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Έξαχολούθησις τοϋ κηρύγματος. — Τό ύπουργίΐον 

καί αί διαθέσεις του. — Ό  Τόμος.— Ή πρώτη Σύνσ- 
6ος καί ή 'Γωσσία. — Κωλέττης καί Ό Ο ω ν . — Οί ευ
φυείς τοϋ Παυσίλυπου. — Σπάνις αρχιερέων. — Τυπο
γραφικόν λάθος καταχθόνιον. - Τό ζήτημα τής διαδοχής.

Τά γεγονότα άτινα διηγήθημεν άναφέρονται 
εις τήν πρώτην περίοδον τοϋ σταδίου τοϋ 11α- 
πουλάκη, ήτις διήκει μ-έχρι τοϋ 1851. Κατά 
τό διάστημα τοϋτο φαίνεται δτι έξηκολούθησεν 
έκ διαλειμμάτων τό κήρυγμά του καί μετά 
τήν άρνησιν τής Συνόδου καί οτι έπεσκέφθη 
πλήν τών μνημονευΟεισών καί άλλα ; έκ τών 
όμορων επαρχιών τής Πελοποννήσου. Νύξεις περί 
τούτου δέν ύπάρχουσι, διότι τότε ή προσοχή 
τού τύπου καί τού κοινού τής πρωτευούσης 
άπερροφάτο ύπό τών άλλων σπουδαιότερων γε
γονότων τής έσωτερικής πολιτικής καί ύπ ο του 
κατά τό 1850 άναφυέντος σοβαρού διεθνούς 
έπεισοδίου τού Ιουδαίου Πατσιφίκου, τού άπο- 
λήξαντος εις τόν αυθαίρετον αποκλεισμόν τού 
Πειραιώς παρά τού άγγλου στολάρχου ΙΙάρκερ. 
Ά λλω ς τε τό κήρυγμα τού μοναχού ήτο άκόμη 
μεμετρημένον, ε'λειπεν άπ’ αύτοϋ ή δέν διεφαί- 
νετο άκόμη δ ύποκεκρυμμένος πολίτικος σκοπός 
καί ή έν τα ΐς έπαρχίαις παραγομένη ές αύτοϋ 
έντύπωσις άκόμη δέν είχε προσλάβει τον κατό
πιν έκδηλωθέντα επικίνδυνον καί αύτόχρημα 
στασιαστικόν χαρακτήρα.

Κατά τό 1851 έχορηγήθη εις τόν μοναχόν 
ή άδεια τού κηρύγματος παρά τής Συνόδου. 
Βραδύτερου, μετά τόν έπελθόντα αναβρασμόν, 
εφημερίδες τινές έκ τών αντιπολιτευόμενων 
έκάκιζον τό τότε ύπουργείον ώς εΰνουν πρός τόν 
Χριστόφορον καί διά τούτο επίτρεψαν αύτώ το 
κήρυγμα. Τό ύπουργεϊον έν ε’τει 1851 συνέκειτο 
ώς έξής· πρόεδρος τοϋ υπουργικού συμβουλίου 
καί ύπουργός έπί τών ναυτικών ητο ό ναύαρχος 
Ά ντ. Κριεζής, ύπουργός τών οικονομικών b 
Δ. Χριστίδης, ύπουργός τών στρατιωτικών b Σ.

ΤΟΜΟΣ Κ/.'. 1889.

Μίλιος. ύπουργοί δέ τών εσωτερικών, τών εξω
τερικών, τών εκκλησιαστικών καί τής δικαιο
σύνης μέχρι τής 30 ’Απριλίου οί Γ. Νοταρας,
II. Δηλιγιάννης, Ν. Κορφιωτάκης καί Α. Πάϊ- 
κος, άπό δέ τής 10 ’Απριλίου μέχρι τέλους τού 
ε'τους οί Δ. Μελετόπουλος, Α. Πάικος, Π. Βάρ- 
βογλ.ης, I. Δαμιανός Έκ τών προσώπων τού
των άνευρίσκομεν τφ  όντι καί τινα άνήκοντα 
εις τάς τάξεις τών Ναπαίων, τούτέστι τού κόμ
ματος τών 'Ρωσσοφρόνων, οΐτινες έθεωρήθησαν 
αν ούχί ώς είσηγηταί τούλάχιστον όμως ώς 
εύνοούντες τό κίνημα, διότι ρωσσόφρονες έθεω- 
ροϋντο οι ύπουργοί Πάικος καί Σπύρος Μίλιος. 
ΙΙλ.ήν καί έάν ύποθέσωμεν ποιάν τινα άνοχήν 
κατ’ άρχάς, δτε τό πράγμα ήτο άσήμαντον, ή 
δεδοκιμασμένη άφοσίωσις τών είρημένων άνδρών 
πρός τον θρόνον αποκρούει πάσαν ύπόνοιαν περί 
έπιβουλής.

Άλ.λά πρόςμείζονα κατανόησιν τών συμβάν
των δέον νά προταχθώσι πληρυφοοίαι τινές περί 
τών τότε πολιτικών περιστάσεων.

Έ κ τών φλογερωτατων ζητημάτων τή ; επο
χής εκείνης ήτο τό τού Τόμου λεγόμενον δη
λαδή τό τοϋ αυτοκέφαλου τής 'Ελληνική; ’Εκ
κλησίας. Τό ζήτημα αύτό .»ερί τής ίδρύσεω: 
άνεξαρτήτου Ελληνικής Εκκλησίας άνεκινήθη 
άπό τού: πρώτους χρονους τής Άντιβασιλείας 
καί έγένετο αφορμή οπω: έκδηλωθώσιν εν Έλ- 
λάδι αί πρώται άντιδυναστικαί τάσεις. Ή  
Άντιβασιλεία ούχί έμφρόνιος σπεύδουσα προκει- 
μένου περί πράξεως σοβαρά; καί θιγούσης τάς 
βαθείας θρησκευτικά; πεποιθήσεις τοϋ λαού 
προέβη κατά τόν Ιούλιον τού 1833 εις σύγκλη- 
σιν συνόδου τών έν Έ λλάδι διω ρισμένων ή καί 
παρόντων άρχιερέων, συνε’λθοϋσαν εί; Ναύπλιον 
καί τήν 4 Αύγουστου έδημοσιεύθη ή περί ανε
ξαρτησίας τής Ελληνικής ’Εκκλησίας διακή- 
ρυξις, ή καθιεροΰσα ώς κοσμικόν αρχηγόν τής 
'Ορθοδόξου έν Έλλάδι 'Εκκλησίας τόν πρε- 
σβεύοντα τό καθολικόν δόγμα βασιλέα καί άνα- 
θέτουσα τήν διοίκησιν καί τήν πνευματικήν 
εξουσίαν εις πενταμελή σύνοδον αρχιερέων παρά 
τού βασιλέως διοριζόμενων. · Ή έπί τούτω δυς- 
αρέσκεια τού λαού ϋπήρξεν έυφανής, έπιδεικτι- 
κωτέρα δ' έτι έξεδηλώθη ή απαρέσκεια τή ;
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'Ρωσσίας διότι ότε τήν 6 Αύγουστου έορτήν 
τής Μεταμορφώσεως έγένετο ή έπίσημος έγκατά- 
στασις τής πρώτης Ίεράς Συνόδου, μόνα τά 
τηλεβόλα των έν Ναύπλιο» ναυλοχούντων ρωσ- 
σικών πλοίων έσίγησαν έν τώ  ¡/.έσω των έορτα- 
σίμων πυροβολισμών καί μόνον αυτών οί ιστοί 
έφαίνοντο γυμνοί σημαιών, την δέ διαγωγήν ταύ- 
την τών Ρώσσων έπεδοκίμασεν άνεπιφυλάκτως 
ό λαός. Ή  τοιαύτη απότομος άπόσπασις τής 
έν Έλλάδι 'Εκκλησίας από τής έν Κωνσταντι- 
νουπόλει κοινής μητρός καί ή  έκκλαίκευσις τών 
μοναστηρϊων κατά τόν. αυτόν χρόνον διενεργη- 
θεΐσα έθεωρήθησαν παρά του πλήθους οίονεί ασε
βής έπέμβασις τής Άντιβασιλείας εις τά θρη
σκευτικά του ε"θνους αισθήματα, ή δέ δυσαρέ
σκεια δεξιώς ύποθαλπομένη ύπό τής όωσσικής 
πολιτικής προέβη καί μέχρι του σχηματισμ.οϋ 
μυστικής έταιρίας καθ' υπόδειγμα τής τών Φι
λικών διοργανωθείσης καί σκοπόν έχούσης την 
περιφρούρηοιν τής ορθοδοξίας.Ή άντίδρασις άπε- 
κτα μείζονα έτι σημασίαν έκ τής φήμης καί 
τής ισχύος του ένδοξου Κολοκοτρώνη, δστις έκ 
πεποιθήσεω; άποκλίνων ποός τήν 'Ρωσσίαν καί 
έ’χων άλλως τε δικαίας άφορμάς παραπόνων 
κατά τής Άντιβασιλείας, σκαιώς παραγνωρισά- 
σης τάς μεγάλας αύτοϋ πρός τό Έθνος έκδου- 
λεύσεις, άνέλαβε την διεύθυνσιν αύτής. Έ τ ι 
μάλλον δ' έξήψε τά πνεύματα ή άπάντησις του 
πρίγκηπος Νεσελρό>δ πρός έπιστολήν άπευθυν- 
θεΐσαν αύτφ παρά του Κολοκοτρώνη, δι’ ής ό 
(ιώσσος πρωθυπουργός διατρανών τό ενδιαφέρον 
του Τσάρου ύπέρ του όμ-οδόξου ελληνικού λαού, 
συνίστα εις τούς Έ λληνας έμμονήν καί πίστιν 
εις τά  δόγματα τής θρησκείας των. Ή  άπάντησις 
αΰτη, ής πολυάριθμα διενεμ-ήθησαν άντίγραφα, 
έθεωρήθη ώς παρόρμησις τού κραταιοΰ προστά
του πρός τούς ύπερμάχους τής 'Ορθοδοξίας καί 
έπέτεινε τόν ερεθισμόν, ούτινος επακόλουθα ύπήρ- 
ξαν ή γνωστή δίκη καί καταδίκη τού γηραιού 
στρατάρχου τής Πελοποννήσου καί ή έν Νίάνη 
έκραγεϊσα στάσις.

Έν τούτοις τό ζήτημα περί τού αύτοκεφάλου 
τής Ελληνικής Εκκλησίας ε”μενεν έπί πολλά 
έτη έκκρεμές, μ.ή έπερχομ.ένου συμβιβασμού 
παρά τάς έκάστοτε διενεργουμ.ένας διαπραγμα
τεύσεις μεταξύ τής Ελληνικής κυβερνήσεως καί 
τού έν Κωνσταντινουπόλει Πατριαρχείου.

Τό α ύτοκέφαλον έθεσπίσθη καί ύπό τού Συν
τάγματος τού 1845, όπερ διά τού άρθρου 2 
έχοντος άπαραλλάκτως όπως καί τό όμοιάριθ- 
μον άρθρον τού νύν έν ισχύ; Συντάγματος, πλήν 
τού τελευταίου κώλου, ώριζεν ότι: «ή ορθόδο
ξος Εκκλησία τής Ελλάδος κεφαλήν γνωρί- 
ζουσα τόν Κύριον ημών Ίησούν Χριστόν υπάρ
χει άναποσπάστως ηνωμένη δογματικώς μετά 
τής έν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλης καί πάσης

άλλης όμοδόξουτού Χριστού Εκκλησίας, τη 
ρούσα άπαραλλάκτως ώς έκεϊναι τούς τε ιε
ρούς άποστολικούς καί συνοδικούς κανόνας καί 
τάς ίεράς παραδόσεις- είνε δέ αυτοκέφαλος ενερ
γούσα ανεξαρτήτως πάσης άλλης Εκκλησίας 
τά κυριαρχικά αύτής δικαιώματα καί διοικεϊ- 
ται ύπό Ίεράς Συνόδου αρχιερέων.»

Τά 1846 μάλιστα κατά τήν πρώτην βου
λευτικήν περίοδον έγένετο σκέψις καί έργασία 
προκαταρκτική πρός καταρτισμόν καί έπιψή-

Ϊισιν τού περί τής Ίεράς Συνόδου νόμου, τότε 
έ συνέβη καί τό έξής άξιοσημείωτον. Ό  πρω

θυπουργός Κωλέτης μ,ετέβη εις τ ' ’Ανάκτορα 
όπως συνεργασθή μετά τού βασιλέως, λόγου δέ 
γενομ-ένου περί τού νομοσχεδίου, ό άοίδιμος 
Όθων έφάνη κατά τήν συζήτησιν τόσον έγ- 
κρατής τού θέματος καί τόσον κατά βάθος μ.ε- 
λετήσας τά πρός αύτό σχετικά, ώστε ό Κω
λέτης, οστις καίπερ ευφυής καί νοήμων δέν 
ήτο όμως φιλόπονος, έδέησε νά δμολογήση ότι 
δέν ήτο έπαοκώς προπαρασκευασμένος διά τήν 
τοιαύτην συζήτησιν καί παρεκάλεσε τόν βασι
λέα νά καταρτίση αύτός όπως έκρινε κάλλιον 
τον νόμον. ’Αλλά τά παρεμπεσόντα γεγονότα 
άνέκοψαν τήν νομοθετικήν ταύτην ένέργειαν, 
έν τώ μεταξύ δέ οί Ρωσσόφρονες δέν έπαυσαν 
άντενεργούντες έκ συστηματικής παραδόσεως 
κατά τής χειραφετήσεως τής ελληνικής έκ- 
κλησίας, ήν ή Ρωσσία διά λόγους σχετιζομέ- 
νους πρός τά τότε πολιτικά της σχέδια άπέκρουεν, 
έπιθυμούσα ΐνα πάντες οί έν τή ιλλυρική χερσον- 
νήσω ορθόδοξοι λαοί ύπάγωνται ύπό τήν άμε
σον πνευματικήν έξουσίαν τού έν Κωνσταντι- 
νουπόλει πατριαρχείου. Ή  Μεγάλη Εκκλησία 
έπίσης ούχί προθύμως έστερξεν ν' άπαύ.λοτριωθή 
τών ανέκαθεν καθιερωμένων κυριαρχικών αύτής 
δικαιωμάτων, καί αϊ διαπραγματεύσεις διήρ- 
κεσαν μέχρι τού 1850 έως ου νά πεισθή αΰτη 
όπως έκδώση τόν άναγνωρίζοντα τό αύτοκέ- 
φαλον τής άρτισυστάτου Εκκλησίας τής Ε λ 
λάδος συνοδικόν Τόμον. Καί ώς πρός τούς ορούς 
τούς έμπεριεχομενους έν τώ Τόμω καί ύφ’ οΰς 
ή Μεγάλη Εκκλησία παρείχε τήν συναίνεσίν 
της σφοδρός διεξήχθη έπί αρκετόν χρόνον έν 
Άθήναις άγων μεταξύ τών έξ εύλαβείας ή έκ 
πολιτικού συμφέροντος ύποστηριζόντων τά  πα
τροπαράδοτα δίκαια τής κορυφαίας καί άρχαιο- 
τάτης τού Γένους Εκκλησίας, οΐτινες ήσαν τρό
πον τινά  οί Παλαιορθόδοξοι καί τών κηρυσ- 
σομ.ένων ύπέρ τής πλήρους άνεξαρτησίας τής 
έν Έλλάδι Εκκλησίας, οΐτινες έθεο»ρούντο νεω- 
τερισταί. Οί κυριώτεροι τών τελευταίων τού
των ήσαν ό Θεόκλητος Φαρμακίδης, ό δημ.ο- 
σιεύσας καί τόν .’Αντίτομον εις άπάντησιν τού 
Τόμου, άντεπεξελθών έρρωμένω·. κατά τών έν 
αύτώ έπιφυλάξεων, αϊτινες κατόπιν ήρθησαν
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παρά τού Πατριαρχείου καί τινες άλλοι λό
γιοι, οϋς δ ΛΙώγ, τό οργανον τών Ναπαίων 
άπεκάλει είρωνικώς «ευφυείς τού Παυσιλύπου», 
ώς συχνάζοντας εις τό οΰτως άποκαλούμενον 
καφενείον, κείμενον έν ή θέσει εύρίσκεται νύν 
τό Πολυτεχνεΐον καί εξοχικόν τότε θεωρούμ.ε- 
νον, διότι ή  κυρίως πόλις τών ’Αθηνών έληγε 
τότε εις τά Κανόνια, ήτοι εις τόν στρατώνα τού 
πυροβολικού κείμενον έκεϊ όπου νύν εύρίσκεται 
τό ξενοδοχεΐον τού Στέμματος.

