητος, τής φιλανθρωπία;, 
τής ειρήνης καί όμονοίας πρός άλλήλους, καί 
πασών έν γένει τών άρετών έκείνων, αΐτινες 
καθιστώσι τόν άνθρωπον πράγματι άνθρωπον! 
'Ρίψατε έν βλέμμα έν τή κοινωνία καί θέλετε 
ΐδει δτι δλαι αί κακίαι πλημμυροΰσιν αυτήν, 
θέλετε αίσθανθή οδυνηρότατον αίσθημα θλίψεως, 
θέλετε άναγκασθή νά άναφωνήσητε· "Άνθρω
πος, έν τιμή άν ού συνήκε, παρασυνε- 
βλήθη τοΐς κτήνεσι τοΐς άνοήτοις καί 
ώμοιώθη αύτοΐς!” Καί ταΰτα πάντα, φίλοι 
άκροαταί, διότι ζώμεν έν τφ αίώνι τής ύλης, 
ήν ό άνθρωπος άνωτέραν εαυτού έποίησε, δημι- 
ουργήσας μόνος τήν δυστυχίαν του. Θέλει δε 
εΐσθαι αιωνίως δυστυχής, μέχρις ού έννοήσας 
τόν άληθή αότοΰ προορισμόν, τούτέστι τήν πρός 
τό ύπέρτατον δν προσέγγισιν αύτού, μεταβάλη 
τόν βίον αύτού έπι τό ήθικώτερον καί πνευματι- 
κώτερον. Τούτο δέ θέλει πράξει όταν άδιακόπως 
έχη έν τ«υ νφ δτι μία στιγμή, έν δεύτερό λεπτόν, 
είς σεισμός όμοιος έκείνου, δι’ δν σήμερον συνήλ- 
θομεν ενταύθα, δύναται νά καταστρέψη άπάσας 
τάς ύλικάς αύτού κτήσεις καί αύτόν τόν ίδιον 
ύπό τά έρείπια νά καλύψη. Δεηθώμεν έκ βάθους 
καρδίας ύπέρ άναπαύσεως τ«ΰν ύπ«ό τοΰ σεισμυΰ 
παθόντων συγγενών καί φίλων ήμών, ίκετεύσω- 
μεν δ έν μετανοία καί συντριβή τόν πανάγαθον 
Πλάστην, ΐνα όδηγή ήμάς είς τό καλόν καί 
άγαθόν καί σκέπη ήμάς ύπό τήν σκέπην τών 
πτερύγων του, φωτίζη ήμάς εις τήρησιν τής 
άμωμήτου αύτού πίστεως καί φυλάττη άπό τής 
φοβερά; τοΰ σεισμού άπειλής!

0 ΡΑΦΑΗΛ ΣΑΝΤΗΣ.
(Γενυ. 1483, άποθ. 1520.)

(Μετά τριών εικόνων , δρα αελ. 376—377.)

Γή 28 τοΰ παρελθόντος Μαρτίου συνεπλη- 
ρώθησαν τετρακόσια ετη άπό τής γεννήσεω; το
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μεγίστου τής όφηλίου ζωγράφου, 
τοΰ 'Ραφαήλ Σάντη. Οποίας 
ύπολήψεως άπελάμβανεν ό έξο
χος καλλιτέχνης έν 'Ρώμη δια- 
τρανοΰται έν ταΐς όλίγαις λέ- 
ξεσι, 5ι’ ών ό κόμης Καστιλιόνης 
ανήγγειλε τον θάνατον αυτού- 
"’Εγώ είμί υγιής, άλλα μοί φαί
νεται ότι δεν ζώ πλέον εν 
'Ρώμη, διότι ό πτωχός μου Ρα
φαήλ οεν υπάρχει έν τοΐς ζώ- 
σιν. Ό θεός άναπαύσαι τήν 
ψυχήν αυτού ·” Φωνή θλίψεως 
έξεπέμφθη ές όλων τών κύκλων 
τής αιώνιας πόλεως έπί τω θα- 
νάτω τοΰ 'Ραφαήλ. .Μετά βρα- 
χεΐαν νόσον άνηρπάγη έκ τοΰ 
κόσμου έν ακμή τής ηλικίας 
καί έν τω μέσφ τής δόξης καί 
τών θριάμβων του. Σύμπασα 
ή πόλις συνωθεΐτο περί το φέρε- 
τρον αΰτού, καί κλαίουσα καί 
όδυρομένη παρηκολούθησε τήν 
κηδείαν του μέχρι τοΰ Πανθέου 
τοΰ Άγρίππα έν ω κατετέθη. 
Έκεΐ ό 'Ραφαήλ αναπαύεται 
πλησίον τής νεάνιδος, ήτις ήτο 
ή μνηστή του καί πλησίον τού 
πρώτου βασιλέως τής ’Ιταλίας. 
'Η έπιγραφή τοΰ τάφου τοΰ 'Ρα
φαήλ, ποιηθεΐσα ύπδ τοΰ καρδι
ναλίου Βέμβου τελειόνει διά τών 
εξής λέξεων "Καθ’ ήν ήμέραν 
έγεννήθη έπαυσε νά ύπάρχη. 
Τή 6 ’Απριλίου 1520.”

Έν ταΐς μικραΐς ήγεμονίαις, 
αΐτινες έσχηματίσθησαν έν Ιτα
λία κατά τον ιε'. αιώνα, ή ήγε- 
μονία τοΰ Ούρβίνου ήτο μία τών 
ισχυρότερων. Έν μέσιρ υψηλών 
όρέων κειμένη καί προπεφυλαγ- 
μένη άπδ τών επιδρομών ή 
πόλις τοΰ Ούρβίνου ύπδ τήν 
έμφρονα διοίκησιν ισχυρών καί 
φιλοκάλων δυναστών ειχεν άνα- 
πτυχθή καταπληκτικώς. Είς τών 
ηγεμόνων τούτων ήτο καί δ Φρι- 
δερικος Μοντεφέλτρος, ού τίνος 
ή μεγαλοπρεπής αυλή ήτο το 
συνεντευκτήριον τών εξοχωτέρων 
τής τέχνης καί τής επιστήμης 
άνδρών. 'Ο ήγεμών ούτος ώνο- 
μάσθη δικαίως το φώς τής ’Ιτα
λίας. Έπί τά ίχνη τού πατρδς 
έβάδισε καί ό υιός καί διάδοχος 
αΰτοΰ, δστις άνέλαβε τήν εξου
σίαν έν έτει 14δ2. Είς ό,τι κυ
ρίως ό ήγεμών Φριδερΐκος ειχεν 
έπιστήσει τήν προσοχήν του ήτο 
ή άνεγερσις κομψών καί μεγαλο
πρεπών οικοδομών καί ή δια- 
κόσμησις τών ναών καί μονών- 
διό καί πλεΐστοι καλλιτέχναι 
συνέρρεον πανταχόθεν είς τήν 
δρεινήν έκείνην πόλιν, όπως προσ- 
φέρωσι τάς υπηρεσίας των είς 
τον φιλόμουσον καί γενναιόδω- 
ρον ήγεμόνα. Μεταξύ τών καλ
λιτεχνών τούτων ήτο καί ό Ιω
άννης Σάντης, πατήρ τεσσάρων 
τέκνων, ών τά τρία άπέθανον 
έν μικρά ηλικία, διατηρηθέντος 
έν τή ζωή τοΰ ένος μόνου. 'Ο 
υιός ούτος τοΰ Ίωάννου Σάντη 
ήτο δ 'Ραφαήλ.

ΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ ΤΟΤ ΡΑΦΑΗΛ.

Ο ΑΝΑΡΙΑΣ ΤΟΤ ΡΑΦΑΗΛ.

Περί τών παιδικών χρόνων 
τοΰ Ραφαήλ ή παράδοσις διηγεί
ται πολλά επεισόδια. Πρό τινων 
άκόμη δεκαετηρίδων έδείκνυον έν 
τή οικία, έν τή έγεννήθη. τοιχο
γραφίαν, ήτις έλέγετο ότι ήτο 
το πρώτον τού παιδός δοκίμιον. 
Έν έτει 1491 άπέθανεν η μήτηρ 
αΰτοΰ- ή πρόωρος αΰτη θλίψις 
έπέθεσεν έπί τής ευαίσθητου καρ
διάς τού παιδός τήν σφραγίδα 
τοΰ πόθου προς άγάπην, ήν οΰδέν 
ήδύνατο νά τω άναπληρώση. ΤΙ 
παράστασις τής ϋψηλοτέρας καί 
άγνοτέρας μητρικής άγάπης οΰ- 
δένα ποτέ τεχνίτην ένέπνευσε 
πλειότερον ή τδν 'Ραφαήλ- ή 
είκών τή; μητρός του ούδέποτε 
έκ τής καρδίας του έξηλείφθη. 
Ί'ώ 1494 άπέθανε καί ό πατήρ 
του, καί ό 'Ραφαήλ έτέθη ύπδ 
τήν προστασίαν τοΰ έκ μητρός 
θείου του, Κιάρλα. Τά πρώτα 
μαθήματα είς τήν ζωγραφικήν 
έλαβεν δ παίς παρά τοΰ πατρός 
του, ον συνέδραμεν είς έκτέλεσιν 
διαφόρων έργων, ατινα δεν διεσώ- 
θησαν. 'Ο .διδάσκαλος όμως, 
δστις έδωκε τω Ραφαήλ τήν 
κυρίαν ώθησιν, ύπήρξεν ό διάση
μος ΙΙέτρος Βανούκης, ό γνω
στός ΰπο το όνομα τοΰ Περουγί- 
νου, έκ τής πατρίδας του Περου- 
γίας. Τω 1500 εύρίσκομεν τον 
'Ραφαήλ έν ΙΙερουγία ώς βοηθόν 
τοΰ διδασκάλου. Τά έργα τών 
έν άκρα αρμονία συνεργαζομένων 
δύο τούτων άνδρών ήσαν ύποθέ- 
σεως θρησκευτικής- ή άνάληψις, 
ό γάμος τής Μαρίας, ή γέννησις, 
το βάπτισμα καί ή σταύρωσις τοΰ 
’Ιησού Χριστού κ. τ. τ. Άλλ’ 
ήδη έν τοΐς πρώτοις τούτοις ερ- 
γοις διαφαίνεται τού ’Ραφαήλ το 
ελεύθερον καί αύτεξούσιον. Ί οΰτο 
ένέκειτο είς αύτήν τήν φύσιν τοΰ 
νεαρού καλλιτέχνου, ήτις τον 
ώδήγει νά συλλαμβάνη τά αντι
κείμενα μεθ’ όλης τής δυνάμεως 
τής ψυχής καί νά είσδύη είς το 
πνεύμα αύτών. Ιχνη τής επιρ
ροής τού ΙΙερουγίνου διαφαίνον
ται έν τοΐς έργοις αΰτοΰ. ώ; και 
κατόπιν ίχνη τής έπιρροής τών 
συγχρόνων του, τοΰ Λεονάρδου 
Βιγκίου καί τού Μιχαήλ ’Αγ
γέλου- άλλ’ όμως όλα τά έργα 
τοΰ 'Ραφαήλ έχουσι ιδιαίτερον 
τύπον, ον δυνάμεθα ν’ άποκα- 
λέσωμεν ραφαήλιον- είναι δ τύ
πος τής ήρεμίας καί τής γαλή
νης, απαύγασμα τής ειρηνικής 
καί γαληνιαίας αΰτού φύσεως. 
Περί τών έργων τού Ραφαήλ, 
ώς καί περί τού βίου αΰτού, δυ
νάμεθα νά εΐπωμεν, ότι άποπνέ- 
ουσιν άκραν γαλήνην "Ή φύ- 
σις, λέγει ό Βαζάρης περί αυτού, 
τδν είχε προικίσει διά τής κα- 
λωσύνης έκείνης καί μετριοφρο
σύνης, ήτις συνήθως δίδεται είς 
τούς εΰπροσηγόρους άνθρώπους, 
τούς έπιθυμούντας νά εύαρεστή- 
σωσι πάντας.” ’Εάν τά προσόντα 
ταΰτα άνήκωσι μάλλον είς φύσιν
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γυναικειαν, α; άναλογισθώμεν άφ’ έτέρου πόσον 
ανδρική ήτο ή απαραδειγμάτιστος δραστηριότης 
δλοκλήρου τοΰ βίου του και μάλιστα τών τε
λευταίων αύτοΰ έτών. 'Οποία ενέργεια, οποία 
σιδηρά θέλησι; άπητεΐτο, όπως καταστή ό αύτδς 
άνθρωπος και ζωγράφος έξοχος, και άρχιτέκτων 
άριστος και άρχαιολόγος βαθύνου; και επιστήμων! 
’Αρκεί νά ΐσταταί τις μόνον ένώπιον ένδς οί- 
ονδήποτε τών έργων του διά νά έννοήση βτι έν 
τή ψοΖΫί “δτοΰ ούδείς ύπήρχε γυναικείος δι
σταγμός, ούδεμία έκθήλυνσις.

Τφ 1504 ό 'Ραφαήλ μετέβη εις Φλωρεντίαν, 
ένθα ή καλλιτεχνική ζωή έν δλη αύτής έλαμπε 
τή ακμή. Ήτο ή έποχή, καθ’ ήν συνηγωνίζοντο 
ό Αεονάρδος και ό Μιχαήλ νΑγγελος. Έπρό- 
κειτο νά διακοσμηθώσιν οί τοίχοι τοϋ νέου δη
μαρχείου διά γραφών· τδν ένα τοίχον εΐχεν 
άναλάβει ό Αεονάρδος, τδν έτερον δ Μιχαήλ 
Αγγελος, ένδοξοι καί οί δύο, άριστοι και οί 

δύο, άλλά καί οί δύο άμηχανούντε; νά έξοικονο- 
μήσωσι τδν χώρον. Τδ δυσκολώτατον τοΰτο 
πρόβλημα έλυσεν ό 'Ραφαήλ, ό εικοσαετής νεα
νίας, καί τδ έλυσεν έξόχως. Δέν δυνάμεθα έν
ταΰθα νά είσέλθωμεν εις τάς λεπτομέρειας τοϋ 
βίου τοΰ 'Ραφαήλ έν Φλωρεντία, βίου, ού απασαι 
αί ώραι, απασαι αί στιγμαί σχεδόν έγέννων νέον 
άριστούργημα. Ή άνάπτυξις αύτοΰ ύπήρξεν όν
τως τεραστία. Τέσσαρα έτη διέμεινεν ό 'Ραφαήλ 
έν Φλωρεντία, έργαζόμενος καί συναναστρεφό- 
μενος τούς έκεΐ διαμένοντας συναδέλφους του.

