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ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
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Έ χ ό ιΰ ό μ ε ΐο ν  ά π α ξ  τοΰ μηνός.
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Π Ε Ρ Ι

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ
*ΟμιΛΙα Τοΰ Καθηγηζοΰ  

Κ Ω Ν 2Τ. ΝΕΣΤΟΡΙΔΟΤ

fE r  τω i r  Π άζραις Έ μχοριχω  ΣυΛΛόγω 
τον κ*Ε ρ μ  ο

(Συνέχεια καί τέλος* ορα Φνλλ, Α '.)

Οίίτως, ώς βλέπετε, Κύριοι, καί την σή
μερον 6 Χριστός έστιν Ιουδαιοις μέν σκάνδα- 
λον, ^Ελλησι δέ μωρία* ήμΐν δέ τοΤς vSktr 
τοΤς ©εου δύναμις και ©εου σοφία. Και τνιν 
σήμερον 6 Χριστός έστι σνιμεΐον αντιλεγόμε
νον, Διά τ ί ; Διότι επιπολάζει ή ήμιμάθεια* 
έκ. δέ ταύτης προκύπει ή έπιπολαιότης καί 
ή ασέβεια καί ή κακοήθεια. Κρίνουσι καί 
χατακρίνουσι τόν χριστιανισμόν οί πολλοί 
ούχί διότι έγνώρισαν αύτόν καλώς. Πάντες 
βταν πρόκηται περί της έκλογης ή άγορας 
τίνος, πόσας καταβάλλομεν προσπαθείας, πό
σην έπιμέλειαν έπιδεικνυόμεθα ι'να μή άπα* 
τηθώμεν; ’Α λλ’ δταν πρόκηται περί τών 
Ιβρωτάτων, δταν πρόκηται περί τής θειοτά- 
*πκ ήμών θρησκείας, τότε παύει ή έρευνα* τό- 
*Λ άρκΛ ή τών αίλλων ακοή* τότε ώς άΐίό 
τρίποδος άποφαινόμεθα δτι ό χριστιανισμός 
έθ*ι* οίκοδόμημα παμπάλαιον καί σεσαθρω- 
(^νον, οίκοδόμημα έτοιμόρροπον Τίς έκ τών 
Χατακρινόντων καί έκ τών καταδικαζόντων 
•«Λ χριστιανισμού ίγνω αύτοΰ καί έξ ίδίας 
Λ ίρ α ς; Τίς πρώτον έγένετο χριστιανός καί 
δστιρον άτϊ*φήνατο i n  6 χριστιανισμός έστι

κακός ; Δυστυχώς πρίν $ άναγνώσωμεν τό 
Εύαγγέλιον, πρίν ή εΐσδύσωμεν εις τοΰ /ο ι- 
στιανισμοΰ τά  μυστήρια άποφαινόμεθα κατ’ 
αύτοΰ. «Διά τοΰτο, λέγει ό θείος Χρυσόστο- 
»μος, άγγώ καί διαπρίομαι τήν διάνοιαν καί 
»τά σπλάγχνα κόπτομαι τήν τοιαύτην α
ναλγησίαν όρων·· · ·  Θεωρώ γάρ άνδρα; 
»μήτε λογισμόν πεπαιδευμένον έκ τής θείας 
»Γραφής κεκτημένου; μήτε δλως τ ι τής 
»Γραφής έπισταμένους μεμηνότας καί έρε- 
»σχελοΰντας.» (Χρυσ. περί άναθέμ. τόμ. Α ' 
σελ. 8 4 6 . 6 9 1 , c.) Καί πόθεν γνωρίζουσιν 
οτι ό χριστιανισμός έστι κακός; *Εκ τών 
συγγραμμάτων τοΰ Κέλσου, τοΰ Πορφυρίου, 
τοΰ Ιουλιανοΰ καί τών νειυτέρων εχθρών αύ
τοΰ, τοΰ Γουσώ, Βολταίρου, Στράους, ί>ενάν. 
«Μή δίκην δικάσγ,ς, έλεγον οί πρόγονοι ή- 
»μών, πρίν άμφοΐν μΰθον άκούσνις.» Πρίν ή 
»έξετάστ;ς, λέγει καί ό σοφός Σειράχ, μή μέμ.- 
»ψνΐ δι άκοής" νόησον πρώτον καί τότε έπι- 
»τίμα ». (ιά. 7). Καί δμως ένταΰθα τούναν- 
τίον συμβαίνει. ‘Οποία μεγίστη αδικ ία! 
’Εντεύθεν καί έταιρεΐαι συνίστανται καί βι
βλία ένδίδονται καί δημοσιεύονται εις διά- 
δοσιν τών άντιχριστιανικών αύτών ιδεών. 
Καί νΰν μέν βρέμοντι θυμώ καί άναφανδόν 
κατά τής θρησκείας έπιπηδώσι καί πλατεΐ 
στόματι έςεμοΰσίν ύβρεις καί λοιδορίας καί 
πάντα τά τοιαΰτ?, <αί πολΰν πάταγον ποι- 
οΰσι καί μέγα φυσώσι. Νΰν δέ κρύφα καί ΰ- 
ποκριτικώς όμιλοΰσι κατά τοΰ χριστιανισμού. 
"Αλλοτε δέ ώς πολύποδες μεταμορφοΰνται 
καί ώς δφεις ζητοΰτι διά πανουργίας να κα- 
ταπίωσι τους άπλοΰς καί άκάκους καί δ ί
κτυα έζαπλοΰσι καί κάθηνται περιμένονης, 
δπως περιπλέζωσι δολίως άκακόν τινα ή διε-
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φ θ ο ρ ά ν  i k  φοοΑόβιον* ol δέ περιέρχονται 
γνίν^Λ$άλαασ*ν, Ινα ποιήσωνται προσήλυ- 
τον 2να, δταν δέ ποιήσωνται, καθιστώσιν 
αυτόν υΙόν γεέννης διπλότερον αύτών. 'Αλλά 
•J) ύψιλαύ^ην 4δ*ή' κα ί'κατά  jroii XfttfTOu 
αντιλαλούσα διδασκαλία ού*Γ έστι τών νεω- 
τέρων γέννημα ούδ’ έφεύρημα, άλλά παλαιά 
ήδη καί εύρωτιώσα.

’ΐδού, Κύριοι, τά αίτια δι* & άνελάβομεν 
τοιαύτην διδασκαλίαν· Εχομεν να παλαί- 
βωμεν κατέχθρ&ν-φαιατικών, κρυφίων-καί 
φανερών, δκ^απειρόντων τήν ασέβειαν καί τάς 
άντιχριστιανικάς αύτών ιδέας. Αληθές έστιν 
δτι τό καταστρέφειν έστι πανεύκολον, τό όέ 
οίκοδομεΐν δυσκολώτατον. Difficiliua de- 
fendere quam accusare, λέγει ό Κιντιλ- 
W vic (Lib. T, c. VIII). Τό σαγηνεύειν τους 
άπλοΰς καί φαύλους έστίν εδκολον, άλλά τό 
οικοδομάν καί άγειν αυτούς είς τήν.εύθεϊαν, 
πόσοι κόποι, πόσοι αγώνες ; α Πλατέα ή πύ- 4 
»λη καί ευρύχωρος ή όδός ή άπάγουσα είς 
»τήν άπώλειαν καί πολλοί είσιν ot είσερχό- 
»μενοι δ* αύτης: στενή δέ ή πύλη καί τε- 
ι>θλιμμένη ή όδός ή άπάγουσα είς τήν ζωήν 
»καί όλίγοι είσιν οΐ εύρίσκοντες αυτήν.® 
(ΜατΦ. ζ'* 13. 14). ’Εάν δυνηθώμεν ούχι 
νά προσελκύσωμεν τους κατά τοΰ χριστιανι
σμού προληπτικούς, άλλά νά στηρίξωμεν ττί 
τοΰ Θεοΰ χάριτι τούς άδυνάτους τνί πίστει, 
νομίζομεν δτι έκπληροΰμεν Ιερόν καθήκον. 
Λέγομεν τ?ί τοΰΘεοΰ χάριτι, διότι κατά τόν 
σοφόν Σολομώντα. «*Ενχειρί τοΰ Θεοΰ έσμέν 
ϊ>καί ήμίϊς καί οΐ λόγοι ήμων, π£σά τε φρό- 
»νησις καί έργατειών έπιστήμη (Σοφ. Σολ. 
τ>ζ\ 16).® «*0 δέ Κύριος δφημοι, κατά 
Τϊτόν αύτόν σοφόν, είπείν κατά γνώμην και 
τ>ένθυμηθηναι άξίως τών λεγομένων’ δτι αύ- 
ΐοτός καί της σοφίας όδηγόςέστι καί τών 
® σοφών διορθωτής.» (αύτόθ. ζ #, 15).

Είχον έτοίμην τήν περί Χριστιανισμοΰ 
πραγματείαν, δτε από όλίγων ήμερων κατα- 
νοήσας δτι τό ίργον ήμιτελές ήθελεν εϊσθαι, 
έπεχείρησα άναπληρώσαι αύτό διά ζητήμα
τος λίαν ένδιαφέροντος ύμϊν. ΠΛον δ’ έστι 
τό ζήτημα τοΰτο; Τό ζήτημα τοΰτο, δπερ 
ώς εισαγωγή είς τόν χριστιανισμόν χρησι
μεύει, τό τϊΐς θρησκείας έστί ζήτημά, "ΐπρε- 
7«  προτ#χθήναι τό ζήτημα τοΰτο* εί παρέ-

·<»« ·* · *· ■ 
λνίΡΟ̂  τοΰτο, όμοίαζον%^( οικοδόμο» $6ιοδο- 
μώντα ά*υ θεμελ(«γ. . 4ϊ1$έι»  λοΜ&ν ΐνα 
έξετασθώσιτά έςής· Τί έστι θρησκεία; όπουίν 
τι έστιν ή θρησκεία, έμφυτος δήλον δτι τφ  
άνθρώπφ ή έτκ^&κτος, έξωθεν π^ίοσγιγνομέ- 
ν/ΐ; 4Αρμόζει αυτη ταΐς γυνάιξί μόνον ή α
ναγκαία έστι και τοΐς άνδράσιν; 4Ι1 θρη
σκεία έστίν ωφέλιμος ή έπιβλαβής; ΐδού, 
Κύριοι, ζητήματα, άτινα πρόκεινται είς έπί- 
λυσιν ττ, εσπέρα ταύτνΓ έν άλλνι δ έσπέρα 
άρξόμεθα συν βεω τοΰ περί χρΐ3*ϊΐ«ν·»μοίΰ 
ζητήματος.

Τί λοιπόν έστι θρησκεία; Θρησκεία έστί 
σύνδεσμος τών λογικών δντων μετά τοΰ ύ* 
ψίστου Θεοΰ καί βίος έν αύτω (α). 4Ι1 θρη
σκεία ούκ εστιν απλώς γνώσις τοΰ Θεοΰ, 
άλλ* 2στι συγχρόνως καί βίος έν αύτω, τ. L 
Ικφανσις της μετά τοΰ Θεοΰ ένώσεως ήμών 
έν £ργοις. .Είς τοΰτο άποβλέχων *αΙ ό άπό- 
στολος Ιάκωβος, £λεγεν δτι «θρησκεία κα- 
ΰθαρα καί αμίαντος παρά τ^) Θεώ καίπατρί 
»αυτη έστίν, έπισκέπτεσθαι ορφανούς καί χή- 
»ρας έν r?i θλίψει αύτών, άσπιλον εαυτόν 
χ>τηρΛν άπό τοΰ κόσμου® (*ΐάκωβ. ά, 27). 
4Η λέζις θ ρ η σ κ ε ί α  δέν έμφαίνειτοσοΰτον 
τήν μετά τοΰ Θεοΰ σχέσιν καί ενωσιν, ώς ή 
Λατινική Religio, ήν ό μέν Κικέρων παρά
γει έκ τοΰ relegere, ό δέ πατήρ της έκ- 
κλησίας Λ: <τάντιος έκ τοΰ Religare, δπερ 
σημαίνει τό συνδέειν, συνάπτειν. Nomen 
religionis a vincolo pietalis esse dedu- 
ctum, Deo relegati sumus, unde ipsa re-

(α) ΠολλοΰςκαΙ Stacpopou; ίδωκαν όρισμούς 
τής θρησκείας άπό τ£ϋν αρχαιότατων χρόνων 
μέχρι τών νεωτάτων. Κατά τόν μέσον αΐ&να 
ή θρησκεία ώρίζιτο ώς μέσον γνώσεω; καί λα
τρείας τοΟ ΘεοΟ. Modus cognoscendi colen* 
djque Deura!! Ή  έλλ. λέξις θρησκεία δέν έμ- 
<ρα(νει δ,τι ή Λατινική Religio. Ή  λέξις θρη
σκεία παράγεται έκ τοΟ θρησκεύειν καθότι 
πρώτοι Θράκες τά μυστήρια τής θρησκείας 
έδίδαξαν. · Λέγεται γάρ ώς Όρφεΐ>ς, Θρ|ξ, 
■πρώτος έτεχνολόγησε τά Ελλήνων μυστήρια,
• καί τό τιμ$ν Θεόν θρησκεύειν έκάλεσ«ν, ώς 
»θρ*κείας οΰσης τής εΰρέσεως* (Σουίδ. έν λ, 
θρησκεία). Παραβλ. Πλούτ. έν 6. Άλεξανδρ* 
g 2- «ΠόΘεν τό θρησ^εύειν ό'νομα ; λέγει καί 
Γρηγόριος ό Να^ιανζηνός* ού παρά Θρακών; 
»ώς ή κλήσΐς πείθέτω σε» (λογ. ζ'. πρ^βλ. κα;- 
λογ. λθ'.)

ligio nomen accepit (Lactant, instrit. Di- 
vinat. lib. IV, c. 28).

’Επειδή δέ ή θρησκεία βάσιν έχει τόν 
Θεόν, ή δέ περί Θεοΰ γνώσις φύσει έγκα- 
τέσπαρται παντί άνθρώπφ καί έμφυτος 
αύτω ύπαρχε*, ή θρητκεία άρα κατά ταΰτα 
έστίν έμφυτος, έστι κτήμα τοΰ ανθρώπου 
καί ούχι έπείσακτος, τ. ϊ. έξωθεν προσγι- 
γνο|^νη. Αλλ* oi έναντία φρονοΰντες καί 
οοξάζοντες άποδέχονται τήν θρησκείαν γέν
νημα εςωθεν προερχόμενον. Καί πόθεν λοι- 
tov ή θρησκεία έγεννήθη; 411 θρησκεία, λέ- 
γουσιν οί μέν, έστίν άποτέλεσμα τοΰ φόβου 
ή της άμαθείας. 4il θρητκεία, λέγουπν άλ
λοι, έστίν £ργον τών πολιτικών, τών νομο- 
θετών, τών ιερέων, τών απατεώνων. 4ί1 θρη
σκεία, άποφαίνονται άλλοι, έστίν εργον της 
συμφωνίας τών λαών* oi δέ άλλας τιθέασιν 
αιτίας, αϊτινες πάσαι άναιροΰσιν άλλήλας. 
■Η θρητκεία λοιπόν παρά «.έν τούτω τφ 
έθνει έγεννήθη έκ τοΰ φόέου καί της ά- 
γνοίας, ποφά δ έκείνω έκ τών νομοθετών, 
καί παρ’ άλλφ έκ τών ιερέων. ’Αλλ* έξ 
όλων τούτων τί τό πρώτον καί τί τό δεύ
τερον έπενεργησαν είς τήν γέννησιν της θρη
σκείας ; Τά πάντα όμοΰ συνήργησαν ή καθ έν 
έκαστον έγένετο αιτία θρησκείας; ’Αλλ’ ού- 
δέν τούτων δύνανται ύποστηρίςαι, διότι ούκ 
Ιχουσιν αποδείξεις. Σκοπός αύτών έστιν άπο- 
δεΐξαι δτι ούχ υπάρχει Θεός, έπομένως δτι 
Λ θρητκεία έστί χίμαιρα, έστι φαντασιοκό
πημα.

'Αλλά ψευδός έστι, Κύριοι, δτι ή θρησ
κεία έστίν άποτέλεσμα της άγνοίας τών 
φυ?ικών φαι^^νων τ ίς  φύσεως. *11 άγνοια 
τών νόμων της φύΐεως γέννα ψευδή θρησ
κείαν, έξ ής προήλθεν ή είδωλολατρεία, ό 
πολυθεϊσμός: ή άγνοια τών της φύσεως νό
μων ούδέποτε παρήγαγε γενικώς τήν ιδέαν 
Θεοΰ κυβερνώντας τά πάντα. Εί ή περί 
θεοΰ ιδέα προέρχεται έκ της άγνοίας τών 
φυσικών φαινομένων, τότε δσω λαός τίς 
έστι βάρβαρος, δσω κεΐται έν τφ  σκότφ της 
άμαθείας, τοσούτφ ό λαός αύτός έστι θρησ- 
κευτικώτερος, τοσούτφ ή περί Θεοΰ ίδέα 
έστί γενικωτάτη παρ’ αύτώ. 4Η Ιστορία 
δμως όείκνυ^ι τούναντίον, διότι ύπάρχουσι 
λαοί, παρ’ οίς ή περί Θεοΰ ίδέα έστί το
σούτφ σκοτεινή, ώστε άποδεχόμεθα δτι αύ- 
τοί ούτε έ/ου?ι κάν ιδέαν περί Θεου. ^Οσφ 
λαός τις αναπτύσσεται, τνσο’/τω ή θρησκεία

έπεκτείνεται, καθίσταται γενικωτέρα, λαμ
πρύνεται καί λαμβάνει συστηματικωτέραν 
μορφήν. Πότε oi ^Ελληνες, Κύριοι, έπίστευ· 
σαν είς τήν πληθυν τών θεών; *ΕπΙ 4Ομήρου 
ή πρό αύτοΰ; 01 πρώτοι κάτοικοι τής ‘Ελ
λάδος, οΐ Πελασγοί, έλάτρευον πολλοϊς 
θεοϊς ή οί μετά ταΰτα, οΐ ^Ελληνες; Οί πρό 
τοΰ Νουμά Ρωμαίοι είχον τό πλήθος τών 
θεών ή oi μετ* αύτόν; Τί λοιπόν έντεΰθεν 
συμπεραίνεται; Εντεΰθεν συμπεραίνεται δτι 
οΐ άνθρωποι μάλλον πολιτιζόμενοι, μάλλον 
τής φύσεως τάς δυνάμεις γιγνώσκοντες, γί· 
γνονται μάλλον θρητκοι ή οί άγριοι fA 
άγνοοΰντες αύτάς. ^Οθεν καί ό Βάκων «ϊ- 
*πεν. Leves guetus in philosophis mo- 
vere fortasse potest ad athei8mumr sed 
pleniores haustus ad religionem redu* 
cere (de augui scient. Lib, 1) ήτοι μι
κρά της φιλοσοφίας γεΰσις ή πείρα ίσως 
δυνατόν ϊνα φέρτρ εις tJjv άθεΐαν, άλλ* έν- 
ασχόλησις μείζων είς αύτλν άγει είς τήν 
θρησκείαν.

‘θ  φόβος έγέννησε τήν θρητκείαν, λέ- 
γουσιν άλλοι* δθεν έρρέθη τό primiim ti- 
nor deos fecit in orbe. tfiva ύποτχθ^ ό 
φόβος ώ; της θρησκείας βάσις, άνάγκη έστίν 
ϊνα άττοδεχθώμεν τρία τινά. Πρώτον δτι ή 
τών άνθρώπων κατάστασις ήτο άγρία* ^ εύ · 
τερον δτι άρχή της θρησκείας ήτο ή πολυ- 
θεία καί τρίτον δτι ούσία τη; θρησκείας^στίν 
ό φόβος. Αλλά ό άνθρωτ«>ς, Κύριοι, ϊξήλθε 
τών χειρών τοΰ Δημιουργοΰ ούχί άγριος, 
άλλ* άνθρωπος τέλειος. 40  άνθρω7ϊός έξη- 
γριώΟη, ό άνθρω7τος έφοβέϊτο τά φαινόμενα 
τής φύσεως μετά τήν πτώσιν αύτοΰ. 4ί1ς, 
Κύριοι, ό άνθρωπος 6 μετ* άλλων συζών, ό 
μετ άλλων όοοιπορών Οπό τό της σελήννις 
φως, άμα μονωθείς, άμα έρημος τών όμ.οίων 
αύτφ γενόμενος, ά;χα φώς άπολέσας, 
περίφοβος γίγνεται, ούτως ό άνθρωπος δια- 
λύσας τήν μετά Θεοΰ κοινωνίαν, άμαρτήσας 
πρός αύτόν, έτρεμε καί πανταχοΰ έβλεπε 
τόν φόβον. Πότε ό ’ Α,δάμ έκρύβη άπό τοΰ 
Θεοΰ, πότε ήσθάνθη τόν φόβον; *Οτε ήμαρ- 
τε* τότε έκρύβη, τότε έφοβήθη.

Καί ή δευτέρα, Κύριοι, ύπόθεσις, δτι 
άρχή της θρητκείας ήτο ή είδωλολατρεία, ό 
πολυθεϊσμός, έστι ψευδής. Τοΰτο μ.όνον κατά 
τήν παρελθοΰσαν έκατονταετηρίδα ύπεστη- 
ρίζετο καί έπιστεύετο* άλλά τήν σήμερον



περρίφθησαν. ’ϋθέλομεν έξέλθη πολυ τή; 
πβφούσης ήμών πραγματείας, εί έπιχειροΰ- 
μεν τήν ανασκευήν αύτών.

'Αλλά ψευδής έστιν έπίσης δτι ή Ορνι- 
«τκεία έστι του φόβου παραγόμενον. Τίς, Κύ
ριοι, αγνοεί, δτι τά τόν φόβον προζενοΰντα 
αντικείμενα διά τής συνήθειας άποβάλλου- 
σιν αύτόν; , ιΗ άλώπηξ οτε πρώτον είδε 
λέοντα κατεπλάγη και περίφοβος έγένετο, 
άλλ’ ύστερον τοσοΰτον ένεθαρρύνθη ώστε και 
έτόλμησεν ϊνα πλησιάσνι πρός αύτόν. Και ό 
άνθρωπος δύναταί μέν τό πρώτον φοβεΐσθαι 
τάς βροντάς καί τάς άστραπάς, άλλ* απο
βάλλει κατ’ ολίγον τόν έξ αύτών φόβον. 
Αλλ’ έάν ύποτεθή οτι ό φόβος έστίν αιτία 
της θρησκείας, πρέπει έξ ανάγκης, ίνα άπο- 
δεχθώμεν, δτι οί προσκυνούμενοι θεοί ήσαν 
φοβεροί χαι αποτρόπαιοι. ’Αλλά τίνα ποτέ 
φόβον παρέσχεν ή λατρεία τοΰ ήλιου, τής 

σελήνης καί τών αστέρων; ΓΙροσεκύνησαν 
καί έλάτρευσαν τψ ήλίω και τ*$ σελήνγ, διά 
τάς ένεργητικάς αύτών ένεργείας. ’Εθαύμα- 
σαν τήν λάμψιν καί τήν πορείαν αύτών καί 
άνεγνώρισαν τήν έπί τη; γής δύναμιν αύτών. 
‘θ  θαυμασμός άρα καί ή ευγνωμοσύνη ήνάγ- 
κασαν τους ανθρώπους καί ούχί ό φόβος εις 
τήν λατρείαν αύτών* Προσέφερον λατρείαν 
τφ  Alt καί τρ Ĥpijc, ώς αίτίοις τής βρο
χής καί τη; εύδιας: τη 4Εστι<f καί τφ ιΠ- 
φαίστψ ώς διατηρηταΐς του πυρός* τώ Πο- 
σειδώνι ώ; αιτίφ τη; ταχυτέρας τών αν
θρώπων συγκοινωνίας· τ$ Δήμητρα ώς πα- 
ραγωγψ του σίτου. ’Εν τοΐς ύπό τών ποιη
τών ύμνουμένοις θεοίς μόλις βλέπομεν τό 
δέκατον ώς αίτιον κακών. 01 ποιηταί όνο- 
μάζουσι του; θεούς εύεργέτας Deos datores 
lonorum. Τό συμφέρον λοιπόν καί ή έκ τών 
θεών προερχομένη εύεργεσία ήνάγκασαν τους 
ανθρώπους εις τήν λατρείαν αύτών. Πρός 
τίνα τών ήρώων έκλιναν γόνυ, διότι ήτο 
κακός; Εΐ θεός εϊ, ίλεγον οί Σκύθαι πρός 
τόν Αλέξανδρον* ευεργέτες ήμάς καί μή 
άφαίρει δ,τι ίχομεν. 01 Αιγύπτιοι έλάτρευ- 
σαν τοΐ; ζώοις τοΐς ώφελίμοις μάλλον ή 
τοΐς βλαβεροί;. Οι πρώτοι Φοίνικες έλά- 
τρευον τοΐς στοιχείοι; καί τοΐς παραγομένοις
ev 2L.   /

ψ+ > ' | " Ί  #«/·> <|
τού κακού, τοΰ ’Αρειμάνιου, άλλ* έλάτρευον 
καί προσεκυν^υν ούχί τόν κακόν, άλλά τόν

αγαθόν Θεόν, τόν Ωρομάσδην. *11 ποωτίστη 
τών Ινδών θεότ/ις έστίν ή δημιουργός δύ- 
ναμις, 6 Βράχμας. 01 Περουβιανοί έλά
τρευον καί προσεκύνουν τόν ήλιον, έν οι οΐ 
Αίθίοπες άποτροπιάζοντο αύτόν ώς αίτιον 
της μεγίστη; θερμότητος* καί έσέβοντο τά 
ΰδατα καί τάς πηγάς. ’Από τοΰ ενός άκρου 
μέχρι τοΰ ετέρου βλέπομεν τους λαού; λα
τρεύοντας καί προσκυνοΰντας τό θειον ώς 
εύεργετικόν καί ούχί ώ; παραγωγόν φόβου.

Καί αύταί δέ αί έορταί καί τελεταί 
ήσαν αποτέλεσμα εύγνωμοσύνης καί χαράς 
καί εύθυμίας, ούχί δέ τοΰ φόβου καί τής 
λύπης. Είς ποίας τών εορτών ύπηρχεν ό φό
βος, ή λύπη καί οδύνη ; Είς τήν λατρείαν 
τοΰ Βάκχου, της ’Αφροδίτης ή της Δήμη- 
τρος; Παρά τοΐς Ρωμαίοις ή λέζις Feetus, 
festivus σημαίνουσι χαράν καί ούχί λύπην.

Ψευδής έστι καί ή τρίτη ύπόθεσις, οτι οΐ 
νομοθέται, οι πολιτικοί, οί Ιερείς καί ot α
πατεώνες έγένοντο αφορμή είς παραγωγήν 
τη; θρησκείας. Εί ή θρησκεία έστίν άποτέ- 
λεσμα φόβου καί άγνοίας, περιττόν ϊνα οί 
πολιτικοί /α ί νοαοθέται καί Ιερείς έφεύρωσι 
θρησκείαν, άφ’ ου αυτη πρίν ύπηρχεν. ’Αλλά 
πού της Ιστορίας φαίνεται δτι είς μόνον 
νομοθέτης είσήγαγε θρησκείαν είς λαόν άθεον. 
40  Κονφούκιος έδίδασκεν δτι έπανελάμβανε 
τάς διδασκαλίας των αρχαίων τ ίς  Κίνας 
σοφών. Ούκ έστιν άρα αυτός ό δημιουργός 
της θρησκείας τών Κινέζων, ‘θ  Ζοροάστρης 
έπλασε θρησκευτικόν θρήσκευμα, ϊνα άπο- 
μακρύντι τούς Χαλδαιους καί Πέοσας τής 
είδωλολατρείας καί ούχί ίνα άποτρέψτ) αύ- 
του; τής αθεΐας. *0 Πυθαγόρας ούκ έπολέ- 
μει πρός τήν αθεΐαν, διότι ούδαμοΰ ευρεν 
αυτήν. 40  Μωϋσή; έδιδασκε τοΐς Ιουδαιοις 
ούχί νέον τινά θεόν, άλλά τόν θεόν τών πα
τέρων αύτών, τόν θεόν τοΰ ’Αβραάμ, ’Ισαάκ 
καί ’ίακώβ. 40 Μωάμεθ διετείνετο δτι άνε- 
νέου τήν θρησκείαν τοΰ ’Αβραάμ καί ’Ισμαήλ. 
4Η θρησκεία λοιπόν ούκ έστι δη/ιούργημα 
τών νομοθετών καί τών Ιερέων* ή θρησκεία 
έστί προτέρα αύτών* επομένως έστί γέννημα, 
έστί κτήμα τοΰ ανθρώπου.

Ψευδής έστιν ή γνώμη, οτι οί λαοί συνε- 
φώνησαν είς παραδοχήν θρησκείας, "ϊνα οί 
λαοί συνέλθωσι πρός τοΰτο, προΰποτίθησι 
τήν ιδέαν τής θρησκείας. 4Πς δέ, Κύριοι, ή 
γνώμη τών λεγόντων δτι οί λαοί συνήλθον 
ϊνα νομοθετήσω?», τήν γλώσσαν, ύποτίθησιν

δτι υπήρχε πρίν ή γλώσσα, ώς ανέπτυξε 
τοΰτο ό κ. Γαλάνης, ούτως ϊνα οί λαοί συνέλ- 
θωσιν είς παραδοχήν θρησκείας, ύποτίθησιν 
δτι αυτη πρότερον υπήρχε.

*Εκ τών είρημένων καταφαίνεται πασι- 
φανέστατα δτι ή θρησκεία έστίν έμφυτος τώ 
άνθρώπω καί ούχί επείσακτος* εί δέ οί νο- 
μοθέται έλάμβανον αρωγόν τήν θρησκείαν, 
έστίν άπόδειξις δτι αδύνατον ήτο νομοθετη- 
σαι άνευ θρησκείας. Οίκοδομοΰσι πόλιν έπί 
άέρος, λέγει ό Πλούταρχος, οί οίκοδομοΰντες 
χωρίς θρησκείας καί χωρίς Θεοΰ. ’Επειδή δέ 
ό άνθρωπος έχει έμφυτον τλν ιδέαν τής 
θρησκείας, όρίζεται ού μόνον ζώον λογικόν 
καί κοιν<ονικόν, άλλά θρησκευτικόν. Καί 
διότι ό άνθρωπός έστι ζώον θρησκευτικόν, 
διαφέρει τών άλόγων ζώων. Τί διαφέρει άν
θρωπος άθεος τοΰ ζώου; *ΐδετε τούς α
γρίου;, παρ’ οίς σκοτεινόν μόνον αίσθημα 
θρησκευτικόν υπάρχει, τί διαφέρουσι τών θη
ρίων ; «Ούδέν ζφον, λ έ^ ι ό Κικέρων, έχει 
®γνώ:ιν Θεοΰ, καί μεταξύ τών ανθρώπων 
»δέν υπάρχει έθνος τόσω θηριώδες καί ά- 
»γριον, τό όποιον άν άγνοη ποιον Θεόν πρέ- 
»πει νά έχ>ι, νά μή έξεύονι τούλάχιστον δτι 
»πρέπει νάέχ-ρ ένα» (b e  Religion· Βιβλ. 
Β \  8. Πρβλ, Μελ. Φιλοσ. τόμ. I, σ. 168). 
«Εύροις ο* άν έπιών, λέγει ό Πλούταρχος, 
υκαί πόλεις άτειχίστου;, αγραμμάτους, ά- 
D βασιλεύτους, άοίκους, άχρημάτου;, νομί- 
»σματος μή δεομένας, απείρου; θεάτρων καί 
©γυμνασίων, ariipov ΰέ πόΑεως χαϊ άθέον, 
.»μή χρο^μένης εύχαΐς, μηδέ όρκοις, μηδέ 
»μαντείαις, μηδέ θυσίαις έπ’ άγαθοΐς, μηδ’ 
» α 7 ^ τ ρ ο π α ΐ ς  κακών, ούδείς έττιν ούδ’ έσται 
^θεατλς γεγονώς. ’Αλλά πόλις άν μοι δο- 
υκεΐ μάλλον εδάφους χωρίς ή πολιτεία τη; 
»περί θεών δόξης, άναιρεθείσης παντάπασι, 
»σύστασιν λαβεΐν ή λαβοΰσα τ/ιρή^αι» (πρός 
Κωλέτην.) Ούχ όρας, λέγει ό Σωκράτης 
πρός τόν ’Αριστόδημον, τά πολυχρονιώτατα 
»καί σοφώτατα τών ανθρώπινων, πόλεις καί 
»εθνη, θεο^εβέστατά έστι καί αί φρονιμώτα- 
®ται ήλικίαι θεών έπι*χελέσταται;» (Ξενοφ. 
’Απομν. 1, 4, 16). Οταν δέ καί αύτών 
τών θεϊστών πολλοί βεβαιοΰσι καί ύποστη- 
ρίζουσιν δτι ούδέν έθνος ή λαός υπήρξε μή 
αποδεχόμενος τήν εις τινα θεότητα πίστιν, 
άναγκαίΐος ή θρησκεία έστίν έμφυτος, α Πώς 
»νά μή συμπεράνωμεν, λέγει σοφός τις, 
»οτι έννοια τοσοΰτον καθολική εινε άναγ-
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»καίως φυσική καί έπομέν<ος άληθής, δτι 
»αδύνατον νά εϊνε τό αποτέλεσμα καθολι- 
»κής τίνος ^νενοήσεί»>ς; δτι δέν εϊνε όλιγώ- 
ι>τερον παράλογον ν* άρνηθώ(χεν τήν φωνήν 
ϊτής φύσεω;, δταν λέγτι έπίσης είς δλους 
»τούς ανθρώπους, δτι υπάρχει Θεός, τόν ό- 
»ποιον όφείλομεν νά τιμώμεν, παρ’ δταν 
ι>λέγ/) δτι ειμεθα ανώτεροι τών κτηνών διά 
5>τοΰ λόγου; Διότι ούχ ίττον τοΰ λόγοι> 
»φυσικόν καί καθολικόν εϊνε παρά πάσιν 
«άνθρώποις τό θρησκευτικόν ένστιγμα, ώςτε 
»ό άνθρωπος έπίσης ώρίσθη ζώον θρησκευτι-* 
»κόν καί ζώον λογικόν. Τό μή έπιδεκτικόν 
»θρησκείας ήτο παρά τοΐς άρχαίοις, ώς λέ
γει ό Ιουβέρτης, εϊς τών χαρακτήρων της 
»άλογίας.» (Μελ. Φιλοσ. τόμ. 1, 6. 100Χ 
α*Η φύσις, λέγει καί ό Β. Ούγγώ, έποίησε 
®τόν άνθρωπον πρόβατον. άλλ’ ή θρησκεία 
»κατέστ*Λσεν αύτόν άγγελον.» La nature 
n’avait fait qu'une brebis, la religion 
avait un angc (les Mis^rablee).