Ή έπίσημος άναγνώρισις τής αύτοκεφάλου 
Ελληνικής Εκκλησίας έπεΐγε τότε τά  μέγιστα, 
καθότι αί πλεΐσται τών έπισκοπών τού Κράτους 
ήσαν κεναί, άποθανόντων βαθμηδόν τών πα
λαιών ιεραρχών τών ύπό τής έν Κωνσταντινου- 
πόλει έκκλησίας χειροτονηθέντων νέοι δέ άρχι- 
ερεϊς δέν ήδύναντο νά χειροτονηθώσιν ύπό τής 
έν Έλλάδι Εκκλησίας πρό τής κανονικής άνα- 
γνωρίσεως αύτής έπε ιδή άλλως ή έκκλησιαστική 
αΰτη διαφορά ήδύνατο ν' άπολήξη εις σχίσμα.
Ή  σπάνις τών αρχιερέων ήτο τοιαύτη, ώστε 
ότε μετά τήν λύσιν τού ζητήματος κατηρτίσθη 
ή πρώτη μ.ετά τόν νόμον 'Ιερά Σύνοδος, μόλιο 
ύπήρχονοί πρός καταρτισμόν αύτής άπαιτούμενοι 
πέντε άρχιερεϊς, οΐτινες ήσαν δ μητροπολίτης 
’Αθηνών Νεόφυτος, δ μητροπολίτης Σύρου καί 
Τήνου Δανιήλ, δ αρχιεπίσκοπος Κορίνθου Ιωνάς, 
δ έπίσκοπος Καλαβρύτων καί Αίγιαλείας Βκρ- 
θολομ.αίος καί δ έπίσκοπος Οίτύλου Προκόπιος. 
Τήν σπουδήν δέ τής Κυβερνήσεως καταδεικνύει 
τό γεγονός ότι δ περί τής Ίεράς Συνόδου νόμος 
συνταχθείς ώς λέγεται παρ’ Οίκονόμ.ου τού ές 
Οικονόμων, είσαχθείς εις τήν βουλήν τήν 4 ’Ιου
νίου παρεπέμφθη άμίσως εις εισηγητικήν έπ ι- 
τοοπήν σχημ.ατισθεΐσαν τήν έπομένην καί έψη- 
φίσθη τήν 7 τού αυτού μηνός μ.ετά συζήτησιν 
μ,όνον δίωρον.

Ή  τοιαύτη λύσις άπήρεσκεν εις τον λαόν, ος- 
τις ραδιουργούμενος καί ύπό τής πολιτικής δυσ- 
πίστως είχε πρός τήν νέαν διαρρύθμισιν τής θρη
σκευτικής έξουσίας. Διά τούτο ότε άμ-έσως μετά 
τήν έγκατάστασιν τής Συνόδου ήρχισαν άλλε- 
πάλληλοι διορισμοί καί χειοοτονίαι αρχιερέων, 
καίτοι οί έκλεγέντες ήσαν κληρικοί ένάρετοι καί 
εύπαίδευτοι ύπ’ αύτής τής κοινής γνώμ.ης ύπο- 
δεικνυόμενοι, οίοι δ Πατρών καί κατόπιν ’Αθη
νών γενόμενος Μισαήλ δ Άποστολίδης, δ Μαν- 
τινείας Θεοφάνης δ Σιατιστεύς, δ Καλλίνικος Κα- 
στόρχης καί άλλοι, δέν έλειψαν έπίβουλοι περί 
σιμωνίας διαδόσεις καί σπερμολογίαι. Χαρακτη
ριστική είνε καί ή ύπό τού Λ'ιώγος γινομένη 
στρέβλωσις τού ονόματος τού τελευταίου τότε 
χειροτονηθέντος άρχιεπισκόπου Λακωνίας. Ό 
χειροτονηθείς έκαλεΐτο Σασανάς τό έπώνυμον. 
δ δέ Αίων άναγγελλων τήν χειροτονίαν έγρα- 
φεν « Τήν παρελθούσαν Κυριακήν έτελέσθη έν

τφ  ναφ τής Ά γιας Ειρήνης ή χειροτονία τού 
αρχιεπισκόπου Λακεδαίμονος κ. Σ α ια ι  ά . » Ά ν  
τήν μεταβολήν διέπραξαν άκουσίως οί στοι- 
χειοθέται, ώς ένίοτε συμ.βαίνει, τό τυπογραφικόν 
αύτό παρόραμα ήτο όντως καταχθόνιον εις τήν 
περίστασιν ταύτην. Ά λ λ ’ όμ.ως ή ορθόδοξος δυ- 
σμ-ένεια τής ρηθείσης έφημ.ερίδος πρός τά θρη
σκευτικά έν γένει τής κυβερνήσεως μέτρα ητο 
τόσον δεδηλωμένη, ώστε παρέχει τό ένδόσιμ.ον 
πρός εύλογον εικασίαν ότι κακεντρεχής πρόθεσις 
μάλλον ή παρόραμα έπήνεγκε τήν στρέβ'λωσιν.

Έτερον ζήτημα λίαν σοβαρόν καί ένδιαφέρον 
τό έθνος ήτο τό τής διαδοχής. Ή  άτεκνία τού 
βασιλικού ζεύγους τής Ελλάδος ήτο πλέον α
ναμφισβήτητος, κατά δέ τά  συμφωνηθέντα ή 
διαδοχή τού ελληνικού θρόνου έν περιπτώσει 
χηρείας αύτού έμελλε νά περιέλθη εις τόν αδελ
φόν τού Όθωνος, πρίγκιπα Λουΐτπόλδον, τόν 
νύν έν Βαυαρία άντιβασιλεύοντα, καί τούς απο
γόνους αύσού. Ούτος όμως νυμφευθείς έν έτει 
1844 τήν Αύγούσταν θυγατέρα τού μεγάλου 
δουκός τής Τοσκάνης, ρητήν ύπέγραψε συμφω
νίαν όπως τά έκ τού γάμου τούτου γεννηθησό- 
μενα. τέκνα πρεσβεύωσι τό καθολικόν θρήσκευμα, 
τό τοιούτο δέ άντέκειτο εις τό 40ον άρθρον τού 
Συντάγματος τού 1844, άπαιτούντος ΐνα οί 
διάδοχοι τού ελληνικού θρόνου πρεσβεύωσι τήν 
θρησκείαν τής Ανατολικής 'Ορθοδόξου τού Χρι
στού Έκκλησίας. Επομένως ώς επίδοξος διάδο
χος προεβάλλετο δνεώτερος τού 'Οθωνος αδελφός 
Άδαλβέρτος, έπίτηδες δέ ό βασιλεύς μετέβη 
εις Βαυαρίαν κατά Ιούλιον τού 1850 καί παρέ- 
μεινε μ.έχρι τού Μα'ιου τού έπομένου έτους κυ
ρίως όπως κανονίση τό ακανθώδες αύτό ζήτη
μα τής διαδοχής. Καί έλύθη μ.έν τούτο βρα- 
δύτερον διά τής έν Λονδίνιρ ύπογραφείσης τήν 
8 νοεμ.βρίου 1852 συνθήκης ¡/.εταξύ τών τριών 
προστατίδων Δυνάμεων, τής Βαυαρίας καί τής 
Ελλάδος, δι’ ής άπεφασίζετο οτι «οί πρίγκι
πες τού Βαυαρικού οίκου, οί καλούμενοι ύπό τής 
συνθήκης τού 1832 καί ύπό τού Ελληνικού 
Συντάγματος εις τήν διαδοχήν τού Στέμματος 
τής Ελλάδος έν περιπτώσει καθ’ ήν ό βασιλεύς 
"Οθων άποβιώσει άνευ κατ’ εύθεΐαν γραμμήν 
γνησίων καί νομίμων άπογόνων, δέν δύνανται 
ν' άναβώσι τόν θρόνον τής 'Ελλάδος είμή συμ.- 
μορφούμενοι μέ τό άρθρον 40 τού Ελληνικού 
Συντάγματος. »  Πλήν αί τοιαύται έναντιότη- 
τες καί χρονοτριβαί έξήπτον έτι μάλλον τήν 
κρυφίαν δυσαρέσκειαν καί ανησυχίαν τού έθνους 
ζηλοτύπου πάντοτε περί τήν διατήρησιν τής 
πατροπαραδότου θρησκείας του καί διακαώς 
ποθούντος νά ίδη μίαν ημέραν έπί τού ελληνι
κού θρόνου βασιλεύοντα ορθόδοξον ηγεμόνα, ό- 
νειρον συνδυαζόμενον πρός τά ς έπαγγελίας άρ- 
χαίων χρησμών, εις ών τήν έπικειμένην έκπλή-
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ρωσιν είλικρινώς ¿πίστευε·/. “Ισως 81 συνέτεινον 
εις έπαύξησιν τής δυσαρέσκεια; του καί τινες 
σκευωρίαι τή  έπιβούλω είσηγήσει τή ; ξένη; πο
λ ίτ ικη ; διενεργούμεναι, ώς έπί παραδείγματι 
αναφορά κυκλοφορούσα έν Σύρω κατά τά ; ημέ
ρας εκείνα; έπί σκοπώ νά όρισθή διάδοχο; του 
θρόνου ό Άδαλβέρτο; καί άνευ τη ; έκ του Συν
τάγματος υποχρεωτική; αύτοϋ έξωμόσεως του 
δυτικού δόγματος, οπερ έπρέσβευεν.

( Έ π ι ζ α ι  σ ν ν / χ ζ ι χ . )
Χ α ρ α λ α μ π η ε  Λ ν κ ι ν ο ϊ .

v w w .w s * | |  Φ

Χ Α Ρ Α Λ Δ Ο Σ
Ο ΗΓΕΜΩΝ ΤΩΝ ΒΑΡΙΑΓΩΝ 

ΒυζαντινΟν ισ τόρημα .

. (Συνέχεια ίοε προηγούμενον φύλλον).
Τά λοιπά σκεύη (τρόπαια καί διάφορα ένση

μα) τά τε  χαμ π ιδ ιχ τό ρ ια  (τά  σήματα τά  φερό- 
μενα ύπό τοϋ(campiductores, ήτοι γυμναστών των 
στρατιωτών) καί τά  .Ιάδουρα  (λάβαρα) καί tri
a r a  (γενική έκφρασις έκ του: insignia, άλλ’ ί- 
δίω ; όθόναι, φέρουσαι έπεικονισμένην τήν προ
τομήν του ¡ϊασιλέω;) έστησαν υποκάτω τών 
προρόηθέντων σκευών, κρατούμενα καί ταϋτα 
ϋπό τών έΑατών του πρώτου όρομωνίου  (κω
πηλατών του πρώτου δρόμωνος). Οί έλαται ού- 
τοι έφόρεσαν γ <5>· τα γμα τ ιχώ ν  (τών άνηκόντων 
εί; τά ; τάξει; τη ; τε βασιλική; φρουρά; καί τη; 
δημοτική;, διατελούσης ϋπό τόν Έπαρχον τή ; 
πόλεω;) τά γρουνόα τα  ά.ΙΛ άίιμα  (πολυτελή 
ένδύματα).

Έξωθεν τών β ή ./ ω ν  (  τριττή ή τή ; λέξεω; 
ταύτη ; σημασία, ήτοι α\) τά ποό τών θυρών 
παραπετάσματα· β') αύταί αί Ούραι· καί γ '.) 
αί διάφοροι τών μεγιστάνων τάξει;, αϊτινε; 
είσήρχοντο αιρόμενων τών παραπετασμάτων καί 
άναπεταννυμένων τών Ουρών. Ενταύθα πρό
κειται περί τών παραπετασμάτων), κα ί άνω
θεν τών άναβάθρω ν  (βάθρων) έστησαν οί Afa}·- 
.Ια β ϊτα ι (^αβδοϋχοι έκ του: raanus, χειρ κ α ί: 
claves, ξιαβδος, προηγούμενοι του Αύτοκράτο- 
ρο;, ιό; οί ’Ρωμαίοι lictores, καί τήν Οδόν άνοί- 
γοντε; διά του πλήθου;), φοροϋντε; σκαραμάγ- 
για καί τά έαυτών σπαθία.

Μετά δέ τούτου; έστησαν οί τής μεγάλη; 
'Εταιρία/: (τά ; έταιρία; άπετέλουν οί άλλο- 
γενεϊ; δορυφόροι του Ά νακτος κα ί τών ’Ανα
κτόρων Περσαι, Χάζαροι, Φράγκοι, "Αγγλοι, 
κτλ. ησαν δέ τρεϊ;, ή  μεγάλη, ή  μέση, καί 
ή μικρά. Ό αρχηγό; τή ; πρώτη; έκαλεϊτο 
Έταιριάρχη; ή καί Εθνάρχη;) Μακεδόνε;, 
έπί τών Έσωψορίων (χιτώνων) φέροντε; σπαθία

ζω στίχ ια  (έκ τελαμώνο; έξαρτώμενα) καί άρ- 
γυρά, μετά λοφίων διαχρύσων, βαστάζοντε; 
καί σκουτάρ ια  (άσπίδα; έκ τού : scutum) χρυσά 
καί χαλκόχρυσα καί σιδηρά, ώ ; καί μονοπ ε - 
Αυχα (πελέκει; έχοντα; μίαν άκμήν) καί τσι- 
χούρ ια  (πελέκει; άμφιστόμου;).

Κάτωθεν δέ τών αυτών άναβάθροίν έστη ή 
μεγάλη Έταιρία καί ή μεσαία, μετά τών Φαρ- 
γάνω ν  (σωματοφυλάκων, είτε έξ Αίγυπτου, 
είτε έκ τών πέραν του Ήξου χωρών) καί 
Χ αζάρων, (γένος ’Αραβικόν έκ τή ; Κιμβρικής 
Χερσονήσου), πάντων φορούντων σπαθία καί βα- 
σταζόντων σκουτάρια. Οί οικιακοί Πρωτοσπα- 
θάριοι έστησαν εί; τήν σω .1εαν,(1  περιφανέστε
ρος τής έκκλησίας χώρο; πρό του Ίεροϋ, ένίοτε 
διά δρυφάκτων περιβεβλημένο;· ένταϋθα τό 
πρό του θρόνου μέρος τή ; αιθούση;), ένθεν κά- 
κεΐθεν, φοροϋντε; σκαραμάγγια πρασινορρόδινα 
καί σπαθία. Μετ’ αυτού; έστησαν οί Σπαθαρο- 
κανδιδάτοι φοροϋντε; σκαραμάγγια πολύχροα 
καί σπαθία, κα ί τά  σπαθαροκανδιδατίκια. Μετ’ 
αύτού; οί Σπαθάριοι, φοροϋντε; καί αύτοί πο
λύχροα σκαραμάγγια καί τά έαυτών σπαθία, 
βαστάζοντε; δέ καί ό ισ τρά .Ι ια  dextralia, πε- 
λέκει; κραδαινομένου; διά τή ; δεξιάς χειρό;). 
Μετ’ αυτούς οί Στράτορες, (έμπροσθοφύλακε;) 
φοροϋντε; σκαραμάγγια Αευχο.Ιάοντα/: (έχοντα 
χρυσοϋ; λέοντα; έπί λευκού έδάφους), καί ετέ
ρων χροιών καί έζεμπ.Ιίων (έκ τοϋ : cxemplutu, 
σχήμα ή διάγραμμα), βαστάζοντε; καί τά  σεγ>α- 
τορ ίχ ια  (ράβδου;, ή  άλλα τοϋ αξιώματος τών 
Στρατόρων ένσημα).

Δεξιώ; δέ πρό; δύσιν, εί; τήν σύμπηξιν τών 
δύο βήλων, έξωθεν άνωθεν τών άναβάθρων, ε~- 
στη τής μεγάλης Έταιρία; (ελλείπει ό Μάγι- 
στρο;), βαστάζων τό χρυσούφαντον σενδέ; βασι
λικόν ψ .Ι ά μ ο υ . Ι ο ν  (είδος σημαία; έκ τοϋ: flam- 
mula, έξ ου καί τό: oriflaramo), ε”νθεν δέ κάκεϊ- 
θεν τών αύτών άναβάθρων ε'ξωθεν τών αύτών 
βήλων έστησαν οί δύο Πρωτοελάται, βαστά- 
ζοντε; τά  χρυσά βασιλικά φλάμουλα καί είθ’ 
οΰτω καθεξής τών δύο Πρωτοελατών δεξιά καί 
αριστερά έστησαν πάντα τά χρυσά αϋρο’χ.έαδα 
(άγνωστα ταϋτα), καί σενδές, καί λοιπά βασι
λικά φλάμουλα, ύπό τών έλατών τών βάσιλι- 
κών δρομώνων βασταζόμενα, φορούντων r<5>- 
τ α γ μ α τ ι χ ώ ι - Γω>* Γ β σ σ ά γ ω »·  γγοιώ»· εά  ά .Μ άξιμα  
(ήτοι τά ; στολά; τών τεσσάρων τοϋ Ιπποδρό
μου φατριών).

Οί δέ όημότα ι τώ ν όιίο μερώ ν  (οί Βένετοι 
καί οί Πράσινοι), καί οί άποστο .Ι ϊτα ι ψάλται 
(έκ τού ναού τών άγιων ’Αποστόλων), δμοίω; 
καί οί άγιοσο/ρΐται (οί τή ; άγιας Σοφίας) έστη
σαν έπί σκάμνων ύψη7.ών, ε'νθεν κάκεϊθεν τών 
αύτών άναβάθρων, εύφημοϋντε; καί άδοντε; 
βασ ι.ΙΙχ ια  (τροπάρια έξυμνοϋντα τού; Βασιλείς)
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Καί οί μέν δημόται έφόρεσαν τά  έαυτών άλ- 
λάξιμα καί χρυσά στεφάνια, βαστάζοντε; καί 
τά έαυτών έρχ ε ίρ ια  (τά καί όθόνια χχ\ ωράρια  
ήτοι χειρόμακτρα, έν οί; οί ε ί; τό Παλάτιον 
είσιόντε; Συγκλητικοί άπεμύττοντο καί άπέ- 
πτυον, λέγουσι τ ’ άρχάϊα σχόλια). Οί δέ άπο- 
στολΐται καί άγιοσοφϊται έφόρεσαν τών ταγ- 
ματικών τά φουνδάτα άλλάξιμα καί τού Σκέ- 
πτου  (τό Σκέπτον άπετέλουν οί ευνούχοι σωμα
τοφύλακες τή ; Αύγούστης, έκ τοϋ: σκέπω καθ’ 
όσον περιστοιχίζοντες αυτήν, άπέκρυπτον εί; τούς 
οφθαλμούς τού πλήθου;) τά  ό.Ιόβ.Ιαττχ (όλο- 
πόρφυρα) καί ύπό ψυαΛίον καμίσια (ήτοι κα- 
μίσια έχοντα φυάλιον, χιτώνας έχοντα; έρεαν ή 
κουκούλαν), καί τά τών ύπουργούντων εί; τά ; 
καμάραc τώ>· ιδλ ’Ακουβίτων (τά ; στοά; τών 
δεκαεννέα τραπεζών, έκ τοϋ άκουμβίζειν, καθ’ 
όσον οί αύτοκοάτορες κατά τινα έπίσημα. γεύ
ματα ουδόλως έκάθηντο, άλλ’ έπερείδοντο έπί 
τών τραπεζών κατά τό άρχαΐον έθιμον, ώ; όη- 
τώ ; μαρτυρεί καί ό Λουίτπράνδο; περί τού με
γάλου συμποσίου κατά τήν ημέραν τ ή ; τού 
Χριστού γεννήσεως).

