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Παχουλάχ-ης δ Β'.—Τά χ ;ώ τα  αύτοϋ ετη καί ο! 

χοίροι των Γεργεσηνών.—Ή ισχύ; τοϋ ασθενεβτέρου 
φύλου.—Τό Οαϋμα της ρακή;.—Ή εύλάβεια τοΰ - λ ή 
θου; καί αί έγκεφαλικαί αυτής συνέχειαι.— Γράμματα 
ΟεΓα καί άθεα.—Έχιστολή ιδιόγραφο;.—Τδ έςωτερι- 
ριχόν τοϋ Παχουλακη. — "Εν ονορ,α καί χολλά ε- 
χίθετα.

Παπουλάκης ό Β', ή άλλως ό μοναχός Χρι
στόφορο; ήτο ΙΙελοποννήσιος, καταγόμενος έκ 
του χωρίου “Αρμπουνα τής επαρχίας Καλαβρύ
των. Μέχρι; ίύοίμου ηλικίας διέμενεν εί; τό χω- 
ρίον του ήσύχως, διότι ήτο -χαρα/.τήρος πράου 
■/.αί εις ούδένα παρεΐχεν αφορμήν ένοχλήσεως. 
Τό πρώτον του επάγγελμα ούδε καν άπομεμα- 
κρυσμένην υπόνοιαν ήδύνατο νά παράσχω περί 
τών μελλόντων αύτοϋ δημεγερτικών άθλων 
διότι μετήρχετο τόν κρεοπώλην εις τά χωρία 
του δήμου Κλειτορίας. Είδικώτερον μάλιστα, 
κν θέλετε, έσφαζε χοίρους καί τούς έπώλει!

Ά λ λ ’ οι χοίροι εϊνε κατάρατον εμπόρευμα 
καί σχέσεις, φαίνεται, μυστηριώδεις ύπάρχουσι 
μεταξύ αυτών καί τών καταχθονίων πνευμά
των άπό τής εποχής καθ’ ήν ή ιδιοτροπία τού 
Θεανθρώπου έπέτρεψεν εις τούς δαίμονας νά είσ- 
έλθωσιν εις μίαν άγέλην τών ζώων τούτων έν 
τή χώρα τών Γεργεσηνών. Διό σύν τώ χρόνω 
έπήλθεν άξιοσημείωτος μεταβολή εις τόν -χα
ρακτήρα τού φιλησύχου κρεοπώλου. Διά τούς 
μ ή άρκουμένους εις την ανωτέρω ύπερφυσικήν

(1| ΤΗτο ήδη συντεταγμένη  κατά  τό πλεΓστον, έν μέρει 
δέ κ α ι έχτετυπωμένη  ή χαφοΰσα διατριβή, δτε ευμ ενώ ; μοί 
έχορηγήθη ή άδεια να ερευνήσω τα  έν τώ  άρχειω  τού 'Υ 
πουργείου τώ ν Ε σ ω τερ ικ ώ ν  ευρισκόμενα δημόσια έγγραφα 
περί τώ ν Χριστοφορικών καθώς κ α ί τ ιν α  άλλα διατηρούμενα 
έν τώ  άρχείω τής 'Ιστορ ική ; κ α ί Ε θνολογ ική ; Ε τα ιρ ία ς .

Έ κ  τη ; μελέτης τώ ν  έγγραφων τούτω ν πολλά ; συνήγαγον 
άξιολόγους πληροφορία; ιδ ίως καθ' όσον άφορα ε ις  την έν 
Λ ακω νία  διατριβήν τοΰ Χριστοφόρου κ α ί τα  αυτόθι διαδρα- 
ματισθέντα. Τ άς πληροφορία; τα ύ τα ; θέλω παρενείρει ε ί; 
τά κατάλληλα μέρη, παρακαλώ δέ το ύ ; άναγνώστας_νά μή 
μου καταγνώ σω σ ιν ασυναρτησίαν, ά ν  τ ινες  έξ αυτώ ν κ α τ ’ 
ανάγκην τοποθετηθώσι πρωθύστεροι;.

ΤΟΜΟΣ ΚΖ.'. Ι8Η9.

Ιξήγησιν τού φαινομένου παραθέτω καί τήν 
έξής έτέραν. Ό μέλλων Παπουλάκης ύπέπεσεν 
εις βαρειαν νόσον, πιθανώς τυφοειδή πυρετόν, 
κατά τήν διάρκειαν τής οποίας εμεινεν αναί
σθητος επί τρεις ημέρας, έκληφθείς ώς νεκρός, ή 
άλλοίωσις δέ τού χαρακτήρός του ή παρα- 
τηρηθεϊσα μετά τήν άνάρρωσίν του άποδοτέα 
ίσως εις διατάραζιν τών φρενών, ήν ούχί σπα- 
νίως καταλείπει ή ρηθεϊσα νόσος. Άπαρνησά- 
μενος αίφνης τά εγκόσμια, παρέδωκεν εις τούς 
άδελφούς του όσα χρήματα είχε καί άπελθών 
έκ τού τόπου τής γεννήσεώς του ήρςατο περι
φερόμενος ώς επαίτης εις τά πέριξ χωρία, μο
ναχικόν φέρων σχήμα καί άναλαβών έκτοτε τό 
όνομα Χριστόφορος. Ή το  φιλελεήμων καί έπί 
τής άρετής ταύτης ε’θεμελιώθη κατ’ άρχάς ή 
φήμη τής άγιότητός του, διότι όσα ελέη έσύ- 
ναζε περιφερόμενος τά διένεμεν εις τούς πτω
χούς. Μετέβαινεν εις τούς ναούς καί οσάκις πα- 
ρετηρεί μεταξύ τών έκκλησιαζομένων ενδεείς 
γυναίκας, προσεκάλει αύτάς κατ’ ιδίαν καί ε'δι- 
δεν αύταΐς άνά μίαν ή δύο δραχμάς διά ν’ 
άνοράσωσι βαμ.βάκιον ή άλλο τ ι χρήσιμον, πα- 
ραγγέλλων άμα αύστηρώς νά τηρήσωσι μυστι
κήν τήν προσφοράν του. Εννοείται ότι αί έλεού- 
μεναι παρακούουσαι τήν παραγγελίαν διελά- 
λουν τήν εύσπλαγχνίαν του. Ά ν  ό κατόπιν 
βίος του ήθελεν άποδεικνύει περισσότερον πα- 
νοϋργον τόν μοναχόν Χριστοφόρον, έδικαιούμεθα 
νά ύποθέσωμεν ότι σκοπίμως εξέλεγε τάς γυ
ναίκας ώς διαπρυσίους κήρυκας τής άρετής του, 
όπως κατά τήν εύφυά έξήγησιν τοϋ ξένου εκεί
νου ίεροκήρυκος, ό Σωτήρ άναστάς έκ νεκρών 
ένεφανίσθη τό πρώτον εις τάς Μυροφόρους γυ 
ναίκας επίτηδες, διά νά διαδοθή ταχύτερον τό 
θαύμα τής άναστάσεως. Τό βέβαιον όμως είνε, 
ώς καί έξ άλλων περιστάσεων έφάνη βραδύτε- 
ρον, ότι ό Χριστόφορος έτρεφεν έςαιρετικήν συμ
πάθειαν πρόςτό γυναικεΐον φϋλον, ώς φύσει μάλ
λον ευσεβές καί πειθήνιον εις τήν διδαχήν 
πρός τάς γυναίκας κυρίως άπετείνετο τό κή
ρυγμά του καί έπί τών γυναικών έστερεώθη ή 
δύναμίςτου.

Πρός καιρόν άφήσας τήν άλητείαν μετέβη 
εις τό παρά τό χωρίον τού "Λρμπουνα ομώνυμον
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όρος καί κτίσας καλ.ύβην έμόναζεν έν αύτή. "Ε
πειτα  όμ.ως πάλιν, περί τό 1847, έγκατέλιπε 
τήν σκήτην του καί έξήλθε περιφερόμενος εις τά 
χωρία τής ’Αχαιας διδάσκων καί θαυματουρ
γών. Τα θαύματά του ούδέν είχον τό υπερφυ
σικόν, αν ήσαν όλ.α όμοια πρός τό άναφερόμενον 
παρά τής ε'ν Τριπόλει έκδιδομένης έφημερίδος 
«Βελτιώσεως.» Ό  Χριστόφορος περιώδευεν είς 
τά  χωρία του δήμου Φαρών τής ’Λχαίας, διερ- 
χόμ.ενος δέ πρό τίνος παρά τήν οδόν πανδοχείου 
¿ζήτησε ρακήν, ήν όμως ό πανδοχεύς ήρνήθη 
νά δώση, περιπαίζω·; μάλιστα καί τόν αίτούν- 
τα. Ό  μοναχός τόν κατηράσθη καί μετ’ άλίγας 
ώρας τφ  δντι ό πανδοχεύς έπεσε χαμαί ώσεί έμ- 
βρόντητος καί αναίσθητος. Κατά τύχην διέβη 
ε’κεΐθεν την ώραν εκείνην ό συντάκτης τής ρη- 
θείσης έφημερίδος καί είδε τόν πανδοχέα άναί- 
σθητον αληθώς, άλλ.’ ή αναισθησία του προήο- 
χετο... έκ βαρείας μέθης !

Έν τούτοις οι συρρέοντες κατά την διάβα- 
σιν τοϋ ενάρετου κήρυκος όχλοι πολλά διη
γούντο περί αυτού θαυμ,άσια, ών ή φήμη έξ- 
ηπλούτο όλονέν μεγεθυνόμενη. Οί απλοϊκοί άγρό- 
τα ι μετ’ εύλαβείας άπεδέχοντο τήν ευλογίαν 
του καί μετά χαράς έδεξιούντο αύτόν είς τό πε
νιχρόν των οίκημα, έν πεποιθήσει ότι διά τής 
ευχής τού θαυμ.ατουργού μ,οναχού ώς άλλοτε 
διά τήι  ̂ τού προφήτου Ήλιου έν τώ οίκω τής 
πτωχής χήρας, ό σίτος αύτών ήθελε πάντοτε 
πληθύνεσθαι έν τφ  σιτοβολώνι καί «ό καμψά- 
κης τού ελαίου οΰκ έλαττονήσεται.» "Ολοι 
έπίστευον άδιστάκτως είς τό προφητικόν του 
χάρισμ.α καί άπέτεινον αύτώ διαφόρους ερω
τήσεις περί τού μέλλοντος, αί δέ ασαφείς καί 
διφορούμεναι ενίοτε απαντήσεις του έξελαμβά- 
νοντο ώς χρησμοί άλάνθαστοι. Οϊ έκ τής εύ- 
θείας τρίβου τυχόν παρεκτραπέντες φόβω συνε- 
χόμ.ενοι έσπευδον νά έπανέλθωσιν είς τήν όδόν 
τής εύσεβείας καί τ ’ άπωλολότα πρόβατα συ- 
νέρρεον τιθασσά είς τήν ποίμνην. Τόσος δέ ήτο 
δ φόβος καί ή έντύπωσις ή προξενουμένη έκ 
τού ελέγχου τού ζηλωτού μοναχού, ώστε, κατά 
τήν διήγησιν τών έφημ,ερίδων, τινές καί παρε- 
φρόνησαν, μόλις δέ μ.ετά πολύν χρόνον καί 
μ.ετά πολλά βάσανα έπανέκτησαν τό λογι
κόν των !

Έξ 'Λχαίας ό Χριστόφορος μ.ετέβη είς τόν 
γείτονα νομόν τής ’Αρκαδίας καί έξηκολούθησε 
διδάσκων. Ή το δέ τό κήρυγμά του κατ’ ¿κεί
νην τήν εποχήν άπλούν μέν τόν λόγον καί νόημα, 
άλλ.ά σώφρον καί λελογισμ.ένον περιοριζόμενον 
είς ήθικάς παραινέσεις καί νουθεσίας περί τη- 
ρήσεως τών έςωτερικών τής λατρείας τύπων 
Συνίστα είς τούς άκροατάς ν' άπέχωσιν άπό 
τής ληστείας, τής ψευδορκίας τής κλοπής καί 
πάσης άλλης κακίας. Ή  μόνη έν τώ κηρύγματί

του παρατονία ήτο ή έκδηλουμένη αποστροφή 
αύτού πρός τήν θύραθεν παιδείαν κα ί τήν έν γένει 
μάθησιν, διότι παρεκίνει τούς γονείς νά διδά- 
σκωσι μέν είς τά  τέκνα των τά  κοινά γράμ
ματα, άλλ’ ούχί καί τά  άλλα γράμματα ατά 
άθεα» κατά  την εκφρασίν του. Ή  τοιαύτη πρός 
τήν μάθησιν έχθρα προήρχετο έκ τής ιδίας αύ
τού άμαθείας, ήτις ήτο μεγάλη. Καταλιπών 
τά καθημαγμένα ίμάτια τού κρεωπώλου διά 
νά περιβληθή τό ράσον τού μοναχού, δέν ένε- 
δύθη άμα καί σοφίαν καί τό Πνεύμα δέν συ- 
νειθίζει πλέον νά κατέρχηται έξ ουρανού έν 
είδει πύρινων γλωσσών ϊνα καταστήση παν
σόφους τούς άλιεΐς όπως κατά τούς πρώτους 
άποστολικούς χρόνους, τό δέ βραχύ διάστημα 
τής άσκητεϊας καί αν ύποθέσωμεν οτι κατη- 
ναλώθη είς τήν μελέτην, τούθ’ οπερ είνε λίαν 
προβληματικόν, πάλιν δέν έπήρκει ν’ άναπλη- 
ρώση παρ’ αύτώ τήν προγενεστέραν τού χρόνου 
άπώλειαν. Ή  χυδαιοτάτη παίδευσις τού μονα
χού περιωρίζετο είς στοιχειώδεις τινάς γνώσεις 
τής ήθικής καί είς όλίγας συγκεχυμένας ιδέας 
περί τών θρησκευτικών καθηκόντων. Διά τούτο 
ότε έν έτει 1848 έλθών είς τήν πρωτεύουσαν 
άγνωστος είσέτι καί άσημος παρουσιάσθη πρό 
τής Ίεράς Συνόδου καί ¿ζήτησε τήν άδειαν νά 
έξέλθη είς περιοδείαν καί νά κηρύξη τόν λόγον 
τού Θεού είς τινας έπαρχίας τής ΙΙελοποννή- 
σου, ή Σύνοδος δέν ε'πέτρεψεν αύτφ τούτο, άν- 
τιστάντος ιδίως ενός τών αρχιερέων, διαγνώ- 
σαντος έκ τών προχείρων εξετάσεων τήν άκραν 
τού αίτούντος άπαιδευσίαν. Ά λλω ς ταύτης ύπ- 
άρχει καί άκριβέστερον μέτρον, έπιστολή δηλο
νότι ιδιόγραφος αύτού δημοσιευθείσα έν τώ 
φύλλω τής 'Αθήνας τής 30 ’Ιουνίου 1852 καί 
ε'χουσα ώς έξής, τηρουμένης τής ορθογραφίας 
τού πρωτοτύπου :

«Έυλογιμένη χοιστιανή ευ χομε θά σας.
«Προσεςε καλός μή γελαστί τε κανής χρι

στιανός καί γρά φτίτε είς τής ΙΙολή το φρου
ράς δι ανά μέ π ί άσετε διότι δσι δέν γραφτού 
ή νε με τόν Χριστόν καί όσυ γρά φτούν ή  νε 
μετον διάβολώ, Ούδέ τά  λο για τών λαθηρο- 
καρβείνων νά άγρηκάτε όπου σάς λέγουν κάτι. 
ότι τάχα θαχαθειτε μή φοβάστε οι χριστιανεί 
διότι κερδίζετε ψηχήν. κε όσοι γραφθεΐται θά 
ένέχεσθε μέ το έ'μα μου διότι αύτοί έχουν σκο
πούς νά μέ φονεύσουν. έμ,εινε είς έντροπήν όπου 
έσκοτόθει ο κυβερνήτης ήλακονία καί γυρεύουν 
νά σκοτόσουν καί έμενα νά κολαστούν.

«Γυναίκες δέ μού είπατε ότιεστε χριστιανές. 
Όποια Γυναίκα γραφθεί Ο άνδρας της ή τό πεδι 
της είς τό Διάβολο να μήν ίδη χαϊοη ούτε έκεί- 
νει οότε τά πεδία της οΰτε τό σπήτη της 
ακαί μένω

«Χριστόφορος μοναχός»

Ε Σ Τ Ι Α 99

Ή  έπιστολή αότη έγράφη τάς ημέρας καθ’ 
άς ή έκ τού κηρύγματος αύτού προελθούσα έν 
Λακωνία έξαψις είχε φθάσει είς τό κατακόρυ- 
φον, κατεδίωκον δέ αύτόν όπως τόν συλλάβωσι 
τά έπί τούτω άποσταλέντα βασιλικά στρατεύ
ματα, προσλαμβάνοντα πρός έπικουρίαν καί 
πολίτας ένοπλους στρατολογουμένους ύπό ¿ν
τόπιων όπλαρχηγών. Τούτους άποκαλεΐ διά τής 
έστρεβλωμ.ένης ορθογραφίας του Πολιτοφρουράν 
ό Παπουλάκης καί αναθεματίζει. Άξιοσημείω- 
τον είνε πρός τούτοις ότι ή έπιστολή αότη α
πευθύνεται πρός γυναίκα, μάλιστα δέ, ώς έκ 
τού νοήματος έμ.φαίνεται, προς πάσας συλλή
βδην τάς γυναίκας τού νομ.ού, έπειδή, ώς προη
γουμένως παρετήρησα, αύτάς κυρίως προσεπά- 
θει νά προσελκύη, διά τού κηρύγματος του καί 
αύτών τήν συνδρομήν έπεκαλείτο κατά τάς κρι- 
σίμ,ους περιστάσεις.

Ή το  δέ ό ΙΙαπουλάκης κατά τούς ίδόντας 
αύτόν άνήρ γηραλέος εβδομηκοντούτης περίπου, 
άλλά στιβαρός είσέτι βραχύσωμος μέ γενειάδα 
ύπόλευκον, φέρων ράσον χονδρόν καί σκούφον 
καλογηρικόν είς τήν κεφαλήν. Τό έπώνυμον Πα
πουλάκης άπεδόθη αύτώ ύπό τού πλήθους ότε 
ήρχισε νά γίνηται γνωστότερος ένεκα τού βρα
χέος άναστήματός του καί τού πρεσβυτικού καί 
σεβασμίου ήθους του, ϊσωςδέ καί έξ αναλογίας 
πρός τόν πρώτον Παπουλάκην, ούτινος ή μνή- 
μη διεσώζετο ακμαία έτι τότε κατ’ έκείνα τά 
μέρη τής ΙΙελοποννήσου. Ή  φωνή του ήτις οτε 
συνωμίλει ήτο άσθενής, άπέκτα άποοσδόκητον 
τόνον καί έντασιν όσάκις ¿δίδασκε πρός τά πλή
θη καί άντήχει εύκρινέστατα άκουομένη. Δέν 
¿στερείτο δέ καί ποιας τίνος εύγλωττίας καί 
πειστικότητος, είς ήν κατά μέγα μέρος άποδοτέα 
ή  όλως έκτακτος έντύπωσις, ήν παρήγον αί όμι- 
λίαι του έπί τών απλοϊκών ακροατών.