Αλλ’ ή θρησκεία, λέγουσιν, έστί καλή 
καί ώφέλιμος μόνον ταΐς γυναιξίν. ‘H έν*· 
στασις αυτη έστίν ό'λως άλογος. Διά τής 
ενστάσε(ος ταύτ/ις αναβιβάζονται μέν αί γυ- 
νοΛκες, καταβιβάζονται δέ οί άνδρες. Καί 
πώς τοΰτο; ’Εδείξα;χεν ανωτέρω, δτι ή 
θρησκεία έστίν έμφυτος τώ άνθρώπω* δτι 
ούδέν έθνος υπάρχει, παρ’ώ ούκ έστι τό 
αϊσθη;χα τής θρησκείας* οπερ ούκ έχει θεό
τητα τινα* δτι ό άνθρωπος διά τοΰτο ά\ο- 
μάζεται καί λογικός καί διακρίνεται τών 
άλόγων, διότι έστί θρησκευτικός. Εί δέ αί 
γυναΐκές είσι θρη?κευτικώτεραι τών άνδρών, 
τοΰτο δείκνυσι δτι αί γυναΐκές είσι λογικώ- 
τεραι καί μάλλον προσεγγίζεσαι τώ Θεώ 
διά τ/ίς μετ’ α*1τοΰ ένώσεως. 'Αλλά διά τί 
ή θρησκεία έστί χρήσιμος τοΐς γυναιξί μό
νον ; Μή τι αί γυναίκες εύρίσκονται έν μει- 
ζονι άνάγκνι τών άνδρών; Περικυκλοΰνται 
ύπό μειζόνων δυσχερειών ή οί άνδρες; Τοΰ
το βεβαίως δέν συμβαίνει. Αλλ* αί γυνοΛκες 
θρησκευτικώτιραι ούσαι καί εύλαβέστεραι 
κατέχο'/ται ύπό όλιγωτέρων παθών ή οί άν
δρες. Αί γυναίκες είσι διά τοΰτο φρονιμώτε- 
ραι καί διά τοΰτο παρ’ αύταΐ; βλέπομεν 
σπανίως άγρια πάθη. Αί γυναΐκές είσι θρη* 
σκευπκώτεραι, διότι ή θρησκεία στηρίζεται 
έπί τοΰ αισθήματος* ή θρησκεία ώς τής καρ- 
δίας αίσθημα, εύρίσκει μείζονα χώραν καί 
δεξίωην παρά ταΐς γυναιξίν. Καί τίς έχει



μεΐζον αίσθημα, τίς αγαπά μάλλον; ‘II 
γυνή. Καί, διότι καί αύτό; ό ερως έστί γυ- 
ναικός γέννημα· Είθε αί γυναίκες ήσαν πά- 
σαι θρησκευτικαί καί εύσεβεϊς. 'Εκ μητέρων 
ευσεβών προέρχονται τέκνα εύσεβή καί ενά
ρετα, τέκνα χρηστά, πολΐται χρήσιμοι. ’Α
γνοείτε, Κύριοι, οΐ μεγάλοι της άνθρωπάτη- 
τος άνδρες ήσαν καί είσί γεννήματα μητέ
ρων εύσεβών; Διά τί ό μέν Ρουσώ καί Βολ- 
ταΐρος καί Βύρων καί οΐ όμοιοι αύτοΤς έγέ- 
νοντο όργίλοι, σαρκαστικοί καί ασεβείς; 
Διότι καί τοιούτων £τυχον μητέρων. Διά τί 
δέ απ’ έναντίας & Νεύτων, ό Ούάσιγκτων, 
6 Πασχάλης, ό Λαμαρτΐνος, ό Μασιλλιών, ό 
Β^υσουέτος χαί μυρίοι άλλοι έγένοντο ευσε
βείς καί ενάρετοι; Διότι καί εύσεβών έτυχον 
μητέρων. «Ευσεβής χριστιανική ανατροφή, 
λέγει ό περιώνυμος Γερμανός Λέανδρος, γι- 
«νομένη μάλιστα υπό ευσεβών μητέρων, τοι- 
«αύτην εσχεν επιρροήν, ώ;τε παρήγαγεν άν- 
«δρας γενομένους ύστερον ό πυρήν καί ό 
«θρίαμβος του Χριστιανισμού (iSlimoires 
poureervir H ’histoireduChristianisme) J 
40  Χριστιανισμός μάλιστα τοσοΰτον εξάγνι
σε καί έξύψωσε τό γυναικεΐον φΰλον καί δι* 
αύτοΰ αί γυνοβκες τοσοΰτον έμεγαλύνθησαν, 
ώςτ» καί παρά τοΐς ’Εθνικοϊς ήσαν έν στό- 
ματι' «Βαβαί! Ιλεγον, οϊαι παρά τ<Λς Χρι
στιανό^ γυναΐκές είσιν» (Χρόσόστ. Αόγ. ά 
^ρ4ί Χ>5?· νεάζουσάν, σ. 3 4 0 , Β). « ’Εκ τών 
»μεγάλων άνδρών, λέγει ετερος, δσοι επρα- I 
ΐ/ξαν τα πλειότεοα άγαθά είς τόν κόσμον, I 
«είχον τήν καρδίαν μεμορφωμένην κατ' εί- 
«κόνα της έαυτών μητρός. "Οταν εύρίσκν,ς 
«τήν μεγαλοφυΐαν έν τ?ί κεφαλή άνδρός, δς 
«τις έθηλασε τό γάλα της αγαθής μητρός 
«καί. έλαοε παο αύτης τά πρώτα διδάγμα- 
«τα, μή φοβοΰ δτι ό τοιοΰτο; δύναται νά 
«γίνν] {/.άστιζ της κοινωνία’ τουναντίον θέλει 
«είσθαι αείποτε ή παραμυθία καί ό φωτι- 
«σμός αύτης. Εϊτι όσιώτατον καί εξοχον έπί 
«τής γης, £χει τό σπέρμα αύτοΰ έν ταΐς μη- 
«τρικαΐς καρδίαις. Εν δσω υπάρχει μήτηρ 
«ϋχουσα έν τνί ψυχν) άκτΐνά τινα έξ ουρανού, I 
«όέν πρέπει ν άπελπιζο*μεθα περί της τύ- I 
«χης τών της πολιτείας πραγμάτων» (Εύαγ. 
Κήρυκ. Τόμ. I., σ. 512). *Αλλ' ήίέλομεν I 
έκβή τοΰ προκειμένου εί άνεπτύσσομεν αύτό I 
άκριβέστερον. I

Μεταβαίνομεν, Κύριοι, είς τήν τελευταίαν I 
τών εκτάσεων, μεθ’ δ ίίδομεν πέρας είς τόν [

I παρόντα ημών λόγον, ώ; εισαγωγήν είς τήν 
I περί χριστιανισμού πραγματείαν. Είς τί ώ- 
I φελεΤ, λέγουσιν, ή θρησκεία ; Εγώ καί άνευ 
I θρησκείας δύναμαι νά ζήσω. 4Η Ινστασις αυ- 
I τη, Κύριοι, έστίν ή άλογωτέρα πασών. Εί ή 
I θρησκεία έστί τεκμήριον της λογικότατος, ή 
I θρησκεία τούναντίον έστί σημείον της άλο- 
I γίας. ’Εκείνος μόνον ζή χωρίς θρησκείας, δ* 
I στις στερείται τοΰ λογικού τήν δύναμιν, ft 
I δστις αμφιβάλλει καί κυμαίνεται έν πάσιν. 
I Καί πώς; *11 θρησκεία έστίν ανωφελή; Καί 
I τίς παρηγορεΐ ημάς έν ταΐς θλίψεσι καί όδύ- 

ναις ; ‘Η θρησκεία. Τίς προξενεί τήν γαλη- 
I νην καί εύ^μίαν; ‘Π θρησκεία. 40  δέ άνθρω- 

πος ό μάλλον ευσεβής, ό μάλλον ευλαβής 
I έστίν ό τά μάλιστα γαλήνιος, ό τ* μάλιστα 

θαρραλέος, ό τα μάλιστα ένάρετος, ό τά μά
λιστα φιλάνθρωπος, ό τά μάλιστα φιλίίπο- 
λις καί φιλόπατρις. α*Η θρησκεία, λέγει τις, 
«είνε τό άρτυμα τών ήμετέρων ήδονών* καί 
έν ταΐς στιγμαίς τώυ θλίψεων καί βασάνων 

I «ή θρησκεία παρέχει είς τόν άνθρωπον στα
θερόν χαρακτήρα, αμα δέ καί ευγένειαν, ής 
«ή συναίσθησις υπάρχει έν τνί ψυχνί ήμών 
«γλυκυτέρα παρά πάσαν άλλην” ήδονήν. 
(Εύαγ. Κήρ. τόμ. 1, σελ. 58). Τό θρ ησκευ- 
οτικόν αίσθημα, λέγει ά'ιος σεβατιοϋ άνήρ, 
»κοσμεϊ τόν άνδρα, καθωραΐζει τήν οϊκοδέ* 
»σποιναν, καθίστησι σεβαστότερον τόν γέ- 
ηροντα, άλλ ευλαβής νέος προσελκύει τόσέ- 
«βας. πάντων, καθότι ή εύ3έβεια προϋποτί- 
»δητι δύναμιν τις  /.αρδίας, δέν περιμέ- 
»νει τις άπό τής ήλικίας αύτοΰ.» (ΜελΓΓ. 
Χριστ. τόμ. 2. σ. 323).

Τι δ’ εατιν άνθρωπος χωρίς θρησκείας; 
‘θ  άθρησκος κυμαίνεται |«ταξΰ χαρδς καί 
λύπης, ό άθρητκος ταλαντεύεται, ‘θ  άνθρω- 
7τος ού διαφέρει τών ζιόίιΐν" ώς ταΰτα, ουτω 
καί ό άθρησκος πιστεύει δτι είς τό ρ,δέν 
καταντα. ‘Ο άθρτισκος άφαιρεϊ άπό τών αν
θρώπων τήν ΰπ0(Α0νήν έν τοΛς θλίψεσι καί 
τήν άνδρίαν έν τοΐς πολέ}«ις, τόν ήρωϊσιχόν 
έν άνάγκτ) καί τήν φιλοπατρίαν έν κινδύνοις. 
Τρυφή καί άπόλαυσις πάσνις ήδονής καί αύ
τής τής ζωώδου; έστί τό σύμβολον τοΰ ά- 
θρήσκου. Λ νσθνι̂ .α άγάπης καί φιλανθρωπίας 
οΰχ υπάρχει παρά τιο άπίστω. αΦάγωμεν 
καί πίωμεν, λέγουσιν, αΰριον γάρ άποθννζ- 
»7)«ψ.εν· ψυχή πολλά έχεις άγαθά κείμενα 
»ϊΐς έτη πολλά* φάγε, πίε, εύφραίνου.» Δει
λοί καί θντ,τόψυχοι παραδίδονται είς τήν αύ-
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τοχειρίαν εύχερώς. ’Εντεΰθεν ό άθρησκος ευ- 
ρίσκεται ε(ς άέναον πρός έαυτόν πόλεμον*, 
χαρά ούκ έστιν έν αύτώ. «Οίκ &τι χαίρει 
»τοϊς άσεβέσι, λέγει ό Θεός διά τοΰ 4Ησαΐου 
®(μη\ 22). Ευφροσύνη άσεβών πτώμα έξαί- 
»σιον, χαρμονή δέ παρανόμων άπώλεια, λέ- 
»γε ό Ιώβ- 5). «’Από τοΰ άθρ*/ίσκου 
«ελλείπει ή φρόνησις.» ΕΪπεν άφρων έν 
καρδία αύτοΰ* ούκ εστι Θεός (ψαλμ. ιγ', 1). 
Διά τοΰτο ή άθεΐα υπάρχει έν διεφθαρμένη 
ψυχτί, ητις δ,τι υψηλόν καί γενναϊον άτζέ- 
βαλεν. Τί δέ ήθελεν εΐσθαι κοινωνία πλήρης 
άθέων; Θά ίτο  κοινωνία θηρίων καταβιβρω- 
σκόντων άλληλα. Celui, λέγει ό Montes
quieu, qui n'a point du tout de religion 
est cet animal terrihle, qui ne sent sa 
liberty que lorsqu'il dichire et qu il d0* 
tore, ήτοι ό μή έχων διόλου θρησκείαν έστί 
θηρίον τρομερόν, δπερ τότε αισθάνεται έαυτό 
έλεύθερον, δταν καταβιβρο>σκγ, καί κατανα- 
λίσκϊ) παν τό προστυχόν (Esprit des L ois,. 
tom. 4, p. 374). «*Αν ol θν/)τοί μετά τών 
»άκαθέκτων όρέξεώντων ίμενον έγκαταλε- 
«λειμμένοι είς έαυτους, χωρίς πίστεως πρός 
ντόν Θεόν, χωρίς διακρίσεως τοΰ δικαίου καί 
»τοΰ άδίκου, χωρίς προαισθτίματος περί της 
»μετά θάνατον διαρκείας, τίνος ζωή ή Troia 
^ιδιοκτησία ήθελεν είσθαι άσφαλής; ποΧος 
Φορκος ήθελεν είσθαι βέβαιος, τίς νόμος ίσχυ- 
»ρός, ποία ένοπλος δύναμις φοβερά, τίς ά- 
Λθωότης σεβαστή; Τίνος δάκρυα ήθελον συγ- 
Φκινε{ τλν καρδιάν; ‘Η υπ’ ουρανός ήθελε 
«μεταβληθή είς φρικώδη τάρταρον* βία, δο- 
»λιότης χαί τυραννία ήθελον μόναι χατα- 
«κυριεύει της γης. ‘Η δολοφονία ήθελε κατά 
•μικρόν φέρει είς τόν τάφον καί άρχοντας 
*καί άρχομένους* ό πλανήτης ή*Λών έντός 
»ολίγου έγίνετο έρημος καί άκατοίκητος, ώς 
*ήν πριν έπ* αύτοΰ πατήσν) ό πρώτος θνη- 
»τός ! (Μελετ. Θρησκ. τόμ. 1. σ. 253). Εΐς 
«καί μόνος έν τνί κοινωνία τών άνθρώπων 
»έστίν άποτρόπαιος, φοβερός καί συγχρόνως 
«δυστυχής, ό άθρησκος. Αύτός μόνος ούδέν 
«έχει μεθ* ήμών κοινόν, ουτε πίστιν, οΰτε 
«άγάτυην, ουτε έλπίδα καί ούδέ θέλει νά 
«είνε άδελφός ήμών. Τέκνον τοΰ αύηΰ πα- 
®τρός έλησμόνησε τους άδελφοΰς αύτοΰ, διό- 
«τι έν η ί 0)^piqt εξαγριώσει αύτοΰ έγεινεν 
«έπιλήσμών ταΰ ίδίου πατρός καί ήρνήθη 
»α’/τόν. Μυριάκις προτιμητέος τοΰ άθρήσκου 
«τούτου, καί δμω; h yo jt iro v  χριστιανόν)

«ό ΙουδΰΛος, 6 Τονρκος, 6 Εθνικός. Τούτοις 
«μέν δύναμαι ν ανοίξω τήν καρδίαν μόυ, 
«τούτοις δύναμαι νά πιστεύσώ, άλλά πώς 
«νά διεπιστευθώ άνθρώπω είς ούδένα Θεόν 
«πιστεύοντι; Ποίαν άσφάλιιαν £χει ίίλνϊδίθ  ̂
«έχείνου, βν ούδέν βλέμμα πρός τήν άθωότη* 
«τα φοβίζει;« (Θρησχ. Μελ. τόμ. 2. σ. 44).

’Αλλ’ ή θρησκεία, Κύριοι, καθίστησι τόν 
άνθρωπον εύγενή καί γεννοΛΟν* έξυψοΤ αύτόν 
χαί έν τνί ταπεινώσει αύτοΰ. Καί τίς παρη- 
γορεΐ τόν άνθρωπον έν ταΐς θλίψεσι καί ά- 
^θενείαις; 4Η θρητκεία. Τίς άφαλίζει αύτώ 
τόν μέλλοντα βίον ; ‘11 θρησκεία. Τίς παρί- 
σταται ώς φώς τφ  άνθρώπφ ; 4Ι1 θρησκεία. 
Wai, ή θρησκεία τώ (χέν ευσεβή έστόν ώς ή 
•νεφέλη ή φωτεινή, ή ουτω παρ*σταμένη’τ<Λ; 
’ΐσραηλίταις* ή δέ άσέβεια όμοία 4στΙ T?i 
νεφέλτρ τνί σκοτεινή, ή ουτω φαινομένη το»; 
Αίγυπτίοις. Τό μέλλον τοΰ εύηβοΰς ύ ^  
φωτεινόν, τοΰ δέ άσεβοΰς 6 φδης. ιΑλλά τίς 
τών θρησκειών έστιν ή μάλλον' όρθοτέρα,Τ ή 
μάλλον συνεπής είς τάς άρχάς της ν : 40  y $ r  
στιανίσμός. Τίς χαί έν τώ βίφ'τνίτφ σχ6- 
πεϊ tJiv ευδαιμονίαν τοΰ άνθρώπου;^40 .χρ ι·  
στιανίσμός Chose admirable, λέγει ^ S fo o 1· 
tesquiev} la religion cbt^tienne qiji i ·  
semble avoir d’objet que la Klievtf de 
I'aotre vie; fait encore le bonheur dans 
celle-ci (Esprit des Lois, tom. 1, p. 376), 
τ. L 40  χριστιανισμός, πράγμα παράδοξον I 
καίτοι υ7ησχνε1τάι τήν ευδαιμονίαν έν τ^  
άλλω κόσμω, παρέχει ταύτην καί έν τούτφ. 
Τίς προφυλάσσει' τόν άνθρωπον του έξευτε- 
λισ^Λΰ καί της άτιμίας; 40  χριστιανισμός. 
Τίς παρέχει εύγενέστερα αίσθ*<ίματα; *0 
χριστιανισμός. Τίς άνεβίβασε τόν άνθρωπον 
είς τόν ουρανόν, δθεν κατέπεσε διά της πτώ
σεως ; 40  χριστιανισμός. Ναί, ό χριστιανι
σμός έστιν ή κλίμαξ τοΰ ’ίακώβ, δι ής άνα- 
βιβάζονται ot άνθρωποι πρός τόν Θεόν. 40  
χριστιανισμός κατέστρεψε τήν είς φΰλα καί 
φατρίας διαίρεσιν. 40  χριστιανισμός άδελφο- 
ποίησε τούς άνθρώ7τους καί κατέστησεν αύ- 
τοί>ς ίσους άνευ διαφοράς φύλου ή χρώματος* 
διότι παρ’ αύτφ ούκ έστι βάρβαρος καί Ιλ -  
λην, δοΰλος ή έλεύθερος. 40  χριιστιανιη/Ας 
άπέδωκεν είς τό γυναικεΐον φΰλον τήν αξίαν 
αύτω θέσιν. 40  χριστιανισμός τέλος έστι *α* 
τά τόν Μέγαν Ναπολέοντα ή θοευ[χασία λύ- 
σνς τοΰ ανθρωπίνου αινίγματος* άνευ αύτοΰ ό



κόσμος καταντί αίνιγμα (Βλεπ. Αστερ. Λ- 
νατολ. έτος Β'. άριθ. 86, σ. 687).

Είς τίνα δέ ήμεΐς ot "Ελληνες όφείλομεν 
μείζονα όφειλήν; Είς τίνα όφείλομεν τήν ά- 
νεζαρτησίαν ήμών; Είς τόν χριστιανισμόν. 
Ναι, Κύριοι, τό ‘Ελληνικόν έθνος έν τά» ypi- 
στιανισμώ καί διά τοΰ χριστιανισμού έσώ'θη. 
Είς τήν θρησκείαν αύτοΰ, ώ; είς την τοϋ Νώε 
κιβωτόν, κατέφυγον τά γράμματα καί έσώ- 
θη ή γλώσσα. Τό ‘Ελληνικόν έθνος ώς ή βά- 
τος ή καιομενη, άλλά μή καταφλεγομένη, έ- 
καίετο, άλλ’ ού κατεφλέγετο. ‘Ως δέ ό ΙΙρο- 
μηθεΰς άναρτηθείς έ~\ τών βράχων τοϋ Καύ
κασού έτρώγετο τό η~αρ, καί τό ‘Ελληνι
κόν έθνος κατετρώγετο τό ήπαρ ύπό άγριω- 
τέρων γυπών, Οπό τών άγριων Μουσουλμά
νων- άλλά τό ήπαρ τοΰ Προμηθέως άνεγεν- 
νάτο, ή ίκμάς τοΰ ‘Ελληνικού έθνους δέν ά- 
πβμυζίτο* τό ‘Ελληνικόν έθνος έν τΐ) δου
λεία άνεκτάτο δυνάμεις καί άνεζωπυρεΐτο 
καί διά τοΰ χριστιανισμού έγένετο κράτος έ- 
λευθερον. Δια τοΰ χριστιανισμού οί πατέρες I 
ήμών έποίησαν θαύματα, κατηγωνίσαντο βα
σιλείας, είργάσαντο δικαιοσύνην, έπέτυχον 
έπαγγελιών, έφυγον στόματα μαχαίρας, ένε- 
δυναμώθησαν άπό άσθενείας, έγεννήθησαν 
ίβχυροί έν πολέμψ, παρεμβολάς έκλιναν άλ- 
λοτρίων. ;

Περιβομβείτωσαν λοιπόν τά ώτα ήαών 
όθνεΐα καί έκφυλα άκούσματα καί τί) ορθο- 
δόζψ ήμών πίστει άντιστρατευόμενα. Τό έλ- 
ληνικόν έθνος Οψοΐ έπί τήν άκρόπολιν της 
Σιων κείμενον περιφρουρεΐται Οπό τής παν- 
σθενοΰς τοϋ Οψίστου δυνάμεως. ‘Ομοιάζον δέ 
πρός άκρόπολιν φοβέραν καί άνάλωτον καί I 
έρειδομένην έπί τώ θεμελίω τής πίστεως κα- 
τα/*λα καί έκφαυλίζει τας τών έναντίων έ- I 
φόδους. Τό Ελληνικόν έθνος έχον τοσοΰτον I 
νέφος μαρτύρων, όμολογτ,τών, άξίων πατέ
ρων καί ρωννύμενον τ?ί ρώμ? της π ίσ τες  καί * 
έπί παρελθόντος λαμπρού βαΐνον δέν φοβεί
ται τάς τών έναντίων έπηρείας, άλλ’ άποσο- 
βεΐ καί άποπέμπτει ταύτας. ‘Ως δέ ό Προ- 
μηθευς μετέδωκε τοΐς άνθρώποις τό πΰρ, οΰ- 
τω τό ‘Ελληνικόν έθνος άποβάλλον κατά 
μικρόν τοΰ παρελθόντος τά λάθη καί τά 
προσγενόμεα έκ της μακράς δουλείας μετα
δώσει καί μεταλαμπαδεύσει είς τήν ’Ανατο- 
κήν τά φώτα έν τώ χριστιανισμέ καί διά 
τοΰ χριστιανισμού ! Γένοιτο ί !

Γ. Φ. ΣΧΟΙΜΑΝΝΟΥ
Ε Θ Ν ΙΚ Α Ι Ε Ο Ρ Τ Α Ι

I ΤΑ ΟΛΤΛΙΠΙΑ
I [Έκ το3 Γερμανικοί)]

I Ιΐπεώή ανωτέρω (1 ) iOscopvî Oejjcev τάς 
I τή συνεργείς τοΰ Δελφικού μαντείου ίδρυ- 
I θείσας έθνικας έορτάς ώς μέσον, τό όποιον 
I έσκοπη τήν άναζωπύοησιν τοΰ αισθήματος 

τής συγγενείας έν τοΐς "Ελλησι, διά τοΰτο 
φαίνεται σκόπιαν νά έζετάσωμεν αΰτάς νΰν 
άκριβέστερον. Τοιαΰται ησαν τέσσαρες, άν 
άρχαιοτάτη καί έπισημοτάτη ήν ή τών Ό -  
ΑυμπΙων.

[ Ταϋτα έτελοΰντο έν ’Ολυμπία είς τιμήν 
τοΰ Διός έν τή τοΐς ’ΐΐλείοις άνηκ'ούσϊ) χώρα, 
τ?ι Πισατιδι. ‘Η ιδουσις αύτών άνάγεται είς 
άρχαιοτάτην έποχήν καί άποδίδοται τό μέν 
τφ  Θηβαίφ ή άλλω τινι έτν άρχαιοτέρω 
‘Ηρακλεΐ, άνηκοντι, ώς έλέγετο, τοΐς" ’ΐδαίοΐς 
Δακτυλοις, τό δέ τώ Πίσφ, τώ θεμελιωτή 
τής Πίσης ή τω ΙΙέλοπι ή άλλω τινί μυ- 
θικώ ήρώω (2)· όνομάζεται δέ ό Πέλοψ Ι
δρυτής διά τήν μεγάλην τιμήν, ήτις άπεδί- 
δοτο αύτφ έν Ολυμπία’ οΐ Ιΐλεΐοι, λέγει 
άρχαϊός τις (3), τιμώσι τόν Πέλοπα περισ
σότερον πάντων τών ήρώων τοσοΰτον, όσον 
τόν Δία τών άλλων θεών. Είς αύτόν ήτο 
άφιερωμένον λαμπρόν τέμενος καί έδει- 
κνύοντο πολλά λείψανα αύτοΰ, ίδίως ή ώ- 
μοπλάτη καί άλλα όστά (4)* ό ΙΙέλοψ εΖνε 
ό μυθικός άρχηγέτης τοΰ βασιλικού γένους, 
όπερ έν τή προελληνική έποχή *?5ρχε μεγά
λου μέρους τής άπ αύτοΰ όνομασθείσης 
χερσονήσου, τούτου δέ ένεκα εϊνε πιθανόν 
δτι ή λατρεία αύτοΰ έν Ολυμπία κατάγεται 
τώ δντι έκ ταύτης της έποχής, διότι καί ή 
Ηλις άνήκε κατά τούς μύθους είς τό κρά-

(1) Σ. Μ. Γδ. το3 αϋτοΟ τόμ. 11. σ. 40.
(2) Meier, Olympia in Ersch u. Cruber 

Encyklop. H I a. 295, S n t« π α ρ α β λ η τ ό , 
καθόλου xal iv τοΤς έπομένοις.

(3 )  Παυσ. V, <3, ί .
(4J *0 αύτόί V, 13, 3. VJ, 22, I,
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νος του. Είς τό νά θεωρώσι δέ τόν ‘ίΐρακλέα 
ώς Ιδρυτήν της εορτής τού Διός έδωκεν ά- 
φορμήν ή είς τήν εορτήν μετοχή τών μετά 
τήν κάθοδον τών ‘ίΐρακλειδών είς τήν Πε
λοπόννησον ίδρυθεισών δωρικών πολιτειών, 
έπειδή τά ε7πκρατουντα αύτών γένη έ*ά- 
λουν τ 6 ν ‘ίΐρακλέα προπάτορα των. ’Αναμ- 
φιβόλως δμως ή έορτ*ίι ίτο  άρχαιοτάτη καί 
ύπηρχεν ήδη πρό τής καθόδου τών ‘ίΐρα- 
κλειδών, άλλ’ έτελεϊτο μόνον Οπό τών ΙΙι- 
σατών, έν τνί χώρα τών όποιων έκειτο τό 
Ιερόν, καί τών πλησιεστάτων περιοίκων μέ- 
χρι τής έποχής καθ’ $ν ό Λυκοΰργβς έν 
Σπάρτη, ό "ΐφιτος έν 'ΐίλ ιδι έγένοντο ήγε- 
μόνες τών 7τολιτειών των. Τότε, λέγεται (1), 
οτι ή ‘Ελλάς ή τούλάχιστον ή Πελοπόννη
σος ητο μεστή έμφυλίων στάσεων, πρδς 
έμαστίζετο ύπδ καταστρεπτικών λοιμών, ό 
δέ 'ΐφιτος έρωτνίιας τό μαντεϊον 7repi 
Κ7Γοσοβ7 ε̂ως του κακού, διετάχ&η να άνα- 
νεώστι τήν ’ολυμπιακήν έορτήν, ητις περι- 
ηλβεν είς λκίθην (2)* αύτός ίέ  ό ^Ιφιτος έ
πεισε τούς 'ΗλεΙους νά προσφέρωσι >α* 
τρείαν τφ ^Ηρακλεΐ, ίν πρ^τερον έθεώρουν 
ώς έχθρόν, δπως καί οί Δωριείς προσέφερον 
αυτ»5ν. Τό γεγονός τούτο δη") οΐ ενωσιν της 
Ηλι^ος μετά τών Δωρικών πολιτειών τής ί 

Πελοττονν^αου* τό λεγόμενον δ* έτι δτι 6 
Λυκουργος άτΛ κοινού μετά τοό Ι^ίτου διέ
ταξε τούς νόμους της εκεχειρίας, καθ' <Λς 
διαρκούσης της έορτης πάσαι αί έχθροπρα- 
ξίαι κατά τών έορταζόντων επρεπε νά παύω- 
« ,  δεικνύει δτι μεταξύ τών Δωρικών πολι
τειών ή Σπάρτη πρό πάντων συνηνώΟη I 
μετά τής "Ηλιδος καί μετεχειρίσθη τήν I 
εορτήν πρός συμφιλίωσιν τών της εορτής με- I 
τεχουσών πολιτειών. Καί έν τοΐς χρόνοις I 
τοΰ Παυσανίου έδεικνύετο προσέτι έν τφ  I 
ναφ της 'ΐΐρας έν ’Ολυμπία μετάλλινος 
δίσκος, καλούμενος όίσχος τοϋ Ίφ Ιτον  I 
καί περιέχων τούς νόμους περί της έκεχει- I 
ρίας (3). Επί τοΰ δίσκου πλησίον τοϋ όνο- I

(4) Π«υ». V, 4, 4.
(2) Ό  Δελφικός θεό; έιτωνομάζετο iv Ό -  

λυμπ(^ Οέρμι ος  δηλ. Οέσμι 0 ς (Παυβ. V 
15, 4) ώ; αίτιον τ&ν θεσμών, καί ή έκεχει- 
ρία εκαλείτο χβτά τόν Ησύχιον xal G ερμά 
(τά θ εσμά). I

(3) Παυσαν. V, 20, 1. Πρβλ. Πλούταρ. 
Λυκούργ. κ. |

ματος τοΰ 'ΐφίτου ήτο γεγραμμένον καί τό 
τοΰ Λυκούργου* αυτη δέ ε(ν* έπίσημος 
μαρτυρία, «ν καί ούχί έκ τής έττοχής άμ« 
φοτέρων τούτων, βεβαίως δμως λίαν άρ* 
χαία. ‘Η έκ^ειρία έπρεπε νά καταπαύσ^ 
τάς έχθροπραξίας δχι μόνον κατά τήν διάρ
κειαν τής έορτής, άλλά καί ίλη ή χώρα έν 
·? εύρίσκετο τό Ιερόν έπρεπε νά θεωρήται 
παρά πάντων τών τιμώντων αύτό, ώς χώρα 
άνήκουσα είς τόν θεόν, ώς ύπάρχουσα Οπό 
τήν ιδιαιτέραν αύτοΰ έίητήρησιν καί διά 
τοΰτο απαραβίαστος. Ούδείς ήδύνατο νά έ- 
πιτεθή κατ’ αύτής διά τών δπλων' 6 πα
ραβάτης έθεωριΐτο ώς έπι κατάρατος, ώσκύ* 
τως δέ καί πδς δστις δέν έβοήθει τούς Η» 
λίους κατ αύτοΰ. Φιλικοί στρατοί «Αναγκα
σμένοι νά διέλθωσι διά τής χώρας τι«ν, έ
πρεπε νά καταθέσωσι τά δπλα εις τά οόν«' 
ορα καί νά λάβωσιν αύτά άμα πάλιν έζήρ> 
χοντο (1). Τοΐς θεσμοίς τούτοις, οΐτινες έ- 
μελλον νά καταστήσωσι τήν νΗλιδα χώραν 
τής ειρήνης, συνάδει καί τό περί τοϋ 'Ολυμ
πιακού μαντείου λεγόμενον, δτι δηλ. £ν έπο- 
λέμουν Ελληνες καθ ‘Ελλήνων δέν έπετρέπε* 
το νά έρωτδται 7«ρί τοιούτων πολέμων. ‘U 
άρχή αυτη τοΰ μαντείου έθεωρΰτο ίσχύουσα 
καί έν τή έποχή έτι τοΰ Σενοφώντος (2), 
hi καί τότε τό Ιερόν τοΰ Διός δέν άπέφευγε 
νά λαμβάνϊ) πολλά δώρα έ* τών νικητών 
τοιούτων πολέμων (3). ’Αλλ’ ή χώρα έ
παυσε πρό πολλοΰ διατελοϋσα έν είρήν^, 
άφοΰ μάλιστα καί αύτό τό έδαφος έφ’ ου 
έκειτο ή ’θλυ{/.πία άφτρρέθη διά κατακτή- 
σεως έκ τών Πισατών Οπό τών ’Ηλείων βύ- 
θΰς μετά Tfo κάθοδον τών Δωριέων* Αν δέ 
καί μετά ταϋτα συνδεθέντες οΐ 'Ηλεϊοι ήδύ- 
ναντο ν» θέσωσι τίιν άρχήν τοΰ άπαραβιάστου 
τής χώρας των, οι Πισάται δμως δέν έθεώ
ρουν εαυτούς ύποχρέους νά σεβασθώσιν αύ-

(<) Ιτράβ.  V III σ. 357. Πρβλ. Πολύβ. IV, 
73. Διοδώρ. τεμάχ. βιβλ. V II τόμ. IV σ, 
18 Βίρ.

(2) Ξενοφ. έλλην. III, 2 , 22· οτι ή αυτή 
άΡχήϊ»Χ0»β xal δ(ά τά Άλλα μαντεία, ώςτινε;
π . χ . Meiners, Cesch. aller Rclig. II, 684·
καί μετ’ αύτόν δλλ<Η άποφαίνονται, εΤν*
ιίλάνη.

(3) Παραδείγματα ΐδ. παρά Παυσαν. V,
<0, 2. 23 , 6. 24, 1. 26 , 1. 27, 7. VI, 19, 
9. 21, 2.



τήν καί έδοκίυ.ασαν πολλάκις, κατά τήν 
όγδόην καί ίβΜμην έκατονταετηρίδα, ένί- 
οτ* μάλιστα ούχΙ ματαίως νά άνακτήσωσι 
τήν προτέραν των ιδιοκτησίαν, οδ
τέλος έν ϊτ κ  6 4 1 , χατώρθωσαν ol ΗλΛΟι 
νά χατανικήσωσιν αυτούς χαί νά καταστρέ- 
ψωσι τήν π<5λιν των (1). "Εχτοτί δέν έ- 
σκέφθησαν πλέον και αύτοί νά διατηρήσω- 
σιν έκείνην τήν άρχαίαν ειρήνην. Καί αυτός 
δέ ό ναός τοϋ Διός, οίχοδομηθείς ύπό τοΰ 
’ΐΐλείου Λίβωνος χαί αποπερατωθείς την 86 
’Ολυμπ. (4 3 3 ) μετά τοΰ αγάλματος τοϋ 
θεοΰ, τοΰ άξιοθαυμάστου ϊργου τοϋ Φειδίου, 
ήσαν μνημεία τών νικών, άς άπέχττραν 
μαχόμενοι κατά τών πέριξ χωρών, έκ τής 
λείας τών όποίων έπλήρωσαν τά  έξοδα έ- 
χείνων τών έργων, ‘fl Ιστορία παριστδ αυ
τούς ήμϊν συχνότατα περιελθόντας εΐς πό
λεμον (2)' καί αύτό δέ τό άλσος τοΰ Διός 
έγένετό ποτε τό θέατρον πολέμου τινός με
ταξύ αύτών καί τών άλλως ώς έπί τό πλεΐ- 
ατον πεφιλιωμένων μετ’ αύτών Σπαρτια
τών (3).

Καλλίτερον α π ’ έναντίας διετηρήθη ό 
όρισμός έκεϊνος τής έχεχειρίας, δστις έν και- 
ρω τής έορτής διέταττεν ασφαλή συνοδίαν 
καί δι’ έχθριχής χώρας, είς δλους έκείνους, 
οϊτινες παρεγίνοντο είς τήν έορτήν ή ή ’ο 
λυμπιακή έκεχειρία. ’Εν ττί είσόδω τοΰ 
ναοϋ, 6ν ό Λίβων εϊχεν οικοδομήσει, ϊστατο 
άγαλμα τοΰ ’ΐφίτου, ftv ή εκεχειρία έν 
μορφή θεότητος, έστεφάνωνεν. "θτε έπλησία- 
ζεν ή έορτή έπεμπον οί ’Ηλεΐω άγγέλους 
καθ’ ό'λας τάς έλληνικάς πολιτείας, ϊνα 
άναγγείλωσι ταύτην* έάν ή άγγελθεΐσα έκε- 
χειρία παρεβιάζειο Οπό τίνος πολιτείας, εϊ- 
χον τό δικαίωμα νά έπιβάλωσιν είς αυτήν 
χρηματικήν ποινήν, ήτις άπεδίδοτο είς τόν 
θεόν, ήδύναντο δέ νά άποκλείσωσιν αύτήν 
νά λαμβάνν) μέρος είς τήν έορτήν μέχρι τής 
άποτίσεως. Τό δικαίωμα τοΰτο μετεχειρί- 
σθησάν ποτε καί κατά τών Σπαρτιατών, 
δπερ καί ουτοι δέν διεφιλονείκησαν, άλλά 
μόνον διϊσχυρίσθησαν δτι δέν εϊνε άξιοι τ ι
μωρίας, διότι δέν ήγγέλβν) είς αυτούς έγ- 
καιρως ή εκεχειρία. Καί δ ι’ άλλος Ιτ ι πα-

(1) Παυσαν, V, 4, 5.
(2) Ό  αύτόί V, 20, 2. 27, 7, III, 8, 2· 

Ξίνοφ. έλλ. VII, 4, 23 κ. έ.
(3) Θουχ. V, 49.

ραβάσεις τών διατάξεων τών άναφερομένων 
εΐς τάς έορτάς χαί τούς μετ’ αύτών σύνδεο- 
μένους άγώνας, έδικαιοΰντο οί ΗλεΤοι νά 
έπιβάλωσι χρημα-ηκάς ποινάς* είς τό δι
καίωμά των δέ τοΰτο ύπερησπίζοντο χαί 
διά τοΰ κύρους τοΰ Δελφικοΰ μαντείου. *Οτε 
ποτέ ol ’Αθηναίοι ήρνήθησαν νά πληρώσωσι 
τιμωρίαν τινά έπιβληθεϊσαν είς αύτούς, ένεκα 
τοιαύτης παραβάσεως, ό έν Δελφοΐς θεός ή- 
πείλησεν δτι δέν θά άποκριθή αύτΟΙς είς οΐαν- 
δήποτε έρωτησιν μέχρις οδ πληρώσωσι τήν 
ποινήν* καί ol ’ΑθηνοΛοι ύπακούσαντες έ
πλήρωσαν ( 1 ).

Δέν δυνάμεθα νά άποδείξωμεν πώς προϊ
όντος τοΰ χρόνου πάντοτε περισσότεραι τών 
έλληνικών πολιτειών παρωρμήθησαν νά 
μεθέξωσι τής έορτής τών ’Ολυμπίων καί νά 
άναγνωρίσωσιν, δπερ ήτο άναπόφευκτον, τά 
κατά τούς θεσμούς* δτι δμως τοΰτο συνέβη 
κατ’ όλίγον εϊνε βέβαιον, κατά τούς χρό
νους δέ, πε^ί ών έχομεν άκριβεστέραν γνώ- 
σιν, φαίνεται ή έορτή σαφώς ώς κοινή έλλη- 
νική, είς ήν πανταχύΟεν συνήρχοντο δχι μό
νον ευσεβείς, θεατοί, άγωνισταί, άλλά καί 
έκ τών πολιτειών έπέμποντο θεωρία;. —  
Τοιαΰται θεωρίαι έπέμποντο άλλως, ϊνα πα - 
ρατηρήσωμεν τοΰτο άμέσως ένταΰθα, καί 
είς τάς άλλας έθνικάς έορτάς καί δχ ι μό
νον είς ταύτας, άλλά κυρίως καί εΐς πολ- 
λάς άλλας έξωτεριχάς έορτάς έν πεφιλιω- 
μέναις πολιτείαις, ϊνα έν όνόματι τής πο
λ ιτ ε ία  των προσενέγκωσι θυσίαν καί λάβω- 
σιν άλλως μέρος. Διά τάς θεωρίας έξελέγοντο 
έπιφανεϊς τινες καί πλούσιοι άνδρες, ποτέ 
μέν περισσότεροι, ποτέ δέ όλιγώτεροι, ών 

ίρχεν ώς Αρχιθίω ρος *Αρχεθέ<ύτ 
ρος), ol λοιποί έκαλοΰντο Σντθέωροι. Τά 
έξοδα κατέβαλλε μέν κατά μέγα μέρος ή 
πολιτεία, έπεδή δμως έθεωρεΤτο τιμή νά 
άποστέλλωνται είς τοιαύτας υποθέσεις δσον 
τό δυνατόν πλούσια καί έπιφανεϊς, διά 
τοΰτο χαί ό άρχιθέωρος παρωρμδτο εΐς ούχΙ 
μικράν δαπάνην καί χαρακτηρίζεται τό έρ- 
γον τοΰτο ώς είδος λειτουργίας (2 )* τό* έ- 
κουσίως δέ προσφέρεσθαι έθεωρεΐτο ώς πα
τριωτική φιλοτιμία. Εΐς τόν κόσμον τής 
θεωρίας άνήκον έκτός τής πολυτελούς έν *

(1) Παυ<χαν. V, 2 f , 3.
(2) Πρβλ. τόμ. Κ. σ. 463 καί EoeclUl 

Slaalsbaot lu ll I «. 300 x. έ.

