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T i  κατωτέρω  περί Ά χαβημ ιώ ν άρβρον βλήρθη έχ τ.ροτε- 
χώ ; έχδοβησομένρτι τεύχους ' τού- «Έ γχυχλο πα ιδ ιχο ΰ  Λ ε
ξικού. .
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Οίίτω ώνομάσθησαν κατά τούς νεωτέρους 
χρόνους έκ του τόπου τ ι ς  πλατωνικής διδα
σκαλίας σύλλογοι σοφών άντρων, συνερχομέ - 
νων όπως διαλέ·( •ωνται περί άντικειμενων σχε
τικών εις την φιλοσοφίαν, τά γράμματα, τάς 
έπιστήμας η καί τάς καλάς τέχνας. 'Επιφανέ
στατη μεταξύ τούτων είνε ή εν ’Ιταλία λεγο- 
μένη της Κρίιύσχαι;, ίδρυθείσα έν Φλωρεντία 
τώ 1582 πρός σύνταξιν του λεξικού της ιτα 
λικής γλώσσης, τό οποίον συντελεσθέν καί έκ- 
δοθέν κατά πρώτον εν έτει 1612, έχρησί- 
μευσεν ώς πρότυπον εις τά  έπειτα απανταχού 
τοιαύτα. Ή  εργασία των ’Ακαδημαϊκών τής 
Κρούσχας πρός κανονισμόν τής ιταλικής γλώσ
σης έπί τή  βάσει τού έξακριβωθέντος κειμένου 
των ενδόξων ποιητών καί λογογράφων δύναται 
νά συγκριθή πρός την τών Αλεξανδρινών γραμ
ματικών. Πλήν τής άνωτέρω άξιαι μνείας είσίν 
έν ’Ιταλία ή «Ακαδημία τών Αρκάδων», ίδρυ
θείσα έν 'Ρώμη τώ 1690 ϋπό τού επιφανούς 
Γραβίνα, ής έκαστον μέλος έλάμβανεν ον ου. a 
άρκάδος ποιμένος, ή « ’Ακαδημία τώνΛυγκέων» 

■καί ή «'Ακαδημία τού Πειράματος» (del Ci
mento), ή συστηθείσα έν Φλωρεντία τώ 1657 
ύπό τού Καρδιναλίου τών Μεδίκων πρός προα
γωγήν τών φυσικών επιστημών καί προαγαγοϋ- 
σα τώ όντι ταύτας δι' άξιομνημονεύτων πειρα- 
μάτων περί τών ιδιοτήτων τού ήχου, τού φωτός, 
τής πιέσεως τού ΰδατος καί άλλ.ων τοιούτων. 
Μέλη τής ’Ακαδημίας ταύτης ήσαν b Βαρέλ- 
λ-ης, ό Βιβάνης, ό Μαγαλότης, καί άλλοι ούχ 
ήττον έξοχοι επιστήμονες. Κατά μίμησιν τών 
έν ’Ιταλία ίδρύθησαν μετ’ ού πολύ καί εν τή 
λοιπή Εύρώπη πλεΐστοι τοιούτοι φιλολογικοί και 
καί επιστημονικοί σύλλογοι, έν οίς πρωτεύουσιν 
ή «Βασιλική ’Ακαδημία ή 'Εταιρία τού Λον
δίνου», ή πριν έδρεύουσα έν Όςφόρδη καί εκδί- 
δουσα περισπούδαστο» περιοδικόν ύπό τόν τί
τλον : «Φιλοσοφικά! ΙΓραγματεΐαι (Philoaopical 
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transactions)»· ή βερολίνειος «Ακαδημία τών 
’Επιστημών», ίδρυθείσα τώ 1700 καί άναδει- 
χθεΐσα έπί Φρειδερίκου τού Μεγάλου διά τής 
δημοσιεύσεως πλείστων σπουδαιότατων διατρι
βών γεγραμ,μένων γαλλιστί, κατά την έπικρα- 
τήσασαν έφ’ ολον τόν λήξαντα αιώνα παρά τοΐς 
λογίοις γερρ κνοΐς συνήθειαν τού γράφειν λα τ ι
νιστί ή γαλλιστί- ή έν έτει 1710 συστηθεϊσα 
«'Ακαδημία τής Τ ψάλης», ή έν Πετρουπόλει 
«'Ακαδημία τών Επιστημών», ίδρυθείσα ύπό 
τής αύτοκρατείρας Αικατερίνης τής Λ' κατά 
πρόγγραμ.μ.α συνταχθέν ύπό Πέτρου τού μεγάλου. 
"Αξιαι πλήν τών άνωτέρω μ,νείας είνε ή εν 
Στοκχόλμη «Α καδημία τιόν ’Επιστημών», ή 
«Βασιλική Ακαδημία τής Μαδρίτης», ή έν 
Ταυρίνω «Ακαδημία τών Έπιστημ.ών», ή «Βα
σιλική Εταιρία τού Εδιμβούργου», ή «Ε π ι
στημονική ’Ακαδημία» τής Βοστόνης καί ή 
«Α σιατική  Ε ταιρ ία», ή σκοπόν έχουσα πρό 
πάντων τήν μελέτην τών μνημ.είων τής Ινδ ι
κής άρχαιότητος- άπο τίνος δέ χρόνου, έπλη- 
θύνθησαν καί αϊ έπαρχιακαί άκαδημίαι, άσχο- 
λούμεναι ιδίως περί τήν έρευναν τών άρχαιοτή- 
των έκάστης επαρχίας. Πλην τών έπιστημονι- 
κών καί τών φιλολογικών ώνομάζοντο πρό τής 
έπαναστάσεως έν Γαλλία «Ά καδημ ίαι» τά γυ- 
μναστήρια, όπου οί εύγενεΐς ε"φηβοι έδιδάσκοντο 
τήν ξιφασκίαν, τήν όρχησιν, τήν ιππασίαν καί 
τάς λοιπάς τού σώματος ασκήσεις- σήμερον δέ 
καλείται « ’Ιατρική ’Ακαδημία» συμβούλιο» ές 
επιφανών Ιατρών συνερχόμενου όπως διαφωτίζη 
τήν γαλλικήν κυβέρνησιν περί παντός ζητήμα
τος δημοσίας υγιεινής, καθ’ ον περίπου τρόπον 
τό παρ’ ήμιν ίατροσυνεδριον.

Ά χαόημ ία  Γα.Ι.ίιχή. Αυτή ίδρύθη έν ε’τει 
1635 ύπό τού Καρδιναλίου ’Ριχελιέως, δια- 
κρίνεται δέ τών λοιπών, διότι προορισμός αύτής 
ύπήρξεν έξ αρχής νά περιλαμβάνη ούχί ειδικούς 
επιστήμονας καί φιλολόγους, άλλ.ά πολύ μ.άλ- 
λον πάντα τόν άναδειχθέντα ύπέροχον έν τή 
χρήσει τής γλώστης ώς οργάνου έκφράσεως ιδεών 
καί αισθημάτων, πάντας δηλ. τούς μεγάλους 
ποιητάς, συγγραφείς, ιεροκήρυκας, δημοσιογρά
φους, πολιτικούς ρήτορας, μυθιστοριογράφους, 
δραματοποιού; καί άλλους τεχνίτας τού λόγου έν
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Γαλλία. Ώ ς έκ τού τοιούτου αύτής προορισμού 
επόμενον ήτο νά κατασταθή δημοτικωτέρα πά- 
σης άλλης εν Ευρώπη, ώς ή μόνη περιλαμβά- 
νουσα τούς άντρας, ών τά  έργα πολύ μάλλον η 
τά  των άσχολουμένων περί ώρισμένην τινά επι
στήμην, ολόκληρον το ε'Ονος έγνώριζεν, έθαύ- 
μαζε καί ήδύνατο να εκτίμηση. Ό διεξερχό- 
μενος τον κατάλογον των άπό τής ίδρύσεως μέ
χρι σήμερον μελών τής «Γαλλικής ’Ακαδημίας,» 
άπο του Βουσουετου καί τού Ρ ακ ί να μέχρι τού 
Σατωβριάνδου, Λαμαρτίνου, Βίκτωρος Οΰγώ, 
Θιέρσου καί Ρενάν πείθεται άδιστάκτως, οτι 
ούδέν άλλο τοιούτο ίδρυμα ήξιώθη να συνκρι- 
Ομήση μεταξύ των μελών αύτού οσους ή «Γαλ
λική ’Ακαδημία» ένδοξους άνδρας. Ό αριθμός 
τών γάλλων ακαδημαϊκών δέν δύναται να ύπερ- 
βή τούς τεσσαράκοντα, ών έκαστος κατέχει ίσο- 
βίως ώρισμένην έδραν (fauteuil), ήτις μετά τόν 
θάνατον αύτού μένει κενή μέχρι τής εκλογής τού 
διαδόχου του. Έκ τούτου έκαστη τών τεσσα
ράκοντα τούτων εδρών έχει ιδίαν ιστορίαν, τήν 
τών καθεσθέντων επ' αύτής επί δύο καί ήμισυν 
αιώνα διασήμων άνδρών, ή « αθανάτων, » όπως 
έπεκράτησε το έθος να όνομάζωνται οί γάλλοι 
άκαδημαϊκοί. Ό πως ή « ’Ακαδημία τής Κρού- 
σκας» οΰτω καί ή Γαλλική άνέλαβε τήν σύντα
ξιν, τήν διηνεκή συμπλήρωσιν καί τήν κατά 
καιρο’ύς ε'κδοσιν τού λεξικού τής γαλλικής γλώσ- 
σης. Ή  τοιαύτη δμως εργασία, ή όλίγιστα έκ 
τών μελών αύτής απασχολούσα, δέν δύναται 
νά ΟεωρηΟή ώς παρά τή «Κρούσκα» ώ; το κύ
ριον αύτής έργον, πολύ δέ τούτου σύμφωνό τερον 
πρός τόν προορισμόν αύτής καί έλκύον τήν προ
σοχήν τού κοενού είναι οί λόγοι οί εκφωνούμε
νοι ύπό τών ακαδημαϊκών ώς εισηγητών φιλο
λογικών άγωνισμάτων καί έτι μάλλον κατά 
πάσαν παραδοχήν νέου τινός μέλους εις τήν χο
ρείαν τών « ’Αθανάτων.»