Έν τφ μεταξύ δέ νέα εποχή καλλιτεχνική 
άνέτειλεν έν 'Ρώμη. ‘0 Πάπας ’Ιούλιος Β'., 
ύ ισχυρός καί πολυμήχανος, ήτο ένθερμος τής 
τέχνης φίλος καί φιλόμουσος τής αιώνιας πόλεως 
διακοσμητής. Τή συστάσει τοΰ άρχιτέκτονος 
Βραμάντη δ Πάπας μετεκαλέσατο είς 'Ρώμην 
τδν 'Ραφαήλ, οστις ένταΰθα άνέπτυξε·? βλην τήν 
δύναμιν τής άθανάτου αύτοΰ γραφίδος. Έν ταΐς 
έν 'Ρώμη έκτελεσθείσαις τοιχογραφίαις παρή- 
γαγεν δ μέγας καλλιτέχνης τά λαμπρότερα αύτοΰ 
αριστουργήματα· έν αύταΐς πράγματι διαλάμπει 
ή δλη αύτοΰ μεγαλοπρέπεια καί τδ έξοχο·? τής 
παραστάσεως. Αί λεγόμενοι στοαι τοΰ 'Ραφαήλ, 
αί τοιχογραφία! τοΰ ναοΰ τοϋ Σίξτου, τά διά
φορα αύτοΰ σχέδια, τά σωζόμενα είσέτι, μαρ- 
τυρήσωσιν είς αιώνα τδν άπαντα τήν δόξαν αύτοΰ 
καί διατηρήσωσι τδ δνομα αύτοΰ άθάνατον. Έν 
'Ρώμη έγράφη καί ή είκών’, ήν παραθέτομεν 
σήμερον '"0 άγιος Παΰλος διδάσκων έν Άθή
ναις”. Έν τή είκόνι ταύτη δ 'Ραφαήλ δίδει 
ήμΐν τδ λαμπρότερο·? δείγμα τοϋ άπλοΰ μεγαλείου 
έν τή παραστάσει καί τής άκρας λεπτότητο; έν 
τοΐς χαρακτηριστικούς τών παριστανομένων προ
σώπων.

Είναι πράγματι άπίστευτον πώς άνήρ, ζήσας 
μόνον τριάκοντα όκτώ έτη, κατώρθωσε νά έκτε- 
λέση τοσαΰτα έργα, ών έκαστον είναι άριστούρ
γημα. “Εκπληκτοι μένομεν άληθώς άπέναντι 
τοσαύτης δραστηριότητος. Τοιαΰται ύπάρξεις, 
οΐα ή τοΰ 'Ραφαήλ, είναι μυστήρια, μυστήρια 
τά όποια δέν δυνάμεθα νά έννοήσωμεν.

Έκ τών δύο έτέρων παρατεθειμένων εικόνων 
ή μέν παριστα τδν άνδριάντα τοΰ 'Ραφαήλ, ή δέ 
τούς δύο άγγέλους τούς έν τή άπαραμίλλφ εί
κόνι τής Παναγίας, τή εύρισκομένη έν τή Πινα
κοθήκη τής Δρέσδης. '0 άνδριάς τοΰ 'Ραφαήλ 
είναι έργον τοΰ Γερμανού γλύπτου A. Hahnel.

ΜΙΧΑΗΛ 0 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ.
'Ιστορικόν διήγημα.

(Συνέχεια.)

Ή μονή τοΰ 'Αγίου Ίωάννου, είς τήν όποιαν 
ό Ίατρόπουλος ώδήγησε τούς στρατιώτας του, 

ήτο μόνον κατ’ δνομα μονή · διότι άληθώς δέν 
ήτο ή σωρός κατερειπωμένων τοίχων καί καταρ- 
ρευσάντων οικοδομών. Τδ όχυρδν τεΐχος, τδ 
περιβάλλον αύτήν, ήτο διερρηγμένον είς πολλά 
μέρη· τεμάχιον παραστάδος καί τδ ήμισυ άψιδος 
άπετέλουν τήν πύλην τής εισόδου. ΙΙερι τήν 
εύρύχωρον αύλήν, έν ή έφύετο τδ χόρτον πυκνόν 
καί άγριον, εύρίσκοντο τά έρημα κελλία, καί 
ταΰτα άνευ θυρών καί παραθύρων. Ό τά πάντα 
καταστρέφων χρόνος είχε καταφάγει τδ ξύλον 
καί μόνον δ λίθος είχεν ύποληφθή, καί ούτος 
έφθαρμένος καί ετοιμόρροπος. Ή στέγη είχε 
καταπέσει πρδ πολλοΰ καί αί καυστικοί τοΰ 
ήλιου άκτΐνες τδ θέρος καί ή ψυχρά βροχή τδν 
χειμώνα είχον έλευθέραν τήν είσοδον είς τά 
έρημα έκεΐνα δωμάτια, έν οίς άλλοτε έζων καί 
έσκέπτοντο άνθρωποι.

Πρδς τήν άνατολικήν τής αύλής γωνίαν εύ
ρίσκοντο τά ερείπια τού μικρού ναού τής μονής, 
τοΰ άφιερωμένου τφ 'Αγίφ ’Ιωάννη. ’Ένθα άλ
λοτε έψάλλοντο ύμνοι είς τδν "Υψιστον καί τδ 
πολύτιμον θυμίαμα άνυψοΰτο εύώδες πρδς ού- 
ρανόν ένθα άλλοτε ή μικρά λυχνία έφώτιζε τάς 
εικόνας τών άγιων καί διέδιδε τδ άμυορόν έκεΐνο 
φώς, τδ τοσοΰτον άρμόζον πρδς τον οίκον τοΰ 
θεοΰ — έπεκράτει ήδη άκρα ήσυχία καί σκότος 
βαθύ. Τδ έδαφος τοΰ ναοΰ κεκαλυμμένον ύπδ 
παχέος στρώματος περιτριμμάτων.έδείκνυεν οτι 

|| δ έρημος έκεΐνος ναός έχρησίμευεν έν καιρφ 
χειμώνος ώς καταφύγιον καί άναπαυτήριον ποι
μένων καί προβάτων, ζητούντων έκεΐ άσυλον 
κατά τών έν φοβερφ άγώνι μαινομένων στοι
χείων.

Είσελθών δ Ίατρόπουλος μετά τοΰ μικρού 
αύτοΰ στίφους είς τήν αύλήν έστάθη και είπε·

— Παιδιά, αύτδ είναι τδ άλλοτε περίβλεπτον 
μοναστήριον τού 'Αγίου Ίωάννου τού θεολόγου. 
Ίδέτε αύτούς τούς καταρρεύσαντας τοίχους· 
παρατηρήσατε ποιους δγκολίθους μετεχειρίσθησαν 
είς τήν οικοδομήν αύτών καί έννοήσατε τήν άρ
χαίαν μεγαλοπρέπειαν. Ίδέτε ένταΰθα αύτήν 
τήν πύλην, καί είπέτε μοι άν ιδετά ποτέ δχυ- 
ρωτέραν φρουρίου πύλην. Ή καρδία τού άν
θρώπου καταλαμβάνεται ύπδ θλίψει»; καί μελαγ
χολίας έπί τή θέα τοσαύτης καταπτώσεω;· τδ 
πνεύμα ήμών μεταφερόμενον είς τούς άρχαίους 
και ενδόξους χρόνους λυπεΐται έπί τή τοιαύτη 
καταστροφή. Καί τί στερεώτερον τοΰ σιδήρου 
καί τοΰ λίθου; Και βμως ίδέτε τί έγένετο δ 
λίθος ούτος καί πώς δ σίδηρος έκεΐ καταφαγω
θείς ύπδ τού ιού κατάκειται άρχηστος! 'Η αύλή 
αυτή ήτο άλλοτε πλήρης ζώντων, κινουμένων 
καί αίσθανομένων άνθρώπων ήδη δέ κεΐται έρη
μος καί έγκαταλελειμμένη· διότι οί άνθρωποι 
έκεΐνοι άπέθανον πρδ πολλοΰ. Ένίοτε μόνον 
καταφεύγει ένταΰθα ποιμήν, δστις άνάπτει πυράν 
διά νά θερμάνη τά κατάψυχρα μέλη του. Εν
ταύθα έξ αύτοΰ τοΰ φρέατος οί μοναχοί ήντλουν 
το ύδωρ των καί έδροσίζοντο έν ήμέραις θέρους" 
ίδέτε πώς τά χείλη τού φρέατος διατηρούσι·? 
άκόμη τά ίχνη τοΰ σχοινιού. Τδ σχοινίον 
έκεΐνο πρδ πολλοΰ ήδη έσάπη καί αί χεΐρες, 
αί άντλήσασαι τδ ύδωρ κεΐνται πρδ πολλοΰ 
άκίνητοι έν τφ τάφφ!

Οί δπλΐται άκούσαντες μέχρι τέλους τήν φι
λοσοφικήν άγόρευσιν τού άρχηγού των, διεσπά- 
ρησαν πρδς δλας τάς διευθύνσεις καί έξήταζον 
τά πάντα μετά πολλής περιεργείας. '0 Ίατρό
πουλος έξήγει ώς καλός διδάσκαλος ή εύσυνεί- 
δητος όδηγός. Έν τφ έρήμφ κελλίφ τοΐς 
έδείκνυε τό μέρος, ένθα έκαιεν ή μικρά λυχνία 
ή φωτίζουσα τδν έρημίτην, καί τόν ήλον, άφ’ ού 
έκρέματο τδ ράσον τοΰ μοναχού· έκεΐ πάλιν 
τοΐς άνεγίνωσκε γνωμικά γεγραμμένα έπί τοΰ 
τοίχου διά τρεμούσης χειρός, ή άποσπάσματα 

έκ τών ψαλμών· "Κλΐνον τδ ούς σου πρός με! 
Κύριε, έπάκουσον τής προσευχής μου! Σπεύσον 
είς σωτηρίαν μου!”

— Ιδού, έξήγει ό Ίατρόπουλος, άνήρ άνα
γνωρίζων τήν ανθρώπινη·? άδυναμίαν, καί μετα
νοώ·? διά τά διαπραχθέντα άμαρτήματα.

Έν άλλφ κελλίφ άνεγινώσκετο πάλιν 
"Έπικράνθη ή καρδία μου!”
— Αύτά, έξήγει ό Ίατρόπουλος, έγραφε βε

βαίως άνθρωπος ταλαιπωρούμενος ύπδ τών βα
σάνων τοΰ έπιγείου βίου, καί έχων τήν μόνην 
έλπίδα του εις τδν θεόν.

Παρά τοΐ; άνδράσιν έκεΐνοι; τών δπλων τδ 
θρησκευτικόν αίσθημα είχε ρίζας βαθείας. 'Ως 
πρδς τοΰτο αύτδς ό αύτοκράτωρ έδιδε τδ καλόν 
παράδειγμα εί; τον στρατόν του, διότι ό Πα- 
λαιολόγος είς βλας τού βίου του τάς πράξεις 
είχεν άείποτε τήν θρησκείαν γνώμονα καί οδηγόν.

Μετά τήν επιθεώρησιν τών κελλίων δ Ία
τρόπουλος είσήλθε μετά τών άνδρών του είς 
τδν μικρόν ναόν. Καί αύτός εύρίσκετο έστερη- 
μένος παντός κοσμήματος, δι’ ού ήσαν συνήθως 
ηύπρεπισμένοι οί βυζαντινοί ναοί. Ίό μόνον, τδ 
όποιον διετηρεΐτο ανέπαφο·?, ήτο ή αγία τρά
πεζα, έφ’ ής ήτο κεχαραγμένος βυζαντινός 
σταυρός.

Οί στρατιώται έξήταζον τά πάντα έπισταμένως 
καί συνδιελέγοντο ταπεινή τή φωνή, διότι ό 
ιερός έκεΐνος χώρος, καίτοι πρδ πολλοΰ κατα- 
δεδικασμένος είς τήν έρήμωσιν, ένέπνεεν αύτοΐς 

' θρησκευτικόν σεβασμόν.
■ Αίφνης εις τών στρατιωτών, είσδύσας είς τό 

ένδότερον τού ναού, άνέπεμψε κραυγήν τρόμου.
— Έδώ! Έδώ! έκραύγαζε μέ τρέμουσαν 

φωνήν. Πάντες έσπευσαν πρδς τήν γωνίαν, άφ 
ής ήκούσθη ή φωνή, καί θέαμα άπροσδόκητον 
καί άνεξήγητον ένεφανίσθη ένώπιον τών Οφθαλ
μών αύτών.

Παρά τδν τοίχον ΐστατο δρθιον ανθρώπινον 
σώμα· δεν ήτο σκελετός, διότι τδ σώμα έκα- 
λύπτετο άκόμη ύπδ τού δέρματος. Οί όφθαλμοί 
δμως έλειπον έντελώς καί τδ πρόσωπον είχε 
τδ σεσηρδς τού νεκρικού κρανίου. Τδ πτώμα 
γυμνόν άπδ κεφαλή; μέχρι ποδών, έκράτει με
ταξύ τών δδόντων ποιμενικδν αύλόν, δπερ πα
ρεΐχεν είς βλην τήν έμφάνισιν τί άγριον καί 
άποτρόπαιον.

'0 Ίατρόπουλος, βστις είχε σπεύσει πρός τό 
μέρος έκεΐνο τού ναοΰ, ΐστατο πρό τού πτώματος.

— Τίνος λείψανον νά ήναι τούτο; ήρώτησεν 
είς τών στρατιωτών, διακόπτων τήν βαθεΐαν 
σιωπήν.

— Άναμφιβόλως, άπήντησεν δ Ίατρόπουλος, 
δστις πανταχόθεν παρετήρει τδ πτώμα, είναι 
τούτο τό λείψανον άνθρώπου.

— Πτώμα άλυτον! παρετήρησεν ό στρατιώ
της· θά ήναι βεβαίως τδ λείψανον μεγάλου κα
κούργου.

— Προλήψεις! Προλήψεις! είπεν ό Ίατρό
πουλος. Είναι βλως έσφαλμένη ή ιδέα δτι τά 
λείψανα τών κακούργων και εγκληματιών μένου- 
σιν άλυτα.

— Καί αύτός δ αύλδς είς τδ στόμα του! 
παρετήρησεν έτερος στρατιώτης.

— Ω! πρδς τούτο δεν άπαιτεΐται μεγάλη 
φιλοσοφία, άπήντησεν ύ άρχηγός. 'Όλοι γνω
ρίζετε βτι τδν χειμώνα τδ μέρος τοΰτο χρησι
μεύει εί; νυκτερικόν άσυλον ποιμένων καί προ
βάτων. Πιθανώτατον λοιπόν είναι, δτι είς τών 
διανυκτερευσάντων ένταΰθα [ποιμένων διενοήθη 
χάριν παιδιά; νά θέση εί; τδ στόμα τοΰ νεκρού 
τούτου τδν αύλόν του. Βεβαίως μεγάλη τούτο 
βεβήλωσις, άλλά καί ή μόνη πιθανή έξήγησις. 
'Ό,τι δμω; πρδ πάντων μ’ ενδιαφέρει, θά ήτο 
νά μάθω τίνο; είναι τδ λείψανον τοΰτο.

— Πώ; νά τδ μάθωμεν; ήρώτησεν δ στρα
τιώτη;, δστι; έφαίνετο έχων περισσοτέραν πρδ; 
τδν άρχηγόν οικειότητα. Τό λείψανον δέν έχει 
γεγραμμένον τδ δνομά του έπί τού μετώπου του 
ούδέ δύναται ν’ άνοιξη τά χείλη του ΐνα μάς 
τό εΐπη.

— Καί πώς; Δέν ύπάρχει μήπως άλλο μέ
σον, νά μάθη τι; τά όνόματα άνθρώπων τεθνε
ώτων; είπεν δ Ίατρόπουλος. ’Ανάψατε δύο 
δάδας, νά έξετάσωμεν καλλίτερο·?.

Έν τφ άμα έξετελέσθη ή διαταγή αδτη, καί 
δ Ίατρόπουλος λαβών τήν μίαν δαοα υψωσεν 
αύτήν ύπεράνω τή; κεφαλή; τού νεκρού.