δυμασίας ,χαί τής πολυαρίθμου υπηρετών 
συνοδίας καί πολυειδί σκεύη, άπερ μετεχει- 
ρίζοντο είς τάς πομπάς καί τάς h -ίχς. ‘Εν 
Αθήναις διετηρήθη προμήθΐΐα το-.ούτων είς 

ϊδιον οικοδόμημα έν τω Πομπείω. ‘II πο
λιτεία, έν τ-?ί έπικρατεία της όποιας έτε- 
λεΐτο ή έορτή, έδέχετο τοΰ; θεωρού; <ο; ξέ
νους* μνημονεύονται ενίοτε καί θεαροδΰχοι 
οϊτινες έφρόντιζον περί αύτών ( 1 ). Εν 
ταΐς ρ-εγαλειτέραις καί ύπό π-ρισ^οτέρων 
έπισκεπτομέναις έορταΐ; δέν ητο πολλάκις 
δυνατόν νά δώσωιιν εΐς τού; ξένους τούτου; 
κατάλυμα καί τροφήν* καί διά τοΰτο κατε- 
σκευχζον δι αυτού; καί την συνοδίαν των 
σκηνάς καί μόνον έκαλοΰντο ύπό τη ; πολι
τείας είς ήν εστάλη 7αν εΐς δεΐπνον καί εί- 
στιώντο. Εν Ολυμπία άναφέρεται έ σ π α τ ό
ρων, ό'περ ήν ώρι^μένον διά τοιαΰτα δεϊ- 
πνα (2 ).

4ί1 έοοτή τών Ολυμπίων έωρτάζετο άπό 
τή ; άνανεώίεώ; τη ; δ·.ά τοΰ Ιφίτου κατά πεν- 
ταετηρίδα δηλ. μετά τετραετή περίοδον κατά 
παν πέμπτον ετος. Αυτη επιπτεν έν τνί αρ
χή  καί τώ  μ,εσω όκταετοΰς έμβολίμου περιό
δου έξ 99  σεληνιακών μηνών, ήτι; διγρεΐτο 
είς δύο άνισα ήμίση δηλ. είς 5 0  καί 4 9  μή
να; καί μάλιστα επιπτεν εναλλάξ είς τό τέ
λος ή τήν αρχήν τοϋ ετου;. Οί μήνες, καθ’ 
οΰ; επιπτεν, ήσαν ό Παρθένιο; έν τέλει καί ό 
Απολλώνιος έν άρχή τοϋ έτους. 'Ωρα δε τοΰ 

έτους, τό φθινόπωρον καί μάλιτα ή π>,ήθου"α 
σελήνη ευθύς μετά τάς ήλιακάς τροπάς (3). 
‘Η διάρκεια τή ; έορτή; τό πρώτον ούια βρα- 
χυτέρα, έπεξετάθη κατόπιν τουλάχιστον είς 
πέντε ισως καί £ξ ή επτά ήμέρας (4). Τό
πος τή ; έοίτή; ήν ή *Αλτι;, δά?ος ιερόν έ
π ί τίνος πεδιάδος, πλησίον τοϋ Αλφειού πο
ταμού, είς δν έχύνετο ό άπό τίνος πλησίον 
λόφου καταρρέων ρύαξ Κλάδεος. Ε/. τών 
πέριξ λόφων, ό εϊ; έκαλεΐτο "Ολυμπος, ό έ
τερος, ό καί συχνίτερον άναφερόμ.ενος, Κρό- 
νιον. ‘θ^ό ; δέ έκ 3 0 0  σταδίων ή 7 1 /2  μ.ι- 
λίων, Ιερά όδός, συνέδεε τό άλιος τ /j πόλει 
Η λ ^  Αύτό τό άλσος είχε πληρωθή ύπό

(1) B5ckh Corp. Inscr. I 593. II <r. 
459.

(2 ) Πβυταν. V, 15 κ. έ.

(3) Bdckh, die Mondcyclen der Gr. a. 16.
(4 ) Σ /ολ . ntvS. Ό λ .  V, 8 κ*ΐ 14.

πολυαρίθμων ιερών, έν οι;, έκτός τού κυρίου 
ναοΰ τοΰ Αιος έξαίρονται ν)ίω; 6 ναος τνίς 
"ΐΐρας καί τό Μητρώον rt ό νχό; τ ίς  [ΛΤϊτρός 
τών θεών’ ττρος τούτοις ΰπνίρχε πλήθος %ω- 
[Λών θεών τε κα: ήρώων, προ πάντων ό [λέγα; 
προς όλοκαυτω^ιν έοψ,ός τοΰ Διό;, ο^τις c~r-  
ριζό'Λενος έπί βά?εω; 1 2 5  ποδών r/;v περί
μετρον, υψοΰτο μέχρι; 2 2  π οί. Μόνον είς 
τους άντρας έπετρεπετο v i άναβώ^ιν επάνω, 
είς δέ τάς γυναίκας καί τοΰ; παΐδα; μέχρι 
τής ποοθύ'εω; $ τοΰ Ου ι̂ας-ν,ρίου, δπερ *?|ν ύπό 
τόν ζωμόν έπί τ ις  βάσεω; καί οπού τά ζώα 
έσφάζοντο* τά πρός Ουρίαν μέρη τών ζώων 
άνεβίβαζον μετά ταΰτα έπί τοΰ βωμοΰ. Ίίτλ  
τούτου έκαίοντο διά ξύλων λεύκης" διότι, ώ; 
ελεγον, ο ϋρακλνΐ; κατα πρώτον του το '-ο 
δένδρον έφερον έκ τοΰ Αχέροντος καί άπο 
τών ξύλων αύτης avr/pOr, τό πρώτον πΰρ 
πρό; Ουρίαν τώ Aft έν ’Ολυμπία (I ) . ’Εκ 
τών λοιπιον ζωμών μνημονευτέοι ετι πρό 
πάντων βωμός τι; όλων τών θεών καί οί ί \  
διπλοί βίομοί, τό καλούμ,ενον δωδεκάΟεον 
επί τοΰ Κρονιου, έ^ ών ό εί; άνηκε τώ Α:ΐ 
καί Ιΐο^ειδώνι, ό ετερος τ*?, "ΐίρα καί ’Αθήνα, 
ό τρίτος τω Απολλωνί καί ιΙ£ρμν(, ό τέταρ
τος τώ Διονύ^ω καί ταΐς Χάρισι, ό πέμπτος 
τνί ’Αρτέμιδι καί τω ’Αλφειω, ό έκτο; τω 
Κρόνω καί τ ’{ί ίίρα (2). ’Επί πάντων τού
των τών βωμών τών θεών καί ηρώων έΟυον 
οί Ιΐλεΐοι κανονι/.ώ; άπαξ τοΰ μηνός, άν καί 
έν μέρει μόνον άναιμάκτου; θυσίας, λιβανω
τόν καί πόπανα έξ αλεύρου καί μέλιτος άνα- 
μεμιγμένα* τά θύματα έκαλύπτοντο υπό 
κλάδων δάφνης καί έσπένδετο οίνος, έκτός 
κατά τάς έπί τοΰ βωμού τών Νυμφών, όλων 
τών θεών καί της Δεσποίνη; θυσίας. Τών θυ
σιών έπεμελεΐτο εΐ; πρός τοΰτο έ/άστοτε 
εκλεγόμενος άρχων, ό θειμυ.Ιος, 8ν έβοη- 
θουν μ ά ν τ ε ις  τινές καί εΐς έξηγητη;* ή δέ 
προμήθεια τών άπαιτουμένων ξύλων άνετί- 
θετο τω ζνΑ εΐ  (3).

411 κατά πενταετηρίδα τελουμένη έορτη 
τοΰ Διός δινιρεΐτο είς δύο μέρη, τό θρησκευ
τικόν καί αγωνιστικόν. Περί τοΰ θρησκευτι
κού δπερ, ει καί κατά φύσιν *̂ ν τό 
κύριον, δμως ολίγιατα γνωρίζομεν άκριβώ;’

(1) Παυσαν. V, 13, ΰ> κ. έ. 14, 3.

(2) Σχολ. Πινδ. Ό λ .  Υ , ΐ ό . Χ , δ Ι .
(3) Παυσαν. V, 15, 10·



διότι τό αέρος τοϋτο έκίνει βεβαίους τό ενδια
φέρον τών ‘Ελλήνων όλιγώτιρφ τών αγώ
νων, οϊτινες πράγματι ήδύναντο νά θεωρών- 
ται ώς (/.(α κοσμητική προσθήκη. "Οτι δέ αί 
μέγισται θυσίαν άπεδίδοντο τώ  Διΐ, οϊκοθεν 
εννοείται, καθόσον μάλιστα προσεφέροντο θυ- 
cixt, ούχί μόνον Οπό τών ’ΐΐλείων, οϊτινες έ- 
φρόντιζον περί τ*?ς εορτής και ύπό τών θεω
ρών τών πολιτειών, οϊτινες άπεστάλησαν νά 
συνεορτάσωσιν, άλλά καί υπό τών ίδιωτών, 
οϊτινες ηλθον ή ώς άγωνισταί ή ώς Οεαταί. 
Πρός τούτοις δεν παοημέλουν καί τών λοι
πών θεών καί ήρώων, έκαστος τών όποιων 
έλάμβανε τά προσφερόμενα εις αύτόν δώρα 
κατά τόν βαθμόν τίίς λατρείας, ·?ΐν άπέδιδον 
αύτψ η κατά τΛν δύναμιν τών ευσεβών. Τίνι 
τρόπω όμως καί κατά ποίαν τάξιν έξετε- 
λοϋντο καί πώς αί διάφοροι Ου^ίαι κατά τάς 
διαφόρου; ήμέρας τής εορτή; διαιρούντο, δέν 
δυνάμεθα νά εϊπωμεν. Τοσοΰτον μόνον, ώς 
φαίνεται, εϊνε βέβαιον ( 1 ), ότι άπό τής 77 
Ολυμ. προηγείτο τής μεγάλης τοϋ Αιός θυ

σία ;, μέρος τών άγώνων καί μάλιστα τό πέν- 
ταΟλον καί ή ιπποδρομία, οί δέ λοιποί εϊ- 
ποντο. ΙΙώς έτελοϋντο έν άρχαιοτέροις χρό- 
νοις, δεν δυνάμεθα νά άνεύρωμ-εν μετά βε
βαιότατος, άλλ’ ουτε αρμόζει νά δοθώμεν εν
ταύθα εί; έρευνας.

‘Ω; πρός τοΰ; αγώνας άρκεΈ πρός τόν σκο
πόν μας νά παραθεσωμεν μόνον έν συντομία 
τά διάφορα είδη αυτών.—  ‘θ  πρώτος άγων 
καί μαλιστα, κατά τινα άμφιβολωτάτην πα- 
ρχόοσιν, ό μόνος ην τό στάδιο ν, ά'περ περιε- 
λάμβανε μήκος G00 ολυμπιακών ποδών. Οί 
δρομείς τεσσαρε; όντες καί εκλεγόμενοι έκά-Ν > i t
στ^τε σια κλήρου, ϊσταντο πλησίον άλλη· 
λων έπί τνί; διά γραμμής σεσημειωμένης θέ- 
σ:ω; τοϋ όρμητηρίου. Τό τέρμα ητο έπί τοϋ 
ετέρου άκρου τοϋ δρόμου, όπισθεν τοΰ όποιου 
έ/.αΟηντο οί κριταί τοϋ άγώνος. Οί νικησαν- 
τες εϊ; τοϋ; διαφόρου; χωριστού; δρόμου;

(I)  Παυσαν. V, 9, 3. Τό χωρίον εΤνε έλλβι- 
τΛ; και συμπληροϋται ούχί άπιθάνως ώ; έξ^ς; 
« ΟύεσΟαι τψ Οεί?> ίερεΤα πεντάθλου μέν καί 
» δρόμου χαν ιππέων ίίστερ* [τ&ν δέ λοιπήν
* πρότερα] αγωνισμάτων·» άλλ’ εΤνε έπίσης 
όυνατόν νά συμπληρώσωμεν καί τάνάπαλιν: 
«πεντάθλου μέν καί δρόμου τών ιππέων [πρό- 
» τερα, τών i i  λοιπδιν] ΰ7τ=ρα άγιυνισμάτων. ν

τοί>ς συναγωνιστάς των, παρετάσσοντο εις τε- 
λευταίον άποφαβιστικόν άγώνα καί δστις νΰν 
πρώτος ί  φθάνε τό τέρμα άνηγορεύετο σταδιο- 
νίκης. ’Εν τ?ί 14 ’ολυμ π . είστ$χθη καί ό 
όίαυΛος, καθ’ 8ν οί δρομείς ίπρεπε νά φθά- 
σωσι τρέχοντες περί τό τέρμα είς τό σημεΤον 
έξ ού ώρμήθησαν" εις τήν εφεξής δέ ’Ολυμπιάδα 
εΐσήχθη ό όόΜχος \  ό μακρός δρόμος, καθ’ 
6ν έπρεπε νά διατρέξωσι τό στάδιον πολ- 
λάκις. Οί δρομείς έν προγενεστέροις χρόνο ις 
εϊχον καί περίζωμα περί τήν όσφΰν, άπό τής 

. 1 5  δμως όλυμπ. έγένετο συνήθεια νά τρέ- 
χωσι καί άνευ ταύτης δηλ. δλως γυμνοί. 
Μεγαρεΰς δέ τις "Ορσιππος καλούμενος, ΰπ’ 
άλλων δέ Λάκωντις * Ακανθος άναφέρεται ώς 
πρώτος δοΰς τό τοιοΰτον παράδειγμα. Κατά 
τήν 6 5  ’Ολυμπ. εΐσήχθη καί ό όπΜ της δρό
μος, καθ’ δν οί τρέχοντες έφερον άσπίό'α, 
περικεφαλαίαν καί περικνημίδας’ μετά ταϋ
τα  δέ οτε ή φυλή έξησθένησεν μόνον άσπίδα. 
Κ,ατα τήν 18 Ολυμπ. εισή^θη τό jtiyxit-  
e jo r ,  συνιστάμενον έξ άλματος, δρόμου, δι
σκοβολίας, άκοντισμοϋ καί πάλης. Λιά τό 
άλμα άνεβαινον οί άγωνισταί έπί τίνος Οψω- 
ματος ( βατήρος) όπόθεν άνευ όρμής, άλλά 
μόνον έ^λειψοειδεΐς μετάλλινους dJtijpa?  
πάλλοντες έν ταϊς χερσίν, ϊνα ουτω δώσωσιν 
είς τό σώμά των ώθησιν, έπρεπε νά ΰπερπη- 
δήσωσι τό ώρισμένον διάστημα, υπερ δέν ητο 
βραχύτερον τών 5 0  ποδών. ‘θ  δρόμος ώς 
μέρος τοϋ πεντάθλου ην μόνον ό άπλοϋς, έ» 
τής μιας άκρας τοΰ σταδίου μέχρι τής έτέ- 
ρας. ‘Ο δίσκο; ην μετάλλινη πλάξ όμοία μι
κρά ασπίδι* οι δισκοβολοϋ ντες άνεβαινον έπί* 
ση; επι τίνος υψώματος καί έπειρώντο έντεΰ- 
θεν νά ρίψωσι τόν δίσκον όσον' τό δυνατόν 
μακραν. Εν τουτω ελαμβάνετο ΰπ οψιν μό
νον τό μήκος τής βολής, έν δέ τώ  άκοντισμώ 
ή επιτυχία τοΰ σκοπού. Τής πάλης νά δώ- 
σωμεν λεπτομερεστέραν περιγραφήν δέν φαί
νεται άναγκαϊον, παρατηροϋμεν δέ μόνον ότι 
άπαντα ούχί μόνον ώς μέρος τοϋ πεντάθλου, 
άλλά και καθ έαυτήν καί μάλιστα ώσαύ^ 
τως άπό τ ί;  18 Ολυμπ. Κατά τήν 23  0·

τινοι, ίμασι, οϊς "ροσ^τεΟησαν ύστερον καί 
μετάλλινοςογκοι* κατά δέ τήν 33  Ολυμπ, 
το ztciyxpuzioy*9 δηλ. πάλη μετά πυνμα^ 
Χι* 5 · ~  Α,πο ττί; 2 7  Ολυμπ. ^γωνίζοντίΐ

δχι μόνον άνδρες, άλλά καί παιδες δρόμω 
κα; πάλτι* άπό της 3 8  Ολυμπ. και είς τό 
πένταΟλον, δπερ όμως πάλιν ταχέως κατηρ- 
γν50η* άπό της 4 1  Ολυμπ. είς την πυγμήν, 
άπό της 1 4 5  Ολυμπ. και είς το παγκρά- 
τιον.

Οί ΙχπιχοΙ αγώνες είσηχθησαν κατά π ρ ώ 
τον κατά τήν 2 5  Ολυμπ. καί μάλιστα τε- 
θρίππω άρματι. Τό ίπποδρόμιον ε ί/ε  πιθα
νώς διπλάσιον μήκος τοΰ σταδίου καί π λ ά 
τος 4 0 0  περίπου ποδών. Τά άρματα  άν έ- 
ζευγνύοντο διά τελείων ίππων, έπρεπε νά 
διανύσωσι τον δρόμον περί τό έν τέλει τής 
όδοΰ ίστάμενον τέρμα μέχρι τής βαλβίδος 
δο>δεκάκις. Μετά ταΰτα δέ κατεστάΟησαν 
και ίπποδρομίαι διά πώλων ϊππων, οϊτινες 
έ'πρεπεν όκτάκις μόνον νά διανύσωσι τόν δρό
μον. Εκτός τούτου ύπήρχον καί ίπποδρομίαι 
συνωρίδων, αρμάτων έλαυνομένων Οπό ήμιό- 
νων, ϊππων μόνον, άπό τών όποίιον κατέβαι- 
οί ιππείς περί τό τέλος του δρόμου καί κρα
τούντες τά  ηνία είς τάς χεϊρας ώφειλον νά 
παρατρέςωσι καί άλλαι τινές ποικι/.ίαι, τάς 
όποία; δέν θά άπαιτησωσιν οί άναγνώσται 
νά μάθωσι. Προσέτι άπαντώσιν αγώνας κη- 
ρύκων καί σαλπιγκτών, περί ών δεν φαίνε
ται άναγκαϊον νά ειπωμεν πλείονα ( 1 ).

Λ. Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΤ

(Ί )  ΣαλπιγκτοΟ τινο; λόγον άξιου δυνάμεΟα 
νά ποιήσωμεν μνείαν έν ύποσήμειώση τουλά
χιστον, τοΟ έκ Μεγάρων Ήροδόρου, δστι; έ- 
«ύσα συνάμα εΐ; δύο σάλπιγγα; καί τόσον Ισχυ- 
ρί&ς, ώστε δέν ήδύνατό τις νά μέντι πλησίον 
του. Ένικησεν ούχί όλιγώτερον ή εξ και δε
κάκις εΐ; τοΰ; τέσσαρα; έΟνικοΰ; άγώνα;, κατ’ 
άλλου; δεκάκι;, εΥσΟιεν ομω; καθ’έκάστην οκτώ 
λίτρα; κρέατο;, αναλογώ; δέ άρτον και οΐνον. 
Τό ανάστημά του ^ν τεσσάρων έλλ. πήχεων, 
Πολυδεύκη; IV, 89. πρβλ. ΆΟήν. X , 7, σ. 
415. Έ ζ η  δ’ ουτος κατά τό τέλο; τ^; ί  π. 
X . έκατοντ$ετηρ(δο;.

Ο Ο Μ Η Ρ Ο Σ

ΠΚΡΙ

α)

Ο λίγα ι έκ τών σημαινουσών ηδη £Jw.' 
ληνίόων πόλεων ηύτ^χησαν νά υανηδώσιν 
άπό τά χείλη τοΰ αθανάτου ποιητοΰ τής 
Ιλιάδος καί οδυσσείας. Κίζεύρομεν δέ ότι 

πασα έκείνου λέςις είναι πολύτιμος, είναι 
είς τών άδαμάντων τοΰ μοναδικού ποιητι
κού στέμματος δπερ στέψαν άπας τή ; ‘Ε λ
λάδα κατέστησεν αύτήν ές άεί σεβαστήν καί 
άνάσσουσαν έν τη πολιτεία τών yea ακάτων• ι 11 I \
καί τής ποιήσεως.

IMo7wOv0Ti δέν ύπάρν ει σπιΟααή CJίλλη-cv tw
νίδος γής, ήτις δέν παρεστάθη μάρτυς έν
δοξου τινός γεγονότος ή δέν έχρησίμευσε 
λίκνον επίσημου ποιητοΰ ή σοφού, ή περί 
ής δέν εκαμε λόγον ή «ρχαιότης, αί Κυ
κλάδες ούχ ήττον κατέχουσι ποιητικωτά- 
τας σελίδας εν τε τ·/; μυθολογία καί ττ, ι
στορία. ‘Ιίκάστη αύτών εχει συνδέστι τήν 
ιστορίαν τ/ις μετά ιερών καί μυθικών άνα- 
μνήσειον. c0  έπισκεπτόμενος κατά τήν άρ- 
/α ίαν εποχήν τήν Δήλον ήσπάζετο τό έδα
φος τοΰ ορού; αύτ7,ς Κύνθου δπου έτέχθη. ύ 
’Απόλλων, μετκ σεβασμού δέ έθεώρει τό 
μέρος ένθα ή Λητώ υπέφερε τάς ωδίνας τοΰ 
τοκετοΰ, ό φθάνων τότε είς Κέαν ευρισκς 
συγγενείς τοΰ Σιμωνίδου, συμπολίτας τοΰ 
ΙΙροόίκου, απογόνους τοΰ ήδυεποΰς Βακχυ- 
λίδου» Τό ονομα τή; Νάξου, τ^ς Σερίφου 
καί άλ),ων νή;ων τοΰ Αιγαίου έπικοσμεΐ έ- 
πιχαρίτο^ς τάς σελίδας τής μυθολογίας καί 
της ποιήσεως καί αύτλ δέ ή ΣΓφος, καί τοι 
μή διατη ;ήσασα ϊχνη τή; άρχαίας αυτής 
όλβιότητος καΟείξεν ώραίαν άλλά περίεργον 
σελίδα έν τνί περιωνύμω εποποιία τοΰ ε
παίτου ποιητοΰ της Ιωνία;. Καί δντως, 
τίς, έπισκεφΟείς τήν Σΰρον πρό τινων δεκά-

’(J )  ‘Απόσπασμα ανεκδότων «Σημειώσεων* 
περί τ7ί; νήσου Σύρου ύπό Τιμ. Ά μ π ελ β , οη- 
μοσιευθέν έν τφ  ‘Ελληνικφ Ήμερολογίψ, I. 
Κ. Χούμη, περί οΰ διελάβομεν έν τφ  προ- 
χΟεσινφ ούλλψ. Σ. Σ. Β.



δων χρόνων καί μή άναγνούς τά  περί αύτης 
ύπό του ‘Ομήρου λεχθέντα, ήθελεν ύποθέ- 
σει δτι ή άδεντρος καί άνυδρος αυτη νήσος 
•Jjtov άλλοτε νήσος τών μακάρων, τμήμα 
επιγείου τινός παραδείσου ; Τίς βλέπων 
γυρνάς ήδη τάς ^άχεις τών βουνών ήθελε 
φαντασθή δτι άλλοτε περΟΐχον άλση κα
τάφυτα, δτι ήκουόν ποτε τά  βελάσματα ά- 
ναριθμήτων ποιμνίων, δτι έχρήαίμευον ώς 
κατοικητήρια ανθρώπων ύγιεστάτων καί 
βαρυνομένων τήν ζωήν Ινεκα της είς μέγα 
μάκρος παρατάσεως αύτη ς; *Αλλ’ 6 και 
σήμερον βλέπων τήν νήσον καί άναγινώσκων 
άφ έτέρου τόν πανηγυρικόν 8ν υπέρ αύτης 
πλέκει 6 "Ομηρος δέν πρέπει νά τρίβγ, ού
τως είπεΐν, τούς όφθαλμούς ποό τής έπελ- 
θούσης μεταβολής;

Τινές τών σχολιασάντων τών πολλών 
άνοίζαντα τούς όφθαλμούς τυφλόν "Ομηρον, 
εύρόντες υπερβολικήν τήν έν τ?ί ’οδυσσεία 
πεοι /ραφήν τής νήσου Σύρου ήρχισαν νά άμ- 
φιβάλλωσιν άν περί τής σημερινής ταύτης 
νήσου πρόκειται, ή περί άλλης τινός άφα- 
νισθείσης ές ήφαιστείου ένεργείας(!) ή κει- 
μένης παράτινα ’Ορτυγίαν νήσον τών Συ
ρακουσών. ’Α λλ’ ol άνατέμνοντες τούς ποιη- 
τάς σχολιασταί καί γραμματικοί δέν εύρέ- 
δησαν πάντοτε είς τήν εύχάριστον θέσιν τοΰ 
νά δίδωσι τό πνεύμα τών ύπ' αύτών άνα- 
τεμνομένων. * Ολίγοι έκ τών σοφών σχο- 
7,ιαστών κατορθοΰσι νά διαλευκάνωσι τά 
σκοτεινά τών αρχαίων ποιημάτων τεμάχ ια, 
έν ω άλλοι τινές άπ* έναντίας προσθέτουσι 
σύγχυσιν και σκότος εις αύτά.

4ΙΙ γλώσσα τών ποιητών μή μιμουμένη 
τόν έπί της γής βηματισμόν τής βαρείας 
χελώνη; νΐ τοΰ πεζοτάτου βραδύποδος α ί
ρεται ενίοτε λίαν υψηλά, λαμβάνει εικόνας 
ζωηράς, διαχέει είς ταύτας τό ποιητικόν λε
γόμενον μεγαλεΐον και ουτω καθιστά παρά 
τοΐς διϋλίζουσι τόν κώνωπα γραμματικοΐς 
τήν πιθανότητα αμφιβολίαν. Τά άλματα 
τών ποιητικών μεταφορών καί περιγραφών 
εινε ένίοτε τοσοΰτον τολμηρά ώ^τε φαίνεται 
παραλλασομένη ή δψις τών αντικειμένων. 
L0  Βνργίλιος π. χ . έν τφ  Γ \  βιβλίω της 
Αινειαδος ονομάζει την Πάρον χιονώδη* 
βεβαίως ή μείλιχος ατμόσφαιρα ού μόνον 
της Παρου αλλά καί πασών τών Κυκλάδων 
σπανιω; φιλοξενεί έπί τών όρέων αύτών τάς 
μονίμους, ούτως εΐπεΐν, χιόνας, ώς ό "θλυμ-

πος κλπ , τό δέ χρώμ* τών ντίσων μακρόθεν 
προσφέρει τήν γλυκυτέραν καί κυανόλευκον 
ένίοτε άλλά πάντοτε ήπίαν θέαν* τ ί δμως 
έκίνησε τόν Βιργίλιον νά όνο|λάσνι τήν άμπε- 
λόφυτον Πάρον χιονώδη; Αντί πάσης άλ
λης έρμηνείας παραλόγου πρέπει νά συμφω
ν ώ  τις μετά του Ευγενίου κα&’ δν ώνομά- 
σθη ούτως ΐνεκα της λευκότητας τών έν 
τοΤς λατομείοις αύτης μαρμάρων. Πόσος έν 
τούτοις ύποθέσεις ίχουσι κάμει —ί δύνανται 
νά κάμωσιν ot σχολιασταί έ ν  τ* j έπιθέτου 
τούτου τής Πάρου; Τοιουτόν τ ι συνέβη καί 
διά τά  περί Σύρου ύπό τοΰ Ομήρου λεχ
θέντα.

Πρίν προβώμεν είς τάς υποθέσεις καί έρ· 
μηνείας τών σχολιαστών &ς ίδωμεν τους 
στίλβοντας έκείνους στίχους τής ’οδυσσείας* 
τήν περιγραφήν τής καθ’ "Ομηρον Συρίης, 
έκθέτει ό Εΰμαιος πρός τούς συντρόφους του, 
γνωρίζων έκ τού πλησίον αυνήν, διότι, ώς 
λέγει, άλλοτε τών δύο πόλεων της Σύρου έ- 
βασΐλευεν ό πατήρ του Κτήσιος ό Ορμενίδης 
(Οδυσσείας Ο, 4 0 3  καί έφεξής). *0 Ευμαιος 
ούτος φιλοξενών έν τνί καλύβτρ του τόν έπα- 
νελθόντα Οδυσσέα κρυπτόμενον ετι ύπό ρά
κη έπαίτου διηγείται είς αύτί“· τά κατά τόν 
θάνατον της μητρός του, έκθέ^;. δέ καί ιδίαν 
Ιστορίαν τοΰ παρελθόντος. "Εν ταύτνι δέ πε- 
ριέχονται καί τά  περί της έν Σύρω διαμονής 
του, άτινα εκθέτει άοχόμενος ουτω:

«ΝϊΙσόςτι; Συρίη κικλήσκεται, εΤπου ακούεις 
Όρτυγίης καθύπερθεν δθι τροπαί ήελΐοιο, 
οΰτι περιπληθής λίην τόσον, άλλ’ άγαθή μέν, 
εύβοτος *3μηλος, οίνοπληθής, πολύπορος. 
πε(νη δ’οδποτε δ^μον έσέρχεται, ούδέ τις άλλη 
νοΟσο; έπί στυγερή πέλεται δειλοΤσι βροτοΤσιν. 
άλλ1 δτε γηράσκωσι πόλιν κάτα φΟλ’άνΟρώπων, 
έλθών άργυρότοξος ’Απόλλων *Αρτέμιδι ξύν 
οΐς άγανοΤ; βελέεσιν έποιχόμενος κατέπεφνιν. 
£νθα δύω πόλιες, δίχα δέ σφισι πάντα δέδασται. 
τ^σιν δ’ άμφοτέρ^σι πατήρ έμό; έμβασίλευεν, 
Κτήσιως ’Ορμενίδης, έπιείκελος άΟανάτοισιν*.

ΙΙερατώσας ουτω τήν περιγραφήν της Σύ
ρου ό Εύμαιος έκθέτει πράξιν τινά συμβάσαν 
έν αύτγ ξένων λ^στνίρων άνδρών, περί ^ς πε- 
ριτΛς ένταυθα ό λεπτομερής λόγος.

*0 φιλόλογος W oud θεωρών τήν περι
γραφήν ταύτην της Σύρου λίαν ζωηράν καί 
υπερβολικήν σχετικώς πρός τήν ίσχνότητα της 
νήσου, υποθέτει δτι ή εικών αυτη είνε εΐλη-

μένη έκ τών είκόνων καί άπόψεων τής Μι- 
κράς Ασίας* αμφιβαλλων άν ή σήμερον 
άδενδρος καί άνυδρος νήσος τής Σύρου ήδύ- 
νατο νά περιέχνι άφθονα ποίμνια, στρέμματα 
έκτεταμένα παχείας βοσκής, αγρούς φέροντας 
άφθονον σίτον, αμπέλους προσκομιζούσας ού·* 
χ ί εύκαταφρόν/ϊτον ποσότητα οίνου, ώς ύπο- 
τίθεται δτι έννοεΐται διά τοΰ έπιθέτου οίνο- 
πληθής και επι τέλους κατοίκους εκτάκτου 
ύγείας καί μακροβιότατος, ήτις τούς ήνάγ- 
καζε νά έπιζητώσιν ύπέρ^ροι πλέον τόν θά
νατον.

*0 Στράβων δέν έκφοάζει ούδεμίαν υπό
νοιαν περί τής ταυτότ/ιτος τής νήσου λέγων : 
«Σΰρος δ ’ έστί μηκύνουσι τήν πρώτην συλ
λαβήν εξ ής Φερεκύδης ό Βάβυος ην # · · · 
ταύτης δοκεΐ μνημονεύειν ό ποιητές Συρίην 
καλών» (Βιβλ. 1, 87). Αλλ ο,τι άπησχό- 
λησε σπουδαίως τούς σχολιαστάς είναι αί 
λέξεις χαθύχξξθιν  καί τροχαΐ ήεΜοιο> 
αί περιεχόμεναι έν τοΐς άνω στίχοις.

40  Εύ;χαιος διηγούμενος έν ’ΐθάκνι τά τ ίς  
έν Σύρω διαμονής του λέγει δ,τι ή Σύρος 
κεΐται καθύπερθεν τής ’Ορτυγίας, δηλ. τής 
Δήλου. Α λλ ή Σΰρος ώς πρός τήν Ιθάκην 
δέν κεΐται καθύπερθεν τής Δήλου, άλλ* έδώ- 
θεν αύτής. Φαίνεται δμως δτι ό ποιητής έ- 
πηρεαζόμενος άπό t Jjv γεωγραφικήν θέσιν της 
’Ιωνίας, έν^ έποίει, ώρισεν αύτίιν καθύπερθεν 
τής Δήλου, έκ μέρους τής 'Ιωνίας έκλαμβα- 
νομένην. 40  ©ήρσιος (Thiersch) δμως επιφέ
ρει καί τινα άλλην άντίρρησιν’ διότι κατ’ αύ
τόν *Ορτυγία δέν είναι ή Δήλος, άλλ* άλλη 
τις νήσος κειμένη απέναντι τών Συρακουσών 
καί παρα τήν όποιαν φαίνεται δτι υπήρχε 
νησίδιόν τι καλούμενον Συρίη.

Εΐς τήν ύπόθεσιν δέ ταύτ/ιν έπιμένει ετι 
μάλλον καθόσον δέν δύναται νά έρμηνεύση 
καταλλήλως τό τροχαΐ ήεΜοιο.

'Ο Ομηρος λέγει έκεΐ: α ‘Υπάρχει τις νή
σος Συρίη καλουμένη, καθύπερθεν τής *0ρ- 
τυγίας, έάν ποτε £χνις ακούσει, δπου ύπάρ- 
χουσι καί αί τροπαί του ήλίου * · · ♦ » 40 
W oud σύμφωνων μετά τού σχολιαστοΰ Εύ- 
σταθίου παραδέχεται δτι αί τροπαί τοΰ ή
λίου δηλοϋσιν δτι ή Σΰρος έκειτο άνωθεν τής 
'Ορτυγίας πρός τά δυτικά αύτής. *Αλλοι δέ 
πάλιν ούχ *ίττον έπίσημοι φιλολόγοι έπλα- 
νιίθησαν είς άλλας έρμηνείας παραδεχθέντες 
δτι 6 Ομηρος δέχεται τήν Σύρον ώς κέντρον 
του δίσκου της γής, δπισθεν τοΰ όποίου ί -

δυεν ό ήλιος* τήν δέ έρμηνείαν ταύτην έξ- 
'/ίνεγκον ιδίως ό Nitzsch καί ό Grottrfend. 
Γήν έρμηνείαν δμως ταύτην δέν παρεδέ/θη- 
σαν οί άλλοι τυφλοΐς δμμασιν ειπόντες δτι 
δύσκολον είνε νά πιστεύσν] τις δτι οί έξ ’Α
σίας ήθελον λάβει ώς κέντρον τ ίς  γής την 
μικράν νήσον Σΰρον έτερός τις δέ άπεφάνθη 
οτι δια τοΰ βτροπαι ήϊλίοιο» ήννόει ό "Ο'χη* 
ρος τάς θερινάς τροπάς τοΰ ήλίου, 40  M uller  
φαίνεται πλησιάσας έν μέρει τ/;ν αλήθειαν, 
διότι ουτος υποθέτει οτι διά τών τροπών του 
ήλίου έννοεΐ ό ποιητές δτι είς Σΰρον εκειτο 
τό ηλιοτροπιον ειτε ηλιακόν ώρολόγιον. 'Αλ
λ  εως να φθασνι είς τήν έρμηνείαν ταύτ/;ν 
φαίνεται οτι εττ/)ρεασθη έκ τοΰ Ιστορικού α 
νέκδοτου οτι έν Σύρφ, έν τώ σπ/)λαίω τοΰ 
Φερεκ^ους ύπήρχε τό ήλιακόν ώρολόγιον* 
Εκ τουτου δέ ύποθετει δτι όλόκληρον τό 

περι Συρου χωρίον τή; οδυσσείας εΐν: πα- 
ρεμβεβλημένον ύπό μεταγενεστέρων ραψω
δών, διότι κατά ύπόθεσιν τοΰ M u ler 
δέν b o  δυνατόν έν t /j οδύσσεια νά γίνη- 
ται λόγος περί τοΰ ήλιοτροπίου τοΰ Συρίου 
φιλοσόφου Φερεκύδους.