Ή  πεποίθησις ότι πάς ένδοξος συγγραφεύς 
δι*αιούται νά καταλάβη μίαν έκ τών τεσ
σαράκοντα τής ’Ακαδημίας έδρών είναι τοσού- 
τον έρριζωμένη παρά τοις γάλλοις, ώστε πρός 
ίκανοποίησιν τών άδικηθέντων προσετέθη εις 
τάς ανωτέρω πραγματικάς μία ιδανική τεσ
σαρακοστή πρώτη έδρα, ήτις ύποτίθεται κατα- 
ληφθεΐσα διάδοχικώς άπό τής ίδρύσεως τής 
Άκα.δημ.ίας ύπό τών έξοχων άνδρών, οσοι ένεκα 
ποικίλων λόγων δέν ήξιώθησαν ζώντες νά συμ- 
περιληφθώσιν μεταςύ τών μελών αύτής. Έπί 
τής πασών τιμ ιωτάτης τεσσαρακοστής πρώτης 
ταύτης έδρας έτοποθετήθησαν δ ι' ομοφώνου καί 
ανεκκλήτου άποφάσεως τής κοινής γνώμης δ 
Πασκάλ, ό Καρτέσιος (Descartes), ό Μολιέρος, ό 
Ααροσφουκώ, ό Βάυλος, δ Βωβερνάγης, b συγ
γραφεύς τού Γιλ-Βλάς Λεσάζ, ό Άββάς ΙΙρεβώ, 
δ Πιρών, b 'Ρουσσώ, ό Άνδ. Χενιέρος (Chenier)

b Βωμαρσαί, ό Σαμφόρτιος, ό 'Ριβαρόλ, δ 11· 
Λουδοβίκος Κουριέρος, b Βαλζάκ, δ Ααμενα1 
καί τελευταίος δ Βερανζέρος, δ μόνος άποποιη- 
θείς νά καταλάβη τήν θέσιν ακαδημαϊκού, ήτις 
κατ’ έξαίρεσιν έπροσφέρετο εις αύτόν άπαλλατ- 
τόμενον άπό τών διατυπώσεων αΐτινες επιβάλ
λονται παντί ύποψηφίω.— Παρά τή ανωτέρω 
συνυπάρχουσιν τέσσαρες άλλαι άκαδημίαι, ή 
« τών ’Επιγραφών » , τών « ’Επιστημών » (τών 
ακριβών), τών «  Η θικών καί πολιτικών επι
στημών» καί τών «Καλών τεχνών», τό δέ σύνο- 
λον τών πέντε αποτελεί τό λεγόμενον «Γαλλι
κόν Ίδρυμα» (institut «le France) τό αληθώς 
μοναδικόν έν Εύρώπη, ώς συνενούν έν μια δέσμη 
πάντας τούς οίουςδήποτε αγώνας τού πνεύματος 
πρός έξεύρεσιν τής άληθείας, έπικράτησιν τού 
αγαθού ή άποτύπωσεν τού κάλλους.

Ούδέν τώ  οντι ύπάρχει άλλο ίδρυμα όπου δ 
ποιητής, δ φιλόσοφος, δ ιστορικός, δ φιλόλογος, 
δ μαθηματικός, δ φυσιοδίφης, δ άστρονόμος, 
δ νομοδιδάσκαλος, δ ζωγράφος, δ γλύπτης, καί 
δ μουσικός δύνανται ν’ άποκαλώσιν άλλήλους 
συναδέλφους. Οί συντάκται τού περί «Γαλλι
κού ιδρύματος» νόμ.ου τής 2 5 'Οκτωβρίου 1795, 
έν οίς διέπρεπεν δ Δωνού καί δ Καρνώ, έφαίνοντο 
έμφορούμ.ενοι ύπό τής άρχής οτι πάντα τά  
προϊόντα τού ανθρωπίνου πνεύματος συνέχονται 
πρός άλληλα ώς κρίκοι άλύσου άδιασπάστου 
καί, πλήν τούτου, ότι άφ’ οΰ έκ τής έπιστήμ,ης, 
τής φιλολογίας καί τής τέχνης ωφελείται ύλι- 
κώς κα ί ηθικώς ολόκληρον τό ε’θνος, εις τούτο 
επιβάλλεται καί ή ύποχρέωσις να προάγη καί 
νά βραβεύη ταύτας. Εμμ. A. PoïiHs:
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Εΐνε οδυνηρόν νά μή άγαπά τις πλέον καί νά 
αίοΟάνηται τον πόθον χωρίς νά εχη καί τήν δΰνα- 
μιν νά ζωογωνήση το οδεοΟεν αίσθημα.

*
Δύναται τις ν’ άγαπήση έν οίαδήποτε ηλικία. Ό 

αληθής έρως πηγάζει έκ τής καρδιάς καί ή καρδιά 
δέν Ιχει ηλικίαν.

*
ΤΙ νεότης έν τή ευτυχία εΐνε ήττον άνυπόμονος 

τής ώριμου ηλικίας. Έχουσα ευρύ μέλλον προ αυτής 
δύναται άσραλέστερον νά προσμένη.

1:
At γυναίκες έπλάσθησαν διά νά προσμένωσι, ν'ά- 

κούωσι καί ν' άποδέχωνται.
*

Ούχί τά διαστήματα, άλλα τά κωλύματα μη- 
κύνουσι τάς άποστάσεις.

*
Το μειδίαμα έν τω γήρατι εΐνε τόσον προσφιλές 

όσον ο ήλιος έν χειμώνι.
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Χ Α Ρ Α Λ Δ Ο Σ
Ο ΗΓΕΜΩΝ ΤΩΝ ΒΑΡΙΑΓΩΝ

Β υ ζα ν τ ιν ό ν  ισ τό ρ η μ α .

(Συνέχεια, ίδε προηγούμενον φύλλον).

’Εντούτοις, νεϋσαντος τού I [ραιποσίτου, οί 
νεήλυδες, ύπό τών Όστιαρίων προπεμπόμενοι, 
έχούρησαν πρός τόν θρόνον, καί τότε, έν ώ συγ
χρόνως ηύλουν τά όργανα, βλοσυροί αίφνης εγεί
ρονται οί χρυσοί λέοντες, τά  έπί τού θρόνου όρ
νεα πτερυγίζουσι, καί παράδοξος Αχεί συναυ
λ ία  βρυχηθμών καί κελαρυσμάτων. Ό  'Ραγνά- 
ρος, δειχθείς άπολύτως εχέμυθος ΐνα μή μειώση 
τήν έπί τών συντρόφων έντΰπωσιν, άνυπομόνως 
άνέμενε τήν στιγμήν ταύτην, άλλ' ύπήρξε τό 
αποτέλεσμα τών προσδοκιών αύτού μεΐζον, καθ’ 
όσον δ Χαλφδάνος, καταληφθείς ύπό ιλίγγου 
έπί τή θέ$ τών ώρυομένων θηρίων, άνέσπασε 
τόν άκινάκην, κα ί ώρμα προς τον θρόνον, οτε 
άνεχαίτισεν αύτόν δ στιβαρός τού Χαράλδου 
βραχέων. ’Ασαφές μειδίαμα έπλανήθη πρός 
στιγμήν έπί τών ώχρών χειλέων τού 'Ρωμανού, 
έν ώ οϊ λοιποί Μεγιστάνες άπέμειναν ακίνητοι 
καί σοβαροί ώς αγάλματα.

