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ΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ.

Μετά είζόνος, δρα σελ. 177.)

αρχαίας

κ τίνος περιηγήσεως άνά τήν Πελοπόν
νησον άποσπώμεν τήν κάτωθι περικοπήν, 
πραγματευομένην περί τών ερειπίων τής 
Μεσσήνης.

" Τήν πρωίαν, μόλις άνατείλαντος τοΰ ήλίου 
και οτε βραγχνός τις κώδων έκάλει τους μονά
χους είς τήν εκκλησίαν, άνήλθομεν τάς άπο- 
κρήμνους υπώρειας του όρους Ευας. Μετά 
παρέλευσιν ένδς τετάρτου τής ώρας άφίχθημεν 
είς στενήν δίοδον συνδέουσαν τδ όρος Εύαν και 
τήν Ίθώμην και εύρέθημεν αίφνης ένώπιον ερει
πίων αρχαίων τειχών. Τά ερείπια ταΰτα άνήκον 
είς μίαν τών πυλών τής αρχαίας πόλεως Μεσ
σήνης.*)  Πρό τών ποδών ήμών έκτείνεται εύ- 
ρεΐα κοιλάς έν σχήματι σταδίου κατάφυτος έξ 
έλαιών καί άλλων δένδρων, περικλειόμενη ύπό 
τών αποτόμων βράχων τών δύο ρηθέντων όρέων. 
’Ακριβώς έν τή θέσει ταύτη έκειτο ή αρχαία 
πόλις, ής τό τείχος, άριστα διατηρούμενον ιδίως 
πρός τύ βόρειον μέρος, είχε περιφέρειαν πλέον 
τών εξ χιλιομέτρων.

*) Τά έρείπια ταΰτα παριστα καί ή παρατεθειμένη 
είκών.

Ή πύλη, δι’ ής είσήλθομεν έντός τοΰ περι
βόλου, ήτο ή καλουμένη "πύλη τής Λακωνίας”, 
περιβαλλόμενη ύπό ισχυρών τειχωμάτων καί 
πύργων, άνεγερθέντων πρός άνατολάς έναντίον 
τής Σπάρτης, τής παλαιάς έκείνης τής Μεσσήνης 
καί ασπόνδου άντιπάλου.

Άνελθόντες πρός βορράν ατραπόν ανωφερή 
εύρέθημεν μετ’ όλίγον έπί τίνος κορυφής, άφ’ ής 
ή θέα έξετείνετο πρύς δλας τάς διευθύνσεις 
έλευθέρα. Είς μικράν άπό τής κορυφής ταύτης 
άπόστασιν εύρίσκεται κατηρειπωμένη μονή, ήτις, 
κατά τό λέγειν του συνοδεύοντος ήμάς μοναχού, 
καλείται "Καθολικόν”. Άλλοτε ήτο τό Καθο
λικόν ή κεντρική μονή, σήμερον δμως είναι έγ- 
καταλελειμμένη καί κατοικεΐται μόνον ύπό ενός 
μοναχού. Κατά τινας μόνον τοΰ έτους ήμέρας 
τελείται ένταΰθα λειτουργία. Ή πύλη τής 
μονής είναι άρχαία άχυρά πύλη, έχουσα δεξιή 
καί άριστερα μεγάλας λίθινους έδρας. Ό στρογ- 
γύλος θόλος άποδεικνύει τήν βυζαντινήν τής 
έκκλησίας καταγωγήν. Ή έκκλησία εύρίσκεται 
έν παρημελημένη καταστάσει καί αί τοιχογρα- 
φίαι αύτής είναι άρκούντως έφθαρμέναι. Μία 
τών τοιχογραφιών τούτων ιδίως έφείλκυσε τήν 
προσοχήν μου. Παριστή αύτη άγγελον έκτελοΰντα 
μετά μεγάλης σοβαρότητος τό ζύγισμα τών ψυ
χών. Ή παράστασις αυτή είναι κράμα θρη
σκευτικών δοξασιών καί άρχαίων παραδόσεων, 
ύπενθυμιζουσών τάς αιγυπτιακός παραστάσεις 
του θανάτου καί τών μετά θάνατον, έν αίς φαί
νεται ό θεός θώθ, μέ κεφαλήν ίβιδος, κατα- 
γράφων τάς πράξεις τοΰ άποθανόντος ένώπιον 
τοΰ ύψίστου δικαστοΰ Όσίριδος, έν ω όΆνοοβις 
ζυγίζει τάς ψυχάς έν μεγάλοι σταθμφ έπιστεφο- 
μένιρ ύπό κυνοκεφάλου πιθήκου.

Περί τήν μονήν ευρηνται έρριμμένα τμήματα 
τειχών, προερχόμενα κατά πάσαν πιθανότητα 
έκ τής πρώτης άκροπόλεως τών Μεσσηνίων. Τά 
θεμέλια έκ μεγάλων όγκολίθων έμφαίνουσι τήν 
θέσιν τοΰ περιβλέπτου ναοΰ τοΰ Διός Ίθωμήτα, 
κειμένου είς τύ χείλος βαθέως καί άπροσίτου 
κρημνοΰ. Ό ναύς ούτος ήτο ή σκηνή τών πρώ
των χρησμών, τών πρώτων μυστικών τελετών · 
έν αύτφ έτελέσθησαν αί πρώται θρησκευτικά! 
ίεροτελεστίαι τοΰ μεσσηνιακοΰ λαοΰ. Ίο τέ
μενος, δηλ. ό ύπαίθριος βωμύς τοΰ Διός, ήτο 
διά τήν Μεσσηνίαν δ,τι ήτο ό Παρθενών διά 

τούς ’Αθηναίους. ’Εν τή θέσει ταύτη άντέ- 
στησαν οί Μεσσήνιοι έπί δέκα δλα έτη είς τούς 
Σπαρτιάτας· έκεΐ έτάφησαν αί μυστηριώδεις 
έκεΐναι πινακίδες, έφ’ ών ήσαν γεγραμμέναι αί 
μέλλουσαι τύχαι τοΰ πιεζομένου καί έξορισθέντος 
λαοΰ, καί ας ό ’Επαμεινώνδας άνεκάλυψεν έκεΐ 
τέλος ΐστατο ό ίπποτικός βασιλεύς ’Αριστομένης, 
ό τής πατρίδας του γενναίος καί αφιλοκερδής 
πρόμαχος. '0 Παυσανίας άφηγεΐται τήν δρα
ματικήν αύτοΰ ιστορίαν· οί ποιηταί 'Ριανός καί 
Μύρων έξύμνησαν τά έργα τοΰ ένδοξου τούτου 
βασιλέως, ού αί τύχαι όμοιάζουσι πρός τάς τύχας 
τών ηρώων τοΰ μεσαιώνος, άς έψαλον οί νεώ- 
τεροι ποιηταί. Τά άρχαία έκεΐνα συμβάντα 
άνακαλοΰσιν είς τήν μνήμην ήμών οί καταρ- 
ρεύσαντες πύργοι, αί ήρειπωμέναι πύλαι και οί 
τήν θέσιν έκείνην καλύπτοντες άρχαΐοι λίθοι, 
μάρτυρες τοσούτων γιγαντιαίων άγώνων καί το- 
σαύτης αύταπαρνήσεως καί φιλοπατρίας.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΤΕΡΩΝ 

ΤΗΣ ΕΩΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ.

(Συνέχεια.)

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ.

ΑΣ κατ’ έκεΐνο καιροΰ Φροντιστηρίων βι- 
βλιοθήκας εί τή παρούση συνόψει πάρε. 
νείραιμεν, ούκ όχληρόν δόξαι, ούδέ 

παρά χορδήν, φασίν, ήγούμεθα. Βιβλιοθήκας 
τοίνυν ού μάλα εύαρίθμους ή πόλις αυτή ηυχει, 
πάντων μέντοι πρωτεύουσα μακρφ βίβλων τε 
πληθύϊ καί άςιότητι έτύγχανεν ή μέχρι τών 
Ιερωνύμου χρόνων διαρκέσασα, ής κατήρξε μέν 
Ωριγένης, περικαλλή δέ καί άπαράμιλλον σχε
δόν ό τής όσιας μνήμης Πάμφιλος, ούχ ό τυχόν 
άτεχνώς άνήρ, καί μαρτυρίφ τόν βίον διεξελθών, 
συλλογή παντοδαπών καί χρησίμων βιβλίων, 
καί μάλιστα τοΰ Ώριγένους άπεφήνατο. Περί 
ού 'Ιερώνυμος (περί τών συγγραφέων) ούτω φησί· 
"τής θείας τφ δντι βιβλιοθήκης έξήπται τφ έρωτι 
(ό Πάμφιλος), ώς τά πλείω τών Ώριγένους συγ
γραμμάτων οίκείαις μεταγράψας χερσίν, άπερ ές 
τόδε έν τή έαυτοΰ κεΐται βιβλιοθήκη, τών δυο- 
καίδεκα μέν τοι προφητών τά ύπομνήματα χείρ 
έστιν Ώριγένους, α τοσαύτη περιπτύσσομαι ήδονή, 
καί φυλάττω, ώστε με νομίζειν έχειν τούς Κροί- 
σου θησαυρούς. 'Ήπερ έπειτα ές Εύσέβειον Και
σαρείας περιελήλυθεν, φ τή πρός τον Πάμφιλον 
άκραιφνεΐ συνήθεια ούδ’ άπηξιωτέα ή τοΰ Παμ- 
φίλου έδοξε προσηγορία. Ού έν πλούσια τή 
πολια καταλύσαντος, Εύζώϊος (δν άνωτέρω ουμ- 
φοιτήσαι τφ Ναζιανζηνφ τά ές Ρητορικήν εΐρή- 
καμεν) τήν έκκλησίαν μετά τής βιβλιοθήκης δια
δέχεται, ήν ύπο σητών σχεδόν βεβρωμένην, καί 
έξίτηλον γενομένην, προθυμία λιπαρά καί φρον- 
τίδι χρησάμενος έν μεμβράναις αναλαμβάνει. Έν 
τή Αίλία δέ, ή 'Ιεροσολύμοις έτέραν είναι βι
βλιοθήκην άνεγνώκαμεν ήν ’Αλέξανδρος 'Ιεροσο
λύμων "Εύσέβ· ιστοριών βιβλίφ στ', κεφ. β'.” 
(δς τόν Ώριγένην ές τόν βαθμόν άνήνεγκε τοΰ 
πρεσβυτέρου) χρημάτων καί πόνων άφειδής γενό- 
μενος έκ τών έσχάτων τής οικουμένης πλείστας 
συναγηοχώς βίβλους, συγκεκρότηκεν, δθεν τάς 
πλείους έν τή οικεία βιβλιοθήκη μετενεγκεΐν έν 
τή κατ’ αύτόν ιστορία μακρότερον διέξεισιν ύ 
Εύσέβειος.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑι ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ.

Περί τής ’Αλεξανδρέων δπως θέσεως έχει, 
μεγέθους τε, καί κάλλους έν τφ παρόντι δια- 
λαβεΐν, περιττόν είναι παντάπασι μοι δοκεΐ, άτε 
τών ταύτης ήμμένων τής φροντίδος πολλών 
οντων, καί τρανώτερον τά κατ’ αύτήν διεξελη- 
λυθότων, άλλως τε καί παρά μέλος, τοΰτο δή 
τό τοΰ λόγου, νομισθείη, ού γάρ γενικήν τής 
πόλεως ιστορίαν, άλλ’ έπιπόλαιον τών γυμνα
σίων άφήγησιν ένεστησάμεθα. Τοσοΰτον δ’ έν 
τφ παρόντι είπεΐν άποχρήσει, ώς παρ’ ’Αλεξάν
δρου τοΰ ταύτην άναστήσαντος, οίκοδομαΐς, καλ- 
λωπίσμασιν ούτω καταπεπλούτισται, ώστ έν ταΐς 
ίστορίαις ήδη τής ύφ’ ήλίφ άναρρηθήναι θέατρον, 
ήν γυμνασίων, καί μαθημάτων εύ ήκουσαν, καί 
σοφών άνδρών θιάσοις έπιεικώς μάλα διαπρέπου- 
σαν, καί θρόνον άνειπεΐν σοφίας ούκ άπεικός 
είναι έδοξε. 'Ρη τορικής τοίνυν παλαίστραις, καί 
θεολογίας γυμνασίοις ούκ όλίγοις ή πόλις αύτη 
έτύγχανε περιλάλητος, τουτοισί ούχ ήττον, ή 
τοΐς λοιποΐς πομπεύουσα ώραΐσμασιν· άνθ’ ών 
έώων τε καί έσπερίων οί παΐδες άμέσως άπό 
Καισαρείας ές αύτήν καταλύοντες, καί έφ’ ικανόν 
τοΐς ένταΰθα σοφοΐς όμιλοΰντες Άριστοτέλεις, 
ίν’ ούτως εϊπω, καί Δημοσθένεις ές τά σφέτερα 
άνεκομίζοντο. Έξ ού δ’ ή τοΰ Εύαγγελίου σάλ- 
πιγξ, Μάρκος ό ’Απόστολος, τής ’Αλεξάνδρου 
έπέβη, τοΐς Εύαγγελικοΐς ρήθροις τήν πόλιν κα- 
ταρδευσόμενος, 'Ιερών φροντιστηρίων έπιμέλειαν 
πεποιηκώς, ού μόνον έπιφανεΐς φιλόσοφοι, άλλά 
Γρηγόριος σχεδόν, καί Βασίλειος, οΐκαδε τό φοι
τάν έπανέλυον· καθηγεμόνες καί γάρ έν τούτοις 
διέπρεπον τών λογάδων, ών πρωτεύειν ΙΙανταΐνον 
διά πολλών έν τή εκκλησιαστική ιστορία παρα- 
δίδωσιν ό Εύσέβειος. (Εύσέβειος ίστορ. βιβλ. 
ε'. κεφ.)

Πανταίνου δ’ άμέλει τόν Άλεξανδρέα Κλή- 
μεντα άκροατήν τε, και διάδοχον έπιφανή γενέ
σθαι φησίν 'Ιερώνυμος, ώ τινι όμιλήσαι, καί δια- 
δέξασθαι τό άπήχημα τής θείας φύσεως Ώριγένην, 
οΰπω δέκατον όγδοον άγοντα έτος, έστιν άναμ- 
φίλεκτον, δς τφ μεγαλοφυεΐ τής διδασκαλίας, 
καί άνυπερβλήτω τών λόγων, τούς τών Έώων, 
καί έσπερίων σοφούς έκθαμβήσας, πρός τήν τών 
οικείων λόγων άκρόασιν έπεσπάσατο. Ού Ηρα
κλής, κάκείνου Διονύσιος άκροαταί, άνδρες άτε
χνώς έπί σοφία τών εύδοκίμων. Τής ούν ’Αλε
ξανδρέων τό κλέος διά τό περιόν τής σοφίας ές 
τά τής οικουμένης είπεΐν έσχατα διαρρυέν, κάπί 
τή τών άστέρων θεωρία ού μεΐον διαθρυλλού- 
μενον, τήν σωτήριον τής άναστάσεως τελετήν 
(ήπερ έκ τής τών άστέρων άπασα ήρτηται έπι- 
στήμης) τοΐς τών ’Αλεξανδρέων έπισκόποις όρίσαι, 
και πάση διασημάναι τή Εκκλησία τόν θειον 
τών έν Νίκαια πατέρων σύλλογον έπιτρέψαι άνα- 
πέπεικε. (Έν τφ βίοι τοΰ θαυματουργού Γρη- 
γορίου.)

Τών δέ θύραθεν μαθημάτων ούκ ολίγους κα
θηγητάς αι ίστορίαι διαμνημονεύουσιν, ών Άμώ- 
νιος ήν τήν Πλάτωνος φιλοσοφίαν δημοσία έπαγ- 
γελλόμενος, άνήρ τωόντι μακρφ πρωτεύων, κατά 
τόν Νυσσαέων φωστήρα, καί έπί σοφία διαφα
νέστατος. Πλωτΐνος ό θείος, τών Πλάτωνος 
δογμάτων καθηγεμών, καί ζηλωτής άκίβδηλος. 
'0 λαμπρός έν φιλοσοφία άγιος Άνατώλιος, έν τή 
Άλεξάνδρφ τήν Άριστοτέλους φιλοσοφίαν δη- 
μοσία ύπεξηγούμενος. Οίς προσεπιμετρεΐ Πιέριον 
'Ιερώνυμος, καί έτέρους ότι πλείστους έν φιλο
σοφία διαφέροντας. Οίς Γρηγόριον τόν θεολόγον, 
καί τόν όμαίμονα Καισάρειον παρειληφότες 
έσμέν, όμιλήσαι, καί έπί μακρόν ξυγγενέσθαι· 
είδε τφ φίλον καί τόν όλεθρον τής εύσεβείας 
Άρειον, καί Άέτιον τής προληφθεΐσι προσαριθμή- 
σασθαι, ού διαψεύσεται πάντως τήν αλήθειαν.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ.

Πολλών καί ταύτην τήν πόλιν βιβλιοθηκών 
εύμοιρήσαι παρελάβομεν, άς ό πανδαμάτωρ χρό
νος παντελεΐ παραδούς όλέθρφ, τοΐς έπιγενομένοις 
νέας συλλογής βίβλων φροντίδα ένεΐναι πιστεύ
εται. Έν αίς ή Γεωργίου (δς μετά τήν φυγήν 
’Αθανασίου τού μεγάλου, τήν έκκλησίαν ήρπασε) 
διά παντός άγεται στόματος, καίτοι γάρ τούτφ 
έσχάτης άμαθείας όντι, καί άναλφαβήτφ τω τού 
λόγου, περιφανή μέντοι συναγεΐραι βιβλιοθήκην 
διά σπουδής έγένετο. Ού τέως τών πηδαλίων 
τής έκκλησίας, ώς λύκου τή ποίμνη είσπηδή- 
σαντος άλλοθεν, άπελαθέντος, φθονήσας Άλεξαν- 
δρεΰσι, τής βιβλιοθήκης (έπιστ. θ'.) Ίουλιανός 
ό παραβάτης τήν δε τήν έπιστολήν προς Έκδίκιον 
ύπαρχον Αίγύπτου ύπηγόρευσεν. "’Άλλοι μέν 
ίππων, άλλοι δέ όρνέων, άλλοι θηρίων έρώσιν, 
έμοί δέ βιβλίων κτήσεως έκ παίδαρείου δεινός 
έντέτηκε πόθος· άτοπον ούν εί ταΰτα περιΐδοιμι 
σφετερισμένους άνθρώπους, οίς ούκ άρκεΐ τό 
χρόσίον άναπλήσαι τόν πολύν έρωτα τού πλού
του, προς δέ καί ταΰτα ό ύφαιρεΐσθαι ραδίως 
ύποδιανοούμενος, ταύτην ούν μοι ιδιωτικήν δός 
χάριν, όπως άν εύρεθείη πάντα τά Γεωργίου 
βιβλία. Πολλά μέν γάρ ήν φιλόσοφα παρ’ αύτφ, 
πολλά δέ ρητορικά, πολλά δέ ήν καί τής τών 
Γαλιλαίων διαδασκαλίας, α βουλοίμην μέν ήφα- 
νίσθαι πάντη, τφ δέ μή σύν τούτοις άφαιρεθήναι 
τά χρησιμότερα, ζητείσθω κακεΐνα μετ’ άκρι- 
βείας άπαντα. Ήγεμών δέ τής ζητήσεως έστω 
σοι ταύτης ό νοτάριος Γεωργίου, δς μετά πί
στεως άνιχνεύσας αύτά, γέρας ΐστω τευξόμενος 
έλευθερίας. Εξδ’ άλλως γένοιτο κακούργος περί 
τό πράγμα, βασάνου ές πείραν ήξων μετέδωκε 
γάρ μοι περί τήν Καππαδοκίαν όντι πρός μετα
γραφήν τινα, καί ταΰτα έλαβε πάλιν.”

(Επιστολή λθ'.) "Καί έν άλλοις ούτωσί πρός 
τινα Πορφύριον γράφει. Πολλή τις ήν πάνυ, καί 
μεγάλη βιβλιοθήκη Γεωργίου, παντοδαπών μέν 
φιλοσόφων, πολλών δ’ ύπομνηματογράφων, ούκ 
έλάχιστα δ’ έν αύτοΐς, καί τά τών γαλιλαίων, 
πολλά, και παντοδαπά βιβλία. ΙΙδσαν ούν άθρόως 
τήν βιβλιοθήκην άναζητήαας, φρόντισαν είς Αν
τιόχειαν άποστεΐλαι, γινώσκων, ότι μεγίστη δή 
καί αύτός περιβληθήση ζημία, εί μή μετά πά- 
σης έπιμελείας άνυχνεύσειας, καί τούς όπωσοΰν 
ύπονοίας έχοντας ύφηρήσθαι τών βιβλίων, πάσι 
μέν έλέγχοις παντοδαποΐς δ’ όρκοις, πλείονι δέ 
τών οίκετών βασάνφ, πείθειν είμή δύναιο.” Με- 
μνήμεθα δ’ άνεγνωκότες καί έτέρας τής πόλεως 
βιβλιοθήκας ούκ εύαρίθμους, τφ μή μέντοι άκρι- 
βώς άκμήν τή μνήμη περιφέρειν τίνος ποτ ήσαν, 
ή ές τινα περιεληλύθασι σιωπής άκίνδυνον γέρας, 
δ φασίν έν τφ παρόντι ειλόμεθα, έν άλλοις τήν 
περί τούτων ' άκραιφνή άφήγησιν άποταμιευσά- 
μενοι.”

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ.

Τή Βύζαντος πόλει (ήν δέ τό πάλαι κώμη 
Θράκης) ού τοσαύτην αί ίστορίαι σοφίαν προσ
μαρτυρούσα, όσην δήπου έξ ούπερ ό Ίσαπό- 
στολος Κωνσταντίνος τήν νέαν Ρώμην διαπρε- 
πώς λίαν άναστήσας, ές αύτήν τά τής ανάκτορο; 
αΡΖής σκήπτρα μετήνεγκεν. Εδει γάρ τήν ούτω 
περικαλλή, καί περίλάληταν πόλιν, ώσπερ κάλ
λους μηοέ σοφίας άπολελήφθαι, ήτις έστί τών 
εν τφ μετά σώματος βίφ τό Οειότατον, άλλ’ έδα
φος λόγων, καί νεώτερόν τινα μουσών Έλικώνα 
όφθήναι, τοΐς προσιοΰσι φιλοφρόνως νάματα φι
λοσοφίας έπιδαψιλευόμενον. Άνθ’ ών τφ εύσε- 
βεΐ τε, καί θείφ τούτφ άνακτι, λιπαρεΐ προθυμία, 
καί βασίλειο) είπεΐν ψυχή, παντοδαπής έπιστήμης 

γυμνάσια περιβαλέσθαι, καί τους κατά πάσαν 
παιδείαν έμπειροτάτους καί έντριβεΐς έν τοΐς 
μάλιστα μεταστείλασθαι πάνυ τοι έμέλησεν. ΙΙν 
ίδεΐν τοίνην τήν Κωνσταντίνου τηνικαΰτα έπί 
τοΐς Σωκράτους μέγα φρονούσαν λυκείοις τε, καί 
τάς θρυλλουμένας Πλάτωνος, καί Άριστοτέλους 
άκαδημίας αύχοΰσαν, καί’Αθηνών, φασίν, αύτών 
πνέουσαν, καί ’Αττικόν κάλλος τοΐς θαμίζουσιν 
περιττώς έντιθεμένην, άφ’ ών ές τά τής θεολο
γίας άδυτα, τό φοιτάν προπεμπόμενοι, τά τής 
' Ιεράς τφόντι φιλοσοφίας έλευσίν με έτελούντο. 
Παντοδαπών καί γάρ μαθημάτων έπλούτει ή 
πόλις αυτή, καί έπιστημών ίερωτέρων μήτηρ 
έτύγχανεν · ήν τρίτον οί τής σοφίας έρασταί 
έποιοΰντο τής περιόδου κατάλυμα, ές αύτήν άπό 
Καισαρείας, καί Αλεξάνδρειάς άμέσως έφησυ- 
χάζοντες. Ους άφικνουμένους πείραν τε, ή έκα
στος έχει ουνάμεως, δεδωκότας παρ’ αύτοΐς 
κατεϊχον οί τοΰ καλού αύτόφυλον έχοντες έρωτα, 
καί εύσεβείας τρόφιμοι αυτοκράτορες, τιμών τών 
άνω τούτους δηλονότι άξιούμενοι. Καί παρί- 
τω μοι τφ λόγφ ό έπί παντοδαπή σοφία τά 
πρώτα άπενεγκάμενος Καισάρειος, τών τού 
Ναζιανζηνοΰ όμαιμόνων ό έρασμιώτατος, δν έκ 
τής Αλεξάνδρου τή βυζαντίων, τελεωτέρας μεθ- 
έξοντα παιδείας έπιδημήσαντα. προσφιλεΐ όφθή- 
ναι τή άλουργίδι, καί τιμών ήξιώσθαι τών άνω 
αί ίστορίαι ήμΐν διετράνωσαν. Βασίλειος δ' ό 
ούρανοφάντωρ μετά τάς μακράς έκείνας καί έπι- 
πόνους έν τοΐς λοιποΐς φροντιστηρίοις διατριβάς, 
έν ταύτη μέν ξενίζεται, καί παραμεΐναι έκβιά- 
ζεται, ούκ άνέχεται δ’ ές τέλος, άλλά σπουδαίως 
μετεσχηκώς ών έγλίχετο μαθημάτων, τών ’Αθη
νών ούκ όλίγωρος γίγνεται· ό τούτοις ταΐς ρή- 
μασι διαβεβαιοΐ ό θεολόγος Γρηγόριος. (Έν τφ 
είς Βασίλειον έπιταφίφ.)