Εάν τις σταθμίσν) τήν 7αθανότητα τών α 
νωτέρω γνωμών δύναται δ'ίο τινά νά παρα- 
δεχθνί ώς επιδεκτικά βεβαιότητος, ή οτι διά 
τών τροπών τοΰ ήλίου εννοεί ό ποιητές δτι 
ή Σΰρος κεΐται πρός τά δυτικά μέρη τής Δή
λου, δπου κλίνει ό δύων ήλιος, ή δτι υπήρ
χε  παναρχαία τις παράδοσις περί τίνος η -0- 
τροπίου ευρισκομένου καί πρό τοΰ Φερεκύδους 
έν Σύρω. Οτι οέ εϊνε λίαν τολμηρά ή ιδέα 
δτι τό χωρίον τοΰτο είνε νόθον καί πρόσθε
τον περιττόν νά εΐπω ένταΰθα, άρκούμενος 
ν αναφέρω δτι ή ένότ/ις τής διηγήσεως τοΰ 
Εύμαίου δέν έτητρέπει τον ακρωτηριασμόν 
τής περιγραφής ταύτης, άλλως τε ό Ευμαιος 
όμιλεΐ μετά πολλής πειστικότητος 7τερί τής 
Σύρου, ώς ό υιός τοΰ Ορμενίδου Κτ/ισίου, 
βασιλέως τών δ̂ ίο πόλεων τΤις νήσου ταύτης, 
περί τής τοποθετήσεως τών όποίων καί ά λ 
λοτε έγένοντό τινες υποθέσεις (1).

( i )  Κατά Τινας ύπολογισμούς ή μία τών
άρχαίων πόλεων ϊκειτο δπου ή σημερινή Έ ρ -
μούπολις, ώς έξάγεται έ'κ τινων Αρχαιολογι
κών αντικειμένων* ή άλλη δέ δπου σήμερον 
αί έξοχαΐ Π ο σ ε £ δ ε ι α καί Φ ο ίν ικ α ς , πι
θανόν οιατηρήσασαι τό ονομα ή μέν έκ τοΦ 
ναοΟ τοΟ Ποσειδώνος, ή δέ έκ τών Φοινίκων, 
οϊτινες έπεσκέπτοντο συχνότατα τήν ΣΟρον.



Καί ταϋτα μέν καθ’ δσον άφορά τήν ip* 
μ,ηνείαν τών τροπών τοϋ ήλί&υ, άλλ ώς πρός 
τήν Ολικήν εύοαιμονίαν τών αρχαίων Συρίων, 
ώς πρδς τάς πλουσίας νομός, τόν άφθονον 
οΊνον καί Λτον πόσας εϊχον καί θά έχωσιν 
άμφιβολίας, άφ’ ού μάλιστα υπάρχει μαρ
τυρία έναντία έτέρου τινός ποιητοΰ νεωτέρου 
καί ούτως είπεϊν ίστορικωτέρα. Κατά τινας 
φιλολόγους καί 6 Θεόκριτος διά της έν τφ  
είδυλλίφ αύτοϋ Έ ρ γα τ ίν α ι  ή θ ερ ισ τα ί 
μνημονίυομένης Ισχνής Σύρας έννοεί τήν νή
σον ταύτην.

’Εν τώ  χαριεστάτψ τούτφ είδυλλίφ δύο 
θερισταί, ο Μίλων καί ό Βάττος συνδιαλέ
γονται περί ίρωτος, έν τή όμιλία δέ αύτών 
ό πρακτικώτερος Μίλων έπιπλήττει τόν 
Βάττον διότι άνεμίχθη είς ερωτικόν δίκτυον 
νέας ήτις δέν ήξιζε τόν κόπον καί λέγει αύτφ 
τοιαϋτά τινα: Ποΰ έψάρευσες ώς έρωμένην 
αύτήν τήν έξησθενισμένην Βομβύκαν, ήτις ό- 
μοιάζει τήν ισχνήν καί ήλιόκαυστον Σνραν, 
—  Λέγε την συ, άπαντα ό έρωτοπλήξ θε
ριστής, λέγε τνιν ισχνήν καί ήλιόκαυστον, έ
γώ τήν ευρίσκω μελίχ λώρον · · · · κλπ.

’Εάν ήδη παραδεχβώμεν οτι ό Θεόκριτος 
λέγων ένταΰθα ισχνήν καί ήλιόκαυστον Σύ- 
ραν δέν έννοεΐ τήν κάτοικον τής Συρίας, 
ώς τινες τών σχολιαστών διϊσχυρίζονται, 
άλλά τήν νήσον Σιipctr, όπως πιστεύσει ό 
Κορόάδος Δίννερ, έρχόμεθα εις πλνίρνι άντί- 
φασιν πρός τήν πλουσίανκαί όλβίαν ΣυρίηΥ  
τοϋ ‘Ομήρου και θέλομεν κατά συνέπειαν 
παραδεχθή δτι τό χρώμα τών αρχαίων συμ- 
πολιτίδων ήμών δέν ητο ροδοκόκκινον, όπως 
eivat, η τουλάχιστον φαίνεται οτι είναι σή· 
μερον, άλλά μελαγχρο'.νόν, χρώμα εύαισθη- 
σίας καί ρο>μαντικότητος. ’Α λλ’ άρά γε εϊνε 
βέβαιο t δτι οί θερισταί εκείνοι ήθελον μετα
χείρισή ώς εικόνα τήν νήσον Σύραν καί 
όχι τήν κάτοικον τής Συρίας, ήν δέν εϊδον 
μεν άλλ’ ύποθέτουσιν, όπως σήμερον έτι 
πολλοί ύποθέτουσι περί τών μελαγχοοινών 
κατοίκων τών θερμών έκείνων κλιμάτων; 
"Επειτα δέ ισχνή λεγομένη ή Σϋρος δέν μας 
θέτει είς μεγάλην άμφιβολίαν" ά λλ ’ είναι 
άρά γε ήλιόκαυστος δπως έννοεΐ αυτήν ό εί- 
δυλλιογράφος.;

Είς άμφιβολιαν δύναταί νά θέσ»ι έπ’ ϊσης 
πολλούς ή καθ’ "Ομηρον παροιμιακή καταν- 
τησασα μακροβιότης τών αρχαίων κατοίκων 
τής Σύρου, οϊτινες έβαρύνοντο καί άπέβαλον

•Αουοίως τήν ζωήν, κρημνιζόμενοι κατά τινα 
ύπόθεσιν άπό τίνος δρους της νήσου, πιθανόν 
τοϋ καλουμένου Γιουρούσι, δπως έκθέτει δη* 
μοσιευθεΐσά τις παράδοσις τών Συρίων. ’Αλλά 
μήπως εις τήν τοιαύτην μακροβιότητα τών 
κατοίκων τής Σύρου είναι μοναδική μόνον ή 
Συρίη αυτη τοϋ ‘Ομήρου ; ‘θ  άρχαΐος *Ηρα* 
κλείδης, ϊνα προχείρως φέρω παρόμοιόν τι 
ανέκδοτον, έν τώ  περί fto J h tn & r  βιβλίφ 
αύτοϋ λέγει περί τών Κείων δτι Ενεκα τής 
iv τή νήσφ αύτών έπικρατούσης μεγάλης 
υγείας πάντες οί κάτοικοι, άλλ’ ίδίως αί 
γυνβϊϊκες « · · ού περιμένουσι τήν τελευτήν, 
«άλλά πρίν άσθενήσαι ή πηρωθήναίτι, οί 
»μέν μήκωνι, οΐ δέ κωνείω έαυτούς έζά* 
»γουσιν.» (‘Up. βιβλ. IX). Εις τήν νήσον 
τών Κείων κατά τόν ϊδ»ν  συγγραφέα, οί 
άνδρες, ενεκα τοϋ βραδύνοντος θανάτου δέν 
έχουσι πένθη έξωτερικά μή παριστανομένης 
τοσοΰτον φοβεράς της τελευτής, μόνον δέ ή 
μήτηρ πενθώ έπ’ ένιαυτόν θανόντα νεαρόν 
υίόν.

Τό αληθές είναι δτι 6 "Ομηρος μ£ς πβ£- 
ρέστησε λίαν εύδαίμονας τούς άρχαίους τών 
Συρίων προπάτορας, 6 δέ ‘Ησίοδος τοιαύτην 
τινά όλβιότητα μόνον εις τού; έπί Κρόνου 
ζώντας άνθρώπους έπιμαρτύρεται* διότι τού
τους ίδίως νομίζει α * · ζήν άνερ πόνων καί 
»παντός κακοϋ, μηδέ νοσεϊν, λέγει, άλλ’ είς 
κβαθύ γήρας έλάσαντας θνήσκειν έίτε υπνφ 
»δεδμημένους.»

’Α λλ’έκτός τής άνω καί άλλαι μαρτυ- 
ρίαι πείθουσιν ήμδς δτι ή ύπό τοΰ ‘Ομήρου 
διδομένη είκών της Σύρου είναι μέν άληθής 
άλλά κεκοσμημένη διά ζωηρών ‘Ομηρικών 
χρωμάτων, άτινα είς μέν τούς ώς εϊπον διϋλί- 
ζοντας τόν κώνωπα γραμματικούς φαίνονται 
χαλαροΰντα τήν όμοιότητα τής είκόνος, είς δέ 
τούς λαμβάνοντας ύπ’ δψιν τό δψος είς 8 αίρε
ται ή ποιητική γλώσσα, καί τήν ζωήν ^ν έγ- 
χέουσιν είς τάς περιγραφάς a t τοσοΰτον ζωη- 
ραί καί άφελεΐς άμα ποιητικαί γραφίδες, πα* 
ρίστανται περικαλλή κοσμήματα δίδοντ* 
τήν πρέπουσαν Ικφρασιν καί ψυχήν.

Ή  εύκαρπία της Σύρου παρετηρήθη καί 
ύπό μεταγενεστέρων τοΰ ‘Ομήρου καί φαίνε
ται μέν δτι βαθμηδόν ήλαττώθη ένεκα δια» 
φόρων υλικών έπιρροών καί έλλείψεως τών 
πρεπόντων γεωπόνων άνδρών, ώς συνέ&Κ 
τοΰτο είς πολλά μέρη, άλλά άφήκεν ϊ χ ^  
τινά* διότι μέχρι τινός μεσαιωνικής έποχίίί

καί οί περιηγηταί δέν παρεπονοϋντο διά τήν 
ίσχνότητα τής νήσου καί έν τή περιηγήσει 
τοΰ Αναχάρσίδος καί άλλαχοϋ άναφέρεται 
ή Σϋρος ώ; κατάφυτος καί εύκαρπος. Μέχρι 
δέ τίνος καί αύτοί οί Ρωμαίοι αύτοκράτορες 
δέν κατεφρόνουν αύτήν ώς καί έξ άλλων 
μέν δυνατόν ν’ άποδεχθή καί έξ επιγράμ
ματος δέ τίνος άνακαλυφθέντος έν τή έξο^ή 
τοϋ Επισκοπείου καί δημ.οσιευθέντος ύπ* ε- 
μοΰ έν τή Πανδώρα, καθ’ S έδόθη ποτέ 
έπί Ρωμαίου τίνος αύτοκράτορος μέγα συμ- 
πόσιον αείς τούς Συρίους, ελευθέρους καί μή 
καί είς τούς έκ τών άστυγειτόνων παρεπι- 
δ*/)μοϋντας έν Σύρω.»

‘II μετά τοσα·>Τ7ΐς πομπής δοθεΐσα έν τή 
παρακμή τής ‘Ελλάδος οημ.οθοινία όπως τό 
αύτό επίγραμμα ονομάζει αύτήν είς τού; 
Συρίους καί τού; παρετΐίδημοΰντας άστυνεί- 
τονας έν Σύρω ώς έν κέντρα) τινί, δέν είναι 
αρκετά έκφραστνκή τής τότε καταστάσεως 
Τής νήσου, ήτις ώς άληθές κέντρον διατελεϊ 
(Τυχερόν έχον περί έαυτ-^ν τάς γείτονας νή
σους τοϋ Αιγαίου; Οταν εδίδοντο τοιαΰται 
δημοθοινίαι είς τοσούτους Συρίους καί τούς 
γείτονας vy]cιώτας δέν διεμαρτυρεΐτο ή ύ~ό i 
πολλών άνέκαΟεν νομιζομένη ισχνή καί άνυ- 
δρος παρτρίς τοϋ Φερεκύδους.

’Αλλά διά τοϋ άρθρου τούτου δέν προε- 
Τιθέμην νά έκφράσω τόσον ίδιαν γνώμην, 
6σθν νά έκθέσω έκ τών ένόντων τόν θόρυβον 
8ν παρά τοΐς σχολιασταϊς άνέπτυξεν ή σύν
τομος μέν αλλ ενθουσιώδης καί ζωηρότατη 
ττεριγραφή τής Σύρου ύπό τοΰ άδανάτου 
ποιητοΰ, τοϋ καί μεγίστου έγκαυχήαατος 
ίδια μέν τής ‘Ελλάδος, γενικώς δέ" πάσης 
τής άνθρωπότητος ( 1 ).

ΤΙ Μ. Δ. ΑΜΠΕΛΑΣ

ΑΟΠΕ ΔΕΒΕΓΑΣ
[Μδϊάφρασί;]

 ̂ Λυο άντρες ταυτοχρόνως φανέντες flrepi τ 6 
16  αίώνος, & [χέν έν τνί ’Αγγλία, 

4 ο έν Ισπανία, έγένοντο οί δημιουργοί 
νεωτέρου θεάτρου. ΕίσΙ δ' ουτοι ό Σεξ- 

?^!ρος xal 6 Αόττε Δεβέγο^. 40  πρώτος |Λ0· 
ττρά αιώνος έγένετο γνωστός

'tijv Γαλλίαν και τδνομά του έτηκαλουν·

ίΟ  Τό άνωτίρω Κρθρον άνεγνώσΟη έν χφ 
*UoAoytx<p Σνλλόγψ «Παρνανσφ.»

ται είς τά δοκίμιά των οί νέοι έν Γαλλία 
άναμορφωται του δράματος. 40  δεύτερος *̂ ν 
ό Αόπε Δεβέγας, δστις ώς έ% της έπρροης 
’λν έπι του 1 αλλι/.οΰ θεάτρου εσχεν τ6 
Ισπανικόν, υττ/ίρζεν ό διδασχαλος τοΰ Κορ* 

νηλιου και ΛΙολιερου» Κ.αι τούτο εΖναι ή με* 
γιστΤί αςια του δι ής ή αθανασία τοΰ όνό*

I ματός του κοσμείται. Αλλα μή έττιΟυμουντες 
ηδη νά συγκρί'Λ>μεν τ6ν ‘Ισπανόν δραματο- 
ποιόν προς τον διάσνιμον καί δαιμόνιον άντιζη- 
λόντου, δυνάμεθα νά βεβαιώσωμεν μετά πε*

I ποιθνίσεως δτι ύπερτέρ^σεν ού^ΐ μόνον τόν Σεξ- 
I πίρον, άλλά παντας τού; συγγραφείς αρχαίους 
I τε καί νέους κατά την τεραστίαν γονιμότητα 

τοΰ πνεύματός του καί την άπειρον ποσό- 
I τητα τών έςελθόντων έκ τοΰ καλάμου του 
I έργων*
I ‘Ο Αόπε Δεβέγας γεννηθείς κατά 1 5 6 2  
I έδειξεν άπό της νηπιακ*?(ς του ετι ήλικίας 
I ζωηροτατην έττιθυμιαν πρός τά γράμματα 
I και πρό πάντων πρός τό δράμα. 'Ενδεκα- 
I ε./,ς ετι συνεθετε μικρά δραματα. Τά συμ* 

βάντα έξ ών διεταράχθη ή ριψοκίνδυνος νεό- 
I 'της του, αί δυστυχιαι του, αί περιηγήσεις 
I του, απεμακρυνον αυτόν κατ άρ^άς άπό της 

κλίσεώς του ταύτης* άλλά μετά τήν έπι- 
στροφήν του είς τήν γεννέΟλιον γην, έγ
κατα} ευθείς δλως πρός αύτήν, παρήγαγε 
τήν άέναον μέχρι τοϋ θανάτου του άπίστευ- 
τον εκείνην πληθυν τών παντοειδών έργων 
του» Εν τφ  προοιμιω βιβλίου τινός τυπω- 
θέντος κατά τό 1C04, οπότε ήν τεσσαράκον
τα  καί δύο έτών άναφέρεται δτι ό άριδμός τών 
στίχων οΟς έγραψε διά τό θέατρον άναβαί- 
νει είς τόν μέγαν αριθμόν τών 2 3  χιλιά
δων φύλλων. Κατά τό 1 6 1 8 , βέβαιοί δτι 
ό αριθμός τών παο αύτοϋ συνταχθεισών 
κωμωδιών φθάνει μέχρι τών όκτακοσίων, 
κατά δέ τό 1 6 2 0  είς έννεακοσίας* «εχω 

I είσέτι Ικανήν ήλικίαν, δπως δυνηθώ νά γράψω 
χιλίας όκτακοσίας» έλεγε, δημοσιεύων τό εί* 
κοστόν μέρος τών δραμάτων του. Τελευταΐον 
κατά τό 1 6 3 3 , έτος τοΰ θανάτου του, άπήρ* 
τησε τάς 1 8 0 0  κωμψδίας, άς άποδίδουσιν 
αύτφ ό φίλος του Παρέζης Μονταλβάνος καί ό 
σοφός Νικόλαος ’Αντωνίου. Τά δραματικά 
του έργα είσί έμμετρα διηθημένα είς ήμέρας 
καί ούχί είς πράξεις, ώς διαιροΰσι τά  δρά
ματά των οί νεώτεροι. Ολα δέ παρεστάθησαν 
καί τό ήμισυ αύτών έτυπώθη. ’Εν τφ  άριθ* 
μώ τούτω είσί πλειότερα τών έκατόν, δι 2*



καστον τών όποίων μίαν μόνον ή μέραν έδα- 
πάνησε καί ώς ό ϊοίος έλεγε: «είς είκο- 
σιτέσσαρας ώρας έφερε Μούσας είς τό θέα- 
τοον.»

Δια νά συμπληρώσωμεν τόν άπειρον κα
τάλογον τών έργων του, ανάγκη να προσ- 
Οέσωμεν εΐς τάς 1 8 0 0  κωμωδίας του και 
περί τά  τετρακόσια θρησκευτικά δράματα, 
καλούμενα Autoe Sacramentalee, μέγαν 
αριθμόν άσματίων [interludes],* μικρά γε- 
λωτοποιά δράματα, άτινα έξετελοΰντο με
ταξύ τών πράξεων, ποιήματα έπικά, διδα
κτικά και αστεία, οΐα ή άποκτηθΐϊσα 'Ie- 
ςουσαΛ^μ [Gerusalem conquistoda], Γ α- 
Λομαχία  [Gatoniaqia] κτλ. έπιστολαί, 
σάτυραι, πραγματεία; διάφοροι, ^ 'γ ρ α μ 
μάτια και αναρίθμητος άριθμ-ός σονέττων. 
‘Ο όλικός άριθμός τών συγγραμμάτων του 
έπλήρωσε 1 3 3 ,0 0 0  σελίδας καί συνέκειτο 
έξ 2 1 ,0 0 0 ,0 0 0  στίχων! ’Επίσης ύπελόγι- 
σαν οτι έκ τών κωμφδιών του έκέρδισεν
8 0 ,0 0 0  δουκάτα, ώς καί έκ τών Autos 
1 6 ,0 0 0 , μεγίστη κατ’ έκεΐνον τόν χρόνον 
περιουσία.

Α Γ Ρ Ο Ι Κ Ο Σ

Έ .ησχεπτόμενος τό Γ  Μίσχο vor.

[Μετάφρασις]

’Εν συγγράμματι περί τών Δυτικών νή
σων της Σκωτίας, έκδοθέντι κατά τό 1 7 0 3 , 
ιστορείται ή έπίσκεψις αγροίκου τινός κα
τοίκου τη; ννί'ου αγίας Κίλδαςείς Γλάσκουον. 
Τό ίστόρηαα τοΰτο τερπνόν καί περίεργον 
καταχωρίΐ,ομεν ένταΰθα βέβαιοι δτι ούκ όλί- 
γον θέλει διασκεδάσει τους ήμετέρους άνα- 
γνώστας.

«Κάτοικός τις τη ; νήσου ‘Αγίας Κίλδας,ά- 
ναγκασθείς νά διαμέννι ένεκα τών εναντίων άνέ- 
μων είς νησίδιόντι,κατεπείσθη νά συνοδεύσει τι- 
νά; τών φίλων του είς τό Γλάσκουον.’Εςεπλάγη 
δια τό μήκος τοΰ ταξειδίου καί τών μεγά
λων επικρατειών, ώς αυτός ένό^ιζε, τού- 
τέστι τών νήσων άς προσέπλεεν. Εκ τούτων 
ή μεγαλειτέρα είχε μόνον είκοσιτεσσάρών 
μιλίων μήκος* άλλ’ εκείνος έσκέπτετο πόσον 
ύπερέβαινε τοΰ νησιδίου το υ !

α Αφιχθείς είς τό Γλάσκουον, ήν ώς άν
θρωπος καταπ;σων απο τά  νέφη είς κόσμον

νέον, ούτινος ή γλώσσα, τά  έθιμα κτλ. ήσαν 
δλως νέα αύτώ. Ουδέποτε ήδύνατο νά φαν- 
τασβγ( δτι άνθρωποι ήδύναντο νά κατασκευά* 
σωσι τόσον μεγάλους λίθινους οίκους· δσον 
Si διά τήν λιθόστρωσιν τών όδών, ένόμιζ&ν 
δτι ήσαν βεβαίως έκ φύσεως τοιαΰται* διότι 
έδυσκολεύετο πολύ νά πιστ. ύσνι δτι άνθρω
ποι ίλαβον τόν κόπον νά καρφώσωσι πέτρας 
είς τήν γήν μόνον καί μόνον διά νά περι- 
πατώσιν. "Εκθαμβος καί άναυδος ϊιτατο 
πρό της θύρας τοΰ ξενοδοχείου* οτε δ’ έβλε- 
πεν άμαξαν δίϊππον, έφαντάζετο αύτήν ώ; 
μικρόν οΐκίσκον προσηρτημένον είς τήν ουράν 
αύτών* έχλεύαζεν έπί μωρία τόν ηνίοχον 
ώς καθήμενον είς τόσον άκορσφαλή θέσιν καί 
ούχι έπί τά  νώτα τών ϊππων, δπου έφαί- 
νετο είς αύτόν πολύ άσφαλέστερον. 40  μη
χανισμός τοΰ τροχοΰ τής άμάξης καί ή πε
ριστροφική κίνησις αύτοΰ ήσαν δι’ αύτόν θαύ
ματα.

α^Οτε περιήρχετο τάς όδους, έπεθύμει νά 
τόν κρατνί τις τής χειρός. "Εμπορος δέ τις, 
οστις έχειραγιογει ένίοτε αύτόν χάριν δια
σκεδάσεις, τόν ήρώτησε τ ί έφρόνει περί τη; 
μητροπολικής εκκλησίας. ’Απεκρίθη, οτι 
ητο μέγας βράχος, πλήν είς τήν άγίαν Κιλ- 
δαν ήσαν άλλοι υψηλότεροι* άλλ δτι δεν 
είχχν ϊδεί ποτέ ωραιότερα σπήλαια, διότι αί 
στήλαι καί οί θόλοι τόν έκαμαν νά φαντασθή 
τήν έκκλησίαν σπηλαιον. Οτε δέ τόν είσ- 
ήγαγον έν τ?, έκκλησή έξεπλάγη ετι μάλ
λον καί μετά θαυμασμού τάς χεΤρας άνυ- 
ψώσας ήπόρει πώς ήδυνήθησαν νά κατα- 
σκευάσωσι τοιαύτην παμμιγέθη οικοδομήν 
ήν ΰπέθετεν ώς τήν μεγίστην έν τφ  κόσμω. 
Δέν ήδύνατο νά έννοήσνι τ ί έχρησίμευον τά 
στασείδια* μεγάλως έξεπλήσσετο διά τά; 
προσθέτους iJa la c  άς έφερον αί γυναίκες 
καί ένόμιζεν αύτάς έξανθήματα* τά  έ\ώτι« 
τφ  έφαίνοντο γελοιωδέστατα* τάς φενάκας 
περιεγέλα ίσχυρώς, πολΰ δέ μάλλον τήν έπ 
αύτών κόνιν. Περί τών φορούντων προσωπί
δας— άγνοών άν ήσαν άνδρες ή γυναίκες—  
έφαντάζετο δτι ήσαν κακούργοι μή τολ- 
μώντες νά έπιδείξωσι τό πρόσωπόν των. 
Συντόμως δ ’ είπεΐν, κατέκρινεν ώς περιττόν 
πδν δτι δέν εϊχεν ίδεΐ έν τνί πατρίδι τον. 
Μετ έκπλνίξεως έθεώρει πάνδ,τι εις αύτόν ητο 
κενοφανές. ‘"Οτε ήκουσε τόν ήχον τών κωδώ
νων τών εκκλησιών, έκυριεύθηύπό τρσούτου 
φόβου ώςεί είχε ■ τ α ρ α χ ή  σύστημ*

τοΰ παντός. Δέν ένόμιζεν ότι ύπήρχον είς 
τήν οικουμένην τόσοι άνθρωποι, δσους έβλεπεν 
εί; τό Γλάσκουον* καί ητο δι’ αύτόν μυστή
ριον μέγα διά τίνα σκοπόν τόσοι άνθρωποι 
συνεκατοίκουν έν τφ  αύτω τόπφ. Ππόρει 
ποθεν και τινι τροπφ επρομηθεύετο ζωοτρο
φίας τοσαύτη πληΟύ;. "θτε δ ' έβλεπε με
γάλους άρτους, δέν διέκρινεν άν άρτο;, πέτρα 
η ζυλον ησαν. Εθαύμαζε ποΰ εΰρισκον τόσον 
ζύθον, διότι ούδένα έβλεπε νά πίνν] νερόν. 
Δεν ήόύνατο νά έννοήιν] πώ; κατεσκεύαζον 
τά  ένδύματά των' πλεκταί περικνημίδες 
ήσαν Οαΰυ-α. δ ι’ α·>τόν* διότι εί; τ/,ν πατρίδα 
του έποίουν αύτάς κόπτο'/τε; καί συρράπτον- 
τες πανία. Κκρινεν άνόητον να φορώσιν αί 
γυναίκες μεταςίνας έσθητας ως άναρμόστους 
είς τας προσποιουμενας οτι όπωσουν είρνά- I 
ζοντο. Τους πόδας τών γυναικών ένόμιζεν 
άλλου σχήματος r, του; τών άντρων ενεκα 
τών ^ιαοερόντων ττε^ίλων. Ουδόλως ένέ- 
κρινε τάς τττερνας τών ΰττό τών γυναικών I 
καί άνδρών φορουμένιον πεδίλων* οτε δε πα- 
ρετΛ,ρη^ε τα  ττεταλα καροωαενα είς τους I 
Τΐο^ας τίον ίττττων  ̂εζεκαρ^ίσθη γελών, νομι- I 
σας τοΰτο το μάλλον αξιοκατάκριτον & 
όσων εϊόε. ‘ΥπερεττόΟει νά έττανακάαό/, είς

^  I I I
τήν πατρίδα του καί ηυχετο ένθερμω; ν’ ά- 
ςιωθ?, κχί αϋτ-Λ, ζύθου, ρακίου, καπνού καί 
οιόηρου ώ; το Γλάσκουον.»

χ α ρ α κ τ ι ι ρ ε ς

0 1  Ν Ε Ο  Λ Ο Γ Ο Ι  

[Monicsquieu]

\  >*αρ /-ι [Αερι; τ ι; ανθρώπων νεολόνων 
Ο'Λμαζομενων. ιΙ1 οκνηρία αύτών είναι πάν
τοτε άπησχολημένη. Είσίν άνωφελέστατοι 
εις τό Κράτος, καί δμω;, επειδή συνηθω; ό- 
μιλοΰσι περί σχεδίων υπερφυών καί πραγ
ματεύονται περί συμφερόντων τών μεγίστων, 
νομί,ουσιν εαυτού; σπουδαίου;. Τή; ομιλίας 
των βασις είναι πολυπραγμοσύνη κοΰφος καί 
γελοία. Δέν ύπάοχει μυ.-τικοσυμβούλιον είς I 
τό όποιον νά μή όιϊσχυρίζωνται δτι είσεχώ- 
ρησαν* δέν ήθελον συγκατατεθή νά άγνοώσι 
τό παραμικρόν. Μόλις έξήντλησαν τό πα- I 
f^v’ επιλαμβάνονται τοΰ μέλλοντος, 
πρ^ αήι,οντε; δε τή; 0;ί«ς προνοία;, προ- I

καταλαμβάνουσιν αϋτήν έφ’ δλων τών αν
θρωπίνων διαβημάτων. Συμβαδίζουσι μ,ετά 
τίνος στρατηγού, έζυμνουσι αύτόν ί ιά  »χυοίας 
ανοησίας τάς όποιας £έν ε-ρα;ε, και τόν 
-ροορίζουπ ίιά  μυρίας άλλας τάς όττοίας 
καί αύτας ^εν θελει ττράξει. Εάν ττιστεύ^νϊ 
τις τους λογους των, οί στρατοί ΐ7τανται ύς 
γερανοί καί τα τείχη ττΐ“ του7ΐν (όςεί ηααν 
έκ χάρτου. ^Εχουτι ^εφΰρας έο’ ολων τών 
ποταμών, μυστικάς όόοΰς εΐς όλα τά ίρη, 
άττοΟηκας άπειρους εις τάς καυ^τικωτάτας
έρημους* ή φρόνη^ις jaovov ελλείπει ά π ό  
αυτούς.

Ο /  Ν Ε Ο Τ Ε Ρ Ο Ι Ρ Λ Ψ Σ 1401
I

[De Foulancs]

Α-ϊτοχρω^εις μάλλον εφήμεροι καί ήττον 
ευκα·.αλοπτοί αποτελουσι τους χα^ακτηοα; 
τών ευφυών καί έλαορών τούτων ποιητώνΤ χ *
ιον το r f fo m  υπηρξεν, ούτως είπεΐν, η 
πρώτη μούσα, όσω μάλλον τό εύκαμπτον 
και εύμεταβλητον αύτών πνευμ,α συμμορ-

[ φοΰτα: μέ τάς περιστάσεις ύφ' ών έμπνέε-
ται, τοσω ίυσκολώτερον έπιζή τούτων.

I Αλλ έαν ή αύτών rjvai ήττον έπι-
βλ.ητικη καί ηττον διαρκής, είναι, ισως; 
μάλλον ήδεϊα καί μάλλον ηρεμ-ος. ‘θ  φθόνος 
κα: τό μίσος απομακρύνομαι τούτων, διότι 
αί επιτυχίαι των ολίγον αμφισβητούνται είς 
τάς λαμπράς έκείνας παραστάσεις δι’ ών 
ουτοι καλλωπίζουσι τάς έορτάς* άξιοι τών 
αρχαίων αοιδών κληρονόμοι, άποδεικνύοντες 
όιά τνίς εύΟυαίας των τ/;ν παλαιάν κατα- 
γωγην των, τρέχουσι πανταχου όπου δια- 
σκέόασις, εισέρχονται μ-ετά της λύρας των 
είς τά  ανάκτορα τών ηγεμόνων’ πληρώνου- 
σιν εύγενώς την είς τάς πολυτελείς καί με
γαλοπρεπείς αύτάς κατοικία; φιλοξενίαν, 
έκόιώκοντες έκεΐθεν πά^αν μέριμναν διά τών 
παιγνίων φαιδράς μούρης, ητις π).έον η 
άπας αναμιγνύει μαθήματα φρονη?εο>; είς 
® ;ματα αφροσύνη; καί ηδονη;. Ί^τΐ ευτυ
χέστεροι ένίοτε παρακάΟηνται είς φιλικά 
συμπόσια* πανταχου κατά την διάβασίν 
των ή χαρά επαυξάνει. 411 χαρά ητις ύπη- 
γόρευσεν είς αύτους τά  οηκτικά εκείνα 
χωμειΛύ.Μια} τάς έπωδάς ταύτα:, άς 
ή επιτυχής άφέλ.εια καθίστηπ δηυώ-



δεις* ή χαρά, ήτις άνταμείβεται κάλλιαν 
διά τής έπαναλήψεως τδ ν  στίχων, ο&; αύτη 
ένέπν*υσεν, έκ τ ις  αύλής *1? τήν πόλιν μέ
χρι τών περάτων της ’Επικρατείας, ή δια 
χρ^ίοΰ καί εύνοιας. Οί καρποί της προσχα- 
ροΰς μούσης των, άφοϋ. κατέθελξαν τούς 
ουγχρόνου;, συλλέγονται έπίσης έπιμελώς 
Οπό των μεταγενεστέρων, έάν ένώσι τ*Λν λε- 
πτότητ* μετά τοϋ <ρνσιχοΰΛ καί. τήν έπί- 
χαρι σάτυραν τών ήθών μετά του πρός τήν 
κοινωνικήν εύσχημο3ύνην σεβασμού.

ΧΡ. Μ. Π.

ΕΙΔΥΛΛΙΑ GESSNER )

ΦΥΛΛΙΣ καί XAOH.

Φ ν.Μ ς. Χλόη, σέ βλέπω πάντοτε 
φέρουσαν τό κάνιστρον αύτό εις τόν βρα
χίονα σου.

Χ.Ιόη. —  Ναι, Φυλλίς, ναί, φέρω πάν
τοτε είς τόν βραχίονά μου τό κάνιστρον 
τοΰτο* δέν θά τό έδιδον δι’ όλόκληρον ποί- 
μνιον. (Καί ούτως όμιλοΰσα τό έσφιγγεν είς 
τό πλευρόν της μειδιώσα.)

Φυ.Ι.Ιίς. —  Και διατί λοιπόν, Χλόη, 
διατί δίδεις εις τό καλάθων τοΰτο τόσω jvx- 
γάλην άςίαν; θέλεις νά μαντεύσω; · · · · Ω ! 
πόσον είσαι ερυθρά ! νά μαντεύσω;

Χ .Ιόη . —  Π ώ ς! * · · · ερυθρά !
Φν.Ι.Ιίη. —  Ναί, αληθώς. ‘Ω:εί επιπτεν 

έπί τό πρόσωπόν σου ή λάμψις τοΰ ήλιου 
δύοντας.

ΧΛό-ψ —  Λοιπόν, Φυλλίς, θά σοί εϊπω 
τήν άλη'θειαν. ‘θ  νέος ’Αμύντας, ό ωραιότε
ρος τών βοσκών, μοί έδώρησε τοΰτο* τό κα- 
τεσκεύασε μόνος του. ’ΐδέ μετά ποίας σα- 
<ρηνε(ας, μετά ποίας χάριτος τά πράσινα 
αύτά φύλλα καί αύτά τά  ερυθρά άνθη συμ
πλέκονται έπί τοΰ λευκοΰ τούτου πυθμένος! 
‘Επομένως τό καλάθιόν μου μοί είναι πο
λύτιμον* παντοΰ, δπου πηγαίνω, τό ε^ω εις

(I] Τον βίον τοΟ διασήμου είδυλλιογράφου 
r.essner ποιηΟέντα ϋπά '05 μεταιρραατοΟ Κυ
ρίου II λ λα jj.5 Οΐλομεν ίτιμοσ'.ϊύσϊΐ προσε·/(ϋ:.

’τόν βραχίονά (ίου. Τά άνθη μοί φαίνοντα1 
ωραιότερα, άποφέρουσιν όσμήν μάλλον ήδύ- 
πνοα, δταν τά  φέρω είς τό κάνιστρόν μου’ αί 
όπώραι πληροΰσι τό στόμα μου μέ γεΰσιν 
γλυκυτέραν δταν λαμβάνω αύτά έκ τοΰ κα
νίστρου μου* Φυλλίς · · * · ’Α λλά τ ί ! · · νά 
σοί τά  εϊπω δλα; ‘ΐίσπάσθην >5δη· · · · πολ- 
λάκις τό κάνιστρόν μου·· · ·  Βεβαίως 6 
’Αμύντας είναι & άξιεραστότερος καί ό ω
ραιότερος τών βοσκών.

ΦυΛΜς. —  Τόν είδον νά έργάζηται έπ* 
αύτοΰ. 'Εάν εΐξευοες τους λόγους τους ό
ποιους άπηύθυνε τότε είς τό κάνιστρον αύτό! 
’Αλλά καί 6 "Αλεξις ά ίδικός μου βοσκός, 
δέν είναι όλιγώτερον ωραίος* ήθελον νά τόν 
ήκουες άδοντα. Θέλω νά σοί έπαναλάβω τό 
άσμάτιον δπερ μ ' έμαθε χθές.

ΧΛόη. ’Αλλά, Φυλλίς, τί ελεγε λοι
πόν ό ’Αμύντας είς τό κάνιστρον;

ΦυΛΜς. —- Εύθνις σοί λέγω* άλλά πρέ
πει πρότερον νά σοί τραγωδήσω τήν στρο
φήν αύτ/ίν.

Χ .ίόη . —  “Α ! · · είναι μακρά ;
ΦνΛΛΙς. —  “Ακούσε, ιδού την*

«Ότε άκΐΐνες ευχροες τοΰ δύο ντο ς ήλιου 
Τήν YptSa έκπαριστοΰν έπί μετώπου λείου,

"Ω π£Ος εϊμαι φαιδρό; I 
Πλήν πόσον τήν καρδίανμου αισθάνομαι σχιρ-

[τ&σαν
’Εκ τϊ^ί χαρ2; δταν, Φυλλίς, σέ βλέπω μ ε ι-  

Μειδίαμα πυρό;. [δειώσαν,

«Τό Εσχατον ά θεριστή; δρίγμα δταν έκ<ρ έρη 
Elj αποθήκην του μεστήν, τό β?ίμά τοο δέν 

Μέ πλείονα χαράν [φέρει 
’Εκείνης ί\ν Οά αΙσΟανθΟ δταν τό βΐίμα τρέπω 
Ε ί; τήν καλύβην μου άφοϋ tv  φίλημά σου 

Ε λ π ίδ α  άνΟηράν.» [δρέπω,

Ούτως έψαλλεν ό ^Αλεξι;.