Τό οικογενειακόν όνομα τού Παπουλάκη, μό
λις μετά πολλάς έρεύνας δέν ήδυνήθην νά έξακρι- 
βώσω. Εκαλείτο Παναγιωτόπουλος, ώς έμφαί- 
νεται έζ έγγράφου άναφέροντος τήν έν τα ϊς φυ- 
λακαΐς Ρίου κάθειρξίν του. Είς τάς έφημερίδας, 
είς τάς έγκυκλίους τής Συνόδου, είςτά έγγραφα 
τής υπηρεσίας πανταχού άναφέρεται ύπό τό 
όνομα μοναχός Χριστόφορος ή ύπο το έπώνυμον 
ΙΙαπουλάκης. Περίεργον δέ είνε ότι είς τά  έγ
γραφα τής ύπηρεσίας κα ί κυρίως είς τάς έκΟέ- 
σεις τών νομαρχών, έπάρχων καί άλλων διοικη
τικών υπαλλήλων, ένώ άποσιωπάται τό οικογε
νειακόν του όνομα, διότι βεβαίως ήτο τότε άκόμη 
άγνωστον, τό κύριον αύτού έκφέρεται πάντοτε συ- 
νοδευόμενον ύφ’ ενός έπιθέτου ήκιστα κολακευ
τικού. Κατ’ άρχάς τό έπίθετον τούτο ήτο στε- 
ρεοτύπως τό λαοπλάνος ή  όχλαγωγός· άλλ.ά 
βραδύτερον οτε ή έξέγερσις ε'λαβε φάσιν σοβα- 
ρωτέραν, αί άρχαί οιονεί άγανακτούσαι διά τήν

παράτασιν τής άνωμαλίας καί τό άκατόρθωτον 
τής συλλ.ήψεώς του, έξεδήλουν τήν έαυτών οργήν 
διά τής προσθήκης νέων ύβριστικών προσδιορι
σμών είς τό όνομ.α τού Χριστοφόρου, όστις ά - 
ποκαλεΐται «πονηρός καλόγηρος, πλ.άνος, άγύ- 
ρτης, κακούργος, μιαρός, μ,υσαρός, ύποκριτής,τέ
ρας,βδελυρός,βδέλυγμα τής άνθρωπότητος κλπ .»
Είς έπιστολήν άπευθυνομένην πρός τόν βασιλέα 
καί εύρισκομένην έν τώ φακέλ.λω τών έγγράφο»ν 
τής ύπηρεσίας ήτις έάν δέν είνε αύτόγραφος έ
γράφη όμως πάντως καθ’ ύπαγόρευσίν του, καθώς 
καί είς μ.ίαν αύτού προκήρυξιν ό ίδιος ύπογρά- 
φεται «Χριστόφορος Κύρικας» προδήλως άποκρύ
πτω·/ τό έαυτού οικογενειακόν όνομα καί άντικα- 
Οιστών αύτό διά τού μέγα σημαίνοντος, ώς ένό- 
μ.ιζε, τίτλου του.

( " E n e t a t  σ ν γ έ χ η ί . )
Χ α ρ α λ α μ π η ε  Α ν ν ι η ο ε .

ΧΑΡΑΛΔΟ Σ
Ο ΗΓΕΜΩΝ ΤΩΝ ΒΑΡΙΑΓΩΝ 

Β υζαντινόν Ιστόρημα.
ν.νν*Λ#ν\ΛΛΛΛ

(Συνέχεια toe προηγούμενον φύλλον).
Καί δή ¿τελούντο συνήθως αί δοχαί έν τώ 

περιβ.Ιέπτω  χ α ΐ μεγά./οι τρ ιχ .ϋνο) τής Μ α- 
γναύρας  (έκ τού : Magna aula), ήτις ήν λαμ
πρότατο·/ Άνάκτορον, κείμενον μεταξύ τών 
άρχαίων Βασιλείων καί τής άγιας Σοφίας, καί 
συνεδέθη πρός τάς σπουδαιοτέρας περιπετείας 
τής προγονικής ήμών ιστορίας. Καίτοι δέ άπε- 
ρίγραπτος ήν b συνήθης κόσμος τού ’Ανακτό
ρου τούτου, ούχ ήττον κατά τάς έπισήμους 
περιστάσεις έτι πολυτελέστερο·/ διεσκευάζετο 
κατά τρόπον, όν διά μακρών έκτίθηοιν ήμίν 
Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος.

Έκρεμώντο δηλονότι έν τώ μεγά.Ιω  τ ρ ι -  
χ.Ιίνω, ήτοι τή  κυριωτάτη αιθούση, τή περι- 
εχούση τόν χρυσούν καί διάλιθον θρόνον, όστις 
έκαλεΐτο Σολαμ.ώντειος, ώς καί είς τόν πρό αύ
τού θολωτόν προθάλαμον τόν λεγόμενον μ εγ ά -  
Λην Τ ροπ ικήν, á J v o ith a  άσπρόχα.Ιχα  έξ ών 
άνηρτώντο μεγά .Ια  άργνρά  πο.Ιυχάνόη .ία , ήτοι 
πολυέλαιοι έκ τής περιωνύμου μονής τού Όρ- 
μίσδου καί τής τού άγιου Σέργιου καί Βάκχου. 
'Ετίθεντο προσέτι έν τώ αύτώ τρικλίνω δεξιώς 
έν τώ  μέσω τών μεγάλων κιόνων, το χρυουΰν  
οργανον, άνωθεν αύτού τό άργυρούν όργανο·/ 
τών Βενέτων, καί άριστερώς το άργυρούν όργα- 
νον τών Πρασίνων. Ή σαν δέ τά  όργανα ταύτα 
παρεμφερή πρός τά  σήμερον είς τάς Εύρωπαϊ- 
κάς εκκλησίας έν χρήσει, καί μεγάλως έτ ι- 
μώντο, οΰτως ώστε έκάστη τών έν τώ  Ίππο- 
δρόμω πανισχύρων φατριών ή δήμων, οί Βενε-
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τοι, δηλονότι, οί Πράσινοι, οί 'Ρούσιοι (ερυθροί), 
καί οϊ Λευκοί, έκέκτηντο τό ίδιον τοιοΰτον 
άργυροϋν, ένώ τά  τών ’Ανακτόρων ήσαν χρυσά. 
ΙΙρώτον άναφέρεται το ύπό τή ; Αύτοκρατείρας 
Ειρήνης δωρηθέν τώ μεγάλω Καρόλω κατά 
το έτος 800 M. X.

Πλην τούτου το Ά ναδβνδράδ ιο ν  o .lo v  ίπ ο ί-  
ησαν ο ί π αστοπ ο ιο ί δ ίκ η ν  τροπ ιχής άπο σεν
δές, ήτοι οί κατασκευάζοντες τα ; παστάδα; 
μετέτρεψαν την ττρο'ς το Άνάκτορον άγουσαν 
άναδενδράδα εί; διαρκή θόλον διά τής έπ ιτα- 
νύσεω; τών λεπτότατων εκείνων όλοσηρικών 
ύφασμάτων, τών καλούμενων σενδές. Ένθεν δέ 
κάκειθεν εκ τών κιόνων άπό τών σενδές τούτων 
μέχρι του εδάφους έκρεμάσθησαν σχαραμ άγγ ια  
μεγάλα ύπό του ΙΙαλατίου δοθέντα. Τά σκα- 
ραμάγγια ταΰτα  ήσαν οί πολυτελείς καί χρυ- 
σόπαστοι τών μεγιστάνων έπενδύται, ών μέγα; 
αριθμός έτηρεΐτο πάντοτε έν τοΐ; Άνακτόροις, 
καθ’ όσον έχρησίμευον ώ; συνήθη είς τού: αύ- 
λικούς δώρα πολλάκις του έτους. Έν τή  οΰτω 
κατασκευασθείσγι τροπική ή θολωτή στοά έκρε
μάσθησαν τά  χ ε ιμ ε υ τά  Ιργα  τοΰ ψύ.Ιαχος, η*οι. 
κατά τήν πιθανωτέραν ερμηνείαν, τά διάλιθα 
καί δ ιά μίλτου έγκεκαυμένα κειμήλια τού θη
σαυροφυλακίου* καί πλήν τούτων άλύσεις έκ 
τής μ.ονής τού Όρμίσδου καί πολυκάνδηλα εκ 
τή ; νέα; εκκλησία;. Ά λυσ ι; τοιαύτη μετά πο
λυελαίου έκόσμει καί το Φονρνιχόν, ήτοι την 
άψΐδα την φέρουσαν εί; τόν τρικλινον τών 
Κ α νδ ιδ ά τω ν , (επίλεκτων ιππέων τε καί πεζών 
άποτελούντων εί; το ; παρατάξει; την ιδ ια ι
τέραν του Βασιλέω; φρουράν, καί λαμβανομέ- 
νων εκ τών Σχολαρίων ησαν δέ τέ .ίε ιο ι, εν - 
σθενεΐς * * ί μεγά .Ιψ : β ία ς , λευκήν περιβαλλό
μενοι στολήν, έξ ή ; το όνομα έκ τοΰ : Candidus), 
όστι; έπίση; εζωπ.Ιίσθη (διεσκευάσθη) παρά τοΰ 
Σαχε.Ι.Ιαρίον, ήτοι τοΰ θτσαυροφΰλακο; διά 
β .Ια τζ ίω ν  (πορφυρών) σκαραμαγγίων μεγάλων 
καί διαφόρων άργυρών βασιλικών ίρ γω ν  (σκευών), 
έν οί; καί πολυκάνδηλα έκ τή ; νέα; εκκλησίας.

Τό ί£ω τοΰ σταύ.ίου τών ήμ ιόνω ν  καί την 
πρώτ ην Σχο.Ιήν, ήτοι τον στρατώνα τοΰ πρώ
του έκ τών έπτά ταγμάτων τών Σχολαρίων, 
τών περιωνύμων τούτων τοΰ Αύτοκράτορο; Σω
ματοφυλάκων, έξώπλισεν ό Ύ π α ρ χ ο ς , ήτοι ό 
Δήμαρχο; καί πατήρ λεγόμενος τή ; πόλεω;, 
ένθεν κάκειθεν διά βλαττιών καί άπλωμά των 
καί σενδέ; (πορφυρών καί όλοσηρικών υφασμά
των), ώ ; καί διά τών αναγλύφων άοημ ίω ν, ήτοι 
άργυρωμάτων, τών άποκειμένων έν τοί; ζενώσι, 
(δημοσίοις άσύλοις προ; περίθαλψιν τών ξένων), 
τοί; γηροκομείοι; καί το ΐ; ναοϊς. Έκρεμάσθη- 
σαν δέ καί άλυσίδια έξωθεν τοΰ σταύλου, ώ ; 
καί έν τή ^ηθείση Σχολή εί; τό μέσον τοΰ 
τρπύ,Ι.Ιον (θόλου).

Καθ’ όμοιον δέ τρόπον δ·.' άλύσεων καί πο
λυελαίων έκοσμήθη καί ό τρίκλινο; τών Έ ζ- 
χ ο υ β ί τ ω ν ,  ήτοι τό Μέγαρον τό χρησιμεΰον ώς 
στρατών τών τεσσάρων ταγμάτων τών Έξκου- 
βιτόρων, τών άποτελούντων τήν βασιλικήν 
φρουράν μετά τών Σχολαρίων, τών Ίκανάτων, 
(επίλεκτων έπίση; έκ το ΰ : ικανός), καί τών 
Νούμερων. Τό δέ Τ ρ ι6 ο υ ν ά ·/ ιο ν , (πιθανώς λαμ- 
πράν τινα έξέδραν, καθ’ όσον ούτω έκαλεΐτο 
παν περιφανές οικοδόμημα), έξώπλισεν ό Έ 
παρχο; κατά τό ε ιω θό ;  τής προε .Ιεύσ ε ι , ic, ήτοι 
κατά τά  είθισμένα διά τάς παρατάξεις, καί 
τά ; εί; τού; διαφόρους ναούς καί άλλους επι
σήμου; τόπου; μεταβάσεις τοΰ Βασιλέως, διά 
βλαττιών, απλωμάτων καί σενδές, ώς καί δι’ 
έργων (σκευών) χρυσών καί χειμευτών, καί άνα- 
γλύφων άργυρών, άτινα. παρείχον οί άργυροπρά- 
τα ι, πρό; δέ καί δ ι’ άλυσιδιων καί πολυκάν
τηλων δώδεκα άργυρών, έκ τής νέας πάντοτε 
καί λαμπρά; έκκλησίας, τής ύπό Βασιλείου 
τοΰ Μακεδόνο; οίκοδομηθείσης παρά τήν αγίαν 
Σοφίαν, καί ούχί μακράν της θαλάσσης, τιμω- 
μένης δ’ έν όνόματι τοΰ ’Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

Τόν δέ τρικλινον τών Σχολών διεσκεύασεν 
ό Έπαρχος έπίσης διά βλαττιών, καί απλω
μάτων καί σενδές, κόσμησα; διά τών άργυρω
μάτων τών έκκλησιών, ξενώνων καί γηροκομεί
ων, τή προσθήκη δέκα άργυρών άλύσεων καί 
πολυελαίων έκ τή ; νέας έκκλησίας. 'Ομοίως 
καθωραίσθησαν κα ί τά  έξωθεν τής Χαλκή; 
Ιΐΰλης, ewe γοΡ εξάγοντας έχεϊοε χαγχέΛΑου, 
ήτοι μέχρι τοΰ φέροντος ε ί; αυτήν έξώστου, 
έκρεμάσθη δ’ έκεΐ τό μέγα άργυροϋν πολυκάν- 
δηλον τών Βλαχερνών, καί δύο τοιαΰτα άργυρά 
έντό; τής αυτή ; πύλη;.

Ό δέ τρίκλινος, έν ώ ϊσταται τό Κ αμεΙα ύ -  
χ ιον  (είδος στέγη;) καί οί Μάγιστροι γ ίν ο ν τ α ι 
(προχειρίζονται), ώς καί τό λεγόμενον Ό νο- 
πόδ ιον  έξωπλίσθη ύπό τοΰ Σακελλαοίου διά 
βλαττιών καί βή.Ιων (παραπετασμάτων έκ τοΰ : 
velum) έκ τοΰ Χρυσόν ρ ιχ .ίίνου . Ή ν δέ ό Χρυ- 
σοτρίκλινο; τό μέρος τών ’Ανακτόρων τό πε- 
ριέχον τά ιδιαίτερα τοΰ Αΰτοκράτορο; δώματα, 
καί τό έδαφος αύτοΰ ήν έξωραϊσμένον διά θαυ
μάσιων ψηφωτών, παριστώντων ροδωνιάς, καί 
άλλα δένδρα καί άνθη.

Ό Πόρτηζ (στοά) τοΰ Λύγουστέως, ό καλού
μενος Χρυσή Χ ειρ, έξωπλίσθη διά τών οξέων 
βή.Ιων (πορφυρών πέπλων) τοΰ Χρυσοτρικλίνου. 
Τά δέ άπό τοΰ Λύγουστέως δ ια β α τ ικ ά  (οί δ ιά 
δρομοι) μέχρι τής άψϊδος διά διαφόρων βήλων 
κεντητών.

Ή  ’Ιππόδρομος διεκοσμήθη ύπό τοΰ Έπαρ
χου διά βλαττιών καί διαφόρων βασιλικών βή
λων· οί δέ τοίχοι δεξιώς καί άριστερώ; t γ ρ α 
μ ί  σθ ησαν  (έξωραίσθησαν), ώς ήν ε'θο; κατά τάε
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ώρα; έκείνης τοΰ έτους, έν σχήματι σταυρ ίω ν  
προελεύσεις, διά δαφνών καί άλλων άνθέων τής 
(σταυρών) καί στεφανίω ν  (στεφάνων), λεγομέ
νων σκιαστών.