Ό  Λογοθέτης κατά τήν ημέραν τή ; δοχής 
καί αυτός έφόρεσε λώρον. Ε’ι ; δέ τήν πύλην την 
έξάγουσαν ε’ι; τόν τρίκλινον τών Κανδιδάτων 
έστησαν έσωθεν κα ί έζωθεν οϊ τοϋ 'Αριθμού 
(τών Νουμέρων) άρχοντες, καί αύτοί μετά σκα- 
ραμαγγίων, φοροϋντε; καί τά  έαυτών σπαθία, 
καί βαστάζοντε; σκουτάρια. Ίστέον ότι αύτή 
τή ήμέρα τής δοχής πάντε; οί προρρηθέντίς άπό 
τών πρωτοσπαθαρίων καί έ’ω ; τού εσχάτου άν- 
θρώπου τού φορούντο; σκαραμάγγιον έστησαν 
έκαστος πρό; τό ίδιον τής χροιά; καί τοϋ εξέμ- 
πλου σκαραμάγγιον (ήτοι όμού οί δμοιομόρφω; 
ένδεδυμένοι), ήγουν οί τού; πρασινορροδίνου; αε
τού; φοροϋντε; ένθεν κάκεϊθεν οί τού; βάψου <: (τά 
ε"χοντα ένυφασμένα; εικόνας βοών ή βουβάλων) 
καί τούς πολυγύρους αετού; όμοίως, οί τά ; θα- 
.Ιάσσας ( ίσως τά  ε'χοντα ένυφασμένα; μαιάν
δρους, ώ ; τά μεταγενέστερα moiré) καί τού; 
λευκολ.έοντα; ομοίως.
ζήΟί δέ Κανδιδάτοι έστησαν έν τώ ίδίω  τρί
κλινο» ένθεν κάκεϊθεν μετά τών ιδίων σκαραμαγ- 
γίων, φοροϋντε; τά  κανδιδατίκια, καί όπισθεν 
αύτών οί τού ’Αριθμού Μανδάτορες μετά σπα
θιών καί σκουταρίων. Οί δέ έλάται τών βασι- 
λικών δρομώνων έ'στησαν ένθεν κάκεϊθεν έν τώ 
αύτώ τρικλίνω τών Κανδιδάτων, πρό; τό μέ
ρος τή ; έκκλησίας τοϋ Κυρίου (ή τού Κύρου, 
έντός τών ’Ανακτόρων εύρισκομένη;) καί εί; τόν 
τρίκλινον, έν φ  τό Καμελαύκιον ϊσταται, καί 
οί Μάγιστροι γίνονται, καί ε ί; τόν Όνόποδα.

Μετά τούτους ε ί; τόν Πόρτηκα τού Αύγου- 
στέως, ήγουν εί; τήν Χρυσήν Χεϊρα, έστησαν τά 
άρχοντογεννήματα  ( υιοί τών μεγιστάνων ) καί

οί σαπω ν ισ τα ί τοϋ Β εστιαρ ίου  ( οι καθαρίζοντες 
τά λινά ύφάσματα τή ; ιματιοθήκης) ώ ; καί οί 
τοϋ τραπεζ ίου , φοροϋντε; τά  μέν άρχοντογεν- 
νήματα τά έαυτών σκαραμάγγια καί σπαθία, 
οί δέ σαπωνισταί Βεστιαρΐται τά  ά τραβατ ιχά  
χΑ ανίό ια , (χλαμύδας πιθανώς φαιού χρώματος 
καί χρησίμου; ίδ ίω ; διά τού; πενθοϋντα;) οί δέ 
τού τραπεζίου τά ψευόοζέα  (πιθανώς πορφυρά 
κατωτέρα; ποιότητος, πορφύρα έψευσμένη τό άν
θος, λέγει ό Σχολιαστής,) κοντομάνικα.

Έξωθεν δέ τή ; Χαλκής Πύλη; τοϋ τρίκλινου 
τών Κανδιδάτων έστη ε’νθεν κάκεϊθεν ή τοϋ 
Α ρονγγαρίου τώ ν π .Ιω ίμων ούσ ία  ( τ ά  πληρώ
ματα τοϋ Χιλιάρχου τοϋ στόλου ) καί ύ μέγα; 
Γ ί ά μ ψ » . l o e  ( ό ήγεμών πλοίων έκ ΙΙαμφυλία;, ή 
κατά τό έκεΐ έθος ναυπηγηθέντων, καί ών τά 
πληρώματα, Πάμφυλοι καλούμενα, συνεκροτοϋν- 
το έκ ξένων, Ιταλώ ν, Τώσων, Τούρκων, Μαρ- 
δαϊτών, Σλαύων, κ τλ .)  βαστάζοντε; d o p x a r .  

(δερμάτινου;’Αραβικά; άσπίδα;) καί τά  έαυτών 
φοροϋντε; σπαθία.

Έ ν δέ τή πρώτη Σχολή καί τώ  τρικλίνω 
τών Έξκουβίτων έως τού αύτού Τριβουναλίου 
έστησαν ένθεν κάκεϊθεν αί ούσίαι ( τά  πληρώ
ματα ) τών ΙΙαμφύλων, βαστάζοντε; δόρκα; καί 
φοροϋντε; σπαθία. Οί δέ Άρχοντες τών πλωίμων 
( τοϋ στόλου) έστησαν καί αύτοί ένθεν κάκεϊθεν 
έκαστο; εί; τήν ιδίαν ούσίαν ( παρά τό ϊδιον 
σώμα). Έν δέ τώ  Τριβουναλίω έστη ένθεν κά- 
κ.εϊθεν ή jto .ltτ ιχ ή  ( οί δημοτικοί λειτουργοί, ή, 
ίσοι; πιθανώτερον, ολόκληρο; δ δήμος, οστι; κατά 
τά ; τελετά ; διηρεϊτο εί; διαφόρου; τάξει;, τούς 
άνδρας, τά ; γυναίκας, τά παιδία, τού; ιερείς, 
κτλ .)μ ετά  τών συστημάτω ν  (συντεχνιώ ν), καί 
τών ιδίων ’Αρχόντων,φορούντων τών μέν Άρχόν- 
ντων τά  εξ χλανίδ ια τών Σεκρετικών καί jt .la -  
τ ώ ν ι α  (άγνωστον ένδυμα), οί δέ λοιποί πάντε; τά 
λευκά χλανίδια τών ταγματικών, καί όπισθεν 
αύτών πλώϊμοι (να ύτα ι) βαστάζοντε: δόρκας, 
φοροϋντε; καί τά  έαυτών σπαθία.

Εί; δέ τόν τρίκλινον τών Σχολών ένθεν κά- 
κεΐθεν έστησαν πλώϊμοι ώ ; άνω· έσωθεν δέ τή ; 
Χ αλκή; Πύλη; έστησαν ένθεν κάκεϊθεν οί Του.Ι- 
μάτσο ι (Δ α λμ άτα ι) μετά φλαμούλων, βαστά
ζοντε; δόρκα; καί φοροϋντε; τοζογάρετρά  (τόξα 
καί φαρέτρας). Έξωθεν δέ τοϋ κκγκέλλου τή ; 
Χαλκής έστησαν .-τάχωμα ( δ όχλο;, καί ίδίω; 
δ ναυτικό;), οί μέν πρό; τό μέρος τών Νουμέ
ρων, οϊ δέ πρό; τήν καμάραν τού Μιλίου, οί λοι
ποί πλώϊμοι, καί οί περισσοί τών Τουλμάτσων, 
καί οί βαπτισμένοι ’Ρω ; ( ’Ρώσοι) μετά φλα
μούλων, βαστάζοντε; σκουτάρια, καί φοροϋντε; 
τά έαυτών σπαθία.

Τούτων πάντων γενομένων εισέρχονται τέλος 
οϊ Πραιπόσιτοι καί ύπομιμνήσκουσι τού; Δέσπο
τα;· καί άμέσω; άπέρχονται ούτοι ένθα αί χλα-
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μύδες καί τά  στέμματα άπόκεινται, καί —ερι— 
βάλλεται ό Βασιλεύς ύπό των Πραιποσίτων τό 
οκτάγωνον χλανίδιον]καί το μέγα λευκόν στέμμα, 
μεθ' δ ανέρχονται καί καθίζονται έπί των θρό
νων. καί ό λαός, ίστάμενος εξω των δύο στρος 
δύσιν συρτών βήλων, λέγει μεγάλως (μεγαλο- 
φώνως) τό : « πολυχρόνιον, » έν ώ οί ψάλται οϊ 
τε άποστολϊται καί άγιοσοφΐται άδουσι τά βα
σιλίκια.

Μετά ταύτα οι Πραιπόσιτοι, έξερχόμενοι είσ- 
άγουσι τούς τού Κουβουκλείου δεξιόθεν καί 
αριστερόθεν κατά τό έΌος· έν ώ δέ ούτοι τοπο
θετούνται, νεύει ό ΊΙραιπόσιτος τώ Όστιαρίψ, 
τώ  έχοντι τήν χρυσήν βέργαν, όστις εξέρχεται, 
καί εισάγει τό πρώτον Βήλον, ήτοι τούς Μαγί- 
στρους. Καί πάλιν, διά νεύματος τού ΓΙραιποσί- 
του, εξέρχεται έτερος Όστιάριος, καί εισάγει κατά 
τόν αύτόν τρόπον τό δεύτερον βήλον, ήτοι τούς 
Πατρικίους- τούτοις δ’ έπονται οί Συγκλητικοί, 
καί τούτοις πάντα τά λοιπά βήλα^κατά την 
συνήθη τάξιν.

Καταλαβόντων δέ των Αρχόντων τάς οι
κείας τάξεις, είσάγεται κατά τόν αυτόν τρόπον 
υπό τού ΙΙραιποσίτου και τών Όστιαρίων τό 
Κουβούκλειον τής Αΰτοκρατείρας, ήτοι α ί διά
φοροι τών δεσποινών τάξεις αϊ άποτελούσαι τήν 
θεραπείαν αυτής. Πρώτον ε’ρχεται τό Βήλον τών 
Ζωστών (ή Πατρικία Ζωστή ήν ή πάσης τής 
θεραπείας προεδρεύουσα, φίλη καί διαρκής σύν
τροφος τής Αΰτοκρατείρας. Μία υπήρχε τοιαύτη, 
άναφέρονται δέ πλείονες, διότι διετήρουν ίσως 
τόν τίτλον αί προηγηθείσας Βασίλισσας ύπη- 
ρετήσασαι), μετά ταύτας αί Μ ιιγΙστρ ισσα ι, μεθ' 
άς αί ΙΙκ τρ ίχ ια ι, είτα α ί '0<ρφιχια.1έαι Πρω- 
τοσπαβαρέα ι, μετά ταύτας αί λοιπαί /Ιρωτο- 
σηαθαρέα ι, μεθ’ άς αί Σ .ιαβαροχακό ιβάτισσα ι, 
άς ήκολοϋθουν αί Σ ηαθαρέα ι καί Σ τρατόρ ιο - 
α α ι κα ί Κ α η ίιβ ά ζ ισ σ α ι,  (πρόκειται περί τών 
συζύγων τών έν λόγω ’Αρχόντων) ιός καί πά- 
σαι αί λοιπαί τών Άρχοντισσών τάξεις.

Τούτων πάντων κατά τό είωθός γινομένων, 
έπέστη τέλος ή στιγμή πρός εισαγωγήν τών 
Σαρακηνών Πρέσβεων, προηγουμένου τού Χα- 
ράλδου, καθ' ό έχόντων έπίσημον αποστολήν. 
Ούτοι, είδοποιηθέντες άμα τού Βασιλέως είσελ- 
θόντος εις τό Μ ιιζαζώριοχ (πιθανώς τήν προ- 
μνησθεΐσαν αίθουσαν, ένθα ήμφιέννυτο, έκ τού : 
ιη ιιυ ΐΓ β )  κατέλιπον τόν Χ ρ ισ ιώ ζ α  (κατ’ άλλους 
πλατείαν, ένθα είργάζοντο οί χρνσοχ .ίαβάρ ιο ι, 
ήτοι τεχνϊται τών χρυσοπάστων ύφασμάτων, 
κατ’ άλλους Μέγαρον, περιέχον καί το τελω
νείου, ή βασιλικόν ταμεϊον), ένθα έξενίζοντο, 
κατήλθον τόν ΚοχΜ αχ  (πιθανώς έλικοειδή 
κλίμακα), πρός τό μέρος τού αΰγουστιακού σταύ- 
λου καί τής καμάρας τής καλουμένης «Ά νη 
θά ;», διέβησαν παρά τό ά}'ιο>· Φρέαρ (φιάλην .

έν τώ  προαυλίω τής εκκλησίας, ένθα ένίπτοντο 
οί πιστοί, πριν ή είσέλθωσιν εις τόν νάρθηκα· 
πιθανώς ή τής άγιας Σοφίας, ένθα ή περιώνυ
μος άμφίστροφος έπιγραφή—Νϊψον ανομήματα 
μή μόναν δψιν— ) μεθ’ ό, άφιππεύσαντες πρό 
τού χαγχέ-Ι.ίου (πιθανώς τών κιγκλίδων) τής 
Χαλκής, διήλθον δι’ αύτής, διά τού τρίκλινου 
τών Σχολών, καί τού Τριβουναλίου, ένθα στρα- 
φέντες πρός τά δεξιά, καθ’ όσον τό έκεΐ εύρι- 
σκόμενον Φουρνικόν ήν περιπεφραγμένον, καί 
διά β ία τ τ ίω ν  (πορφυρών ύφασμάτων) κεκο- 
σμημένον, έκαθέσθησαν.

Εις το μέρος τούτο έφορεσαν καί αύτοί σπέ- 
κια, ούχί τά εαυτών, άλλ’ έ'τερα κάλλιστα, καί 
μανιάκια πεποικιλμένα διά λίθων τιμίων καί 
μαργαριτών ρεγάλων. Έγένετο δέ τούτο εκ
τάκτως, δ ιαταγή τού φιλοχρίστου Άνακτος, 
καθ' όσον ουδέποτε οί β αρβά το ι (βάρβαροι) πε- 
ριεβάλλοντο τοιαύτα πολυτελή ένδύματα. Μεθ' 
ο οί έν λόγω Σαρακηνοί, έξελθοντες αύθις, διήλ- 

I θον διά τού άναδενδραδίου, καί τού τρίκλινου 
τών Κανδιδάτων, καί τού τρίκλινου, έν ώ τό 
Καμελαύκιον ΐσταται, καί περαιτέρω διά τού 
Όνόποδος, καί τού πόρτηκος τού Αύγουστέως, 
ήτοι τής Χρυσής Χειρός, δι’ ής είσέδυσαν εις 
τόν τρίκλινον τού Αύγουστέως, οπού μικρόν άνε- 
παύθησαν.

Πάλιν δ’ έκεΐθεν έκκινήσαντες, διήλθον διά 
τών ένδοθεν διαβατικών τού Αύγουστέως καί 
τής άψΐδος εις τόν Ιππόδρομον, ΰθεν διαβάν- 
τες διά τών Σχύ.Ιο»· (ίσιος αιθούσης τινός, έν 
ή έξετίθεντο τά λάφυρα), είσήλθον εις τό δυ
τικόν μέρος τού ’Ιουστινιανού τρίκλινου, καί 
έκαθέσθησαν έν τοϊς έκεϊ σκαμνίοις. Άπεστά- 
λησαν δ ’ αύτοϊς τότε ύπό τού Βασιλέως διά 
Κοιτωνίτου ίμάτια έρραμμένα καί άλλάξιμα 
(πολυτελή ένδύματα), μεθ’ ό κατηυθύνθησαν 
τέλος πρός τήν Μαγναύραν, εις ήν, άμα ένεφα- 
νίσθησαν, είσήλθεν δ Κ ατεπάζω  (Ήγεμών τών 
Καισαριανών, ήτοι τών υπηρετών τής Αύλής, 
όστις, πλην άλλων λειτουργιών, συνέπραττε 
περί τήν εισαγωγήν τών ύποτελών 'Ηγεμόνων 
καί ξένων Πρέσβεων) μετά τού Δομεστίκου καί 
τών Χρυσοτρικλινιτών, οϊτινες έστησαν δεξιώς 
καί άριστερώς πρό τών δύο πρός δύσιν συρτών 
βήλων.

Τούτων δέ γενομένων, νεύει ό Πραιπόσιτος 
τώ Όστιαρίω, τώ  έχοντι τήν χρυσήν βέργαν, 
όστις εισάγει τούς ίθ> ιχους{-:ούς ξένους πρέσβεις), 
κρατουμένους (πιθανώς έκ τών βραχιόνων πρός 
τιμήν) ύπό τού Κατεπάνω τών βασιλικών, τού 
Κόμητος τού σταύλου καί τού Πρωτοστράτορος, 
ηγουμένου δέ τού Λογοθέτου τού δρόμου. Έν 
τούτοις οί Πρέσβεις, άμα τούς Βασιλείς ίδόντες, 
έπεσαν πρηνείς, προσκυνοϋντες αύτούς, καί αμέ
σως ήρχισαν αύλούντα τά  όργανα (τά  προ-
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μνησθέντα χρυσά καί αργυρά- μεθ’ ο έγερθέντες 
οί Σαρακηνοί, προύχώρησαν έγγύτερον, καί πά
λιν τά  όργανα έκρότησαν, έν ώ συνάμα είσή- 
γοντο οί προκριτότεροι τών ακολούθων τής πρε
σβείας, οϊτινες άφού προσεκύνησαν, έτοποθετή- 
Οησαν ένδον τών συρτών βήλων.