ΧΛ όη. ’ΐδοΰ έν ώραΐον άσμάτιον. ’Αλλά, 
Φυλλίς, τ ί έλεγεν ό ’Αμύντας πρός τό κάνι
στρον;

Φν,Μίς, Γελώ δ ι’ αύτό, άκόμη. ’Εκάθη- 
το είς τόν λυγώνα, παρά τήν όχθην της 
λίμν/ις, καί ένφ oi δάκτυλοί του συνήρμο- 
ζον τεχνικώς τούς πρασίνους κλώνους μέ 
τους φαιού; καί τους λευκούς, συγχρόνως...

ΧΛύΐ]. Λοιπόν! διατί διακόπτεις τή* 
όιήγησίν σου ;

_ Συγχρόνως (έξηκολούθησεν ή Φυλλίς - ε- 
λώσα πάντοτε) αυτός ώμί)ει, καί ελε'-ε 
πρός τό κάνιστρον: θέλω νά σέ δώσω ε£ 
τήν Χλόην, είς τήν ώραίαν Χλόην, της οποίας 
τό μειοιαμα έ'χει τόσα θέλγητρα, ‘οδηγούσα 
£θές τό ποίμνιόν τη; εμπρός μου : Κχλη-χέβα 
Αμυντα, μοί είπε* καί έμε-.δία μέ ΰφο; 

τοσον γλυκύ, τόσον γλυκύ, ώστε ή *α3δία 
μου επαλλε. Καί σείς κλάδο: ποικιλλό/ L c  
άφεθήτε νά σάς λυγίσω άνευ άντιστάσεως’ 
και μη θραύεσθε ό'ταν σας συμπλ,έκω* διότι 
θα τοποτεθήτε είς τό πλευρόν της θελκτι- 
κωτέρας τών ποιμενίδων, της Χλόης* ναι, 
εαν ή Χλόη περί πολλοΰ ποιείται τοΰ κανί
στρου αύτοΰ. "Ω! έάν τήν % ελλε πολύ δι’ 
αυτο ! έάν το έφερε συνεχώς είς τό πλευρόν

" Οΰτω; ωμ,ιλει* καί τοΰ κανίστρου I 
άποτελεσθέντος, άνηγέρθη έξαίφνη; καί έπη-
δησεν έκ τ ίς  χαράς, διότι τόσον ώ;αΐα τό 
κατεσκεύασε. 1

Χ,Ιόη. 'Α  ! αναχωρώ. "Οπισθεν τοϋ λό- 
φου τούτου έχει οδηγήσει τό ποίμνιόν του* 
θά διέλθω πλησίον του, καί θά τώ εΐπω. 
Ιοέ, Αμύντα, ϊδέ, έχω είς τόν βραχίονα μου I 

τό κάνιστρόν σου. * I
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xcil ύ χυνηγός Αίαχ&νης.

Ο νεος ποιμην Μεναλκα; ωόήγει το ποί
μνιόν του έπί τών όρέων* βυΟισΟείς εις τάς 
φάραγγας ί'να ζητη'σ·/1 άποπλανηΟεν τ ι πρό- 
βατόν του, ευρίσκει είς άγριον δάσος άνθρω
πον τινα τόν όποιον ή υπερβολή τοΰ καύσω- I 
νος εϊχεν αναγκάσει νά κατακλινΘ/i ύπό θά
μνον : « Λ ! νέε μου άνέκραξεν ό άνθρωπος 
ουτος ηλθον χθες έπί τοΰ άγριου τούτου ο
ρούς ίνα κυνηγήσω ίρίφια καί συάγρους* ά- 
^επλανήθην καί μέχρι τοΰδε ούδεμίαν άπη'ν- 
τησα καλυβην, ούδεμίαν εύρον πη*'ήν ίνα I 
σβέσω τήν δίψαν μου, ούδέ τροφήν ίνα κα- 
ταπαύσω r^v πεινάν μου». ΠαρευΟύς ό νέος 
Μεναλκας έζαγει έκ τοΰ θύλακός του άρτον I 
καί νωπόν τυρόν έξ ών τώ δίδει* ακολούθως 
λαμβανων όπερ είς τό πλευρόν του έκρέματο I 
φλασκίον : «’Λναψύχθητι τώ λέγει, ιδού γά- 
λα νωπόν ειτ ακολούΟησόν με ϊνα σέ όοτ(- I 
γήσω εκτός τοΰ δρους. ν ‘ο  άνήρ άνεψύχθη, I 
καί 6 ποιμήν τόν ώδήγησεν έκτος τοΰ ό'ρου;. I 

Τότε ό κυνηγός Αισχύνης τώ  λ έ γ ε ι: « ‘Ω- |

ραιε μου βοσκέ, μοϋ έσωσα; τήν ζωήν π ώ; 
ουναμαι νά σέ ανταμείψω · ΊΐλΟέ μετ' έμοΰ 
Ζι'\ ^  ^λ ιν*  έκεΐ, δέν κατοικούσιν ύ—ο 
βτεγας εκ καλάμου. Μαρμάρινα παλάτια 
περικυκλούμενα άπό στήλας λαμπρά?, εγεί
ρονται μέχρι^ τών νεφών* δά κατοικη; μ ετ’ 
εμου* Οά πίν/;ς είς χρυσά ποτήρια καί Οά

I »-θλυτελν; έντος άρνυοών
I πινακίων,» ‘
I ‘() Μεναλκας άπτίνττ^ε : cc τ ί  νά κάαω

εις νλν πόλιν; είμί έν ασφαλεία έν τ·?, yt-
κ?? αυτη μέ θέτει ύπό τήν
σκεπήν της βροχή; καί τών σφοδρών άνέν,ων. 
Εάν οέν περικυκλοΰται άπό στήλα;, πεοι- 

στέφεται δμως άπό καρποφόρα δένδρα καί 
πρασίνους κληματίδας. Ι>. τής πλησιόχω
ρου πηγής άντλώ ύδ(ορ καθαρόν έντος τής 
πηλίνης στάμνου μου* £/ω  έπίσης γλυκύν 
οίνον* τρώγω δ,τι μοϋ προ:φέρουσι τά δέν
δρα μου καί τό ποίμνιόν μου' καί, έάν δέν 
έχω χρυσά ή άργυρα αγγεία, στολίζω δμως 
την τραπεζαν μου με εύωδέστατα άνθη.

Α ισ χύ νη ς .—  Ελθέ μ ετ’ έμοϋ, βοσκέ* έ- 
χουσιν επίσης είς τάς πόλεις δένδρα καί άν
θη. ‘II τέχνη έφύτευσε τά  μέν είς δενδροστοι- 
χίας εύΟυτάτας, και συνήθροισε τά δέ είς 
συμμετρικό,ις άνθίονας. Βλέπει τις έπίσης έ- 

π/ι^άς εκρεου^ας u^cop διαυγές ίιά  p*ac- 
μαρίνων νυμφών εις μεγαλόπρεπε^ δεςα- 
μενάς.

ΆΙει ( t v l x c i Q Ι α οα^νιμας σκιαζό^χενα 
αφ&λώς υπο Τ7,ς ου7εως είσίν ετι ωραιότερα 
ύιά νών σχόλιών όίών των* οί λειμώνές μας, 
κοσμονμε'Λΐ δι άπειρων άνΟέων διεσπαρμέ
νων κατά τύχτ,ν, είσίν ετι τερπνότεροι. 
y to φυτευσει έπιοτ,ς και άνθη πέριζ της κα- 
λύβης μου, άμάραντον, κρίνα καί ρόδα. *Ω ! 
ποσον αί πηγαι μας είναι ώραΤαι, όταν έξέρ- 
χωνται κοχλακιζουσαι άπό TOij κοίλου τών 
βράχων, η όταν πίπτωσιν έκ του υψου; τών 
λόφων ύια μέσου τών θάμνων εοπουσαι ακο
λούθως είς ανθηρούς /ειμώνας. *Oyt, δέν πη- 

αίνω είς την πόλιν.
Α ισ χύνη ς . —  Ίίκει θά ί'δ·/;ς νεάνιδας έν- 

δεδυμένας μέ μέταξαν, καί τών οποίων ή 
χροιά δέν είναι ήμαυρωμένη άπό τάς ακτί
νας τοΰ ήλίου. Είναι λευκαί ώς τό γάλα, 
κεκοσμημεναι με χρυσόν καί πολυτίμους 
μαργαρίτας. Εκεΐ έπιόέ^ιοι μουσικοί θά κα· 
ταμαγεύσ(»>σι τάς ά/.οάς σου δι’ αρμονικών 
συμφωνιών.

ί



ΜενάΑχας.— *11 μ*λα^χροινή ποιμε- 
νίς μου είναι έπίσης ωραία. Ηθελα νά τήν 
έβλεπες, δταν στολίζεται μέ'δροσερά |>όδα 
ή με στέφανον ποικιλόχρουν. *Ω ! ποίαν ή- 
δονήν αίσθανόμεθα δταν καθήμεθα υπό τήν 
σκιάν δάσους έπ\ τ ί ς  δχθης μορμυρίζοντο; 
ρυακίου. Τότε αύτή ί^δει. *Α! πόσον ώρχΐα 
ίδ ε ι ! Συνοδεύω τό ασμά τη ; διά τοΰ αύλοΰ 
μου* τά  #*ματά μας άντηχοΰσι μακράν, καί 
ή ήχώ τά  έπαναλαμβάνει μεθ’ ήμάς. ’Ενίο
τε πάλιν τείνομεν τό ού; εΐς τό γλυκί» κε
λάδημα τών πτηνών άτινα ψάλλουσιν έπι 
της κορυφής τών δένδρων ή έπί τών κλά
δων τών θάμνων. Οί μουσικοί σας ίρδουσι 
καλλίτερον άπό τήν άηδόνα ή τήν χαρίεσσαν 
ΰπολαΐδα ; *Οχι, δχι, δέν πηγαίνω μετά σοΰ 
είς τήν πόλιν.

Α ισ χύνη ς.—  Τί νά σε προσφέρω λοιπόν, 
βοσκέ; Λάζε τήν δράκα ταύτην τοΰ χρυσίου 
και τήν έκ τοΰ αύτοΰ μετάλλου αύτήν συ
σκευήν.

Μ ενάΛχας .— Τί ανάγκην έχω τοΰ χρυ- 
σοΰ ; εχω τά  πάντα έν αφθονία. Μέ τό 
χρυίίον, μήπως θά αγοράσω τόν καρπόν των 
δένδρων μου, ή τά άνθη τών λειμώνων, ή 
κάν τό γάλα τών ποιμνίων μου;

Α ισχύνης.—  Τί νά σοί δώσω λοιπόν εύ- 
τυχη 6οσκέ; Πώς δύναμαι ν αναγνωρίσω 
τήν ευεργεσίαν σου;

Μ ινά.Ιχας .— Δός μοι τό φλασκίον αύτό 
τό όποιον βλέπω κρεμάμενον εΐς τό πλευρόν 
σου’ μοί φαίνεται δτι έχουν χαράξει επ’ αύ
τοΰ τόν νέον Βάκχον μετά τών ’Ερώτων 
δρεπόντο>ν σταφυλάς εντός κανίστρων. Τότε 
ό κυνηγό; μετ άγαθοΰ μειδιάματος τω  εδω- 
κ» τό φλασκίον, καί ό ποιμήν έ~ήδη ;εν έκ 
της Υ*ρα; ώ; έκσκιρτοΰν ποόβχτον.' I I φ
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‘ΐΐμέραν τινά, έντό; δάκους ελάτων, ό νέος 
Μίλων συνελαβεν έπιδεξίω; £ν πτηνόν, τοΰ 
οποίου ώραϊον μέν ήτο τό πτίλωμα, ετι δέ 
ώρχιότερον το κελαόημα. Διά τοΰ κοιλώμα- 
το; τών 6υο αύτοΰ χειρών συνενωμένων, τφ  
έσχηματισε προσωρινόν κλο^βίον, καί τό 
ε"':ρ: πλήρης ‘χαράς, όπου άνεπαύετο τό 
ποιμνιόν του ύπό τήν σκιάν. ’Ε/.εΙ, αποθετών 
7.Χ-.Χ γής -707 άχύρινον πΐλόν του, έτοποθέ-

τησεν ΰποκάτωθεν αύτοϋ τόν αιχμάλωτον καί 
ϊτρεξε πρός τήν πρώτην ιτέαν ϊνα εΰρνι τούς 
εύλυγιστοτέρους κλώνους δπως κατασκευάτ/j 
δι’αύτών ώραϊον κλωβίον. α^Αμα τό κλωβίον 
τελειώστι, ώρβΟόν μου πτηνόν, θά σέ φέρω 
τάχιστα πρός τήν Χλόην, είπεν 6 βοσκός. 
Δι’ αύτό τό δώρον, θά απαιτήσω παρ’ αύτής 
8ν γλυκΰ φίλημα. Θά τό θεωρήσνι εύλογον 
καί θά μοΰ τό δο>σνι εύχαρίστως* καί έάν 
αύτή μοΰ δώσϊ] έν, υποκλέπτω έπιδεξίω; 
δύο, τρία καί τέσσαρα ακόμη. *Ω ! νά μήν 
^ναι τελειωμένον ήδη τό κλωβίον!» Ε ίπε καί 
τρέχει ταχέως, μέ δέσμην λύγων ύπό τόν 
βραχίονα πλησίον τοΰ άχυρίνου πίλου του. 
’Α λλ’ ΰφ’ όποίου άλγους κατελήφθη! άπι
στος πνοή ανέμου εϊχεν ανατρέψει τόν πίλον’ 
τό πτηνόν, καί μετ’ αύτοΰ δλα τά φιλήματα, 
είχον πετάξει. ΧΡ. Μ. Π.

Ο Σ ΙΔ Η Ρ Ο Δ Ρ Ο Μ Ο Σ  

Τ Ο Ϊ  Ε Ι Ρ Ι Γ Μ Κ Ο Ϊ  Ω Κ Ε Α Τί Ο ϊ

Μά τήν αλήθειαν δέν ή'εύρει τις ποΰ θά 
καταντησ/, ό κόσμος* άλλοτε έθεωρεΐτο θαΰ- 
μα νά μεταβνί τις εΐς Κωνσταντινούπολιν, 
καί σήμερον έντό; 8 0  ήμερών ( 1 ) κάμνει 
τόν γύρον όλοκλήρου τοΰ κόσμου. Τοΰτο δέ 
μετά τήν έκπεραίωσιν τοΰ σιδηροδρόμου τοΰ 
Είρηνικοΰ ’Ωκεανού καί τήν άποπεράτωσιν 
τής διορύξεως τοΰ ίσθμοΰ τοΰ Χουέζ, έργων 
κατά τό λήξαν ετος συντελεσθέντων.

Πρό πολλοΰ καιροΰ ή κυβέρνησις τών 
‘ΐΐνωμένων πολιτειών της ’ Αμερικής έσκόπει 
τήν κατασκευήν τής διωκεανείου ταύτης 
γραμμής. Τήν 1 δμως ’Ιουλίου 18G2 ή Α
μερικανική Βουλή έψήφισε διά νόμου τήν

(1) Έ κ  Παρισίων εί; Νέαν Ύόρκην ήμ. H 
έκ Ν. 'Τόρχη; είς Ά γ .  Φραγκίσκον 
έξ Ά γ .  Φραγκίσκου εί; 'ϊοκο χά μ α ν  
έξ 'Τοκοχάμα; εί; Χ όγκ-Κ όγκ· · · · 
έκ Χ όγκ-Κ όγκ εί; Καλκοΰτταν. . .  # 
έκ Καλκούττα; εί; Βομβάην 
έκ Βομβάη; εί; Κάϊρον 
έκ Καίρου εί; Παρισιού; .

ήμέραι

21
6
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• · · · · ·
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6
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κατασκευήν μεγάλης σιδηροδρομικής γραμ
μής έκτεΐνομένης ττρος Δ. μέχρι της συνα- 
πανπ5σεως του κεντρικού σιδηροδρόμου τοΰ 
Είρηνικοΰ (central Facific railway), δςτις 
αναφορών έκ Σακρα^έντου διευθύνεται ττρός 
τόν Ατλαντικόν Ωκεανόν. Τό εργον άλτ,Οώς 
καί κατα διανοιαν |aovov ν(ν τεράστιον, 
ττολλω δε [Λάλλον κατά τήν έ/.τέλεσιν.

‘11 γρα[Λ(///) αυτη ε /ε ι [χεν όλικόν ρ,ηκος 
πλεΐον τών 7 0 0  λευγών (άτ:όστασις περι
ττού οια χο^ρίζει τήν Λισσαβώνα άπό τ^ς 
Πετρουπολεως), διερχεται δ άτε^ευτνίτου; 
πεδιάδάς, δάσ*/ι παρθένα, έρμους απέραν
τους, αίτινες (χέχρι τνίς χθες ετι *^αν απο
κλειστική ιδιοκτησία τών Θηρών καί τ ώ ν ) 
Ινδών, υπερβαίνει όρη και ένίοτε όφιοειδώς I 

ανέρχεται ιχεχρις αύτών τών παγωμένων κο- I 
ρυφών το^ν, κατοικιών προαιωνί<ον y ιόνων. I 
Καί να φαντασθνί τις ότι ολόκληρον τό ά
πειρον τθ’>:ο διάστημα είναι άκατοίκητον, 
ότι ποΰ καί ποΰ ώς σημεία αδιόρατα ανα
φαίνονται τινες πόλεις καί χωρία. Τήν πόλιν 
D enver έπί παραδείγματι κατοικουμένην ά- 
πο 5 0 ,0 0 0  κατοίκων εργαζομένων είς τά 
αργυρωρυχεία, τήν Salt-Lake-city πρω
τεύουσαν τοΰ Utah καί την Casson-city, 
πρωτεύουσαν τής Νεβάδα. Καί ιδού τό 
παν. Λ λλ ό σιδηρόδρομος όποιαν μεταβο- I 
λην θελει παραγάγει; αί έρημοι πεδιάδες 
θα γονιμ,οποιηθώσι, περί τους σταθμούς της 
όδοΰ θελουσι σχηματισθή χωρία, κώμαι, 
πόλεις, και μ ετ’ ολίγα έτη δεν θ’ άνευρί- 
σκωνται τά  πρώην ιχνη. Παράδειγμα προ
φανές τών λόγων μας είναι ή πόλις Ομά- 
χα , τό σημεΐον τής άναχωρήσεο>ς τοΰ σιδη
ροδρόμου. Τώ 1 8 6 2  οτε όπεγράφη ή περί 
του σιδηροδρόμου σύμβασις ηρίθμει 3 yi- 
λιαδας κατοίκων καί σήμερον είς διάστηυ,α 

ετών οί κάτοικοι έπενταπλασιάσθησαν, 
καθότι αριθμεί νΰν 15  χιλιάδας.

*0 σιδηρόδρομος 10  μίλλια μακράν της 
Ομάχας διερχεται τάς όχθας τοΰ ποταμού 

Λαπλατα (Llio de la Plata) ενός τών πα- 
ραδοζοτέρων αληθώς ποταμών, καθότι ή 
κοίτη αύτοΰ είναι τόσον όριζοντία καί εύθεϊα 
ώστε προσομοιάζει μάλλον μέ λεκάνην £ μέ 
ποταμόν, καί ακολουθεί έπί μακρόν αύτόν 
μέχρι τοΰ μέρους καθ’ 8 χωρίζεται εΐς δύο , 
β ρα χέο ς. Αφοΰ διέλθ>] έπί ^^εφύρας ένός 
χιλιομέτρου το μήκος, τόν βόρειον τοΰ ποτα
μού βραχίονα, φθάνει είς τόν σταθμόν της |

ίουλιουπόλεως (Julesbourg), πόλεο>ς νεο
γέννητου ίδρυθείσης έπί της δεςιας δ/Οης 
του μεσημβρινό βραχίονος της Λαπλάτας 
απέναντι τοΰ φρουρίου Sedgw ich, αύξηθεί- 
σ/“,ς και άναπτυχΟϊίσης τεραστί(ος έν βραχυ- 
TXT(.j διαστήματι χρόνου. ’Ακολούθως ό σι
δηρόδρομος εύρίσ/.ει τά Μελανά άτινα 
εκτείνονται εΐς ά-ό^τατιν 8 0  λευγών αζ- 
ταςυ τής κορυφής Larancie τ:ρός Η. κ«ΐ τής 
κορυφή; peak  rpo; Ν. Διάφοροι δίοδοι έπι- 
τρεπου-ι την διαβα^ιν τών όρέ(ον τούτ<>>ν, 
υπερ τα ό~οΐα ό σιήηροδρομος διέρχεται είς 
Ο’̂ ος ‘2 8 0 0  μέτρων ύπεράνο> τής έπιφανείας 
τής θαλάσσης. Είς τήν έξοδον τών διόδων 
τούτων κεΐται ή πόλις Κεγιέννη (Cheyen
ne), ήτις μέχρι τής χθες μή ΰπάρ^ουσα α 
ριθμεί σήμερον 6 0 0 0  κατοίκων. 'Εντεΰθεν ό 
σιδηρόδρομος διέρχεται διά της χώρας τών 
1Μορμονών, όιαπερα τήν αμερικανικήν έρημον 
και δια τοΰ πορου τοΰ Ουμβολδου εισέρχε
ται είς τήν Κεβάδαν καί [ίαίνων, έπί τών ό- 
ρέων πάντοτε, φθάνει είς Καλλιφορνίαν. ’Εδώ 
τωόντι άπηντήΟησαν τά μέγιστα εμπόδια* 
καθότι η φυσις παρουσιαζει έν τ*̂  επαρχία 
ταύτ/ι χαρακτήρα μεγαλοπρεπείας καί μ ε 
γαλείου άπερίγραπτον* άβυσσοι χαίνουσαι ε
δώ καί όρη ων ή κορυφή κατακρύπτεται 
μεταςυ τών νεφών, δένδρα παμμέγιστα εκεί 
και υγικλαδα, ενώπιον τών όποίων παιδία 
ήΟελον λογισθή αί έλάται τών νΑλπεων. 
Φαραγγες δυσπρόσιτοι, υψη δυσανάβατα, ό
δός άδιαχάρακτος. νΐ:πειτα ή αιωνίως κα- 
λύπτουσα τον γήν χιών καί αί /ιονοστ ιβά- 
δες, αιτινες έπι πάσαν στιγμήν καταπίπτου- 
σαι και την οδόν να φράζωσιν ηδύναντο καί 
τήν αμαξοστοιχίαν νά παρασύρ(ασι. Τίά δια- 
τρυπηθώσι τά δρη άπτ,τειτο καιρός καί πο- 
σον χρημάτων άκαταλόγιστον* έσκέφί'ησαν 
λοιπόν να κατασκευάσωσι προσωρινήν όδόν 
μέλλουσαν νά δ ια ρκές τό πολύ 1 2 — 15 
έτη, άπό τά έσοδα τής όποίας ήθελον ακο
λούθως διατρυπηθή τά ορη. *Αλλ’ ή προ
σωρινή αυτη όδός παρουσίαζε δυσκολίας 
ανέφικτους, άς μόνη ή αμερικανική τόλμη ή- 
δύνατο νά φέρνι είς πέρας. *Εν ταΐς διόδοις 
— αιτινες άνοικταί πανταχόθεν είς τούς α
νέμους καί τήν νιόνα καί τάς νιονοστοιβά- 
όας να επισυρωσιν ηόυναντο και καταστρο
φήν άφευκτον νά έπενέγκωσιν— έκτισαν οιά 
ξύλων υπογείους όδοΰ; έχούσας πολλάκις 
μήκος λεύγα;, έφ’ ών διερχό[«'Λ>ς ό σιδηρό-



δρόμος ούδέν φοβεϊται' έπί τών κατωφερών. 
ο μ ω ς  μ*ρών δπου. δέν Οπάρχα μέν 6 τών 
χιονοστοιβάδων κίνδυνος, παμπληθές δμως ή 
χιών, έφεϋρον άμαξαν έκ διπλής σιδηρΛς 
αίχμήί άποτελουμένην, ή'τις πρό τ ίς  άμαξο* 
στοιχίας τιθεμένη χρησιμεύει μόνον καί μό
νον όπως διασχίζουσα τήν χιόνα ανοίγω 
δίοδον είς τάς δπισθεν άμαξας. Πολλάκις 
δ ’ δταν καί τοϋτο είναι άκατόρθωτον ή τοΰ 
σιδηροδρόμου μηχανή άποσπωμένη των ά* 
μαζών βαδίζτρ μετά τής άμάξης ταύτης έμ- 
πρός μέ δλην τήν δύναμιν τοϋ άτμοϋ καί 
καθαρίζει ονίτω τόν δρόμον.

Μετά τοσούτους καί τηλικούτους αγώνας 
ίδού τέλος τό Σακραμέντο ό κύριος τελικός 
σταθμός τοϋ σιδηροδρόμου τοϋ Ειρηνικού 
’Πκεανοϋ, καθότι τήν πόλιν ταύτην συνενοΐ 
μετά τοϋ άγίου Φραγκίσκου άπλή γραμμή 
προϋπάρχουσα.

Οί Ινδοί ώς εΐκός μετ’ ού μικράς λύπης 
εϊδον τόν πολιτισμόν άρδην έπεμβαίνοντα είς 
τάς γαίας αύτών, διερχόμενον αύτάς καί έ
πομένως έξορίζοντα αύτοΰς εις τά  ένδότερα. 
Μυρία λοιπόν παρενέβαλλον προσκόμματα 
χαί οί δυστυχείς έργάται παρά τήν σκαπά- 
νην κρατούντες καί τήν καραβίναν ήναγκά- 
ζοντο έκάστοτε νά διακόπτωσι τήν εργασίαν 
όπως πολεμήσωσι καί συχναί έγίνοντο άψι* 
μαχίαι καί έπανειλημμέναι συνέβαινον συμ- 
πλοκαί. ’Εκτος τούτων άπαξ -ή δίς έξέβα- 
λον τά τοϋ δρόμου σίδηρα καί σπουδαία ή- 
Οελον συμβή δυστυχήματα άνευ της τοΰ μη* 
χανικοϋ έπιδεξιότητος* ήμέραν δέ τινα έθη 
καν πΰρ είς δάσος τι όπόθεν εμελλε νά διελ 
Ο*/] αμαξοστοιχία εις ήν ένόμιζον ότι περιεί- 
χετο πυρΐτις. Καί τοιαύτη μέν δέν ύπηρχεν 
άλλ’ ή αμαξοστοιχία εύρέθη αίφνης περικυ
κλωμένη άπό φλόγας καί οί ταξειδιώται 
παρ’ ολίγον άπέθνησκον έξ ασφυξίας. Νά 
όπισθοδρομήσωσιν ην αδύνατον* τους άνέμε- 
νονοί ’ίνδοί. Go ahead είναι τό σύνθημα 
τών ’Αμερικανών' ή ατμομηχανή έσύοιξεν 
ίσχυρώς καί ή άμαξοστοιχία διήλθε μετά 
τοσαύτης όρμής τό καιόμενον δάσος ώστε τό 
παραχΟεν όρμητικόν £ε\.μα άέρος ήρκεσεν 
δπως άποχωρίσνι μέν τάς φλόγας, άφήσνι δέ 
τήν δίοδον έλευθέραν.

Καί ήδη άπό Νέας ‘Υόρκης μεταβαίνει 
τις έντός έπτά ή μερών εις τόν "Αγιον Φραγ
κίσκον έν άμάξαις αϊτινες παρέχουσιν όλβ" 
τάς αναπαύσεις άπό τοϋ νιπτήοος καί τώ

πρός κόσμησιν μέχρι της κλίνης καί τών 
πρός άνάπαυσιν.

μ ;  π . λ α μ π ρ ό ς

ΠΕΡΙ ΕΚΛΕΙΨΕΩΝ
Τί όνομάζουσιν ίκλειψιν τοΐς πδσίν κΐνβ 

γνωστόν.
Ot ’Αστρονόμοι έξετάζουσιν ώς έπί τό πο- 

λί* τάς εκλείψεις τοΰ ‘Ηλίου καί τής Σελή
νης, ευαρεστούμενοι ένίοτε νά παρατ^ρώσι 
καί τάς τών δορυφόρων τών πλανητών. ’Εκ 
τής παρατηρήσεως λ. χ . τών έκλείψεων τοϋ 
πρώτου δορυφόρου τοϋ Διός συνεπέρανον τήν 
ταχύτητα τοϋ φωτός.

’Ενταύθα θέλομεν πραγματευθή περί τών 
εκλείψεων τής Σελήνης καί τού ‘Ηλιου.

§. 1. Είς τήν παραγωγήν τοϋ φαινομένου 
τών έκλείψεων λαμβάνουσι μέρος τά  τρία 
τοΐς πδσι γνωστά σώματα ό "Ηλιος, ή Σελή
νή καί ή Γή. Οταν τά  κέντρα τών τριών 
τούτων σωμάτων τεθώσιν έπί της αύτής εύ* 
θείας γραμμής, ίς  τό έν τών περάτων κατέ
χει πάντοτε ό "Ηλιος, ή Γή καί ή Σελήνη, 
ώς άφεγγή σώματα ρίπτουσιν δπισθεν αύτών 
σκιάν κωνικήν. ’Εάν μέν ή Σελήνη κατά 
τήν περί τόν ήμέτερον πλανήτην παραγωγήν 
αύτής εΐσδύσ») εις τόν κώνον τής σκιάς τής 
γης, καθίσταται άφανής άπό δλου τοϋ πρός 
αύτήν έστραμμένου ήμισφαιρίου, διότι ευρι
σκομένου έντός τής σκιάς δέν λαμβάνει έκ 
τοΰ -ήλιου φώς* έπομένως νά όφθ?ί ύπό τών 
κατοίκων τής γής, τών δυναμένων, ώς έκ τής 
θέσεως αύτών, νά ϊδωσιν αύτήν, εϊνε αδύ
νατον. Εάν δέ ό κώνος τής σκιάς τής σελή
νής έφάψηται συναντήσει τήν έπιφάνειαν 
τής γης, οί τοΰ πεφωτισμένου ήμισφαιρίου 
κάτοικοι, οϊτινες θά εύρεθώσιν έντός τής Σε
ληνιακής σκιάς, θά έχωσιν έκλειψιν ήλιακήν, 
ήτις θά εϊνε όρατή είς μικρόν μόνον μέρος 
της έπιφανείας τής γής* έπειδή 6 νίλιος έ* ' 
λείπων δέν χάνει ούοόλως έκ τοΰ φωτός αύ* 
τοΰ, άλλ άπλώς κρύπτεται Οπό τής σελή
νης, ήτις οδσα έλαχίστη ώς πρός τήν γήν, 
παράγει σκιάν, ή όποία, ώσπερ κηλίς τις μι
κρά, κρύπτει μικρόν τ ι  μέρος τοΰ πεφωτισμέ
νου της γής ήμισφαιρίου.

§. 2 . ’Εξ ό'σων άνωτέρω άνεφέραμεν κα*

•rttvoεΐταί, δτι διά νά συμβ·?, έ'κλειψις σεληνια
κή, πρέπει ό ήλιος καί ή σελήνη νά εύρεΟώ- 
βιν είς άντίθεσιν, τουτέστι νά παρεντίΟηται 
μεταξύ αύτών ή γή* τοΰτο δέ γίνεται κατά 
τήν πανσέληνον' διά νά συμβνί δέ τοϋ ήλίου 
ϋκλειψις, πρέπει τά δύω σώματα ό ήλιος καί 
ή σελήνη νά εύρεθώσιν είς συζυγίαν, τουτέ- 
στιν ή σελήνη νά παρεντίθηται μεταξύ ή
λίου καί γής' τοϋτο δε λαμβάνει ^ώραν κατά 
νουμηνίαν.

§. 3 . Εάν τό επίπεδον τής τροχιάς τής 
γής συνεταυτίζετο μετά τοϋ έπιπέδου της 
τροχιάς τής σελήνης, “r,θέλομεν εχει κατά 
πάσαν μέν πανσέληνον εκλειψιν σεληνιακήν, 
κατά πασαν δέ νουμηνίαν ήλιακήν. Τοϋτο 
δμως δέν συμβαίνει, διότι τό έπίπεδον τής 
τροχιάς τής γης κατά γωνίαν όλίγω μείζο- 
να τών 5®’ έπομένως εϊνε δυνατόν κατά τήν 
πανσέληνον νά διέλθν) ή σελήνη χιορίς νά 
έγγίσν) τόν κώνον τής σκιάς τής γής. Διά νά 
συμβνί λοιπόν εκλειψις σελήνης πρέπει, ή τό 
κέντρον αύτής νά εύρεθή; είς τό πέρας τής 
γραμμής τής ένωνούσης τούς δύο δεσμούς 
(σημεία ένθα τέμνεται ή τροχιά τ?ίς σελήνης 
μετά τής τροχιά; τής γής), η πληρέστατα 
αύτών' έν άλλαις λέξεσιν, ή τό πλάτος τής 
σελήνης εϊνε μηδέν, η έλάχιστον (1). Είς τήν 
πρώτον περίπτωσιν ή έ'κλειψις εινε όλική, εις 
δέ τήν δευτέραν μερική.

§. 4. Τό υψος τών κώνων πής γ'ηίνης σκιάς 
κατά μέσον δρον εϊνε ίσον πρός 2 1 6  γηΐνας 
ακτίνας, ταλαντευόμενον μεταξύ τών 2 12  
καί 2 2 0 . Τής άποστάσεως δέ τής σελήνης 
άπό τοΰ ήμετέρου πλανήτου οίίσης ίσης, κα
τά μέσον δρον, πρός 5 9  άκτΐνας γηΐνας, εϊ- 
νε φανερόν, οτι έάν συνέπιπτον τά  επίπεδα 
τής τροχιάς τών δύο τούτων σωμάτων, ήθέ- 
λομεν έχει κατά πάσαν πανσέληνον εκλει- 
ψιν σεληνιακήν.

§· 5 . *11 άκτίς τοϋ κύκλου, ό οποΓος πα-

( ί )  Πλάτος χής σελήνης, λέγεται τό τόξον 
τό «εριλ^μβανόμενον μεταξύ έκπλειπτίκής 
(τροχός τ^ς γής) καί σελήνης, τοΟ καθέτου 
έ*ί τήν έκλειπτικήν μεγίστου κύκλου, τοΟ 
^ερχομένου διά τοΟ πόλου τ^ς έκλειπτικής 

τ^ς σελήνης. Μίσχος δέ τό τόξον τϊ\ς έκ- 
λειπτιχί^ς, άπό τοΟ δεσμοΟ μέχρι τοΟ ποδός 
TOD ^ηθέντος καθέτου έπί τήν εκλειπτικήν 
μεγίστου κύκλου.

ραγεται ε/· τ?,ς τον/?,ς του χ.ώνου τ'ίς οχιΑζ
OSAT|VWXO0 &£pyo*

μενού ταυτ*/;ν? εινε τά  Hj11
γηΐνας ά/.τΐνος <ος έγγιστα. ’Επε·.δή δέ ή 
ακτις τής σελήνής είναι μόλις τά 3 / 11  τής 
γηίνης άκτΐνος, έπεται, δτι ή τομή τοϋ κώ
νου τής σκιάς εινε πολυ μειζων τοϋ σεληνια
κού δίσκου, οπερ αποδει^νυει, οτι εινε δυνα
τόν ή σελήνη νά εΐσδύσ/, ολόκληρος έ'/τός 
τής γν,ιν/ις σκιάς, δηλαδή νά παραχ Of, Ικ- 
λειψις όλική τής σελήνης.

§. G. Τό δε υψος τοϋ κώνου τής σεληνια
κής σκιάς εινε κατά μέσον όρον 5 8 , 6 ακτί
νες γήϊνοι, ταλαντευόμενον μεταξύ 57 , G 
καί 5 9 , G τής άποστάσεως τής γ ή ς  άπό τής 
σελήνής, ουιης κατα μέσον δρον, ώς εϊρηται, 
ίσης πρός 5 9  γηίνας ακτίνας, ή κορυφή τοϋ 
κώνου τής σκιάς τής σελήνης, ότε μεν έγ- 
γίζει ή συναντά τήν γήν, ότέ δέ μένει πλή- 
σιέστατα αύτής.

§. 7. Είς την παραγωγήν τοϋ φαινομέ
νου τών έκλείψεων μεγάλως έπενεργεϊ ή οαι- 
νομένη τοϋ ή /ίου καί ττς σελήνζ-,ς ήμιύ'ιά- 
μετρος* διό διά νά παραχΟΐϊ εκλειψις 'σελή
νης καθώς καί ήλίου, πρέπει ή μέν φαινο- 
μένη ήμιδιάμετρος τής σελήνη; νά μή εινε 
μεγάλη τέρα των 1 6 ' 4 5 " ,  ούδέ μικρότερα 
τών 1 4 ' 4 1 " ,  ή δέ ήμιδιάμετρος τοϋ ήλίου 
νά μή εϊνε μεγαλητέρα τών 1 6 ' 1 8 " , ούδέ 
μικρότερα τών 1 6 ' 4 5 "  (1).

§. 8. Καί ή άπόστασις δέ τοϋ ήλίου καί 
τής σελήνης άπό τής γής εχει έπιρροήν μέ
να} ην έπί τοϋ φαινομένου τούτου* διά τοϋτο 
διά νά συμβνί εκλειψις σεληνιακή ή ήλιακή, 
δέον αί όριζόντιαι παραλλάξεις τών δύο σω
μάτων, ύφ’ ών έξαρτάται ή άπόστασις αύτών 
άπό τής γής νά εϊνε, τοϋ μέν ήλίου ούτε 
μεγαλητέρα τών 9 " , ούτε μικρότερα τών 
7 " ,  τής δέ σελήνης, ούτε μικροτέρα τών 1 6 ' 
2 4 " ,  ούτε μικρότερα τών 5 3 ' 4 8  (2).