’Αλλά τόν άτυχή Χαλφδάνον άνέμενον ετερα 
δεινά. Νεύσαντος τού Κατεπάνω, δ μέν Χα- 
ράλδος, καθ’ ο έκ γένους βασιλικού, προσέκλι- 
νεν εύσεβάστως, έν ώ δ Ραγνάρος καί οϊ τήν 
συνοδείαν αύτού άπο.τελούντες προσέπεσαν, κατά 
τό ε“θος, καί αύθις άνηγέρθησαν. Τότε δ’ έπί 
τού προσώπου τού Χαλφδάνου έζωγραφήθη α
περίγραπτος κατάπληξις· άλλά καί πώς ου, μά 
τά κάρδαμα, καθ’ οσον, έξαφανισθέντος παρα- 
δόξως τού τε Λύτοκράτορος καί τού θρόνου, έφ' 
ού έκάθητο, άπέμεινεν εις τήν θέσιν αύτής 
μόνη, καί σοβαρά ώς πάντοτε, ή Αύγούστα. 
’Εν τή  αιθούση, έν ή έπλάνησε τά βλέμματα, 
ούδέ ίχνος διεκρίνετο τού αίφνης άναληφθέντος, 
καί οί Άρχοντες διετήρουν τήν συνήθη άτα- 
ραξίαν ένθυμηθείς δέ τότε τάς θρυλ.λουμένας 
άποθεώσεις τών 'Ρωμαίων Καισάρων, καί στρέ- 
ψας αύτομάτως τούς οφθαλμούς πρός τήν ορο
φήν, άπέμεινεν ένεός, καθ’ οσον έκεί διέκρινε 
τόν τε θρόνον καί τόν έπ’ αύτού καθήμενον, έν 
τώ μέσω στεφάνης έκ χρυσών άκτίνων. Τό δέ 
παραδοξότερον δ Λύτοκράτωρ έφερεν όλως διά
φορον τής προτέρας στολήν.

Έ πί τέλους, έν τούτοις, ένόησεν δ Χαλφδά
νος οτι καί ταύτα έγένοντο δΓ έπιτηδείων μη
χανημάτων, καθ’ οσον τού Αυγούστου είσέτι 
εις τό ΰψος εκείνο διατελούντος, άπηϋθυνεν δ 
Λογοθέτης τού δρόμου έν όνόματι αύτού εις 
τόν Χαράλδον τάς συνήθεις φιλοφρονήσεις, εις 
άς ούτος εύγενώς άπήντησεν, άποχωρήσας είτα

καί αύθις μετά τών συνοδευόντων αύτόν, ένώ 
βραδέο>ς κατήρχετο δ θρόνος, καί πάντα τά 
γνωστά θηρία, έκ τών θέσεων αύτών έγερθέντα, 
προέπεμπον τούς ξένους διά τών οιρυγών αύτών 
καί ασμάτων.

Αί άναγνώστριαι τού παρόντος ιστορήματος 
ίσως άκούσωσιν εύχαρίστως ότι, όσον έπιβάλ- 
λουσα καί αν ΰπήρξεν ή τελετή, τού Χαράλδου 
τά βλέμματα έπανειλημμένως έστοάφησαν πρός 
τούς πολυπληθείς δμίλους τών Δεσποινών, τούς 
περιστοιχίζοντας τήν "Ανασσαν, τοσούτω μάλ- 
λον καθ’ οσον έξ αύτών α ί πλεΐσται άπήστρα- 
πτον έκ κάλλους καί νεότητος· άλλ’ ιδίως έφάνη 
τερπόμενος εις την θέαν έπεράστου τίνος νεάνι- 
δος παρά τήν Αύγούσταν ίσταμένης. ΤΗν αύτη 
βεβαίως γένους περιφανούς, καί διότι προηγεί
το τών Ζωστών, κα ί διότι έτύγχανε περιβεβλη- 
μένη στολήν μόνον κατά τό χρώμα τής Λύτο- 
κρατορικής παραλλάσσουσαν. Τό γλαυκόν αύ
τής σαγίον έποίκιλλον κρίνοι άργυροι, καί τήν 
έπαφρόδιτον κεφαλήν περιέβαλλε στέμμα έκ 
μαργάρων άλλ’ ιδίως θελκτική ήν ή όλη τής 
περικαλλούς κόρης παράστασις· μελανοί βόστρυ
χοι έκυμάτιζον περί πρόσωπον άκραιφνούς 'Ελ
ληνικής κατατομής, καί τών ζωηρών οφθαλ
μών τάς φλόγας μόλις κατέστελλον μακραί με
τάξινοι βλεφαρίδες, ένώ τό σώμα, ώσεί σφαδά- 
ζον ύπό τά πλούσια περιβλήματα διεφαίνετο 
εΰτορνον καί ύψιτενές ώς τό τής ορεσιβίου Άρ- 
τέμιδος.

Ό Χαράλδος, είθισμένος εις τάς λεύκας τού 
πόλου Νηρηίδας, διεΐδεν έν τή  θελκτική έκεί- 
νη οπτασία τήν ένσάρκωσιν τών έξάλλων αύ
τού ονείρων, καθ’ ά μετά τάς άφηγήσεις τού 
πατρός, έώρα τάς φλογέράς τής Ανατολής παρ
θένους, μακρόθεν αύτώ προσνευούσας, καί κα- 
λούσας εις σκιάδας διανθεϊς, τά παραδείσια κρη
σφύγετα άνεκλαλήτων έρώτων· δι' δ καί μόλις 

I τής αιθούσης έξελθών, ήρώτησε τόν 'Ραγνάρον 
περί τής Οεσπεσιας εκείνης καλλονής.

—  Βλέπω, άπήντησεν ούτος, οτι τείνεις πρός 
τά ΰψιστα καί κάλλιστα. Ή  ζωηρά περιγραφή 
σου αίρει πάσαν άμφιβολίαν άλλ ’ εις μάτην δ 
τόσος ένθουσιασμός. ’Η Δέσποινα έκείνη καταυ
γάζει πράγματι τό διάστερον τής Αύλής στερέω
μα, πλήν γονυκλινείς μόνον αύτήν λατρεύομεν, 
ώς οί μυρολάτραι τών χρυσών Φοίβων. Καλεί
ται Μαρία, τής Λύτοκρατείρας ανεψιά.

— Τής Αύτοκρατείρας, έφώνησεν δ Χαράλδος, 
άγαμος;

—  Ούχί, χήρα.
— Χήρα! Τί λέγεις; Μόλις φαίνεται διαθάλ- 

λουσα.
— Ά γ ε ι τό 18ον ε"τος. Πρό δύο έτών ένυμ- 

φεύθη τόν βασιλέα τής ’Αρμενίας, άλλ’ αύτού 
πεσόντος, άμέσως μετά τόν γάμον, έν τινι πρός
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τούς Άραβας συμπλοκή, έπέστρεψεν εις Βυζάν
τιον, καί δ ικρένει παρά τγ  Αύγούστγ.

Ό  Χαράλδος ούδέν προσέθηκεν, άλλ ’ έφάνη 
δυσθυμήσας· έν τώ  μεταξύ δέ τούτω διελύετο 
μετά τής αυτής έπισημότητος ή εν τ γ  Μαγναύ- 
ρα συνάθροισις, δι’ ο καί αύθις έρανιζόμεθα 
γραμμάς τινας του ήμετέοου χρονογράφου, όπως 
ούτως συμπληρώσωμεν τήν δλην εικόνα.

Τών ξένων έξελθόντων, άφηγεΐται ούτος, δ 
Πραιπόσιτος λεγει μεγάλως — Κελεύσατε — 
καί έ^έρχονται οί τε Μάγιστροι καί Πατρίκιοι 
καί Συγκλητικοί, έπευχόμενοι το — « εις πολ
λούς χρόνους» — .Τότε πάλιν λέγει δ Πραιπό
σιτος — Ινελεύσατε — καί εξέρχονται οϊ τε Χρυ- 
σοτρικλινίται καί οί του Κουβουκλείου έπευχόμε- 
νοι — εις χρόνους πολλούς — . Καί πάντων έ- 
ξελΟόντων κατίασιν οί Δεσπόται άπό των θρό
νων, καί τά  τούτων έκβάλλοντες στέμματά τε 
καί χλανίδια, περιβάλλονται, τά χρυσοπερίκλει- 
στα αυτών σαγία- καί εισέρχονται μυστικώς έν 
τώ Θεοφυλάκτου Παλατίω δι’ ής καί άνήλθον 
όδού, 8ηρ ιγεγόμ ΐΥο ι ύπό  γοΰ Κονβουχ.Ιείου (προ- 
πεμπόμ-ενοι ύπό τής θεραπείας), όπερ ΐσταται έν 
Γώ Χρυσοτρικλίνω, καί διερχομένου του βασιλέως 
πρός τά ίδια δώματα, έπεύχεται καί αύΟις τό 
— αείς πολλούς χρόνους».

