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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.

Ή βασιλόπαις ΆλεξάιΊρα. — Έκ τοΐ· «.ToZtffUirrog ΙΙκραώίσοΓ τοϋ ΜίΖτωτος. 
— Όλιβιέρο; ΓόλιώμιΟ. (τέλος). — Έκίρομή fig Σιχιλίαν (τέλος). — Κωισταιτΐιοί ύ 
Korto/orijg. — Ή ΐν Κώτρω Φαιια/ώττα. — Ιουλία χαί 'Ι’ίοιικΐος. — Oitif/dg τζς 
ΠαλαιΦτίιηβ (συνέχεια). — Έχ τώτ Άπορτημοτίνιιάτοιι· τοΰ Ίίάν Τιιυργέπκ/. — 
Διάφορα. — Γραμματοκιβώτιου. — ΑΜχματα χαί ).iGtig.

ΕΙΚΟΝΕΣ.

Η 5aGi).6ntug ’Αλίξάΐ'άρα. — ΆρχαΓοί raog tv Άχοάγαντι. — KwvGtavtTvog 
ΰ Jiorroj'iirijg. — Ή πί·).η ri(g θαλάαοι^ ίν ΦαιιαγοΟτι/. — Στοά iiogix^g nixing. — 
Ιουλία χαΐ' Ρωμαίο#. — Τύ ovg τοΰ Διουυοίου ΐν 2v(>uxovGaig. — Τό άρχαΐον αμ

φιθέατρο? τώ>· Συραχουσίόν.

II ΒΑΣΙΛΟΠΑΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ.
(Μετά είκόνος, δρα σελ. 129.)

Δημοσιεύσαντες ήδη έν τω’“Εσπέρφ” τάς 
εικόνας τών 'Ελλήνων βασιλοπαίδων, τοΰ τε δια
δόχου τοΰ Έλλ. θρόνου Κωνσταντίνου και 
τοΰ βασιλόπαιδος Γεωργίου, δημοσιεύομεν σή
μερον έπι τή έπετείφ εορτή τοΰ όνόματός της 
τήν εικόνα τής βασιλόπαιδος ’Αλεξάνδρας, 
τριτοτόκου τέκνου τοΰ βασιλικού ήμών ζεύγους.

ΊΙ βασιλόπαις Αλεξάνδρα άγει ήδη τδ δέ
κατου τρίτον τής ήλικίας της έτος, γεννηθεΐσα 
έν Κέρκυρα τφ 1870 καϊ έκεΐ καί βαπτισθεΐσα. 
Φέρει δέ τδ δνομα τής μεγάλης δουκίσσης τής 
'Ρωσσίας ’Αλεξάνδρας, μητρός τής ήμετέρας 
βασιλίσσης. Ευειδής καί εύσωμος ή βασιλόπαις 
’Αλεξάνδρα πέπρωται νά καταστή μία τών ωραι
ότερων πριγκηπισσών τής Ευρώπης, λίαν ο’ έπι- 
μελοΰς τυχγάνουσα ανατροφής θέλει έν καιρό 
τώ δέοντι θεωρηθή μία τών άξιοζηλευτοτέρων 
νυμφών. Σύζυγος δέ γενομένη ηγεμόνας ή πρίγ
κηπος δρθοδόξου θέλει συντελέσει είς σύσφιγξιν 
τών δεσμών, τών ένούντων τήν ένδοξον ήμών 
πατρίδα πρδς άλλας χώρας, έμφορουμένη ώς 
είναι ύπδ αισθημάτων γνησίως έλληνικών.

Τδ βασιλικόν ήμών ζεύγος απολαύει κατά 
τοΰτο σπάνιάς ευδαιμονίας, περικυκλούμενον ύπδ 
νεαρών βλαστών, άξίως φερόντων τδ ελληνικόν 
όνομα· ευτυχής δέ λογίζεται καί ή 'Ελλάς άπο- 
κτήσασα τό πρώτον βασιλόπαιδας τοιούτους, ους 
γονείς συνετοί τοσοΰτον έλληνοπρεπώς άνατρέ- 
φουσιν.

ΕΚ Τ( >ϊ ΑΠΟΛΕΣθΕΝΊΌΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ 
ΤΟΥ ΜΙΛΤΩΝΟΣ.

Σ. τ. Δ. Τήν κάτωθι έπιστολήν καί τά αποσπά
σματα έκ τοϋ άριστουργήματος τοϋ Μίλτωνος έν ελλη
νική μεταφράσει έλάβομεν παρά τοϋ έν Αονδίνφ δια- 
μίνοντος εύπαιδεύτου ομογενούς ήμών κ. ’Αλεξάνδρου 
Σ. Κάσδαγλη, και ασμένως λίαν καταχωρίζομε*  έν 
τφ^Έσπέρφ”, διότι τάς μεταφράσεις τοιούτων αριστουρ
γημάτων Οεωροϋμεν σπουδαΐον πλουτισμόν τή; ήμετέ
ρας φιλολογίας. Εύχή; έργον ήθελεν εϊσίαι, έάν έδη- 
μοσιεύετο έν ίδιαιτέρω βιβλίω ή μετάφρασι; ολοκλήρου 
τοϋ ποιήματος.

*) David Garrick ήτον ό διασημότατος ήθοποιός 
τή; 'Αγγλίας καί συγγραφεύς πολλών κωμωδιών. Έγεν- 
νήθη τφ 1716 έν Heresforil καί άπέθανεν έν Αονδίνφ
τφ 1779.

Έν Αονδίνφ, τή 3 15 Σεπτεμβρίου 1883.

Πρδς τόν Κύριον I. Περβάνογλουν 
Διευθυντήν τοΰ ' Εσπέρου” 

είς Λειψίαν.
’Ελλόγιμε Κύριε.

Άποστέλλων ύμΐν πρδς δημοσίευσιν έν τφ 
αξιολογώ ύμών περιοδικό συγγράμματι περικοπάς 
τινας τής ύπ έμοΰ γενομένης μεταφράσεως τοΰ 
Άπολεσθέντος Παραδείσου τοΰ Μίλτωνος, κρίνω 
επαναγκες να προτάξω τινά περί τοΰ μέτρου τδ 
όποιον μετεχειρίσθην καί περί τών άποστελλο- 
μένων μερών. —

Άποφασίσας νά φιλοπονήσω έμμέτρω; τοι- 
οΰτον αριστούργημα, είς πολλούς πράγματι ένέ- 
πεσα δισταγμούς ποιον έξ δσων ή τε άρχαία καί 
ή νεωτέρα ήμών γλώσσα βρίθουσι μέτρων ήδύ
νατο να έξεικονίση μέν προσφορώτερον χαρα
κτήρας είς διηνεκή ευρισκομένους άντίθεσιν, νά 
περιγράψη δέ ζωηρότερον τόπους καί πράγματα 
δλως έναντία άλλήλοις· σκεφθείς δέ βτι έν τφ 

άρχαίω ήρωϊκώ έξαμέτρω, ό πατήρ πάσης ζώσης 
ποιήσεως έξύμνησε τά τε ανδραγαθήματα τών 
’Αχαιών καί τδν οικιακόν βίον τής Πηνελόπης, 
διενοήθην βτι τό συγγενές αύτώ δακτυλικόν έξά- 
μετρον τής νεωτέρας ήμών γλώσσης ήδύνατο νά 
χρησιμεύση πρδς τόν άνω σκοπόν· έπι τή βάσει 
λοιπόν τής άνω σκέψεως παρέδωκα εις τδ υψη
λόν τοΰτο μέτρον τδ υψηλόν τοΰτο άγλαίσμα τής 
’Αγγλικής Φιλολογίας. Μετεχειρίσθην δέ ελευ
θέριο; τήν είς τδ μέσον τοΰ τρίτου ποδδς τομήν 
τοΰ στίχου, ΐνα διαμείνω δσον τδ δυνατόν πι
στότερος είς τάς εκφράσεις τοΰ Ποιητοΰ.

Αί περικοπα’ι τάς όποιας αποστέλλω ύμΐν 
εΐνε α'. ή έν άρχή τού τρίτου βιβλίου έπίκλησις 
τοΰ ποιητοΰ πρδς τδ φώς, καί β'. ή άρ/ή τού 
τετάρτου βιβλίου, περιλαμβάνουσα τόν πάντων 
λαμπρότερων μονόλογον τοΰ Σατανά· πρδς εύχε- 
ρεστέραν δέ κατάληψιν κυρίως τοΰ πρώτου μέ
ρους, προλαμβάνω νά σημειώσω όλίγα τινά, τά 
έξής· —

Εΐνε τοΐς πάσι γνωστόν οτι ό Ποιητής μετά 
τήν έπίκλησιν πρδς τήν Μούσαν καί τδ άγιον 
Πνεύμα, άρχεται τού θέματος αύτού παριστών 
τον Σατανάν μετά τών δπαδών του κυλιομένους 
έντός λίμνης πυρδς καί έν μέσφ παντελούς σκό
τους κολάσεως. 'Ότι δέ τά δύο πρώτα βιβλία τοΰ 
έπους έχουσιν ώς κέντρον αύτδν τον Σατανάν, ήτοι 
τδ πονηρόν, τοΰτο καταφαίνεται ούχί μόνον έκ 
τών ζοφερών χρωμάτων δΐ ών ό Ποιητής έξεικο- 
νίζει τόν χαρακτήρα τοΰ άρχιδαίμονος, άλλά καί 
έκ τής έξοχου τέχνης μετά τής όποιας ό Ποιητής 
παριστα αύτόν προσκαίρως θριαμβεόοντα καί παν 
κώλυμα ύπερτερούντα· καί τώ δντι, έγείρεται 
έκ τών φλογών, καλεΐ τάς δυνάμεις του, προε
δρεύει τού συμβουλίου τών δαιμόνων καί άπο- 
φασίζει νά διέλθη τδ χάος πρδς άνεύρεσιν τής 
Γής · κωλυόμενος δέ ύπδ τοΰ θανάτου καί τής 
'Αμαρτίας προ τών πυλώνων τής κολάσεως, έπι- 
τυγχάνει όμως τήν έξοδον αύτού έκ τού τόπου τής 
καταδίκης- διέρχεται δέ τό χάος καί θριαμβεύει 
πάντων τών κινδύνων- ή περιγραφή τών άνω 
άποτελεΐ εικόνα ζοφεράν, εικόνα σκότους, άπδ 
τής όποιας ό Ποιητής δέν έστρεψε τδ βλέμμα 
τής διανοίας έπι δύο ολόκληρα βιβλία. ΙΙλήν, 
έπι τέλους, άμυδρα φωτός άκτίς άπαυγάζουσα 
έν τώ πνεύματι αύτοΰ άγει ήδη αύτδν είς ύψος 
άπρόσιτον, δτε έν τφ Τρίτφ Βιβλίφ ό ποιητής 
προτίθεται ούχί μόνον τήν περιγραφήν τού ού- 
ρανού, άλλα τήν έξεικόνισιν τής ύψίστης αγα
θότητας έν τώ λαμπρό έκείνφ διαλόγφ μεταξύ 
ΙΙατρδς καί Πού, έν φ προφητεύεται ή ένσάρ- 
κωσις τοΰ Κυρίου ήμών, ή σταύρωσις αύτοΰ καί 
ή λύτρωσις τοΰ άνθρωπίνου γένους. Ό Ποιητής 
λοιπόν έχει μέγα έργον νά έκτελέση· άπδ 
τών βαθύτατων άβύσσων τοΰ σκότους πρόκειται 
ν άνέλθη είς τά ούράνια κράτη τοΰ φωτός, άπό 
τής ζοφερά; είκόνος τοΰ πονηρού μεταβαίνει είς 
τήν έξεικόνισιν τής ύψίστης άγαθότητος. Τδ 
υπεράνθρωπου τούτο έργον ήν άδύνατον νά έκτε- 
λεσθή άνευ θαυμασία; τινδς κλίμακας, ούτως 
ειπεΐν, τήν οποίαν ό ποιητής έφεΰρεν έν τή 
έπικλήσει αύτοΰ προς τδ Φώς, δπερ καί μόνον 
ήδύνατο νά δείξη αύτώ τήν πρδς τά ούράνια 
άγουσαν οδόν. Αί έκφράσεις τοΰ ποιητοΰ — 
τότε έστερημένου τού τής δράσεως δώρου — 
είσί παθητικώταται· καί δικαίως δύναται τις 
νά όμολογήση οτι οί ολίγοι ούτοι στίχοι άπο- 
τελούσιν ούχί μόνον τήν κορωνίδα τοΰ βλου έπους, 

άλλά καί τοΰ στέμματος τής ’Αγγλικής φιλο
λογίας τδν φαεινότερον άδάμαντα.

ΊΊ δέ έτέρα περικοπή παριστα τδν Σατανάν 
έπι τοΰ όρους Νιφάτου, έρμαιον ρυπαρών παθών 
συζητεΐ καθ ’ έαυτόν περί τοΰ πρακτέου καί μετά 
πολλάς σκέψεις αποφασίζει νά έπιχειρήση τήν 
πλάνην τοΰ άνθρωπίνου γένους.

’Εκ τούτου ό ποιητής μεταβαίνει άμέσως 
είς τήν περιγραφήν τοΰ παραδείσου καί τήν 
έξεικόνισιν τού καθημερινού βίου τών πρωτο
πλάστων· θεατής δέ τής είκόνος ταύτης ισταται 
έπι γής ό Σατανάς. Τήν είς τά άνω άναφερο- 
μένην ύλην θέλω πέμψη ύμΐν διά τδ προσεχές 
τεύχος τοΰ "'Εσπέρου”.

Διατελώ μετά τής προσηκούσης ύπολήψεως 
ύμέτερο;

’Αλέξανδρος Σ. Κάσδαγλης.

Η ΕΠΙΚΛΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΩΣ.

(Δακτύλικον έξάμετρον. Τομή έλευθέρα.)

Χαΐρε, ώ άγιον Φώς, τ’ ούρανοϋ δημιούργημα πρώτον, 
Είτε άκτίς συν-Αίώνίος Σύ Αίωνίιρ ύπάρχης! 
Δύναμαι άρά γε ΐνα Σέ άμεμπτος ούτω καλέσω; 
Φώς ό θεός, πρό αιώνων έν λάμψει τή Σή άπροσίτω 
Μένων, ύπάρχει έν Σοί, έν τή Σή ύπερλάμπρω έκχύσει. 
Ναί, τής έκλαμπρου ούαίας άπλάστου έξ ής ή άρχή Σου! 
Η προτιμάς νά καλέσω Σε, ρεύμα αγνόν τοϋ αέθέρος; 

Τίς όμως δύναται ΐνα τήν άφατον φθάση πηγήν Σου; 
ίΐρ'ιν ή ό ήλιο;, πριν ό ουράνιος θόλος ύπάρξη, 
Σΰ προϋπήρχες · φωνήν τοϋ 'Γψίότου όέ άμα άκαϋσαν, 
Ωσπερ μέ πέπλον, τόν κόσμον έλθόντα έκ σκότους 

άίύσσου, 
Σύ έπεκάλυψας, μόλις κτηθέντα έκ χάους άπειρου. 
ΙΙδη τάς πτέρυγας πλήττων μέ πλείονα τόλμην καί 

θάρρος, 
Σέ έπισκέπτομαι πάλιν, άφήσα; τό Στύγειον ρεύμα, 
Καίτοι μακρόν πλανηθεί; εί; τά βάθη τοΰ σκότους 

έκείνου,
Οτε πετών κ’ έν τφ μέσφ τελείου πλανώμενος σκύτους, 
Φθόγγοι; έτέροι; έκείνων τής λύρας Όρφέως έξύμνουν 
Πάντα τ' απόκρυφα Χάους καί αμα Νυκτός Αιωνίου! 
Μοϋσα ουράνιος τότε ώοήγει τήν πτήσιν έκείνην 
Ωσπερ ήγήτωρ διδάσκουσα πώς εί; τοϋ σκότους τά 

βάθη
Δύναμαι ΐνα χωρώ κ’ έν τφ άμα ν’ άνέρχωμαι πάλιν- 
Μόχθος βαρύ; καί έπίπονος δν καταβάλλουσ' ολίγοι! 
Νϋν δέ σωθεί;, Σ’ επισκέπτομαι πάλιν κ’ αισθάνομαι 

δνταις
Λάμψιν τήν Σήν, ζωτικήν τε καί έξοχον. Σύ πλήν, ώ 

Φώς μου,
Ταύτας τάς όψεις μου φεύγεις, ούδέ έπισζ.έπτεσαι πλέον, 
Μάτην αύται περιστρέφονται ΐνα τάς Σάς συναντήσουν 
Λάμψεως πλήρεις άκτΐνας, ήμέραν νά ϊδωσι πάλιν, 
Μάταιος κόπος ! ούδέ τής αυγής γλυκοχάραγμα βλέπουν! 
Τόσον πυκνή ή σταγιον ή στειρεύσασα τούτων τά;

Τόσον τό κάλυμμα μέλαν τ’ δράσεως δώρον καλύψαν! 
ΙΙλήν τό δυστύχημα τούτο δέν μ’ έκαμεν ώστε νά παυσω 
Ινα πλανώμαι μονήρης έκεΐ ένθα Μοϋσαι συχνάζουν, 

Ναί, είς ύδάτων πηγάς διαυγείς, είς τά σύσκια άλση. 
Είτε είς άκρας τών λόφων, χρυσάς ύπ’ άκτίνων ήλιου, 
’Ών πετρωμένος ύπ’ έρωτος Βμνων κ’ όσιων ασμάτων. 
Σέ οέ πρό πάντων, Σιών, καί τάς όχθας τών σών 

ρυακίων
Λπερ μέ άνθη στολίζουσι πρόποδας σοΰ τούς όσιους, 

Ί’έουσι δέ κελαρύζοντα, νϋν επισκέπτομαι πάσαν 
Νύκτα, ούδέ λησμονώ τά όνόματ*  έκείνων τών δύο 
Οϊτινε; μοίραν έμή παρομοίαν ύπέστησαν πάλαι, 
Είθε κάγώ κατά φήμην αύτούς νά ώμοίαζον, Μοϋσα, 
θάμυριν ή Μαιωνίδην, τυφλούς ραψφδούς άμφοτέρους, 
II Τειρεσίαν, Φινέα, τυφλούς άρχαιότητος μάντεις. 
Είτα τρεφόμενος σκέψεσιν, αΐτινες μόναι γεννώσιν 
Ενδον έμοΰ μελφδίας γλυκείας καί φθόγγους ασμάτων, 
Ωσπερ έν σκότει νυκτός αηδών τήν φδήν της τονίζει 
Μέσφ δέ φύλλων τών δένδρων τό πένθιμον άσμά της 

ψάλλει, 

Οΰτω έν μέσφ νυκτός διαρκούς ευρισκόμενος ψάλλω. 
Οδτω τοϋ έτους αί ώρ’ έπανέρχοντ'· όμοϋ μέ τά έτη, 
Πλήν εί; έμέ ή ημέρα δέν έρχεται πλέον, ώ Φώς μου, 
Οότ’ ή γλυκεία προσέγγισες άμα πρωίας κ’ εσπέρας. 
Άνθη άνοίςεως, ρόδα τοϋ θέρους, ποιμνίων άγέλαι, 
θεία ανθρώπινα πρόσωπα, δέν μ’ έπισκέπτεσθε πλέον! 
Νέφος ζοφώδες έμέ περιβάλλει, αιώνιον σκότος, 
Πάσας τάς βίου άνθρώπων φαιδράς άφαιροόν μοι εικόνας, 
Γνώσεως δέ τήν παγκόσμιον βίβλον κρατεί κεκλεισμένην, 
φύλλον κενόν δ’ άντ αύτής πρό όμμάτων μου μόνον 

ύπάρχει.
Πάντα τά έργα τή; Φύσεως νϋν δι' έμέ δέν ύπάρχουν, 
Ναί, ήφανίσθησαν ταΰτα, δέν φαίνονται πλέον έμπρός 

μου.
Άμοιρος ουτω τοϋ δώρου όράσεως ών. μηδέ βλέπων, 
Πάντοτ εύρίσκω ’κλεισμένου τόν ένα πυλώνα σοφία;! 
Λάμψον έσώτερον ίθεν, ούράνιον φώς, είς τόν νοϋν μου, 
Πάσα; έμοΰ τάς δυνάμεις νοδς όιαφώτισον ήδη, 
(Ιμματα θές έν αύτφ. τήν ομίχλην καθάρισαν πάσαν, 

Σκόρπισαν ταύτην καλώ;, ΐνα ΐδω σαφώ; κ’ εξυμνήσω 
Πράγματ’ άπρόσιτ', άόρατα δέ εί; τά; Κψεις άνθρώπων!

Μίλτωνο; άπολεσθείς Παράδεισος 
έκ τοΰ Τρίτου Βιβλίου 

‘Αλέξανδρος Σ. Κάσδαγλης.

0ΛΙΒ1ΕΡ0Σ ΓΟΛΔΣΜΙΘ.
'Υπό Μακώλβϋ.

(Μεθερμ. ύπό Παρασκευής ΑΙ. Ηεοχάρη.)

(Συνέχεια καί τέλος.)

'Η επιτυχία τών μυθιστορημάτων παρότρυνε 
τόν Γόλδομιθ καί εί; δραματικά έργα. Έγραψε 
τό δράμα " ό καλό κ ά γ α θ ο ς ά νή ρ”, δπερ ήξιζε 
βελτίονο; τύχης έκείνη; ήν έλαβε. Ό GakhiCK*)  
ήρνήθη τήν παράσταείν του έν τώ θεάτρου Drury 
Lane. Τφ 1768 παρεστάθη έν Covent Garden, 
ένθα έτυχε ψυχροτάτης ύποδοχής. 0 συγγρα- 
φεύί δμως ώφελήθη έκ τών παραστάσεων καί 
τής πωλήσεω; τής ιδιοκτησίας άντι 500 λιρ. 
ήτοι πεντάκις πλέον ή δσον έλαβεν άντί τοΰ 
'"Οδοιπόρου” καί τοΰ "’Εφημερίου τής Οΰεκ- 
φήλδης” συνάμα. Καί έν τφ δράματι τούτφ ή 
ύπόθεσις εΐνε κακή, άλλ’ έν τισι περιόδοις ενυ
πάρχει έξαισία άστειότης μή συμφωνούσα δμως 
τή τότε καλλαισθησία τοΰ κοινού. ’Άχάρις καί 
άνοστο; κωμφδία ύπό τόν τίτλον "προσποιητή 
λεπτότης” (False Delicacy) λίαν ηύνοήθη ύπό 
τοΰ κοινού. Τού συρμού ήν τότε παθολογικός 
ρωμαντισμός καί διά τούτο επί τινα χρόνον 
έχύνοντο περισσότερα δάκρυα έν ταΐς κωμφοίαις 
ή έν ταΐς τραγωδία'.; καί άστειότης προκαλοΰσά 
τι πλέον τού σοβαρού μεδιάματος τών θεατών 
έθεωρεΐτο χυδαία. Τούντεύθεν δέν εΐνε παρά
δοξον έάν ή καλλίστη σκηνή έν τφ "καλοκάγάθφ 
άνδρί”, έν ή ή δεσποινίς Highland ευρίσκει 
τόν έραστήν της συνοδευόμενον ύπό τοΰ δικαστοΰ 
καί τής έν πλήρει στολή συνοδίας τούτου, έσυ- 
ρίχθη άπανθρώπω; καί άπηγορεύθη ή έπανά- 
ληψις τής παραστάσεως.