— Βλέπετε; είπε μετά τινας στιγμάς μετά 
θριαμβευτικού μειδιάματος, ώς ό ’Αρχιμήδης, 
δτε άνέκραξε τδ ιστορικόν αύτού "Εύρηκα”. 
Βλέπετε; Άναγνώσατε τήν έπί τού τοίχου επι
γραφήν. Θεόδωρε, προσέθηκεν αποτεινόμενο; 
πρός τόν άνακαλύψαντα τό λείψανον· άνάγνως! 
'0 στρατιώτης εσιώπα κρατών τού; δφθαλμούς 
του έστραμμένου; πρδς τήν γήν.

— Λοιπόν; είπε πάλιν ό άρχηγός.
— Δέν έμαθα τήν άνάγνωσιν, άπήντησεν δ 

στρατιώτης κατησχυμένος.
— Έγώ λοιπόν θά σά; άναγνώσω τήν έπι- 

γραφήν, είπεν δ Ίατρόπουλος, ύψών πάλιν τήν 
δάδα. Ιδού τί λέγει· "Ενθάδε κεΐται Βα
σίλειο; δ Βουλγαροκτόνος.”

— Βασίλειο; δ Βουλγαροκτόνος! άνεφώνησαν 
οί στρατιώται- καί τί; ήτο ούτος;

— Εντροπή σας! είπεν δ Ίατρόπουλος περι- 
φρονητικώς. Εντροπή σας, νά μή γνωρίζητε τήν 
ιστορίαν τή; ίδια; ύμών πατρίδος! Τί; ήτο ό 
Βουλγαροκτόνος Βασίλειος; ’Ακούσατε.

Καί οί στρατιώται έσχημάτισαν κύκλον περί 
τον άρχηγόν των, δστι; άναλαβών πάλιν τδ δι 
οακτικδν ύφος είπεν ■

— Βασίλειος ό νεώτερος, ό λαβών τδ έν
δοξον έπίθετον τοΰ Βουλγαροκτόνου, ήτο ισχυρός 
καί περιφανή; βυζαντινό; αύτοκράτωρ, δστι; πρδ 
εκατόν πεντήκοντα περίπου έτών έβασίλευεν έν 
Κωνσταντινουπόλει, Ήτο υιό; τοΰ αύτοκράτορος 
'Ρωμανού Β'. Ή άνδρία καί ή τόλμη τοΰ Βα
σιλείου τούτου ήσαν ανήκουστοι· άρκεΐ ψά μά
θετε, δτι αύτός ένίκησε κατά κράτος τού; άτι- 
θάσσου; Βουλγάρου; καί κατέκτησεν δλην τήν 
Βουλγαρίαν. Θά Ομολογήσετε βεβαίως, δτι ήγε
μών, δστι; τοιαύτα έξετέλεσε κατορθώματα, δι
καιούται νά λάβη τδ δνομα τού μεγάλου.

— Έγώ θά τδν ώνόμαζον κάλλιον τδν Βουλ- 
γαροφάγον, παρετήρησεν εί; τών στρατιωτών, 
διότι έφαγε πράγματι τήν Βουλγαρίαν.

— Δέν τόν ώνόμασαν Βουλγαρακτόνον ένεκα 
τή; νίκη; του κατά τών Βουλγάρων, είπεν ό 
Ίατρόπουλος, άλλ’ έπειδή αιχμαλώτισα; δέκα 
πέντε χιλιάδας Βουλγάρων έδωκε διαταγήν νά 
τυφλώσωσιν δλους έκτδς ένδς άνά έκατόν, δπως 
οί βλέποντες όδηγήσωσι τού; τυφλού; εί; τήν 
πατρίδα των.

— 'Οποία άπάνθρωπος πράξις! άνεβόησαν 
οί στρατιώται μια φωνή. Διά τούτο λοιπόν 
έμεινε καί ό νεκρό; του άλυτος.

— Δέν είναι έργον ήμών νά κρίνωμεν περί 
τούτου, είπεν ό ’ Ιατρόπουλος σοβαρώς, καί δια
κόπτων ουτω πάσαν περαιτέρω παρατήρησιν. — 

’Ήδη δμω; καιρό; είναι νά έπιστρέψωμεν καί 
ν’ άναγγείλωμεν τφ βασιλεΐ τδ συμβάν.

Καί δ Ίατρόπουλος παρακολουθούμενος ύπδ 
τών άνδρών του έγκατέλιπε τήν έρημον μονήν 
τοΰ Άγιου Ίωάννου καί έπέστρεψεν εί; τδ στρα
τόπεδον, ένθα έν ροπή όφθαλμού διεδόθη ή εΐ- 
δησι; τή; άλλοκότου άνακαλύψεως. '0 Ίατρό
πουλος μετακληθεί; ύπδ τοΰ Παλαιολόγου διη
γήθη αύτφ τδ συμβάν, καί τήν έπιούσαν δ αύτο
κράτωρ μετά λαμπρά; συνοδεία; μετέβη εί; τήν 

μονήν καί είδε τδ αταφον σώμα έν τφ ναϊδίφ. 
Ό νεκρό; περιβληθεί; πλουσίαν χρυσοκέντητον 
στολήν μετεκομίσθη έν πομπή καί παρατάξει εί; 
Σηλύμβριαν καί κατετέθη έν τή έκεΐ μονή τού 
Σωτήρος.

Έκεΐ έν τφ ναφ τής μονής τοΰ Σωτήρος 
έτάφη έκατόν πεντήκοντα έτη μετά τδν θάνατόν 
του ό Βουλγαροκτόνος Βασίλειος. Έπί δέ τοΰ 
μεγαλοπρεπούς μνημείου, τδ όποιον τφ άνήγειρεν 
ό αύτοκράτωρ ΙΙαλαιολόγος έχαράχθη χρυσοί; 
γράμμασιν ή έξής έπιγραφή · Β α σ ι λ ε ί φ τ ω 
Νεωτέρω Μιχαήλ ό Γ1 αλαιολόγος.”

Κ Ε Φ A Λ A10 Ν Ε Ν Ν Α Τ 9 Ν.

Η ΠΡΟΠ ΑΡΑΣΚΕΤΗ.

Είς μικράν άπόστασιν άπό τού μοναστηριού 
τής Πηγής, κληθέντος ουτω; ένεκα τή; πλη
σίον αύτοΰ άναβλυζούσης πηγή; διαυγούς υδα
τος, έστησε τδ στρατόπεδον του ό άρχιστρά- 
τηγος τού ελληνικού στρατού Αλέξιο; Στρατη- 
γόπουλος, φ πρδ μικρού εΐχεν άπονεμηθή τδ 
ύψηλδν άξίωμα τού Καίσαρος.

Τδ στρατόπεδο·? τούτο εύρίσκετο είς άπό- 
στασίν τινα άπδ τού γενικού στρατοπέδου, τδ 
μέν διότι δ Στρατηγόπουλος έλθών πρώτο; μετά 
τού άποσπάσματός του, είχε καταλάβει τήν 
πρώτην. παρά τδ τείχος γραμμήν, θέλων πρώτος 
νά δδηγήση τούς ύπ’ αύτδν άνδρα; είς τήν 
έφοδον, τα δέ διότι δ αύτοκράτωρ θέλων ν’ άπο- 
δείξη τήν πρδ; τόν πιστόν αύτοΰ στρατοπεδάρχην 
εύνοιαν είχε παραχωρήσει αύτφ καί τοΐς ύπ 
αύτόν άνδράσι τήν τιμητικήν έκείνην θέσιν. Ητο 
τούτο άβρόφρων άπόφασις τού συνετού ήγεμόνος, 
οστις άντήμειβεν ουτω τά; μακροχρονίου; τοΰ 
έμπειρου στρατηλάτου ύπηρεσία;, καί συγχρόνως 
έζέντα τόν ζήλον τών νεωτέρων άρχηγών, οίτινες 
έχοντες πρδ όφθαλμών τάς δάφνας τού άνωτέρου 
αύτών άρχηγού ήθελον φιλοτιμηθή ν’ άπομιμη- 
θώσι τδ παράδειγμα αύτοΰ.

Τδ στρατόπεδον τού Στρατηγοπούλου δέν 
ήτο έκτεταμένον, διότι τδ ύπ’ αύτόν σώμα δέν 
ήρίθμει περισσοτέρους τών όκτακοσίων ιππέων 
οί κατόπιν προσελθόντες δπλΐται είχον στήσει 
τάς σκηνάς των άπωτέρω είς τά; ύπωρείας τοΰ 
λόφου. Έν τφ κέντρφ τοΰ στρατοπέδου εύρί
σκετο ή άπλή σκηνή τοΰ άρχηγού, ούοόλω; τών 
λοιπών διαφέρουσα. '0 Στρατηγόπουλος είχε 
μεν τήν μεγαλοπρεπή αύτού σκηνήν πλησίον τής 
τοΰ αύτοκράτορος· άλλά πρδ; τήν ιδιαιτέραν 
αύτοΰ σκηνήν παρά τήν μονήν τή; Πηγής άπε- 
σύρετο δσάκις ήθελεν άνενόχλητο; νά μελετήση 
τά στρατιωτικά σχέδια καί νά λάβη σπουδαίαν 

.άπόφασίν.
Ό Παλαιολόγος είχεν άναθέσει αύτφ τήν 

δλην διεύθυνσιν τή; κατά τής Κωνσταντινου
πόλεως έκστρατείας, τηρήσας δι’ εαυτόν θέσιν 
ύποδεεστέραν, θέσιν θεατού τρόπον τινά. Κατά 
τοΰτο δ Μιχαήλ Παλαιολόγος διέφερε τών άλλων 
βυζαντινών αυτοκρατόρων, οίτινες φθονοΰντε; 
τούς μέλλοντα; τών στρατηγών αύτών θριάμβους, 
συνήθως άνελάμοανον αύτοί τήν άρχιστρατηγίαν 
διό καί πολλάκις άντί νίκη; ήττα; ύφίσταντο 
έπαισθητάς. Άπόδειξις καί τοΰτο τή; άνθρω- 
πίνης άουναμίας, ή; ούδ’ αύτοί οί δεσποτικώ- 
τεροι ηγεμόνες δέν είναι άπηλλαγμένοι, καί 
ήτι; ωθεί αύτούς εί; τήν έσφαλμένη·? ιδέαν, 
βτι άναλαμβάνοντε; μόνοι βλην τήν εύθόνην δέν 
όφείλουσι νά διανέμωσι μετ’ άλλων τήν δόξαν 
τή; επιτυχίας. Τοιούτοι ηγεμόνες δέν άναλο- 
γίζονται δτι ή δόξα τών στρατηγών αύτών είναι 
ιδία αύτών δόξα, καί δτι τδ μεγαλεΐον καί ή 
ισχύ; τής χώρα; των έπ’ αύτών άντανακλα. 
Άλλά καί οί αύτοκράτορε; καί οί ισχυροί τής 

γή; είναι άνθρωποι, ύποκείμενοι ώς τοιούτοι είς 
άνθρωπίνους αδυναμίας. —

Ημέραν τινά δ Αλέξιος Στρατηγόπουλος 
έκάθητο έν τή μικρφ αύτοΰ σκηνή συνδιαλεγό- 
μενο; πρδς τδν Κουτρίτζάκην. '0 μικρόσωμο; 
τών έθελοντών άρχηγός ΐστατο συνεσταλμένος 
ώ; πάντοτε · δ όφθαλμός του δμω; έσπινθηρο- 
βόλει καί προέδιδεν ενδόμυχον εύχαρίστησιν. 
Τό βλέμμα του ήτο βλέμμα άνδρός, αίσθανο- 
μένου δτι εύρίσκεται πλησίον τού τέρματος τών 
οιακαεστέρων αύτοΰ πόθων καί περιμένοντο; 
άνυπομόνω; τήν ώραν, καθ’ ήν θέλει φθάσει εις 
το τέρμα τούτο. Ούδ’ έπί στιγμήν δ Κουτρι- 
τζάκης έδίστασε, καί άφ’ ής ήμέρας έξέθεσεν 
ενώπιον τού αύτοκράτορος εν Νίκαια τό σχέδιό·? 
του ούδέποτε είχεν άπολέσει τήν πεποίθησιν είς 
τήν πραγματοποίησιν αύτού. Σήμερον δέ ό 
όφθαλμός του άπήστραπτε ζωηρότερον ετι, διότι 
ένόησεν δτι σκοπός τή; μετά τοΰ άρχιστρατήγου 
συνεντεύξεώς του ήτο νά όρισθή ή ήμέρα τής 
έκτελέσεως.

— Λοιπόν, Κουτριτζάκη, ήρώτησεν δ Στρα
τηγόπουλος· τά πάντα είναι έτοιμα;

— Τά πάντα, άπήντησεν ό μικρός άνήρ.
— '0 χρόνος έπείγει, είπε μετά τινας 

στιγμάς δ στρατηγός· ό στόλος τοΰ Βαλδουινου 
δέν πρέπει νά έπιστρέψη έκ Δαφνουσίου, διότι 
Κύριο; οίδεν όποιον πρόσκομμα δύναται νά πα- 
ρεμβαλλη ήμΐν ή τοιαύτη ένίσχυσις τής φρουράς.

— Ω! περί τούτου ούδεμία φροντίς, άπήν
τησεν δ Κουτριτζάκη; μετά πονηρού μειδιά
ματος· οί ολίγοι έκεΐνοι ναΰται βεβαίως δέν 
δύνανται νά σώσωσι τδν κλονιζόμενον τοΰ Λα
τίνου θρόνον. '0 θρόνος έκεΐνος άπόλλυται άνε- 
πιστρεπτί.

— Συλλογίσου δμως, Κουτριτζάκη, βτι αί 
ισχυραί δημοκρατίαι τή; Βενετίας καί τής Γε- 
νούης μέγιστον έχουσι συμφέρον εις τήν διατή
ρησή τοΰ σαθρού θρόνου τού Βαλδουινου.

— “Ω, στρατηγέ, άπήντησεν ό μικρό; εθε
λοντής, οί χρόνοι παρήλθον πρδ πολλοΰ, καθ’ 
οΰ; ή Βενετία καί ή Γενούη έπέβαλλον τήν θέ- 
λησιν των εί; τήν βυζαντινήν αύτοκρατορίαν. 
Σήμερον προεξάρχει τδ ελληνικόν στοιχεΐον, καί 
ματαία είναι πάσα προσπάθεια τού παραγκω
νίζει τδ στοιχεΐον τοΰτο, τδ έν τή Ανατολή 
έχον ύπεροχήν άδιαφιλονίκειτον. Ό Θέλων σή
μερον ν’ άντιταχθή κατά τή; ύπεροχής ταύτης 
μάτην κόπια. Τούτο έννοοΰσιν άρκούντως οί 
όξυδερκεΐ; πολιτικοί τή; Βενετίας καί τή; Γε, 
νούης άνδρες.

— Λοιπόν, Κουτριτζάκη, είπεν άποφασι- 
στικώς δ Στρατηγόπουλος, τδ σύνθημα πρέπει νά 
δοθή. Ή ώρα επέστη. Εύρες τδν άνδρα, δστις 
θέλει οδηγήσει τούς στρατιώτας μου διά τή; 
ύπογείου στοά; ;

— '0 άνήρ ούτο; είναι έτοιμος.
— Καί τί; είναι;
— Άνήρ γέρων, έβδομηκοντούτης, άλλά στι- 

βαρδς άκόμη καί ζωηρός. Έγεννήθη άκριβώς 
τήν ήμέραν, καθ’ ήν ό αίμοβόρος τύραννο; Αν
δρόνικος δ Κομνηνός έλαβεν έν τφ Ίπποδρομίιρ 
τά έπίχειρα τής κακία; του. ’Ονομάζεται δέ 
Γλαβατος, ή ένεκα τή; ήμέρα; τή; γεννήσεώ; 
του “ό γέρων Ανδρόνικος”.