"Έντεΰθεν έπί τό Βυζάντιον τήν προκαθη- 
μένην τής Έώας πόλιν, καί γάρ ηύδοκίμει σο
φιστών τε καί φιλοσόφων τοΐς τελεωτάτοις, ών 
έν βραχεΐ χρόνφ τά κράτιστα συνελέξατο, τά- 
χει τε, καί μεγέθει φύσεως. Έντεΰθεν έπί τό 
τών λόγων έδαφος τάς ’Αθήνας ύπό τού θεού 
πέμπεται, καί τής καλής περί τήν παίδευσιν 
απληστίας.”

Έν Κωνστανουπόλει τοίνην, ώς εϊρηται, περι
ώνυμα, καί διαβόητα ήν γυμνάσια, ά μέχρι τών 
χρόνων Λέοντος Ίσαύρου διήοκεσεν, δς άρρήτοις 
κρίμασι, κατεληλυθότων ές αύτόν τών στεμμάτων, 
τό έπιφανέστερον τών φροντιστηρίων δισσεβεία 
οίστρηλαθείς, αύτοΐς παιδεύουσι, παιδευομένοις, 
καί βίβλους τφ 'Ηφαίστφ (φεΰ) άθεμίτως λίαν 
καί άπηνώς παραδέδωκε.

(Έπεται τό τέλος.)

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ.

ΑΙ ΕΝ ΣΑΛΑΜΙΝΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ.

Π
ΡΟ τινων έτών δαπάνη τού Κυπριακού 
μουσείου έξετελέσθησαν έν τή Σαλαμΐνι 
τής Κύπρου άνασκαφαί αίτινες έσχον ώς 
άποτέλεσμα τήν ευρεσιν τινών αγαλμάτων, αγ

γείων διαφόρου μεγέθους, νομισμάτων, σαρκο
φάγων, ώς καί τίνος οικοδομής άρχαιοτάτης, ής 
τό έδαφος έκαλύπτετο έξ ώραίων μωσαϊκών ποι- 
κιλοχρόων. ’Επειδή δέ τά εύρήματα ταΰτα 
έχουσι μεγάλην ιστορικήν καί άρχαιολογικήν 
σημασίαν έθεώρησα ούκ άπο σκοπού νά έπι- 
σκεφθώ αύτάς έπισταμένως καί νά πραγματευθώ 

έν όλίγοις περί αύτών πρός συμπλήρωσιν τών 
όσων άλλοτε διελάβαμεν έν τινι έγκρίτφ φύλλφ 
Κωνσταντινουπόλεως*)  περί τής ιστορικής καί 
κλασικής ταύτης πόλεως, ήτις διετέλεσε τό 
παλαι ή πρωτεύουσα τοΰ βασιλείου τοσούτων 
περικλεών ήγεμόνων τής Κύπρου.

Ούδείς έπισκεφθεΐς ταύτην έπανειλημμένως 
τε καί έπισταμένως μελετήσας αύτήν δύναται 
ν’ άρνηθή δτι μέ :δλας τάς γενομένας δλίγας 
μονομερείς άνασκαφάς ή πόλις αυτή διατελεΐ 
παρθένος καί χρήζει έκτενεστέρων καί ’ έπι- 
στημονικωτέρων άνασκαφών, έξ ών δύνανται 
έκτος πολλών άλλων νά άνακαλυφθώσιν καί οί 
ναοί τοΰ Διός τής ’Αφροδίτης τής Προνοίας, 
τής Άθηνάς, Άγράνους καί Διομήδους, οιτινες 
κατά τόν Πορφύριον έκειντο έν ένί περιβόλιυ. 
" Έν δέ τή νΰν Σαλαμΐνι, πρώτον δέ Κορωνίδι 
όνομαζομένη, μηνί κατά Κύπριας Άφροδισίφ, 
έθύετο άνθρωπος τή Άγραύλφ τή Κέκροπος καί 
νύμφης Άγραυλίδος, καί διέμενε τό έθος μέχρι 
τών Διομήδους χρόνων. Είτα μετέβαλεν ώστε 
τφ Διομήδει τον άνθρωπον θυέσθαι· ύφ’ ενα δέ 
περίβολον, δτι τής Άθηνάς νεώς, καί ό τής 
Άγραύλου καί Διομήδους· ό δέ σφαγιασόμενος 
ύπο τών έφήβων αγόμενος, τρις περιέθει τόν 
βωμόν. “Έπειτα ό ίερεύς αύτον λόγχη έπαιε 
κατά τοΰ στομάχου, καί οΰτως αύτόν έπί τήν 
νησθεΐσαν πυράν ώλοκαύτιζον· τούτον δέ τόν 
θεσμόν Δίφιλος ό τής Κύπρου βασιλεύς κατέλυσε 
κατά τούς Σελεύκου χρόνους τοΰ θεολόγου, τό 
έθος είς βουθυσίαν μεταστήσας.”

Τά άνευρεθέντα δέ θεμέλια τής έκτενοΰς ταύ
της οικοδομής, ές ής τά έδάφη τινών θαλάμων 
είσιν έστρωμένα έκ μωσαϊκού νομίζω οτι ταΰτα 
είναι τά άρχαΐα ανάκτορα τών ήγεμόνων τής 
Κύπρου, διότι έκτος τής έν αύτή διακοσμήσεως 
καί εύρέσεως επιγραφών καί νομισμάτων φέρει 
πολλάς διαιρέσεις καί τά βάθρα τής οικοδομής 
ταύτης είσί πολύ έκτενή καί κάτωθεν δέ ύπάρ- 
χουσι σύριγγες. Τό νΰν άποκαλυφθέν έδαφος 
διήρηται είς τέσσαρα χωρίσματα καί περιέχει 
κατά μήκος 10. γ. μ. καί πλάτος 5. Έπί τών 
τριών χωρισμάτων ή θαλάμων ύπάρχουσι λιθό
στρωτα συγκείμενα έκ πολλών μαρμαρίων τμη
μάτων καί μικρών ποικιλοχρόων λίθων, έντέ- 
χνως διατιθειμένων έν μέσφ μέν κατά στοίχους 
λευκού μαρμάρου πέριξ δέ κατά μεγάλους κύ
κλους πορφυρίτου, συηνίτου καί όφινίτου λίθου. 
Ί ά ούτω λιθόστρωτα έδάφη πολλών άρχαίων 
παρά 'Ρωμαίοις έκαλοΰντο βασιλικαί οίκοδομαί. 
Πρός άνακάλυψιν δέ τών βάσεων καί τοΰ στρώ
ματος τού κτιρίου τούτου δέον ύπό τό σημερινόν 
έδαφος νά γίνωσιν άνασκαφαί εις βάθος 3 — 4 
μέτρων.

Φέρε δ’ εϊπωμεν τινά περί τοΰ έθους καί 
τής χρήσεως τών μωσαϊκών όρμώμενοι έκ τοΰ 
άνευρεθέντος τούτου έδάφους. 'Ώσπερ οί τοίχοι 
καί αί όροφαί τών ναών, τών στοών καί τών 
οίκων έκοσμοΰντο τό πάλαι διά γραφών, ή 
γραπτών ποικιλμάτων, ούτω καί τά έδάφη αύ
τών χρείαν είχον άναλόγου τίνος στολισμού. Τό 
έθος τοΰ κοσμεΐν τά έδάφη διά ψηφώσεως ήν 
άρχαΐον καί ή τέχνη αύτη ήτο γνωστή παρά 
τοΐς ήμετέροις προγόνοις.

Ή άρχή τών ψηφωτών έργων γενικώς απο
δίδεται εις τούς ανατολικούς λαούς, οιτινες κατά 
μϊμησιν τών λαμπρών ταπήτων, διά συνθέσεως 
σκληρών λίθων, πολυειδώς κεχρωματισμένων καί 
τεχνηέντως συνηρμοσμένων άπειργάζοντο έπί τών 
όροφών καί τών έδαφών και τών τοίχων άνθη 
καί ζώδεια καί άλλου είδους κοσμήματα.

Τό άρχαιότατον'Ελληνικόν παράδειγμα, δπερ

*) Νεολίγος Κωνσταντινουπόλεως, έτος Κ'. 1885,
άρ. 4914.
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γινώσκομεν, είναι τδ τοΰ έν ’Ολυμπία ναοΰ τοΰ 
Διδς ψηφοθέτημα. Τοΰ ναοΰ τούτου, έπιτελε- 
σθέντος περί τήν 86 δλυμπιάδα, ή έργασία ήν 
δώριος.

Τοιούτων έργων ή χρήσις ου πολλφ ύστερον 
έγινε κοινοτέρα, ώστε και είς ιδιωτικός οικίας 
νά άπαντώνται. Διογένης ό Λαέρτιος διηγείται 
περί ’Αριστίππου, δτι “Σιμού ποτέ τοΰ Διονυ
σίου ταμίου πολυτελείς οίκους αύτφ καί λιθό
στρωτους δεικνύντος, άναχρεμψάμενος προσέπτυσε 
τή δψει τοΰ δέ άγανακτήσαντος, ούκ είχα, είπε, 
τόπον έπιτηδειότερον.” ’Από τής Άλεξανδρικής 
έποχής έτελέσθησαν λαμπρά τοΰ είδους τούτου 
εμβλήματα είτε έκ λίθινων είτε έκ πήλινων κύβων. 
Τών ύαλίνων δέ κύβων έγινε χρήσις πρδς τήν 
τών θαλάμων καί οικημάτων έπικόσμησιν, έπί 
τής ‘Ρωμαϊκής μάλιστα Αύτοκρατορίας, δτε ή 
ψήφωσις αυτή λαμβάνουσα καθ’ έκάστην πλειο- 
τέραν ίσχύν, έφηρμόσθη είς τους τοίχους καί 
τους δρόφους τών οικοδομών, καί διεδόθη καθ’ δ- 
λας τάς επαρχίας.

Ίο άνευρεθέν τοΰτο ψηφοθέτημα ή μουσείωμα 
τδ έπί τοΰ έδάφους είναι θάλαμος καί έχει μή
κος 3 μ. γ. καί πλάτος 2. Πάσα ή έπιφάνεια 
είναι περιποίκιλος, καί διηρημένη είς ές τρα
πέζια τετμημένων τριγώνων, κεκοσμημένα δι’ εύ- 
περιγράφου μαιανδρίου διαφόρων ανθηρών χρω
μάτων ποικίλματος έπί μέλανος έμβαδοΰ. "Εκα
στον τραπέζιον διαιρείται είς ζώνας δύο μαι
άνδρων ποικίλης συνθέσεως, καί ύπδ μεγάλου 
έγκάρπου, ήτοι στεφάνου έκ καρπών καί άνθέων 
καί φύλλων. Τδ ώραΐον τοΰτο μουσείωμα προ 
καιροΰ ήρξατο νά καταστρέφηται ύπδ βεβήλων 
χειρών καί σχεδόν άπόλλυται ή έμφάνεια αύτού.

’Εκτός τοΰ ωραίου τούτου μουσειώματος 
άνευρέθησαν καί τινα αγάλματα Ελληνικής 
τέχνης ές δπτής γής έχοντα πολλήν τήν σημα
σίαν.

Τδ έν τών αγαλμάτων τούτων παριστησι 
γυναίκα ίσταμένην όρθίαν, ένδεδυμένην χιτώνα 
καί ποδήρες ίμάτιον, ού ανέχεται τό κράσπεδον 
διά τής άριστερας χειρός· έχει δέ τήν κόμην 
διαταταγμένην είς μεγάλους έμπροσθεν καί όπι
σθεν κατά πίπτοντας πλοκάμους, συγκεκρατη- 
μένους δι’ άκτινωτής στεφάνης· ή δεξιά χειρ 
πάντη πάντως κατεστράφη, ή δέ άριστερά χειρ 
είναι προτεταμένη.

"Ετερον άγαλμα παριστών γυναίκα έχουσαν 
μόνον τήν κεφαλήν καί τδ πρόσωπον διακρινό- 
μενα έπί έπιμελεία καί λεπτότητι έργασίας καί 
έπί ικανή χάριτι * τδ έργον φαίνεται ελληνικής 
τέχνης.

Έτερα άγαλμα φέρον άνδρικδν χαρακτήρα 
μετά πολυτελούς καί ποικίλης ένδυμασίας. Γδ 
ώραΐον τούτο έργον είς διάφορα τεμάχια, ών 
καί Ttva έλλείπουσι.

Έπί τίνος λευκού μαρμάρου δψους 0“,23 
πλάτους 0m,28, πάχους μέσης 0"',05 ευρομεν άρ- 
χαϊκήν τινα έπιτύμβιον επιγραφήν, ήν τινα πι- 
στώς άντιγράψαντες παραθέτομεν έν συμπλη
ρώσει ούτως.

ΕΠΙΓΡΑΦΗ.

“Τύμβε τίνος τάδε σήμα τεάν ύπό λισσάδα κεϊ(ται); 
Τις φράσον οίκτρότατον μοίραν ένεγκάμεν(ος);

Δημώνα; ϊαλαμϊς δν έθρέψατο παϊδα φέριστον 
Έμπορίαις, πικρόν δ’ είς Άχέροντ' έμολεν.

Πόντον έπιπλώσας άλιμυρέα καί πολυκλαύστψ 
Ματέρι καί γενέτφ στυγνά λιπών δάκρ(υα).

Ού ήψαν φώς γάρ τό γαμήλιον ούδ’ ύμέν(αιον), 
Έκλαγον άλλά γόους όκτοκαιεικοσέτους.

1)ΰ κακός εστ αίδας· πάριθι· ξένε, χαϊρε προαεϊ(πας). 
Κοινός έπί θνατοϊς ό πλόος είς φθιμένους."

Έντός μιας πυέλου ές όπτής γής εύρέθησαν 
δοτά τεθνεώτός τίνος ώς καί τινα κυπριακά νο
μίσματα χάλκινα διαφόρου έποχής, ώς καί έν 
χρυσούν, δπερ έκοψεν έν Σαλαμϊνι ό Μενέλαος, 

έπαρχος Πτολεμαίου τοΰ Σωτήρος φέρει δε 
παρά τή ‘Ελληνική έπιγραφή καί τδ κυπριακόν 
γράμμα V, δπερ ίσοδυναμεΐ τή συλλαβή (Σα) = 
Σαλαμίς.

"Ετερον νόμισμα έπ’ άμφοτέρων τών μερών 
φέρον λέοντα, άποδοτέον τή Σαλαμϊνι· διότι τά 
αυτά σύμβολα φέρει καί τδ γνωστότατου τού 
Εύαγόρου νόμισμα, τδ παριστών έπί μεν τοΰ 
έμπροσθεν μέρους κεφαλήν ’Αφροδίτης, έπι δε 
τού όπισθεν λέοντα βιβρώσκοντα, καί άνωθι άετδν 
καί άστέρα. *)

Έπί τίνος τεμαχίου πλακδς εύρέθη κυπρια- 
κοΐς γράμμασιν έπιγραφή έλλειπής, περί ής 
μέμνηται ό περίπυστος ’Ακαδημαϊκός φιλόσοφος 
κ. ‘Ρενάν έν τί» σώματι τών έπιγραφών τής 
Γαλλικής ’Ακαδημίας.**)  Εύρέθησαν είσετι καί 
τινες κεκεραμευμέναι χύτραι μέ ώραίας γλυφάς 
ώς καί αγγεία διαφόρου μεγέθους Φοινικο-Κυ
πριακής τέχνης.

Καί ταύτα μέν έκθέτοντες έν δλίγοις περί 
τών έν Σαλαμϊνι άνασκαφών ύποβάλωμεν ύπδ 
τήν έγκρισιν τών σοφών άρχαιολόγων ίνα έκτι- 
μήσωσι τάς σκέψεις ήμών.

Έν Κύπρω.
Χρ. Παπαδύπουλος.

Ο ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ
ED. FLEGEL.

Ύπό A. Ν. Μ.

(Έκ τοΟ γερμανικού.)

Ν ‘Ρωσσία, ήτις άπεράντους πεδιάδας 
κατοίκισε πρός τε τά βόρεια καί τά 
άνατολικά καί τά νοτιοανατολικά μέρη, 

άπφκίσθησαν γεωργοί τε καί μαχηταί, έμποροί 
τε καί ύπάλληλοι πρδ τής άνακαλύψεως τών 
χωρών ύπό ειδικών περιηγητών. Άλλ’ εσχάτως 
άνεφάνησαν καί παρά τοΐς ‘Ρώσσοις ύπδ τήν 
έποψιν ταύτην ειδικοί έρευνηταί, ών τά δνόματα 
διαπρέπουσι πανταχού, δπου ομόφυλοι ήμών ύπδ 
τήν καθόλου σημασίαν τής λέξεως, δπου Ίνδο- 
ευρωπαϊοι ύπάρχουσιν. Καί δή ό μέν Presch- 
walski έποιήσατο έρεύνας έν τή κεντρική ’Ασία, 
ό δέ Mikluclia-Maklay έν τή νέα Γουινέα, οί 
δέ Schweinfurt, Junker καί Flegel έν ’Αφρική. 
Πάντες μέν ούτοι άφιερώθησαν τή επιστήμη, 
άλλ’ έν φ εις τινας φαίνεται αΰτη έπαρκής, 
άλλοι έπιδιώκουσιν έκτδς τοΰ έπιστημονικού
έμπορικόν τε καί πολιτικόν σκοπόν.

Τόν τύπον δέ περιηγητού τοΰ τελευταίου 
τούτου είδους ένσωματοΐ ό Ed. Flegel, ού τόν 
βίον έπιθυμοΰμεν νά καταστήσωμεν γνωστόν τοΐς 
άναγνώσταις διά τών επομένων.

Έν τή ώραίφ Βίλνα, έκεϊ δπου ό παταγώδης 
Βιλέϊκος εκβάλλει είς τον Βιλίαν, έγεννήθη τή 
1 ’Οκτωβρίου 1852 ό Ed. Flegel· άλλ’ ένταΰθα 
διήγαγε μόνον τά τέσσαρα πρώτα τοΰ βίου έτη· 
διότι σπουδαία τοΰ πατρός άσθένεια ήνάγκασε 
τήν οικογένειαν νά μετοικήση είς Μίταον, ένθα 
μετά δύο έτη έτελεύτησεν ό πατήρ. Εξαιρού
μενης δέ ταύτης τής προώρου απώλειας, ήν 
ύπέστη ό Flegel παΐς έτι ών, διήγαγε τήν παι
δικήν ηλικίαν έν πάση εύθυμία καί φαιδρότητι 
ύπό τήν προστατευτικήν έπιστασίαν έξαιρέτου

*) Luynes, Ν. C. Ρ1. Π. 18 καί Pl. XIL 6.
*·) Corpus inscriptionuni Semiticarum al» Academia 

iiiscriptionuni et Lilterarum Humauiorum conditum 
atque digestum. Pars Prinia inscriptiones Phoeuicias 
continens Tomus I. p. 80 — 90. pl. XII. Parisiis e 
lleipublicae Typographeo. M. D. CCC. LXXXI. ‘Ως 
καί τό Cyprus Museum, περιοδικόν άγγλ. φιλ. Α*.  έκδ. 
έν Λευκωσία έν τψ τυπογραφείο) τής Κυβερνήσεως, 
1886. 

μητρδς καί πλησίον αδελφού όλοψύχως αύτώ 
άφωσιωμένου. ‘Τπδ τούτων δέ άκολουθούμενος 
έπεχείρησε νέος έτι ών θερινάς έκορομάς πρδς 
δύο θείους, ές ών ό μέν είς είχεν ύπδ ένοίκιον 
τδ βασιλικόν κτήμα Πέτερφελδ, δώδεκα βέρστια 
μακράν τής Βίλνης, ό δ’ έτερος έκέκτητο φαρ
μακείου έν τή κωμοπόλει Βίρση τής επαρχίας 
Κόβνου. Έν τοΐς είδυλλικοϊς περιχώροις τού 
Μιτάου, ένθα ό παΐς έπεσκέπτετο τδ κεντρικόν 
σχολεΐον, καί έν τή τερπνή άγροτική άπλότητι 
τού Πέτερφελδ καί τής Βίλνης έθήλασεν ό 
Έδουάρδος πρωιμως τήν ζωηράν τής φύσεως 
πραγματικότητα, έξασκήσας τόν όφθαλμόν καί 
έμπλήσας τήν ψυχήν φιλαλήθειας καί ένεργείας. 
Κατά τάς θερινάς παύσεις τού 1864 έτους μετέ- 
βησαν ή μήτηρ μετά τών δύο υιών πρός έπί- 
σκεψιν συγγενών τινων είς Σιλεοίαν καί Βερο- 
λΐνον, ένθα οί διάφοροι τού βίου τρόποι καί ή 
διάφορος φύσις, ίδίφ δέ τά γιγαντιαΐα όρη ίσχυ- 
ρώς έπέδρασαν έπί τοΰ νεαρού τών αδελφών 
πνεύματος. Μετά έν δ’ έτος ή οικογένεια με- 
τφκησεν έκ Μιτάου είς τήν γειτνιώσαν ‘Ρίγην, 
ένθα ή βορειοδυτική Εύρώπη άποστέλλει τά 
άτμοκίνητα, βρίκια καί ήμιολίας πρδς άγοράν 
σίτου, λίνου καί ξυλείας, καί ένθα έπικρατεΐ 
πολύ δροσερώτερον καί είς τήν έποχήν μάλλον 
ανταποκρινόμενον πνεύμα ή έν τω θεωρητικφ 
Μιτάφ. Έν ‘Ρίγη έπεσκέπτετο ό νεανίας ομοίως 
τήν κεντρικήν σχολήν μέχρι τοΰ Ιουνίου τοΰ 
1869 έτους, δτε, έπανακάμψας ές έκδρομής, ήν 
ιδία βουλή έπεχείρησεν είς τδ Χάρτο, εισήλθεν 
είς τδ βιβλιοπωλεϊον τού A. Fluthwedel καί Σ®5, 
ΐνα είς τδ έργον άσκηθή τοΰ βιβλιοπώλου. Είς 
τήν γενικήν δ' αυτού μόρφωσιν συνετέλεσαν τά 
μέγιστα τδ μέν ή άνάγνωσις ωφελίμων βιβλίων 
πραγματευομένων περί διαφόρων θεμάτων άν- 
θρωπίνης γνώσεως, τδ δέ ή συχνή φοίτησις είς 
το έςαίρετον τής πόλεως Οέατρον, δπερ ύπό τήν 
διεύθυνσιν τότε τοΰ Lebrun άνυψώθη είς τήν 
άνωτάτην τής τελειότητος βαθμίδα, τδ δέ ή μετά 
περιπαθείας σπουδή τών παγκοσμίων ποιητών 
Schiller, Goethe καί Shakespeare. Τά κάλ- 
λιστα χωρία έκ τών οραμάτων τών είρημένων 
κλασικών ποιητών έγνώριζεν άπό στήθους, καί 
τήί τέχνης έκφράσεως καί ζωηρότητος καθ’ έαυ- 
τον ή πρδ τού άδελφοΰ αύτοΰ καί νύν δ’ ετι 
δ "Φάουστ” τοΰ Goethe ήτο ό άχώριστος σύν
τροφος έν ’Αφρική. Έν τω βιβλιοπωλείο» έμεινε 
μέν έπί δύο έτη, άλλ’ έπειδή ή τοιαύτη έν- 
ασχόλησις άπήρεσκεν αύτώ, δέν έβράδυνε, κεκτη- 
μένος ικανήν λογικότητα καί θάρρος, ν’ άφήση 
τδ ούδεμίαν ίκανοποίησιν παρέχον αύτφ έργον.

