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ΕΙΔΙΙΣΕΙΣ.
Είς μίαν τών Ηνωμένων Πολιτειών τη ; Αμερικής, 

την Indiana, έψηφίσθη ύπό τοϋ νομοθετικού σώματος έπί 
τή προτάοει ίνό; τών μελών, 6 έπόμενο; νόμος*

« Πας πολίτης ύπεοβάς το 3 0  έτος τή ; ηλικίας του 
καί ετ ι άγαμος διατελών Θέλει πληοόνει τοΰ λοιποΰ είς 
τό δημόσιον ταμεΐον κατ’ ετος 50  τάλληρα.

« 11 αύτή διάταξις εφαρμόζεται και είς τους χ η ρ εύο ν
τας, έάν μετά 2ν ετος χηρείας δεν συνέλθωσιν είς δεύτε
ρον γάμον.

« Τά δ’ έκ τοΰ προστίμου τούτου, προερχόμενα χρή
ματα  θέλουν χρησιμεύει είς προικοδότησιν τη ; γυναικό; 
ήτις πρώτη μετά τήν 1 Ιαννουαρίου έκαστου ετου; θέλει 
ύπανδρεύεσθαι. »

—  Αχρι τοΰδε μόνον εί; ύπήρχεν υποβρύχιος τηλέ
γραφο; μεταξύ τή ; Α γγλίας καί τής εύρωπαι'κή; ηπείρου' 
ήδη δε συνες-ήθη ^ετ επ ιτυχ ίας και δεύτερο; μεταξύ  
Βελγίου καί Α γγλ ία ;.

—  Α γγλική έφημερίς δημοσιεύει τα έπόμενα, άποδει- 
κνύοντα πόσην έπιμέλειαν καταβάλλουσιν οί Αγγλοι διά. 
νά καταστήσωσι κοινωτέοκν τήν χρήσιν τοΰ ηλεκτρικού 
τηλεγράφου.

«Η γενική Εταιρία τών ηλεκτρικών τηλεγράφων έδη 
μοσίευσε κατ αύτάς τό πρόγραμμά τη ;. Οί διευθυνται 
αύτή ;, αίτινες είναι κύριοι μεγάλων εμπορικών καταστη
μάτων, ποοτείνουσι νά συστηθή δι’ όλου τοΰ Ηνωμένου 
Βασιλείου τ ί ;  Μεγάλη; Βρεττανίας σύμπλεγμα σιδηοώ/ 
συρμάτων, δι ών οί έργοστασιάρχαι των δπωσοΰν κατο ι- 
κημένων μερών νά δύνανται νά άνταποκρίνωνται πληρό· 
νοντες μόνον μ ίαν πένα τόν μήνα. Προτείνουσι δε πρός 
τούτοις νά παραχωρήσουν είς τούς κυρίους εφημερίδων 
καί είς τού; κυρίους μεγάλο»ν εμπορικών οίκων ιδιαίτερα  
σύρματα καί φρονοΰσιν ότι δύνανται νά συστήσωσιν έπω- 
φελώς πεοΐ τά  εκατόν σύρματα είς τούς κυριωτέρους τ ό - 
που;. Τά κεφάλαια τή ; Ετά-ρεία; ώρίσθησαν ε’ς 2 3 0 ,0 0 0  
λίρας στερλίνας. Τπολογίζουσι δε οτι τό έμπόριον θέλει 
μεταχειρισθή κατά πρώτον 1 0 ,0 0 0  μ ίλ ια  σιδηρών συρ- 
μάτω ν, δ ι'α  θέλουσι δαπανηθή 1 2 5 ,0 0 0  λίτραι στερλί- 
ναι. Τά πιθανά εισοδήματα υπολογίζονται είς 1 0 4 ,0 0 0  
λίτρας στερλ. κατ’ ετος καί ή δαπάνη είς 5 2 ,0 0 0  λ. στ.»

—  Τό πολεμικόν ναυτικόν τής Αανιμαρκίας σΰγκειται 
ήδη άπό 5 πλοία της γραμμής, 7 φρετάτας, 3 κορβέτας, 
4  βρίκια, 3  γωλέτας, 1 κότερον, 8 8  κανονοφόρους, J 
όλκάδα και 5 ατμόπλοια. Τό δέ σώμα τών άξιωματικώ*  
περιέχει 2  ναυάρχου;, 9  μοιράρχου; καί 1 6 8  ύποδεεστέ- 
ρου; αξιω ματικού;.

—  Γράφουσιν έκ Βηρυτοΰ ότι γυνή Βεδου'ί'νου ετεκεν
τέκνα, τά  όποια ζώσι παρ 'έλπ ίδα !

Αναγινώσκομεν ε ί; τόν ΓΙ ρ ω ϊ  ν ό ν Κ. ή 0 υ κ α τή ; Α γγλία ;.
«Νέα τις Κυρία, ύπέστη δυσάρεστον καί παράδοξον 

αποτέλεσμα κατά συνέπειαν απόπειρας τοΰ ζωϊκοΰ μα
γνητισμού.. Η Κυρία αυτη είχεν άποτελέσει μέρος τή; 
«λύσσου δλόγυρα μιας τραπέζης, διά τής έπιθέσεων τών 
δακτύλων. Αμα άπομακρυνθεΐσα τής τραπέζης τρόμο; 
μέγας τήν κατέλαβε αίσθανθεϊσα τούς δακτύλους της δ ι
πλωμένους βιαίως προ; τήν παλάμην καί τοιουτοτρόπω; 
συστελλομένους, ώστε ύπήρχεν αδύνατον νά τούς έπανα- 
γάγη είς τήν φυσικήν των θέσιν.

Πρός παρεμπόδ.σιν τοΰ νά σχ!σο>σιν οί δνυχες τήν πα

λάμην τής χειρός, οί ιατροί διέταξαν να περιβάλωσι τά; 
άκρας τών δακτύλο>ν με βαμβάκιον. Η Κυρία περί ή; ί 
λόγος έτέθη ύπό ιατρικήν έπίσκεψιν άλλά δέν δύναται νί 
ίαθή. Εγγυώμεθα τήν πραγματικότητα τής είδήσεως τα1}- 
της, καί προτρέπομεν τό κοινόν νά είναι προσεκτικώτεροι 
ώς πρός τάς τοιαύτας διασκεδάσεις, τάς ύποτιΟεμένα; 
αβλαβείς.»

—  Καί πάλιν θαλάσσια δυστυχήματα καί πυρπόλ»· 
σιν άτμοπλόου έν Αμερική άναφέρΟυσιν αί τελευταϊαι έφτ,- 
μερίδες, Τό άτμόπλουν Ζ ε ν ν ύ  Λ ί ν δ άναχωρήσαν Ικ
τίνος πόλεως τών Ηνωμένιον Πελιτειών διά Σάν Φραν- 
τσϊσκον τής Καλιφορνίας κατεστοάφη δ ι’ έκρήξεως περί
που 30  μ ίλ ια  μακράν τής πόλεως ταύτης' έφερε δέ 230 
έπιβχτας.

Π εκρ'ηξι; τών λεβήτων συνέβη ήμίσειαν ώραν μετί 
μεσημβρίαν, οτε οί έπ ιβάται έμελ)ον νά καθήσωσιν εί; 
τήν τοάπεζαν* τό θεομόν υδωρ καί ό άτμός εισέβαλαν εί; 
τόν μέγαν θάλαμον καί έκαυσαν ϋπέρ τού; έξήκοντα έπι- 
β ά τα ;, ολους δηλ. τούς έκεΐ εύρεθέντας' τούτων δε εΐκοβι 
έννέα άπέθανον έν άκαρεϊ ή κατά συνέπειαν τών καυμά· 
το ν̂ αύτών.

Ετερον άτμόπλουν έξωκεΐλαν είς τήν ξηράν άπωλέσΟΐ 
ολως διόλου' εύτυχώς δ’ έκ τών 4 00  επιβατών, ους με· 
τέφερεν είς τάς χρυσοφόρου; γα ία ; τής Καλιφορνίας, ον- 
δεις έπνίγη, άλλ’ απαντες έσώθησαν όμοΰ μέ τάς άπο- 
σκευάς των.

Πλοΐον μεταβαϊνον είς τήν Καλιφορνίαν και ς>ερον πολ
λούς έπιβάτας έναυάγησε” περί τά  200  λογίζονται τ« 
θύματα τοΰ δυστυχήματος τούτου.

—  Από τής 1 ϊχνουαρίου μέχρι τής 17  Απριλίου ε. ν. 
άφίχθησαν εις Σάν Φραντσϋσκον 1 0 ,  2 9 5  άτομα, καί 
άνεχώρησαν 9 25  6 .

0  αριθμός τών άτμοπλόων τής Χερσονησιωτικής καί 
Ανατολικής Εταιρείας άναβαίνει ήδη είς 4 0 , ό'ντα όμοΰ 
χωρητικότητας 5 4 , 0 0 8  τόνων καί δυνάρ.εων 1 6 ,0 0 0  
ίππων.

—  Εκ τινο ; αυθεντικής έκθέσεως συνάγομεν οτι κατά 
τό 4 8 5 1  τό έμπόριον τής Α γγλίας μετεχειρίσθη 17 ,6 6 4  
πλοία, χωρητικότητας 3 , 2 1 6 , 1 9 4  τόνων’ έττί δε των 
πλοίων τούτων έπέβαινον 1 3 1 , 2 7 7  ναΰται. Τώ 1852  
τό έμπόριον μετεχειρίσθη 1 7 ,  2 7 0  πλοία, χωρητικότητο; 
3 , 2 1 5 ,  6 5 5  τόνων, φέροντα 1 4 6 ,  2 S 6  ναύτα;. Ατμό· 
πλοα δέ κατά τό 1 8 5 1  ύπήρχον εί; τήν θάλασσαν 520, 
έκτο; τών υπαρχόντων εί; τούς ποταμούς* ησαν δέ χω· 
οητικότητος 1 4 4 ,  7 4 1  τόνων καί εφερον πλήρωμα 10, 
6 6 0  άνδρών' Τώ 1 8 5 2 ,  δ αριθμός τών άτμοπλόων άνε· 
βη είς 5 4 9 ,  χωρητικότητας 1 6 5 , 2 1 9  τόνων, μέ πλήρω 
μα 13 , 2 7 7  άνδρών.

— Κ α τ’ αξιόπιστον άι/.ερικανικήν έοημερίδα, έπί τ ί  
αμερικανικής ήπε’ρου υπάρχουν ήδη 1 0 ,  3 7 0 ,  0 0 0  μαύ
ροι, δούλοι καί έλεύθεοοι. Γούτων 7 , 50 0, 0 0 0  είναι όοϋ· 
λοι έν τχ ΐ; Ηνωμένα».; Πολιτε'αι;, έν τή Βραζιλία, έν ταί: 
ίσπα^ικαΐς καί δλλανδικαΤς άποικίαις' 2 5 0 ,  0 0 0 ,  μέλ· 
λουν νά χειραφετηΟώσιν είς τάς δημοκρατίας τή ; Νδτίοι 
Αμερική;, καί οί λοιποί, 2 , 0 2 0 ,0 0 0 ,  είναι έλεύθεροι.

—  Ανα^ινώσκομεν είς αγγλικήν τινα  εφημερίδα.
«Είς τά ναυπηγεία τοϋ Κ. Σκώτ Ρώσσελ ήρχισαν τήν

κατασκευήν άτμοπλόου τό οποίον θέλει είσθαι τό μεγι-
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ΦΓΛΛΑ110Ν ί· Τ Ο Μ Ο Ε  Α'· ΙΟΠΙΟϊ 1853.

ΠΕΡΙ ΑΑΙΙΘΟΤΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ.

Τής άληθοΰς θρησκείας δ ύψολός καί μόνος σκο
πός είναι νά πα ιδαγω γή τό λογικόν πλάσμα τοΰ 
Θεοΰ, τόν άνθρωπον, φωταγωγούσα αύτόν πρός 
αληθή γνώσιν καί άπόλαυσιν τοΰ εσχάτου τέλους 
καί τής πληρεστάτης εύδαιμονίαςτου. Α λλ ’ όποια 
τις αυτη ; Λ ; α ία  καί μόνη ούσιωδώς ή αλήθεια, 
είς καί μόνος ό κατ ’ ούσίαν καί φύσιν Θεός, ουτω  
μία καί μόνη πρέπει νά Οπάρχη άναγκζίως είς τόν 
κόσμον καί ή άληθής θρησκεία. Και εί μέν α να γ
καία διά τόν άνθρωπον, πρέπει νά συνυπήρχε συγ
χρόνως μέ τήν ανάγκην αύτοΰ, άλλως ψευδής πάν
τως καί έπίπλαστος ή άναγκαιότης της' καί κατά  
τοΰτο παναρχαία ή αρχέτυπος' ώς δέ αναγκαία, 
πρέπει νά συνάόη τή λογική φύσει τοΰ ανθρώπου 
καί έκείνη ένταυτώ  τοΰ Θεοΰ' καί κατά τοΰτο λο 
γική ή φυσική' κα ίώ ς διαγράφουσα τόν άλάνθαστον 
κανόνα τοΰ φρονεΐν καί π ρ ά τ τ ε ι ,  πρέπει νά έκπη- 
γάζη άπό παντέλειον Ον, τουτέστιν άπό αύτόν τόν 
Θεόν καί κατά τοΰτο θεία καί ύπερφυσική. Κ αί τώ  
δντι τόν άσύλητον τοΰτον τών πλεονεκτημάτων 
πλοΰτον πλουτεΐ δαψ ιλέστατα  ή χριστιανική θρη
σκεία, ήτις, κηρυχδέντο; τοΰ Εύαγγελίου, εΤναι ή 
«ύτή άρχαίτυπος θρησκεία πληρέστατα άνεπτυγ-

μένη* διότι μ ία καί ή αύτή π ίσ τ ις  κατά τόν ούρα- 
νοβάμονα έδικαίωσε, δίκαιοί καί δικαιώσει όλων 
τών αιώνων τούς πιστούς λάτρεις αύτής.

Κ ατά τά αψευδή τής πίστεως χρονικά ή α λη 
θής αυτη θρησκεία κατέρχεται μέν άπ’ ευθείας άπό 
τόν Θεόν, χρονολογείται δέ άπό τήν πτώ σιν τοΰ 
πρώτου άνθρώπου, η μάλλον είπείν, άπό τήν δ ια 
θήκην, $ν διέθετο δ Θεός πρός τούς Προπάτορα; 
ήμών (1 ), δτε προεπηγγείλατο αύτοίς δτι σπέρμα 
τής γυναικός συντρίψει τήν κεφαλήν τοΰ ίφεω ς, τοΰ 
έξαπατήσαντος τούς Πρωτοπλάστους' έπαγγελία, 
ήτις προδήλως προεσήμαινε τήν ελευσιν τοΰ Θεαν
θρώπου Ιησοΰ, ος τις άπό τόν καιρόν έκεΐνον προε- 
πηγγέλθη τεχθήναι έκ τής άειπαρθένου καί Θεοτό
κου Μαρίας, τοΰ ανθρωπίνου γένους Λυτρωτή; καί 
Σωτήρ, καί ουτω, γενόμενος άνθρωπος, ών τέλειος 
Θεός, νά καταλύση τοΰ άρχεκάκου τήν δυναμιν καί 
έςουσίαν, Ικανοποιών μέν διά τοΰ Σταυροΰ καί τοΰ 
θανάτου αύτοΰ τήν θείαν δικαιοσύνην, προσανα- 
κτών δέ τοΐς κατά  σάρκα άδελ,φοΐς αύτοΰ όλα τά  
δικα ιώ ματα , απερ δ πρ&ιτόπλαστος διά τή ; έκου- 
σίου αύτοΰ παραβάσεως άπώλεσε. Καί Ικτοτε άρ- 
χετα ι κυρίως νά πραγματοποιήται ή χριστιανική  
π ίστις, πανευκλεής καί ύπερένδοξος διά τόν άνθρω-

(1) Γιν* 3, if·
13



8G Ο Φ 0ΙΝΙ2

πον, ώ ; άναδείξασ* αύτόν ούρανοπολίτην καί κλη
ρονόμον τνίς βασιλεία; τοΰ Θεού.

Α ΰτη , ουσα μέν ώ ; προ; την ούσίαν τ η ; μ ία  καί 
ή αύτη άπό καταβολή; κόσμου, άκολουθήσασα δέ 
ώς πρδ; την άνάπτυξιν τη ; τόν γενικόν νόμο/ τή ; 
φύσεως, έλαβε κατά την έξωτερικήν αύτή ; διαμόρ- 
φωσιν τρεΐ; διακεκριμένα; φάσει;, έξ ών ή μέν 
έμπεριλαμβάνει τό άπ άρχή; μέχρι τοΰ Θεόπτου 
Μωϋσέω; χρονικόν δ ιάστημα' ή δέ, τδ άπό Μωϋ
σέω; μέχρι τού Ιησού Χρίστου" καί ή τρ ίτη , τί) άπδ 
τοΰ I. X . εως τή ; συντελεία; τώ ν αιώνων. Καί 
εί; μέν τδ  πρώτον ή θρησκεία χαρακτηρίζεται ώ ; 
οικογενειακή η Πατριαρχική" ε ί; δέ τδ δεύτερον, ώ ; 
εθνική η Ιουδαϊκή· καί ε ΐ; τδ τρίτον, ώ ; Παγκόσμιο; 
η κύριοι; χριστιανική πληρέστατα ανεπτυγμένη.

Απδ μέν τήν ίεράν Ιστορίαν άρκούντω; πληρο- 
φορούμεθα οτι δ Θεό; Ειπήοξεν άπ άρχή; δ πρώτο; 
τοΰ άνθρώπου ποδηγέτη; καί διδάσκαλο;, δ ιδάξα; 
αύτόν μαθήματα κατά τ ά ; διαφόρου; αύτοϋ κ α τα 
στάσεις καί ήλ ικ ία ; άρμόζοντα, διενεργών ουτο> 
πως, ώ ; τε ή φύσ ι; καί ή χάρι; νά ποοάγωσι τά 
αύτά αποτελέσματα, Τνα δείξη διά τούτου δτι άμ -  
φοτέρων υπάρχει ό αύτουργό; καί Κύριος.

Τήν άρχήν ταύτην λογικώ ; άναπτύσσοντες, έξ ι-  
χνιάζομεν τ ή ; πανσόφου Προνοία; τά  ιερά βήματα, 
ώ ; πρδ; τήν έκτύλισιν καί διάδοσιν τή ; θεία; τ α ύ 
τ η ; καί πανσέπτου θρησκεία;, μή ούσης άλλο είμή 
τώ ν μαθημάτων τούτων τδ αποτέλεσμα. ΙΪ π ίσ τ ι; 
ε ί; ενα Θεόν, ϋποδηλούμενον ύπό τριαδικόν τύπον, 
Δημιουργόν καί Συντηρητήν τών απάντων— ή έκτου  
μηδενό; παραγωγή τοϋ σ ύμ π α ντο ;—  ό μολυσμός 
τής άνθρωπίνη; φύσεως καί ή διαφθορά αύτή ; ενε
κα τή ; τώ ν πρωτοπλάστων ά μ α ο τ ία ;—  ή άνάγκη 
τή ; έξιλεώσεω; καί τοΰ άνακαινισμοϋ, έμφαινομένη 
τρανώ ; ε ί; τά ; θυσ ία; —  ή ύπόσχεσι; θείου λυτρω- 
τοΰ καί Σωτήοος— αί μετά θάνατον ποιναί καί 
ά μ ο ιβ α ί— ή διεξαγωγή καί κυβέρνησι; τοΰ παντό; 
ύπδ τ ή ; θεία; ΙΙρονοία;, ιδού τά  πρώτιστα τοΰ συμ
βόλου άρθρα, τά  χαρακτηρίζοντα τή ; άρχαιτύπου 
έκείνη; θρησκεία; τήν πρώτην έμφάνειαν, ώ ; δ ια 
γράφει αύτά  ό Θεόπτη; Μωϋσής.

Κ αί ή μέν εξωτερική αύτής λατρεία έστερεώθη 
άπδ τήν άρχήν αύτοΰ τοΰ κόσμου. Εκτοτε καθιε- 
ρώθη ήμέρα έορτάσιμος* θυσίαι καί άπαρχαί ίλα-  
στήριοι έπροσφέροντο τώ Θεώ" θυσιαστήρια άνεγεί- 
ροντο" συνθήκαι έτελοΰντο έπ’ δνόματι τοΰ αληθι
νού βεοΰ. 0  πρώτος τής φυλή; ήτο ό Πατριάρχη; 
καί Ιεράρχη; τή ; οικογενειακή; τα ύτη ; θρησκεία;, 
τή ; όποία; τά  πάντα  ήσαν άπλά καί φυσικά. Η δέ 
ηθική, ούσιώδε; α ύτή ; μέρο;, έρείδεται έπί τή ; 
αύτή ; άρχή;, δηλ. έπί τής ιδέα; ένό; Θεοΰ, κυβερ- 
νώντο; τά  πάντα , βραβεύοντος τήν άρετήν καί τ ι-  
μωοοΰντο; άδυσωπήτω ; τήν κακίαν, έπί τών ήθι- 
κών σχέσεων, τών συνδεουσών μεταξύ των δλου; 
τοΰ; άνθρώπου; είς έν κοινωνικόν ήθικόν σώμα διά

τή ; ένθέου συστάσεω; τοΰ γάμου, ο; τ ις  έστίν ή 
βάσ ις τών κοινωνιών καί απάντων τών πολιτευμά
των δ τύπος. Τό σύνολον δθεν τών ύπό Θεοΰ άποκα- 
λυφθεισών τούτων άληθειών πατροπαραδότως δ ια-  
τηρηθεισών μέχρι τοΰ Μωϋσέω;, δυνατόν νά προσε- 
πονομασθή καί φυσική θρησκεία" δχι ποτέ δ τ ιο ί άν
θρωποι άνεκάλυψαν αύτήν διά τοΰ φυσικοΰ φωτός, 
άλλά καθότι τά  δόγματα, ή λατρεία καί ή ήθική 
αύτής, σύμφωνα μέν τώ  δρθφ λόγω, συνάδοντα δέ 
ταΐς χοείαι; καί τη  φύσει τή ; άνθρωπότητο;, καί 
έκείνη ένταυτφ  τοΰ Θεοΰ, φυσικώ; μετοχετεύοντο  
καί έφαπλοΰντο. Καί τ φ  δντι, ή Ιερά Ιστορία δέν 
παριστάνει τ ά ; άληθείας ταύτας ώς τό εξαγόμενον 
τών εξετάσεων καί συλλογισμών, ώς άνακαλύψεις 
κατά διαδοχήν γινομένας, άλλ ’ ώ ; θεοδιδάκτους, 
ώ ; κηρύττει τοΰτο τρανώ; καί τών έθνών ό μέγα ; 
διδάσκαλος, λέγων «Πολυμεοώς καί πολυτρόπως 
πάλαι δ Θεός λαλήσας τοΐς πατοάσ ιν .» (Εβρ. 1 , 1 ) .

Αφοϋ δέ ή Πατριαρχική έκείνη οικογένεια, πρός 
ήν έναποταμιεύθησαν τά θεία τή ; π ίστεως κειμή
λ ια , άποκατέστη έθνος* ή τά πάντα πρδ; τό βέλτιον 
οικονομούσα Τψιστο; Πρόνοια ηΰδόκησε νά άνα- 
πτύξη  είς αύτό θρησκείαν έθνικήν, συνάδουσαν μέ 
τάς περιστάσεις καί τδ πνεΰμα τοΰ αίώνος έκείνου 
καί τοΰ έθνους· καί αυτη έστίν ή Ιουδαϊκή. Πλήν, 
έπί τής νέας ταύτης οικονομίας δ Θεός δέν άπεκά- 
λυψε νέα δόγματα, ουτε άγνως-α έντάλρ ατα ηθική;" 
διότι τοΰ Μωϋσέω; καί τών Ιουδαίων ή θρησκεία 
εστιν αυτη έκείνη τοΰ Νώε καί τών πρδ καί μετ αύ
τόν Πατριαρχών. 0  Δεκάλογο; υπάρχει ά ναμ φ ι-  
βόλω; εί; αιώνα τδν άπαντα δ ήθικό; κώ δη; τή ;  
φύσεως, διαγράφων τ ά ; «διαρρήκτου; σχέσεις μ ε
ταξύ ποιητόΰ καί ποιήματος. Αλλά μόνην τήν άρ- 
χαίαν π ίσ τ ιν , έκ παραδόσεω; διατηρηθεΐσαν, παρε- 
ξέτεινεν, άποκαταστήσα; αύτή/δημοτικωτέραν καί 
έπιφανεστέραν μέ γραπτού; νόμου;, κανονίζοντας 
τήν εξωτερικήν λατρείαν, τάς θυσία; καί τ ά ; τελε- 
τάς, μέ Ιεραρχίαν,τήν δποίαν άνεδέχθη ή μόνη φυλή, 
τοΰ Λευ'ί'. Οθεν ή παναρχαία Παράδοσι; ητο τόχρη-  
στήριον, είπεΐν ούτως, δπεο ώφειλον νά συμβου- 
λεύωνται, ίνα μένωσι πις·οί εΐ; α ύ τ ή ν  άπό τδ δποΐον, 
δσάκι; άπεμακρύνοντο, έξετραχηλίζοντο εί; τή ; ε ί-  
δωλολατρεία; καί κακοδαιμονία; τά  άχανή βάρα
θρα «Μνήσθητε, έλεγεν δ ένθου; έκεΐνο; τών α ΐώ -  
των νομοθέτη;, μνήσθητε ήμέρας α ’.ώνο;" σύνετε έτ ι 
γενεάς γενεών, έπερώτησον τόν πατέρα σου κα ίάναγ-  
γελεΐ oot, τού ; Πρεσβυτέρου; καί έροΰσι σοι.» 
(Λευτ. 3 2 , 7).

Κ αί αυτη ή Ιουδαϊκή θρησκεία ητο προετοιμασία 
διά τήν πλέον άνεπτυγμένην καί γενικήν Αποκάλυ- 
ψιν, δοθεϊσαν οτε τδ Ανθρώπινον πνεΰμα κατέστη  
πρός τήν άποδοχήν τη ; επιδεκτικόν. Ο καιρό; ού
το ; έφθασεν, δτε ήλθε τό πλήρωμα τοΰ χρόνου, καί 
έπληρώθησαν έντελώ; δλοι οί διά στόματο; τών  
Θεόπνευστων Προφητών προκαταγγίλθέντε; θειοι
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χοησμοί. Τότε καί δ Μονογενή; υιό; καί λόγο; τοΰ 
ΙΙροανάρχου Θεοΰ καί Πατρό; έπεδήμησεν έν ήμϊν 
καί έκήρυξεν ύπδ τό δνομα Εύαγγελίου τήν Παγ
κόσμιον ταύτην θρησκείαν, τελεσιουργήσα; τό κο
σμοσωτήριον τ ή ; ήμετέρα; άπολυτρώσεω; Μυστή
ριον καί συστήσα; δχι πρόσκαιρον έγκόσμιον βα
σιλείαν, ώ ; οί Ιουδαίοι έπίστευον, άλλά τήν ούρά- 
νιον καί αιώνιον. «Η βασιλεία , ελεγεν, ή έμή ούκ 
ές-ιν έκ τοΰ κόσμου τούτου» (ΐω, 1 8 ,3  6). Ο Χρι- 
ς-ιανισμό; άρα είναι ή Παγκόσμιο; θρησκεία, έκείνη 
τοΰ λογικοΰ, τή ; καρδία;, δλου έν γένει τοΰ ανθρώ
που" ό έσχατο; σκοπός, πρός t'i πέρας λαμβάνουσιν 
άπασαι α ί προηγηθεΐσαι προετοιμασία'.. Διότι δ άν
θρωπος, δσον ήθελεν άναπτυχθή καί πολιτευθη, 
δφείλει πάντοτε νά είναι χριστιανός" καί δι άλλου 
μέσου δέν δύναται νά άπολαύη τοϋτο, ή διά μόνου 
τοΰ Εύαγγελίου. Δι’ αύτοΰ ναί άνεπτύχθησαν αί 
ύψηλαί άρχαί τής Παγκοσμίου ηθικής, τή ; κοινωνι
κής άγάπη ;, τή ; αληθινή; άδελφότητο;, τή ; ίσότη- 
το; τών δικαιωμάτων καί χρεών, τή ; λογική ; έλευ- 
θερία;, τής αύταπαρνήσεω;, ένί λόγω , άπασών τών 
γενικών καί ατομικών άρετών.

Εκ τή ; συντόμου τα ύτη ; ύποδείξεω; τώ ν τριών 
τή ; Θεοπαραδότου ταύτη ; θρησκείας έξωτερικών 
καθολικών φάσεων, ώ ; πρό; τήν άρχήν, άνάπτυξιν  
καί τελειοποίησιν α ύτή ;, καθορώμεν τή ; Τψίστου 
Προνοία; τόν σκοπόν, διοδεύσαντα τήν αύτήν, μέ 
τήν πνευματικήν καί κοινωνικήν τοΰ άνθρώπου άνά- 
πτυξιν , εύθείαν γραμμήν. Αύτη ήρχισε μέν μέ τήν 
οικογένειαν, π^οώδευσε δέ μέ τό εθνο; καί κατέστη  
Παγκόσμιο;. Κ αί ή μέν οικογενειακή ή Πατριαρχι
κή διήρκεσεν άχρι; δτου ή οικογένεια άποκατέστη  
εθνο;* ή δέ εθνική ή Ιουδαϊκή, έω; ού οί λαοί άνα- 
πτυχθέντε; καί πολιτευθέντε; έγιναν έπιδεκτικοί νά 
σχηματίσω σι Παγκόσμιον κοινωνίαν, καί αυτη  
διαιωνισθήσεται άχρ·; ού συμπεριλάβη άπαξάπαν- 
τ α ;  ε ί; τήν βασιλείαν τοϋ Θεοΰ. Η τοΰ Ιησοΰ Χρι- 
στοΰ άρα θρησκεία ούκ έστιν ούσιωδώς νέα άλλ'ή  
πραγματοποίησι; ένό; σκοποΰ, μορφωθέντο; άπ’αίώ- 
νο; ύπό τή ; τά  πάντα διεπούση; πανσόφου Προ
νοία;· τό τέρμα τή ; Οικοδομής, ής τά  θεμέλια προ- 
κατεβλήθησάν άπδ τήν δημιουργίαν τοΰ κόσμου. 
Προώδευσε μέν μέ τήν πρόοδον τών αιώνων, δέν 
έφάνη δμοις όποία τ ις  ήτο, είμή καθ 8ν καιρόν δ 
Αριστοτέχνης άπεπεράτωσε τό έργον του" οστις, 
έλθών, δέν κατήργησε τά  άρχαΐα τής πίστεως κει
μήλια, άλλά μόνον τό κάλυμμα αύτών περιεΐλε" 
καί ουτω; άνεκαλύφθη τοΐς πάσι λαμπροτάτη ή 
αλήθεια. Κ αί ιδού ή τελειοποίησις, τή ; δποία; οί 
ύλόφρονες εκείνοι δέν ήσαν επιδεκτικοί, «Ούκήλθον, 
έλεγε, καταλύσα ιάλλά  πληρώσαι» (Ματθ. 5 , 17). 
Κ αί οί μέν θείοι Απόστολοι έδίδαξαν ήμάς, δτι δ 
αιώνιο; λόγο;, δ κατελθών άπ’ ούρανοΰ ϊνα  φωτίση  
καί σώση τόν άνθρωπον, είναι δ αύτό; έκεΐνο;, δς τ ι ;  
καί τόν έπλασε καί τόν έπαιδαγώγησεν. Οί δέ Θεο~

φόροι Πατέρε; άπαξάπαντε; ένί σ ιό μ α τ ι συνεδοξο- 
λόγησαν καί εξύμνησαν τήν ένδελέχειαν καί διαιο)- 
νιότητα τή ; θεία; καί άμωμήτου ήμών θρησκεία;. 
Οθεν ήδύνατο ποτέ ανθρώπινον πνεΰμα νά συλλαβή 
καί νά πραγματοποιήση τοιοΰτον ύψηλόν σχέδιον, 
έμπεριλαμβάνον άπασαν τήν τών αιώνων διάρκειαν;

Τοΰ σχεδίου τούτου τδ ς-αθερόν καί δμοιόμορφον, 
δπερ άριδήλως καταφαίνεται έπί τή ; φύσεοις, ώ ; 
έπίση; καί έπί τή ; θρησκεία;, μαρτυρεί τρλνώ τατα  
θείων ένεργειών ιδ ια ίτατον καί άδιαφιλονείκητον 
χαρακτήρα, έν ςο άπ έναντίας τό άστατον καί σα
θρόν, τδ ε ί; άπαντα έν γένει τά  άνθρώπεια συστή
ματα παρατηρούμενον, προδίδει έναργέστατα τών  
αύτουργών τό έπισφαλέ; καί ολισθηρόν. Καί τη άλη- 
θεία, έξετάζοντε; καθ έαυτόν τόν άνθρωπον εί; τάς 
φυσικά; ένεργεία; και επινοήματα αύτοΰ, ιδίο); ώ; 
πρός τήν θρησκείαν, βλέπομεν αύτόν ουδέποτε πα-  
ραγαγόντα στερεόν τ ι καί αύτοτελές. Ας καταβοαί 
δσον θέλει καί ά ; διαρρήγνυται τών θεϊστών, ή μάλ
λον θεοβλαβών,ή καταχθόνιος σπείρα, αύτό τοϋ φυ
σικού λόγου τό ύπερσάρκωμα, δτι τώ ν  φιλοσόφων 
αί βαθεΐαι μελέται, τό ήθικόν αύθόρμητον, ήρκεσαν 
μόνα πρός πραγματοποίησιν καθαρά; καί άκραι- 
φνοϋ; θρησκεία;.