Ό  τρίκλινο; ’Ιουστινιανός, οίκοδομηθεί; ύπό 
τοΰ Αΰτοκράτορο; εκείνου, καί ό Λαυσιακός, έ- 
κοσμήθησαν, κρεμασθέντων, κατά τό ε’ιωθός, ύ- 
λοφώτων καί άνελλιπών τών πολυκανδήλων 
αυτών. Έν δέ τώ πόρτηκι τοΰ Χρυσοτρικλίνου, 
ήτοι έν τώ ΏοοΛογίω, έστησαν τά δύο χρυσά 
όργανα τά  βασιλικά, καί τά δύο άργυρά όργα
να τών μερώ ν ( ο ατριών τοΰ Ιπποδρόμου). Πολ
λά περί τοΰ εϊδου; τοΰ Ωρολογίου τούτου λέ- 
γουσιν οί Σχολιασταί, άλλά φαίνεται ότι πρό
κειται πράγματι περί έκκρεμοΰς, παρεμφερούς 
πρός τά ύφ’ ήμ.ών έπί τών τοίχων άναρτώμενα. 
Λύτό; δ Χρυσοτρίκλινο; έκοσμήθη, ώς είωθε διά 
τό Πάσχα, ήγουν διά τοΰ Π ενταπνργίου  (φαί
νεται ότι πρόκειται περί σκευοθήκη; μετά πέντε 
πυργίσκων, έν ή έξετίθεντο τά τιμαλφή στέμ
ματα καί άλλα κειμήλια) καί τών βασιλείων 
θρόνων, τών χραββάτων (έφ’ ών πιθανώς κατε- 
κλίνοντο οί δαιτυμόνε;) καί τή ; χ ρυσής τραπέ- 
ζης. Είς δέ τάς οκτώ καμάρας τοΰ έν λόγω 
Χρυσοτρικλίνου έκρεμάσθησαν τά  τοΰ ναοΰ τής 
Έπεραγία; Θεοτόκου τοΰ Φάρου (εύρισκομένης 
έντό; τών ’Ανακτόρων) στέμματα, καί τών έτέ- 
ρων έκκλησιών τοΰ Παλατιού, καί έργα  δ ιάφο
ρα  χ ε ιμ ευ τά  άπό τον φν.έαχος (πολύτιμα σκεύη 
έκ τοΰ θησαυροΰ), ώ ; καί τά  βασιλικά καί αύ- 
γουστιακά (άνήκοντα είς τούς Αύγούστους) 
χλανίδια, ούτω. Τοΰ άγιου Πέτρου τό όλόχρυ- 
σον καί διά μαργαριτών διηνθισμένον πλατά- 
νιον τοΰ άγιου Θεοδώρου το χοροσαγχόρ ιο ν  (ά 
γνωστον είδος ένδύματο;) μετά τοΰ γρυπο.Ιέ- 
οντος καί τοΰ γρυπαρ ίου  τοΰ Ά ριστητηρΙου  
(ενδυμάτων έχόντων ένυφασμένους τό μέν γρΰ- 
πας καί λέοντας, τό δέ μόνον γρΰπας, έκ τή ; 
αιθούση; τής ώρισμένης διά τό άριστον), τό 
πλατάνιον, τό τρ ιδ .Ιά ττ ιο ν  (τρ ί; διά πορφύρας 
χρωματισθέν) τοΰ Πανθέου (είτε ιδιαιτέρου Με
γάρου παρά τόν Χρυσοτρίκλινον, είτε μέρος τοΰ 
τρίκλινου τούτου), ό χαθα.έ.έάριος (ύφασμα μετ’ 
ένυφασμένων εικόνων ιππέων), το αύγουστιακον 
ήπ.έησίον (τάπη ;) τή ; καμάρας τοΰ Άριστητη- 
ρίου, ό τάωκ (ένδυμα φέρον ένυφασμένους ταώ- 
νας), τό αύγουστιακον μ α ν δ ίο ν  (μανδύας) τοΰ 
Α ιαιταρηχίου, (ένθα διητώντο οί Διαιτάριοι, ών 
άγνωστος ή ακριβής έν τή  Αύλή λειτουργία* π ι
θανώς οί περί τών συμποσίων φροντίζοντε;) ό 
καβαλλάριος, τό χα ισαρ ίχ ιο ν  (ύφασμα ώς τό ά- 
νωτέρω χρησιμεΰον ίδίω ; εί; τούς Καίσαρα;) 
τών πρό; δύσιν άργυρώ ν Πυ.έών (αί πύλαι αύ- 
τα ι τοΰ Χρυσοτρικλίνου κατεσκευάσθησαν ύπό 
τοΰ Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογέννητου), τό 
ταώνιον καί όπισθεν αύτοΰ τό άετάρ ιον  (ύφα-

σματα). Ά νω  δέ τών άργυρών Πυλών έκρεμά
σθη τό χρυσοΰν σαγ ίο ν  (χιτών), τό λεγόμενον 
καισαρίκιον. Τά στέμματα καί τά  χειμ.ευτά έργα 
έν παρ’ έν έκρέμαντο, ήγουν ε ί; τό μέσον στέμ
μα καί ένθεν κάκειθεν έργα χειμευτά.

Ή  ανατολική καμάρα ήν κεκαλλωπισμένη 
όλη διά στεμμάτων άνευ χειμευτών σκευών. 
Είς τά ; έπτά καμάρα; τοΰ Χρυσοτρικλίνου έκρε- 
μάσθησαν έπίσης πολυκάνδηλα άργυρά μεθ’ ά- 
λυσιδίων έκ τής Θεοτόκου τοΰ Φάρου. Εί; δέ 
τήν ανατολικήν κόγχην, άντί τών τριών καν- 
δηλών, έκρεμάσθησαν τρία στέμματα, έμπρο
σθεν μέν τό πράσινον τών άγιων καί ένδοξων 
’Αποστόλων μετά τοΰ σταυρού καί τής περιστε
ρά; αύτοΰ, δεξιά δέ τό Βένετον τής Έπερα
γ ία ; Θεοτόκου τοΰ Φάρου μετά τοΰ σταυρού καί 
τή ; περιστερά;, καί αριστερά τό Βένετον τοΰ α 
γίου Μεγαλομάρτυρο; Δημητρίου, ομοίως. Ταΰ
τα  τά τρία στέμματα παρά Κωνσταντίνου τοΰ 
φιλοχρίστου Δεσπότου κατεσκευάσθησαν.

Εί; τά  τέσσαρα μεσοκάρδια τοΰ Πενταπυρ- 
γίου έκρεμάσθησαν διάφορα εργομούχ ια  (καλ
λιτεχνήματα) έκ τοΰ ναοΰ τοΰ άγιου Δημητρίου 
καί τών έναποκειμένων είς τόν φύλακα. Είς δέ 
τού; ξυλίνου; Έκδέτας, τούς άπό τοΰ Πενταπυρ- 
γίου ε ί; τούς τοίχους καθήκοντα;, έδέθησαν τά 
νυμφικά ζωνάρια τά έκ λίθων καί μαργάρων 
ήμφιεσμένα, καί τά έναποκείμενα έν τώ φύλα- 
κι, έν ώ εί; τό μέσον πολυκάνδηλον τοΰ Χρυ- 
σοτρικύ.ίνου έκρεμάσθησαν τά δύο αύγουστιακά 
στηθοχαράχα.Ια (¿¿γνωστό·/ ε"νδυμα) κα ί α ί δύο 
δ ια χ οπ τα ί (άσύμφωνοι οϊ Σχολιασταί), μία ή 
νυμφική καί έτέρα ή έν τώ φύλακι άποκειμένη 
ώς καί τά δύο αύγουστιακά χ α ΐα σ ε ισ ιά  (πιθα
νώς περιδέραια έκ μαργάρων), καί τά  δύο αύ- 
γουστιακά π ν ικ τ ά ρ ια  (στηθόδεσμα).

Έ ν δέ τώ μεγάλω Κ οσμήτγ  ( αίθουσα, έν ή 
έκοσμοΰντο αί Αύγοΰσται ή διετηρείτο ό κόσμος 
αύτών ) τοΰ αύτοΰ Χρυσοτρικλίνου είς τούς έκεϊσε 
δ α υ γ ίτ α ς  ( ϊσω; διαυγίτας, παράθυρα) έκρερ.ά- 
σθησαν μ ιν σοϋρ ια  καί μεαοσχούτε.Ι.ία  ( σκεύη 
τή ; τραπέζης έκ τοΰ : mensa καί seulella) άρ
γυρά μεγάλα ανάγλυφα, έκ τών έναποκειμένων 
έν τώ  Βεστιαρίω τοΰ Καριανοΰ, άνωθεν δέ εί; 
τά ; δεκαέξ φωταγωγού; καμάρας τοΰ τρούλλου 
έκρεμάσθησαν τά  μικρά σχουτέ.ί.ΐια  τών προει
ρημένων μινσουρίων κατά καμάραν έπτά, καί 
αύτά όντα άνάγλυφα, τέλος τά έδάφη κατερ- 
ράνθησαν διά κισσού καί δάφνης, κ α ίτά  οώειο- 
τερα , ήτοι σπουδαιότερα μέρη, διά μυρσίνης 
(μυρσίνης) κα ί δενδρολιβάνου. Μετά δέ τήν εί
σοδον τών Βή.ΐων (τών διαφόρων τάξεων τών 
μεγιστάνων) ε ί; τόν τρικλινον τή ; Μαγναύρας, 
περί ή ; κατωτέρω ό λόγος, κατερράνθη άπαν αύ
τοΰ τό έδαφος διά ^όδων, ένώ τό έδαφος τή ; Ά - 
ναδενδράδο; καί τοΰ άνάγοντος  Που.Ιπίτου (τή ;
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δρχςτής άγούσης) ε!ς τόν μέγοιν τρίκλινον έκαλύ- 
φθησανδιά πολυτίμων Περσικών απλωμάτων.

Καί ταύτα  μέν περί του διακόσμου των ’Ανα
κτόρων, όθεν διήρχετο καί ένθα κ*τέληγεν ή 
πομπή' περί δέ τών παρισταμένων αρχόντων καί 
της άμφιέσεω; αΰτών μ.ανθάνομεν τα έξη;. Οί 
Μάγιστροι καί οί εύειδέσζεροι των ’Ανθυπάτων 
έφόρεσαν τού; .Ιώρους, ήτοι τα  χρυσοκέντητα 
καί διάλιθα ώμοφόρια, άτινα άπήλλατον αυ
τού; τ ή ; διά γονυκλισία; προσ/.υνήσεω;, μή βα- 
στάξαντε; άφ’ ετέρου σχεηεώχας, ήτοι τα έξ 
ελεφαντόδοντο; δικανίκια κα ί άζεζ ιχ α χ ία ς , αΐ- 
τινε; ησαν σακκίδια πλήρη χώματος πρός άνά- 
μνησιν τή ; έκ χοό; προελεύσεω; καί εις χούν 
διαλύσεω; του σώματος. Οί δέ λοιποί ’Ανθύ
πατοι καί Πατρίκιοι έφόρεσαν τά εαυτών χα
μ ίσ ια  (έπιθωράκιον ένδυμα πορφύρα καί χρυσώ 
διηνθισμένον), καί τά χρυσήταβ.Ια  χ .Ια ν ίδ ια  
(χρυσοπάστου; χλαμύδας), οι 5’ εύνοϋ/οι Πρω- 
τοσπαθάριοι μετά τά στε^ά/κα (τού; χιτώνας), 
ε"φερον τά  σ α β ά η α  (λινά χειρόμακτρα, πιθανώς 
διά τελαυ.ώνος άπό του ώμου κρεμάμενα), καί 
τά  χρυσά μ α η ά χ ια  (περιδέραια, έμφαίνοντα τόν 
στρατιωτικόν αύτών βαθμόν), βαστάζοντες προ
σέτι τά  χρυσά διάλιθα σπαθοβάχ.ΐια  ( κοντοί 
μετά σπάθης ). Οί Πριμικήριοι τά  στιχάρια άνευ 
χλανιδίων. Οί Μάγιστροι, ώ ; φορέσαντες τού; 
λώρους, έδωκαν τά εαυτών στιχάρια εις τούς μή 
έχοντας εκ τών Πριμικηρίων. Οί Ό σζιάρ ιο ι ( ει
σαγωγείς τών προσερχομίνων) επί τών καμισίων 
έφόρεσαν τά  χρυσά π α ραγ α ύ δ ια  ( ένδύματα έκ 
Φρυγικής ριετάξης ), καί έβάστασαν τά  χρυσά 
διάλιθα β ε ρ γ ιά  (ράβδους, αΐτινες ήσαν τό έν- 
σημον της ύπηρεσίας αύτών)· οί δε λοιποί Ό- 
στιάριοι, οϊ μή έχοντε; χρυσά παραγαύδια, έφό
ρεσαν άνω τών καμισίων τά  έαυτών χλανίδια. 
Οί ΣπαθαροχουβιχουΛ άριοι (ευνούχοι, διατε- 
λούντες ΰπό τάς διαταγάς τού Πραιποσίτου, καί 
παρεμφερείς προς τούς κοιτωνίτας) έφόρεσαν 
άνω τών καμισίων αύτών χρυσά παραγαύδια καί 
τά χρνοόχαχα σπαθ ία  ζώκ άζιω μάζω ν  ( σπάθα; 
μετά χρυσών λαβών)· οί λοιποί Σπαθαροκουβι- 
κουλάριοι, οί μή εχοντες χρυσά παραγαύδια, 
έφόρεσαν τά έαυτών καμίσια καί σπαθία. Οί 
Ινουβικουλάριοι πάντες έφόρεσαν τά  έαυτών κα- 
μίσια· καί οί μέν έφόρεσαν τών έορτών τά χρυ- 
σόταβλα χλανίδια τά  y o v râ â z a  ( κατά μακρο- 
τάτην άνάπτυξιν τού Σχολιαστού βαθέο; χρώ
ματος foncé, άλλά πιθανώτερον κροσσωτά έκ 
τού: φούνδα), ήγουν τά  τών Πατρικίων, οί δέ 
τά εζαργυροΥ.έζζηζα χλανίδια καί τά άργυρο- 
κέντητα χ οχ ζομάηχα  ( χειρίδες μή άφικνούμεναι 
μέχρι τού καρπού ) καί τά όζέα ( πορφυρά ) κον
τομάνικα. Οί Ιίρωτοσπαθάριοι οί ΟφγιχιάΑιοι 
( λειτουργοί κατώτεροι τών προμνησθέντων, άλλ’ 
ανώτεροι τών Νοταρίων, Χαρτουλαρίων, Σινα-

τόρων, ήτοι σημαιοφόρων, Μανδατόρων, Υ π ά 
των, Δισυπάτων, Κομητών, Σιλεντιαρίων, κτλ. 
"Ενοπλοι πάντοτε άνέμενον ούτοι τάς διαταγάς 
τών άνωτέρων άρχόντων, εις οΰς διετέλουν προσ- 
κεκολλημένοι), έφόρεσαν τά  έαυτών καμίσια 
καί τά  φουνδάτα τών έορτών χλανίδια, ήγουν 
τά τών Μαγίστρων. Οί τού Χρυσοτρικλίνου Πρω- 
τοσπαθάοιοι έφόρεσαν τά  χρυσά σπ έχ ια  ( περι
βλήματα έκ τριχάπτων ) καί χρυσά μανιάκια. 
(Σπαθάριοι, Πρωτοσπαθάριοι καί Σπαθαροκαν- 
διδάτοι κατ’ άνιόντα βαθμόν ήσαν οί ιδίως φύ
λακες τού Ιερού σώμ.ατος τού Βασιλέω;, καί 
προηγούμενοι εις τάς προελεύσεις, έφερον τά  όπλα 
αύτού· τοιούτους είχον καί άλλοι ανώτατοι άρ
χοντες). Οί δέ μή έχοντες σπέκια, έφόρεσαν 
σκαραμάγγια καί α α γ ία  ροής ( μανδύας εύρυτέ- 
ρους καί βραχυτέρου; τών σκαραμαγγίων). Οί 
τών Σεχρέζωχ ( ιού Μυστικοσυμβουλίου) Χαρ- 
τουλάριοι καί Νοτάριοι έφόρεσαν τά  έαυτών κα
μίσια καί σαγία αληθινά. Οί ’Α σηχρήζαι ( ιδ ια ί
τεροι γραμματεϊςτών Άνάκτων έκτού: η-βεοΓβϋβ, 
σύν άλλοι; τα/υγραφούντε; ή στενογραφούντες 
τού Λύτοκράτορος τάς δημηγορίας) καί οί Νο
τάριοι τών Άσηκρητειών καί λοιποί ΣεχρεζιχοΙ 
(δικκ.σταί) έφόρεσαν τά  έαυτών καμίσια καί 
τά  φουνδάτα χλανίδια τών έορτών, ήγουν τά 
έχοντα οξέα za6.Ua (πορφυρά; παρυφάς).

Έτελεϊτο δέ ή άμφίεσι; αυτή τών άρχόντων, 
ούχί άπλώςκαί ώςέτυχεν, άλλά μετ’ ιδιαιτέρας 
πομπής. Κατά τήν ημέραν τής ύποδοχής ούδό- 
λω ; ήνοιγε τό Παλάτιον δ ιά τήν συνήθη πρωι
νήν προέλευσιν, άλλά προσήρχετο πάσα ή Σ ύγ - 
χ.Ιηζος ( ήτοι το σύνολον τών άρχόντων ) εις τήν 
Μαγναύραν, οπω; έκεΤ περιβληθή τά  ά.ΜάΡ,ιμα 
(τά ς  πολυτελείς στολά; ). Περί δέ τό πλήρωμα 
τής δευτέρας ώρας ( μετά τήν άνατολήν τού ή
λιου ), έτοιμασθέντων τών πάντων, είσήρχοντο 
οί Πραιπόσιτοι καί οί τού χου6ουχ.1είου ( τής 
ιδιαιτέρας θεραπεία; τών Άνάκτων ευνούχοι 
πάντες. διατελούντες ύπό τάς διαταγάς τών 
Πραιποσίτων, έκ τού : οιιΐίώιιίαπιιε ) διά τής τού 
Κυρίου έκκλησίας εις τά  δώματα τού Αύτοκρά- 
τορος. Περιβαλλόμενοι δέ τότε οί Α εσπόζαι ( οί 
Βασιλείς) τά  δ ιβ ν ζ ή σ ια  (μανδύας έξ ’Ασσυρίας 
μετά χειριδών μέχρι τών άστραγάλων καθικνου- 
μένων καί άνευ ζώνης ), καί τά  χρυσοπερίκλειστα 
σαγία, έξήρχοντο διά τών δ ια βα ζ ιχώ ζ  (διαδρό
μων) τών άγιων Τεσσαράκοντα καί τού Σ ίγ -  
μ α ζο ς , δηριγεγόμε>οι ( προπεμπόμενοι) ύπό τε 
τού κουβουκλείου καί τών Μ αγ-Ιαβ ιζώ τ ( ρα
βδούχων) καί τής Έ ζα ιρ ία ς  (σωματοφυλακής). 
Τό έν λόγω Σίγμ,α ήν περιφανή; στοά, ευρισκό
μενη εις τό παραδείσων άλσος τό περιβάλλον 
τό Άνάκτορον τού Βρύου, κληθεΐσα οΰτω; έκ τού 
σχήματος αύτής. Τό άπαράμιλλον τούτο Ά νά- 
κτορον φκοδόμησεν ό Θεόφιλος κατά μίμησιν
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τού έν Βαγδατίω, περιείχε δέ b παράδεισος, 
πλήν τού Σίγματος, τόν περιώνυμον Τ ρίχογχοχ  
μεθ’ έτέρων πέντε ναών, καί τό λεγόμενον Τεζρά- 
σειροχ, ών ησαν οί θόλοι περίχρυσοι, έπί κιόνων 
’Ιταλικών καί Φρυγικών έρειδόμ.ενοι, αί πύλαι 
άργυραΐ, καί οί τοίχοι έκ ποικίλων έξανθούντες 
μαρμάρων.