Τφ 1770 έξεδόθη ή "Έρημωθεϊσα κώμη” 
(Deserted Village). Ώς πρός τό ύφος καί τήν 
στιχουργίαν τό περίφημου τοΰτο ποίημα εΐνε 
πάντη ίσόβαθμον καί ίσως ύπέρτερον τοΰ "οδοι
πόρου”, προτιμάται δέ τούτου ύπό τών πολλών 
άναγνωστών τών νομιζόντων δτι καλλίστη χρήσις 
ύποθέσεως εΐνε ό συνδυασμός αύτής τερπνοΐς 
άϊεκδότοις. Πολλοί νοήμονες κριταί δμως θαυ- 
μάζοντες άφ’ ένός τήν καλλονήν τών λεπτο
μερειών τούτου, λίαν δυσαρεστοΰνται άφ’ έτέρου 
επί άσυγγνώστφ σφάλματι έπεκτεινομένφ καθ’ 
ολον τό ποίημα. Ιό σφάλμα τοΰτο δέν έγκειται 
εν τή περί πλούτου καί πολυτελείας θεωρία, ήν 

πολλάκις έψεξε πολιτικός οικονομολόγος. Καί 
τφ οντι ή θεωρία εΐνε έσφαλμένη, άλλά τό ποί
ημα ύπό τήν έποψιν ταύτην δέν δύναται νά 
Οεωρηθή άπολύτως κατακριτέον. Ιό κάλλιστον 
τής λατινικής γλώσσης καί δή τό κάλλιστον 
πάσης γλώσσης διδακτικόν ποίημα, έγράφη είς 
ύπεράσπισιν τοΰ άνοητοτάτου καί εύτελεστάτου 
συστήματος τής φυσικής καί ηθική; φιλοσοφίας. 
Παρέχεται συγγνώμη τώ ποιητή κακώς σκεπτο- 
μένφ, άλλ’ ούδέποτε κακώς περιγράφοντι. παρα- 
τηροΰντι τοσοΰτον έπιπολαίως τον σύγχρονον 
αύτώ κόσμον, ώστε αί εικόνες του ούδεμίαν 
έχουσιν ομοιότητα τοΐς πρωτοτύποις, παράγοντι 
έκ τού πραγματικού βίου άλλόκοτα μίγματα ου
δέποτε συνυπάρξαντα ούδέ δυνάμενα νά συνυ- 
πάρξωσι. Τί ήθέλομεν είπεΐ περί ζωγράφου 
ζωγραφοΰντος άναμίξ έν μια καί τή αύτή εικονι 
τόν αύγουστον καί Ιανουάριον καί παρά θερινήν 
σκηνήν πεπηγότα ποταμόν παριστώντος; Καί θα 
ήτον άράγε άρκούσα ή δικαιολογία, δτι έκαστον 
μέρος ιδία διακρίνεται διά τόν λαμπρόν χρω- 
ματισμόν, δτι οί πράσινοι περίβολοι, αι καρπών 
βρίθουσαι μηλέαι, οί ήλιοκαεΐς θερισταί άπο- 
μάσσοντες τον ιδρώτα άπό τού μετώπου, εινε 
επιτυχές καί καλόν; είτα δέ έν αύτή ταύτη τή 
είκόνι εΐνε δυνατόν νά παρασταθή καλώς πάγος 
καί παιδία ζωηρώς παγοδρομοΰντα; Ιοιαύτη 
είκόνι Ομοιάζει λίαν ή "έρημωθεϊσα κώμη , ήτις 
σύγκειται μονονουχί έξ άσυναρτήτων άντικειμενων. 
Ή κώμη έν μέν τή άκμή αύτής εΐνε άγγλιζή, 
έν δέ τή παρακμή ιρλανδική. ΊΙ εύτυχια και 
ή δυστυχία, άς ό Γόλδσμιθ συνήνωσεν έν τώ 
αύτώ σημείφ άνήζουσι χιόραις διάφοροι; και 
διαφόρφ προόδου βαθμφ. Ούδέποτε βεβαίως 
είδεν έν τή γενετείρα αύτοΰ Ιρλανδία; τοιοΰτον 
έπίγειον παράδεισον, τοιαύτην εύπορίαν, εύχα- 
ρίστησιν καί ήσυχίαν, οΐαν έν τώ Auburn αύτού. 
Ούδέποτε βεβαίως θά είδεν έν ’Αγγλία άπαντα; 
τούς κατοίκους τοΰ έπιγείου τούτου παραδείσου 
αίφνης καταλείποντας τήν πατρίδα καί μετοιζοΰν- 
τας είς ’Αμερικήν. ’Ίσως είδε τήν κώμην ταύ
την έν Kent, τήν δέ μετοικεσίαν έν Munster, 
άλλά συνδέσα; άμφότερα ταΰτα παρήγαγέ τι, 
μήπω ύπάρξαν ζαί δπερ ούδέποτε θά ίδη τις εν 
ούδενί τής οικουμένης χώρω.

Τώ 1773 ό Γόλδσμιθ έπειράθη νά παραστήση 
τό δεύτερον έν τφ θεάτρω Covent Garden κω- 
μφδϊαν ύπό τόν τίτλον Κλίνει δπως νικήση’ 
(She stoops to conquer). Ό διευθυντής τοΰ 
θεάτρου μόλις έπείσθη νά έπιτρέψη τήν παρά
στασή αύτής. Αί συγκινητικά1, κωμφδίαι έξη- 
κολούθουν πρωτεύουσα'., άλλ’ αί κωμφδίαι τού 
Γόλδσμιθ δέν ήσαν συγκινητιζαί. Τό δράμα 
"Καλοκάγαθος άνήρ” ήτο λίαν κωμικόν καί άπε- 
τύγχανε, άν καί ή έν τούτφ άστειότης ήτο μέ
τρια παραβαλλομένη τή έν τφ Κλίνει δπως 
νικήση”, ήτις πράγματι εΐνε άμίμητος κωμωδία 
είς πέντε πράξεις. Έν τή περιπτώσει ταύτη 
δμως ή μεγαλοφυία έθριάμβευσε καί έν άπάσαις 
ταΐς θέσεσι τοΰ θεάτρου, άπό τού ύπερφου μέχρι 
τού ίσόγεω, ό γέλως έκυβέρνα. Έάν δέ ένθους 
τις οπαδός τοΰ Kelly ή τού Cumberland*)  
ήθελε τολμήσει νά συρίξη τήν κωμφδίαν ή νά 
έκδηλώση άνίαν θ’ άπεσιώπων αύτόν άμέσως 
διά γενικών κραυγών "έξω, έξω!” — Δύο 
γενεαί κατόπιν έπεδοκίμαζον τάς κατ’ έκείνην 
τήν έσπέραν έξενεχθείσας κρίσεις.

Συγγράφων ό Γόλδσμιθ τήν "Έρημωθεΐσαν 
κώμην” ένησχολεΐτο ταύτοχρόνως καί εί; ετερα 
έργα ποικίλης ύλης παρέχοντα αύτώ μικράν μέν 
φήμην, μεγίστας δέ χρηματικά; ώφελείας. Συ- 
νέταξεν είς χρήσιν τών σχολείων ιστορίαν τής

*) Άμφότεροι έγκριτοι άγγλοι κωμικοί τής 18 
έκατονταετηρίδος.

'Ρώμης άντί 300 λιρ. στερλ. ιστορίαν τής ’Αγ
γλίας άντί 600, ιστορίαν τής Ελλάδος άντί 250 
καί φυσικήν ιστορίαν άντί 800 γουινεών. Τάς 
συγγραφάς ταύτας παρήγεν άνευ πολλών μόχθων 
έκλέγων έκ γνωστών ογκωδών ή δοκίμων έργων 
ύλην, ήν συντόμως μέν, άλλ’, ώς έθος αύτώ, 
σαφώς, καθαρώς ζαί γλαφυρός έξέθετε χάριν 
τών παίδων άμφοτέρων τών φύλων. ’Αλλ’ ούχ 
ήττον περιέπιπτεν είς λάθη, διότι ούδέν έγί- 
νωσκεν έμβριθώς. Οΰτω φερ’ ειπεΐν έν τή ιστο
ρία τής ’Αγγλίας λέγει δτι ή Naseby*)  κεΐ
ται εν τή Yorkshire, τό δέ λάθος τοΰτο δέν 
διόρθωσε ζαί έν τή μετατυπώσει τοΰ βιβλίου. 
Ώς παράφρονα δέ ήδύνατο νά έκλάβη τις αύτόν 
άναφέροντα έν τή έλληνική ιστορία μάχην με
ταξύ 'Αλεξάνδρου τοΰ Μεγάλου καί τού Μοντε- 
ζούμα**),  έν τή ζωολογία αύτοΰ μετά πεποιθή- 
σεως καί σοβαρότητο; διηγείται άλλοκότους 
μύθους, ους εΰρισκεν έν οιολίοις περιηγητών 
περί γιγάντων τής Παταγονίας, περί πιθήκων 
δημηγορούντων καί νυχτερίδων συζητουσών. Ό 
Johnson λέγει δτι αί ζωολογικαί γνώσεις του 
έξικνοΰντο μόνον μέχρι τής διακρίσεως τής άγε- 
λάδος άπό τού ίππου. Όπόσον μικρά; γνώσεις 
έκέζτητο περί φυσικών επιστημών καταδείκνυται 
άρκούντως έκ τών έξής δύο άνεκδότων. Ήρ- 
νεΐτό ποτέ δτι ό ήλιος διαμένει μακρότερον έν 
τ<ΐ> βορείφ ή έν τώ νοτίφ σημείφ. Μάτην άνέ- 
φερον αύτώ τήν γνώμην τού Μωπερτίου (MaU- 
PEHTlus). "Τί μοι άναφέρετε τόν Μωπέρτιον, 
άνέκραξε, έγώ έννοώ τά τοιαΰτα κάλλιον.” ’Άλ
λοτε καί έκ τούναντίου πρός τάς ιδίας αισθήσεις 
διετείνετο επιμένω; καί σχεδόν άγανακτών οτι 
έμάσσα τήν τροφήν κινών τήν άνω σιαγόνα.

’Ολίγοι συγγραφείς συνετέλεσαν μάλλον τού 
Γόλδσμιθ είς τό νά καταστήσωσιν εύκολα καί 
τερπνά τά πρώτα βήματα είς τήν όδόν τής έπι- 
στήμης. Αί έπιτομαί αύτοΰ λίαν διαφέρουαι 
τών κοινών συγγραφέων. Είς τήν τέχνην τοΰ 
συλλέγειν ύλην ζαί συναρμολογεΐν αύτήν ήτο 
μέγας ζαί άμίμητος. Τούντεύθεν δέ αι ίστοριαι 
τής ‘Ρώμης καί τής ’Αγγλίας πολύ δέ μάλλον 
αί περιλήψεις αύτών, ά; αύτός έφιλοπόνησεν, 
εΐνε άξιαι άναγνώσεως. Έν γένει ούδέν εΐνε 
ήττον έλζυστιζόν ή έπιτομή· άλλ αί έπιτομαί 
τοΰ Γόλδσμιθ καίτοι λίαν σύντομοι εΐνε πάντοτε 
τερπναί ζαί ύπό εύφυών παίδων άναγινωσζό- 
μέναι θεωρούνται ούχί ώς μάθημα άλλ ώς 
εύάρεστος άνάγνωσις.

Νΰν ήδύνατο ό Γόλδσμιθ νά θεωρήται εύ- 
τυχής, διότι είχε πάντα τά μέσα άνέτου καί δή 
καί πολυτελούς βίου έν συγκρίσει τφ παλαι 
ποτέ, δτε ήναγκάζετο νά κοιμάται πολλάκις έν 
σιτοβολώνι ή έπι θρανίου καπηλειού. Ή με
γάλη αύτοΰ φήμη όσημέραι έμεγαλύνετο. Έφοίτα 
είς τάς καλλίστας ζαί εύφυεστάτας συνανα- 
στροφάς, έν αί: άνεπτύσσοντο οί τρόποι τού συ- 
ναναστρέφεσθαι. Ούδέποτε ίσως συνηντήθησαν 
τέσσαρες τοσοΰτον εύφραδεΐς άνδρες, οϊοι ό John
son, ό Bvuke, ό Beauclebk καί ό Garrick, 
ών έκαστο; εΐχεν ίδιον τού λαλεΐν τρόπον. Έπε- 
θύμει νά συμμετάσχη τής έπι εύγλωττία φήμης 
των, άλλ’ ούδέποτε φιλοδοξία άπέτυχε τόσον 
οίκτρώς. Καί τώ οντι εΐνε λίαν παράδοξον δτι 
άνήρ μετά τόσης σαφήνειας, ζωηρότητος καί 
χάριτος συγγράφιυν καθίστατο όσάκι; συνήπτεν 
ομιλίαν θορυβώδης καί μωρός· καί δμως περί 
τούτου ούδεμία άμφιβολία υπάρχει. Τόσον εκ
πληκτική ήτον ή διαφορά· τών οημοσιευθέντων

**) Ή κώμη αΰτη κεΐται έν τή κομητεία North- 
ι mpton καί εΐνε γνωστή διά τήν σπονδαίαν νίκην τοϋ 
Κρόιχοελ τή 14 ’Ιουνίου 1645.

*) ‘Ω; γνωστόν ούτος, τελευταίος κυρίαρχο; τοϋ 
Μεξικοϋ κατακτηθέντος ύπό τών Ισπανών, έζησε κατά 
τόν 16'jv αιώνα. 
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έργων του άπό τών τό έρζος τών δοόντων του 
έκφευγουσών ανοησιών, ώστε ό Horace Wal
pole*)  ώνόμαζεν αύτόν έμπεπνευσμένον βλάκα. 
Ό Chabnier άπεφήνατο Οτι δάσκαλον ήτο νά 
πιστεύση τις δτι τοιοΰτος μωρός φλύαρος ήδυ- 
νήθη νά συγγράψη πράγματι τόν "'Οδοιπόρον”. 
'0 Boswell έλεγε περιφρονητιζώς δτι λίαν 
καθηδύνετο άκούων φλυαροΰντα τόν καλόν Γόλδ- 
σμιθ- — "Ναί, κύριε, άπήντησεν ό Johnson, 
άλλ’ ό Γόλδσμιθ δέν θά ηύχαριστεΐτο άκούων 
αυτός εαυτόν. Οι νόες διαφέρουσιν ώς οί πο
ταμοί. 'Γπάρχουσι διαυγείς και γαλήνιοι πο
ταμοί, ών τδ ύδωρ ευχαρίστως πίνη τις κατά 
τόν ροΰν. Τοιούτοις ποταμοΐς ομοιάζει ό νους 
του Burke και τοΰ Johnson. Άλλ’ ύπάρχουσι 
και ποταμοί, ών τό ύδωρ άμα άντλούμενον είνε 
θολερόν καί άηδές, άλλά διαμένον ακίνητον 
έπί μικρόν αποβαίνει διαυγές ώσπερ κρύσταλλος 
καί ευχάριστου εις γεϋσιν. Τοιουτω ποταμω 
ομοιάζει ή διάνοια του Γόλδσμιθ.” Αί πρώτα·, 
περί οίουδήποτε άντικειμένου ίδέαι τοΰ Γόλδσμιθ 
ήσαν συγκεχυμένα·., μωραΐ, άλλά βραχύς χρόνος 
άπητείτο έως ού σαφηνισΟώσι. Συγγράφων κα- 
τηνάλισκε τόν χρόνον τούτον καί ούτως έφαίνετο 
τοΐς άναγνώσταις του μεγαλοφυής, έν ω όμιλών 
μωρίας μόνον έλεγε καί προύκάλει τδν γέλωτα 
πάντων τών ακροατών του. Μετά θλίψεως 
ήσθάνετο τήν σμικρότητά του έν ταΐς συνδια- 
λέξεσι, διότι διέκρινε μέν άμέσως τά λάθη του, 
άλλά δέν κατίσχυε ν’ άρχη τής γλώσσης του. 
Τδ πνεύμα καί ή ύπερηφανία του ήνάγκαζον 
αύτδν νά έπιχειρή τι, οΰπερ ουδέποτε έπετόγ- 
χανε. Μετά πάσαν δοκιμήν ήσθάνετο δτι έξε- 
τέθη, δι’ ο μετ’ αισχύνης καί λύπης ϋπεχώρει 
ίνα μετά τινας στιγμάς περιπέση πάλιν είς τό 
αυτό λάθος.

*) Σπουδαίος και ευφυέστατος συγγραφεύς,

Καίπερ τοσοΰτον θαυμαζόμενος όπο τών οπα
δών του διά τάς συγγραφάς του, ούδέν ήττον 
προσεβλέπετο ύπ’ αύτών εύγενώς μέν άλλ’ ούχί 
καί άνευ περιφρονήσεώς τίνος. Καί πράγματι 
έν τω χαρακτήρι του άνεύρισκέ τις πολλά μέν 
αξιαγάπητα, άλλ’ όλίγα άξια έκτιμήσεως. ΊΙ 
καρδία του ήτο πραεΐα μέχρι» αδυναμίας καί 
ήτο τόσον γενναιόφρων, ώστε έλησμόνει νά ήνε 
δίκαιος. I οσοΰτον δέ προθύμως ϋπεχώρει ταΐς 
υβρεσιν, ώστε ήδύνατό τις εϊπεΐν δτι προύκάλει 
αυτας και ήτο τόσον μεγαλόδωρος πρός τούς 
πτωχούς, δύστε ούδέν έναπελείπετο αύτω διά τόν 
ράπτην καί τδν ζρεωπώλην. Ούχ ήττον όμως 
ήτο κενόδοξος, τρυφηλός, μικρολόγος, φλύαρος, 
καί απρονόητος. Τω άπεδίδετο προσέτι έλάτ- 
τωμα λίαν ποταπόν, ό φθόνος- άλλά τό γεγονός 
δτι βασανιζόμενος ύπ’ αύτού ήναγκάζετο πολ- 
λάκις νά στενάζη, δέν επιτρέπει ήμΐν νά πιστεύ- 
σωμεν δτι ήθέλησε νά παραβλάψη καί τήν 
ύπόληψιν οίουδήτινος τών αντιπάλων του διά 
κακεντρεχών τεχνασμάτων. Τδ βέβαιον είνε δτι 
ήτο ήττον φθονερός καί μάλλον απρόσεκτος. 
Παν δ,τι είχεν έν τή καρδία έφερε καί έπί τών 
χειλέων. ΙΙάντα τά μικρά εκείνα δείγματα τής 
ζηλοτυπίας, άτινα είνε κοινότατα παρά, τοΐς λο- 
γιοις και άτινα ούτοι κρύπτουσι μετά μεγάλης 
προσοχής, ώμολόγει ό Γόλδσμιθ μετά νηπιακής 
άπλότητος. Ότε ήσΟάνετο ζηλοτυπίαν αντί νά 
ϋποκρίνηται αδιαφορίαν καί νά έζφέρη κρίσιν 
δια προσπεποιημένου έπαίνου καί κρύφα νά 
καζολογή, ώμολόγει άπασιν δτι έζηλοτύπει. 
— "Μή έμίλει, παρακαλώ, τοιουτοτρόπως περί 
Johnson, έλεγε τω Boswell, διότι μοΰ σπα- 
ράσσεις τήν καρδίαν.” Ό Georg Stevens καί 
ο Cumberland θα ησαν δολιώτεροι καί δέν 
6ά ώμολόγουν τοιοΰτό τι, έκ τούναντίου δέ ήθελον 
έπαινέση τδν παρ’ αύτών φθονούμενον, εΐτα δέ 

λοιδορήση αύτόν άνωνύμως έν ταΐς έφημε- 
ρίσιν.

Έπί μαζρόν έθεωρεΐτο ύπδ τού κοινού ό 
Γόλδσμιθ ώς μεγαλοφυής, άλλά καί ώς κατα- 
οεοικασμενος ύπδ τής ειμαρμένης νά παλαίη 
ζατα προσκομμάτων, άπερ έπί τέλει συνέτριψαν 
τήν καρδίαν του. Τοιαύτη τις ε’.κ.ών δέν απέχει 
πολύ τής αλήθειας. Πριν ή παραγάγη σπου
δαίου τι έργου ύπέφερε σκληράν πενίαν, άλλά 
καί μετά τήν δημοσίευσιν τού "'Οδοιπόρου” 
αύτός μόνος έγένετο αίτιος τής καταστροφής του. 
Ίά έσοδά του έν γένει κατά τά έσχατα έτη τού 
βίου του ύπερέοαινον 400 λίρ. ένιαυσίως. Οίος- 
δήποτε άγαμος βιών έν Temple καί έχων τόσον 
εισόδημα ήδύνατό νά όνομασθή πάμπλουτος. 
Έκ. δέκα εύγενών νέων σπουδαζόντων τά. νομικά 
ουοε είς είχε τοσοΰτον ποσόν. Άλλ’ ούτε οί 
θησαυροί, ούς ό λόρδος Cl.YVE έφερεν έκ Βεγ
γάλης, ούτε οί τού Sir Lawrence Dundas 
εκ Γερμανίας ήθελον άρκέσει τω Γόλδσμιθ. 
Έδαπάνα διπλάσια τών δσα είχε, ένεδύετο κου.- 
ψώς καί πολυτελώς. έδιδε γεύματα λουκούλλεια 
καί ελάτρευε καλλονάς πολλά άπαιτούσας. Δέον 
νά ειπωμεν πρός τιμήν τής καροίας καί ούχί 
τού νοός του δτι πάντοτε προθύμως έδιδε μίαν 
ή πέντε ή δέκα γουινέας καί τούτο ζατά τήν 
ζαταστασιν τοΰ θυλακίου του τω άφηγουμένιρ 
αύτω δυστύχημα, έστω καί ψευδές. Δέν έδα- 
πανα δε τα χρήματά του μόνον είς ενδύματα, 
ευωχίας, άτοπους έρωτας καί άκαίρους έλεη- 
μοσύνας, άλλ' έκ νεαράς ηλικίας υπήρξε χαρτο- 
παίκτης καί δή ό μάλλον ριψοκίνδυνος καί άδε- 
ξιώτατος. Τάς ημέρας τής άναποφεύκτου αύτοΰ 
δυστυχίας προσεπάθει νά βελτίωση τήν θέσιν 
του διά πρόσκαιρων μέσων καί δή έδανείζετο 
χρήματα παρα τών βιβλιοπωλών ύπισχνούμενος 
συγγράμματα, άπερ ούδέποτε ήρχιζεν. Άλλ’ 
επί τέλει καί ή πηγή αυτή έστείρευσεν. Τά 
ΖΗ’Θ συνεποσούντο είς 2000 λίρας άτινα 
ούδέποτε ήλπιζεν δτι ήθελε ουνηθή ν’ άποτίση. 
Προσεβλήθη λοιπόν ύπδ νευρικού πυρετού, ον 
τινα εκρινεν εύλογον ό ίδιος νά θεραπεύση. 
Ηθελεν είσθαι ευτύχημα δι’ εαυτόν έάν είχε 

περί τών ιατρικών γνώσεων του τήν αύτήν καί 
τοΐς άλλοις ιδέαν. Καί ίσχυρίζετο μέν δτι άνη- 
γορευθη δ'.δάκτωρ ύπο τού πανεπιστημίου τής 
Παοιας, άλλ’ ουδενί έδειξε τό δίπλωμά του. 
"Δέν μετέρχομαι τήν ιατρικήν, είπέ ποτέ, είμή 
χάριν τών φίλων μου.” — "Μεταβάλετε, παρα
καλώ, τήν άπόφασίν σας, φίλε ιατρέ, άπεκρίθη 
αυτωό BeaUCLERK, καί έξασκήσατε αύτήν μόνον 
χάριν τών ύμετέρων εχθρών.”

Καίτοι έλαβε τοιαύτην λαμπράν συμβουλήν 
συνέταξεν έν τούτοις δ·.’ εαυτόν συνταγήν. Τό 
φάρμακου έπεβάρυνε τήν νόσον του. ΊΙ αδυ
ναμία καί ανησυχία του έξηκολούθει εισέτι. Δέν 
ήδυνατο ούτε νά κοιμηθή. ούτε νά φάγη. "Ή 
κατάστασις υμών είνε χείρων ή δσον ήδύνατό 
τις ν’ άναμένη έκ τού κατέχοντας ύμάς πυρετού, 
είπεν αύτω είς τών ιατρών, είνε ήσυχος ό νους 
υμών;” — ' θύχί, δέν είνε ήσυχος.” Ήσαν 
αί τελευταία·, λέξεις τοΰ Γόλδσμιθ καί άπεβίωσε 
τή 3 Απριλίου 1774 άγων τό 46 έτος τής ηλι
κίας του. Έτάφη έν τή αυλή τής έκζλησίας 
τού Temple, ό δέ τάφος δέν έσημειώθη δι’ έπι- 
γραφής τίνος καί διά τούτο ελησμονήθη. Τή 
κηδεία παρηζολούθησαν ό Burke καί ό Reynold. 
Αμφότεροι οί διάσημοι ούτοι άνδρες έθρήνησαν 

είλικρινώς τόν θάνατόν του. "Οτε ό Burke 
έμαθε τόν θάνατόν του έζλαυσε πικρότατα. Ό 
δέ Reynold συνεκινήθη τοσοΰτον ώστε καθ’ 
δλην τήν ημέραν εκείνην έγζατέλιπε τον τε χρω
στήρα καί τήν πυξίδα αύτοΰ.

’Ολίγον μετά τόν θάνατον τού Γόλδσμιθ έξε- 
δόθη ποιημάτων, δπερ θά συνδέη, έφ’ δσον καί 

ή ήμετέρα γλώσσα ύφίσταται, τά ονόματα τών 
δυο έξοχων φίλων μετά τοΰ δνόματος αύτοΰ. 
Καί άνωτέρω έρρέθη δτι ό Γόλδσμιθ έθλίβετο 
ζωηρώς έπί τω σαρζασμω, δν προύζάλει ή περί 
το όμιλεΐν άδεξιότης του. Μικρόν προ τής 
τελευταίας νόσου του παρεζινήθη ν’ άνταποδώση 
τας ύβρεις ταύτας. Άλλά φρονίμως ποιων κα- 
τέφυγεν είς τήν γραφίδα του καί διά τοΰ δπλου 
τούτου άπεδείχθη ισοδύναμος καί τοΐς άντιπάλοις 
του. Δι’ ολίγων λέξεων περιέγραψεν άφελώς καί 
μετά ζωηρότητος ασυνήθους τούς χαρακτήρας 
εννεα ή δέκα τών έπιστηθίων φίλων του. Καίτοι 
τό εργον τοΰτο δέν έλαβε τάς τελευταίας διορ
θώσεις, ούχ ήττον δέον νά θεωρηθή πάντοτε ώς 
άριστούργημα. Άδυνατοΰμεν δέ ν’ άποζρύ^ωμεν 
τόν πόθον τοΰ νά έξέλειπον τής ώραίας ταύτης 
σκιαγραφίας τέσσαρες ή πέντε βιογραφία·, ούδό- 
λως ένδιαφέρουσαι τοΐς μεταγενεστέροις καί άντ’ 
αύτών νά ήσαν αί τοΰ Johnson, τοΰ Gibbon 
τοσοΰτον έπιτυχεΐς, δσον αί τοΰ Burke καί 
Garrick.