ΙΑ.
Έν τώ οίκω, ένθα έπέστρεψαν οί τρεις φίλοι 

μετά τής αύτής άομπής, άνέμενεν αυτούς ευ
φρόσυνος αγγελία. Αύο χρυσόβουλλα, έπιδοθέντα 
τώ ’Ραγνάρω, ένέφαινον, τό μέν τον διορισμόν 
του Χαράλδου ιός Κόμητος τών Βαριάγων, καί 
τού Χαλφδάνου ώς Δεκάρχου έν τώ αύτώ σώ- 
ματι, τό δέ οτι οί δύο ξένοι μετά τού Σπαθα
ρίου εκαλούντο εις το όωδεχαήμερον, ήτοι τά 
δώδ:κα χ.!ητι·ιρια (συμπόσια, έκ τού: καλώ) 
τής τού Χριστού γεννήσεως, μετ’ όλίγας ήμέρας 
έπικειμένης.

Καί τήν μέν άκόλουθον πρωίαν μετέβησαν δ 
Χαράλδος καί δ Χαλφδάνος εις τόν τρικλινον 
τών Βαριάγων, καί περιβληθέντες τήν λαμπράν 
τού σώματος έκείνου στολήν, άνέλαβον προσω- 
ρινώς τήν άνήκουσαν αύτοΐς υπηρεσίαν, μέχρι 
τής έπισήμου προχειρίσεως, ήτις έτελείτο πομ- 
πωδώς καθ’ ώρισμένας τινάς έορτάς. Έγένετο

αύτοΐς δεξίωσις συμπαθεστάτη ύπό τών λοι
πών συναδέλφων, οΐτινες, συμπατριώται πάντες 
καθ’ ο Νορμαννοί έκ διαφόρων βορείων γωρών, 
εχάιρον έπί τ γ  μεταξύ αυτών παρουσία βασι
λικού τής Νορβηγίας γόνου, καί μάλιστα υιού 
τού πολύκροτου Σιγούρδου, ού γνωστοί έτύγχα- 
νον οί άθλοι εις τάς Νορμαννικάς αποικίας.

Κατά δέ τήν ημέραν τών Χριστουγεννών, 
άφού παρέστησαν εις τήν λαμπράν έν τγ, άγια 
Σοφία δοξολογίαν, κατηυθύνθησαν οί δύο έταΐ-

ροι μετά τού Ταγνάρου πρόςτόΈ ξάερον τώχ i f f . 
'Α κο υβ ίζ ΐύ Υ  (περίπτερον τών δεκαεννέα τραπε
ζών), θαυμάσιον Μέγαρον πρός βορδάν τού Ιπ 
ποδρόμου ύψούμενον, οπού παρετίθεντο τά  έπί- 
σημα κλητώρια κατά τε τό έν λόγω δωδεκαή- 
μερον, ώς καί κατά δέκα ημέρας μετά τό Πά
σχα, καί άλλας έ’ξ μετά τήν Πεντηκοστήν.

Τά μεγαλοπρεπή ταύτα συμπόσια, άτινα έ- 
καλούντο Ε κ θ έ σ ε ι ς  ι ώ χ  i f f . Ά χ ο ν β ί γ ι ο υ ,  συγ- 
κατελέγοντο μεταξύ τών περιφανεστέρων πανη- 
γύρεων τής ήμετέρας Αύλής, ήτις, έν τούτοις, 
καί πολλάς έτέρας παρέθετεν έστιάσεις έν ά λ - 
λοις Άνακτόροις, κατά  τάς λοιπάς προεξαρχού- 
σας έκκλησιαστικάς έορτάς. Λεπτομερείς περι- 
γραφάςτών πανδαισιών τούτων, άς άποκαλεΐ έ- 
ξαισίας καί πολυσχιδείς, διέσωσεν ήμΐν ή « Βα
σιλείου τάξις » , άλλά περιοριζόμεθα κατ’ ανάγ
κην εις τά  κυριώτερα.

Καί κατά μέν τήν λαμπράν καί περίδοξον 
ημέραν τών γεννεθλίων τού Σωτήρος έκαλούντο 
έν τ γ  βασιλική τραπέζη τ ο ν  χ ρ ή μ α τ ο ς  τ η ς  μ ε -  
γ ά . Ι η ς  έ χ χ ./ ησ ί ι ι ς , εις συνεστίασιν μετά. τών φι- 
λοχρίστων .Άνάκτων, δώδεκα Μεγιστάνες έκ 
τής βασιλικής Συγκλήτου ήτοι Μάγιστροι, ΓΙραι- 
πόσιτοι. Ανθύπατοι, Πατρίκιοι, Στρατηγοί, 
καί Όφφικιαλιοι. Οί Βασιλείς μετέβαινον, ώς 
είκός, νήστεις εις τόν ναόν, ένθα μετελάμβανον 
τών άχράντων μυστηρίων, μετά δέ τό πέρας 
τής λειτουργίας παρετίθετο έπί τραπέζης, εύ- 
ρισκομένης έν αύτή τγ  έκκλησία, εις τό ιδιαί
τερον διαμέρισμα είτε τού Βασιλέως είτε τού 
ΙΙατριάρχου, έλαφρόν άριστον έξ οπωρών, οίνου 
καί άρτου συγκείμενον, όπερ έκαλεΐτο χραμά. 
Περί τούτου πρόκειται ώδε, ύπ’ αύτού δέ τού 
Αύτοκράτορος ύπεδεικνύοντο οί διά τής συνε- 
στιάσεως ταύτης έξόχως τιμώμενοι. Σημειωτέο·/ 
πρός τούτοις, ότι οί δαιτυμόνες τού Βασιλέως 
ήσαν σχεδόν πάντοτε δώδεκα, κατ’ άπομίμησιν 
τού μυστικού δείπνου, καθ’ όσον γνωστόν τυγχά
νει, ότι ό έπίσημος βίος τής ήμετέρας Αύλής συνε- 
δέετο στενότατα πρός τά τής έκκλησίας, καί 
άπετέλει, ούτως είπεΐν, διαρκή ιεροτελεστίαν. 
Είσήγοντο δέ οί κλητοί ούτοι άνευ χλαμύδων 
καί ήμφιεσμένοι μόνα τά  καμίσια, πλ.ήν τών 
Στρατηγών, οΐτινες διετήρουν τά σκαραμάγγια 
καί ήκολουθούντο ύπό τού Δρουγγαρίου τής 
βίγλης. (Ή  πρώτη λέξις έκ τού: drungus, χ ι
λιαρχία, καί ή δευτέρα έκ τού: vigilia, έπομένως 
ό χιλίαρχος ό έμπεπιστευμ,ένος τήν άνωτάτην 
έπιτήρησιν τού στρατοπέδου έν καιρώ έκστρα- 
τείας, έκτελών ούχ’ ήττον έν καιρώ ειρήνης 
καί πολλάς έτέρας λειτουργίας).

Καί ταύτα μέν έγίγνοντο τήν πρωίαν, κατά 
δέ τήν μεσημβρίαν παρετίθετο έν τώ  Έξαέρω 
τών ιθ\ Άκουβίτων ή έπίσημος πανδαισία. Έν 
τώ  μεγάλω τρικλίνω τού Έξαέρου τούτου εύρί-
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σκοντο δεκαεννέα τράπεζα·.· ή τιμ ιωτάτη πα
σών, ή  καί χρυσή  ή άποχοπτή  λεγομένη, εις το 
βάθος τής αιθούσης έπί έξέδρας, εις ήν εφερον 
τρεις βαθμίδες, αί δέ λοιπαί δεκαοκτώ άμφοτέ- 
ρωθεν τής αιθούσης άνά έννέα· καί εις μ.έν τήν 
χρυσήν έκαλούντο δύο Μάγιστροι, Ανθύπατοι 
Πατρίκιοι τυγχάνοντες, έξ Στρατηγοί, δύο φίλοι 
Βούλ.γαροι, ήτοι ΠρεσβευταΙ τού έθνους έκείνου, 
καί δύο Όφφικιάλοι, ήτοι έν συνόλω δώδεκα, 
όπως συνανακλιθώσι τώ  Βασιλεΐ κατά τ ο υ  εϋ- 
.το>· Γϊ/σ άποστο.έ ιχής δωδεχάδος.