Ό Λογοθέτης τού δρόμου άπηύθυνε τότε εις 
τούς Πρέσβεις έν όνόματι τού Άνακτος τάς συ
νήθεις έρωτήσεις, καί άμέσως ήρχισαν βρυχώ- 
μενοι οί λέοντες, καί κροάζοντα τά όρνεα τά  έν 
τώ σ ίζζσω  (θρόνω, έκ τού δβββΐΐβ), έν ώ τά 
πτηνά έν τώ  δένδριρ γ,δον έναρμονίως· μεθ' ό τά 
έν λόγω ζώα ώρθώθησαν αίφνης έπί τών βάθρων 
αύτών. Έ ν τώ μεταξύ τούτω είσήχθη τό τών 
έθνικών χανίοκ ιοΥ  (τά ύπ’ αύτών προσφερόμενα 
δώρα, έντό; κιβωρίων, ύπό πολυαρίθμων υπη
ρετών βασταζόμενων) ύπό τόν Πρωτονοτάριον 
τού δρόμου, καί τότε ήχούσιν αύθις τά  όργανα, 
καί οί λέοντες ήρεμ.ούσι, καί τά όρνεα παύουσιν 
άδοντα, κα ί τά  θηρία εις τούς τόπους αύτών 
έγκαθέζονται. (Πρόκειται περί τών δύο χρυσών 
λεόντων, οϊτινες, εκατέρωθεν τού θρόνου εύρισκό- 
μενοι, δι' έντέχνων μηχανημάτων άνηγείροντο 
έκ τής θέσεως αύτών, έβρυχώντο, καί πάλιν κα- 
τεκλίνοντο. Φαίνεται δέ ότι πλήν τούτο>ν ύ- 
πήρχον έπί τού θρόνου καί διάφορα τεχνητά 
όρνεα, έν πάση δέ περιπτώσει έγγύ; αύτού ϊστα- 
το χρυσή πλάτανος, έφ' ής έκάθηντο πολυάριθμα 
πτηνά, διά τιμαλφών λίθων πεποικιλμένα, καί 
διά μηχανημάτων έπίσης πτερυγίζοντα καί 
άδοντα. Τά θαυμάσια ταύτα τεχνουργήματα 
έφιλοτεχνήθησαν έπί Θεοφίλου έξ άφθίτου χρυ
σού, άλλ’ ό άσωτος Μιχαήλ Γ\, καταστρέψας 
αύτά, μετεχειρίσθη τό μέταλλον εις άλλας 
χρείας, δι’ ό καί άργότερον κατεσκευάσθησαν 
αύθις έκ κεχρυσωμένου χαλκού. Γνωστόν ότι ή 
νεωτέρα τέχνη μόλις έπ' έσχάτων άπετόλμησε 
τήν κατασκευήν -οσούτον έντελών αύτομάτων.

Άποδεχθέντος δέ τά  δώρα τού Ά νακτος, οί 
Πρέσβεις, άφού καί αύθις προσεκύνησαν, άπε- 
χώρησαν, έν ώ συνάμα τά  τε όργανα ηύλουν, 
καί οί λέοντες καί τά  όρνεα έφώνουν, καί τά 
θηρία πάντα έκ τών βαθμιδών αύτών άνίσταντο, 
μέχρις ού έξήλθον τής αιθούσης οί Σαρακηνοί, 
ότε τά τε όρνεα καί τά  θηρία έκαθέσθησαν εις 
τούς ίδιους τόπους.

1 ’ .
Τοιαύτη ή επίσημος δεξίωσις τών ήμετέρων 

Άνάκτων κατά τήν έν λόγω έποχήν. "Ισως εΰ- 
ρωσί τινες ότι παρεσύρθημεν πέραν τού δέοντος, 
άλλ’ ολίγοι, πιστεύομεν, έκ τών φιλούντων το 
προγονικόν κλέος άρνούνται τό υψηλόν δι’ ημάς 
ενδιαφέρον τής μεγαλοπρεπούς είκόνος. Μετ’ 
ίσης δέ πολυτελείας έτελούντο καί πάσαι αί 
λοιπαί τού Αύτοκράτορος προελεύσεις, είτε εις 
τόν 'Ιππόδρομον μετέβαινεν ούτος, είτε εις

τούς διαφόρους ναούς, είτε κατά τάς έτέ- 
ρας περιπτώσεις, καθ’ άς, συμφώνως πρός τήν 
πολυποίκιλο·/ τής Αύλής έθιμοτυπίαν, διέσχιζε 
τήν πόλιν.

Ούδ’ ήσαν τό παράπαν ύποδεέστεραι κατά 
τόν άμύθητον πλούτον αί ατελεύτητοι δεξιώ
σεις, αί εντός τών διαφόρων ’Ανακτόρων τελού- 
μεναι, άπό τών μεγαλοπρεπών καί πολυαρίθ
μων χ ίητω ρ ίύ» ' (συμποσίων) μέχρι τών απλών 
καθημερινών ύποδοχών. Ταύτα πάντα μετά 
μεγίστης ακρίβειας περιγράφει ήμΐν δ Πορφυ
ρογέννητος, φρονούμεν δέ ότι εικόνες τινές, παρ
εμφερείς πρός τήν άνωτέρω, καί σκιαγραφού- 
σαι μίαν τών έν τώ Ίπποδρόμω προελεύσεων, 
μίαν τών έκκλησιάσεων έν τή άγια Σοφία, μίαν 
χειροτονίαν ένός τών πολυποίκιλων τής Αύλής 
Μεγιστάνων, καί μίαν έπίσημον έν τοϊς Άνα- 
κτόροις έστίασιν, ίσως παρεϊχον μεμακρυσμένην 
τινά ιδέαν τού ολου άχανούς σύμπαντος τού 
σχεδόν μυθώδους έκείνου αύλικού βίου· άλλά 
φεύ, καί τού χρόνου καί τού χώρου έπιλείπον- 
τος, άνθιστάυεθα κατ’ ανάγκην εις τον πειρα
σμόν, καί σπεύδομεν αύθις παρά τώ ήμετέρω 
ήρωι.

Ό Χαράλδος, δ Χαλφδάνος καί δ Ταγνάρος, 
θυμοειδών έπιβαίνοντες ϊππων καί ύπό τής συν
ήθους θεραπείας άκολουθούμενοι, διέρχονται 
κατά τήν στιγμήν ταύτην διά. τού Αύγουστέως. 
Άναρίθμητον συνωθειται άπό τής πρωίας πλή
θος έν τή πλατεία καί ύπο τάς στοάς, όπως 
θαυμάση τήν λαμπράν παράταξιν, ψίθυρος δ’ 
άμιγούς θαυμασμού άκολουθεΐ καθ’ ολην αύ
τού τήν πάροδον τον νέον Ίάρλον ούδ’ άπορον 
τούτο, καθ’ οσον πολλούς καθημερινώς έθεάτο 
δ λαός έκεΐνος χρυσοπαρύφους Μεγιστάνας, καί 
ποικίλους έκ τών έώων καί άλλων χωρών ξέ
νους, άλλ' ολίγοι έξ αύτών έκέκτηντο τού Χα- 
ράλδου τό ηράκλειον παράστημα καί τήν ά- 
παράμιλλον καλλονήν. Συνετέλει δέ πρός άνά- 
δειξιν τών φυσικών τούτων δώρων καί ή πρωτό
τυπος αύτού στολή. Τούς ξανθούς αύτού πλο
κάμους έπέστεφεν άργυρα κόρυς, έφ' ής διηνοί- 
γοντο χρυσαΐ πτέρυγες άετού- περί το στήθος 
έξήστραπτε σιδηρούς θώραξ, έφ’ ού έ'χαινεν δ 
έουθρός φάρυγξ λέοντος, λευκός χιτών, Οαυμα- 
σίως διηνθισμένος, επιπτε μέχρι τών κνημών, 
άς έκάλυπτον όρειχάλκινοι περικνημίδες, συνε- 
πλήρου δέ τήν ολην περιβολήν δορά λευκής 
άρκτου, δίκην μανδύου έπί τών ώμων έρριμ- 
μένη. καί άντί πόρπης συμπλέκουσα τούς χαλ
κούς αύτής γαμψώνυχας.

Πρό τής Χαλκής άφιππεύσας, διηυθύνθη δ 
Χαράλδος μετά τών συντρόφων αύτού διά τής 
εις ήμας γνωστής ήδη σειράς τών άψίδων, ’Α
νακτόρων καί στοών μέχρι τής Μαγναύρας, ένθα 
είσήχθη μετα τής άνωτέρω περιγραφείσης πομ-
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πής. Καί δ μέν ατυχής Χαλφδάνος, έχώρει ώς εν 
όνείρω άπό θαύματος εις θαύμα, άλλ ’ δ Χα- 
ράλδος, καίτοι ένθους έπί τώ έξόχω θεάματι, 
μετά προσοχής τά  πάντα έξήταζε. Μόλις δ’ 
έν τώ  μ.εγάλω τρικλίνω είσαχθείς, καί άντιλη- 
φθείς τού όλου πολυσχιδούς συμπλέγματος τών 
εκεί συνηγμένων, προσήλωσε τούς όφθαλμ.ούς 
έπί τών πρό αυτού ένθρονισμένων Ά νάκτω ν 
ούχί άδίκως, τή  άληθεία, καθ' όσον πρωτοφα
νής ήν ή είκών. Έκεΐ έπί τού Σολομωντείου 
θρόνου έκάθητο δ Αΰτοκράτωρ ’Ρωμανός, άνήρ 
μεσήλιξ, αλλ’ είσέτι νεάζων. Μειλιχίαν είχε 
τήν οψιν, καί τούς χαρακτήρας εύγενεΐς, άλλ' 
εις τήν έκφρασιν τών οφθαλμών αύτού ύπεκρύ - 
πτετο μυστηριώδης θλΐψις, καί ή όλη αύτού 
στάσις έξεδήλου κάμ.ατον καί άπογοήτευσιν. 
Τήν κεφαλήν αύτού περιέβαλλε τό μ.έγα λευ
κόν στέμμα, καί άμύθητος ήν τής λοιπής άμ- 
φιέσεως δ άπαστράπτων όλβος.

Παρ’ αύτόν, έπί τού θρόνου τού άγιου Κων
σταντίνου, έκάθητο ή Αύτοκράτειρα Ζωή, θαυ- 
μασίως επίσης ήμφιεσμένη. Διάδημα έκ φωταυ- 
γών άδαμάντων έζώννυε τό μέτωπον αύτής, 
καί χρυσοί δράκοντες είρπον έπί τής εύρείας 
πορφύρας. Καταφανώς ΰπερβάσα τήν μέσην 
ηλικίαν, ούδέν είχεν ή  Αύγούστα τό έπαγω- 
γόν, άλλ’ ή άφατος τής όλης αύτής στάσεως 
μ,εγαλοπρέπεια έξεδήλου έπαρκώς ότι αΰτη ήν 
ή  άληθής τής εύκλεούς Μακεδονικής δυναστείας 
άπόγονος, ή παρασχούσα εις τόν σύμβιον ώς 
γαμήλιον δώρον τήν παγκόσμιον πορφύραν. Τά 
βλέμματα έπλάνα έπί τής αιθούσης μετ’ άγε- 
ρώχου άδιαφορίας, ώς εί ήρκει εν αύτής νεύμα, 
όπως άπας δ πέριξ όλβος μεταβληθή εις α.ίμ.α- 
τόφυρτον σωρόν έρειπίων. Καί καθ’ ήν δέ στιγ
μήν είσήλθον οί νέοι Σκανδιναυοί, μόλις άνε- 
παισθήτως πρός αύτούς έστράφη, ώσεί κορε- 
σθείσα πλέον πάσης έπεγείου δόξης καί χαρμο
νής· άλλ’ αίφνης τό νεκρόν αύτής βλέμμα έξή- 
στραψε, ζωηρόν έρύθημα έκάλυψε τάς πελιδνάς 
αύτής παρειάς, καί τούς όφθαλμ.ούς άπό τής 
στιγμής εκείνης προσήλωσεν έπί τού νέου 
Ίάρλου.

Επιται οότ/χηα).  Κ λ ε ο ν  Ρ α γ κ α β η ε
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Τά πάντα κερδίίουσιν δταν βέέπωνται έ£ άττο- 
στάσεωε. Ώ ς έκ τούτου κυρίως τό παρελθόν πςοσ- 
κταται άρρητα θέλγητρα.

*
Μ ετά τώ ν άδιαφόρων όμΙλει περί άοιαφόρων 

τούτο απαιτεί ό νόμος της αρμονίας.
*

Είνε βαρύς δ ίυγδς τού κακού δπως καί τού καλού.
Ί Λ -Λ -Λ Λ - Λ

ΠΟΘΗΝ Κ Υ ΡΙΩ Σ  ΠΗΙΆΖΟΥΣΙΝ 
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Ό ταν όμως έξ ένός έκάστου μ.ικροβίου γεν- 
νώνται έν τώ  άνθρωπίνω όργανισμ.ώ τρισχίλια 
εκατομμύρια καθ' ημέραν, δ προσβληθείς άν
θρωπος πάσχει δσημέραι δεινότερον, διότι έκα
στος μύκης παράγει έν τοϊς χυμοίς δηλητηριώ
δη τινά ΰλην, αΰτη δέ δύναται νά έπιφέργ, τόν 
θάνατον έντός ολίγων ήμερων. ’Αλλά, καθώς 
γνωρίζομεν, οί πλεϊστοι τών ασθενών άναλαμ- 
βάνουν πάλιν άπό τάς άσθενείας ταύτας, άπό 
τό έρυσίπελας καί τήν σκαρλατίναν, άπό τόν 
τύφον καί τήν περιπνευμονίαν καί άπό αυτήν 
άκόμη τήν χολέραν, πράγμα δυσεξήγητον μεί- 
ναν έπί πολύν χρόνον. 'Ομοίως ήτο μέχρι τού- 
δε δυσεξήγητον τό ότι κατά τάς έπιδημικάς ά
σθενείας, οτε δ άήρ καί τό ε'δαφος καί τά πάν
τα  ήσαν πλήρη μυκήτων καί έκαστος έν τοι
αύτη χώρα ζών άνθρωπος έπρεπε νά προσβλη- 
θή ύπ’ αύτών, σχετικώς ολίγοι μόνον άνθρωποι 
προσεβάλλοντο καί έκ τούτων πάλιν οί ήμίσεις 
μόλις άπέθνησκον.

Ή  σημερινή έπιστήμ.η δύναται ήδη νά έξη- 
γήση τό δυσεξήγητον τούτο αϊνιγ-μ.α. Ή  δημι
ουργία τού θεού είνε τόσον θαυμ.ασία κα ί είνε 
οΰτω διωργανωμένη, ώστε νά μή ταράσσωνται 
ώρισμένοι τινές νόμοι τάξεως καί στατιστικής. 
Οί νοσογόνοι μ.ύκητες αύξάνουν καί πολλαπλα- 
σιάζονται κυρίως έντός κακών χυμών. Ό στιςε”-  
χει έντελώς ύγ ι: ς αίμα, έντελώς υγιείς χυμούς, 
δμαλάς ένώσεις τού λευκώμ.ατος, αύτός ούδε- 
μίαν δίδει τροφήν εις τούς μύκητας. Έν τώ  ύ- 
γιεί τούτω άνθρώπω οί νοσογόνοι σχιζομύκητες 
δέν ευρίσκουν τροφήν, ής έχουν ανάγκην πρός 
περαιτέρω άνάπτυξιν κα ί πολλαπλασιασμόν. 
Δι’ αύτό μένουν στάσιμοι καί αποθνήσκουν, δ δέ 
άνθρωπος μένει ύγιής. 'Αλλά καί εις τούς άσθε- 
νείς ανθρώπους, ένθα οί σχιζομύκητες ευρίσκουν 
κακούς χυμούς καί κακάς λευκωματώδεις ένώ- 
σεις καί πολλαπλασιάζονται καί φέρουν ασθέ
νειαν, βλέπομεν οτι ούχί πάντοτε τήν άσθένειαν 
ακολουθεί δ θάνατος. Διά τ ί; Διότι δ πολλα
πλασιασμός τών μ.ικροβίων καί ή αύξησιε τού 
δηλητηρίου των δέν συμ.βαίνει καθ’ όλας τάς 
ημέρας κατά τρισεκατομμύρια, άλλά τό πα- 
ραχθέν δηλητήριον ύφίσταται διαφόρους μετα
μορφώσεις καί έπί τέλους, μ.ετά. πάροδον ώρισμέ- 
νου χρόνου, καθίσταται αύτόχρημα σωτήριον 
άντίδοτον κατά τής άσθενείας, οΰτως ώστε, έάν 
δ βαρέως άσθενήσας άνθρωπος έπιζήση ώρισμέ- 
νας ήμ.έρας, τό έν τώ σώματί τουπαραχθέν δη
λητήριο·/ μεταμορφούται εις ιαματικόν φάρμα-
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κον. Έπί τής παρατηρήσεωςταύτης στηρίζεται ή 
θεωρία τούμεταγγισμού τού μεγαλοφυούς Παστέρ 
κατά τής λύσσης.Όλοι βεβαίως ήπορήσατε, ότε 
άνεγ·νώσατε ότι δ Παστέρ εις τούς ύπο λυσσώντων 
κυνών καί λύκων δηχθέντας ανθρώπους έγχέει τό 
δηλητήριον τής λύσσης. "Εκ τίνος λυσσώντός 
κυνός π. X. έμβολιάζει έ'να πίθηκον, δ δποίος 
προσβάλλεται καί ούτος ύπό τής λύσσης· κα
τόπιν θανατούται καί δ νωτιαίος του μυελός, δ 
περιέχων τό νοσογ'όνον δηλητήριον, φυλάσσεται 
έπί τινας ημέρας. Κατά τόν χρόνον τούτον τό 
δηλητήριον ύφίσταται διαφόρους μεταβολάς καί 
όταν καταντήση οσον έπιθυμ.ει δ Παστέρ ασθε
νές, μεταγγίζεται εις τόν ύπό λυσσώντός κυνός 
δηχθέντα άνθρωπον, δ δποίος σώζεται, άπα- 
ράλλακτα όπως καί οί δαμαλισθέντες είνε έξη— 
σφαλισμένοι κατά τής εύλογ'ίας. Ή  κατά τού 
δαμαλισμού καταφορά είνε άλογος καί άδικος, 
διότι μόνον δ τυφλός δέν δύναται νά ίδη τά 
μεγάλα καί σωτήρια αύτού εύεργετήματα. Διά 
τού αυτού χωρίου, οπού έπεκράτει έν Γαλλία 
έν εύλογία, διήλθον κατά τόν γ-αλλογερμ.α- 
νικόν πόλεμον διάφορα συντάγματα. Έκ τών 
γάλλων στρατιωτών μή έμβολιασμένων εκα
τοντάδες προσεβλήθησαν ύπό τής εύλογίας 
έκ δέ τών εμβολιασμένων γερμανών όλίγιστοί 
τινες έπί τών δακτύλων άριθμούμενοι.