Ενιοι φίλοι τοΰ Γόλδσμιθ έτίμησαν αύτόν διά 
κενοταφίου έν τω Westminster Abbey. Ό 
Nolle Kent ύπήρξεν ό γλύπτης καί ό John
son ενεχάραξε τήν έπιγραφήν. Λυπούμεθα με- 
γάλως δτι ο Johnson δέν έγζατέλιπεν ήμΐν 
διαρκεστερον καί πολυτιμότερου μνημεΐον περί 
τού φίλου του. Π βιογραφία τοΰ Γόλδσμιθ θά 
ήτο ανεκτίμητος προσθήκη ταΐς βιογραφίαις τών 
ποιητών. Ούδείς έτίμα δικαιότερου τοΰ Johnson 
τα έργα τοΰ Γόλδσμιθ, ούδείς έγίνωσκεν άμεινον 
τον χαρακτήρά του καί τάς έξεις καί ούδείς 
ήτον άρμοδιώτερος ινα γράψη μετ’ άληθείας καί 
πνεύματος τάς ιδιοτροπίας άνδρός έχοντος συ
νάμα μεγίστην ευφυΐαν καί αδυναμίαν. Άλλ’ 
ο κατάλογος τών ποιητών έκείνων, είς τά έργα 
τών όποιων προέταξεν ό Johnson τάς βιογρα
φίας κατά παράκλησιν τών βιβλιοπωλών λήγει 
είς τόν Littleton άποθαν. τω 1773. Φαίνεται 
δτι ή γραμμή εκείνη έπέπρωτο ν’ άποκλείση 
βιογραφίαν άνθριύπου, μεθ’ ής ήθελε λήξει ή 
σειρά επιτυχώς. Άλλ’ ό Γόλδσμιθ ύπήρξεν 
εύτυχής έν ταΐς βιογραφίαις του, διότι έντός 
μικρού συυεγράφη ό βίος του ύπδ τοΰ Prior, 
Washington, Irving καί Forster. Ή έπι- 
μέλεια τοΰ Prior χρήζει πλείστων έπαίνων, τό 
ΰφος τοΰ Washington καί Irving είνε 
ριστον, άλλά τήν ύψίστην θέσιν δικαίως κατέχει 
τό έξοχου έργου τού Forster.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝ.
(Ύπό Ε. Reclus.)

(Μετά τριών εικόνων, <5ρα σελ. 133 καί III.)

ΑΙ ΣΥΡΑΚΟΥΣΑΙ.

ΊΙ νήσος, ή περιλαμβάνουσα δ,τι ύπελείφθη 
έκ τής αρχαίας πόλεως τών Συρακουσών, χω
ρίζεται άπό τής Σικελίας έν μέρει μέν διά τά
φρου τεχνητής, ένθα προσορμίζονται αί λέμβοι 
τών άλιέων, έν μέρει δέ ύπό σειράς γεφυρών 
καί έλικοειδών οχυρωμάτων. Πρός βορράν τής 
νήσου έκτείνεται ό ήμικυκλικός δρμος, δστις 
έκαλείτο ό μαρμάρινος λιμήν ένεκα τών πολ
λών μαρμάρινων αγαλμάτων, τών άνεγερθέντων 
εν τή παραλία παρά τών τυράννων Διονυσίου 
καί Άγαθοκλέους. Τά έργα ταΰτα τής τέχνης 
έξηφανίσθησαν προ πολλού, άλλ’ ό δρμος δύνα- 
ται άκόμη νά διατηρήση το όνομά του, καθότι 
οι κατάλευζοι βράχοι, ών αί βάσεις φαίνονται 
δια μέσον τών καθαρών και διαυγών κυμάτων, 
παρέχουσιν εις τόν πυθμένα τής θαλάσσης θέαν 
ώς μαρμάρινου λιθοστρώτου. Αύτός ό κόλπος 
είναι ό παρασχών ζατά τήν άρχαιότητα τοσαύτην

εις 
τού 
ζαιρώ 
ούτος έχει

άκρας 
τό

:άς Συρακούσας σημασίαν, καί είς τά ΰδατα 
οποίου συνετρίβη ή άθηναϊζή υπεροχή έν 

•οΰ Πελοποννησιακοΰ πολέμου. Ο κόλπος 
περιφέρειαν δκτώ χιλιομέτρων, άπο 
τής Όρτυγίας νήσου μέχρι τού άκρω- 
όποϊον έζαλεΐτο άλλοτε Πλημμύριον 

ρόγχος τού χοίρου” 
δύο τούτων 

τ?,ς,
τηρίου,
καί σήμερον καλείται "τό
(Muso di porco). Μεταξύ τών

λέξεων κεΐται τό δριον τό χωρίζον δύο πολι
τισμούς.

Ή νήσος Όρτυγία, ήν οί πρώτοι "Ελληνες 
αποιζοι, οδηγούμενοι παρά τού Κορινθίου Άρ- 
χίου, ήγόρασαν προ 2600 έτών άντί πλακούντος 
εκ μελιτος, είναι ή μόνη κατοικουμένη συνοικία 
τής σημερινής πόλεως τών Συρακουσών. Έπί 
τοΰ ύψηλοτέρου τής νήσου μέρους, δπερ έκαλεΐτο 
ή Αζρόπολις, σώζεται άκόμη ό ναός τής Αθή
νας, ό έφάμιλλος τού τών Αθηνών. Τό μνη- 
μειον τοΰτο δωρικού ρυθμού άριθμεΐ υπαοξιν 
ειζοσιτεσσάρων εκατονταετηρίδων. Πριν ή λη- 
στευθή καί έν μέρει καταστραφή παρά τών ρω
μαίων ανθυπάτων, παρά τών Βυζαντινών καί

, τό ιερόν τούτο τής Άθηνάς ήτο 
στατα διακεζοσμημένον. Γραφαι, 

τής Ελληνικής ζωγραφικής 
έζάλυπτον τούς τοίχους αύτοΰ- ή με- 

ύλη έξ ορειχάλκου έκοσμεΐτο ύπο 
αναγλύφων, έντέχνως 

ι άετώματος έστιλβεν 
τάς άκτΐνας τού ήλιου μεγάλη άσπις ες επι-

τών σεισμών 
μεγαλοπρεπέ 
άριστουργήματα 
τέχνης,
γάλη αύτού 
χρυσών καί ελεφάντινων ι 
είργασμένων · άνωθεν τοΰ
Ο ·

APXA10S ΝΑΟΣ ΕΝ ΑΚΡΑΓΑΝΤΙ.

κεχρυσωμένου χαλκού- ή άσπίς αΰτη ήτο ή 
αίγίς τής πόλεως, καί οσάκις πλοΐον άπέπλεε 
τοΰ λιμένος, ό πρωρεύς κρατών έν χερσί κρα
τήρα άνθοστεφή καί πεπληρωμένον τέφρας έκ 
τοΰ ναού τής "Ηρας, έρριπτε βλέμμα έπί τής 
άσπίδος ταύτης πριν ή προσφέρη τάς συνήθεις 
σπονδάς είς τούς θεούς τής θαλάσσης και τών 
θυελλών. Σήμερον ό περίβλεπτος ναός, ό Παρ
θένων ούτος τών Συρακουσών μετεβλήθη είς έκ- 
κλησίαν άκοσμον δλως. Εννέα κίονες άφ ενός 
καί δώδεκα άφ’ ετέρου μαρτυροϋσιν άκόμη περί 
τής μεγαλοπρεπείας τοΰ άρχαίου ναού. Όλα 
τά άλλα μέρη είτε έξηφανίσθησαν, είτε ήκρω- 
τηριάσθησαν παρά τών νεωτέρων άρχιτεκτόνων, 

οΐτινες άπεδείχθησαν χειρότεροι καί τών Βενε- 
τών καί τών βαρβάρων, οιτινες έλάμβανον τόν 
Παρθενώνα τών Αθηνών ώς σκοπόν τών σφαιρών 
αύτών.

Πλησίον τού ναού τής Άθηνάς καί παρά τήν 
θάλασσαν εύρίσζεται ή γνωστή πηγή τής Άρε- 
θούσης, πηγή άφθονος, ήν τά ΰδατα τής Μεσο
γείου ήθελον πνίξει έάν δέν προεφυλάττετο διά

υψηλού τείχους άπό τής πιέσεως τών θαλασσίων 
κυμάτων. Άλλοτε ή πηγή αΰτη έχρησίμευεν 
ώς κοινόν πλυντήριον, ένθα γραΐαί τινες γυναίκες 
έπλυνον τά οικιακά των ασπρόρουχα · αλΛ οι 
δημοτικοί τών Συρακουσών σύμβουλοι αίσχυνό- 
μενοι διά τήν έλεεινήν κατάστασιν τής ίεράς 
αύτών πηγής, έμπόδισαν τήν κατάχρησιν καί 
βεοή-λωσιν ταύτην. Ζωηρά φυτεία καί άνθη 
περιστέφουσι τήν πηγήν ταύτην, έν ή οί άρχαΐοι 

!] "Ελληνες έβλεπον μεταιωρουμένην τήν κόμην 
|Ι τής θείας νύμφης.

Ή έζροή τής πηγής Άρεθούσης έν τή μικρά 
νήσφ Όρτυγία είναι περίεργον γεωλογικόν φαι- 
νόμενον, διότι κατ’ ανάγκην τό άφθονον τοΰτο
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ΰδωρ προέρχεται έζ τών υψηλών όρέων τής Σι
κελίας καί διέρχεται ύπδ τόν στενόν πορθμόν, 
δπως άναφανή έν τή νήσφ. ’Αλλ’ οί Συρα- 
κούσιοι δέν ήθελον νά παραδεχθώσι τά όρη τής 
Σικελίας ώς αρχικήν τών ύδάτων τής Άρεθούση; 
πηγήν τολμηρότερα·* έχοντες φαντασίαν έστρε
ψαν τά βλέμματά των πρός τήν γήν τών προ
γόνων των. Τδ καθαρόν τής πηγής ΰδωρ, οί 
λευκοί βράχοι οί περικυκλούντες αύτήν, ή χώρα 
καί ό τού κόλπου σχηματισμός, τά πάντα άνε- 
ζάλουν αύτοΐς είς τήν μνήμην τήν πατρίδα. Τήν 
πατρίδα ταύτην είχον έγζαταλείψει, άλλά μετα- 
βαίνοντες είς Σικελίαν είχον μεταφέρει καί τοΰς 
θεούς 
φών, 
ήλδε 
φειδ 
Άρεδούσαν άνέμι 
ακτών τής Σικελίας μέ 
πηγής. ’Ενίοτε άκόμη, 
φαίνεται ό ’Αλφειός έΕ;
παρά τήν άκτήν, καί είς τά κύματα αύτού χο- 
ρεύουσι φύλλα, άνθη ζαί οπώρα'. έζ φυτών καί 
δένδρων τής ‘Ελλάδος. Υπάρχει πού τής γής 
μύθος εκθέτων συγκινητικώτερον τον έρωτα προς 
τδ πάτριον έδαφος; ΊΙ φύσις σύμπασα μέ τοΰς 
ποταμούς της, μέ τάς πηγάς της, μέ τά φυτά 
της, είχε παρακολουθήσει τοΰς "Ελληνας είς 
τήν νέαν αύτών πατρίδα.

’Εκτός τού ναού τή; ’Αθήνας καί τής πηγής 
’Αρεδούσης ή νήσος Όρτυγία δέν παρέχει είμή 
άντικείμενά τινα ένδιαφέροντα τοΰς άρχαιολόγους, 
ήτοι δύο κίονας τού ναού τής Άρτέμιδος, έρεί- 
πιά τινα τών άρχαίων λουτρών καί λείψανά τινα 
βυζαντινά ζαί νορμανδικά. Ί ο μουσεΐον περιέχει 
μίαν Άφροδίτην έξαισία; τέχνης, κορμόν Με- 

έξ ορειχάλκου καί λαμπρά τινα νομί- 
Τδ έπί τής χερ-

Ό 
μόνον ζίων τής 

:ι άντι- 
ι- 

αύτών προσόψεις έν

; εί; Σικελίαν είχον μεταφέρει καί 
των· μία μάλιστα τών Έλληνίδων νυμ- 

εύτόλμω; διασχίσασα τδ Ίόνιον πέλαγος, 
μετ’ αύτών είς τήν ξένην γήν, καί ό Άλ- 

____ / τήν ώραίαν νύμφην 
κύματά του έπί τών 

τά φίλτατα ΰδατα τή; 
εοιηγ'ούντο οί ναυτικοί, 

έξερχόμενος τή; θαλάσση;

s ποταμό;,
αύτών εις τήν ξένην 
;·ζς, καταδιώκων

•ιξέ τά

λε- 
χα-

Τδ θέατρον (δρα 
και τούτο μέρος τού αύτού συμπλέγματος 
κοδομών, είναι 'έν τών ώραιοτέρων λειψάνων 
' Ελληνική; άρχαιότητος. 
τδ μεγαλείτερον πάντων 
κελιά;, και ήδύνατο νά 
24 χιλιάδων ανθρώπων.

δούσης 
σματα άρίστης διατηρήσεως. . ,
σονήσου μέρος τών Συρακουσών ώνομα1 
Άκραδίνη, ένθα σώζεται είς 
άγοράς. Μοναστήρια τινα καί έκκλησία! 
κατέστησαν τοΰς ναούς καί τά μέγαρα, καί 
δεικνύουσι τάς μονοτόνου; 
μέσω τής βραχώδους πεδιάδος.

“Αξιαι έπισκέψεω; είναι αί κατακόμβαι τών 
Συρακουσών, αιτινες μή έρευνηθεΐσαι είσέτι δε
όντως είναι όμαλώτεραι τών τής Ρώμης καί 
πλέον εκτεταμένα·.. Διαιρούνται δέ είς τέσσαρα 
πατώματα, οπερ δύναται νά δώση ιδέαν περί 
τής πολυανΟρώπου πόλεως τών Συρακουσών 
καθότι έν ταΐς κατακόμβοις ταύταις εκατομμύρια 
όλα άνθρώπων έτάφησαν, ώς έπί τδ πλεΐστον 
κατ’ οικογένειας, ό σύζυγος παρά τήν σύζυγον, 
τά τέκνα παρά τήν μητέρα, ό άδελφός παρά 
τόν αδελφόν. Μεγάλη ύγρασία έπικρατεΐ έν 
τή εύρεία ταύτη νεκροπόλει, καί μετά πολλής 
τής ευχαριστήσει»; έξετέθην πάλιν μετά τήν 
έπίσκεψίν μου είς τάς φλογέράς τοΰ ήλιου άκτΐ- 
νας, καί έξηκολούθησα τήν πορείαν μου έν μέσι;» 
τών λευκών έκείνων βράχων, ένθα φύονται ίσχναί 
τινες έ.λαΐαι. Ή δλη χώρα προξενεί έν γένει 
έντύπωσιν έρημίας και νεζρώσεως.

Αίφνης είδον μικράν θύραν ό όδηγός μου 
τήν ήνοιξε, καί κατέβημεν διά κατωφερούς οδού 
είς μαγευτικόν καί δασύσκιον κήπον. Τδ μέρος 
τούτο είναι τά "Λατομεία τών Ελλήνων” (σή
μερον l’lntagliatella). Λεμονέαι καί πορτοκαλ- 
λέαι, ροδακηνέαι καί άλλα οπωροφόρα δένδρα 
ύψοΰνται 15 ζαί 20 μέτρα· φυτεία πυκνή καί 
ζωηρά καλύπτει τό έδαφος καί πτηνά κελα- 
δούσιν είς τοΰς κλάδους. “Ανωθεν τού παρα
δείσου τούτου έπικρέμανται οί γυμνοί βράχοι 
τών λατομείων, έν οίς είργάζοντο πρό αιώνων 
πολλών οί δούλοι τών ’Αθηναίων. Τά λατομεία 
ταΰτα, τα τόσον ευάρεστα καί πλήρη φυσικών

καλλονών, ύπήρξαν άλλοτε φρικώδεις είρζταί. 
’Ενταύθα έζλείσθησαν έπταζισχίλιοι ’Αθηναίοι 
μετά τήν ήττάν των παρά τήν όχθην τού μι
κρού ποταμού Άσιναρίου- ένταΰθα ήτο ή βαθεΐα 
καί άνοικτή οπή. έντδς τής όποιας οί δυστυχείς 
έκεΐνοι άνθρωποι έβασανίσθησαν ύπο τού πνι
γηρού καύσωνο; τού θέρους και ύπό τού ψύχους 
τών νυκτών τού φθινοπώρου· ένταύδα έζων ό 
εις παρά τδν άλλον οί ταλαίπωροι έκεΐνοι αιχμά
λωτοι, άναγζαζόμενοι νά κοιμώνται πλησίον τών 
νεκρών, ούς δέν έφρόντιζον οί δήμιοι αύτών νά 
θάψωσιν. Ό άναπνεόμενο; άήρ ήτο μεμολυ- 
σμένος, καί οι αιχμάλωτοι κατεβασανίζοντο ύπό 
τής δίψης καί τής πείνης. Ταύτα διηγείται ό 
Θουκυδίδης. Είς πολλά μέρη τών Λατομείων 
τούτων δεικνύουσι·/ άκόμη σήμερον δωμάτια 
λαξευμένα έντός τού βράχου, όπου έμενον
Οειργμένοι οί Αθηναίοι καί μετ’ αύτούς τά θύ- 
ματα τής τυραννίας τού Διονυσίου καί τού Άγα- 
δοζλέους. Όπαί έν τώ βράχω έμφαίνουσι 
δέσιν, έν ή 
αί κρατούσαι 
τάς χεΐρας ή 
άνωθεν φαίνονται καί αί βαθμίδ; 
τήρχοντο οί θεσμοφύλακες 
λιτήν τών αιχμαλώτων τροφήν 
δώμα ένθυμίζει άκόμη τήν δέσιν, 
μένος ό σκληρό 
δύματά του άλυσόδετα έν τώ πυθμένι 
καί έτέρπετο είς τάς βασάνου; των.

Τδ περιεργότερον τών Λατομείων τούτων είναι 
το Λατομεΐον τού Παραδείσου, έν ω εύρίσκεται 
το σπήλαιον τδ γνωστόν ύπό τδ όνομα “τδ ούς 
τού Διονυσίου” (όρα τήν εικόνα σελ. 141). 
Τό λατομεΐον τούτο κεΐται μεταξύ τού θεάτρου 
καί τού άμφιδεάτρου, έν τή συνοικία τής άρ
χαίας Νεαπόλεως. Τδ ού; τού Διονυσίου είναι 
σπήλαιον έχον υψο; 20 μέτρων, ού τά τοιχώματα 
στενούμενα πρό; τά άνω είναι έπιμελώ; λελα- 
ξευμένα· εί; τδν έλάχιστον κρότον τδ σπήλαιον 
ολον άντηχεΐ. Εί; τί έχρησίμευεν αύτό; Ήτο, 
ώ; διϊσχυρίζονταί τινε; τών άρχαιολόγων, πίναξ 
άρμονικό; διά τήν σκηνήν τού παρακειμένου 
δεάτρου; “Αγνωστον· άλλ’ ή γνώμη τού Καρα- 
βαγίου, ότι τό σπήλαιον τούτο ήτο ειρκτή έπι- 
τηδείως παρά τού Διονυσίου κατασκευασθεΐσα 
μετεβλήδη εί; δημώδη παράδοσιν. Τά πέριξ 
τού “Ώτδ; τού Διονυσίου” είναι τόπος 
τεύξεω; παντός είδους έπαιτών ό μεν 
ρακολουδεΐ διά νά σοί δώση έξήγησιν, 
δόλω;
γει θύραν μή ύπάρχουσαν· άλλο; πάλιν σοί 
προσφέρει άρχαΐον δήθεν νόμισμα, ή σταλακτίτην 
ή τεμάχιον βράχου· άλλος τέλο; σοί τείνει μετά 
μειδιάματος ποτήριον ΰδατο;· έρχονται κατόπιν 
καί πλεΐστοι άλλοι έπαΐται, οΐτινε; περιορίζονται 
νά σοί τείνωσι τήν χεϊρα, δπω; φιλοδωρήση; 
αύτούς. ‘Ομολογώ οτι μετά δυσκολία; κατώρ- 
δωσα νά έξαζολουθήσω ήσύχως τόν δρόμον μου.

Πλησίον τού Λατομείου τούτου τού ΙΙαρα- 
δείσου εύρίσκεται μνημεΐον μοναδικόν εί; τδ 
είδό; του, άναζαλυφθέν έν έτει 1839 ■ είναι τούτο 
μέγιστο; βωμό; μήκο; μέν έχων 193 μέτρων 
ζαί πλάτο; 18. Τδ μνημεΐον τούτο άνηγέρθη 
ύπδ Ίέρωνο; τού Β'., αύτού έκείνου δστι; έν 
τή άγάπη του πρός δ,τι κολοσσιαΐον καί μέγα 
είχε ναυπηγήσει πλοΐον 12 χιλιάδων τόννων 
χωρητικότητας, τόσον δέ μέγα, ώστε εί; ούδένα 
λιμένα τή; Σικελία; έχώρει. Έπί τού μεγάλου 
βωμού τών Συρακουσών ολόκληρο; εκατόμβη 
έΟυσιάζετο· έκάστη θυσία ήτο άληθή; σφαγή. 
Πλησίον τού βωμού τούτου σώζονται τά έρείπια 
άλλου φρικωδεστέρου ρωμαϊκού μνημείου, τού 
άμφιδεάτρου, έν φ κατεσπαράττοντο τά άγρια 
θηρία καί έμάχοντο οί άθληταί.

:υραννία;
Όπαί έν

προσηρμόζοντο αί σιδηραΐ άλύσ: 
συνεσφιγμένας πρός 
τον τράχηλον τού

ί > 
όπω;

:έλο;

τήν 
!31 - 

τδν τοίχον 
καταδίκου · 
οι’ ών κα- 

φέρωσ·. τήν 
δέ ύψηλδν 

άκόμη τήν θέσιν, έν ή καθή- 
τύραννο; Διονύσιο; έβλεπε τά 

τής οπή;

ιγμενα;
τράχηλον

συνεν- 
σέ πα- 
ήν οΰ- 

ω έζήτησα;· ό δε προσποιείται δτι άνοί-

"ήν είζ. σελ. 141), αποτελούν 
τών οί-

Γό θέατρον τούτο ήτο
τών θεάτρων τή; Σι- 
περιλάβη πλέον τών 

Τά δύο τρίτα τών 
, καί οί 

τών άρχαιολόγων οφθαλμοί άνα- 
τάς έπ’ αύτών έπιγραφά; εί; 
καί τών βασιλέων. ’Απο τών 

εδωλίων οί κάτοικοι τών Συρα
κουσών έβλεπον τά μέρη, έν ή είχον έζτελεσθή 
τά λαμπρότερα άνδραγαδήματα τής ιστορία; των. 
Ι.βλεπον συγχρόνω; τά τείχη καί τοΰ; ναοΰ; 

τή; Όρτυγία; έπιστεφομένου; ύπο τή; στιλπνής 
άσπίδος τής προστάτιδο; 'Αθήνας, τά; δχθας 
τού ’Ανάπου, ένθα οί πατέρες των είχον πολε
μήσει τόσον γενναίως ζατά τών ’Αθηναίων, τδ 

ι τού ΙΙλημμυρίου 
όπου τόσα·, ένδοξοι 
δυσμάς παρά τοΰ;

νά έκεΐνα. ά διήλθον, 
τή; καταστροφή;

; ζαί τού 
τήν παράστασιν 
οί Συραζούσιοι 
τού Ίονίου 11ε-

εδωλίων διατηρούνται σχεδόν ανέπαφα 
έξησκημένοι 
γινώσζουσ·. καί 
τιμήν τού Διδς 
λίθινων τούτων

άπομεμακρυσμένον άκρωτήριον
ζαί τήν είσοδον τού λιμένο;, 
ένιζήθησαν νίκα·., καί π 
πρόποδα; τών όρέων τά σ
ολίγα; μόνον ήμέρα 

οι δύο στρατοί 
Ν ειροκροτούντε; 

άλων τούτων

: προ 
τού Δημοσθένου

ΝΊκίου. Ν ειροκροτούντε; εί; η
τών μεγάλων τούτων άθλων 
έβλεπον μακρόθεν καί τά κυανά 
λάγου; κύματα, τά όποια είχον διασχίσει οί 
προπάτορες αύτών, οι Κορίνθιοι. ’’Ανωθεν τού 
θεάτρου τούτου, έν ω χιλιάδες συνήρχοντο θεα
τών, ύψούται σήμερον άπλού; μύλο;. Πέραν 
τού μύλου τούτου άνέρχεται ή όδδς πρδ; τδ 
όροπέδιον τών Επιπολών εύρισζόμενό; τις έν 
τή στενή ταύτη όδω μεταφέρεται άκων ει; τήν 
άρχαίαν Ελλάδα· εκατέρωθεν τή; 
τάφοι· ό βράχο;, ό σχηματίζω·/ τό 
κεχαραγμένος διά βαθειών γραμμών, χαραχθεισών 
ύπό τών αμαξών τών 'Ελλήνων. Διά τή; οδού 

διήρχετο, καδά λέγεται, ό Τιμολέων, ό 
τών άρχαίων χρόνων, οσάκις 
του μετέοαινεν εί; τό θέατρον, 

δς τδν λαόν.