Μακράς δέ άποδημίας όρεγόμενος μετέβη 
κατ' άρχάς τόν Ιούλιον τοΰ 1871 είς Γερμανίαν 
πρός τόν έκεϊ μετοικήσαντα άδελφδν αύτοΰ · τότε 
δέ ήοξαντο οί λαμπροί χρόνοι τής συμβιώσεως 
τών δυο αδελφών έν χώρα έχούση πάντα τά 
προσόντα είς γενικήν άνάπτυξιν. ‘Τπδ θερμής 
πρδς τήν φύσιν άγάπης έμπνεόμενοι καί τάς 
νεαρας αύτών δυνάμεις έξασκοΰντες έπεχείρουν 
οΐ νεανίαι έκτδς τών συνήθων διά τοΰ σιδηρο
δρόμου έκδρομών καί μεγάλας έκδρομάς πεζή 
έκ τών πέριξ τής Λειψίας είς Ίένην, Καρλσβάδ, 
Πράγαν καί Δρέσδην, αΐτινες έχρησίμευσαν τω 
νεωτέρφ ώς καλή προκαταρκτική σχολή διά τήν 
’Αφρικήν, ήν τότε μόλις προησθάνοντο.

‘Η τελευταία αύτών κοινή πεζοδρομία έγέ- 
νετο τδ φθινόπωρον τού αύτού έτους είς Στρασ
βούργον διά τής Άϊζενάχ, Φραγκφόρτης παρά 
τόν Μαΐνον καί Σπάϋερ, καθ’ ήν δέν παρέλιπον 
τήν τοιαύτη ηλικία άρμόζουσαν ρωμαντικήν, νά 
άναβαίνωσιν έπί τά καθ’ οδόν κείμενα δρη καί 
τά έρείπια τών άκροπόλεων.

Έν Στρασβούργο» δέ παρέτειναν τήν δια
τριβήν οί αδελφοί μέχρι τοΰ έαρος, καθ’ δν 

χρόνον έλαβον τήν εύκαιρίαν νά θαυμάσωσι τον 
μ,ητροπολιτικδν Ναόν, νά καταστώσιν εμπειρό
τεροι τής γαλλικής γλώσσης καί έν γένει νά 
γνωρίσωσιν έκ τού σύνεγγυς κάλλιον τήν ώραίαν 
’Αλσατίαν. Έν ω δέ ό πρεσβύτερος έπανήλθεν 
είς ‘Ρωσσίαν, δ νεώτερος παρέμεινεν έν Γερ
μανία. Έν πρώτοις δέ μετέβη είς τδ Μονάχον, 
διαπλανηθείς καθ’ δδόν διά τίνος μέρους τών 
Ελβετικών δρέων, καί έκεϊ εισήλθεν είς τήν 
συσταθεΐσαν αύτφ εμπορικήν σχολήν τοΰ Fried- 
lein, ΐνα τελειοποίηση τάς σπουδάς καί δώση 
είς αύτάς πρακτικήν τινα χροιάν. Έν Μονάχφ 
προσέτι εΰρεν εύκαιρίαν νά συνάψη γνωριμίαν 
πρδς τήν άρίστην συναναστροφήν τής πόλεως 
καί μεταξύ τών άλλων, τδν περί
φημο*  ζωγράφον Wilhelm Kaul
bach καί τδν ποιητήν Hermann 
Lingg καί πολλούς άλλους. Λέ
γεται δέ δτι ό Flegel, μόλις 
εικοσαετής τήν ήλικίαν, ήράσθη 
τότε περιπαθώς Άμερικανίδος 
τινδς έκκαιδεκέτιδος νεάνιδος έκ 
Βοστόνης, θυγατρδς πλουσιωτά- 
των γονέων, ήτις μετά τής μη
τρδς αύτής καί τής νεωτέρας 
άδελφής διέτριβον έτη τινά έν 
Εύρώπη χάριν έκπαιδεύσεως καί 
ψυχαγωγίας. ’Αλλά τή μητρί 
άπήρεσεν ή επικίνδυνος προσ- 
έγγισις τής θυγατρδς πρδς ζωηρόν 
άνεανίαν, έστερημένον τίτλου και 
ψηλαφητού πλούτου, ούτως ώστε 
άπήγαγε ταχέως τήν χαριεστά- 
την αύτής θυγατέρα — αύτδς 
δ Kaulbach έπωνόμασεν αύτήν 
"τδ ϊον” — είς Βεβέην καί βρα
δύτερο*  είς Ιταλίαν. ‘Η άπο- 
τυχία δέ αΰτη καί ή ψυχρά άναλ- 
γησία τών θεωριών τού κόσμου 
ώς πρός τδν τρυφερόν έρωτα 
έπέδρασαν ίσχυρώς έπί τού πνεύ
ματος τοΰ νεαρού άνδρός· διό 
θλΐψιν μέν έν τή καρδία έγκρύ- 
πτων, μειδίαμα δ’ έπί τών χει- 
λέων έπιδεικνύων, κατελήφθη 
δλως ύπό τού ύπεροπτικού αισθή
ματος νά δείξη αύτή τήν άξίαν 
αύτού, έχων ήδη εύγενεστάτην 
φιλοδοξίας αφορμήν. Άλλ’ ή 
εύαίσθητος αύτοΰ ψυχή καί 
άνευ τούτου εύκαιρίαν μόνον 
έπεδίωκεν, ΐνα έμπράκτως τά 
ύψηλά αίσθήματά τε καί φρο
νήματα χρησιμοποιήση, ατινα 
αί Μούσαι τοΐς λάτραις αύ
τών έμπνέουσιν. Έν τοιαύτη δέ καταστάσει 
εύριοκόμενος ήρςατο άνακυκλών έν τψ νφ τήν 
Αφρικήν, ώς χώραν, ένθα είσέτι υπάρχει χώρος 
διά τούς έπιχειρηματίας καί τους μεγάλων έρ
γων δρεγομένους· καί δέν έψεύσθη. ‘Η λαμπρά 
και εγκάρδιος ύποδοχή, ήν παρεσκεύασεν αύτώ 
έν Γερμανία κατά τδν προπαρελθόντα χειμώνα 
ΰμιλος πεπαιδευμένων άνδρών, ψηλαφητώς άπέ- 
δειξεν αύτφ, βτι καί τά όνειρα μεταμορφοΰνται 
είς πραγματικότητα. Άποπερατώσας τάς σπου
δάς έν τή έμπορική σχολή τό έαρ τοΰ 1873 
έτους, έξελέξατο ό Flegel ώς τόπον τής πρακτι
κής αύτού ένεργείας τήν πόλιν Άμβούργον, τδν 
σπουδαιότατον έμπορικόν λιμένα έν τή εύρω- 
παϊκή ήπείρω, όπόθεν εύθετώτερον ήδύνατο νά 
κατοπτεύη τήν ’Αφρικήν, έφ’ ήν ήδη προύτρέ- 
πετο ύπδ τής άκραδάντου άποφάσεως νά πα- 
ρασχη τάς έκδουλεύσεις αύτού τή διεθνεΐ έπι- 
στήμη, τω έμπορίφ καί τή πολιτική τής Γερ
μανίας. Καί περ δέ άγων τδ 23 τής ήλικίας 

έτος είχε σχεδιαγραφήαη ώριμώτατον καί λογι- 
κώτατον σχέδιον. Έκ τών πολλών γερμανών 
τε καί άλλων περιηγητών έξελέξατο ώς ύπο- 
γραμμόν τδν Dr. Heinrich Barth, δς έν έτει 
1851 άνεκάλυψε τδν μέσον ρούν τού Benue, τού 
σπουδαιοτάτου παραποτάμου τού Niger έξ άνα- 
τολών, καί άμα ίδών αύτδν άνεφώνησεν*  “Ήτο 
ώρισμένον δ Benue καί δ Niger νά άποτελέ- 
σωσιν άδιάκοπον, λαμπράν ποταμίαν δδόν, δΐ ής 
αί νεαραί καί άκατάβλητοι τοΰ Βορρά δυνάμεις 
μέλλουσι νά είσελάσωσιν είς τήν καρδίαν τής 
τροπικής Αφρικής.” Ό Flegel άσπασάμενος έν 
πάση συνειδήσει καί παρά τδ γενικώς έπικρα- 
τοΰν φρόνημα τήν τοΰ Barth γνώμην περί τής

0 ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ ΦΛΕΓΕΛ.
(Άποθανών Εσχάτως.)

σπουδαιότητος τής ύδατορροίας τού Niger καί 
Benue, ήτις, ώς αύτδς φρονεί υπερτερεί πολύ 
τής τού Kongo κατά τήν άξίαν, άπεδύθη είς 
τδν άγώνα νά τελειοποιήση έν εύρεΐ περιδια- 
γράμματι δ,τι έκεΐνος ήρχισεν. Αί πράξεις δέ 
τής γερμανικής κυβερνήσεως δικαιολογούσι πλη
ρέστατα τήν θεωρίαν τοΰ τε Barth καί Flegel.

Τδ έαρ τοΰ 1880 έτους άπέδειξεν δ τελευ
ταίος έν Βερολίνφ τήν σπουδαιότητα τού Ka
merun, ώς τής κλειδδς τής πλούσιας καί άνα- 
λογως ύγιεινής ορεινής χώρας μεταξύ τού κόλ
που τής Γουινέας καί τού ποταμού Benue, καί 
μετά παρέλευσιν τεσσάρων έτών ή γερμανική 
κυβέρνησις έκήρυξε τδ Kamerun ώς γερμανικήν 
ιδιοκτησίαν. Μετά τδν αίφνίδιον θάνατον τής 
προσφιλούς μητρδς κατά Ιούνιον τού 1875 έτους 
καί μετά νέαν συνέντευξιν έν Βιέννη μετά τοΰ 
άδελφοΰ, οστις τότε μετέβαινεν είς τήν Ελλάδα, 
έπανελθών ό Flegel έν Άμβούργω, συνωμολό- 
γησε συμβόλαιον τω μεγάλω έμπορικω οϊκω 

Gaiser καί Witt, καθ’ δ ύπεχρεώθη νά ύπηρε- 
τήση έπί τρία έτη παρά τήν ακτήν τού κόλπου 
τής Γουινέας έν τοΐς πρακτορείοις τού είρημένου 
οίκου. Έπί τοΰ βρικίου δέ “Ματθίλδη”, βπερ 
άνήκε τή έαυτού έπωνυμία κατέλιπεν δ Flegel 
τή 30 Σεπτεμβρίου 1875 τδ Άμβούργον καί 
μετά δύο μήνας άφίκετο αισίως είς τδ πρακτο- 
ρεϊον Palma πλησίον τού Lagos πρδς δυσμάς 
τοΰ δέλτα τού Niger. Μετ’ εύγνωμοσύνης δ 
Flegel άνεμιμνήσκετο τοΰ χρόνου τής ύπηρε- 
σίας· διότι αΰτη κατέστησεν αύτφ δυνατόν νά 
συνεθισθή είς τήν νέαν ταύτην χώραν, ήτις εις 
πολλούς άπαρασκεύους τολμήσαντας νά είσβά- 
λωσιν είς τά μυστήρια αύτής τόσφ έπικίνδυνος 

έγένετο. Μετά παρέλευσιν τών 
τριών έτών δ Flegel έλεύθερος 
ήδη ών έπεδίωκε μέσα, ΐνα 
φθάση είς τδ έσωτερικδν καί 
τδν πολλά αύτφ έπαγγελλόμενον 
ποταμόν. Περί τδν χρόνον δέ 
τούτον είσέπλευσεν είς La
gos τδ τροχήλατον άτμόπλοιον 

Henry Venn” τής έν Λονδίνφ 
εταιρείας τών ιεραποστόλων καί 
παρεσκευάζετο νά πλεύση πρδς 
τά άνω τοΰ Niger καί Benue, 
προτιθέμενον νά συνάψη έκεϊ 
σχέσεις πρδς τούς έθνικούς πρδς 
διάδοσιν τοΰ χριστιανισμού.

‘0 Flegel παρεχάλεσε τδν 
έπί τοΰ άτμοπλοίου πράκτορα 
τής εταιρείας Ashkraft νά συμ- 
παραλάβη αύτδν ώς επιβάτην 
έπί πληρωμή τοΰ ναύλου, άλλ’ έ- 
λαβεν αρνητικήν άπάντησιν παρά 
τοΰ φθονερού Άγγλου. Ή τύχη 
όμως έφρόντισε περί τοΰ περι- 
ηγητοΰ κάλλιον τοΰ Άγγλου. Ό 
καταστιχάριος δηλαδή τοΰ πρά- 
κτορος ήσθένησε τόσφ επικιν- 
δύνως, ώστε έδέησε νά έπανα- 
κάμψη είς τήν Εύρώπην, καί 
έπί τέλους δ πράκτωρ εύχαρι- 
στήθη δυνηθείς νά παραλάβη τδν 
Flegel έπί εν έτος μισθωτόν διά 
τήν κενήν θέσιν.

Ό Flegel φιλεΐ ν’ άποδίδη 
τά κατορθώματα αύτοΰ είς αίσιας 
συντυχίας· καί τφ δντι, άπδ τής 
κατά τύχην συμβάσης άσθενείας 
τού έπί τού "Henry Venn” κατα- 
στιχαρίου καί γραμματέως καί 
τής άντικαταστάσεως τούτου διά 
τοΰ Flegel άρχεται ή σειρά 
εκείνη τών άξιοσημειώτων κα

τορθωμάτων, ατινα κατέστησαν τδ δνομα αύτού 
κοινότατον είς πάσας τάς τάξεις τής κοινωνίας 
έν Γερμανία καί ών ό πρωτουργδς σύν πόνοις 
καί κινούνοις καί μεγίστη αύταπαρνήσει δύναται 
νά έπιτύχη. Διότι δικαιότερον δέν έπιτρέπουσιν 
οί άθάνατοι τοΐς θνητοΐς τδ κλέος.

Αί μέχρι τούδε ένέργειαι τοΰ Flegel ώς 
έρευνητοΰ τής Αφρικής υπάγονται είς δύο έπο- 
χάς, ήτοι είς τήν έποχήν έκείνην, καθ’ ήν διε- 
τέλει υπηρετών έπί τοΰ “Henry Venn”, καί τήν 
έτέραν, καθ’ ήν έν άρχή μέν διά μικρών, έπειτα 
δέ διά σπουδαιοτάτων μέσων έκ μέρους τής έν 
Γερμανία: άφρικανικής Εταιρείας ύποστηριζό- 
μενος, ού μόνον έπιστημονικούς, άλλά καί πολι
τικούς καί έμπορικούς σκοπούς έπ’ άγαθφ τής 
Γερμανίας έπεδίωκεν. Καί κατά μέν πρώτην 
έπεχείρησεν έκδρομήν τινα μετά τοΰ “Henry 
Venn” πρδς τδ Kamerun δρος καί μεγάλην 
περιήγησιν έπί τοΰ ποταμού Benue μέχρι τοΰ 
Ribago· κατά τήν δευτέραν δ’ έξετέλεσε τέσ- 
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σαρας ρεγάλας οδοιπορίας, έξ ών τήν μέν πρώ- 
την εις Sokoto, τήν δέ δευτέραν εις Ngaundere 
προς τάς πηγάς του Benue καί Logone, τήν 
δέ τρίτην εις Bagnio και τήν τετάρτην εις 
Bakundi, ένθα εύρίσκετο τδν ’Οκτώβριον τοΰ 
παρελθόντος έτους κατά τήν τελευταίαν Ιδιω
τικήν έπιστολήν.

Έν Όδηοσφ.

Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΑΛΕΞΙΟΣ.
Ιστορικόν διήγημα

ύπό
IQANNOY ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΥ.

(Συνέχεια.)

Κεφάλαιον Η’.

ΕΝ Β Ε Ν Ε Τ I Αι.

Ο ιταλικόν πλοΐον, έν τώ δποίω κατέ- 
φυγεν ό νέος βασιλόπαις, διέπλευσεν 
ύπό ούριου ώθούμενον άνέμου τδ Αί- 

γαΐον πέλαγος, έκαμψεν αισίως τδν Μαλέαν 
και διηυθύνετο πρδς τήν ασβεστώδη τής Σικε
λίας παραλίαν. Καθ’ δλον τδν διάπλουν ό 
’Αλέξιος, φοβούμενος τήν έμφάνισιν αύτοκρατο- 
ρικών τριήρεων, δέν Απεξεδύθη τδ ναυτικόν αύ
τοΰ ένδυμα, καί ό κυβερνήτης Φραγκίσκος έξη- 
κολούθησε περιποιούμενος αύτδν μετά σεβασμού. 
Δέν ήτο μόνον τδ υλικόν συμφέρον, τό όποιον 
εΐλκυε τδν Ιταλόν πρδς τδν "Ελληνα βασιλό- 
παιοα, άλλά κα'ι ειλικρινής συμπάθεια, προ- 
καλουμένη υπό τής εύγενοΰς τοΰ νέου "Ελληνος 
συμπεριφοράς.

Έπί ώρας ολοκλήρους έκάθητο ό Ιταλός 
ναύτης πλησίον τοΰ ήγεμονόπαιδος παρά τδ πη- 
οάλιον έν ζωηρά συνδιαλέγει, και ποτέ μέν 
έδιηγεϊτο δ Φραγκίσκος τάς διαφόρους αύτοΰ 
θαλασσίας έκδρομάς και τάς περιπέτειας του, 
ποτέ δέ δ νέος ’Αλέξιος έξεφράζετο πρδς τδν 
Ιταλόν περ’ι τών πόθων καί έλπίδων του, τω 
ώμίλει περί τοΰ πατρός του, δστις έβασίλευσέ 
ποτέ έν Κωνσταντινουπόλει και έτυφλώθη παρά 
τοΰ ίδιου αδελφού· τω διηγείτο όποιαν βαθεΐαν 
έντύπωσιν ένεποίησεν αύτώ ή θέα τοΰ τυφλού 
πατρός, θέα ήτις ένεστάλαξεν είς τήν καρδίαν 
αύτοΰ πικρόν κατά τοΰ αρπαγος θείου μίσος· 
τώ ένεπιστεύετο τέλος τας έλπίδας του έπί τή 
συνδρομή τοΰ έπ’ αδελφή γαμβρού του, τοΰ 
πανισχύρου Γερμανού αύτοκράτορος. Καί ό 
ήλιοκεκαυμένος ναύτης ήκουε τάς αφελείς διη
γήσεις, έβλεπε τόν ένθουσιασμδν διαλάμποντα 
έν τώ δφθαλμφ τοΰ νεανίου καί τώ έσφιγγεν 
έπανειλημμένως έν συγκινήσει τήν χεΐρα.

Ό Φραγκίσκος είχε ψυχήν αγαθήν- ύπό τδν 
χονδρόν ναυτικόν χιτώνα έπαλλε καρδία εύγε- 
νής, συμπαθούσα πρδς τά δεινά τών άλλων. Ώς 
Ιταλός δέ ένόει καί ό Φραγκίσκος τδν πόθον 
τής έκδικήσεως, δστις διέφλεγε τδν νέον βασι- 
λόπαιδα. Έπανειλημμένως τω έλεγεν ό Φραγ
κίσκος ·

— "Αχ! διατί νά μή ήμαι ισχυρός στόλαρ
χος! θά έτιμώρουν έπαξίως τδν ληστήν ήγεμόνα. 
"Ας ήμην τούλάχιστον είς τών πλουσίων έκείνων 
βαρώνων, οιτινες προπαρασκευάζουσι νέαν Σταυ
ροφορίαν !

— Καί τί θά έκαμνες, αγαθέ Φραγκίσκε, 
έάν ήσο είς τών ισχυρών έκείνων Σταυροφόρων; 
ήρώτησεν αύτδν ήμέραν τινά ό ’Αλέξιος. Ιι 
ήδύνασο ύπέρ έμοΰ νά πράξης;

— Τί, πρίγκηψ; έπανέλαβεν ό Φραγκίσκος 
μέ δφθαλμούς άπαστράπτοντας. Πρώτον και 
κύριον θά ώδήγουν τούς στρατιώτας μου είς 
Κωνσταντινούπολή · εΐτα δέ καταλύσας τδν θρό
νον τοΰ αρπαγος ήθελον μεταβή είς Παλαιστίνην. 
Έπανορθών αδίκημα ήθελον προσφέρει τώ θεώ 
θυσίαν εύπρόσδεκτον, καί ό θεός ήθελε μοί 
παράσχει τήν νίκην κατά τών εχθρών, ους θα 
έξεδίωκον έκ τών αγίων Τόπων.

Οί λόγοι ούτοι τοΰ ’Ιταλού ναύτου βαθεΐαν 
ένεποίησαν έντύπωσιν είς τδ πνεύμα τοΰ νέου 
συνοδοιπόρου του. ’Από τής ήμέρας έκείνης ό 
’Αλέξιος έγένετο σκεπτικός καί έπί ώρας ολο
κλήρους έκάθητο έπί τοΰ καταστρώματος καί 
είς βαθεΐς βεβυθισμένος συλλογισμούς παρετήρει 
τά κύματα. Οί λόγοι τοΰ εύτόλμου ναυκλήρου 
άντήχουν διηνεκώς είς τά ώτά του καί έν τώ 
πνεύματι αύτοΰ ωρίμασε βαθμηδόν σχέδιον, ΰπερ 
ήδύνατο ταχύτερον νά τόν φέρη πρδς τδ τέρμα 
τών πόθων του.