Καί πρώτον μέν, λέγει ό Πορφυρογέννητος, 
άπέρχονται εις τόν ναόν τού Κυρίου, όπου άνά- 
πτουσι κηρούς, μεθ’ ό διέρχονται διά τής Σ α -  
χέ.Ι.Ιηc (θησαυροφυλακίου), καί τού Ώ άζου, 
(οϋτω έκαλεΐτο κοινώς ό τρίκλινος τού τρούλ- 
λου, άλλ’ ούχί όρθώς, λέγει ό ήμέτερο; συγ- 
γραφεύς, καθόσον Ώάτον ήν τό χαρ ζοθ ίσ ιο τ  
ζήc Σακέ.ΙΙης. Καί τούτο άρά γε ;), ώς καί διά 
τού άνιόντος στενωπού πρός τό τής Μαγναύρας 
ip liaxor (αίθέριον καί ήλιοβολούμενον μαρμα- 
ρόστρωτον περίπατον, κατά τόν Σχολιαστήν). 
Διαβάντες δέ καί τούτο, εισέρχονται εις τόν 
μέγαν τρίκλινον, έν ώ καί ό Σολομώντειος ΐδρυ- 
ται θρόνος, (Σολομώντειον έκαλεΐτο τότε πάν 
τό θαυμάσιον. Πλήν τού λαμπρού τούτου θρό
νου, άναφέρονται καί άλλοι πολλοί, ό μέγας 
τού Θεοφίλου, b τού Άρκαδίου, b τού άγιου 
Κωνσταντίνου, κτλ. φαίνεται δέ ότι ένιοι έξ 
αύτών ήσαν διπλοί ή έτίθετο b εις παρά τόν. 
έτερον, τού Αύτοκράτορος καθεζομένου άριστε- 
ρώς, καί καταλείποντος τήν δεξιάν θέσιν κενήν 
διά τόν Ίησούν Χριστόν), καί εις τό πρός άνα
τολήν δεξιόν μέρος κάτωθεν τής κόγχης, ένθα 
ίστανται τά  χρυσά σε.Ι.Ιία (οί έν λόγω άλλοι 
θρόνοι έκ τού: sella, κάθισμα), μετά τών χλα- 
μύδων κα ί στεμμάτων.

Εισέρχονται δέ οί Δεσπόται έν τώ  έκείσε 
πρός τό εύώνυμον μέρος κοιτώνι μέχρι; ού τά  
πάντα καλώς εύτρεπισθώσιν ύπό τε τού ζήc 
χαζασζάσεως  (τού τελετάρχου ή εύταξίου εις 
ον, καθ’ ά δοκεΐ, ύπέκειντο οί Σιλεντιάριοι), 
τών Πραιποσίτων καί τού Α ογοθίζου ζοΰ δρό
μον  (ήτοι διευθυντού τών ταχυδρομείων b άρ- 
χων ούτος ήν έκ τών σπουδαιοτάτων, άναφέρων 
τώ Ά να κ τ ι τά  πανταχού τού άχανούς Κρά
τους συμβαίνοντα, καί περί τών δεόντων μετ’ 
αύτού συσκεπτόμενος. Αύτος είσήγε προσέτι 
τούς υποτελείς ηγεμόνας ώς καί τούς Πρέσβεις, 
έρωτών αύτούς καί άπαντών έν όνόματι τού 
Αύτοκράτορος. Ύπήρχον καί πολλοί έτεροι Λο- 
γοθέται, οίον τού Σ τραζιω ζιχοΰ , ήτοι ό ταμίας 
τού στρατού, τών Σεκρέτων,'τών Ά γε^ωχ, ήτοι 
τών βασιλικών ποιμνίων, τών Οίχιαχώχ, ήτοι 
τού βασιλικού ταμείου, τού ΠραιζωρΙον, όστις 
ήν βοηθός τού Υπάρχου τής πόλεω;, καί διευ
θυντής τών φυλακών, κτλ.).

Περί δέ τής διευθετήσεως ταύτης τού μεγά
λου τρίκλινου μανθάνομεν τά  έξής. Πλησίον 
τού βασιλικού θρόνου ένθεν κάκείθεν έστησαν

τά  'Ρω μαϊχά σχήπζρα , (άκόντια ήργυρωμένα, 
είτε σταυροειδή, είτε φέροντα τούς 'Ρωμαϊκούς 
άετούς, ή βασιλείους εικόνας, ή τά  ονόματα 
τών ταγμάτων χρυσοί; γράμμασι δεδηλωμένα. 
Έν άλλοις λόγοις αί τής έποχής έκείνης Έ λλη- 
νικαί σημαΐαι, έν αίς καί τό λάβαρον) καί 
π ζ υ χ ία  (λέξις παραφθαρεΐσα έκ τού εύ ζύ γ ια 4 
ήσαν δέ ταύτα ξεστά φέροντα κατά τινας κώ
δικας τού Εύαγγελίου, έπί πολυτελούς μεμβρά
νης καλλιγεγραμ.μένους, καί δ ιά πορφυρού όλο- 
σηρικού δεδεμένους, μετά πλαισίων καί ζωστή
ρων έκ χρυσού καί άργύρου, κατ’ άλλους δέ 
πιθανώτερον ίνδαλμα πτερωτόν τής νίκης, ήν 
ό λαό; έξελάμβανεν ώς εικόνα τού ’Αρχαγγέλου 
Μιχαήλ, τού καί ’Αρχιστρατήγου καλουμένου, 
καθ’ ό ηγουμένου τών θείων φαλάγγοιν), καί 
τά  λοιπά χρυσά σκήπτρα, κρατούμενα ύπό τών 
Κανδιδάτων, φορούντων σκαραμάγγια καί τά 
χαχδ ιδα ζ ίχ ι α (άγνωστον έάν πρόκηται περί έν- 
δυμ.άτων, ή άλλων ένσήμων τής λειτουργίας 
ταύτης).
(^ Ε π ε τα ι  σ υ ν ε χ ε ί α ) .  Κ λ ε ο ν  Ρ α γ κ α β η ε

Η ΧΕΙΡ Τ Ο Υ  ΔΙΚΑΙΟΥ
WVW* ^f’AVWli

— Τις προσκλαίετ’ έδώ πώς ό νόμο; αργεί, 
πώς τής Θέμιδος δλ' οί θνητοί λειτουργοί 
παραχρούουν αυτής τή ν  τρυτάνην ; 
διατάττω έγώ το χαχον έπιδών, 
σοφοτέχνης δ’ δ Λέων ποιείτ’ έχ ποδών 
τούς άκριτους κριτάς, τών κωδήκων τήν σπάνιν. 
Κ’ εις στερραν σιδηρόκρικον πλέον άρτάνην 
έπί γραίας πλατάνου, παρά τήν δδόν, 
άναρχα ή  μεγάλη του πείρα 
του Δικαίου τήν Χείρα.

Δεΰτε όσοι σοφοί, τολμηροί κ' ευσταθείς, 
κρεουργείσθε το ήπαρ ώσεί Προμηθείς 
ύπ’ όρνέου τινός, μεγιστάνος.
Δεϋτε σείς οΰς, άσοφους κ' εύπιστους ευρών, 
μέ εικόνας αγίων, καί ξύλα σταυρών 
έξηπάτησ’ έλΟών μοναχός λαοπλάνος.
Κ ’ ε ίτ ις  άλλος, δν βλάπτει κακός τις βασκάνως, 
τήν τών νόμων ίσχύν αϋθαοώς παρορών, 
τήν άδέκαστον χείρα, πολίται, 
δικαστήν σας α ιτε ίτε ! —

Ταϋτα Κήρυξ έλάλ’  εις τήν Πόλιν λιγύς, 
καί τό κήρυγμα ητο ήχώ  προσταγής 
του κρατούντο; κλεινού Θεοφίλου.
Κ ’ έν τώ μέσω Οειώδους καπνού καί πυρός, 
μ’ ύπεράνΟρωπον τέχνην ό Λέων στερρώ; 
τού Δικαίου τήν Χείρα εις δένδρον προσήλου. 
Κ α ί συνέρρει πληΟύς έκατέοου τού φύλου 
κ’ ένεκάλει δ εχων εμπρός τής Χειρός, 
λωβητήρας, οΰς εστεγον τέως 
κακοί νόμοι ή  δέος.

Έ μεν’ αϋτη κλειστή καί κωφή πρός αυτόν; 
Ένεκάλει άδίκως δ δίκας αϊτών, 
καί ζημ ίαν λοιπόν θ' άποτίση !
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Ά λ λ ’ ήδίχησ’ ό φεύγων. 'II χειρ ανοιχτήν 
τήν παλάμην κρατεί— Βάλλ' εντός μετρητήν 
τή ν  ζημίαν υπόδικε, έως ού χλ ιίση  ! —
Κ αί ή  κρίσις ήν οΰτως αδέκαστο;, ίση, 
ώστ’ ούδεί; άνεχώρει βλάσφημων τ'ον κριτήν, 
άλλ’ άπήγγελον πάντες άσμενου; 
εϋλογϊα; κ ’ επαίνου;.

Έ ν τώ  μέσω χορεία; δ "Αναξ πολλή;, 
καί πλησίον αύτοϋ ή σεπτή βασιλί;, 
ή  καλή κ ’ ευλαβή; Θεοδώρα, 
του; επαίνου; αύτών άκροώντ' ευμενείς· 
κ'έν σαλπίγγων κλαγγή ευφροσύνη;’ κοινή; 
τόν τεχ νίτην άμείβουσι μ’ άφθ ιτα δώρα. 
ΈπληρώΟ’ ή  εύχή των' 0’  απέλθωσι τώρα.
— ΕίμπορεΓ του λοιπού να προφέρη κανεί;, 
ότι λείπ’ ε ί; το κράτο; μου πλέον 
ελεγκτή; των δ ικαίων; —

Ά λ λ ’ ιδού, ένώ μόλις, τον θρόνον άφεί;, 
προχωρεί μετ’ αιθρία; δ Ά ν α ξ  μορφή; 
κ’ έν τω μέσω φρουρών διαβαίνει, 
διασχίζει τόν όχλον πρεσβύτι; πτωχή, 
απωθεί του; ραβδούχου; μέ βήμα ταχύ, 
μεταξύ τή ; Χειρός καί τού "Αναχτο; μένει, 
καί του κόπτει τόν δρόμον ωχρά, ώργισμένη.
— Ποιον βέβηλον βήμα τολμφς, δυστυχής;
ΙΙρό του νέου καλεί; κριτηρίου
τόν Χριστόν τοϋ Κυρίου ;

— Ναι ! Ώ ; άρχων, ζωή; καί θανάτου κρατεί, 
πρό τή ; Δ ίκη; πλήν όλ’ είναι Γσ’ οί θνητοί. 
Τολμηράν 8Γ αύτό τ ί;  θά μ’ είπη ;
Τι δ Νόμος ή  τ ’ όργανον τοϋτ’ ώφελεί. 
όταν ώό’ έν αύτώ τω  σεπτώ βασιλεί 
τοϋ Δικαίου τ ’ άνοίμητον αίσθημα λείπη ; 
ΙΙροσμετροΰνται ποιναί κ’ εφαρμόζονται τύποι, 
όπου άπεστι βία κ’ ισχύς τό πολύ.
Ά λ λ ’ Αύτοϋ, ό; ύπέρτατο; άρχει, 
δικαστή; δέν ύπάρχει ;

— Ναι, βεβαίως ύπάρχει! — Λ α λε ί απορών 
καί δεικνύει, στυγνό; δ μονάρχη; χωρών.
— Είναι αύτη ή  Χειρ ή  Δίκαια.
ΉδικήΟης, έπαίτίς, ποτε παρ’ έμοϋ, 
μ ή  τυχοϋσα ελέους, τροφής, οίκτιρμοϋ ; 
Κατηγόρει μ’ εδώ φανερά καί γενναία !
Ά λ λ ’ εάν φωραθής, ώ ; θρασύστομο; γραία, 
τού; κρατούντα; μή σέβουσα, τότ’ ένθυμοϋ, 
πώ; εγώ, μ’ όλα όσα επαδεις,
τιμωρώ τού; αύθάδεις.

— Τόν Μονάρχην Θεόφιλον ώδ’ εγκαλώ ! 
ή  έπαίτις, δ σκώληξ έγιϋ έν πηλώ,
ώς Αύτό; μέ κατέστησ’ έκνόμως ! . .
Είχον κλέος καί δόξαν μου ένα υιόν 
προμαχοΰντα τή ; χώρας, μετά τόν Θεάν, 
κ' έπαιτεία; ποτέ δέν θά μ' έπληττε μώμος, 
πριν συλήσουν δειλοί τόν γενναίον. Νυν όμως, 
έπιλήσμων ό Ά ν α ξ  νικών εύκλεών, 
μ ’ άπεστέρησε τέκνου καί πλούτου —
Δίκην δότέ μοι τούτου.

Κ’ έν τώ μέσω πολλή; απορίας, κινεί 
τοϋ Δικαίου τή ν  Χείρα στερρώ; ή  γυνή.
Καί ιδού ! Άνεώχθη κ' έτάθη ! . . .
Έξεχύθη ε ί; τά  πέριξ σιγή νεκρική :
Ό  τό στέμμα φορών τήν πτωχήν αδικεί!
Τοϋ άδικου τ’ αντίτιμον τώρα θα μαθη.

Δράκα βάλλει χρυσών εί; τοϋ κοίλου τά  βάθη, 
Μετ' έκπλήξεω; βλέπει πώς οέν έπαρκεί! 
"Αλλην μίαν προσθέτει —
Δέν έπήρκεσεν ετι !

— Τόσην είχεν άξίαν αύτό; δ υιό; ; . . .
Κ ’ έν ταυτώ  μ’ είναι ξέν' ή  μορφή τή ; γραός, 
μ ’ ειν’ αί λέξεις κ' αιτήσει; τ η ; γρίφο; ! — 
Τεύ; θυλάκου; αύτοϋ ε ί; τήν Χείρα κενοί, 
άλλ’ ιδού ! Ούδ’ αύτό; δ χρυσό; ικανο ί! 
Έξεζώσθη την ζώνην, τ ’ ατίμητον ξίφος.
Κ ’ έξοργίζεται, βλέπων μ ’ άπέλπιδο; ϋφος, 
πώς καί ταϋτα δέν ησαν άρκοΰσα ποινή ! . .  . 
Σκήπτρον, στέμμα φρενήρης προσθέτει —
Δέν έπήρκεσαν έτι !

Φρίκη βάφει ή  όργή τάς μορφά; τώ ν εκεί’
— Άνωτέρα; τοϋ θρόνου λοιπόν αδικεί 
δ σεπτό; βασιλεύς άδικία; :
Τις ει σύ. φαρμακίς άπαισί’, άφηγοϋ !
— Είμ’ έγω Μανουήλ τοϋ κλεινού στρατ-ηγοΰ 
ή  διστάλαινα μήτηρ έκ τής Αρμενίας.
Χείρα; αίρω πρό; Σέ, βασιλεϋ. ικεσίας,
πρό τής Δίκη; έοώ τοϋ βωβοϋ λειτουργού:
Ά ν τ ί  πάντων τών θρόνων τοϋ κόσμου, 
τόν υιόν μόνον δός μου.

Ό  έντρίψας τοί; ΓΙέρσαι; τοσαύτας πληγά; 
παρά ΙΙέρσαις ξενίζεται τώρα φυγάς, 
ύπ' αισχρών διωχθεί; διαβόλων.
Υποβλέπει τόν θρόνον, τά σκήπτρα φθονεί.
Σ ’ έψιθύρισε κόλαξ δολίφ φωνή.
Α π ε ιλε ί; τή ν  ζωήν του μ ’ άκάθεκτον χόλον.
Τ ί; τολμά τών έδώ ή  έκεί χρυσοστόλων 
φανερά πρό αύτή ; τ ή ; Χειρό;. νά φανή, 
έξελέγχων πρό; Σέ τόν δεσπότην 
τόν υιόν μου προδότην ;

Μάτην στρέφων τά βλέμματα κύκλω σκοπείς. 
'Ερυθροί έξ ύπούλου όργή; κ ’ έντροπής 
οί προδόται Σου δάκνουν τά  χείλη.
’Επειδή δ Θεό; μαρτυρεί, δικαιών, 
πώς δ βλάψας τής γραία; αύτή; τόν υιόν 
τοϋ Σταυρού καί τών σκήπτρων τήν δόξαν έσύλει. 
Ούδέ είναι τοϋ θρόνου Σου, δέσποτα, φίλοι, 
όσ’ ύπούλω; τόν μάλλον αύτοϋ στερεόν 

καί τόν μάλλον άκράδαντον στύλον 
χαιρεκάκω; άφείλον.—

Εί; τά  βάθη φρονίμου ψυχής δ κρατώ·, 
τά ; έννοιας ζυγίζων τών λόγων αυτών, 
τάς δραά; ήαεροί τ ή ; όργή; του.
"Ω ούα! εί; τοϋ; όσ’ ίδρυμέν’ ύψηλά
επιτρέπουν τω φθόνω, έμβάς νά χαλά
τούς βωμού; τή ; καρδία; αύτών τής εύπιοιου !
Συληθέντες παντός μετ’ ολίγον άρίστου.
ε ί; άγνοια; έγκλείονται βάθη θολά,
καί δ κράτιστος γίνεται, άκων,
θΰμ’ άχρείων κολάκων.

Τό κηρύττ' ή  Δικαί’ αϋτη Χειρ έναρηώ;: 
Μανουήλ δ κλεινό; καί πιστό; στρατηγό: 
είν'άντίσταθμο; όλου τοϋ Κράτους!
Τί; προήσπισ’ έκ τόσων έν τείχος σαθρόν,
Τ ί; προήλασ' ένδόξως νικών τόν εχθρόν, 
άπό τούτου; τοϋ; κύκλω μου τώρα σπαθάτου: ;
Τί τούς θέλ' ή  πατρίς τοϋ στρατού τούς ύπατου: 
μέ δραστήρια χείλη, μέ ξίφος νωθρόν;
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Μανουήλ δ Αρμένιο; μόνον 
μοϋ συνείχε τόν θρόνον.

Εί; τής Δ ίκη; ύπείκω τήν ψήφον νοών:
Ό  χρυσό; ίσως λάμπ’ ύπέρ ένα υιόν 
εί; άστοργων βαρβάρων τό βλέμμα.
Ό  υιός όστις μόνο; τό Κράτο; φρουρεί, 
εί; τήν πλάστιγγ’ αύτήν τοϋ Δικαίου βαρεΐ 
πλέον ή  τών άνάκτων τ ’ αφύλακτον στέμμα. 
"Οχ’ ή μήτηρ του μόνον, αίτοΰσα τό θρέμμα 
μ' έγκαλεί, άλλ' αύτή ή  Πατρί; προχωρεί 
νά έγκλείσ’ εί; τήν γραίαν αγκάλην 
τόν στρατάρχην τη ; πάλιν.

Ά ;  τόν λάβουν όπίσω έν πάση τ ιμ ή !
Είναι πάντοτ’ έπίκαιρο; πάσα στιγμή, 
άν τ ι ;  κείμενον άδικον αίρη.
Διατάσσω πρεσβείαν λαμπράν, αγαθήν, 
ν' άναχθή παραχρήμα, μέ δώρων πληθϋν 
άσπασμοϋ; Μανουήλ τώ  στρατάρχη νά φέρν :
Ό  Θεόφιλο; δείται συγγνώμη; καί χαίρει 
έξελθών άπό ζόφον άπάτη; βαθϋν 
καί σέ άγει '; τή ν  πρώτην σου θέσιν, 
τώ ι στηθών του τήν μέσην.