Αλλ’ εί μέν αληθές, δτι διά μόνου τοΰ λόγου καί 
τή ; έπαγωγ-ή; αί συλλήψει; αύτα ι Α.ον μέν δέν ήθε
λον άρά γε είσθαι καί κοιναί μεταξύ δλων τών φιλο
σόφων; έν ώ άπ’ έναντία ; τό άδιάλλακτον τών δ ια 
φωνιών καί άντιφάσεων προδήλω; καταψεύδει τοΰ
το" Β/.ον δέ, έξ απαντο; ήθελον είσθαι καί περιο- 
ρισταί, ώ ; καί ή άντιληπτική ήμών Ικανότης, άλ 
λως δέ, ήθέλαμεν τό άπειρον έν τ φ  πεπερασμένφ 
καταφάσκει" καθότι άπαξάπασαι αί περί Θεοΰ κα ί 
θείων πραγμάτων γνώσεις μας, ώ ; απείρων καί 
ύπερκαταλήπτων αντικειμένων δηλω τικα ί, ύπερπη- 
δώντων τά στενά τοΰ λογικοΰ όρια, είναι καί αύταί 
το ιαΰτα ι, καί μόνον τή π ίστει καί διδασκόμεναι καί 
πιστευόμεναι «δ ιότι τό γνωστόν τοΰ Θεοΰ φανε
ρόν ές-ιν έν αύτοΐς, δ γάρ Θεός αύτοΐς έφανέρωσε». 
(Ρωμ. 1 , 19 ) . Εί δε πάλιν διά τοΰ ήθικοΰ αύθορμή- 
του αύτήν προσεπορίζοντο, δχι πλέον διά τοΰ λό
γου. Κ αί ποιο; ποτέ πρό; θεοΰ! ήθελεν άποφασίσει, 
παρεκτδς τοΰ άφοονο;, νά καταταχθη εί; τήν ση
μαίαν το ιαύτη ; παραλόγου θρησκεία;, μή ουση; 
άλλο η  εί μή τοΰ αύθορμήτου ή, μάλλον είπεΐν, τών 
άνθρωπίνων παθών τό έκμαγεΐον; καί έπί το ιαύτη; 
νά στηρίξη άπάσα; αύτοΰ τ ά ; έλπίδα;, τδ άκρον 
έφετδν καί τό έσχατον τέλο ;το υ ; η ποιο; πεφοιτι- 
σμένος άνωθεν πιστεύσει πώποτε καί λατρεύσει 
τοιοΰτον Θεόν, δποΐον οί Θεϊσταί, έστω καί οί συ-  
νετώτεοοι τών αρχαίων, ουτω πω; έχαρακτήρισαν; 
»ίΐδε μέν άθανάτην κεφαλήν έχει, ήδέ νόημα"
«Σώμα δέοί περιφεγγέ;, άπείριτον, άς-υφέλικτον, 
«Ατρομον,δβριμόγυιον,ύπερμενέ;, ώδε τέ τυκ το .( ί)

(1) λιτασπ. Ορφ. IV, 31.
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Αλλ’έάν μέν καί παρά τοϊς άρχαίοις έθνεσιν ανα
φαίνετα ι τ ις  καθαοα περί ©εοΰ διδασκαλία, ύπάρ- 
χει άναμφιβόλως άκήρατον μάλλον τής άρχαιτύπου 
παραδόσεως λείψανον, ή τοϋ λογικού άνακάλυψις 
άγνή. Ο-s δε τφ  δντι άπαντώ ντα ι θείας άποκαλύ- 
ψεως ίχνη πολλαχοΰ παρά τοϊς έθνικοΤς διεσπαρμέ
να , γίνετα ι κατάδηλον καί έκ πολλών μαρτυριών 
Φιλοσόφων αρχαιότατων καί Ποιητών, άναφερόν- 
τω ν ένίοτε καί αύτάς τάς λέξεις της θείας Αποκα- 
λύψεως, κατελθούση; βεβαίω ; διά τών Χαλδαί&)ν 
καί Εβραίων, ένοίς έναποταμιευμένη ητο τών θείων 
τούτων αληθειών ή ίερά παρακαταθήκη, ώς βέβαιοι 
τοϋτο καί ό αρχαίος ούτος τοϋ Απόλλωνος χρησμός. 
«Μοϋνοι Χ αλδάϊοι σοφίαν λάχον' ήδ’ άρ’ Εβραίοι, 
«Αύτογένεθνον άνακτα σεβαζόμενοι Θεόν ά γ νώ ;.( ΐ)

Κ αί είς μάτην ναί οί νέοι θε ϊστα ί, οί τά  τών άρ
χαίω ν άναμασήσαντε;, φυσιούμενοι είς το λογικόν 
τ ω ν , ύποστηρίζουσι τδ σαθρόν καί άνεμώλιον τής 
το ια υτη ; φυσικής τω ν θρησκείας οικοδόμημα. Οί 
το'.οϋτο'. άνατραφεντε; είς τδν κόλπον τοϋ Χ ρ ιστια 
νισμού μέ τόν ζοιοπάροχον τή ; θείας Αποκαλύψεω; 
άρτον, άφ ου καλώ ; έλιπάνθησαν, έπαχύνθησαν, 
Ιπλατύνθησαν ε ί; τάς γνώ σεις, άπολακτίσαντε; είς 
την παλινωδίαν τω ν, έγκατέλιπον αύτήν οί άγνώ- 
μονες, κατακαυχώμενοι ήδη, δτι δήθεν διά τοΰ λο
γικού καί τώ ν ερευνών άνεκάλυψαν τά  πάντα , καί 
αύτόν τόν αληθή Θεόν ίδ ία ις αίσθήσεσιν έγνων. Πλήν 
βεβαιωθήτωσοιν δτ ι, εί μή ήκουον έξ άπαλών ονύ
χων τάς  άληί’είας ταύτα ς, ήθελεν είσθαι πάντω ; 
καί παρ’ αύτο ί; ή αληθή; Θεοσέβεια α ίω νίω ; έσφρα- 
γισμένον βιβλίον, καί κε/.λεισμένο; Παράδεισο;, ώ; 
καί παρά το ϊ; δ ιδασκάλοι; αύτών, οΰ; περ με τά  ίδια  
φυσικά των χρώματα έζωγράφιβε καί ό πεφ ω τι
σμένο; Παϋλο; πρός παραδειγματισμόν μεν τών 
μαθητών, αισχο; δε τών διδασκάλοιν τούτων είπών- 
«δ ιότι γνόντε; τόν Θεόν'(καί βεβαίω; έξ Αποκαλύ
ψεω ;, ώ ; 6 'ίδιο; προηγουμένοι; άπεφηνατο, ό γάρ 
Θεό;, λέγει, αυτο ί; έφανέρωσεν) ούχ ώ ; Θεόν έδό- 
ξασαν ή ευχαρίστησαν, άλλ’ έματαιώθησαν έν το ϊ; 
διαλογισμοί; αύτών, καί έσκοτίσθη ή ασύνετο; αύ
τών καρδία. Φάσκοντε; είναι σοφοί έμωράνθησαν, 
κα ί ήλλαξαν τήν δόξαν τοϋ άφθαρτου Θεοϋ . . . 
St0 καί παρέδωκεν αύτού; ό Θεό; έν τα ϊ; έπιθυμίαις 
τώ ν καρδιών αύτών ε ί; ακαθαρσίαν, τοΰ άτιμάζε-  
σθαι τά  σώ ματα αύτών έν εαυτοί;· ο ΐτινε; μετήλ- 
λαξαν τήν αλήθειαν τοϋ Θεοϋ έν τώ  ψεύδει, καί 
έσεβάσθησαν καί έλάτρευσαν τη κτίσει παρά τόν 
κ τ ίσ αντα , δ; ευλογητό; ε ί; τούς αιώνας. Αμήν. Διά 
τοΰτο παρέδωκεν αύτούς δ Θεός είς πάθη ατιμ ίας.

. . . Κ α ί καθώς ούκ έδοκίμασαν τόν Θεόν έχειν 
έν έπιγνώσε:, παρέδωκεν αύτούς δ Θεό; είς άδόκι- 
μον νοΰν, ποιεϊν τά  μή καθήκοντα, πεπληρωμένους 
•πάστ) αδικία, πορνεία, πονηρία, πλεονεξία, κακία' 
μεστούς φθόνου, φόνου, Εριδος, δόλου, κακοηθεία;'
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ψ ιθυρ ιστά ;, καταλάλους, θεοστυγεΐ;, ύβριστάς, ύπι*  
ρηφάνους, αλαζόνας, έφευοετάς κακών, γονεϋσιν 
απειθείς, άσυνέτους, «συνθέτους, άστόργους, ασπόν
δους, άνελεήμονας- οιτινες τό δικαίοιμα τοΰ Θεοϋ 
έπιγνόντες, δτι οί τά  το ιαΰτα  πράσσοντες άξιοι θα
νάτου είσίν, ού μόνον αύτά ποιοΰσιν, άλλά καί συν- 
ευδοκοϋσι τοϊς πράττουσι.»  (Ρωμ. 1 , 2 1 — 32.),

Ναί, ή γενική πεϊρα, χρονολογουμένη έπέκεινα 
τών έπτακισχ ιλ ίω ν ένιαυτών, υπάρξει πΐΐστίκο>τά- 
τη καί έμμάρτυρος άπόδειξις δτι τοΰ άνθρώπου τό 
λογικόν, έστερημένον τή ; θείας Αποκαλύψεως, είναι 
ώς τυφλός τις  Γ ίγας, ύποψαύων καί ί/νηλατών έν 
πλήρει μεσημβρία* καί δτι παρεκτός αύτής, πάντα  
έν γένει τά  άνθρώπεια, μΰθοι, αντιφάσεις καί γε 
νική διαφθορά. Καί τοιαύτη έστάθη μ άλιστα  ή οί- 
κτοά κ α τά στα σ ι; τοϋ ανθρωπίνου γένους, άπομα- 
κρυνθέντος άπό τά  μαθήματα τοΰ Δημιουργοϋ καί 
Θεοϋ του, έξαιρέτ&ί; καθ ήν έποχήν προσήγγιζε τής 
τελικής άναπτύξεως καί παλιγγενεσίας δ προω- 
ρισμένος έκεϊνο; καιρός.

II άληθής λοιπόν Θεοσέβεια ούκ εστιν άνθρώποιν 
άνακάλυψις, άλλ' άποκάλυψι; ζώντο; Θεοϋ, ούχί 
τοΰ φυσικοϋ λόγου προϊόν, άλλά τοΰ αιωνίου Λόγου 
καθαρωτάτη καί πάναγνο; διδασκαλία, τήν δποίαν 
κατέστησεν άπολύτω ; άναγκαίαν τοΰ πρώτου άν
θρώπου ή έπιθανάτιο; εκπτωσις (πηγή τής oelσχ ι
στού τοΰ βροτείου γένους διαφθοράς') άφ’ δτου κ υ 
ρίως πραγματοποιείτα ι, ώς είδομεν, καί δ κατ’ ού- 
σίαν χριστιανισμός, ή ή Ευαγγελική π ίσ τ ις , ήτις  
διερχομένη τάς γενεάς τών γενεών έτρεφεν ώς άρ
τος ζω ή; τού; πεινώντας, έφω ταγώ γει ώς Θεοϋ 
απαύγασμα τούς έν σκότει καί σκιάς θανάτου κα-  
θημένους, καί ώς φωνή Κυρίου Παντοκοάτορος άν- 
τήχει τρομώδης μέν κατά τών έξανισταμένων, πχ-  
ρήγορος δε πρός άπαντας τούς πιστούς λάτρεις α ύ 
τής, έμπνέουσα έπανειλημμένως είς τάς ψυχάς τω ν  
τά ένθεα περί τοΰ Λυτρο>τοΰ ευαγγέλια, καί προε- 
τοιμάζουσα διά τής πίστεως τήν άποκαραδοκίαν. 
Καί έκτοτε διαμένει ώς βράχος αιώνιος, δν περ δεν 
'ίσχυσαν νά παρασαλεύσωσιν ουδέποτε ούτε λάβρων 
ΰετών κατακλυσμοί, ούτε κατα ιγ ίδε; διαφθορά;, 
ούτε τρικυμία ι παθών, ούτε κεραυνοί δ ιωκτών, άλ
λά πάντα  άπέναντι αύτή ; συντριβόμενα μετά βρα- 
σμοΰ, καί ώ ; παμφόλυγε; έκμηδενοΰμενα, άνεδεί- 
κνυον ετι μάλλον τήν ίσχύν καί τό μεγαλουργόν τη ;.  
Καί έν τέλει έπ έσχάτων τών χρόνων διεδόθη πα- 
νακήρατο; καί ανεπτυγμένη εί; πάντα τόντετοαπέ-  
ρατον κόσμον' έστερεώθη μέν έπί άρραγεϊ καί άσα- 
λεύτ&ρ πέτρα, τήν δποίαν ούδ’ αύτα ί αί καταχθόνιοι 
δυνάμει; μετακινήσουσι πώποτε' έπεσφραγίσθη δέ 
καί ήγιάσθη μέ τό πανάγιον α ίμα τοΰ θεμελιωτοΰ 
τη ;' καθιερώθη δέ καί προςεπεβεβαιώθη μέ τά ; δμο- 
λογία; άπειραρίθμων μυριάδων Α γίων Μαρτύρων 
καί διδασκάλων, καί ήδη διαμένει ακμαία καί π α -  
νάμωμθ(' καί ουδέποτε παυσει μεταξύ τοΰ περιου-:
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βίου λαοΰ τοϋ Θεοϋ, τοϋ νέου Ισραήλ τοϋ όρθοδό- 
ξου πληρώματο;. Κ αί το ιαύτη υπάρχει ή ήμετέρα 
θρησκεία, ή πολυτιμοτέρα καί εύκλεεστέρα κληρο
νομιά τώ ν πατέρων μα;· θεία μέν, ώ ; ϊδομεν, είς τήν 
άρχήν της, οικονομική δέεις τήν άνάπτυξιν καί διά- 
δοσίν της, ύπερφυσική, αύτοτελεία καί αμετάβλη
τος είς τήν τελειοποίησιν καί στερέοισίν της. Αλή- 
θειαι, προσβεβαιούμεναι ύπό τής Α. Γ. τής μόνη; 
άλανθάστου τής πίστεως πηγής. Αΰτη άνεγέννησεν
. ~ > , ϊ , /  , /  , γημας και επ εσχατο>ν ανεσωσεν ε/- των ςοφερων 
τοΰ αδου κευθμόνων' έσεται δέ καί τών εύκταιοτέ- 
ρωνέλπίδων καί τήςπροσκαίρου καί αιωνίου εύκλειας 
καί δόξης ήμών ή έδραιοτάτη Κρηπίς.

At αύτής καί άτομα καί εθνη καί λαοί άπολαύσουσι 
νέαν άνάπλασιν καί ζοίήν- αί πολιτεϊα ι π α γ ΐ6>τέρα; 
καί κοινωφελεστέρας θεσμοθεσίας. Α ί έπ ιστήμαι, 
αί τέχναι, α ί βιομηχανίαι, δλη ή ανθρώπινος οίκο
νομ-ία λογικωτέραν τελειότητα , καί σκοπιμιοτέραν 
χρησιμότητα1 καί δ κόσμος άπας, ένί λόγω, τήν 
ηθικήν Παλιγγενεσίαν καί έφικτήν εύδαιμονίαν του, 
ήτις πραγματοποιηθήσεται τότε, δταν δ χρ ιστια 
νισμός κατασταθη μόνον πρακτικός κανών. Οταν 
δηλαδή δαμάσας καθ’ ολοκληρίαν τό εχθρικόν τοΰ 
παλαιού ανθρώπου στοιχειον, ένσαρκωθη έν τώ  νέω 
άνθρώπω, γενόμενος νους, αίσθημα καί συνείδησις. 
Κ αί τότε δή τότε άρθήσεται άφ’ ήμών ή βασιλεία  
τής δουλεία; τού' κόσμου καί παγιωθήσεται άπ ά 
κρων ειο; άκρων τή ; γή ; ή βασιλεία τή ; ελευθερία; 
τών τέκνων τοϋ Θεοϋ.

Αν δέ καί ή άληθή; θρησκεία, ώ; έκ τών προη
γουμένων έξάγετα ι, ύπάρχη πάντοι; δώρον Θεοϋ 
πανυπέρτιμον, άπ’ ούρανοΰ κατελθόν, πλήν έφαρ- 
μοζομένη καί έξασκουμένη έν τώ  άνθρωπο) ύπάγε- 
τα ι άναμφιλέκτω ; ε ί; τόν νόμον τώ ν έργων αύτοΰ. 
Ο ,τι λοιπόν καί δπω; ή θεία πρόνοια άπετέλεσεν 
έπί τή ; ολοκλήρου οικονομία; τοΰ σχεδίου καθό
λου καί διόλου, τοΰτο αύτό άποτελοΰσιν έν μέρει 
καί έπί τά  καθ’ εκαστα τά  όργανα αύτή ;. Λ ; 
το ιαΰτα δέ ύπάρχουσι, πρώτον μέν αί άρχαί καί 
έξουσίαι, αί παρά Θεοϋ τεταγμ ένα ι κατά  τόν 
Απόστολον (Ρο>μ. 1 3 ,  4.) ινα κυβερνώσι καί άγα- 
θοποιώσι τού; λαούς,ώ ; διάκονοι τή ; θεία; Προνοία; 
του, προασπιζόμενοι καί προάγοντε; τήν θρησκείαν, 
ή; ύπέρτατοι Προστάται καί τιθηνοί (Πσ. 4 9 , 23)  
ύπ’ αύτοΰ τοΰ Θεού έτέθησαν’ δ ιότι άνευ αύτή ; αί 
κοινωνίαι άποβαίνουσι πλέον ώ ; άγέλαι κτηνών, 
συναγελαζόντων δίχα σκοπού καί τέλους. Δεύτερον 
δέ δ Ιερό; Κλήρο;, τοΰτο τό ύπό Θεοϋ προσδιορι- 
σθέν, ώ ; είπεϊν, χρηστήριον, δπω; μετοχετεύη τή ;  
αιωνίου ζω ή; τά  ενθεα ρήματα έν τώ  κόσμω καί 
paivij έπ’ αύτώ  τή ; δραστική; αύτού χάριτο; νάμα
τα  τά  καθάρσια. Η θρησκεία, καίτοι έχουσα ανε
ξάρτητον άπό τόν κλήρον τήν ΰπαρξιν, ήνπερ αύ
τό ; μάλλον έξ αύτή ; λαμβάνει, μ ’ δλον τοΰτο καί 
ζη καί κινείται έν αύτώ καί δι’ αύτοΰ. 1Ϊ προαγωγή

άρα καί ή τελεω ποίησι; έκείνου, εΤναι προαγωγή 
καί τελειοποίησι; αύτής. Οθεν δ Ιερός Κλήρος ύπάρ- 
χει άναμφιβόλως τή ; θρησκείας}] ζωή,ώς ή θρησκεία 
τή ; κοινωνία; έν γένει ή ψυχή.

Φ. Κ. I.

ΨΙΙΦΟ ΘΕΤΙΚΗ
( ΐπ ό  Κ . Σακελλαροπούλου.)

Καθώ; οί τοίχοι καί αί δροφαί τών ναών, καί 
τών στοών, κα ιτώ νο ϊκ ω ν, έκοσμοϋντο διά γραφών, 
ή γραπτών ποικιλμάτων, οΰτω καί τά έδάφη αύτών  
χρείαν ειχον άναλόγου τινό ; στολισμού. Αλλ’ έπειδή 
εικόνες, διά χρωμάτων απλών γεγραμμέναι, είς 
τήν ύπό τών ποδών τρίψιν δέν έδύναντο νά άντέ- 
^ωσιν, ανάγκη ήτο νά εύρεθή άλλο είδος ζοιγραφη- 
μάτων, συγκειμένων έκ σκληρών καί δυσφθάρτων 
στοιχείο>ν. Οΰτοι λοιπόν εύρεθη ή ψηφοθετική, ή τ ι;,  
κλάδος ουσα τή ; γραφική;, άπεργάζεται ψηφοθετή
ματα , ή ψηφολογήματα, ή έμβλήματα, συνθέτουσα 
ψήφου; μ ικρά; καί ποικιλοχρόου;, καθ’ δμοίωσιν ει
κόνων γραπτών.

Π ψήφω σι; παρά το ϊ; μεταγενεστέροι; καλείτα ι 
μουσείωσι;, καί τό ψηφοθέτημα, μουσεϊον ή μ,ου- 
σείωμα, καί μουσειώτη; δ ψηφοθέτη;' δθεν παρά 
Ρωμαίοι; m usivum , m useum , opus m u sivura , 
opus m usejum , καί έκ τούτου παρά το ϊ; νεωτέ- 
j}oi; m usaico, m osaique, m osaik , καί παρά Βυ- 
ζανη νο ϊ; πάλιν μουσάκιον.

ΐ ΐ  τέχνη αΰτη ήτο παρά το ΐ; ήμετέροι; προγό- 
νοι; άρχαιοτάτη (L elronne, Peinture m u ra le , 
p. 307). Φαίνεται δμω; δτι καί οί Α ιγύπ τιο ι είχον 
ήδη εΐδό; τ ι ψηφοθετημάτων (Champ. F ig e ac , 
E iiypte, p. 2 00 ), καθώς έγνώριζον νά κατασκευά- 
ζω σι καί ψήφου; χυτάς, έκ τώ ν δποί&ιν ήσαν τά  
τών κροκοδείλων ένώτια, «άρτήματα  λ ίθινα  χ υτά ·  
ώ ; Ιστορεί δ Ηρόδοτο; (Εύτέρπ. 69) .

Η άρχή τών ψηφωτών έργων γενικώ ; αποδίδο* 
ται ε ί; τού; ανατολικού; λαού;, οιτινες, κατά μ ί
μησή  τώ ν λαμπρών ταπήτω ν, διά συνθέσεω; σκλη
ρών λ ίθω ν, πολυειδώ; κεχρωματισμένων, καί τε-  
χνηέντω ; συνηρμοσμένων, άπειργάζοντο έπί τών  
οροφών, καί τών εδαφών, καί τών τοίχων άνθη, καί 
ζώ δια, καί άλλου εϊδου; κοσμήματα. Ολίγον δμω; 
οί άνατολικοί έπλησίασαν τό αληθινόν κάλλος. Είναι 
μέν πιθανόν δτι οί Φοίνικες έγνώριζον την ψήφωσιν, 
άλλ’ ή εντέλεια, καί ή γλαφυρότης, τήν δποίαν άπ α ι-  
τοΰσι τά  τεχνουργήματα, είναι τών Ελλήνων. Ούτοι 
είσιν οί δυνηθέντες νά μεταχειρίζωνται τήν αρμο
γήν τών χρωμάτων έπιδεξίως, καί νά διδωσιν είς 
τά  ίδ ια  αύτών μορφώματα καί συμπλέγματα τοιοϋ- 
τον διακοσμήσεως καί εύρυθμίας βαθμόν, ώστε μ α-  
κρόθεν νά δαοιάζοισι ζωγραφίας.

Τό άρχαιότατρν έλληνικόν παράδειγμα, τό δποΐον
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γνοιρίζεται, είναι τό τοϋ έν Ολυμπία ναού τοΰ Δώς 
ψηφοθέτημα. Τοΰ ναού τούτου, έπιτελεσθέντος περί 
τήν 86  Ολυμπιάδα, ή εργασία ήν Δώριος (Παυσαν. 
ΙΙλιακ. 1 0). ό  πρόναος καί οπισθόδομος είχον κ ιγ -  
κλίδας ή Ούρα; χαλκά; μεταξύ τών κιόνων. Επί τοϋ 
εδάφους τοΰ προνάου, μέρος τοϋ όποιου ήτο ψηφ ι
δωτόν (Expedition scientifique de la  Moree, 
L ivraison  11 pi. 4 2 ), εύρέθ/] έμβλημα, συγκεί
μενον έκ ποταμίων ψήφων ποικιλοχρόων, άπεικο- 
νίζον δαίμονας θαλασσίους, Τρίτωνα σαλπίζοντα, 
έπί τής ούρας τοΰ όποιου κάθηται μικρός Ερως· πε
ριλαμβάνονται δέ αύται αί γραφαί είς αρχιτεκτονι
κά πο ικ ίλματα , κατά τόν αυτόν τρόπον άπειργα- 
σμένα. Ομοιον έογον ήτο, φα ίνετα ι, είς τόν έτι άρ- 
χαιότερον ναόν τοϋ έν Δελφοΐς Πυθίου Απόλλοινος. 
«Λέγουσιν έν Δελφοΐς όμφαλόν είναι έπί τοΰ εδ ά 
φους τοϋ νεώ' περί δε αύτόν αίετους γεγράφθαι άπό 
συνθέσεω; λίθων.» (Σχολ. Λουκιαν. περί όο^ήσεω;, 
39.). Καί «άνέκειντο χρυσοί αετοί παρά τόν όμφα- 
λον.» (Σχολ. Γΐινδ. Πύθ. δ .  6 ). Α λλ’ υπήρξαν ήδη 
καί σφόδρα λεπτά ψηφοθετήματα" τοιοΰτον φα ί
νεται δτι ήτο τό έν δακτύλιοι τής Βραυρωνίας Αρ-
τέμιδος πινάκιον. «Δακτύλιος χ ρ υ σ ο ΰ ς ....................
π ινακίω , 8ν Κ .................. άνέθηκεν Α ρτέμιδι, Βραυ-
ρω νία.» (B oeckhius adC . I. G. I. n. 1 S 0 ,§ . 3 3 ,  
σελ. 237)" άντί συν π ινακίω , κατά τόν ερμηνευτήν, 
οστις και νομίζει δτι πινάκιον ήτο μικρός ψηφωτός 
πίναξ, όποιους καί ήμεΐς έν δακτυλίοις φοροΰμεν.

Τοιούτων εογοιν ή χρήσις ού πολλώ ύστερον έγ ι-  
νε κοινοτέρα, ώς-ε καί είς ίδιο>τικάς οικίας νά άπαν- 
τώ ντα ι. Διογένης δ Λαέρτιος δ ιηγε ίτα ι περί Αρί
στιπ π ου, οτι «Σίμου ποτέ τοΰ Διονυσίου ταμίου 
πολυτελείς οίκου; αύτώ  καί λιθοστρώτους δεικνύν- 
τος, άναχρεμψάμενος προσέπτυσε τη  δψει" τοϋ δέ 
άγανακτήσαντος, ούκ είχον, είπε, τόπον έπιτηδειό- 
τερον.» Τό αύτό δ ιηγείτα ι καί περί Διογένους τοϋ 
κυνός, «είσαγαγόντος τινός αύτόν είς οίκον πολυ
τελή, καί κωλύοντος π τύσα ι, έπειδή έχρέμψατο, 
είς τήν δψιν αύτοΰ έπτυσεν, είπών χείρονα τόπον 
μή εύρηκέναι»" τήν α ιτ ία ν δέ τούτου προσθέτει ό 
Γαληνός, λέγων «τούς γάρ τοίχους άπαντα ; άξιο- 
λόγοις γραφαΐς κεκοσμήσθαι, τό δ ’ έδαφος έκ ψή
φων πολυτελών συγκεΐσθαι, θεών εικόνας έχον έξ 
αύτώ ν διατετυπωμένας.» (Λόγ. προτρεπτ. έπί τάς 
τέχνας, 8 .). Επαινούνται δέ καί τά  έν τη  οικία Δη- 
μητρίου τοϋ Φαληρέω; ποικΛόχοοα έδάφη, «άνθ ι
να τε πολλά τών εδαφών έν τοΐς άνδρώσι κατεσκευά- 
ζετο διαπεποικιλμένα ύπό δημιουογών.» (Αθήν. ιβ\ 
σ. 5 4 2 ) .

Εσφαλμένως λοιπόν παρά τινων αρχαιολόγων νο- 
μ ίζετα ι, δτι τά  πρώτα ψηφοθετήματα ήσαν τά  τοΰ 
Σώσου έν Πεογάμω έπί τής έποχής τώ ν Ατταλιδών"  
δ ιότι ή ψηφοθετική, ώς είδομεν, προϋπήρξεν έν Ελ- 
λάδ ι. Ααβοΰσα δέ αυτη ταχεΐαν έπίδοσιν κατά τήν 
ακόλουθον τής τέχνης περίοδον, δέν περιωρίζετο

μόνον είς τήν μ ίμησιν έδαφών άσαρώτων, εί; τά 
ύποΐα ό Περγαμηνός Σώσος διέπρεψεν, ή εις τήν 
άπεργασίαν εύτελεστέρο^ν άλλων γραφών" άλλ ’ έπε- 
χείρησε νά άπομιμηθη καί μεγαλογραφίας, αγώνας 
ηρώων όμηρικών, και μάχας Αλεξάνδρου. Περί Σώ
σου, τοϋ όποιου ή ήλικ ία  είναι απροσδιόριστος, λέ
γει ό Πλίνιος. C eleberrim us fu it in  hoc genere 
Sosus, qui Pergan ii s trav it quem  vocant as- 
saroton oecon, quoniam  purgam enta coenae 
in pavim ento, quaeque everr i so lent, ve lu ti 
re lic ta  fecerat parv is e te stu lis  tinetisque in 
varios co lores. M irab ilis  ib i colum ba bibens 
et aquam  um bra cap itis infuscans. A prican tur 
aliae scabentes sese in  can thari labro  (XXXVI, 
60). Τούτων τών περιστερών άπομίμημα είναι τό 
έκ τής έπαύλεως τοϋ Αδριανοϋ ψηφοθέτημα, περί 
τοϋ δποίου κατωτέρω.

Μεγίστας προόδους κατ’ αύτήν ταύτην τήν έπο- 
χήν είχε κάμει καί ή μηχανική, ή όποία διά συνερ
γε ία ; τής τεκτονικής και οίκοδομητικής άνέδειξε 
τότε αληθινά θαύματα. Τοιαϋτα ήσαν ή άρμάμαξα, 
έπί τής δποίας μετεκομίσθη ό τοΰ Αλεξάνδρου νε 
κρό;" ή έλέπολι; Δημητρίου τοϋ Πολιορκητοϋ, καί 
άλλαι πολεμικαί μηχαναί" τά γ ιγ α ντ ια ΐα  πλοία  
Πτολεμαίου τοΰ Δ\ καί ίέρωνο; τοΰ Β\ κτλ . Τή; 
περιγραφή; τοΰ ίερωνείου τούτου πλοίου μικρόν τ ι 
μέρος φέρομεν έκ τοϋ Αθηναίου ένταϋθα, δσον εις 
ήμας ανήκει. « 0  δ’ ίέρων, δ Συρακουσίων βασιλεύ;, 
έσπουδάκει μέν καί περί ιερών καί γυμνασίοιν κα-  
τασκευάς" ήν δέκαί περί ναυπηγίας φιλότιμος, πλοία  
σιτηγά κατασκευαζόμενος, ών ένός . . . .  μνη-
σθήσομαι.................... Ητοιμάσατο μέν πάντα  τά
χρειώδη πολλαχόθεν" συνήγαγε δέ καί ναυπηγούς 
καί τούς άλλους τεχνίτας’ καί καταστήσας έκ πάν
των Αρχίαν τόν Κορίνθιον αρχιτέκτονα, παρεκάλε-
σε προθύμως έπιλαβέσθαι τής κατασκευή;................
Τό μέν ούν ήμισυ τοΰ παντός τής νεώς έν μησίν 
£ξ εϊργάσατο . . . .  Τοΰτο μέν ούν τό μέρος είς 
τήν θάλασσαν καθέλκειν προσετέτακτο, τήν λοιπήν 
κατασκευήν ίν ’ έκεΐ λαμβάνη- ώς δέ περί τόν κα-  
θειλκυσμόν αύτοΰ τόν είς τήν θάλασσαν πολλή ζή -  
τησις ήν, Αρχιμήδης δ μηχανικό; μόνο; αύτό κατή  
γαγε δι’ ολίγων σ ω μ ά τω ν κατασκευάσας γάρ έλ ι
κα, τό τηλικούτον σκάφος είς τήν θάλασσαν κατή-
γαγεν...................Ην δέ ή ναϋς τή μέν κατασκευή ε ί-
κόσορο;, τριπάροδος δέ. . . . Ησαν δέ τής μέσης 
παρόδου παρ’ έκάτεοον τώ ν τοίχων δ ία ιτα ι τετρά
κλινοι τοΐς άνδράσι τριάκοντα τό πλήθος" ή δέ ναυ- 
κληρική δ ία ιτα  κλινών μέν ήν πεντεκαίδεκα, θαλά
μους δέ τρεις είχε τρίκλινους...................Ταϋτα δέ
πάντα  δάπεδον είχε έν άβακίσκοις, συγκείμενον έκ 
παντοίων λίθων, έν οίς ήν κατεσκαυασμένος καί ό 
περί τήν ίλ ιάδα μΰθο;. . .» (Βιβλ. έ. σελ. 2 0 7 ).  
Είς ταύτην δέ τήν έποχήν άξιον νά άποδοθή έκ τών 
είς ήμας διασωθέντων καί τό θαυμαστόν ψ«φοθέτη-
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μ α ,τό  δποΐον άνεκαλύφθη τήν 24  Οκτωβρίου 1 8 3 1  
έν Πομπηία, κατά  τήν οικίαν, καλουμένην del 
Fauno.

Εκ τών Ελλήνων διέβη αυτη ή τέχνη είς τούς Ροί- 
μαίους περί τά  τέλη τής δημοκρατίας, καθ’ ην έπο
χήν αύτοί μετεκόμισαν είς Ρώμην τά  έν άβακίσκοις 
ώραΐα δάπεδα τών Ελληνίδων πόλεων, τάς δποίας 
είχον κυριεύσει. Σύλλας νομίζεται ό πρώτος είσα- 
γαγών μετά  τής άλλης ασιανής πολυτελείας καί τά  
ψηφοθετήματα, καί πρώτος αύτός διοιρισε νά κα- 
τασκευασθή ψηφοθέτημα είς τό έν Πραινέστο), τήν 
σήμερον Παλες-ρίνη, περίφημοντής τύχης Ιερόν. Ου
τω κ α τ ’ άρχάς έκοσμοϋντο τά  εδάφη τών οικοδομη
μάτων, καί άκολούθως οί τοίχοι αύτών καί τά  θο
λοειδή όροφώματα. Δι εύκομίστων ψηφοθετημάτων 
έστρόνοντο είς απαλλαγήν τής ύγρασίας καί τών 
ηγεμόνων καί στρατηγών τά  σκηνώματα. Ιούλιος 
Καΐσαρ, λέγει δ Σουετόνιος, διώριζε νά φέρωσι 
μεθ’ έαυτοϋ έξ έκείνων κατά τάς έκστρατείας, 'ίνα 
στρόνωσι τήν σκηνήν αύτοΰ. Η ευρεσις τοΰ χρωμα- 
τίζειν τήν ύαλον έδωκεν είς ταύτην τήν τέχνην μεί- 
ζονα βαθμόν έντελείας. Ταύτην τήν υλην μετεχει- 
ρίζοντο έξαιρέτως έπί Αύγουστου" άλλ’ α ί λ ίθιναι 
καί ύάλιναι ψήφοι’ήσαν μεγαλείτεραι τοΰ δέοντος 
ώς πρός τήν κρασιν τώ ν χρωμάτων, καί τήν άπό- 
δοσιν έπομένο^ς τή ; φυσικής τών αντικειμένων βα- 
φής. Ηρχισαν έπί Κλαυδίου Καίσαρος νά χρω ματί-  
ζωσι τόν λίθον, καί νά διας-ίζωσιν αύτόν έπί Νέρωνος.

Τής ψηφοθετικής ή διάδοσις έξαιρέτως έπί τών 
Ρωμαίων Αύτοκρατόρων άποδεικνύεται έκ τώ νπ ο λ-  
λοϋ άξίων έργων αύτής, τά  όποια πολλάκις εύρέ- 
θησαν ού μόνον εις Ιταλίαν, άλλά καί Ισπανίαν, καί 
Γαλλίαν καί Αφρικήν. Τά πρώτα ψηφοθετήματα, 
δσα δύναται ή χριστιανική Ιστορία νά άναφέρη, ε ί
να ι ίσως τά  έκ δ ιαταγής Κωνσταντίνου τοΰ Με
γάλου κατασκευασθέντα πρός εύπρέπειαν τών ιερών 
ναών, καί έξαιρέτως τής Βασιλικής τοϋ Ούατικανοΰ 
Εκκλησίας, ήτις έλαβεν όμολογουμένως τάς πρώτας 
άρχάς παρά τοΰ πρώτου τώ ν χριστιανών βασιλέως. 
ΙΪ ύπόθεσις τών όλίγων τούτων χριστιανικών ψη
φοθετημάτων ε ίνα ι, καθώς τώ ν πλαστικών καί γρα
φικών έργων, έκ τε τής παλαιάς καί νέας Διαθήκης, 
ΐ π ’ αύτών σαφώς διδασκόμεθα τά  περί άμφιων καί 
θεσμών καί έθίμων τής αρχαίας καί μιας Εκκλησία;·

6 τε κατά τήν πέμπτην εκατονταετηρίδα αί τών 
βαρβάρων έπιδρομαί άπωστράκισαν έκ τή ; Ιταλ ία ; 
τάς τέχνας, ή ψηφοθετική, ή γραφική, καί ή π λ α 
στική διέμειναν έπί πλέον παρά τοΐς Βυζανηανοΐς, 
διά τών ναών καί έκκλησιαστικών σκευών τήν άπερ
γασίαν καί εύπρέπειαν. Εν τοσούτω ή ψηφοθετική, 
καθώς αί λο ιπαί τέχναι, έξέπεσεν έν Κ ω νσταντι-  
νουπόλει τοϋ ύψηλοΰ έκεινου χαρακτήρος, δστις ίδιο; 
είναι τών έλληνικών τεχνημάτων. Εξειργάζοντο τό
τε πρό πάντων έκ μαργαριτών καί πολυτελών λ ί 
θων, ένώ οί άρχαΐοι τών ήμετέρ.ων είχον έπί τής

ψηφώσεω; προτιμήσει τόν λίθον. Περί τά  τέλη τής 
δεκάτης τρίτης έκατονταετηρίδος Ιταλός τ ις , Αν- 
δρέας Τάφις καλούμενος, έμαθε νά έργάζηται τήν 
ψήφωσιν παρ’ Ελληνος, όνομαζομένου Απολλώνιου, 
κοσμοΰντος τήν έν Βενετία τοΰ Αγίου Μάρκου Εκ
κλησίαν, δπου είσέτι θεο^ρεΐται έκείνου κάλλιστον 
δάπεδον. Αλλ’ έν γένει τά  έργα ταΰτα  έλλείπουσι 
τής περί τήν γραμμήν άκριβείας, είναι άκαλλή, και 
κακοΰ πεοιπλέον χρωματισμοϋ. Απ έκείνου ή ψη
φοθετική έφθασεν έν Ιταλία  είς άκρον τελειότητος. 
0  Πάπας Κλήμης Η', άρχομένης τής δεκάτης έβδό- 
μης έκατονταετηρίδος, συνέπραζεν είς τοϋτο πολύ, 
κελεύσας τήν διά μουσειώσεως κατακόσμησιν παν
τός τοϋ έσωθεν τοϋ θόλου τής Εκκλησίας τοϋ Αγίου 
Πέτρου. Ιωάννης Βαπτιστής δ Καλάνδοας, κατά τήν 
αύτήν εκατονταετηρίδα, έφεϋρε νέαν λιθο'κόλλαν, 
ήτις ούκ ολίγον συνέτεινε εις τής μουσιώσεοις τήν 
τελειοποίησιν. Αλλ’ δ ταύτης μ άλιστα  τελειοποιός 
είναι δ Ιππότης Πέτρος -  παΰλος Δέ -  Χριστόφορις, 
δστις περί τάς άρχάς τής δεκάτης όγδοης έκατον
ταετηρίδος έθεμελίωσεν έν Ρώμη σχολεΐον, δπου 
έξεπαιδεύθ/ισαν πολλοί μουσειώται, έν οίς διέπρεψαν 
Βρούγιος, Κόντιο;, Κοκκεΐος, Φακτώριος, Γόσσων 
καί Οκταυιανός.

Εν τών μεγάλων τής ψηφοθετικής πλεονεκτημά
των είναι δτι άντέχει είς παν ο ,τι κοινώς άλλοιόνει 
τής ζωγραφίας τήν καλλονήν, καί δτι εύκόλως κα- 
θαίρεται κ*ί λιστροϋται άνευ διαφθορας τώ ν χρω- 
μάτων. Αλλ’ έπειδή βραδέως έκτελεΐτα ι, καί άπαιτεΐ 
δαπάνην δχι μικράν, δέν δύναται ποτέ νά ήναι χρή- 
σεως ουτω γενικής, καθώς ή ζοιγραφί*" ούδέ ήθε
λε φθάσει είς τοσαύτην έντέλειαν άνευ πολλής 
χορηγίας.