Νέα προπαρεσκευάζετο σταυροφορία- ισχυρά 
δπλιτών στίφη, οδηγούμενα ύπδ έμπειροπολέμων 
αρχηγών, έμελλον νά χυθώσιν από δυσμών δίκην 
χειμάρρου πρδς άνατολάς· ή Εύρώπη σύμπασα 
ήθελε μετ’ ού πολύ εύρεθή έν δπλοις! Δέν ήτο 
δυνατόν ό χείμαρρος ούτος νά όδηγηθή πρότερον 
πρός ύπεράσπισιν τοΰ έκθρονισθέντος ήγεμόνος; 
Δέν ήτο δυνατόν, ό Γερμανός αύτοκράτωρ νά 
μεταχειρισθή δλην τήν έπιρροήν του έπι τών 
ιπποτών τής Δύσεως καί νά προτρέψη αύτούς 
νά τείνωσι χεΐρα αρωγόν πρός τόν δυστυχή 
ήγεμόνα, δστις ού μόνον τού θρόνου άλλά καί 
τών δφθαλμών του έστερήθη άδίκως τοσούτον;

Καί τδ άμυδρδν δνειρον καθίστατο βαθμηδόν 
πραγματικότης. Ό Αλέξιος έβλεπεν έαυτόν έν 
μέσω τών ιπποτών τοΰ Σταυρού- μέ δλην τήν 
ζωηρότητα τής νεανικής του φαντασίας καί τών 
πόθων του έβλεπε μυριάδας ξιφών έγειρομένας 
περί έαυτόν ■ έβλεπε τδν πατέρα του έστεμμένον 
έπί τοΰ θρόνου.— Πόσον ώραΐαι ήσαν αί στιγμα'ι 
έκεΐναι, αί πεπληρωμέναι τοιούτων φαεινών 
δνείρων! Πώς έπαλλεν ή καρδία του δτε είδε 
μακρόθεν τάς άκτάς τής Σικελίας! Έκεϊθεν 
έμελλε νά γράψη πρδς τήν άδελφήν του εις 
Γερμανίαν, δπως τή άποκαλύψη τδ μυστικόν του. 
Τάς δυσκολίας, τά προσκόμματα δέν διέβλεπεν 
ό νεανίας· ένα μόνον πρό δφθαλμών είχε σκοπόν, 
καί πρδς τόν σκοπόν τοΰτον έτεινεν ό νοΰς του 
καί έν ημέρα, δτε έκάθητο έπί τοΰ καταστρώ
ματος τοΰ μικροΰ πλοίου, καί έν νυκτί έν τή 
ήρεμία τοΰ μικροΰ κοιτωνίσκου.

Τδ πλοΐον άφίχθη είς Κατάνην. Ό ’Αλέξιος 
άπέβαλε τό ναυτικόν του ένδυμα, άντήμειψε 
πλουσίως τδν Ιταλόν καί έγραψεν άμέσως πρδς 
τήν άδελφήν του. Έν τή έπιστολή έκείνη, ήν 
έγραψε μέ δλην τήν ζωηρότητα τών αισθημάτων 
του, έδιηγεϊτο δ ’Αλέξιος τήν φυγήν του, άνέ- 
φερε τάς πολυτίμους τοΰ Φραγκίσκου ύπηρεσίας 
καί έξέθετε τέλος τήν άπόφασίν του νά έπι- 
καλεσθή τήν βοήθειαν τών συνηγμένων Σταυρο
φόρων. "’Αγαπητή άδελφή, οδτως έλεγε τό 
γράμμα, συλλογίσου τδν τυφλόν μας πατέρα! 
Συλλογίσου τδν θρόνον μας, δστις έγένετο λεία 
κακούργου καί άναξίου ήγεμόνος! Συλλογίσου 
έμέ, τδν καταδιωκόμενον, περιπλανώμενον άδελ
φόν σου! Καί εύσπλαγχνίσου ημάς!”

Είς άπάντησιν τής έπιστολής ταύτης ή ήγε- 
μονίς τώ άπέστειλε σώμα νέων Γερμανών ιπ
ποτών, οιτινες έτέθησαν άμέσως ύπδ τάς δια- 
ταγάς του. Καί ό ’Αλέξιος έγκατέλιπε τήν 
Σικελίαν. 'Ημέραν καί νύκτα ώδοιπόρει παρα- 

κολουθούμενος ύπδ τών δπαδών του ούδόλως 
προσέχων ούτε είς τό ψύχος τών νυκτών ούτε 
είς τάς καυστικάς τοΰ ήλιου άκτΐνας· ώδευεν 
έμπνεόμενος ύπδ τών πόθων μόνον τής καρδίας 
του, ώς ό Οδοιπόρος τής ερήμου, δστις διευ
θύνεται πρδς τόν άνατέλλοντα ήλιον. Καί ή 
συνοδία διήλθε τάς διαφόρους πόλεις τής ’Ιτα
λίας, μέχρι ού άφίχθη έν Βερώνη. Έκεϊ ό 
’Αλέξιος έμαθε τάς πρώτας περί τών σταυρο
φόρων ειδήσεις· έκεϊ τώ άνηγγέλθησαν τά δια
βήματα τοΰ Πάπα πρδς καταρτισμόν τής νέας 
Σταυροφορίας· έκεϊ ήκουσε περί τής έκλογής 
τοΰ εύτόλμου Βονιφατίου, μαρκησίου τής Μομ- 
φεράτης, ώς άρχηγοΰ τών ιπποτών τοΰ Σταυ
ρού· έκεϊ τέλος έμαθεν δτι τή προσκλήσει τοΰ 
δόγη τής Βενετίας ή ισχυρά στρατιά εύρίσκετο 
συνηγμένη έν Βενετία. ’Ολίγων ώρών άπόστασις 
τδν έχώριζεν άπό τής πόλεως έκείνης, ένθα 
έμελλε νά τύχη συνδρομής, καί ή καρδία του 
έπαλλε σφοδρότερον. Καί πάλιν έγραψε πρδς 
τήν άδελφήν του· "Διευθύνομαι είς Βενετίαν, 
ένθα εύρίσκω πάντας συνηγμένους· έκεϊ θά κα
ταστώ ρήτωρ εύγλωττος, διότι θά ύπερασπισθώ 
τά δίκαια ήμών, καί ή φωνή μου θά είσακουσθή 
Μή Αμφιβάλλεις, άγαπητή άδελφή· ό πατήρ 
μας θά έχη ήμέρας εύτυχεΐς άκόμη. Πέποιθα 
είς τδ δίκαιόν μου· πέποιθα είς τδ διάβημά 
μου· πέποιθα είς τδν σκοπόν, πρδς δν τείνω!” —

Έν Βενετία ήσαν συνηγμένοι οί άρχηγοί τών 
Σταυροφόρων, δπως ποιήσωσι τάς άπαιτουμένας 
προπαρασκευάς· είχον συνέλθει τή προσκλήσει 
τοΰ γέροντος δόγη, Ερρίκου Δανδόλου, δστις 
ήτο εις τών ένθερμοτέρων τής χριστιανικής πί
στεως προμάχων.

'Η Βενετία, ή μεγαλοπρεπής καί ύπερήφανος 
άνασσα τοΰ Άδρία, διετέλει κατ’ έκείνην τήν 
έποχήν έν έκτάκτφ κινήσει. Έξ δλων τών χω
ρών τής Εύρώπης ήσαν συνηγμένοι έκεϊ οί ίπ- 
ποται τοΰ Σταυρού, οιτινες πάντα περιφρονοΰντες 
κίνδυνον καί τάς περιουσίας αύτών θυσιάζοντες 
είχον άναλάβει τόν άγώνα πρός άπελευθέρωσιν 
τοΰ τάφου τοΰ Σωτήρος ήμών. Ή τελευταία 
Σταυροφορία τόσον καταστρεπτικός έσχε συνέ
πειας, ώστε καί οί ένθερμότεροι τοΰ Σταυρού 
πρόμαχοι είχον άποθαρρυνθή. Είς τήν άτυχή 
ταύτην τής προλαβούσης Σταυροφορίας έκβασιν 
έχρεώατει ό αίμοβόρος Σαφαδίν, ό άδελφδς τοΰ 
άτρομήτου Σαλαδίνου, τήν Αδιαφιλονίκητου έπέ- 
κτασιν τής χώρας καί τήν έλευθερίαν, ήν είχε 
νά έπαπειλή τήν Αίγυπτον, τήν φυσικήν τής Συ
ρίας σιταποθήκην.

Έπί πολύ δμως δέν ήδύνατο νά διαρκέση 
ή τοιαύτη κατάστασις· δύο μεγάθυμοι άνδρες 
έδωκαν είς τά πράγματα άλλην πορείαν. Οί 
δύο ούτοι άνδρες ήσαν ό Πάπας Τννοκέντιος ό 
Γ'., ιεράρχης μεγαλοπρεπής, καί ό δόγης τής 
θαλασσοκράτορος ένετικής δημοκρατίας, Ερρίκος 
Δάνδολος, ήρως δγδοηκοντούτης. Οί δύο ούτος 
άνδρες έσχον τήν πρωτοβουλίαν τής νέας Σταυ
ροφορίας. Αί σύντονοι τοΰ Πάπα προσπάθειας 
καί αί ένθερμοι άγορεύσεις τοΰ άπεσταλμένου 
αύτοΰ, τοΰ εύγλώττου Φούλκου, εφημερίου τοΰ 
Neuilly, ού ό βίος ήτο ύπόδειγμα άρετής καί 
αύταπαρνήσεως, τοΰ άξιου έκείνου διαδόχου τοΰ 
Πέτρου τοΰ Ερημίτου καί τοΰ 'Αγίου Βερνάρ
δου — είχον άνάψει είς τάς καρδίας καί τών 
ήγεμονων καί τών λαών τόν σπινθήρα εκείνον, 
δστις έθεσε πΰρ είς τδν νέον θρησκευτικόν άγώνα. 
Ολη ή Εύρώπη σύσσωμος άνέστη · παμψηφεί 

έζητήθη ή τιμωρία τών άπιστων καί οί εύγε- 
νεϊς ίππόται δψωσαν τήν σημαίαν τοΰ Σταυ
ρού καί άπεφάσισαν νά συνέλθωσιν έν Βενετία, 
δπως έκεϊθεν έκκινήσωσι προστατευόμενοι ύπό 
τοΰ στόλου τής ίσχυράς ένετικής δημοκρα
τίας.

Φυσικόν ήτο ή Βενετία νά διατελή έν διαρ- 
χεΐ έορτή. Χιλιάδες λέμβων διέσχιζον τάς έλι- 
κοειδεϊς διώρυγας, κεκοσμημέναι διά ποικιλο- 
χρόων σημάτων καί πεπληρωμένων Σταυρο
φόρων, περιεργαζομένων τδ νεοφανές δι αύτούς 
τούτο θέαμα, ή Βενετών, οιτινες ήθελον νά 
ϊδωσιν έκ τοΰ σύνεγγυς τήν άνάπτυξιν τόσον 
ισχυρών δυνάμεων. Έν τή μικρά νήσφ τοΰ 
‘Αγίου Νικολάου είχε προετοιμάσει ή πόλις τά 
καταλύμματα διά τούς ξένους, έπί δέ τής πα
ραλίας εύρίσκοντο οί εύρύχωροι σταΰλοι διά τούς 
ίππους καί αί άποθήκαι διά τά τρόφιμα. Οί 
Βενετοί, άπδ τών άνωτέρων τάξεων τής άρίστο- 
κρατίας μέχρι τών κατωτάτων τοΰ λαού, διε- 
τέλουν έν εύθυμία ού μόνον διότι έξένιζον μέγαν 
συμμαχικόν στρατόν, πρδς ον συνεπάθουν, άλλά 
καί διότι ώς πονηροί έμποροι ύπελόγιζον τήν 
μεγάλην ωφέλειαν, ήτις προσεγίνετο τή πόλει 
αύτών ένεκα τής συσσωρεύσεως τοσούτων ιππο
τών καί οπλιτών. Οί Βενετοί ήσαν πρδ παντός 
άλλου έθνος έμπορικον καί ούδεμίαν περίστασιν 
άφινον άνεκμετάλλευτον, ήτις δπέσχετο αύτοϊς 
κέρδος ύλικόν. Έμειδία ό λεμβούχος ένδομύχως 
ύπολογίζων τούς ναύλους, ούς έκαμνε μεταξύ 
τής πόλεως καί τής μικράς νήσου τοΰ 'Αγίου 
Νικολάαυ· δ δπωροπώλης ύπελόγιζε πόσας όπώ- 
ρας ήθελε πωλήσει πρδς τούς εύσωμους εκείνους 
στρατιώτας, οιτινες έλθόντες άπδ τών ψυχρών 
βορείων χωρών, ένθα αί όπώραι είναι καί σπά- 
νιαι καί ύπερτετιμημέναι, ήθελον έπιπέσει άδη- 
φάγοι κατά τών χρυσών τής μεσημβρίας προϊ
όντων· δ δπλοποιος έπιθεώρει τά ξίφη του, τά 
δόρατα καί έγχειρίδιά του, δπως βεβαιωθή άν 
άντεπεκρίνοντο ταΰτα πρός τάς γενικός Απαιτή
σεις· καί τέλος καί δ οίνοπώλης, δστις παρε- 
τήρει χαίρων τά πεπληρωμένα αύτοΰ βαρέλια, 
έσυλλογίζετο μειδιών δτι πάντα ήθελον ταχέως 
κενωθή παρά τών οίνοποτών Γερμανών.

Ό δόγης Δάνδολος καί οί γερουσιασταί ύπε- 
λόγιζον τάς άγαθάς συνέπειας, άς ήδύνατο νά 
έχη διά τήν δημοκρατίαν αύτών ή συμμαχία 
μετά στρατού τοσοΰτον πολυαρίθμου.

Έν εορτή καί άγαλλιάσει εύρε καί ό ’Αλέ
ξιος τήν μεγαλοπρεπή πόλιν, δτε μετά τών δπα
δών του έπάτησε τδ έδαφος αύτής. 'Η άφιξις 
"Ελληνος ήγεμονόπαιδος δέν ήδύνατο νά μείνη 
απαρατήρητος καί έν μέσφ τής γενικής κινή- 
σεως, καί δ φιλόξενος Δάνδολος προθύμως παρε- 
χώρησεν αύτώ ολόκληρον πτέρυγα τού μεγαλο
πρεπούς μεγάρου τών δουκών, ένθα δ ’Αλέξιος 
κατέλαβε σειράν πολυτελώς διεσκευασμένων δω
ματίων καί αιθουσών, έν ω οί συνοδεύσαντες αύ
τδν Γερμανοί ίππόται εΰρον καταλύμματα έν 
τή νήσω τοΰ 'Αγίου Νικολάου. Ό Δάνδολος, 
άμα μαθών τήν άφιξιν τού έπισήμου ξένου έπε- 
σκέφθη αύτδν συνοδευόμενος ύπδ τών έξοχωτέρων 
μελών τής ένετικής δημοκρατίας καί ό ’Αλέξιος 
ύπεδέχθη μέ δλην τήν νεανικήν του άφέλειαν 
καί άπλότητα τδν όγδοηκοντούτη πρόεδρον.

— Μεγάλη είναι ή τιμή, ήτις προσγίνεται 
τή ήμετέρα πόλει, είπεν ό δόγης, ύποδεχομένη 
καί ξενιζούση εύγενή ήγεμονόπαιδα, καί μεγάλη 
είναι οι’ έμέ ή εύχαρίστησις νά βλέπω ένώπιόν 
μου τδν υιόν τοΰ ένδοξου αύτοκράτορος Ισαάκ, 
ού τά έργα έπέσυραν τδν θαυμασμόν τής οικου
μένης δλης.

— Σεβαστέ δούξ, άπήντησεν ό ’Αλέξιος, έπί- 
τρεψόν μοι ν’ άσπασθώ τήν χεΐρα τοΰ άνορός, 
δστις ύπήρξεν αείποτε δ πρόμαχος καί ύπερα- 
σπιστής τού δικαίου, τήν ένδοξον ταύτην χεΐρα, 
ήτις καί τό ξίφος τδ άνδρεϊον κρατεί καί τάς 
ήνίας τοΰ θαλασσοκράτορος κράτους, τού όποιου 
αί σημαΐαι κυματίζουσιν ύπερηφάνως έν τή με- 
σογείιρ. — Αύριον θέλω κοινοποιήσει έπισήμως 
είς τήν γερουσίαν καί είς τούς εύγενεϊς ΐππότας, 

τούς ένταΰθα συνηγμένους, τδν σκοπόν τής άφί- 
ξεώς μου.

Έν τή εύρεία αιθούση τοΰ δουκικού μεγάρου, 
έν τή ιστορική έκείνη αιθούση, έν ή τοσαΰται 
έπίσημοι είχον τελεσθή έορταί, ήσαν συνηγμένοι 
άπδ πρωίας οί σοβαροί γερουσιασταί, οί άπο- 
τελοΰντες τό μέγα τής δημοκρατίας συμβούλων. 
Έκεϊ έκάθητο έπί θρόνου καί δ γέρων Δάνδολος 
έν τή μεγαλοπρεπεϊ αύτού στολή· έκεϊ ,εύρί
σκοντο ιδιαιτέρως προσκληθέντες καί οί άρχηγοί 
τών Σταυροφόρων. Ήσαν μεταξύ αύτών οί κο
μήτες τής Καμπανίας καί τοΰ Βλασκώνος, συγ
γενείς τού βασιλέως τής Γαλλίας, οί δούκες 
Μονμορανσΰ καί Βιλλαρδουΐναυ, ό άνδρεΐος κό
μης τής Φλάνδρας, ό κόμης τοΰ αγίου Παύλου, 
οί κομήτες Σπάνχαϊμ καί Νάουμβεργ, καί τέλος 
καί ό Βονιφάτιος, δ δαφνοστεφής μαρκήσιος τής 
Μομφεράτης. Οί ίππόται ούτοι είχον συνέλθει 
τή προσκλήσει τοΰ δόγη, δπως άκούσωσι τδν 
λόγον τοΰ "Ελληνος βασιλόπαιδος, ού αί τής 
τύχης περιπέτεια!, γνωσταί ήδη καθ’ άπασαν 
τήν πόλιν, έκίνουν τό ένοιαφέρον καί τήν συμ
πάθειαν δλων. '0 ’Αλέξιος δέν ήτο μόνον ό 
υιός τοΰ δυστυχούς αύτοκράτορος, ού ή τύφλωσις 
ύπό τοΰ ίδιου άδελφού βαθέως τόν κόσμον είχε 
συγκινήσει, άλλ’ ήτο καί δ πλησιέστατος συγ
γενής τού Γερμανού αύτοκράτορος, τοΰ παρά 
πάντων τιμωμένου.

Τδ μέγα ώρολόγιον τοΰ'Αγίου Μάρκου έσή- 
μαινε τήν δεκάτην τής πρωίας ώραν, δτε ή με
γάλη θύρα τής αιθούσης ήνεώχθη καί ό ’Αλέξιος 
είσήλθε. Δύο κήρυκες τής ένετικής δημοκρα
τίας προεπορεύοντο αύτοΰ κρατούντες έν χερσί 
ράβδους χρυσάς. Πάντων τά βλέμματα έστρά- 
φησαν πρδς τδν νέον "Ελληνα, δν έξένιζεν ή 
πόλις. '0 ’Αλέξιος ήτο ωχρός, ωχρός έκ τής 
συγκινήσεως καί έκ τών αισθημάτων, άτινα έκυ- 
μαίνοντο έν τή καρδία αύτοΰ. Οί μεγάλοι αύτοΰ 
μέλανες δφθαλμοί προσέβλεψαν τδν εύρύν κύκλον 
τών συνηγμένων καί τδ βλέμμα αύτών ήτο τόσον 
ήρεμον καί ήπιον, ώστε πάντων τάς καρδίας 
προκατέλαοεν.

'0 γέρων δόγης ήγέρθη καί έκλινε τήν κε
φαλήν του ένώπιον τοΰ είσελθόντος πρίγκηπος· 
καί δ ’Αλέξιος δέ άνταπέδωκε μετά πολλής 
χάριτος τόν χαιρετισμόν. ’Ορθός καί πρός τόν 
δόγην άποτεινόμενος είπεν δ ’Αλέξιος τά εξής, 
έν άρχή μέν διά φωνής έλαφρώς τρεμούσης 
βαθμηδόν δμως ήχηράς γινομένης καί σταθεράς.

— Σεβαστέ δούξ, ανδρείοι ίππόται τοΰ Σταυ
ρού, ούς βλέπω σήμερον ένταΰθα συνηγμένους, 
έπιτρέψατέ μοι κατά πρώτον νά προσφέρω ύμΐν 
τόν έγκάρδιόν μου, ειλικρινή άσπασμόν. — Ένώ
πιόν σας βλέπετε τδν υίδν δυστυχούς ήγεμόνος, 
ού άδελφδς αίμοβόρος καί άρπας τδν θρόνον 
ήρπασε, στερήσας αύτόν καί τοΰ φωτός τών 
δφθαλμών. Βλέπετε ένώπιόν σας υιόν, δστις 
ένα μόνον σκοπόν έχει έν τώ βίφ του, νά έκδι- 
κηθή τδν ταλαιπωρούμενον πατέρα. Μέ κίνδυνον 
τής ζωής μου καί τή άρωγή μεγάθυμου Ίταλοΰ 
πλοιάρχου, πρδς δν ή εύγνωμοσύνη μου έσεται 
αίωνία, κατώρθωσα νά έκφύγω τών δνύχων 
σκληρού θείου, δστις τήν ζωήν μου έπεβουλεύετο, 
καί ήλθον ένταΰθα, δπως ευρώ παρ’ ύμΐν βοή
θειαν καί δικαιοσύνην. ΙΙαρασκευάζεσθε νά έπι- 
χειρήσητε ίεράν έκστρατείαν· άπέρχεσθε πρδς 
άνατολας "να τιμωρήσητε άρπαγας αναιδείς. ’Ώ 
έλθετε πρότερον νά έγκαταστήσητε έπί τοΰ θρό
νου ήγεμόνα, δστις θά ήναι σύμμαχός σας καί 
τού όποιου ή συμμαχία μεγάλως θέλει συντε- 
λέσει είς εύόδωσιν τοΰ εύγενοΰς σκοπού, δν έπι- 
διώκετε. Ένδοξοι ίππόται, ή πατρίς μου πάσχει, 
καί πάσχει ύπδ τήν πίεσιν τυράννου, δστις ού 
μόνον τον λαόν του καταμαστίζει, άλλά καί τά 
συμφέροντα τών ξένων παραβλάπτει, οιτινες δια- 

μένουσιν έν τή χώρα: αύτού. ’Αναλογίσθητι, 
σεβαστε δούξ, πόσα ύποφέρουσιν οί έμποροί σου 
καί οί ναΰταί σου ύπό τοΰ ήγεμόνος έκείνου· 
άναλογίσθητι τάς ληστεύσεις, ας καθ’ έκάστην 
κατα τών κτήσεων καί τής περιουσίας τών ύπη- 
κόων σου ένεργεΐ, καί γίνωσκε, δτι δ άνάξιος 
εκείνος αύτοκράτωρ δι’ δλων τών μέσων πειρα- 
ται νά καταστρέψη τό γόητρον τής ένετικής 
δημοκρατίας, δπερ έν τή ’Ανατολή άντΐ τοσούτων 
έκέκτητο αύτη θυσιών. — Καί ύμεΐς, γενναίοι 
ίππόται, έξηκολούθησεν δ ’Αλέξιος στρεφόμενος 
πρός τούς Σταυροφόρους, ύμεΐς, οί ένδοξοι τοΰ 
Σταυρού πρόμαχοι, άναλογίσθητε όποιαν μεγά
λην προσφέρετε τώ Θεφ καί εύπρόσδεκτον θυ
σίαν! Δέν έννοώ ν’ άποτρέψω ύμάς άπό τοΰ 
σκοπού, άλλ’ άντί νά μεταβήτε είς Συρίαν διά 
τής Αίγυπτου, ικετεύω ύμάς νά έλθητε προη
γουμένως είς τήν έπτάλοφον πόλιν τού 'Αγίου 
Κωνσταντίνου, δπως έκεϊθεν ένισχυθέντες διά 
τής συμμαχίας τής βυζαντινής αύτοκρατορίας 
και πλουσίως δι’ δλων τών άναγκαίων έισοδια- 
σθέντες, διευθυνθήτε πρός τούς άγιους Τόπους.

( Επεται ουνέχεια.)

ΜΝΗΜΕΙΟΝ
ΕΝ ΤΩι ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩι ΤΗΣ ΓΕΝΟΥΗΣ.