Έ ίτροχισεΰοχτο δέ ούτοι (ήτοι προεπέμποντο, 
έκ τού: ρΓοοβεείυ) στοιχηδόν κατά τήν τάξιν ί-  
κάστου, ένδεδυμένοι τάς έαυτών χλαμύδας, καί 
ύποδεδεμένοι χα μ π ά γ ια  (πέδιλα), είσήγοντο δέ 
εις τόν τρίκλινο·/ αμέσως μετά τήν άφιξιν τών 
β α σ ι ΐ ιχ ω ι4 νπονργώχ, (ήτοι τών υπηρετούντο»·/ 
κατά τήν πανδαισίαν) κα ί τών Β ο ΐ’χα .Ι ίω ε -  (ψαλ
τών, έκ τού : \ O calis ). Έκεΐ ό Κ α σ τ ρ ή ο ι ο ς  τής βα
σιλικής τραπέζης (ήτοι ό έφορος, έκ τού: οαείπιιη, 
τής λειτουργίας ταύτης έχούσης κατ’ άρχάς 
στρατιωτικόν χαρακτήρα), λαβών τό σχήμα , 
ήτοι τήν δ ιά νεύματος διαταγήν παρά τού πα- 
ρεστώτος περιφανούς Πραιποσίτου, συνανήρχετο 
μετ’ αύτών έπί τής τριβάθμου έξέδρας, καί πα- 
οέττατεν αύτούς κύκλω τής τίμιας τραπέζης μέ- 
χρις άφίξεως τού Άνακτος.

Εις δέ τά λοιπά δεκαοκτώ Άκούβιτα έκα
λούντο κατά τήν λαμπράν καί περιβόητον ταύ- 
την ημέραν πάσα ή ί·πο χαμ πάγ ιοχ  Σύγχ.Ιητος 
(¿τιτλοφορείτο οϋτω, διότι οί Συγκλητικοί είσ- 
ήρχοντο εις τ ’ ’ Ανάκτορα φέροντες τά  καμπά
για), ήτοι οί Άσηκρήται, οί Χαρτουλάριοι τών 
μεγάλων Σεκρέτων, καί οί βασιλικοί Νοτάριοι, 
άπό τών Σπαθαροκανδιδάτών μέχρι τών Τ π ά - 
των, Δισυπάτων, Κομήτων τών Σχολών, Σιλεν- 
τιαρίων, Προτικτόρων, Εύτυχοφόρων, καί Σκη- 
πτροφόρων, έν ολω 168, πρός δέ 24 ’Αγαρηνοί, 
1*2 φίλοι Βούλγαροι, καί 12 πένητες. Έπροκι- 
σεύοντο δέ καί ούτοι κατά τάς οικείας τάξεις, 
τών ’Αγαρηνών κατακλινομένων απέναντι τών 
Βασιλέων περί τήν έκτη·/ καί έβδόμην τράπεζαν, 
τών Βουλγάρων περί τήν έννάτην, καί τών πε- 
νήτων περί τήν αύτήν, ά.7.λ’ εύωνύμως, ένθα 
παοίσταται ό Δρουγγάριος. Είσήγοντο δέ πάντες 
ούτοι ύπό τών ' Αρτιχ.έιχώι- (δαιτρών) μετά τούς 
πρωτοκλήτους τής χρυσής τραπέζης, οΐτινες καί 
φίλοι τού Βασιλέως έκαλούντο, έφερον δέ οί μέν 
αξιωματικοί, πλήν τών άλλαξιμάτων (στολών) 
τάς χλαμύδας καί τά καμπάγια, οί δέ Αγαρη
νοί άζώχονς (ε ις  ένδειξιν μείζονος σεβασμού) 
λευκούς χιτώνας καί πέδιλα. Εις άκρον συγκι
νητική έστιν ή  εις τήν λαμπράν ταύτην εύωχίαν 
παράστασις δώδεκα πενήτων τής πόύ.εως, ύπεν- 
θυμιζόντων τάςάγαπας τών πρώτων χριστιανών 
ούτοι έλάμβανον τά λεγάμενα σφ ραγ ίδ ια  ( με-

τάλλ ια), άτενα έπεδείκνυον, όπως έπιτραπγ αύ
τοΐς ή εις τό Έξάερον είσοδος.

Άφιχθέντος δέ τού Άνακτος μετά τής θερα
πείας αύτού, οί Βουκάλιοι έψαλλον τόν χαιρε
τισμόν, μεθ’ ό πάντες κατεκλίνοντο κατά το 
άρχαΐον έθος, όπερ ήν εξαιρετικόν διά τούς Βυ
ζαντινούς, οΐτινες συνήθως παρεκάθηντο εις τήν 
τράπεζαν. Φαίνεται δέ οτι τό Έξάερον ήν διά 
τοιαύτα γεύματα καθωρισμένον, καί διά κλιν- 
τήρων άντί έδρών διεσκευασμένον, έξ ού ή λέξις 
άχούβιτοχ  έκ το ύ : άκουμβάν. Μετά δέ τήν κα- 
τάκλισιν έψάλλετο μουσικόν μέλος, καταλήγον 
εις εύχάς ύπέρ τών Άνάκτων, οτε πάντες αύθις 
έξανίσταντο, εύφημούντες τούς Δέσποτας, καί 
άπεξεδύοντο τάς έαυτών χλαμύδας. ’Επίσης δ’ 
άνηγείροντο πάντες καί άνευφήμουν δσάκις άπή- 
χε ι τό μουα ιχότ  (έπαιάνιζεν ή μουσική), ή έξε- 
τελεΐτο θομε.Ιιχόγ προς τ ίρ ψ ιτ  (κωμική τις πα- 
ράστασις), ή έπέμπετο εις τούς δαιτυμόνας διά 
τού r ερπτοϋ  Καστρησίου βρώσιμόν τ ι έκ τής χρυ
σής τραπέζης.

Συνέκειτο δέ ή ευωχία έκ τριών φορών, ών ή 
πρώτη άγνωστον πώς έκαλεΐτο, καί συνέκειτο έξ 
ορεκτικών έδεσμάτων, ή δευτέρα, καλθυμένη 
όπτόμ ινοοΥ  (έκ τού: missus), συνέκειτο έκ τών 
όπτών κρεάτων, καί ή  τρίτη, καλουμένη dov.lx'ir 
(duleis), έκ τραγημάτων, πλακούντων καί όπο»- 
ρών. Τα έδέσματα έφέροντο έπί παμμεγίστων 
καί πλουσιωτάτων δοχείων, καί άπετίθεντο έπί 
τής χρυσής τραπέζης, έξ αύτών δ’ ε'πεμπε τότε 
ό Ά να ξ  διά τού Καστρησίου εις όσους ιδιαιτέ
ρως έτίμα έκλεκτά τινα τεμάχια, καί τά  λοιπά 
διένεμον εΐτα οί Άρτοκλΐναι εις τούς άλλους δαι- 
τυμόνας. Τό έθος τούτο προεκάλεσε τό θάμβος 
τού Λουΐτπρά.νδου, όστις άφηγεΐται ότι αί όπώ- 
ραι προσήχθησαν έντός τριών χρυσών δοχείων 
τοσούτον βαρέων, ό»στε μετεφέροντο δι’ άμαξίου, 
κεκαλυμμένου διά πορφύρας· έπί τής οροφής ύ- 
πήρχον τροχαλίαι μετ’ έπιχρύσων σχοινιών, καί 
οί χρυσοί τούτων κρίκοι προσηρτώντο εις τάς λα- 
βάς τών δοχείων, άτινα διά μηχανήματος άνε- 
σύροντο, καί ύπό τεσσάρων ανθρώπων ώθούμενα, 
έτίθεντο έπί τής τραπέζης Σημειωτέο·/ δέ ότι, 
ένώ κατά τάς συνήθεις ευωχίας τά πλεΐστα τών 
σκευών ήσαν άργυρά, κατά τό δωύεκαήμερον 
τούτο, ώς καί τό δεκαήμερον τού Πάσχα, καί τό 
έξαήμερον τής Πεντηκοστής, ήσαν πάντα έξ ά- 
φθίτου χρυσού.