Περίεργον είνε πώς μία καί μόνη φλύκταινα, 
προκαλουμένη διά τού δαμαλισμού, προφυ- 
λάσσει ολόκληρον τό σώμα έπί δέκα έως δώδε
κα έτη. Καί όμως διά πειραμάτων άπεδείχθη, 
ότι μία καί μόνη τοιαύτη άρκεί εις έπίτευξιν 
τού σκοπού, καθιστά δηλαδή τό σώμα άπρόσ- 
βλητον έπί δέκα όλα ε”τη , μετά παρέλευσιν 
τών όποιων γίνεται δ άναδαμαλισμός.

Εκτός τής λύσσης έφαρμόζει δ Παστέρ τόν 
μεταγγισμόν καί εις άλλας μιασματικάς άσθε
νείας. Όπου έπικρατεΐ δ άνθραξ έμβολιάζει τάς 
μή προσβληθείσας είσέτι άγελάδας, αί δποίαι 
σώζονται, έν ώ πρότερον άλλαχού, όπου δέν 
έφηρμόσθη τό σύστημά του, δλόκληροι άγέλαι 
βοών κατεστράφησαν.

Αί μιασματικαί άσθένειαι έξαρτώνται δτέ 
μεν άπό τόν χρόνον, δτέ δέ καί άπό τόν τόπον, 
ένθα έμφανίζονται.

Αί ώς έπί τό πλείστον έκ τού χρόνου έξαρ- 
τώμεναι άσθένειαι λέγονται έπιδημικαί. Άκούο- 
μεν αίφνης νά λέγ·ουν «τώρα έπικρατεΐ επιδη
μία τής χολέρας, τώρα έπικρατεΐ ή σκαρλατίνα, 
δ τύφος κτλ. » Τό αύτό λέγεται καί περί τής 
διφθερίτιδος, τής κοηκυγίτιδος κτλ.

ΙΙολλάκις έπί ολόκληρα έτη ούδ’ άπαξ ανα
φαίνεται ή σκαρλατίνα καί αίφνης διά μιας χι
λιάδες προσβάλλονται ύπ’ αύτής έν τή αύτή 
πόλει. Ό  χρόνος ούτος είνε δ καιρός τής έπιδη- 
μίας, αύτός λέγ·εται επιδημία

Έ πί έτη δλόκληοα ούδείς ύπάρχει άληθώς 
χολεριών καί ούδείς εύρίσκει τόν άληθή μύκητα 
τής χολέρας. Αίφνης έκοήγνυται έπιδημία χι
λιάδες άνθρώπων άσθενούν καί πανταχού εύρί— 
σκεται τό μικρόβιο·/ τής χολέρας, έν τώ άέρι, 
έν τή  γ·ή, έν τώ διαυγεστάτω ΰδατι. Ή  έπιδη- 
μία έπιτείνεται καί μ,εταπίπτει εις ΰφεσιν, κά- 
μ.νει άναπαύλας, ώσεί όπλων άνακωχήν, έπειτα 
πάλιν άναφαίνεται καίτέλος έξαφανίζεται. Κατ’ 
άρχάς προσβάλλονται καθ’ έκάστην 10-20. άρ- 
γότερον πολλαί έκατοστύες καί μ.ετά παροδον 
ικανού χρόνου ολίγοι τινές μόνον άνθρωποι σπο- 
ραδικώς. Υπάρχουν άλλαι μιασμ.ατικαί άσθέ- 
νειαι έξαρτώμεναι μάλλον έκ τού τόπου. Λύτάς 
λέγομεν ένδημικάς, παραδείγματα δ’ αύτών 
έχομ,εν τόν διαλείποντα καί τόν κίτρινον πυρε
τόν έν ’Αμερική. Ό διαλεί πων πυρετός άναφαί- 
νεται παρ’ήμΐν έν τόποις ύγροϊς, όπου υπάρχουν 
έλη, άναδίδοντα άτμούς καί άναθυμιάσεις άπό 
καιρού εις καιρόν.

Ό  μή έπισκεφθείς ποτε τούς ελώδεις τούτους 
τόπους ούδέποτε διατρέχει τόν κίνδυνον νά προσ- 
βληθή ύπό διαλείποντος πυρετού, έπειδή καί 
ούτος παράγ'εται ύπό μυκήτων, οί δποϊοι μετά 
τών αναθυμιάσεων άνερχόμενοι εις τόν άέρα 
είσπνέονται ύπό τού ανθρώπου καί εισχωρούν 
εις τό αίμά του.

Καί έν τούτοις δέν άρκούν μ,όνον οί μύκητες 
αύτοί καθ’ εαυτούς νά παραγάγουν τήν άσθέ- 
νειαν. Διά τόν τύφον καί τήν χολέραν π. χ. άπε
δείχθη ύπό τού Πεττεγκόφερ, ότι άναφαίνονται 
έπιδημ,ικώς μόνον όταν οπισθοχωρήση το ύπό- 
γειον ύδωρ καί όταν άναδίδη άτμούς τό ε’δαφος. 
έν ώ όπου τό έδαφος είνε πάντοτε ύγρον ή δ 
τόπος είνε πετρώδης καί τό έδαφος μένει πάντοτε 
ξηρόν, έκεί ούδεμία ύπάρχει έπιδημία. Έ πί τών 
πλοίων δέν έκρήγνυται ή χολέρα διά τόν άνω- 
τέρω λόγον, πάντοτε δέ, δσάκις εύρέθη έπ’ αύ
τών χολεριών τις, άπεδείχθη ότι ούτος ητο προσ- 
βεβλημ.ένος ύπό τής άσθενείας, πριν ή έπιβιβα- 
σθή τού πλοίου.

Πολλάκις ένόμισαν οτι ήδύναντο ν’ ανατρέ
ψουν τόν ισχυρισμόν τού Πεττεγ·κόφερ, μάλιστα 
δί οτε άνεκάλυψαν ότι ε'ν τινι πόλει. έπί βράχων 
έκτισμένη, ύπήρχον πολλαί οίκίαι μετά χολε- 
ριώντων.

Κατόπιν όμως άκριβεστέρων έρευνών εύρέθη, 
οτι δ έφ’ οΰ ήν ή πόλις έκτισμ,ένη βράχος, άκρι- 
βώς έκεΐ όπου έκειντο καί οί χολεριώντες, είχε 
όωγμήν πλήρη πορώδους χώματος.

Ή  όπισθοχώρησις τού ύπογείου ΰδατος καί 
αί δαψιλείς άναθυμιάσεις τού.έδαφους είνε, κατά 
τόν Πεττεγκόφερ, σπουδαίος παράγων τής χο
λέρας. Ό άήρ τού εδάφους διέρχεται διαρκώς 
μίαν έκάστην οικίαν καί έκφεύγει διά τής στέ
γης. Έάν τό ρεύμα τούτο τού άέρος φέρεται
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ήσύχως, ή [/.εις ούδέ κατ’ έλάχ ιστόν τό αίσθα- 
νόμεθα.

Έ πί εδάφους πορώδους επιτείνονται αί έπι- 
δημίαι, οπισθοχωρούν δ' έπί τής πηλώδους, 
τής μηδέποτε ξηραινομένης καί έπί τής πε - 
τρώδους, τής πάντοτε ξηρας, γής.

Όσω όυπαρώτερον τό έδαφος, άλλο τόσον 
εύκολώτερα προσβάλ.λονται οϊ κάτοικοι μιας 
οικίας ύπο μιασματικών ασθενειών. Οι πορώ
δεις τοίχοι των οικιών άπορροφώσι διψαλεως 
την δολοφόνον του έδάφους υγρασίαν.

Δι’ αυτό έπιφοβώτατοι καί κινδυνωδέστατοι 
είνε οΐ πορώδεις τοίχοι τών άποπάτο>ν. Λυτοί 
πάντοτε γίνονται πρόξενοι μεγάλης βλάβης καί 
συντελούν τά  μέγιστα εις την έξάπλωσιν τών 
επιδημιών.

Διαρκούσης τής χολέρας, ό μ,ύκης τής νόσου 
ταύτης είνε πανταχού παρών, εν τε τώ ΰδατι 
καί έν τή  γή καί έν τή  ατμόσφαιρα, ούτως 
ώστε απορίας άξιον καταντά πώς έκ τών 200 
000 κατοίκων μ,ιάς τίνος πόλεως τό πολύ ίσως 
μόνον 20,000 ασθενούν, πώς μένουν υγιείς οϊ 
λοιποί 180,000, καίτοι πάντες έμολύνθησαν 
ύπό του αύτού μύκητος, καίτοι πάντες κατοι- 
κοϋσιν έπί του αύτοϋ εδάφους. Τό ζήτημα 
τούτο άπησχάλησεν έπί μακρον χρόνον τόν νοϋν 
τών ίατεών.

Ά λλά  τέλος ή έ πιστή μη κατώρθωσε νά τό 
λύση. Εύρέθη δηλαδή, ότι ό χολερικός μύκης 
φέρει την ασθένειαν μόνον άφ’ οΰ φθάση εις τα 
έντερα.

"Οταν όμως b οργανισμός είνε έντελώς ΰγιής, 
δέν δύναται ό μύκης ούτος νά φθάση εις τά 
έντερα, διότι ό ύγιής στόμ.αχος τόν χωνεύει 
διά τού οξέος γαστρικού χυμού του. Έπεχεί- 
ρησαν διάφορα πειράματα κα ί τόν χολερικόν 
μύκητα είσήγαγον εις τόν στόμαχον διαφόρων 
ύγιών ζώων. Ταύτα όμ.ω; έμειναν, ώς καί τό 
πρότερον, υγιή. Ό  γαστρικός των χυμός έχώ- 
νευσε τόν χολερικόν μύκητα καί τόν κατέστη- 
σεν ουδέτερον.

"Οταν όμ.ως εις τά ίδια ύγιή ζφα είσήγα
γον διά σύριγγας τόν χολ.ερικόν μύκητα άμέσως 
εις τά  έντερα, χωρίς νά τόν άφήσουν νά διέλθη 
πρότερον διά τού στομάχου, τά ζώα ταύτα 
ήσθένησαν βαρέως καί ύπέκυψαν εις τόν άπαί- 
σιον εχθρόν.

Τώρα λοιπόν έννοούμ,εν διά τ ί έκ τών 200.000 
άνθρώπων, τών κατοικούντων έν μ,ιά καί τή 
αυτή πόλει, άσθενούν μόνον 2-3 τοϊ; έκατόν.
Οί λοιποί έχουν ϋγιέστερον τόν στόμαχ ον καί 
δύνανται νά χωνεύσουν τόν μύκητα καί οΰτω 
δέν γίνονται θύματα τής άσθενείας. Ά λ λ ά  καί 
έκ τών ύπό ταύτης ποοσβληθέντων άποθνήσκουν 
τό πολυ μόνον οί ήμίσεις. Οί λοιποί σώζονται 
ότέ μέν διά τής έπιστήμης, ότέ δέ δ ιά τών

ευνοϊκών μεταμορφώσεων τού χολερικού δηλη
τηρίου.

Έάν λοιπον ή πατρίς σας προσβληθή ύπό τής 
χολέρας, πρώτον πρέπει νά φροντίσητε, όπως 
μένητε πάντοτε υγιείς καί χωνεύητε πάντοτε 
καλώς. Θά διαρρύθμιση τε πρεπόντως τόν βίον 
σας. διότι τό σπουδαιότερον είνε ό στόμαχός 
σας νά χωνεύη τόν χολερικόν μ,ύκητα καί νά 
μη τον άφίνη νά φθάση μέχρι τών έντερων, 
όπου έπιφέρει φοβεοάς έρημ.ώσεις. Πας άνθρω
πος, διατριβών έν πόλει όπου ένδημ.εϊ ή χο
λέρα, είνε άδύνατον νά μ.ή τρώγη καί νά μή 
πίνη έκάστοτε τό μικρόβιον τής χολέρας, διότι 
τούτο είνε πανταχού διαδεδομένον, εύρίσκεται 
δέ κατά μυριάδας καί έν τώ ποσίμω ΰδατι.

Δεύτερον θά φροντίσητε νά ήσθε πάντοτε 
καθάριος. Ώς καί ανωτέρω έλέχθη, οί μύκητες 
πολλαπλασιάζονται προθυμότερου όπου τό έδα- 
φος άκάθαρτον, οϊ τοίχοι τών οικιών όυπαροί 
καί ό άήρ μεμολυσμένος. Αί χολερικά! έκκε- 
νώσεις δέον ν’ άπολυμαίνωνται, τά  δέ άσπρόρ- 
ρουχα είνε άνάγκη νά πλύνωνται, εί δυνατόν, 
τήν αυτήν ήμ,έραν. Τά κάλλιστα τών σημερι
νών άπολυμαντικών μέσων, δ ι’ ών δέον ν’ ά -  
ποκαθαίρωνται όχι μόνον αί έκκενώσεις, οί ά- 
πόπατοι, άλλά καί τά άσπρόρρουχα, είνε καί 
μένουν τό φανικόν όξύ καί ή χλωριούχος τίτανος.

Έάν όμ,ως μεθ’ όλα ταύτα προσβληθήτε ύπό 
τής φοβέρας άσθενείας, πρέπει νά γνωρίζητε ότι 
b ιατρός Οά εύχαριστηθή όταν μάθη ότι μ-έχρι 
τής άφίξεώς του έχετε πίη άνθρακούχόν τι 
ποτόν ή λεμονάδαν δυνατήν. ΙΙροκειμένου περί 
χολέρας, τό ύγιειονομικόν συμβούλιου μιας τίνος 
πόλεως έχει τά  σοβαρώτατα τών καθηκόντων, 
διότι ή πείρα απέδειξε τρανώς, ότι όπου τό 
πρότερον έπεκράτει καί έλυμαίνετο τήν άνθρω- 
πότητα ή χολέρα, έκεί έβράδυνε ν’ άναφανή 
ή. άναφαινομένη έκ νέου, δέν έπέφερε μεγάλας 
καταστροφάς, άφ’ ού όμως έλήφθη πρώτον φρον- 
τίς πασαι αί άκχθχρσίαι νά διοχετεύονται 
έξω τών πόλεων καί άφ’ οΰ έπροικίσθησαν αΰ- 
τα ι δ·.’ άφθονου ποσίμ,ου Οδατος.

Περίεργον είνε ότι οί άνθρωποι άπό πολλού 
έφήρμοζον εις τόν πρακτικόν βίον μέσα, ών τόν 
λόγον ή  επιστήμη μόλις ίπ ’ έσχάτων κατώρ
θωσε νά έξηγήση. Τί έκαμνον οί άνθρωποι πρό 
100 έτών καί πλέον, οσάκις ήθελον νά διατη- 
ρήσωσι καί νά φυλάξωσιν άπό τής φθοράς οπώ
ρας, κρέατα, ίχθύας κτλ ;

Ή  τά ε'κλ.ειον στεγανώς, ώστε νά μή είσέρ- 
χηται b άήρ εν ταϊς θήκαις των, ή τά  έξήραι- 
νον, ή έκάπνιζον τούς ίχθύας καί τά κρέατα. 
Τώρα μόλις έμάθομεν διά τί αί μέθοδοι αΰται 
είνε τόσον καλαί.

Τό στεγανόν κλείσιμον εμποδίζει τήν άπο- 
σύνθεσιν καί τήν σήψιν, διότι, όταν ήνε καλώς
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κλεισμένου, δέν συγκοινωνεί μετά τού άτμο- 
;φαιρικού κονιορτού, ό όποιος περιέχει βακτη
ρίδια καί προκαλεί τήν σήψιν. Οί ξηροί ιχθύες 
καί αί όπώραι δέν σήπονται, διότι τά  βα
κτηρίδια άνευ ΰδατος δεν φέρουν ζύμωσιν, δέν 
φέρουν σήψιν. Τό κάπνισμα τού κρέατος καί 
τών ιχθύων είνε άντισηπτικόν, διά τόν άπλού- 
στατον λόγον οτι ό καπνός έμπεριέχει ένώσεις 
φανικού οξέος, αί όποίαι έξουδετερούν τά  βα- 
τηρίδια.