(Μετά είκόνος, ΐρα σελ. 184.)

Π
ΟΛΛΑ έχει τά άξιοθέατα ή Γένουα, ή 
"μεγαλοπρεπής”, ώς καλοΰσιν αύτήν οί 
κάτοικοι αύτής. Εκείνο δέ, δπερ ούδείς 
ξένος έπισκεπτόμένος τήν πόλιν ταύτην, ώφειλε 

νά παραμελήση νά ϊδη, είναι άναντιρρήτως τό 
λαμπρόν αύτής Νεκροταφεΐον, τδ όποιον 
είναι έν τών ώραιοτέρων έν Εύρώπη. Τδ νεκρο
ταφεΐον τούτο (campo santo) έσυστήθη έν έτει 
1867 κατά τδ σχέδιον τοΰ γενουηνσίου άρχι- 
τέκτονος 'Ρεζάσκου. Είς τάς ύπωρείας τών λι- 
γουρίων ’Απεννίνων ύψούται μέγα οικοδόμημα 
θολωτόν έκ λευκού μαρμάρου, πρδς δ άνέρχεταί 
τις διά εύρείας μαρμαρίσης κλίμακος έξ 80 
βαθμιδών. Τδ οικοδόμημα τούτο, μεγάλην έχον 
δμοιότητα πρδς τδ έν 'Ρώμη Πάνθεον, έχει 
ένθεν κάκεϊθεν στοάς έν αΐς κεΐνται ή διά καλ
λιτεχνικών Αγαλμάτων έπιστεφόμενοι τάφοι τών 
πλουσιωτέρων κατοίκων. Πλεϊστα δσα έμφανί- 
ζονται ήμΐν έκεϊ έργα τής τέχνης, ών τινα είναι 
άληθή άριστουργήματα. Έπί τίνος τών τάφων 
παρίσταται παϊς πτερωτός κρατών έν τή δεξιφ 
χειρί σάλπιγγα, δπως διά τοΰ ήχου αύτής έγείρη 
τούς τεθνεώτας κατά τήν ήμέραν τής κρίσεως. 
Έπί άλλου τάφου φαίνεται θυγάτηρ περιποιου- 
μένη τήν κατακειμένην νεκράν αύτής μητέρα. 
"Ετερος τάφος κοσμείται διά τοΰ Αγάλματος 
νεαράς κόρης βαδιζούσης έν μέσω άνθέων καί 
άνθη σπειρούσης. Τδ καλλιτεχνικώτατον τούτο 
έργον παριστα ή παρατεθειμένη σήμερον είκών. 
'0 εύθυμος ιταλικός χαρακτήρ ευρίσκει τρόπον 
νά παραστήση καί αύτδν τδν θάνατον ύπδ όψιν 
εύχάριστον· μεταφέρει δηλ. τήν ζωήν έν αύτώ 
τώ χώρω τοΰ θανάτου, άφαιρών αύτώ τδ σοβαρόν 
καί φρικώδες, καί προσελκύει τά βλέμματα τοΰ 
θεατού πρός τήν νέαν ζωήν, ήν υπόσχεται ήμΐν 
ή πίστις είς τήν Αθανασίαν.
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Η ΤΤΥΛΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΕΝ ΜΟΣΧΑι.

(Μετά είκόνος, δρα σελ. 185.)

πρώτη πρωτεύ- 
ρωασικοΰ κρά-

Μόσχα, ή άρχαία και
[ή ουαα τοΰ εκτεταμένου 

£24® του?> ή πόλις έν η σήμερον έτι στέφονται
οί 'Ρώσσοι αύτοκράτορες, κεΐται είς άπόστασιν 
650 χιλιομέτρων άπό τής ΙΙετρουπόλεως, μεΟ ής 
σονεδέετο πρότερον μέν διά εύρείας λεωφόρου, 
άπό δέ τοΰ 1851 διά τοΰ σιδηροδρόμου. Ή 
Μόσχα κεΐται έν τφ κέντρα,» τοΰ κράτους, έν 
θέσει λοφώδει, καί έπί έδάφους ευφόρου, χωρί
ζεται δέ ύπο τοΰ ομωνύμου ποταμοΰ είς δύο 
μεγάλα τμήματα, συνδεόμενα πρός άλληλα διά
πέντε γεφυρών. Άπό τών πέρις ύύωμάτων καί 
ιδίως άπό τών πρός νότον κειμένων παρέχει ή 
πόλις μέ τάς μυριάδας τών οικιών της, μέ τας
εκατοντάδας έκκλησίας, ών οί θόλοι στίλβουσι 
κεχρυσωμένοι, μέ τά πολυτελή αύτής μέγαρα, 
τάς οδούς καί τάς πλατείας της, θέαμα άληίΐώς

έν τή ιστορία Μιχαήλ δ ’Ανδρείος, δστις πρώτος 
λαμβάνει τόν τίτλον ήγεμόνος τής Μόσχας. 
Κατά τό 1328 δ ’Ιωάννης Δανιήλ έλαβε τόν 
τίτλον μεγάλου οουκός καί μετέφερε τήν έδραν 
του είς Μόσχαν. Άπό τής έποχής εκείνης ή 
Μόσχα έγένετο ή πρωτεύουσα τοΰ ρωσσικοΰ 
κράτους, καταστάσα συγχρόνως καί έδρα μητρο
πολίτου. Έν έτει 1547 έξερράγη μεγάλη πυρ- 
καϊά άποτεφρώσασα μέγα μέρος τής πόλεως, 
τφ 1571 δέ έπολιορκήθη καί πάλιν έπυρπολήθη 
ύπό τοΰ Χάνου τοΰ Άστραχανίου. Τφ 1712 
δ τσάρος Πέτρος ό μέγας μετέφερε τήν πρω
τεύουσαν του άπό Μόσχας είς Πετρούπολιν. 
Τήν μεγαλειτέραν καταστροφήν ύπέστη ή πόλις 
έν έτει 1812, δτε καταληφθεΐσα ύπό τοΰ Να- 
πολέοντος έπυρπολήθη ύπο τοΰ τότε ρώσσου 
διοικητοΰ τής πόλεως, κόμητος 'Ροστοψίν. Λέ
γεται δτι ή έκ τής πυρπολήσεως παραχθεΐσα 
ζημία άνήλθεν εις 320 εκατομμύρια ρουβλίων.

πρωτότυπον καί μοναδικόν έν Εύρώπη. Ή πόλις 
περιβάλλεται υπό τείχους ισχυρού, έχοντας 18 
μεγάλας πύλας, ών μία είναι ή τοΰ Άγ. Νικο
λάου, ήν παριστα ή παρατεθειμένη είκών. ΊΙ 
περιοχή τής πόλεως είναι 42 χιλιομέτρων καί 
οί κάτοικοι αύτής άνέοχονται (κατά τήν τελευ- 
ταίαν άρίθμησιν) εις 700 χιλιάδας ψυχών. Τέσ- 
σαρα είναι τά κυριώτερα τής πόλεως τμήματα, 
τά όποια άλλοτε ήσαν κεχωρισμένα άπ’ άλλή- 
λων· έκ τούτων τό τμήμα τοΰ Κρεμλίνου είναι
το ύψηλότερον καί αποτελεί ούτως είπεΐν τήν 
Άκρόπολιν ή τό Καπιτώλιον, πλουσίως διά 
έκκλησιών, μονών καί μεγάρων κεκοσμημένον. 
Περί τήν κυρίως πόλιν έκτείνονται εύρυχωρό- 
τατα προάστεια, έν οίς κατοικεί πλέον τοΰ ήμί- 
σεος τοΰ ολου πληθυσμού. Τά προάστεια ταΰτα

ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΦΛΩΡΟΣ, 
ή

Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ.

Ύπό Θεοδώρου Γ. Όρφανϊδου.

έχουσιν οικίας μέ κήπους μεγάλους, πλατείας 
καί δημοσίους περιπάτους. Ή Μόσχα έΟεω- 
ρεΐτο ανέκαθεν ώς μία τών πλουσιωτέρων καί 
μεγαλοπρεπεστέρων πόλεων τής ύφηλίου, έν ή 
άπαντώνται σχεδόν ολα τά έθνη τής Εύρώπης
καί τής ’Ασίας, σχεδόν δλαι αί θρησκεϊαι τοΰ 
κόσμου καί δλοι οί αρχιτεκτονικοί ρυθμοί, άπό 
τοΰ βυζαντινοΰ μέχρι τοΰ Ιταλικού, άπό τοΰ 
περσικού μέχρι τοΰ ταταρικοΰ, καί έν ή ευρηται 
άναμεμιγμένος ό ασιατικός μετά τοΰ εύρωπαϊ-
κοΰ χαρακτήρος. Άπο τής μεγάλης πυρκαϊας 
τοΰ έτους 1812, ήτις άπετέφρωσε τά δύο τρίτα 
τών οικοδομών της, ή φυσιογνωμία τής πόλεως 
μετεβλήθη έπί τό βέλτιον, άλλ’ ή άνακαίνισις 
έγένετο κατά τόν άρχαΐον ρυθμόν, διό καί ή 
πόλις διετήρησε τόν παλαιόν αύτής τύπον. Ή
άρχιτεκτονική τών 40 χιλιάδων οικιών τής πό
λεως μεγάλην παρουσιάζει διαφοράν ώς προς 
τήν έξωτερικήν διακόσμησιν· έκ τών 40 χιλ. 
οικιών, αί 18 χιλιάδες είναι ξύλιναι. Χαρακτη
ριστικόν ιδιαίτερον τής Μόσχας, τής κατ’ έξοχήν 
άγιας τών 'Ρώσσων πόλεως, είναι αί άπειρά- 
ριθμοι αύτής έκκλησίαι, μητροπόλεις, ένοριακαί, 
μοναστηριακοί καί παρεκκλήσια. '0 αριθμός 
αύτών άνέρχεται είς 400, έςαιρέσει τών ιδιωτι
κών Ναών. ’Επικρατεί έν αύταΐς δ βυζαντινός
ρυθμός, δστις ένεκα τής λοφώδους θέσεως τής 
πόλεως, παρέχει θέαμα είς άκρον γραφικόν. ' II 
άπαρίθμησις αύτών καί περιγραφή άπαιτεΐ πλεί- 
ονα χώρον, ή δσος παρέχεται ήμΐν ένταΰθα.

’Εν τέλει παραθέτομεν ιστορικός τινας ση- 
μειώσεις περί τής αξιοθέατου ταύτης πόλεως. 
'Η Μόσχα ίορύθη έν έτει 1147 ύπό τοΰ ήγε- 
μόνος τοΰ Κιέβου Γεωργίου Δολγορούκη· έν έτει 
1176 κατεστράφη ές δλοκλήρου ύπό είσβαλόν- 
των εχθρών, καί πάλιν έν έτει 1238 ύπό τών 
Τατάρων. 'Ένδεκα έτη μετά ταΰτα έμφανίζεται

Λύπη κατείχε σκληρά τήν φιλόστοργου κόρην τοΰ 
Λάμπρου,

Ουδ’ ό παρήγορος ύπνος παρήγορον έφερε νάρκην 
"Οτε δ’ έπήρχετό κλείων τ' αβρά βλέφαρά της πρός 

ώραν,
"Ονειροι φρίκης μεστί τήν έτάραττον, κ’ έντρομος ολη 

[ Ήνοιγ’ υγρούς οφθαλμούς, κι’ ώς παράφρων έπήδα τής 
κλίνης.

"Εβλεπ’ εκτάδην νεκρόν τόν καλόν της πατέρα, κ' έκ 
δύω

’Επιστήθιων πληγών 8τ’ άχνίζον έπήοα τό αίμα . . . 
Έβαλε τότε φωνάς... άλλ’ έν ώ ώς νεκρόν τόν έφίλει, 
Αίφνης τόν έβλεπε ζώντα καί πράως αύτήν εύλο- 

γούντα . . .
"Ως οε νά είχε πτερά τότ’ έκίίνη έπέτα, έπέτα
Είς ούρανόν σαπφειρόχρουν, άφ' δπου διέκρινε στόνους 
Τοΰ εύλογούντος πατρός, καί τοΰ Φλώρου νεκρώσιμου 

μέλος. . .
"Οθεν ώχρά, μέ λυτήν περιήρχετο κόμην, καί ήτον 

"Ως τις άρχαία θεά άπό χεΐρας Φειδίου γλυφεΐσα- 
Είχε κ’ ή λύπη λεπτά είς τά κάλλη της κάλλη προ

σθέσει,
θελκτικωτέραν δέ πέρίξ διέχεεν ήδη μαγείαν 
‘Ως γλυκυτέραν όσμήν ήμιμάραντος ιασμος χέει.

Ήτον είς σκέψεις πικράς, κ’ είς σιγήν βυθισμένη, οπότε 
Δοΰλ’ είσελθοϋσα πιστή τή έπέδωκε γράμμα σπουδαίου, 
“Οπερ δειλός χωρικός άμα δοΰς άνεχώρησε· τούτο 
Τρέμουσ’ αρπάζει, τό κάλυμμα σχίζει, καί ταΰτα άνέγνω· 
“Άν τήν ζωήν τοΰ πατρός ώς θυγάτηρ ποθής νά λυ- 

τρώσης
“Σήμερον μόνη έλθέ είς τό σπήλαιον τοΰ Τροφωνίου, 
““Οταν ή νΰξ τά πυκνά κ’ έβενόχροα σκότη άπλώση- 
“θέλεις έκεϊ συμβουλάς κ’ οδηγίας σπουδαίας ακούσει- 
“Χάνεται δμως τό παν, άν μετ’ άλλου τινός πλησιάσης, 
“Ή τό μυστήριον τούτο είς τρίτον άφρόνως κοινώσης ■ 
“Ταΰτά σοι γράφει πιστός και ευγνώμων τοΰ οίκου σας 

φίλος.”
"Εμπλεως τότε χαράς γονατίζει έμπρός τής Παρθένου, 

Δέησιν δλως θερμήν άναπέμπουσα, δέησιν ήτις 
Ήτον αγνή ώς ή πρώτη ώδή τών αγγέλων, όπότε 
■"Εκθαμβοι είδον πλασθέντες τήν λάμπουσαν δόξαν τού 

Πλάστου.
'Αλλ' ώς ήγέρθ' ή έμπρός τής είκόνος λυχνία έσβέσθη ... 
‘Ρΐγός δε τότε λεπτόν διεπέρασε πάσαν της ΐνα, 
‘Ρίγος προλήψεως, φέρον συνάμα δειλίαν καί τρόμον · 
“Οθεν ΰψοΰσα τάς χεΐρας άνέκρας’ έκ βάθους καρδίας·

“Μή! Παναγία μου, μή! "Ω! μή δώσης νά σβύσ’ ή ελ
πίς μου

“Όπως ό λύχνος αύτός, καί σεπτόν θέλημά σου άν ηναι, 
“θύμα νά πέσ' ό πατήρ, άντ’ έκείνου άς πέσ’ ή θυ

γάτηρ . .
Λν τή έφάνη ποτέ έτος δλον ή φεύγουσα ώρα, 

"Οτε τυχόν ήργοπόρει όλίγον νά ΐδη τον Φλώρον, 
“Ολος αιών τή έφάνη έκείν’ ή ήμέρα, διότι 
Είναι τό χρέος πολύ Ιερώτερον πάθους καρδίας.

Έφθασε τέλος ή νύς πλήν ώς έφθασ’ ή πρέπουσα ώρα 
Μάντις κακών, δισταγμός, τήν κατέλαβε καί τις δειλία · 
Άλλ’ έν γενναία ψυχή έκνικά μέχρι τέλους τό θάρρος. 

“Οθεν κατέβη γοργή καί κρυφίως τήν θύραν ανοίγει, 
Και μέ καρδίας παλμούς τοΰ σπηλαίου τόν δρόμον βα

δίζει.
Ήτον εσπέρα ύγρά, ύετώδης προέπνεε νότος,

Καί τ' ούρανου τάς λυχνίας παχεϊα έπέκρυπτ' ομίχλη, 
τού Παρνασσού τήν όφρύν έπεκάθητο δαίμων θυέλλης, 

Καί τής Έρκύνης τό ρεΐθρον έγόγγυζεν έρπον έν σκότει· 
Είς δέ τήν πόλιν σιγή έβασίλευε δούλων, καί μόνον 
Άγριοφώνων κυνών ύλακαί είς τά πέρις άντήχουν. 
,Εσπευδ’ ή κόρη, καί είς πάν αλλεπάλληλον τρέμον της 

βήμα
‘11 συνεχής της πνοή τό σεμνόν της έςήγειρέ στήθος, 
Έφριττ’ είς πάσαν σκιάν, άνεσκίρτα είς έκαστον κρότον, 
‘II φαντασία γοργή τή παριστα ώς ζώντα τά πάντα. 
Κ’ εΐχον οί λίθοι ψυχήν, καί τά δένδρα καρδίαν δρα

κόντων.
Αίφνης διέκρινε φώς, άλλ’ έσβέσθη τό φως ώς έφάνη- 

Τότε δείλι’ αληθής τήν κατέλαβε, φόβου δέ ρίγος 
Τήν γυναικείαν ψυχήν κατενάρκωσε· στάσα δ’ έςαίφνης 
Είδε, πλήν ίσως άργά, δτι έπραττε τόλμημα μέγα· 
"Ομως δέν ήτο καιρός, ούδέ πρέπον νά στρέψη όπίσω. 
“Οθεν τό θνήσκόν τη; θάρρος λαβοΰσα ώς μόνην άσπίδα 
Βήματα έκαμ’ ολίγα, κ’ έμπρός τού σπηλαίου εύρέθη ...

Τότε δέ εΐδέ τινα είς τό σκότος άψόφως χωροϋντα, 
'Οστις φωνή ταπεινή τή ήρώτησε “Συ είσαι, "Αννα; — 
“— Ναί, άπεκρίθη δειλώς ή παρθένος, καί έτρεμεν όλη· 

θάρρει! καί μή δειλίας, ό αγνώριστος είπεν έν νέου · 
“ Αν τοΰ πατρός σου ποθής τάς βαρείας νά θραύσης 

άλύσεις,
“Φίλον πιστόν, ώς έμέ, άκολούθησον βήμα πρός βήμα. ’ 
Είπε κ’ έβάδιζ’ έμπρός, κι ώς σκιά του κατόπιν ή Άννα. 

Πλήν τοΰ φρουρίου καθώς τό μακρόν έπλησίασαν 
τείχος,

Αίφνης όξύν συριγμόν ό άγνώριστος φίλος άφήκε· 
Δύω ό’ εύθύ; στιβαραί τήν παρθένον άνήρπασαν χεϊρες 
Καί είς Ιππέα τινά τήν παρέδωκαν πέριξ δέ τότε 
Βήμα Ί)χούα9η άνδρών, καί ό όούπος τρεχόντων ιππέων. 

‘II δυστυχής! είς τήν βίαν άντέστη- άνθίσταται οΰτω 
“Ο,τε άσπαίρων ιχθύς είς τό ράμφος άγρεύοντος λάρου, 
Κ’ ή είς γαμψούς άετού πτερυγίζουσα όνυχας πέρδις. 
Ή δυστυχής! νά φωνήση ήθέλησεν, όμως ή γλώσσα 
Ήτο νεκρά, ή φωνή άπεσβέσθη, καί χειρ ρωμαλέα, 
‘Ως χαλινός σιδηρού;, τό ώραΐον της έφραττε στόμα. 

Πάσχων πατήρ, έραστής τεθλιμμένος, καί άτιμον 
μέλλον,

Μάχαιρα ήτο τριπλή τήν καρδίαν της πλήξασα, οθεν 
"Εχασε πάσαν πνοήν, καί τά μέλη της κίνησιν πάσαν.

Τότε σφοδρά καταιγίς μ’ άστραπάς καί βροντάς έςερ-
Ρ“7Ί>

Κ’ είς τό άπαίσιον φώς τών δεινώς παλαιόντων στοι
χείων

Έβλεπες μ’ δψιν ώχράν καλπαζόντων ιππέων ομάδα, 
Κ’ έλεγες, ότι κακοί τής κολάσεως δαίμονες ήσαν.

“Οτε δ’ ή Άννα συνήλθεν, εύρέθ’ είς τόν Πύργον τής 
Πέτρας,

Καί παρ' αύτή πνευστιώντα τόν άρπαγα είδ’ Άντωνέλλην. 
Σπαραξικάρδιου τότε φωνήν ή άθλια άφήκε, 
Κι’ ώς άνεμώνη ώχρά, ήτις κλίν’ είς πνοήν άπαρκτίου, 
Κλίνασα τήν κεφαλήν τάς αισθήσεις της έχασ’ έκ νέου. 

Τήν δ’ έπιοΰσαν φωνή διεδόθη καθ’ δλην τήν χώραν, 
"Οτι τήν κόρην τοΰ Λάμπρου λατρεύων ό τοΰρκος Το

πάρχης·
Τόν μέν πατέρα αύτής έφυλάκισεν, δπως εύκόλω; 
Τήν θυγατέρα άρπάση- αύτήν δέ κρυφίως άρπάσας 
Είχεν είς δώμ’ άφανές γυναικώνος καλώς κεκλεισμένην.

‘0 πονηρός ‘Ενετός δι' άνθρώπων έσάλπιζε ταΰτα, 
Ή ν’ άποφύγη τήν πρώτην τοΰ Φλώρου άκάθεκτον βίαν, 
Ή νά ώθήση αύτδν είς βεβαίαν κινδύνου παγίδα, 
Άν τού Τοπάρχου θρασύς νά βιάση τόν οίκον τολμήση· 
Είς δέ τόν Τούρκον άνήγγειλεν, δτι “μέ θλίψιν μανθάνει 
Συκοφαντίας αίσχράς ύπό Φλώρου τινός συρραφείσας, 
Καί άναφέρων αύτάς τόν προέτρεπ’ έντός τού δικαίου 
Μέτρα νά λάβη σκληρά κατ' άπιστου.τοσούτον αύθάδους.’1 

Έτρεξ*  ό Φλώρος μαθών τό συμβάν είς τόν οίκον 
τής Άννης, 

“Οπου έθρήνουν πιστοί ΰπηρέται, πολϊται καί φίλοι· 
Είς παρομοίαν πληγήν ή καρδία του μόλις άντεϊχε, 
Πλήν έσιώπα δακρύων. — 'Ευχή άγαθή καί γενναία

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΧΑΤΖΗ ΧΡΗΣΤΟΣ.

1Γ. ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΪ ΕΣΠΕΡΟΥ. Τεύχος 132.

Τύποις Γ. ΔΡΟΓΓΟΓΛΙΝΟΓ έ, Λειψία.
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Χέει μέν δάκρυ θερμόν, πλήν σιγά εύγενώς λυπουμένη. 
Αίμα δ’ ώί τίγρις διψών, ■/.' ύπό λύσστ,ς τήν χεΐρά του 

δά-ζ.νων,
Έπλαττ’ ολέθρου οκηνάς έκδικούσας πατέρα καί κόρην, 
Κ’ εις τόν Τοπάρχην φριχτόν προητοίμ,αζε τέλος, οπότε 
Γράμμα άνέγνω σταλέν έκ τοϋ Πύργου τής ΙΙέτρας 

τοιόνδε·
— “Φίλος αρχαίος πρδς σέ τόν έταϊρον καί φίλον του 

γράφει-
“ Αν τήν μνηστήν σου ζητής, εΐν’ έδώ εις τόν Πύργον 

θρηνούσα,
"'Αν νά τήν λάβης έλθής, μέ ολίγους μήν έλθης 

όπλίτας,
“"Αν τήν ζωήν σου ποθής, φύγ’ ώς λάβης τό γράμμα 

μου τούτο.”
Ί'αϋτ' άναγνούς πρός ολίγον εμβρόντητος έμέινεν, εΐτα 

“Οπλα φορέσας χρυσά, καί καμπύλην κρεμάσας ρομφαίαν, 
Έξω τής πόλεως πάση σπουδή άκωλύτως έςήλθε, — 
Τούρκων πληθΰς μετ' όλίγον έζήτει τόν Φλώρον είς 

μάτην. —

(Έπεται συνέχεια.)