Αρ/αΐα ψηφοθετήματα έκ τών εις ήμδς διασω- 
θέντων περίφημα είναι" ά) Τό ώραΐον έκεΐνο τών  
τεσσάρων περιστερών, τό έκ τής 'Γιβουρνίου έπαύ
λεως τοϋ Αδριανοϋ. Είκονίζει έν μ ικρφ εύρύστομον 
άγγεΐον, πλήρες υδατος, καί τέσσαρας περιστεράς 
έπί τοϋ χείλους αύτοϋ, τών όποιων ή μ ία  πίνει. Η 
μεγάλη τοΰ ψηφοθετήματος τούτου άξία  είναι ή έκ 
μικρών λίθων αύτοϋ σύνθεσις, περικοσμουμένη διά  
χαριεστάτου μαιάνδρου,Ινώ είς δλα τά  άλλα τοιούτου 
είδους τε/νουργήματα μετεχειρίσθησαν ύαλώδη υλην 
πρός επιτυχίαν τής άρμογής τώ ν χρωμάτων έκεί
νων, τά όποια δέν ύπάρχουσιν είς τούς λίθους. Ανή- 
κεν έξ άρχής τό πολύτιμον τοϋτο κειμήλιον είς τήν 
’ίωσήφ Αλεξάνδρου τοϋ Φουριέττου οικογένειαν. 0  
Πάπας Κλήμης ΙΓ’ ήγόρασεν αύτό διά μυρίων καί 
τρ ισχιλίω ν σκούδων, καί διώρισε νά τεθη είς το έν 
Καπιτώλιο) Μουσεΐον, τό δποΐον ήδη κοσμεί, γνω -  
ριζόμενον κοινώς ΰπό τό δνομα delle colom be di 
F u rie tt i, ή del musaico Capitolino. ό  Φουριέτ- 
της, δστις έκαμε τούτου τήν περιγραφήν, ένομισεν 
δτι είναι τό ψηφοθέτημα έκεΐνο τής Περγάμου, περί 
τοϋ δποίου όμιλεΐ δ Πλίνιος" άλλά τήν γνώμην τα ύ -

91



92 Ο Φ0ΙΝΙ3
την δ Οϋίγκελμάννος Απέδειξε σφαλεράν. Περιγρα
φών 6 Πλίνιος τόν άσάρωτον οίκον τοΰ Σώσου, ΐ| τοΰ 
έστιατορίου τί) έδαφος, εϊκονίζον διά ποικιλοχρόων 
τεμαχίων δπτή; γης λείψανα δείπνου, κάτω έσκορ- 
πισμένα, τά δποϊα οί δκνηροί τής οικίας ύπηρέται 
δεν ειχον άκόμη σαρώσει, θαυμάζει την αυτόθι 
περιστεράν, ητις, πίνουσα, διά τής κεφαλής επ ι
σκιάζει τδ υδωρ. Α ί δε λοιπα'ι ηλιάζονται ξυόμε- 
vat έπί τοΰ χείλους τοΰ κανθάρου. Εις τό κέντρον 
τή ; ποικίλης καί εντέχνου ταύτης συνθέσεως στο
χάζονται καλώς, δτι ητο θεμένον έν τετραγώνω π α- 
ρομοιον σκεύος περι^τερών^ τοΟ οποίου ώί
προείρηται, είναι τδ τοΰ έν Κ απ ιτω λίω  Μουσείου. 
Εκ πολλών δέ παραδειγμάτων πληροφορούμε θα, δτι 
έδύναντο οί έπί Αϋγούστου μουσειώται νά ποιήσω- 
σι τό ψηφωτον τοΰτο εργον, κατασκευάσαντες καί 
αλλα μάλλον έντελή, καί έπομένο}; δτι αί Φουριέτ- 
του περιστεραί δέν είναι αύτα ί αί τοΰ Σώσου αρχέ
τυπο ι, ούδε κατά πρόσταγμα τοΰ φιλοκάλου Αδρια- 
νοϋ άπεσπάσθησαν τοΰ Περγαμηνοΰ έκείνου έδάφους. 
β .) Τδ θαυμαστόν ψηφοθέτημα, τό έκ ποικιλοχρόων 
μαρμάρινων ψήφων, άνακαλυφθέν, ώς προείρηται, 
κατά τήν 24  Οκτωβρίου 1 8 3 1  έν Πομπηία κατά  
τήν οικίαν, καλουμένην del F auno* τοΰτο, κατά  
τήν πιθανωτέραν γνώμην, είκονίζει ζωηρότατα τήν 
Αλεςάνδρου πρός Λαρεϊον έν ίσσώ μάχην· τόν μέν 
Δαρεΐον έφ’ άρματος, τόν δέ Αλέξανδρον έφ’ ίππου 
δορατομαχούντα'περί αύτούς δέ,άλλους μαχομένους, 
κα ί τετρωμένους, καί νεκρούς γ'.) Τό ψηφοθέτημα 
τος Πραινεστου, δυσκολω; αυτό εκείνο τοΰ Συλλα, 
π ϊρ ι τοΰ δποίου ώμίλησεν δ Πλίνιος. τοΰτο απεικο
νίζει τήν έθνογραφίαν καί φυσικήν ιστορίαν τής Α ί
γυπτου* ητο δε άλλοτε βήματός τίνος, ήτοι δ ικα
στηρίου, τό κόσμημα. 0  αοίδιμος Βαρθελεμΰς, δστις 
έπ ίτηδ ΐς έγραψε περί τούτου, διορίζει δτι ή έπ’ αύ
τοΰ είκονιζομένη ύπόθεσις είναι ή τοΰ Αδριανοΰ εις 
Α ίγυπτον περιοδεία* άλλά περί τούτου άλλως άλ- 
λβι δοξαζουσιν. δ .) Ετερον τής Πραινέστου ψηφο
θέτημα, μικρότερον μέν, άλλά λεπτοτέρας άπερ- 
γασ ιας, δπερ είκονίζει τήν αρπαγήν τής Ευρώπης. 
Φαίνονται έκεϊ έπί τοΰ α ίγιαλοΰ α ί ήλικιώτιδες τής 
ώραίας βασιλίδος, καί Αγήνωρ ό πατήρ αύτής έ.) 
Τό τοΰ Καπιτωλίου ψηφοθέτημα, τό εϊκονίζον ήρα- 
κλέα νηθοντα. ς . )  Τό ψηφοθέτημα τής Αλβάνου 
έπαύλεω ;, εϊκονίζον τήν ίστορίαν τής ΐϊσ ιόνης, ύπό 
ΐϊρακλεου; σωθείσης. Τοΰτο δ Ούϊγκελμάννος κατά  
τής έργασίας τήν καλλονήν καί λεπτότητα παρα
βάλλει πρό; τό ψηφοθέτημα τώ ν περιστερών τοΰ 
Φουριέττου.

Εκτός δέ τούτων σώζονται πολλαχοΰ πολλά άλ
λα ώραϊα τών άρχαίων ψηφοθετήματα* έν οί; ανή- 
μη; άξια είναι μάλιστα δυο έκ τών κοσμούντων 
τοΰ Ούατικανοΰ Μουσείου τά  δάπεδα, τών οποίων 
τήν έξήγησιν εδωκεν δ σοφός Βισκόντιος (Μ. P. C. 
Tom. 7.) ό  πρόδομος τοΰ Πιο-Κλημεντείου Μου

σείου έχει έπ’ άκροι) τής άνοδο» ψηφωτόν δάπέδον* 
εύρεθέν κατά τήν παρελθοΰσαν έκατονταετηρίδα πλη
σίον τοΰ παλαιοΰ Γουσκλου. Π σύνθεσις αύτοΰ είναι 
άπλή καί μεγαλεία" ή άπεργασία ούχί πολλοΰ λό
γου, άλλ ’ εύφυής καί χαρίεσσα. Είκονίζει μεγάλην 
άσπ ιδα, εχουσαν έπί τοΰ δμφαλοΰ τήν προτομήν τή ; 
αίγιόχου Παλλάδο;, τή ; όποιας τήν ξανθήν κόμην 
καλύπτει χρυσή περικεφαλαία* δθεν χρυσεοπήληκα 
καλεΐ τήν θεάν δ Καλλίμαχος.

Εξιθ ΑΟαναία περσέπτολι, χρυσεοπήληξ. 
(ϊ'μν. είς Λουτρ, τής Παλ. ς-. 83).

Η α ίγίς πο ικ ίλλεται διά φολίδων χαλκοειδών, 
δια χρυσοειδών δφεων, καί διά τής κεφαλής τής 
Γοργόνος, ήτις φαίνεται πνέουσα έτ ι καί κινουμένη 
επί τοΰ στέρνου τή ; Διό; θυγατρό;* τή ; άσπίδο; τό 
εμβαδόν είναι αιματοειδές* κύκλο; δέ κυανού;, 
δς·ι; εμφαίνει τ,όν οδρανόν, περιέχων άστέρα; δώδε
κα, και την σελήνήν, πολλακι; έπαναλαμβανομένην 
κατα τ ά ; διαφόρου; φάσεις αύτής, άποτελεΐ περί 
τή ; θεά; τήν εικόνα ώς μίαν στεφάνην* τελευταΐον 
έπί τών γωνιών, τάς όποιας σχηματίζει ή έν τε τρ α 
γώνω έγγεγραμμένη άσπίς, τέσσαρες Ατλαντες 7) 
Τελαμώνες, γυμνοί, κυανόχροοι, έπί λευκοΰ έμβα- 
δοΰ, κρατοΰσιν ύψωμένας τάς χείρας, άνέχοντε; τήν 
μεγάλην ταύτην άσπίδα* οί δώδεκα άστέρε; καί ή 
σελήνη άναφέρονται συμβολικώ; πρό; αύτήν τήν Αθή
ναν, ή δποία ε ί; τά  τή ; έθνική; θεολογία; μυστήρια, 
κατά τας μαρτυρίας τών άρχαίων συγγραφέων, ένο- 
μίζετο τοΰαίθέρος καί τής Σελήνης τό έμβλημα,καί 
ή τοΰ ζωδιακού αρωγό; θεότη;. ό  Πλούταρχο; μαο -1 
τυρεΐ την Σελήνήν οτι είναι ή Αθήνα, καί δτι φέρει 
τή ; Θεα; ταύτης τό δνομα «Σελήνην Αθήναν λεγο- 
μένην καί ουσαν» (Περί τοΰ έμφαινομένου προσώπου 
τώ  κύκλω τή ; Σελήνης). Αλλά καί οί Α ιγύπ τιο ι ένό- 
μιζον καί Ισιν τήν Αθήναν, τήν δέ ϊσ ιν  Σελήνην. Διά 
τοΰ ψηφώματο; τούτου είναι πιθανόν δτι έστρώννυτο 
το πραιτωριον ένδοξου τινός Ρωμαίου στρατηγού, 
έχόντος κατά τό Τούσκουλον έπαυλιν. Κοσμεί δέ 
τόν στρογγύλον λεγόμενον δόμον τό άλλο ψηφοθέ
τημα, άνασκαφέν κατά τό 1 7 8 0  έτος εί; τά άρχαΐα 
τοΰ ότρικόλου θερμά. 0  είκονιζόμενο; στρογγύλος 
δίσκο; εί; είδο; άσπίδος, εχων τήν κεφαλήν τής Με- 
δούση; έν τφ μ έσ ω  φολιδωτοΰ έμβαδοΰ, αινιττόι/.ε- 
νο; τή ; Αθήνα; τήν α ιγ ίδ α , άνεσκευάσθη κατά τούς 
νεωτέρου; χρόνου;. Τό άρχαϊον δάπεδον είχεν έν 
τώ μέσ<ί> κενόν τ ι,  χρησιμεΰον εί; κόγχη; τ ινό ; ή κρή
νη; έπιθεσιν. Πάσα ή έπιφάνεια είναι περιποίκιλο;, 
και δΐϊίρημένη ε ί; οκτώ τραπέζια τετμημένων τρ ι-  
γοινων, κεκοσμημένα δι’ εύπεριγράφου μαιανδρίου 
διαφόρων ανθηρών χρωμάτων ποικ ίλματο ; έπί μέ-  
λανο; έμβαδοΰ. Εκαστον τραπέζιον διαιρείται είς 
ζωνας ύπό άλλων δύο μαιάνδρων ποικ ίλη; συνθέ- 
σεω;, καί ύπό μεγάλου έγκάρπου, ήτοι στεφάνου έκ 
καρπών καί άνθέων και φύλλων. Επί μέν τών οκτώ  
στενωτέρων καί έγγυτεοων τοΰ κέντρου ζωνών είκο-
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νίζονται δκτώ κενταυρομαχίαι. Επί δέ τών π λατυ
τέρων, τώ ν πρό; τήν περιφέρειαν, θεωρούνται Τρί
τωνε; μετά Νηρηίδων καί θαλασσίων τεράτων. Τδ 
περιθέον εγκαρπον διακόπτεται είς τά  μεταξύ τών 
Τριτώνων καί τώ ν κενταύρων δ ιαστήματα  ύπδ έξηρ- 
τημένων ποικιλομόρφων άγγείων, ?ι ύπό βακχικών 
προσωπείων. Πρός μέν τάς ζώνα; τών Νηρη'ί'δων 
άντίκεινται τά  άγγε ΐα , πρός δέ τάς τών Τριτώνων 
τά προσωπεία. Τπό μέν τού; πόδας τών κενταύρων 
δεικνύεται ή γή, ύπό δέ τά  πτερύγια καί τάς ούρα; 
τών Τριτώνων ή θάλασσα, περιέχουσα τήν γήν κα! 
ένταΰθα, καθώς είς τήν φύσιν. Συχνάκις είς τά ψη- 
φωτά τών άρχαίων δάπεδα δρώνται δαίμονες, θη
ρία τερατόμορφα, ζώα θαλάσσια. Τοιούτων ύποτυ- 
πώσεων θέλοντες αρχαιολόγοι τινές νά δώσωσι λό
γον, έστοχάσθησαν δτι δι’ αύτών έψηφοϋντο τών 
ναών τού Ποσειδώνος τάδάπεδα* άλλά τούτων τών 
εικόνων γενικωτέραν α ιτ ία ν δυνάμεθα πιθανώτερον 
νά εΰρωμεν είς τήν έπί έδαφών τών λουτρώνων χρή· 
σιν τών ψηφοθετημάτων. Είς ύδροχύτων θαλάμων 
έπικόσμησιν ήομοζον έντελώ; άντικείμενα ένυδρα.

Εν φ  δέ ε ί; τά μνημεία τή ; άρχαίας τέχνη; πολ
λά ονόματα τεχνητών διεσώθησαν, τά  τών άρχαίων 
ψηφοθετών είναι σπανιώ τατα. Γνωστοί μόνον είς 
ήμάς, παρεκτός τοΰ Σώσου, είναι Διοσκορίδης δ Σά- 
μιος, τού δποίου τό ονομα έλληνιστί άναγινώσκε- 
ται εί; δύο ψηφωτά έργα, πρό πολλοΰ εΰρεθέντα 
πλησίον τή ; Πομπηία;* Ηράκλειτο;, τού δποίου ερ
γον είναι τό ώραΐον άσάρωτον, εύρεθέν κ ατάτό  1 8 3 3  
έν Ρώμη* καί ολίγοι άλλοι, οιτινες ίστορικώς άνα- 
φέρονται, καθώς καί Ιούλιος Νικηφόρος, δστις μνη
μονεύεται είς μ ίαν τώ ν Γροτήρου έπιγραφών, καί 
ήτο πιθανώς Τιβερίου άπελεύθερο;.

Πρός διαστολήν τών διαφόρων ψηφώσεω; ειδών 
μετεχειρίζοντο οί άρ/αϊοι λέξεις, τών δποίοιν ή κυ
ρία σημασία συνάγεται έκ τής παραθέσεως διαφό
ρων χωρίων Ελλήνων τε καί Ρωμαί<ον συγγραφέων. 
Αί Ελληνικαί λέξεις ψηφοθέτημα, ψηφολόγημα, καί 
έμβλημα, τάς δποίας άρχόμενοι ώνομάσαμεν, έχου- 
σιν δλαι γενικήν σημασίαν, καί άντιστοιχοΰσιν πρός 
τάς λατινικάς φράσεις opus tesselatum , καί opus 
verm icu latum , ίι em blem a verm icu latum , ή 
άπλώ; em blem a, αί όποΐαι μεθερμηνεύονται, ’έργον 
έν κύβοις, έν άβακίσκοις, έν πεττοΐς ή πεσσοί; (οτι 
τά λατινικά  tesse lla  καί tessera σηιιαίνουσι κύβον, 
άβακίσκον, παραγόμενα έκ τοΰ Ελλ-ηνικο'ΰ τέσσαρα, 
Ιων. τέσσερα, Αίολ. πέσσυρα* κύβος δέ καί πεσσός 
είναι κατά τό σχήμα τά  αύτά , σημαίνοντα τετρά
γωνόν τ ι) , καί έργον σκωληκοειδέ;, ?) έμβλημα  
σκωληκοειδές, ?] άπλώς έμβλημα. Αλλ’ άν καί 
αί δύο αύται φράσεις γενικώτερον έκλαμβάνωνται 
συνωνύμως, είδικώτερον δμω; ή μέν opus lesso- 
latum  κυρίοι; σημαίνει έμβλημα έκ μικρών καί ποι- 
χιλοχρόων λιθίνων κύβων συγκείμενον, τό όποιον 
άντί έδάφου; οί «ρχαΐοι μετεχειρίζοντο, ού μόνον

εί; οικήματα, άλλά καί είς αύλά; καί ε ί; δώ ματα, 
ήτοι στηθαία, τών ιδίων αύτών οικιών* καί το ιαΰτα  
εδάφους εμβλήματα καλούνται κυρίως παρ’ Ελλησι, 
δάπε'δα έν άβακίσκοις, παρά δέ Ρωδ.αίοις pav im en- 
la  tessellata. Η δ έ ο ρ ^  verm icn latum , λαβούσα 
τήν δνομασίαν ειτε έκ τοΰ σχήματος τώ ν συστατι
κών τοΰ ίμβ,λήματος μικρών λίθων, οιτινες σ/.ωλη- 
κοειδώς μακρούνται καί κάμπτονται, ε ίτε έκ τής 
θέσεω; αύτή ; τών λιθίνων κύβων, οΙτΐνες άκολου- 
θοΰσιν ούχί κανονικά; καί εύθέίας, άλλά σκολιάς κα ί 
καμπύλας γραμμάς, παοομοιάζοντες κατά τούτο  
τών σκωλήκων τό βάδισμα, είναι εμβλημαλεπτουρ- 
γέστερον τοϋ έν άβακίσκοι; καί έντελέστερον, καί 
μάλλον πλησιάζον τήν κυρίως λεγομένων ζωγρα
φιάν, συνήθως συγκείμενον έκ κύβων όπτή ; γής κε- 
χρωματισμένων, ή μάλλον έξ υλη; ύαλοειδοΰς, δτε 
ποόκειται μ ίμ ησ ι; λίθων πολυτελών. Από τής Αλε
ξανδρινής έποχής έτελέσθησαν λαμπρά τοΰ είδους 
τούτου έμβλήματα είτε έκ λιθίνων είτε έχ, πήλινων 
κύβων. Τών ύαλίνων δέ κύβων έγινε χρήσις πρός 
τήν τών θαλάμων καί οικημάτων έπισκόμησιν, έπί 
τής Ρωμαϊκής μάλιστα  Αύτοκρατορία;, δτε ή ψ ή-  
φωσις αΰτη, λαμβάνουσα καθ’ ήμέραν περισσοτέραν 
ίσχύν, έφηρμόσθη είς τού; τοίχου; καί τού; ορόφους 
τών οικοδομών, καί διεδόθη καθ’ δλας τά ; επαρχία;.

Εν άλλο είδος, καλούμενον παρά Ρωμαίοι; opus 
sec tile , segm entatum , δ έστι μεθερμηνευόμενο», 
τέχνημα πριστόν, δέν είναι κυρίω; ψηφοθέτημα % 
μουσείωμα, καί κατά τήν κοινήν συνήθειαν ουτω  
καλήται* τοΰτο πολλάκις παρωμοίαζε τό ύπό τώ ν  
νεωτέρ&^ν τήν σήμερον λεγόμενον m osaiquc de 
F lorence, καί lavoro  di commesso* συνίστατο  
δέ έκ ποικιλοχρόων λιθίνων τμημάτω ν ποιοΰ τίνος 
μεγέθους, οΰτω συγκεκολλημένων, ώστε νά δύναται 
ίχέν νά μ ιμ ήτα ι τήν ζωγραφιαν, άλλ ουχί εντελώς, 
καί χωρίς νά φαντάζ·/) κατά τό κυρίως μουσείωμα.

1Ϊ λέξις Λιθόστρωτος ε ίνα ι, κατά τό ετυμον αύ
τής, γενική, καί σημαίνει απλώς τόπον διά λίθων 
έστρωμένον, ή τοιούτον έδαφος έχοντα, οίον αύλή, 
άγορά, όδό; λιθόστρωτο; κτλ. Είδικώς δε μάλλον 
τό ούδέτερον λιθόστρωτον, ούσιαστικώς λαμβανό- 
μενον, σημαίνει έδαφος, έκ μεγάλων μαρμαρίνων 
πλακών συγκείμενον, δποΐον είναι τό άνεσκαμμένον 
είς τό κατώτατον μέρος τ ή ; άγορδ; τή ; άρχαίας 
Ρώαης, Forum  llom anum , ?ι καί έκ μαρμαρίνων 
πλακών διαφόρων χρωμάτων, δποΐον είναι τό ώραΐον 
έδαφος τοΰ ναού, καλουμενου Πανθέου. Λιθόστρωτα 
ιδιαιτέρως είναι καί τά μικροτέρας καί μάλλον ποι- 
κιλοχοώμου έργασίας εδάφη, τά  δποία συχνάκις εύ- 
ρίσκονται είς τά  ΙΙραιτώρια τών άρχαίων πόλεο>ν, 
καί δσα, άνορυ^Οέντα έν ΙΙρακλειω καί Πομπηία, 
πληροΰσι τήν αύτήν χρείαν τήν σήμερον είς τά  δώ 
μ ατα  τοϋ Μονσείαυ, καλουμένου di P o rtic i. Λιθό
στρωτα ωσαύτως εΤναι άλλου είδους έδάφϊΐ πολλο>ν 
άρχαίων παρά Ρωμαίοι; καλούμενων βασιλικών ο ί-
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κοδομών, συγκείμενα ζϊ. πολλών μαρμάρινων τμ η 
μάτω ν καί μικρών ποικιλοχρόο^ν λίθων, έντέχνως 
διατεθειμένων έν μέσω μεν κατά  στοίχους λευκοΰ 
μαρμάρου, πέριξ δέ κατά μεγάλους κύκλους, πορ- 

υρίτου, συηνίτο» καί όφιήτου λίθου. Αλλ’ ούδείς 
ύναται νά άρνηθή οτι οί άρχαϊοι συγγραφείς μετε- 

χειρίζοντο ενίοτε το ονομα τοΰτο καί έπί παντός 
είδους ψηφωτοΰ εδάφους, ίσως δ ιότι τοιοϋτον δά- 
πεδον ήτο μάλλον έν χρήσει, δσάκις ήθελον νά κα
λύπτω σι διά λίθινων η μαρμαρίνων πλακών τί) εμ
βαδόν τίνος οικοδομήματος.

Τά ονόματα τελευταϊον m useum , m usivum , 
opus m uscju in , opus m usivum , τουτέστι μου- 
σεϊον, εργον μουσεϊον, μουσείωμα, έ σημαίνον ώρι- 
σμένως τοϋ αύτοϋ είδους έργα, έπί τώ ν δποίων άντ'ι 
λίθων μετεχειρίζοντο ύάλου τμή μ ατα , ή ποικιλό- 
χροα συμμ ίγματα . Διά τούτων κατ ’ άρχάς έκοσμοΰν- 
το τά  όροφώματα, καί μετά ταΰτα  οι το ίχοι, καί 
τελευταϊον τά  δάπεδα. Α λλ’ όροφικά το ιαΰτα  κο
σμήματα δέν ήσαν ακόμη παρά Ροιμαίοις είς χρήσιν 
έπί Αύγουστου' πιθανόν δέ ότι είσήχθησαν διά τής 
πολυτελείας έπί τής βασιλείας τοϋ Τιβερίου.

-----------—Tg-'Q4K>̂ -—------------

ΤΟ ΠΑΝΘΕΟΝ.
( ’E y  Ρ ύ μ η )

Έ ργον δυσχερές είναι βεβαίως τό νά έπιχειρίση 
τ ις  την περιγραφήν τών πραγμάτων έκείνων ατινα  
διά την περιφανή αύτών εύκλειαν είς τόν νοΰν έκα
στου παρουσιάζονται με τά  λαμπρότερα ώραΐσμα- 
τ α  τής ανθρώπινης φαντασίας- άπέναντι τούτων οί 
λόγοι τοϋ γράφοντος καθίστανται ψυχροί καί ζωής 
αμοφοι, καί ούδέ τό χιλιοστόν δύνανται νά παρα- 
στήσωσιν έκ τών έντυπώσ?ων όσας διεγείρει μνη- 
μεΐόν τ ι μέγα, μεθ ού συνδέονται έπίσημοι άναμνη- 
σεις καί ύψηλότατοι στοχασμοί.

Κ α ί κατ’ αλήθειαν πώς νά διαγράψη τ ις  τά  άπει- 
ράριθμα αισθήματα όσα συγκινοϋσι τήν ψυχήν τοΰ 
περιηγητοϋ είς την θέαν Ρώμης τής αίωνίας, έν μ έ
σω τών έρήμοιν άγρών της καθεζομένης· τής Ρώμης 
εκείνης ήτις  δίς τόν κόσμον έδέσποσε, πότε μέν θεω
ρούσα τούς ήττηθέντας βασιλείς νά σύρουν τάς  
θριαμβευτικός άμάξας τών άνθυπάτων τ«ς, άλλοτε 
δέ κραταιοτάτους Αύτοκράτορας νά βαστοΰν τόν 
αναβολέα τοϋ Πάπα ιππεύοντας· τής ΓΡώιιης εκεί
νης ήτις περιλαμβάνει έν έαυτή ο ,τ ι μεγαλοπρεπέ- 
στερον ύπάρχει μεταξύ μνημείων καί έρειπίων άπό 
τό Πάνθεον τοΰ Αγρίππα μέχρι τώ ν τοιχών τοΰ 
Βελισαρίου, καί άπό τοΰ Αύγούστου τούς οβελίσκους 
εως τοΰ θόλου τόν όποιον ό Μιχαήλ Αγγελος έπί 
τοϋ Βατικάνου άνύψωσεν.

11 ελευθερία τής Ρώμης είχε καταβληθή, άφοΰ 
το α ίμα τοϋ Βρουτου δεν ίσχυσε νά άποδώσή την 
άρετήν είς τα  τέκνα τών ανδρείων έκφυλισΟέντα, καί 
ό θρίαμβος τοΰ Αύγοΰς-ου κατές-η τέλειος. Κ ατά τούς

χρόνους τής άληθινής δόξης της ή ?Ρώμη Ισχε σπα^ 
νίους συγγραφείς καί καλλιτέχνας ολίγους. Εκόσμει 
τοτε με την εύσέβειαν τούς ναούς καί μέ την δόξαν 
τους οίκους* καί οί αγαθοί πολϊτα ι έπρόκρινον νά 
πράττουν μάλλον παρά νά λέγουν, άφίνοντες άλ
λους να έγκωμιάζουν καί διαιωνίζωσι τά κατορθώ
ματα  των. Α λλ άφοΰ αί διαθέσεις έξέκλινον είς 
δουλείαν, τήν άρχαίαν Αγνότητα τώ ν ηθών διεδέ- 
χθη ή ακολασία, την π ίστιν ή ύπουλότης, τήν γεν
ναιότητα ή φιλαργυρία, καί όλας έν γένει τάς άρε- 
τας αί βδελυρότεραι άνοσιουργίαι, καί ή χαμερ- 
πεστάτη κολακεία πρό πάντοιν.

Οί εις τόν Αύγουστον αποδιδόμενοι έπαινοι ύπό 
τών αύλικών ποιητών μόνον είς τόν Δία ήδύναντο 
νά θεωρηθώσιν άρμόζοντες* καί ύμνοι καί έορταί 
καί ναοί καί άγάλμ ατα  άφιερώθησαν είς τόν Αύτο- 
κρατορα. Τότε Μάρκος ό Αγρίππας έκαμε νά κ τ ί
σουν τό κυκλοτερές μέρος τοΰ Πανθέου, διανοούμε
νος να τό άφιερώσή είς τόν Αύγουστον* άπεποιήθη 
οΰτος την άφιέρωσιν* άλλ ή ιστορία δέν άναφέρει 
τον λόγον* πλήν ό'χι βεβαίως έκ μετριοφροσύνης, 
καθότι τοιαύτη άρετη δέν ένέπνεεν άνθρο>πον όστις 
συγκατένευε νά τόν λατρεύωσιν ώς Θεόν καί παρε- 
πονεΐτο ότι δ όράτιος όστις ύπερβολικώς μάλιστα  
τόν έξεθείαζε διά τών ποιημάτων του, δέν ένησχόλει 
συχνότερα την Μοϋσάν του δι’ αύτόν. Καί ό Καϊσαρ 
είσέτι τρις άπώθησε τήν χεϊρα τοΰ Αντωνίου ότε κα
τά τήν τώ ν Αουπερκαλίων έορτήν ήθέλησε νά θέσή 
χρυσοΰν διάδημα έπί τής κεφαλής του* άλλ ’ ή φωνή 
τοΰ άγαλλομένου λαοΰ, έπικροτοΰντος εις τήν έπ ί-  
πλαστόν έκείνην άρετήν, κατεσπάραττε τήν καρδίαν 
τοΰ Ιουλίου.

0  Αγρίππας έστοχάσθη άκολούΟως νά άφιερώση 
το λαμπρόν κτίριον είς Δία τόν Εκδικητήν, προσ- 
θείς τήν μεγαλοπρεπή έκείνην οκτάστηλον στοάν, 
ήτις άποτελεϊ σήμερον τό θαΰμα τϊις τέχνης. Η στοά 
έκτός τών όκτώ κατά πρόσωπον στηλών, εχει άλ-  
λαςόκτώ  στηριζούσας τό έσωτερικόν* είναι δέ αύται 
μονόλιθοι έκ κοκκίτου, ύψηλαί 3 8  {  πόδας, καί 1 4 
ποδών περιφέρειαν εχουσαι* ή όλη στοά εκτείνεται 
1 0 3  πόδας κατά μήκος, καί G1 τό πλάτος* αί κατά  
πρόσωπον στήλαι ύποστηρίζουσιν άέτωμα καί τύμ -  
πανον, έφ ού ύπήρχε χαλκοΰν άνάγλυφον, τό δποϊον 
λέγετα ι ότι παρίστανε τόν Δία κεραυνοβολοΰντα 
τούς Γ ίγαντας. Είς τήν ζωοφόρον τήν ύπό τό τ ύ μ -  
πανον άναγινώσκεται μέ κεφαλαιώδη γράμματα , 
άλλοτε δντα έπίχαλκα, ή έξής έπιγραφή*
Μ. A G R IP P A  L . Γ . COS. T E R T IU M  F E C IT .
όπερ δεικνύει ότι ή έποχή τής άφιερώσεως προσα- 
ναβαίνει είς τό 7 2 7  ετος άπό κτίσεως Ρώμ/)ς. Αλλη 
έκτενεστέρα έπιγραφή, γεγλυμμένη είς τήν στεφά
νην, υπομιμνήσκει ότι άνεκαινίσθη ύπό Σεπτιμίου 
Σεβήρου καί τοϋ Καρακάλλα τό 2 0 2  ετος άπό Χρί
στου, καί ότι άφιερώθη είς τόν Δία καί τούς Θεούς 
πάντας, όθεν καί έκλήθη Πάνθεον.
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Είναι δύσκολον μέ λέξεις νά παραστήση τ ις  τήν 
έξαισίαν ώραιότητα τής στοάς ταύτης, τής δποίας 
ή ιδέα είναι άπλουστάτη" όκτώ στήλα ι κατ ίσα  
διαστήματα τεθειμέναι, μ.ία στεφάνη, ή ζωοφορος, 
καί τό τριγωνικόν προμετώπιον περικυματισμένον, 
ιδού ό ,τι έκ πρώτης ό'ψεως φαίνεται ότι καί οί με~ 
τριώτεροι αρχιτέκτονες εύκόλοις ήθελον φαντασθή, 
καί τό όποιον πλεϊστο ι τεχνϊτα ι προέθεντο είς μ ί-  
μησιν, ένώ δέν είναι σχεδόν πόλις είς τήν Εύρώ- 
πην, όπου νά μή ύπάρχή τις άπομίμησις τοΰ Παν
θέου. Α λλ’ δποία δ ιαφορά! Είς τοϋτο ή έπεξεργα- 
σία τών κιόνων, ή έξοχος κομψότης τών κεφαλίδων, 
τό συμμετρικόν τοΰ άετώματος, καί όλων τών με
ρών έν τέλει ή αρμονία καταγοητεύουσι καί τόν 
καλλιτέχνην καί πάντα  φιλότεχνον. Καί όλαι μέν 
αί γυναίκες Ιχουσι κεφαλήν καί χεϊρας καί πόδας, 
άλλά μεταξύ αύτών συγκαταριθμεΐται καί ή ώραιό- 
τάτη Ελένη καί ή δυσειδεστάτη Μέγαιρα.

Τό Πάνθεον ίιψοΰτο έπί τετραγωνικής βάσεως 
έφ’ ής ύπηρχεν άλλη κυκλοειδής, καθά παρατηρεϊ- 
ται έξωθεν πρός τά  δεξιά, όπου έν μέρει ή κατα 
σκευή άποφαίνεται. Κατεμεσής τής στοάς άνοίγε- 
ται ή μεγάλη θύρα, είς δέ τά  π λάγια  ύπάρχουσι 
δύο μεγάλα ένσκάμματα, έν οίς 'ίσταντο οί άνδρι- 
άντες τοΰ Αυγούς-ου καί τοϋ Α γρίππα. Είς τό έ!; 
αριστερών ύπήρχε κατά τόν μεσαίωνα ώραΐά τ ις  έκ 
πορφυροΰ κάλπη, ήτις λέγεται ότι περιείχε τήν κό- 
νιν τοΰ καθιδρυτοϋ. Κυκλικόν είναι τό ’έσωθεν τοΰ 
ναοΰ καθώς καί τό έξωτερικόν, καί τό εύρυθμον 
αύτοΰ δέν ήδύνατο νά ήναι ούτε έντελέστερον ούτε 
κομψότερον. 11 διάμετρος αύτοΰ είναι 1 3 2  ποδών, 
καί τό ύψος είναι ίσον τής διαμέτρου. Οί τοίχοι 
έχουν 1 9 ποδών πάχος, καί παλαιόθεν τό έσωτερι- 
κόν έδαφος ήτο χαμηλότερον τοΰ τής στοάς. Πέ- 
ριξ τοϋ τοίχου είναι έσκαμμένα τρία ήμικυκλικά  
καί τέσσαρα ορθογώνια παρακλήσια. Κ ατέναντι τών 
ς-ύλων ο'ίτινες χωρίζουσι τά παρακλήσια τα ΰ τα , τά  
δποϊα στηρίζονται ύπό κιόνων κεκοσμημένων μέ 
κεφαλίδας, έξ ών τέσσαρες είναι έξ ύακινθίνου καί 
όκτώ έκ παλαιοϋ κίτρινου μαρμάρου, φαίνονται όκ
τώ εδώλια είτε θρανία μέ προμετώπια έπί μαρμα
ρίνων ποικιλοχρόων κιόνων έπερειδόμενα* ό θόλος 
τοΰ ναοΰ περικοσμεϊται ύπό πέντε σειρών γεγλυμ -  
μένων πλακών, α ίτινες, νομίζεται οτι έσκεπάζοντο 
ύπό αργυρών έλασμάτων η έκ χαλκοϋ έπιχούσου. 
Τό φώς εισέρχεται διά τοΰ μόνου στρογγύλου 
ανοίγματος τοΰ έπί κορυφής τοϋ θόλου εχοντος δ ιά 
μετρον 26  ποδών. Κ αί τό σύνολον φαίνεται σχεδόν 
διπλάσιαν τοΰ πραγματικού μεγέθους. Είναι άδύ- 
νατον άνθρωπος αισθανόμενος τό ώραϊον, όστις 
ήθελεν είσέλθει είς τό αριστούργημα τοΰτο τής 
εθνικής άρχιτεκτονικής, νά μή καταληφθή ύπό 
θαυμασμοΰ* καί μολονότι κατά τήν μορφήν ε ί
ναι αναχρονισμός ώς πρός τό χριστιανικόν πνεΰ- 
μα, πρέπει νά δμολογήσο>μεν ότι εισερχόμενοι

είς τό Πάνθεον ήσθάνΟημεν τόν Αιώνιον.
Οταν βρέχΐ} διά τοΰ άνωθεν άνοίγματος τό νερόν 

πίπτει είς τό μέσον τοϋ ναοΰ* πλήθος τότε περι
στερών εισερχομένων διά τοΰ αύτοΰ άνοίγματος  
περιί'πτανται ύπό τόν θόλον καί επειτα  πηγαίνουν 
νά καθίσουν η έπί τής στεφάνης ?) είς τά  είκονο- 
ς-άσια τώ ν Αγίων* όπερ παρέχει όψιν τ ινά  μοναξιάς 
άγροτικής έπαυξάνουσαν θαυμασίως τήν γοητείαν.