Σϋ δέ. γραία, καρποΰ τ ά ; προτέρα; τ ιμ ά ; 
κ’ εσο μήτηρ καλή καί σεπτή δι’ ήμαε, 
έως οδ ό υιό; σου προβάλλει. —
Τόν μονάρχην μυρία γεραίρει φωνή.
τών σαλπίγγων κλαγγή τού; αιθέρας δονεί.
κ’ ή  χαρά εις άπάντων τά  πρόσωπα θάλλει —
Ειν’ δ άρχων ακράδαντος, κ’ είναι μεγάλη
κ’ εύτυχή; καί γενναία ή  χώρα, έν ή
Χειρ Δικαίου έγκαίρω; πατάσσει
τών άδικων τά θράση !

Γ. Μ. Β ι ζ υ η ν ο ι .

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΑΙ

Τ ό παν δύναται νά  έφεύρη 6 άνθρωπος, πλήν τή ; 
τέχνης τού εύτυχεΐν.

*
Ή χαρά όμοιάόει τόν χειμερινόν ήλιον, δστις αρ

γά ανατέλλει καί δύει ένωρίε.

*Ό  δημοσιογράφος είνε ήχώ διπλασιάίουσα τόν 
ήχον.

Ο ί πολυάσχολοι άνθρωποι καί ο! διαρκώς έργα- 
¿ομενοι οιά τοϋ πνεύματος κατέχονται ύπό φόοου 
τινός πρός πάσαν μεταβολήν έν τή οίκιακή διαίτη 
προτιμώσι δέ τήν διατήρησιν τοϋ καθεστώτος καί άν 
ακόμη ύποφέρωσιν αύτοί πρώτοι έκ τούτου ΝοιιΙ- 
¿ουοιν ότι ή παρούσα κατάστασις, καίπερ ανιαρά ή 
έπικίνδυνος, είνε πάλιν προτιμοτέρα τοϋ άγνωστου, 
δπερ θά προκύψη έκ τής άλλαγής.

*
Ταέειδεύει τ ις  εύχαρίστως έν τώ Ιδεώδει κόσμω, 

άλλ' άναπαύεται μόνον έν τή πραγματικότητι.
*

Ή έπιτυχία είνε φυτόν σπάνιον, τό οποίον διά νά 
άνθηση άπαξ. Ιδίως δέ διά ν ’ άνθηση καί πάλιν α 
παιτεί πολλάς μέριμνας καί φροντίδας.

V.VlVW^^V\VlV.V.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

Η ΑΣΒΕΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΙΘΟΙ 
Π α ρ έ δ ο σ ι;  Σ τ ε ν η μ α χ ιτώ ν .

V W V V . §  ν ν τ Λ - Λ

"Ανωθεν ορμητικού ποταμού έκτίζετό ποτε 
γέφυρα. I Ιαράτολμος ήτο ή επιβολή τοϋ άρχιτέ- 
κτονος· ή γέφυρα ώκοδομεΐτο μονότοξο: άπό 
τής μιας εις τήν έτέραν όχθην. Μετά δύο δέ 
μόλις έτη συνετελέσθη ή οίκοδόμησις αυτής 
καί ήτο θανμα ίδέσθα ι. Τόσον ήτο τό ΰψος τής 
άψίδος, ώστε οί έπί τής κορυφής αυτής ϊστά- 
μενοι διαβάται μόλις ήκουον τόν φοβερόν πά
ταγον τών ύπ’ αύτήν δρμητικώς κυλιομ.ένων καί 
άφριζόντων βευμ,άτων, ο>ς κόρακες δ’ έφαίνοντο 
εις αυτούς οί παρά τήν όχθην τοϋ ποταμού 
ίστάμ.ενοι καί θαυμάζοντες θεαταί.

Μετά τό πέρας τής οικοδομής άνήλθε καί b 
νεώτατος τών κτιστών νά χαμαρώσι/ τό μέγα. 
έ'ργον, εις τό όποιον καί αύτός είργάσθη, λίθους 
καί ιάσβεστον κομίζων.

Ένώ δέ ϊστατο έπί τής κορυφής, καί πα- 
ρετήρει τήν γέφυραν μέ τήν αύτήν στοργήν καί 
συμπάθειαν, μεθ’ ής ή προτοτόκος μήτηρ τό 
τέκνον της, ήκουσε φωνήν τινα έςερχομένην έκ 
τών πυκνών σπλάγχνων τής άρτιτεύκτουγεφύρας. 
Έκπληκτος ό νεαρός κτίστης προσήλωσε τό ούς 
αύτοϋ έπί τής γεφύρας καί ήκουσε τόν έξής σύν
τομον διάλογον μεταξύ ασβέστου καί λίθων :

El': .1 itior. Ώραΐον αληθώς έ'ργον άπετελέσα- 
μεν. Πλήν τις οίδε ; προ τινων ετών ήμην εις 
τήν γωνίαν λαμ-πρού τοίχου, άλλ’ εις τήν πρώ
την βροχήν κατερρεύσαμεν.

"A .lJoç .Ιίθος. Μετά πολλών αξιότιμων συν
τρόφων άπετελοϋμεν οικοδόμημα αρχοντικόν. 
’Αλλά δέν διετηρήθημεν ούδέ πέντε έτη- μι
κρός χείμαρρος μάς παρέσυρε.

Τρίτοι: .UHoç. ’Ολίγον πριν περισυλλέγω μεθ’ 
ύμών, άπετέλουν τό ύπέρθυρον μεγάλης οίκο- 
δομ-ής πρό ολίγων μηνών άποπερατωθεϊσης· α 
σθενής όμως σεισμός μάς μετέβαλεν εις σωρόν.

Ά σ β ε σ τ η ς .  Οΰτως έπρεπε νά συμβή, φίλ- 
τατοι, ό>ς συνέβη· διότι οί κτίσται παρημέλη- 
σαν έμέ. 'Λ  ! αγαπητοί μου λίθοι, συγκρατή
σατε έμέ τήν ασθενή έξ μόνον μ.ήνας, καί υπό
σχομαι εγώ νά κρατήσω υμάς Ισχυρούς καί ά -  
διαλύτους έπί χιλιάδας ετών.

ΕΙς γηρα ιός -Ηθος. Έχεις δίκαιον, απαλή 
καί άφράτη άσβεστε- μείνε μέ ήμά; εν έτος π ι
στή, καί τότε θά. γείνωμεν έν σώμα άθραυ- 
στον, εις συμπαγής βράχος.

Ή  άσβεστος καί οί λίθοι έδωκαν ϋπόσχεσιν 
αμοιβαίας συγκρατήσεως, καί ή γέφυρα ύψοϋ- 
ται πολλούς ήδη αιώνας ύπέρ τά ταραχώδη
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γεύματα τού ποταμού άκλόνητος καί στερεά, 
παρέχουσα άνεκτιμήτους υπηρεσίας είς τούς 
διαβάτας. Βλ. Σ κ ο ρ α ϊ λ η ε .

""V·

Τό δρΟρον τοίτο το ί ίιασήμου γερμανοϋ ιατροί καί κα- 
βηγητοί εν Μονάχω κ. Νουσβάουμ κραγματευόμενον ϊιά  
σαρεστάτου ϋφου; ζητήματα γενικοί ενδιαφέροντα; μετε- 
φράσΟη Ικ νεωτάτου τεύχους τοί έγκριτου περιοδικοί Pom 
Fe/i Zum Heer.

ΠΟΘΕΝ Κ Υ ΡΙΩ Σ  ΠΗΓΑΖΟΥΣΙΝ 

AI ΑΣΘΕΝΕΙΑΙ
V W W \  t  V . W W

Ό ταν γνωρίζωμ.εν τά α ίτια  μιας τίνος ασθέ
νειας. εύκολώτερον ήμπορούμεν να προφυλα- 
χθώμεν εκ ταύτης, συχνά/.ις δ ’ εύρίσκομεν καί 
τά  μέσα, όπως την καταπολεμήσωμεν. ’Ακρι
βώς ύπό ταύτην την έποψιν έγένοντο αί μεγα- 
λείτεράι πρόοδοι κατά τούς νεωτέρους χρόνους. 
Άνεκαλύφθησαν μετά βεβαιότητος τά άληθή 
αίτια πολλών καί επικινδύνων νοσημάτων, τά 
όποια τοιουτοτρόπως έμαθον.οί άνθρωποι πώς νά 
τ ’ αποφεύγουν, η τουλάχιστον νά τά περιορίζουν.

Πολλαί άσθένειαι χρονολογούνται έκ γενετής, 
η μεταδίδονται ύπό τών γονέων είς τά  τέκνα. 
Είνε τή  άληθεία άζιον άπορίας πώς τό παι- 
δίον τόσον πολλά πράγματα κληρονομεί παρά 
τών γονέων του, εν ώ τό μόριον, τό παρά τού 
πατρός καί τής μητρός εκπορευόμενου, είνε μι- 
κροσκοπικόν τ ι μόνον καί είς τούς άοπλους 
οφθαλμούς μας άόρατον στίγμα.

Καί αυτά τά  μάλλον ισχυρά μεγεθυντικά 
όργανα είνε άνίκανα νά εϋρωσιν έπί τού στίγμα
τος τούτου καμμίαν Ομοιότητα πρός τόν πατέρα 
καί τήν μητέρα. Καί δι’ αΰτό πρέπει νά θαυ- 
μάζωμεν, ότι τά  παιδία κληρονομούν όχι μόνον 
μορφήν καί μέγεθος, όχι μόνον ρίνα καί οφθαλ
μούς καί πολλάς άλλας όρατάς όμοιότητας, 
άλλά καί ότι το μικρόν στίγμα, είς οΰ τήν 
μόρφωσιν συνειργάσθησαν ό,τε πατήρ καί ή μή- 
τηρ, έχει μάλιστα όμοιον χαρακτήρα, όμοιας 
ιδιότητας καί συνήθειας, όμοιας άρετάς καί 
κακίας, προσέτι δέ καί όμοιας άσθενείας πρός 
τούς γονείς του.

ΙΙολλάκίς ήθέλησαν τάς διαφόρους έξεις, άς 
τά  παιδία ¿κληρονόμησαν παρά τών γονέων 
των ν' άποδώσουν είς τό μ,ιμητικόν τού άνθρώ- 
που. "Οταν τά  παιδία άγαπώσιν ύπερβαλλόν- 
τως τόν πατέρα καί τήν μητέρα των, άπομι- 
μούνται αυτούς είς ολας των τάς έξεις. Γελώ- 
σιν όπως γελώσιν οί γονείς των, τρώγουσιν όπως 
τρώγουν οί γονείς των, βήχουν όπως αυτοί καί 
αί άλλαι των κινήσεις δεν διαφέρουν παντάπα- 
σιν άπό τάς κινήσεις τών γονέων των.

Ίσως εντεύθεν έλαβον πολλοί άφορμήν καί

είπον, οτι δύο σύζυγοι, άγαπώμενοι άμοιβαίως 
καθ’ υπερβολήν, όμοιάζουν πρός άλλήλους μετά 
δεκαετή συμβίωσιν "Οταν ή γυνή αγαπά τόν 
άνδρα της, τή  άρέσκει ό τρόπος του καθ' όν 
τρώγει, καθ’ όν δμιλεί, καθ’ ό'ν γράφει, καθ’ ον 
γελά, τή  άρέσκει τέλος πάντων πάσά του συν
ήθεια καί προσπαθεί νά τόν μιμηθή καί αύτή 
έν πάσι. Ά λ λ ' έκ πάσης κινήσεως τού προσώ
που, τήν όποιαν έπαναλαμβάνομεν συχνά, άπο- 
μένει καί μικρόν τ ι  ίχνος, τούτο δέ παράγει 
βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον τήν όμοιότητα. Αί 
φιλάρεσκοι γαλλίδες πάντα κόπον καταβάλ
λουν νά μή θυμώσουν ποτέ, λέγουν δέ, ότι ό 
θυμός άσχημίζει τό. πρόσωπον καί όταν τις συ
χνά θυμώνη, άποκτά έπί τέλους είς τό πρόσω- 
πόν του ευδιάκριτα τά σημεία τής άσχημίας.

Καίπρό χιλιάδων έτών γνωστή ήτοή έπίδρα- 
σις τού μιμητικού δομεμφύτου, ούχ_ ήττον δε 
κα ί ή έπίδρασις τών γονέων έπί τ ά  τέκνα. Οί 
άρχαϊοι Έλληνες είχον τήν συνήθειαν έν τοϊς 
δώμασι τών γυναικών των νά τοποθετώσιν ώραΐα 
άγάλμ.ατα καί ώραίας εικόνας, άς βλέπουσαι 
εκεΐναι συχνά θά τάς άπεμιμούντο καί τούς χα
ρακτήρας των θά μετεβίβαζον καί έπί τά  ίδιά 
των τέκνα.

Έν τούτοες δεν γίνονται πάντοτε έξ άπομι- 
μήσεως τά παιδία ομοια πρός τούς γονείς το>ν, 
διότι συχνάκις ολαι των αί συνήθειαι δύνανται 
νά είνε έμφυτοι.

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα, έξ ών μαν- 
θάνομεν, ότι τά  παιδία κέκτηνται όλας τάς 
έξεις, όλας τάς άρετάς καί όλας τάς κακίας 
τών γονέων των, χωρίς ουδέποτε νά τούς έχωσι 
κάν ίδή διότι εύρίσκοντο έν τοίς σπαργάνοις 
ότε άπέθανον οί γονείς των, ένήλικία δηλαδή, 
καθ' ήν ουδέ λόγος κάν δύναται νά γίνη περί 
άπομιμήσεως καί καθ’ ήν πασαν ιδιότητα πρέ
πει νά  Οεωρώμ-εν αυτόχρημα έμφυτον.

Ά φ ’ οΰ λοιπόν τό μικρόν εκείνο καί άόρατον 
σημείον, τό έλάχιστον έκείνο μόριον, τό όποιον 
φέρει τό παιδίον παρά τού πατρός, έγκρύπτει έν . 
έαυτώ καί αύτάς άκόμη τάς συνήθειας τού γεν- 
νήτορος, τάς σωματικάς του καί πνευματικάς 
ιδιότητας, βεβαίως δέν πρέπει ν' άπορώμεν έάν 
φέρη παρά τών γονέων καί τήν προδιάθεσιν πρός 
ταύτην ή έκείνην τήν ασθένειαν. Κληρονομούσε 
λοιπόν τά  παιδία παρά τών γονέων των τάς κοι
νώς λεγομένας έ.ίγα ίχ , υπεραρίθμους δακτύλους, 
σκολιά όστά, κυφότητα, συμ.πεπιεσμένον στήθος, 
δι’ οΰ χαρακτηρίζονται κυρίως οί φθισικοί, πη- 
ρώσειςτής καρδίας, καί άλλα πολλά σοβαρά ορ
γανικά νοσήματα.

Ά λλά  καί πολλαί άσθένειαι, τάς όποιας δέν 
έχουν οί γονείς, δύνανται νά είνε συμφυείς μέ τόν 
παιδικόν οργανισμόν. Συχνάκις βλέπομεν είς τό 
τριακοστόν καί τεσσαρακοστόν τής ηλικίας έτος
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ν’  άναπτύσσωνται έξογκώματα, τών όποιων ή 
πρώτη άρχή, ή χαταβο .ίάύα  τρόπον τινά, ύπε- 
δεικνύετο είς τό νεογέννητου βρέφος. Οίκοθεν 
έννοεΐται, ότι εϊμεθα άνίκανοι νά έπιχειρήσωμέν 
τι γενναίου κατά τών κληρονομικών καί έμφύ- 
των άσθενειών.

Καί ιούς μέν υπεραρίθμους δακτύλους δυνά- 
μεθα ν’ άφαιρέσωμεν, τά σκέλη νά όρθώσωμ,εν, 
διά σωματικών δέ άσκήσεων δυνάμεθα νά  εύ- 
ρύνωμεν τό στενόν στήθος καί νά σώσωμεν τόν 
παίδα άπό τής έπαπειλούσης αύτόν φθίσεως κατά 
τήν έφηβικήν του ηλικίαν- άλλά ούδεμίαν ήμπο- 
ρούμεν ν’ άντιτάξωμεν ένέργειαν ιατρικήν κατά 
πολλών έμφυτων πηρώσεων τής καρδίας, τού 
έγκεφάλου καί άλλων οργάνων.

Αί έπίκτητοι άσθένειαι είνε περισσότεραι τών 
εμφύτων καί διαδραματίζουν σπουδαίου πρόσω- 
πον έν τή παθολογία τού άνθρωπίνουοργανισμού.

Αί κακαί συνήθειαι, ή κακή δ ία ιτα , ό άνα- 
πόφευκτος χειρισμός δηλητηριωδών ουσιών, οίον 
άπαιτούν πολλά έπαγγέλματα, δύνανται νά 
γεννήσουν βαρέα νοσήματα ή νά προδιαθέσουν 
τόν οργανισμόν πρός ταύτα, έάν έγκαίρως δέν 
διακοπούν αί έπιβλαβεϊς συνήθειαι.

Αί φιλάρεσκοι κυρία·, βλάπτουν τό ήπάρ των 
διά τών στενών στηθοδέσμων, οί δέ άκρατεΐς 
διά τής πολυποσίας- ή πιμ.ελώδης έκφύλισις 
τής καρδίας, ή πηγή τών βασάνων τού γήρα
τος, συχνότατα είνε συνέπεια τής πολυποσίας 
καί τής άκινησίας τών μυώνων. Οί λόγιοι ευρύ
νουν τά άγγεία τού έγκεφάλου των, έχουν τό 
ύπογάστριον οκνηρόν καί πάσχουν συχνά πυκνά 
αίμορροίας. Διάφοροι άνθρωποι, οί άρτοποιοί, οί 
μάγειροι καί λοιποί έπαγγελματίαι, οί όποιοι 
πάντοτε πρέπει νά Ιστανται όρθιοι καί ποτέ δέν 
έχουν καιρόν νά περιπατήσουν, προσβάλλονται 
ύπό κιρσών καί έλκών κατά τά  σκέλη- οί κατα- 
σκευασταί τών θερμομέτρων καί βαρομέτρων—ό- 
λίγιστοι βεβαίως έν Έ λλά δ ι— οί έπιχρυσωταί 
κτλ. οί κατεργαζόμενοι τόν υδράργυρον, προσ
βάλλονται ύπό άσθενειών τού στόματος καί τών 
νεύρων, οί ύελοποιοί, οί βελονοποιοί, οί μυλωθροί 
κτλ. οί άναπνέοντες μετά τού άέρος καί πολύν 
κονιορτόν, προσβάλλονται συχνότερον ύπό τής 
φθίσεως, διότι οί πνεύμονές των ουδέποτε πλη- 
ρούνται ύπό καθαρού άέρος.