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ Ο 

ΜΑΓΕΙΡΟΣ ΑΥΤΟΥ.

Διήγημα.

■
5Ν τινι των στενών όδών παρά τήν με- 
S γάλην έν 'Ρώμη γέφυραν υπήρχε περί 
ί το έτος 1830 μικρόν, άσήμαντον οίνο- 
πωλεΐον, έν ω δμως έπωλεΐτο άντί μέτριας τι
μής γνήσιος γαλλικός οίνος. Τό ταπεινόν τοΰτο 
οίνοπωλεΐον έφερε τήν ύπερήφανον επιγραφήν· 

'Έίς τόν βασιλέα τής Νεαπόλεως”, και έφοι- 
τάτο τό έσπέρας υπό Γάλλων ιδίως και Αγγλων, 
οιτινες διά καλλιτεχνικούς σκοπούς διέμενον έν 
τή αιώνια πόλει.

'0 γέρων οίνοπώλης ήτο καθ’ δλα άνθρωπος 
πρωτότυπος- μικρός τό ανάστημα, ζωηρός καί 
ταχύς, είχε φωνήν δξεΐαν, ήτις πολλάκις έπε- 
σκίαζε τόν έν τή αιθούση έπικρατοΰντα θόρυβον. 
’Εκαλείτο δε Πικάρ και έκ πρώτης δψεως έφαί- 
νετο Γάλλος. Τό οίνοπωλεΐον διετέλει κεκλει- 
σμένον μόνον κατά τάς μεγάλας έορτάς, και 
τότε μόνον έπισήμως, δηλ. μόνον χάριν τής 
αστυνομίας, καθότι ό τήν διάταξιν τού οινοπω
λείου γνωρίζων εΰρισκε τρόπον έν οίαδήποτε 
ημέρα τού έτους καί έν οίαδήποτε ώρα τής 
ημέρας νά εισχώρηση έν αύτω καί νά κορέση 
τήν δίψαν του.

’Από τινων έτών έφοίτα είς τό κατάστημα 
τού Πικάρ καί Γερμανός τις γλύπτης, ού ή νεα
νική ζωηρότης καί ή εύθύτης τού χαρακτήρος 
είχον έλκύσει τήν συμπάθειαν τοΰ γέροντας. Τήν 
13 ’Οκτωβρίου ό γλύπτης θελήσας νά είσέλθη 
εις τό οίνοπωλεΐον εύρε τοΰτο κλειστόν καί 
έμαθε παρά τινων φίλων βτι ή ημέρα αυτή ήτο 
ή μόνη έπίσημος ήμερα έν τω ήμερολογίφ τοΰ 
οίνοπώλου. Τήν έπιοΰσαν ό νεαρός καλλιτέχνης, 
δστις έκαλεΐτο Γεώργιος Στάϊν, διαβάς τήν γέ
φυραν εύρέθη ένώπιον τοΰ οινοπωλείου. Καί- 
τοι γνωρίζων δτι κατ’ έκείνην τήν πρωινήν ώραν 
οΰδένα ήθελεν ευρει έντός τοΰ καταστήματος, 
είσήλθεν δμως, δπως πίη ποτήριον βορδιγαλείου 
οίνου.

— Τί συμβαίνει, κύριε Πικάρ; εΐπεν ό 
γλύπτης μετά τάς συνήθεις προσαγορεύσεις, βλέ- 
πων τήν άνωθεν τοΰ γραφείου κρεμαμένην προ
σωπογραφίαν τοΰ βασιλέως Μυρά έστεμμένην 
St’ άνθέων καί στεφάνων. Βλέπω δτι υπεβλή
θης είς μεγάλα έξοδα, στέψας τήν εικόνα ταύ- 
την δι’ άνθέων. Χθές τό οίνοπωλεΐον ήτο 
κεκλεισμένον ώς νά συνέβη δυστύχημά τι.

Τά πρόσωπον τοΰ γέροντας έστεψε μελαγχο
λικόν μειδίαμα.

— Ήτο χθες ή έπισημοτέρα των έορτών 
μου, κύριε Στάϊν, άπήντησεν ό οίνοπώλης, ή 
κάλλιον ή πενθιμωτέρα ήμερα μου. Χθές πρό 
δεκαές έτών οί Νεαπολΐται έτουφέκισαν τον 
μεγαλείτερον ηρώα τής Γαλλίας, τόν βασιλέα 
Μυρά, ού ή είκών κοέμαται έκεΐ από τοΰ 
τοίχου.

'Ο Γάλλος έσιώπησε καί έν τω βλέμματι 
αύτοΰ άπεικονίζετο τοσαύτη συγκίνησις καί θλί- 
ψις, ώστε ό νεαρός γλύπτης τόν ήρώτησε πόθεν 
προήρχετο ή μεγάλη άφοσίωσις καί άγάπη του 
προς τόν θανατωθέντα βασιλέα. Ό Πικάρ προ- 
σέβλεψεν έπί στιγμάς τόν καλλιτέχνην- εΐτα δέ 
καθήσας έπί μικρού ξυλίνου σκίμποδος, τω εΐπεν-

— Ή φυσιογνωμία σου, κύριε Στάϊν, μοί 
έμπνέει μεγάλην έμπιστοσύνην, άλλα φοβούμαι 
μή ώς νέος δέν δυνηθής νά τηρήσης τό μυστι
κόν γέροντος άνδρός καί μή χλευάσης τόν άλλό- 
κοτον Πικάρ. ’Εν τούτοις όμως θα ησαι ό πρώ
τος καί ό τελευταίος άνθρωπος, δστις θά μάθη 
παρ’ έμοΰ, πώς καί πότε ό βασιλεύς έκεΐνος ό 
ένδοξος μέ έγνώρισεν.

Άποκριθέντος τοΰ γλύπτου δτι θά φανή 
καθ’ δλα άντάξιος τής έμπιστοσύνης του, έξηκο- 
λούθησεν ό Πικάρ.

— Γνωρίζεις τήν Γαλλίαν, κύριε Στάϊν, καί 
σείσαντος τούτου τήν κεφαλήν- ένόμιζα δτι 
ήσο έν Παρισίοις, καί οί ΓΙαρίσιοι, φίλε μου, 
είναι ή Γαλλία! Έγώ δέν κατάγομαι έκ τής 
πρωτευούσης, άλλ’ έκ τής μεσημβρενής Γαλλίας, 
γεννηθείς έν Βαστίδη . . .

— Τότε, κύριε Πικάρ, διέκοψεν αυτόν ό 
καλλιτέχνης, είσαι συμπολίτης τοΰ Ιωακείμ 
Μυρά!

— ’Αληθέστατου, εΐπεν ό γέρων μέ ύφος 
ύπερήφανον ή οικία, έν ή έγεννήθην, άπέχει 
δλίγα μόνον βήματα άπό τής οικίας, έν ή έγεν- 
νήθη ό βασιλεύς. Τήν παιδικήν του ηλικίαν 
δέν διήλθε βεβαίως ώς βασιλόπαις, διότι ό 
πατήρ του ήτο ξενοδόχος, μετερχόμενος συνάμα 
το έπάγγελμα τοΰ κρεωπώλου, ώς τοΰτο συμ
βαίνει έν τή πατρίδι μου. Τό ξενοδοχείου καί 
το κρεωπωλεΐον τω παρεΐχον άρκετά τά κέρδη, 
δπως δυνηθή νά έκπαιδεύση τόν μικρόν καί 
εύφυέστατον Ιωακείμ κάλλιον τών άλλων μικρών 
παιδιών τής Βαστίδης, οιτινες έξεπαιδεύοντο έν 
τω δημοτικά» σχολείω. Τούτου ένεκα καί ό 
εφημέριος, δστις τω έδιδε τά ιδιαίτερα μαθή
ματα, συνεβούλευσε τόν πατέρα του νά στείλη 
τόν υιόν του είς τήν εκκλησιαστικήν σχολήν τής 
Τουλούζης, δπως γείνη ίερεύς. Κατ’ έκείνην 
τήν έποχήν έγώ, μαθών τήν μαγειρικήν, είχον 
λάβει θέσιν μαγείρου παρά τή οικογένεια τοΰ 
μαρκησίου Saint-Roche. Έν τή οικία ταύτη 
έβλεπον συχνά τόν νέον Ιωακείμ, καί πρέπει 
νά τό όμολογήσω δτι δέν μοί ήτο διόλου συμ
παθητικός. Έπισκεπτόμενος τό ξενοδοχεΐον τοΰ 
πατρός του είχον έπίσης άφορμήν νά τόν βλέπω 
συχνά τό έσπέρας. Εσπέραν τινά ήμην παρών 
έν τή αιθούση τοΰ ξενοδοχείου, έν ή ό δεκατε- 
τραετής Ιωακείμ, έτοιμαζόμενος νά μεταβή είς 
Τουλούζην, ήγόρευε προς τούς συνηγμένους θα- 
μώνας καί τοΐς έξήγει, δτι προς τρία μόνον 
έπαγγέλματα ήσθάνετο κλίσιν, πρός τό έπάγ
γελμα τοΰ ίεροκήρυκος, πρός το τοΰ ηθοποιού 
καί πρός τό τοΰ στρατιώτου. Τήν έπιοΰσαν ό 
’Ιωακείμ άπήλθεν είς Τουλούζην, καί κατά τό 
πρώτον έτος έξηκολούθησε τακτικώς τάς σπου- 
δάς του, εΐτα δμως ήρξατο άμελών αύτάς καί 
άπροκαλύπτως ώμολόγησεν δτι τό ιερατικόν 
έπάγγελμα δέν τόν ηύχαρίστει. Ό διευθυντής 
τής σχολής έπί τινα χρόνον έπέμενε συμβου- 
λεύων αυτόν καί πειρώμενος νά τόν φέρη είς 
τήν εύθεΐαν οδόν, μέχρις ού ίδών δτι μάτην 
κόπια, τόν άπέστειλε πάλιν εις Βαστίδην πρός 

τόν πατέρα του μετά έπιστολής, έν ή έλεγεν 
δτι ό υίός του είναι δλως άνίκανος νά έξακο- 
λουθήση τάς σπουδάς του. Ό γέρων ξενοδόχος 
έλυπήθη σφοδρά έπί τή άποπομπή τοΰ υίοΰ του, 
δστις ήτο τό καύχημα καί ή έλπίς του · ήρξατο 
άναθεματίζων αύτόν καί έπί ήμέρας πολλάς ουδέ 
ήθελε νά τόν ιδη · τέλος δμως ή οργή του κατε- 
πραΰνθη καί έσκέπτετο τί νά τόν κάμη. ‘Η
μέραν τινά ό γέρων ξενοδόχος ήλθε πρός έμέ 
καί μοί εΐπεν- “’Έχω κατά νοΰν σχέδιόν τι μέ 
τόν Ιωακείμ. Εύχαρίστως θά τόν έβλεπον άγο- 
ρεύοντα άπό τοΰ άμβωνος, άλλά τοΰτο δέν γίνε
ται- μετέβην λοιπόν είς τόν κύριόν σου, τόν 
μαρκήσιον, καί τόν παρεκάλεσα νά μοί δώση 
μίαν συμβουλήν. Ούτος δέ, καλός καί άγαθός 
ώς γνωρίζεις, μ’ έσυμβούλευσε νά στείλω τόν 
Ιωακείμ είς τήν οικίαν του, δπου ύπό τήν έπιτή- 
ρησίν σου νά μάθη νά υπηρέτη έν τω μαγειρείφ, 
βαθμηδόν άν ήναι τακτικός καί φρόνιμος, δύνα- 
ται νά προαχθή είς τήν θέσιν οικονόμου τοΰ 
πλουσίου έκείνου καί εύγενοΰς οίκου. Ήλθον 
λοιπόν νά σοί εΐπω, δτι τό σχέδιον τοΰτο μοί 
προσμειδιά καί δτι αύριον ό Ιωακείμ θά τεθή 
ύπό τάς διαταγάς σου νά μάθη έπάγγελμα άν- 
θρωπινόν.”

Τό σχέδιον τοΰ γέροντος Μυρά δέν μ’ ένθου- 
σίασε πολύ.

— Δέν γνωρίζω, εΐπον μετ’ όλίγον διστάζων, 
αν ήναι φρόνιμον νά βιάσης τόν Ιωακείμ νά 
τραπή είς έργον, πρός τό όποιον βεβαίως δέν 
θα έχη κλίσιν. Διατί δέν γίνεται στρατιώτης; 
τό στρατιωτικόν στάδιον τόν είλκυε πάντοτε.

— Καί τί νομίζεις, άνέκραξεν ό γέρων δργί- 
λως, δτι θά παραδώσω τόν υιόν μου είς τόν 
διάβολον; ’Αρκετά μέχρις ώρας μοί έσπατάλησε 
χρήματα. “Όχι, δχι, δσω έχει άνοικτούς τούς 
δφθαλμούς του ό γέρων Μυρά, ό υίός του δέν 
γίνεται στρατιώτης. Αύριον θά έλθη έδώ είς 
τήν υπηρεσίαν καί σύ θά μοί κάμης τήν χάριν 
νά φροντίσης νά μάθη τι καί νά φέρεται καλά.

Τήν έπιοΰσαν ήλθεν δ ’Ιωακείμ είς τήν οι
κίαν τοΰ μαρκησίου, άλλ’ ώς ήτο επόμενον μέ 
τόν υπεροπτικόν του χαρακτήρα δέν ήτο δυνα
τόν νά εύοοκιμήση έν τή υπηρεσία. Ουτω 
παρήλθον εξ μήνες, δτε ημέραν τινά ήλθε πρός 
έπίσκεψιν τοΰ κυρίου μας ό δούξ Φίλιππος τής 
Αύρηλίας, δστις κατ’ έκεΐνον τόν χρόνον ήτο τό 
έπισημότερον πρόσωπον έν τή αυλή τών Βερ
σαλλιών. Τήν έσπέραν εϊχομεν διά τό δεΐπνον 
φασιανόν, καί χωρίς νά καυχηθώ δύναμαι νά 
εΐπω δτι τό ψητόν έκεΐνο μοί έπέτυχε πολύ. 
Ό ’Ιωακείμ φορών πλουσίαν στολήν ύπηρέτου 
ήλθε νά παραλάβη τόν φασιανόν, δπως τόν 
παραθέση είς τήν τράπεζαν. Έγώ τω έσύστησα 
μεγάλην προσοχήν, άλλ’ ό αυθάδης νεανίας μοί 
άπήντησεν άποτόμως- "Βεβαίως ό κύριος μαρ- 
κήσιος δέν θ’ άποθάνη, άν ό ψητός φασιανός 
πέση κατά γης!” Χάριν τοΰ φασιανοΰ μου δέν 
τόν έτιμώρησα διά ραπίσματος, ώς τό ήξιζε, καί 
έπέστρεψα πρός τήν εστίαν μου, ψιθυρίζων. 
"Άδιόρθωτον παιδάριον!” Αίφνης άκούω κρό
τον θραυομένων πινακίων καί φωνάς έκ τοΰ 
έστιατορίου. Αί σάλπιγγες τής δευτέρας παρου
σίας δεν θά μέ έτάραττον πλειότερον. Τρέχω 
πρός τήν θύραν τής αιθούσης καί τί βλέπω; 
Βλέπω τόν ώραΐον φασιανόν μου κατά γής καί 
τόν ’Ιωακείμ περικεχυμένον μέ ζωμόν ίστάμε- 
νον έν τφ μέσφ τοΰ εστιατορίου μέ ύφος, ώς 
νά μή συνέβη τίποτε. Χωρίς νά λάβω ύπ’ δψιν 
τήν παρουσίαν τοΰ οικοδεσπότου καί τοΰ ήγε- 
μονικοΰ αύτοΰ ξένου αρπάζω τό μέγα ξύλινον 
κοχλιάριον, τό όποιον έκράτουν είς τήν χεΐρα 
καί καταφέρω δύο σφοδρά ραπίσματα κατά τοΰ 
άπερισκέπτου ύπηρέτου, δν καί διά ίσχυράς 
ώθήσεως άποβάλλω τής αιθούσης. Τότε μόνον
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έν ή μέχρι σήμερον διατη
ρείται.

συνήλθον καί συνησθάνθην τήν άπρεπή πράξίν 
μου ζητών συγγνώμην παρά τών συνδαιτυμόνων. 
'0 μαρκήσιος ήτο έν άρχή είς άχρον «οργισμέ
νος διά τδ συμβάν, δτε δμως εΐδεν δτι δ διά
σημος αύτοΰ ξένος δέν ήδύνατο νά κράτηση τδν 
γέλωτά του,· άνεκάγχασε καί αύτός, μέ έπήνεσε 
διά τήν τοιαύτην τής δικαιοσύνης άπονομήν και 
μέ παρηγόρησε διά τδ δυστύχημα.

'0 Ιωακείμ είχε γείνει άφαντος· καθ’ δλην 
τήν επιούσαν ήμέραν και τήν νύκτα ούτε έν τώ 
μεγάρφ τοΰ μαρκησίου έφάνη, ούτε έν τώ οικω 
τοΰ πατρός του. Περί τδ εσπέρας ήλθε πρός 
με δ πατήρ του καί μετ’ άκρας λύπης μοί είπεν 
δτι γνωριζων τδν φιλότιμον χαρακτήρα τοΰ υιοΰ 
του φοβείται δτι ηύτοκτόνησεν. Άλλά τήν τρί
την ήμέραν ήλθεν έκ Τουλούζης ή είδησις, δτι 
δ ’Ιωακείμ κατετάχθη έθελοντής είς τό έκεϊ 
σταθμεΰον σύνταγμα τών ακροβολιστών. Τδ 
συμβάν μέ τόν φασιανόν έλησμονήθη ταχέως, 
καί μόνον δταν άπδ καιρού είς καιρόν ήρχετο 
έπιστολή τις τοΰ Ιωακείμ εις Βαστίδην, ένθυ- 
μούμεθα τδν άπερίσκεπτον νεανίαν. Ό νέος 
δμως Μόρα ούτε έμέ έλησμόνει ούτε τήν τιμω
ρίαν μου, διά τήν όποιαν, ώς έγραφεν έν έκάστη 
έπιστολή, ήθελε θανασίμως μ’ έκδικηθή άμα ή 
περίστασις παρουσιασθή. Έγώ έγέλων είς τάς 
τοιαύτας άπειλάς καί βαθμηδόν καί τδ δνομά 
του σχεδόν έλησμόνησα, άφ’ ού μάλιστα προ- 
σκληθέντος τοΰ κυρίου μου είς τήν αύλήν τής 
Γαλλίας έγκατέλιπον καί έγώ τήν Βαστίδην καί 
μετέβην είς Παρισίους. —

Μόλις μετά παρέλευσιν πολλών ετών — έν 
έτει 1799 — ήκουσα πάλιν άναφερόμενον τδν 
Ιωακείμ Μυρά. Αί περιπέτειαί μου υπήρξαν 

πολλαί κατά τδ διάστημα έκεΐνο ένεκα τών 
πολιτικών τής χώρας μας άνωμαλιών, καί διε- 
τέλουν έν Παρισίοις ώς υπηρέτης ξενοδοχείου 
μάλις άποζών έκ τοΰ γλίσχρου μισθού μου.

Πρωίαν τινά, καθ’ ήν ή αίθουσα τοΰ ξενο
δοχείου ήτο κενή, άνεγίνωσκον έν τινι έφημεοίδι 
περί τής έν Άβουκίο μάχης, περί τής όποιας 
κατ’ έκείνας τάς ήμέρας πλεΐστος δσος έγίνετο 
λόγος, καί πρδς μεγίστην μου έκπληξιν είδον 
βιογραφίαν τοΰ στρατηγού ’Ιωακείμ Μυρά, 
δστις έν τή μάχη έκείνη τή ένδόξφ τής 25 
Ιουλίου ήρατο ώς άρχιστράτηγος λαμπράν νίκην, 
Δέν δύναμαι νά σοί περιγράψω, κύριε Στάϊν, 
πόσον ή είδησις αυτή μ’ έτάραξεν καθ’ δλην 
τήν ήμέραν περιεφερόμην ώς υπνοβάτης, άμελών 
έντελώς τήν ύπηρεσίαν μου. Τδ δέ άποτέλεσμα 
τής άμελείας μου ήτο, δτι τδ εσπέρας ό ξενο
δόχος μέ άπέπεμψεν. "Ανευ δβολοΰ, άνευ κατα- 
λύμματος εύρισκόμην έν μέσ«ρ τής όδοΰ, παρα- 
τηρών τάς εικόνας τών βιβιοπωλείων, έν αΐς 
εξετίθετο ή μάχη τοΰ Άβουκίρ. 'Η φαντασία 
μου εΐχεν έξαφθή ύπδ τών ενδόξων τροπαίων 
τοΰ άλλοτε ύπηρέτου μου, καί τήν έπιοΰσαν 
έσπευσα νά παρουσιασθώ είς τήν στρατιωτικήν 
έπιτροπήν, ήτις προθύμως μέ κατέταξεν ώς άκρο- 
βολιστήν έν τφ γαλλικφ στρατιό. Άλλ’ ή προα
γωγή μου δέν ύπήρξε ταχεία καί οί άρχηγοί 
μου έννοήσαντες δτι ώς στρατιώτης δέν ήμην 
πολύ ώφέλιμος μέ διώρισαν τροφοδότην, καί ώς 
τοιοΰτος παρηκολούθησα τδν στρατόν μας είς 
τάς άνά τήν Γερμανίαν έκστρατείας.

Μετά τήν συνομολόγησιν τής ειρήνης έπα- 
νήλθον μέ τδ σύνταγμά μου είς Παρισίους, έλα- 
βον τήν άφεσίν μου έκ τοΰ στρατού καί τή 
συστάσει τοΰ συνταγματάρχου μου προσελήφθην 
ώς μάγειρος είς τήν οικίαν τοΰ υπουργού Καμ- 
πασερές, έν ή διήλθον δύο δλα έτη έν ησυχία. 
Κατά τδ διάστημα τούτο ό άλλοτε υπηρέτης 
μου Ιωακείμ Μυρά έγένετο δούξ καί τέλος καί 
βασιλεύς, άλλ’ έγώ δέν τδν είδον και ήμην 
εύχαριστημένος, διότι φοβούμενος τδν άπότομον

αύτοΰ καί δξόθυμον χαρακτήρα έτρεμον μή βλέ- 
πων με ένθυμηθή τήν έν τώ οΐκφ τοΰ μαρκησίου 
έν Βαστίδη σκηνήν.

Έν τφ μεταξύ καί ό κύριός μου προήχθη 
είς δοΰκα τής Π άρμης· ήτο άνήρ φιλόξενος, 
άγαπών τά καλά φαγητά καί προσκαλών συχνά 
είς τήν τράπεζάν του έπίσημα πρόσωπα. Εσπέ
ραν τινά, κατά Σεπτέμβριον τοΰ έτους 1808, ό 
κύριός μου είχε παραθέσει γεύμα είς τινα πρό
σωπα τής αύτοκρατορικής οικογένειας, και πάλιν, 
ώς πρό τριάκοντα έτών, είχομεν φασιανούς. Φαί
νεται δτι οί φασιανοί ήρεσαν τά μάλιστα εις 
τούς προσκεκλημένους, διότι ό κύριός μου μ’ έκα- 
λεσε διά τίνος ύπηρέτου είς τδ έστιατόριον, 
είδοποιήσας με δτι "ή Α. Μ. ό βασιλεύς έπι- 
θυμεϊ νά ίδη τδν έξοχον μάγειρον”.