"Ο τι κατορθοί διά τών μέσων τούτων ή οί- 
εδέσποινα εις τούς ίχθύας, τό κρέας, τάς οπώ

ρας κτλ. τό αύτό κάμνομεν καί ήμεϊς οί ια 
τροί εις τάς πληγάς. Κλείομεν αύτάς πολλάκις 
διά πυκνών στρωμάτων βάμβακος έπί τώ  σκοπώ 
τού νά έμποδίσωμεν τά βακτηρίδια νά είσέλ- 
θωσιν εις τό κρέας τής πληγής καί εις τό αίμα 
καί νά παραγάγωσιν έκεί δηλητηριώδεις ουσίας. 
Ή  θέτομεν έπ’ αυτών διαλύσεις φανικού όςέος, 
όπως παρακωλύσωμεν τήν κακήν ένέργειαν τών 
βακτηριδίων, οτε τό φανικόν όξύ έπενεργεΐ έπί 
τής πληγής άπαράλλακτα όπως καί τό φανικόν 
όξύ τής έστίας έπί τού κρέατος.

( " Ε π ε τ α ι  t o  r/.ioc)- Θ . X .  Φ λ ο ρ λ ι:.

«A V W .V

Τ Ο  Χ ΑΛΚ Ο ΥΝ  ΑΓΑΛΜ ΑΤΙΟ Ν
Δ Ι Η Γ Η Μ Α

VAVWV, φ  V W .W

— Έ !  τάμαθες; Ό  Ζερικώ νυμ.φεύεται. Καί 
χρεωστεΐ τόν γάμον του εις τό μικρόν χάλ
κινου άγαλ.μα, το οποίον.. . .

Ά λλά πρέπει νά σού διηγηθώ όλην τή ι 
ιστορίαν.

Πρό δεκαετίας ό Ζερικώ ήτο επιθεωρητής δευ- 
τέρας τάξεως εις κάποιαν άσφαλιστικήν έτα ι- 
ρίαν. Είχε κάπου 450 φράγκων μισθόν κατά 
μήνα. Ή το τότε τριάκοντα έτών περίπου. "Εν 
πρωί, ήτο Φεβρουάριος μήν, έξήλθεν άπό τό γρα
φείου του διά νά ύπάγη νά προγευματίση. Ση
μείωσε οτι τό γραφείου του άπεΐχε πολύ άπό 
τό μέρος όπου έπρογευμ.άτιζε. Εις άπόστασιν 
ολίγων βημάτων εμπρός του έβάδιζε εις άνθρω
πος, ό όποιος έφόρει άνοικτόν πανταλόνι καί 
σουρτούκο κοντόν.

— Διάβολε ! είπε καθ’ έαυτόν ό Ζερικώ, καί 
έτυλίχθη ζεστότερα εις τό βαρύ έπανωφόριόν 
του. Αυτόν τόν κύριον δέν τόν πιάνει φαίνεται 
τά κρύο!

Ά λλά  σκεπτόμενος ότι σπανίως περιπατεΐ 
κανείς, χωρίς έπανωφόριόν, μέ θερμοκρασίαν 
τεσσάρων βαθυ.ών ύπό τό μηδενικόν, έπέσπευσε 
το βήμα καί έν παρόδω έκύτταξε τόν άνθρωπον, 
όστις έβάδιζε πρό αυτού.

Οίμοι! ώμ.ίλ.ει εύγλώττως ό κοντός έκείνος έ- 
πενδύτης όταν τόν παρετήρει τις έκ τού πλ,ησίον! 
Καλοκομ.μένος, άλλά κατώτριπτος έπιπτε πλα
τύς έπί τού ισχνού σώματος τού φέροντος αυτόν,
Ή  λοιπή ενδυμασία ήτο ανάλογος πρός τόν 
έπενδύτην. Ό λαιμοδέτης, ό πίλος, τά ύποδή- 
ματα υ.όλις έκρατούντο. Τό πρόσωπον ώμοία- 
ζε... πρός τά ένδύματα: συμπαθητικόν, νεα
ρόν, μέ ώραϊα χαρακτηριστικά, άλλ.’ έξηντλη- 
μένον, μ.έ όφθαλμ.ούς άποκαμωμένους, οΐ οποίοι 
σού ώμίλοΰν, σού έφώναζον : πείνα !

— Ό  κακόμοιρος ! έψιθύρισεν καθ’ έαυτόν ό 
Ζερικώ.

Καί ώς έξ ένστικτου έφερε τήν χεϊρα εις τό 
θυλάκιόν του. Ά λλά  πώς νά δώση ελεημοσύνην 
εις άνθρωπον ό όποιος δέν έζήτει; Έδίστασε καί 
παρήλθε μετ’ άορίστου τίνος έλέγχου συνει- 
δήσεως.

Μετά μίαν ώραν έπέστρεφεν εις τό γοαφεϊόν 
του, κατόπιν καλού γεύματος καί χωρίς νά 
σκέπτεται πλέον τό συμβάν, όταν αίφνης συν- 
ηντήθη έκ νέου μέ τόν άνθρωπον, τόν οποίον 
εΐχεν ϊδει πρό ολίγου.Ήτο τώ οντι αξιολύπητος. 
Έσύρετο καί έρριπτεν εις τά  ύελώματα τών 
έδωδιμοπωλείων βλέμματα πλήρη σπαρακτικής 
οδύνης. Διά τής συνεσπασμ,ένης χειρός έψαυε 
τόν στόμαχόν του.

Ό  Ζερικώ έσταμάτησεν μή είξεύρων τ ί νά 
κάμη.

Εις τήν γωνίαν τής οδού ύπήρχεν έν οινοπω
λείου καί έν καπνοπωλεΐον, τά όποια συνείχοντο 
’Εντός τού οίνοποίλείου πολλοί έτρωγον. Εις τήν 
θύραν, ή οίνοπώλις, ήτοίμαζε σωρούς όστρειδίων. 
Ό νέος τήν έπλησίασεν.

— Πεινώ, κυρά ! .  .
Δέν ήμπορούσε σχεδόν να όμιλήση. Ή  οίνο- 

πώλις τόν έκύτταξε, έννόησε.
—  Στάσου μία στιγμή !
Καί είσελθοϋσα έντός τού καταστήματος έκο- 

ψεν έν τεμάχιον άρτου διά νά τού τον φέρνι.
Ό  Ζερικώ δέν έκρατήθη. ΕΙσήλθε μέ όρμήν 

όμού μέ τήν γυναίκα.
— Κυρά, πρόσθεσε σέ παρακαλώ εις τό ψωμ.ί 

κάμποσο κρέας, άπ’ αύτό έδώ το τυρί, καί ένα 
μπουκάλι κρασί. . . Κράτησε τα άπ’ αύτό. . . .

Ώμ-ίλει σιγά. Ά λ λ ’ ό νέος τόν ήκουσεν ή 
έμάντευσε τ ί είπε. Διότι τήν στιγμήν όπού έξήρ- 
χετο ό Ζερικώ, τόν έχαιρέτισεν έλαφρώς.

— Ευχαριστώ, κύριε. Ό Θεός....
Εύχή βεβαίως... Υπάρχουν έν τώ άνθρωπίνω 

βίω στιγμαί,καθ’άς όλοιπιστεύομεν εις τόνΘεόν... 
Ά λλά  δέν ήμπόρεσε νά άποτελειώση τήν φρά— 
σιν του. Ό Ζερικώ τόν άντεχαιρέτισε βήχων 
διά νά μή φανή ή ταραχή του καί ε’ισήλ.θεν εις 
τό παρακείμενον καπνοπωλείου διά νά άγοράση
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εκλεκτά σιγάρα, τών όποιων έσκέπτετο ότι είχε 
καταστή άξιος.

Παρελθόν πέντε έτη καί ό Ζερ’.κώ έγεινεν 
επιθεωρητής α ' τάξεως. Ά λ λη  μεταβολή ίέν  
έπήλθεν εις τον [ίίον του. Έ να βράίυ, έπιστοΐ- 
ψας εις τήν οικίαν του, ευρεν έν κιβώτιο·/ μέ την 
επιγραφήν του : « Προς τον κ. Ά ριστείίην Ζε
ρικώ, δίός Τουρίνου, άριθ. 48 » ΓΙροήρχετο έξ 
'Ιταλίας. Το ήνοιξε. Περιεΐχεν εν χαλκούν 
άγαλμάτιον. Νέος, φερων μεσαιωνικήν ενδυμα
σίαν ήτο μαλθακώς έξηπλωμένος επάνω είς εν 
κάθισμα με εν βιβλίον ανοικτόν είς τάς χεϊρας.Ή 
μορφή εξέφραζε μελαγχολίαν καί άπαγοήτευσιν 
άπερίγραπτον. Είς τήν ράχιν του βιβλίου μία 
επιγραφή έξεϊχεν άνάγλυπτος: «Ιερουσαλήμ!»

'Εντός τού κιβωτίου, όμοΰ μέ τό άγαλμάτιον, 
ύπήρχε μικρά πινακίς, ή όποια έφερε τάς /.έ
ξεις : «Ενθύμιο·/ τής 13 Φεβρουάριου 1879». 
Όνομα τίποτε. Ούδέ καμμίαν επιγραφήν είς 
τό βάθρο·/ του άγαλματίου. Είς μάτην τό ε”στρε
ύε καί τό άνέστρεψε παντοεοτρόπως.

— Ποιος μου τό στέλλει επί τέλους αυτό; 
άνεφώνησεν ό Ζερικώ, έν απορία. Είς τήν ’Ι
ταλίαν, έγιό δέν γνωρίζω κανένα ! Αέκα τρεις 
Φεβρουάριου! ... Ή  ήμερομηνία αυτή δεν μου εν
θυμίζει τίποτε.

Έν τούτοις. επειδή δέν ύπήρχεν αμφιβολία 
ότι είς αύτόν άπηυθύνετο τό κιβώτιο·/, τό άγαλ
μάτιον έτοποθετήΟ·/) έν πομπή επί τής έστίας 
τής αιθούσης, τής όποιας, έννοεϊται, ήτο τό ω
ραιότερο·/ κόσμημα. Κατά γενικήν ομολογίαν, 
τό άγαλμάτιον ήτο άληθές αριστοτέχνημα.

Τέσσαρα έτη παρήλθον ακόμη καί ό Ζαρι- 
κώ έγεινε συνταγματάρχης. . . δηλαδή πρώτος 
ταμίας, μέ μισθόν χιλίων φράγκων κατά μ.ήνα.

'Ενθυμείσαι, τό παρελθόν ε“τος πόσος λόγος 
ε’γεινε διά τήν έκθεσιν των ε'ργων του άτυχους 
έκείνου Χουγιάρ ;-Λαμπρός νέος, τόν όποιον όλοι 
ήγαπώμεν. Νέος μεγαλοφυής, ό όποιος θά έκα
μνέ ν άριστουργήματα, αν ό θάνατος δέν τόν ά- 
φήρπαζε τόσον προώρωςί.,.Ό Ζερικώ, διερχόμε- 
νοςτυχαίως ε'ξωθεν τής έκθέσεως, ώς φιλότεχνος 
είσήλθε νά την έπισκεφθή. Ό λα  τά  έργα του 
καλλιτέχνου ήσανέκεϊ : άγάλματα, προπλάσμα
τα , υποδείγματα,σχέδια, άκόμη καί έργα μαθη
τικά, ολόκληρον τό εργον του καλλιτέχν υ συνα- 
χθέν έπί τό αυτό ύπό χειρός ευλαβούς. Μικρόν γύ
ψινο·/ πρόπλασμα, τό όποιον εύρίσκετο είς τό μέ
σον, εΐλκυε τήν προσοχήν των ειδημόνων, οί ό
ποιοι έλεγον: είνε ό Τάσσος.

Ό  Ζερικώ ¿προχώρησε, δέν ήδυνήθη δε νά 
συγκράτηση κραυγήν έκπλήξεως.

— Μπά ! νά το άγαλμάτιον μου!
Οί θεαταί έστράφησαν πρός αύτόν καί τόν 

παρετήρουν μετά προσοχής καί σεβασμού συγ
χρόνως. Διότι κάτωθεν τού άγαλματίου έκρέ-

ματο μεκρά πλάξφέρουσα τήν επιγραφήν «Κτή
μα τού κ. Α. Ζερικώ η

Ό  Ζερικώ ¿κοκκίνισε καί ήθέλησε νά φύγη. 
Α λλά  πριν φθάση είς τήν θύραν, νεαρά κυρία 
ύψηλού άναστήματος, ή όποια έφερε βαθύ πέν
θος καί έφαίνετο πολύ συγκεκινημένη, ε’τρεξε 
κατόπιν του καί τόν ¿σταμάτησε·/ :

— Είσθε ό κύριος 'Αριστείδης Ζερικώ ;... Πό
σον ε ίνα ι ευτυχής διά τήν σύμπτωσιν! Σάς 
άναζητώ πρό πολλού! Ό άτυχής ό άδελφός μου 
μού ιόμίλει συχνά περί ύμών.

Ό  Ζερικώ τήν παρετήρει έκπληκτος. Ή  κυ
ρία ήτο ξανθή, ώραία, είκοσι·/ έξ έτών τό πολύ.

—  Συγγνοόμην, κυρία, είπε. μέ συγχωρεΐτε 
νά σας ¿ρωτήσω τό όνομα τού άδελφού σας.

— Πώς δέν τό είξεύρετε;τΗτο ό ’Ιάκωβος Χου
γιάρ, ό γλύπτης, τόν όποιον ¿σώσατε πρό έννέα 
έτών. Πόσον έπεθύμει νά σάς έπανίδη κάποτε 
νά σας έκφραση ό ίδιος . . . ’Αδελφούλη μου! ...

Ή  κυρία άνελύθη είς δάκρυα καί ό Ζερικώ, 
συγκεκινημένος καί αύτός, έπεχείρει νά τήν παρη
γόρηση.

— Μή κλαίετε, κυρία, είπε μ.ετά γλυκύτη- 
τος. Στηριχθήτε σας παρακαλώ είς τόν βραχίο- 
νά ¡/.ου. Έ ξω  ήμπορούμεν νά όμιλήσωμεν καλ- 
λίτερον περί τού άόελφού σας.

Ό Ζερικώ ελαβεν άβρώς τήν χεϊρα τής κυρίας 
καί τήν ώδήγησεν είς τόν ναόν τής 'Αγίας Μαγ- 
δαληνής, όπου έν τή μονώσει τής έκκλησίας τού 
διηγήθη όλην τήν ιστορίαν.

Ή  ιστορία ήτο οδυνηρά, μία άπό τάς μεγά- 
λας έκείνας άτυχίας, τά ; άδυσωπήτους κατα
φοράς τής ειμαρμένης, αί όποΐαι ένσκήπτουν 
κατά τών εύγενών καί ύπερηφάνων άνθρώπων, 
όπως αί θύελλαι έπί τών κορυφών τών ύψηλών 
όρέων. Δίκη περί κληρονομιάς, καταστρεπτική 
καί άτελείωτος, βαοεϊαι υποχρεώσεις, σπουδαί

• « Ν / * « · *■ » » « «τα ; οποίας 'Κίκοιττεν τ, αυςανουσα ττενια και τ, 
άνάγκη τού καθημερινού άρτου, έπειτα ή έλλει- 
ψις καί αυτής τής βαναύσου εργασίας, ή έμφά- 
νισις τής άσθενείας. καί κατόπιν ή πενία εν ολη 
αύτής τή φρίκη. Τ ά έπιπλα τής οικίας πωλού- 
μενα ολίγον κατ’ ολίγον, ή άπελπισία ή πείνα!..

— Εννοείτε,κύριε, τ ί σημαίνει πείνα; Είχομεν 
δύο ημέρας νά φάγωμεν. Ό  άδελφός μου έξήλθε 
δια νά ζητήση έλεημοσύνην, άλλά δεν ¿τόλμα 
καί έπεριπάτει, έπεριπατει. . . Τά λοιπά τά 
γνωρίζετε.Ό ταν άπεφάσισε νά ζοτήση ψωμί άπό 
τήν άγαθήν ¿κείνην γυναίκα, δέν ήμπορούσε νά 
κρατηθή. Τότε παρουσιάσθητε σείς. Ό Θεός σάς 
¿φώτισε, κύριε.’Εκείνο τό κρέας, ό οίνος ήτο σω
τηρία. ή  ζωή μέχρι τής έπιούσης καί τήν έπι- 
ούσαν ό Ιάκωβος εύρεν έργασίαν Μετ’ ολίγον 
καιρόν, έκερδήσαμεν καί τήν δίκην μας. Ό 
Ιάκωβος είσήλθεν είς τήν καλλιτεχνικήν σχο
λήν καί έλαβε τό πρώτον βραβεϊον. Τόν «Τάσ-
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σον» του σάς έστειλεν έκ 'Ρώμης. “Έμαθε τό 
' όνομά σας άπό τήν καπνοπώλιδα καί έλεγε 

πάντοτε : «Θά ύπάγω νά ίδώ τήν σωτήρά μας, 
όταν θά ήμπορή νά ύπερηφανεύεται δι’ ό,τι 

. |*αμε ύπέρ έμού. . . . »  Δέν ήλθε νά σάς ίδή, 
δέν έπανεϊδε τούς ΙΙαρισίοος. Ή  υγεία του ειχε 
κλονισθή έξ όσων είχεν ύποστή. Είς τήν 'Ρώ 
μην ήσθένησε. Οί ιατροί μάς έλεγαν ότι δέν 
έπρεπε νά φύγωμεν άπό τά  μεσημβρινά κ λ ί
ματα. Ά λλά  ¿κείνος δέν ήθελε κατ’ ούδένα

με το ονομά σας εις το 
■ στόμα. Κατόπιν άνεζήτησα. παντού τήν διεύ- 

θυνσίν σας, άλλά δέν ήμπόρεσα νά τήν εΰρω.
ΤΙ άδελφή τού γλύπτου έξηκολούθει κλαί- 

ουσα. Ό  Ζερικώ έλαβε τήν χείρά της τρυφερώς 
καί τή  άπέτεινε λόγους γλυκείς. Έζήτησε τήν 
άδειαν νά τήν συνοδεύση έφ’ άμάξης μέχρι τής 

- οικίας της . . . Τήν έπομένην έπέστρεψε νά ζη- 
• τήση ειδήσεις της. Επανήλθε τήν έπομένην καί 

κατ' αύτόν τόν τρόπον. .
Τόν συνήντησα τήν παρελθούσαν εβδομάδα. 