(1) Φαινομένην σώματός τίνος ουρανίου 
διάμετρον καλοΟσι τήν γωνίαν, τήν σχηματι- 
ζομένην ύπό δύο οπτικών άκτίνων, άναχω- 
ρουσών έιΰ τοΟ κέντρου τ?ίς γής καί φθανου-
σ&ν είς δύο έκδιαμέτρου άντΐθετα σημεΤα τοΟ 
φαινομένου δίσκου τοΟ σώματος.

(2) ΚαλοΟσιν όριζοντίαν παράλλαξιν σώ
ματός τίνος, τήν γωνίαν ύπό τήν όποιαν ό κά
τοικος τοΟ σώματος, οντος εις τόν ορίζοντα, 
βλέπει τήν άκτΤνα τΤ,ς γΤ,ς.



' ξ. 9.- Τό πλάτος &  τ*ς Ί λ Κ ^  ώς α
νωτέρω είπομεν, tU τε *ά« ϊεληνιακάς καί 
‘Ηλι**ά« εκλείψεις, πρέπει να εϊνε μικρόν. 
Οδτω d i  μ& τάς ϊεληνιακάς έκλείψε* πρέ* 
πει νάι & ε  (tuf^tpov τών 52'· πέραν Si 
τών 6 3 ' ίκ λ ε ψ ς “δέν ύπάρχ»  *«Λ μεταξύ 

5 2 ' και 6 3 ' αμφιβάλλεται· είς δέ τάς 
‘Ηλιακάς, όταν τό πλάτος Ή ς Σελήνης είνε 
μαρότερον Γ  2 1 ' ή  έκλειψις εϊνε βεβαία* 
όταν δέ μεγαλητερον 1 ° 2 4  χαί μικρότε- 
ρον 1° 3 4 ' 1 8 "  αμφιβάλλεται.

§. 10. Διά νά λάβ/| χώραν Ικλειψις όλι
κή τοΰ ‘Ηλίου, πρέπει ό κώ νοςΉ ; Σεληνια
κής σκιά; νά συναντήο^ τνίς γης Ή ν έπιφα- 
νειαν, όπότε ol κάτοικοι του μέρου? τή ςγή ς , 
τοϋ περιβαλλομένου ύπό τής σκιάς, ίχουσιν 
εκλενίιιν όλικήν τοΰ ‘ΐΐλίου,τά πέριξ δέ αύτοΰ 
εΐς αικράν άπόστασιν μερικήν* δταν δέ ό κώ
νος‘τΫ,; σ.'.ιά; τής Σελήνης δέν έγγίογ Ή ν 
επιφάνειαν Ή ; γής, τότε εΐς έν μό*>ν σή
μερον ή εκλειψις θά είνε δακτυλιοειδής, είς 
εΐς δέ τά πέριξ τούτου ιιερικ·/,* Είς τάς δα
κτυλιοειδείς εκλείψεις ό δίσκος τοΰ ‘Ηλίου ύ- 
περεκχειλίζει τόν Ής σελήνη; καί φαίνεται 
ώς φωτεινός δακτύλιος* εΐς δέ τάς όλικάς ό 
δίσκος τνίς σελήνης καλύπτει εντελώς τόν
δίσκον τοΰ ήλίου.

§. 1 1 . ’Αποδεικνύεται, ό'τι είς τήν θέσιν,
εΐς b  ό Ίίλ ιος και ή Σελήνη εύρίσκονται κα
τά [λίαν αύτών εκλειψιν, εύρίσκοντο εΐς τήν 
αύΉν πρό 18  έτών καί 11 ήμερων, και 
θέλου'τιν εύρίσκεσθαι είς τήν αύτήν καί μετά 
ισάριθμον χρονικόν διάστημα* ώστε, έάν τις 
οημε-.ώσει τάς εκλείψεις τάς συμβάσα; εις τό 
διάστη'/α 18 έτών καί 1 1  ήμερων, δύνα- 
ται νά προείπν], ούχι βεβαίως μετά μεγά
λης ακρίβειας, καί τάς συμβησομένας είς τό 
έπόν.ενον ισάριθμον χρονικόν διάστημα. Διά 
τοΰ ιχέτοου τούτου ύπελόγιζον οί αρχαίοι 
τάς εκλείψεις* έκάλουν δέ τόν άριθμ.όν αύτόν 
οί μέν "Ελληνες χρυ^οΰν. αριθμόν, ή κύκλον 
τοΰ Μέτωνος, οι όε Χ,αλδαΐοι iapov. 11 (δέ 
παρατήρη'ΐ; άποδεικνύει, ότι κατά μέσον ο
ρόν είς τό διάστημα ένός τοιούτου άριθμοΰ, 
ουμβαίνουαιν 7 0  έκλείψεις, έξ ών 2 9  σελη-

■  A  I  —  _  ·  \  Λ / _________ ________

ρ*ν· τοιαΰτα δέ ·7,:αν τά  £τη 1 7 0 3 , 1 7 6 7 ,
1 7 8 8  καί 1 7 8 9 .

* §. 1 2 . *Λν καί, ώς άνω είδομεν, «Λ έκ-
λείψεις τοΰ ‘Ηλίου εϊνε συχνότεραιτών Σε
ληνιακών, όλική «{«ας ‘Ηλικκή είς τόν a into 
^ π ο ν  δ«α νά π α ρ α τη ρ ώ  «ρέπει νά πα- 
ρεαβληθνί μέγα χρονικόν διάστημα. Είς 
τούς Παρισίους π» χ ,  fti« ίκλειψ* όλική 
συνέβη εΐς τόν δέκατον δγδοοναΐώνα, ή τοϋ 
1724* είς δέ τόν δέκατον ίννατον ούδεμία 
αένρι τοΰδε συνέβη, ούδέ μέχρι τέλους θά 
συμβτ,. Είς τό Λονδϊνον ή όλι*ή Ικλειψις 
έπανελήφθη μετά 5 7 5  ίτη , άπό 1 1 4 0  
αέχρι τοϋ 1715* ίκτοτε ούδεμία μέχρι τοΰ- 

συνέβη είς ταύτην τήν πόλιν. ‘Ο υπο
λογισμός δέ άποδεικνύει, δτι ή μεγίστη δυ
νατή διάρκεια ηλιακής έκλείψεως είνε 4  ώρ. 
2 9 ' 4 4  διά τους έπί τοΰ ’Ισημερινού κει
μένους τόπους* δσω δέ άπό τοΰ ’Ισημερινού 
προχωρ<Λμ.εν πρός τοΰ; πόλους ή διάρκεια 
αυτη έλαττοΰται* εΐς του; Παρισίους π .  χ .  
είνε 3ώρ. 2 6 ' 3 2 " .  ‘II όλικότης της έκ
λείψεως εΐς μέν τόν ’Ισημερινόν δύναται νά 
διαρκέσνι τό πολύ 7  5 8  ,  είς δέ τά  μι
κρότερα πλάτη όλιγώτερον* είς τήν Λευκάδα 
π .  χ . ή όλικότης διηρκεσε κατά τήν ίκλει- 
ψιν της 10  Δεκεμβρίου 1 8 7 0  μόνον 1 3 0  -· 

§. 13 . Επί πολύν καιρόν ol άνθρωποι, 
μή γνωρίζοντες Ή ν αιτίαν τών φαινομένων 
τούτων, έθεώρουν αΰτά ώς θείας εκδικάσεις* 
άναφέρουσιν οτι εΐς Ή ν εκλειψιν τοΰ 1 6 5 4  
άνθρωποι έκρύβησαν είς τά  σπήλαια. Είς 
τάς ’Ανατολικάς ’Ινδίας έπίστευον δτι δταν 
ό Ίίλ ιος καί ή Σεληνη έκλείπουσι, δράκων 
τις έκτείνει τους μελανωτάτους αύτοΰ δνυ- 
γας, προτιΟέμενος νά συλλάβιρ τους δυο 
&V αύτών ώς θεούς λατρευομένους λαμπΉ* 
ρας* τότε δέ ήδύνατό τις νά >παρατηρησγ 
τούς ποταμούς πεπληρωμένους ’Ινδικών κε
φαλών, άς εθετον .μέχρι τοϋ λαιμοϋ νομιζον- 
τες, οτι τοιουτοτρόπως ύπιρήσπιζον τους 
θεούς αύτών έναντίον τοϋ άπειλοϋντος · αύ* 
τούς φοβεροϋ δράκοντος. ‘Ο ‘Ηροδοτοί έν 
βιβλίω έβδόμω,ίατορών τά  περί τής εκστρα
τείας τοΰ Εερξον» άνβφέρει δτι, οτ»ν ό Ηέρν«Φ 
χπό τών. 2άρδεων ωρμάτο εις >Ήν ' λ
^  «  .  . 1·  I .  ι  V .  f

vta/,ai και 41  ήΐιαχαί. Είς τά διάστημα . --------- Γ — - - ,
ένος έτους ττερισσότεραι των επτά εκλείψεων δον, 6 Ηλιο; εςέλνπε; χωρίς να
δεν ουαβαίν:υ:ιν. άλλ ούδ όλινώτεραι τών I νεφέλαι χαϊ αντι έγένετο vuq. ^

: Ξέρξης έκπλαγείς διά τ 6 φ«^{λενον τίρώττ,Λ
ττερι αύτοΰ τούς μάγους* ’ ο&τοι δέ άι^ίντιπ“

:α': :V /5 χαΟ’α ε/.λειψι; έλαβε /ώ -  σαν, δτι οί "Ελληνες θ έλ ο υ ν  άκολάσει τ ίς

ΐώ λ ε ις  α ύ τ ώ ν , δ ιό τ ι  ό μ ε ν  ί ί λ ι ο ς  rrso μ η 

νύει τ ά  τ ώ ν  4Ε λληνο>ν, ή  δ έ  ϊ ε λ η ν η  τ ά  τ ώ ν  

Π ερ κ ώ ν , a ci l :μ η μ £ ν ω  δ ε  ο ί ό  Ι ίλ ιο ς  έ κ λ ι -  

7rci>v τ ί ιν  έ*Λ το υ  ούρανοΰ έδρ η ν , α φ α νή ς ην, 

ο ύ τ  έ τπ ν εφ ελ έω ν  έόντο>ν, αίΟρίης τ ε  τ ά  μ ά 

λ ισ τ α  α ν τ ί  η μ έρ α ς  τ ε  ν ύ ;  έ γ έ ν ε το . ΐδόντι 
δ έ  κ α ί  μα& όντι το ΰ τ ο  τώ Ξέρζνι έπμ,ελες *- 

γ ε ν ε τ ο  κ α ί  ειρετϊ τ ο υ ;  μάγ;·υ; το έΟέ).ει ττρο- 

φ α ίνε ιν  τ ο  φ ά σ μ α . Ο ί δ έ  εφ ρα ζον  to ; J-Ιλλυγ 

σιν τ:ροδεικν·ίει ό Οεος εκ λ ε ιψ ιν  τ ώ ν  7τολί(·>ν* 
λ έ γ ο ν τ ε ς  *1 Ιλ ιον  ε ί ν α ι ‘ Ι^λλη νω ν  ττροόέ/,τορα , 

2 :ληνΥ,ν δ ε  σφ έω ν. ΙΙυΟ όμενος δ έ  τ α ΰ τ α  ό 

Ε έρ ζη ; τ:ΐρι^αρ*ί·,ς έώ ν  έ ^ ο ιέ ε τ ο  τ η ν  ε λ α σ ιν .»

§. 11. 4Vtτίρξε καί μερίς ανθρώπων, 
ητις εττίστευεν, δτι όταν η —ε'ληνη εκλειττ/;, 
καταβαίνει εις τά χόρτα καί έρωτωμένη ύ::δ 
τών καταβιβαζόντο>ν αύτην μάγων τ:ερί τών 
μελλόντ<ον, άτταντα. Είς την Αμερικήν εχ/ο- 
μιζον, δτι κατά τάς εκλείψεις ώργίζοντο 
τ:ρος άλληλου; οι δύο αστέρες, καί δτι ό 
6εδς τταρεμοαίνων μόλις κατορΟοι νά τούς
ουμοιλιώ?7;·

§. 15. Λέγουσιν, δτι ό θ χ λ η ; ττρώτος
έζέσττιϊε την ττροσοχην του έ - ί  τών Σελη
νιακών εκλείψεων* μετ αύτον ό Αναξαγό
ρας έγνώρι^ε τ^ν αιτίαν τη; -αραγωγής αύ
τών’ ό θουκιδίδης έγνώριζεν, ότι αί ‘Πλια- 
καί εκλείψεις γίνονται κατά την νουμηνίαν’ 
ιδού τί ττερί της κατά την ά :/η ν  τοΰ 11ε- 
λοποννησιακοΰ πολέμου συμβάση; έκ).είψεως 
λέγει ό Θουκιδίδης έν βιζλίω δευτερω τ:α- 
ραγράφω 2 8 . αΤοΰ δ* αύτοΰ θέρου; νουμηνία 
κατά Σελήνήν, ώσ::ερ καί μόνον δοκεΐ είναι 
γίγνεσδαι δυνατδν, ό Πλιος εζελι^ε μετα 
μεσημβρίαν καί ττάλιν άνεττληρωΟη, γενομε- 
νος μηνοειδής καί αστέρων τινών έκφανέν- 
των.» "Οτι έγνώριζον έτ:1 τ ώ ν  χρόνων τοΰ 
Περικλεούς, οί καταγινόμενοι είς την φιλο
σοφίαν, τήν αιτίαν τών εκλείψεων, άτ:οδει- 
κνύεται έκ τοΰ έξης χωρίου τοΰ ΙΙλουτάρ- 
χου, δπου άναφέρετα»., δτι γενομένης ηλια
κής έκλείψεως, καΟ ήν ημέραν έμελλε νά 
έκπλεύστ; ό ’Αθηναϊκός στόλος, καί έκ~λα- 
γέντος τοΰ κυβερνήτου, δ Ιίερικλή; εΟηκε 
r/iv χλαμύδα rp6 τών οφθαλμών του, ερω- 
τή;ας, άν τδ γενόμενον έ^ήμαινε κακόν τ^ 
ώζαντ*^σα'/τος δέ τοΰ κυβερνήτου ούδεν, ό 
Περικλής είπεν* τί λοιπόν τοΰτο όιαφεο:ι ε- 
κεί'Λυ, ή δτι τδ παρα^αγδν τδν σκοτισμόν εινε 
μεΐζόν τι της “/λαμύίϊος. α^ΐίδη δέ πεπλη- 
ρωμένων τών \ηών, καί τοΰ Ηερικλέου; α-

ναβεβηκότος έπί τήν εαυτού τριήρη, τόν μέν 
Ί Ιλιον έκλιπεΐν συνέβη καί γενέσθαι σκό
τος, έκπλαγήναι δε πάντας ώς πρός υ-εγα 
οημεϊον. ςΟρών ούν ό Ιίερικλής περίφοβον 
τόν κυβερνήτην καί διηπορημένον άνεσχε 
τ*Λν ^λαμύόα πρό τής όψεως αύτοΰ, καί πα- 
οακα'λύψας ήρώτΛ^ε, αή τί δεινόν, ή δεινού 
τίνος ΓΛ-.ται σημενον* ώ; <)ϊ ούκ έφη, Τί ούν, 
είπεν, εκείνο τούτου διαφέρει πλήν ο \ι p-ci- 
ζόν τι τό πεποιηκός τήν επισκότησιν.« 
(ΙΙλουταρ. ϋίο; ΙΙερικλέους §. 3 5 \

§. 10. Κατά τάς ήλιακάς εκλείψεις 
τοσοΰτον σκότος συμβαίνει πολλάκις, ώστε 
ούδέ τόν πόδα τις νά πατήσν; δύναται, δν- 
τος τοΰ σκότους περισσοτέρου τοΰ τών νυ- 
κτων. Ml εκλειψις τοΰ ’ΑγαΟοκλέους παρή- 
να%/ε τοσοΰτον σκότος, ώστε άνεφάνησανI 4 ιy  ^ ρ

αστέρες είς πάντα τοΰ όρίζοντος τα μερη. 
Ινατά Try εκλειψιν δέ τοΰ 1 715  δ Hailey 
παρετήρησε διά γυμνού οφθαλμού καί κατα 
τύ/ην τήν Αφροδίτην καί τόν ‘Κρμην. Είς 
τι δέ μέρος τοΰ ούρανοΰ, δπου ή ατμό
σφαιρα έφαίνετο ήττον πεφοιτισμένη παρε
τήρησε δι αόπλου οφθαλμού 2 2  άστερας. 
Κίς ταύτην τήν ιδίαν εκλειψιν άλλο; τ».ς 
διη ;εΐται, οτι δεν έβλεπε νά άναγνώσν; άν 
καί διέκρινε τάς γραμμές τή; γραφή;.

§. 17. Μεταςϋ τών άξίοιν λόγου έκλεί- 
ψεων δυνάμεΟα ν’ άναφέρωμεν τήν τής 20 
Μαρτίου 1 7 0 ί ,  η τι; δακτυλιοειδή; ου?α ώ- 
φθτ, είς -'kv.z'J- μέρη καί διηρκεσε 5  ώρ. 32  
3 0 " .  Εί; τόν δέκατον εννατον αιώνα συνέβη- 
<3«ν πολλ.αί ;κλείψει; όραταί εί; διάφορα μέρη* 
έ'/ταΰΟα δέ όλική ούδεμία* ή παρουσιάσασα 
τ \ ί μεγαλειτέραν φάσιν εινε ή τή; 10 Λε- 
κεμβρίου 1 8 7 0 , ήτις τοΰ καιροΰ δντο; νε- 
φελοίδου; δέν παρετηρηθη.

§. 18. Τό παραδοςότερον τοΰ φαινομέ
νου εϊνε, δτι λαμβάνει χώραν μεταβολή 
τών ‘/ρωμ.άτων τών γήινων άνηκειμενων, 
διάφορο; κατά τόν διάφορον σκοτασμόν τοΰ 
‘I Ιλίου. Αναφέρου'ΐ περί τή; όλική; εκλει- 
ψεω; τή; 12  Μαίου 1 7 0 6 , ότι κατά τόν 
όγδοον δάκτυλον (1), τουτέττι δταν τά 2 /3  
τή ; διαμέτρου τού ήλίου ησαν εσκοτισμ.ένα,

(1) ΧυνειΟίζουϊΐν οί Αστρονόμοι νά υπο- 
Οέτωτι διτιρηίλέντ,ν τήν φαινομέντ,ν διάμετρον 
τοΟ 'Πλίόϋ ε>; οώ5-:ν.α Y»a {ΐ*ρτο ών 
χχλο53ΐ δάκτυλον.



68 ΕΘΝΙΚΗ' ΒΙΒΛ1Ο0ΗΚΗ

τά  Αντικείμενα έφαίνοντο κίτρινα νεραντζοειδή* I 
&η h  <προεχώρκισεν ή &λειψις άλίγψ « ·- 
ασσότερον,, έφαίνοντο ώς τηρούμενα έντός I 
δδατός. ‘Ο Hailey διηγείται τά  περί τής I 
έκλείψεως του 1 7 1 5  ώς έξης* δταν ή ίκ - 
λκψις ίφθααεν εις τόν ΙΟον δάκτυλον, ή I 
Μα καί τό χρώ(ΐα τοΰ ούρανοΰ άρχισαν νά I 
μεταβάλλονται* τό κυανοΰν κατέστη χρώ- I 
ματος κιτρινωπού, μεμιγμένου μετά χρώμα- 1 
τος πορφυρού. Αί μεταέολαί αύται, αϊτινες 
ούδέν τό μυστηριώδες £χοu3t, καί αϊτινες 
συμβαίνουσι κατά τους νόμου; τής όπτικής 
παρετηρήθησαν έπειτα ύφ’ όλων τών αστρο
νόμων. 1

§. 1 9 . Κατά τάς όλικάς εκλείψεις τοϋ
‘Ηλίου, ή Σελήνη εϊνε περιβεβλημίνν) υπό 
στεφάνου φωτεινού χρώματος άργυρίζοντος. 
Τοΰτο το χρώμα έδείχθνι έν ολνι αύτοϋ τνί 
καθαρότητι κατά τήν έκλειψιν τής 2 6  Ιου
νίου 1 8 4 2 .  Συνίστατο ύπό ζώνης κυκλο
τερούς συνεχομένης μετά τοϋ πέρατος τοϋ ι 
δίσκου τής Σελήνης καί μιας άλλτ,ς ήττον I 
ζωηρά;, συνεχομένη; μετά τής πρώτης. 'Γο 
φώς της δευτέρας ταύτης έβαινεν έςασθε- 
νούμενον έκ τών έξω πρός τά έσω. Παρε- 
τήιησαν ττρός τούτοις κατά τάς αύτάς πε
ριστάσεις έξοχάς χρυσιζούσας έπί τών δια
φόρων σημείων τοϋ Σεληνιακού δίσκου. Αύ- 
ται αί έζοχαΐ ύπετέθησαν φλόγες, νέφτι, 
opr,. Κατά τόν Αραγώ, αί έξοχαί αύται 
έξηγοϋσι τήν ύπόθεσιν τών κυμαινόμενων 
νεφών τών υπαρχόντων εις την διαφανή 
’Ατμόσφαιραν, ήτις περιβάλλει την φωτό
σφαιραν τοϋ ‘Ηλιου.

§. 2 0 .  ‘ίίς έκ τη; παραδόξου μεταβά- 
σεο>; της ήμερα; είς την νύκτα κατά τάς 
όλικάς τοϋ ‘Ηλίου εκλείψεις, τά ζώα π α 
σ/ουσι παθήσεις τινάς, ών όλίγας θέλομεν 
και ενταύθα αναφέρει.

Διηγούνται ότι κατά την έκλειψιν τής 
2 6  ’Ιουνίου 1 8 4 2 ,  νυχτερίδες νομίζουσαι 
τήν νύκτα άρ/ομένην, έγκατέλιπον τάς φω
λιάς αύτών’ μία γλαυξ έξήλθεν έκ τοΰ 
πύργου τοϋ ‘Αγίου Πέτρου. Αί χελιδόνες ή- 
φα\(*θηταν, αί όρνιθες έτρεξαν είς τάς κοί
τα , τ(·λ * ivkc, Ο'.'τινε; περιεφέροντο έλευθέ- 
ςω; ίί; κοιλάδα τινά διευθετήθηκαν κύκλω,

ψεως, καίτοι πρότερον έβάδιζον* πρόβατα 
διεσκορπισμένα έπί λειμώνος ν ά ' ένωθώσι 
ταχέως, ώς είς άπόκρουσιν κινδύνου* όρνίθιά 
νά συσπειρωθωσιν ύπό τάς πτέρυγας τής μκι- 
τρός* περιστεράν έκπεπληγμένην ύπό τοϋ 
σκότους νά πέστι καταζαλισμένη καί νά ά- 
νασηκωθνί μετά τήν έκ νέου έμφάνισιν τοΰ 
‘Ηλίου.

»

§. 21. Κατά τήν αύτήν έκλειψιν άνα- 
φέρει 6 ’Αραγώ, κύριός τις εΖχε στερήσει τόν 

I κΰνα αύτοϋ τροφής' είς δέ τήν στιγμήν, καθ 
ήν έμελλε νά συμβνί ή όλική έκλειψις, έρριψε 
τεμάχιον άρτου είς τό ζώον, οπερ ίρχισε νά 
καταβιβρώσκνι αύτό, ό'ταν αί τελευταΐαι α
κτίνες τοϋ ήλίου έχάνοντο. Αίφνης ό κύων ά- I τ>ή*ε τόν άρτον καί τόν έλαβε πάλιν μετά 

1 τόν όλόκληρον φωτισμόν τοϋ ήλίου. Κι; άλ- 
Ι λος κύων κατέφυγε μεταξύ τών κνημών τοϋ 

κυρίου αύτοϋ, ό'ταν ό ήλιος έκρύβν,.

§. 2 2 .  Είς μίαν πεδιάδα λέγει ό αύτός 
’Αραγώ, όμιλών περί της αύτής έκλείψεως, 
όρνιθες εις τήν στιγμήν τής όλική; έκλείψεως 
έγκατέλιπον τάς κριθά;, &ς πρό ολίγου εϊ- 
χον δώσει αύταΤς, καί κατέφυγον είς τ ί  
κοίτην αύτών. Μία ορνις περιστοιχιζομένη 
ύπό τών νεοτσών έσπευσε νά συναθροίσν; αύ- 
τούς ύπό τάς πτέρυγας αύτής.

§. 2 3 . ‘θ  Rombosson λέγει ότι ε ϊχέτις  
τρία πτηνά, άτινα πρό τής έκλείψεως ειόεν 
υγιέστατα, μετά δέ τήν έκλειψιν εϊ/εν  άπο- 

I θάνει τό Εν αύτών. Μύρμηκες βαδίζοντες έ- 
σταμ'ϊτη 'αν καθ’ ήν στιγμήν ό ήλιος ήφανί- 
σθη έξ ολοκλήρου, άλλά δέν έγκατέλειπον 
τό φορτίον, όπερ παρέσυρον' έξνικολούθησαν 

I δ’ έπειτα τόν δρόμον αύτών, όταν τό φως 
I έπανέλαβε δύναμίν τινα. —  Μέγοες άριθμώ; 
I μελισσών,αΐτινες εϊχον έγκατα1) είψει τήν κυ- 
I ψέλην αύτών άνατείλαντος τοϋ ήλίου, έπα- 
I νήλθον πρό τής στιγμής τής όλικής έκλει- 
I ψεω;, έξελθοϋσαι, όταν τό έκλιπόν άστρον ε* 
I πανέλαβε τήν λάμψιν αύτοϋ.

Έ ν  ΆΟήναι; τί, 20 Αεκ*μβρίου 4870 

Γ. A. VIVNOHOVVOS

/,ατακλιΟώσιν, άμχ άρξαμίνης τής έκλεί-
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ΔΙΗΓΗΜ Α ΚΟΡΣΙΚΑΝΟΝ

[Μετάφρασή]

—  * λ πιστέ ! Καθ’ $ν στιγμήν οί Γενουΐ- 
ται ήτοιμάζοντο νά είσέλθωσιν εις τήν πόλιν 
Χιά τής Πύλης τοΰ ’Εσταυρωμένου, ου έδει
ξες είς τόν Γάλλον στρατηγόν τήν οικίαν 
τοΰ Βιβάλδι ώς την μάλλον ευ/.ολον ττρος 
είστττ^ησιν.

—  Τρομερόν ψεΰ^ος! κατά ττ,ν ώραν έ- 
‘ΛείνΓ,ν ίστά'ΛΤ,ν οπιοΟεν τοΰ Λέοντος και ά: 
τ ις  λέαβου [Λου έστειλα εις τον wA^*̂ v τ:λεί- 
στους έκ τών έπιζητούντων τά τεί^νι Λιγυ- 
στίνων (1) και Γάλλων.

Ούτως έοιλονείκουν έν τω καταλύ^ατι 
τοΰ αγίου ’Ιακώβου τ:αρά τόν λιμένα τής Βα- 
στίας (2) δύο γενναίοι νέοι Κορσικανοί, ών ό 
είς ην στρατιώτης τής γρα[7.αής, ό δ έτερος 
δεκανευ; έν τ·7, ναυτοφυλακή.

Συνέβαινε δέ τοΰτο κατά τό 17GtS? καθ 
ην ήαέραν ή Κορσική [χετά τάς ήρωϊκωτά- 
τας αυτής αράξεις ττρος απαλλαγήν άτ:ό 
τής κυριαρχίας τών ΓεννΛτων, ήττ/,Οη και j - 
ττετάχΟη τν; συ»λ^ράςει τών Γάλ).ων, είς την 
τράπεζαν τοΰ ‘Αγίου Γερ[Λανοΰ, Τό ςενοδο· 
νεΐον τοΰτο ην πλήρες στρατιωτών και ναυ- 
τικών Γάλλων, Λιγυ*τίνων καί Κορσικανών, 
οϊτινες [χεθ* υβριστικής Ορα^ύτ’/ιτος έΐεΟεία- 
ζον τήν κατά τ*^/ μάχην ανδρείαν των καί 
τών είσβαλόντο-ν τήν γενναιότητα,

ιΟ οίνος καί ή εθνική φιλοτιμία έττί το
σοΰτον έζττττον τήν έοιν τών δύο εκείνων, 
ώστε ησαν έτοιμοι νά κτυττηΟώσι διά τών 
μαχαιρών, άν ή παρουσία τής χαριεστάτης 
θυγατρός τοΰ ξενοδόχου, έπιτηδείας νά φέ- 
ρ·/ΐ ποτά καί φαγ/;τόν είς έκαστον έξ αύτών 
και νά γλυκοκυττάζν; τους μάλλον έξημμέ- 
νου; είς τήν φιλονεικίαν, δέν προσεπάΟει νά
τους καταπρα^ν/ι.

(I) 'Ήτοι έκ τ?,; Ιταλικές επαρχία; Λι- 
γυστικής % Αιγυστίνης (Αατ. Ligurin).
- (2) Πόλις Κορσικής άνήκουσα είς τήν 
Γαλλίαν.

Ml Ιΐάουλα εύχαριστ/;9ε1σα διά τήννίκτ,ν 
της υπεξέφυγεν έκ τών ταραχωδεστάτων φι- 
λονεικιών, οπως υπηρετησ/, πλοίαρχόν τινα, 
πρό μικρού έν τώ ξενοδοχείω είσελθόντα καί 
διατάξαντα κάτι τι ινα δειπνηστ;* 6 νεοελθών, 
τοποθετηθείς μακράν τών άλλων, έκάΟητο εΐ; 
τράπεζαν απέναντι εύπρεποΰς νεανίου ένδε- 
δυυχνου κατά τήν συνήθειαν τής νήσου.

—  Γενουΐτα! σΰ μέν προσφέρεις δαψιλεΤς 
χαιρετισμούς εις τήν Ιΐάουλαν,ένώ αυττ( απε
ναντίας μένει ψυ^οά ένο>πιον ενός Λιγυστίνου.

—  ^ ά  τόν άγιον Γεώργιον ! Κορσικανέ, 
*ιϊ ύβοίζεις* έγώ ονομάζομαι Ααεδαίος, έκI I * λ »  ̂ ^ 4 . , t
τοϋ άγίου ΙΙετρου τή; Αρενης. Εςελϋΐ α~  
έδώ και βλέπομεν άν Οα έπιστρέψ/,ς' βλέ- 
ποαεν άν θά σ’ άφή?ω εί; r /,ν ζο>ήν.t ® W / Λ

ιΟ νέος Κορσικανός άπεποιήδη νά ές£λΟη 
τοΰ ξενοδοχείου. ιΠ δέ Πάουλα έσπευσε νά 
κατασβέστ, έριδα άναφΟεΐσαν έξ αιτίας της. 
Καθησύχασε τ>*ν θύελλαν, κατεπράϋνε τους 
δύο άντεραστάς καί ήΟέλησε νά δώστι πρός 
άλλήλους τήν χεΐρα καί νά πίωσι πρός σω
τηρίαν τής δαμασΟεισης, άλλ ούχί ήττηΟεί- 
σης Κορσικής.

—  Καί έγώ καλούμαι Βΐτος Βακκιαγα-
λοΰπος—  εϊπεν είς τόν Λιγυστϊνον 6 νέος
Κθ2σικανός, ά*/α ήσΟά/Οη εαυτόν έλεύΟερον 

> \  * 
ό:*-?,:. ‘θ  πλοία:·/ο; έόείπνη'εν ήτύ/ως καί

υ < ~  ̂ Υ'  'ειτα αοη/.ε το ςενοοοχειον χαιρετιί,ων rr.v 
Ιΐάουλαν καί τόν Πΐτον, οϊτινες καθαρά έ- 
οαίνετο ότι ή “αν έρασταί. Τά ού/,λα καται ^
τό αελα^/ολίΛον οΟινόπωοον ένκαταλείπου- 
σι τό όένόρον των, οί φίλοι τήςπαιόικης η
λικίας καθίστανται ξένοι κατά τήν νεανικήν 
αύτών ηλικίαν* άλλ ό ερο>ς δέν άποσπαται 
έκ τής καρδίας εις ήν άτ:αξ ίσχυρως προσ- 
κολληΟν;. 40  Λμεδαιος έπεστρε-ψεν εις τό 
πλοΐόν του, διέταξε ν’ άναπετάσουν τά ιστία 
ϊνα κιννί'τ; διά τήν Βρασίλην ( I}’ έπροσπαθησε 
νά λησαονη'ση τήνΠάουλαν, ούδέ πλέον εί:ήλ- 
Οεν εί; τό κατάλυμα τοϋ άγιου Ιακωιου* α λλ  
ή καρδία του ήτο βΛέω; τετρωμένη, καί 
έκ τή; Βαστία; δέν ήδύνατο νά καμτρ βήμα. 
Πα;ήλΟον δώδεκα ήμέραι άπό τ?,ς προεκτε- 
6είση; σκη-,ή;, οτε ό Βίτος Βακκιαγαλοϋπος 
ζηλότυπων πρό; τόν πλοίαρχον ’Αμεδαϊον 
i i  δεν £βλεπ: άνανοροϋντα έκ Βχστίχς, κατ- 
ζΊάφτ, ύ -ό  το^αύτη; αδημονίας, ώστε προσ- 
έφερε τήν συζυγικήν του χεΐρα είς τήν Πάου-

| ( I)  ΙΙόλι; Tfj; Σ*,ι5τ,ν(*ί.



*αν. και τ ?  ΰπεα^έθη,νά τήν φέριρ είς τήν 
’Αμερικήν, Μ *  έςη εΙςΦείός W i, δστις άπει- 
ράχις τόν παρεκάλβσι :/νά ύπάγγ; νά τόν ε
πίσκεψή·?.· ‘Ο πατήρ τή ; ΙΙάουλα; συγκατε- 
Ttftfl- εις τόν προταθεντα γάμον, και κατά 
τήν ήμέραν τής εύτυχοΰς ταύτης τής jaw»- 
στεύί?«ς ήμέρας ό ΒΙτος. παρεκάλεσε τ>,ν 
Πάουλαν νά έςέΧθτ, μ ετ’ αύτοΰ εις διασκέ-
δαΤίν. Γ. -V " J iV ./ i  ----

‘θ  ούρανός ητο γαλήνιος* ή θάλασσα ήρε
μος, ώς ή ψυ/ή τοΰ δικαίου" μαγική καί θελ
κτική ην ή δψις τής φύ"εως, ώς ή τελευταία 
τη ; εύδαιμοτκας ήαέρα. οι ·:

—  Πάουλα, &ς έξέλθωμεν .τοΰ λιανός* 
ά ; άπολαύσωμεν μάλλον ελευθέραν την θέαν 
της θαλάσση;, απείρου καί άτελευττ,του, ώς 
ό ερω; οστις μας ένόνει" πρός το σπήλαιον 
τοΰ Κ.ορσικοΰ ακρωτηρίου!

—  Λεν βλέπεις το σκοτεινόν έκεΐνο νέ
φος, δπερ πρός νότον εγείρεται; Δέν ακούεις 
τόν συριγμόν τή; άλκυόνος,ι ήτις άγγέλει 
τρικυμίαν;

—  Μά τ/ιν Παναγίαν μας! ό συριγμός 
τή ; άλκυόνος είναι α 'μ α  έρωτος* οί άνεμοι 
τοΰ Αττεννίνου διώκ'.υσι τά νέφη. Ελθέ, ΙΙά- 
ουλα, ΰπάγωμεν εΐ; τό σπη'λαιον τοΰ Κορ- 
σικοΰ ακρωτηρίου.

—  Βΐτέ μου, δέν φοβείσαι σΰ τά πνεύ
ματα τ?,; θαλάσση;, τάς περιπετείας τρικυ
μιώδους νυκτος ;

—  “Ο /ι, ΙΙάουλα. Τά πνεύματα τ?,; θα
λάσσης είναι σύμβολον τής μ,εγαλειότητος 
τοΰ Θεοΰ' παρηγοροΰσι τοΰ; λυπημένου;, οϊ- 
τινες έμ.πιστεύονται εί; αύτά τής καρδία; 
των τά μυστήρια. Ελθέ είς τό Κορσικόν ά- 
κρωτηριον.

—  ‘θ  ήλιο; εδυσεν, ή άλκυών ψάλλει 
πάλιν, τά  νέφη πυκνοΰνται. Βΐτε, φοβούμαι 
διά σέ.

‘| 1 vsavt; τέλο; ένέδωχεν. ’Εντός ολίγου 
οί δύο έραττχί ήλθον εΐ; τ/;ν γλώσσαν τή 
γή;, ήτΐ; όδηγεΐ πρό; τό Κορσικόν ά- 
κρωτήριον. ΕίσήλΟον εί; τό σπήλαιον πλή- 
ρει; έρωτο; καί δεόμενοι τοΰ Θεοΰ νά τύχω- 
σι τ?,; παρχσκευχσθείση; πχο αύτών εύτυ-

χί*7',.Μό/.ι; εν/ε δύϊει, ό ήλιο;, οτε πνεύσα; 
βίαιο; άνεμο; έςήγειρε τήν όργ/;ν τοΰ ούρα
νοΰ καί τή; θαλάσση·. Τά κύματα άοοίζου- » \  , 1 1 ι
ο·-, σ:λησσοντχ μχν.ω^ώ; τά νώτα τοΰ σπη
λαίου. Λνχβχίνουσιν, είσδύ'.υσιν εί; τ/,νόπήν

αύτοΰ* χαί οί εύδαίμονες έρασταί κινδυνεύου- 
σι νά κχτχπ#τισθφσι. ί  Ιΐέριξ αύτών σκότο; 
καί έρημία' πάτα ήδη λέμβος, παν πλοζον 
ώ/υρώθη είς τόν'λΙμένα.. Τί 'θά κάμωσιν οί 
δυστυχείς οϊτινες δέν δύνανται πλέον νά έπι- 
στρέψω:ιν είς τ>,ν όδόν, $ν ή μανία τ?,; θα
λάσση; ,έξηρά ι ffv ; ) · i ! ι η ι .