— ‘0 βασιλεύς; εΐπον έκπληκτος, φορών έν 
σπουδή τήν πρασίνην στολήν μου- καί τίς βασι
λεύς παρακάθηται είς τήν τράπεζαν;

— Πώς; δέν γνωρίζεις; δ βασιλεύς τής Νεα- 
πόλεως, άπεκρίθη ό ύπηρέτης άπορών. Τώρα 
δά, κύριε ΙΙικάρ, θά λάβης βεβαίως παράσημον.

Δύνασαι εύκόλως, φίλε μου, νά φαντασθής 
τδν φόβον μου. Είσήλθον είς τήν αίθουσαν, 
δπου ήτο παρατεθειμένη ή τράπεζα, καί άμέσως 
τά βλέμματά μου έστράφησαν πρδς τδν βασιλέα. 
Ναί, ήτο ό ’Ιωακείμ Μυρά! Απαράλλακτος, 
ώς τδν ένθυμούμην, άλλ’ ένδεδυμένος πλουσίαν 
στολήν πλήρη παρασήμων καί κατατέντητον.

— Πολύ καλά παρασκευάζεις τούς φασια
νούς, μοί είπεν ό βασιλεύς νεύων μοι νά πλη
σιάσω.

Έγώ έκαμα βαθεΐαν ύπόκλισιν.
— Πώς λέγεσαι; ήρώτησεν ό Μυρά.
— Πέτρος ΙΙικάρ, Μεγαλείο τατε, άπεκρίθην 

καί έκαμα δευτέραν ύπόκλισιν.
— Πικάρ; είπεν ό βασιλεύς άδιαφόρως· καί 

πόθεν είσαι; Τδ όνομα μοί είναι κάπως γνω
στόν.

— Έκ Βαστίδης, άπεκρίθην έγώ.
— Έκ Βαστίδης; άνέκραξεν ό βασιλεύς ώθών 

τδ πινάκιόν του καί μέ βλέμμα δργίλον . . . 
Λοιπόν έκ Βαστίδης; έψιθύρισε μετ’ δλίγον, έν 
ω τδ πρόσωπόν του βαθμηδόν άπώλεσε τήν έξα- 
ψίν του. Λοιπόν λέγεσαι ΙΙικάρ, είσαι έκ Βα
στίδης καί γνωρίζεις τήν τέχνην νά παρασκευάζης 
άριστα τούς φασιανούς, προσέθηκεν ό βασιλεύς 
μειδιών καί στρεφόμενος πρδς τούς συνδαιτυμό
νας. Καλά! Καλά! Ήμπορεΐς ν’ άπέλθης.

Καί έγώ μέ άλλην βαθεΐαν ύπόκλισιν έξήλ- 
θον. Τήν έπιοΰσαν μ’ έκάλεσεν είς τδ ιδιαί
τερόν του δωμάτιον ό δούξ κύριός μου.

— Άκουσον, Πικάρ, μοί είπεν ή τύχη σ’ ευ
νοεί. Ή Α. Μ. ό βασιλεύς τής Νεαπόλεως 
ηύχαριστήθη πολύ καί έπιθυμεΐ νά σέ προσλάβη 
είς τήν ύπηρεσίαν του. Έγώ άφ’ ένδς μέν λυ
πούμαι νά σέ στερηθώ, άφ’ έτέρου δμως δέν 
έπιθυμώ νά γείνω πρόσκομμα είς τήν προαγωγήν 
σου, καί ύπεσχέθην είς τδν βασιλέα νά σέ άπο- 
στείλω σήμερον είς τά άνάκτορα πρδς άκρόασιν 
παρ’ αύτφ. 'Υποθέτω δτι θά είσαι σύμφωνος.

Τούτο ποσώς δέν ήμην έγώ, διότι έφοβούμην 
δτι ό Μυρά έζήτει ευκαιρίαν νά μέ τιμωρήση 
διά τά ραπίσματα, τά όποια άλλοτε τώ έδωκα 
μέ τδ ξύλινον κοχλιάριον τοΰ μαγειρείου. "Οθεν 
εύχαριστήσας τδν δοΰκα διά τήν εύνοιάν του, 
τφ εΐπον είλικρινώς δτι έχω άφορμάς νά μή 
θελήσω νά δεχθώ ύπηρεσίαν παρά τώ βασιλεΐ, 
καί τώ διηγήθην έν έκτάσει τά έν Βαστίδη 
συμβάντα καί τάς σχέσεις μου πρδς τδν Μυρά.

— Τότε άλλάσσει τδ πράγμα, είπε μετά 
τινας στιγμάς ό δούξ· πλήν δέν πιστεύω δτι ό 
βασιλεύς είναι τόσον μικροπρεπής, ώστε νά θέλη 
νά έκδικηθή, άρκεΐ νά μή διηγηθής σύ τό συμ
βάν, διότι τότε ό βασιλεύς δέν θά εύχαριστηθή

νά γνωρίζη ό κόσμος δτι διετέλει μετά σοΰ πρό 
έτών είς σχέσεις. "Ο,τι πρό πάντων ό βασιλεύς 
θέλει ν’ άποφύγη είναι τδ γελοΐον καί θά σέ 
προσλάβη είς τήν ύπηρεσίαν του ί’σα ίσα δπως 
μή κοινοποιηθή τδ άρχαΐον συμβάν. Και έγώ 
φυσικώς πρέπει νά τδ άγνοώ. Έπομένως τδ 
φρονιμώτερον είναι νά προσποιηθής, δτι ουδέ 
γνωρίζεις τδν βασιλέα.

Οί λόγοι τοΰ κυρίου μου ήσαν πειστικοί καί 
μετά μίαν ώραν εύρισκόμην μετά θάρρους καί 
πλήρης έλπίδων ένώπιόν τοΰ βασιλέως. "Αμα 
μέ εΐδεν είσελθόντα ό βασιλεύς προέβη βήματά 
τινα καί παοατηρών μέ άσκαρδαμηκτί μέ ήρώ
τησεν άποτόμως.

— Μέ γνωρίζεις; Τίς είμαι;
— 'Η Α. Μ. ό βασιλεύς τής Νεαπόλεως, 

άπεκρίθην έγώ μετά παρρησίας.
— Καί τί ήμην πρότερον;
— Ό στρατηγός Μυρά.
— Καί πρότερον;
— Λυπούμαι, Μεγαλειότατε, άπεκρίθην έγώ· 

αί γνώσεις μου δέν βαίνουσι περαιτέρω.
Άλλόκοτον μειδίαμα έστεψε τά χείλη τοΰ 

βασιλέως. Έγώ ένόησα τότε πόσον καλή ύπήρ- 
ξεν ή συμβουλή τοΰ κυρίου μου, διότι ό Μυρά, 
έπιθέτων τήν χεΐρά του έπί τοΰ ώμου μου μοί 
είπεν ·

— Χαίρω, δτι δέν είσαι έκεΐνος ό Πέτρος 
ΙΙικάρ, μέ τδν όποιον έχω παλαιάν διαφοράν! 
Άλλά διά νά μή παρακινηθής ποτέ νά διηγη
θής άρχαίας ιστορίας ύπηρετών καί μαγειρείων, 
δέν έπιθυμιΰ νά διαμείνης έπί πλέον είς τήν 
ύπηρεσίαν τοΰ δουκός. Έχεις άλλην τινά έπι- 
θυμίαν;

Άμέσως ένόησα δτι ή τυχαία μου συνάντη- 
σις μέ τδν’Ιωακείμ Μυρά ήδύνατο νά μοί γείνη 
πρόξενος ωφελημάτων. Δέν άφησα τήν ευκαι
ρίαν νά παρέλθη καί διηγήθην είς τδν βασιλέα, 
δτι πρό ένδς έτους ήγάπων ένθέρμως νεάνιδα, 
Μαρίαν καλουμένην, θυγατέρα ύποδηματοποιοΰ, 
δστις δμως δέν ήθελε νά μοί τήν δώση σύζυγον 
έάν προηγουμένως δέν τώ άπεδείκνυον δτι έχω 
περιουσίαν τριών χιλιάδων φράγκων. Πώς ήδυ- 
νάμην ώς μάγειρος νά συλλέξω τδ μέγα τοΰτο 
ποσόν; Ταΰτα έξέθεσα πρδς τδν βασιλέα.

— Θά τά διορθώσωμεν, είπεν δ Μυρά 
μειδιών- ζήτησε άμέσως τήν άφεσίν σου, καί 
μετά μεσημβρίαν έλθέ πάλιν ένταΰθα, δπου θά 
σοί μετρηθώσι δέκα χιλιάδες φράγκων. Ελ
πίζω δτι ό φιλάργυρος πενθερός σου θά δώση 
τότε τήν συγκατάθεσίν του.

"Επεσα είς τά γόνατα ένώπιόν τοΰ βασιλέως 
καί τώ έφίλησα έν άκρα συγκινήσει τήν χεΐρα.

— Άφες αυτά, μοί είπεν ό Μυρά. Καί έγώ 
θά σοί θέσω ένα δρον. Πρέπει ευθύς νά φύγης 
άπδ τήν Γαλλίαν καί νά έλθης μέ τήν σύζυγόν 
σου είς τήν χώραν μου. θέλεις νά μέ παρα- 
κολουθήσης είς τήν Νεάπολιν;

Τδ ύπεσχέθην, καθότι ήμην βέβαιος καί περί 
τής συγκαταθέσεως τής μνηστής μου, ήτις έχουσα 
μητρυιάν έπεθύμει ν’ άφήση τήν πατρικήν οι
κίαν. Ένυμφεύθην λοιπόν καί άπήλθον μετά 
τής Μαρίας μου είς Νεάπολιν, ένθα έσυστήσα- 
μεν ώραΐον οίνοπωλεΐον καί έζων ευδαίμων, 
μέχρις ού τά συμβάντα τοΰ έτους 1814 άνέτρε- 
ψαν τδν θρόνον τοΰ ευεργέτου μου. Άπδ τής 
έποχής δ’ έκείνης ή διαμονή έν Νεαπόλει μοί 
ήτο αφόρητος, ιδίως δέ άφ’ ού καί ό θάνατος 
άφήρπασε τήν άγαπητήν μοι Μαρίαν άπδ τάς 
άγκάλας μου. Έπώλησα τήν οικίαν μου καί 
ήλθον ένταΰθα έν 'Ρώμη, δπου ζώ μόνος, μή 
έχων τέκνα, καί δπου θεωρώ έμαυτδν εύσυνει- 
δητον διαχειριστήν τών δέκα χιλιάδων φράγκων, 
τά όποια έν τοσουτιρ ηύξησαν, "Οταν άποθάνω 
θ’ άφήσω δλην μου τήν περιουσίαν είς τδν πρω-

τότοκον υιόν τοΰ δυστυχούς 
βασιλέως μου, διότι ήκουσα 
δτι εύρίσκεται έν Αμερική 
καί δυστυχεί. — Τώρα εν
νοείς, κύριε Στάϊν, είπεν έν 
τέλει ό γέρων, διατί ή 13 
‘Οκτωβρίου είναι ή έπισημο- 
τέρα εορτή έν τώ ήμερολογίφ 
μου, διατί τδ οίνοπωλεΐον μου 
φέρει τήν επιγραφήν " Είς 
τδν βασιλέα τής Νεαπόλεως”, 
καί ΰιατί ή είκών τοΰ Ιωακείμ 
Μυρά κοσμεί τδ κατάστημά 

»μου.
Διά τδν γλύπτην Γεώρ

γιον Στάϊν ό γέρων Πικάρ 
έγένετο άπο τής ημέρας έκεί- 
νης πρόσωπόν έτι άγαπητό- 
τερον. Διό καί μετά λύπη; 
του άκρας έμαθε τδν μετά τι- 
νας μήνας έπισυμβάντα θάνα
τόν του. Ό ΙΙικάρ άφησε δια
θήκην, δι’ ής έκληροδότει τήν 
δλην περιουσίαν του, εκατό 
χιλιάδας φράγκων, είς τόν 
έν Βαλτιμόρη διαμένοντα Ιω
ακείμ Μυρά, τδν πρωτότοκον 
υίδν τοΰ πρώην βασιλέως τής 
Νεαπόλεως, είς δέ τδν Γερ
μανόν γλύπτην άφησε τήν 
σφραγίδά του μέ τδ μονό
γραμμα τοΰ Μυρά καί τήν 
εικόνα του. 'Ο Στάϊν έπα- 
νελθών είς Γερμανίαν τήν μέν 
εικόνα έδώρησεν είς φίλον, 
τήν δέ σφραγίδα άφησεν άπο- 
θανών είς τήν οικογένειαν του, Η Α01Δ0Σ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΣΕΜΒΡΙΧ.

Η ΑΟΙΔΟΣ

ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΣΕΜΒΡΙΧ.

Μέγαν ένθουσιασμδν καί ού
τως είπεΐν φανατισμόν διεγεί
ρει κατ’ αύτάς έν Βερολίνο» 
ή διάσημος άοιδδς Μαρκέλλα 
Σέμβριχ, ής τήν εικόνα δη- 
μοσιεύομεν. Περί τής άοιδοΰ 
ταύτης ποιούμεθα λόγον, δι
ότι ή πρώτη πόλις, ήτις άνε- 
γνώρισε τήν έκτακτον αύτής 
ικανότητα, ύπήρξαν αί Αθή
να·., ένθα πρό τινων έτών πα- 
ρέστησεν άπδ σκηνής. 'Η Σέμ- 
βριχ, ήτις έγεννήθη έν έτει 
1858, είναι θυγάτηρ πτωχού 
μουσικοδιδασκάλου, δστις άπδ 
πόλεως είς πόλιν τής Γαλικίας 
μεταβαίνων μετά πολλοΰ κό
που κατώρθου νά προσπορίζη- 
ται τδν έπιούσιον άρτον. Έν- 
νοήσας τήν ευφυΐαν τής θυγα- 
τρό; του Μαρκέλλας ήρξατο 
ένωρίς έκμεταλλευόμενος αύ
τήν, διότι ή κόρη ήτο μόλις 
εξ έτών δτε ήνάγκασεν αύτήν 
νά παίξη δημοσία έν Λεοπό- 
λει κλειδοκύμβαλον καί βάρ- 
βιτον. Τόσον δέ ήτο αύ- 
στηρδς ό πατήρ της, ώστε 
πολλάκις κατά τάς μακρας

ΕΝ ΤΗι ΦΩΛΕΑι.
(Κατά φωτογραφίαν.)
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χειμερινός νύκτας ήγειρε τά θυγάτριόν του έκ 
τοΰ ύπνου, δπως έκτελέση ένώπιόν του μουσι
κόν τι τεμάχιον. Μετά παρέλευσιν δύο έτών 
είσήλθεν ή Μαρκέλλα είς τό Ώδεΐον τής Αεο- 
πόλεως, ένθα αί πρόοδοι αύτής ήσαν καταπλη
κτικά! τοσοΰτον, ώστε ό διευθυντής τοΰ Ωδείου, 
καθηγητής Στέγγελ, δστις έγένετο κατόπιν και 
σύζυγός της, τήν παρεκίνησε νά μεταβή είς 
Βιέννην δπως τελειοποιηθώ έν τω κλειδοκυμ- 
βάλφ ύπό τήν οδηγίαν τοΰ διαπρεπούς Λιστ. 
'0 Λίστ άκούσας ήμέραν τινά αύτήν αδουσαν 
τήν προέτρεψε νά έπιοοθή άποκλειστικώς είς τήν 
φωνητικήν μουσικήν, δπερ καί επραξεν ή κόρη. 
Άφ’ ού, ώς άνωτέρω είπομεν, ένεφανίσθη τό πρώ
τον έν Αθήναις, μετέβη είς Λονδΐνον, ένθα ό 
διευθυντής τοΰ μεγάλου θεάτρου προσέλαβεν 
αύτήν έπί πενταετίαν έπί δροις λαμπροΐς. Άπό 
’Ιανουάριου μέχρι; ’Απριλίου τοΰ παρελθόντος 
έτους ή Μαρκέλλα Σέμβριχ (ώς καί μετά τόν 
γάμον της καλείται) εψαλλεν έν Μαδρίτη καί 
Λισσαβώνι άντί τής συμφωνηθείσης τιμής φράγ
κων 250 χιλιάδων. Τίδη εύρίσκεται έν Βερο
λίνο» καί μετ’ δλίγας ήμέρας θέλομεν ακούσει 
αύτήν καί ένταΰθα έν Λειψία.

ΝΙΚΟΛΑΟΥ X. ΜΑΝΤΖΑΡΟΥ

ΣΤΙΧΟΙ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΕΙΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ Ξ1ΝΔΑΝ.

Φίλε Κύριε Συντάκτα,
Τόν χρόνον τών διμήνων σχολικών δια

κοπών διήνυσα έφέτος έν τή ώραία τών 'Ομη
ρικών Φαιάκων νήσφ έντρυφών έν τή άπολαυσει 
τών μαγικών θέλγητρων τών εξοχών τής νύμ
φης ταύτης τοΰ Ίονίου καί άναμιμνησκόμενος 
τών πτερωτών τής χρυσής "Ηβης όνείρων, ής 
μέρος τό καί σπουδαιότερον διά τον ψυχικόν βίον 
αύτόθι διήλθον. IIόσον αί παλαιοί αναμνήσεις 
καί πρώτοι έντυπώσεις ώς καί τά άντικειμενα 
τά προκαλέσαντα ταύτας θέλγουσι τούς δειλούς 
βροτούς καί μάλιστα δταν μετά παρέλευσιν ικα
νών έτών έπαναβλέπωσι ταΰτα, πασίγνωστον τυγ
χάνει· έτι δ’ άνωτέρα αποβαίνει ή τέρψις ήμών 
αυτή, δταν τά αντικείμενα έφ’ α προκαλοΰνται 
αί παλαιαί ήμών αναμνήσεις τυγχάνουσιν έμψυχα 
καί διά τούτον ή έκεΐνον τόν λόγον προσφιλή 
δντα. Πλήν ούχί μόνον πρός τήν άπόλαυσιν 
ταύτην αλλά καί έκ σεβασμού καί καθήκοντος 
έπεσκέφθην έν τφ άπερίττφ μέν καί λιτω άλλά 
φιλοξένφ αύτοΰ οίκήματι τόν γηραιόν διδάσκαλον 
καί περίφημον 'Έλληνα μουσουργόν Σπυρίδωνα 
Ξίνδαν, ού τίνος δμως ώς μή ώφειλε — τά 
μουσικά έργα πρύς μεγίστην ήμών ’Εθνικήν βλά
βην κεΐνται είσέτι άνέκδοτα. 'Όπως με εύχα- 
ριστήση ό άγαθός γέρων έπανιδών με μετά πο
λυετή άπουσίαν εύηρεστήθη ν άνακρούση έπί τω 
απηρχαιωμένο» αύτοΰ κλειδοκυμβάλφ καί μέλψη 
έν συνοδεία τής καλλιφώνου αύτοΰ κόρης διω
δίας τινάς έκ τών μελοδραμάτων αύτοΰ, "οί 
τρεις σωματοφύλακες”, "Conte Giuliano” καί 
"ό υποψήφιος βουλευτής” ώς καί άλλων αύτοΰ 
μουσικών συνθέσεων άνερχομένων είς 80 περίπου 
καί δλων άνεκδότων ελλείψει τής άπαιτουμένης 
δαπάνης.*)  — Είτα δ’έν Οειασμω καί συγκινή- 
σει έθηκεν ένώπιόν μου τεμάχιον ύπό τοΰ χρό
νου κιτρινωπού καί παρηλλαγμένου χάρτου — ον 

*) Εύχής τώ ίντι έργον ήθελεν είσθαι έάν πολυτάλαν
τος τις ομογενής ή σωματεΐον άνελάρβανε τήν έκδοσιν 
τών πρωτοτύπων τούτων ” Ελληνος μουσουργού έργων 
καί πρός έφάπλωσιν τής έςευγενιζούσης τήν άνθρωπίνην 
καρδίαν μουσικής καί πρός ηθικήν καν ανταμοιβήν τοϋ 
άνευ πατάγου καί θορύβου βιώσαντος θεράποντος τών 
θυγατέρων τής Μνημοσύνης.

ώς κειμήλιον διαφυλάττει, έφ’ ού διά τής χει- 
ρός τοΰ μελοποιοΰ τοΰ ’Εθνικού ήμών ύμνου, 
Νικολάου Χαλκιοπούλου Μαντζάρου είσί γε- 
γραμμένοι οί έπόμενοι έν τή ’Ιταλική αμα καί 
Ελληνική άφιερωματικοί στίχοι, ους ό Μάντζα- 
ρος διδάσκαλος διατελέσας τοΰ Ξίνδα έπί τή 
εύκαιρία τής δημοσία έκτελέσεως τοΰ πρωτο
λείου μουσικού έργου τοΰ μαθητοΰ αύτοΰ έποίησε 
καί ους ό άγαθός γέρων έπέτρεψεν ήμΐν νάντι- 
γράψωμεν καί δημοσιεύσωμεν τό πρώτον διά τοΰ 
φίλου "'Εσπέρου”.

’Εν Γαλαζίφ τώ 30 Σεπτεμβρίου 1886.

Νικόλαο: Δ ό σ ι ο ς Δ. «Γ·.

Al suo eait> amico

SPIRIDIONE ΧΙΝΤΑ

con caM ο affetto.

N. C. Μ.

Patio al genio die t’inspira 
Che t’accende l’alma e’l cor; 
Che, modesto del pensiero 
Trae la nota dell’amor.

Una lacrima di gioja
Mi rianima talor 
Poiche a me palesa 
Qual dell’arte or sei cultor.

Io ben vidi, o degno amico, 
De’ tuoi giorni il primo albor, 
Che mostrava ben d’ allora 
Qual da te avra 1’ arte onor.

Parlo al genio che t’inspira 
Che t’accende l’alma e’l cor;
Che, modesto del pensiero 
Trae la nota dell’amor.

Πρός τόν άγαιτητόν του
ΣΤΤΥΡ. ΞΙΝΤΑΝ.

Ν. X. Μ.

Όμιλώ τής εύφυΐας
’πού σου άνάφτει τήν ψυχή 
καί σεμνή σοΰ έμπνέει τό πνεύμα 
πού μοΰ λέει ποιος είσαι έσύ.

Ένα δάκρυ τής καρδία; 
μοΰ γλυκαίνει τήν ζωή, 
διότι αύτό μοΰ φανερώνει 
όποιος είσαι τώρα έσύ.

Άξιε φίλε μου, έγώ σ’ είδα 
’στήν χρυσήν σου ώραία αύγή 
’πού μοΰ είπε ποιά ’στήν τέχνη 
θέλεις δώσει δόςα έσύ.

Όμιλώ τής εύφυΐας
πού σοΰ άνάφτει τήν ψυχή 
καί σεμνή σοΰ έμπνέει τό πνεύμα 
πού μοΰ λέει ποιος είσαι έσύ.

ΔΙΑΦΟΡΑ.