Λάμπει άπό ύγείαν. Τόν έκλαμβάνετε ώς εικο
σαετή νέον· άναθάλλει. Μόνον κάτι τι τόν δυ- 
σηρέστει πρό τίνος·

— Τί δυστυχία, είπεν έπί τέλους είς τήν μνη- 
στήν του, τί δυστυχία ότι ό Ιάκωβος δέν έχει 
τό όνομα του είς τόν «Τάσσον» ¡ιου . Δέν ήμ- 
πορώ νά παρηγορηθώ.

Ή  μνηστή άνεπήδησε.
— Δέν ε"χει τό όνομά του! Δέν παρετήρησες 

τό βιβλίον έκεί όπου άνοίγει ή σελίς;
— Ό χ ι δά ! άνέκραξεν ό Ζερικώ καί έτρεξεν 

είς τήν οικίαν του διά νά βεβαιωθή.
Πράγματι δέ έπί τής χάλκινης πλακός ήτο 

χαραγμένη, διά χειρός τού καλλιτέχνου, ή 
έπομένη άφιέρωσις :

«  Τω κ. Αριστείδη Ζερικώ — '() όφείλων 
αύτψ τήν ζωήν γλύπτης : ’Ιάκωβος Χουγιάρ » 

ί; ί (Paul G all). Κ

'Λννν- Λ

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΑ1
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Ή γυνή έν τή ευτυχία είνε πολύ όλιγαρκεστέρα 
τού άνδρός.

*
Ό  κόσμος έμπνέει τήν κοσμιότητα καί τήν άγα- 

θίτητα ό Θεό<:.
Ψ

Έν τή άνθρωπίνη καοδία συόεύγνυνται πάντοτε 
ή άνάμνησις πρός τήν ελπίδα.

Έν τή νεότητι είνε γλυκύ τό προσδοκάν καί έν 
τώ γήρατι γλυκύ τό ένθυμεΤσθαι.

ΔΗΜΩΔΗΣ ΠΟΙΗΣΙΣ

ΔΙΣΤΙΧΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ
•Ε ξ  ά ν εκ δ ό το υ  σ υ λλο γή ς .

Αύτό τό άχ άν εβγαινεν άπ’ Τής καρδιάς τά φύλλα,
Θέ νά καιγόταν ό ντουνιάς χ,ωρίς φωτιά καί ξύλα 

*
"Αν ήξερα τό τέλος μου, τ’ο πώς Οά καταντήσω,
Δέν θίνοιγα τό στόμα μου ανθρώπου νά ’μιλήσω.

*
Άγγελοστορισμένη μου ποιος σοδοωσε τή  νάρι 
Νά σαϊτεύης τής καρδιαίς δίχως ναχης δοξάρι ;

Η:

"Αςί.τραγουδήσω κι’ άς χαρώ ώς τε ποϋ νά γεοάσω,
Κ ’ ή  νιότη δέν πουλιέται πλειδ νά τήν ξαναγοράσω.

*
Γιά ’δές πώς έκατήντησα, ώσάν τής γής τδ χώμα,
Ιΐοϋ τδ πατείς καί δέν ’μ ιλε ί γ ιατί δέν έχει στόμα.

*
Γενοΰ, πουλί μου, λεϊμονιά κ’ έγώ νά γείνω χιόνι,
Νά λυώνω νά δροσίζωνται οί τρυφεροί σου κλώνοι.

*
Δυδ άδερφούλαις είσαστε ποϋ νά σάς π ιάση ζάλη, 
Πρώτα νά π ιάση τή  μικρή κ’ ύστερα τή  μεγάλη.

*
Δέν είνε κρίμα τδ δεντρί αγέρας νά τδ δέρνη 
Κ αί βουρκωμένο τδ νερδ ’ς τ ή  ρίζα του νά σέρνη;

*
Δέν ήμπορώ τά πάθη μου τής πέτρας νά τά λέω,
Κ’ ή πέτρα νά μή μου ’μιλή, νά κάΟωμαι νά κλαίω.

*
Έδώ ’ς αύτή τή γειτονιά χάρο; νά κατοικήση,
Νά πάρη όλαις τής άσχημαις, τής ώμορφαι; ν’ άφίση.

*
Έσ’ είσαι μάτια μου γιατρδς κ’ έγώ εϊμ’ ό λαβωμένος, 
Έ λα νά σμίξωμε τά  δυδ νά γιατρευτώ ό καί/μένος.

*
Έ ν άστρ’ είνε ’ς τδν ουρανό, γυρίζει σάν τάλώνι, 
"Οποιος μικρδς παντρεύεται τά νιάτα του σκλαβώνει.

Η:
Έγώ, πουλί μου,‘ σ’ αγαπώ, μά δέ σου δίνω θάρρος, 
Γιατ’ ειν’ ή  γειτονιά κακή, ποϋ νά τήν πάρη ό Χάρος.

*
■ήΐ πίκραις κόβουν γόνατα κ’ οί λογισμοί γερνούνε,
1ν ’ έγώ που τάχω καί τά δυδ πώς δέ μέ καταλυοϋνε!

*
Ή  πίκραις καί τά  βάσανα γιά μένανε γινήκαν, 
Βρήκαν τά στήθη μ’ ανοικτά καί ς’ τήν καρδιά μου

[ ’μπήκαν.
*

Ή μάνα σου κ’ ή μάνα μου ’ς τάλώνια κουβέντιαζαν, 
Θέ μου, νά λέγανε γιά ’μάς, νά μας άρραβωνιάζαν !

’ *
Ή  θάλασσα τρώει βουνά καί τά  βουνά λιοντάρια,
Ι ί’ ή  ώμορφαις ή  κοπελλιαίς τρώνε τά παλικάρια.

*
Κλαίω καί μέ τά  δάκρυα τής γής τδ χώμα βρέχω 
Κ αί δέν εύρέθη χριστιανδς νά μ’ ερώτηση τ ί εχω.
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Κλαίω κρυφά, γ ιατί κανείς δε θέλω να το μάθη 
Πώς βρίσκομαι 'ςε βάσανα καί 'ςε μεγάλα πάθη.

*
Κ αί ταστεράκια τοϋρανοΰ κ’ έκεΓνα τά  φοβούμαι,
Νά μή μας μαρτυρήσουνε τήν ώρα που ’μιλούμε.

Λ ησα ονημένη σ’ είχα γώ’ τώρα που σ’ είδα πάλι 
Μοΰβαλες πόνο 'ς την καρδιά καί ζάλη ’ς τό κεφάλι.

*
Λυπήσου, Παναγία μου, τά  δάκρυα ποΰ χύνω,
Γιατ’ είνε περισσότερα κι' απ' τό νερό ποϋ πίνω.

*
Νά κάνω ά̂ _, κάνει σεισμός, καί βάχ, χαλά ή  πλάσι, 
Ν’ άναστεναξω, καίγονται τά όρη καί τά  δάση.

*
Ξύπνα, του μόσχου ή αδερφή, του μπαμπακιού η α-

[σπράδα,
Ξύπνα, ποΰ δεν έχόρτασες τοϋ ύπνου τή γλυκάδα.

*
Σένα σοϋ πρέπει, κόρη μου, βασίλισσα νά γίνης,
Νά κάθεσαι ’ς ένα θρονί, της ώμορφαις νά κρίνης.

.*
Όποιος μου φίλος μ’ αγαπά νά μήν έρθή κοντά μου, 
Γιατί Οέ νά τόν κάψουνε τάναστενάγματά μου.

*
’Εκείνου που 0έ μ' άγαπά δός του. Θεέ μου, δός του 
Δυό μαχαιριαίς μέσ’ 'ς τή ν  καρδιά γιά νά γενώ για-

[τρός του.
*

Πρόβαλε, διαβολόπιστη, νά Ιδης καί νά σε ιδοϋνε 
Τά μάτια ποϋ σ’ ορέγονται καί που σε λαχταρούνε.

*
Πείσματα καί πεισματικά νά ξεσυνερισθοΰμε ;
Κ ’ ύστερα θα γυρεύωμε γιατρό να γιατρευθοΰμε.

*
’Σ τά μάτια  σου λιγοθυμώ, 'ς τά  χείλη σου πεθαίνω, 
Μέσ’ ’;  τήν καρδιά σου κρίνομαι κΓ δ,τι μου ’πής θά

Τί έχουνε τά ματάκια σου κι’ όταν μ'ε ιδοϋνε κλαίνε; 
"Λν εχουνε παράπονο γ ια τ ί δέ μού το λένε ;

*
ΤρεΓς πήχες φίδι θά γενώ τή  μέση σου νά ζώσω,
ΚΓ άν άγαπήσης άλλονε, Οέ νά τον φαρμακώσω.

*
Τά μαΰρα μάτια  τά γλυκά, τά φρύδια τά  μεγάλα 
Μ’ εκάνανε κΓ άρνήστηκα τής μάνας μου τό γάλα.

*
Τί μ’ ωφελεί νά σ’ άγαπώ χ^ωρίς καμμιάν έλπίδα ; 
Τή'.γνώμη σου κατάλαβα, τήν τύχη  μου τήν είδα.

*
Τόν πόνο πώχεις ’ς τή ν  καρδιά φίλου μ ήν τον θαρρέψης’ 
Φίλος του φίλου θά τό ’πή καί σό θά κιντυνέψης.

’ *
Ώ ς καί τά  παραθύρια σου άμάχη μου βαστούνε, 
Ό ταν γυρίζω νά τα ίδώ μονάχα τους σφαλούνε.

*
Άδύ/ατό είνε μ ιά  καρδιά σάν λαβωθή νά γιάνγ, 
Μοιάζει δε·/τρί ποϋ μαραθή καί πλειά καρπό δεν κάνει.

*
Ά σπρη , στρογγυλοπρόσωπη, νεραντζομαγουλάτη,
Τήν πέτρα σκίζεις, κάνεις δυό μέ τό δεξί σου μάτι.

1 Έγώ ’λεγα, βρυσοΰλά μου, πώς τρέχεις γιά τ ’έμένα, 
Μά συ έτρεχες καί πότιζες όλα τά διψασμένα.

*
Έπλήγωσε τό στήθος μου, δέν θέλει πλειά νά γιάνη, 
"Ας άποθάνουν οί γιατροί, κΓ άς μή βρεθή βοτάνι !

*
Εμένα πρέπει νά φορώ ’πουκάμισο άπ’ αγκάθι 
Κ αί σιδερένια τραχηλιά γιά νά βαστώ τά  πάθη.

*
Ό ταν αναστενάξω ’γώ, τό κρίμα μου σέ πιάνει,
ΚΓ άν ησαι ’ς τό παράδεισο, ς τήν κόλασι σέ βάνει.

*
Ή αγάπη σού είνε ψεύτικη σάν τάποιλιοΰ τό χιόνι, 
Όποΰ τό ρίχνει άπό βραδής καί τήν αύγή τό λυώνει.

*Τό δέντρο, ποΰ καμάρωνα καθημερνή καί σκόλη, 
Ά π λω σε τά  κλωνάρια του ’ςε ξένο περιβόλι.

*Ό λα  σοΰ τίδω σ ’ δ Θεός, όλα μέ τό κοντύλι :
Μάτια γλαρά, φρύδια σμιχτά, καί μερτζανένια χείλη.

*Ό λοι οί γιατροί συνάχθηκαν γιά τό δικό μου πόνο’
Μέ είδανε, μέ ξενάειδανε, κ’ είπαν πώς δέν γλυτώνω.

ΠΚΡΙ ΤΗΝ ΓΗΝ
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Κατά τή ν  ύποβλν,θείσαν εις τήν Ελληνικήν Βου
λήν κατάστασιν έπί πληθυσμού 2,00-4,492 τοϋ Κρά
τους ύπάρχουσιν έν όλω δημοτικά σχολεία 2,278 έν 
οίς βοιτώσιν μαθηταί άρρενες μέν 78,845, Οήλεις 
48,980. Έν τοΓς σχολείοις τούτοις διδάσκουσι,δημοϋιδά- 
σκαλοι α’ , β’, καί γ ’ τάξεως 1,641, λαμβάνοντες ετή
σιον μισθόν δρ. 1,91 1,040, γραμματοδιδάσκαλοι δέ εις 
συνεστημένα καί μή σχολεία 803, ιόν ή  έτησία αντι
μισθία ανέρχεται εις δρ. 353,040. ΔΓ ενοίκια άμφοτέ- 
ρων τών διδακτηρίων προϋπελογίσθησαν δρ. 657,080. 
Πάντων τούτων ή δλική έτησία δαπάνη ανέρχεται εις 
δραχμάς 2,727,627, έξ ών δραχμ. 2 ,102,480 είσφέρου- 
σιν οί δήμοι, τό ύπόλοιπον δέ τό δημόσιον^ταμείον.

— ’Π ολική παραγωγή γαιανθράκων έν τώ ’Πνω- 
μένω Βασιλείω τής Μ. Βρεττανίας άνήλθε κατά τό 
έτος 1887 εις 102 ,119,000  τόννους ένώ ή  τοΰ 1886 δέν 
ύπερέβη τούς 157,518,000 τόννους.

— Κατά τήν έσχάτως γενομένην άπογραφήν τών έν 
Παρισίοις έγκατεστημένων αλλοδαπών ανέρχονται οΰ- 
τοι εις 170,262 έξ άαφοτέρων τών φύλων. Κ ατ’ έθνι- 
κότητας οί πλείστοι εινε: Βέλγοι 43,712, Γεραανοί 26, 
409, ’Ελβετοί 25,144, Ιταλοί 24,178, ’Ρώσσοι 8,485  
Ά γγλο ι 7,688, Αυστριακοί 5,755. Έ λληνες έδηλώθη- 
σαν 536.

— Κατά τόν ένεστώτα μήνα συμπληροΰται έκατον- 
ταετία άπό τής γεννήσεως τοΰ εφευρέτου τής στενο
γραφίας Φραγκίσκου Ξαβερίου Γαβελσβέργερ. Οί κατά  
τό σύστημα αϋτοΰ μορφωθέντες στενογράφοι καί αλ
λαχού μέν τής Ευρώπης, μάλιστα δ’ έν Γερμανία είσί 
πολυπληθέστατοι. Ύπερπεντακόσιοι Γαοελ.σβέργειοι 
στενογραφικοί σύλλογοι ύπάρχουσιν έν Γερμανία, έχον- 
τες έν στοογγύλω αριθμώ 15000 μέλη- πλήν δέ τούτων 
εις πολλας μυριαδας ανέρχονται οί άκολουΟοΰντες έν τή 
στενογραφία τό σύστημα τοϋ Γαβελσβέργερ, εις τους 
όποιους συναριθμοΰται καί οί παρ’ ήμ ίν ολίγοι στενο
γράφοι.
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— Τό σιδηροδρωαικόν συμβάν έξ οΰ ώς έκ θαύματος 
έσώθη ό Τζάρο; εδωκεν αφορμήν εις πλ.είστας ύπέρ 
αΰτοϋ εκδηλώσεις έν ’Ρωσσια. Τούτων ή  μάλλον ήχη- 
ρά — κυριολεκτικώς — είνε δ μέγας άργυροΰς κώδων 
όστις κατεσκευάσθη έν Ιίαρκώβ όπως άναμιμνήσκει 
εις τους κατοίκους τής άγιας πόλεως τήν καταστροφήν 
τής 17 ’Οκτωβρίου. Ό  κώδων ούτος θά φέρη τό όνομα 
Κώόωτ'το ΐ ! Τ (άρον ,  θά είνε δ’ έπ’ αύτοΰ γεγλυμμένα 
τά ονόματα τοΰ αύτοκράτορος, τής αύτοκρατείρας καί 
τώνΛοιπών μελών τής αύτοκρατορικής οικογένειας όσα 
ήσαν^έν τώ έκτροχιασθέντι συρμώ. Κατεσκευάσθη τή 
μερίμνη τοΰ κλήρου καί θά άναρτηθή μέν έπί τοΰ κω
δωνοστασίου τής μητροπόλεως, αλλά δέν θά χρησιαο- 
ποιήται έν ούδεμιά περιπτώσει. Μόνον άπας κατ’ έτος 
κατά τήν ήμέραν καί ώραν τοΰ συμβάντος θά κρούεται 
έπί πέντε λεπτά τής ώρας.

— Λόγος γίνεται έν τώ ρωσσικώ τύπιρ περί παρα- 
δοξοτάτης κληρονομιάς συνεπεία τής δποίας μ ία  έδρα 
έν τή  βουλή τών Λόρδων καί μετ’ αύτής περιουσία 
κολοσσιαία, άποτελουμένη έκ 15 εκατομμυρίων λιρών 
εις γαίας καί 2 */<, εκατομμυρίων εις κινητά, περιέρχε
ται εις γόνον αγγλικής μέν άλλ’ έκρωσσισθείσης οικο
γένειας, όστις εινε τήν σήικερον άξιωματικός τοΰ ρωσ- 
σικοΰ στρατού. Ά λ λ ’ ϊνα αποκτήσϊ] τήν κληρονομιάν 
ταύτην ό ευτυχής κληρονόμος οφείλει ν’ άλλάξη τήν 
εθνικότητά του καί νά γ ίνη  βρεττανός υπήκοος. Διά 
τοΰτο μεθ’ ύπερηφανείας άπέκρουσε τής τύχης τήν 
δωρεάν, ουδόλως στέργων έκ συμφέροντος νά άπαρνηθή 
τήν χώραν έν ή  έγεννήθη καί ανετράφη.