’Εκτός τής γεωπονίας ολίγα είνε τά έπαγγέλ
ματα έκεΐνα, τά  όποια είτε οΰτως είτε άλλως νά 
μή έγκρύπτουν καί πολλούς κινδύνους κατά τής 
ύγείας τού μετερχομένου ταύτα.ι

Ό λαι όμως αί τοιαύται άσθένειαι εινε ώς έπί 
τό πλεϊστον άνίατοι, διότι ούδείς δύναται νά 
έγκαταλείψν) τάς έπικινδύνους του συνήθειας, 
ουδέ δύναται ό Ιατρός νά είπή πρός τον μεσήλικα 
άρτοποιόν ή μ.υλωθρόν: «Πήγαινε νά μάθης άλ
λην τέχνην!» ή  πρός τόνύελουργόν: αΚύτταζε

ν ά  μή ά να π νέη ς σ κ ό νη ν !»  κ τ λ .  'Εδώ άκρ ι-  
βώς έ γ κ ε ιτ α ι τό ά ν ία το ν  τώ ν  άσθενειώ ν το ύτω ν  

Μ εταςύ τώ ν  έ π ικ τ ή τ ω ν  νο σ η μ ά τω ν κ α τ α -  
λ έ γ ο ν τα ι κ α ί ο λ α ι α ί  μ η χ α ν ικ ώ ς  προκληθεΐσα ι 
άσθ ένε ια ι κ α ί τ ά  τ ρ α ύ μ α τ α  έκ π τώ σεω ς, κρού
σ ματο ς, τομή ς, κ α ύμ α το ς , άποψύξεω ς κ τ λ .  Μ ετά  
τ ή ν  π λ η γ ή ν  όμως ή  ύγ ιή ς  φ ύσ ις  τε ίνε ι άμέσω ς 
πρός τ ή ν  ία σ ιν ,  ή  όπο ια  έν το ύτο ις , ώ ς θ ά  ϊδο>- 
μεν κ α τω τέρ ω , π ο λ λά κ ις  ύ φ ίσ τ α τ α ι ά νυψ .α λ ία ς  
κ α ί τα ρ α χ ά ς .

Ό π ω ς  τό φυτόν, ο ΰτω  κ α ί ό άνθρω πος, δ ιά  
ν ά  προκόψη κ α ί νά  ώ ρ ιμ ά σ η , έχ ε ι χρείαν φωτός 
κ α ί άέρος. ’Εντός σ κ ο τε ινώ ν κ α ί ύγρώ ν δ ια ιτ η -  
μ ά τ ω ν , οία τ ά  ά π έρ α ντα  υπ ό γε ια  τ ώ ν  Π αρι
βίων· κ α ί το ύ  Λ ονδ ίνου, όπου κα το ικ ο ύν  οί πέ-  
νη τες  τώ ν  πόλεω ν το ύ τω ν , γ ε ν νώ ντα ι βαρέα  
ν ο σ ή μ α τα  το ύ  α ίμ α το ς .

Έκεϊ βλέπομεν τά  παιδ ία , μέ τήν ώχραν 
τού θανάτου μορφήν, μέ τά χείλη τρέμοντα 
καί στεγνά καί τά ούλα αίμάσσοντα, μέ τούς 
άδένας έξωγκωμένους κα ί τούς οφθαλμούς άδυ- 
νάτους καί νοσούντας, τά  βλέπομεν πειναλέα 
νά έρπουν διά τών στενών, σκοτεινών καί ύγρών 
παρόδων τών μεγαλοπόλεων τούτων. Έάν είς 
τά άτυχή ταύτα πλάσματα δέν φέρωμεν έγκαί
ρως τό φώς τού ήλιου, τόν καθαρόν άέρα καί 
τροφήν καλλιτέραν, ή άσθένειά των, ή  καχε
ξία αύτή τού αίματός των θά καταντήση μετ’ 
ολίγον άνίατος καί ταχέως θά τά  παρασύρη είς 
τόν τάφον.

Είς έν έκαστον τών φυτών δυνάμεθα νά παρα- 
τηρήσωμεν όπόσην καί όποιαν έπίδρασιν έξασκεϊ 
τό φώς έπί τής άναπτύξεως τών έμψύχων πλασμά
των. Τά ώραϊον καί καλώς τεθραμμένον φυτόν 
χάνει ταχέως τά  δροσερά καί χλοερά φύλλα 
του, γίνεται άχρουν, ώχρόν κα ί δυσειδές, άμα 
ώς τό  περιτυλίξωμεν τοιουτοτρόπως, ώστε μη- 
δαμόθεν νά δέχεται τάς άκτϊνας τού φωτός.

Άλ7.ά καί ό άήρ, τόν όποιον, άναπνέομεν, 
έχει μεγάλην σπουδαιότητα, μεγαλειτέοαν ά
κόμη, παρ’ όσην έχει ή τροφή. Εντός 24 ώρών 
τρώγομεν 3 — 4 λίτρας περίπου, έν ώ κατά το 
αυτό χρονικόν διάστημα είσπνίομεν πλέον τών 
9000 λιτρών άτμοσφαιρικοΰ άέρος.

"Οπως ή  στέρησις το ύ  η λ ια κ ο ύ  φ ω τός, ή  έ λ -  
λε ιψ ις  άέρος κ α ί θερμότητος, ού’τ ω  κ α ί ή  περίσ
σ ε ια  το ύτω ν  είνε έπ ιβ λ α β ή ς-  δ ύ ν α τ α ι ν ά  φέρη τ ή ν  
ή λ ία σ ιν  π . χ . είδος έρυσ ιπ έλατος. Μ ά λ ισ τα , ή 
π ο λ λ ή  θερμότης, έκτός τ ή ς  κοπώσεως, προξενεί 
κ α ί τ ή ν  ή λ ία σ ιν ,  έξ ής κ ινδυνεύουν προ π ά ντω ν  
οί πεζοπορούντες σ τρ α τε ώ τα ι, το ύς  οποίους έπει
τ α  προσπαθούμεν νά  σώσωμεν δ ιά  τ ή ς  πόσεως 
άφθονου κ α ί ψυχρού ΰδ α το ς. *

Έ κ τού πολλού ψύχους προκύπτουν αί άπο- 
ψύξεις, καθ’ άς παρακωλύονται αί λειτουργίαι 
τού δέρματος καί ούσίαι, όφείλουσαι νά έξέλθω-
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σι τοϋ σώμοιτος ίΓ  αυτού, κρατούνται έν τώ 
«ϊ|Λ«τι καί παράγουν καταρροϊκά, ρευματικά 
και αρθρικά νοσήματα.

Αναρίθμητα είνε τά νοσήματα, τά  εκ τή : 
κακή; τροφής καί των κακών ποτών παραγόμενα, 
τ ? Ρ ν * ,®Τ» ν ?ώΥ Ψ ”  έν γένει πάρα πολύ] 
το «έ «ιότι «εν κάμνομεν την ίέθυσαν περί τά ; 
τροφας εκλογήν. Εικοσιτετράωρος νηστεία καί 
άποχη άπο πάσης βρώσεως καί πόσεως θαυμα
τουργεί πολλάκι; ε ί; τά ; τοιαΰτα; περιστάσεις.

Αί χημιχαί υλαι, τά όξέχ καί αί βάσεις προ
ξενούν όπως το πυρ, καύματα καί επιφέρουν' έν 
αρκετή ^όσει καί αυτόν τόν θάνατον.

Το γάλα, το μόνον πρόχειρον φάρμακον. κατα- 
πραύνει πάντοτε τάς καυτηριάσεις ταύτας, πολ- 
λάκις ύε καί σώζει τούς πάσχοντα; άπό τοϋ 
θανάτου.

Τά διάφορα δηλητήρια προκαλοϋν καί δια
φόρους άσθενείας, διά τούς ίδιώτας όμως τό 
γάλα είνε πάντοτε χρήσιμον καί επωφελές φάρ
μακον κατ’ αυτών.

Ιίολλών άσθενειών άγνοοϋνται τά αίτια καί 
τάς άσθενείας ταύτας άποκαλοϋμεν αυτομάτους. 
Υπάρχουν δέ καί πολλαί άλλαι άσθένειαι, αί 
όποΐαι προκαλοϋνται ύπό ζωυφίων, τά όποια ο
νομάζονται παράσιτα, τοιαϋτα τά  τής ψώοας, 
αί τα ινία ι, αί τρίχινες κτλ. Α λλά  τόν πλου^ 
σιώτερον νοσολογικόν κατάλογον έχουν οί μι
κροί εκείνοι φυτικοί όργανισμ.οί, οί όποιοι παοά- 
γουν τάς λεγομένας μιασματικ ·ς άσθενείας καί 
περί αυτών θά όμιλήσωμεν κατωτέρω.

Γπάρχουν δηλαδή ελάχιστοι τινες μύκητες, 
ζωντανοί φυτικοί όργανισμο’ ί, οί όποιοι διαφθεί- 
ρουν τό σώμα τοϋ ανθρώπου, έν μέρει μέν ώ : 
μίασμα διά τής εισπνοής, έν μέρει δέ ώ ; μό
λυσμα διά τής έπαφής.

Κατά τά  τελευταία έτη ήκουσαν βεβαίως 
οί άναγνώστχι μας πολλάκι; πολλά λεγόμενα 
και γραφόμενα περί νοσογόνων μυκήτων.'Αυ
τοί είνε οί πρωταίτιοι τών μιασματικών ά- 
σθενειών.

Μη περιμένετε νά ζαλίσωμεν τόν νούν σας 
διά πολλών ονομάτων. Οί βλαβεροί αυτοί μύ
κητες, οί παράγοντες τοσα; άσθενείας, φέρουν 
έκατοστύας ονομάτων.

Τούς ονομάζουν βακτηρίδια, βακίλλους, μι- 
κροργανισμούς, μικροκόκκου; καί καθεξής.' Ό  
κονιορτός του άέρος, ό παραγόμενος έν μ.έρει 
μέν έκ τής ακαθαρσίας, έν μέρει δέ έξ άποσυν- 
τεθειμένων ζωικών καί φυτικών μορίων, περιέ
χει απειραρίθμους ζωντανούς φυτικούς όργα- 
νισάούς. 4 1
% Εν έκάστη λίτρα άέρος εύρίσκονται 5— 10 
διάφοροι μύκητες, δεν είνε όμως άπαντε: επι
βλαβείς. 'Γπάρχουν καί ώφέλιμοι μύκητες. 
Εις ..ολλάς οργανικά; μ.εταβολάς είνε αναγ

καία ή παρουσία τοιν, ώς εις την ζύμωσιν π. χ. 
καί έπομένως υπάρχουν πολλά είδη αυτών, τά 
δποΐα είνε χρήσιμα, καί πολλά, τά όποια είνε 
βλαβερά πρδκαλοϋντα σήψιν, άποσύνθεσιν καί 
ασθένειαν, Ολαι αί σοβαραί άσθένειαι, όλα τά 
ενδημικά καί έπιδημικά νοσήματα προκαλοϋν - 
ται ύπό τοιούτων μυκήτων, τούς όποιους άπο
καλοϋμεν σχιζομνχητα/;.

Ό  κακοήθης τραυματικός πυρετός, τό έρυσί- 
πελας, ή διφθερίτις, ό έπιλόχιος πυρετός, ό άν- 
θραξ, ή ευλογία, ή σκαρλατίνα, ό τϋφος, ή 
χολέρα, ή περιπνευμονία καί ή φυματίωσις καί 
πλεΐσται όσαι άλλαι άσθένειαι έγνώσθησαν 
πλέον μετά βεβαιότητας ώς τοιαϋται μιασυ.α- 
τικαί άσθένειαι, παραγόμεναι τότε υ,όνον, οσά
κις ό άνθρωπος δηλητηριασθή ύπό 'τών τοιού
των μυκήτοιν. "()ταν τού; άνεκάλυψαν πρώτην 
φοράν, έθεώρησαν αυτούς μικρά ζωύφια ,' διότι 
μεγαλώνουν, πολλαπλασιάζονται καί συχνάκιο 
κινούνται. Τώρα όμως γνωρίζομεν μετά θετικό- 
Τ?ίτος, ότι εινε φυτικοί οργανισμοί ζώντες, διότι 
έάν έκθέσωμεν αυτούς εις ίσχυράν θερμότητα, 
χάνουν τήν ένέργειάν των καί καίοντα'ι. Αυτοί 
καθ’ εαυτούς οί μύκητες δέν είνε δηλητηριώ
δεις, εάν ομως είσέλθωσιν εις τού; χυμούς τοϋ 
σώματός μας, εις τό ήμετερον αίμα, παράγουσι 
δηλητήριου άποκαλούμενον πτω μα ΐνην. Θά νο- 
μισητε ισως, ότι ή μυκητολογική αυτή θεωρία εί
νε τώρα τού συρμού, διότι άλλοτε ούδέν έλέγε- 
το περί μυκήτων κατά τάς διαφόρους άσθενείας, 
τώρα δέ τά  πάντα εις αύτούς άποδίδονται καί 
πάντοτε οί μύκητες εύρίσκονται ένοχοι.

Σάς διαβεβαιώ όμως, ότι αύτή ή θεωρία ού
δέν κοινόν εχει μετά τού συρμού, άλλ’ είνε πρό
οδος άληθινή, πρόοδος, ήν εκαμον πολλαί όμοϋ 
επιστήμαι. Ά λλοτε ήτο άδύνατον νά εύρεθή 
τούτο. Τά μικροσκόπια τότε δέν ήσαν όσον τήν 
σήμερον τέλεια καί ή χημική δέ καί ή φυσιο
λογική επιστήμη έπρεπεν άκόμη νά προαχθή 
έπί τοσοϋτον, ώστε βοτανικοί καί χημικοί καί 
φυσιολόγοι καί Ιατροί συνεργαζόμενοι νά κατορ
θώσουν τήν έπιτέλεσιν τής γιγαντιαίας αυτής 
προόδου.

Οταν σάς λεγω ότι οί μύκητες αυτοί είνε 
τόσον μικροί, ώστε οχι μόνον νά μή φαίνωνται 
εις τούς οφθαλμούς μας, έστω καί έξωπλισμένους 
διά μεγεθυντικών φακών, άλλά νά είνε άόρατοι 
και ΰπ αύτά τά παλαιότερα μικροσκόπια, θά 
πεισθήτε, νομίζω, ότι ήτον άδύνατον ν’ άνακα- 
λυφθώσι παρά μόλις έπ’ έσχάτων.

Άναλογισθήτε μόνον, ότι 30 έκατομμύρια 
τών μυκήτων τούτων ζυγίζουν όσον καί μία 
σταγών υδατος, ότι χιλιάδες τινές αύτών κατα
λαμβάνουν μόλις τό πλάτος μιας λεπτής τρι- 
χός, καί άναλογισθήτε προσέτι, ότι υπάρχουν 
εκατοντάδες τοιουτων μυκήτων, δυσκόλως άπ’
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άλλήλων διακρινόμεναι, καί δέν αμφιβάλλω ότι 
θά συμφωνήσητε μετ’ έμοϋ, θά όμολογήσητε 
δηλαδή ότι δέν ήτο δυνατόν ν’ άνακαλυφθώσιν 
ένωρίτερον.

Ό τι οί το ιού το ι μύκητες ύπήρχον άπαραλ- 
λακτοι καί ποό χιλιάδων έτών, μαρτυρούν αί 
μούμιαι τής ΑΙγύπτου, εις τούς όδόντας τών 
όποιων εύρέθησαν οί αύτοί μύκητες καλώς δια
τηρούμενοι έντός τιτανωδών στρωμάτων. Έν τώ 
στόυ.ατι υπάρχουν πολλοί και διάφοροι μύκητες.
Ό βακτηριολόγος Μίλλερ εύρεν 24 είδη αυτών 
έν τώ άνθρωπίνω στόματι. Μεταξύ άλλων άνε- 
κάλυψε καί ένα, ό όποιος ώς πρός τό σχήμα 
κατ’ ούδέν διαφέρει τοϋ ύπό τού Κώχ εύρεθέν- 
τος μύκητος τής χολέρας. Πρός διάκρισιν τού 
ένό: άπό τού ετέρου είδους αυτών άπαιτεϊται 
νά γίνουν πολλά καί ποικίλα πειράματα. ΓΙρε- 
πει νά έξακριβωθή πώς φαίνονται, πώς άνα- 
πτύσσονται, πώς φέρονται άπέναντι τοϋ φωτός, 
τοϋ ηλεκτρισμού καί τών διαφόρων χρο>ματι- 
στικών ύλών. Εύρέθη λοιπόν ότι ό έν ·;ώ στό- 
ματι τοϋ άνθρώπου εύρισκόμενος μύκης διαφέρει 
τοϋ χολερικού μόνον κατά την μεγαλειτέραν 
ταχύτητα, μεθ’ ής αυξάνεται έντός γελατίνης 
καί μεθ’ ής πάλιν άποθνήσκει, έν φ  ό χολερικός 
δύναται νά ζήση έπί οκτώ εως έννεα μήνας, 
άναπτύσσεται όμως καί βραδύτερον.

Οί προκαλοϋντες τάς μιασματικά; άσθενείας 
σχιζομύκητες διακρίνονται κυρίως εις τεσσαρα 
είδη,' εις τούς μικροκόκκου;, τούς βακίλλους, 
τούς νηματοειδείς καί τους έλικομόρφους.

Καίπερ δέ φυτικής φύσεως οντες, έχουσιν εν 
τούτοι; μερικοί αύτών αυτοκινησίαν τινά και 
κατά τούτο διαφέρουσιν άπ’ άλλήλων. Ο μυ- 
κης τής λέπρας, τής δεινής ταυτης του δέρμα
τος άσθενείας, κινείται λίαν γοργώς, έν ο> ό τής 
φυματιώσεως (φθίσεως) μενει πάντη ακίνητος.