των.

όδού κεΐνται 
ίδαφος, είναι

ών αμαξών
ταύτη;
Βάσιγκτων ούτος 
έζ τής έπαύλεώς 
όπως όμιλήση πρδ

Τό μέγα όροπέδιον τών Επιπολών, τδ έζτει- 
νόμενον έπί πολλά χιλιόμετρα μεταξύ τού κόλπου 
τή; Άγόστη; ζαί τής κοιλάδο; τού ’Ανάπου, 
ούδέ ένα περιέχει λίθον άναζαλούντα εί; τήν 
μνήμην τά λαμπρά οικοδομήματα τών άρχαίων 
Συρακουσών. Μετά δίωρο·/ πορείαν εύρίσκεται 
τις έπί τού ύψηλοτέρου μέρους τού οροπεδίου, 
δπερ έπιστέφει τδ ελληνικόν φρούριον τού Εύ- 
ρυάλου, τό καλλίτερο·/ πάντων διατηρούμενο·/. 
Τό φρούριον, ού ή κατασκευή οφείλεται πιθανώς 
- ' » » < . - . ■ - >‘ . ............ ...........— ~■—■■■—ι εκ ουο

τάφρου όκτώ 
στοάς, δθεν 
πολιορκητών. 

Τδ δεύτερον τεΐχος, τδ υψηλότερο·/, επιστέφεται 
υπό τεσ—_— .
ήσαν τοποθετημένα·, 
δν τρόπον σήμερον 
λεβόλα τών προμαχιύνων. 
τούτων, ί 
αίμα καί 
τώνται, ή 
Αίτνα μέ 
τών Σ· 
κοιλάς τού ’Ανάπου,

επι

είς τον μέγαν ’Αρχιμήδη·/, σύγζειται 
υψηλών τειχών χωριζομένων ύπό 
μέτρων βάθους ζαί περιεχόντων 
έξώρμουν οί όπλΐται κατά τών

'Μ
σσάρων πυραμίδων, μεταξύ τών οποίων 

αι βαλιστικαί μηχαναί καθ’ 
είναι τοποθετημένα τά τη- 

Απδ τών πυραμίδων 
άς έχρωμάτισε τοσάκις τό ανθρώπινον 
. έν αίς σήμερον σαύραι μόνον διαι- 

θέα είναι ώραιοτάτη. Μακρόθεν ή 
τοΰς χρυσούς άτμούς της, ό λιμήν 

Συρακουσών, ή νήσος Όρτυγία, ή κατάφυτος 
τό κυανού·/ ημικύκλιον τής 

δαλάσσης, δλα τά τμήματα ταύτα τής μεγάλης 
είκόνος συντελοΰσιν είς τήν ωραιότητα τοΰ δλου. 
’Ενταύθα έννοεΐ τις κάλλιστα πώς ό Μάρκελλος 
άπέναντι τής δαυμασίας ταύτης χώρας ευρισκό
μενος, ε·ς ήν ώφειλε κατά τάς διαταγά; τής 
ώμής πατρίδος του νά φέρη τόν φόνον ζαί τήν 
καταστροφήν, έχυσε δάκρυα.

Τήν έπιούσαν τή; έπισζέψεώς μου τού φρου
ρίου τού Εύουάλου μετέβην είς τήν κοιλάδα τού 
’Ανάπου νά ΐδω ούχί μνημεΐον έλληνικόν ή 
ριου,αϊχόν, άλλά φαινόμενο·/ φυσικόν, τόσον ώραΐον 
άκόμη οσον ήτο κατά τοΰ; χρόνου; τού Μόσχου 
καί τού Θεόκριτου. Είναι τούτο ή πηγή Κυανή. 
||ρδ; μετάβασιν έκεΐ πρέπει προηγουμένω; νά 
διάσχιση τι; τόν ελώδη “Αναπον, τδν άποπνέοντα 
τδν πυρετόν καί τον θάνατον άλλ’ ύπδ φοίνικα 
ή λέμβο; εισπλέει εί; το καθαρόν ΰδωρ τού 
ρύακος τή; Κυανή;. Τό μικρόν τούτο ρεύμα 
διασχίζει τήν πεδιάδα ύπδ τήν όχθην, έφ’ ής 
"στανται είσέτι δύο κίονες ναού τού ’Ολυμπίου 
Διό;. Μετά μακρόν πλούν έπί τών ύδάτων 
τούτων ή λέμβο; εύρίσκεται εί; τήν πηγήν. Τδ 
ΰδωρ αύτής, βάθος έχον ένταύθα όκτώ ή έννέα 
μέτρων, είναι διαυγέστατο·/, καί δύναται τι; νά 
παρακολούθηση τοΰς έν αύτώ κολυμβώντας ιχθύς. 
Όπως καί ή άδελφή τη; ή ’Αρεθούσα καί ή 
Κυανή έξέρχεται έκ σπηλαίου, άλλ’ ή παρά- 
δοσι; δεν αναφέρει περί αύτή; ότι ήλθεν έξ 
Ελλάδο; διασχίσασα τά κύματα τού Ίονίου 
Πελάγους. II νύμφη Κυανή ήτο έγχωρία · ήτο 
οπαδό; τή; ΓΙερσεφόνη;, καί ώ; ή μέλαινα θυ
γάτηρ τή; Δήμητρος, έστέφετο δι’ άνθέων, οτε 
ό ζοφερό; ΙΙλούτων ένεφανίσθη καί ήρπασε τήν 
χαρίεσσα·/ παρθένον, το ωραιότερο·/ όλων τών 
άνθέων”. II Κυανή ήθέλησε ν’ άντισταθή κατά
τή; μοίρα; καί ν’ άγωνισθή κατά τού θεού τού 
θανάτου. ’Αλλά πληγεϊσα ύπδ τού άηττήτου 
βραχίονας, άπώλεσε τήν ζωήν τη; καί εϊσήλθεν 
εΐ; τοΰ; κόλπου; τή; φύσεως. Μεταμορφωθεΐσα 
είς κυανήν πηγήν έτήρησεν ύπδ άλλην μορφήν 
τήν άθανασίαν της. Διά τών καθαρών καί άνε- 
ξαντλήτων ύδάτων διαβρέχει τά φύλλα καί τά 
άνθη, δι’ ών άλλοτε έπλεκε τοΰ; στεφάνους της.

Παρά τήν όχθην τής Κυανή; άπεχαιρέτισα 
τήν Σικελίαν, άπεχαιρέτισα τήν έλληνικήν χώραν 
καί τήν Αίτναν, χωρίς νά εύτυχήσω νά ίδω 
τοΰ; θαυμάσιου; κίονας τού Άκράγαντο; (όρα 
τήν εικόνα σελ. 133), τδ άκρωτήριον τού όρου; 
“Ερυκος, τά βραχώδη στενά τή; Καλαταφήμη; 
καί τον ναόν τής Έγέστης.

ΤΕΛΟΣ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ <» Κ0ΝΤ0Γ0ΝΗΣ.
(Μετά είκόνος, δρα σελ. 136.)

Κωνσταντίνο; ό Κοντογόνης έγεννήθη κατα 
τά; άρχάς τή; ένεστώση; έκατονταετηρίδο; (περί 
τά 1811 —12) έν Τεργέστη, έκ πατρός έμπορου 
Πελοποννησίου, Δημητρίου τοΰ Κοντογόνου έκ 
Δημητζάνης, καί έκ μητρδς Ήπειρώτιδος, Ελέ
νη; Τζατζαράγκου έξ “Αρτης. Άνετράφη έν 
Τεργέστη, διδαχθεί; έκεΐσε έν τή Ελλην. Σχολή 
τά εγκύκλια μαθήματα παρά τω διαπρεπεΐ τότε 
διδασκάλω αύτή; Σκαλιόρα. Συμπληρώσα; δε 
τάς έν Τεργέστη σπουδάς αύτοΰ μετέβη κατά 
τδ έτος 1831, μετά τοΰ κατόπιν συγζαθηγητού 
έν τώ Πανεπιστημίι;» καί άρχιεπισκόπου’ Αθηνών 
Μισαήλ εί; Μόναχο·/ τή; Βαυαρία;, ένθα κατ’ 
άρχάς ένέζυψεν έπί διετίαν είς τήν φιλοσοφίαν. 
Προτραπεί; δ’ έκεΐσε ύπό πολλών καί δή ύπδ 
τοΰ άρίστου φίλου αύτοΰ Μισαήλ, ν’ άσχοληθή 
έν τή Θεολογία, καθ’ όσον ή Ελλά;, άναζύψασα 
έζ τής δουλεία; είχεν άνάγκην πολλών καί έν 
πάση επιστήμη δοκίμων, ήρξατο τών θεολογικών 
σπουδών έπιδίδων λίαν έν αύταΐς καί παρα 
πάντων θαυμαζύμενο; διά τήν περί ταύτα; προ
κοπήν. Μετέβη δέ μετ’ όλίγον εί; Λειψίαν τή; 
Σαξωνία;, ένθα ύπήρχον διαπρεπείς θεολόγοι 
διαμαρτυρόμενοι καί διέμεινεν έπί δύο έτη, συμ
πληρώσα; τά; θεολογικάς αύτού σπουδάς.

Μεσούντο; τού έτους 1834. ζατερχόμενος εί; 
’ Ελλάδα 
ύπο τού 
’Ανθίμου

καί οιά Βιέννης διελθών, προύτράπη 
έν Βιέννη έκδοτου τού μεγάλου Λεξικού 
τού Γαζή νά παραμείνη έκεΐσε, έπε- 

ξεργαζομενο; ένια τών στοιχείων τού Λεξικού 
τούτου, φερόντων τό όνομα τού άειμνήστου Κον
τογόνου. Άρχομένου δέ τού έτους 1835 άφί- 
κετο έν Ναύπλιο», ένθα άμέσο»; κατά ’Ιανουάριον 
διωρίσθη καθηγητής τή; θεολογία; έν τώ μετ’ 
όλίγον συσταθέντι Ελληνίζω Πανεπιστήμιο», δί
δαξα; έπί τινας μήνα; έν τω γυμνάσιο» Ναυπλίας. 

δ’ έπειτα τού Πανεπιστημίου έν 
μετέβη ένταΰθα, καί άπδ τών πρώτων 
τή; συστάσεως αύτού έτέλεσε μέχρι 

θανάτου άδιαλείπτω; καθηγητή; τή; θεολογία;, 
περίπου έξέδοτο τό πρώτον τήν Ελ

ληνικήν Μυθολογίαν, ή; πολυάριθμοι έκδό- 
σει; κατόπιν έγένοντο. Διά τής καρποφορωτάτη; 
δέ διδασκαλία; αύτού έν τώ πανεπιστήμιο» άπέ- 
κτησε φήμην διαπρεπούς θεολόγου ήδη άπ’ άρχή; 
τοΰ καθηγητικού αύτού σταδίου. Γώ 1844 έξέ
δοτο Έ π ι τ ο μ ή ν ’ Ε β ρ α ί ζ ή ; ’ Α ρ χ α ι ο λ ο γ ί α ;, 
ζαταλιπών τοιαύτην ανέκδοτον μείζονα τρίτομον, 
καί ήν έδίδασζεν έν τώ πανεπιστήμιο». Ιώ 1848 

ήτοι ’ 1 στορίαν τών πα- 
τεσσάρων πρώτων 

ιών συγ-

Iορυθέντο; 
’Αθήναι; 
ήμερών

Τότε

έξέδοτο 11 α τ ρ ο λ ο γ ί α ν, 
τέρων τή; Έκκλησία; τών 
αιώνων, μετά άναλύσεων ζαί κρίσεων 
γραμμάτων έκάστου, σύγγραμμα σπουδαίο·/, έκτι- 
μηθέν μεγάλως καί έν τή Εσπερία, καί ίδια 
έν Γερμανία, ένθα εύμενέσταται ταύτης κρίσεις 
έγένοντο έν θεολογιζαΐ; έφημερίσι. Τω 1852 
έποιήσατο β’. έκδοσιν τή; Πατρολογία; έκτε- 
νεστέραν καί έπί τά βελτίω διεσζευασμένην. 
Βραδύτερο·/ έξέδοτο Έπίτομον εισαγωγήν 
εί; τά; Γραφάς πρό; χρήσιν τών ιερατικών 
σχολών, άνατεθείση; αύτώ τή; συντάξεως ταύτη; 
παρά τού Υπουργείου. Κατά δέ τά; άρχάς τοΰ 
1857 ήρξατο έκοίδων το θαυμάσιο·/ έκεΐνο πε
ριοδικόν σύγγραμμα, τδν Εύαγγελιζδν Κή- 
ρυκα, μετά 
Κλεώπα τού 
αυτού παρά 
πανεπιστήμιο·/ 
Συνεξέδιδον δ 
θανόντος 
μνηστο; Κοντογόνης 

μόνον τά 
■ή

Διονυσίου 
συστάσει ιδία 

εί; το ήμέτερον 
μεταζληθέντος. 

έτη, οτε, άπο- 
έξηζολούθησεν ό άεί- 

;πί 13 
τελευταία έτη έχων 

έζδόσει αύτού καί τόν νΰν 
τον Καλο- 

τούτο, παντοίαν ύλην 
έτι δέ ηθικήν, κατέστη 
περίπυστον ζαί περί- 
____ t___  \ \ r ... _ -i-.l

τού δεινού θεολόγου 
έξ Ιεροσολύμων, 
:ω '1’πουργειω 

ώ; καθηγητού 
αύτόν έπί δύο 

τού Κλειόπα, 
:ήν έκδοσιν μόνο

ολα έτη, ζαί 
συνεργάτην έν 
άρχιεπίσζοπον I Ιατρών Νικηφόρο·/ 
γερά·/. Τδ σύγγραμμα 
θεολογικήν περιλαμβάνον, 
πανταχοΰ τή; ’Ανατολή;
ζήτητον, έτι δέ καί έν Γερμανία πολλάκις μνεία 
εύμενεστάτη αύτού έγένετο. Έν τώ Εύαγγελικω 
Κήρυκι έξέδοτο ό μακαρίτη; δικηγόρο; Γεώργιο; 
Βέλλιο; τά; κριτικά; αύτού παρατηρήσει; καί 
διορθώσει; εί; τήν ύπδ Καρόλου “Οθωνος, ζαθη- 
γητού τής Εύαγγελιζή; σχολή; τή; Βιέννη; καί 
κοσμήτορος, έκδοσιν τών χριστιανών ’Απο
λογητών, Άθηναγόρα κλπ., ών πολλάς ό Κά
ρολο; Όθων ήσπάσατο καί έμπεριέλαβεν έν τή 
κατόπιν έζδόσει τών ’Απολογητών, καί οστις 
ήμέραν τινά όμιλών μοι, διατρίβοντι τότε έν 
Βιέννη, καί άποθαυμάζων τά γραφόμενα έν τώ 
Εύαγγελικω κήρυκι, ελεγεν ότι ούδέποτε έπί- 
στευε δυνατόν έν τή νεαρά Έλλάδι νά έζδίδωνται 

καί σπουδαία·, συγγραφαί. 
έξέδοτο τόν Α'. τόμον τή; 
Ιστορίας, ήτις τοιαύτην 
τού ’Ορθοδόξου πληρώματος 
έν τή 'Ρωσσία μετά θαυ- 
έγένετο. Έφ’ ω τότε ή 
:ή προτάσει αύτή; ταύτη;

στ 
τοιαύται έμβριθεΐ;
Κατά το έτο; 1867 
Εκκλησιαστική; 
έντύπωσιν πανταχοΰ 
έποίησεν, ώστε καί 
μασμού μνεία ταύτη; 
'Ρωσσική κυβέρνησίς, 
τή; 'Ιερά; Συνόδου αύτής, άπένειμεν αύτώ τδ 
παράσημο·/ τή; Αγίας Άννης.

Έξέδοτο οέ κατόπιν τδ δεύτερον τον Λ', 
τόμον τή; Εκκλησιαστική; Ιστορία; τώ 1877 
μετ’ έπεζτάσεω; καί πολλών διορθώσεων ζαί 
ένώ ήρξατο ή έκδοσι; τού Β’. τόμου διεζόπη 
υπό τού θανάτου τού άειμνήστου διδασκάλου, 
συμβάντος τή 16 Νοεμβρίου τού 1878 έτους. 
Διετέλεσε λοιπόν καθηγητή; τή; θεολογία; άδια
λείπτω; άπο τού 1835—1878, ήτοι τεσσαράκοντα 
τρία όλα έτη. διακριθεί; διά τδ άκάματον αύτοΰ 
έν τε διδασκαλία καί συγγραφή. Ην δέ ή δι
δασκαλία αύτού έν τώ Πανεπιστήμιο» ζαρποφο- 
ρωτάτη. Αύτφ κατά τό πλεΐστον οφείλεται ή 
τε διδασκαλία καί ή έν τή θεολογία μόρφωσι; 
τών διαπρεψάντων πρώτων κληρικών έν τε τή 
έλευθέρα ζαί τή δούλη Έλλάδι καί τών πλεί- 
στων τών νΰν καθηγητών τή; θεολογία; έν τώ 
ήμετέρο» Πανεπιστήμιο»! Αύτού αί πολλαί, ποι
κίλα·. καί άριστα·, συγγραφαί ζατεφώτισαν καί 
έδίδαξαν πολλοΰ; τών έν τή 'Ανατολή κληρικών! 
"θθεν ζαί τδ μέν ήμέτερον Πανεπιστήμιο·/, έπί 
τή 25ετηρίδι τή; διδασκαλία; αύτοΰ, άπένειμε 
τό δίπλωμα διδάζτορο; καί διδασκάλου τής θεο
λογία;, ή δέ Ελληνική Κυβέρνησίς προήγαγεν 
αύτόν εί; Ταξιάρχην τού τάγματος τού Σωτήρος.

Ύπήρξεν έποχή τή; θεολογικής Σχολής τοΰ 
Πανεπιστημίου, καθ’ ήν διετέλει μόνος ό Κοντο- 
γόνη; καθηγητής, ζαί τότε έδίδασζ.ε πλήρη σει
ράν θεολογικών μαθημάτων, οίον Ερμηνευτικήν. 
Εισαγωγήν εί; τά; Γραφάς, Εκκλησιαστικήν 
Ιστορίαν, Εβραϊκήν ’Αρχαιολογίαν, Ερμηνείαν 
τού ζατά Ματθαίον Εύαγγελίου, τού ζατά Μάρ
κον, τών Ί’αλμών τοΰ Δαυίδ, Εβραϊκήν Γλώσσαν, 
καί τούτων πάντων τελεία; χειρογράφου; συγ- 
γραφά; ζατέλιπεν, ώ; ζαί πληθύν, περί τοΰ; 
200, λόγων, έκφωνηθέντων παρά τού ίδιου έν 
διάφοροι; περιστάσεσιν. Ό δέ μέγα; ζαί πολΰ; 
Οικονόμο; ό έξ Οικονόμων είπέ ποτέ περί τού 
άειμνήστου Κοντογόνου ότι σύμπασα ή τοΰ Πανε
πιστημίου θεολογική σχολή έπί ενός ζαί μόνου 
ποδδς στηρίζεται, ύπονοών ώ; μόνον διδάσκαλον 
τον Κοντογόνην, δστι; ήν χωλός τον δεξιόν πόδα 
καί έπί βακτηριών έβάδιζεν.

Αί συγγραφαί τού άειμνήστου Κοντογόνου 
μαρτυροΰσι τήν δεινότητα καί έμβρίθειαν περί 
τδ θεολογεί·/, τήν δοκιμότητα δέ περί το γρά- 
φειν γλαφυρώ; τήν έλληνικήν γλώσσαν. Ώ; 
άνθρωπο; δέ ήτον άληθώς ήθική τελειότης, φι
λάνθρωπος καί τόν βίον άπαντα έν εύποιΐαι; δια- 
γαγών, συντρέχω·/ έκ τών γλίσχρων αύτοΰ πόρων 
πλείστους όσου; άπορου; άλλ’ δργώντα; προ; 
μάθησιν νέου;, πολλοΰ; δέ έζθρέψα; καί έχπαι- 
δεύσα; ΐδίαις δαπάνα·.;, έν οί; Αγγελον τον 
Καππώτα γυμνασιαρχήσαντα πολλαχού τή; Ελ
λάδος ζαί τον ύποφαινόμενον

Π αύλόν Ίωάννου, 
Καθηγητήν τή; Χειρουργικής έν 

τώ Έθνιζώ Πανεπιστημίψ.

Έν Πειραιεΐ, μην'ι Αΰγοόστφ 1883.

II ΕΝ ΚϊΓΙΡΩι ΦΛΜΑΓΟΣΤΑ.
(Μετά εικόνων, δρα σελ. 136.)

Ή πόλις αΰτη, ήτις κειμένη έπί τή; άνα- 
τολική; παραλία; τής Κύπρου, μεσημβρινό»; τών 
έκβολών μικρού ποταμού, ζατά μέν τήν άρχαιό- 
τητα, πολλω δέ μάλλον κατά τδν Μεσαιώνα, 
ήτο τοσούτον έπίσημος, ήδη δέ εντελώς σχεδόν 
κατεστραμμένη μέ δλίγου; μόνον κατοίκους, είναι 
ή αύτή μετά τή; παλαιά; ύπό τών ‘Ελλήνων 
Άμμοχώστου καλουμένης. Καί το δνομα δέ 
αυτό (παρά τοΐς έγχωρίοις καί τοΐ; Τούρκοι; 
Μαγούσα) είναι παραφθορά τού άρχ. Έλλ. ονό
ματος, οπερ άπαντών μόνον εν τινε χειρογράφω
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τοΰ Πτολεμαίου- ήτο ζα'ι έπι τών 
Βυζαντινών έν χρήσει. Φαίνεται 
οτι έπι τής κλασικής ζαί τής άρ- 
χαιοτέρας έποχής ή πόλις αΰτη 
δέν ήκμαζε τόσον, διότι παρ’ αύτήν 
έκειτο ή Σαλαμίς, μία τών αρχαιό
τατων και επισημότερων πόλεων τής 
νήσου, κτισθεΐσα μέν ύπδ τοΰ εκ 
Τροίας έπιστρέφοντος Σαλαμινίου 
Τεύκρου, αδελφού τοΰ Αί'αντος. με- 
ταβαλοΰσα δέ διαφόρους τύχας καί 
μεθ’ βλης τής νήσου καί μόνη αύτή. 
’Ενταύθα έπι τής έποχής τού ρήτο- 
ρος Ίσοκράτου; έβασιλευεν ό γνω
στός Εύαγόρας, μετά διαρκείς κατά 
Άρταςέρςου τού β”. αγώνας συστή- 
σας άνεςάρτητον βασίλειον. Τής πό
λεως ταύτης, ύπδ τού Βυζαντινού 
αύτοκράτορος'Βρακλείου καταστρα- 
φείσης, τά έρείπια κεϊνται δλίγον 
βορείως τής Φαμαγόστης, ήτις ήδη 
έκ τής έποχής έκείνης ήρχισε νά 
άκμάζη καί διά τήν δχυράν καί ευ
νοϊκήν αύτής θέσιν, καί πρδ πάν
των διά τον λαμπρόν λιμένα, άπδ 
παντός ανέμου ασφάλειαν παρέχον- 
τα τοΐς πλέουσι, ον καί ό Πτολε
μαίος έπαινε?. ’Επί τών Βυζαντι
νών άκμάζουσα ήδη ή πόλις έκυρι- 
εύθη μεν ύπό τών Σαρακηνών τώ 
647, άλλά περιήλθε καί πάλιν -μετ’ 
ού πολύ είς τάς χεΐράς τών 'Ελ
λήνων, καί δή ικανά πρδ τών Σταυ
ροφοριών έτη διετέλουν έκεΐ άρ
χοντα έν άνεςαρτήτω τινι στάσει

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΚΟΝΤΟΓΟΝΗΣ.