—  Βΐτέ «.ου, δέν σοί τό είπα; ά; jj.i θάψνι 
ή θάλασσα, άλλά {χετά'^σοΰ άνέκραςεν ή 
ΙΙάουλα, άπηλπισμένη κατά τήν τρομεράν 
εκείνην στιγμήν* καί άναβα ;α έπί τής ό;εία? 
άλρα; τοΰ σκοπέλου, έςέβαλε' τόν λευκόν 
κεφαλόδεσμον τη;, ϊνα ύψώστ, ση;χείον βοή
θειας. ‘θ  Βΐτος τ«ν συνέσφιγςε καί [άθ’ ί 
ση; ήδύνατο πνοής έο’ίσησε τό 'έπ ί τής ζώ
νη; του κεράτιον δπως προσκαλέσν) πλοιά- 
ριόν τι πρός σωτηρίαν των.

"ίϊραν ο).ην διήρκεσεν ή αγωνία των, δει- 
νοτέρα τοΰ θανάτου αύτοΰ, οτε [χία γαΜ α , 
κιν/!σασα έκ τοΰ λιαένος διευθύνθη πίό; τό 
Κ,ορσικόν άκρωτήριον. .

—  ’Κτώθηαεν, ΙΙάουλα, έσο>θηιιεν* καί 
οΰτω λέγων καί κατασπαζό(λενος τ^ν έρω- 
ίλένην του, καταβαίνει μετ’αύτ?,; είς ττ,ν θά
λασσαν, ίνα πηδη'σωσιν είς τ/;ν λέμβον ή- 
τις ήρχετο νά τοΰ; παραλάβγ,.

—  Πρός τόν σκόπελον, πρός τόν σκόπε
λον, έφώναζον άλληλοδιαδόχω; τρεις άνθρω
ποι άπό τή; λέμβου' καί ησαν ηδη έτοιμοι 
νά έγγίϊωσι τ/)ν άκραν τοΰ ακρωτηρίου, οτε 
όργίλον κΰμ.α άπε'χάκρυνεν αύτοΰ; ικανόν 
διά;τη;λα. Δεν άπεχιόρ·/)σαν όμως' μετ’ ολί
γον εΰρίσκοντο πάλιν πλησίον τοΰ σκοπέ
λου' άλλ’ οί δύο άνθρ< υποι ού; ηλθον νά σώ
σω 7ΐ καί όδηγήσωϊΐν είς τόν λιjj^va, άφανι- 
σθέντες καί κατατη>ντισθέντες ύπό τής θα
λάσση;, δέν έτεινον πρό; τούς ελευθερωτάς 
των π)^ον τοΰ; βραχίο'Λΐ;.

’Εν τώ [λέσω τή; βοή;, τής τρικυμίας καί 
τών μυκηθμών τών κυμάτων άτινα έ|λάστ·.- 
ζον τοΰ; σκοπέλου; εκείνου;, ήκούσθη φωνή 
ανθρώπου [Αεγαλοφώνω; κράζοντος : Χίλια 
δουκάτα έ·/ει δίτις τ/ιν σώσε·..—  τΙΙτονό 
Βΐτος, οστις μετά μεγίστη; ουσχολιας έςε- 
βαλεν έκτο; τών μαινομένων κυμάτων τ/,ν 
κεφαλήν, οπω; ζητη;*/; εύσττλαγ/νίαν του
λάχιστον διά Try Ιΐάουλαν, ητι; εκινδύνευ*
να Τίνιγγ;.

—  Ταχεω; εις τά  κύματα, κράζει 6 κυ· 
βχρνητη; είς του; 5ύο του άν6ρ<»>πους. ιΟ Βϊ· 
τ*;ς ε?τ'χΟη ττρίοτος των κυμάτων, άλλά μέ

κρανίον κατεθρα’̂ σμένον έτ:1 τών σκοπέλων, 
ές^χ&ϊί πτώμα* ή δέ ΙΙάουλα ήμιζώσα άπε- 
τέΟνί εις τό πλοΐον.

—  Είς τόν λιμένα, είς τον λιμένα και 
ταχέως* μδλην την δύναμίν σας τάς κώπας 
γενναΤοί μου, έκραύγασε τότε ό πλοίαρχος 
καταρώμενος τά  σκότ*Λ, άτινα άπέκρυπτον 
rfjv δψιν τίίς παρ αύτοΰ έλευΟερωΟεισης νεά- 
νιδος.

’Επραύνετο ό άνεμος, έπανέκαμπτεν ή η
ρεμία είς την θάλασσαν, οτε ή ναΰς είσηρ- 
χετο είς τόν λιμένα, ‘i l  ΙΙάουλα, ά^ίςασα 
τους οφθαλμούς ειδεν έαυτήν είς τάς άγκάλας 
τοϋ Αμεδαίου:— Προτιμώ ν’ άποΟάνω η νά 
σωθώ Οπό σοϋ,—  άνέκραςεν ή δυστυχής καί 
έφίλησε τό πτώμα τοϋ νεκροϋ Βίτου, οστις 
έμενεν είσέτι έπί τοϋ πλοίου.

Κομισθεΐσα είς τήν Βαστίαν καί αποδοθεί- 
σα είς τους γονείς της ή Πάουλα ησθένησε 
τοσοΰτον βαρέως, ώστε μετά δύο μήνας έ- 
πανεϋρε τον σύζυγόν της εί; τόν ουρανόν· 
Πολλοί διηγούνται οτι άπολέσασα τό λογι
κόν της έρρίφθη είς την θάλασσαν πλησίον 
τοϋ απαίσιου άκρωτηρίου, δπως άποθάνγ είς 
την αύτ/;ν Οέσιν έζ η; ό Βΐτος έξεβλήΟη
πτ<ομα.

1Λ ρ-Ο έπισκεπτόμενος τό 2πηλαιον τοϋ Κορ- 
σικοϋ Ακρο>τηρίου παρά τ*/ιν Βαστίαν άνα- 
μιμννίσκεται τοϋ θλιβερού τέλου; τών άπε-
ρισκέπτων καί δυστυχών τούτων εραστών.

■  ■ ■ ■ -  ■ ■  I .  I l l

Τ Α  Μ Τ Σ Τ ΙΙΡ ΙΛ
τ ο ϊ  Υ σ τ ε ρ ο γ ρ α φ ο τ

[Adrien ΙΙιιοιΊ]

Π  ρ ό . Ι ο γ ο ς
Κυρίαν καί κύριοι, δταν λαμβάνετε έπι

στολήν (>.ακράν ή σύντομον, μή λαμβάνετε 
τόν κόπον νά άναγνώσητε αύτ/,ν άμα ώ; ί- 
δήτε δτι μετά τήν υπογραφήν επεται ύ -  
στερόγραφοκ.

‘11 έιηστολή ούδέν σημαίνει* τό ύστfpo- 
fparpor δεικνύει τό παν. Χάριν τοΰ ύστε-
ρο^ραφουγραφονται πολλακι; τεσσαρες σε- 
λίόες.

Περί τούτου δυνάμεθα νά cS; φέρωαεν 
άπειρα’ παραδείγματα.

*■
♦ *

Έ ρω τιχη irctazoJi).

Κυρία,

Τά πάντα γνωρίζω. Μέ ήπατησατε α
πρεπέστατα. Τήν Κυριακήν δέν έςήλθατε 
μετά τή; θεία; σα:, άλλά μετά τίνος ά- 
ςιωματικοϋ τοϋ ίππικοϋ.

Λεν 0έ).(ο νά σά; έπανίδω πλέον. Δι; 
τοϋτο διέταξα νά σά; άπαγορεύ^ωσι τήν * 
σοδον εΐ; τήν οικίαν μου, οτε ήλθετε σήμ 
ρον τό πρωί.

Είναι βέβαιον δτι μέ λυπεϊ ό χωρισμό, 
σα:, διότι σά; ήγάπων.

-α ;  αποστέλλω τάς έπιστολάς σα;, καί 
περιμένο> τά; έδικά; μου.

kΥγιαίνετε καί έστέ ευτυχής μετά τσ> 
» /
If·

‘θ  άλλοτε έδικό; σα;
ΟΣΚΛΡ

Ί · 1 * ιδή ό φίλος |/.ου Αέων είναι 6 
διϊσχυριζόμενος δτι σάς είόε μετά τοϋ Οω 
ρακοφόρου, ό δέ αγαπητός αυτός Λέων εϊνα#. 
μύ<οψ, προτείνω νά έξηγ^θώ^μεν ϊνα {ίεβαιω - 
θώ μήπως ήτατηθη.

ϋα; περιμένω αύτ/;ν τ>,ν εσπέραν εί; τΐ::.
♦ tεπτά.

*- 
♦ ♦

Έ πιστο .Ιη  Aopitza*

Πουλάκι μου,

ΎπεσχέΟη; νά γράφγ; είς ΤΓ,ν μι/.ρχν 
’Ορτενσίαν σου κατά τήν άπονσίαν σου. iv, 
τούτοις πρό οκτώ ημερών άνεχώρησες κ α 1. έ -  

γω ουοε μιαν επιστολήν σου ε/αοον.
Πολϋ ϋποφέρω.
‘II ’Ερριέτη ^θέλησε νά μέ 6δηγ/ση είς 

τό θέατρον, άλλ’ άπεποιήθην διότι δέν Οελω 
νά διασκεδάσω κατά τήν απουσίαν σου, άν 
καί 3το παράστασις δράματος· Τήν πέμπτην 
έδείττνησα παρά τ?ι άβελφ^ μου. Διέρχομαι 
έν γένει τάς ήμέρας μου άναγινώσκουσα μυ
θιστορήματα τοϋ υποκόμητος Πονσών δέ

Κατακλί'Λμαι ένο>ρις διά νά σε ονει- 
ρεύωμαι.

Γράψε μου αμέσως, άλλως θά σέ τιμω-
ρησω οταν επιστρεφ/,ς.



ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΑΙΟβΗΜ Ι
— — a— ■ 1 1 *·

.. , |  > φαίνεται βτ» "δ ύπάλληλός' σας 8<m<

OFTENIIA. 1 ̂ wv Χχ£ψας έξακοσίας χιλιάδάς φράγκων.-·

V. Γ. Στειλέ μοι διακόσια πεντνίκοντα I ΕΪναι φοβερήν δυστυχημ* καί σας συλλυ-
φράγχ* δ ιά ν ά  πληρώσω τό ένοίκιόν μου. | ποΰμαί; διότι πρόκειται νά νυμφεύθώ .Ήν

* I
* ¥ I

'ExtcrtoJti α ίζηζιχη συγγνώ μης. I

KlJptt, I

Χθές τό έσπέρας εΐς τό καφφενεΐον έδει- I 
νβγ»τε άδέξιος και έκαθνίσατε έπί τοΰ πίλου 1 
μου* σας άπεκάλεσα εΰήΟη* φαίνεται δέ οτι I 
νΐ έπίκλησις αυτη δέν σας ηρεσε, ώστε εστεί- I 
λατε σν^μερον ενα τών φίλων σας να μοί I 
άναγγείλνϊ δτι πρέπει νά στειλω τους μαρ- I 
τυράς άν δεν ανακα7^έσω την λεξιν, λν I 
χθές 'Λ εσπέρας σας άπέδωκα.

Κύριε, σάς ειδοποιώ δτι, και οτε άκόρη 
£/ω  άοικον, δέν συνειθίζω νά τό αναγνωρίζω. I 

* *Αν θέλετε αίμα, Οά τρέξνι έκ τοϋ σώ
ματός μου $ έκ του ΐδι/.οϋ σας.

’Εκλέξατε τό πιστόλιον ή τό ξίφος, p i
είναι άδιάφορον.

Περιδένω τους μάρτυράς σας.
Λααβάνω Ή ν τιμήν νά σάς χαιρετήσω.

ΛΔΟΛΕΣΧΟΣ, 
’Επιλοχίας τνίς εθνοφυλακής.

V. Γ. ’Ανοίγω, Ή ν έπιστολν5ν μου ϊνα 
σας προσθέσω οτι διάκειμαι έν απελπισία. 
*11 σύί,υγός μου άνέγνωσεν ΰπεράνω μου ί- 
σταμένη ο,τι σάς έγραψα ανωτέρω.

’Ερρίφθη έπί τοΰ τραχήλου μου δεομένη 
νά συλλογισθώ τά τέκνα μας. Δέν θά εδι- 
δον προσοχήν" άλλ’ είναι εγγυος πρό δε
καπέντε ήμερων.

’Οφείλετε νά εννοήσετε, κύριε, ό'τι έν τ?ί 
καταστάσει έν νι εΰρίσκεται ή παραμικρά 
συγκίν/ισις θέλει τίί έπιφέρει τόν θάνατον.

Ττ, ώρκίσθην λοιπόν νά μή μονομαχτίσω. 
Είμαι έτοιμος νά καταπαΉσω Ή ν φιλοτι
μίαν μου και νά σάς ζητνίσω συγγνώμην.

Ανακαλώ Ή ν λεξιν ε ύ */, θ η ς.

+
+ *

Ά.-τοχοιησις συνοικεσίου.

’Αγαπητέ κύριε Βριδοΰ,

κόρην σας.
’Αλλά, μολονότι δέν ί χ «  -πλέον προϊκα, 

έξ*κολουθώ έπιθυ;λών νά γίνω σύζυγός της. 
Είμαι τίμιος άνθρωπος έγώ, Κύριε Βριδού.

ΕίμΛΐ νέος, θά έργασθώ διά τοί>ς μή έ
χοντας πλέον περιουσίαν.

Σάς γράφω αμέσως ώς Ιμαθον τό όλέθριον 
συμβεβτικός καί σάς διαβεβαιώ δτι τηρώ τάς 
προτέρας διαθέσεις ώς πρός Ήν δεσποινίδα.

Σάς δϊξιοΰμαι άπό καρδίας.
I ΑΕΩΝ ΔΕ ΒΡΕΙΛ

Τ. Γ. Κατά σύμπτωσιν συνέβη καί είς 
έμέ μέγα δυστύχημα. ‘Η ’Αμερικανίς b  εί
χον γνωρίσει κατά Ήν έν Νέα ‘Υόρκνι δια- 

I μοντζν μου ίλθεν εΐς Παρισίους μετά παιδίου 
I ουτινος είμαι ό παΉρ, ώς μοί άποδεικν$ει,
I καί ή γυνή αυτη δέν είναι ικανή νά ψευσθγι.
I Τνί έγνωστοποίησα τάς προθέσεις μου* αυτη 
I δέ μοί άπεκρίθη δτι δέν έπιθυμεΐ νά κατα- 
I στρέψη τό μέλλον μου, άλλ άπαιτεΐ ινα 
I αύΉ καί τό τέκνον μας ζησωμεν οίκογενεια- 
I κώς μετά Ή» νομίμου συζύγου μου. Δέν έ- 
I τόλμησα νά άποποιηθώ Ήν πρότασίν της, 
I διότι δύναται νά φονεύτ/] υμάς, Ήν θυγα- 
I τέρα σας καί έμέ.
I Λάβετε Ήν καλοσύνην νά έρωτνίσητε -Ήν 
I δεσποινίδα άν ή συμβίωσις αυτη δέν τνί 
I άπαρέσκν]. 5 * :
I *ι + *

I Δ ιά  δυσφημισμόν.

’Αγαπητέ μοι συμπατριώτα,
Σπεύδω νά σάς συγχαρώ διά Ήν έπιτυ- 

χίαν σας. ’ΐδοΰ λοιπόν υμείς βουλευΉς I 
Είναι ώραία νίκη, διότι ό υποψήφιος Ής άν- 
τιπολιτεύσεως είχε μερίδα ίσχυράν.

"Ηδη θά χαίρετε μεγίστην έπιρροήν παρά 
τνί κυβερνάει" θέλετε έπομένως μέ Οπο

ί χρεώσει άπείρω; άν ήθέλατε διορίσει τόν 
υίόν μου Ανατόλιον παρά τινι ΰπουργείφ.

Στηρίζομαι μετά πεποιθνίσεως είς Ήν 
προστασίαν σας.

*Αν κατορθώσητε νά διορισθνί θέλετε τύ- 
·/ ει τνίς ευγνωμοσύνης τοΰ αρχαίου φίλου σας 

| ’ * ΒΑΛΑΝΔΑΡ

Τ. Γ» ’ϋνθνμεΐσθε τά εύφυα έπιγράμμϊίτ* 
«τιvat μοί « τ ίλ λ α τ ε  κατά τό 1 8 5 2  ; Τά 
άνέγνωσα ττρό μικρού, καί δέν τά εύρίσκω 
εντελώς κυο«ρνητικά. “Αν τις έφημερΐς της 
άντιπολιτεύσκος εΰρισκεν αύτά ή'θελεν ευχα
ριστήσει πάντας διά της δημοσιεύιεως τω ν ! 
• · · · Αλά μή φοβήσθε, αί έπιστολαί αυται 

είναι τεθαμμέναι έντός κιβωτίου ουτινος ένώ 
μόνος κρατώ Ή ν κλείδα.

*
♦ ψ

ΑΤΤΙΚΑΙ ΝΥΚΤΕΣ
ΟΧ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι

Λ
ν;

Γ Α Λ Λ Τ Ε Ι Λ

ΔΡΑΜΑ

Αφιεροΰται Λ ιχ. Ο /χονομίδη— ζΙ; ^ ’/.ύ'-ν/ν1 * J I* * ι \

Έ χ ια τ ο Λ η  εί'ήθονc* Π Ρ Α Ξ ΙΣ  Π Ρ Ω Τ Η

Φίλτατε διευθυντά !

Θέλετε jxi ύποχρεώσει άν [ΑοΙ τ:«ρα*/ω· 
ρν^στ,τε 2ν θεωρεΐον τ^ν εσπέραν ταύττ,ν* Χά
ρις εΐς τ^ν στενήν φιλίαν (χας έλτηζω νά 
άναγχααΟω να δαπανάω  τρια/.οντά^α τινά 
φράγκων*

Σας θλίβω έκ καρδίας ττ,ν /είρα καί α&ί 
εύναριιτώ νιλιάκις.

ΚΡΕΤΙΝΕ

\ \  Γ* ςΙΙ σύζυγός |Λθυ Οπό καταρροές 
ττροσβλτ,θεΐσα [λοΙ λέγει ότι δέν έρχεται α
πόψε είς τό θέατρον φοβουαένη μή πάΟ'/).

Mil κρατήσατε λοιπόν Οεωρεΐον δι έ|χέ* 
σας προειδοποιώ δέ διότι δέν ήθελον δυν*Γ(- 
θή να έπωφελνιδώ τ*?,ς καλίς διαθέσεώς σας. 
'Αλλ* άνεζαρτν'τως τούτων, διατελώ πάντο1 
τε  εύ '̂νώριων πρός ύυιας*

<ΓΓ #Επείσβ?*ς ϋδχ, φίλε άναγνώστα;
ΛοιτΛν, δταν λάαβάν/ις έπιστολήν εχου- 

Μ ν ϋσζερόγφ α φ ον  περΐορίσβ*Λτι εις τ*ίιν ά·* 
νάγνωσιν αύτοΰ : Οά σέ διδάξνι πλειότερα 
&λόκλ*4ρου της έπιστολίς.

^  ̂ Β.

ϋ Κ Π Μ Ι  ΠΡΩΤΙΙ

Θάλα;χο; κεκοτ^ημένο; Sti -/ρυσο3 χαί 
βύσσου. Κλίνη λευκόπεπλο; μετά πολυπτύ
χων y.ftl πλουσιωτάτων αυλαίων, et; τό βά
θος. Άντικρΰ καί οεξι3Ε φαίνεται βωμός τις ή 
παστάς έπάνω τής όποιας ιτταται ytoviTj?*; 
τής Άοροοίτης μαρμάρινον αγαλμα. ΛΙέ/ρι 
λαγόνοζ γυμνόν, καλύπτεται τό· Υπόλοιπον 
τοΟ σώματος διά λευκής καλύπτρας ή πέπλου 
λεπτοτάτου, οίονει πεσόντος, έλαφρίϋ; δ’ έπ ι- 
κλίνές πρός τά έμπρός* διά τής εύωνύμου πει- 
ρδταί πως νά κρατήί·^ τόν καταπίπτοντα 
πέπλον, οιά δέ ΐή< ο^ξΐ2ς κρατεί άδρ&; καί 
μετά χάριτος ανέκφραστου χρυσίζον μήλον 
ΐ(υν Εσπερίδων πρός 6 νεόουσα προσμειδιά. 
Κόμη πλούσια καί έν χλιο^ εΐς βοστρύχους 
άναδεδημένους υπέρ τό μέτωπον , ώς έπί 
ίίτέμματι. Εις τήν κατά μέτωπον βαθμΤδα τής 
ΐταστάδος κεΤται γονυκλινής ό βασιλεύς τή; 
Κύπρου ΙΙυγμαλίων. ΕΤναι ουτος έτών είκοσι 
καί έννέα. rH  ώρα περί λύχνων άφάς. Έ ν  tip 
Οαλάμψ ούδεις καίει λαμπτήρ, άλλ* έπικρατεΤ 
γλυκΰ σκιόφω^, πλαττόμενον άπό τοΟ χρυσί- 
νου κύκλφ κόσμου καί τής λαμπρότητος του 
αγάλματος. 'Τπερθεν τής κλίνης, έπί τής κο- 
ρυ©ής τοΟ πολυπτύχου κωνωπείου, ^αίνέται 
καδήμενος μικρός πτερόεις "Ερως καί βάλλων 
οΐονεί χρυ^Λ κατά τοΰ ΐΐυγμαλίωνος βέλη.

ΠΤΓΜΑΑΙίϊΝ

Έ;ύπνα, ^Ιλθον άπό τ ις  εορτής σου δ
που τοσοΰτον ν,ύχνίΟτ,ν νά λάβω γυναίκα 
πρός σέ όαοίαν ίι ααλλον σέ αύτήν, σέ. *Ε- 
ξύπνα, δτι [χακρός ίδη  παρίλβε χρόνος ένώ 
κλαίω ένώπχόν σου καί Ικετεύω καί τνξκο- 
jxoo. *ω5 διατί νά (χή \ά  άκούτρς; *Αν h o  
[χάριχαρον άπλοΰν, άν b o  2ρτ*;χος βράχος, ®ά 
τ>νεκινεΐσο εις τόσα [χου δάκρυα, εις στεναγ
μούς {χου τόσου;* άλλά σιωπάς διότι έχεις



βτήθη ανθρώπινα και βλέμματα θεοΰ; *Ω
v ^ m r  * -  j5**P T  h  ■*
ψυχήςμου άγαλ^ιά,σΐ άγαπώ,αγαπώ είς Λ  την 
μορφήν καί ούχΐ τήν ένοικοΰσαν, Ή ν εΐκα- 
ζομένην θεότητα, ‘Ρμίλησόν μ*, λαβέ πνοήν, 
£στω και άν [ji kUSjl ί  πνοτ  ̂ σου αυτη : 
α’Απόθανον, ανίερε!» *Ω, άς σεισθώσι τά
βλέφαρά σου, ldt%> #αί’ &  *οΰτο γείντρ ϊνα 
u i ιδωσιν ol όφθαλμοί σου (« τά  τινας στιγ- 
μάς άπνουν καί άνχίσθητον.— *Ω, χίλια στη- 
θνι άν ήνοϋντο εΐς £ν, θά με συνεκίνουν το
σοΰτον πυρίνως όπόσον με έκκαίεις συ, μάρ- 
μαρον παγετώδες και άφωνον; ‘Ομίλησόν 
με, διότι άν ό μ ι λ ο ί ,  άνατείλνι πρωία’
ομίλησόν |α ,  διότι άν όμιλήτρς θά ένωτισθίί 
ή γη τής φωνής τών θεών. νΟχι" λάλησόν 
{U, διότι ή σιωπή σου είναι έρημος τής Αι- 
βύης γωρίς κλώνον ενα, ενα ρύακα’ λάλησόν 
με, διότι ή σιωπή σου είναι σκληροτέρα τών 
θηρίων τής ‘Υρκανίας, άνηλεεστέρα τών φίλ
τρων θετταλής μαγίσσης.

ΤΑ, τίποτε, τ ίπ ο τε !
2 ιωπ$ κατακλίνων τήν κεφαλήν.

ΣΚΙΙΝΙΙ ΔΕΥΤΕΡΑ 
Ώ ς άνω. ΕΙβέρχεταί τις

ΘΕΡΑΠΩΝ

Κύριε, θέλετε ν* ανάψω φώς j ‘0  ήλιος 
έδυσεν.

ΠΥΓΜΑΑΙΩΝ 

Ύ )/ι. ’Αφήσατέ με μόνον.

Ό  θεράπων απέρχεται.

ΣΚΙΙΝΙΙ ΤΡΙΤΙΙ

ΠΪΓΜΑΛΙΩΝ 
"Οχι. ’Αφήσατέ με jjwSvov. Θέλω ή αυτή 

σκοτία καί λύπη νά περιβάλλν) τήν φύσιν 
όποία καί τήν ψυχήν μου. *Η νΰζ γαλου- 
χεί τους δυστυχείς, ώς μήτηρ. Θέλω άμα 
είς βαθΰ νυκτός σκότος νά λάμπ/] έν τώ  οϋ- 
ρανώ ό "Εσπερος, έπί τής γής τό άγαλμά 
σου, θεότης άνίλεως.
(Άνεγεφόμενο; καί άνατείνων τάς χεΤράς του)

ΤΩ θεοί, εϊπατέ με : έάν ανάγκη, έγώ
μεταγγίζω άπό τών φλεβών μου είς τάς 
φλέβας της αίμα, έγώ δωροΰμαι άπό τής 
ζοιής μου ετη αυτή δλα, ΰπολειπομένων μοι 
μόνον ολίγων ωρών! ’Αλλ’ ά; κινηθτ, τό

στήθος'αύτ^· τέλος, Ά χ β Τ λ ο ^ τ ό  
βήα* ι ό  -AbaTrtJv· τ ·..·  θ έλώ  .θάαιρ. ο ίιπέρ - τ&· 
μών, θεοΐΓ έχάτόμβην, θέλω ίένεγείρτι ναόν 

’Αφροδίτη τοσοΰτον διβορρεπή - καί ώ- 
ραίον, ώστε άπό.τά  βάθη αγνώστων έν τώ  
κόσμω χωρών, άπό τους αίγιαλούς άπωτά- 

ου καί άτέρμ/*θί ώκεανοΰ,' συγκννουμένη διά 
τής *αλής φήμης οή κόρη θέλει; ί # ε τ α ι  καί 
λύγ πρό τοΰ βωμοΰ έκείνου. τήν ζώνην της. 
’Ελεήσατέ με* ζητώ οΰχΐ τών ουρανίων τήν 
αθανασίαν, άλλά ν’ άσπασθώ μόλις τό £ν- 
θεον κάλλος, νά ϊδω χρυσοΰν δνειρον ποιητοΰ 
λαμβάνον ζωήν, λαλιάν, βηματισμόν · · · · 
’Α λλ’ ώ θεοί έγωϊσταί* άρνεϊσθε καί σδς έν- 
νοώ. @ά προύτιμάτε μάλλον νά μεταβάλ
λετε έμέ είς θεόν, ώς τόν Γανυμήδην, ούχι 
όμως τό θειον τοΰτο άγαλμα εΐς υλτ,ν παλ- 
λομένην, γελώσαν άλλά καί μόρσιμον. “Ερ- 
ρετε ! · · · · ΕΪσθε σκληροί δσον τό μάρμαρον 
τοΰτο, ταπεινότεροι καί άπηνέστεροι τούτου, 
άφοϋ οντες θεοί καί ούχΙ λίθοι ουτω φέρε- 
σθε ! * · · · Εισθε πλήρεις φθόνου καί άμου- 
σίας* άφοΰ καλεΐσθε έφοροι τών ανθρώπων, 
πλαστουργοί τής ζωής, άφίνετε αυτοί* καί 
υποφέρετε νά καθορατε έννεοΰς, αναπήρους, 
γωλοΰς, βαρβάρους, φονεΐς, άθλιους καί παν 
δ,τι έν άνθρώποις κακόν! ’’Ερρετε ! * · Δότε μοι 
τόν θάνατον’ τότε κάν θά σβεσθώοι τά  δμματά 
μου, θέλω ποτισθνί τήν λήθην.

ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ λαλ^σαν 

Μή βλάσφημες. Οί θεοί τιμωροΰσιν.

ΠΥΓΜΑΑΙΩΝ στραφείς κατάπληκτος (

Ούρανέ! · · 7ΙΙτο ή φωνή της 5 ΤΙ1το ή φω
νή της ή ή συνείδησίς μου;

[Περίπτυστων τό δγαλμα]

ΕΪπές τ ι ; ’Ηνοίγη τό χεϊλός σου; Μέ ή- 
κουσες, ’Αφροδίτη ; ΤΗσο σύ ή λαλήσασα ; 
*Ω, λ ά λ ε ι! Διότι ήκουσα άττειλ·λν w xit τό
νον βαρβίτου. 'Α φροδίτη!·· ,
[Ή « 1  άκροώμενος , παρά , τά ̂ στέρνα τοΟ Α

γάλματος] * - . 0,

’Ηρεμία, έρημία, μόνωσις*. χωρίς πάλρώ*, 
χωρίς έλεος!— Τίς δμως έλάλησεν; "Οστις 
καί άν έλάλησε, θεός ίΐ δαίμων, οί θεοί τι- 
μωροΰσιν ναΐ, τιμωροΰσιν άφοΰ μένεις ανάλ
γητος είς τόσας μου ’ Ικεσίας, τόσους γ τ ρ μ ·  
σμούς.

Σιωπ^Ι βίπελπις.

... ΪΚΙ1ΝΙ1 ΤΕΤΑΡΤ11

Ώ ς SvKi>/ΈΙνίρχεται 6 
_Ι ' ΘΕΡΑΠΩΝ

, · ; I .

Κύριε, άνθρωπός τις φΟάς δρομαίος καί 
άγνωστος, ζητεί νά σας ϊδν;. Φαίν&ται ά γ
γελος ειδήσεων χαρωττών.

ΠΪΓΜΑΛΙΩΝ

*Ας iDvGv;* Είθε νά έττέμττετο ούρα- 
νόθεν, ά-Λ'ελος γαληντίί και ίλαρόττιτος !

Ό  θεράπων άπέρνεται.4 i f ·

Σ Κ ΙΙΜ Ι ΙΙΕΜΠΤΙ1
Ώ ς  ανω.

ΠΥΓΜΑΑΙΩΝ προς τό αγαλαα

Διατί σιωπάς ; Τί ονειροπολείς ετι, φΟ/Λ 
μου, σιωπτ,λτ, ώς ό ουρανός: Θάρρει, ερχου* 
έπι του κόσμου τούτου άν μηδέν άλλο Οά

πγ) σα, πόσον σε ηγάπησα!

Σ Κ Ι Ι Γ ί Ι Ι  Ε Κ Τ 1 Ι

Ώ ;  α νω .  Ε ισ έρ χ ετα ι  ο θ ερ ά π ω ν  κ α ί  μετ ' ’ αύ 
τοΰ  ο ά γ γ ε λ ο : .  Λύο άλλο» τίΰν θ ε ρ α π ό ν τω ν  
Χ.ρατουτ» ττυρσοΰ; π ρ ύ  κ α ί  ο λ ίγο ν  άττωτέρ(υ 

τή? Εισόδου.

Ο  Θ Ε Ρ Α Π Ω Ν  

Κ ύρ ιε ,  ίδου  ό ά γ γ ε λ ο ς .

Π Τ Γ  Μ Α Λ Ι Ω Ν  ττροσερ*/ ο\χε νο;

Χαϊρε δ ζενος. 11ώ:, πόθεν ;

Ο Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ

Χαΐρε, βασιλεύ. Μετά τινας στιγμάς ό 
πλανηθείς έν μέσω τών βαρβάρων λαών της 
ΪΛυθικης, ό μυηθεις τά ιερά σκότη της Αί- 
γύπτου, ό άναμετρητας τάς αβύσσους του 
ωκεανού ναυαγός, ό απόβλητος της πατρι
κής στοργής καί έστίας, ό αδελφός σου Ρεν- 
ν^ς, φθάνει ένώπιόν σου. Εγώ πιστός αΰτου 
ίτχΐαος, φέρ6> πρώτος τά ε'^αγγέλια καί 
χαιρετίζω τόν βασιλέα καί αδελφόν.

ΠΥΓΜΑΑΙΩΝ

‘θ  αδελφός μου Ρέννος! · · Φθάνει ένώπιόν 
μου μ εΐά  τινας. στιγμάς ! · · Τί 1 θεοί, σύγ- 
γνωτε, σύγγνωτέ με γογγίσαντα !

^si? λ . : ^ [ Π ρ ά ί  τόν ά γγελον]
*

:ΜΧβΛρέ καί αυθϊς ό τό κάλλιστον 
iitBi^W  ίν  τώ βίω μου έπος, χαΐρέ μοι ό έ- 
ταΐρος καί αδελφός του αδελφού μου! ‘Ως

εύ παρέστης καί μετά σου οί θεοί παρ’ ήμίν 
καί τ*?( πατρίδι!

[Π ρ ό ;  τόν θ ερ ά π ο ν τα ]

Αότε τώ άγαΟώ οΓλω ήοΰ λουτρόν χαί 
βχσίλειον δειπνον καί απαλήν κλίνην. 'Εγώ 
μενω υπανοίγω ν τ-r.v άνκάλην τ.ζο; Ρέννον

\ » *\ ι * χ ■
τόν άόελ^όν. <1>έρετέ μοι, οπεύ^ετε, 
σΟε, φέρετε μοι τόν Pivvov!

'Ο άγγελος και ο! θεράποντες άπΐρ’/υντ*'..

ϊ κ ι ι ν ί ι  ι :βα ο λιιι

Πνγμα.ΐίω)· μό'Λ;. Τό (iyaJj/n.

ΙΠΤΜ ΑΛΙΩΝ 
·1>ίρετέ μοι τόν Ρέννον. Ί'ΓλΟέ, άδελοέ

I I  7 ι

μου, νά ευρω είς τά θερμά σου χείλη τό 
φίλημα δπερ τοσοΰτον ή ψυχή μου έδίψησε 
καί μοί ήρνηΟη ό κόσμος. ιΙΙ άπλετος στορ- 
γή  μου λησμο'/εϊ τήν έπί σε πατρικήν κκτά- 
ραν.— Συγγνώμην, Ρέννε, άν 6 δύσερως ερο>ς 
μου μέκρατίί έδώ δέσμιον ένώ έρ/εσαι πρός 
με* άλλ έλθέ νά ϊδνις ποιον τό δεσμεΰόνμε 
γόητρον!

[ Ά π ο χ ω ρ η σ α ς  α ν ά π τ ε ι  πυρσόν λ α α π ρ ο τ α τ ο ν  
κ α ί  έ ρ χ ε τα ι  π ρ ό ;  τό  α γ α λ μ α ]

τΩ καλλονή καί άβρότης καί χάρις καί 
άριπρέπεια! Ελθέ, Ρέννε, έλθέ νά ϊδτ,ς · ■ 

Α^ες με νά σέ καλώ Γαλάτειαν, δΐ'!τι είσαι 
λευκοτέρα τοΰ γάλακτος, διότι είσαι σκλη
ρά δσον ή Νηρηΐς εκείνη πρός τόν Ιίολύφη- 
μον. Δός είς έμέ τό μήλον, Γαλάτεια. Ίδέ! 

[Φέρει  τ ο  π ρ ό ;  τά  στέρνα τοΟ ά γ ά λ μ α τ ο ; ]

Ειδεν ό Πάρις τοιοΰτον κάλλος είς τήν 
γυμνήν Αφροδίτην; \ ί ,  είς τοιαΰτα στηθη
εϊ' α̂ι δυνατόν νά μή ακούεται είς παλμός
γ  - » 1 4ςω η;!
[Αίφνης ή παρειά του αγάλματος πορφυροΰ- 

ται από α15οΟς, ή αριστερά y ε\ρ κινεΤταί 
αΥρουσα πρός τά επάνω τήν έσθήτα, διανοί- 
γονται έρασμίω; τά βλέφαρα ένψ ή δεξιά 
ορέγεται προσφέρουσα τό χρυσοΟν μήλον 
τφ  Πυγμαλίοινι καί ή μαρμαρίνη κόμη 
λύεται πίπτουσα εΐς μελι/ρύσου; βοστρύ^ 
you;.]

ΠΥΓΜΑΑΙΩΝ έν έκστάσει χ*ρ*ς άττο^ίπτε*. 
τόν πυρσόν καί έναγκαλιζόμινος τήν Γαλά
τειαν

ΤΩ θεοί! · · Είναι αληθές j

ΓΑΛΑΤΕΙΑ κλίνουσα πρός τήν αγκάλην το·> 

ΙΙυγμαλ.ίων, είσαι ευτυχές; * · · ·

ΤέΛος r?)c πρώτης πράζ$ως.
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Έ κ κ η ο Λ ή  Λ ρφρη.

Ιίίσαι καρδιογνώστης μου, νέα Σάρα* σϋ 
p.s κατενόησας,, τό ήξιύρω,^τό αισθάνομαι.
‘Κκατοντάκις της ήμέρας ό άφθα1)μός σου πε
ρίεργος, κατασκοπεύει τδ αποτέλεσμα τών 
Οελγήτρων σου. ‘Από τοΰ ευχάριστου σου προ- 
αώπου, άπό τών σκληρών αγαθοεργιών σου, 
άπό τών περιφρονητικών θωπειών σου, βλέπω 
δτι ΰπερευφραίνεσαι ένδομύχως διά τήν δυ
στυχίαν μου* σϋ έγκαυχΛσαι [ατά μειδιάμα
τος απελπισίας, είς b  καταβυθίζεις δυστυ
χή, δι’ δν δ έρως δέν είναι άλλο ή ονειδος.
’λπατασαι, Σάρα* είμαι μέν αξιοθρήνητος, 
άλλ'
ξ
ε?? ii γ  »»»- ■· · — · * »  » ι  < ■ ξ ι  »» »
έπί του προσώπου μου* αγαπών, αισθάνομαι I 0’ άποθάνω εύχαριστημένος. 
εαυτόν ανάξιον τοΰ άρέσκειν, καί ή όλε- ·* * . N>V \

τοΰ έρωτος, ι^ίλέγόντα ι π ε ν θ ε ίς  λέξεις. 
Σΰ δύνασαι νά μοί άαοσπάστρς [δάκρυα, προ
ερχόμενα μΛλλονέκ λύσσης \  έζ Ιρωτος. Μει- 
δίασον, έάν Θέλ-Ji, δια τήν αδυναμίαν μου* 
δέν θά γελάσ^ί τουλάχιστον διά τήν μωρο-
πιστίαν μου.