Συντελεσθείσης δέ τής πανδαισίας, πρώτοι 
έξήρχοντο οϊ Βουκάλιοι, ρωμαίΐ,οντες (λατι
νιστί έπευχόμενοι), μεθ’ ο τού x.Uiroö Καστρη
σίου προσνεύοντος, άνίσταντο πάντες οί κεκλη- 
μένοι, χ .Ιαηδοφ όρο ι, καί ύπο τών τρίκλινων 
οδηγούμενοι, διήρχοντο πρό τού Ά νακτος, ον 
έπευφήμουν, καί άπήρχοντο διά τών άπέναντι 
αύτού Ουρών. Τελευταίοι δέ πάντων άπεχώρουν
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οί τη ; άποκοπτής τραπέζη;, ηγουμένου τού 
Καστρησίου. Τά έν λόγω νόστιμα λατινικά τρο
πάρια διέσωσεν ήμΐν ή  «Βασιλείου τά ξ ι;»  έν 
βω  Λ'. Κεφ. οε'. μετά μεταφράσεως ώ ; έξής.— 
«Κονσέρβετ Δέον; ήμπέριουμ βόστρουμ,)> ήτοι 
«φυλζξοι ό Θεό; την βασιλείαν ύμών». -  «Μοόλ- 
του; άννους φικίδια θ’ Δέους,» ήτοι «νικοποιόν 
σε ποίηση πάντοτε,»κτλ. Είσί δέ πολυτιμ,ότατα, 
καθ’ό άποδεικνύοντα, ώς έκτης ορθογραφία; των 
λατινικών λέξεων, ότι τότε κάν ίσχυεν απαράλ
λακτος ή  σημ,ερινή τής Έλ/.ηνικής προφορά

Κατά τάς ακολούθους τέσσαρας ημέρας διεξ- 
ήγοντο τά  τής τελετής άπαραλλάκτως ώς κατά 
τήν πρώτην, μετά μ.όνη; τής διαφοράς, οτι 
έκαλοϋντο έτεραι τάξει; Αρχόντων, ρητώς υπό 
τοϋ Πορφυρογέννητου κατονομαζόμεναι. ουδέ
ποτε δ’ άπέλειπον οί δώδεκα πένητες.

Κατά δέ τήν έ’κτην ήμ.έραν προσήρχοντο ό 
Πατριάρχης μετά δώδεκα Ηγουμένων, έκα
λοϋντο δέ πλήν πολλών έτέρων Μεγιστάνων, 
καί 216 ' Αβάδες (μοναχοί) έκ διαφόρων μονών, 
λαμβάνοντες πρός τοϋτο σφραγίδια. Ό Πα
τριάρχη; είσήρχετο μετά τοϋ Βασιλέω; άμα  τού 
σ ε ΐχ ο υ , ήτοι κατά την έπιδόρπιον ευχήν, και 
έκαθέζετο έπί δίφρου, έξαιρετικώς δηλονότι μή 
κατακλινόμενος, Ινώ οί λ.οιποί Ηγούμενοι καί 
μοναχοί λέγονται έπακουμβοϋντες περί τάςλ.οι- 
πάς τραπέζα; κατά τήν οίκείαν τάξιν έκαστο;. 
Κατά τήν πεοίπτωσιν ταϋτην έπί τοϋ όπτο - 
μ-ίνσου οί άνακείμενοι πατέρες έΐψαλλον έν χορω, 
καί τον ρυθμόν έκράτουν διά χειρονομία; οί δύο 
μεγάλοι τή ; έκκλησία; Δομέστικοι, οϊτινες πρός 
τόν σκοπόν τοϋτον είσαγόμενοι, Ϊσταντο ένθεν 
κάκεΐθεν τοϋ περιβλέπτου τρίκλινου. Ήσθιον 
δέ κατά τήν έν λόγω εορτήν οί πένητες, ίσως 
πλείονες τόν άριθμόν, μόνοι έν τώ  χρυσο ϊστυρ ίω  
(έτερα αιθούση, πιθανώς διά χρυσοί·/άνδριάντων, 
ή  δ ι’ εικόνων κεκοσμημένη), λαμβάνοντε; τήν 
συνήθη ευλογίαν.

’Εάν δέ τυχόν ή τοϋ Χριστοϋ γέννησις συνέ
πιπτε κατά Τετάρτην ή  Πέμπτην, έτελ.εΐτο τήν 
Κυριακήν, προ τής έστιάσεω; τοϋ Πατριάρχου, 
τό ‘λεγόμενον πολύ τρ ιχ ου  κλητώριον. Πρός τον 
σκοπόν τοϋτον εί; τήν τράπεζαν τοϋ Βασιλέω; 
έκαλοϋντο δύο ’Ανθύπατοι Πατρίκιοι, όκτώ 
Στρατηγοί, δύο Βούλγαροι, καί οί Δήμαρχοι 
τών Βενέτων καί Πρασίνων, είς δέ τά ; λοιπά; 
τραπέζαςε θ υ ιχ ο ί ,  ήτοι Φαργάνοι, Χαζάροι,’Αγα
ρηνοί, Φράγκοι, καί άλλοι έκ τών λαμβανόντων 
τή ; προμήθειας τών ρ ο γ ώ υ ,  ήτοι ύπηρετοϋντε; 
ε ί; τού; ξενικού; λεγεώνας, φέροντες πάντε; τό 
έθνικόν αύτών ένδυμα, τό χ α β ά δ ι ο υ -  έκαλεΐτο 
δέ πολύτριχον τό κλητώριον τούτο, καθ’ οσον 
οί έν λόγω ξένοι ήσαν συνήθως καρηκομόωντες. 
Έν τοιαύτη περιπτώσει τού Πατριάρχου ή έ- 
στίασι; έτελεΐτο τήν έπομένην Τετάρτην.

Ή  έβδόμη ημέρα ούδέν είχε τό έκτακτον! 
αλλά κατά τήν όγδόην έτελεΐτο τό λεγόμενο^ 
βω τύυ π α γο δ ρ όμ ιο υ . ή, μάλλον, βοτόν πεζο- 
δρόμιον (έκ τού : votum, καθ’ οσον έν τή  πε- 
ριπτώσει ταύτη άνεπέμποντο πανδήμως εύχαί 
έπί τή ευημερία τών Άνάκτων). ’Από τής πρωία; 
ήθροίζοντο πρό; τοϋτο οΐτε δήμοι καί πάντε; 
οί εν τέλει είς τόν Ιππόδρομον, ένθα προσήρ- 
χετο μετά λαμπρά; θεραπείας καί δ Λύτοκρά- 
τωρ, έτελούντο δέ τότε, άντί τών συνήθων άρ- 
ματοδρομιών ή ιπποδρομιών, πεζοδρομίαι.Άλλά 
τό ιδίως διακρίνον τήν τελ.ετήν ταύτην ήν ό 
κωμικός αύτή ; χαρακτήρ, ύπενθυμΐζων τούςάρ- 
χαίου; «σατύρου;» καί «γεφυρισμούς,», καθ’ 
οσον έπετρέπετο ή διά ποικίλων σκωμμάτων 
διακωμώδησι; τών ’Αρχόντων ύπό τοϋ δήμου, 
άπέβαινε δε ουτω ή όλη τελετή κέρτομος καί 
τωθαστική παιδιά, καθ’ όσον ύπήρχον, φαίνε
ται καί μ υ χ ιη ρ ισ τα ί,  τά  έξ άμάξης κατά τών 
παρισταμένων έκσφενδονίζοντες. Περιγραφήν τής 
παραδόξου ταύτη ; τελετής, ή τ ι; φαίνεται λεί
ψανο·/ τή ; έν τοϊ; αρχαίοι; ’Ρωμαϊκοί; θεάτροις 
έκλύσεω;, διέσωσιν ήμΐν ή «βασιλείου τάξις» 
έν Βω Α’. Κεφ. οβ'., ή τ ι; άλλως τε μετά τής 
συνήθους λεπτομέρειας περιγράφει καί τά  λοιπά 
έπίσημα ιπποδρόμια, τό χρυσοΰυ, τό δ ε ιλ ιυ ό υ , 
τό λ α χ α η χ ό υ , πο μ αχ ελλα ρ ιχ όυ , κτλ. Μετά τό 
πέρα; δέ τή ; έορτή; ταύτης ό Ά ναξ , διερχό- 
μενο; διά τοϋ μυστικού Κοχλίου, και τού 
’Οκταγώνου είσήρχετο είς τό Έξάερον, όπου έτε
λεΐτο τό μέγα. κλητώριον.