— Καί είναι άνθρωπο; τή; έμπιστοσύνης;
— Εμπιστεύομαι αύτώ δσον καί έμαυτφ, 

άπήντησεν δ Κουτριτζάκη; ζωηρώς. Αά§ε ύπ’ 
δψιν δτι είναι ό υιό; τού άνδρός εκείνου, δστις 
άποθνήσκων μοί άπεκάλυψε τήν δπαρξιν τή; ύπο
γείου στοάς. Ένόμιζον βτι ό Γλαβάτος είχεν 
άποθάνει, δτε χθές παρά τινο; τών στρατιωτών 
μου έμαθον δτι ζή. Δέν δύναμαι νά σοί έκ- 
φράσω, στρατηγέ, πόσην χαράν μοί ένεποίησεν 
ή ειδησις αύτη. Ό Γλαβάτος έχει παρά τδ 
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φρέαρ τοϋ ’ Αστρονόμου μικρόν οικίαν, ήτις με- 
γάλως διευκολύνει τό σχέδιόν μας. Άλλά περί 
τούτου δύναται αύτός νά σοί δώση πλειοτέρας 
διασαφήσεις, καθότι προσεκάλεσα αύτόν εις τό 
στρατόπεδο·?, καί ένταΰθα εύρίσκεται άπό ωρών 
ήδη καί διηγείται μύθους είς τους στρατιώτας σου.

— Περίεργος όντως ένασχόλησις! είπεν ό 
Στρατηγόπουλος μειδιών.

— Οπως μή διεγείρω υπόνοιας έπαρουσίασα 
αύτόν εις τούς στρατιώτας ώς καλόν μυθολόγον. 
Αύτός πρό καιρού προσποιείται οτι εχει τό 
επάγγελμα τούτο, ΐνα αποφυγή τάς καταδιώξεις 
τών έχθρών ήμών. Απίστευτος είναι ή επιμονή, 
μεθ’ ής ό γέρων αύτός άνήρ επιδιώκει τήν 
έκτέλεσιν τού διακαούς αύτού πόθου, νά ΐδη τήν 
πατρίδα του άπηλλαγμένην τού ξένου ζυγού· 
άπό πεντήκοντα ήδη έτών πρός τούτο μόνον 
εργάζεται.

— Κάλεσον τόν άνθρωπον τούτον, Κουτρι- 
τζάκη, είπεν ό Στρατηγόπουλος διακόπτων αίφνης 
τόν έθελοντήν. Είπε είς τούς στρατιώτας οτι 
καί εγώ έπιθωμώ ν’ άκούσω μύθον, δν θέλω 
διηγηθή αύτοΐς κατόπιν. Ή παρουσία τού άν- 
ορός τούτου έν τή σκηνή μου πρέπει νά τη- 
ρηθή μυστική · εννοείς διατί.

Καί ό Κουτριτζάκης άπήλθε τής σκηνής τού 
άοχιστρατήγου καί διηυθύνθη άνευ άναβολής 
πρός τήν σκηνήν, έν ή εΐχεν αφήσει τόν Γλα- 
βάτον παρά τοΐς στρατιώται;.

νΕν τινι τών εύρυχώρων σκηνών, τών άποτε- 
λουσών τό στρατόπεδο’? τοΰ Στρατηγοπούλου, 
ήσαν συνηγμένοι πολλοί στρατιώται σχηματίζον- 
τες κύκλον πέριξ άνδρός λευκότριχος, δστις 
έφαίνετο δτι διηγείτο αύτοΐς άστεΐόν τι, διότι 
άνά πάσαν στιγμήν οί άνδρες άνεκάγχαζον καί 
έχειροκρότουν, δεικνύοντες ούτως τήν χαράν των.

Ό Γλαβάτος, ή ώς κοινώς έκαλεΐτο "ό γέρων 
Ανδρόνικος”, ήτο άνήρ μικρός τό ανάστημα καί 
Ισχνός είς άκρον· καίτοι εβδομηκοντούτης εΐχεν 
δψιν ζωηράν, καί έκτος τής λευκής αύτού κόμης 
ούδέν τών χαρακτηριστικών τού προσώπου του 
ένέφαινε τήν μεγάλην αύτού ηλικίαν. Η φωνή 
αύτού ήτο ηχηρά, καί καθαρά, ώς είναι ή φωνή 
τών νέων άνθρώπων, καί τό σώμα του ήτο εύθύ 
καί ουδόλως κεκυρτωμένον.

— Μίαν ολόκληρον ώραν κάθεσαι έδώ, γέρο 
’ Ανδρόνικε, διέκοψεν αίφνης είς τών στρατιωτών 
τόν άγορεύοντα Γλαβάτον, καί δεν μάς διηγήθης 
ή άπλούς τινας μύθους, έξ έκείνων ούς αί τροφοί 
διηγοΰντα είς τά μικρά παιδία διά νά τά άπο- 
κοιμήσωσιν. Ήμεΐς είμεθα άνδρες, και έπιθυ- 
μούμεν ν’ άκούσωμεν τί σοβαρώτερον. Ό άρχη
γός Κουτριτζάκης, δστις σέ είσήγαγε, μάς είπεν 
δτι ήξεύρεις μύθους θαυμάσιους. Δέν ευρίσκεις 
τί διασκεδαστικώτερον;

Ό γέρων έσυλλογίσθη έπι τινας στιγμάς καί 
άπήντησε μετά τού μονοτόνου έκείνου ήχου τής 
οωνής, δστις είναι ίδιος είς τούς διηγουμένους 
τι.

— ΤΙ ήμπορεΐ νά σάς κάμη εύχαρίστησιν, 
παιδιά; Σείς θέλετε ιστορίας μαχών καί δπλων. 
Τούτο είναι καί φυσικόν· άλλ’ έγώ ποτέ δέν 
έχράτησα δπλον, καί ή θέα γυμνού ξίφους μοί 
εμποιεί φρίκην. Τό μόνον, τό όποιον ήδυνάμην 
νά σάς διηγηθώ, είναι δνειρον.

— ’Όνειρο·?; παρετήρησεν είς τών στρατιωτών 
άποστρέφων τό πρόσωπό·? του· τά όνειρα είναι 
άνοησίαι.

— Καί δμως, άπήντησεν ό πρεσβύτης, πολ
λάκις έχουσι τά όνειρα μεγάλην σημασίαν άρ
κεΐ μόνον νά έξηγή τις αύτά καταλλήλως. Τό 
δνειρον, τό όποιον θά σάς διηγηθώ, είναι δνειρον 
παλαιόν, τό όποιον εΐδον έγώ ό ίδιος πρό τεσ
σαράκοντα περίπου έτών· είχον τότε περίπου 
τήν ηλικίαν σας.

— Άφήσατέ τον νά μάς διηγηθή τό όνειρό·? 
του, είπεν έτερος στρατιώτης. ’Εγώ άγαπώ τά 
όνειρα, καί ενθυμούμαι άκόμη ένα έπιτηδειότη- 
τον δνειροκρίτην, τόν όποιον είχομεν εις τήν 
πατρίδα μου, τήν Αάμψακον. Ό άνθρωπος αύτός 
έξήγει δλα τά όνειρα, καί τά δυσκολώτερα, καί 
τό περίεργον ήτο, δτι δλα έπραγματοποιοΰντο, 
δπως τά προέλεγεν.

— ’Άς ήναι, είπον πολλοί τών στρατιωτών· 
άς μάς διηγηθή ό γέρων τό δνειρον του. ’Επί 
τέλους είναι άδιάφορον τί μάς διηγείται, άρκεΐ 
νά μάς διασκεδάση ολίγον καί νά διέλθωμεν 
εύχάριστα τάς μονοτόνου; αύτάς ώρας έν τφ 
στρατοπέδφ.

— θά σάς διηγηθώ λοιπόν το όνειρόν μου, 
ήρξατο τής διηγήσεω; αύτού ό γέρων Ανδρόνικος 
μετά πονηρού μειδιάματος· μή νομίσητε δμως 
δτι θά τό κοσμήσω μέ προσθήκα; καί φράσεις 
πομπώδεις, ώς ποιοΰσι συνήθως οί θέλοντες νά 
καλύπτωσι διά λόγων εκλεκτών καί τετορνευ- 
μένων τήν γυμνότητα τών ιδεών των. Άπλοΰν 
είναι τό δνειρον μου καί θά σάς τό διηγηθώ μέ 
τήν απλότητα έκείνην, ήτις είναι πάντοτε ή 
ένδειξις τής άληθεία;· κατόπιν θά σάς δώσω 
καί τήν έξήγησιν αύτού, καί τότε καί οί δυσπι- 
στότεροι μεταξύ υμών θά πεισθώσιν δτι τά όνειρα 
πολλάκις εχουσι μεγάλην σημασίαν καί σπου- 
δαιότητα.

— Λοιπόν, άρχισε! άνέκραξαν στρατιώται 
τινες άνυπομόνως · μάς βασανίζεις μέ τό προοί- 
μιόν σου, γέρον Ανδρόνικε.

— 'Υπομονή, φίλοι μου, υπομονή· άπήντησεν 
ό γέρων ήσύχως· τί βιάζεσθε; μή έσήμανεν ή 
έφοδος; μή πως πρόκειται νά έπιτεθή τις κατά 
τοΰ έχθροΰ;

— Ά! πότε νά έλθη ή εύλογημένη έκείνη 
ώρα! είπεν εις τών στρατιωτών, ό τά μεγαλεί- 
τερα σημεία τής άνυπομονησίας δείξας· Άχ, 
νά ήτο έκείνη ή ώρα, καί θά έβλεπες, έάν θά έκα- 
θήμεθα έδώ ήσύχως νά άκούσωμεν τάς φλυαρίας 
σου.

( Επεται ή συνέχεια )

ΓΝΩΜΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ.

Οί άνθρωποι, πρόθυμοι πάντοτε νά σέ βοη- 
θήσωσι είς τήν κατασώτευση· τής περιουσίας σου, 
άδιαφοροΰσιν έντελώς νά πληροφορηθώσιν έάν 
τήν περιουσίαν ταύτην συνέλεξας έν κοιλάδι ρό
δων ή έν ύπονόμφ. Θάκεραι.

Τό νά σιωπά τις καί ν’ άφίνη νά έννοώσιν 
οί άλλοι τήν αιτίαν τής σιωπής, είναι ή εύγλωτ- 
τια τών δύσκολων περιστάσεων.

Λαμαρτΐνος.

'Η άσωτεία τών εκατομμυριούχων δέν συγ- 
κρίνεται ή μετά τής πρός τό κέρδος άπληστίας 
των. Βαλζάκ.

Αυπούμεθα έπι τφ δυστυχήματι άλλου ούχί 
κατά τό μέγεθος τοΰ δυστυχήματος, άλλά κατά 
τό αίσθημα, τό άποδιδόμενον είς τόν πάσχοντα.

Έουσσώ.

Τό άληθές φιλελεύθερον είνα ν’ άνέχηταί τις 
τούς μή φιλελευθέρους.. Βαλτούρ.

Ποιον είναι τό πρώτον κεφάλαιον τής πολι- ίι 
τικής; Ή άνατροφή. Τό δεύτερον; Ή άνατροφή. 
Τό τρίτον; 'Η άνατροφή. Μισελέ.

Οί άεργοι έχουσιν έργον τό έπικρίνειν τούς 
άλλους· είναι καί τούτο είδος έργασίας.

Η κυρία Σάνο.

Η στρατιωτική στολή είναι διά τούς νέους 
δ,τι τό ριπίδιον διά τάς νεάνιόας.

Βύρων.

0 ΙΑΤΡΟΣ CREVAUX.
Γάλλο; περιηγητής.

Γεν?. 1847, φονευθείς 1882.
(Μετά είκόνος, δρα σελ. 381.)

Πρό ενός ακριβώς έτους εις τών άτρομήτων 
περιηγητών τών νεωτέρων χρόνων, ό Γάλλος 
ιατρός Crevaux, έπεσε θύμα τής έπιστήμης φο
νευθείς έν τή νοτίω Αμερική ύπό άγριων Ινδών 
έκ τής φυλής τών Τόβα. Ό τραγικός θάνατος 
τοΰ νέου έπιστήμονος βαθυτάτην ένεποίησεν εν
τύπωσην, καί ή Γαλλία δικαίως έθρήνησεν έν 
τών έπιφανεστέρων αύτής τέκνων, ού ό βίος 
μεγάλας έτι ήδύνατο νά προσφέρη τή πάτριοι 
αύτού καί τή έπιστήμη υπηρεσίας. Έν τφ 
σημερινω τοΰ Εσπέρου τεύχει δίδομεν βιογρα- 
φικάς τινας σημειώσεις περί τοΰ δυστυχούς πε- 
ριηγητοΰ, ώς καί τήν εικόνα του· διά δέ τού 
επομένου τεύχους άρξόμεθα τή; δημοσιεύσεω; 
τής περιηγήσεως αύτού παρά τοΐς Γουαρα- 
ούνοις, ήν έξετέλεσε συνοδευόμενος ύπό τοΰ 
έπιστηθίου αύτού φίλου, τοΰ φαρμακοποιού κυ
ρίου LejaNNE, έκ τών σημειώσεων τού όποιου 
άποσπώμεν καί τό κάτωθι άρθρον.

Ό Cbevaux έγεννήθη τή 1 Απριλίου 1847 
έν Λορκαίνη τής Γαλλίας- επιμελής καί ευφυ
έστατος διεκρίθη έκ παιδικής ήδη ηλικίας είς 
τά μαθήματα καί άποφασίσας νά σπουδάση τήν 
ιατρικήν ένεγράφη φοιτητής είς τό Πανεπιστή- 
μιον τοΰ Στρασβούργου. Έν έτει 1867 μετέβη 
είς Βρέστην, δπως έξακολουθήση τάς σπουδάς 
του είς τήν έκεΐ ιατρικήν ναυτικήν σχολήν, 
διότι διακαής ήτο ό πόθο; του νά ύπηρετήση 
έν τω ναυτικώ. "Ο,τι κυρίως εΐλκυεν αύτόν είς 
τήν έκλογήν τοΰ σταδίου τούτου ήτο ή έπιθυμία 
αύτοΰ νά έπισκεφθή χώρας άπομεμακρυσμένας 
και άγνώστους, νά γευθή τών κινδύνων καί τών 
συγκινήσεων τοΰ κατά θάλασσαν βίου. Ό Cre
vaux ήγάπα τόν κίνδυνον ό κίνδυνος ήτο τό 
στοιχειό·? του. Ήτο μικρός τό σώμα άλλ’ εύ
ρωστος καί κράσεως ισχυρά; · το μέτωπόν του 
ήτο εύρύ, οί οφθαλμοί του έσπινθηροβόλουν. 
Εύγενή; τούς τρόπους, εύπροσήγορος καί με- 
τριόφρων ήτο άριστος συμμαθητής καί φίλο; 
ειλικρινή;, ούδέποτε άποποιούμενο; νά ύπηρετήση 
τού; φίλου; του. Ιδού τί διηγείται ό LEJANNE 
περί τή; άγαθότητο; τής καρδίας του· "Άπο- 
περατωθείσης τή; περιηγήσεως ήμών, ό Crevaux 
ειργασθη παντί σθένει δπως ένεργήση ύπέρ έμοΰ 
άμοιβήν τινα έκ μέρους τής Κυβερνήσεως. Άπαν- 
τών προσκόμματα είς τούτο, διενοήθη νά παραι- 
τηθή αυτός τής ύπό τοΰ υπουργείου τή; Παιδείας 
χορηγηθείσης αύτώ άμοιβής, δπως αυτή χορη
γηθώ έμοί. Τούτο έμαθον έγώ βραδύτερον καί 
ούχί έκ στόματος τοΰ ίδιου.”