Τό Πάνθεον κατεκάη τό δέκατον τρίτον ετος της 
βασιλείας Τραϊανού* άλλ’ όλίγον μετά ταΰτα  άνε
καινίσθη.

Οταν δ Χ ριστιανισμός άνεφάνη, οί άνθρο)ποι δέν 
εζων, ΐν ’ ούτως είπωμεν, είμή έν τα ΐς άπολαυαϊς 
τών αισθήσεων, ή λατρεία είχε καταντήσει κενόν 
σύμβολον, αί αύστηρότεραι αιρέσεις έκτραπεΐσαι είς 
τήν αίσχροτέραν άκολασίαν συνώμοσαν Ιπομένοις 
πρός παντελή τού Χ ριστιανισμού έξολόθρευσιν* πυ- 
οαί, τροχοί, παντοΐα βασανις-ήρια όργανα κατεκά- 
λυψαν τήν γήν, καί τό αίμα τών μαρτύρων ποτα-  
μηδόν έρρεεν, ένώ οί Χριστιανοί προσέφερον τόν 
αύχένα προθύμως είς τόν πέλεκυν. Επί 2ε^ήρου Αύ- 
τοκράτορος έγραφενόΤερτουλλιανός* «ήμεΐς είμεθα 
χθεσινοί, καί όμως έπλημμυρήσαμεν τάς οικίας σας, 
τάς πόλεις, τάς νήσους, τά  φρούρια, όλους τούς τό
πους όσους έξουσιάζετε, τάς έκκλησίας,καί τά στρα
τόπεδα, τάς φυλάς, τάς δεκουρίας, τά ανάκτορα, 
τήν σύγκλητον, τά  κριτήρια. Πρός ποιον πόλεμον 
δέν ήθέλαμεν είσθαι έτοιμοι καί αρμόδιοι, άν καί 
άνισοι τόν άριθμόν, ήμεϊς οϊτινες τοσοΰτον προθύ
μως παραδιδόμεθα είς σφαγήν ; άλλά κατά τήν ήμε- 
τέραν διδασκαλίαν προκρίνομεν νά μας φονεύωσι 
πάρεξ ήμεϊς νά φονεύωμεν.»

Πίπτει τέλος πάντων δ πέλεκυς έκ χειρός τών δη
μίων, καί πλήθος μέγα πτωχών καί αδυνάτων έν- 
δεδυμένων τρίχινους σάκκους καί έφωπλισμένων τήν 
π ίστιν  καί αύταπάρνησιν άνυψόνει τόν σταυρόν έπί 
τοϋ έ παρμένου θρόνου τών Καισάρων ! ό  χρ ιστια 
νισμός ύπήρξεν έπανάστασις, ή μεγαλήτέρα μ ά λ ι
στα  καί πλέον εύεργετική έξ όσων έπαναστάσεων 
συνετάραξαν τό άνθρώπινον γένος* οΰτος έξεκδική- 
θη κατά  τώ ν διωκτών του, ύποσχόμενος τήν ισό
τη τα  πάντων ένώπιον τοΰ Θεοΰ καί τήν άτελεύτη-  
τον μακαριότητα. Αλλ’ ή άντίδρασις έστράφη τότε 
κατά τών πραγμάτων. Ψυχρώς κρίνοντες σήμερον 
περί τοΰ φοβεροϋ άγώνος, όστις έλαβε χώραν πρό 
δεκαοκτώ αιώνων, δυσαρεστούμεθα βεβαίως ενεκα 
τής κατας-ροφής τόσων μνημείων τής τέχνης καί τών 
γραμμάτων τοϋ αρχαίου τών Ελλήνων καί Ρωμαίων 
πολιτισμού. Α λλ’ όταν στοχασθώμενότι τότεεπ αλ-  
λεν είσέτι τό πτώμ,α τοΰ Πολυθεισμού* οτι οί π ι
στοί κατά πασαν στιγμήν έφοβοΰντο μήπως οί άφρο
νες νεόφυτοι, έγκαταλιπόντες τά θυσιαστήρια τα  
άγιασθέντα διά τοϋ μαρτυρικού αίματος, έπιστρα- 
φώσιν εις τά  βδελύγματα τοΰ έθνισμοΰ, άφοΰ εώον 
καί ενα Αύτοκράτορα άποστα ™σαντα, Οέλομεν δι-
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καιώσει αύτοΰ;, έάν τοσοΰτον σφοδρώς κατεφέ- 
ροντο κατά τών ναών, τών συγγραφών καί τών 
μνημείων τής είδωλολατρείας.

Αλλα φωνή τις ύψοΰτο κατα καιοον άναχα ιτί- 
ζουσα τήν τρομεοάν ταύτην καταστροφήν* τά  λεί
ψανα Αγίου τινός κατατεθέντα είς εθνικόν τινα  ναόν' 
σταυρός άνυψούμενος έπί τηιος μνημείου ήσαν σεβα
στά καί ά γ ιώ τατα  φυλακτήρια. Τοιουτοτρόπως τό 
πλεΐστον μέρος τώ ν ναών μετετρέποντο είς Χ ρ ιστια -  
νικάς Εκκλησία;' καί 3 ;έπ ιτρ απ ή  έν τούτοις νά άνα- 
φέρωμεν ο τ ι, οπότε έν Γαλλία έπυρπολοϋν-,ο σωροί 
μεγαλώ τατο ι περγαμηνών τής αρχαίας Αριστοκρα
τ ία ς , ούδέ μίχ καν φωνή άνυψώθη διά ·νά παρατή
ρηση ότι μετά τών ΰπομνημάτων έκείνων τής τ ιμ α 
ριθμικής βαρβαρότατος καί τών άδικων προνομίων, 
κατεστρέφοντο ένταυτώ  καί τά  στοιχεία τής αρ
χαίας Γαλλική; Ιστορίας !

Τό 6 0 7  έτος ό Πάπας Βονιφάτιος Δ,> 'ίνα δ ιά 
σωση τό Πάνθεον άπό τής θρησκευτικής καταφο
ράς τών χριστιανών, έγκαινίαζεν αύτό με είκοσι 
οκτώ άμάξας μαρτυρικών όστών, οθεν και ή έπω- 
νκμία Sancta M aria ad M artyres* άλλά δεν ίσ -  
χυσε νά τό διαφυλάξη άπό άλλας, οΰτως είπεΐν, εί- 
ρηνικάς ερημώσεις' Κωνστάντιος δε ό Β\, αύτοκρά- 
τωρ άφήρεσε την έπίχρυσον ουρανίαν διά νά τήν 
μεταφέρη είς Κ ω νσταντινούπολή.

ό  Πάπας Γρηγόριος δ Γ . άνικαίνισε τό κτίριον 
καί τό έσκέπασε με μόλυβδον, Μαρτίνος ό Ε . έίτε- 
"σκεύασε την σκέπην’ Εύγένειο; ό Δ . άπέβαλε τ ά ; έν 
τή  στοά κατασκευασθείσας καλύβας, καί Νικόλαος 
ό Ε . έπήνεγκεν άλλας έπισκευάς. Αλλά βραδύτερον 
Ούρβανός ό Η\ άφήοεσε τούς χάλκινους δοκοΰς, ο ί
τινες ΰπε7 ηριζον τήν σκέπην τή ; στοάς, ίνα  χατα-  
σκευάση τήν ουρανίαν τή ; Βασιλικής τού Βατικανού 
καί τά  πυροβόλα τού Φρουρίου δ Α γ .  "ΑγγεΛος, 
καί 'ίνα μή άγνοήται ύπό τών μεταγενεστέρων ό 
αϊτιος τής βαρβαρική; έκείνης πράξεως, ήθέλησε νά 
διατηρήση μνείαν αΰτής εί; επιτάφιόν τ ι αυτόθι σω- 
ζόμενον. Τά χρονικά τού καιρού έκείνου άναφέρουσιν 
οτι τό τότε άφαιρεθεν μέταλλον έζύγ ιζε45  εκατομ
μύρια λίτρας. Κ α ί, ώς νά μην ήρκεΐτο είς τοιαύτην 
άσχήμωσιν ό Πάπας εκείνος, εκαμε νά κτίσουν τά  δύο 
παράπλευρα κωδωνοστάσια, τών όποιων δυσμορφώ- 
τερον έογον δέν έφάνη ποτέ είς τήν αρχιτεκτονικήν.

Τό ενδέκατον βήμα (άλτάριον) σώζει τήν μνή- 
μην τοϋ περικλεούς έαφαήλου τοϋ έξ Οϋρβίνου’ 
όλίγον πρό τοϋ θανάτου του Ικαμεν οΰτος νά έπ1·- 
σκευασθή εξ ιδ ίων του έκεΐνο τα  πάρακλήσιον, και 
προσδιορίζων αύτό ώς τόπον τοΰ τάφου του ήθέλη- 
σεν έκεΐ νά τεθή £ν άγαλμα τής Παρθένου ΰπό Λ αυ
ρέντιου τοϋ Λόττη τεχνουογηθέν. Παρά τό βήμα 
μαρμαρίνη πλάξ φέρει τό πΐρίφημόν δίστιχον τοϋ 
Καρδιναλίου Βέμβου'

1 ί 1 ο hie ost R ap h ae l,(im u it quo sospite vinci 
Her uni m agna parens, et m oriente inorie.

Εκ τοϋ άλλου μέρους βλέπει τις  τόν τάφον Μαρίας 
τήςάνεψιας τοϋ Καρδιναλίου τής Βεβιέννης, μνης-ής 
τοϋ ί ’αφαηλου, ήτις τρεις μήνας πρό αύτοΰ άπεβίωσε. 
Τάς 1 4 Σεπτεμβρίου τοϋ 1 8 3 3  τά όστά τοϋθεσπε- 
σίου Ζωγράφου άνευρεθησχν σώα καί ακέραια, καί αί 
προσήκουσαι τ ιμ α ί είς αΰτά άπεδόθησαν. Τό μνήμα 
τοΰ Ραφαήλου νεκρικώς περιέπουσιν οί τάφοι τοϋ 
Βαλτάσαρ ΙΙερούτση, τοϋ ΙΙιερίνου Μπουονακόρση, 
τού Αννίβα Καράτση καί πολλών άλλων επισήμων 
άνδρών.

Ενώπιον τοϋ Πανθέου ΰπάοχει αγορά έφ’ ής άνα- 
βλύ ζει μ ία  έκ τώ ν πολλών πηγών τής Ρώμης ΰπό 
μικρόν αιγυπτιακόν οβελίσκον κεκαλυμμένον άπό 
Ιερογλυφικά. ΓΙαρετηρήθη δτι ή Ρώμη μέ ολους τους 
μεγαλοποεπεστάτους ναούς της καί τά  κολοσσαΐα 
παλάτιά  της, με δλα τά θαυμαστά μνημεία τής τέ 
χνης τά όποια εΰρίσκονται έκεΐ οχ ι διεσπαρμένα 
άπλώς, άλλ  έπισεσωρευμένα είς τάς όδοΰς, δ ια τη 
ρεί υφ ο ςτ ι αγροτικόν έξαισίως άρμόζον είς τήν ίς-ο- 
ρίαν της. Είς τάς εσχατιάς τών περισσοτέρων όδών 
παρουσιάζεται ή άποψας τής έξοχης" τόν χειμώνα  
αί σκέπαι τών οικιών είναι χορταριασμέναι" καί 
ή χλόη σκεπάζει διαφόρους πλατείας, κοπαί δε 
αιγών έρχονται νά βοσκησουν ένταϋθα, ένώ ό 
βοσκός κάθηται επί τών ανεστραμμένων στνιλών ή 
παρά τάς έτοιμο^ρόπους στοάς' μεγάλοι ΰποζύγιοι 
βόες έξαπλοϋνται εις τοΰς πόδας τών α ιγυπτιακώ ν  
όβελίσκοιν, μεταξΰ τών ερειπίων τής αγοράς καί 
τών άψίδω«, δθεν άλλοτε οί Καίσαρες διέβαινον έν 
θριάμβω' πλήθος στρουθιών κύκλω πτερυγίζουν 
είς τάς π λατεία ;' στίφη δε κοράκοιν κρώζουν άνω 
θεν τώ ν οικιών καί έπικάθηνται ε ί; τοΰς θόλους, 
ένθυμίζοντες τάς άπαισίους έκείνας έμφανίσεις των 
τάς όποιας άπαντ^ τ ι ;  συχνάκις είς τήν Ρωμαϊκήν 
Ιστορίαν' πανταχόθεν ρέουν τά  υδατα τονθορύζον- 
τα' τά  πάντα έχουσιν ένταϋθα είδός τ ι αγροτικόν, 
ΰπομιμνήσκον δτι οί πρώτοι δικτάτορες ώδηγουν 
τό άροτρον, δτι δ έξοχώτερος τών λατίνων ποιη
τών δεν ένόμισεν ανάξιον έαυτοϋ νά διδάξη τήν 
Γεωργικήν είς τοΰς υίοίις τοΰ έωμύλου, καί δτι 
χεΐρες τετυλωμέναι έκ τών έργασιών τοϋ άγροΰ 
ησαν έκεΐναι, α'ίτινες εφερον τοΰς τροπαιούχους αε
τούς μέχρι περάτων τού κόσμου.

II αγροτική αυτη δψ’.ς παρατηρεΐται έξοχοι; είς 
τήν παρά τό Πάνθεον πλατείαν, ητις είναι τόπος 
άγοράς, δπου πλήθος συνέρχεται χολικώ ν, ένδεδυ- 
μένων τά  γραφικά φορέματα τής Ρωμαϊκής έξοχής, 
πρός πώλησιν τώ ν μικρών πραγματειών των. Αί 
γυναίκες τής Τίβολης (Tibur) μέ τήν έμβόλιαν δ ι-  
πλωμένην έπί κεφαλής, αί τών Οΰελέτρων μέ τό 
κόκκινον κωνοειδές περιστήθιον, άλλα ι μέ τά  ξύλινα  
πέδιλα, καί αί τών περιχώρων μέ τάς πόρπας έν 
εϊδει στεφάνης έπί τής κόμης, καί μέ τά έκ μ ετάλ
λου κτένια πλαγίους τεθειμένα, καί έστρεμμένα εις 
σχήμα διαδήματος, άποτελοΰσι περίεργον άρμονίαν
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»τό γάρ πρώτον Αλκείδης προσηγορεύετο.» (α). 
Καί έν Επιγράμμασιν Αλκείδαν αύτόν άκούομεν, 
ούτως'

» λ  μέν Αθηναίαν πολεμαδόκ,ον, ά δ Αφροδίταν, 
»Α δέ τόν Αλκίδαν, ά δ άφόβητον Αρη.» (β)

Τό δνομα δέ τούτο τινές μεν άπό τού «άλκη» π α -
ράγουσιν (γ), ή έοτιν ή τοϋ Ηρωος άρετή, τινές δέ 
άπό τοϋ Αλκέω; (δ) ?| Αλκέου (ε), 3ς ήν ό τούτου 
προπάτοιρ.

§. γ\ II εθνική τής Επιγραφής ιδέα, καί τό σχή
μα τοϋ Π καί Θ θέτουσιν αύτήν άναμφιβόλως είς 
έποψήν προγενεστέραν τοΰ Χριστού. 0  δε ταύτης  
διαλεκτισμός έν τη λέξει « Αμπρακιώτης» (Π άντί 
Β), δστις πρό τού Ξενοφώντος μέν (3 5 0  π. X .) 
άπαντάτα ι συνεχέστατα, μετά  δε τούτον σχεδόν 

έκ κοκκίτου οβελίσκων,ο'ίτινες φέρουσι γεγραμμένην ουδόλως, ήθελεν αναγκάσει ημάς νά τήν έκλάβωμεν 
τήν ιστορίαν τόίν δεσποτών τής Α ίγύπτου καί τοΰς ού πολΰ τού Ιστορικού τούτου μεταγενεστέραν, αν
μύθους τής Ισιδος, ήδη ΰψούται ό σταυρός’ έπί τής δέν είχαμεν τό Α ,δπερ, ύπό τοιοΰτον σχήμα σπα-
στήλης, τοϋ Αντωνίου, Σήξτος ό Ε\ ήγειρε κατά τό ΐν ιώ τα τα  μέν άπαντάτα ι πρό τής άλωσεως τής Κο- 
1 5 8 9  τόν άνδριάντα τοϋ Αγ. Παύλου' καί έπί τ ή ; ! ρίνθου (1 4 5 — 3 3 0  π. X.), συνεχεστατα δε μετ 
στήλης τοϋ Τραϊανού,δπου έναπόκειτο ή κόνις έκ ε ί- !αύτήν. Οί λόγοι οΰτοι παράγουσι σχεδόν την βε- 
νου τοΰ Αύτοκράτορος, 'ίσταται σήμερον τοΰ Απο
στόλου Πέτρου 6 άνδριάς. (Π Ιταλία)

Μ. I.

μέ τά καλάθια τών χορταρικών, μέ τά  κάνιστρα 
τών ώών, μέ τάς λεκάνας τών έκδαρμένων βατρά
χων, καί τάς πλήρεις άγρας τραπέζας τάς περιστοι- 
/ούσας τοϋ Αγρίππα τήν στοάν καί τής Αίγύπτου 
τόν οβελίσκον.

Τό τελευταΐον τοϋτο μνημεΐον καί πολλά άλλα  
τά όποια βλέπει τις  είς τήν αίωνίαν πόλιν είναι έρεί- 
πια έρειπίων’ άνήκον ταϋτα  είς τήν Ελλάδα, είς 
τήν Α ίγυπτον, είς τήν Φοινίκην’ ΐσταντο  είς τάς 
ρύμας τών Αθηνών, τών Συρακουσών, τής Αλεζαν- 
δρείας, τής Καρθαγένης, πόλεων αΐτινες επεσον ΰ*ό 
τήν σπάθην τής ’Ρώμης" έπειτα άνυψώθησαν είς τήν 
Αγοράν, είς τήν ίεράν όδόν, είς τό Πεδίον τοϋ Αρεως' 
Επεσον άλλοτε ύπό τόν πέλεκυν τών βαρβάρων' καί 
ΰπό τών Παπών τρίτην φοράν άνηγέρθησαν. Επί τών

^ΥΑΛ.ΟΓΗ Λευκαδίων Επιγραφών χτλ.
(Συνεχεία, iSz  προτ-γουαενον φυλλά^ιον)

Β'. ΑΝχΙΘΗΜΑΤΙΚΛΙ.

3.

βαιότητα, δτι ή  Επιγραφή μας κεΐτα ι μεταξΰ τοΰ 
1 50 καί 3 0 0  π. X.

§. δ\ Εκ τοΰ περιεχομένου αΰτής γεννώνται τα  
οΰσιώδη ταϋτα  ζητήματα . Τίς ό Αγαθοκλή; οΰτος; 
Ποιον τό αΰτοϋ άνάθημα.

ΐ ί  ελλειψις τού ονόματος τής πατρίδος τοΰ άνα- 
θέσαντος τό μνημεΐον είναι τώ  δντι τόσω μάλλον 
περίεργος, καθ’ δσον ό γλύπτης έκρινεν άναγκαΐον 
νά σημειώση τό τής ίδικής του. Εκ τούτου δύο) τινα  
δυνάμεθα νά είκάσώμεν, ή δτι ό Αγαθοκλής, ών 
Αευκάδιος, ήρκει είς δήλω σή τής πατρίδος του ή

§. ά. Πρό τινων μέν έτών εύρίσκετο προσηρμο- έν τή Λευκάδι καθιόρυσις τοϋ μνημείου, ή δτι, ξε 
σμένη είς τ ινα  έν τή  πόλει οικίαν παρά τοΐς Δικα- νο?, άλλά όνομαστος εις τους συγχρόνους του, έ [ί 
στηρίοις, νϋν δέ έν τ φ  Μουσείω διατηρείται τοΰ 
Δ.ρ Κυρίου Πέτρου Κατσα'ί'του Κεφαλλήνος. Κεκό- 
σμητα ι άνωθεν τα ιν ία  καί κυματίω ' εικάζει δέ τε-  
τραγώνιο βάθρω, έφ’ οΰ βεβαίως έκειτο τό έν αύτη
μνημονευόμενον άνάθημα. Η υλη της είναι κοιν 
λευκ. λ ιθ. Εχει μηκ. δακτ. 2 4 , πλ. 1 7 ,β α θ .  2 4 .  
Ε κδίδεται νϋν τό πρώτον.

ΑΓ[Α]ΘΟΚΛ1ΙΣΑ[ ΓΑΘΟΚΛΕ] 
ΟΣΗΡΑΚΛΕΙΑΑ[&ΕΙΔ] 
ΑΑΝΕΘ1ΙΚΕ 
ΤΙΜΟΔΑΜΟΣ Τ1[ΜΟΔΑΜΟΓ 
Ε] ΠΟΙ11ΣΕ ΑΜΠΡΑ[ΚΙΩΤΙΙΣ]

§. β'. II συμπλήρωσις Α[γαθοκλε]ος είναι πιθα
νή, ώς καί /] Τι[μοδάμου] διά τά  σωθέντα αυτών 
λείψανα. Η δέ Αλ[κείδ]α έγένετο συμφώνως τή  Μυ
θολογία, ένή τοιοΰτον δνομα τφ  Ιίρωϊ άπεδίδετο, 
πρίν ή κληθή ύπό τής Πυθίας Ηρακλή;' «II δέ Πύ

νετο γνωστή διά τής μόνης αναφοράς τοϋ όνόματος 
αύτοΰ μετά τοΰ πατροινυμικοΰ. II πρώτη είκασια  
δέν φαίνεται τής δευτέρας πιθανωτερα, καί μ άλιστα  
διότι τά  πλεΐστα τών σωζομένων αναθηματικών 
Επιγραφών παραδείγματα βεβαιοΰσιν, οτι καί οί 
έγχώριοι συνήθως έχάραττον τ ’ δνομα τής πατρίδος 
τω ν, 'ίνα άσφαλίζωσι τό δικαίωμα έπί τοϋ άνατε-  
θειμένου μνημείου των, καί δ ιαστελλονται άπό τών 
συρρεόντων έν τή  χώρα τών ξένων, οίτινες και αύτοι 
εύλαβείας έ'νεκεν, ανέθετον μνημεία τοΐς έκεΐ θεοις. 
Πολλά το ιαϋτα  παραδείγματα άναγινωσκομεν έν τώ  
Παυσανία, καί μάλιστα  έν τοΐς Ηλιακοΐς του, βε- 
βαιοϋντα τόν λόγον μας. Πιθανωτερα δε φαίνεται ή 
δευτέρα εικασία, διά τοΰς έξής λόγους.

Οί Αμβρακιώται είσίν ού μόνον γείτονες, άλλα  
καί συγγενείς τώ ν Λευκαδίων, καθα και ουτοι τώ ν

(α) ΑπολλοS. Βιβ. Β', Κεφ. ι*. §· 9· (δ ) λν6ολ. Ελλ. Βιβλ. 
Θ '. §. 59. (γ) Bouillet D fct. de I’Ant. Classiq. i t  A . Alcide. 
(5) δρίωνος fcua. i t  A■ H?*fXesSr.;. (ε) Μίγ* ΕτυαΛ. it  Λ. 

θια τότε πρώτον ΐϊρακλέχ αύτόν προσηγόοευσε' ,{τ^ίύ\ς.
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Κορινθίων άποικοι (α)· και βέβαια ενεκα τών σχέ- 
σεοιν τούτων πολλοί τών τεχνιτών καί άλλης τ ά 
ξεως ανθρώπων, μετέβαινον άπό τής μιας είς τήν 
άλλνιν διαποαγματευόμενοι' διατοΰτο βλέποαεντήν  
Λευκαδιαν Τίγριδα, έρρωμένην τοΰ Πύρρου βασι- 
λέως τής Ηπείρου (β), και τόν έν τή Επιγραφή μας 
Αμβρακιώτην Τιμόδαμ.ον, διατρίβοντα έν Λευκάδι 
κα ί έξασκοΰντα τήν τέχνην του. Η τής Επιγραφής 
μας άφ ετέρου έποχή, ώς ειρηται, κεΐτα ι μεταξύ  
τοΰ 1 4 0  καί 3 0 0  π. χ. δτε έν Ηπειρο) ήν βασιλεύ; 
ό διάσημος Πύρρος (31 2 -2 7 2 .  π. X .), δς-ις κατά 
Στράβωνα, «έπίσημον έποίησε τήν Αμβρακίαν, βχ-  
«σιλείο) ταύτη  χρησάμενος.» (γ ), καί δστις, λαβών 
γυναίκα τήν Λάνασσαν, θυγατέρα τοΰ ΑγαΘοκλέους, 
τυράννου τών Συρακουσών, έλαβε προίκαν και τήν 
Κέρκυραν, ήν είχε κυριεύσει ό Αγαθοκλής (δ). Εκ 
τούτων προφανή; γ ίνετα ι ή μεγάλη σ/έσι; τοΰ Συ- 
ρακουσίου ΑγαΘοκλέους μετά τών γειτονικών τής 
Λευκάδος μερών, καί μάλιστα  τής Ηπείρου. Είχε δε 
οΰτος και υίόν ΑγαΟοκλέα, Sv έδολοφόνησε (τό 2 8 9 . 
π. χ.) 6 έπιβουλευόμενο; τόν θρόνο.ν Αρχάγαθος(ε).

Πολλά πιθανόν είναι, δτι ή Επιγραφή μας πεοι 
τόν νεώτερον τούτον Αγαθοκλή στρέφεται, δστις 
άρκετάς είχεν άφορμάς νά έπισκεφθή τήν πρωτεύου
σαν τής Ηπείρου Αμβρακίαν, ώς ύπό τής αδελφής 
του βασιλευομένην, καί έντεΰθεν νά μεταβή εϊς τήν 
συγγενή Λευκάδα, χάριν τούλάχιστον πεοιεργείας 
ή προσκυνισμοΰ εϊς τόν περιώνυμον Λευκάτα Α πόλ
λωνα, τόν μάλα ύπερβ*ίνοντα κατά τε φήμην και 
δόξαν τόν έν λμβρακία Ακτιακόν Απόλλωνα, δν 
βεβαίως είχεν ήδη έπισκεφθή.*

Περί τού νεωτέροΟ τούτου ΑγαΘοκλέους όλίγα 
-γνωριζομεν έκ τών αρχαίων" μέρος μικρόν μόνον 
τοΰ βιου του διεσωθη έν τινι τών λειψάνων τοΰ ΚΑ. 
Βιβλίου τού Διοδώρου, δπερ μεταφέρομεν ένταϋθα 
χάριν άκριβολογίας.

»Οτι Αγαθοκλής άπέστειλεν Αγαθοκλή τόν υίόν 
“ πρός Δημήτριον τόν βασιλέα, φιλίαν συνθέσθαι καί 
»συμμαχίαν· ό δε βασιλεύς ασμένως δεξάμενος τόν 
«νεανίσκον, καί στολήν περιτεθείς βασιλικήν, καί 
«δώρα δούς μεγαλοπρεπή, συναπέστειλεν όξύθεμιν 
»τών φίλων ένα- τώ  μέν δοκείν τά πιστά λαβεΐν 
«τής συμμαχίας, τώ δ’ έργω κατασκεψόμενον τήν 
«Σικελίαν. . . . ό  γάρ βασιλεύς ήδη γεγηοακώς τάς 
«υπαίθρους δυνάμεις Αρχαγάθφ παραδεδώκει’ ού- 
»τος δέ ήν Αρχαγάθου υιός, τού κατά Λιβύην σφα- 
»γέντος, υίωνός δέ τοΰ βασιλέο>ς ΑγαΘοκλέους, άν- 
»δρείοε δέ καί ψυχής εύτολμία πολύ τοΰ κατά λό- 
»γον ΰπεραίρων, στρατοπεδεύοντος αύτού περί τήν 
«Α ΐτνην, ό μεν βασιλεύς προάγειν έπί τήν διαδο- 
«χήν τής βασιλείας τόν υίόν Αγαθοκλή, πρώτον μέν 
«τοις έν ταΐς Συρακούσαις συνέστησε τόν νεανίσκον,

(α ) Σ κ ίν ο ς .  Π ερηίγ. Σ τ . 4 5 2 .  (β ) Α β * . Β ιβ . ΙΓ". χεφ.  5 6 .  
( ί ) Στραβ. Β ιβλ. Ζ .  (5). Π λουτ. cv Βίωΐΐύρρου §. 9 .
(ε) Διοαωρ, ιν  Λειψ. το3 ΚΑ'. Βιβλ.
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«άποφαινόμενος διάδοχον άπολείψειν τής αρχής· 
«μετά δέ ταΰτα  έξέπεμψίν αύτόν έπί τό στρατό- 
βπεδον’ γράψας επιστολήν έπί τόν Αρχάγαθον, προ- 
«σεταξε τοΰτον άποδιδόναι τάς πεζικάς καί ναυ- 
«τικάς δυνάμεις· δ ι’ ας δ μέν Αρχάγαθος όρών τήν 
«βασιλείαν εϊς ετερον καταντώσαν, άμφοτέροις έπ ι- 
«βουλεύσαι διέγνω' πρός Μαίωνα τόν Α ίγεσταΐον 
»διαπεμψάμενος, έπεισεν άνελεΐν τόν βασιλέα διά 
«φαρμάκου-αύτός δεέν τιν ι νήσω θυσίαν έπιτελέσας, 
«και μεταπλεύσαντα τόν νεώτερον Αγαθοκλέα, π α -  
«ραλαβών πρός τήν εύωχίαν, νυκτός καταμεθύσας 
«άπέσφαξε' τοΰ δε σώματος ριφθέντο; εί; τήν θά- 
«λασσαν, καί πρός τήν γήν ύπό τοΰ κλύδωνος έκ- 
«βρασθέντος, έπιγνόντες τινές άπεκόμισαν εϊς Συ- 
«ρακούσας.» . . »

Καί ταΰτα , δσα περί τοΰ νεωτέρου ΑγαΘοκλέους 
γνωριζομεν. 0  διασωθείς λίθος τής Επιγραφής μας 
εικάζει τετραγώνω βάθρο) έφ’ ού αναντίρρητους 
εκειτο άγαλμα' τ ί δέ παρίστανεν ; τοΰτο ή Επι
γραφή άποσιο)π&· ήδύνατο δε νά παριστάνη ή τόν 
αναθέσαντα αύτό, ή τόν πρός 8ν άνετ^θη Ηρωα, ή 
και άλλον θεόν. Τό πρώτον δέν φαίνεται πολλά π ι
θανόν, μάλιστα είς βασιλόπαιδα, δστις έπρεπε καί 
ήδύνατο νά περιμένη έξ άλλων τοιαύτας τ ιμάς. Τό 
δεύτερον εικάζεται καί τοΰ τρίτου πιθανώτερον, 
όιότι ό ’Αγαθοκλής, νέος τόν βίον άπαλλάξας καί 
προς τής αλκής τήν άρετήν καί τών πολέμων τήν 
δό ζαν έκ φύσεο); ρέπων, μ ά λ ισ τα  δε καί έμπνεό- 
μενος ταύτην ύπό τής φιλοπολέμου καί αίμοβόρρου 
διαγωγής τοΰ πατρό; του (α), δέν ήδύνατο βέβαια  
νά προτίμηση είς τά  αναθήματα του έτερον ήρωα 
ή Θεόν, είμή τόν τής Αλκής (διόπερ καί μνείαν πε-  
ποίηται έν τή Επιγραφή τοΰ έπιθέτου Αλκείδα) καί 
τοΰ Ηρωισμού, ούτινος τάς άρετάς άγαποΰσε πάν
τοτε νά μ ιμ ήτα ι.

§. έ. Εκ τών άχρι τούδε ρηθέντων συνάγεται 
πολλά πιθανώς, δτι ό Αγαθοκλής τού ΑγαΘοκλέους, 
τυράννου τών Συρακουσών, ήλθε περί τά  2 8 5  έν 
Λευκάδι' έπεσκέφθη τό έπί τοΰ Λευκάτα τέμενος 
τοΰ Απόλλωνος· είδε τά έν α ύτφ  διάφορα ξένα καί 
έγχώρια αναθήματα- φ ιλοτιμηθείς, ή μάλλον Οε- 
λήσας νά διαιώνιση καί αύτός τήν έκεΐ άφ ιξ ίν  του, 
καί διαδώση τό τε ονομα καί τάς κλήσεις του, άνέ- 
θηκεν άγαλμα τώ  ’Αλκείδα ΐϊρακλεΐ, ποιηθέν ύπό 
τοΰ Αμβρακιώτου Τιμοδάμου, βν εύρεν ό βασιλό- 
παις έν Λευκάδι, ή έλαβε μεθ’ έαυτοΰ έξ ’Αμβρα- 
κίας διά τόν σκοπόν τοΰτον.

----------- α ------------

ΙΣΤΟΡΙΑ Γεωγραφικών ανακαλύψεων κτλ.
(ΣυνΙχίΐα, ΐ5 ί  προν,γοιψενον φυλλάδιον)

ΐπ ή ρ χ ε  λάμψις τ ις  εϊς τήν πρώτην ήώ τής Ελ
ληνικής Φιλολογίας, προαναναγγέλλουσα τήν δόξαν

(α) Διοδωρ. Β ιο , Ι Θ \  §. 2 . και έξης.
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τών μεσημβρινών οίκητόρων. ό  Ομηρος συνήνωσεν 
απασαν τήν παιδείαν τού αΐώνός του μεθ δλης τής 
ισχύος τής ποιητικής άγχινοίας. Παν τό άναφερό- 
μενον τοϊς έθνεσιν ή τώ  φ ω τισ μ φ  τώ ν χρόνων αύ
τοΰ διδάσκεται έκ τών αύτού συγγραμμάτω ν, καί 
ήτο πρώτος κατά  τήν μαρτυρίαν τοΰ Στράβωνος ό 
έχων ίκανάς γεωγραφικά; γνώσεις. Δυνάμεθα δέ, 
συμφώνως τοΰ σκοπού, νά συλλέγωμεν έκ τών σε
λίδων τοΰ υψηλού καί σεβασμίου Ποιητοΰ έκτασιν 
γνώσεων έπί τής έπιφανείας τής γής.

0  Ωκεανός έθεο>ρεΐτο άπό τόν Ομηρον ώς μέγας 
τις ποταμός έπισκεπτόμενος είς τόν δρόμον του παν 
μέρος τ ή ςγ ή ς . Είς τό κέντρον τής άσπίδος, ήν δ 
Ηφαιστος κατεσκεύασε τώ  Α χιλλεϊ, περιεγράφετο ή 
οικουμένη και περί τά  χείλη τοΰ δίσκου όιέρόεον 
σφοδρώς τά  ώκεανεΐα ρήματα.

Απαριθμών τάς άθροισθείσας συμμαχικάς δυνά- 
με'.ς πρό τής Τρωάδος, ό ποιητής καταλέγει πάνυ 
ακριβώς άπαντα τά κράτη τής Ελλάδος. Λί Θήβαι, 
Αθήναι, Κόρινθος καί Λακεδαίμων ήδη ύπερεΐχον. 
Δεικνύει δέ ίκανήν γνώσιν περί τής Μακεδονίας καί 
τών Κυκλάδων νήσων. Οί σύμμαχοι τών Τρο^αδι— 
τών ήσαν αί φυλαί τών Ι^ελασγών, Μ αιωτών, Κα- 
ρίων, δμιλοΰντες ξένην γλώσσαν οί Λύκιοι, καί Σα- 
λύμοι πρός νότον τούτω ν, έπειτα οί Αραμαΐοι έκ- 
τεινόμενοι άπό Κ ιλικ ίαν έ'ως Συρίας. Οί Φρύγες 
έλαβον άπό τήν Ασκάνιαν μίαν ένδόγειον περιοχήν. 
Εκ τών οχθών τής Μαύρης θαλάσσης ήλθον είς βοή
θειαν τού Πριάμου οί Παφλαγόνες, κατοικούντες 
τάς #χθας τού Παρθενίου ποταμού, καί οί Α λιζώ - 
νιοι άπό τήν Αλύβην, πέραν τής χώρας δπου εξά
γετα ι άργύριον. Οί τελευταίοι ούτοι ήσαν οί Χ ά 
λυβες, οϊκοϋντες τά πέριξ Τραπεζούντος δρη, τά  
ορυκτά πλούτη τών όποιων έπί τοΰ νύν δέν έσώθησαν. 
Η Σήσαμος, Κρώμος, καί Κύθηρος τού όμήρου 
μετά ταΰτα  ήνώθησαν μέ τήν γήν τής Αμαστριος, 
ή τής νέας Αμασίας, καί τάδρη τής Κυθήρου εστε- 
φανωμένα μέ πλούσια δάση έπρομήθευον ναυτικήν 
υλην τούς ναυστάθμους τής Σινώπης.

Πρός δυσμάς τής Μαύρης θαλάσσης ό Ομηρος 
έγίνωσκε Θράκας, Μαιο)τίους καί ίππομάλγους γ α -  
λακτοφαγοΰντες έξ ίπ π ω ν, οί δ ικαιότατοι καί αμέ
ριμνοι άνθρωποι τού κόσμου του. Ούτοι ωκουν τήν 
μετά ταΰτα  κατασχεθεί σαν χώραν ύπό Σαρματών. 
Νομάδες δέ ούτοι έκέκτηντο άξιοσημείωτον φήμην, 
αρετής καί δικαιοσύνης, ήν οί νεώτεροι ύπέλαβον 
περί πάντων έν γένει τώ ν Σκυθών, ώς εκαλούντο 
απαντες οί πλανήτες καί άπεδόθη αύτοΐς καί ύπό 
τών άρχαιοτάτων Ελλήνων καί ποιητών. Λυναμεθα 
δέ ακριβώς νά ύποΟέσωμ,εν, δ τ ι ένταΰθα παύει ή 
γνώσις τού Ομήρου, άλλ’ ώς αύτός είναι ισως δ ακρι
βέστερος απάντων τών ποιητών, δικαιούται πασι 
τοϊς λεγομένοις είναι δέ πιθανώτερον οτι ύπήρχε 
κάτι τι ίίς  τά  θρησκευτικά έθιμα καί διδασκαλίας

τών Ασιατικών εκείνων φυλών, τ& δποΐον έμπάδισε 
τό Ελληνικόν σέβα?.