'Ιστορική γυνή. Άπεβίωσε κατ’ αύτάς έν 
Παρισίοι; έν ηλικία έτών 83 ή βαρωνίς Porget, 
θυγάτηρ τοΰ κόμητος Λαβαλέττη καί τής Αίμυ- 
λίας Beauharnais, ανεψιά; τής Ίωσηφίνης, συ
ζύγου τοΰ μεγάλου Ναπολέοντος. Ή άποθα
νοΰσα δέσποινα ήτο άληθώς ιστορική γυνή, διότι 
ώς κόρη παρέστη μάρτυς δράματος, συγκινή- 
σαντος τόν κόσμον. Ό πατήρ αύτής κόμης 

Λαβαλέττης, καταδικασθείς έν έτει 1815 είς 
θάνατον έπί έσχάτη προδοσία, άνέμενε τήν 20 
Νοεμβρίου τοΰ έτους έκείνου τήν στιγμήν καθ’ ήν 
έμελλε ν’ άνέλθη τό αιματηρόν ικρίωμα. Τήν 
εσπέραν έκείνην ή κόμησσα Λαβαλέττη μετά 
τής δωδεκαετούς θυγατρός της, τής βαρωνίδος 
Forget, καί μιας θεραπαινίδας είσήλθον είς τήν 
φυλακήν, δπως άποχαιρετίσωσι τόν κατάδικον. 
Μετ’ όλίγον ή μικρά κόρη καί ή θεραπάινίς 
έξήλθον τής φυλακής στηρίζουσαι άνθρωπον, δστις 
έφαίνετο δτι ήτο ή κόμησσα. Οί θεσμοφύλακες 
λαβόντες διαταγήν ν’ άφήσωσιν έλευθέρας τάς 
κυρίας ταύτας ούδόλως έςήτασαν τινες οί έξερ- 
χόμενοι. Έν τοσούτφ δμως τό μέ τά ένδύ- 
ματα τής κομήσσης έξελθόν πρόσωπον ήτο αύτός 
ό κατάδικος κόμης Λαβαλέττης, δν ή ήρωΐς 
σύζυγός του έσωσε διά τοιούτου τρόπου. Μετά 
παρέλευσιν μιας ώρας ό δεσμοφύλαξ είσελθών 
είς τό δωμάτιον τοΰ καταδίκου εύρεν άντ’ αύτοΰ 
τήν κόμησσαν, πρός τήν όποιαν είπεν. " Άχ! 
Κυρία, μέ κατεστρέψατε!” Ή κόμησσα έπρο- 
σπάθησε νά τόν κρατήση, δπως τω έξηγήση τά 
συμβάντα, άλλ’ ούτος έτρεξε πρός τόν διευθυν
τήν καί άνήγγειλε τήν φυγήν. Ό Λαβαλέττης 
δμως είχεν ευρει έν τω μεταξύ καιρόν ν’ άπέλθη 
έκ Παρισίων καί τήν έπιούσαν εύρίσκετο έκτος 
τών γαλλικών συνόρων έλεύθερος. ΤΙ κόμησσα, 
ή θυγάτηρ της καί ή θαλαμηπόλο; παρεπέμφθη- 
σαν εί; τό κακουργιορικεΐον, άλλ’ ήθωώθησαν 
παρά τού όρκωτικοΰ δικαστηρίου. Ό βασιλεύς 
Λουδοβίκος ό ΙΙΓ. μαθών τήν άπόδρασιν, είπε 
πρός τόν υπουργόν τής αστυνομίας, δοΰκα Δεκά- 
ζην, τόν ώραΐον τούτον λόγον. '"II κόμησσα 
Λαβαλέττη έκαμε τό χρέος της!”

'Η προχθές άποθανοΰσα βαρωνίς Forget διε- 
τήρει θρησκευτικά»; έν τή οικία της λαμπράν 
εικόνα τοΰ διασήμου Όρατίου Βερνέ, παριστώ- 
σαν τήν άπόδρασιν τοΰ πατρός της. Έν τφ 
μεγάρφ αύτής διατηρούνται είσέτι καί άλλα 
κειμήλια- μια προτομή τοΰ πρώτου Ναπολέον
τος έκ μαρμάρου, έργον τού Κανόβα· τά δίοπτρα, 
τά όποια μετεχειρίσθη ό Ναπολέων έν τή μάχη 
τής Ώστερλίτζης, καί ή σπάθη τού Μουράτ-βέη, 
ήν ό στρατηγός Βοναπάρτης έδωρήσατο τω υπα
σπιστή αύτοΰ Λαβαλέττη τήν έσπέραν τής ένδο
ξου μάχης τών Πυραμίδων.

Έν τφ αύτω μεγάρφ, έν ω κατά τό 1855, 
άπέθανεν ή ήρωΐς κόμησσα Λαβαλέττη, άπεβί- 
ωσεν ήδη καί ή θυγάτηρ αύτής, βαρωνίς Forget. 
Ό σύζυγός της, βαρώνος Forget, άπέθανεν έν 
έτει 1836 ώς νομάρχης, πνιγείς έν τινι ποταμφ, 
δν ήθελε νά διαβή έφιππος. 'Π άποβιώσασα 
βαρωνίς ήτο εύγενεστάτη τούς τρόπους, ήτο γεν
ναιόδωρο; καί απλοϊκή, καί ούδείς ήδύνατο νά 
ύποθέση δτι ύπήρξε μάρτυς ώς κόρη δράματος 
τοσοΰτον καταπληκτικού, περί τοΰ όποιου ουδέ
ποτε σχεδόν έποιεΐτο λόγον μετά τής μητρός 
της, διότι ή άνάμνησις μόνον αύτοΰ συνεκίνει 
εί; ύπέρτατον βαθμόν τάς δύο ταύτας γυναίκας, 
είς ας άφησεν ανεξάλειπτου μελαγχολίαν μέχρι 
τών τελευταίων τοΰ βίου αύτών στιγμών.

Άνακάλυψις άρχαία; πόλεως. Έν 
Χερσώνι. πλησίον τής ’Οδησσού, έκτελοΰνται 
κατ’ αύτάς αρχαιολογικοί άνασκαφαί, ας διευ
θύνει ό γνωστός άρχαιολόγος Έβαρνίτσκης. 
’Ακριβώς άπέναντι τής θέσεως, έν ή οί μικροί 
ποταμοί Κοκεβάϊας καί Καραβέλκα; χύνονται 
είς τόν Δνιέπρον ό έπιστήμων ούτος άνεκάλυψε 
τά έρείπτα αρχαίας τίνος πόλεως μέ όδού; εύθυ- 
γράμμους έχούσας πάσας διεύθυνσιν πρός τόν 
ποταμόν. Τά θεμέλια τών οικιών σχηματίζουσι 
μεγάλα τετράγωνα· έν ταΐς έστίαις εύρέθησαν 
τέφρα καί τεμάχια όστέων, έν δέ ταΐς οίκίαι; 

εύρέθησαν πολλά οικιακά σκεύη, τμήματα άγαλ- 
μάτων, τεμάχια μολυβδίνων σωλήνων καί πολλά 
ελληνικά νομίσματα φέροντα επιγραφήν ΟΛΒΙΑ. 
Φανερόν είναι δτι ή άρχαία πόλις ήτο έλληνική 
άποικία, Όλβία καλουμένη. Αί άνασκαφαί δέν 
έπερατώθησαν είσέτι, διότι μόλις τό δέκατον 
μέρος τής πόλεως άπεκαλύφθη. Αί έργασίαι 
διεκόπησαν πρός τό παρόν ενεκα τής προκεχω- 
ρημένης ώρας τοΰ έτους· θέλουσι δέ έξακολου- 
θήσει τό προσεχές έαρ. ' Η έκθεσις τοΰ έπιστα- 
τοΰντος άρχαιολόγου θά ηναι άνευ άμφιβολίας 
λίαν ένδιαφέρουσα.

Αύτοκτονία ένός πρίγκηπος. Βαθεΐαν 
ένεποίησεν έντύπωσιν ή πρό τινων ήμερών έν 
Παρισίοι; συμβάσα αύτοκτονία τοΰ Ιταλού πρίγ
κηπος Μελισσάνου, γνωστοτάτου προσώπου 
έν 'Ρώμη καί Νεαπόλει. ΊΙ αιτία τή; αύτο- 
κτονίας φαίνεται δτι ήσαν τά χρέη. Ή άσω- 
τεία τοΰ πρίγκηπος ήτο απαραδειγμάτιστο;· μα- 
νιωδώς έπαιζε καί έν μια στιγμή έχανε ποσά 
μυθώδη. Ούτος είναι ό στοιχημάτισα; δτι έπί 
24 δλα; ώρα; δύναται νά παίξη χαρτία πρό; 
οίουσδήποτε άντιπάλου; άνευ διακοπής. Καί 
πράγματι έντός τών 24 ώρών έκέρδισε 200 χι
λιάδας φράγκων, ας έν ροπή όφθαλμοΰ άπώλεσε 
πάλιν, διότι έσυνείθιζεν έπί ένός χαρτιού νά 
θέτη δλα τά κέρδη του. Δυσειδής είς άκρον 
έπωνομάσθη "ό πρίγκηψ παπαγάλλος”, καί δμως 
καίτοι τόσον δυσειδής περιεπλάκη πολλάκις εί; 
μονομαχία; χάριν κυριών. Μία μονομαχία έν 
έτει 1871, έν ή παρευρέθη ώ; μάρτυ; έν 'Ρώμη, 
έκαμε μέγαν κρότον. Ό πρίγκηψ Τεόρα; ύπο- 
πτευόμενος δτι ή σύζυγό; του διετήρει σχέσεις 
πρός Ελβετόν τινα Στάϊτερ καλούμενον, παρε- 
κάλεσε τόν φίλον του πρίγκηπα Μελισσάνον, νά 
τόν συνδράμη πρός τιμωρίαν τοΰ αντιζήλου του. 
'Η μονομαχία έγένετο έν τινι όδω· ό Ιεόρας 
έκράτει λεπτόν ξίφος, ό δέ Ελβετός έγχειρίδιον. 
Μετά τινα λεπτά τής ώρας σιωπηλής καί λυσ
σώδους πάλης έπεσαν καί οί δύο άντίπαλοι 
νεκροί έπί τοΰ έδάφους. Ό Μελισσάνος, ό μό
νος μάρτυς τής μονομαχίας ταύτης έφυλακίσθη, 
άλλά μετά δύο ήμέρας άπελύθη πάλιν.

Πρωτότυπον μουσεΐον. Μουσεΐον νέου 
είδους πρόκειται νά ίδρυθή έν Κοπενάγη τή 
γενναίφ δαπάνη τοΰ βαθυπλούτου διευθυντοΰ 
Β. ’Όλσεν. Σκοπός τοΰ μουσείου τούτου είναι 
νά παραστήση τά ήθη καί έθιμα τών κατοίκων 
τής Δανία; άπό τοΰ 16 μέχρι τοΰ 18 αίώνος. 
Έπί τοΰ παρόντος θέλει έκτεθή έν τφ μουσείο» 
μία χωρική οικία όλόκληρος μέ τά έπιπλα καί 
τά σκεύη τη; τοΰ 16 αίώνος, ώς καί έτέρα 
χωρική οικία τής νήσου Σάμσαι· είτα δέ διά
φοροι οίκίαι πλουσίων πολιτών τής Άλβόργης 
έκ τοΰ 17 καί 18 αίώνος μέ τά πολυτελή αύτών 
έπιπλα καί τά; λοιπά; άποσκευάς. Τέλος δέ 
έν ύαλίναις θήκαις θέλουσιν έκτεθή διάφορα 
βιομηχανικά έργαλεΐα έν χρήσει κατά τάς ρη- 
θείσα; έκατονταετηρίδας. Η ιδέα τοιούτου 

Αίνιγμα 489.

Τό πρώτον μου ώ; άρθρον 
δύνασαι νά ζητήσης·

Τό δεύτερον τοιοΰτον 
θέλει; εύρεΐ έπίσης·

Τό τρίτον μου είν άνθο; 
μικρόν καί θελκτικόν.

'Ολόκληρον δέ είμαι 
κτήμα βασιλικόν.

Αίκ. Π. Βασιλειάδου έν ’Αλεξάνδρειά.

Αίνιγμα 490.

Νήσο; μικρά καί άσημο;
Είς τό Αίγαΐον κείμαι· 
Συγχρόνως δμως καί γυνή 
Πεφημισμένη είμαι 
Έπί τινι, δ τάχιστα 
Μαραίνεται καί φθίνει.
Άν είς τήν κάραν μου ποιήσης 
'Ολοσχερή μεταβολήν,
Τότ είς τό σώμά σου εύρήσης 
Λύσιν, ήν σ’ εύχομαι καλήν.

Ίφιγ. Α. Πασσαλίδου έν ’Αλεξάνδρειά.

Αίνιγμα 491.

Δίχως τό πρώτον μου, θνητέ, 
άδύνατον νά ζήσης· 
Ή γή θά ήτο κόλασις 
καί αδης δλ’ ή κτήσις.
Δίχως αύτό ό δφθαλμός 
παντάπασι δέν βλέπει ·
Τό παν ναρκοΰται καί σιγά· 
ό βίο; δέν σέ τέρπει.

*
Τό δεύτερόν μου, δν πηγή 
πτωχείας καί άγώνων, 
Είναι ή μάστιξ τών λαών 
άπάντων τών αιώνων.
Είν’ άναγκαΐον πλήν κακόν 
εί; τόν κοινόν μας βίον 
καταπιέζει τούς λαούς, 
τά κράτη ένισχύον.

*
Τό δλον μου άμφότερα 
τά άνω σοί παρέχει,
Καί είς πολλάς άνάγκα; σου 
πολλάκις σέ συντρέχει.
Ώς φάρμακον ήρωϊκον 
τά πάθη θεραπεύει,
Κ’ έν τούτοι; εί; τό σώμά σου 
διηνεκώ; έδρεύει.

Έμμ. Σολωμός έν Γιουργέβψ.

Νά συμπληρωθώσιν αί 16 αύται λέξεις- αί 
μέν πρώται 8 διά τής προσθήκη; ένός μόνον 
γράμματος, αί δέ άντιστοιχοΰσαι αύτών διά τής

προσθήκης δύο γραμμάτων, δηλ. τοΰ ήδη προστε- 
θέντος καί ετέρου. Τινες αί λέξεις αύται;

Πρόβλημα 493.

Ε Α

Η Μ

Α

Δ

Γ Ν Ν

Έκ τών άνω γραμμάτων νά σχηματισθή άρ- 
χαΐον ρητόν.

ΛΥΣΕΙΣ.
Αινίγματος 485.

Πλοΰς — Ιος = πλούσιος.

Αινίγματος 486.
Όδοί — Πόρος = 'Οδοιπόρος.

Αινίγματος 487. 
Ό συρμός.

Προβλήματος 488.

Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ ΤΗΣ.

(Ποίημα Γ. Ζάλο κώστα.)

Ξυπνώ καί μοΰ είπαν έφυγεν ή κόρη πού άγα-
ποΰσα,

Καί κατεβαίνω στό γιαλό,
Τήν θάλασσα παρακαλώ
Τήν πικροκυματούσα.

— Έγώ τά πρωτοδέχθηκα τ’ άφράτα της τά
κάλλη,

Μοΰ είπε ένα κΰμα, καί γιά αύτό 
Μέ πόθο καί μέ γογγυτό 
Φιλώ τό περιγιάλι.

— Τά μάτια της, έρώτησα, μήν ήσαν δακρυ-
σμένα;

'Ένα άλλο κΰμα μοΰ μιλεΐ·
— Σάν τό χαρούμενο πουλί
Έπήγαινε στά ξένα. —

Τό τρίτο κΰμα έρώτησα· — έμέ γιατί ν’ άφήση 
Νά κλαίω καί νά λαχταρώ;
Περνάει τό κΰμα το σκληό
Χωρίς νά μοΰ μιλήση.

“Ελυσα»’. Τά 473, 474 ό κ. Μιλτιάδης Κορ- 
βέτης έν Άσμοίιν (Αίγυπτο·»)· τό 477 ή δεσποινίς 
Αίκ. Π. Βασιλειάδου έν ’Αλεξανδρείφ, καί ή δεσποι
νίς ’Εριφύλη Κ. Ζέρρου έν Προύση · τά 477, 478 
ή δεσποινίς A. 1. Λ1 παξ εβανίδου έν Ταϊγανίφ καί 
ό κ. Βασίλειος Βασιλάς έν Τεργέστη- τά 481, 
482 ή δεσποινίς Ίφιγ. Α. Πασσαλίδου έν ’Αλεξάν
δρειά.

Πρόβλημα 492. 

ώμη — ώμη 
οιά — οιά 
ώμα — ώμα 
λλο; — λλο; 
σμα — σμα 
ήνο; — ήνο; 
ύσι; — ΰσις 
ηγή _ ηγή.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ.

Ή δημοσίευσις τών ποιητικών ήμών 
Παραρτημάτων άνεολήΰη έπί τινα τεύχη, 
διότι έςηΐοΰντο αί εικόνες τών δύο ποιητών 
’Αλεξάνδρου καί Παναγιώτου αδελφών Σού- 
τσων. Έπειδή δμως μέ δλας τάς έρεύνας 
ήμών δέν ήδυνήθημεν νά τάς έπιτύχωμεν, 
θέλομεν έν τοσούτω διά τοΰ προσεχούς 
τεύχους έπαναλάδει τά παραρτήματα, έπι- 
φυλασσόμενοι νά δημοσιεύσωμεν βραδύτερον 
καί τάς δύο εικόνας, άν τυχόν αύται περι- 
έλθωσιν εις χεΐρας ήμών.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ.
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Παραχαλοϋνται ο'ι έπιστέλλοντες προς τον "Εσπερον νά πέμπωσι τά χειρόγραφα καθαρώς γεγραμμένα, τά όποια δημοσιευόμενα ή μή δέν
έπιστρέφονται.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΝ
ΤΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ ΤΟΤ ΕΝ ΤΕΡΓΕΣΤΗ. ΑΤΣΤΡΟ-ΟΤΓΓΡ1ΚΟΤ ΛΟΤΔ.

’Αναχωρήσεις έκ Τεργέστης·
ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΙΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΑΣ (διά τής διώρυγος 

Σουέζ), είς Χόγκ-Κόγχ, διά Βρεντησίου, Ιΐόρτο-Σαΐδ, Άδεν, Βομβάης, 
Κολόμβου, Πέναγγ καί Σιγγαπώρης τή α'. έκαστου μηνάς είς τάς 
4 μ. μ.

Είς Καλκούτταν διά IIόρτο-Σαίδ, Σουέζ, Αδεν και Κολόμβου τή, 15 'Ιανου
άριου, 15 Φεβρουάριου, 15 Μαρτίου, 15 Αύγουστου, 15 Σεπτεμβρίου, 15 'Οκτωβρίου, 
15 Νοεμβρίου καί 15 Δεκεμβρίου είς τάς 4 μ. μ.

Επί τής γραμμής Τεργέστης-Βομβάης τά ατμόπλοια θέλουσι διανύει 10 μίλια 
τήν ώραν, μεταξύ δέ Βομβάης καί Χόγκ-Κόγκ 9 μίλια.

ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΥΠΤΟΥ. Έκάστην Παρασκευήν εις ’Αλεξάνδρειαν διά 
Κέρκυρας (συγκοινωνία πρδς το Πόρτο-Σαίδ καί τήν Συρίαν).

Πλεωτέρας πληροφορίας δίδει ή έν Τεργέστη Διεύθυνσις καί τδ Γενικόν 
Πρακτωρεΐον τοΰ αύστρο-ουγγρικοϋ Λόυδ έν Βιέννη (Schwarzenberg-Platz άρ. β). 

ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΗΣ. Έκάστην Τρίτην είς τάς 4 μ. μ. είς Ελλάδα 
μέχρι Σμύρνης, εναλλάξ διά Φιούμιον, Βρεντησίου, Πειραιώς, καί διά 
’Αγκώνος κτλ.

ΓΡΑΜΜΗ ΒΡΕΝΤΙΙΣΙΟΥ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Έκ Βρεντησίου τήν Πέμπτην 
έκάστης έβδομάδος το μεσονύκτιον διά Κέρκυραν, Πάτρας, Κόρινθον, 
’Αθήνας καί Πειραιά.

Έκ Πειραιώς διά τοΰ σιδηροδρόμου είς Κόρινθον, καί έκ Κό
ρινθου διά τοΰ άτμοπλοίου έκάστην Δευτέραν, τήν μεσημβρίαν διά 
Πάτρας, Κέρκυραν είς Βρεντήσιον.

Τήν Τετάρτην (έκάστην δευτέραν Τετάρτην άπό 10 ’Ιανουάριου) τή 6 μ. μ. 
είς Φιούμιον, Κέρκυραν, ΙΙάτρας, Κατάκωλον. Καλάυ,ας, Πειραιά, Θεσσαλονίκην, 
Θεσσαλίαν μέχρι Κωνσταντινουπόλεως,

Τό Σάββατον τή 2 μ. μ. είς Κωνσταντινούπολή μέ προσέγγισιν είς Κέρκυραν 
καί Πειραιά· είτα δέ έκ Πειραιώς είς Σύρον. Κρήτην. Σμύρνην, Συρίαν, Θεσσαλίαν, 
καί διά Κωνσταντινουπόλεως είς τούς λιμένας τού Εύςείνου Πόντου (τής μαύρης 9α- 
λ.άσσης) καί τοϋ Δουνάβεως.
ΕΙΣ ΤΥΝΙΔΑ κατά δεκαπενθημερίαν, τήν Πέμπτην άπο τής 4 ’Ιανουάριου 

είς τάς 4 μ. μ. διά ’Αγκώνος, Βάρης, Βρεντησίου, Μεσσήνης, Κα- 
τάνης, Συρακουσών καί Μελίτης (Συγκοινωνία έν Άγκώνι διά Φιούμιον 
καί έκ Φιουμίου).

Είς ΔΑΛΜΑΤΊΑΝ τήν Τρίτην, Πέμπτην καί Σάββατον έκάστης έβδο- 
μάδος.

ΐεο

ΤΟ ΠΕΡΙΚΑΛΥΜΜΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ.
‘Έκαστον τών κομψών τούτων καί έπιχρύσων περικαλυμμάτων 

τιμαται μαρκών 5 (ήτοι φράγκων 6.25) καί άποστέλλεται ελεύθερον 
ταχυδρομικού τέλους.

Κχ" Επειδή κατά τά πρώτα έτη τινες τών Κυρίων συνδρο
μητών ήμέλησαν νά έμβάσωσι το τίμημα τών παραγγελθέντων περικαλυμ
μάτων, καί ώς έκ τούτου προέκυψεν έπαισθητή ζημία, ή Διεύθυνσις έλαβε 
τά γενικόν μέτρον νά μή άποστέλλη τοΰ λοιπού έπ’ ουδέ μια προφάσει 
περικάλυμμα άνευ τής προκαταβολής τοΰ τιμήματος αύτοΰ.

BROCKHAUS’
CONVERSATIONS-LEXIKON.

------- -----------

Εκδοσις ΙΓ'. έπηυξημένη καί διά 400 εικόνων καί γεωγρα
φικών χαρτών κεκοσμημένη.

Τό πλούσιον τούτο Λεξικόν, έν τεύχεσι 240 πρός φοίνικας 50 
έκαστον, θέλει άποτελέσει 16 ογκώδεις τόμους, ών οί 11 έδημο- 
σιεύθησαν ήδη.

Έκαστος τόμος τιμαται- 
"Αδετος μέν μαρκών 7.50. 
Δεδεμενος διά λινού μ. 9. 
ΙΙμεδερμάτενος μ. 9.50.

Έπί ε|αιρετικοΰ χάρτου καί πλουσίως δεδεμενος μ. 15.

ΜΙΛΤΩΝΟΣ

ΑΠΟΛΕΣΘΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 

έμμετρος μετάφρασις

Αλεξάνδρου Σ. Κάσδαγλη.

Εκδοσις πολυτελής μετά εικόνων

ύπό

Gustave l)ore.

Έ ν Λειψία

1884.

W. DRUGULIN.

"Εκδΐδεται κατά τεύχη· τιμή έκαστου 
τεύχους μάρκαι 2.

Μ. MINGHETTI.
Τά πολιτικά κόμματα καί ή τούτων 
έπέμβασις είς τά τής δικαιοσύνης 

καί τής διοικήσεως.

Μετάφρασις έκ τοΰ Ιταλικού 
καί εισαγωγή

Γ. Μικονίου
διόάχτορος τής Νοαιχής.

ΕΝ ΛΕΙΨΙΑι

W. DRUGULIN
1885.

Εορηται παρά τώ τυπογραφείω 
W. Druouliw

έν Λειψία, καί τιμάται φράγκων 5.

Διευθυντής καί έκδότης· Δρ. I. ΤΤΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑι. ELSTER-STR. 4ΐ· 

Τύποις· Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν ΛΕΙΨΙΑι.