μέλη τοΰ αύτοκρατοριζοΰ οίκου τών 
Κομνηνών. I οϋτο μέχρι τού 1191, 
οτε ό έκ τών Σταυροφόρων ηγε
μόνων 'Ριχάρδος ό Λεοντόθυμος 
άποβιβασθείς είς τήν νήσον έν δλί- 
γαις ήμέραις έγένετο κύριος αύτής, 
τήν έπώλησε δέ εις εν τών πολε- 
μικοθρησκευτικών Ταγμάτων, τό τών 
Ναϊτών, άντί 25000 άργ. μαρκών. 
’Επειδή όμως τδ άργύριον δέν έδόθη 
είς τάς χεΐράς αύτού, μεταβαλών 
γνώμην έστεύεν έν Φαμαγόστη βα
σιλέα τής Κύπρου τόν Γουίδωνα V0N 
IjVSIGNAN, ού τίνος ό οίκος έβα- 
σίλευσεν έκεΐ μέχρι τοΰ 1267, οτε 
έκλείποντος άρρενος κληρονόμου, 
κατέλαβε τήν άρχήν Ούγων ό 3',: 
υιός τού ’Ερρίκου τής Αντοχείας 
άπωτέρω συγγενής. Κατόπιν τω 1372 
ή πόλις Φαμαγόστα εύρίσζεται είς 
τάς χεΐράς τών Γενουηνσίων, τω δέ 
1489 ή σύζυγος ένός τών άπογόνων 
τού Ούγωνος Αικατερίνη Κορνάρου, 
Βενετή τδ γένος, άπαντα τά έπι 
τής πόλεως κυριαρχικά δικαιώματα 
αύτής μεταβιβάζει είς τήν Δημο
κρατίαν τής Βενετίας, καί ούτως ή 
πόλις πίπτει εις τάς δεςίάς τών Βε- 
νετών χείρας. Έν τή εποχή τού
των τίθεται ή ύύίστη, άλλά μήν 
καί ή τελευταία άκμή τής Φαμα
γόστης. 'Β είς τετράγωνον φκοδομη- 
μένη πόλις, ή τοσοΰτον εύνοϊκώς κει
μένη, περιεβλήθη ήδη ύπό οχυρού 
τείχους, ώς ισχυρούς προμαχώνα;

Η UTAH ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΕΝ ΦΑΜΑΓΟΣΤΗι. ΣΤΟΑ ΕΞΟΧΙΚΗΣ ΟΙΚΙΑΣ.

1ΟΤΛΙΑ ΚΑΙ ΡΩΜΑΙΟΣ.
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13 μεγάλους πύργους φέροντας, καί ύπο βαθειών 
προασπιζομένου τάφρων, τήν είσοδον επίσης τοΰ 
ωραίου λιμένας ύπερήσπιζε μικρόν φρουριον 
μετά προμαχώνος · το έσωτερικον δέ τής πόλεως 
καί τά περίχωρα έκοσμήθησαν διά λαμπρών 
οικοδομημάτων. (Αί εικόνες 1 καί 2 παριστώ- 
σιν ή μέν θαλασσίαν πύλην τοΰ τείχους, ή δέ 
στοάν έξοχικής οικίας.) Έν γένει δέ ή Φαμα- 
γόστα ήτο έπί τών Βενετών τδ ισχυρότατου καί 
περικαλλές προπύργιον αύτών κατά τών εχθρών.

Οί Τούρκοι άπδ πολλοΰ ήδη κάτοχοι τών 
πέριξ τόπων, έστρεψαν τά βλέμματά των προς 
τήν πλουσίαν καί Έλληνικωτάτην νήσον καί δή 
κατά τής πόλεως Φαμαγόστας. Έπί Σελίμ τοΰ 
ο', έγένετο ή πολιορκία τής πόλεως μετά '.οχυ
ρών δυνάμεων. Έπί 11 ολους μήνας ύπερήσπισε 
γενναίως καί τά φρούρια καί τήν πόλιν ό περι
φανής Μάρκος Βραγαδΐνος, άλλ’ έπί τέλους, 9 
Αύγούστου τώ 1571, πίπτει μέν ή πόλις είς τας 
χεΐρας τών Τούρκων, κατά δέ τήν ειρήνην τοΰ 
1574 περιέρχεται καί άπασα ή νήσος είς τήν 
Τουρκικήν έξουσίαν. Έπί τής άλώσεως τής Φα- 
μαγόστης καί τών πέριξ 20000 χριστιανών έσφά- 
γησαν ύπο τών Τούρκων, πολλοί δέ έλήφθησαν 
αιχμάλωτοι. ’Αλλά καί οί ’Οθωμανοί δέν έξη- 
γόρασαν τήν νήσον αντί ολίγου αίματος· 50000 
άνδρας έξ αύτών άπώλεσαν διά τήν κτήσιν αύτής. 
Ί',κτοτε χρονολογείται ή μοιραία καταπτωσις 
καί τής πόλεως καί τής νήσου δλης, Καί τώ 
μέν 1653 περιηγητής τις τήν εΰρεν άκόμη είς 
καλήν όπωςδήποτε κατάστασιν μετά 800 φρουρών 
καί 46 τηλεβόλων, άλλά μετά 100 περίπου έτη 
ό TAVERNIEE περιγράφει τήν ελεεινήν αύτής 
κατάστασιν. 300 μόνον φρουροί έμενον διαρκώς 
έν τή πόλει, ή; τό ήμισυ ήτο ήδη κατεστραμ
μένο·?, βλαι αί έκκλησίαι μετετράπησαν είς τζα- 
μία, είς ούδένα δέ χριστιανόν έπετρέπετο να 
διανυκτερεύση έν τή πόλει· ό ωραίος καί άσφα- 
λής λιμήν κατεστρέφετο βαθμηδόν καί οικτρώς 
ήρημοΰτο. Έν τή πόλει διώκει Πασάς, περι
έργως πως καί πάλιν ανεξάρτητος τών πολιτικών 
τής νήσου διοικητών, καί διέμενεν έπίσκοπος 
έξαρτώμενος άπό τοΰ άρχιερέως τής Νικοσίας. 
“Ηδη μετά τήν έπαισίοις οιωνοί; κατοχήν τής 
νήσου ύπό τών ’Άγγλων άνατέλλουσιν είς τούς 
κατοίκους Οαλεραί έλπίδες νέας ζωής καί άκμής 
καί δή είς τόν Ελληνικόν αύτής πληθυσμόν.

ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΡΩΜΑΙΟΣ.
Δράμα Σαιξπήρου.

ΠΡΑΞΙΣ Δ'. ΣΚΙΙΝΗ Α'.*)

*) Σ. τ. Δ. Ή ϋπόθεσις τοϋ δράματος τοϋ Σαις
πήρου είναι έκ τών μάλλον γνωστών διδ περιοριζόμεθα
είς τήν μετάφρασιν τής ανωθι περικοπής, ήν παριστα 
ή ήμετέρα είκών.

(Μετά είκόνος, δρα σελ. 136.)

Ή ’Ιουλία καί ό μοναχός Λαυρέντιος.

ΙΟΥΛΙΑ.

Τήν θύραν κλείσε, κ’ είτα κλαΰσον μετ’ έμοΰ. 
Άπόλλυνται τά πάντα πλέον- συνδρομή. 
’Ελπίς καί σωτηρία!

ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ.

“Αχ! τήν θλίψιν σου, 
Ω Ιουλία, έννοώ· κ’ έμέ αύτόν 
Μέ φέρει αυτή είς αμηχανίαν. Φευ! 
Τήν Πέμπτην ήδη, ώς ακούω, πρόκειται 
Νά νυμφευθή; τον κόμητα, καί ούδαμώς 
Ό γάμος ούτος δύναται ν’ άναβληθή.

ΙΟΥΛΙΑ.

Μήν εΐπής, πάτερ, ότι ήκουσας καί σύ, 
Άν δέν μοι εΐπης τινι τρόποι δύναται 
Νά παρακωλυθή ό γάμος. ΊΙ σοφία σου 
Άν νά παράσχη συνδρομήν αδύνατή; 
Τήν πρόθεσίν μου παραδέςου, καί εύθύς 
Τό ξίφος τοΰτο μοί παρέχει συνδρομήν. 
Μέ τοΰ Ρωμαίου τήν καρδίαν ό Θεός 
Τήν έμήν ήνωσε, σύ δέ, σύ ήνωσας 
Ημών τάς χεΐρας· καί πριν ή ή χειρ αύτή, 

Ήτις άνήκει τώ Ί’ωμαίω, σύνδεσμον 
Συνάψη άλλον, ή πριν ή καρδία μου 
Ιϊρός άλλον δολερώς στραφή, αύτό, αυτό 
Τό ςίφος άμφοτέρας θά φονεύση! . . .

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ.
'Υπό I. Γ. Δ. Φωκυλίδου.

(Συνέχεια.)

Δύο μέτρα προσωτέρω κατά τήν αύτήν διεύ- 
θυνσιν όρώμεν άριστερα τό παρεκκλήσιον "Διε- 
μέρίσαντο”, κτισθέν έπί τοΰ τόπου, ώς λέγεται, 
έφ’ ού οί στρατιώται διεμερίσαντο τά ίμάτια 
τοΰ Κυρίου, καί άνήκον τοΐς Άρμενίοις.

Δύο μέτρα περαιτέρω έπ’ ίσης άριστερα 
άπαντα κλίμα; 26 βαθμιδών, οι’ ής κατερχόμεθα 
είς τετράγωνόν τινα άτημέλητον ναόν, έχοντα 
θόλον έδραζομένην έπί τεσσάρων κιόνων καί 
περιεχουσαν εξ θυρίδας. 'Ο ναός ούτος εχων 
μήκος μέν 20 μ. πλάτος δέ 13 μ. καί ύψος ό μ. 
άπό τό έδαφος τοΰ ναοΰ τής ’Αναστάσεως, κα
λείται τανΰν παρεκκλήσιον τής εύρέσεως τοΰ 
τιμίου Σταυρού. Καί εΐνε μέν ρυθμού βυζαν
τινού, άλλ’ άνεκαινίσθη ύπο τοΰ Μοδέστου οΐ 
υλικού προερχομένου έκ τής βασιλικής τοΰ άγιου 
Τάφου, ώς τοΰτο καταφαίνεται έκ τών τεσσάρων 
κιόνων τών ύποστηριζόντων τήν θόλον, οΐτινες 
διαφέρουσιν άπ’ άλλήλων κατά τε τήν ύλην καί 
τήν μορφήν καί ών έκαστος στέφεται ύπό κιονό
κρανου ρυθμού ολως άνομοίου. 'Ο ναός ούτος 
άνήκεν άλλοτε τοΐς Άβυσσινοΐς, οΐτινες πτωχεύ- 
σαντες παρεχώρησαν αύτόν τοΐς’Αρμενίοις. Δε
ξιά τοΰ κεντρικού θυσιαστηρίου όράται θυρίς, 
όρώσα εις τό σπήλαιον τής εύρέσεως τού Σταυ
ρού, έξ ής ή άγια Ελένη έρριπτε χρήματα εις 
τούς τόν Σταυρόν άναζητοΰντας.

Έκ τοΰ ναοΰ τούτου κατερχόμεθα διά κλί
μακας 13 βαθμιδών, λελαξευμένων έπί πέτρας, εις 
τό σπήλαιον τής εύρέσεως τού τιμίου Σταυρού. 
Τό σπήλαιον τοΰτο πιστεύεται, βτι ήν ή δεξα
μενή, έν ή έρριψαν τόν σταυρόν τού Κυρίου, τους 
ήλους καί τούς σταυρούς τών συσταυρωθένων 
ληστών καί έξ ής έξήγαγεν αύτού; ή αγία Ελένη. 
Είνε δέ λίαν ανώμαλον, έχον μήκος μέν 7,50, 
πλάτος δέ έτέρων τοσούτων. Διαιρείται δέ είς 
δύο μέρη · καί τό μέν βόρειον, ούτινος ή οροφή 
είνε όψηλοτέρα, άνήκει τοΐς Λατίνοις, τό δέ νό
τιον, ούτινος ή οροφή είνε χαμηλοτέρα, τοΐς 
Έλλησιν. ’ Εν τώ βορείφ μέρει ύψοΰται άλτάριον 
πολυτελέστατον, έφ’ ού ΐσταται τό άγαλμα τής 
άγιας Ελένης έξ ορειχάλκου κρατούσης τόν 
σταυρόν. Ί ό άλτάριον τούτο έδωρήθη ύπό τοΰ 
άρχιδουκός τής Αύστρίας τοΰ καί βραδύτερον 
άτυχούς αύτοκράτορος τού Μεξικού. Κατά τήν 
ιδ.' Σεπτεμβρίου κατερχόμενοι ένταύθα οί ορθό
δοξοι έπιτελοΰσι τήν έορτήν τής ύψώσεως τοϋ 
τιμίου Σταυρού.

Έπανακάμψαντες είς τον σκοτεινόν διάδρομον 
όρωμεν άμέσως άριστερα τό παρεκκλήσιον "τοΰ 
άκανθίνου στεφάνου” άνήκον τοΐς "Ελλησιν. Έν 
τώ κέντρφ αύτοΰ όράται περίφραγμά τι σιδηροΰν 
έν εϊδει κλωβού έχον έν τώ μέσω δπήν, δι ής 
όρωμεν τμήμα γρανίτου 50 έκ. ύψους, έφ’ ού 

καθίσαντες τόν Ίησοΰν περιέβαλον τή κεφαλή 
αύτοΰ άκάνθινον στέφανον.

Δύο μέτρα άπό τοΰ παρεκκλησίου τούτου 
όρωμεν άριστερα κλίμακα λιθίνην ήμικυκλοτερή 
πέντε βαθμιδών, άγουσαν εις τό έστιατόριον τών 
έν τω Ναώ έγκλειστων όρθοδόξων μοναχών. 
Έξακολουθοΰντες τήν πορείαν ημών όρώμεν δε
ξιά τήν νοτίαν πλαγίαν τοΰ Καθολικού θύραν 
καί μετά μικρόν άφικνούμεθα είς κλίμακα 18 
βαθμιδών, ήν άναβάντες καί τρεπόμενοι άριστερα 
άφικνούμεθα είς τόν τόπον, έφ’ ού έσταυρώθη 
ό Κύριος ημών. Ό Γολγοθάς είνε τανΰν παραλ
ληλεπίπεδον κατέχον τό νοτιανατολικόν τοΰ ναοΰ 
μέρος. Εγείρεται δέ 4,70 ύπέρ τό έδαφος τοΰ 
Ναού καί έχει μήκος μέν 12,37, πλάτος δέ 12,70. 
Διαιρείται δέ είς δύο διά δύο πεσσών, είς βό
ρειον καί νότιον. Καί τό μέν βόρειον άνήκει 
άποκλειστικώς τοΐςΈλλησι, τό δέ νότιον τοΐς 
Λατίνοις. Καί τό μέν πρώτον, ούτινος ή όροφή 
έμπεριέχει διαφόρους ζωγραφιάς, είνε πλουσίως 
κεκοσμημένον δι’ εικόνων έπηργυρωμένων, λυ
χνιών διαχρύσων κλπ. Κατά δέ τήν άνατολικήν 
αύτοΰ πλευράν έγείρεται άγια Τράπεζα μονό
λιθος, έδραζομένη έπί τεσσάρων κιόνων, ής τό 
έμπροσθεν μέρος εΐνε άνοικτόν, βπως οί προσκυ- 
νοΰντες κύπτοντες ύπ’ αύτήν προσέρχωνται είς 
δπήν, έν ή έπηξαν τόν σταυρόν τού Σωτήρος καί 
ήτις περικυκλοΰται ύπό πλακός άργυράς. Δεξιά 
δέ τής άγιας τραπέζης όράται έπί έξέδρας τίνος 
έλασμά τι άργυροΰν κινητόν, δ έκτοπίσαντες 
όρώμεν εύρύ ρήγμα γενόμενον έκ σεισμού έν 
καιρω τής σταυρώσεως τοΰ Σωτήρος καί διήκον 
μέχρι τοΰ παρεκκλησίου τοΰ Άδάμ. Πρός άνα- 
τολάς τής άγιας Τραπέζης έγείρεται μέγας σταυ
ρός φέρων τόν εσταυρωμένου, όπισθεν δέ όράται 
βαρύτιμον εικονοστασίου. Είς τόν βόρειον τοίχον 
όρώνται είς άμβων καί δύο θύραι, ών ή μέν 
παρά τήν πρόθεσίν άγει εις τό ιερόν βήμα, ή 
δ’ άλλη είς τά Κατηχούμενα καί τό Σκευοφυ
λάκων.

Τό δέ νότιον άνήκον τοΐς Λατίνοις θεωρείται 
ό τόπος έν ώ έγένετο ή έπί σταυρού προσήλωσις 
τοΰ Κυρίου. Ιϊρός άνατολάς αύτοΰ έγείρονται 
δύο άλτάρια, ών τό μέν άριστερα καλείται θυ
σιαστήριον τοΰ Stabat ή τού οίκτου είς άνά- 
μνησιν τών θλίψεων τής Θεοτόκου όρώσης τόν 
θάνατον τού υιού αύτής, τό δέ δεξιά είς άνά- 
μνησιν τής έπί Σταυρού προσηλώσεως τοΰ Κυ
ρίου ήμών, έμπροσθεν δέ τοΰ θυσιαστηρίου τούτου 
δείκνυται ύπό τών Λατίνων καί ό τόπος τής 
προσηλώσεως. Είς τήν δροφήν τοΰ μέρους τούτου 
σώζεται είκών τής Άναλήψεως έκ μωσαϊκού. 
Είς τον νότιον τοίχον αύτοΰ όράται θυρίς κιγ- 
κλιδωτή, δι’ ής θεώμεθα τό ένδον τοΰ παρεκ
κλησίου τής Μαρίας Δολορόζας, περί ού ώμι- 
λήσαμεν. Η θυρίς αύτη είνε ή άλλοτε έξω- 
τερική τοΰ Γολγοθά πύλη, δΐ ής λέγεται βτι 
είσήλθεν ό αύτοκράτωρ 'Ηράκλειος οτε έφερεν 
είς Ιερουσαλήμ τόν σταυρόν.*)

Κατελθόντες άπό τοΰ Γολγοθά καί τρεπό
μενοι πρός νότον διά θύρας πρός δυσμάς όρώσης 
είσερχόμεθα είς τό παρεκκλήσιον τοΰ Άδάμ, 
άνήκον τοΐς Έλλησι. Τό παρεκκλήσιον τούτο 
εΐνε στενόν καί σκοτεινόν, έν τω βάθει τοΰ όποιου 
όράται κοίλωμά τι, ένθα, κατά τήν παράδοσιν, 
έτέθη τό κρανίον τού πρώτου άνθρώπου. Έν 
τούτοι δ’ όράται καί τό βήμα τοΰ Γολγοθά. 
Τοΰτο ήν πάλαι σπήλαιον καί κατά τήν παρά- 
δοσιν παρά τήν νοτίαν αύτού πλευράν έτάφη ό 
Μελχισεδέκ. Παρά τήν θύραν τού παρεκκλησίου 
τούτου, έσωθεν έκειντο προ τοΰ έμπρησμοΰ τοΰ 
Ναού οί τάφοι τού Γοδεφρείδου καί τοΰ Βαλ- 
δουΐνου, ών τά οστά κατακαύσαντες οί τώ 1244

*) Προσκ. Βενιαμίν σελ. 19ύ. 

τήν 'Ιερουσαλήμ έκπορθήσαντες Νοβαρέσμιοι διε- 
σκόρπισαν τήν κόνιν αύτών. Οί τάφοι ούτοι 
έφερον τάς εξής έπιγραφάς·

Hie Jacet : inclytus : dom : Godefridns 
de Bullon : qui totam istam : terriun 
acquisivit : eultui cliristiano : cujus 
anima : regnet cum christo : Amen. —

Rex Baldewinius: Judas alter ilachabeus 
spes patriae vigor Ecclesiae virtus uttiusque 
quern formidabant Cui dona tribute ferebaut 
Cedar et Egyptus : Dan : ac liomicida Damascus 
proli dolor! in modico clauditur hoc tumnlo.

ΙΣΤΟΡΙΑ TOY ΝΑΟΥ THS ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ.

Άπό τοΰ θανάτου τοΰ Ιησού ό Γολγοθάς 
καί ό άγιος τάφος τά μάλα ύπο τών Χριστιανών 
έτιμώντο, οΐτινες ού διέλειπον έπισκεπτόμενοι 
αύτούς. Tip 70 μ. X. ήτοι έπί τής ύπ’ό Τίτου 
πολιορκίας τής 'Ιερουσαλήμ, ό έπίσκοπος αύτής 
Συμεών, διάδοχο; τού Άδελφοθέου, προϊδών τήν, 
κατά τήν προφητείαν τοΰ ’Ιησού, μέλλουσαν 
καταστροφήν τή; Ιερουσαλήμ κατέφυγε μετά 
τοΰ ποιμνίου του εις τήν πέραν τοΰ Ίορδάνου 
ΙΙέλλαν, επανήλθε δέ μετά τήν άναχώρησιν τού 
Γίτου.

Τώ 137 ό Άδριανός, ό άνακτίσα; τήν 'Ιε
ρουσαλήμ βουλόμενο; νά παραδώ τή λήθη τά 
ιερά ταΰτα μνημεία τοΰ Χριστιανισμού, ήγειρεν 
έπί μέν τοΰ Γολγοθά άγαλμα τή; Αφροδίτης, 
έπί οέ τού άγιου Τάφου άγαλμα τού Διός. Ιίερί 
τάς άρχάς τοΰ Δ'-υ αίώνος μετά πολυχρόνιον και 
πεισματώδη πάλην ό Χριστιανισμός υπερισχύει 
τής τών έθνικών θρησκείας, άναβάς καί έπ’ 
αύτόν τόν θρόνον τών Καισάρων. Ο πρώτο; 
βασιλεύς τών Χριστιανών, Κωνσταντίνο; ό Μέγας 
έγνω καί τοΰ; τόπους, άφ’ ών έπέτειλε τό εύαγ- 
γελικον δόγμα, νά κοσμήση διά λαμπρών οικο
δομών. Τότε λοιπόν παραγίνεται είς Ιερουσαλήμ 
ή μήτηρ αύτού Ελένη, ήτις έκάλυψε σχεδόν 
τήν ΙΙαλαιστίνην άπασαν διά μεγαλοπρεπών τώ 
Χριστιανισμοί καθωσιωμένων οικοδομούν, έν αίς 
διέπρεπεν ή βασιλική (regia) ήτοι ό Καθολικός 
ναός τής Άναστάσεως. II βασιλική αύτη ώφειλε 
κατά τάς διαταγάς τοΰ μεγάλου Κωνσταντίνου 
νά ύπερβαίνη κατά τε τήν μεγαλοπρέπειαν καί 
λαμπρότητα, απάντων τιϋν λοιπών τής ύφηλίου 
οικοδομημάτων. '0 τότε έπίσκοπος τής Ιερου
σαλήμ πραιστατο τών έργασιών. Περιγραφή 
αύτής άπαντα παρ’ Εύσεβίφ καί Κυρίλλω έπι- 
σκόπορ 'Ιεροσολύμων. ΊΙ δέ οικοδομή αύτής 
άρξαμένη τώ 326 έλαβε πέρας τώ 335 ήτοι 
διήρκεσεν έννέα έτη.

Το οικοδόμημα τοΰ μεγάλου Κωνσταντίνου 
έπέπρωτο νά διαμείνη σώον καί άκέραιον μόλις 
278 έτη. Τώ 614 οί ΙΙέρσαι γενόμενοι κύριοι 
τής Ιερουσαλήμ έλεηλάτησαν καί κατέσκαψαν 
τάς έκκλησίας, έν αίς καί τόν ναόν τής Άνα
στάσεως, καί άπήγαγον τόν αληθή τοΰ Κυρίου 
σταυρόν. Πλήν χάρις είς τήν σύζυγον Χοσρόου 
τοΰ Β'. άδελφήν τοΰ αύτοκράτορος τοΰ Βυζαν
τίου άμέσως μετά τήν άναχώρησιν τών ΙΙερσών 
οί Χριστιανοί έπετράπησαν νά έπιληφθώσι τής 
άνοικοδομήσεως τών ύπό τών Περσών καταστρα- 
φέντων οικοδομημάτων. '0 τότε ήγούμενος τής 
Λαύρας Θεοδοσίου τού Κοινοβιάρχου, ό καί μετά 
ταΰτα πατριάρχης τής Ιερουσαλήμ Μόδεστος 
ύποστηριζόμενος ύπό τών προσφορών σύμπαντος 
τού Χριστιανικού τής Ανατολής πληρώματος, 
ιδία δέ τού πατριάρχου Αλεξάνδρειάς Ίωάννου 
τού Έλεήμονος, άναλαμβάνει τήν άνοικοδομήν 
αύτοΰ καί φέρει αύτήν είς πέρας τώ 626. 0
Μόδεστος, άμοιρών άφθονων πόρων, δέν ήδυνήθη 
να καλύψη διά μιας καί μεγάλης Βασιλικής τό 
σύνολον τών άγιων τόπων, περιορισθείς ν’ άνε- 

γείρη έπί έκαστου προσκυνήματος ιδιαιτέραν έκ- 
κλησίαν. Τέσσαρες λοιπόν διάφοροι έκκλησίαι 
άντικατέστησαν τήν μίαν καί μόνην τοΰ μεγάλου 
Κωνσταντίνου Βασιλικήν. Αύται δ’ ήσαν 1) ή 
έκκλησία τής Αναστάσεως έπί τοΰ άγιου Τάφου, 
2) ή έκκλησία τού Γολγοθά, 3) ή έκκλησία τή; 
εύρέσεως τοΰ τιμίου Σταυρού καί 4) ή έκκλησία 
τής Θεοτόκου, ήτις ώς φαίνεται έστέγαζε τό 
προσκύνημα τής άποκαθηλώσεως. Περιγραφή 
δ’ αύτών άπαντα παρά τώ Άρκ.ούλφιρ, Βιλλι- 
βάροιυ καί Βερνάρδφ.