Η φήμη τής Α ίγυπτου έπρόσφερεν εϊς τόν ποιη
τήν εύρύyωpov θέμα. Αύτός εύφημεΐ τά  πλούτη  
τών Θηβών καί τάς έκατόν της πύλας, έξ έκάστης 
τών όποιων ήδύνατο νά πέμψη διακοσίους πολε- 
μάρχας. Μέ πνεΰμα άπλότητος δ ιη γε ίτα ι τάς τάξεις 
καί τόν άρωματικόν χαρακτήρα τής Α ιγυπ τίου φυ
τείας, τήν έμπειρίαν τού λαού εις τήν χρήσιν άρω* 
αάτω ν, καί τό άφιώνιον δι’ ού ιάτρευον καί τήν  
ιδίαν των λύπην. Μετά τή ; Α ίγύπτου συνοδεύει 
έκείνην τής Λυβίας καί τών Ερέμβων, βνομα Ανα
τολικόν τών Αράβων. Είς τήν Λυβίαν ό Ποιητής 
λέγει, ούδ είς εύρίσκεται έν ανάγκη, —  ούτε ό βα
σιλεύς, ούτε ό ποιμήν,—  τά  πρόβατα γεννώσ ι τρις 
κατ’ έτος, καί τά  άρνία ϊχουσι κέρατα αμα )-εννη- 
θώσιν. Αί τελευταΐαι αύται μαρτυρίαι είναι όρθότα- 
τα ι, καθώς καί ή συνήθεια τών Αφρικανών,^ έξ ής 
καί λιθοφάγοι ώνομάσθησαν. Μολονότι δ Ομηρος 
δέν έγίνωσκε τήν Ινδίαν ούτε τοπικώς ούτε κ α τ ’ δ- 
νομα, φαίνεται δμως δτι ήξευρε μέλανας άνθρώπους 
είς τά γινωσκόμενα ύπ αύτοΰ άνατολικα. Ουτω δε 
λέγει «Ο Ποσειδών έπεσκέφθη τούς Αιθίοπας τού; 
μάλλον μεμακρυσμένους ανθρώπους, ο'ίτινες δ ια ι
ρούνται είς δύο τμ ή μ ατα , οί μέν πρός τόν άνατέλ-  
λοντα, οί δέ πρός τόν δύοντα ήλιον.» Οταν ό ό 
μηρος περιγράφη τόν Μενέλαον έπισκεπτόμενον εις 
τήν σειράν τών ταξειδιών του, τούς Σιδονίους, Λυ- 
βίους, καί Ερέμβους, φαίνεται δτι αγνοεί τήν έμ -  
φραξιν τή ; Μεσογείου καί Ερυθράς θαλάσσης διά τού 
ίσθυ.ού τού Σουέζ, ένταυτώ  καί τά  επτά στόματα  
τού Νείλου. Κ αί δμως αυτη του ή άγνοια έγένετο 
δεκτή άπό τούς παλαιούς θεατά;.

6  Μενέλαος όδηγούμενος έν όδυσσεία τήν ίσ το -  
ρίαν τών συμπλωτήρων, καυχαται ένίοτε διά τά  
πλούτη άτινα  άπέ*τησεν άπό πειρατικά; λης-εία;. 
Τωόντι, είναι πασίδηλον, δτι ή πειρατεία ήτον κοι
νή καί ϊσω ; έντιμος τέχνη είς τούς τότε καιρούς. 
Η ναυτική πολεμική δλω; δέν ήγνοεΐτο εϊς τούς 
Ελληνα;, διότι αύτδς ό όμηρος αναφέρει τά  έπ ι-  
φερόμενα είς τά  πλο"ια ακόντια. Τά πλοία αύτών  
καί τά  κατασκευασθέντα ύπό τού όδυσσεω; εις την 
νήσον τή ; Κ ίρκη;, ούδέν ήσαν είμη πλοιάριά Ιστιο
φόρα, καί μικρόν κατάστρωμα εχοντα κατά τήν 
πρώραν, οΐιτινος τό προμνήσιον έδιπλοΰτο’ επάνω 
ή Οποκάτω τούτου τού καταστρώματος ό πλοίαρ
χος άνεπαύετο, δταν ό άνεμος τόν εμπόδιζε νά έξέλ- 
θη ε ί; τήν ξηράν.

Τά αδύνατα ταύτα  πλοία τού όμηρικοΰ αιώνος 
ήσαν χρωματισμένα μέ κόκκινον χρούν, τόν όποιον 
πιθανόν έλάμβανον άπό τήν Σινώπην. Ο όμηρος 
φαίνεται έστο^άσθη τόν πλοΰν έκ Κρητης είς Α ί
γυπτον ώς τολμηρότατοι επιχείρημα.

Κ αίτο ι οί θεοί τοΰ Ομήρου καί άλλων άρχαίων 
ποιητών συχνάκις άπεδημουν ε ί; την Α ιθιοπίαν, ινα
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πανυγηρ<σω<τtv έορτας, μολοντούτο ούτε δ Νότος 
ούτε ή' Ανατολή δύναται νά θεοιρηθή ώς μυθικός 
τόπος είς τήν άρχαίαν τών Ελλήνων Γεωγραφίαν. 
Στρεφόμενοι πρός Δυσμάς καί πρός Βορράν, εϋρί- 
σκομεν μεγαλήτεοόν τ ι μέρος μυθικής Ιστορίας με- 
μιγμένον μέ λεπτά τμή μ ατα  αληθινής είδήσεως. 
01 πορθμοί οί τήν Ιταλίαν χωρίζοντες τής Σικελίας 
εινα^αί δδηγοΰβαι τόν όμηρον είς τούς μυθικούς 
τόπους, άπαντες δέ τούτων είναι Απορίας άξιο ι, καί 
έντεΰθεν δ ποιητής άποβάλλει τό χρώμα τής άλη- 
Οείας. Περί Σικελίας έγίνωσκε πολλά ολίγα , τά  ονό
ματα  Σίκανοι καί Σίκελοι τόν εφθασαν, καί ή Ιστο
ρία τών κυκλώπων άληθώς είκονίζει άγριον βίον, 
καί έπομένως δέν πρέπει νά υποτίθεται ώς σχέδιον 
άπλής φαντασίας. 11 εΐκο>ν των άνθρώπων τών άφο* 
σιωμένων τοΐς θεοΐς περί τήςύπάρξεως, ούτε σπεί- 
ροντες ούτε θερίζοντες, οΐτινες βιΟϋσινέν σπηλαίοις, 
ή έπί τών κορυφών τών δρέων, άνευ νόμων καί όδη- 
γώ ν, απρονόητοι δ είς υπέρ τοΰ άλλου, αμαθείς της 
χρήσεοις πλοίων δ ι’ ων άπασα τοΰ βίου πολυτέλεια  
παρέχεται, μ ία  τοιαύτη είκών πρόδηλον είναι οτι 
ζωγραφεϊ π ισ τώ ; τήν τραχυτέραν κατάστασιν τοΰ 
αγρίου βίου.

0  όδυσσεύς φέρεται ύπό τοϋ ποιητοΰ έκ τής Σι
κελίας είς τάς νήσους τοϋ Αιόλου, παρ’ ου δ ήρως 
λαμβάνει σάκκον μετά ανέμου, καί φιλοδωρηθείς 
ούτως, αναχωρεί άποπλέων ήσύχως διά τήν πατρ ί
δα του. Τήν δεκάτην ήμέραν ή ίθάκη έφαίνετο δτι 
καταμοχθήσασα κατ’ ατυχ ίαν, πλαγιάζει δπως κοι- 
μηθή, οι δε σύντροφοι εκκόπτουσι τόν σάκκον νο- 
μίζοντε,ς δτι είχε χρήματα’ αμέσως δε τών άνέμων 
έκδραμόντων,διεγείρεται άνεμοζάλη’αυθις τό πλοΐον 
είς τάς νήσους τοϋ Αιόλου. Η δευτέρα χώρα έν % 
άφίκετο δ όδυσσεύς ήτον οί Αεστρυγόνες, φυλή τις  
άνθρωποφάγων, καί παρατηρεΐται έπί ιστορικής βά- 
σεως, δτι ό Ομηρος θέτει αύτόν τρόπον τινά μεταξύ  
τώ ν θαυμασίων. Ακολούθως φθάνει είς τήν Αινείαν 
νήσον τής Κίρκης έκ τή ; δποίας φαίνεται δτι άπώ - 
λεσεν αμέσως τήν γήν τής βεβαιότητος.

0  Ηρως,λαβών δ ιαταγάς παρά τής Κίρκης, δ ια 
βαίνει διά τοϋ ί)κεανοϋ είς τήν γήν τής Περσεφό- 
νης, δπου δ Αχαίρων καί Πυριφλεγέθων καί άλλοι 
κλάδοι ποταμών χύνονται είς τόν Στύγα. ΙΊλέων 
άπασαν την ήμέραν φθάνει τέλος πάντων είς τά πέ-  
ρατα τοϋ Ωκεανοΰ, ενθα οί Κιμμέριοι οίκοϋσι πε- 
ριτυλιγμένοι είς βαθύτατον σκότος, διότι δεν βλέ
πουν ούτε τόν άνατέλλοντα,ούτε τόν δύοντα ήλιον, 
άλλα το παραπέτασμα τής νυκτός άείποτε ύπερ 
αύτών έφαπλοϋται. Επισκεφθείς δέ τάς τών κατα
χθονίων χώρας έπιβαίνει έντός τοϋ πλοίου του, δ ια
βαίνει τόν Ωκεανόν καί φθάνει πάλιν είς τήν νήσον 
τής Κίρκης, τήν <—ιγμήν έκείνην καθ’ ήν ένεφανίζετο 
ή «ροόοδάχτυ.Ιος τ'/ώς» είς τήν ήρεμον θάλασσαν. 
Διαπλέων δέ πρός τήν πατρίδα τάς Πλάγχιβας ή 
περιπλανωμένους σκοπέλους, αποφεύγει τάς Σηρή-

νας, καί τούς κινδύνους τής Σκίλλης καί Χαρύβδης, 
και ούτως άνέρχεται εις τόν κύκλον τής πιθανότητος.

Ματαιως σχολιασταί καί έξηγηταί κατέσπευσαν 
άκριβώς να έξηγησωσι τήν τοΰ Ομήρου γεωγραφι
κήν τής Δυσεως γνώσιν. Ματαίως καταμοχθοΰσι 
τούς νόας των άποδείξαντες τόν όδυσσέα μή πλέον
τα  πραγματικώς είς τόν Ατλαντικόν· καί δμως δ 
ποιητης λέγει, οτι εφθασε τά  πέρατα τοϋ Ωκεανού. 
Αλλά τίς ή άνάγκη πυξίδος καί διαβήτου έν τώ  
Ωκεανώ τών παλαιών ποιητών ,· Είναι άληΟές δτι 
δ όδυσσευς διεπλευσε μ ίαν ήμέραν μόνον έκ τής 
νήσου Κίρκης" πρέπει δμως τότε νά παρατηρήσωμεν 
δτι εις ταύτην τήν νήσον ήτον « ό χορός τής Ί Ιο ν ς  
Kctc τ\ (ΐιατοΛη τοϋ HAtovhy τόσον ώστε τά πέρα
τα τοϋ Ωκεανού δέν άπεμακρύνοντο τοσοΰτον" πρός 
τουτοις είναι αλογον νά περιορίσωμεν τήν ταχύ
τητα  τοϋ ναύτου, δστις, ωφελούμενος έκτω ν συμ
βουλών τής Θεάς, έπεβάρρυνεν ένίοτε τό πλοΐόν του 
δια τοΰ φορτίου τών τοΰ Αιόλου άνέμων. Πεπαι
δευμένοι τινές νεώτεροι έβεβαίωσαν δτι τό άκρωτή- 
ριον τής Κίρκης περιεκυκλοΰτο ποτέ ύπό Ποντίω 
λίμνω , ώ ; ή νήσος τής Νύμφης· καί δτι είς έποχήν 
τινα αρμόδιον εύρηκαν τήν κατάβασιν τ ο Αΰέρνοα  
καί Σ τυγό ς . Ουτω λοιπόν αύτοί άκουσίως φέρουσι 
την Ιίιμμερίαν καί τό αιώνιον αύτής σκότος, είς τό 
τερπνόν κλίμα τής Ιταλίας. Τό αύτό σύστημα εΟοί— 
σκεται εις την Σ τρ ο γγύ .ίη ν  τούς ποτέ πλανωμένους 
σκοπέλους καί είς τήν Λ ύπ α ρ ο ν  τήν δεσποτίαν τοϋ 
Αίολου. Τωόντι τοϋ σεβασμίου ποιητοΰ ή γεωγρα
φική γνώσις πέραν τών παραλίων τής Ιταλίας είναι 
άπλώς έσπερία , ήτις παράγεται διόλου έκ μύθων 
και παραδόσεων, άνευ παραμικρας σχέσεως διας-ή- 
ματος ή τοπικής περιγραφής. 0  Ομηρος ήκουσε περί 
τοΰΩκεανοϋ καί τ?ς Κιμμερίας είς τήν δύσιν, πλήν 
αγνοεί τό διάστημα. Ουδέποτε ούτος αναμιγνύει 
άληθειαν ή αναβάλλει εις μϋθον, άλλ ’ άφ’ ετέρου 
διηγείτα ι μυθικάς παραδόσεις μετά τοσαύτης έτοι- 
μότητος ώς άληθεΐς, καί θέλομεν είδεϊ προοδεύον- 
τες ότι τό σύνολον τώ ν παοαδόσεων τούτων πάν
τοτε άπετείνετο είς τόν Ωκεανόν.

Οτε δ χείμαρρος τών άνθρώπων διέτρεχεν άδ ια- 
κόπο)ς πρός δυσμάς, δέν όφείλομεν νά άπορώμεν 
έαν πάσα θετική γνώσις έκρέγ] πηγής άσθενοΰς καί 
πληρης δεισιδαιμονίας. Η Ελλάς έκειτο σχεδόν πρός 
τό δυτικόν άκρον τοϋ κόσμου καθώς έγινώσκετο ύπό 
τοϋ Ομήρου καί επετο νά άρθή είς τά  μετέωρα τής 
φαντασίας ώς έπί τών προσωτέρω έπεκτεινομένων 
αντικειμένων" άλλ οί μΰθοί του ούδέποτε αύτόγνω - 
μοι έπί παμπαλαίων -καί έκτεταμένων μύθων, τοΰτο 
δε θελομεν άποδείξει σαφέστερον οταν δμιλήσωμεν 
περί τής τών ίνδών γεωγραφίας. Γ. Δ. Κ.

(άκολουθε?)
— ... ------------
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ιερείς δέν δύνανται νά διορθώσωσι τό κακόν καί νά 
τό θεραπεύσωσι, καλήτερα παρ’ 8,τι ήμεΤς δυνάμεθα, 
τίς ή ανάγκη νά τό ύπερασπίζωνται, τοϋτο είναι χο 
όποιον δέν δύναμαι νά κατανοήσω. Καί νομίζω οτι 
καί συ προσέτι δέν εύχαριστήθης τόσον άπό έκείνην 
τήν διδαχήν.

 Ναι, εΐπεν δ Σχέλβης. Πρέπει νά τό ειπω,
£τι οί ίερεΤς ούτοι ώΟοϋσι τά πράγματα τόσον ώστε 
ήμεΤς οί πτωχοί αμαρτωλοί μόλις ήθελομεν τολμή
σει νά κάμωμεν. Έ μεϊς άνθρωποι τοϋ κόσμου εϊμεθα 
ήναγκασμένοι νά παραβλέπω μεν μερικά πράγματα 
αν καί ολως διόλου άτοπα καί άδικα. ’Αλλά τό πράγ
μα eyει οτι δέν φανταζόμε^α παντελώς ώς γυναίκες 
καί ώς ιερείς χονδροί καί τετράγωνοι νά μάς πα- 
ρουσιάζωνται εις τό μέσον, καί νά θέλουν νά δειχΟοϋν 
ανώτεροι είς αντικείμενα άφορώντα είτε τήν μετριο
φροσύνην είτε τήν ήΟικήν. Ά λ λ ά  τώρα, φιλτάτη μου, 
•πέποιΟα οτι εννόησες τήν ανάγκην τοΰ πράγματος, καί 
βλέπεις οτι έπραξα τό προτιμότερον άφ’ οσα αί πε
ριστάσεις μοί εσυγχώρουν.

 Ώ  ναι, βεβαίως! εΐπεν ή κυρ. Σχέλβη, λαμβα-
νουσα άνά χεΤρας μέ σπουδήν καί αδιαφορίαν τά 
χρυσοΰν ώρολόγιόν της. Δεν έχω κάνέν πολύτιμον 
μεγάλης αξίας έπρόσΟεσεν σκεπτομένη, άλλ’ ή θυ
σία τούτου τοϋ ωρολογίου δέν ήθελε συντελεσει εις 
κ α τ ιτ ί; κατ’ άρχάς τοϋτο έστοίχισε πολύ. Έάν ήτο 
δυνατόν νά διαφυλάξω τουλάχιστον τό βρέφος τής 

Έ λιζας, ήθελον θυσιάσει πάν ο,τι έχω.
  Λυπούμαι, πολύ λυποϋμαι, Έ μιλία, εΐπεν δ

Σχέλβης, ώ ναι λυποϋμαι, οτι καταθλίβεσαι τόσον, άλ
λά  πάσα θυσία είναι περιττή καί ανωφελής. Τό κακόν 
είναι, Έ μιλία, οτι τό πράγμα έγινε, τά έγγραφα τής 
πωλήσεως είναι ηοη υπογεγραμμένα καί εις τας χεΤ
ρας τοϋ Χόλη, καί πρέπει νά ευχάριστης τόν Θεόν 
2τι δέν έπήλθεν άλλο χειρότερον. Αύτός ό άνθρωπος 
είχε τήν δΰναμιν καί έξουσίαν νά μάς καταστρέψη, 
άλλά τώρα εϊμεθα μακράν αύτοΰ τοϋ κινδύνου, καί 
έάν έγνώριζες τόν άνθρωπον, καθώς έγώ, ήθελες έν- 
νοήσει οτι τόν ύπεκφύγαμεν πολύ στενά.

—  Τόσον σκληρός είναι λοιπόν αύτός;
  ’Όχι καθαυτό σκ.ληρός, άλλ’ άνθρωπος τοϋ το

μαριού, άνθρωπος οστις ζή, διά νά εμπορεύεται καί 
κερδοσκοπή, ψυχρός, αδιάφορος καί άπληστος ώς ό 
θάνατος καί δ τάφος. Έάν έπρόκειτο νά ώφεληθήτι, 
ήθελε πωλήσει καί τήν ιδίαν του μητέρα, χωρίς νά 
επιθυμή κάνέν κακόν είς αύτήν.

  Ούτος ό ποταπός λοιπόν, είναι ό κύριος τοϋ
αγαθού καί πιστού θω μά, καθώς καί τοϋ τέκνου τής
Έ λιζας; '  , .

—  Ναι, φιλτάτη μου·μέ δυσαρεςεΐκαι εμέ εις ακρον, 
αύτό είναι εν πράγμα τοϋ δποίου τήν ένθύμησιν άπο- 
στρέφομαι. Ό  Χόλης θέλει νά λάβη κατοχήν αύ- 
ριον, καί πρέπει νά ήναι έτοιμος ό ίππος μου ένώ- 
ρως, διά νά ήμαι μακράν αυτής τής σκηνής. Τό όμο- 
λογώ, δέν έχω καρδίαν νά ίδώ τόν Θωμά, καί σύ 
ήθελεν εΐσθαι καλήτερον νά πηγαίνης εις κάνέν άλλο 
μέρος·διά νά άπομακρύνης και τήν Έλιζαν. Αςγινη τό 
πράγμα μ,ακράν τών οφθαλμών της.

—  Ό χι, οχι, εΐπεν ή κυρία Σχελβη, δεν θέλω 
κατ’ ούδένα τρόπον νά συντελέσω καί βοηθήσω διά τό

σκληρόν τοϋτο πραγμα. Θέλω υπάγει εις τόν πτω
χόν Θωμά, —  ”0 !  ό Θεός νά τόν βοηθήση εις τήν 
συμφοράν του I Θέλουσιν εΐδεΤεΐς πάσαν περίστασιν, οτι 
ή κυρία των αισθάνεται υπέρ αύτών καί λυπεϊται με αύ
τούς. Όσονδέ διά τ ή ν  Έ λιζαν, δέν τολμώ ούτεκάν νά 
σκεφθώ περί αύτής. Ό  Θεός να μάς έλεηση ! Τι έκαμα- 
μεν, διά νά έπιπέση έπάνωμας ή σκληρά αΰτη άνάγκη;

Διαρκούσης ταύτης τής συνομιλίας, παρευρίσκετο 
ακροατής, τόν όποΤον ο κύριος και η κυρ. Σχ*λοη, 
όλίγον ύποπτευοντο.

Πλησίον εις τό μέρος, εις τό όποΤον ήσαν, ήτο μά
κρος θάλαμος, οστις διά τίνος θΰρας ώδήγει εις τήν 
εξωτερικήν είσοδον. Οταν η κυρ. Σχελβη απεστειλε 
τήν Έλιζαν πρός ύπνον, ό θερμός καί εξημμένος 
νοϋς της διήγειρεν εις αύτην την ιοεαν τοϋ θαλαμου, 
ό’που κρυφθείσα καί έχουσα τό ους της πλησίον όπής 
τίνος τής θόρας, ήκροάσθη ολην τήν συνομιλίαν, 
χωρίς νά τήν έκφύγη ούτε καν μια λεξις.

Ό ταν ή συνομιλία έτελείωσε καί έγινε σιωπή, 
ήγέρθη καί σιγαλώς άπήλθεν. Ώχραι, έντρομος, με 
κατάψυχρα τά μέλη καί κεκλεισμένα χείλη, έφαίνε
το πάντη διάφορος ή έκείνο τό γλυκυ και ταπεινόν 
πλάσμα τό όποΤον ήτο πρότερον. Σκεπτομένη έκαμεν 
όλίγα βήματα, έμεινεν ολίγον εις τήν θύραν τής κυ
ρίας της, ύψωσε τάς χεΤρας της πρός τόν ουρανόν εν 
είδει σιωπηλής παρακλήσεως, και ειτα στραφεΤσα 
άπευθύνθη μέ βήμα σιγαλόν είς τό δωματιον της. 
ΤίΙτο έν μεμονωμένον καί καθαρόν μέρος,είς το αυτό 
πάτωμα μέ τής κυρίας της. ΈκεΤ ήτο τό είς τόν 
ήλιον έκτεθειμένον καί εύάρεστον παράθυρον, παρά 
τό όποΤον συχνάκις καθημένη καί ράπτουσα, έτρα- 
γώδει, είς άλλο μέρος μικρά τις βιολιοθηκη με δλι- 
γα βιβλία, πλησίον τών ό-οίων ήσαν προσηρμοσμένα 
καί άλλα τινά ποικίλα άντικειμενα, τά ο ώρα τής 
εορτής τών Χριστουγεννών, προσέτι ή άπλουστάτη 
ένδυματοθήκητης, έκεΤ ήτο έν βραχυλογί? ή κατοικία 
της, οπουδιήγαγεν εύτυχής. Ά λ λ ’ έκεΤ, επι τής κλίνης 
προσέτι έκειτο κοιμώμενον τό βρέφος της, τοϋ οποίου 
οί μακρεΤς βόστρυχες έπιπτον παραλελυμενοι έπί τοϋ 
άθώου προσώπου του, τό ροδόχρουν στόμα του ητο 
ήμ'.ανοιγμένον, αί μικραί καί παχυλαι χεΤρεςτου έκτος 
τοϋ σκεπάσματος, καί εν μειδίαμα, ως ήλιακη άκτίς, 
έλαμπεν είς ολον τό πρόσωπόντου.

—  Πτωχόν καί τρισάθλιον βρέφος! είπεν ή Έ λι- 
ζα, σέ έπώλησαν, άλλ’ ή μήτηρ σου θέλει σέ σώσει!

Δέν έπεσεν ούτε κάν έν δάκρυ είς εκείνο τό 
προσκεφάλαιον είς τοιαυτας θλίψεις και ταλαιπω- 
ριας ή /.αρδια δεν εχει όαχ,ρυα νά αίμα μονον·
στάζει καί τό στάζει" κρυφίως. Έλαδεν όλίγον χάρ
την καί έν μολυβδοκόνδυλον, καί έγραψε με βίαν τά 
ακόλουθα.

—  Ώ  κυρία! φιλτάτημου κυρία! μή μέ νομισης 
άχάριστον, μή μέ νομίσης κακήν κατ’ ουοενα τροπον. 
Ήκουσα τήν συνομιλίαν σας μέ τόν κύριον μου την 
νύκτα ταύτην. Πηγαίνω να σωοω τό βρέφος μου, οεν 
θέλεις μέ κατηγορήσει I Ό  Θεός νά σε ευλογηση και 
νά σέ άνταμείψη διά τήν καλοκαγαθίαν σου.

Άφοϋ έδίπλώσε μέ βίαν τήν έπιστολήν καί έγρα
ψε τήν διεύθυνσιν, υπήγε καί έσχημάτισεν ένα μι
κρόν φάκελλον ενδυμάτων δια το βρέφος της, .ο
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δποΤον έδεσε δυνατά μέ εν ρινόμακτρον περί τήν ζώ
νην της, καί τόσον προσφιλής είναι ή ενθύμησή μιας 
μητρός, ώστε καί είς αύτήν τήν φρικώδη στιγμήν, 
δέν έλησμόνησε νά πρόσθεση είς τδν μικρόν φάκελ- 
λον εν ή δύω άπδ τά ήγαπημένα του παιγνίδια, φυ- 
λάττουσα προσέτι ένα λαμπρόν χρωματισμένον ψιτ
τακόν διά νά τδ διασκεδάση, δταν ήθελε τοϋ φωνάξει 
νά έγερθή. Έκοπιασεν αρκετά διά νά έγείρη τδ κοι- 
μωμενον βρέφος, άλλά μετά προ σπάθειάν τινα, ήγέρ- 
θη καί έπαιζε μέ τδ πτηνόν τοιι, ένώ ή μήτηρ έτοι- 
μάζετο.

—■ Ποΰ πηγαίνεις, μήτερ μου; είπε, καθώς τήν 
είδε πλησιάζουσαν τήν κλίνην μέ τδ μικρόν του φό
ρεμα καί τδ κάλυμμα τής κεφαλής.

Ή μήτηρ του έπλησίασε, καί τδ παρετήρει μέ τό
σην προθυμίαν καί σπουδήν είς τους οφθαλμούς του, 
ώστε τδ βρέφος εύθυς ύποπτεύθη, οτι κάτι τί νέον 
τρέχει.

—  Σιωπή, Όρ£η! είπεν, μή ί  μ ίλης δυνατά, διότι 
θά μάς ακούσουν. "Ενας άνόσιος ήλθε νά πάρη τδν 
μικρδν Όρρην άπδ τήν μητέρα του, καί νά τδν μετα
κόμιση μακράν εις τδ σκότος, άλλ ’ ή μήτηρ δέν θέλει 
τδν αφήσει· έρχεται νά θέση τδ κάλυμμα καί τδ φό
ρεμα τοϋ μικροΰ παιδιοϋτης, καί v’ άναχωρήση μετ’ 
αύτοϋ, καί ούτως δ αισχρός έκεΤνος άνθρωπος δέν θέλει 
δυνηθή νά τδ συλλάβη.

Λέγουσα ταύτας τάς λέξεις, έδεσε καί έθηλύκωσε 
τδ άπλοΰν έπανοφόρεμα τοϋ παιδιού, τδ δποΐον λα- 
βοϋσα είς τους βραχίονας της, τοϋ έψιθύρισε νά μείνη 
ήσυχον, καί είτα άνοιξασα μιαν θύραν τοϋ δωματίου 
της, ητις ώδήγει είς τήν εξωτερικήν είσοδον, σιγαλώς 
καί άνευ τής έλαχίστης ταραχής, έξήλθεν.

Ήτο μια άστεροφεγγής, κατάψυχρος καί άστρά- 
πτουσα νυξ, καί ή μήτηρ περιετύλιξε μέ τδ μανδυ- 
λιον το παιδίον, τδ δποΐον έντελώς ήσυχον κα! μέ 
άγνωστον τρόμον προσεκολλατο είς τόντράχηλόντης.

Ό  γέρο Βροϋνος,έ'νας υπερμεγέθης σκϋλος τής Νιου- 
φουδλανδίας, οστις έκοιματο είς τδ τέλος τοϋ προαυ
λίου, ηγερθη μέ σιγαλόν μυκηθμόν καθώς τήν ήκουσε 
πλησιαζουσαν. Αυτη χαμηλή τή φωνή έκραζε τό ό'νομά 
του, το δέ ζώον τδ δποΐον είχε πολλάκις συνδιασκε- 
δάσει καί συμπαίξει μετ’ αύτής, άμέσως ήρχισε νά 
σείη τήν ουράν του, έτοιμαζόμενον νά τήν άκολουθή- 
ση, άν καί έξωτερικώς έφαίνετο οτι ή άπλουστάτη 
κεφαλή του εύρίσκετο είς άμηχανίαν νά έννοήση τδν 
άσυνήθη τοΰτον περίπατον τοϋ μεσονυκτίου. Άμυδραί 
τινες ίδέαι άταξίας ή άτοπου τίνος δι’ αύτδ τδ κίνημά 
του, έφαι'νοντο οτιτόνπαρεμπόδιζον είς άκρον, καθότι 
συχνάκις έσταματοϋσε καθώς ή Έ λίζα έπροχώρει, καί 
παρετήρει μέ άπορίαν ποτέ μέν αύτήν, ποτέ δέ τήν 
οικίαν, καί μετά ταΰτα, ώς άν κατεσείετο ΰπδ νέας 
σκέψεως, τήν παρηκολούθει έκ νέου. Μετ’ δλίγας στιγ- 
μάς έφθασαν είςτδ παράθυρον τήςκαλυβης τοΰ Μπάρ
μπα Θωμα, καί ή ’Ελίζα σταματήσασα, έκτύπησε 
ελαφρώς τά ύάλινα παράθυρα.

Ή είς προσευχήν συνάθροισες είς τοΰ Μπάρμπα Θω
μα, έν είδει ψαλμωδίας, διήρκεσε πολύ αργά, καί έπειδή 
παρεδοθ/} μεταταϋτα μονός εις μονοτόνους τινάς υ- 
μνους, ήτο σχεδδν, η μια ώρα μ.ετά τδ μεσονύκτιον, οπου

αύτός, καθώς καί ή αξιέπαινος σύντροφός του, ήσαν 
είσέτι έξυπνοι.

—  Θεέ μου 1 Τί είναι τοϋτο! ειπεν ή θεία Χλόη, 
Ιγειρομένη καί μέ βίαν σηκόνουσα τδ παραπέτασμα. 
Είς τήν ζωήν μου είναι ή Έ λ ίζα ! Ένδύσου γέροντα 
μου γρήγορα! Είναι καί δ γέρο Βροΰνος, τ ί νά τρέχη I 
Πηγαίνω νά άνόίξω τήν θύραν.

Ή πράξις παρηκολούθησε τάς λέξεις, καί ήνοιξεν 
ή θύρα, καί τδ φώς τοΰ λύχνου, τδν δποΤον άμέσως 
άναψεν δ Θωμάς, έ'πιπτεν είς τδ άλλοιωμένον πρό- 
σωπον καί τδ μελανδν καί άγριον βλέμμα τής φυ- 
γάδος.

—  Ό  Θεδς νά σέ βοηθήση! Λυποϋμαι νά σέ βλέ
πω ούτως, Έ λίζα 1 είσαι ίσως άσθενής, ή τ ί έχεις;

—  Φεύγω μακράν, Μπάρμπα Θωμα καί θεία Χλόη, 
φέρουσα μαζή τδ βρέφος μου. Ό  κύριος τδ έπώλησε.

—  Τδ έπώλησεν! έπανέλαβον άμφότεροι, κινοΰν- 
τες έκπληκτικώς τάς χεΤρας των.

—  Ναί, τδ έπώλησεν I είπεν ή Έ λίζα μέ σταθε
ρότητα. Έκρύφθην είς εν μέρος πλησίον τής θύρας 
τής κυρίας, καί ήκουσα τδν κύριον νά είπη τής κυ
ρίας, οτι έπώλησε τδν ’’Ορρην μου καί σέ Μπάρμπα 
Θωμά, καί τους δύο είς τινα έμπορον, καί δτι τδ 
πρωί πηγαίνει έφιππος, καθότι δ έμπορος θά λάβει 
σήμερον κατοχήν.

Ό Θωμάς, διαρκούσης τήςδμιλίας, έ'μεινε μέ ύψω- 
μένας τάς χεΤρας καί προσηλωμένους τους δφθαλ- 
μούς, ώς άνθρωπος ένυπνιαζόμενος. Σιγαλώς καί 
βραδέως, καθώς έπανήλθεν είς τάς αισθήσεις του, 
έσυσωρεύθη μάλλον ή έκάθησεν είς τήν παλαιάν του 
καθέκλαν, καί κατέκλινε τήν κεφαλήν έπί τών γο
νάτων του.

—  Ό  Κύριος νά μας εύσπλαγχνίσθή, είπεν ή θεία 
Χλόη. ’Ώ, δέν μοϋ φαίνεται άληθές I Τί έκαμε διά 
νά ύποχρεωθή δ κύριός του νά τδν πω λήση;

—  Δέν έ'καμε τίποτε, δχι δέν είναι διά τοϋτο. Ό  
κύριος δέν θέλει νά πωλήση, καθώς καί ή κυρία· ώ πό
σον καλή είναι πάντοτε. Τήν ήκουσα νά συνηγορή καί 
παρακαλή ύπέρ ήμών, άλλά τή είπεν δτι είναι άνωφε- 
λές, καθότι έχρεως-οΰσεν είς αύτδν τδν άνθρωπον, καί 
ενεκα τοΰ χρέους αύτδς είχεν Ιξουσίαν Ιπάνω μας, καί 
άν δένήθελε πληρώσει δλον τδ χρε'οςτου, ήθελε τελειώ
σει ή ύπόθεσις μέ τδ νά άναγκασθή νά πωλήση τήν οί- 
κίαν καί δλους τους έν αύτή καί νά φύγη. Ναι, τδν 
ήκουσα νά λέγη, δτι δέν ύπήρχεν εκλογή μεταξύ τού
των τών δύω καί δλων, καθότι αύτδς δ έμπορος σας 
άπαιτοΰσεν έπιμόνως. Ό  κύριος έλεγεν, οτι λυπεΤται, 
άλλ’ ώ έκείνη ή κυρά μου ! έπρεπε νά τήν άκούσητε οταν 
ώμι'λει! "Αν αυτη δέν ήναι ένας Χρις-ιανδς καί ένας άγ
γελος, δεν ήξεύρω ποΤος άλλος δύναται νά ήναι· είμαι 
βέβαια μία άνόσιος νέα, οτι τήν άφησα τοιουτοτρόπως, 
άλλά πώς άλλως θά βοηθηθώ; ’Έλεγεν αύτή ή ίδια, 
οτι μία ψυχή αξίζει τδν κόσμον ό'λον, καί τοΰτο τδ 
βρέφος έχει ψυχήν, καί άν τδ άφήσω νά μοϋ τό με
τακομίσουν μακράν, ποΤος ήξεύρει τ ί  θά άπογίνει; 
Τό κίνημά μου λοιπδν είναι δρθόν καί δίκαιον, άλλ’ 
άν δέν ήναι τοιοΰτον, ό Θεδς άς μέ συγχωρήση, κα
θότι δέν έχω άλλην έλπίδα.

—  Λοιπόν γέρο μου, είπεν ή θεία Χλόη, διατί δέν 
πηγαίνεις καί συ ; Θέλεις νά περιμείνης νά σέ ρίψουν
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πέραν τοϋ ποταμοΰ, ο'που σκοτόνουν τους μαύρους άπό 
τήν σκληράν έργασίαν καί τήν πε ίναν; Έ γώ προτι
μώ καλήτερα ν’ άποθάνω, παρά νά καταντήσω έκεΤ 
μίαν ήμέραν. Είναι καιρός πλέον διά σέ, πήγαινε μέ 
τήν Έ λιζαν, έχεις τό ελεύθερον νά έρχεσαι καί πή
γα ίνης δπόταν θέλης. Έ λα  ξεκουνισου, καί έγώ 
θέλω σοϋ κάμει τά φορέματα.

Ό  Θωμάς έσήκωσε σιγαλώς τήν κεφαλήν, καί ρί- 
ψας εν λελυπημένον πλήν ήσυχον βλέμμα τριγύρω, 
είπεν.