Σοί όμιλώ μεθ* Οπερβολτίς τοΰ πάθους 
μου, δ « τ \ ί  ταπείνωϊις είναι πάντοτε σκλη
ρά, χαί 4 πβριφρόννίΛς είναι δυσβάστακτος* 
άλλ’ 4 Ερως μου, καίτοι έμμανής, δέν παρα.- 
φέρεται ποσώς* είνα% δέ πάντοτ* ζωηρός χα ί 
γλυκΰς ώς σύ* Στερηθείς πάση; έλπίδος, έγώ  
ούδεμίαν πλέον άναμένω εύτυχίαν, καί δέν 
ζώ, ί  έκ τνίς ζωής σου. ΑΙ τέρψ*ις σο», *ί- 
σίν αί μόναι μου τέρψεις* δέν δύναμαι νά έ
χω άλλας άπολεύσεις, ή τάς ίδικάς σου, ού
δέ θά συλλάβω άλλους πόθους, ή τους πόθους 
σου. Θά ήγάπων δέ καί αύτόν τόν αντίζη
λόν μου, έάν συ τόν ήγάπας* έάν σϋ δέν τόν 
ήγάπας, έπεθύμουν νά ήδύνατο ν άξιωθή 
τοΰ έρωτός σου* νά είχε τήν καρδίαν μου, 
ίνα σέ άγαπα, άίξιοπρεπέστερον καί σέ κατα- 
στήστ; εύτυχεστέραν. Ουτος είναι ό μόνος

Ορία άπάτη, ήτις μέ πλανα, μ εμποδίζει να 
σέ βλέπω οια είσαι, χωρίς νά μ έμποδίζγ 
νά βλέπω έμαυτόν οΐος είμί. Δύνασαι είς 
πάντα νά μ’ άπατας, έκτο; έπ’ έμαυτοΰ' 
δύνασαι να μέ πείσ/ις περί πάντων είς τόν 
κόσμον, άλλά δέν δύνασαι νά συμμερισθής 
τοΰ άνοστου έρωτός μου. *11 χειροτέρα δέ 
τών βασάνων μου είναι νά μέ βλέπιρς, ως 
μέ βλέπεις* αί άπατηλαί σου θωπεΐαι ού- 
οέ’ν άλλο είναι δι’ έμέ, ή μ&γαλειτέρα τα- 
πείνωσις, καί αγαπώ μέ τίιν φρικτήν βε
βαιότητα δτι δέν θά δυνηθώ ν άνταγαπηθώ.

. 1  . * / - » # &

Έ πιοτοΛ ή  όεντίρα.

’Επειδή άπαξ σοί έγραψα, θίλω καί π ά 
λιν νά σοί γράψω* τό πρώτον μου σφάλμα συν
επάγεται δεύτερον.’Αλλά 0 αναχαιτίσω έμαυ
τόν, έσο βεβαία. Καί διά τοΰ τρόπου τούτου 
θέλεις μεταχειρισθή έμέ κατά τήν παραφρο
σύνην μου, ήτις θέλει αποφασίσει τα  πρός σέ 
αίσθνίματά μου, μέχρις ου συνέλθω. Ματην 
προποιεϊσαι δτι δέν άνέγνωσας τήν έ πιστο
λών μου, ψεύδεσαι* τό ήςεύρω, τήν ά^γνω - 
σας, χωρίς ούδέν νά μοί εϊπτις, δεικνυουσ*

ουδέποτε θά μέ ϊδϊΐς πρό τών ποδών σου, θέ- 1 λεις νά μέ καταστήστ,ς τοσουτω γίλοϊον, 
λοντα νά σέ διασκεδάζω μέ τήν γλώσσαν |  σον δυνατόν νά γείνω’ θέλεις να μέ θβατρ

σης είς σεαυτήν, ϊσως καί είς τους άλ>ους" 
καί δέν νομίζεις δτι θριαμβεύεις αρκούντως, 
έάν δέν άτιμασθώ.

Βλέπω πάντα ταΰτα, κόρη πονηρά, έκ 
της προσπεποιημένης σεμνότητα, δι’ ής ελ
πίζεις νά μέ άπατήσ/,ς* έκ της προσπεποιη- 
μένης σου αδιαφορίας, δι’ ής φαίνεται δτι θέ
λεις νά μέ παροτρύν^ς νά λησμονήσω τό 
σφάλμα μου, φαινομένη ό'τι σϋ ή ιδία ούδέν 
γνωρίζεις. Σοί τό έπαναλέγω, άνέγνωσας rry 
έπιστολήν μου* τό ήξεύρω, τόείδον. ’Κγώσέ 
είδον, είσερχο;χ£ν/ιν είς τό δωμάτιον σου, ά- 
φίνουσαν ταχέως τό βιβλίον, έντός τοΰ ό
ποιου τήν είχον θέσει* σέ είδον έρυθρυώσαν 
καί στιγμιαίως δεικνύουσαν ταραχήν. Ταρα
χήν έρωτικήν καί σκληράν, ήτις είναι ϊσως 
ακόμη μία τών παγίδων σου, καί ητις μ ε- 
προξένησε περισσότερον κακόν η δλα τά 
βλέμματά σου. Τίς δ ' έγενόμην έκ της Οεας 
έκείν/ΐί, ήτις μέ ταράττει ακόμη; ‘Κ/.ατον- 
τάκις είς έ:<άστην στιγμήν, έτ0ΐ(Α0ς νά ριφθώ 
είς τους πόδας τ?,ς άγερώχου, όπόσας μάχας, 
δπόσους αγώνας δέν κατέβαλλον, ϊν άνα- 
χαιτήσω έμαυτόν! ’Εξ·?,λΟον έν τούτοις, έ;- 
ήλθον, πάλλων άπό χαράς δτι άπέφυγον rr.v 
άναξίαν χαμέρπε·.αν, Ϋ,ν εμελλον νά πράξω. 
‘| 1 στιγμή μόνη αυτη μ ’ έκδικεΐ δι δλα τά 
ονείδη σου. 'ΐϊσο όλιγώτερον υπερήφανος, ώ 
Σάρα, περί κλίσεως, ήν δύναμαι νά νικήσω, 
άφ’ ού άπαξ εις τήν ζωήν μου έΟριάμβευσα 
κατά σοΰ.

Δύστ/ινος! άποδίδοιν είς τους μύθους της 
φιλαυτίας σου τόν έρωτά μου, εϊθε νά είχον 
τήν εύ^αρίστησιν νά πιστεύσοι δτι σΰ ενα- 
σχολεΐσαι δι’ έμέ, έστω καί πρός τυραννίαν 
μου. ’Αλλά νά καταδεχθγ,ς νά τυραννήστ,ς 
πολιόν εραστήν, τοΰτο θέλει είναι μεγαλει- 
τέρα ακόμη δ ι’ αύτόν τιμή. *Οχι, cu ποσώς 
δέν έχεις άλλην τέχνην, ή τήν αδιαφορίαν 
σου* ή περιφρόνησίς σου, αποτελεί άπασαν 
τ-̂ ,ν έρωτοτροπίαν σου* μέ καταθλίβεις, χωρίς 
καν νά μέ συλλογίζεσαι. Είμαι δυστυχής καί 
μή δυνάμενος νά σ απασχολήσω τουλάχι
στον νά μέ θεωρής γελοΐον, περιφρο- 
νεΐς τήν παραφροσύνην μου, μή καταδεχο- 
μένη κάν νά μέ έμπαίζ/,ς. Ανέγνωσας τήν 
επιστολήν μου καί τήν έλη "μόνη σας' ούδέν 
μοί. είπας περί τών βασάνων ρ.ου, έπειδή δέν 
σέ μέλλει πλέον. Τ ί ! ούδέν είμαι λςι.τόν διά 
σέ ! At μανίαι μου, αί βάσανοί μου, μακράν 

•τοΰ νά έξεγείρωσι τόν οίκτόν σου, δεν

προσελκ’Λυν τουλάχιστον τήν προσοχήν σου ί 
’ Α,χ ! ποΰ είναι έκείνη ή γλυκύτης, τήν ό
ποιαν οί οφθαλμοί σου δεικνύουν, ποΰ είναι 
τό afoOvyx έ/.εΐνο τό τό^ον ττεοιτταΟές, τόi k 7
οποίον φαίνεται οτι τους έμ-ψυχόνει; · · · · 
Γυν/; βάρβαρο;!** ·· "''άλγητος ττρχ τόν 
έρωτά μου, τοιαύτ/ βέβαιο; καί ττρός τταν τί- 
atov αίϊβτ,'/α εί^αι. Το ττοόσωττόν σου δεν/.νύει 
ψυ/^,ν ευαίσΟητον, άλλ* άπατα, συ 0’!>όέν ε/εις 
άλλο η θηριωδίαν · · · Οϊμοι, -άρα ! γ,λ- 
πιζον έγώ έ/. τη; /.αλη;σου καρδία;, παρη~ 
νορίαν τ?,; Ολίψεώς μου.

[Έπ$ταί τό τέλ^ς.]

Λ. I. ΟΛΪΜ1ΠΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Α Τ Τ Ι Κ Ο Ν  Ι Μ Ε Ρ Ο Α  Ο Γ ΙΟ Ν  

ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ ΑΣΩΙΙΙΟΥ

Τό καί ΰφ’ ήμών πρό τίνος χρόνου μετ’ 
εύχαριστήσεως ά^ελθέν ό>ς μέλλον νά έκδο- 
θή* περισπούδαστον καί κομψόν ’Αττικόν 
‘Ιίμερολόγιον, ίχετά διετή έκλειψιν, άνέτειλεν 
εφέτος έν τώ Λ,ττικώ όριζοντι πλήρες λαμ- 
ποόττ,τος καί μεγαλοπρεπείας. Ανθοδέσμη 
ζηλευτή, έν f, ή καλλιτεχνική τοΰ έκπαι- 
δεύτου έκδοτου Κυρίου Kip. Α,σωπίου χειρ, 
συνή^μωσεν αβρώς και επιχαριτως τα τρυ
φερά τών κήπων ρόδα, τά μεγαλοπρεπή τών 
δασών άνθη, τά  γλαυκά τών πεδιάδων ϊα. 
Album πολύτιμον περιέχον ονόματα σοφίας, 
γνώσεων καί αγάπης* τά σεβαστά καί εύχυ- 
αα ονόματα τών Κυρ. Κ. Α,σωπίου, Μ. Ρενιέρη, 
Σ. Καστόρχη, Κ. ΙΙαπαρρηγοπούλου, Π. Λάμ
πρου, Δ. ΙΙανταζή καί άλλων* τά  προσφιλή 
καί φιλόμουσα τών κυρίων Κ. Ροίδου, Α. 
και Γ. ΐίαράσχων, Δ. Παπαρρηγοπούλου, Κί. 
Καζάζη καί άλλων εύπαιδεύτων νέων. Βι
βλιοθήκη πλουσία παντοίων φιλολογικών, ε
πιστημονικών, κοινωνικών, τερπνών καί ω
φελίμων γνώσεων. Φιάλη τέλος έκχέουσα 
άρωματώδνι ποιητικήν ευωδίαν. Τοιοΰτον τό 
Αττικόν ’ΐίμερολόγιον τοΰ 1871, τό τελειό-
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τερον και σπουδαιότερον τών^Ελλ^νικών,,ή'

μερολογιων. . , ' ;  ;

J
" Γ "  I . - · ■ ■ - · ,  ,. X*,
·. Λυπούμεθ#, μη δυνάμενοι* έλλειψή .χω-
,->υ, νά,ςέκτανθώμεν πλειότέρον εΐς κατά- 
ίειζιν τών άπειρων ΧΛλλονών - ,τοϋ φιλολο- 

γνΛ,οΰ --τούτου ανθωνος, εις δν έκαστος των 
παρ’ /δμΐν λογιών £φιλοτιμ·ηδ·/| νά προσφέρω 
πολύτιμόν-/η, άνθος' θέλομεν δμως πρίκϊεχώς 
μ*τ«φντεύαει εΐς Ή ν Έ θ η χ η κ .Β ιβ Λ ιο -  
θήχήν, προς εύχαρίστ^σιν. τών ήμετέρων α
ναγνωστών, £ν έκ τών πολλών εν ι αυτ?ί υ
παρχόντων. ν

‘ο  καλλαίσΟητος έκδοτης τοσοΰτον μερι- 
μνησας περί ύλης έκλεκτης καί ποικίλης, 
φ ιλολογείς  και τερπνής, δέν ήμέλησε και 
πεοί τοϋ τυπογραφικού και εξωτερικού κό
σμου τοϋ ‘ΐίμερολογίου του, είς ούδέν άναλο- 
γισάμενος τά μεγάλα έν ‘Ε λλάδι εΐς έκτέ- 
λεσιν τ ε υ χ ώ ν  έργων-προσκόμματα, τους 
άπείρου^^ΛΟυς, τά obtetpfc ̂ offof α λλά  ζη- 
λωΉ ς παντός εύγενοϋς καί ωραίου, έφν-'ρ- 
μωσεν έν αύτω, καθ’ όσον δύναται τις παρ 
ήαΐν, Ή ν κομψότητα και ωραιότητα τών 
Ευρωπαϊκών ‘Ημερολογίων, πλούτισες αύτό 
δ·,’ εικόνων εκλεκτών, τύπου καλοϋ, δεσίμα
τος πολυτελούς κεκοσμημένου δι’ επίχρυσων 
γραμμάτων και τοϋ Παρθενώνος.

’Ελπίζομεν οτι πάντες οί φιλόμου;οι καί 
οί τά καλά ποθοϋντες, έκτιμώντες το σπου- 
δαΐον τοΰτο σύγγραμμα καί την προθυμίαν 
τοϋ εκδότου εις τό να πράζ/ι τι τέλειον καί 
νά προσφέρνι αύτοΐς δώρον κομψόν διά τό 
νέον ετος 1 8 7 1 ,  θέλουσι προθύμως ζητησει 
ν’ άποκτη'σωσι το ’Αττικόν ‘ΐίμερολόγιον, 
συντρέ/οντες ουτω τον πολλά μοχθνίσαντα 
καί δαπανησαντα εύγενη έκδότην, όστις δ
πως καταστήσ/, αύτό τοΐς πάσι προσητόν έ- 
τίμηιεν άντί τεσσάρων μόνον φράγκων, τιμή 
διδόμενη συνήθως είς αγοράν σχολαστικών 
βιβλιαρίων ήμίσεως ό'γκου καί άςίας · · ·;  $ 
είς τρίμηνον συνδρομ.ην πατριωτικής έφημε- 
ρίδος στρεφομένης είς παν πολιτικόν φύσημα 
ώ; ό έπί της καπνοδόχης άλεκτρυών.

Τέλος συγχαίροντες τόν άςιότιμον εκδό
την τοϋ ’λττικοϋ ‘Ημερολογίου, εύχόμεθα 
■όπως καί κατά τό πρόσεχες έ'τος χαιρετί- 
σωμεν την ανατολήν τοΰ φιλολογικού τού
του άστέρος τοϋ τοσαύτην διαχεοντος λάμ-το 
ψιν.

. M t * * *  t m s :φ ·
—  ‘Ot'XV.C» tfr-

" « γ  m : ~
- r i ;  v, . ;yc- t : o: "  ; \ -

Ό π ότα ν  άνεζήτησα φαιδράν έρώτων ί ΐ ί λ ^ ν 7 
τίνος παρθένου πλόκαμοι μ ’ έθώπευ*αν χρυσρΤ* 
t t ;  φίλη μου έπρότεινιν έρωτικήν άγκά^ην ·κ

ί ■ α '  · \  · τ· ·
. - ,  >, ■ - 1 - *ξ ’ (

Ό π ότα ν  «λϊ>να1α νί>ξντό3 θέρους έξηπλοΟτ®' 
καί £λ«μπρν τοΟ ούρανοΰ ol τρέμοντβς πυρσοί, 
τί; έν ώραίων ^εμδασμών μέ έκυλίνδου πλούτφ^

Σύ 1
♦ s  * «

■ , V'. ··
Κ αί oxav νέφος πλήξεως έ<χχ<>τι« τό ομμα 
τίς αίγλη τά έφώτισβ γλυχεΤα **1 χρυr t l ; 
τί; τήν έλπίδ* sQifftv el; τό γλυκύ τη ;  στόμα ;

Σύ 1
\

Κ αί δταν βκύψ^ τών έτ&ν κα\ συμφορών 6
’ * ’ * [κλύδων

και νέκρωσιν μαντεύσω j i  τή; Μοίρα; οί πεσσοί, 
τις Οα φαν^ άνάμνησι;ιέν μέσψ τών ^ τ ίδ ω ν ;

Σύ h. S

( i8 6 0 ) ΤΙΜ. ΑΜΠΕΛΑΣ

Κ Ο Ι Μ Α Τ Α Ι !

Κοιμδται ί^δη ήσυχος τόν 'ύπνον τών παρθένων* 
τής δυστοχοϋ; μειδίαμα αγνόν τά χείλη στέφει. 
Ίδέτε,πλήν τό μέτωπον,ώχρόν κάΐτεθλιμμένον, 
έπισκιάζουσι θολέ κρυφίο'υ πόνου νέφη.

t  »

Ί δ έ τ ε . . .  έ'τι φαίνονται τά ?χνη άσπασμών 
πυρώδες άποτύπωμα άπέλιπον τά χείλη.
Ί δ έ . . .  ή κόρη εδυσε πρίν ίτ ι άνατείλ^, 
κ*ι φέρεται τό·πνεΰμά της εΐς ‘/ά ο ;  λογισμών.

"ίΐ! ά; κοιμ3Εται· κΛν'έκεΤ εΤναι άγνή εΐϊέτι· 
έκεΐ ευρίσκει εύτυχήςτήν πρώτην της’χαράν. 
EU ύπνον άς διέρχωνται τά νεαρά της ϊτη, 
άς φεύγτ4 τήν αλήθειαν τήν τόσψ θλιβεράν I . . .

ν- V -

Ναί, άς κοιμΛται! τήν ψυχήν ό ύπνος βαλσα-
* ~ . [μόνεε

κ’ εί; ονειρ* ήδονιν.ά τό π^ΐΓμ1 ίπ ο π λ α ν ^ -’Λ
"ί ϊ  άς κ ο ιμ ά τα ι! παύουσι τοΰ στήθους της ο!

[πόνοι
Και λήθη διαδέχεται τά τόσα της $6ivi.
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II
Η τ ο  ά γ ν η  ω ς  λ ο γ ισ μ ό ς  θηλάζοντας  παιο ίου ,  

χ ρ υ σ ό μ α λ λ ο ς  ώ ;  ή  ή ώ ; , ώ ρ α ία  ώ ;  ή  πλάσ ι ; ·  

ή γ ν ό ε ι  τόν  π ο λ ύ σ α λ ο ν  Ω κ ε α ν ό ν  του  βίου 

κ  ε τέρ π ετο  βυθίζουσα τόν νουν τ η ς  είς έκ—
[στάσεις.

Τής Εΰα; κόρη ώς αύτή κ" ή Κλαίρη ήπα- 
* [τήΟη·
i  οφις μέτοΟΚλεωνο; παρεστη τήν μορφήν. 
Κορη δειλή ώς τρέμον φώς, ταχέως παρεσύρΟη 
άπ3 άγνα αΙσθήματα είς ένοχον τρυφήν.

“Ω Ιλεο; ! εΐς απεφον κ’ εύαίσθητον καοδίαν.
-Α ν ημαρτε τό σώμά της πλήν οχ ι κ’ή ψυχή τη;· 
εΐς έραστοΰ ύπέκυψεν ή κόρη γοητείαν, 
κ ϊγεινε παίγνιον σκληρόν άπατη; ή τιμή τη;.

ΜεΟυσασα ύπ1 αληθών πλήν πλάνων αίσΟημά-
[των,

έρρίφΟη είς τό βάραθρον τοΐ> αίσχους, τή;
[κακίας,

οπω; παράφρων ^ίπτεται έν μέσψ τών κυ-
[μάτων,

εΐ; άπογνώτεως στ-.γμήν, εί; ώραν τρικυμία;.

III
Ταλαίπωρο? ! Οά έγ*ρΟ$, "να tori καί πάλιν 
μέ φρίκην τήν άπαίσιον μορφήν τ7,; ατιμία;· 
καί έρημον τήν άλλοτε παρΟενικήν αγκάλην, 
ην έβεβήλωίτε ποτέ ό πλάνος νεανία;.

Μέ μετανοία; δάκρυ», Μαγδαληνή Μαρία, 
συγγνώμην μάτην Οά ζητ^, εί; μάΐην θά

[0ρην7,·
δέν εΤναι πολυεΰσπλάγχνο; Χρ'ς-ός ή κοινωνία* 
αμείλικτο; τόνπάσχοντα ώΟεΐ, περιφρονεΤ.

45 Σεπτίμβρίαυ 4870. I

V  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ.

)i »

στρα'τάρχ'/ις δέ !ίαστελλ)Ιν -ν^Λίζβται 
Γαλλική ατρώτι^.ώς τύ»ο<· 

χαρακτηρος δλως άλλοκότου καί έκκεν^ί-' 
κοΰ : ΐδοΰ έν έκ τών πολλών εΐς αύτόν άνα- 
φερομένων ανεκδότων. * ~

Ημέραν τινά ό στρατάρχης ούτος έτέρπε- 
το θεώμενος όμιλον παιδιών παιζόντων τόν 
rtdJe/wr.

Α  Έ κ δ ο τ αV ■.

(—  ''Εξοδος ! άνέκραξεν αΐγπ,ς δει- 
κνύων εΐς τοϋ; επταετείς εννεαετείς τούτου; 
στρατιώτας ττλα/.ονντοττοιεΐον-

Μετά μακράν καί εύχάριστον σο«γην, ό 
στρατηγός εισελΟων έν τω έργαστηρίω, έ -  
πλη:<οσε τα εςοδα τη; μ ά //,;  συμπονούμε- 
να εΐς hvr/jwrx. οοχνκα/ . * I i

Ο- C'jv'/jvtsc αντον ό μάχιμο; xoci 
ευγνώμων όμιλος τ:?05ετρεχεν εις-οΟ -άν;·/;. 
σίν του, κραυγάζων :

! στρατάρχα, π ί~ ζ ι  νά έφορ-
μ*Λ7ί'>μεν *

Αργότερα, παιδία μου, άπεχ.ρίνετο ό 
Καστελλάν. C) πόλεμος, τό βλ,έπετε, είναι 
καλλιστος, κοστίζει πολύ^

4 Ο Κ. Δεσαιντ, νοΟος υιός τοϋ στρατάρχου 
Βασσοματερρου λέγει, οτι νύκτα τινά έςύ- 
πνησεν, ακουσας εν τω κοιτώνί του κρότον 
πιστολιού. Τί είναι;—  Τίποτε, Κύριε, άπε- 
κρίΟη ό υπηρέτη:, έφόνευσα έ'να ποντικόν, 
φοβηθείς μηπι·>; σάς έξυπνησν;.

ι1Ι Λαδϋ Κάρτερελ, γυνη τοϋ άντιβασι- 
λέως τη; ’Ιρλανδίας, έλεγεν ημέραν τινά είς 
τόν δόκτορα Σουίφτ : «ό αήρ της χώρας σας 
είναι καλλιστος. s κ Δ αγάπην ()εο0, έφών/;- 
σεν ουτος, σά; ικετεύω, νά μή τό εϊπητε είς 
Ή ν Αγγλίαν, διότι Οά αύςησωσι τούς φό
ρους. »

‘θ  Βιλλάρ, ό όποιος ουδόλως διεκρί- 
νετο έπί άφιλοκερόεία, Ανάγκασε πόλιν τινά 
της Γερμανίας νά συνΟη^ολογνίον;. ‘θ  δήμαρ
χος έλθών νά τώ έγχειρίση τάς κλεΐς της 
πόλεως, αιτινες εταχέ νά ηναι χρυίά^ καί 
άποτείνων είς τόν νικηΉν ταπ^ν·Λ*πρόάλα- 
λιάνΤ έφρόντισε νά προσΜστι i-f? Τυρέν- 
τός είς παρομοίαν περιΛΛΓίν ίσπευσε νά ά -  
ποδώ^νι εΐς τήν πόλιν τάς πολυτίμους τα'>- 
τας κλεΐς: « Κύρι», τώ λέγει ό Βιλλάρ, ό 
Κ. Τυ^έντοί’είναι α μ ίμ η τος  άνθρωπος,» κρΰ 
λαψ ανώ ν τάς κλεΐς έθηκεν αύτάς εΐς ίό  
θηλάλιόν του. *

—  Οταν ό Σχίντ- Ωλαίρ έπροτάθη ινα 
έκλεχθ?, ’Ακαδημαϊκός, 6 Βοαλώ άντετάχ^
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ζωτιρώς χατά έχλφγτ,ς.'—7 '< ■ ^tap*
«ολί> χβΛοίκ οτίχνκ, *^tv *Ις ‘τών τεσσα 
ράχοντβΰ— Καί λοιπόν, χύριε, awfxpiifo δ 
Δεσπρω, άφοϋ έκτι;χβ!τι τους στίχους του, 
κάαετέ(χου τήν χάριν.νά «εριφρονν^τε τους 
ίδαούς ρ υ .

Νεανίας τις έγραφε πρίις τήν έρωμίνην 
του.—  αΑυριον περί τήν τετάρτων θά εΰρί- 
σχΛ|χαι εις τύν βοτανιχδν χήπον ένώπιον τοϋ 
κλωβού τών ζώων και ελπίζω να σας συν
α ν τά ω  έχει.»

Ηρώτων ποτέ τον Μιλτωνα ί ι ί τ ΐ  εϊς 
τινα κράτη ένω έπιτρέπεται είς νέον Χεκα- 
τετραετη να βασιλεύ*/), δ|χως δέν έπιτοέπεται 
«άτφ χαί νά νυρ.φευ&η πριν φβάστ) είς 'ϊήν ή- 
λιχίαν 18  χρόνων.

—  Διότι άπν|ντησεν & ποιητής, εύχολώ- 
τερον δύναταί τις νά χυβερνήσν) όλόκληρον 
ΙΟνος παρά [λίαν γυνΟϊχα.

Β

Ε ΙΑ Ο Π Ο ΙΗ Σ ΙΣ

Κ ατά  Λάθος τοΰ βιβΛιοδέζου, ίπ εμ -  
φθησαν i t ς τινας τώ ν Κ .Κ . συνδρο
μητώ ν φυΛΛάδια ΛεΛανθασμένα, π ε-  
ρ ιίχοντα  δηΛ. δίς τό φύΛΛον 5 xal έζ  
ων εΛΛείπει τό φύΛΛον 4. Π αραχα- 
Λοΰμεν οθεν αυτούς νά μ ά ς  ΐπ ισ τρ έ-  
γω σι τό φύΛΛον 5 όπως τοΐς στεΙΛω- 
μ ιν  τό 4.

A n n  . . . . .
- ■ ,.ΚΙ»?· · 1 ,· ·"■* C-11

τοΰ έν τφ Α \ φυλλαδίψ Γρίφου,  ̂ -

Έ σ τ ι  δίχης όφθαΛμός, 6* τά  χάνθ 'όρφ

Πρώτη £χεμψεν ήμϊν τη ν  Λύσιν τοΰ  
άνωτίρω γρίφου ή Κ υρία  *Α ρ γυρ ά  Κ .  
ΠετσάΛη , »frec χαί Μ αβε τή ν  ύποσχε-  
θεΐσαν δώρεάν.

ΆχοΛούθώς Κπεμψαν αυτήν οί Κ ύ 
ριοί Αημ. Χ α τζή -Α θ α ν α σ ίο υ , I .  Α . 
’Ανάργυρος> Α . Α  ιαμαντόκουΛος, Π .  
Οίχονομίδης, / .  Σ . Κ ρεστενίτης> Κ .  
*Ανεμογιάννης'ι θ . Τ σ α γρ η ς ,Έ μ μ . Ά ρ -  
χοντη ς  xal Κ . 'ϊαντοριναΐος ί ζ  ’Αθηνών. 

Έ χ  Πειραιώς ό Κ . Γ . Ν έγχα ς ,
Έ χ  Σύρου οί Κύριοι Ά ν δ ρ .  Κ .  

Χ ονμης, θ εμ . Μ ήρτσος xa i Τ έρχαν-

δρος Ζερβός.
Έ χ  Π ατρω ν οί Κ ύρ. Στέφανος Χ α -  

τζόπουΛος^ Ν ιχόΛ . ΚορύΛΛος, Ά ν δ ρ ία ς  
ΑεΛιγιάννης χαί Ν ιχόΛ . Γ . Π άνος.

Έ χ  Καρύστου ό Κ ύρ. Ρ. Ά Λ εζα ν -  
δρίδης.

Έ χ  Σ πάρτης ό Κ . I .  Γ . θεοδωρό- 
χουΛος.

Έ χ  ΚεφαΛΛηνίας ό Κ . Γ . Μ . θ ε ά ν 
θρωπος.

Γ Ρ Ι Φ Ο Σ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΑΝΘΕΝΩΤΙΚΩΝ ΟΔΟΙ τ.Ι. ·'■>

ΘΕΑ APXAIOTHTOS , .  ,. νχ... ,

Τψ  πρώτο) π εμ ϊο ντι ζη>· Λύσιν τοϋ Γρίφου,  δωρηθήσονται ot Μ Ύ Θ Ο Ι τόΰ  
Α . Καταχονζηνοΰ. Τών Λοιπών δημοσίιυθήσονται τά  ονόματα. ·' ^
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ΟΙ τιρομηβιύοντϊ; 10  βυνδρομητά; εΐ; τήν Εθνικήν Βιβλιοθήκην προπ%Ηρ<ΰνοντα; 

τήν έτησίαν συνδρομήν των λα μ β ά νο υν  έπί tv ίτος αύτήν δωρεό».
ΟΙ άλλάσσοντες διαμονήν συνδρομηται όφεΙΛίυσι νά είδοποιώσιν έγγράφως τήν 

διεύθυνσιν περί τούτου, ϊνα γνωρΐζη ποΰ πρέπει νά στέλλτι τά φυλλάδιά" ( ΐ οέ μή τά 
άπολεσΦέντα άναπλιηροΰνται άντί λεπτών 5 0  Ικαστον.

ΟΤΛΚΙΣ των έν ταΐς Έπαρχίαις γίνεται συνδρομητής, άν δένπέμψτι συγχρόνως τ$ 
αιτήσει καί τό ποσδν τής έτησίας συνδρομές.

ΠΑΣΑ έπιστολή μή άπν,λλαγμένη ταχυδρομικών τελών είναι άπαραδεκτος.
Αί έπιστολαΐ επιγράφονται ουτω :

IJnbc την d ifvdvrctr  tod xtptod. συγγράμ. « Έ θ η χ η  ΒιδΜοθήχη· »
ΕΙς 'Αθήνας.

Αί περιέχουσαι χρήματα έπιστολαΐ πρέπει νά στέλλωνται έπί συστάσει.
Αί σννδρομαί «ρχονται τήν 1 όκτωβρίου καί λήγουσι τήν 3 0  Σεπτεμβρίου.

Αί συνορομαϊ γ ίνο ντα ι.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ παρά τώ Β·.βλιοπωλ«ίω Π ι ^ η - Β ι μ π ΐ  και :ω ; m y f e « i ( o  Κιναριώΐδϋ. — ΚΝ 
Sl'PQi παρά -ω Κ. Γ. Μέααω {?:βλΐ6πώ).ιΐ. —  ΕΝ 11ΑΤΡΛ1Σ π*ρα τώ Κ. ’Ανχοτ. r / .6Actvci;t-j- 
λω και τω x i O i ) Ν.  Νβστορίδιρ. —■ ΕΝ ΧΑΛΚΙΑ! παρά τώ Κ· Ααι;. Οΐχονίχω. —  ΕΝ ΛΕΗΛ- 
ΔΕίΑι πχρά τώ Κ. Ν, Μπ&υφίδ*). —  ΕΝ ϊΠΑΪ’ΤΗι πχρά τώ Αντων. Λούλω. —  ΕΝ ΓνβΚΙΩ* n s i  
τόi ταχ. ίιτιΐΐέΐτ^ — ΕΝ NAVHAIQi πχρά τώ ^ιίλιοιςωλιίω *χί Κ. Εύθυ[λ*.οπούλω β&υλϊυτν,.—  
ΚΝ ΣΙΦΝΩι πχρά τώ Κ. Κωνστ* Προββλιγγίω· —  ΕΝ KAPl'STUt παρα τω ’Αριστείδη Στραττ,.— 
ΕΝ ΘΗΒΑΙΣ π*ρά τω Εΰαταθίω Κ&λ&παί8ι« — ΕΝ ΛαΜΙΛι. παρά τω Κ. Αντωνίω Πέταλα r,ρωτ: 
Ζίχψ —  ΕΝ ΚΕΦΑΛΛΠΝΙΛι πα:ά τω Κ· Γ. Φλωρια δνκηγόοω καί τίο γραφίίω τ ις  «1 φν(κας». —  
ΕΝ ΖΑΚϊΝΘΩι πχρά τω Κ. Γ. Σφτ,χς. — ΗΝ ΠΑΞ.ΟΙΣ παρα τω έ»:αβχ8̂ ονχι ^ 207.· Ηλιοπούλω.—  
ΕΝ ΛΑΡΙΣΧΠι ΐτχρΐ;ω Κ ·£;ζργίω  Πχππίίωχννου.— ΕΝ BUAQ·, παρατώ Κ· ΠαπακωστοποΰλωΜ?ο · 
ξινω τΐςήλλάδος.— ΕΝ ΑΛΕ2&ΑΝΑΓΕ1Α’. πιρα τω Κ.Δ. Μ β κ ^  (Grand-casino),— ΕΝ ΚΛ1ΙΏ : ra sa  
τώ Κ. Β- Ματαράγχ$— ΕΝ ΙΙΟΡΤ-ΕΑΪΤ πχρά τώ Ευαγγελινώ £τρατ^ διχηγόρω.—  ΕΝ ϋΕ£ΣΑΑΟ -  
ΝΙΚΙΙί παρά τώ I. Ζχχχριάϊ^ διχηγόρς·· — ΕΝ SBPPAIS παρά τώ Κ. · Ν. Κοχχ’.νψ.— ΕΝ ΣΑΜΟι παρά 
τώγραφιίω τη; Ε ϊ^ α . «Εάμος».— ΕΝ KPUTUt (PtQyjxvov) παρά τω Κ. Επα^. Κολοαινοπούλω. —  
ΚΝ MITVAINUt παρά τώ Θ3μι<ιτοχλβΐ Μαρίνου. —■ ΕΝ ΣΜΙ'ΡΝΗι παρά τώ Κ- Ιπυρίδωνι ί ί̂κτρ. — 
ΕΝ ΦΙΛΙΙΙΙΙϋΓΙίΟΛΕΙ παρά τώ Γ· Ν. Καλλπθίν^ μουσιχω. —  ΕΝ X lU t παρά τω Λιωνΐ$$ *Αργυ- 
f!S· .*.-·· γοχαί/,ατκϊ τοΰΕλλην. προςβνίίοι/· —  ΕΝ ΜΕΛΙΤΗι παρά τώ Κ· Εΰστρ* Πιτροχοχχίνω. —  
Ι Λ  U iNCHESTEH πχρά τώ Κ. Κλίάνθ^ Μιχαηλίδ^. —  ΕΝ KGNSTAN ΠΝΟΓΠΟΛΕΙ παρά τώ 
βιέλίοΐωλίΐω S " Α&γι$* Εραύ; » Α. Φιλικού καί Σα; (Γαλχτα; αριθ. Ί \  ΙΙόστα Γιολού',.

BIBVI V ΝΕΑ·
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λου Φεβάλ. Τόμος Α'. καί Β'. ίραχ. 6.
Οί Φνγάδεc* Δραμα μετά μακρών προλεγομένων περί Πόντου υπό Π. Τριαντα* 

φυ>λί5ου. Τύποι; Ι1ερρ*?,*Βαμτ:α 5ραχ. 6 .
Φάυνστ. Μελόίραμα, Μετάφρασις έμμετρο; καί πεζή υπό Π. Ματαράγκα, γρόσια 1>.
Ε βραία . Μελόδραμα. Μετάφρασις έμμετρος καί πεζή ύπό Π. Ματαράγκα γρόσια 5·
Νεοε-ΙΛηηχά Ά νάΑ εχτσ. Τόμος Α' φυλ>. Α*. Ληιιώόη Παραμύθια . ήκδί^ονται 

υπό τοΰ Συλλόγου · Ιίαρνασσοΰ » καί τιμώνται ίραχ^. 1 ϋκαστον φυλλάίςον.
Μΰθοι  Κ . Κατακουζιηνου £ραχ. 5·
Τό Π αναθψ αΙχύϊ £zdiu>r καί αί iv αύτώ άνασκαφαί έκθεσις Σπ. Λάμπρ'

JIMU ETU1 IA1  ΣΓΝΑΡΟΜϋΣ tlPOUAUPQTEA ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΑ·

Εν Ε  λ λ έ S  ............................................ ^ ιχ·  10.
Εν T o - j p j t i f ...................................  ^Ρ^Υ·
Εν Μ ο λ h · $ λ α χ  i f  · * ■* · · · · φλ»ρ· 2.

ι Κν Ρ ω α α i $ ..................................... {fjfi. άργ. 8·
t Εν ·»ή Eypwi:^ «ν γίνει . . . .  φρέγ. ίβ.