Τή 24 ’Οκτωβρίου 1868 ό Crevaux διω- 
ρίσθη βοηθό; ιατρό; έπι τοΰ πολεμικού πλοίου, 
'τής Δήμητρα;, καί έπεσκέφθη τά; γαλλικά; 
άποικίας έν ταΐ; ’ Αντίλλαις. Τφ 1870 έξερράγη 
ό καταστρεπτικός διά τήν Γαλλίαν πόλεμος. Έν 
άρχή τό γαλλικόν ναυτικόν δέν έλαβεν ενεργόν 
είς αύτόν μέρος- κατόπιν δμως τά μέλη τής 
κυβερνήσεως τή; έθνική; λεγάμενης Άμόνης 
ένόησαν πόσον πολύτιμο; άπέβαινεν ή συνδρομή 
τών πιστών, άφωσιωμένων καί εύτολμων ναυτών

ταγμάτων καί ό 
ρέψει έκ τής περιο- 

τώ δ’, ναυτικώ συν- 
Κατά τήν αιματηρόν 
το σύνταγμα τούτο 

-.η, ό διοικητή; αύτού έφονεύθη. καί ό 
Crevaux ήχμαλωτίσθη. Μετ’ όλίγα; 

νά δραπετεύση καί τον Ία- 
έπληγώθη έν έτέρα προ; τον 

Μετά δέ τήν συνομολόγησιν 
στρεψεν εις Βρέστην, καί τω 
ιατρό; δεύτερα; τάξεώς, δπερ 

ιόν βαθμόν
!; τοιοΰτο; 
ήν έκστρα-

Συστηθέντων τών ναυτικών 
Crevaux, δστις εΐχεν έπιστ 
δεία; του, έλαβε θέσιν έν 
τάγματι τοΰ Χερβούργου. 
μάχην τή; Φρετεβάλλη; 
έδεκατίσθη 
ιατρό;
ήμέρας κατώρθωσε 
νουάριον 1871 
έχθρόν συμπλοκή, 
τής ειρήνης έπέ: 
1873 διωρίσθη ί 
άντιστοιχεΐ προ; 
υποπλοιάρχου. Ώ; 
έλαβε μέρο; εί; τή 
τείαν τή; Ααπλάτα; έν Αμε
ρική. Κατά τήν έκστρατείαν 
ταύτην έδωκε τρανόν δείγμα 
τή; εύφυΐα; του καί τών βα- 
θυτάτων αύτοΰ έπιστημονικών 
γνώσεων. Έν τή άποκέντρω 
έκείνη χώρα ύπάρχουσι τήδε 
κακεϊσεν έσπαρμένοι μεγάλοι 
όγκόλιθοι, οΐτινες έθεωρούντο 
ώ; προκατακλυσμιαία συμ
πλέγματα πετρών. Ό νεαρό; 
ιατρός μετά έπιμελή αύτών 
έξέτασιν άπέδειξεν δτι οί όγ- 
κόλιθοι εκείνοι άποτελοΰσι μέ
ρος αύτού τού εδάφους, προς 
το όποιον είσί ατενώς προσηρ- 
μωσμένοι, καί δτι έλιάνθησαν 
ύπο τών καταρρεόντων ορμη
τικών χείμαρρων. Τήν έξή- 
γησιν ταύτην παρεδέχθη πλη . 
ρέστατα καί ή γεωγραφική 
Εταιρία τής Γαλλίας, ήτις 

ένέγραψε τόν Crevaux έν 
τοι; επίτιμοι; αυτή; μελε 
σιν.

Πρό πολλού ό Crevaux· 
είχε στρέψει τήν προσοχήν 
του προ; τήν Γουϊάνην, τήν 
άγνωστον έκείνην χώραν, ήν 
περιβρέχει ό χρυσοφόρος Έλ- 
δοράδο; ποταμός, καί ήν πρό 
διακοσίων ήδη έτών μάτην 
έπειράθησαν νά διερευνήσωσιν 
οί περιηγηταί. "Ο,τι οι προ 
αύτού δέν έξετέλεσαν διατί νά 
μή έκτελέση αύτός, δστις 
είχε τον άπαιτούμενον πρός 
τούτο ενθουσιασμόν καί τήν 
άπαιτουμένην τόλμην καί ικανότητα; Ήτοιμά- 
ζετο λοιπόν ν’ άναχωρήση, δτε έπιδημία κακο
ήθους πυρετού σφοδροτάτη ένέσκηψεν είς τάς 
νήσους τής Σωτηρίας. Ό εύσυνείδητος καί 
εύορκος ιατρό; ούδ’ έπι στιγμήν έδίστασεν. Ή 
πρός τούς άσθενεΐς άφοσίωσίς του, ή ψυχραιμία 
του άπέναντι τής φρικιόδους νόσου δεόντως έξε- 
τιμήθησαν ύπό τής γαλλικής κυβερνήσεως, ήτις 
άπένειμεν αύτώ τό παράσημον τών ιπποτών τής 
.Λεγεώνος τής τιμής. Τέλος καί αύτός προσε- 
βλήθη ύπό τής νόσου. Μόλις δέ άναρρώσας 
προέβη είς πραγματοποίησή τών σχεδίων του. 
Πλεύσας τόν Μαρόνην ποταμόν μέχρι τής χώρας 
τών Βόνη περιήλθε τά μέρη έκεΐνα. 
έγνώρισε καί παρέλαβεν οδηγόν τ· 
Απατού, δστις κατέστη ό πιστότερο; 
δπαδός. Μετ’ αύτοΰ είσέδυσεν είς τ 
τών Τυμύκ-'Ι’μάκ καί κατέπλευσε τ 
μέχρι τοΰ Άμαζόνος. Ήτο αυτή μία 
εργοτέρων περιηγήσεων, α; έξετέλεσε·?ό Crevaux. 
Άλλ’ ή δραστηριότης αύτού ήτο ακάματος· 
άκόρεστος ήτο ό πόθο; του νά γνωρίση καί άλ

Ενταύθα 
:όν μαύρο·? 

αύτού 
:ήν χώραν 
:όν Ύάρην 

:ών περι-

λου; ποταμούς καί άλλα; χώρας. Άγοράσας 
μικρόν άτμόπλοιον έπλευσε τόν Ίσαν μέχρι τών 
υπωρειών τών Ανδεων. Συνοδευόμενος ύπο τοΰ 
πιστού αύτοΰ Απατού καί ένός τών έπιφοβω- 
τέρων πειρατών τών Άνδεων, τόν ονομαζόμενο·? 
Σάντα-Κρούζ, δν είχε καταστήσει εύπειθή αύτοΰ 
υπηρέτην, κατέπλευσε τον μέγα·? τούτον ποταμόν 
έν μέσφ μυρίων κινδύνων καί διά χώρας κατοι- 
κουμένης υπό Ινδών άγριων καί άνθρωποφάγων 
καί φερόντων τό όνομα τών Ούϊτότων. Μετά 
τήν έκ τής περιοδείας ταύτης έπιστροφήν αύτοΰ 
είς Γαλλίαν, ή γεωγραφική Εταιρία τώ άπέ-
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νείμε τό χρυσοΰν μετάλλιο·? α’. τάξεως. Εις 
Γαλλίαν ήλθε μετ’ αύτοΰ καί ό μαύρο; Άπα
του, δστις είχε ζητήσει τούτο ώς χάριν παρά 
τοΰ κυρίου του.

Έν έτει 18S0 ό δαίμων τών περιηγήσεων 
κατέλαβε τόν Crevaux έκ νέου. Συναντήσας 
τόν φαρμακοποιόν LEJANNE, δν είχε γνωρίσει 
έν τή ναυτική τής Βρέστης σχολή, τώ έπρότεινε 
νά τόν συνοδεΰση είς τήν έπι τοΰ Γουαβιάρου 
καί τού Ώρενώκου περιοδείαν, ήν έμελέτα νά 
έπιχειρήση. "Κατά τήν περιήγησιν ταύτην, 
διηγείται ό LEJANKE, ήδυνήθην νά έκτιμήσω 
τά σπάνια τοΰ Crevaux προτερήματα,‘το θάρ
ρος του, τήν δραστηριότητά του και τήν άπαρά- 
μιλλον παρρησίαν τοΰ πνεύματος. Ή άγαθότης 
τής ψυχής του συνήδε προς τάς άλλα; αύτοΰ 
άρετάς. Ούδέποτε, καθ’ βλον τό διάστημα τή; 
περιηγήσεως ήμών, ούδέ απαξ ήκουσα έκ τοΰ 
στόματος αύτοΰ λόγον πικρόν ή άνυπόμονον. 
Ή τακτική του ήτο πάντοτε ή αύτή, νά διερευ
νά τού; ποταμούς μέχρις αύτών τών πηγών καί 
τών έκβολών αύτών, νά έξετάζη ποιαν σχέσιν 

εχουσι πρός άλλήλου; οί διάφοροι ποταμοί καί 
ποιας διαβρέχουσι χώρας, νά φέρη μεθ’ εαυτού 
όσον ένεστιν ύλιγώτερα πράγματα, δπως μή 
παρεμποοίζηται κατά τήν διάβασιν τών χειμάρ- 
ρων, καί έν γένει νά ζή μέ τήν μεγαλειτέραν 
λιτότητα.”

Μετά τήν περιήγησιν ταύτην ό Crevaux 
έλαβε το χρυσοΰν παράσημον. Τώρα ήδύνατο 
καί έπρεπε μάλιστα νά ήσυχάση, καθ’ δσον καί 
ή υγεία του είχε σπουδαίως προσβληθή έκ τών 
κακουχιών. Άλλ’ ό άκάματο; άνήρ εΐχεν άσβε
στο-? τήν δεΐψαν τού άγνώστου· νέαι καί άγνω

στοι χώραι εΐλκυον αύτόν. Δια 
καί κατά Νοέμβριου τοΰ 1881 
νέαν έπεχείρησε περιήγησιν. 
Ό σκοπός του ήτο ήδη νά 
πλεύση τούς ποταμούς ΙΊαρα- 
γαί καί Αμαζόνα καί νά κα- 
τέλθη διά τοΰ Ξιγγοΰ. Επειδή 
δμως ή ώρα τοΰ έτους δέν ήτο 
κατάλληλο; δπως είσδύση εις 
το εσωτερικόν τής Βράσηλίας, 
άπεφάσισεν έν τοσούτφ νά δι- 
ερευνήση τόν Ηικολμάΐον πο
ταμόν. Εΐχεν ήδη διέλθει τήν 
Βολιβίαν καί ήρξατο πλέων 
τόν Ηικολμάΐον, οτε τηλε
γραφική εΐδησις άποσταλεΐσα 
έκ Ταρίχας άνήγγειλεν δτι ό 
δυστυχής ιατρός έφονεύθη μεθ’ 
δλων αύτοΰ τών όπαδών ύπό 
τών άγριων ’Ινδών έκ τής φυ
λής τών Τόβα.

Ή έφημερίς τή; Ταρίχας 
ουτω διηγείται τό συμβάν τού
το. "Τή 19 Απριλίου 1882 
ό ιατρός Crevaux άνεχώρησε 
μετά 17 άνδρών επί τριών λέμ
βων, διευθυνόμενος πρός τόν 
σταθμόν τοΰ Αγίου Φραγκί
σκου. Μετά αίσιον πλοΰνέφθα- 
σεν ή συνοδεία είς Τέϋον, 
πρωτεύουσαν τής φυλής τών 
Τόβα, κειμένην είς άπόστασιν 
τριάκοντα ώς έγγιστα λευγών 
άπό τοΰ σταθμού τοΰ Άγιου 
Φραγκίσκου. Έκεΐ ό ιατρός 
άπεβίβάσθη μετά τών όπαδών 
αύτοΰ καί ήρχιζε νά διανέμη 
δώρα είς τούς έγχωρίους. Άλλ’ 
ούτοι, συρρεύσαντες πολυάρι
θμοι, άφ’ ού έπλησίασαν αύ
τόν δι’ απατηλών ενδείξεων 

φιλοφροσύνης καί φιλοξενείας, έπετήθησαν αίφνης 
κατά τών περιηγητών καί έφόνευσαν αύτούς 
άπαντα; διά μαχαιρών.’’

"Ά; έλπίσωμεν, επιλέγει ό Lejanke, δτι 
αί συγκινήσεις τής έσχάτης άγωνίας άπήλλαξαν 
αύτόν άπό τής θλίψεως έπι τφ ναυαγίφ τών 
σχεδίων του καί άπό τής συναισθήσεως τής 
λύπης, ήν ό θάνατος αύτοΰ ήθελε προξενήσει 
είς τού; πολλούς αύτού φίλους, οΐτινες είλικρι- 
νώ; ήγάπησαν αύτόν! Περιττόν ν’ άναφέρω έν
ταΰθα πόσον πάντες έθρηνήσαμεν αύτόν. Οί 
ιατροί καί οί φαρμακοποιοί τού γαλλικού ναυτι
κού, έν εύσεβεΐ ηνωμένοι άναμνήσει, συνεισέφερον 
τά άπαιτούμενα χρήματα, δπως άνεγερθή έν τω 
ναυτικφ τής Βρέστης νοσοκομείφ μνημεΐον προς 
διαιώνισιν τής μνήμης φιλτάτου καί τά μάλιστα 
πολυτίμου συναδέλφου.”

(Έν τφ προσέχει τεύχει ή Περιήγησις.)
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Έν Λειψία τή 15 27 ’Απριλίου 1883.

Μετά τήν λήξιν τών έργασιών τής Ελληνι
κής Βουλής ή εσωτερική πολιτική τής Ελλάδος 
δεν παρουσιάζει πολύ τδ ενδιαφέρον. 1 δ σπουδαι
ότερο·, συμβάν τών τελευταίων ήμερών είναι ό 
διορισμός τοΰ κ. ’Αλεξάνδρου Κοντοσταύλου ώς 
υπουργού τών εξωτερικών. Ο κ. Κοντόσταυλος 
καί άλλοτε κατείχε τήν ύψηλήν ταύτην θέσιν, 
ζαί ώς πρεσβευτής τής Ελλάδος έν Λονδίνο, 
διεκρίθη έπι ικανότητι ζαί πολιτική συνέσει· 
δεν υπάρχει επομένως αμφιβολία οτι και παλιν 
θέλει διευθύνει άξίως τάς εξωτερικά; τής πάτρι
ους ήμών σχέσεις. — Περί τής αποδημίας τών 
βασιλέων ούδεν είσέτι άπεφασίσθη όριστικώς· 
έλέγετο προ ήμερών ότι ή βασίλισσα ήθελε 
παραστή είς τάς έν Μόσχα τελετάς τής στέψεως, 
δ δέ βασιλεύς ότι μεταβήσεται μόνον είς Βισβάδεν 
ποδς θεραπείαν αί νεώτεραι όμως ειδήσεις άνα- 
φέρουσιν ότι είς Μόσχαν άποστέλλεται ή ό 
στρατηγός Σοΰτσος ή δ ζ. Ν. Μαυροζορδάτος 
ποεσβευτής έν Παρισίοις. — Ή νόσος ευλογία, 
άφ’ ού έπί μήνας όλους διετηρήθη ενδημική έν 
Άθήναις καί Πειραιεϊ, μετεδόΟη ήδη ζαί είς 
τάς έπαρχίας, ένθα ευρίσκει φαίνεται τροφήν 
ικανήν ένεκα τής κατά τού έμβολιασμού έπικρα- 
τούσης προκαταλήψεως ιδίως έν ταΐς κατωτέραις 
τών κατοίκων τάξέσιν. ΊΙ Κυβέρνησις οφείλει 
νά λάβη δραστήρια μέτρα πρδς περιορισμόν τής 
μάστιγος ταύτης, ήτις είναι όλως άδικον νά 
λυμαίνηται τήν ώραίαν ήμών χώραν.