—  Ό χ ι, 5χι δέν πηγαίνω. νΑφες τήν Έ λίζαν νά 
ύπάγη, έχει δίκαιον. Δέν θέλει κάνεις τήν εΐπεΐ τδ 
δχι. Είναι τωόντι έναντίον αύτής τής φύσεως νά 
μείνη, άλλ’ ήκουσες προσέτι τι είπεν; Ή  έγώ πρέ
πει νά πωληθώ, ή δλοι οί έν τή οίκία, καί τότε γ ί
νεται μία γενική καταστροφή, λοιπόν άς πωληθώ. 
Νομίζω οτι δύναμαι νά υποφέρω τοΰτο, καθώς οίοσ- 
δήποτε άλλος έξ αύτών, καί μέ ταύτας τάς λέξεις, 
είδός τ ι λυγμοϋ καί στεναγμοϋ έτάραξαν σπασμω- 
δικώς τδ εύρύ καί χονδρόν σώμά του. Ό  κύριος πάν
τοτε μέ εύρήκεν τακτικώτατον, καί θέλει πάντοτε μέ 
εύρεΓ τοιοΰτον. Πώποτε δέν έπρόδωσα τήν έμπιστο- 
σΰνην, ούδέ μετεχειρίσθην τά διαβατήριά μου άλλως 
πώς ή ώς ύπεσχέθην, καί ουτω θέλω πράττει πάν
τοτε. Είναι καλήτερον νάχαθώ έγώ μόνος, παρά νά 
καταστραφή ή οίκία καί νά πωληθώσιν δλοι. Ό  κύ
ριος δέν είναι αξιόμεμπτος, Χλόη, καί αύτδς θέλει 
λάβει φροντίδα περί σοϋ καί τών πτωχών τούτων. 
Έστράφη μεταταϋτα είς τήν ευτελή κλίνην του, 
τήν πλήρη μικρών ούλοτρίχων κεφαλών, καί ή καρ
δία του κατεσυντρίφθη. Έπακουμβήσας δέ έπί τών 
πλευρών τής καθέκλας, έκάλυψε μέ τάς πλατεΤάς 
του χεΤρας τδ πρόσωπον. ΒαρεΤς, βρογχώδεις καί δυ
νατοί λυγμοί έσειον τήν καθέκλαν, καί χονδρά δά
κρυα έπιπτον διά τών δακτύλων του είς τδ έδαφος, 
τοιαϋτα δάκρυα, ώ κύριε, ώς έκεΤνα τάδποΤα ήθελες 
ρίψει είς τδ φέρετρον δπου κεΤται τό πρωτότοκον τέ
κνον σου, τοιαϋτα δάκρυα, ώ κυρία, ώς έκεΤνα τά 
δποΤα ήθελες χύσει είς τοΰς στεναγμούς τοϋ ψυχορ- 
ραγοϋντος βρέφους σου, καθότι, κύριε, ήτο άνθρωπος 
καθώς σύ. Καί συ, ώ γϋναι, άν καί περιβεβλημένη μέ 
μεταξωτήν έσθήτα καί λαμπρά περικοσμήματα, δέν 
είσαι παρά μία γυνή, καί είς τάς μεγάλας συμφοράς 
καί αδημονίας τοΰ βίου δλοι τήν αύτήν λύπην συν- 
αισθανόμεθα.

—  ΤΩ! είπεν ή Έ λίζα, καθώς Γστατο είς τήν θύραν. 
Ειδον τόν σύζυγόν μου μόνον τό άπόγευμα τοΰτο, καί 
ολίγον ύπώπτευον τήν παροΰσαν σκηνήν. Τδν ώθησαν 
είς τήν κακοπάθειαν καί τήν σκληραγωγίαν, καί μέ 
είπεν δτι σήμερον θά φύγει καί αύτός. Προσπάθησον, 
άν δύνασαι, νά δμιλήσης μετ’ αύτοΰ. Είπέ τον, πώς 
έφυγον, καί διατί έφυγον, δτι πηγαίνω νά ευρώ τόν 
Καναδάν. Πρόσφερε τήν άγάπην μου είς αύτόν καί 
είπέ τον, άν δέν τόν μεταίδω πλέον· καί στρέψασα 
πρός αύτους τά νώτα δι’ δλίγας στιγμάς, έπρόσθεσε 
μετέπειτα μέ διακεκομμένην φωνήν, είπέ τον, νά 
ήναι δσον δύναται άγαθός, διά νά συναπαντηθώμεν 
είς τήν βασιλείαν τών Ούρανών.

—  Κράξε τόν Βροϋνον μέσα, είπε. Κλεΐσε τήν 
θύραν, δύς·υχον ζώον. Δέν πρέπει νά φύγη μαζύ μου.

Ό λίγα ι τελευταΤαι λέξεις καί δάκροα, ολίγοι ά- 
πλούστατοι αποχαιρετισμοί καί εύχαί έλαβον χώραν, 
καί έπειτα περιπτύξασα μέ τόν βραχίονά της τό έκ- 
πεπληγμένον καί πεφοβισμένον βρέφος της, άνεχώ- 
ρησεν έν σιγή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚ.ΤΟΝ..

ΑνκχάΧυψις.

Ό  κύριος καί ή κυρία Σχέλβη, μετά τήν διεξοδι- 
κωτάτην συνομιλίαν των τής τελευταίας νυκτός, δέν 
έπεσαν εύθυς ν’ άναπαυθώσι, καί ώς έκ τούτου τήν 
έπομένην πρωίαν έκοιμήθησαν πολύ περισσότερον ή 
τό σύνηθες.

·— Θαυμάζω πώς άργοπορεΐ ή Έ λίζα, είπεν ή 
κυρία Σχέλβη, άφοϋ έκτύπησεν έπανηλειμμένως τόν 
κώδωνα καί άνωφελώς.

Ένώ δέ δ κύρ. Σχέλβης ϊστατο έμπροσθεν τοΰ κα- 
θρέπτου του, άκονίζων τό ξυράφιόν του, ήνεώχθη ή 
θύρα και μελανόν παιδίον είσήλθε φέρον τό υδωρ διά 
τό ξύρισμα.

—  Άνδρέα, ειπεν ή κυρία του, κτύπησε τήν θύ
ραν τής Έ λίζας, καί είπέ της δτι έκτύπησα τρεΤς 
φοραΤς τόν κώδωνα. Ώ ! τρισάθλιος! έπρόσθεσε μέ 
στεναγμόν τινα.

Ό  Άνδρέας εύθυς έπέστρεψε μεγαλώσας τούς 
οφθαλμούς του άπό τήν έκπληξιν.

—  Θεέ μου, κυρία! αί ένδυματοθήκαι τής Έ λίζας 
είναι δλαι άνοικταί καί τά πράγματά της κεΤνται άνω 
κάτω ριμμένα, και νομίζω πραγματικώς δτι έφυγεν!

Ή άλήθεια ή’στραψε διά μιας είς τό πρόσωπον τοϋ 
κυρ. Σχέλβη καί τής συζύγου του. Καί έφώναξε.

—-  Λοιπόν τό ΰπωπτεύθη καί έφυγεν!
—  Εύχαριστώ τόν Θεόν, είπεν ή κυρία Σχέλβη. 

Θαρρώ ναί, δτι έφυγε.
—  Γυνή μου, όμιλεις ώς μία τρελή! Τώ δντι, 

θέλει είναι αρκετά νόστιμον δι’ έμέ άν έφυγεν. Ό  
Χόλης είδεν δτι άπεποιούμην νά τω πωλήσω τό παι
δίον καί θέλει νομίσει δτι έσυμφώνησα καί έγώ είς 
τήν φυγήντης. Τοϋτο προσβάλλει τήν τιμήν μου. Καί 
δ Σχέλβης άνεχώρησε μέ βίαν άπό τδ δωμάτιον.

ΤΗτο μεγάλος θόρυβος, δστις διήρκεσεν έν τέταρ
τον τής ώρας περίπου· άλλοι μέν έτρεχον καί έφώ- 
ναζον, άλλοι δέ ή'νοιγον καί έκλειον τάς θύρας, καί 
έμφανίζοντο πρόσωπα διαφόρου σχήματος καί χρώ
ματος είς διάφορα μέρη. Είς μόνον, δστις ήδύνατο 
νά έπιχύση δλίγον φώς είς τό σκότος τής ύποθέσεως, 
ήτο πολύ σιωπηλός, καί ούτος ήτο, ή άρχ'μαγείρισ
σα, θεία Χλόη. Έσύχως καί μέ εν βαρύ νέφος έπ! τοΰ 
άλλοτε χαρμοσύνου προσώπου της έξηκβλούθει έρ- 
γαζομένη τά παξημάδια τοΰ προγεύματος, ώς άν μή 
ήκουε καί έβλεπε τήν τριγύρω της γινομένην ταρα- 
χήν. ^

Έν τώ αμα, δώδεκα περίπου μικροί δαίμονες παρε- 
τάχθησαν ώς τόσοι κόρακες, είς τήν είσοδον, άποφα- 
σισμένοι ποιος νά πρωτοσυγχαρή τόν ξένον κύριον 
διά τήν κακήν τύχην τοι*

—  Στοιχιματίζω πώς θά τρελαθή, είπεν ό Άν- 
δρέας. Καί πώς θά βλασφημεΠ είπεν ό μικρός μαύ
ρος ’Ιάκωβος.
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—  Ναι, βέβαια, καθότι βλάσφημε?! ειπεν ή με 
«ριότριχον κεφαλήν Μάνδη, τδν ήκουσα χθες εις το 
γεΰμα. ’Ήκουσα ολα, καθότι έκρύφθην είς το μέρος 
οπου ή κυρία φυλάττει τά μεγάλα αγγεία καί δεν 
άφηκα λέξιν. Κα! ή Μάνδη, ητις πώποτε είς τήν 
ζωήν της δέν έστοχάσθη τήν έννοιαν μιας λέξεως 
ώς μία μαύρη γάτα, έλαβεν ήδη ενα χαρακτήρα υ
ψηλότερων γνώσεων, και έπεριφέρετο, λησμονούσα 
τδν είς τάς προκειμένας περιστάσεις βαθύν ύπνον της 
άναμέσον τών άγγείων.

"Οταν τέλος έφθασεν ό Χόλης μέ τά τής Ιππασίας 
υποδήματά του, τδν έχαιρέτησαν 2λοι δμ:ΰ μέ τάς 
κακάς είδ/,σεις. Τά μικρά δαιμόνια τά είς τήν είσο
δον ευρισκόμενα δέν άπέτυχον είς τάς έλπίδας των 
τοϋ νά τδν άκούσωσι νά βλασφήση, και μέ τόσην ευ
γλωττίαν και θερμότητα, ώστε τους ευχαριστεί ύπερ- 
μέτρως, καθώς ύπεξέφευγον καί έτρεχον Ινθεν κα- 
-κεΐθεν διά νά ήναι μακράν άπδ τδ φθάσιμον τής μά
στιγος, άποσυρθέντα δε όμοΟυμαδδν, είς τδ ξηρόν 
Ιδαφος ύπό τήν είσοδον, παρεδόθησαν είς άπερίγρα
πτον γέλωτα, ήρχισαν νά παίζωσι μέτούς πόδαςτων 
άλαλάζοντα μέ άπερίγραπτον εύχαρίστησιν.

—  Ά ν  σας είχα, δαιμονάκια, είς τά ’νύχιάμου! 
ύπεψιθύρισεν ό Χόλης σιγαλώς.

—  Δέν μας έχεις ομω ς! είπεν ό Άνδρέας μέ 
2φος θριαμβευτικόν, κάμνων διάφορα κινήματα περι
γελαστικά όπισθεν τών ώμων τοϋ άτυχοϋς έμ-πόρου 
ενώ ήτο μακράν άπδ τοϋ νά άκούση.

—  Αί, Σχέλβη λέγω, τοΰτο είναι άλλόκοτον 
πράγμα! είπεν ό Χόλης, καθώς εΐσήλθεν άποτόμως 
είς τδ δωμάτιον. Φαίνεται ό'τι έφυγε ή νέα μέ τδ 
-παιδί της.

—  Κ. Χόλη, εδώ είναι έμπροσθέν σας ή κ. Σχέλβη, 
ειπεν ό Σχέλβης.

—  Σάς ζητώ συγγνώμην, κυρία, είπεν δ Χόλης, 
κύπτων ελαφρώς μέ σκυθρωπόν καί τεταπεινωμέ- 
νον μέτωπον, άλλ’ επανέρχομαι εις ό’,τι ελεγον πρό- 
•τερον, εδώ άδεται μία περίεργος άγγελία. Είναι 
ά λη θές;

—  Κύριε, είπεν ό Σχέλβης, έάν έπιΟυμήτε νά συνο- 
μιλήσητε μετ’ έμοΰ, πρέπει νά έχετε πρδ δφθαλμών 
3τι υπάρχει κάτι τι εύγενές είς τόν χαρακτήρα μου.’Αν- 
δρέα, λάβε τδν πίλον καί τήν μάστιγα τής Ιππασίας 
τοΰ κ. Χόλη. Λάβετε θέσιν, κύριε. Μάλιστα, μέ θλί- 
ψιν μου σάς τδ λέγω ό'τι ή νέα γυνή, παρακινηθεΐσα 
άπδ ειδήσεις ή πληροφορίας τινδς περί τής ύποθέσεως 
ταύτης, έλαβε τδ βρέφος διά νυκτδς καί έ'φυγεν.

—  Έπερίμενον περισσοτέραν τιμιότητα είς τήν 
ύπόθεσιν ταύτην, τδ όμ.ολογώ, είπεν ό Χόλης.

—  Λοιπδν κύριε, είπεν ό Σχέλβης, στραφείς αύ- 
θαδώς πρδς αύτδν, τ ί πρέπει νά εννοήσω μέ ταύτην 
σας τήν παρατήρησιν ; Έάν τις εχη υπόνοιαν περΐτής 
τιμής μου, μίαν μόνον άπάντησίν έχω δι’ αυτόν.

Ό έμπορος ύπεχώρησε, και μέ δλίγον ταπεινο- 
τέραν φωνήν, είπεν. Είναι αρκετά θλιβερόν δι’ έ'να 
οστις έκαμε μίαν καλήν πραγματείαν, έπειτα νά εύ- 
ρεθη γελασμένος ουτω πώς.

—  Κ. Χόλη, είπεν ό Σχέλβης, έάν δέν έγνώριζον 
οτι είχατε αιτίαν τινα δυσάρεστον, δέν ήθελον άνε- 
χθή, τδν βάρβαρον καί άδιάκριτον τρόπον μέ τδν

όποιον είσήλθατε είς τδ δωμάτιόν μου «ήμερον. 
Τοϋτο λέγω ομως, έπειδή ή περίστασις τδ καλεΤ, 
δέν θέλω άνεχθή τήν έλαχίστην παρατήρησιν περί 
έμοΰ, τοϋ νά έχρημάτησα συνεργδς άτοπου τινδς είς 
τήν ύπόθεσιν ταύτην. Περιπλέον θεωρώ ύποχρέωσίν 
μου νά σας χορηγήσω πΛσαν βοήθειαν, καθώς ίπ 
πους, ύπηρέταςκτλ. πρδς άνεύρεσιν τοΰ κτήματός σου. 
Ταϋτα έν βραχυλογία, Χόλη, είπε, καταβιβάζων 
αίφνης τδ ύ'φος τής μεγαλοπρεπούς ψυχρότητος είς 
τήν συνήθη άπλότητά του, τό καλήτερον δι’ εσέ εί
ναι νά μή συγχίζεσαι, καί άφοΰ προγευματίσωμεν 
δλίγον, θέλομεν είδεΐ μετά ταΰτα τί θά άπογίνει.

Έ  κυρία Σχέλβη ήγέρθη καί είπεν, οτι αί ενασχο
λήσεις της τήν άπέτρεπον τοΰ νά μείνη είς τδ πρό
γευμα, καί άντικαταστήσασα μίαν άξιοσέβαστον δού- 
λην, ινα έπιτηρήση είς τδν καφφέ τών κυρίων, άνε- 
χώρησεν άπδ -τό δωμάτιον.

—  Ή γραϊα κυρία δέν ευχαριστείται νά βλε'πη 
τδν ταπεινόν δοΰλόν σας παντάπασιν, είπεν ό Χόλης, 
προσπαθών αηδέστατα νά δειχθή οίκειακότατος.

—  Δέν είμαι συνειθησμ,ένος νά ακούω νά όμιλώσι 
περί τής συζύγου μου μέ τόσην έλευθερίαν, είπεν ό 
Σχέλβης ξηρότατα.

—  Σάς αιτώ συγγνώμην, βεβαίως, πρδς αστεϊσμόν 
μόνον τό είπον, εννοείται, είπεν ό Χόλης, μέ βεβια- 
σμένον τινά καγχασμόν.

—  Είναι κατά τούς αστεϊσμούς· τινές είναι δλι- 
γώτερον ευάρεστοι παρ’άλλους, έπρόσθεσεν δ Σχέλβης.

—  Τδν διάβολον- τώρα δτε ύπεγράφησαν τά έγ 
γραφα! Ιψιθύρισεν ό Χόλης καθ’ εαυτόν, έγινεν άλλος 
μεγαλήτερος άνθρωπος άπδ χθές.

Πώποτε ή πτώσις πρωθυπουργοϋ τίνος είς τήν αύ ■ 
λήν προξενεί μεγαλητέραν ταραχήν αισθημάτων, δσον 
ή είδησις τής τύχης τοΰ θω μά  είς τούς όμοιους καί 
συναδελφούςτου. ’Ήτο τδ θέμα παντός στόματος καί 
τόπου, καί τίποτε άλλο δέν έγινετο είς τήν οικίαν καί 
είς τδν άγρδν, είμή νά συζητώνται τά άμφίβολα άπο- 
τελέσματα. Ή φυγή τής ’Ελίζας, πρωτοφανές συμ- 
βεβηκδς είς τήν οικίαν, ήτο προστούτοις Ικανόν αί
τιον νά παροξύνη τήν γενικήν έξαψιν καί ταραχήν.

Ό  μαΰρος Σαμουήλ, οστις ουτω συνήθως ώνομά^ 
ζετο, διά τδ νά ήναι τρεις φοραϊς μελανώτερος παρ’ 
όλους τούς άλλους συναδελφούς του τής έβενώδους 
φυλής, περιέστρεψε τήν ύπόθεσιν βαθέως καθ’ ολας 
τάς φάσεις καί έννοίας της, με σύνεσιν προσώπου 
καί αυστηρότητα βλέμματος τοιαυτην, διά τήν μέλ- 
λουσαν άτομικήντου κατάστασιν, ώστε ήθελε πρίξε- 
νήσει ύπόληψιν είς οίονδήποτε λευκόν άνδρα τήςΟύα- 
σιγκτωνικής γής.

—  Έ νας δυσωδέστατος άνεμος πνέει, είπεν άπο- 
φαντικώς ό Σαμουήλ, σηκόνων έπανηλειμμένως τδ 
βρακίτου, καί άναπληρών διά μεγάλου καί έπιμήκους 
καρφιού τήν έλλειψιν αναγκαίου τίνος κομβίου, έφαί
νετο είς άκρον ευχαριστημένος διά τδ μηχανικόν 
πνεΰμα τής έπιχειρήσεώςτου.

—  Ναί, τωόντι ^δυσωδέστατος άήρ πνέει, έπανε- 
λαβεν. Τώρα δ θω μάς λείπει, λοιπόν ή θέσις αυτη 
είναι διά κάποιον άλλον, καί διατί όχι ούτος ό μαΰ
ρος; ’Ιδού ή ιδέα μου. Ό  Θωμάς, έπεριφέρετο έφιπ
πος καθ’ δλην τήν πόλιν μέ υποδήματα μαΰρα, δια-
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βατήριον είς τήν θήκην του, μεγάλος τέλος πάντων. 
Τώρα, διατί νά μή ήναι καί διά τδν Σαμουήλ τδ ίδιον; 
αύτδ θέλω νά ήξευρω.

—  Αί Σαμουήλ! Σαμουήλ! ό κύριος θέλει νά έτοι- 
μάσης τδν Μπήλ καί τδν Ζέρην, είπεν ό Άνδρέας, 
διακόψας έν βραχύ τδν μονολόγον τοΰ Σαμουήλ.

—  Α ί! τ ί τρέχει, μικρέ μου;
—  Καί πώς, δέν ήξεύρεις, οτι ή Έ λίζα τοΰ έδω- 

κε παποΰτζι καί έφυγεν όμοΰ μέ τδ παιδί τ η ς ;
—  Σύ θά μοϋ δώσης πληροφορίας! είπεν δ Σα

μουήλ μέ άπερίγραπτον έκφρασιν περιφρονήσεως, τδ 
έγνώριζον πολύ προτήτερά σου· ούτος ό μαΰρος δέν 
είναι τόσον νεος είς τάς ειδήσεις ώς σύ.

—· "Οπως καί άν εχη ομως, ό κύριος θέλει τδν 
Μπήλ καί τδν Ζέρην έτοιμασμένους καλά, καθότι 
έχομεν νά ύπάγωμεν καί οί δύω όμοϋ μέ τόν Χόλην 
διά νά τήν φθάσωμεν.

—  Καλά λοιπόν! ίδού ή στιγμή, είπεν δ Σα
μουήλ. Ό  Σαμουήλ προσκαλείται τώρα είς τοιαύτας 
περιστάσεις. Αύτός είναι δ μαΰρος. Θά ίδεϊ πώς θά 
τήν πιάσω έγώ τώρα, καί θέλει έννοήσει δ κύριος τί 
δύναται νά κάμη δ Σαμουήλ.

—  ι Ω Σαμουήλ, είπεν δ Άνδρέας, ήθελεν είσθαι 
καλήτερον νά τδ σκεφθής έκ δευτέρου, καθότι ή κυ
ρία δέν θέλει νά συλληφθή ή Έ λίζα, διότι άλλως θά 
σοΰ χωθή είς τά ρουθούνια.

Α ί! είπεν ό Σαμουήλ, άνοίγων τούς δφθαλμούς 
του, πώς τό γνωρίζεις τοϋτο;

—  Τήν ήκουσα νά λέγη τοΰτο έγώ δ ίδιος, σή
μερον τό πρωί, δταν έπήγαινον τοΰ κυρίου τό νερόν 
διά ξύρισμα. Μέ έπεμψε νά ίδώ, διατί ή Έ λίζα δέν 
είχεν υπάγει νά τήν ένδύση, καί δταν τη είπον οτι 
έλειπεν, άνε'στη ευθύς καί είπεν· ευχαριστώ τόν "Γψι- 
ς-ον! Ό δέ κύριος έφαίνετο πραγματικώς φρενήρης καί 
μάλιστα τή έλεγεν δτι δμιλεΐ ώς τρελή. Ά λ λ ’ ώ, βέ- 
δαίωςαΰτήθά τόνκαταφέρει' Γνωρίζω πολύ καλά πώς 
θά τελειώσει, δμως σοί λέγω , δτι είναι -πάντοτε κα
λήτερον νά ήναι τις ύπδ τήν ύπεράσπισιν τής κυρίας. 
Ό  μαΰρος Σαμουήλ, είς ταύτας τάς λέξεις, έ’ξυε τήν 
έριότριχον κεφαλήν του, ήτις, άν καί δέν περιείχε 
έκτεταμένην σοφίαν, περιεΐχεν ομως αρκετήν πο
σότητα ιδιαιτέρου τινδς χαρακτηριστικού, τδ όποιον 
ζητείται τοσοϋτον ύπο τών πολιτικών παντός χρώμα
τος καί τόπου, κοινώς δνομαζόμενον τό νά γνωριζη 
άπδ ποιον μέρος τδ ψωμί είναι βουτυρωμένον, καί 
ένώ ίστατο σκεπτόμενος βαθέως, έσήκοσεν έκ νέου 
τδ βρακί του, καί τοϋτο ήτο ή τακτική δργανική του 
μέθοδος, ήτις έβοήθει τάς διανοητικάςτου αμηχανίας.

—  Ό  δέν πρέπει κάνεις νά βασίζεΐ&ι είς τά πράγ- 
μανα τοϋ κόσμου τούτου, είπεν έπί τέλους.

Ό  Σαμουήλ έπρόφερε ταύτας τάς λέξεις ώς φιλό
σοφος, τονιζων τδ τ ο ύ τ ο υ ,  ώς άν είχε μεγάλην 
πεϊραν καί γνώσιν διαφόρων άλλων κόσμων.

—  Βεβαίως ομως έλεγεν, δτι ή κυρία ήθελε δια- 
τρέξει τδν κόσμον δλον διά νά ευρη τήν Έ λίζαν, 
έπρόσθεσεν δ Σαμουήλ σκεπτικώς.

—  Ναί τωόντι, ειπεν ό Άνδρέας, πώς, δέν κα
ταλαμβάνεις παλ^όμαυρε; Ή κυρία δέν θέλει ό 
Χόλης νά λάβη τδ παιίίον τής Έ λίζας, αύτδ είναι 
τδ αίτιον.

Α ί! είπεν ό Σαμουήλ μέ άπερίγραπτον έκφρασιν, 
τδ γνωρίζουσι μόνον εκείνοι, οιτινες τό ήκουσαν με
ταξύ τών μαύρων.

—  Σοί λέγω πρδ πάντων, είπεν ό Άνδρέας, δτι 
ήθελεν είσθαι καλήτερον, νά πηγαίνης νά έτοιμάσης 
δσον τδ δυνατόν ταχύτερα τά άλογα, καθότι ήκουσα 
τήν κυρίαν νά σέ κράζη, καί σύ στέκεσαι άνο/,τως καί 
άργοπορεϊς.

Ό  Σαμουήλ άκούσας ταύτας τάς λέξεις, ήρχισε 
πραγματικώς νά έπισπεύδη τήν έργασίαν του, καί 
μετ’ ολίγον έφάνη φέρων θριαμβευτικώς πρός τήν οι
κίαν τδν Μπήλ καί τδν Ζέρην μέ πολλήν ύπόκρισιν, 
καί μέ μεγάλην έπιτηδειότητα, ριφθείς άπ’ έμπροσθέν 
των πριν σταματήσωσιν, έν άκαρεϊ τούς έφερεν είς τδ 
έπίτηδες μέρος. Ό  ίππος τοΰ Χόλη, δστις ήτο έν 
ζωηρόν πουλαράκι, ήρχισε νά ποδοκτυπα καί νά θο- 
ρυβή, ώθοΰν δυνατά τήν κεφαλήν άπδ τούς χαλι
νούς.

—  ’Ώ, ώ ! έφώναξεν δ Σαμουήλ, δαιμωνισμένος 
είσαι; καί είς τδ μελανόν πρόσωπόντου διεκρίθη πε
ρίεργόν τι καί πανοΰργον χαρακτηριστικόν· έγώ σέ 
διορθόνω τώρα, είπεν.

Ήτο μ.ία μεγάλη φηγός, ήτις έπεσκίαζεν δλον 
τδ μέρος, καί οί μικροί, δξεΓς καί τριγωνοείδεϊς βά
λανοι ήσαν σωρηδόν σκορπισμένοι είς τδ έδαφος. 
"Ενα έξ αύτών τών βαλάνων έχων είς τάς χείρας ό 
Σαμουήλ, έπλησίασε τδ πουλάρι, καί, ένώ έφαίνετο κα- 
ταγινόμενος είς τδ νά τδ καθησυχάση, έξ εναντίας τό 
έπληττε καί τδ έκέντιζεν. Έπί τή προφάσει δέ οτι 
θά διορθώσει τδ έφίππιον, έπιδεξίως έθεσεν υποκάτω 
τδ οξύ βαλανίδιον είς τρόπον ώστε τδ έλάχιστον βά
ρος, τδ δποΐον ήθελεν έπιτεθή έπί τοΰ έφιππίου, ήθε
λε διαταράξει τάς νευρικάς αισθήσεις τοΰ ζώου, χω
ρίς νά άφήση ορατήν πληγήν τινα.

—  Τώρα, είπε, περιστρέφων τούς δφθαλμούς του 
καί κλείων τούς δδόντας του έν είδε: έπιδοκιμασίας, 
σε έθεράπευσα!

Τήν στιγμήν ταύτην έφάνη ή κυρία Σχέλβη είς τδν 
έξώστην, νεύουσα είς αύτόν. Ό  Σαμουήλ έπλησίασε 
μέ τόσην καλήν άπόφασιν, κλινών μέ προθυμίαν είς 
τάς διαταγάς της.

—  Διατί έπεριφέρεσο τόσην ώραν, Σαμουήλ; έπεμ- 
ψα τδν Άνδρέα νά σέ εί'πη νά κάμης τδ ταχυτερον.

—  Μά τδν θεόν, κυρά! Είπεν i  Σαμουήλ, δέν ήμ- 
πόρεσα νά τούς συλλάβω τούς ίππους είς μίαν σ τ ιγ 
μ ή ν  ήσαν πέραν μακράν είς τδ γρασήδι, καί δ θεός 
ήξεύρει πόσον έκοπίασα!

—  Σαμουήλ, ποσάκις σοί είπον νά μή λέγης, Μά 
τδν θεόν, δ Θεός ήξεύρει, κα! άλλα το ιαΰτα ; είναι 
άθέμιτον πράγμα.

—  Ώ , δ Θεός νά εύλογήση τήν ψυχήν μου ! Δέν 
λησμονώ πλέον, κυρία, δέν θέλω προφέρει πλέον 
τοιοΰτον τι.

—  Κα! πώς, Σαμουήλ, σύ πάλιν τώρα τδ έπανέ- 
λαβες.

—  Έ γώ ; ώ θεέ μου! Δέν έννοοΰσα, δέν είχα κατά 
νοΰν νά τδ είπω.

—  Πρέπει νά ήσαι προσεκτικός, Σαμουήλ.
—  Άφησε με τώρα δλίγον ν’ άναπνεύσω, καίπη- 

Ιγαίνω. Θέλω είμαι είς τδ εξής πολύ προσεκτικός.
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—  Λοιπόν, Σαμουήλ,' πρέπει νά ύπαγες μέτόν κύ
ριον Χόλην, διά νά τόν όδηγήσης καί τον παρέξης 
δλίγην βοήθειαν. Πρόσεχε καλά τους ίππους,Σαμουήλ, 
γνωρίζεις πολύ καλά, οτι δ Ζερης τήν τελευταίαν έβ 
δομάδα ήτον όλίγον χωλός, καί μή τους τρέχεις μέ 
πολΰν βίαν.

Ή κυρία Σχέλβη έπρόφερε τάς τελευταίας λέξεις 
πολυ σιγαλώς καί με μεγάλην έμφασιν.

—  Όσον διά τοϋτο, άφησε κάτω τοϋτο τό παιδί, 
εΐπεν ό Σαμουήλ, περιστρέφων τους οφθαλμούς που 
είς άπόδειξιν δτιέννόησεν ακριβέστατα. ΌΘεός ήξευ- 
ρει! Ά ! Δεν το ειπον! έπρόσθεσεν αμέσως, διακό
πτων τήν αναπνοήν του είς τρόπον πεφοβισμένον καί 
τοσοΰτον γελοΤον, ώς-ε, άν καί άκουσίως, έπροξένησεν 
υπερβολικόν γέλωτα είς τήν κυρίαν. Ναι, κυρά μου, 
θέλω προσέχει τους ίππους.

—  Άνδρέα, ειπεν ό Σαμουήλ έπιστρέψας είς τήν 
θέσιν του ύπό τό δένδρον τής φηγός, είμαι βέβαιος δτι 
δέν θά μέ έπιπλήξει δλως διόλου, άν τό πουλάρι τοΰ 
κυρίου κάμη κάνέν κίνημα καί τόν ρίψη· άγάλη 
άγάλη, οταν έλθη νά τό καβαλικεύση, θά ίδοΰμεν. 
Πρέπει νά γνωρίζης, Άνδρέα, οτι τά πουλάρια συνη- 
θίζουσι νά κάμνωσι τά τοιαΰτα, καί μέ ταύτας τάς 
λέξεις δ Σαμουήλ έσπρωξε τόν Άνδρέαν είς τό πλευ- 
ρόν, είς τρόπον ώστε νά έννοήση καλήτερα.

—  Ά ! ειπεν ό Άνδρέας, μέ υφος σημαίνον οτι 
έκατάλαβεν αμέσως.

—  Ναι, Άνδρέα, ή κυρά θέλει νά λάβη καιρόν, 
τοϋτο είναι καθαρόν, ώστε ήμπορεΤ νά τό έννοήση ό 
καθείς. ’Έκαμα κάτι δι’ αυτήν, τώρα ομως λύσε τά 
άλογα διά νά τά άφήσωμεν όλίγον εκεί κάτω είς τήν 
βοσκήν, καί νομίζω ό κύριος δέν θά φύγει γρήγορα.

Ό  Άνδρέας ήρχισε νά γελα μέ δυνατωτάτην φω
νήν έξερχομένην έκ τής ρινός.

Έκατάλαβες, είπεν δ Σαμουήλ, έκατάλαβες, Ά ν 
δρέα· άν συμβή τίποτε είς τό άλογον τοΰ κυρίου 
Χόλη καί άρχίση νά αντιστέκεται καί φύγη, σί> καθώς 
καί έγώ, πρέπει ν’ άναβώμεν νάτόν βοηθήσωμεν, καί 
θέλομεν τόν βοηθήσει. ’’Ω, βεβαίως! Ό  Σαμουήλ καί 
ό Άνδρέας έκυψαν τήν κεφαλήν καί παρεδόθησαν είς 
τακτικόν καί άκατάπαυστον γέλωτα, παίζοντες μέ 
τους δακτύλους των καί κινοΰντες τάς πτέρνας των 
μέ άπερίγραπτον άγαλλίασιν.

Τήν στιγμήν ταύτην ό Χόλης έφάνη είς τήν είσο
δον. Καταπραϋνθείς όλίγον άπό πόσεις τινάς άξιολό- 
γου καφφέ, έξήλθε μειδιών καί ομίλων μέ πολύ 
καλητέραν διάθεσιν. Ό  Σαμουήλ καί ό Άνδρέας, 
λαβοντες κεκομμένα τινά φύλλα φοίνικος, τά δποΤα 
έσυνήθιζον νά θεωρώσιν ώς καλύμματα, εδραμον είς 
τό μέρος δπου ήσαν οί ίπποι, διά νά ήναι έτοιμοι νά 
βσηθήσωσι τόν κύριον.

Τό έκ φύλλων φοίνικος κατεσκευασμένον κάλυμμα 
τοΰ Σαμουήλ, διά τήν μή καλήν συμπλοκήν του, ήτο 
έπιτηδείως ξεσχισμένον είς τόν τρυγύρω κύκλον, καί 
οί μικροί κλαδίσκοι ριπτόμενοι άνω κάτω έδιδον είς 
αύτόν θερμόν χαρακτήρα ελευθερίας μάλλον- καί 
επειδή δέ είς_οίονδήποτε αρχηγόν τής Φρυγίας, έλει
πε παντελώς δ γΰρος τοΰ καλύμματος τοΰ Άνδρε ου, 
τό έκτύπησεν έπί της κεφαλής του μέ εν έπιδεξιον 
κτύπημα τής χειρός καί έφαίνετο είς άκρον ευχαρι-
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στημένος, ώς άν έλεγε· «Ποιος λέγει δτί δέν έχω 
κάλυμμα.» *

—  Λοιπόν, παιδιά μου, ειπεν ό Χόλης, κάμετε 
γρήγορα τώρα, δέν πρέπει νά χάνωμεν καιρόν.

—  Διόλου, κύριε! είπεν ό Σαμουήλ, θέτων εις τάς 
χεΤρας τοϋ Χόλη τάς ήνίας, και κρατών τόν αναβο
λέα τοΰ ίππου, ένω ό Άνδρέας έλυε τούς άλλους 
δύο ίππους.

Μόλις δ Χόλης εψαυσε τό έφίππιον, τό ζωηρόν 
ζώον έσκίρτησε μέ αίφνίδιον πήδημα, ώστε έτριψε 
μέ μεγάλην δύναμιν τόν κύριόν του σωρηδόν δλίγα 
βήματα μακράν έπί τοΰ μαλακοΰ χόρτου. Ό  Σα
μουήλ μέ φρενητιώδεις εκφωνήσεις εδραμεν είς τάς 
ήνίας, άλλά δέν επέτυχε είμή νά χώση τά άνε- 
στραμμένα οςία φύλλα τοΰ φοίνικος είς τούς οφθαλ
μούς τοΰ ίππου, δπερ άναντιρρήτως δέν συνετεινεν είς 
τό νά καταπραυνη τήν εξαψιν τοΰ νευρικοϋ του συστή
ματος, Ουτω μέ μ εγ ά λ η  όρμήν δ ίππος άνετρεψε τόν 
Σαμουήλ, καί δώσας δύο ή τρεις περιφρονητικούς χρε- 
μετισμούς, έκτύπησε μέ τάς πτέρνας του δυνατά τόν 
αέρα, καί έπήδησε τρέχων μακράν είς τό κατώτερον 
μέρος τοϋ δρυμοϋ παρακολουθούμενος ύπότοΰΜπήλ. 
καί Ζέρη, τούς όποιους δ Άνδρέας δέν έσφαλε νά 
άφήση λυμένους, κατά τήν συμφωνίαν, έπιταχύνων 
έτι μάλλον αύτούς είς τήν φυγήν μέ δεινοτάτας φω- 
νάς. Καί ένταΰθα έλαβε χώραν μία πολυποίκιλος 
σκηνή θορύβου καί συγχύσεως. Ό  Σαμουήλ καί ό 
Άνδρέας ετρεχον καί έφώναζον, σκΰλοι ύλάκτιζον 
πανταχόθεν, καί ό Μάικ, ό Μουϋοϋς, ή Μάνδη, 
ή Φάνη, καί ολοι οί μικρότεροι δοΰλοι τής οικίας, 
ά^ρενες καί θήλειαι Ιτρεχον, έπληττον τάς χεΤράς των 
φωνάζοντες καί άλαλάζοντες μέ δυνατωτάτην προ
θυμίαν καί άκάματον ζήλον.