Ό Ηράκλειο; νικήσα; τούς Πέρσας ήλευ- 
θέρωσε τούς είς αιχμαλωσίαν άπαχθέντα; Χρι
στιανού; καί ύπεχρέωσε τόν διάδοχον τοΰ Χο
σρόου ν’ αποδώ τόν άληθή σταυρόν, ήλθε δέ εις 
Ιερουσαλήμ (τώ 629) ό ίδιος φέρων έπ’ ώμων 
τον σταυρόν μέχρι τοΰ Γολγοθά, ένθα ό πατρι
άρχης Ζαχαρίας έπανελθών καί ούτος έκ τής 
αιχμαλωσίας παρέλαβε καί έδειξεν αύτόν τω 
λαώ. Εντεύθεν δέ ή άρχή τής Υψώσεως τοΰ 
τιμίου Σταυρού, ήν ή Ελληνική έκκλησία έοο- 
τάζει τήν ιδ'. Σεπτεμβρίου έκαστου ενιαυτού.

Πλήν όκτώ περίπου έτη μετά τήν ' Υψωσιν 
τού Σταυρού ό ’Θμάρ γίνεται κύριος τής Ιερου
σαλήμ (637) καί ασφαλίζει διά τοΰ άχτιναμέ 
τοΐς "Ελλησι τήν κτήσιν τών προσκυνημάτων 
καί τών έκκλησιών καί τήν έλευθέραν έξάσκησιν 
τής θρησκεία; τών Χριστιανών.

Τώ 813 — 814 έπί τού Χαλίφου Έλ-Μαμούν 
ή ύπέρ τόν άγιον Τάφον θόλος ήπείλει πτώσιν. 
'Ο τότε πατριάρχης Ιεροσολύμων Θωμάς έπε- 
σκεύασεν αύτήν μετενεγκών έκ Κύπρου τήν άναγ- 
καίαν ξυλικήν.

Τώ 934, έπί τού Χαλίφου Έλ-Ραοί καί 
έπί τού Πατριάρχου Ιεροσολύμων Νικολάου, 
έφορμήσαντε; οί Μωαμεθανοί εις τον ναόν τής 
Άναστάσεως έθηκαν έν αύτω τό πΰρ. Πλήν ή 
καταστροφή δέν ήν γενική. Ό δέ χαλίφη; μα- 
θών τούτο καί όργισθείς ένετείλατο τήν άνέγερσιν 
τών καταστραφέντων, ήν οΐ Χριστιανοί μετ’ ού 
πολύ άπεπεράτωσαν.*)

Τώ 969 οί Μωαμεθανοί έξαγριωθέντε; έκ 
τής κατά τών Χαλιφών πρός άνάκτησιν τή; Συ
ρίας έπιστρατείας τοΰ Αύτοκράτορος τοΰ Βυζαν
τίου Νικηφόρου τοΰ Φωκά έφώρμησαν κατά τοΰ 
ναοΰ τή; Άναστάσεως κατακαύσαντες τήν έπί 
τού τάφου θόλον καί διαρπάσαντες τά έν αύτω 
κειμήλια. Ίον δέ πατριάρχην Ίωάννην, ώς έν 
συνεννοήσει δήθεν μετά τών Βυζαντινών διατε- 
λούντα, κατέσφαξαν.**)

Ό Χάκεμ-πιάμρ-Αλλάχ άνελθών έπί τόν 
θρόνον τώ 996 διεπράξατο πολλά; βιαιοπραγίας 
κατά τών Χριστιανών τής Ιερουσαλήμ. 'Θ αϊ- 
γύπτιος ούτος λέρων, οστις έπέμενε νά προσκυ- 
νήται καί λατρεύηται παρά πάντων ώς Θεός, 
ένετείλατο τώ 1008 ή 1010***)  τήν καταστροφήν 
τού τε έπί τού τάφου καί τοΰ Γολγοθά ναού, έκτος 
τοΰ θείου μνημείου, ώς τινες λέγουσι, χάριν τής 
μεσιτευσάσης Βασιλίσσης ούσης Χριστιανής. γ) 
Ό πατριάρχης άχθείς είς τό Κάϊρον έξωρύχθη

*) Ίερ. Γρηγορ. Ιίαλαμά σελ. υιδ'. κιε'.
*♦) Ίερ. ένθ. άν. καί ΑΙγχκ Palestine σελ. 815, 616. 

·*·)  Τά ανατολικά χρονικά τιθεϊσι γενικώς τό συμοάν 
τοΰτο τίρ 39» τή; Έγειρα; (1008). Μόνος δ' ό ΑΙακκιζι 
ουνφδά πρός τινα λατινικά χρονικά τίθησιν αύτό κατά 
τό 400 (1010).

t) Ίοέ Les Eglises de la Terre Sainte par le comte 
Μει.οβιορ. ιέ VogvE p. 122. Τό αίτιον τής καταστροφή; 
ταύτη; τοϋ ναοϋ ποικίλοι; ιστορείται. Κατά τόν Glaber 
αίτιοι ταύτης έγένοντο οί έν Εύρώπη Ιουδαίοι, ιδία 
δέ οί τής ’Ορλεάνη;. Ό δ’ 'Λπουλφάρατζ έκτίθησιν 
οΰτω τήν αιτίαν ■ Ό αίτιο; τοϋ καταδιωγμοϋ τούτου ήν 
έχθρό; τι; τών Χριστιανών, διηγησάαενο; τώ Χάκεα 
οτι δτε οί Χριστιανοί συνήρχοντο έν τίρ Ναοϋ τή; Ιε
ρουσαλήμ οπω; έορτάσωσι τό Ιίάσχα, οί κανδηϊ.άπται 
τή; έκκλησία; χρώμενοι τεχνάσματί τινι ήλειφον δι’ 
έλαίου οαλσάμου τήν σιδηράν άλυσιν, άφ’ ής ήρτητο ή 

τούς οφθαλμούς. Πλήν μετ’ ού πολύ μεταγνούς 
έπέτρεψε τοΐς Χριστιανοί; ν’ άνοικοδομήσωσι 
τόν καταστραφέντα ναόν καί τά; άλλα; Εκκλη
σίας. Άλλ’ οί Χριστιανοί τής αναγκαία; με
γάλη; προ; τοΰτο δαπάνης έλλειπούσης μερικά; 
μόνον έπιδιορθώσει; έποιήσαντο.*)  Μετά τινα 
έτη γενομένων διαπραγματεύσεων προ; τούς δια
δόχους τού Χάκεμ ύπό τών Λύτοκρατόρων Ρω
μανού Άργυροπούλου, Μιχαήλ ΙΙαφλαγονίου καί 
Κωνσταντίνου τού Μονομάχου ή άνοικοδόμησις 
έπανελήφθη ύπό "Ελληνα: αρχιτέκτονα; καί 
έπεραιώθη τω 1048. Ί'όν άνοικοδομηθέντα τούτον 
ναόν περιέγραψαν δύο περιηγηταί, ό τώ 1102 
τήν άγίαν Γήν έπισκεψάμενος ’Άγγλο: μοναχός 
Lewulf καί ό ενδεκα μετ’ αύτόν έτη έπισκε
ψάμενος αύτήν Ρώσσο; ήγούμενος Δανιήλ.

Τώ 1099 αί Σταυροφόροι γενόμενοι κύριοι 
τής Ιερουσαλήμ συνήνωσαν εί; εν ολον άρμονι- 
κον πάντα τά. προϋπάρχοντα τοΰ Ν αού μέρη 
κατασκευάσαντες έπί τούτω αψίδα:, δι’ ών έστέ- 
γασαν τ’ ασκεπή τού δλου περιβόλου μέρη καί 
συνεπλήρωσαν τό έν αύτω ψηφοθέτημα.

Τώ 1244 ό τής ίιγύπτου Σουλτάνος Σάλεχ- 
Έγιούπ, οπω; έκδικήση τού; Σταυροφόρου; έξη- 
τήσατο τήν βοήθειαν τών Χοβαρεσμίων,**)  οΐτινε; 
έλθόντες εί; ΙΙαλαιστίνην έγένοντο αύθωρεί κύ
ριοι τής Ιερουσαλήμ. Τότε ό ναός τής Άνα
στάσεως ύπέστη πολλά ύπό τών βαρβάρων τού
των, οΐτινες καί αύτά τά τών νεκρών Οστά έκ 
τών τάφων έξαγαγόντες παρέδωκαν τώ πυρί. 
Ιώ 1390, τή μεσιτεία τοΰ αύτοκράτορος Ίωάννου 
τοΰ Καντακουζηνού οί Χριστιανοί έλαβον τήν 
άδειαν νά έπισκευάσωσι τά ύπό τών Χοβαρεσμίων 
παθόντα μέρη τού Ναού.***)  Έκτοτε δέ μέχρι 
τού 1720 έγένοντο διάφοροι έπισκευαί ύπό τών 
κατά καιρούς Ελλήνων πατοιαρχών. Τώ 1720 
έκαστον τών εν τώ Ναώ εθνών έπεσκεύασε τά 
άνήκοντα αύτω μέρη ιδία δαπάνη πλήν τοϋ 
'Ιερού Κουβουκλίου, οπερ έμελλε ν’ άφεθή ώς 
είχε καί πρότερον.

Γώ 1 t-OS πυρκαϊά έκραγεΐσα έν τώ ναώ έπή- 
νεγκε σημαντικωτάτας καταστροφάς. Έγένετο 
δέ ό άνακαινισμός αύτού ύπό τών 'Ελλήνων άρ- 
ξαμένης τής έργασίας τή ιθ'. ’Ιουνίου 1809 καί 
περαιωθείσης κατά Σεπτέμβριον τοΰ 1810. Ακο
λούθως αί τρεις δυνάμεις Έωσσία, Γαλλία καί 
Τουρκία άνέλαβον άπό κοινού καί άνεκαίνισαν 
τήν έπί τοΰ τάφου θόλον, ήτις ήπείλει πτώσιν 
(1867—1869). “Εκτοτε δέ μέχρι τής σήμερον 
ούδεμία έγένετο έν αύτω παραλλαγή.

έπί τοϋ τάφου λυχνία. Ίΐ -ήοσ.ψ έπιστάτη; σφραγίσα; 
τήν θύραν τοϋ τάφου έτίθει τό πϋρ έκ τή; στέγη; είς 
τήν άκραν τή; σιδηρά; άλύσεως. Τό πϋρ κατερχόμενον 
αύθωρεί μέχρι τή; θρυαλλίδο; ήπτεν αύτήν. Τότε 
πά·.τε; έκραζον κλαίοντε; ” Κύριε έλέησον", ώσεί έώρων 
τό πϋρ κατερχόρ,ενον έ; ούρανοϋ καί ούτως ένισχύοντο 
έν τή πίστει.

·) Ίερ. Γρηγ. ΙΙαλαμά, σελ. υκδ'.
**) Οί Χοοαρέσμιοι έκοληθέντες τή; χώρα; αύτών 

διά τή; εί;οολής τών Ταρτάρων έπί Τζιγγίν χάν διε- 
σπάρησαν έν τή Έλάσσονι ’Ασία καί έν τή Συρίφ υπό 
τόν αρχηγόν αύτών ΙΙαρπακάν. Έπί τή προ;κλήσει 
τοϋ τότε Σουλτάνου τής Αίγυπτου δουλομένου νά τι- 
ρωρήση τούς Χριστιανούς καί τοΰ; ;ιετ αυτών συμ
μάχους μωαμεθανού; ηγεμόνας Δαμασκοϋ, Καρακίου 
καί Έμέσσης 26,000 χοδαρεσμίων ιππέων παρέστησαν 
πρό τών πυλών τής'Ιερουσαλήμ, ή; γενόμενοι κύριοι 
καί μή εΰρόντες τού; κατοίκους, φυγόντας κατά τήν 
προςέγγι-ίν των, οπω; κορέσωσι τήν αίμοόαρή αύτών 
δίψαν, διά στρατηγήματος κατόρθωσαν άλλου; μέν 
ν' άποκτείνωσι, άλλου; δέ νά αίχμαλωτίσωσι.

***) Ιίροσκυνητ. Βενιαμίν, σελ. 226.

( Ι'.πεται ή συνέχεια.)
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ΕΚ ΤΩΝ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΙΒΑΝ ΤΟΥΡΓΕΝΙΕΦ.

Ιδιαίτεροι τύποι. 

α'. ο τελεγιν.

Είς άπόστασιν τεσσαράκοντα περίπου βερστιων 
άπδ τού κτήματος ήμών — παρήλθον έκτοτε 
πολλά έτη — έζη έν τφ κληρονομικά» αύτού 
κτήματι Σουχοδδλ συγγενής τις τής μητρός μου, 
πλούσιος γαιοκτήμων χρημάτισα; ποτέ έπιλοχίας 
έν τφ τάγματι τής αύτοκρατορικής φρουράς, όνό- 
ματι Αλέξιος Σέργιου Τελεγιν.

Ό Τελεγιν ουδέποτε έξήρχετο τού κτήματός 
του· διά και ουδέποτε ήρχετο πρδς ήμάς. Δίς 
όμως τού έτους μ’ έστελλον προς αύτδν πρδς 
έπίσκεψιν, κατ’ άρχά; μέν συνοδευόμενον παρά 
τού οικοδιδασκάλου μου, βραδύτερον δμως μόνον. 
Ό Τελεγιν μέ ύπεοέχετο λίαν φιλοφρόνως, και 
συνήθως έγώ έμενον παρ’ αύτώ τρεις ή τέσσαρας 
ήμέρας. Τδν έγνώρισα μόνον ώς γέροντα άνθρω
πον κατά τήν πρώτην έπίσκεψιν μου έγώ μέν 
ήμην, άν δέν άπατώμαι, μόλις δωδεκαετής, 
εκείνος δέ ήδη εβδομηκοντούτης ή είχε γεννηθή 
κατά τδ τελευταΐον έτος τής βασιλείας τής 
αύτοκρατείρας ’Ελισάβετ.

Ό Τελεγιν έζη μόνος μετά τής συζύγου του, 
Μελανιάς ΙΙαύλοβνας, ήτις ήτο κατά δέκα έτη 
αύτού νεωτέρα. Έκ τού γάμου των δύο είχον 
γεννηθή θυγατέρες, αΐτινες πρδ πολλού ύπανδρευ- 
Οεϊσαι σπανίως μετέβαινον είς Σουχοδόλ· μεταξύ 
αύτών καί τών γονέων των είχε διελθει, ώς 
λέγεται συνήθως, ή μαύρη γάτα,” καί ό Τελεγιν 
ούδέποτε σχεδδν άνέφερε περί αυτών.

Νομίζω οτι βλέπω άκόμη ένώπιον μου τήν 
άρχαίαν έκείνην οικίαν, τήν άληθή κατοικίαν 
ένας ρώσσού γαιοκτήμονος. Ή οικία συνέκειτο 
έξ ένδς μόνου πατώματος μέ μέγαν πύργον, είχε 
οέ κτισθή έν άρχή τοΰ παρόντος αίώνος διά τών 
θαυμασίως χονδρών κορμών δένδρων έκ τού δά
σους τής Σίσδρας — δάσους, ού σήμερον ούδέ 
τδ έλάχιστον πλέον σώζεται ίχνος. ΊΙ οικία 
ήτο εύρύχωρος περιέχουσα πολλά δωμάτια, τά 
δποϊα δμως ούτε πολύ υψηλά ούτε πολύ φωτερά 
ήσαν ένεκα τού έπικρατοΰντος τδν χειμώνα ψύ
χους τά παράθυρα ήσαν μικρά. Κατά τήν συνή
θειαν τών χρόνων έκείνων αί καλύβαι τών δού
λων, τών άποτελούντων τήν υπηρεσίαν τών κυ
ρίων, περιεκύκλουν τήν οικίαν, έμπροσθεν τής 
όποιας έξετείνετο μικρός μέν άλλά λίαν περιποιη- 
μένος κήπος πλήρης όπωροφόρων δένδρων.

’Επί δέκα δλα βέρστια έξετείνετο πέριξ ή 
"στέππα” μέ τδ παχύ αύτής καί μαύρον χώμα, 
μή διακοπτομένη ούδέ ύπδ τού έλαχίστου ύψώ- 
ματος ούδέ καί ύπό τοΰ έλαχίστου δένδρου· 
μακράν μόνον έφαίνετο άνεμόμυλός τις μέ τά 
άναπεπταμένα αυτού πτερά. I ούτο ήτο τό Σου
χοδόλ!

Τά έπιπλα τής οικίας δλα ήσαν κατασκευά
σματα τής εγχωρίου βιομηχανίας, άπλά καί 
στερεά. Πρδ τής αιθούσης παρά τδ παράθυρον 
εύρίσκετο άντικείμενον άλλόκοτον — οδοδείκτης 
φέρων τήν έξής επιγραφήν·

"Έάν περιέλθη; εξήκοντα καί οκτώ φοράς 
τήν αίθουσαν ταύτην, διέτρεξας εν βέρστιον · έάν 
μεταβή; δγδοήκοντα καί οκτώ φοράς άπδ τής 
γωνίας τοΰ δωματίου τούτου πρδς τήν γωνίαν 
τού σφαιριστηρίου, έξετέλεσας δρόμον ένός βερ- 
στίου, κτλ.”

Ο,τι δμως πρό πάντων ένεποίει έντύπωσιν τφ 
είσερχομένφ είς τήν οικίαν ταύτην ήτο ή πληθύς 
τού άνηρτημένων εικόνων, έργων τδ πλεϊστον 
τών λεγομένων Ιταλών ζωγράφων, παριστώντων 
μυθολογικά καί θρησκευτικά άντικείμενα.' Άλλ’ 
δλαι αί εικόνες αύται ήσαν κεκονιαμέναι καί

δυσδιάκριτοι. Έν θέσει έπιφανεϊ τής αιθούσης 
ήτο άνηρτημένη ή είκών τής αύτοκρατορίσσης 
Αικατερίνης Β'. — άντίγραφον τής γνωστής 
είκόνος τοΰ Αάμπη. II είκών αΰτη ήτο δια 
τδν οικοδεσπότην άντικείμενον ιδιαιτέρου σεβα
σμού καί, ούτως ειπεΐν, αληθούς λατρείας.

Ό Τελεγιν ήτο μικρός, εύσαρκος, στρογγυλός 
γέρων μέ πρόσωπον ωχρόν, παχύ καί εύπροσή- 
γορον, μέ χείλη λεπτά καί παχέα βλέφαρα, 
ύπό τά όποια έστιλβαν δύο μικροί ζωηροί οφθαλ
μοί. ΤΙ αραιά αύτοΰ κόμη ήτο κτενισμένη 
πρδς τά δπίσω- μόλις κατά τδ έτος 1812 είχεν 
αφήσει τήν φενάκην. Ή ένδυμασία του σ.υνί- 
στατο έκ φαιοχρόου επενδύσου, στενής περισκε- 
λίδος καί έρυθρών ύποδημάτων έφόρει δέ λευ
κόν λαιμοδέτην, λευκά μανίκια καί πολύπτυγμα, 
έν έζατέρφ δέ θυλακίφ τού υπενδύτου (γελεκιού) 
είχε χρυσούν "κρόμμυον” (ώρολόγιον) αγγλικής 
κατασκευής.

Συνήθως έκράτει έν τή δεξιά χειρί κομψήν 
ταμβακοθήκην πλήρη ισπανικού ταμβάζου, έν φ 
ή άριστερά αύτοΰ έστηριζετο έπι ράβδου, ής ή 
σιδηρά λαβή ένεκα τής μακράς χρήσεως ήτο 
λεία καί στιλπνή.

Ό Τελεγιν είχε φωνήν όξεϊαν καί ρινόφθογ- 
γον- διαρκώς έμειδία, άλλ’ έν τώ μειδιάματι 
αύτοΰ ύπεμφαίνετο είδός τι οίήσεως και ύπερη- 
φανείας. Διατηρήσας τάς έξεις τάς αρχαίας 
τών χρόνων τής Αικατερίνης, ήτο εις άκρον 
εύγενή; καί εύπροσήγορος. ' II άδυναμία τών 
ποδών του τφ καθίστα τδ βάδισμα δύσζολον 
καί σχεδδν άδύνατον μέ μικρά βήματα έσύρετο 
άπδ μιας έδρας είς άλλην, έφ’ ής έζάθητο ή 
μάλλον έπιπτε άπηυδισμένος. Ούδέποτε έξήρ
χετο τής οικίας, ούδέ συνανεστρέφετο πρός τους 
γείτονάς του, άν καί ήγάπα τδν κόσμον ζαί είχε 
δόσιν τινά πολυλογίας. ΊΙ φιλόξενος δμως αύτοΰ 
στέγη έδέχετο συχνά ξένους, ώς έπι τδ πλεϊστον 
πτωχούς άξιωματικούς ζαί έζκεπτωζότας εύγε- 
νεΐς, ών τά ενδύματα προήρχοντο πολλάκις έκ 
τής ιματιοθήκης του. Είς τήν τράπεζάν του 
έκάθηντο συνήθως δεκαπέντε συνδαιτυμόνες. Με
ταξύ τών παρασίτων τούτων δύο πρδ πάντων 
έζίνουν τήν περιέργειαν μου· εις νάνος, δστις 
έφερε τό έπώνυμον Ίανδς (ό διπρόσωπος) δανι
κής ή, ώς τινες διετείνοντο, έβραϊζής καταγωγής, 
καί γελωτοποιός τις, ό πρίγκηψ Α. Παρά τήν 
συνήθειαν τής έποχής ό νάνος δέν έθεωρεϊτο ώς 
άντικείμενον διασκεδάσεως· σιωπηλός πάντοτε 
ζαί άγρια περιστρόφων βλέμματα ό Ίανδς έδυ- 
στρόπει ζαί έστενοχωρεϊτο άμα τφ άπέτεινον τδν 
λόγον. Ό Τελεγιν τδν ώνόμαζε φιλόσοφον” 
καί είχε πρός αύτδν είδος σεβασμού· κατά τό 
γεύμα εύθύς μετά τούς ξένους προσεφεροντο 
αύτφ τά φαγητά πριν άκόμη παρουσιασθώσι τφ 
οικοδεσπότη.

— Ό θεός τόν έτιμώρησεν, έλεγε συνήθως 
περί αύτοΰ ό Τελεγιν, άλλ’ έγώ, ό ταπεινός 
άνθρωπος, δέν έχω τδ δικαίωμα νά τόν λυπήσω 
καί νά τόν κατηγορήσω.

'Ο Ίανδς δέν μέ ήνείχετο· άμα έπλησίαζα 
αύτόν έξηγριοΰτο καί ώργίζετο καί έψιθύριζε· 
Άφες μέ ήσυχον!

— Πώς γνωρίζεις, είπον μια τών ημερών 
τφ Τελεγιν, δτι είναι φιλόσοφος;

— Πώς; μοί άπήντησεν, αύτδς δέν είναι 
φιλόσοφος; ’Αλλά, παιδί μου, ίδέ πώς ήξεύρει 
νά σιωπά.

— Καί διατί τδν όνομάζεις "διπρόσωπον”;
— Διά τήν έξής αιτίαν, παιδί μου. Έξωτε- 

ρικώς έχει έν πρόσωπον, καί κατ’ αύτό σείς, 
οί επιπόλαιοι άνθρωποι, τδν κρίνετε· άλλ’ έχει 
καί δεύτερον πρόσωπον, τδ άληθινόν, καί τοΰτο 
άποκρύπτει. Αύτό τδ πρόσωπον έγώ μόνος γνω
ρίζω, καί διά τοΰτο τδν άγαπώ . . . έπειδή αύτό

τδ πρόσωπον είναι καλόν. Σύ, παραδείγματος 
χάριν, βλέπεις καί δέν βλέπεις. Αλλ’ έγώ, 
χωρίς νά μοί είπη, λέξιν έγώ άμέσως τδν έννοώ, 
δταν έπικρίνη- διότι είναι πολύ αυστηρός. Καί 
έχει πάντοτε δίκαιον. Τοΰτο σύ, παιδί μου, δέν 
δύνασαι νά έννοήσης· άλλ’ έμέ τδν γέροντα πίστευε.