Έν’Αγγλία τά τολμήματα τών ανατρεπτι
κών παρέχουσι πράγματα εί; τήν Κυβέρνησιν. 
Δύο ήδη τών έπί τω φόνιρ τού λόρδου Καόενδις 
έν Δουβλίνο, κατηγορουμένων ζατεδικάσθησαν 
παρά τοΰ δρζωτικού δικαστηρίου εις θάνατον. 
Τούτο ήρέθισεν είς άκρον τούς οπαδούς αύτών, 
οΐτινες παντί σθένει καταγίνονται νά ευρωσι μέ
σον πρδς διάσωσιν τών καταδικασθέντων ■ άλλ 
ή κυβέρνησις έχει άπόφασιν νά προβή αυστηρά 
καί αμείλικτος, όπως περιστείλη τδ κακόν, τδ 
όποιον ύπερήρε πλέον τήν κεφαλήν.

Τά περί τής τριπλής συμμαχίας, Γερμανίας, 
Αυστρίας καί Ιταλίας διαδοθέντα, καίτοι μή 
έχοντα μεγάλην ύπόστασιν, έτάραξαν, ώς φαίνε
ται, τήν γαλλικήν Κυβέρνησιν, εννοούσαν ότι 
τοιαύτη συμμαχία είς αυτήν κυρίως αποβλέπει. 
Καί έτερον πολιτικόν σκάνδαλον αναφαίνεται έν 
τώ δρίζοντι. Ή ’Αγγλία δέν είναι διατεθειμένη 
ν’ άφήση τήν Γαλλίαν έξαπλοΰσαν τήν έπιφροήν 
της έν ταΐς απόκεντροι; τού Κόγγου χώραις, 
καί φόβος υπάρχει μή συμβή έκει σύγζρουσις 
μεταξύ τοΰ Βράτσα, τού έκ μέρους τής Γαλλίας 
είς Κόγγον μεταβάντος, καί τοΰ Στάνλεϋ, δν 
προστατεύουσιν ή ’Αγγλία καί τδ Βέλγιον. Αί 
γερμανικά! έφημερίδες προβλέπουσι νέας διπλω
ματικός περίπλοκός έν τή άναφυείση ταύτη με
ταξύ τών δύο κυβερνήσεων διάφορά.

Έν Παρισίοις άπεβίωσε κατ’ αύτός έβδομη- 
κοντούτης δ διάσημος μυθιστοριογράφος καί’Ακα
δημαϊκός ’Ιούλιος Σανδώ, δ έπί πολλά έτη 
μετά τής κυρίας Σάνδ συνεργασθείς καί πλεΐστα 
όσα μυθιστορήματα έκδώσας. Αί συγγραφαΐ τοΰ 
Σανδώ διεκρίνοντο διά τδ ευφάνταστον αύτών 
καί διά τήν ώραίαν αύτών γλώσσαν. Πολλά 
τών μυθιστορημάτων τού Σανδώ μετεφράσθησαν 
καί είς τήν ήμετέραν γλώσσαν.

Έν Σβερίνιρ δέ άπέθανε τήν παρελθούσαν 
εβδομάδα έν ήλικία εξήκοντα έτών έκ περιπνευ
μονίας δ μέγας δούξ τοΰ Μεκλεμβούργου Σοε- 

ρίνου. ανεψιός έπ’ αδελφή τού γηραιού αύτο- 
κράτορος τής Γερμανίας. 'Ο άποθανών μέγας 
δούξ, ήγεμονεύσας έπί τεσσαράκοντα έτη, έφείλ- 
κυσεν είς εαυτόν τήν αγάπην τών υπηκόων του. 
Διαδέχεται αύτόν ό υιός του ύπό τό όνομα 
Φριδερΐκος Φραγκίσκος ό I”.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓ1ΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.
Έν Λειψία τή 15.27 ’Απριλίου 1883.

Δύο αντικείμενα έπασχολούσι σήμερον τήν 
προσοχήν τών περί τά χρηματιστικά καταγινο- 
μένων. δύο μετατροπαί, ών ή μεν έν Ουγγαρία, 
ή δέ έν Γαλλία. Ποιον τό κέρδος έκ τών με
τατροπών; Διό. μέν τόν οφειλέτην ή έλάττωσις 
τής δφειλής· άλλά καί τούτο δεν είναι όσον 
φαίνεται άπλοΰν. Κράτος, όποιον τό ουγγρικόν, 
μόλις πρό μικρού έξελθόν τής τάξεως τών κακών 
οφειλετών, καί μή δυνάμενον νά έξεύρη τά χρή
ματα έν τή Ιδία αύτού χώρα, έχει βεβαίως μέγα 
συμφέρον, όταν δύναται νά προσδοκά παρά τών 
έν τω έξωτεριζω δανειστών του έλάττωσιν τοΰ 
τόκου. ΙΙεντήζοντα εκατομμύρια ουγγρικού δα
νείου τών 6(ι/(ι μετατρέπονται είς 70 έκατομ. 
δανείου πρός 4%. "Ολως διάφορον συμβαίνει 
έν Γαλλία· καί έν Γαλλία επέρχεται διά τής 
μετατροπής οικονομία τόκων, άλλ’ οί τόκοι ούτοι 
έκ τινων άφαιροΰνται; έκ τών γάλλων πολιτών, 
έκ τών μικρών ιδία, οΐτινες ένέδυσαν τήν περι
ουσίαν των είς δάνειον γαλλικόν. ’Επειδή τό 
γαλλικόν δάνειον μέγα παίζει μέρος έν τή γαλ
λική κοινωνία, καί έπειδή έν Γαλλία τά πάθη 
είσίν εύερέθιστα, μία έλάττωσις τόκου δέν φαί
νεται άκίνδυνος Ί ό μέτρου τούτο, είς 'δ προέβη 
ή γαλλική κυβέρνησις, δύναται νά έχη όλεθρίας 
συνέπειας. Έκτος τούτου καί ό υπουργός τών 
Οικονομικών Τιράρ δέν είναι πολύ αγαπητός, 
καί ό τύπος τή; άντιπολιτεύσεως ευρίσκει αφορ
μήν νά έπιτίθηται σφοδρώς κατά τής κυβερνή- 
σεως, ής οι φίλοι, άπέναντι τοΰ αντιδημοτικού 
οικονομικού μέτρου, άναγκάζονται νά σιωπώσιν. 
63/.| δισεκατομμύρια γαλλικού δανείου τών 5% 
πρόκειται νά καταβιβασθώσιν είς τόκον 4 */2 %. ΊI 
προκύπτουσα οικονομία είναι 35 εκατομμυρίων 
έπί προϋπολισμω έκ 3 δισεκατομμυρίων. "Ο,τι 
μεγάλως έπαυξάνει τήν δυσαρέσκειαν είναι ότι 
τό μέτρου τούτο είναι ζαί προσωρινόν, έπί πέντε 
μόνον έτη, ώστε μετά παρέλευσιν τών πέντε 
τούτων έτών νέαι προμηνύονται καί οεινότεραι 
έν Γαλλία δυσχέρεια·.. 'Η μετατροπή τού γαλ
λικού δανείου έψηφίσθη ήδη καί ύπό τής βουλής 
καί ύπό τής Γερουσίας. Συνέπεια τούτου τό 
γαλλικών δάνειον τών 5"/η κατέπεσεν άπό 114°/ο 
είς 110. Παράδοξον όλως είναι πώς ή Κυβέρ- 
νησις, άπόφασιν στερεόν έχουσα νά προβή είς 
τήν μετατροπήν τού δανείου, έζήτει μέχρι; 
εσχάτων ν’ άπατήση τόν κόσμον, διαδίδουσα διά 
τών δργάνων της ότι δλαι αί περί τού μέτρου 
τούτου φήμαι ήσαν πρόωροι· κακήν τούτο δίδει 
ιδέαν περί τής φιλαλήθειας καί ειλικρίνειας τής 
κυβερνήσεως. Ίσως ήδύνατο νά εύρεθή διέξοδός 
τις, έάν ό πρώην υπουργός τών Οικονομικών 
Λέων Σαί, ό άντιπρόσωπος τής οικονομικής τοΰ 
τραπεζητικού οίκου Ρότσχιλδ πολιτικής, άνε- 
λάμοανε πάλιν τό χαρτοφυλάκιον τού έπί τών 
Οικονομικών ύπουργείου. 'Οπωσδήποτε ό Σαί 
είναι καί άγαπητότερος καί δημοτικώτερος τοΰ 
νΰν ύπουργοΰ.

Τών γερμανικών χρηματιστηρίων τά βλέμ
ματα είσίν έστραμμένα πρός τά έν Παρισίοις 
συμβαίνοντα. Φήμη διεδόθη ότι ή γερμανική 
κυβέρνησις έχει σκοπόν νά έξαγοράση τούς γερ
μανικούς σιδηροδρόμους όλους. ΊΙ φήμη αΰτη 

έπέφερε σημαντικήν ΰψωσιν είς τα; μετοχας τών 
σιδηροδρόμων, καί κίνησις ζωηρά παρατηρεΐται 
έν τω χρηματιστηρίφ τοΰ Βερολίνου. * Λ.

ΔΙΑΦΟΡΑ.

Ό θησαυρός τοΰ 'Αγίου Διονυσίου. 
Πρό τινων μηνών οί κάτοικοι τής γαλλικής πρω- 
τευούσης ένησχολοΰντο μέ τόν έν ταΐς κατα- 
κόμβαι; τοΰ Άγιου Διονυσίου θησαυρόν, δν κυρία 
τις, Καϊλαβά καλούμενη, δίίσχυρίζετο ότι ήθελεν 
άνεύρει. ΊΙ γαλλική Κυβέρνησις, είτε έξ ύπερ- 
βαλλούσης εύπιστίας είτε καί έξ έπιπολαιότητος 
καί απερισκεψίας, οΰ μόνον έπέτρεψε τή ρηθείση 
κυρία νά ένεργήση άνασκαφάς, άλλά καί συνω- 
μολόγησε μετ’ αυτής έπίσημον συμβόλαιον. καθ’ 
δ ή Κυρία έδικαιούτο νά λάβη τό τρίτον τή; 
άξίας τού άνευρεθησομένου θησαυρού. Μόλις 
όμως ήρξαντο αί άνασκαφαί καί ή Κυβέρνησις, 
έννοήσασα φαίνεται τό γελοΐον καί μάταιον τοΰ 
πράγματος, διέταξε τήν διακοπήν αύτών. Ήδη 
δέ ή κυρία Καϊλαβά, μή εύχαριστηθεΐσα είς 
τοΰτο, ένήγαγε τό δημόσιον καί άπαιτεΐ διά τών 
δικαστηρίων άποζημίωσιν έκ 500 χιλ. φράγκων, 
τόν άνώτατον όρον τού ποσού, δπερ εδικαιούτο 
νά λάβη κατά τήν σύμβασιν. ΊΙ εκβασις τής 
περιέργου καί πρωτοφανούς ταύτης δίκης, καθ 
ήν κυβέρνησις σοβαρά παίζει μέρος άρκούντως 
γελοΐον, αναμένεται άνυπομόνως παρά τών πο
λύ π ρ αγ μό ν ω ν Παρίσι ν ώ ν.

'Η τροφός τού Βασιγκτώνος. Ό δια
βόητος Βάρνουμ, ό διά τής άγυρτείας εκατομ
μύρια πολλά άποταμιεύσας, καταδιωκόμένος πρό 
έτών ύπό τής τύχης, διέτρεχε τήν έπαρχίαν τής 
Λουϊζιάνη; έν ’Αμερική, καί έν τινι ξενοδοχείο) 
άπήντησεν έμπορον έκ Νέας ’Ορλεάνης, δστις 
τω άνεκοίνωσεν ότι άνεκάλυψε μαύρην τινά δού- 
λην, δυναμένην ν’ απόδειξη δι’ επισήμων εγ
γράφων ότι άγει τό 115'" τής ηλικίας της έτος, 
’Αμέσως ό εύφυής Βάρνουμ, συλλαβών τήν ιδέαν 
νά έπωφεληθή τού γεγονότος τούτου, μετέβη 
παρά τω ιδιοκτήτη τής γραίας δούλης καί ήγό- 
ρασεν αύτήν άντί δύο εϊκοσαφράγκων. Μετά 
τοΰτο περιποιηθείς αύτήν πρεπόντως καί ένδύσας 
αύτήν κατά τόν συρμόν τοΰ παρελθόντος αιώνας, 
τήν έτοποθέτησεν έπί θρόνου, άνωθεν τοΰ όποιου 
άνεγινώσκετο χρυσοί; γράμμασιν ή έξή; επι
γραφή· "ΊΙ τροφό; τοΰ Βασιγκτώνος.” Εννο
είται ότι μεγίστη ήτο είς όλα; τα; πόλει; τή; 
’Αμερικής ή περιέργεια τών ανθρώπων νά ίδοισι 
τήν γυναίκα, ήν ό έπιτήδειος αγύρτης έβάπτισε 
τροφόν τοΰ μεγάλου τής ’Αμερική; πολίτου. Σή
μερον ό Βάρνουμ, δστις αναμένεται έπί ιδιο
κτήτου άτμοπλοίου εί; Εύρώπην, είναι άνήρ 
65 έτών, καί ή περιουσία του άνέρχεται είς 
30 εκατομμύρια φράγκων.

Ταχύπλοον νέας έφευρέσεως. Έν τή 
λίμνη τής Γενεύης έγένοντο έσχάτως αί δοζιμαί 
νέου άτμοπλοίου, τό όποιον έφεύρεν ό διάσημος 
καθηγητής τού έκεΐ Πανεπιστημίου 'Ραούλ 
Pictet, δστις καί έπεστάτησεν είς τήν κατα
σκευήν αύτού. Τό άτμόπλοιον τοΰτο είναι άβα- 
θές, έξογζούται δέ πρός τό όπισθεν είς τρόπον, 
ώστε τό· κοίλωμα τούτο κατά τον πλούν ένεργεΐ 
ώς πηδάλιου. Τό ύδωρ εύρίσκον πρόσκομμα έν 
τώ έξογκώματι καί ζητούν νά τό παραμερίση 
ύψοΐ τό σκάφος έκ τού ΰδατος. ’Ακίνητον τό 
πλοΐον τούτο βυθίζεται άρκούντως εί; τό ύδωρ, 
δσιρ δμω; ταχύτερου πλέει τοσούτιρ μάλλον 
ύψούται, ώστε έν μεγάλη ταχύτητι φαίνεται ώς 

νά επέτα έπί τή; επιφάνειας τών ύδάτων. Τό 
άτμόπλοιον έχε·, μήκος μέν 20 μέτρων, πλάτος 
δε 3.D· είναι ελικοκίνητον καί έχει δύο πηδά
λια, τό μέν έμπροσθεν τό όποιον ένεργεΐ οσάκις 
το πλοΐον κινείται βραδέως, τό δέ όπισθεν διά 
τήν μεγάλην ταχύτητα. Αί δόκιμα! έγένοντο 
έν διαγωνισμώ πρός τό ιδιόκτητον άτμόπλοιον 
τοΰ βαθυπλούτου 'Ρότσχιλδ, δπερ μέχρι τούδε 
έθεωρεΐτο άφθαστον. Καί έν οσω μέν ή ταχύτης 
ήτο 19'/> χιλιομέτρων τήν ώραν, τά. δύο άτμό- 
πλοια έπλεον παραλλήλως, άφ’ ού όμως ή τα- 
Ζ.ύτη; έγένετο μεγαλειτέρα, τό άτμόπλοιον τού 
Pictet ένίκησε τό τοΰ 'Ρότσχιλδ. Σημειωτέον 
ένταύθα ότι τό νέον τούτο άτμόπλοιον άπαιτεΐ 
καί το ήμισυ τή; συνήθου; δυνάμεως, ώστε καί 
κατα τοΰτο άπεδείχθησαν άκριβέστατοι οί υπο
λογισμοί τού έξοχου τή; Γενεύης καθηγητοΰ.