Ό  λευκός καί είς άκρον ταχύς καί ζωηρός ίππος 
τοΰ Χόλη έφαίνετο οτι εννόησε τό πνεϋμα τής σκη
νής μέ πολλήν νοστιμάδα, καί έ'χων ώς ίπποδρόμιον 
πεδιάδα περίπου ένός καί ήμίσεως μιλίου τήν έ'κτα- 
σιν, ή δποία έληγε πανταχόθεν είς άπεράντους 
δρυμούς, έφαίνετο λαμβάνων ύπερβολικήν εϋχα- 
ρίστησιν, νά βλέπη πόσον ήδύνατο ν’ άφήση τούς 
διώκτας του νά τον πλησιάσωσι, καί μετά ταΰτα, 
οταν ήσαν μακράν τό μήκος μιας χειρός,νά τεινάζεται 
μέ έν πήδημα καί ένα χρεμετισμόν, ώς κακότροπον 

.ζώον, τδ όποΤον ήτο, καί νά τρέχη μακράν είς στε
νωπόν τινα τοΰ δρυμοϋ. Ή ταραχή τοΰ νοός τοϋ Σα
μουήλ ήτο νά συλλάβη τινά έξ αύτών τών ίππων 
εγκαίρως, καί τοΰτο έφαίνετο οτι τόν ένδιέφερε τά 
μέγιστα,καί αίπροσπάθειαι τάς οποίας είχε καταβάλει 
ήσαν τωόντι ήρωίκαι. Ώ ς τό ξΤφος τοΰ Λεοντοκάρ- 
δου, τό όποΤον έστιλβε πάντοτε είς το μέσον τής 
δεινοτέρας μάχης, τό φοινίκειον κάλυμμα τοΰ Σα
μουήλ έφαίνετο πανταχοΰ δπου ήτο ό παραμικρός 
κίνδυνος, οτι ίππος τις  ήδύνατο νά συλληφθή, καί 
τότε ώρμοΰσε δυνατά φωνάζων, «Τώρα! πιαστετο! 
πιάς-ετο!» είς τρόπον τοιοΰτον, ώς-ε έπηύξανε μάλλον 
τήν φυγήν.

Ό  Χόλης έτρεχεν άνω κάτω, καταρώμενος, βλάσφη
μων καί κτυπών πολυειδώς. Ό  κύριος Σχέλβης, είς 
μάτην έ προσπαθεί νά διευθύνη διαταγάς άπό τόν έξώ- 
στην, καί ή κυρία Σχέλβη, είς τό παράθυρον τοϋ
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δωματίου της ίσταμένη, ποτέ μέν έγέλα, ποτέ δε έθαύ- 
μαζε, σκεπτομένη δμως ενίοτε τό τέλος δλης ταύτης 
τής διαταραχής.

Τέλος περί τάς δώδεκα ώρας, δ Σαμουήλ έφάνη 
Οριαμβευτικώς έπί τοΰ Ζέρη, κρατών πλησίον τδν ίπ
πον, οστις, καταπνιγμένος άπδ τδν ίδρωτα καί μέ 
στίλβοντας τούς δφθαλμούς καί άνεωγμένους τούς 
ρώθωνας έδείκνυεν, δτι τδ πνεϋμα τής ελευθερίας 
δέν ειχεν είσέτι έξ ολοκλήρου άποσβεσθή.

—  Έπιάσθη ! έφώναζε Οριαμβευτικώς. Καί χάρις 
είς εμέ, διότι άλλως, ήθελον σκοτωθή χωρίς νά κα
τορθώσω τίποτε, άλλ’ έγώ τδν έπιασα!

—  Σ ύ ! έψιθύρισε μέ οργήν δ Χόλης, έάν δέν ή
σουν συ, ταΰτα δέν ήθελον συμβή ποτέ.

—  Ό  θεός.μεθ’ ήμώ ν! κύριε, είπεν δ Σαμουήλ, 
ώς άν Ινδιαφέρετο σημαντικώτατα, έγώ, οστις έτρεξα 
καί έξεκυνήγησα, έ'ως δτου έγινα μουσκίδι άπό τόν 
ίδρωτα!

—  Καλά, κα λά ! εΐπεν δ Χόλης, με έκαμες καί 
έχασα περίπου τρεΤς ώρας μέ τάς άναθεματισμένας 
φλυαρίας σου. Τώρα άς παύση ή τρέλα, καί άς φεύ- 
γωμεν.

—  Καί πώς, κύριε, είπεν δ Σαμουήλ, μέ ικετευ
τικόν τρόπον στοχάζομαι δτι έ'χεις κατά νοϋν νά μας 
σκοτώσης καί ήμάς καί τά άλογα μαζή. ΉμεΤς εί'μεθα 
έτοιμοι νά πέσωμεν καταγής άπό τόν κόπον, καί τά 
άλογα είναι ζηφτάρια. Δέν πρέπει νά φύγωμεν παρά 
μετά τό γεΰμα· τό άλογό σας θέλει πάστρεμα, κύτ- 
ταξε πώς είναι λασπωμένον, καί δ Ζερης πώς χω
λαίνει, Μή νομίσης οτι ή κυρά θά μάς άφήσει νά 
φύγωμεν ούτως, οχι ποτέ. Μά τόν Θεόν, κύριε! καί 
άν μείνωμεν, δυνάμεθα νά τήν πιάσωμεν ή Έλίζα  
ποτέ δέν ήτο ταχεΤα είς τδ βάδισμα.

Έ  κυρία Σχέλβη, ήτις μέ ύπερβολικήν ήδονήν είχεν 
ακούσει άπό τόν έξώστην ταύτην τήν συνδιάλεξιν, 
άπεφάσισε νάλάβη καί αύτή μέρος, έπλησίασε λοιπόν 
καί εκφράσασα μέ εύγενικώτατον τρόπον, τήν δυσαρέ- 
(Γ/.ε·.άν της διά τό συμβάν τοΰ κυρίου Χόλη, τόν έβία- 
σε νά μείνη είς τό γεΰμα λέγουσα, δτι δ μάγειρος 
6ά τό εχει έτοιμον είς τό τραπέζι έντός δλίγου.

Άφοΰ έσκέφθη τά πράγματα δ Χόλης, μέ ί'σην 
ευχαρίστησιν σχεδόν, έπροχώρησεν είς τό ές-ιατόριον, 
ένώ δ Σαμουήλ, περιστρέφων τους δφθαλμούς όπισθεν 
του μέ άνέκφραστον χαράν, ώδήγησε σιγαλώς τούς 
ίππους είς τόν σταΰλον.

—  Τόν είδες, Άνδρέα, τόν είδες; είπεν ό Σα
μουήλ, δταν ήτο ύπό τήν στέγην τής σιταποθήκης, 
καί έδεσε τόν ίππον είς μέρος τι. Ώ  Θεέ μου! ήτο 
πολύ εύάρεστον νά τόν βλέπη τις νά χοροπήδα, νά 
κτυπα καί νά μας βλάσφημη! Βλασφήμα, παλιόγαιρε 
(έλεγα καθ’ έμαυτόν), θέλεις νά έχης τό άλογόν σου; 
περίμενε δσον νά τό π ιάσω ; Θεε μου, Ανδρεα, με 
φαίνεται οτι τόν βλέπω τώ ρα !

Καί οί δύο έστηρίχθησαν είς τόν τοΤχον, καί έγε- 
λοϋσαν μέ πλήρη ευχαρίστησιν τής καρδίας των.^

 Έπρεπε νά τόν ίδής δποΰ ήτο ’σάν τρελός οταν
εφερα τό άλογον. Θεέ μου! ήθελε μέ σκοτώσει άν 
έτολμοΰσε, καί έγώές-εκόμην ακίνητος καί ταπεινός.

—  Ώ  Θεέ μου! σέ είδον, είπεν δ Άνδρέας, είσαι 
καί σύ ενα παλιοτόμαρο, Σαμουήλ 1

—  Είδες τήν κυρίαν έπάνω είς τό παράθυρον πώς 
έγελοΰσεν; εΐπεν δ Σαμουήλ.

—  Είμαι βέβαιος, έτρεχα τόσον, ώστε δέν είδα τί
ποτε, είπεν δ Άνδρέας.

-— Βλέπεις λοιπόν, ειπεν δ Σαμουήλ έξακολου- 
θών σπουδαίως νά πλυνη τό πουλαράκι τοΰ Χόλη, 
απέκτησα τήν συνήθειαν τής παρατηρήσεως, Άνδρέα. 
Είναι μια συνήθεια πολύ ενδιαφέρουσα, Άνδρέα, καί 
σέ συμβουλεύω νά προσπαθήσης νά  τήν άπο κτήσης 
τώρα δτε είσαι νέος. Σήκωσε έκεΤνο τό όπισθεν 
ποδάρι, Άνδρέα. Άνδρέα, ή παρατήρησις κάμνει 
δλην τήν διαφοράν τών μαύρων, Δέν έκατάλαβα 
σήμερον τό πρωί άπό ποΤον μέρος έφύσα δ άνεμος; 
δέν έκατάλαβα τ ί ήθελεν ή κυρά, μολονότι δέν μέ 
άνέφερε τίποτε; Αυτά είναι παρατηρήσεις, Άνδρέα. 
Νομίζω δτι είναι έκεΤνο τό όποιον έμπορεΤς νά δνο- 
μάσης δύναμιν. Αί δυνάμεις είναι διάφοροι είς δια
φόρους λαούς, άλλά καλλιεργοϋντες αύτάς κατορθό- 
νομεν πολύ.

Στοιχηματίζω δτι άν δεν ήθελα βοηθήσει σήμε
ρον τό πρωί τό παρατηρητικόν σου πνεϋμα, δέν ήθε
λες ίδεΤ τόν δρόμον σου τόσον δεινόν, είπεν ό Ά ν 
δρέας.

—  Άνδρέα, ειπεν δ Σαμουήλ, είσαι έν παιδιον τό 
όποιον μάς δίδει καλάς προσδοκίας, δέν ύπάρχει ού- 
δεμία άμφιβολια. Σέ νομίζω κάλλιστον, Άνδρέα, καί 
δέν έντρέπομαι παντάπασι νά άποκτήσω ιδέας άπό 
σέ. Δέν είναι πρέπον νά φέρωμεν παρατηρήσεις έπά
νω είς κανένα, καθότι ό δεινότερος ήμών δύναται 
νά γελασθή πολλάκις. Ά ς  ύπάγωμεν λοιπόν έπάνω. 
Στοιχηματίζω οτι ή κυρία σήμερον θά μάς δεχθή 
πολύ καλά.

Κ ΕΦ λλΑ ΙΟ Ν  ΕΒΔΟΜΟΝ.

Αγωνία (ΐττρο;.

Είναι αδύνατον νά φαντασθή τις  ανθρώπινον πλά 
σμα πλέον έγκαταλελειμμένον καί έρημον, τής Έ λί- 
ζης, δτε άπεμάκρυνε τά βήματά της άπό τήν κα
λύβη ν τοϋ Μπάρπα Θωμα.

Αί ταλαιπωρίαι καί οί κίνδυνοι τοΰ συζύγου της, 
καθώς ό κίνδυνος τοΰ τέκνου της, συνεδέοντο είς τόν 
νοΰν της μέ τήν συγκεχυμένην καί εκπληκτικήν 
προαίσθησιν, τήν όποιαν είχε τοΰ τρεχομένου κινδύ
νου, έγκαταλείπουσα τόν μόνον οίκον τόν όποΤον είχε 
γνωρίσει, καί άποχωριζομένη άπό τήν ύπεράσπισιν 
καί προστασίαν τής φίλης έκείνης, τήν όποιαν είχε 
πάντοτε αγαπήσει καί σεβασθή. Καί ποτέ μέν ανα
πολούσε είς τήν φαντασίαν τήν άπομάκρυνσίν της άπό 
δλα τάοίκεΤα καί προσφιλή αντικείμενα, ποτέ δέ τόν 
τόπον είς τόν όποΤον ειχεν άναπτυχθή, τά δένδρα, 
υπό τά όποΤα είχε διασκεδάσει, τά άλση, οπου είς 
εύτυχεστάτας ήμέρας είχε περιπατήσει πολλάκις τό 
έσπερας έπακουμβοϋσα είς τόν βραχίονα τοΰ νέου συ
ζύγου της. Τά πάντα,καθώς έκειντούπό τήν σιγήν τής 
καθαράς, ψύχρας καί άστεροφεγγοΰς έκείνης νυκτός, 
έφαίνοντο νά τή όμιλώσιν έπιπληκτικώς καί νά τήν 
έρωτώσι, πώς 'φεύγει άπομακρυνομένη άπό τοιαύτην 
οικίαν.



108 Ο Φ 0ΙΝΙ2

Ά λ λ ’ ίσχυρότερον πάντων ήτο ή μητρική αγάπη, 
μεταβληθεΐσα είς φρενήρη παροξυσμόν άπό τον άνα- 
λογισμόν προσεγγίζοντος τρομερού τίνος κινδύνου. 
Τό παιδίον της ήτο αρκετά ήλικιωμένον διά νά 
περιπατή μόνον τοι», καί είς οίανδήποτε άλλην πε
ρ ίστασιν ήθελε τό οδηγεί' διά τής χειρός, άλλ’ είς 
τήν προκειμένην, 6 ελά/ι —ος συλλογισμός τοϋ νά τό 
άπομακρυνη άπό τους βραχίονάς της, τη έπροξένει 
μεγαλητέραν φρίκην- καθώς έπροχώρει μέ βίαν, τό 
έσφιγγεν είς τάς άγκάλας της μέ σπασμώδεις περι- 
πτυγμους.

’Έτρεμεν είς τόν ήχον τοϋ πεπαγωμένου έδάρους, 
τό όποιον έκριζεν ΰπό τους πόδας της, παν σάλευ- 
μα φύλλου καί κίνημα σκιάς άπέσπα σταγόνα αί
ματος άπό τήν καρδίαν της καί έπετάχυνε τά βήμα
τά της. Έθαΰμαζε καθ’ έαυτήν διά τήν υπερφυσικήν 
δύναμιν, ήτις είχε διαδοθή είς τό σώμά της, καθότι τό 
μέν βάρος τοϋ παιδιού της ήσθάνετο ώς πτερόν, και 
είς τήν έλαχίστην ιδέαν φόβου έπηυξάνετο ή δόναμις 
αυτη, ήτις ώδήγει τήν φυγήν της, καί συχνά! εκφώ
νησές εις είδος προσευχής πρός τινα ουράνιον φίλον 
έξήρχοντο έκ τών ώχρών χειλέων της· «Κύριε βοή
θησαν, Κύριε σώσονμε!

Εάν ήτο ό Όρρης σου, ώ μήτερ, ή ό Οΰίλιέλμος 
σου, οστις έπρόκειτο νά άφαρπασθή άπό θηριώδη 
τινά έμπορον τήν έπομένην πρωίαν, έάν ήθελες 
είδει'τόν άνθρωπον, κα! ακούσει,οτε τά έγγραφα υπε- 
γράφησαν κα! έδόθησαν, και δέν σοί έναπέμενεν είμή 
τό άπο τό μεσονύκτιον μεχρί τής πρωίας διάστημα 
διά νά κάμης τήν φυγήν σου, μέ πόσην ταχύτητα 
ήθελες τρέχει; Πόσων μιλλιων άπόστασιν ήθελες 
διατρεξει είς έκεινας τάς δλίγας ώρας, μέ τό προσ
φιλές είς τόν κόλπον σου, τήν μικράν κοιμωμένην 
κεφαλήν έπ! τών ώμων σου, καί τοΰς μικροΰς και 
μαλακούς βραχίονάς του άθώως πίπτοντας έπ! τοϋ 
τραχήλου σου;

Τό βρέφος έκοιματο. Κατ’ άρχάς, ή πρωτοφανής 
καί έπιφοβος έκείνη σκηνή τό διετήρει έξυπνον, άλλ’ ή 
μήτηρ του πολΰ ταχέως κατέπαυσε πάσαν πνοήν κα! 
παν νεϋμα του, και τόσον προσφιλώς τό έπεβεβαίονεν 
οτι άν έμενεν ήσυχον ήθελε τό σώσει- ώστε έπανέ- 
καμψε πάλιν ήσύχως είς τόν τράχηλόν της, έρω- 
τών μονον αΰτην, όσάκις έβλεπε τόν έαυτόν του 
καταβαλλόμενον άπό τόν ύπνον·

—  Μήτερ, είναι ανάγκη νά μείνω έξυπνος;
—  Οχι, μάτια μου, κοιμήσου άν θέλης.
—  Ά λλά , μήτερ, άνίσως κα! αποκοιμηθώ, θά μέ 

άφήσεις νά μέ πάρουν ;
—  Οχι, άν θέλη ό Θεός! είπεν ή μήτηρτου, μέ 

ώχροτέρας τάς παρειάς καί ζωηροτέραν λάμψιν είς 
τοΰς μάκρους και μέλανας όφθαλμούς της.

—  Είσαι βέβαια, μήτερ ;
—-  Ναι, βέβαια, ειπεν ή μήτηρ, μέ φωνήν ήτις κα- 

τετρομαςεν αυτήν την ιδίαν, καθότι τή έφάνη οτι 
έξήλθεν άπό ένδόμυχόν τι πνεΰμα, τό δποΐον δεν 
άπετελει μέρος έαυτής, κα! τό βρέφος έκλινε τήν 
utKpav κουρασμένων κεφαλήν του εις τ&ν ώμον της 
κ at άπεκοιμηΟη ευθύς. Ή επαφή έκείνων τών 6ερ- 
«.ών βραχιόνων, καί αί είς τόν τράχηλόν της έπι- 
χεόμεναι έλαφρα! πνοα! τσΰ βρέφους έδιδον φλόγα καί

ζωήν είς τά κινήματά τ η ς ! Τή έφαίνετο οτι ούναμις 
έπεχυνετο έπ’ αΰτής, μέ ήλεκτρικά ρεύματα, άπό παν 
έλαφρόν ψαύσιμον κα! κίνημα τοΰ κοιμωμένου προσ
φιλέστατου τέκνου. ’Ισχυρότατη είναι ή έ^ιρροή τοϋ 
πνεύματος έπί τοϋ σώματος- δύναται πρός καιρόν νά 
καταστήση τό κρέας καί τοΰς μύωνας άκαταμαχή- 
τους, κα! νά ενίσχυση τά νεΰρα ώς τόν χάλυβα, είς 
τρόπον ωστε ό ασθενής νά γίνη ισχυρός.

Τά ορια τοϋ άγροΰ, τά άλση, τά δάση παρήρχον- 
το ζοφερώς ένιόπιόν της καθώς έπεριπάτει, καί μο- 
λαταϋτα έπροχώρει, άφίνουσα έν όπισθεν τοΰ άλλου 
τά οικιακά αντικείμενα, χωρίς νά κουρασθή καί χω
ρίς ν άναπαυθή παντελώς, μόλις δέ έξήρχετο τό 
φώς τής ήμέρας, εΰρέθη αρκετά μίλλια μακράν παν
τός Γχνου οίκιακοΰ τίνος αντικειμένου, έπί τίνος έκ- 
τεταμένης λεωφόρου.

Είχε πολλάκις ύπάγει μετά τής κυρίας της νά 
έπισκεφθή γνωρίμους τινάς είς τό μικρόν χωρίον 
Τ- — , όχι μακράν τοϋ ποταμού Ό ίου, καί ώς έκ 
τούτου έγνώριζεν αρκετά καλά τόν δρόμον. Τό νά  
προχωρήση ό'μως περαιτερω, είς τό άντίθετον μέρος 
τοΰ ποταμοϋ, τοϋτο ήτο τό τελευταΐον οριον τοϋ σχε
δίου̂  τής φυγής της- πέραν τούτου, δέν ήδύνατο νά 
ελπίση, είμή είς τήν παντοδυναμίαν τοΰ Θεοΰ.

Οταν οί ίπποι καί αί άμαξαι ήρχισαν νά κινώνται 
είς τήν λεωφόρον, έκείνη ή πρόθυμος συναίσθησις 
ή ίδιάζουσα είς κατάστασιν έρεθισμοΰ, ήτις φαίνε
ται να ήναι ειδός τ ι έμπνεύσεως, τήν έκαμε νά 
προείδη, δτι τό βίαιον βάδισμά της καί δ τεταραγμέ- 
νος τρόπος της ήδύναντο νάέφελκύσωσι παρατηρήσεις 
και ΰπονοιας. Θέσασα οθεν έπ! τής γής τό παιδίον 
καί διορθώσασα τό φόρεμα και τό κάλυμμα τής κε
φαλής της, ήρχισε νά περιπατή μέ τόσην βίαν, οσην 
οί έπερχόμενοι όδοιπόροι τή έσυγχώρουν. Είς τόν 
μικρόν φάκελόν της είχε προμηθευθή ολίγα πλακούν
τια καί μήλα, τά όποία μετεχειρίζετο ώς μέσα διά 
νά έπιταχύνη τήν φυγήν τοΰ παιδιού, καθότι κυλίου- 
σα τό μήλον ολίγα βήματα έμπροσθεν του, έκαμεν 
ώς-ε τό παιδίον έτρεχε κατόπιν του μέ οσην ήδύνατο 
ταχύτητα νά τό πιάση, καί τοΰτο τό με'σον έπανα- 
λαμβανομενον συχνάκις κατώρθωσε νά τοΰς μεταφέρη 
αρκετά μίλλια μακράν.

Μετ’ ολίγον έφθασαν είς πυκνόν δάσος περιφραγ- 
μένον, άναμέσον τοΰ δποίου έμορμυριζε καθαρώτα- 
τος ^uas · κα! έπειδή τό παιδίον έπαραπονεΐτο έ'νεκα 
τής πείνης καί τής δίψης, άνέβη μετ’ αΰτοϋ τόν 
φραγμόν καί καθήσασα όπισθεν εκτεταμένου τίνος 
βράχου, οστις τοΰς έκρυπτε άπό τήν δδόν, τώ έδωκε 
όλίγον τι νά προγευματίση. Τό παιδίον έθαΰμαζε καί 
ώδυρετο οτι δέν ήδύνατο αυτη νά φάγη, καί ένιγ- 
καλίζον μέ τόν βραχίονά του τόν τράχηλόν της, 
έπροσπάθει νά τής βάλη είς τό στόμα όλίγον άπό τό 
πλακούντιόν του, τό δποΐον άν έδέχετο είς τόν λά- 
ρυγγά της, έφαίνετο, οτι ήθελε τήν πνίξη.

—  ’Όχι, όχι, άγαπητέ μου Ό ρρη! εως οτου δέν 
σωθής, ή μήτηρ δέν ήμπορεΐ νά φάγη. Πρέπει νά 
προχωρήσωμεν έμπρός, έμπρός,έως οτου νά φθάσω- 
μεν είς τόν ποταμόν! Έ τρεξε μέ σπουδήν πάλιν είς 
τόν δρόμον, καί ήναγκάσθη έκ νέου νά περιπατή 
τακτικώς καί ήσυχως.
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Ήτο πολλά μίλλια μακράν τών περιχώρων έκείνων, 
είς τά δποΐα ήτο γνωστή προσωπικώς. Έάν κατά 
τύχην ήθελε συναπαντήσει τινά οστις νά τήν έγνώρι
ζεν, έσκέπτετο, οτι ή καλώς έγνωσμένη καλοκαγαθία 
τής οίκογενείας έκείνης ήθελεν είσθαι άρκετόν παρά
δειγμα διά νά άποκρούση πάσαν ένδεχομένην υπό
νοιαν, οτι ήτο φυγάς. ’ Επειδή προσέτι ήτο τόσον 
λευκή, ώστε δέν διεκρίνετο ή χρωματισμένη γενεά 
της είμή μετά προσεκτικωτάτην παρατήρησιν, κα
θώς κα! έκείνη τοϋ τέκνου της, καθίστατο έτι μάλ
λον εΰκολώτερον δι’ αυτήν, νά προχωρήση άνυπό- 
πτως.

Μέ τοΰτον τόν ς-οχασμόν διέμεινε πρός τήν μεσημ
βρίαν είς καλήν τινα έ'παυλιν, ί'να άναπαυθή καί άγο- 
ράση,τι πρόςγεΰμα τοΰ τέκνου της κα! αΰτής τής ίδιας, 
και έπειδή δ κίνδυνος ήλαττοΰτο ένεκα τής άπος-ά- 
σεως, ή υπερφυσική τάσις τοϋ νευρικοΰ συστήματος 
κατεπραίίνετο βαθμηδόν, κα! συνησθανθη εαυτην α- 
πηυδησμένην ένταυτφ κα! πεινώσαν.

Ή άγαθωτάτη καί ευπροσήγορος γυνή έφαίνετο 
είς άκρον ευχαριστημένη, διά τό νά ήλθε σύντροφος 
ίνα συνομιλήση, καί έπίστευσεν άνεξεταστως τήν 
πληροφορίαν τής ’Βλίζης, οτι έπήγαινεν είς μέρος τι 
Γνα διασκεδάση μίαν εβδομάδα μέ τοΰς φίλους της, 
καί ήλπιζεν ένδομυχως οτι ήδύνατο νά ήναι άληθης 
ή πληροφορία αΰ'τη. Μίαν ώραν πρίν τής δυσεως τοϋ 
ήλίου είσήλθεν είς τό χωρίον τοϋ Τ —  παρά τόν πο
ταμόν Ό ίον, κουρασμένη κα! άσθενής τοΰς πόδας, 
πλήν είσέτι ίσχυροτάτη τήν καρδίαν. Τό πρώτον της 
βλέμμα επεσεν έπ'ιτοΰ ποταμοϋ, οστις έκειτο, ώς δ 
’Ιορδάνης, μεταξΰ αΰτής καί τής Χαναάν τής έλευθε- 
ρίας έκ τοΰ άλλου μέρους.

Ήτο περί τάς άρχάς τοΰ έαρος, δ ποταμός ήτο 
έξογκω μένος καί τεταραγμένος καί μεγάλα τεμάχια 
πάγους έπεριφέροντο βαρέως ενθεν κακεΐθεν εις τα 
θολώδη νερά του. "Ενεκα τοϋ ιδιαιτέρου σχήματος 
τής πρός τό μέρος τής Ινεντοΰκης όχθης, ήτις έκ- 
τείνετο καί άνυψοΰτο έν μέσω τών υδάτων, δ πα
γετός είχε συσωρευθή καί μείνει είς μεγάλας ποσότη
τας, καί τό στενόν £εΐθρον, τό δποΐον έσχημάτιζε τόν 
ποταμόν ήτο πλήρες πάγους- ήσαν δε τοποθετημένα 
τά τεμάχια τό έν έπί τοϋ άλλου είς τρόπον ώς-ε έσχη- 
μάτιζον μίαν μεγάλην κυμαινομένην σχεδίαν, έπλή- 
ρουν ολον τόν ποταμον καί έκτείνοντο σχεδόν έ'ως 
είς τήν όχθην τής Κεντούκης.

Ή Έ λίζα έμεινε δι’ όλίγον παρατηροϋσα τήν δυσά
ρεστον θέσιν τοΰ πράγματος, ώς έκ τής δποίας διά 
μιας έννόησεν δ'τι καθίστατο άδύνατος ή μετάβασίς 
της είς τό άντίθετον μέρος, καί έπορεύθη εις μικρόν 
τι ξενοδοχεΐον πλησίον τής όχθης, διά νά λάβη όλί- 
γας πληροφορίας.

Ή κυρία τής οικίας έκείνης, ήτις κατεγίνετο είς 
διαφόρους προετοιμασίας διά τόν δεΐπνον, έδραμε μέ 
ένα περοΰνι είς τήν χεΐρά της, καθώς ήκουσεν άπο- 
τεινομένην πρός αΰτήν τήν γλυκεΐαν καί παραπονου- 
μένην φωνήν τής Έλίζης.

—  Τί τρέχει; είπεν.
—  Πώς, δέν είναι καμμία βάρκα, ήτις νά μετα

φέρη τοΰς ανθρώπους είς Β.;

—  Ό χι, δέν είναι, είπεν ή γυνή, αί βάρκες έπαυ
σαν, δέν δουλεύουν.

Τό πεφοβισμένον καί τεταραγμένον βλέμμα τής 
Έ λίζης έξέπληξε τήν γυναίκα, καί ήρχισε νά τήν 
έρωτ ί̂.

—  Επιθυμείς ί'σως νά μεταβής πέρα; ’’Εχεις κανέ
να ασθενή. Φαίνεσαι πολΰ άνήσυχος.

—  ’Έχω ενα παιδί τό δποΐον είναι εις μεγάλον 
κίνδυνον, είπεν ή Έ λίζα. Δέν ειχα άκοΰσει τίποτε περί 
αύτοΰ παρά χθές τό βράδυ, καί έπεριπάτησα άρκε
τόν διάστημα σήμερον, έλπίζουσα νά έμβω είς καμ- 
μίαν βάρκα διά νά περάσω.

—  Τοΰτο είναι τωόντι δυσάρεστον, είπεν ή γυνή, 
τής δποίας αί μητρικαί συμπάθειαι είχον διεγερθή- 
σέ βεβαιώ οτι σέ λυποΰμαι. Σολομών! έκραξεν έκ 
τοΰ παραθύρου, πρός μικρόν τι καί μαϋρον οίκημα, 
καί άνθρωπός τις μέ δερμάτινον έπιγάστριον κα! 
πολΰ ακαθάρτους χεΐρας έφάνη είς τήν θύραν.

—  Νά σέ είπώ Σολομών, είπεν ή γυνή, θά με
τακομίσει τά βαρέλια απόψε έκεΐνος δ άνθρωπος;

—  Είπεν, οτι θά προσπαθήσει, άν ήναι δυνατόν, 
άπεκρίθη δ Σολομών.

—  Ό λίγον μακράν άπ’ έδώ, είναι ένας άνθρωπος 
οστις θά περάσει άπόψε πραγματείας τινάς, θά έλθει 
νά δειπνήση έδώ, καί είναι καλήτερον διά σέ νά κα- 
θήσης νά τόν περιμείνης. Τοΰτο είναι ένα νόστιμο 
παιδάκι, έπρόσθεσεν ή γυνή, προσφέρουσα είς αύτό 
εν πλακούντιον.

Ά λ λ ά  τό παιδίον κουρασμένον ύπερβαλόντως I- 
κλαιεν άπό τόν κόπον.

 Τό δύστυχο, δέν είναι συνειθησμένο νά περιπα-
τή, καί έγώ τό έβίασα πολΰ, είπεν ή Έ λίζα.

 Πάρετο λοιπόν είς αύτό τό δωμάτιον, ειπεν ή
γυνή, άνοίγουσα εν μικρόν δωμάτιον τοΰ υπνου, οπου 
ήτο μία άναπαυτική κλίνη. Ή Έ λίζα έθεσεν έπ' αύ
τής τό κουρασμένον παιδίον καί έκράτει τήν χεΐρά 
του έως ου άπεκοιμήθη. Δι’ αΰτήν ομως δέν όπήρ- 
χεν άνάπαυσις. Ή ιδέα τών καταδιωκτώντης κατεβα- 
σάνιζενώς μία φλό; τά ένδόμυχά της, κα! έ'ρριπτεν επι
θυμητικά βλέμματα είς τα σκυθρωπά καί σαλευόμενα 
υδατα ατινα έκειντο μεταξΰ αύτής καί τήςέλευθερίας.

Ένταϋθα πρέπει νά τήν άφήσωμεν πρός τό παρόν, 
ίνα άκολουθήσωμεν τόν δρόμον τών καταδιωκτών της.

Μολονότι ή κυρία Σχέλβη είχεν ΰποσχεθή οτι τό 
γεϋμα ήθελεν έλθει τάχιστα είς τήν τράπεζαν, πα- 
ρετηρήθη ομως, καθώς συμβαίνει συχνάκις, οτι άπαι- 
τοϋντο πλείονες τοϋ ένός διά νά γίνη τό πραγμα. 
Ό θεν, άν καί ή διαταγή έδόθη άμέσως παρόντος 
τοϋ κυρίου Χόλη, καί δώδεκα τουλάχιστον νέοι αγ
γελιοφόροι τήν μετέφερον είς τήν θείαν Χλόην, αυ'τη 
ΰπεψιθΰρισε σκοτεινάς τινας λέξεις, εκινησε την κε
φαλήν της κα! έξηκολοΰθησε τάς έργασίας της μέ 
τρόπον άρμόδιον είς τήν περίστασιν καί μέάσυνήθι- 
στον βραδύτητα.

Δι’ εξαιρετικήν τινα αιτίαν, ολοι οί δοΰλοι τής οι
κίας γενικώς έσκέπτοντο, οτι κατ’ εξοχην οέν ^θελε 
προξενήσει δυσαρέσκειαν εις την κυρίαν ή βραου.ης
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αΰτη, καί ήτο άξιοθαυμαστον, όποσα τυχαία συμβε- 
βηκοτα συνέπεσον κατά σειράν διά νά βραδύνωσιν 
έ'τι μάλλον τήν ύπόθεσιν. "Ενας ατυχής έμηχανεύθη 
ν’ άναποδογυρίση τδν χυμδν, καί ήτο ανάγκη νάγίνη  
έκ νέου άλλος μέ δλην τήν άπαιτουμένην φροντίδα 
καί επιμέλειαν. Ή θεία Χλόη επιτηρούσα καί διευ
θετούσα τά πάντα μέ έξαιρετικήν ακρίβειαν εις δλους 
εκείνους, οιτινες τήν προέτρεπον διά νά έπιταχύνη, 
τους έλεγε διά βραχέων, οτι δέν πέμπει ποτέ ε:’ς τδ 
τραπέζι κακόν χυμδν, διά νά βοηθήση έ'να κατα- 
διώκτην. Έ νας έπεσε καταγής μέ τδ νερον, καί 
έπρεπε νά ύπάγη έκ νέου είς τήν βρύσιν νά φέρη 
άλλο· άλλος,ένώ έγίνοντο ταϋτα, ε££ιψε τδ βούτυρον, 
καί άπδ καιρδν εις καιρδν ήρχοντο φέροντες ειδή
σεις είς τδ μαγηρεΐον, οτι ό κύριος Χόλης ήτα είς 
άκρδν δυσαρεστημένος, ό'τι δέν ήμποροϋσε νά καθή- 
ση κατ’ ούδένα τρόπον είς τήν καθέκλαν του, άλλ’ 
έψιθύριζε περιφερόμενος άπδ τδ παράΟυρον είς τήν 
είσοδον.

—  Καλά τοϋ γ ίνετα ι! ειπεν ή θεία Χλόη μέ άγα- 
νάκτησιν. Θά καταντήσει χειρότερα μίαν ήμέραν, 
άν δέν διορθωθή· θά στείλει νά τδν κράξη ό Κύριός 
του, καί τότε θά ίδοϋμεν I

 ̂ —  Θά πάει είς τδ βασανιστήριον, άναμφιβόλως, 
είπεν δ μικρδς ’Ιάκωβος.

—  Τοϋ πρέπει! έπρόσθεσεν ή Χλόη, κατεσπάραξε 
πολλάς, πολλάς καρδίας! Σάς λέγω, είπε βας-οΰ- 
σα 'έν περοϋνι είς τήν χεΤρά της, είναι εκείνο όποϋ 
μας άνεγίνωσκεν δ Γεώργιος είς τήν Άποκάλυψιν,—  
αί ψυχαί φωνάζουσιν ύπδ τους βωμούς, φωνάζουσι 
τδν Κύριον, ζητοϋντες έκδίκησιν, καί δλίγον κατ’ δλί
γον δ Κύριος θέλει τάς εισακούσει!

Επειδή ή θεια Χλόη άξιοσέβας-ος είςτδ μαγηρεΐον, 
έστεκοντο και την ηκροαζοντο μέ στόμα ανοικτόν, καί 
άφοϋ έπέμφθη τδ γεϋμα είς τήν τράπεζαν, ολοι οί 
οουλόι συνηχθησαν εκεΐ δια νά άκούσωσι τάς παρα
τηρήσεις της.

—  Θά καίεται αίωνίως είς τδ πΰρ, δέν είναι 
αλήθεια ; είπεν δ Άνδρέας.

—  ΤΛ ! τίχαρά είχα νά τδν έβλεπα, έπρόσθεσεν δ 
μικρδς ’Ιάκωβος.

—  Τέκνα μου! ανέκραξε μία φωνή, ητις τους 
έξέπληξεν. Ή τον ή φωνή τοΰ Μπάρμπα Θωμα, οστις 
είσελθών καί ίστάμενος παρά τήν θυραν, ήκροάζετο 
τήν συνδιάλεξιν.

—  Τέκνα μου! είπε, φοβούμαι δτ: δέν ήξεύρετε 
τ ι ομιλεΐτε. Α ιωνίως, αΰτη είναι μία τρομερά λέ- 
ξις, τδ νά τήν σκεφθή τις μόνον, προξενεί φρίκην 
δέν πρέπει νά έπιθυμήτε τοϋτο είς κάνέν άνθρώπινον 
πλάσμα.

—  Δέν τδ έπιθυμοΰμεν είς κανένα άλλον παρά εις 
τούτους τους αρπαγας τών ψυχών, είπεν δ Άνδρέας, 
ολοι τδ έπ'.Ουμ,οϋσι διά τουτους, διότι είναι πολυ κα
κοί καί διεστραμμένοι.