Ή αληθής ιστορία τοΰ διπροσώπου Ίανοΰ 
είς ούδένα ήτο γνωστή, πόθεν κατήγετο και πώς 
κατήντησε νά έλθη είς τδν οίκον τοΰ Τελεγιν. 
Καθ’ δσον δέ άφορα τδν πρίγκηπα Α. δλος δ 
κόσμος έγνώριζε τόν βίον του. Γόνος πλούσιας 
καί έπιφανούς οικογένειας ό πρίγκηψ Α. είχε 
καταταχθή οίκοσάετής είς τόν στρατόν έν Πετρου- 
πόλει. Έν ήμέρα επισήμου τελετής ή αύτοζρά- 
τειρα Αικατερίνη τδν παρετήρησεν, έστάθη έμ
προσθεν αύτοΰ καί δεικνύουσα έπ’ αύτού διά τοΰ 
ριπιδίου είπεν υψηλή τή φωνή προς ένα τών 
οπαδών της.

— Ίδέ, Άδάμ Βασιλείεβιτς, πόσον ωραίος 
είναι! Φαίνεται μία κούκλα!

'Ο δυστυχής άξιωματικος ήρυθρίασεν έπα- 
νελθών οίκαδε διέταξε νά έτοιμάσωσι τήν άμα
ξαν του, έκοσμήθη διά τού παρασήμου τής Άγιας 

’Άννη; καί διέτρεξεν έν άμάξη τήν πόλιν δλην, 
ώ; νά ήτο εύνοούμενός τις τής αύτοκρατείρας.

— "Οσφ ήμπορεϊς ταχύτερα, έφώναζεν είς 
τόν άμαξελάτην. 'Όποιος δέν παραμερίσει, πά
τησε τον.

Γαύτα πάντα άνεκοινώθησαν τή αύτοζρατείρα, 
ήτις έδωζε διαταγήν νά χαρακτηρισθή ό πριγ- 
ζηψ Α. φρενοβλαβής καί νά τεθή ύπό τήν κηδε
μονίαν τών δύο αδελφών του, οΐτινες συλλα- 
βόντες αύτόν τόν ώδήγησαν είς τήν εξοχήν καί 
άλυσόδετον καθεΐρξαν αύτδν έν μικρά καλύβη. 
θέλοντες δέ νά σφετερισθώσι τήν περιουσίαν τού 
δυστυχούς άνδρός, τον έκράτησαν περιωρισμένον 
καί άφ’ ου έντελώς είχεν ίαθή. Άλλ’ ή καζεν- 
τρέχεια αΰτη δέν ώφέλησεν αύτούς· διότι ο 
πρίγκηψ Α. έπέζησεν αύτών καί μετά διαφόρους 
περιπέτειας κατήντησεν είς τήν οικίαν τοΰ Τελε- 
γίν, μεθ’ ου είχε συγγένειάν τινα. 'Ο πρίγκηψ 
Α. ήτο άνήρ εύσαρκος καί έντελώς φαλακρός· 
ή ρίς του ήτο μακρά καί δξεϊα ζαί οί όφθαλμοί 
του στρογγύλοι ζαί κυανοί. Είχεν έντελώς λη
σμονήσει τήν δμιλίαν· έψιθύριζε μόνον διακεκομ
μένα; λέξεις. Τουναντίον δμως ήδε μετά πολλής 
τέχνης τά άρχαΐα ρωσσικά δημώδη άσματα, καί 
τούτο μέ φωνήν καθαράν καί εΰηχον. Άπδ 
καιρού είς καιρόν τφ έπήρχοντο προσβολαί τής 
παραφοράς του — ζαί τότε ήτο φοβερός· έστραμ- 
μένον κρατών τδ πρόσωπον πρδς τδν τοίχον 
έζάθητο έν γωνία τινι ζαί έπρόφερεν έν φρικώδει 
έξάψει άπειλάς κατά τών άδελφών του, ώς 
έφαίνετο ·

— Κτύπα! Κτύπα! έφώναζε πνιγηρά τή 
φωνή- μή φείσθής αύτών τών έζτρωμάτων! 
αύτών τών δημίων μου! Καλά! Καλα!

Τήν ήμέραν πρδ τού θανάτου του ένεποίησε τφ 
Τελεγιν μεγάλην έζπληξιν καί φόβον. Κάτω- 
χρος, άλλά ήσυχος έντελώς, ένεφανίσθη ένώπιον 
αύτοΰ, τφ έκαμε βαθεΐαν ύπόκλισιν, τδν εύχα- 
ρίστησε διά τήν φιλοξενίαν καί διά τήν συνδρο
μήν καί τδν παρεζάλεσε νά τφ φέρη ιερέα, 
διότι, είπεν, "ό θάνατος ήλθε πρός έμέ· τδν 
εΐδον καί πρέπει νά συγχωρήσω εις δλους καί 
νά καθαρίσω τήν ψυχήν μου.’’

— Είδες τδν θάνατον; ήρώτησεν δ Τελεγιν 
έντρομος. Καί πώς ήτο; Είχε δρέπανον; Είπέ!

— ’Όχι, άπήντησεν δ πρίγκηψ. είναι μικρό
σωμος καί άπλούς γέρων φορών έπενδύτην. 
Έχει ένα μόνον όφθαλμδν έν τφ μέσφ τοΰ με
τώπου, άλλ’ αύτδς δ δφθαλμδς — φαίνεται δτι 
είναι αιώνιος.

Πράγματι άπέθανεν ό πρίγκηψ τήν έπιούσαν 
μέ καρδίαν συντετριμμένη·?, άφ’ ου προηγου-

μένω; έξεπλήρωσε τά χριστιανικά του 
καθήκοντα καί άπεχαιρέτισεν ολους.

— Καί έγώ οΰτω θ’ άποθάνω, 
έλεγε συχνά ό Τελεγιν. Καί πράγ
ματι οΰτω; άπέθανε — πλήν περί 
τούτου βραδύτερου. Είπον άνωτέρω 
δτι ό Τελεγιν δέν διετήρει σχέσεις 
πρός τούς γείτονα;· καθ’ δλον τδ διά
στημα τών έβδομήζοντα έτών, ά δι- 
ήλθε σχεδδν άδιαλείπτως έν τφ κτή- 
ματί του, ούδέποτε σχεδόν είχε δι
καστικά; διενέξεις.

— Τά δικαστήρια είναι διά τού; 
απατεώνα; καί τά προστάγματα διά 
τούς στρατιώτας. έλεγε· ζαί έγώ, 
δόξα τφ Θείο, ούτε άπατεών είμαι 
ούτε στρατιώτης·

Οί γείτονες τόν ώνόμαζον ιδιότρο
που, άλαζόνα, ή καί Μαρτιυιστήυ*) 
— χωρίς βεβαίως υά έννοώσι τήν 
σημασίαν τής λέξεω; ταύτης. Καί 
έν μερει οι γείτονες είχον δίκαιον. 
Ιδιότροπος ήτο ό Τελεγιν, άλλ’ ήτο 
άνήρ ούχί κοινός. Ουδέποτε ήδυ- 
νήθην νά μάθω ακριβώς όποΐαι ήσαν 
αί πολιτικαί αύτοΰ δοξασίαι· άλλ’ 
εις τδ ειδό; του ήτο μάλλον αριστο
κράτης ή "βάριν”. Πολλάκις έξέ- 
φραζε τήν λύπην του, δτι ό θεός 
δέν τφ έδωκεν υιόν καί κληρονόμον, 
δπως διατηρήση τήν τιμήν τοΰ ονό
ματος του. Έν τφ ίδιαιτέρφ αυτού 
δωματίω είχεν άνηρτημένον δένδρον 
γενεαλογικόν τών Τελεγιν, περιέχον 
πλήθος μηλοειδών κύκλων.

— 'Ημείς οί Τελεγιν, έλεγε συ-

*) Οβτως ώνομάζοντο περί τά τέλη 
τής παρέλθούσης έκατονταετί,ρίοος οί 
Ρώσσοι Φραμασώνοι.

ΤΟ ΟΤΣ ΤΟΤ ΔΙΟλΤΣΙΟΤ ΕΝ ΣΤΡΑΚ0ΤΧΑ1Σ.

νήθως, είμεθα οικογένεια άρχαιοτάτη. 
Ούδείς έξ ήμών έφάνη ποτέ συνω- 
θούμενος έν τοΐς προθαλάμοις τών 
ισχυρών, ούδείς έπάχυνεν έν τή δια
νομή τής δικαιοσύνης·*) ούδείς έ- 
κόσμησε τδ στήθος του διά παρασή
μου, ούδείς έκαμε τδν έπαίτην έν 
Μόσχα ή τόν ραδιοΰργον έν Πετρου- 
πόλει. Ημείς έμείναμεν έν τή γω
νία μας καί ή φροντίς μας ήσαν τά 
κτήματά μας. Ναί, παιδί μου, καί 
έγώ ούτως έζησα, άν καί ύπηρέτησα 
έν τή αύτοκρατορική φρουρά· άλλ’ 
εύτυχώς δΐ δλίγον μόνον καιρόν.

Μεγάλην ήσθάνετο ό Τελεγιν προ- 
τιμησιν διά τούς παλαιούς χρόνους·

— Τότε, έλεγεν, έζη τις έλευθέ- 
ρως καί άνετώτερον — ναί μά τήν 
άλήθειαν! Άλλ’ άπδ τοΰ έτους 1800 
(διατί άκριβώς άπδ τοΰ έτους τού
του, ούδέποτε έλεγεν) ό στρατός 
έλαβε τήν υπεροχήν. Οί κύριοι άξι- 
ωματικοί έφόρεσαν έπι τών πίλων 
των λόφον έκ πτερών άλέκτορος ζαί 
αύτοί οι ίδιοι έφέροντο ώς πετεινοί· 
περισφίγγουσι τόσον πολύ τδν λαιμόν 
των, ώστε ζαί ή φωνή δυσκόλω; 
έξέρχεται τού λάρυγγός των ζαί οί 
όφθαλμοί των φουσζόνουν . . . 'Ημέ
ραν τινά έρχεται εις τήν οικίαν μου δε-

*) ‘Οσάκις ρώσσος εύγενή;, έντελώς κα
τεστραμμένος, ήσθάνετο άλλοτε τήν άνάγ
κην , νά έπανορθώση τά οικονομικά του, 
εζήτει παρά τοϋ Τσάρου τήν διοίκησιν 
έπαρχία; τίνος. Τά καθήκοντα αύτοΰ, ών 
τό κυριώτερον συνίστατο είς τήν άπονομήν 
τής οικαιοσύνης, τώ έπέτρεπον έντό; βρα
χύτατου χρόνου νά άνακτήση τήν άπο- 
λεσθεΐσαν περιουσίαν του.

ΤΟ ΑΡΧΑΐΟΝ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΝ Τ2Ν ΣΤΡΑΚ0ΤΣ2Ν.
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χανεΰς τής αστυνομίας καί μέ προσαγορεύει "εύ- 
γβνέστατον” — ώς νά μή έγνώριζον και έγώ αύτός 
δτι ήμην εύγενής το γένος. Άλλ’ έγώ τω άπήντησα· 
’Εντιμότατε Κύριε, λάβε τήν καλωσύνην ν’ άφαι
ρέσης πρότερον αύτόν τόν στενόν λαιμοδέτην σου· 
επειδή άν δυστυχώς σοι έλθη διάθεσις να πτερ- 
νισθής, ήξεύρεις τί Οά πάθη;; θά σκάσης ώς 
μύδρος! . . . Και έγώ Οά έχω τράβαλα. — 
Και πώς πίνουν αύτο'ι οί κύριοι στρατιωτικοί! 
"Ο,τι και άν τοΐς παραθέσω, τό καταπίνουν! 
’Εφεδρον δε καί άλλο μέσον μεθυστικού ποτού
— τό τζιμποΰκ.ι! Διαρκώς κρατούν αύτό είς τό 
στόμα του, καί φυσούν τόν καπνόν καί άπό τήν 
μύτην καί άπό τά ώτα, καί νομίζουν δτι είναι 
ήρωες! Καί οί γαμβροί μου ροφούν αύτόν τόν 
άηδέστατον καπνόν, άν καί ό μεν ήναι γερου
σιαστής, ό δέ είδος έπιΟεωρητοϋ τών σχολείων
— καί δμως Οεωρούσιν εαυτούς ανθρώπους συ
νετούς !

’Εκτός τής αποστροφής ταύτης κατα τού 
καπνού ό Τελεγίν είχε καί μεγάλην αντιπάθειαν 
κατά τών σκύλων, καί πρό πάντων τών μικρών.

— Γάλλος νά κράτη σκύλον, έλεγε, τούτο 
τό έννοώ· διότι αύτός πήδα έδώ και εκεί, και 
ό σκύλος του τόν μιμείται . . . άλλ’ ήμεΐς οι 
Ί’ώσσοι, τί κοινόν έχομεν πρός ζώον τοιοΰτον;

ΙΙερι τής αύτοκρατείρας Αικατερίνης ό 1ε- 
λεγίν ώμίλει πάντοτε μετά πολλοΰ σεβασμού.

— Ήτο ημίθεος, καί ούχί ανθρώπινον πλάσμα, 
έλεγε. Κύτταξε, παιδί μου, προσέθετο δεικνύων 
τήν εικόνα αύτής, κύτταξε αύτό τό μειδίαμά της 
καί θά όμολογήση; οτι έχω δίκαιον άποκαλών 
αύτήν ημίθεον. Άπας έν τφ βίοι μου έλαβον 
τήν τιμήν νά ΐδω τό μειδίαμα τούτο, καί ούδέ
ποτε θά έξαλειφθή ή έντύπωσις αύτού άπο τής 
καρδίας μου!

Καί εΐτα ήρχιζε διηγούμενος έκ τού βίου 
τής μεγάλης Αικατερίνης άνέκδοτα, τά όποια 
μοί ήσαν έντελώς άγνωστα.

— Τό έξής συμβάν είχε μείνει άνεςάλειπτον 
έν τή μνήμη μου, μοί είπεν.

— Ήμην δεκαέξ έτών, οτε μια τών ήμερών 
έφρούρουν έν τοΐς άνακτόροις· αίφνης διέβη 
ή αύτοκράτειρα έμπροσθέν μου. Έγώ εύθύς 
έκαμα τόν στρατιωτικόν χαιρετισμόν, ζαί ή αύ- 
τοζράτειρα μειδιώσα έπί τω ζήλιρ μου καί τή 
νεαρά μου ήλιζία μοι έθώπευσε τήν παρειάν || 
καί μοί έτεινε τήν χεΐρά της πρός άσπασμόν· 
εΐτα δέ μέ ήρώτησε τίς καί πόθεν είμαι· ποια 
ή οΐζογένειά μου, καί έπειτα . . . (Ενταύθα 
συνεζινεΐτο ό γέρων καί ή φωνή του έτρεμε), 
καί έπειτα μέ διέταξε νά χαιρετίσω έκ μέρους 
της τήν μητέρα μου ζαί νά τήν εύχαριστήσω, 
δτι άνέθρεψε τόσον έπιμελώς τά τέκνα της. 
Έάν εκείνην τήν στιγμήν εύρισκόμην έπί τής 
γής ή έν ούρανώ, πώς καί πότε ή αύτοκράτειρα 
άνεχώρησεν, άν έγένετο άφαντος διά τού αΐθέρος 
ή άν εϊσήλθεν είς τά δωμάτιά της — τούτο 
μέχρι σήμερον άγνοώ!

Ένίοτε προσεπάθουν νά τόν έρωτήσω περί 
εκείνης τής άπομεμακρυσμένης έποχής καί περί 
τών προσώπων, τών άποτελούντων τήν αύλήν 
τής μεγάλης αύτοκρατείρας.

— Πρός τί, μοί άπήντα, ν’ άνακαλώμεν είς 
τήν μνήμην χρόνους παρελθόντος· πρός τί νά 
λυπώμεθα ενθυμούμενοι, δτι ειμεθα νέοι καί 
άνδρεΐοι καί δτι σήμερον δέν έχομεν πλέον 
όδόντα έντός τού στόματος; Τόσον μόνον σοί 
λέγω, δτι ήτο καλή έποχή έκείνη ή παλαιά — 
πλήν άς μή ομιλώ μεν περί αύτής! — "Οσον 
δ’ αφόρα τούς άνθρώπους έκείνους, έννοεΐς βε
βαίως τούς εύνοουμένους · άκουσον. Είδες ποτέ 
έπί τού υδατος πομφόλυγα; "Οσον ύφίσταται καί 
είναι άζεραία — πόσον ώραία θλώνται έν αυτή 
τά χρώματα, κυανοΰν, κίτρινον καί έρυθρόν.

Είναι ώς τόξον ούράνιον ή άδάμας! Άλλ’ άμα 
ούδέν πλέον υπολείπεται. Τοιαύται πομφόλυγες 
ήσαν καί οί άνθρωποι έκεΐνοι.

— Καί ό Ποτέμκην;
— Ό Ποτέμκην, άπεζρίνατο ό Τελεγίν, ήτο 

άνήρ πολιτικός, θεολόγος, μαθητής τής Αικα
τερίνης, ήδυνάμην νά εΐπω τέκνον της . . . Άλλ’ 
άρκοΰσι ταύτα, παιδί μου!

Ό Τελεγίν ήτο πολύ εύσεβής, ζαί έπισζέ- 
πτετο τακτικώς τήν έκκλησίαν, άν ζαί τοΰτο τω 
έδιδε πολύν κόπον. Δέν ήτο δμως προληπτικός, 
ζαί έχλεύαζε τούς πιστεύοντος είς οιωνούς ζαί 
βασζανίας· μ’ δλον τοΰτο δέν εύχαριστεΐτο, λα- 
γωος νά διάσχιση τόν δρόμον του · καί ή συνάν- 
τησις ίεοέως τόν έστενοχώρει· έσέβετο αύτούς 
μάλιστα ίερουργοΰντας ζαί ήσπάζετο τήν χεΐρά 
των, άλλ’ ελεγεν

— Αποπέμπουν οί ιερείς βαρεΐαν οσμήν και 
έγώ ώς άνθρωπος αμαρτωλός έχω τά νεύρα ύπέρ 
το δέον εύαίσθητα· πρός τούτοι; μ’ ένθυμίζουσι 
πολύ τόν θάνατον, καί άν καί ήμαι φιλάσθενος, 
άγαπώ δμως τήν ζωήν. Καί δμως, παιδί μου, 
σέ προτρέπω νά σέβησαι τόν ζλήρον μόνον οί 
ανόητοι άνθρωποι δέν τόν σέβονται, καί δσον τό 
κατ’ έμέ, έχω άδικον έν τοιαύτη ήλιζία νά 
ομιλώ περί τοιούτων πραγμάτων.

Ώς δλοι οί σύγχρονοί του εύγενεΐς ζαί ό 
Τελεγίν δέν είχεν έκπαιδευθή πολύ ■ άλλά τήν 
έλλειύιν ταύτην είχεν έν μέρει άναπληρώσει δΐ 
έπιμελοΰς άναγνώσεως. Άνεγίνωσζε μόνον ρωσ- 
σιζά βιβλία τής παρελθούσης έζατονταετηρίδος· 
τούς νεωτέρου; συγγραφείς εδρισζεν άηδεΐς 
καί ασθενείς. Κατά τά τελευταία έτη δεν άνε- 
γίνωσκε πλέον, άλλ’ έκάθητο ένώπιον τού ανοι
κτού βιβλίου καί έρέμοαζε, στενάζων ένίοτε. 
Ήμέραν τινά τον εύρον κρατούντα έπί τών γο
νάτων του βιβλίον καί κλαίοντα, δπερ πολύ 
μ’ έξέπληξιν. Ένθυμήθη τούς έξής στίχους·

Ώ ταλαίπωρε άνθρωπότης,’ 
Ήσυχία δέν σοί έδόθη· 
Τότε μόνον γνωρίζεις τήν ήσυχίαν, 
Οταν γευθής πλέον τής κόνεως τοΰ τάφου. 
Πόσον πικρά είναι ή ήσυχία έκείνη! 
Νεκροί, ησυχάσατε! — Ζώντες, κλαύσατε!

Οί στίχοι ούτοι ήσαν έργον περιπλανωμένου τινός 
ποιητοΰ, Γόρμιτς-Γορμίτσκη, ον ό Τελεγίν είχε 
δεχθή είς τήν οικίαν του καί είχε φιλοξενήσει, 
διότι τόν εύρεν εύαίσθητον καί όμιλοΰντα κάπως 
καί γαλλικά, τά όποια ό Τελεγίν μόλις καί 
μετά βίας ήνόει. Ήμέραν τινά δμως ό εύαίσθη- 
τος ούτος ποιητής έπέστρεψεν είς τήν οικίαν 
οίνοβαρής ζαί ού μόνον έδειρεν άνηλεώς τόν 
ύπηρέτην τού Τελεγίν, άλλά καί τόν μάγειρον 
αύτού καί δύο παρατυχούσας πλυντρίας, καί, 
δπερ χειρότερον άκόμη, ζαί ξένον ξυλουργόν ερ
γαζόμενον έν τή οικία· έθραυσε δέ έν τή έξάψει 
του ζαί πλείστους οίλοπίναζας ζαί έφώναζε ζαί 
ήπείλει πάντας.

("Επεται τό τέλος.)

0 ΚΟΜΗΣ ΣΑΜΒΩΡ.

Έν Φροσδόρφη παρά τήν Βιέννην άπεβίωσε 
κατ’ αύτάς έν ήλικία 63 έτών ό κόμης τού 
Σαμβώρ, υιός τού έν έτει 1S20 δολοφονηθέντος 
δουκός τού Βερρή, καί έγγονός τού φιλέλληνος 
βασιλέως τής. Γαλλίας, Καρόλου τού Γ. Ό 
κόμης Σαμβώρ, δν οί οπαδοί του ώνόμαζον 
Ερρίκον Ε'. καί προσηγόρευον βασιλέα διετέλεσε 
καθ’ ολον τόν βίον του έπίδοξος τού θρόνου τής 
Γαλλίας διάδοχος, χωρίς νά κατορθώση ν’ άναβή 
έπ’ αύτοΰ. Άνήρ εύγενεστάτων αισθημάτων 
καί συμπεριφοράς όντως ίπποτικής, άξιος άπό- 

γονος τοΰ ένδοξου βασιλέως Λουδοβίκου ΙΔ'., ό 
άποθανών ήγάπησε μετ’ άδολου ενθουσιασμού 
τήν πατρίδα του Γαλλίαν, δέν είχεν δμως τήν 
άπαιτουμένην πρωτοβουλίαν, δπως διά πραξικο
πήματος καταλάβη τήν έξουσίαν. Μόλις ήτα 
δεκαετής δτε ό πάππος του. Κάρολος Γ., κρη- 
μνισθείς τού θρόνου άπήλθεν είς τήν έξορίαν. 
Είς τον θρόνον άνέβη, ό Λουδοβίκος Φίλιππος, 
δστις έξωσθείς τού θρόνου έν έτει 1848 παραχώ
ρησε τήν θέσιν του είς τήν Δημοκρατίαν, ήν 
πάλιν έν έτει 1852 διεδέχθη ή Λύτοζρατορία. 
Ήττηθέντος έν έτει 1870 τού Ναπολέόντο; Γ'., 
ή Δημοκρατία έκηρύχθη έκ δευτέρου, διατελούσα 
μέχρι σήμερον τό πολίτευμα τό διέπον τήν Γαλ
λίαν. Ουτω λοιπόν ό κόμης Σαμβώρ διετέλεσε 
καθ’ δλον αύτοΰ τόν βίον άπλούς θεατής τών έν 
Γαλλία συμβαινόντων, ζών έν έξορία καί μακράν 
τών πραγμάτων ευρισκόμενο; · αποθνήσκει δέ 
άτεκνο:, καί ούτως ή δυναστεία τοΰ άρχαιοτέρου 
κλάδου τών Βουρβόνων, τοΰ άρξαμένου διά τοΰ 
Ερρίκου Δ', συναποθνήσζει μετ’ αύτοΰ. Φυσικώς 
έπομένως τό δικαίωμα τής διαδοχής μεταβαίνει 
είς τον κόμητα τών ΙΙαρισίων, έγγονόν τούτον 
τοΰ βασιλέως Λουδοβίκου Φιλίππου.

Ό νεκρός τού ζόμητος Σαμβώρ μεταζομισθείς 
εις Γορίτσιαν, πόλιν παραζειμένην τής Τεργέστης, 
έτάφη πλησίον τού έν έτει 1836 έζεΐ ταφέντος 
βασιλέως Καρόλου. Οί έν Γαλλία βασιλόφρονες 
έπένθησαν έπί τφ θανάτφ τοΰ "βασιλέως των·’’ 
ό δημοκρατικός δμως τύπος ούδέ ειδησιν έλαβε 
τοΰ έπισυμβάντος θανάτου άνδρός. φ ούδέν άνε- 
γνώρισέ ποτέ δικαίωμα έπί τής Γαλλίας.

ΤΟ ΕΝ ΓΑΛΛΖΙΩι

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΝ

ΤΟΤ ζ. Α. ΒΕΝΙΕΡΗ.