Ίσως φανή ύμϊν άξιον άπορίας πώς οί τόσον 
μικροί αύτοί μύκητες δύνανται νά προξενήσουν 
τόσην βλάβην. Ό ταν ομως άκούσητε, ότι ές 
ενός καί μόνου τών ελάχιστων τούτων βακίλ- 
λων, έάν εύρεθή έντός καλή; δι αυτόν θρεπτι
κής όλης, έντός τού αίματος, εντός τού πύου, 
γεννώνται έντός 24 ώρών τρισχίλια εκατομμύ
ρια καί πάλιν έξ ενός έκάστου τών τρισχιλίων 
τούτων εκατομμυρίων κατά τό επόμενον ήμε- 
ρονύκτιον γεννώνται έτερα τρισχίλια εκατομμύ
ρια, θά πεισθήτε, νομίζω, ότι ό τεράστιος αυτός 
άριθμός τών φυτικών ημών έχθρών είνε ικανός 
νά βλάψη καί νά δολοφονήση τό σώμα μας.

Γνωρίζομεν μετά θετικότητος, ότι ουτος μεν 
ό μύκης παράγει ταύτην, έκείνος δ’ εκείνην και 
άλλος άλλην ασθένειαν, διότι έάν π. χ. εκ τίνος 
έρυσιπέλατος λάβωμεν ένα μύκητα άπηλλαγμε- 
νον πάσης ξένης ούσίας, καί θέσωμεν '(ί ~
λχτίνη; η όρού αίματος, βλέπομεν αύτόν καθ'

ημέραν έπ ’ άπειρον π ο λ λά ..λα σ ια ζό μ ενο ν . Εάν 
δέ μ ε τ ά  τ ιν α ς  ημέρας λ ά β ω μ εν  έκ τ ή ς  γ ε λ χ -  
τ ίν η ς  ένα  τώ ν  νεογέννη τω ν μ υ κ ή τω ν  κ α ι μ εταγ -  
γ ίσ ω μ εν α ύτό ν ύπο το δέρμα λ α γ ιδ ε ω ς , κυνός 
η ά λ λ ο υ  τ ινό ς  τώ ν έχόντω ν τό  α ίμ α  θερμόν 
ζώου, βλέπομεν ά να π τυσ σό μ ενο ν α ύθ ις  έρυσί- 
π ελ α ς .

Είνε λο ιπόν βέβα ιον, ό τ ι ό μ ύκ η ς  ούτο ; προ- 
κ α λ ε ί τό  ερυσ ίπελας. Λ ύτό ς  δε κ α ί όσοι ά λ λ ο ι 
ε ίδ ικ ώ ς προκαλοϋν τ α ύ τ η ν  ή  εκε ίνη ν  τ ή ν  ασθέ
νε ια ν  λ έ γ ε τ α ι ύπό τώ ν  π α θο λό γω ν μικρόβιον. 

[a Exczat το τ ΐ.Ιος). 0 .  X . Φα0 Ραε.
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’Επιχειρηματίας ξενοδόχος έν Λονδίνω εσχε τήν 
πρωτότυπον ιδέαν νά συστήση φορητά εστιατόρια. Τα 
εστιατόρια ταϋτα εινε παρεμφερή πρός λεωφορεία. Α ρ 
κετά πρόσωπα δύνανται νά γευματίζωσι καθήμενα περί 
τράπεζαν, εις ιδιαίτερον δέ μικρόν διαχώρισμα υπάρχει 
μαγειρείον. Τά φορητά ταυτα εστιατόρια σύρονται ύπο 
δύο ρωμαλέων ίππων καί διατρέχουσι τάς κεντρικω- 
τέρας οδούς. Όσοι λοιπόν ώς έκ τής πολλής εργασίας 
δεν εύκαιροΰσι νά μεταβώσιν ̂  εις μόνιμον έστιατόριον 
όπως φά/ωσι, δύνανται νά πράξωσι τούτο έντός τίνος 
τών φορητών εστιατορίων μεταβαίνοντες συγχρόνως πρός 
τήν διεύβυνσιν έκείνην πρός ήν ή εργασία καλει αυτούς.

— Ό  περικλεής Μόμμσεν μεταβαίνει προσεχώς εις 
ΙΙαρισίους καί Λονδίνον ϊνα  άνχδιφίμη τά έν ταίς πόλεσι 
ταύταις αρχεία χάριν τών περί τα  ρωμαϊκα μελετών
αϋτοϋ. „ , ,

— ’Επί τή εορτή τών γενεθλίων τοϋ αυτοκρατορος 
τής Γερμανίας όί 'έν Βερολίνω αποκαταστημένοι ζω
γράφοι, όσοι ύπήρξαν παλαιοί μαΟηταί τής Βερολιναίας 
’Ακαδημίας, έδώρησαν εις αϋτόν^ καλλιτεχνικόν λεύ
κωμα περιέχον πρωτοτύπους αύτών ύδατογραφιας. Ιο 
βαρύτιμον δώρον φέρει επί τοϋ καλύμματος την ε 
πιγραφήν «Τώ προστάτη τής γερμανικής τέχνης».^

—Ό μέγας κώδων όστις 0’ άναρτηθή εις το κωοω- 
νοστάσιον τοϋ έν Μσνμάρτρ τών Παρισίων ναού S acre- 
Coeur έχει βά:ο; δεκαεξ χιλιάδων χιλιόγραμμων^ καί 
Οά στοιχίση 70 χιλιάδας φράγκων. Α πολείπεται ομως 
ώς πρός τό' βάρος' κατά χ ίλ ια  χιλιόγραμμα του κωΟω- 
νος τής Ιΐαναγίας τών Ιίαρισιων. Αλλα τ ι εινε οι κώ
δωνες οΰτοι παραβαλλόμενοι πρός τους γίγαντας των 
ρωσσικών ναώ ν! Ό  κώδων τοϋ Ά γιου Ίωαννου εν 
Ρωσσία ζυγίζει 57 966 χιλιόγραμμα, ό του Τροτζκοι 
175 000, καί ό του Κρεμλίνου 2 0 1  266 !

— Τήν 8/20 προσεχούς ’Απριλίου τελείται εν Λμ- 
στελοδάμω ή  εναρξις διεθνούς έκθέσεως γραμματοσή- 
αων. Ίδιον παράρτημα τής έκθέσεως 0ά_ περιλαμβανη 
ί ’ικόνας τών στολών, ας φέρουσιν έν έκάστη χωρμ οί 
ταχυδρομικοί ύπάλληλοι. Τά έξοδα τής αποστολής τών 
έκβεματων έπιβαρύνουσι τό ταμείον τής έκΟεσεως, πολ
λά δέ βραβεία 0’ άπονεμηΟώσιν.

— Εί'ς τό έν λονδίνω JoJrel Theater άντί τοϋ σι
δηρού Οώρακος, όστις πρός έξασφάλισιν τών θεατών έν 
πεόιπτώσει πυρκαιάς, πρό τής σκηνής καταβιβαζομενος 
έγκαίοως χωρίζει ταύτην άπό τοϋ λοιπού θέατρου, κα- 
τεσκευάσθή 'θώραξ . . .  έξ υδατος. Διά 500 ύδροροοών

I έγγύτατα άλλήλων τεθειμένων άνω καί έχουσών καθε- 
I τον τήν εκβολήν δύναται νά άποτελεσθή φραγμός υοα-
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το; παςαχωλύων απολύτως την δίοδον τών φλογών. Προς 
τοΰτο απαιτείται μόνον ή ΰπαρξις πλήρους δεξαμενής 
επί τής στέγης καί ή  ακώλυτος λειτουργία στρόφιγ- 
γος, ήτις εύθϋς ν’ άφίνη έλευθέραν δίοδον εις τό ύδωρ. 
Καθ’ εσπέραν έν τώ ρηΟέντι Οεατρω μετά τό τέλος τής 
παραστάσεως καί έπί παρουσία τών θεατών γίνεται 
δοκιμή τοϋ ασφαλιστικού τούτου μέτρου όπως πεισθώ- 
σιν οΰτοι περί τοϋ ακίνδυνου τής εις τό Οέατρον φοιτή- 
σεως. Είδος αγγλικής ρ ιχΛ άμας  καί αύτό I

— Έπιστεύετο μέχρι τής σήμερον ότι τό τηλέφωνον 
έφεΰρενό Έδισον ή  ό Ι’ράχαμ Μπέλλ, άλλ'ό γερμανός 
υπουργός Στέφαν έν αύτή τή  βουλή όμιλών εσχάτως 
άπέδωκε τήν τ ιμήν τής έφευρέσεως εις άπλοΰν τινα  
στρατιώτην έξ "Εσσης Φίλιππον Κάϊς χαλούμενον. 
Πολλοί όμως είσίν οί πιστεύσαντες ότι έξ ύπερβαλλού- 
σης φιλοπατρίας μάλλον ή έξ έπιστημονιχής ευσυνειδη
σίας ό γερμανός υπουργός επραξε τοΰτο.

— Έν ’Αμερική, όπου τόσα καί τόσα παράδοξα, 
εύρίσκει τ ι;  καί το έξής παραδοξάτατον, ότι οί καλλι- 
τέχναι είνε πλούσιοι. Μεταξύ τών ηθοποιών μετροΰνται 
δώδε κα εχοντες περιουσίαν ύπερβαίνουσαν τό έκατομμύ- 
ριονΙΈκ τούτων πρώτο; έρχεται ό ’Ιοφερσόν κάτοχος 25 
έκατομμνρίων φράγκων, αληθής Κροϊσο; τής σκηνής.

— Νεωτερισμό; έν τή γυμναστική είνε ή έφεύρεσις 
άπλοΰ μηχανήματος δι’ ού άσκεΓταί τις εις τήν κωπη
λασίαν έν αύτώ τώ δωματίω.

—Έν τή  μικρά γαλλική πόλε·. Montbard ίωρτάσθη ε
σχάτως πανηγυρικώτατα ή  έκατονταετηρίς τοϋ Βυφφών. 
'Ο Γεώργιος Λουδοβίκο; Λεκλέρκ κόμης Βυφφών έγεν- 
νήθη εν τή πόλει ταύτη τήν 7 σεπτεμβρίου 1707 καί 
άπεθανεν έν Παρισίοις τήν 16  απριλϊου 1788. Τό σώ
μα του μετηνέχθη έκτοτε καί έτάφη έν τή  γεννετείρα 
πόλει.

— Ίο προσεχές συνέδριον τής Γαλλικής Γεωγραφικής 
'Εταιρίας θα συνέλθη έν ΓΙαρισίοιςτήν 5 — 10 αύγούστου. 
Τοϋ συνεδρίου τούτου Οέλουσι μετάσχη αντιπρόσωποι 
πλείστων γεωγραφικών εταιριών έκ τοϋ παλαιού καί νέου 
κόσμου.

— Έν Νορβηγία όργανίζεται άπό τοΰδε επιστημο
νική εκδρομή εις τόν βόρειον πόλον διά τό ετος 1890. 
Ό  έπιστημονικός κόσμος έλπίζει πολλά έκ τής έκδρο- 
μής ταύτης ήτις  έχει ένα έπί πλέον λόγον έπιτυχίας ότι 
εκτελεΓται ύπ’ άνδρώνείθισμένων εί; τά πολικά ψύχη, 
γνωστών δ' άλλως διά τήν ναυτικήν αύτών δεξιότητα.

—Έν τώ Παραόείσω  ναώ τής Βερόνης έστήθη μέ
να έκκλησιαστικόν οργανον (orgue) ένεργοΰν διά τοϋ 
ηλεκτρισμού έξ άποστάσεως 62 μέτρων, όπου είνε τε 
θειμένα τα πλήκτρα έφ' ών παίζει δ μουσικός.

—Έν Μονάχω ηύτοκτόνησε διά πολύκροτου γαιο- 
κτήμων τις  άμα τώ  άκούσματι τοϋ θανάτου τοϋ άρχι- 
δουκός Ροδόλφου. ο’Αφοΰ έσκοτώθηκεν ό διάδοχος τής 
Αυστρίας, πρέπει νά σκοτωθώ κ’ έγώυ αύτή ητο ή 
τελευταία πρό τής αυτοκτονίας φράσις αύτοϋ.

—Έ ν Φλωρίδι έπεσε λεπτή χ_ιων πρό τινων ημε
ρών. Τοΰτο δ’ έθεωρήθη σπουδαιότατον μετεωρολογικόν 
φαινήαενον, καθ’ όσον έκεΓ σπανιώτατα βλέπουσι χιόνα 
καί ηδη άπό 25 έτών δεν είχε χιονίση.

— Εις τάς αυτομάτους έκείνας μηχανάς δΓ ών ζυ
γίζεται τις  ή  δοκιμάζει τήν δύναμίν του προσετεθη έν 
Λονδίνω νέα μηχανή παρέχουσα έπί έλαχίστω τ ιμ ή -  
ματι ριπτομένω έντός όπής τήν φωτογραφίαν τοϋ πλη- 
ρώνοντος.

— Κ ατά τό προσεχές ταξεΐδιον τοϋ Σάχου τής Περ
σίας καί έπί τή μεταβάσει αύτοϋ εις Πετρούπολιν οί έν 
τή πόλει ταύτη  ρώσσοι αξιωματικοί ο: είδικώς περί τάς 
ασιατικά; γλώσσας διατρίβοντες παρασχευάζουσι χά- 
ριν τοϋ άσίανοΰ μονάρχου θεατρικήν εσπερίδα, έν η 
θα παραστήσωσιν εν πρωτοτύπω περσικόν τ ι δράμα'

— Ό  αύτσκράτωρ τής Γερμανίας έχει τό έλάττωμα, 
τό δποΓον έχουσι καί πολλοί ταπεινότεροι θνητοί, νά κα 
τέρχεται άπό άμάξης πριν αΰτη σταματήση έντελώς. 
Ή ανυπομονησία του όμως έτιμωρήθη έσχάτως κατά 
τινα έπίσκεψιν παρά τώ μεγάλω δουκί τής Βάδης· :έν 
ω εσπευδε να πηδηση εκ της αμαξης ενεπλέχθη ό 
πτερνιστήρ του καί ή  Αύτοϋ Μεγαλειότης έπεσε πρηνής 
έπί τών βαθμιδών τής κλίμακος. Ευτυχώς α ί βαθμίδες 
ήσαν διά τάπητο; έπεστρωμέναι καί ή  πτώσις ούδέν 
έσχε δυσάρεστον αποτέλεσμα.

— Έν αμερικανικοί Οεάτρω έγένετο πρότινος αληθής 
μονομαχία έπί σκηνής, άντί τής έν τώ δράματι ύπο- 
τιθεμένης. Τούτο δέ διότι ό ϋποκρινόμενο; ’Ινδόν τινα  
έν μέθη διατελών ήρνήθη νά παραδώση τή ν  μάχαι- 
ραν ήν έκράτει εις τόν αντίπαλον αύτοϋ κατά τάς α 
παιτήσεις τοϋ δράματος. Έξαφθείς ούτο; ήθέλησε διά 
τής βίας νά τή ν  άποσπάσνγ ό δέ ψευδοίνδός έλαβε στά
σιν άληθοΰς άμύνης έν αρχή, ειτα δέ καί έπιθέσεως. 
Τότε ό αντίπαλος ε ί; τήν μάχαιραν άντέταξε ξίφος 
καί ήγγισε μάλιστα διά τής αιχμής δίς καί τρις τόν 
έν μέθη διατελοϋντα υποκριτήν, άπειλήσα; ότι Οά τόν 
φονεύση άν δέν παρέδιδε τό όπλον. Συνελθών έκείνος 
μικρόν έκ τής ζάλης τοϋ οινοπνεύματος ένέδωκε^τέλος. 
Τόν άγώνα τούτον παρηχολούθησαν μετά μεγίστου εν
διαφέροντος οί θεαταί καί έπευφήμησαν τόν υποκρι
τήν όστις τόσω Οαρραλέω; έπέμεινεν εις τήν έκτέλε- 
σιν τών έν τώ δράματι Οιετεταγμένων.

— Δέν έληξεν ό κατά τοϋ Μαχένζη άγών τών γερ
μανιών ιατρών. Νΰν ό καθηγητής καί χειρουργός Βέργ- 
μανν ευρών άσθενή πάσχοντα έκ καρκίνου όμοειδοϋς 
πρός τόν τοϋ Φρειδεοίκου Γ’ έξετέλεσεν έπ’ αύτοϋ τήν 
έγχείρησιν, ε ί; ήν εΐχεν έναντιωθή ποτε ό Μαχένζη. 
Ί Ι  έγχείρησις έπέτυχεν έν άρχή, αναμένονται δέ μετ’ 
ανυπομονησίας αί ταύτης συνέπειαι.

— Ή  πόλις Πίζα έχρεοκόπησεν ! Οί δέ δανεισταί 
έκθέτουσιν εις λαχείον πάντα τά  μνημεία αύτή ; μή 
εξαιρούμενου τοϋ κεκλιμένου πύργου.

— Έν Γαλλία έδοκιμάσθη έσχάτως ή  έφ αρμογή τοϋ 
τηλεφώνου επί τών σιδηροδρομικών γραμμών, οΰτως 
ώστε έν ή  περιπτώσει εις συρμόν τινα  καθ’όδόν συνέβαι- 
νεν άπευκταιον νά είνε δυνατή ή  μετά τοϋ έγγυτέρου 
σταθμού άμεσος συνεννόησις. Τοΰτο δ' επιτυγχάνεται 
άν παραλλήλως τών σιδηροδρομικών τροχιών διέρχεται 
τηλεφωνικόν σύρμα ζευγνύον τοϋ; διαφόρου; σταθμούς, 
εν έκαστω δε συρμώ υπάρχει φορητόν τηλέφωνον, το 
όποιον δύναται νά προσκολληθή εις οίον δήποτε σημειον 
τοϋ σύρματος τούτου. Τό μόνον ύπολειπόμενον εν τή 
εφαρμογή ταύτη  εινε ή έξασφάλισις τοϋ φορητού τ η 
λεφώνου από φθοράς, έν ή  περιπτώσει ό συρμός ύποστή 
ζημίας έξ έκτροχιάσεως ή  συγκρούσεως η  πτώσεως. 
"Αν συντριβή καί τούτο πώς Οά χρησιμοποιηθή τό τη
λεφωνικόν σύρμα ;

— Τούς γερμανούς ουγκινε·- πως νέα πρόρρησις τοϋ 
δόκτορος Σλάϊδερ, όστις καί κατά ίανουάριον τοϋ 1887 
προεϊπε τόν θάνατον τών δύο αύτοχρατόρων. Νΰν προ
λέγει πόλεμον κατά τό άρξάμενον έτος, έν τώ όποίω μετ’ 
άγώνας αιματηρού; ή νίκη Οά μείνη εις τήν Γερμανίαν. 
Προλέγει δ’ έτι ότι ό αύτοκράτωρ Γουλιέλμος τήν 15 
καί 16 άπριλίουκαί τήν 10 καί 1 1  ααίου Οά όιατρέξη 
τόν κίνδυνον ν’ άποθάνη έξ άποπληξίας, πτώσεως ές 
ίππου ή  βαρείας τινός πληγής.