Τής έννάτης ημέρας ή  έστίασις έκαλεΐτο 
τ ρ υ γ η η χ ή ,  πιθανώς διότι, πλήν τών άλλων
Μεγιστάνων, προσήονοντο καί πάντε: οί τής 

1 , o, f .  ‘ i r  r . .προτεραία; ορομεις, ες ων οι μεν νικηται προσ-
ανέκλινον έπί τή ; κρείττονο; θέσεως, οί δέ ήτ- 
τηθέντες μετά τών πενήτων. Πρό τής έν λόγω 
ευωχίας, ή τ ι; έτελεΐτο ούχί πλέον κατά  τήν 
μεσημβρίαν, άλλά τό εσπέρας, δι’ ό καί δεΐπνον 
έκαλεΐτο, διεξήγετο φ ω τ α υ γ έ α  μ ε τ ά  φ α τ λ ί ω υ  
(έκ τού: fácula), ήτοι παρέλασις μετά λαμ
πάδων. Τό έξαιρετικώς όμ.σ>ς αυτήν διακρίνον 
ήν τό λεγόμενον Γ οτθ ιχ ά υ ,  κωμική παράστα- 
σι; διεξαγομένη έξής. Οί μέλλοντες παϊκται 
Ϊσταντο είς τάς δύο εισόδους τοϋ τρίκλινου, ήτοι 
άριστερώς μέν έφορώντος τοϋ Δρουγγαρίου τοϋ 
πλωίμου, ό Μαιστωρ τών Βενέτων μετ’ ολίγων 
δημοτών, καί τών π α υ δ ο υ ρ ι σ τ ϊ ΰ υ  μετά τών π α υ -  
ό ο ν ρ ω υ  (μουσικών οργάνων)· όπισθεν δέ αύτούοί 
δύο Γότθοι, φοροϋντες γ ο ϋ υ α C « ί  ά υ τ ι σ τ ρ ό φ ο υ  
(μηλωτας ανεστραμμένα;)· τό ε"θος είσέτι διατη
ρείται παρά τοΐς Σλαυϊκοΐς λαοΐς),καί π ρ ό σ ο ιπ α  
δ ι α φ ό ρ ω υ  ε ΐ ό έ ω υ  (ήτοι προσωπίδας, ή  μορμο
λύκεια), βαστάζοντες δέ έν μέν τή άριστερά 
σ κ ο υ τ ά ρ ι α  (άσπίδας), έν δέ τή δεξιά βεργιά. 
Ομοίως δέ καί δεξιώς, έφορώντος τοϋ Δρουγ-

Ε Σ Τ  1 A 2 35

γαρίου τής βίγλης, ϊστατο ό Μαιστωρ τών Πρά
σινο)·/ μετά τινων δημοτών, τών πανδουριστών 
καί δύο Γότθων. Έν τούτοι; ό Ά να ξ , έξελθών 
έκ τοϋ σφαιροδρομ ίου, παρείχε τώ  τής τραπέ- 
ζης τήν δέουσαν διαταγήν, οστις μετεβίβαζεν 
αύτήν τώ ' Α ρχουτι τ ή ς  θυμέλης καί ούτο; 
τότε σπεύδων είσήγαγε τούς παίκτας. Οί δέ 
τρέχοντες, καί τά  σκουτάρια διά τών βεργιών 
τύπτοντες, ένώ εκραζον— τούλ, τούλ !—άνήρ- 
χοντο παρά τήν βασιλικήν τράπεζαν, ένθα μι- 
γνύμενοι άμφότεροι (ήτοι οί τών δύο χρωμά
των), έποίουν κυκλοτερή π α ρα τα γή υ , οί μέν 
έσω τού κύκλου άποκλειόμενοι, οί δ’ έξωθεν περι- 
κυκλοϋντες. Καί τοϋτο τρί; ποιοϋντες, διεχω- 
ρίζοντο, καί ϊσταντο είς τούς οικείους τόπου;, 
οπού ίλ ε γ ο υ  άμφω  τά  Γοτθικά, τώυ π α υ δο ύ 
ριου τό οικείου μ έλος  άποπληρούυτω υ  (ήτοι 
ήδον δμοϋ, πρό; τόν ήχον τών βαρβαρικών ορ
γάνων, χαιρετισμούς, έχοντας έγκατεσπαρμέ- 
νας πολλάς Γοτθικά; λέξεις, άς έπιμελώ; άνα- 
γράφει ό Πορφυρογέννητος). Μετά δέ τούτο 
ε“λεγον οι Μαίστορες μετά τών δημοτών τό 
αλφ αβητάρ ιου  (ήτοι ήδον τροπάρια έκ τετρα
στίχων συγκείμενα, ών έκαστος στίχο; ήοχετο 
διά τού άντιστοίχου είς τήν σειράν αυτού γράμ
ματος τοϋ άλφαβήτου), έπανελαμβάνετο δέ τό 
τοιούτον, ήτοι ό χορό; καί τό τροπάριο·/, έξά- 
κις μέχρι; έξαντλήσεως τών γραμμάτων, μεθ' 
ό, άδομένου τοϋ πολυχρονίου, οί Γότθοι, τύ
πτοντες τά  σκουτάρια καί φωνοϋντες-τούλ, 
τούλ!—έξήοχοντο, οί μέν τών Βενέτων άριστε
ρώς, οί δέ τών Πρασίνων δεξιώς.

Φανερόν, οτι ταύτά είσιν άνάμνησις τών ά- 
σπλάχνων σκηνών, αΐτινε; ήτίμαζοντά 'Ρωμαϊ
κά συμπόσια, παρεισαγομένων τών μονομάχων. 
Έν 'Ρωμανία διατηρείται παρά τώ λαώ τοιαύ
τη τις μιμητική καί χορευτική παράστασις, 
λεγομένη τών καλ.αουσάρων (οείαιιεαπϊ, άγνω
στος ή προέλευσις τής λέξεω;), ή τ ι; θρυλλεΐται 
ώ ; άντανάκλασις παραδόξω; διατηρηθεΐσα τής 
ύπό τών 'Ρωμαίων αρπαγή; τών Σαβίνων. ’Α
νωτέρω έγένετο λόγο; περί τού άρχοντο; τής θυ- 
μέλ.ης, όστις καί άλλαχοϋ ά/αφέρεται- ούτος 
ήν πιθανώς ό διευθύνων τάς έν λόγω παραστά
σεις καί μουσικά; συμφωνίας. Έκ τοϋ έπεισοδίου 
δέ τούτου μανθάνομεν προσέτι, οτι έν τοΐς Ά -  
νακτόροις έξαιρετικώς έπετρέπετο ή οργανική μ.ου- 
σική, ή τ ι; ουδέποτε είσήχθη ε ί; τάς ήμετέρα; 
εκκλησίας, έπί τή παραδόξω μοναχική προλήψει, 
ότι ήν αυτη άθεο; καί σατανική. Τό δέ σφαι- 
ροδρόμιον ήν ιππευτική τις καί ούχί άκίνδυνος 
παιδιά. Ό  ίππεύς, κρα-. ών κοντόν, έπάτασσε δι' 
αύτούξυλίνην σφαίραν, ήν κατά γής κυλιόμενη·/, 
ήκολούθει καλπάζων, καί αύθις έπάτασσε, μέ
χρι; οΰ ύπερέβαινεν οϋτω ώρισμένον τι τέρμα. 
Τό παίγνιον τούτο, έκ Περσία; είσαχθέν, έκα-

λεΐτο διά τή ; Περσικής λέξεως Γ<τι/*ά>·, δι' δ 
καί τό μέρος ένθα διεξήγετο έλέγετο τ συκα υ ι-  
στήρωυ. Γνωτόν, ότι παρά τοΐς Ά γγλο ι; είθι- 
σται καί σήμερον έτι παρεμφερές γύμνασμα, 
όπερ καλούσι pollo, καί είσήγαγον έπίσης έξ 
'Ινδιών.

Τήν δεκάτην ημέραν εκαλούντο είς τήν χρυ
σήν τράπεζαν πάντοτε ’Ανθύπατοι καί Πατρί
κιοι, μετά. τοϋ Δομεστίκου τών Νουμέρων, καί 
τοϋ Κόμη το ; τών τειχέω υ  (φρουρίων),είς δ έτά ; 
λοιπά; οί κατώτεροι άρχοντες, Τριβοϋνοι, Βικά- 
ριοι, Λεγατάριοι, Μανδάτορες, ξευοάόχοι, γηρο- 
χόμοι (διευθυνταί τών ξενώνων καί γηροκομείων), 
Χαρτουλάριοι τών ευαγών οίκων, 'Αρχίατροι, 
καί Διαιτάριοι τοϋ μεγάλου Παλατιού καί τή ; 
Δάφνης.

Τήν ένδεκάτην τό κλ.ητώριον έτελεΐτο, ούχί 
πλέον έν τώ Έξαέοω τών Άκουβίτων, άλλά τό 
εσπέρας έν τώ  περιβλέπτω τρικλίνω τοϋ 'Ιου
στινιανού, καλουμ.ένων, πλήν τών συνήθων, τών 
Πραιποσίτων, Ευνούχων, Πρωτοσπαθαρίων, IΙρι- 
μικηρίων, Όστιαρίων, Μαγλαβιτών, Κομήτων 
τοϋ ’Αριθμού καί Κεντά ρχων.