Έάν πάς"Ελλην, άκραιφνής ζαί φιλόπατρις, 
χαίρη μανθάνων περί τής εύημερίας τής πατρί
δος του ζαί περί τής προόδου τής έν αύτή δια
νοητικής άναπτύξεως, έπίσης, ίσως δέ ζαί είς 
βαθμόν μεγαλείτερον αισθάνεται τήν χαράν ταύ
την, πληροφορούμενος περί τής προόδου τών 
Ελληνικών γραμμάτων έν τοΐς εξωτερικοί; τοΰ 
Ελληνισμού κέντρο’.;, καί τοΰτο διά τόν άπλού- 
στατον λόγον, διότι καλώς εννοεί οτι διά τής 
διανοητικής άναπτύξεως τών έζτός τής έλευθέρας 
Ελλάδος Ελλήνων προπαρασζευάζεται τό μέλ
λον τοΰ 'Ελληνισμού, τό άξιόζηλον, πρός δ 
πάντες, μικροί καί μεγάλοι, άτενίζομεν.

Μετά πολλής έπομένως εύχαριστήσεως πλη- 
ροφοροΐ'μεθα περί τής ανθήρας θέσεως, έν ή εύ- 
ρίσκεται τό έν Γαλαζίφ "'Ελληνικόν Έκπαι- 
δευτήριον”, τό τοσοΰτον έπαξίως ύπό τοΰ πεπει
ραμένου κυρίου Α. Βενιέρη διευθυνόμενον καί 
ήδη τό εικοστόν εζτον άπό τής ίδρύσεως αύτοΰ 
έ'τος διανΰσαν. Τό έν λόγφ ’Εκπαιδευτήριον, 
ύπο έμφρονα διατελοΰν διεύθυνσιν ζαί λογίους 
άριθμούν ζαθηγητάς ζαί διδασκάλους, έκτελεΐ 
τόν εκπολιτιστικόν αυτού σκοπόν έπαξίως ζαί 
έλληνοπρεπώς.

Έπί τή ένάρξει τών έφετεινών έξετάσεων 
εις τών άριστων καθηγητών τού Εκπαιδευτήριου 
τούτου, ό κ. Ν. Δόσιος, άπήγγειλε λόγον, ού 
τήν ύπόθεσιν κρίνομεν σπουδαιοτάτην. Έν τφ 
λόγφ τούτφ ό εύπαίοευτος καθηγητής ώμίλησε 
περί τής "Παρ’ ήμΐν μέσης ή γυμνασιακής Έκ- 
παιδεύσεως” άναπτύξας μετά πολλής άζριβείας 
τάς προόδους αύτής καί άριθμήσας μετά παρ
ρησίας τάς διαφόρους αύτής έλλείψεις, ών τήν 
θεραπείαν προτείνει. Ό κ. Δόσιος είναι έκ τών 

•όλίγων παρ’ ήμΐν νέων διδασκάλων, οίτινες 
τήν διδασκαλίαν δέν προέθεντο έπάγγελμα βιο
ποριστικόν, άλλά μετά ζήλου ακαμάτου συντεί- 
νουσιν είς έλληνοπρεπή έκπαίδευσιν τών Έλ- 
ληνοπαίδων, όπως καταστώσιν ούτοι άξιοι τής 
‘Ελλάδος πολΐται καί ωφέλιμα τής ένδοξου ήμών 
πατρίδος τέκνα. Τήν άνάγνωσιν τού λόγου τού
του, τού λίαν φιλοκάλω; έκδοθέντος διά τοΰ 
τύπου, συνιστώμεν είς πάντα κηδόμενον περί 
τής προόδου τοΰ έθνους ήμών καί δυνάμενον νά 
συντέλεση είς θεραπείαν τών έτι κακώς έχόντων 
έν τή γυμνασιακή έζπαιδεύσει. Μεταξύ τών 
πρός θεραπείαν προτεινομένων μέσων πρακτικω- 
τάτην καί πρωτότυπον θεωρούμεν τήν συνέλευσιν 
τών Πανελλήνιον διδασκάλων, οίτινες συνερχό
μενοι κατ’ έτος ότέ μεν έν μια πόλει ότέ δέ 
έν άλλη νά διασζέπτωνται περί τών άναγκαίων 
βελτιώσεων καί μεταρρυθμίσεων έν τή μεθόδφ 
τής διδασκαλίας. Εύχής έργον θά ήτο έάν ή 
τοιαύτη πρακτική πρότασις ήθελε πραγματο- 
ποιηθή.

Όμιλήσας καί περί τοΰ άτελώς διδασκόμενου 
θρησκευτικού μαθήματος ό κ. Δόσιος καταστρέφει 
τον λόγον· "Ουτω διά τής ξυνωρίδος ταύτης, 
"τής κλασικής άφ’ ένός παιδεύσει»; καί τής 
"χριστιανικής άγωγή; καί διδασκαλίας άφ’ έτέ- 
"ρου, ού μόνον ορθά; γνώσεις ζαί άληθινήν 
"Παιδείαν θά προσζτάται έν τοΐς Γυμνασίοις ή 
"Ελληνική νεολαία, άλλά ζαί διά σιδηρού καί 
"άτρύτου θά θωραζίζηται θώρακας ζατά τής 
"ήθοκτόνου καί ολέθριας τοΰ σημερινού αίώνος 
"τής ύλης διδασκαλίας, ής τίνος τά ειδεχθή 
"τέκνα υπό διάφορα ονόματα απανταχού σήμερον 
"λυμαίνονται τήν ευρωπαϊκήν κοινωνίαν.”

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ.
ΙΟΥΛΙΟΣ ΤΪΠΑΛΔΟΣ.

Έν τφ ύπ’ άρ. 589 τεόχει τοΰ σπουδαίου 
’Αγγλικού ΙΙεριοδιζού The Academy άνεγνώ- 
σαμεν τήν έξής έμβριθή Νεκρολογίαν όφειλομένην 
είς τόν γλαφυρόν κάλαμον τοΰ έν Λονδίνφ άξιο
τίμου .κυρίου I. Δ. Λοβέρδου, ής μετάφρασιν 
δημοσιεύομεν έν τφ Έσπέρφ.

"Εν τών λαμπροτέρων κεφαλαίων έν τή 
Ιστορία τής νεωτέρας Ελλάδος είναι ή φιλο
λογική ιστορία τών Ίονίων νήσων έπί τής Αγ
γλικής προστασίας. Καθ’ δλον τό χρονικόν διά
στημα, άπό τοΰ έτους 1815 μέχρι τοΰ 1863, ή 
νεωτέρα Ελληνική φιλολογία έπλουτίσθη ύπό 
τοΰ Μουστοξύδου, τοΰ Σπυρίδωνος ζαί Ίωάννου 
Ζαμπελίου, τοΰ Λούντζη, τοϊΓΒράϊλα-Άρμένη, 
Χιώτη, Ί’ώμα, Λιβαοά, Σταματέλλου, Λάμπρου, 
Γρυπάρη, Σολωμοΰ, Βαλαωρίτου ζαί τοΰ Ιουλίου 
Τυπάλδου. Ό Τυπάλδος είναι ό τελευταίος τής 
ενδόξου πληιάδος (Σολωμοΰ, Ίω. Ζαμπελίου ζαί 
Βαλαωρίτου) τής παρασχούσης τή Έλλάδι νέαν 
ζαί πρωτότυπον ποιητικήν Σχολήν. Έγεννήθη 
εν άρχή τής ένεστώσης έζατονταετηρίδος έν 
Λιξουρίφ τής Κεφαλληνίας ζαί έξεπαιδεύθη έν 
Ιταλία, ώς τοΰτο έθος τότε παρά τοΐς Έπτα- 
νησίοις. Έν ΓΙαταβίιρ άνηγορεύθη διδάκτωρ τής 
Νομικής ζαί έπαναζάμψας εις τήν πατρίδα του 
έλαβε τήν άδειαν τοΰ διζηγορεΐν, έξήσζησε δέ 
μετά πλείστης δσης έπιτυχίας τό έπάγγελμα 
τούτο. Τφ 1850 διωρίσθη διζαστής καί έπί 
τινα χρόνον έξετέλεσε καί χρέη προέδρου δικα
στηρίου έν Ζαζύνθφ· εΐτα δέ έξελέχθη μέλος 
τοΰ άνωτάτου Συμβουλίου τή: Δικαιοσύνης, ζαί 
διετήρησε τήν υψηλήν ταύτην θέσιν μέχρι τέλους 
τής ’Αγγλικής προστασίας. Μετά τήν ενωσιν 
τής Επτανήσου μετά τής Ελλάδος ό Τυπάλδος 

άπεσύρθη τοΰ δημοσίου βίου καί άπεκατέστη έν 
Φλωρεντία, ένθα δέν έπαυσε συνηγορών καί γρά- 
φων εις τά διάφορα τής ’Ιταλίας, περιοδικά 
ύπέρ τών δικαίων τής Ελλάδος. Προβεβηκώς 
τήν ήλικίαν ζαί πάσχων έπέστρεψε πρό τινων 
μηνών είς Κέρκυραν, ένθα καί άπεβίωσε τή 29 
τοΰ παρελθόντος ’Ιουλίου. ΊΙ κηδεία του έγένετο 
δημοτελεστάτη τήν έπιούσαν άπό τού θανάτου 
του ήμέραν.

Τά ποιητικά έργα τού ’Ιουλίου Τυπάλδου 
δέν είναι πολλά, άλλ’ άν δέν εΐχε γράψει ή μόνον 
τήν ' Φυγήν” ήρζει τό ποίημα τούτο νά κατα- 
τάξη αύτόν μετά τών δοκιμωτέρων ποιητών. 
Τά άλλα αύτού ποιητικά έργα είναι τά έξής. 
"Ό θάνατος τής Χάμκως” (τής μητρός τού 
Άλή πασά) "Ό 'Ρήγας” "Ό άοιδός” "Ό ΙΙα- 
τΡ·ύ?ΖΤή Γρηγόριος” καί μετάφρασις έμμετρος 
τής Έλευθερωθείσης Ιερουσαλήμ τοΰ Τάσσου. 
Τά ποιήματα έξεδόθησαν τω 1856 καί άφιερώ- 
θησαν τφ Ποιητή τής νεωτέρας Ελλάδος, Διο
νύσιο» τω Σολωμφ, εις ένοειξιν σεβασμού καί 
άγάπης παρά τοΰ φίλου αύτού Ιουλίου Τυπάλδου.

Αίνιγιια 105.

Άθλητάς τό έν μου στέφει
Καί τό άλλο μου παρθένους·
Πλήν έσχάτη τ’ δλον ώρα
Είν’ εις ταλαιπωρούμενους.

Π. Κ. έν Πετοουπόλει.

Αίνιγμα 106.

Κακόν είναι τό πρώτον μου,
Το δεύτερον επίσης·

Ήπλασ’ εύρύ άλλ’ έρημον
Το δλον μου ή φύσις.

Ό αύτός.

Αίνιγμα 107.

ΊΙρως παλιγγενεσίας,
Πλοίαρχος είς τάς θαλάσσας·
Έζ τοΰ ο λ ου μου τά τρία
Άν θελήσης ν’ άφαιρέσης 
θά μέ ΐδης εις τάς μάχας.

Συνδρομητής έν Καλζοϋττη.

Αίνιγμα 108.

Πλάσμα θεού είμαι ζ’ έγώ,
Ζώ εις τήν κοινωνίαν·

'Οτέ μέν είμαι πλούσιον, 
Ότέ δέν εχω κατοικίαν.

Φροντίζουν πλήν καί δΐ έμέ
Λαοί καί κυβερνήσεις·

Καλός πολίτης γίνομαι, 
Κΐ άκούω τάς θελήσεις.

Έάν άπό τό δλον μου
Τρία μοί άφαιρέσης,

Μέ προσοχήν δέ παρευθύς
■’Άλλο ψηφί προσθέσης,

Άπό έμψύχου άψυχον
Γίνομαι, καί μέ βλέπεις.

Ό αύτός.

Πρόβλημα 109.
ΔΙΠΔΟΥΝ ΙΠΠΕΙΟΝ ΑΛΜΑ.

Μαύρα.

τιϊ ίυ ναν δε 9ρ->ϋ χών Πλήν
7.1' Τα μυ Πα χαί εύ τά ζουν

Νά 1 ί 8ι 7υ. μύ·. μά τες •ώ” 1 κοΰν 2 πτευ εις σχ-υ ί ως

ρά )ιΐς σπά Ορι τού μί rCV Ι.Κ.Γ.
α χαΐ £7. ιπ το λε πα

Δι προς bv f: νά ί τα 1
Ρ«8ίν μν CX πΐυ; τον μνω «1 VI

τ'Λ τι ψαν ίπ ΐϋ •/ώ «V
‘X π ρω νην -η·* η? στρχ •'ι·'

λη χώ τις το Ρ 7· πό ά ιύ
καί τι 6 χ 7= μαί Ρ1·

τοΰ χα ώς χχΐ πι μου τώ-ι ά
31 ό χ ΰν έ χαΐ 5»-· V- Τή·'

πΐ όό δρο 8ί νά πό
•Λμ ρω< ρει F1 σπεύ λιυ ο

Λευκά.
Τά λευκά άρχίζουσιν.

Διά τών ανωτέρω συλλαβών κατασκευασίήτω διά 
διπλού συγχρόνου ίππείου άλματος σχετικόν τώ προ- 
βλήματι όκτάστιχον, λαμόανομένων κατά σειράν τών 
συλλαβών άμφοτέρων τών συγχρόνων αλμάτων, προη
γουμένου τοϋ λευκού, ώς έχοντος τό πρώτον όήμα, 
χωρίς ποτέ νά συμπέση σύγχρονον άλμα εις τήν θέσιν 
τοϋ αντιπάλου. ΙΙρός διευκόλυνσιν τών ΚΚ. λυτών 
λέγομεν δτι άμφότεροι οί ίππότάι ΐστανται αντιμέτωποι, 
πρό τής ένάρςεως μέν τής πρό; κατόπτευσιν περιοδείας 
εί; άπόστασιν ές βημάτων, μετ’ αύτήν δέ είς άπόστα- 
σιν μόνον δύο. Αί πρός τά άνω τών τετραγωνιδίων 
συλλαδαΐ έμφαίνουσι τά άλματα τών μαύρων ίππων, 
αί δέ πρός τά κάτω τά τών λευκών.

Ίω. Κ. Γρούμπος έν Γαλαζίφ.
Σ. τ. Δ. Τφ πρώτοι λύτη τοΰ διπλού τούτου 

ίππείου άλματος προσφέρεται ώ; βραοεϊον τό Περικά
λυμμα τοϋ Β'. έτους τοϋ ' ‘Εσπέρου ’.

ΛΥΣΕΙΣ.
Αινίγματος 101. 

Ιέραξ — 'Ράξ.

Αινίγματος 102.

Αινίγματος 103.
Ευριπίδης.

Προβλήματος 104.
Ούδέν ρόδον άνευ άκάνθης φύεται.

' “Ελυσαν τά αίν. 75, 78, 83, 84 είς τών έν Καλ- 
κούττη κ. συνδρομητών· τά 86,87,91, 97, 98, 99 ό κ. 
Ηρακλής Βρατζιότης ένΛεμησσφΚύπρου · τά 93, 
94 ό κ. Λ. Ω. έν ‘Ρουστουκίω Βουλγαρίας· τά 94, 95 ό 
κ. Κ. Οικονόμου έν Σιμπίν-έλ-Κόμ· τά 93, 94 ή 
δεσποινίς Καλλιόπη Γ. Χαβιαρά έν Κωνσταντινου- 
πόλει· τά 97, 98, 102, 103 ή δεσποινίς Αϊκ. Βασιλει- 
άδου έν Τεργέστη.

ΕΙΔΟΠΟΙΙ1ΣΙΣ.
'Ο Λ'. Τόμος τοΰ "'Εσπέρου” άνα- 

τυπίοΟέίς άποστέλλεται ζατ αύτάς είς 
τάς ζατά τόπους επιστασίας, παρά τών 
οποίων δύνανται νά τον παραλάβιοσιν 
οί παραγγείλαντες αύτόν. Ό τόμος 
ούτος τιμάτσι φρ. 40 είς χρυσόν (δε
δεμένος δέ φρ. 5θ), ζαι άποστέλλεται, 
ώς πάντοτε^ ελεύθερος ταχυδρομιζοΰ 
τέλους. 'Η τιμή προκαταβάλλεται. 
Είς τά μέρη, ένθα δέν ύπάρχουσιν 
έπιστασίαι τοΰΕσπέρου” παραζαλούν- 
ται οί έπιΟυμοϋντες ν άποζτήσωσι τδν 
A'J τόμον νά είδοποιήσωσι ζατ εύθεΐαν 
τήν έν Λειψία διεύθυνσιν περί τούτου, 
άποστέλλοντες ζαΐ τδ άντίτιμον αύτοΰ.
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ΔΡΟΜΟΑΟΓΙΟΝ
ΤΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ ΤΟΤ ΕΝ ΤΕΡΓΕΣΤΗι ΑΤΣΤΙΌ-ΟΤΠΡΙΚΟΤ ΛΟΤΔ.

’Αναχωρήσεις έζ Τεργέστη;·
ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΙΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΑΣ (διά τή; διώρυγο; 

Σουέζ), εί; Χόγκ-Κόγκ, διά Βρεντησίου, Πάρτο-Σαΐδ, Άδεν, Βομβάη:, 
Κολόμβου, Πέναγγ και Σιγγαπώρη; τή α'. έκαστου μηνά; εις τά; 
4 μ. μ.

Εί; Καλκούτταν διά Πόρτο Σαΐδ, Σουέζ, Άδεν καί Κολόμβου τη 15 ’Ιανου
άριου, 15 Φεβρουάριου, 15 Μαρτίου, 15 Αύγούστου, 15 Σεπτεμβρίου, 15 ’Οκτωβρίου, 
15 Νοεμβρίου και 15 Δεκεμβρίου είς τά; 4 u. μ.

Επί τή; γραμμής Τεργέστης-Βομβάης τά ατμόπλοια Οέλουσι διανύει 10 μίλια 
τήν ώραν, μεταςυ δέ Βομβάης καί Χόγκ-Κόγκ 9 μίλια.

ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΥΠΤΟΥ. Έκάστην Παρασκευήν εί; Άλεςάνδρειαν διά 
Κέρκυρα; (συγκοινωνία προ; τό Πόρτο-Σαΐδ και τήν Συρίαν).
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ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΗΣ. Έκάστην Τρίτην εί; τά; 4 μ. μ. εί; 'Ελλάδα 
μέχρι Σμύρνη;, έναλλά; διά Φιουμιου, Βρεντησίου, Πειραιώ;, καί διά 
Άγκώνο; ζτλ.

Τήν Τετάρτην (έκάστην δευτέραν Τετάρτην ά.τό 10 ’Ιανουάριου) τή β μ. μ. 
εί; Φιούμιον, Κέρκυραν, Πάτρας, Κατάκωλον, Καλάιυας, Πειραιά, Θεσσαλονίκην, 
Θεσσαλίαν μέχρι Κωνσταντινουπόλεως.

Τό Σάββατο·/ τή 2 ιε. μ. είς Κωνσταντινούπολή μέ προσεγγίσω είς Κέρκυραν 
καί Πειραιά- είτα δέ έκ Πειραιώς εί; Σύρον. Κρήτην, Σμύρνην, Συρίαν, Θεσσαλίαν, 
καί διά Κωνσταντινουπόλεως εί; τούς λιμένας τοΰ Εύςείνου Πόντου (τής μαύρης θα
λάσσης) καί τοΰ Δουνάβεως.

ΕΙΣ ΤΥΝΙΔΑ κατά δεκαπενθημερίαν, τήν Πέμπτην άπό τή; 4 ’Ιανουάριου 
εί; τά; 4 μ. μ. διά Άγκώνο;, Βάρη;, Βρεντησίου, Μεσσήνη;, Κα- 
τάνης, Συρακουσών καί Μελίτη; (Συγκοινωνία έν Άγκώνι διά Φιούμιον 
καί έκ Φιουμιου).

Εί; ΔΑΛΜΑΤΙΑΝ τήν Τρίτην, Πέμπτην και Σάββατο·/ έκάστη; εβδο
μάδα ;.

Πλειοτέρα; πληροφορίας δίδει ή έν Τεργέστη Διεύίυνσις και τό Γενικόν 
Πρακτωρεΐον τοΰ 'αύστρο-ο'υγγρίκοΰ Λόϋδ έν Βιέννη (Soliwarzenberg-Platz άρ. 6).

II ΑΡΙΣΊΉ ΑΓΟΡΑ ΑΑΧΕΙΟΦΟΡΩΝ Α&ΙΩΝ.+
ΕΤΑΙΡΙΑ

ΤΟΥ ΟΥΓΓΡΙΚΟΥ

ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.
Ύπό τήν προστασίαν τών Α.Α. Μ.Μ. τοΰ 
αύτοκράτορος καί τή; αύτοκρατείρας τής 

Αυστρία;.

Μέγα; λαχνό; 50,000 φιορ. τή 19/1 Ιουλίου 1883.

Μέγα; λαχνό; 50,000 φιορ. τή 20/1 Νοεμβρίου 1883.

Μέγα; λαχνό; 50,000 φιορ. τή 20/1 Φεβρουάριου 1884.

Μέγα; λαχνό; 50,000 φιορ. τή 19/1 ’Ιουλίου 1884.

Μέγα; λαχνό; 50,000 φιορ. τή 20/1 Νοεμβρίου 1884.

καί σημαντικό; αριθμό; κατωτέρων κερδών.
Tpwg κληρώσεις ί'τψίίως.
Έκάστη πρωτότυπος όμολογία, μέλλουσα νά μετάσχη 112 κληρώσεων, στοιχίζει 20 φράγκα χρυσά 

πληρωτέα εί; 4 τριμήνου; δόσεις άνά 5 φράγκα. Τοΐς μετρητοί; μόνον φρ. 19.
"Αμα γιγνομένη; τής πρώτη; πενταφράγζου δόσεως, ό έγγραφείς μετέχει πασών τών κληρώσεων καί 

τοΰ όλικοΰ τών κερδών. Λεπτομερείς πληροφορίαι παρέχονται δωρεάν είς πάσαν γλώσσαν.
Άπευθυντέον τραπεζικά γραμμάτια, ταχυδρομικήν επιταγήν ή γραμματόσημα πρός τήν Διεύθυνσιν τοΰ 

Moniteur de la Chance Cniverselle a Vienne (Autriche).
Σημ. Παρακαλεΐται τό άςιότιμον κοινόν νά μή συγχέη τάς ομολογίας ταύτας μετά τών απλών γραμ

ματίων τών λαχείων· διά τών ομολογιών τούτων ούδέποτε κινδυνεύει τις ν’ άπολέση τά χρήματά του.
Ρ«

WICKAU/S.
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H ΝΕΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΤΞΙΣ, 

προνόμιον τοϋ καθηγητοϋ Keinkerfues,

αναγγέλλει άνευ ύπο λογισμού τίνος μετά καταπληκτικής ακρί
βειας τήν έπερχομένην τοϋ καιρόΰ μεταβολήν. Τό εργαλείου 
τοΰτο είναι τό πρώτον καί μόνον, τό όποιον καί ύπό επιστη
μονικήν καί ύπό πρακτικήν έποψιν έχει πραγματικήν αξίαν.

Τιμή αύτοΰ μάρκαι 50 ήτοι φράγκα 62.50 ή λίραι άγγλ. 2' 2. 
Προγράμματα άποστέλλονται δωρεάν. Ευρηται μέχρι νεω- 

τέρας έίδοποιησεως μόνον παρά τοΐς

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

Συντάκτης· Δρ. I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΑΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑι. ELSTER-STR. 19.

ΕΪΔΟΠΟΙΗΣΙΣ.
Κατ’ αύτά; έξέρχεται τών ενταύθα 

Καταστημάτων Γουλιέλμου Δρουγου- 
λίνου ή Β'.έκδοσιςτοΰ"ΚΑθ’ ΟΜΗΡΟΝ 
οικιακού βίου” τοΰ κυρίου Κλ/ωΐ'οΒ* 
'Ραχκαβή, ήτις εντελώς άνασκευα- 
σθεΐσα άπέβη ολω; νέον σύγγραμμα. 
Γό έργον τοΰτο, τερπνόν αμα καί 
διδαζτικώτατον, θερμώς συνιστώμε/ 
ώ; άπαραίτητον αγλάισμα πάσης 
Ελληνική; Βιβλιοθήκης. Μετά 
πλείστη; βσης φιλοκαλία; έκδεδο- 
μένον, δί ωραίων εικόνων πεπροι- 
κισμένον καί κομψώς δεδεμένον, 
τιμάται τό βιβλίον φράγκων 5.

II ΔΙΕΤΘΤΝΣΙΣ
ΤΟΤ ΕΣΠΕΡΟΥ.

Χαρτοπωλείο·,· Β. Σ1ΓΙΣΜ0ΥΝΔ0Υ έν Βερολίνφ καί Λειψία. — Τύποις· Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν Λειψία.