— Ή  παγκόσμιον εχουσα φήμην γιγαντιαία άμε- 
ρικανική έφημερίς Λ’ ήρυί rfj<; .Ve a c  'JVpjtrje συνέστη· 
σεν από τίνος εν Λονδίνω ίδιον ομώνυμον φύλλον καθ 
ημέραν έκδιδόμενον. Ί1  καθημερινή αΰτη εχδοσιςήγει- 
ρεν αληθή θύελλαν έν 'Αγγλία παρά τώ κλήρω ίδια, 
καθ’ όσον ούδεμία εκ τών άχρι τοϋδε αγγλικών έφη- 
μερίδων έκδίδει φύλλον κατά κυριακήν.
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— Τό ποωσσικόν ύπουργείον τών στρατιωτικών έξέ- 
δωκε δίτομον ιστορίαν τών ποωσσικών σημαιών άπό 
τοϋ 1871 μέχ pt τής σήμερον. Τό σύγγραμμα τοϋτο είνε 
έν πολλοΓς αύθεντική ιστορία αύτοϋ τοϋ πρωσοιχοΰ 
στρατοΰ. Κατά τήν έν τώ ρηθέντι συγγράμματι ση- 
μείωσιν περί τής σημαίας τοϋ 7ου πεζικού συντάγματος 
ύπ' άριθ. 56, έν τ ή  φονιχωτάτη μάχη τοϋ Mars-la-Tour. 
ένή  πρωτηγωνίστησεν, ή  σημαία του έτρυπήθη ύπό 23 
σφαιρών. Κατά τινα δ’ έτέραν σημείωσιν, έν τώ γαλ- 
λογερμανικώ πολέμω έφονεύθησαν έν όλω τριάκοντα 
οκτώ πρώσσοι σημαιοφόροι.

— Ό  ’Αμβρόσιος Θωμάς, ό γνωστός συνθέτης τής 
Mignon, έπεράτωσε τήν σύνθεσιν νέου μιμορχήματος 
{Ballet) τό οποίον Οά παρασταθή κατά τόν προσεχή 
απρίλιον εν τώ  μεγάλω μελοδραματικω θεάτρω τών 
Παρισίων. Τό εργον το'το φέρει τόν τίτλον θ ύ ι . Ι . Ι α .  
πιθανώς όμως, έπειδη ύπάρχουσι καί άλλα ομώνυμα 
μουσικά εργα ό συνθέτης θά μετονομάση αύτό Mtp ár ia r .

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

' ΑΜΟΙΒΗ ΕΦΕΥΡΕΤΟΥ

Ή  μέθοδος τής έπιχαλικώσεως τών όδών φαίνεται 
εις πάντας τοσοΰτον απλή, ώστε πολλοί βεβαίως 
θ' άπορήσωσι μανθάνοντες ότι είναι έφεύρεσις νεω- 
τάτη, πρό εβδομηκονταετίας μόλις άντικαταστήσασα 
τά καλδιρίμια καί τά παραπλήσια τοΰτοις συστήματα 
έπιστρώσεως τών όδών. ’Εφεύρε δέ τήν μέθοδον ταύ- 
την ή μάλλον μετέφερεν έκ τής Σινικής, όπου πρό 
άμνημονεύτων χρόνων ήτο έν χρήσει, ό Ά γγλο ς ’Ιω
άννης Μάκ Άδαμ, όστις έδημοσίευσε δύο περί αυ
τής έκθέσεις έν Λονδίνο) έν ετει 1819 καί 1820, 
τήν μίαν ύπό τήν έπιγραφήν «ΙΙρακτικόν δοκίμιον 
επιστημονικής επισκευής και διατηρήσεως τών δημο
σίων όδών,» τήν δ' έτέραν «Παρατηρήσεις περί -ή; 
ένεστώσης καταστάσεως τής οδοποιίας.» Ό Μάκ Ά -  
δαμ άνεκοίνωσε τήν μέθοδον ταύτην εις τήν 'Αγγλι
κήν κυβέρνησιν τώ 1812, ές ευγνωμοσύνης δε τό αγ
γλικόν κοινοβούλιον έψήφισεν ύπέρ αύτοϋ έθνικήν α
μοιβήν δωδεκακισχιλίων λιρών στερ/.ινών' αμοιβήν 
άδροτάτην αληθώς, άν ληφθή πρό οφθαλμών ή τότε 
άςία τοϋ χρήματος, ήτις ήτο πολλώ άνωτέρα τής 
σημερινής.

ΤΥΧΑΙ ΑΕΡΟΛΙΘΟΥ

Παρά τάς οχθας τοϋ ποταμίου Βενδέγκω, τοϋ διαρ- 
ρεοντος τήν βρασιλιακήν έπαρχίαν βαχίαν, ανεκαλύ- 
φθη έν ετει ,1784 ύπο τίνος βουκόλου ό μέγιστος 
τών εις τήν γήν καταπεσόντων άερολίθων. Πολλοί 
σοφοί έφιλοτιμήθησαν νά έςετάσωσιν αύτόν καί ν' ά- 
ποκόψωσ; τεμάχια, όπως τα ύποβάλωσιν εις χημικην 
ανάλυσιν, ή όπως τά καταθεσωσιν εις μουσεία' και 
πολλά τών έν” Ευρώπη καί 'Αμερική μουσείων I- 
χουσιν αποκόμματα τοϋ εις τήν γήν ά-οπλανηθεντος 
ουρανίου έκείνου μετεώρου. Ά λλ ' αί περιπέτεια! αύ
τοϋ δέν περιωρίσθησαν εις ταϋτα μόνον, ούδέ εί’μαρτο 
φαίνεται νά μένη ασάλευτος έν τη θέσει, ήν έςέλεςε, 
παρά τάς όχθας τοϋ βρασιλιακοϋ ποταμίου, μέχρις 
δτου άποσαθρωΟή ύπό τής σκωρίας. Έν πρώτοις ύπε-

τέθη ότι έμπεριεϊχεν άργυρον, και άπεφασίσθη ή με- 
τακόμισις αύτοϋ εις τήν πόλιν Βαχίαν. Αλλά τεσ
σαράκοντα βόες ζευχθέντες δέν κατώρθωσαν νά με- 
τακινήσωσι τόν κολοσσόν εις άπόστασιν μεγαλειτέραν 
τών 150 βημάτων. Έσχάτως δέ μετενεχθεις κατε- 
τέθη εις τό εθνικόν μουσεϊον τοϋ 'Βίου Ίανείρου. Τό 
σημερινόν βάρος του είνε άκέμη 5343 χιλιογράμμων, 
ή 4170 οκάδων περίπου. “Αργυρον δέν περιέχει, 
άλλά σιδήρου 91,90ο]ο, νικελίου 5,70 ο]ο κλπ.

Και αύται μέν αι τύχαι τοϋ αερολίθου άπό τοϋ 
χρόνου τής κατα.πτώσεώς του εις τήν γήν. Άλλά 
τάς πρό τούτου έπί χιλιετηρίδας τύχας αύτοϋ κατά 
τάς έν τώ άχανίΓ ούρανώ παραπλανήσεις του ούδείς 
βεβαίως γινώσκει /.αί ούδείς ποτε θά μάθη.

Η ΜΕΓΑΛΗΤΕΡΑ ΓΕΝΕΙΑΣ

Ό  κάτοχος τής μεγαλητερας έν τώ κόσμω γε- 
νειάδος έκ τών γνωστών είνε γάλλος τις κάτοικος τής 
Vandene.-se' καλείται δέ Λουδοβίκος Κουλόν, καί έχει 
ηλικίαν έςήκοντα τριών έτών. Άπό τής ηλικίας δώ
δεκα έτών είχεν άρχίση νά ξυρίζηται, ήτο δέ μόλις 
δεκατετραετής ότε ή γενειάς του κατήρχετο πρός τό 
στήθος εις μήκος 30 εκατοστών τοϋ μέτρου. Έν ηλι
κία 20 έτών ή γενειάς του είχε μήκος ένός μέτρου, 
τήν σήμερον δέ φθάνει τά δύο μ έτρα  κ α ί τρ ιά 
κο ντα  εκα το σ τά ! Ό  Κουλόν εινε μάλλον κον
τός τό ανάστημα' όταν βαδίζη κρατεί τήν γενειάδα 
έπί τοϋ βραχίονος, άνασύρων αύτήν καί άφίνων πάλιν 
νά καταπέση πρός τά έςω, απαράλλακτα όπως αι 
κυρίαι άνασύρουσιν ιππικήν έσθήτα.

AI ΒΡΑΧΕΙΛΙ ΕΣΟΗΤΕΣ

Ή  αύτοκράτειρα τής Γερμανίας άπέτεινε πρός τόν 
σεπτόν αύτής σύζυγον τήν αΐτησιν όπως έν τή έθι- 
μοτυπία τής Αύλής επιτραπή εις τάς κυρίας νά φέ- 
ρωσι καί βραχείας έσθήτας άνευ τής άρχαϊκής ούράς. 
Ά λ λ ’ ό αύτοκράτωρ ήρνήθη νά έγκρίνη τοϋτο. Ή  
αιτησις τής αύτοκρατείρας έδωκεν αφορμήν εις τάς 
κακός γλώσσας νά εΐπωσιν ότι έζήτησε τήν παραδο
χήν τής βραχείας έσθήτος έν τή Αύλή, διότι έχει 
έκ φΰσεως μικροτάτους καί κομψοτάτους πόδας, τούς 
όποιους άλλως άδυνατει μέχρι τοϋδε νά έπιδείξη.

ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΟΔΟΛΦΟΥ

Έν ηλικία δεκατριών μόλις έτών περιώδευεν έν 
Βοημία, μεθ’ ολην δέ τήν νεαράν αύτοϋ ηλικίαν δέν 
ήδυνήθη ν’ άπαλλαγή τών οχληρών έκείνων προσ
φωνήσεων δημάρχων καί προυχόντων έν πάση πόλει 
καί κώμη. Μετά τοιαύτην τινα έπίσημον ύποδοχήν 
έςήλθε μετά τοϋ παιδαγωγού του εις τα περίχωρα 
όπως άναπνεύση περιδιαβάζω·/ ύπό τήν σκιάν μεγά
λων δένδρων. Ό  παιδαγωγός τότε παρατηρήσας τήν 
ευαρέσκειαν, ήτις έζωγραφεΐτο εις τήν μορφήν τοϋ 
νεαροϋ πρίγκιπος, έρωτα;

— Είοθε λοιπόν εύχαριστημένος, Υψηλότατε, άπό 
τόν περίπατον αύτόν;

— Βέβαια, αποκρίνεται έκείνος, τά δένδρα τούλά- 
χιστον δέν έκφωνοΰν λόγους όταν περνώ.
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ΙΣΠΑΝΙΚΟΙ ΣΤΙΧΟΙ
¡¡{ν-ΆΆ

1
Δύο φιλιά βαθειά ή καρδιά μου χλεΓ 
Όπου μέ βασανίζουν ολοένα :
Τό υστερνό τής μάνας μου φιλί 
Καί τό φιλί τό πρώτό μου 'ς εσένα.

2
"Αχ! δ ’δικός σου ερως ταύρος εινε·
Όπου κι' ά\ τόν καλέσουν τρέχει εκεί.
"Αχ! κ.' ή ’δική μου αγάπη πέτρα εινε'
Όπου κ·.' άν τήνε ρίξουν στέκει εκεί.

■\Λ.ννν\ΛΛ. ■\Λ.νν'υ*-ν-

ΕΔΩ Κ' ΕΚΕΙ

"Α ν τίθ εσ ις .

Ό  λόγος περί κακολόγου γυναικός ή εις τραγωδέ’ 
εξαίρετα:

— Τί κακή γλώσσα!
— Και τί λαμπρός λάρυγγας.

'Α ρ ιθ μ η τ ικ ή .

Μεταξύ διδασκάλου καί μικρού μαθητου:
— Έπτά καί τρία πόσα κάνουν;
— "Ενδεκα!
— Πρόσεξε καλά!
— Δώδεκα!
— "Οχι! Για λογάριασε μήπως κάνουν δέκα;
— Ά  μπα, δάσκαλε' πέντε καί πέντε κάνουν 

δέκα.

Έ ν  υ π ο δ η μ α τ ο π ο ιε ία ) .

— Τά παπούτσια που μοϋστειλες είνε μικρά.
— Κύριε, τά παπούτσια δεν είνε μικρά, τά πόδια 

σας είνε μεγάλα.

Λ ο γ ι κ ώ τ α τ ο ν .

‘Εν σχολείο:
Δ ιδ ά σ κ α λ ο ς : Διατί ή θάλασσα εινε αλμυρά: 
Μ α θ η τή ς : Γιατί είνε μέσα πολλαίς σαρδέλ7,αις.

Τ ύ χ η .

Πτωχός τρ=μων έκ του ψύχους βλέ-ων οικίαν 
πλουσίου καιομένην :

— Νά άνθρωπος πού έχει τύχη!

'  Ε π ίγ ρ α μ μ α .

Είς Κυρίαν μή φέρουσαν πάντοτε δίοπτρα: 
Έ σ ύ  κ α ί δ ίχως τά  γυα λ ιά  θαρρώ πώ ς βλέπεις πάλι 
Κ α ί κάποτε φορεΓς γυα λ ιά  γ ια  νά  σε βλέπουν άλλοι.

ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΆννΛ φκΑΆνυ

Έ κ  τ ο ύ  ά ρ τ ι  έ κ δ ο β έ ν τ ο ς  ύ π ό  τ ό ν  τ ί τ λ ο ν  ” . - ί ν ε υ  ϊ α τ ρ ο ΰ  β ι β λ ι α ρ ί ο υ  τ ο υ  ή μ ε τ έ ρ ο υ  σ υ ν ε ρ γ ά τ ο υ  κ .  Θ .  X .  Φ λ ώ ρ α  ερα- ν ι ζ ό μ ε Ο α  τ ά ς  έ ξ τ , ς  χ ρ η σ ι μ ω τ ά τ α ς  ο δ η γ ί α ς  π ρ ό ς  π ρ ό χ ε ι ρ ο ν  β ε ρ α π ε ί α ν  χ , ι υ μ ά τ ω ν ,  ά η ο ψ ν ξ β ω ν ,  κ α ί  π ρ ό ς  ε ξ α γ ω γ ή ν  ξ έ 
ν ω ν  σ ω μ ά τ ω ν .

Κ Α ΥΜ Α Τ Α

Είς τά καύματα καταστέλλομεν πρώτον τας φ7.ο- 
γας καί βρέχομ,εν ταχέως τά φορέματα με ψυχρόν 
ίίδωρ, έπειτα δέ όφειλομεν νά τά κόψωμεν μέ ψα- 
λίδα καί δχι νά τά έκδάλωμεν κατά σειράν. Τάς οέ 
φλύκταινας πρέπει νά κεντώμεν, ώστε νά έκκενωθή 
τό έν αύταϊς ύγρόν καί τάς καυτηριασθείσας θέσεις 
ν'άλείφωμεν διά καθαρού λίπους ή έλαίου (βαζελί
νης), κατόπιν δέ νά έπιπάσσωμεν έπ’ αύτών άλευ- 
ρον, κόνιν ανθράκων ή διανθρακικοϋ νατρίου καί τέ
λος νά τάς καλύπτωμεν μέ μαλακόν ύφασμα ή βάμ- 
δακα.

Τό δωμάτιον πρέπει νά είνε πάντοτε θερμόν. Θερ
μά επίσης καί τά ποτά, τά όποΤα δίδομεν εις τόν 
παθόντα πρός πόσιν.

Ά λλά  τούς καυτηριασθέντας δι' ισχυρών έξεων ή 
άλλων καυστικών χημικών ουσιών πρέπει πρώτον 
νά περιδρέχωμεν μέ άφθονον ύδωρ καί έπειτα να 
έπαλείφωμεν μ.έ Ιλαιον, λΤπος κτλ.

 ΟδίφΟΟΟ----
Α Π Ο Ψ ΥΞ ΕΙΣ

"Οσα μέλη υπήρξαν εκτεθειμένα έπί πολλήν ώραν 
είς τό ψύχος καί έπάγησαν πρέπει νά τά τρίδωμεν 
μέ χιό να ή μέ ϋγρά καί ψυχρά υφάσματα. Οί τοι- 
οϋτοι ασθενείς πολύ βλάπτονται καί διατρέχουν μά
λιστα τόν έσχατον κίνδυνον, έάν τούς φέρωμεν άμέ- 
σως πρό τής πυράς, διά νά τούς θερμάνωμεν.

 Κ !* » !--- -
Ξ ΕΝ Α  Σ Ω Μ Α Τ Α

Ε ίς τούς οφ θα λμ ο ύς: Νά μή τούς τρίδωμεν, 
άλλά νά καμμύωμεν αυτούς μόνον ολίγον καί νά 
προσπαθώμεν ν' άναστρέψωμεν πρός τά άνω τό βλέ- 
φαρον διά νά έξαγάγωμεν τοιουτοτρόπως μέ ευκο
λίαν τό ξένον σώμα. Τούτου γενομένου, δυνάμεθα ν’ 
άποπλύνωμεν τόν οφθαλμόν μας επανειλημμένος μέ 
ψυχρόν ύδωρ.

Ε ίς  τά  ώτα, τήν ρ ίνα  κτλ. Κατά πρώτον ό- 
φεί/,ομεν νά έπιοιώξωμεν τήν έκ τών οργάνων τού
των εξαγωγήν του ξένου σώματος διά τής χρήσεως 
του ύδατος, έάν ομω; δέν έπιτυγχάνωμεν, πρέπει νά 
τρέξωμεν αμέσως πρός τόν ιατρόν.

Ε ις  τόν 7. α ι μ ό ν : Κράτησαν τόν παθόντα άπό 
τήν μύτην κλεισμένην, θέσον τμήμα φελλού μεταξύ 
τών έόόντων του καί δοκιμασον νά έξαγάγης τό ξέ
νον σώμα διά τών δακτύλων σου' γαργάλισον τόν φά- 
ρυγγα διά νά προκαλέσης εμετόν. Θέσον κατόπιν 
τόν παθόντα πρηνή επί ιής τραπέζης ή έπί τού δα
πέδου καί κτύπα με τόν γρόνθον σου δυνατά τήν ρά- 
χιν του. Μή άργής ομως νά προσκαλέσης καί τόν 
ιατρόν!

'Εν  'Α θή ν α ι σ  τ χ  τ ο ν  τ ν π ο γ ρ α φ τ ί ο ν  r<3r Κ α τ α σ τ η μ ά τ ω ν  ΛΝΕΪΤΙ1 KtiVSTANTI \ IAOV 1889 — 1621