Ό τραπεζίτης Κ ατάνη-Μ πέη ς. Πρό- 
τινων ήμερών άπεβίωσεν έν Καίριο έν ήλικία 73 
έτών ό βαθύπλουτος Ιουδαίος τραπεζέτης Μενα- 
χήν-Κατάνη-Μπέης. Έν τώ μεγαλοπρεπεΐ αύτοΰ 
μεγάριυ, το όποιον πρό τινων έτών ήγόρασε παρά 
τού Σερίφ-πασά, είχε τήν ιδιαιτέραν αύτού συνα
γωγήν, έν η καθ’ έκάστην έτελεΐτο ιεροτελεστία. 
Λύστηρότατα έτηροΰντο έν τή φιλοξένω αύτού 
οΐχίν. τά ίσραηλιτικά περί φαγητών έθιμα καί 
αί ζεκανομισμέναι νηστεΐαι. Τήν μεγάλην αύτοΰ 
περιουσίαν έκέρδισεν ό Κατάνη-μπέη; ώς τραπε
ζίτης τοΰ πρώην Κεδίβου Ισμαήλ πασά, δστις 
μετά τήν έκθρόνισίν του τω ανέθεσε τήν τακτο- 
ποίησιν τής ιδιαιτέρας αύτού περιουσίας, έογα- 
σίαν επίπονον, ήν ό τραπεζίτης έξετέλεσε μετ’ 
άκρας τιμιότητος καί ευσυνειδησίας. ΊΙ περι
ουσία, ήν ό Κροΐσος ούτος άφησεν είς τούς υιού; 
καί πληρονόμους του άνέρχεται, ώς βεβαιοΰσιν, 
είς 6 εκατομμύρια λιρών άγγλικών, ήτοι 150 
έκατομ. φράγκιον. Τινέ; τών υιών του ζώσιν 
έν Παρισίοις.

κ. A. Ν. εί; <Ι·ιλαι)'ίλι/ιιαΓ. Τό έτος τού Εσπέρου 
άρ/εται τήν '/|3 Μαΐου· διά τού α'. τεύχους τοΰ νέου 
έτους δίδεται καί ό ΙΙίναξ τών περιεχομένων τού παρελ
θόντος έτους. Επομένως ό τόμος τού‘Εσπέρου είναι 
συμπεπληρωμένος άπό τού τεύχους τής 1,18 Μαΐου 
ΙΛΞΖΡι “°’·' τεύχους τής 15 27 ’Απριλίου τοΰ επομένου 
έτους. — ν., 1. Λ. Κ. είς Γιιλάίωι·· Ή είκών τού ’Αθα
νασίου Διάκου, ή έν τφ τεύχει 47, δέν πωλείται ιδιαι
τέρως, ώς κατασκευασθεϊσα μόνον ώς παράρτημα τού 
Εσπέρου. — ·/.. 1. II. εί; ΛογιΙΤγοι·· Διά τί,ν έν Άμ- 
στελοδάμ.ρ διεθνή Έκθεσιν, ής ή έναρξις κηρύττεται 
μετά τινας ήμέρα;, έφροντίσαμεν νά έχωμεν ιδιαίτερον 
ανταποκριτήν, οστις θέλει έπιστέλλει ήμΐν έκεϊθεν τα
κτικούς. II Εκθεσι; προμηνύεται λίαν ζωηρά καί ενδια
φέρουσα, -ζυρίω; διά τά άποικιακά είδη, ών ή ποικιλία 
εσεται έκτακτο;. Εννοείται δτι θέλομεν δημοσιεύσει 
καί εικόνας τινά; περί τή; Έκθέσεω; ταύτης. — ζ. Ιί. 

Μ. είς 1<ωισταιτιιοί·πι>>.ιι·. Τό περικάλυμμα δεν άπε- 
στάλη. ω; μή προκαταβληθέντος τού τιμήματος αύτοΰ. — 
κ. Ε. 1. είς (JifyWoi·· Ναί, τήν τελευταίαν έβδομάδα 
τή; έν Λειψία έμπορικής πανηγύρεω; τοΰ Πάσχα λαμ
βάνει κατ’ έτος χώραν έκθεσις βιβλιοδετική. Ί1 ’εκθεσι; 

αυτή είναι λίαν ένδιαφέρουσα καί σπουδαία, διότι έν 
αυτή εκτίθενται τά νεώτατα πολυτελή συγγράμματα, 
τά πάντα μετά πλείστη; όσης φιλοκαλία; δεδεμένα. 
ΊΙ βιβλιοδετική τέχνη έν Λειψία έφθασεν εί; τόν' 3ψι- 
στον βαθμόν τή; έντελεία;. Εφέτος δέ μεταξύ ίλών 
τών έκθεσάντων βιβλιοδετών συμπάση; τής Γερμανία; 
τό πρώτον βραόεϊον έλαβε τό ένταύθα κατάστημα τοΰ κ. 

Gustav E’hitzscIIE, Οτι; έχει άναλάβει άπ’ άρχής καί τήν 
κατασκευήν τών περικαλυμμάτων τοΰ Εσπέρου.

ΩΡΑΙ ΣΧ0ΛΙ1Σ.
Πρόβλημα 61.

Έκ τών κατωτέρω 64 συλλαβών νά σχημα- 
τισθή δι’ ίππείου άλματος τετράστιχον γνωμικόν 
"Περί Φιλίας”.

Ίω. Κ. Γρούμπος έν Γαλαζίω.
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Πρόβλημα 62.
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Διά τών έν τώ άνωτέρω πολυγώνω 25 γραμ
μάτων νά σχηματισθώσιν εξ λέξεις, ών ή μία 
κατέχει τά; τέσσαρα; άκρα; τοΰ πολυγώνου, αί 
δε λοιπά! πέντε τά; άλλα; πέντε οριζοντίου; 
γραμμά;. Έκ τών λέξεων τούτων ή μέν μία 
σημαίνει θεάν, ή έτέρα το προσφιλέστερου τοΐς 
άνθρώποις, αί δέ λοιπαί τέσσαρε; χρονολογικά; 
έποχάς.

Ό αύτός.

Αίνιγμα 63.

Μέ τήν κεφαλήν έπ’ ώμων 
κατοικούμενον έμφαίνω 
όρος- άν αύτήν μοΰ κόψη; 
ζωον άγριον σημαίνω.

Γ. Κ. έν Σμύρνη.

Αίνιγμα 64.

Πάλαι ποτ’ ήμουν πλοίαρχο; φρικτός καί ’ξα
κουσμένος.

Αλλαξαν το κεφάλι μου ... έ'γεινα ζηλευμένος . . . 
Και βασιλέα μ’ έκαμαν, όχι ώς τάδε, δείνα· 
Με εδωκαν νά κυβερνώ όλόκληρον Γροιζήνα. 
Κι άν έξεχάστε τόνομα, ή θάλασσα υπάρχει, 
ΙΙοΰ φέρει τούτ ολόκληρο, καί μάρτυρες οί βρά

χοι.
Ό αύτός.

Αίνιγμα 6.5.

ΓΙαροχος είμί καθ’ ύπνον θλίψεω; καί ήδονής.
Πλήν έν άνθος άν προσθέσης, 
πρόσεξε καί θά παρέξη;

Τετραπόδου έν μικράκι, φίλον τής έπιμονής.
Ί) αύτός.

ΛΥΣΕΙΣ.
Προβλήματος 55.

’θψ> Σέβας, "Υπερο;, Μήκος, Ίλλύς, Σώμα. 
Ήπος, Ιρις, Στύπος, Έλκος, Τίφος, "Ερμα. 
Ρεύμα, Ώια, Μήδος, Ήμα, ΙΙάν, Ούλον, Ίον, 
Ηδος, Στίον, Ήιών, Στιφρός.

( Ο σΰ μισεί; έ:έρω μή ποιήσγ,ς.)

Αινίγματος 56.

Νους — ου; — ΰς.

Προβλήματος 75.
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Προβλήματος 58.

Γλυκύς, Νικώ, Ώνοΰμαι, Θερμός, Ισχνό;. Στε
νός, ’Αδίκως,'Υγιής. Ταχύς,'Ομαλός, Νέος.

(Γνώθι σαυτόν.)

Α'.
Προβλήματος

Β'.
59.

Γ'.
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Προβλήματος 60.

Ό Αισχύλος.
I ήν λέξιν ΑΠΕΧΕΙ σχηματίζουσι τά άρχικά 

στοιχεία τών εξής δραμάτων του· ’Αγαμέμνων, 
ΙΙρομηθεύς, Επτά έπί Θήβας, Χοηφόροι, Γ.ύ- 
μενίδες και Ίκέτιδες.

Έλυσαν τό αίνιγμα 51. ή Κυρία Δέσποινα 
’Αλ. Μαχαιριάδη έν ’Αλεξανδρεία, καί ό κ. 
Δ. Κ. Καπανιάρης έν Ζαγαζιζίω· τά. αινίγ
ματα 51. 52. 53. ό ζ. Μιλτ. Γ. Βυτιάδης έν 
Χίφ, ζαί ό κ. Α. Φυσέκης έν ’Αλεξάνδρειά· 
το αίν. 52. ο. κ. ’Αν. Κλωνάρι δη ς έν Κων- 
σταντινουπόλει· τά αίν. 51. 52. 54 ό ζ. Ν. Δάμ- 
τζας έν Τεζουτζίφ· τά αίν. 51. 53. 54 ό ζ. 
Κ. A. Κ. έν Ί’οστοβίω· τά αίν. 51. 52. 53. 54 
ή Κυρία Καλλιόπη X. Κυριαζή έν Άδρια- 
νουπόλει· τά 57. 5S ή Κυρία ’Εριφύλη II. 
Έζιντζόγλου ζαί τό 59 ό κ. 11. Έζιντζ όγ- 
λους έν Μασσαλία- τά 57. 58. 59 καί 60 ή 
δεσποσύνη Ά ι ζ α τερ ί νη Βα σ ι λ ε ι ά δ ο υ έν Τερ
γέστη ζαί τά 58 καί 60 ό κ. Γεώργιος Α. 
Καρυδιάς έν Λονδίνο). Τό αίνιγμα 55 ό κ. 
I εώργιος Ε. ΙΙηλειδη; έν Όδησσφ, καί τά 
αινίγματα 55. 57. 58. 59 καί 60 ή1 Κυρία Εύ- 
δοκία Ί. Κολάση έν Μασσαλία; καί ό κ. Ίω. 
Κ. Γρούμπος έν Γαλαζίω.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ.

' Υπενθυμίζομε^ τοΐς Κυρίοις συν- 

ορομηταΐς ότι το I .έτος τοΰ 'Εσπέρου 
άρχετσ.ι τήν 113 του προσεχούς Μαΐου 
1883.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ.
Leipzig. Elstee-Stbasse 19.
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ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ 50 ΦΟΙΝ. ΤΟΝ ΣΤΙΧΟΝ. — ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ELSTER-STR. 19. LEIPZIG.
Παραζαλοϋνται οί έπιατέλλο^τες προς τόν Έσπερον νά πέμπωσι τα χειρόγραφα καΟαρώς γεγραμμένα, τά οποία δημοσιευόμενα ή μη δεν 

έπιστρέφονται.

(tea 

Η ΝΕΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕ ΠΥΞ1Σ, 

προνόμιον τοϋ ζαΟηγητοϋ Klinkebfue S, 

αναγγέλλει άνευ ύπο λογισμού τίνος μετά καταπληκτικής ακρί
βειας τήν έπερχομένην τοϋ καιροϋ μεταβολήν. Ιό έργαλεΐον 
τοΰτο είναι τό πρώτον καί μόνον, τό όποιον και υπό επιστη
μονικήν καί ύπό πρακτικήν έποψιν έχει πραγματικήν αξίαν.

Τιμή αύτοΰ μάρκαι 50 ήτοι φράγκα 62.50 ή λίραι άγγλ. 21,. 
Προγράμματα άποστέλλονται δωρεάν. Ευρηται μέχρι νεω- 

τέρας είδοποιήσεως μόνον παρα τοΐς

Κυρίοις BIERNATZKI καί Σ’ έν ΑΜΒΟϊΡΓΩι, 
κατόχοις τών προνομιούχων τούτων εργαλείων.

ΤΟ ΕΝ ΛΕΙΨΙΑι ΤΓΗΟΓΡΛΦΕΙΟΝ

τού

Γ. ΔΡΟΤΓΟΤΛΙΝΟΤ

άναδέχεται τήν ταχεΐαν καί 
κομψήν έκτέλεσιν παντός έργου 
έπιστημονικοϋ, είκονογραφικοΰ 
καί άλλων. Πρός οέ ζαί έζ- 
τύπωσιν εις

ΤΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑ
ΤΟΛΗΣ

μετ’ άρίστης ζαί άζριβεστάτης 
έκτελέσεως ζαί έπί τιμαϊς λίαν 
συγζαταβατικαΐς. (ΙΙ0

ί 
ί

ί 
ί

ί 
ί

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ.
II ΔίΕΥθΓΝΣΙΣ ΤΟΤ ΕΣΠΕΡΟΥ, λαμβάνουσα καθ’ έκάστην 

αιτήσεις περί τοΰ πρό πολλοΰ έςαντληΟέντος Λ'. Τόμου τοΰ 'Εσπέρου, 
άπεφάσισε νά προβή είς άνατόπωσιν αύτοΰ, ήτις καί άρςαμένη ήδη 
άποπερατωόήσεται εντός μικρού. 'Επομένως παρακαλοΰνται οί έπι- 
Ουμοΰντες ν’ άποκτήαωσι τον Λ'. Τόμον νά εΐδοποιήσωσι περί τούτου 

' . ' ‘"’, ), είτε τάς
δπως ληφΟή ύπό σημείωσιν ή αίτησις αυτών, 

ις Λ', τόμου ώρίσθη είς φράγκα 40 
τοΰ περικαλύμματος του καί δι’ έπιχρύσων 

Οί τόμοι άποσταλήσονται ελεύθεροι ταχυορο-

ν’ άποζτήαωσι τον Α'. !
είτε κατ’ εύδεΐαν την έν ίειψία διεύθυνσιν (Elster-Str. 19). 
ζατά τόπους επιστασίας, ?τ_;?. 'ι' ' '

Η τιμή τοΰ άνατυπωΟέντο
είς χρυσόν, δεδεμένοο δέ διά τού ι
φύλλων είς φρ. 50. 
μικοΰ τέλους.