—  Ή φόσις, αυτή ή ίδία άγαθωτάτη φύσις, δέν 
κατακραυγάζει εναντίον τ ω ν ; είπεν ή θεία Χλόη. Δέν 
αρπάζουν τ̂δ βρέφος άπδ τό βυζί τής μητρδς, καί τό 
πωλώσι. Καί τά μικρά άκόμη παιδία, καθώς φωνάζουν 
και κρατοϋνται άπδ τδ φόρεμα τής μητρδς, δέν τά άπο- 
σπώσι οια τής βιας καί τά πω λώ σι; Δέν άποχωριζουσιν
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ούτοι τήν γυναίκα άπδ τδν άνδρα; έπρόσθεσεν ή Χλόη, 
άρχίζουσα νά κλαίη, τδ όποιον είναι τδ ίδιον ώς άν 
άρπαζον αύτήν τήν ζωήν, καί είς ολα ταΰτα αισθά
νονται τδ παραμικρόν; δέν πίνουσι καί καπνίζουσι μέ 
δλην τήν άδιαφορίαν; Θεέ μου, πρδς τ ί αξίζει ό διά
βολος, έάν δέν τούς πάρη; καί ή θεία Χλόη, καλύ- 
ψασα τδ πρόσωπόν της μέ τήν ποδιάν, ήρχισε νά 
κλαίη.

—  ΙΙροσευχου δι’ έκείνους, οιτινες σέ κακομετα
χειρίζονται, λέγει τδ ίερδν Εύαγγέλιον, είπεν δ 
Θωμάς.

— · Νά προσευχωμαι δι’ αύτούς! είπεν ή θεία Χλόη, 
Θεέ μου, είναι παραπολύ σκληρδν τοϋτο! Δέν ήμπο- 
ρώ νά τδ κάμω.

—  Είναι ή φύσις, Χλόη, καί ή φόσις είναι ίσχυρά, 
ειπεν ό Θωμάς, άλλ’ ή χάρις τοϋ Κυρίου είναι ισχυ
ρότερα. ’Εκτδς τούτου, πρέπε: νά στοχασθής είς ποιαν 
φρικωδη θεσιν είναι ή ψυχή τοϋ δυστυχοΰς έκείνου, 
οστις πράττει τά παρόμοια, πρέπει νά ευχάριστης 
τδν "Γψιστον, Χλόη, οτι διαφέρεις άπ’αυτόν. Έπεθΰ- 
μουν βέβαια νά πωληθώ δέκα χιλιάδες φοραΤς, παρά 
νά έχω τό βάρος τής άπολογίας εκείνης, τήν δποίαν 
έχει νά δώση ούτος.

—  Καί έγώ τό ίδιον, ώ Ά νδρεα ; ε’πεν δ ’Ιάκωβος, 
και δ Άνδρέας συνέστειλλε τους ιομους του μέ έν 
σύρισμα επιδοκιμασίας.

—  Εύχαριστοΰμαι δτι δ κύριος δέν άνεχώρησε τοΰτο 
τδ πρωί, καθώς είχε σκοπόν, ειπεν δ Θωμ.άς, τοϋτο 
ήθελε με δυσαρεστήσει περισσότερον άπδ τήν πώλη- 
σίν μου. Ίσως τοϋτο ήτο φυσικδν πραγμ.α δι’ αύτδν, 
ήθελεν είσθα: ομως πολυ λυπηρόν δι’ έμέ, δστις 
τδν έγνώρισα παιδιόθεν, άλλ’ είδα τδν κύριον, καί 
αρχίζω νά συναισθάνωμαι ύπακοήν τινα είς τήν θέ- 
λησιν τοϋ Ύψίστου. Ό  κύριός μου δέν ήδύνατο νά 
βοηθηθή άλλως πως, επραξεν δρθώς, φοβοϋμαι δμως, 
δτι τά πράγματα θά πηγαίνουν κακώς δταν Οά άνα- 
χωρήσω. Ό κύριος δέν δύναται νά έπιτηρή παντα- 
χοΰ κα! είς δλας τάς υποθέσεις, καθώς έ'πραττον 
έγώ. Τά παιδιά έχουν καλήν θελησιν κα! σκοπόν, 
άλλά δέν έχουν επιμέλειαν καί φροντίδα. Τοΰτο μέ 
ταράττει.

—  Τήν στιγμήν ταύτην έσήμανεν δ κώδων, καί δ 
Θωμάς έπροσκλήθη είς τδ έστιατόριον.

—  Θωμα, είπεν ό κύριός του μέ ευγενικόν τρόπον, 
σημείωσε, δτι ύπεσχέθην είς τδν κύριον ζημίαν χιλίων  
ταλλήρων, άν δέν ήσαι εδώ δταν σέ ζητήση. Πηγαίνει 
σήμερον νά ίδή τήν άλλην ύπόθεσιν του, καί έχεις 
δλην τήν ήμέραν ίδικήν σου. Πήγαινε δπου θέλεις, 
παιδί μου.

—  Ευχαριστώ σας κύριε, είπεν ό Θωμάς.
—  Καί πρόσεξε, είπεν ό έμπορος, μή άρχίσης 

κάνέν άπ’ εκείνα τά κινήματα σας τών μαύρων, κα
θότι δέν θά τδν χαρίσω ουδέ εν έκατοστημόριον άν 
δέν είσαι έκεΤ. Ά ν  ήθελε νά μ’ άκούση, δέν επρεπε 
νά δοίση πιστιν είς κάνένα άπδ σας.

—  Κύριε, ειπεν δ Θωμάς ίστάμενος δρθιος, ήμην 
εντελώς οκτώ έτών τήν ηλικίαν, δτε ή γραία κυρία 
σέ έβαλε είς τούς βραχίονας μου, καί σύ δέν ήσουν 
ούδέ ένδς έτους. ’Ιδού, Θωμα, είπεν αυτη, αύτδς είναι 
ό νέος κύριός σου, έχε καλήν φροντίδα περί αύτοΰ.
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Σέ ερωτώ τώρα, κύριε, σοϋ έλλειψα ποτέ άπδ τδν 
λόγον μου, ή έναντιώθην ποτέ, έξαιρέτως άφ’ δτου 
έγινα Χριστιανός.

Ό  κύριος Σχέλβης συνεκινήθη καί δάκρυα έπιπτον 
έκ τών δφθαλμών του.

—  Α γαπητέ μου, είπεν, δ Θεδς ήξεύρει δτι δέν 
λέγεις πάρεξ άλήθειαν, καί άν ήτο είς τήν έξου- 
σίαν μου νά τδ κάμω, μέ τον κόσμον δλόκληρον δέν 
ήθελον δυνηθή νά σέ άγοράσωσι.

—  Μέ βεβαιότητα τδ λέγω ώς μία Χριστιανή, 
είπεν ή κυρία Σχέλβη, δτι δσω τδ δυνατδν ταχύτε- 
ρον, δταν λάβω τά μέσα θέλω σέ άπολυτρώσει. Κύ
ριε, είπεν αύτή πρδς τδνΧόλην, λάβε καλάς πληρο
φορίας περί έκείνου εις τδν δποΐον θά τδν πωλήσεις, 
καί γνωστοποίησε μου το.

—  Θεέ μου, ναί, τωόντι, ειπεν δ έμπορος, δύνα
μαι νά τδν φέρω ίσως μετά έν έτος είς καλήν κατά- 
στασιν, καί νά τδν έμπορευθώ πάλιν.

—  Ναί, θέλω έμπορευθή μετά σοϋ τότε, καί τοΰτο 
πρός οφελός σου, είπεν ή κυρία Σχέλβη.

—  Βεβαίως, ειπεν δ έμπορος, δλα τά πράγματα 
τά θεωρώ έξίσου, ή έπάνω ή κάτω άπδ τδν ποταμδν 
νά τούς πωλήσω είναι «διάφορον, άρκεϊ νά κάμω 
καλή δουλ)ά. ’Εκείνο τδ δποΐον μόνον έπιθυμώ, είναι 
ή ζωή μου· γνωρίζεις, κυρία μου, δτι τοϋτο,είναι υπο
θέτω, εκείνο τδ δποΐον δ καθείς έξ ήμών επιθυμεί.

Άμφότεροι,δ κύριος καί ή κυρία Σχέλβη, συνησΟάν
θη σαν αηδίαν καί δυσαρέσκειαν, άπδ τήν αναιδή οί- 
κειότητα τοΰ εμπόρου, καί μολοντοϋτο έβλεπον τήν 
απόλυτον ανάγκην, τοϋ νά καταστείλωσι τά αίσθήμα- 
τά των. "Οσω περισσότερον σκληρός καί άναίσθητος 
εφαίνετο, τόσω περισσότερον έπηυξάνετο δ φόβος τής 
κυρίας Σχέλβης, μήπως έπιτύχη νά συλλάβη τήν Έ - 
λίζαν καί τδ τέκνον της, καί ώς έκ τούτου μετεχει- 
ρίζετο παν είδος γυναικείου τεχνάσματος διά νά τδν 
διακρατήση περισσότερον. Ήρχισεν δθεν νά μειδιά 
μέ πολύν χαριεντισμόν, νά συναινή, νά φλύαρη μέ 
δλην τήν οικειότητα, καί νά κάμνη πάσαν δυνατήν 
προσπάθειαν διά νά παρέλθη δ καιρός άνεπαισθήτως.

Περί τάς δύω ώρας δ Σαμουήλ καί δ Άνδρέας έφε 
ρον τούς ίππους, οιτινες έφαίνοντο πολύ ζωηροί καί 
ακαταδάμαστοι άπό τήν φυγήν τής πρωίας.

Ό  Σαμουήλ, γεμάτος καλά άπδ τό γεϋμα, ήτο πλή
ρης ζήλου καί δραστηριότητος. Καθώς δ Χόλης έπλη- 
σίασεν, δ Σαμουήλ έκομπάζετο είς τδν Άνδρέαν, μέ 
πολύν ευγλωττίαν, περί τής βεβαιοτάτης επιτυχίας 
τής έργασίας των.

—  Νομίζω, δτι 5 κύριός σας δέν έ'χει κάνένα 
σκϋλον, είπεν δ Χόλης σκεπτόμενος, καθώς έτοιμά- 
ζετο νά άναβή είς τδν ίππον.

—  "Οσους θέλεις, είπεν δ Σαμουήλ, θριαμβευτι- 
κώς, ίδού ό Βροϋνος —  ώ πώς χουγ ιάζει! καί έπει
τα, κάθε σχεδόν μαΰρος άπό ημάς ή οΰτως ή άλλως 
έχει έ'να σκϋλον.

—  ’Ώ ! είπεν δ Χόλης, προσθέτων κάτι άλλο πε
ρισσότερον, διά τδν άνωειρημένον σκϋλον τδν δποΐον 
ί  Σαμουήλ είχε κράξει.

—  Δέν βλέπω τήν αιτίαν διά νά τδν άναθεμα-
_ /Vτ^ης·

— . Ά λ λ ’ δ κύριός σου, δέν έ'χει κάνένα σκϋλον, 
δστις νά άνιχνεύη τούς μαύρους ;

Ό  Σαμουήλ έννόησεν εντελώς τόν σκοπόν του, 
άλλά διετήρησε μίαν σοβαρωτάτην καί άνέλπιστον 
απλότητα.

—  Οί σκΰλοί μας έχουν μίαν τρομερωτάτην οσ- 
φρησιν. Στοχάζομαι οτι είναι άπδ γενεά τοίοΰτοι, άν 
καί δέν έλαβον κάμμι'αν γύμνασιν εις τοΰτο. Είναι 
καλοί σκϋλοι, καί τδ καλήτερον, έχουν γρήγορον 
τρέξιμον. Ίδού δ Βροϋνος 1 καί έκραξε συριζων τόν 
βεβαρυμένον άπδ τό χόνδρος σκϋλον τής Νεουφανδ- 
λανδίας, δστις ήρχετο έμπροσθεν άναπηδών.

—  Πήγαινε νά φουρκισθής! είπεν ό Χόλης, ίπ- 
πεύων. ’’Ελα πήδησε έπάνω τώρα.

Ό Σαμουήλ, καθώς έπήδησεν είς τόν ίππον, έμη 
χανεύθη έπιτηδείως νά γαργαλίση τόν Άνδρέαν, είς 
τδν δποΐον έπροξένησε πολύν γέλωτα καί διήγειρε 
τήν οργήν τοΰ Χόλη, δστις τώ έδωκεν έ'να κτύπημα 
μέ τήν μάστιγά του.

—  Θαυμάζω μέ σέ,Άνδρέα, είπεν δ Σαμουήλ μέ 
άτάραχον βαρύτητα. Τοΰτο είναι σοβαρόν πράγμα 
Άνδρέα, Δέν πρέπει νά γίνεσαι γελοίος. Τοΰτο δέν 
ήμπορεΐ νά βοηθήσή τόν κύριον.

  Πρέπε: νά πάρω τήν ευθείαν δδδν διά τόν πο
ταμόν, ειπεν δ Χόλης άποφασιστικώς, άφοΰ είχον 
φθάσει είς τά ορια τής έπικρατείας. Γνωρίζω καλά 
τούς σκοπούς των, τά βήματά των δλα διευθύνονται 
πρός τδ πέρα μέρος.

' —  ’Ώ βέβαια, είπεν δ Σαμουήλ, αύτό είναι τωόντι. 
Ό κύριος Χόλης τήν έμάντευσε μές τήν μέσην. Είναι 
δμως δύο δρόμοι διά τδν ποταμόν είναι ό παλαιός 
καί δ νέος· ποιον θέλει δ κύριος νά εξακολουθή
σω μεν ;

Ό Άνδρέας έρ^ιψεν εν άθώον βλέμμα επί τοΰ 
Σαμουήλ, ώς έκ τής έκπλήξεως, την  ̂δποίαν τώ 
έπροξένησεν ή νέα αΰτη γεωγραφική άνακάλυψις, 
άλλ’ έν τώ αμα έπεδοκίμασε τάς λέξεις του.

 Ναι', είπεν δ Σαμουήλ, στοχάζομαι μάλλον οτι
ή Έ λίζα έπήρε τδν άλλον δρόμον, επειδή συχνάζε- 
ταί καί δλιγώτερον άπδ τδν άλλον.

Ό  Χόλης, άν καί ήτο παλαιόν τομάρι καί φυσικώς 
διατεθειμένος νάύποπτεύηται ώς καί τό άχυρον,συνη- 
σθάνθη δμως μάλλον τήν γνώμην ταύτην έπ! τοΰ 
προκειμένου.

 Ά ν  δέν ήσθε καί οί δύο τοίοΰτοι κατηραμένοι
ψεΰσται! είπεν άταράχως, καθώς έμεινεν δλίγον νά 
σκεφθή.

Τό βαρύ καί σκεπτικόν ΰφος,μέ τό δποΐον έπροφέρ- 
Οησαν αί λέξεις αυται, φαίνεται, δτι εύηρέστησε Οαυ- 
μασίως τδν Άνδρέαν, ος-ις άποσυρθείς δλίγον όπισθεν, 
έταράττετο τόσον, ώστε έφαίνετο είς μεγάλον κίνδυ
νον νά πέσν) άπδ τόν ίππον, ένώ το προσωπον τοΰ 
Σαμουήλ έπεσκοτεΐτο μέ τήν πλέον σκυθρωπήν βα
ρύτητα.

—  Χωρίς άμφιδολιαν, ειπεν & Σαμουήλ, ο κύριος 
δύναται νά κάμη δ,τι ς-οχάζεται καλήτερα, νά πάμε 
άπδ τήν ευθείαν δδδν, άν τό νομίζη καλήτερον, είναι 
δλον τδ ίδιον δι’ ήμάς. Τώρα, άνκαθήσω να σκεφθώ, 
μ.έ φαίνεται οτι δ ίσιος δρόμος είναι ο καλητερος. ^

  Λύτή, φυσικώ τώ λόγω ήθελε πάρει τδν πλέον
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έρημον δρόμον, ειπεν 6 Χόλης μεγαλοφώνως, ένώ 
έσκέπτετο, χωρίς νά προσέξω εις τήν παρατήρησιν 
τοΰ Σαμουήλ.

—  Ώ ς πρός τοϋτο, δέν ήμπορεΐ νά εΐπη τίποτε 
κάνεις, ειπεν ό Σαμουήλ, αί γυναίκες είναι ιδιότρο
ποι. Δέν κάμνουσι ποτέ τίποτε, απ’ έκεϊνο τό όποιον 
νομίζει τις, ώς έπί τό πλεΤστον κάμνουσι τό έναντίον. 
Αί γυναίκες είναι φυσικώς διάφοροι καί άντίθετοι πρός 
τους άλλους άνΟρώπους, καί οΰτως,άν νομίζη τ ις, ό'τι 
υπήγαν άπό τοΰτον τόν δρόμον, είναι βεβαιότατα κα
λύτερον νά πάρϊ) τ ις  τόν άλλον, καί τότε είναι βέ
βαιος νά τάς εύρη. Τώρα, ή ίδική μου γνώμη 
είναι δτι ή Έ λίζα έπήρε τόν χειρότερον δρόμον, καί 
ώς έκ τούτου νομίζω καλήτερα νά πάρωμεν τόν 
ισιον.

Έ  βαθεΐα αυτη έρευνα καί άνάπτυξις περί τοΰ γυ
ναικείου φύλου δέν έφαίνετο ό'τι προδιέθετε τήν θέ- 
λησιν'τοΰ Χόλη διά τήν ευΟεΤαν όδόν, καί άπήντη- 
σεν άποφασιστικώς, οτι θά ακολουθήσει τήν άλλην 
όδόν, καί έρωτοΰσε τόν Σαμουήλ πότε θά φθάσωσι.

—  ’Ολίγον παρεμπρός, είπεν ό Σαμουήλ, καί 
κλείσας ώς σημεΤον τόν δφθαλμόντου, ος-ις ήτο πρός 
τό μέρος τοΰ Άνδρέα, έπρόσθεσε μέ σοβαρότητα. 
Έ γώ έσκέφθην καλά τό πραγμα, καί είμαι πολυ βέ
βαιος, οτι δέν πρέπει νά πάρωμεν αυτόν τόν δρόμον. 
Δέν τόν έπέρασα ποτέ, είναι πολύ άγνωστος καί έ
ρημος καί ήμπορεΐ νά χάσωμεν τήν διεύθυνσίν μας 
—  καί ποΰ θά φθάσωμεν, δ Θεός ήξεύρει μόνον.

—  Ό πω ς ομως καί άν έ’χη, ειπεν δ Χόλης, έγώ 
πρέπει νά πάρω έκεΐνον τόν δρόμον. Νομίζω μάλι
στα ό'τι ήκουσα, δτι αυτός ό δρόμος εΤναι εις ό'λα του 
τά μέρη ανώμαλος· δέν είναι άληθές, Ά νδρέα ;

Ό  Άνδρέας δέν ήτο βέβαιος· ήκουσε μόνον άλ
λους νά λέγωσι περί ταύτης τής δδού, άλλά δέν τήν 
περιήλθε ποτέ. Έν βραχύλογή δέν έτόλμησε νά έκ
θεση τήν γνώμην του.

Ό  Χόλης συνειθισμένος νά προσκρουη πασαν π ι
θανότητα μεταξύ τών ψευμάτων τοϋ μεγαλητέρου 
ή μικροτέρου μεγέθους, έστοχάσθη ό'τι έπί τής πα- 
ρουσης περιστάσεως, έκλινε μάλλον υπέρ τής άλλης 
όδοΰ, τής παλαιας. Συνέλαβε τήν ιδέαν οτι ή κατά 
πρώτον δμιλία τοϋ Σαμουήλ έπί τοΰ προκειμένου, 
έξήλθεν άκουσίως, καί αί συγκεχυμέναι προσπά- 
θειαίτου είς τήν δευτέραν όμιλίαντου, Γνα τόν μετα- 
πείσωσι, δέν ήσαν είμή ψευματα απελπισίας, ένεκα 
τής δυσαρεσκείας τήν όποιαν είχον τοΰ νά έμπλεχθή 
ή Έ λίζα.

Ό ταν λοιπόν ό Σαμουήλ έδειξε τήν όδόν, δ Χό
λης είσήλθε μέ μεγάλην προθυμίαν, παρακολουθου- 
μενος υπό τοϋ Σαμουήλ καί τοΰ Άνδρέα.

Ή όδός αΰτη ήτο πραγματικώς μία άπό τάς άρ- 
χαιοτάτας έκείνας, αίτινες κατ’ άρχάς έφερον είς τόν 
■ποταμόν, άλλά παρημελήθη μεταταϋτα άπό πολλών 
έτών ένεκα τής νέ*ς όδοΰ. Ήτο ανοικτή ή παλαιά όδός 
εωςμιαςώρας διάστημα, καί μετέπειτα έκόπτετο είς 
τό μέσον υπό διαφόρων αγροικιών καί περιφραγμά
των. Ό  Σαμουήλ τό έγνώριζε τοϋτο εντελέστατα, 
καί τωόντι ή όδός αΰτη ήτο έπί τοσοΰτον κλεισμέ
νη, ώστε ό Άνδρέας ποτέ δέν ειχεν ακούσει περί 
αύτής. Έπροχώρησε λοιπόν έμπρός μέ υφος βεβια

σμένης υποταγής, ενεκα τής αμφιβολίας του, στενά- 
ζων μόνον ένίοτε καί φωνάζων δτι ήτο αποτρόπαιος 
ό δρόμος, καί ολέθριος διά τούς πόδας τοΰ Ζέρη.

—  Τώρα σέ υπενθυμίζω μόνον, είπεν ό Χόλης, 
ό'τι σέ γνωρίζω, θέλεις νά μέ κάμης νά έπιστρέψω 
άπό τόν δρόμον σου μέ τάς φλυαρίας σου — · κλείσε 
λοιπόν τά στόμα σου I

—  Ό κύριος θά πάει άπό τόν δρόμον του, είπεν 
ό Σαμουήλ, μετά μετανοημένης υποταγής, κλειων 
ταυτοχρόνως έκφραστικότατα τόν δφθαλμόν του είς 
τόν Άνδρέαν τοΰ όποιου ή εΰχαρίστησις έφθασεν είς 
τοιαύτην ακμήν, ώστε νά τήν καταλάβη ό Χόλης.

Ό  Σαμουήλ κατείχετο υπό υπερθαυμάστου έμψυ- 
χώσεως, έπαιρόμενος δήθεν, δτι έχει έν δξύτατον 
βλέμμα, ποτέ μέν φωνάζων, δτι διέκρινεν εν κάλυμ
μα γυναικάς είς τήν κορυφήν άπωτάτου τινός ΰψους, 
ποτέ δέ λέγων τόν Άνδρέαν, μήπως ήτον ή Έ λίζα  
είς έκεΤνο τό κοίλωμα, κάμνων πάντοτε αυτάς τάς 
έκφωνήσεις είς ανώμαλον ή κρημνώδες τι μέρος τής 
όδοΰ, διετήρει τόν Χόλην είς κατάστασιν συνεχοΰς 
αδημονίας

Άφοΰ έπροχώρησαν διάστημα μιας ώρας σχεδόν 
είς ταύτην τήν όδόν, κατεβιβάσθησαν κα ίο ίτρεϊς έπι- 
κινδύνως καίθορυβωδώς είς έ'να σιτοβολώνα, δς-ιςάνή- 
κεν είς έν μεγάλον γεωργικόν κατάστημα. Δέν έφαί
νετο οΰδεμία ψυχή, δλοι κατεγίνοντο είς τους αγρούς, 
άλλ’ έπειδή ό σιτοβολών κατεΤχεν ό'λον τό μέρος τής 
όδοΰ ήτο φανερόν δτι ή πρός έκείνην τήν διεύθυνσίν 
οδοιπορία των έφθασεν είς έν αποφασιστικόν πέρας.

—  Δέν είναι έκεΤνο τό όποΤον έλεγα τοϋ κυρίου, ε ί
πεν ό Σαμουήλ, μέ ΰφος έξυβρισθείσης άθωότητος. 
Πώς είναι δυνατόν ξένοι κύριοι νά γνωρίζωσι καλή
τερα περί ένός τόπου άπό έκείνους, οΓτινες έγεννή- 
θησαν καί έμεγάλωσαν είς αυτόν;

—  Τζακπίνη I είπεν ό Χόλης, τό ή'ςευρες τοΰτο σύ.
—  Δέν σοϋ είπα, δτι τό ήξευρα, καί δέν ήθε

λες νά μέ πιστεύσης; Έ λεγα τοΰ κυρίου, δτι είναι 
ολη κλεισμένη άπό φράκτας, καί τό έπερίμενα δτι 
δέν θά δυνηθώμεν νά τήν διαπεράσωμεν —  ό Ά ν 
δρέας μέ ήκουσεν.

Ήτο τόσον άληθές τοΰτο, ώστε δέν ήδύνατο νά 
φιλονεικηθή, και ό ατυχής κύριος, ήναγκάσθη νά φυ- 
λάξη τήν όργήν του, καί νά λάβη τήν διεύθυνσίν τής 
άλλης όδοΰ.

Κατά συνέπειαν δλων τών διαφόρων αργοποριών, 
ήσαν σχεδόν τρία τέταρτα τής ώρας, άφοΰ ή Έ λίζα  
έθεσε τό τέκνον της νά κοιμηθή είς τήν αγροτικήν 
οικίαν, δπου έφθασαν έφιπποι καί οί τρεΤς είς τά αύτό 
μέρος. Έπειδή ή Έ λίζα ις-ατο είς τό παράθυρον, καί 
είχε τους δφθαλμούς προσηλωμένους είς άλλην διεύ ■ 
θυνσιν, οξυδερκές τό βλέμμα τοΰ Σαμουήλ διέκρινεν 
ίχνος τι τοΰ προσώπου της. Ό  Χόλης καί δ Άνδρέας 
ήσαν δλίγα β/,ματα ό'πισθεν. Εις τήν ευκαιρίαν ταύ
την, ό Σαμουήλ έμηχανεύθη νά ρίψη τό κάλυμμά του 
και έκφωνήσας δυνατά έκφραστικόν δλολυγμόν, διά 
μιας τήν έφόβησεν, άπεσυρθη αμέσως, καί οί τρεΤς 
ίππεΤς άπέρασαν πλησίον τοϋ παραθύρου, πρός τήν 
θύραν τής εισόδου.

Άπειροι ψυχαί έσυγκεντρώθησαν Γνα έμψυχώσωσιν
(άκολουθεί)

ίτον τών ΰπαρξάντων. Θέλει είσθαι δε χωρητικότητο; 
3, 000 τόνων και θέλει έχει μήκος 6 2 0  ποδών. Τό άτμό
πλουν τοΰτο θέλει κινεΐσθαι άπό άρχιμήδειον μηχανήν καί 
άπό τέσσαρα; τροχού; έχοντας σχήμα πτύου καί αί μη- 
χαναίτου θέλουν έχει δύναμιν 6 , 000 'ίππων· ή δέ δύνα- 
[αι; αΰτη θέλει διανεμηθή ώς έξ·?,ς* 2 , 000 διά τήν άρχι- 
μήδειον μηχανήν, 2 , 000  διά του; έμποοσθίου; τροχούς 
και 2 , 000 διά τού; έν τω  μέσω τροχού;.

Τό κολοσσαΐον τοϋτο άτμόπλουν κυρίω; είναι προωρι- 
σμ.ένον διά νά πλέη είς τήν Νέαν Μεσημβρινήν Γαλλίαν. 
Βεβαιοϋται δέ οτι ή Εταιρεία διά λογαριασμόν τ ή ; όποία; 
κατασκευάζεται τό άτμόπλουν τοϋτο διέταξε τήν κατα- 
βλϊυην και άλλων τοιούτων μεγάλων άτ^οκινήτων.»

—  Γράφουσιν έκ Φραγκοφορτίου.
«0  άριθμός τών μεταναστευόντων κατά τό έτο; τοϋτο 

είναι μέγας. Τπέρ τά τετρακισχίλια διαβατήρια έξεδό- 
Οησαν άχοι τοϋδε μόνον έν τή Ουγγαρία, τά  όποια αί 
άρχαί εκδίδουν εύκάλω;, άλλά πρέπει νά όμολογήση ό 
ρ.ετανάστης οτι δέν προτίθεται νά έπιστρέψη πλέον εί; 
ιήν Α υστρίαν.» (Εφημ. Αμάλθεια)

Τό π*ηί6Λημα τών μεθυόντω ν. Κ ατά τήν έποχήν τή ; 
έφαρμογής μέτρων τη ; δημοσίχ; ύγυεινής είς Νεοκάστελ 
τή; Α γγλ ία ;, οί άρχοντες έτιμώρουν τού, μεθύοντας ϋπο- 
χρεοΰντες αυτού; νά φέοοισιν έν βαρέλλιον, δνομαζόμενον 
περίβλημα τών μεθυόντων, είχε δε τοϋτο μόνον τών πρό; 
τά άνω πυθμένα είς τό μέσον τοϋ δποίου, ύπήρχε ώπή 
Χιά νά εξέρχεται ή κεφαλή, καί έ*ατέρ&;θεν δύο) μικρό- 
τεραι δ.ά τάς χεϊρας του, καί ουτω γελοίω ; ένδεδυμένος 
ό π τα ίστη ;, ύπεχρεοϋτο νά περιπατή διά τών όδών τής 
πόλεως έπί πολύν χρόνον οσον οί άρχοντε; έκριναν άναγ- 
Χϊΐον πρό; σωφρονισμόν του.

—  ή  έφημερίς τοϋ Αομβέογ άναφέρει τό έξης μυστη
ριώδες σύαβαμα, λαβόν χώραν εϊς Α'σκο τής έπαρχία; 
-ανόκερ έν Γαλλικία.

Τήν 2 3  Απριλίου είδοποιήθη ή Αστυνομία οτι εί; τό 
ίιπόγειον μιας οικία; άνηκούση; είς τόν Ιουδαίον Αέ'ίβ 
Φρίδ εύρίσκοντο πτώ ματα . Γενομένης εοεύνης παρά τής 
άρχή;, εί; ήν παρευρέθησαν εί; δικαστικός Επάλληλο;, 
εί; ιατρός, ό Αήμαρχος καί δ Διευθυντής τή ; χωροφυ
λακής, έξήχθησαν τά έξής. II είσοδος τοΰ ίιπογείου ήτον 
έλευθέρα, στϊ,ριζομέννι εί; ξύλα, χωρίς άναβάΟρα;, πλή-  
ρης βορβόρου καί δύσκολους ήδύνατο τ ι; νά είσέλθη. Τό 
υπόγειον έχει τρεϊ; διαιρέσει;, το υδωρ εισέρχεται διά 
τών τοιχών και διέρχεται τοΰ θόλου. Λεν Οπήρχεν έντός 
τοϋ ίιπογείου μ/δε άχυρον, μηδέ ξύλα , εί; μίαν μόνην 
πλευράν αύτοΰ εύρίσκετο μικρόν ΰψοιμα έκ χώματο;. 
Επί τοΰ υψώματος τούτου έκειτο πτώ μα γυμνόν γυναι- 
κό:, έστραμμένον έχον τό πρώσωπον πρό; τό έδαφος καί 
ήαιδιαλελυαυ.ένον ήδη.

Εν τώ  μέσω τοϋ υπογείου εύρίσκετο έπίση; γυναικείου 
πτώμα ένδεδυμένον μέ ράκη καί μή άρχισαν είσέτι νά 
διαλύεται' πλησίον δέ αύτοΰ έκειτο και έτερον πτώ μα  
γυναικό;, άμφότερα ταϋτα  είχον τό πρόσωπον έστραμ
μένον πρό; τήν γήν, τό πρώτον άνήκεν είς νεάνιδα 1(> 
έτών ήλικίας, τό δεύτερον είς γυναίκα μεσαίας ηλ ικ ία ;. 
Κ ατά τήν έκθεσιν τοΰ ίατροΰ τά  π τώ μ ατα  ταϋτα  δεν 
φερουσιν ίχνη β ία; ό θάνατος δέν φαίνεται πρός τού- 
τοις προελθών έκ τή ; πείνης, διότι καί τά τρία σώματα  
είσί τεθραμμένα. Τό πρώτον πτώ μα φαίνεται κείμενον 
αυτόθι πρό δύω ή τριών μηνών.

—  Τήν 20  Μαΐου ό Βασιλεύς τή ; Πρωσσίας κατά τήν 
έν Βιέννη διαμονήν του έπεσκέφθη τόν γηραιόν δ ιπλω μά-  
την Πρίγκηπα Μετερνίχον καί συνδιελέχθη μ ετ’ αύτοϋ 
όλόκληρον ώραν. ό  μέγας οΰτος πολιτικός άνήρ έξέφρασε 
τήν ευγνωμοσύνην του διά τήν υψηλήν τιμήν τήν όποιαν 
τω άπέδοκεν ό Βασιλεύς τή ; Πρωσσίας, είπών ότι συγκα
ταριθμεί τήν ώραν τής συνδιαλέξεως έκείνη; μεταξύ τών  
εύτυχεστέοων τοΰ βίου του.

—  ΙΪ Κυρία Θηρεσία Φερέντ^η, διάσημος ποιήτρια έξ 
Ουγγαρίας αύτοχειριάσθη διά πυροβόλου μόλις τό 23  έτο; 
τή ; ηλικίας τη ; διάγουσα.

(Τηλ. τοΰ Βοσπ·)

Θλιβεραί ειδήσεις έλήφθησαν τήν έβδομάδα ταύτην έκ 
Περσίας. ΙΪ χολέρα έδεκάτιζε τρομερώ; τού; κατοίκου; 
τής προ^τευούσης τοϋ βασιλείου τούτου' ό δέ Βασιλεύς, οί 
πρέσβεις καί πολλοί τών κατοίκων έγκατέλιπον τ/;ν πάλιν 
καί άπήλθον είς μακρινά χωρία καί άλλαχοΰ. Είς μ ίαν 
τών έπαρχιών, είς τήν Σιμοούν, δεινή καταστροφή έγένε- 
το' τρομερός κατακλυσμό; κατέστρεψε πλεΐστα χο^ρία, ο ι
κίας καί άλλα; οικοδομάς, γεφύρας καί τό πλείστον τή ; 
χώρας· ίΐς  έκ τοϋ δυστυχήματος δέ τούτου πολλοί άνθρ&>- 
ποι άπωλεσθησαν.

Πρό; έπίμετρον δέ τής δυστυχίας μεγάλοι σεισμοί συ- 
νέβησαν είς τήν πόλιν τοϋ βασιλείου ίσπαχάν, διαοκέ- 
σαντες υπέρ τήν μίαν καί ήμίσειαν όιραν. II πάλι; όλη 
κατεστοάφη καί περί τάς 15  χ ιλ ιάδα ; άνθρώπων έφονεύ- 
θησαν ύπό τά ερείπια !

Τοιαΰται είδήσει; διεδόθησαν έκ γραμμάτων καί ένταϋ- 
θα καί έν Κωνσταντινουπόλει. Πιθανόν δέ νά έδεινόθησαν 
τά δυστηχήματα, οπερ εύχόμεθα άπό ψυχής· Προσέχω; 
θέλομεν έχει λεπτομερεστέρας πληροφορίας.

—  ΙΪ τήςΕύρώπη; διά τήν Αμερικήν, καί τήν Αου- 
στραλίαν καί άλλου; όπερωκεανείου; τόπου; μετανάστευσις 
προάγεται μεγάλως. Μικρά τ ι;  πόλις τοϋ Αννόβερ έγκατε- 
λείοΟη άπό τού; κατοίκου; της, ο'ίτινε; μετηνάστευσαν 
διά τήν Αυ.εοικήν. Ο δέ αριθμό; τών μεταναστών τούτων 
άναβαίνει εί; 9 8 ϋ .  (Εφημ. τή; 2μύρ.)

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥΜΕΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ 

ΥΠΟ Α. ΑΙΝΙΑΝΟΣ

έν  Αθήναις έκ τοϋ τυπογραφείου Ν. Παπαδοπούλου 1 8 5 3 .  Πωλείται δε παρά τώ Κ. Κ&^νσταν- 

τίνω Αντωνιάδη δραχ. 1 . 2 0 .



Τ ιματα ι δέ διά μέν τους έντί>ς τνίς Επτάνησου κατ’ έτος δ ιστ. 2 {·, διά δε τούς 
έκτο; δραχμ. 1 7 πληρω τέο ι «μα τη παραλαβή τοϋ πρώτου φυλλαδίου.

Α ί συνδρομαι γίνονται εν Κέρκυρα παρά τω  τυπογραφείο) τοΰ EPMQT, εις δε τάς 
λοιπάς νήσους καί το έξωτερικύν παρά τοΐς προσδιορισθησομένοις άνταποκριταις.

0  προμηΟεΰων δέκα συνδρομάς θέλει λάβει δωρεάν δυο αντίτυπα  τοΰ έν τώ  Φοινίκι 
μεταφραζομένου μυθιστορήματος Ή  Κ α ύύΰη  τον Μ π ά ρ μ π α  Θωμα  τής Κ .*4 
Μπητσερ Στόου τοΰ όποιου ή έκδοσις θέλει συμπληρωθώ δσον ουπω.

0  ΦΟΙΝΙΞ θέλει αναγγέλλει εις τύ  έςώφυλλόν του τά  νεοφανή συγγράμματα , ών 
άντίτυπον ήθελε σταλη παρά τώ ν συγγραφέων είς τούς έκδότας.

Πιναξ τών εμπεριεχόμενων.
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