— Παραδοξότατος αλλά καί λίαν πρακτικός νόμος 
εψηφίσθη έσχάτως έν τινι τών Ηνωμένων Πολιτειών 
Δια τούτου δρίζεται εις έννέα εκατοστά τοϋ μέτρου τό 
ύψος τών πίλων οΰς επιτρέπεται νά φέρωσιν αί γυναί- 
κες έν θεάτρω.

— Κ ατ’ άπογραφικήν τινα σημείωσιν τοΰ Υπουρ
γείου τών ’Εκκλησιαστικών, διατηρούνται έν τώ Έ λλη- 
νικώ κράτει 190 έν όλω μοναί, έν αύταίς δέ διαιτών- 
ται 1510 μοναχοί καί 227 μοναχαί. Τά έσοδα αυτών 
έτησίως ανέρχονται εις δρ. 2,166,704.28, τά δ’ έξοδα 
εις 2 ,157,752.72 κατά τους ύπό τών μοναστηριακών 
συμβουλίων ύποβληθέντας εις τό ΎπουργεΓον προϋπο
λογισμούς.

— Ή  χρήσις τοΰ ήλεκτρισμοϋ ώς κινητήριου δυνά- 
μεωςπροάγεται ήμέρα τή  ήμέρμ. Ούτως άπό τοΰ προσ
εχούς έτους τίθενται εις ένέογειαν εν Λονοίνω σιδηρο
δρομικά ί ήλεκτροκίνητοι μηχαναί εν ταΓς ύπογείοις 
γραμμαϊς.

— Ό  Στρατάρχης Μόλτκε δέν είνε μόνον έξοχος 
στρατιωτικός αλλά καί δεξιώτατος . . . κλειδοκυμβαλι- 
στης. Μέχρις εσχάτων, ότε ειχε τήν διεύθυνσιν τοΰ 
πρωσσικοΰ έπιτελείου, ύπήοχεν έν τώ μεγάρω τής οιευ- 
Ούνσεως ιδιαίτερον δωμάτων καί κλειδοκύμβαλον έν 
αύτώ πρός χρήσιν τοϋ Μόλτκε. Ό  στρατάρχης έν στο
λή πάντοτε καί κομβωμένος μέχρι λαιμοΰ διήρχετο 
ώρας τινάς τής ήμέρας κρούων τάς άρίστας καί δυσκο- 
λωτάτας συνθέσεις τών μεγάλων μουσουργών ών πολλάς 
καί άπεμνημόνευεν.

— Έν τώ εύρωπαϊκώ τύπω λόγος γίνεται περί προσ
εχών αρραβώνων τοΰ πρίγκιπος Χριστιανού τής Δανί
ας εγγόνου τοΰ Βασιλέως τής Δανίας καί ανεψιού τοΰ 
ήμετέρου Βασιλέως. Έ πί τούτω αναγράφεται ότι δ 
νεαρός δανός πρίγκηψ είνε δ ύψηλότερος εύρωπαώς ήγε- 
μονιδης. Έν τώ ναώ τοΰ lloskilile υπάρχει κίων έπί 
τοΰ δποίου έχουσι σημειωθή τά αναστήματα τών ήγε- 
μόνων καί ήγεμονιοών όσοι κατά καιρούς έπεσκέφθη- 
σαν τόν ναόν. Μεταξύ τούτων τήν κατωτάτην βαθμίδα 
κατέχει δ Χριστιανός Λ’ τής Δανίας, ειτα  Πέτρος δ 
Μέγας, μετ’ αυτόν ό νΰν Τζάρος- ύψηλότατος δ’ όλων

είνε δ νεαρός πρίγκηψ Χριστιανός, ού μικρόν ύπολεί- 
πεται δ πρίγκηψ Γεώργιος τής Ελλάδος.

— Τή πρωτοβουλία τοϋ πρίγκιπος τής Ούαλλίας 
κατηργήθησαν έν τή έθυμοτυπίμ τής αγγλικής αυλής 
αί κατά τους ώμους καί τόν τράχηλον ανοικταί έσθήτες.

— Ό  τόσον ο’ικτρώς τελευτήσας Λουδοβίκος Β’ τής 
Βαυαρίας είχεν έμπιστευθή όλίγας ήμέρας πρό τοΰ 
θανάτου του έγγραφα πολιτικήν έχοντα σημασίαν εις 
νεάνιδά τινα έκ 8σ1ι\νβΜ[1οι·ί. Ή  νεάνις προτίθεται νΰν 
νά όημοσιεύση τό περιεχόμενον τών έγγράφων, άλλ’ ή 
βαυαρική κυβέρνησις κατ’ ούόένα λόγον επιτρέπει τοΰτο.

— Ή  υ.ξία τών καθ’ άπασαν την ύφήλιον σιδηρο
δρόμων ύπολογίζεται εις 12 — 1 5 δισεκατομμύρια, ήτοι 
τό τριπλάσιον τών έν κυκλοφορίμ νομισμάτων.

— Οί εμπορικοί στόλοι τοΰ πεπολιτισμένου κόσμου 
σύγκεινται έν συνόλω έξ 66,995 πλοίων χωρητικότη- 
τος 34,683,800 τόννων έκ τών πλοίων τούτων 11,435  
κινούνται διά τοΰ άτμοΰ. Ή Ευρώπη μόνη αριθμεί έν 
όλω 7,921 ατμοκίνητα καί 29,398 ιστιοφόρα σκάφη. 
Έκ πάντων τών κρατών τής ύφηλίου τά πλεϊστα εμ
πορικά πλοία αριθμεί ή  Μεγάλη Βρεττανία : ήτοι έν 
Ευρώπη 4,829 ατμόπλοια καί 9,944 ιστιοφόρα, καί 
έν ταις άμερικανικαίς άποικίαις 272 ατμόπλοια καί 
3,690 ιστιοφόρα, έν ταίς αύστοαλιακαίς 465 ατμόπλοια 
καί 817  ιστιοφόρα, έν ταίς άσιατικαίς καί άφρικανι- 
καίς 145  ατμόπλοια καί 487 Ιστιοφόρα. "Ωστε όλος δ 
έμπορικό; στόλος τής ’Αγγλίας άποτελείται έξ 20,739 
πλοίων. Μετά τήν ’Αγγλίαν έρχονται αί Ήνωμέναι 
Ιίολιτεϊαι τής ’Αμερικής: 11,920 πλοία, είτα ή Νορ
βηγία 4 ,275 πλοία’ μετ’ αυτήν ή  Γερμανία 2 ,812  
πλοία’ ή ’Ρωσσια 2,774 πλο·ά· ή Γαλλία 2,690 πλοία. 
Έν τή  άπογραφική σηυ,ειώσει,έξ ής άναγράφομεν ταΰτα, 
ή  Ελλάς ρέρεται ώς έχουσα 1060  πλοία, ών 47 α τ
μοκίνητα.

— Εύρέθη έν Τουρίνω ή  αλληλογραφία τοΰ Καβοόο 
μετά τοΰ έπιστηθίου φίλου αύτοΰ ΒΜβπιβ. Ή  αλλη
λογραφία αΰτη περιλαμβάνει 500 έπιστολάς τά μάλα 
ένδιαφερούσας καί έν πολλοίς διαφωτιζούσας σκοτεινά 
μέρη τοΰ βίου τοΰ μεγάλου πολιτικού.

— Έν χωρίω παρά τήν γερμανικήν πάλιν Ρουοόλ- 
στατ άθιγγανίς επαίτις έτεκεν έν μέση όδώ δίδυμα. Ή  
άστεγος μήτηρ εύθός μετά τόν τοκετόν ελουσεν ίδια 
χειρ! τά  νεογέννητα έν τώ ποταμώ μεθ’ όλον τό έπι- 
κρατοΰν δριμύτατον ψύχος.

— Τήν γιγαντιαίαν πρόοδον τής ’Ιαπωνίας εν τώ πο- 
λιτισμώ καταδεικνύει καί τοΰτο ότι την σήμερον εκ- 
δίδονται έν αύτή  575 ημερήσια καί εβδομαδιαία φύλλα, 
ένώ πρό δεκαοκτώ μόλις έτών έξεδόθη ή πρώτη ιαπω
νική έφημερίς.

— Προσεχώς άρχεται έν Πετρουπόλει ή  οικοδομή 
νέου μεγάλου θεάτρου· ή  πρός άνέγερσιν αϋτοΰ δαπάνη 
ύπελογίσθη ε’ις έπτά εκατομμύρια ρουβλίων.

— Κ α ί άλλος άγων γυναικείου κάλλους διάτό προσ
εχές θέρος προκηρύσσεται έν Δανία, έν τοίς λουτροϊς 
τοΰ Κλαμπβνβοργ παρά τήν Κοπεγχάγην. Μεγάλα χρη
ματικά βραβεία θά δοθώσιν εις τάς καλλίστας τών αγω- 
νισθησομένων, ών ή ήλικία δρίζεται μεταξύ 16 καί 30 
έτών. Ή  άγωνόδικος επιτροπή άποτελείται έξ ένός ζω
γράφου, ενός γλύπτου, ένός ιατρού καί δύο ιδιωτών έν- 
τριβών περί τήν γυναικείαν καλλονήν.

— Μικρά τις  νήσος έν τώ βορείω Ά τλαντικώ  Ώ- 
κεανώ ήρχισεν άπό τίνος χρόνου νά βυθίζεται βαθμη
δόν. Ούτως ένώ άλλοτε τό μήκος αύτής ήτο 40 μιλλίων, 
τήν σήμερον ήλαττώθη εις 19  '/$ μ ίλλια, εκ δε τοΰ 
πλάτους αύτής ύπελήφθη μόλις Ι/ς μ ’-λλίου έκ τών 4 
μιλλίων. Δύο φάροι έκτισμένοι παρά τή ν  άκτήν έβυθί- 
σθησαν, πιστεύεται δέ ότι μετ’ ού πολύ πάσα ή  ξηρά 
θά καλυφθή ύπό τοϋ ΰδατος.
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ΛΟ ΓΟ ! ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ!

Νεανία; τις γ,ύτοκτίνησεν εσχάτως εν Βερολίνω 
σια πρλυκρότου. Ό  λόγος δε τής αυτοκτονίας αύτοΰ 
είνε αληθώς πρωτορανής. Ό νεανίας είχε σχέσεις 
μετά τίνος οικογένειας, παρά τή οποία διήρχετο τάς 
εσπέρας του- συνήντα δ' έκεί τρεις νεάνιδας, τήν κό
ρην τής οίν.ογενείας καί δύο φίλας της. Αίφνης καί 
άνευ φανεράς αιτίας κατέστη άπό τίνος σκεπτικός, 
πολλάκις δ' επιπτεν εις βαθυτάτην μελαγχολίαν 
έρωτώμενος ούοεμίαν έδιδεν εξήγησιν τής θλιβερά; 
καταστάσεώς του. Και ούδεις θα εμάντευε και μετά 
τον οίκτρ'ον θάνατόν του τδ μυστικόν, αν μή άπεκά- 
λυπτεν αυτό επιστολή εϋρεθεΐσα μεταξύ τών εγγρά
φων του καί εχουσα ώς εξής :

« ’Αγαπώ καί τας τρεις κόρας μετ’ ίσης αγαπης, 
καί επειδή μή ών Ί'οϋρκος δεν δύναμαι νά συζευ- 
χθώ καί τάς τρεις, όπως άτοφύγω δεινότερα κακά, 
προτιμώ νά λύσω το περίπλοκου τούτο ζήτημα ώς ο 
Αλέξανδρος τον γόρδιον δεσμόν!»

"Ερως διπλούς είνε πράγμα όχι τόσον σπάνιον, 
ά/.λ’ έρως τριπλούς καί τοιαύτης έν-άσεως τδ πρώ
τον νυν άναφέρεται εις τά ερωτικά χρονικά.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΑΝΕΥ ΥΠΗΡΕΤΩΝ

Έ ν τοΤς άμερικανικοΤς έστιατορίοις ήρχισαν νά 
έκλείπωβι κατά μικρόν οί ύπηρέται, κάλλιστα  άντι-  
καθισταμενοι δια μηχανικής εργασίας ώς έςής.

Ή  αίθουσα τοΰ εστιατορίου περιέχει πολλά μικρά 
τραπέζια ήριθμημένα, έκαστον δε τούτων συγκοινωνεί 
μετα τού μαγειρείου άπ’ ευθείας διά σιδηροδρομικής 
γραμμής παρεμφερούς πρός τάς τών μεγάλων σιδη
ροδρόμων, άλλά φυσικφ τώ λόγω πολύ μικροτέρας. 
Έ πί έκάοτης τραπέζης ύπάρχουσι προς τούτοις διά
φορα κομό ία ηλεκτρικών κωδώνων έπί εκάστου δε 
κομδίου τό όνομα ενός φαγητού ή ενός ποτού. Ε κ
λέγει τις τά φαγητά καί τά ποτά άτινα επιθυμεί καί 
πιέζει τά φερώνυμα κομβία, δι’ ών μεταβιβάζονται 
αί διαταγαί εις τό μαγειρείου. Μέτ" ολίγον πινάκια 
τροχοφόρα κυλιόμενα έπί τών μικρών σιδηρών ράβδων 
φέρουσι τά παραγγελθέντα καί τον λογαριασμόν, 
όοτις εξοφλείται ϋπό τού ταμίου κατά τήν εξοδον.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ

Μυθώδης είνε ή επιδεικνυόμενη πολυτέλεια τών 
βάθυπλούτων άμερικανών όσάκις διδουσιν χορούς ή 
γεύματα. Εις χορόν γινόμενον κατά τδ παρελθόν έτος 
έν Νέα Ύόρκη παρά τινι εκατομμυριούχο) τραπεζίτη 
ολόκληροι οί τοίχοι τών αιθουσών ήσαν έπισνρωμ- 
μένοι διά ροδών. Προς τούτο έδαπανήθησαν δεκακι- 
σχίλια δολλάρια, ήτοι ύπέρ τάς π εντή κ ο ντα  χ ι
λ ιά δ α ς  δρ αχμ ώ ν! "Αλλοτε δέ πάλιν έν γεύματι 
τα δελτία τών φαγητών (Menus) ήσαν έξηρτημένα

άπδ χρυσούς καί άοαμαντοκοσμήτους άλΰσεις. Έκά- 
στη τούτων ήξιζε χ ί λ ι α  δ ο λ λ ά ρ ια  καί οί συν- 
δαιτημόνες άνήρχοντο εις τριάκοντα δύο τον αριθμόν

ΕΔΩ Κ’ ΕΚΕΙ
Ά'Α'Λ § τΛννν»

Ζ ήτημα προτιμήσει»*.

— Άκούς εκεί νά πας νά δανεισθής χρήματα άπδ 
ένα τιποτένιον;

— Φίλε μου, όταν έχης άνάγκην χρημάτων καλ
λίτερα να πηγαίνης ς ενα τιποτένιον που σοΰ δίνει 
παρά ’ς ένα καθώς πρέπει άνθρωπο πού δέν σου 
δίνει.

*11 ή λ ικ ία  τών γυνα ικώ ν.

Ή σκηνή εντός του τραμδάϋ.
Τρεις κυρίαι ί’στανται έξω όρθιαι, μή ϋπαρχούσης 

θέσει»; κενής.
Εις κύριος εγείρεται καί φιλοφρονηιικώτατα:
— Μια θίσις διά τήν πλέον ήλικιωμένην άπδ τάς 

κυρίας.
Αι κυρίαι μένουν ακίνητοι.
Ό  κύριος προσκλίνεται καί κάθηται πάλιν εις τήν 

θέσιν του.

Κέρδος χρόνου.

Ό  μικρός Νίκος περιπατεί μετά τής τροφού του 
έξω εις τον ελαιώνα.

— "Αν έβγη κανένας λύκος τί Οά κάνης, ν τ α ν τ ά ;
— Δεν έχει λύκους έδώ παιδί μου, μά κι’ άν 

έβγαινε κανένας δεν θα τδν άφινα νά σέ πειράξη, θά 
έμπαινα έγώ ’μπροστά.

— Ναι, ν τ α ν τ ά ! καί ώ ; που να φάη εσένα ό 
λύκος έγώ θά πρόφταινα νά φύγω.

Π ΡΑΚΤΙΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
W V .V .  9  -.'VWVV

ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΤΟΝ ΜΕΛΩΝ

Δέν έτυχε ποτε νά παραπονεθήτε εις τδν ράπτην 
σας ότι αί χειρίδες τού ενδύματος σας είνε άνισοι, 
ήτοι μακροτέρα ή άριστερά τής δεξιάς ; Ό ράπτης 
διεμαρτυρήθη, διισχυρίσθη ότι Ικοφεν ί'σας καί άπα- 
ραλλάκτους τάς δύο χειρίδας* σείς δε ούτε έδώκατε 
πίστιν εις τάς δικαιολογίας του. Καί όμως έκείνος 
Ιλεγε τήν άλήθειαν, τδ οέ πταίσμα ήτο ίδικόν σας. 
αί χειρίδες ήσαν ί’σαι, αί χείρές σας εινε άνισοι. Μή 
έκπλήττεσθε διά τούτο καί μή θορυβήσθε νομίζοντες 
οτι είσθε άνάπηροι. "Ολοι οί άνθρωποι κατά τδ μάλ
λον ή ήττον εχουσι τήν δεξιάν χείρα μακροτέραν τής 
άριστεράς, άπδ τών χρόνων τοΰ Άρταξέρξαυ οστις 
καί μακρόχειρ διά τούτο έκλήθη. Άσυμμετρία τις 
υπάρχει καί εις τούς πόδας, άλλάούχί όποια εις τάς 
χεϊρας ευτυχώς, διότι άν οϋτως είχεν οί πλείστοι τών 
ανθρώπων θα έχώλαινον βαδίζοντες.

' Er  Άθήτα ισ  èx το S tvnofjiayeiov τΆν Καταστημάτων ΛΝΈΣΤΗ ΚΙΙΝΣΤΑΝΤΙΝΙΛΟΥ 1889 — 1671