ί 
ί 
ί

ί 
ί 
ί 
ί

Die

Collection Spemann
bcabfidjtigt, ben fiiagen fiber ben fpridnubrtiidi boficit '}Jrcii ter beutfdjcii iBiidicr abjus 
Ijelfen. Pie 'Jlnlagc titter eigenen „£nnb· unb .finiijbibliotftcf" i|T nun nidjt mefjr tin 
•Borrc<f)t tvofylljabcnber Sieute, foitbcrn jebcm ntiiglid), benn bet 9lctto»^Jrete bc« ’Banbee ift 

ijcliuntiL’ii eine .iKarl't
= 1 gw. 3.>. bte. = (50 Br. o. ®., franco per ’^oft 2R. 1. 25. 

ggeber 25anb ift cingehi ftauftirtj.

Έν Βιίι·»')|! Έ» Ilafiieiotg! Έν ΛοΗίΐ'ω! 
ΙΔΕΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΡΗΣΑΤΕ!
Οί πράκτορες τής πτωχεύσεως τοΰ με

γάλου “Άγ γλο-Βρ ε ταννικοϋ έργο- 
στασίου” πωλοΰσιν δλας τάς πραγμα
τείας των μέ μεγάλην έκπτωσιν. Έμ- 
βάζων τις τό ποσόν φράγκων 20, ή καί 
διά ταχυδρομικής επιταγής διά τοΰ αύ- 
στρο-ούγγρικοΰ Λόυδ Τεργέστης, λαμβάνει 
πολυτελή συσκευήν τραπέζης έκ τοΰ άρί- 
στου άγγλο-βρεταννικοϋ μετάλλου, άξίας 
άλλοτε φράγκων 70. Πάς παραγγελιοδό
της λαμβάνει καί έγγραφον έγγύησιν περί 
διατηρήσεως τής λευκότητος τών σκευών 
έπί δέκα έτη.

6 μαχαίρια τραπέζης μέ ώραίας λεπίδας, 
6 περ'ούνια μονοκόμματα,
6 κοχλιάρια τής σούπας έκ τοΰ άγγλο- 

όρετ. μετάλλου,
6 κοχλιάρια τοΰ καφέ έπίσης,
1 μέγα κοχλιάριον τής σούπας
1 βαρύ κοχλιάριον διά τό γάλα, 
β άκουμβιστήρια τών μαχαιρών, 
θ άγγλικά φιλτζάνια,
1 πιπεροθήκην ή ζακχαροθήκην, 
β ώραίας ώοθήκας,
6 κομψά κοχλιάρια διά τά ώά,
1 δίσκον μεγέθους 30 έκατ.,
1 τρυπητόν τοΰ τείου,
2 πολυτελή κανδιλέρια τής αιθούσης,
6 κομψά μαχαίρια τών φρούτων,

61 τεμάχια έν δλφ.
Είς άπόδειςιν δτι ή παρούσα είδο- 

ποίησίς μου δέν βασίζεται έπί άγυρ- 
τίας υποχρεούμαι δημοσία, εάν ή συ- 
τκευή δέν «ρέστο τφ αγοραστή, νά παρα
λάβω αύτήν πάλιν. ‘0 έπιθυμών λοιπόν 
ν’ άγοράση πράγματα χρήσιμα καί καλά 
άντί τών χρημάτων του, ας άποτανθή, 
Ϊετά πάσης πεποιθήσεως και κατ’ εύ- 

εϊαν πρός τόν
J. II. Rabinowicz είς Βκπψ, 

Κεντρικήν άποθήκην τοΰ Άγγλο-βρεταν* 
νικοΰ έργοστασίου 

W1BN II. ScHlFFAMTSOASSE 20.

Παρ’ έμοί εδρηται, άντί 30 centimes 
τό κουτίον, καί κανίς πρός καθαρισμόν 
τών σκευών τούτων.

'Υποκαταστήματα έν Λονδίνφ καί 
ΙΙαρισίοις.

Μεταςύ τών πολλών ένδείςεων εύαρε- 
σκεία; δημοσιεύομεν τάς έςής- Κύριον 
I. Η. Rabinowicz τή Βιέννην. Έν 
Βεγγάζη 10/, 1883.

Διά τού κυρίου Κοέν, προξένου έν 
Δίελίτη, έλαβον τά τιμολόγια ύμών ώς 
καί δύο δείγματα. Επιθυμώ δι’ έμέ καί 
διά τινας ένταΰθα φίλους μου ν’ αγοράσω 
παρ’ ύμών τά κάτωθι είδη, ά εύαρεστη- 
θήτε νά πέμψητε τψ κ. Ιωακείμ Άτζο- 
παρδη έν Μελίτη· 8 συσκευάς, ές έκείνων 
ας έπέμψατε έσχάτως τψ κ. Κοέν, ώς 
καί τά κάτωθι έκ’ τοΰ τιμολογίου σας.

Πρόθυμος Π. ΙΙίτηιοβιτ^, 
ύπερός, τής

Κύριον I. II. Rawinowicz είς Βιέν
νην. Έν Καιρφ 20 Φεβρ. 83. Έλαβον 
σήμερον τάς παραγγελθείσας δύο συσκευ- 
άς καί ού μόνον μ εύχαρίστησαν τά μέ
γιστα άλλα και ύπερέοησαν τάς προσδο
κίας μου. Οπως άποδείςω ύμΐν τούτο, 
σάς παρακαλώ άμέσως νά μοί άποστείλητε 
6 άκόμη τοιαύτα; συσκευάς. Έκ μέρους 
μου δέν θά λείψω νά συστήσω τό ύμέ- 
τερον κατάστημα είς εύρυτέρους κύκλους. 
Τό τίμημα τών συσκευών παρακαλώ νά 
τό σύρητε έπ έμοΰ διά τοΰ αύστρο-οϋγ- 
γρικοΰ Λόύδ.

Πρόθυμος Λ. Weil, 
ξζνοδόχις.

’Εκτός τούτων έλαβον παραγγελίας 
παρά τών κκ. Mollah καί jaevel έν 
Ηεσσαλονίκη, παρά τών κκ. J. Spe- 
rautza, Μ. Feinstein καί A.^Marcevich 
έν Σμύρνη, L Koscliir έν Καιρφ, Hilde
brandt Β. Prodesta έν Πορτ-Σαΐδ κτλ.
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■Jlbonnenten crljaltcn noifi befonbere •Bergfinftigungcit.

Ϊ. grninoi.’, fioitife lion, ‘I'liOivbotuS .voiiiinber. βιι giif.en bcS Wonardjen. Srjabtungen, mil (Siin 
leitung uou dofenb slitrfdmcr.

2. gmmermann, Sinti, let ib.clioi. ntit Sinleitung von Benin Sdjiidiiig.
a. ic (I'ciiniKtce-SnnucOrn. fflique1, SKorattfdje SiiraeUen, uberfcet “on «. u. seeder nub Hr. hotter, mit 

(iinleiiuiia oon Ctto von Vcifitcr.
4. l'irriiolili>, j. I'lir., Tir iolltfl otcr Dir 2d;ifibre(f)igeii auj bem iSilanDe in ber Siortfi-e, mit Sfit- 

Icitiinii von c-iciiirirt) iiinlicr.
3. K?c<ftr, «unuft, ι'Ιιιί ’ISJalbroeei'it. mit ISinleitung Von 3o(evlt Uiitfdntcr.
o. ®oaol, DiitotoS, iHuffifdjc StoveOen, mit Ginieitune von gritOrie, ‘bobeiiftett.
7. 3intot)nite, Sophie, Sie (Jtbin nitbet aSiilcn, mit (Siitlcianm von Oofcyl) siiir(ttmcr.
8. "e Saee, i(. 9}., ®er binlcnbc ieufei, mit ©nieitunn von 8. t'ottieiffen.
o. Jtrnim, 2ubw. Slfflim v., ®ie fttonenroSdifer, mit Ctnieitmta von dob. Sdicrr.

io. H. $olliit(L Mteopltil, Sietie inn Die i<ari!er 'Welt.
12. Corner} DpUffce, uberieBt von 3of>. ftcittr. ιβοί), mit Ginleitung von 3nto6 ffliifiii;.
13. Sdintfiiii), Venin, ISltim-s tint Vein fflemifien. nut tiinteitiinn von doiepb Miirtitintr.
14. 'ijilrnfon, ifiiirnhitriic, $er 4'niitmarid) unb enberc Qrjibluneen, SVerftBt unb einaeieitrt von 

(sbntunb robtbanj.
15. eilberftein, Tfttflnfl, .ioititanbiaefifiicOien. fflit Ginteitnna von ^ofc’jb siiirfttjner.
10. 17. Hoover, Scuimorc, $er iSravo, eine venctianiidte ®cid)id)le, ilberfebt von Setene Sobebon, mit 

ttinleituna von “iibwia 'I't-orfrtioiar.
18. 'lUaltcrb, ItiomoV Sieben, fiCMUbaeaeben unb eingeieiiet von ®einrid> SiinUer.
19. 3t»ii'il, SSolbinoton, X'.c UllBanibra, mit Gittieituno Von Vnbwiii 'Vrorftboibl.
20. srtjiiter nnb iSoctbe, Stiefivciiiiel. I- ®onb mit Sinleitung von 'Ji. -iorvcrncr.
21. iinjcitoruber, Uitbwfa, SelNdin unb SSatbroee. Wit Smleitnnfl von 3ofe)>() stiirfdmer.
22. .fmuff, -ISilbdm, Siditenftein. Wit Sinieituni) vou Antiud Itlnibtr.
23. Wnncini, iSrujin 'i'icrnntoui. i‘i)bia. Seutid) von $>etene Sobcbon. Wit Sinleit. von gannl) Scivoib.
21. Burnt, S.. fe'uifee alS .ραιιύμοιιιώ in geiunben nnb fninteri laaen.
25. (snarl, 3. 3-, iiett Slotens Slot!. Wit Sinleitmifl Von Joicbb «iirfdnttr.
20. Slbiikr uno Wortbr, 'iltieiroediiel, 11. 'Conb mit (Sinleitung vou M, 'jiofbtrger.
27. sdjmib, ®lnr milinn, Sie Sieienb«d)et Wit ©nleitung von 3- Siirfftner.
28 Slnoetftn, j. K„ Set Sinptoviialor. 'Jleu iibeifrSt unb eingetcitet von <i. "obcbnnj.
2o. ψοε, Gbgnr, «(inn, Seltiume ©fidiiditen. UebcrfeW unb eutgelcitet vou a. Wiiraiberg.
30. «tlorcon. 1«ebro 81. be, ffllanuel iBencgab. Ueberfe&t unb eingeieiiet von ir. liiificiibcrbi.
31. Biiditcr, Cerar, iBebmgericfite unb SerenntojefFe in Srutiditanb.
32. S3. Bulmer, I?. l‘. ihigen Strain. UeberfeBt ven 'r. 'Jloiter, eingeteitet bon S. -IJrorfdiolbt.
3*. Xetut'r, I'fniiid, irritjowfoiie. llebetfrot nnb eingeleilei bon (s. Sobrbotij.
35. WiiUlmufen, t'nlbnin, Set Seudiitutui von Widtigait.
3'7 Bebrr, «art duliiiJ, Temottitos ober binli'tiafiene ’liapiere cine? ladjenben ibilofovtien. Siubgeivalilt 

unb eingeleuet Von Unit Wotitj.
37. fflinn, Wor, Srouenlierjen. Wit ISinlcitung von 3ofcpt) Uurfibntr.
38 Sicmjien, Silbmig. tlnttuene jura eililtt. Wit Cinleitnna von $un« Sieglcr.
39. st. v. b. fflbe. fliinebutget fiieidiiditcn. Wit (Sinleitung Von Hermann JltlmcrO.
40. Beffetn, 3- <?-. Sentfdiliinb.’ Sebrjnbre. I. Sanb.
41. gdmttcS, <i., Wnigtlu. Suiiur-liiiiotiidie Sioveuen ous Wittei-piranlen.

Wit tiicfeni Sanbe bcoinvt elite ncue Serif, and 20 ifiinben bcftelienb, beren Ittlttr ini Sdoimcment 
.. 42. fflogot Π'ή'ί,1010ν'"'Κο ?utviiteriid|c Settle. Ucbetietii Von ^iiliub Wtirntr.
llm Vie ntoSeil Seifler nili't 'jlationrn mbgfitfift fdineU in bet SoHeaion Spemann vettreten ju fefirn. iverbrit 

vie beflen fremben 'Jtuiorcit alb „iluStiiiibiid)e tiiafiiter" auigenomtnen, unb eS erfdjeinen nrben Vet taufcnben 
Serie:

bie (Mritdiiidie unb Oiiimifdie llitteratur (beginnt mit Jaeitui).
bic (fnntifdie I'itterntur (Ceginnt nut Millon, SoS verlorene I'arabie-S),
Sic Rranj8nf<be Shterntut (beginnt mit iliouiTenu. ffletenntinfie),
bit jlalleniftie uno Svnnifrtir 1-itteratur ibegiunt mu ielrarca, ©cbidne),

in multertaften Itebertragungen unb mit iaigemigen, ba8 Stinjc barnicuifd) vtrlinbcnbtn yinlcilungtn.—
Ss nwrben jiVonnementS auf

bic ganje iiolge ouOlnnbiidier Stlafl'iter
titib auf bic einjclncit I'itlcrnturcn opart

eriiffnet unb bamit iowobi ben SSnirtien bet Sicbliabet oiler, ivie einietnei Sitteraturen enlfprptbrn.
SJanb id. (iliom. Bitt.) eornclinO Sacitub’ Slttlt. I. ®crmania, «Igrtcofa. Sie Jtrtner. Wit einct Smleit. 

unb mid) bet UcbecictniM von SJilb. Sbttiificr.
„ 161. (ffingt. Bitt.) golm Wilton, Sue veriorene ’iarabies. llelierfeitt von grtrbr. 2BU&. Satiaria. Wit 

einet (Sinleitung vou t'ubmin 1<rocidiolbt. . _ _ ■ ,
„ 201. (Sciiiiof. Silt.) Λ. 3- 9ioiiffeim« fflerte X. Stfeitufnllfr. lleberietit von 3. ®. fiufinger, eingeleitet 

von 'lirefefior l)r. Stcpban ®orn. s o n ,„ 201. Otalien. Bitt 1 Rroittc.’co «ctrarcad («cbitfile I. Soncttc unb Kaujoncn auf baS Beeen bet Soitna 
Saute. Wad) bet lleberfegung von (Sari Rbrfter, eingeleitet von 1'iiOwig (Singer.

iinb in alien »u$t>anblungen beS SJn· unb Sludlanbee jur iliiifidjt vorrStig unb linnen bort im Stboniiemcnt 
obet cinjeln bewgeit roerben. , ,SBie riditig bet fflebante mar. bcm beutfiS lefenben Sublilum gut itberftgie fdibn auigeflottete, gebunbtne 
Hudgabeit bet auStJnbifdjen filaffifer sum ft'teife voit nut 1 Wart per Staub ju Kefern, getjt barauS bettor, 
bag von Jacitus' fficrlen SBano 1 fofott

tine Bathe jlu.lte Stuflaiit
gebrudt raerben muftte.

Stibtlcr erfdjieneii:
Sanb ' ...................”
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