Καί τέλος ή δωδεκάτη άγια ήμερα τών 
Φώτων είσήγε ξένην τινά καί περίβλεπτον λαμ- 
προφορίαν, θαυμαστή δέ καί πανάγαστος έτε
λεΐτο ή δεξίωσις τής βασιλικής έστιάσεω;, ήτις, 
είκονίζουσα μυστικώ; τ*ήν διά τής δωρεά; τού 
άγιου βαπτίσματος ενωσιν τών έπιγείι.»·/ καί 
ούρανίων ταγμάτων, συνήγεν είς συνεστίασιν 
τώ Βασιλεΐ, δίκην άγγέλων λ,ευχειμονοϋντας, 
τούς ιερείς τής μεγάλης τοϋ Θεού εκκλησίας. 
Καί εί; μέν τό κράμα, τό τελ.ούμ,ενον έν άγια 
Σοφία, έκαλοϋντο είς τήν τιμ ίαν βασιλικήν τρά
πεζαν δεκατέσσαρες Μεγιστάνες έκ τών άνω- 
τάτων, είς δέ τήν έν λόγω έστίασιν προσήρχετο 
πρό πάντων ό Πατριάρχης μετά τών λογάδων 
τή ; έκκλησίας, ήτοι μητροπολιτών σύν τώ Συγ- 
κέλλω, έν όλοι; δώδεκα, ήμφιεσμένων τά ; λει
τουργικά; αύτών στολάς, πλήν μόνων τών ώμο- 
φορίων. Ούτοι, ύπό τού Καστρησίου είσαγόμενοι, 
παρεκάθηντο είς τήν άποκοπτήν τράπεζαν, έπί 
θρόνου έκαστο; ίδιου. Ε ί; δέ τάς λοιπά; έκα
λοϋντο 12 ΙΙρεσβύτεροι τού μεγάλου Παλατιού, 
ήτοι τών έν αύτώ ναών, καί 24 τής μεγάλης 
έκκλησίας, 36 Διάκονοι τοϋ Παλατιού, τής ρ.ε- 
γάλη ; έκκλησίας καί τής νέας, ταύτάριθμοι 
'Υποδιάκονοι, 24 άναγνώσται, άλλοι·τόσοΐψάλ- 
τα ι, καί 36 παπάδες τοϋ Σεκρέτου τού Π α
τριάρχου, έν συνόλω 216. Έν τη περιπτώσει 
ταύτη κατά|τό μ ίυ σ ο υ  τώυ όουλχίω υ  (εισφοράν 
τών τραγημάτων) είσήγοντο οί τή ; μεγάλης 
έκκλησίας δύο λαυιπροί Δομέστικοι μετά τών 
ψαλτών καί τών ορφανών τού Συφραγίου (τών 
διά δημοσίων εισφορών συντηρουμένων, έκ τοϋ ; 
suffragium ), λευχειμονοϋντες πάντε; καί τά
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οικεία φελόνια πεοιβεβλημένοι. Τοποθετούμενοι 
δέ ούτοι, σύν ττ) ευλογία του Πατριάρχου, εκα
τέρωθεν τής εισόδου, χοροστατούσι πρός άντί- 
ρωνον μελωδίαν. Τούτων δέ άπελθόντων, είσ- 
ηγήσει του Βασιλέως Λέοντος του Σοφού, πα- 
τρός του Πορφυρογέννητου, καί πρός πλείονα 
δόξαν τη : έν λόγω εύωχίας, είσήγοντο οί τέσ- 
σαρες της αγίας Σοφίας περιφανείς Δομέστικοι, 
καταλλήλως έν τώ  μέσω του τρίκλινου τοποθε
τούμενοι. ’Επινεύσει δέ του άγιωτάτου Πα
τριάρχου, άπήρχοντο ούτοι τής θεάρεστου αίνέ- 
σεως τής έξυφανθείσης ΰπ’ αύτού του θεοπρο- 
βλήτου Βασιλέως Λέοντος, πάντες δέ οί άνα- 
κείμενοι, άκολουθούντες τήν πολύτεχνον των κα- 
νο\ αρχών τούτων χειρονομίαν, όμοθυμαδόν τότε 
συνέψαλλον τό έκ μελισταγών χειλέων σταλά- 
ξαν ιερόν ασμα.

Τοιούτον τό δωδεκαήμερον, άλλ’ είπομεν ότι, 
πλήν των επισημότατων τούτων εστιάσεων, ύ- 
πήρχον αναρίθμητοι άλλαι, περιεργείας δέ χά- 
ριν άναφερομεν πετώντι καλάμω μόνας τάς με
ταξύ των Χριστουγεννών καί του ΓΙάσχα μεσο
λαβούσα;. Καί δή αμέσως την επαύριον των 
Φώτων έτελεϊτο έτέρα μεθεόρτιος δεξίωσις μετά 
σ α ζ ί μ ο υ ,  ήτις είσήγεν ιδιόρρυθμον αύθις πραγ
μάτων κατάστασιν, καθ’ όσον μετά τό πέρας του 
ι Ι ε ζ ί μ ο υ  (τής ύποδοχής), οί θεοπρόβλητοι Δέσπο
τα·. ε κ α θ έ ζ ο ν τ ο  ε ι ς  π ο .Ι . Ιω γ  α γ τ ί . Ι η ψ ι ν  (ήτοι 
διένεμον ποικίλας βοήθειας). Ταϋτα. δ’ έπηκο- 
λούθει κλητώριον επί άποκοπτής τραπέζης έν τώ 
λαμπροτάτω τρικλίνω ’Ιουστινιανού τού μεγάλου, 
(σφάλλει ό ΙΙορφυρογέννητος· τόν τρίκλινον τού
τον ωκοδόμησεν ’Ιουστινιανός ό ρινότμητος), εις 
ο παρεκάθηντο καί πάλιν, πλήν άπάντων των 
ύπό καμπάγιον φίλων Συγκλητικών, ήτοι τών 
Μαγίστρων καί 'Ανθυπάτων Πατρικίων, οί Πρω- 
τοσπαθάριοι, Άσηκρήται, Χαρτουλάριοι, Ύ π α - 
τοι, ’Αντιγράφεις, Σιλεντιάριοι, Βεστίτορες, 'Ε
παρχοι, Σκηπτροφόροι, Σιγνοφόροι, Σενατόροι, 
καί λοιποί Άρχοντες τών τεσσάρων ταγμάτων, 
ήτοι τών Σχολαρίων, Έξκουβίτων, Ίκανάτων 
καί Νούμερων.

’Αλλά τό χαρακτηριστικόν τής τελετής ταύ- 
της ήν τό λεγόμενον σ ά ζ ψ ο γ ,  είδος όρχήσεως, 
έχούσης ώς έξης. Παρατιθέμενου τού όπτομίνσου, 
έξήρχοντο οί Άρτοκλΐναι καί είσήγαγον τούς 
χορευτάς, ήτοι τούς Δεμεστίκους τών Σχολών 
καί τών Νούμερων, τόν Δήμαρχον τών Βενέτων 
μετά τής φατρίας αυτού, τούς Τριβούνους, καί 
τούς Βικαρίους. Μόλις δ’ είσχωρήσαντες ένδοθεν 
τού βήλου (τού παραπετάσματος), έπηύχοντο 
τοϊς Δεσπόταις τό πολυχρόνιον, ένώ συνάμα ό 
Δομέστικος τών Σχολών διά τής δεξιάς χειρός 
υψου τό .Ι ι6 ε .1 .1άρ ιογ  (μεμβράναν, περιέχουσαν 
ιάμβους υμνητικούς τών Άνάκτων).Τότε δέ κατ- 
ερχόμενος ό τ ή ς  τ ρ α π έ ζ η ς  (πιθανώς όΠραιπόσι-

τος), έλάμβανεν αύτό καί έδιδε τώ Λι^ιοτιαρέω 
(τώ κρατούντι τό νιψίστιον ή χερνιβόξεστον, ήτοι 
τήν λεκάνην καί τόν πρόχοον τού Άνακτος), ένώ 
συνάμα πασα ή φατρία έψαλλε χαιρετισμόν, 0ν 
παραλείπομεν. Τούτων οϋτω γενομένων, όξτής 
τραπέζης έξέτεινε τήν δεξιάν χείρα, τούς δακτύ
λους άκτινοειδώς διαστέλλων, καί πάλιν βοτρυ- 
δόν συστέλλων, τότε δέ κατήρχοντο τού χορού 
οί προμνησθέντες Δομέστικοι μετά τών Δημάρ- 
χων, τών Τριβούνων, τών Βικαρίων καί τών δη
μοτών, ποιούντες τρις τόν κύκλον τής άποκοπτής 
τραπέζης, μεθ’ ό ϊσταντο άντικρύ τών Δεσπο
τών, καί προέβαινον εις ά χ τ ο . Ι ο γ ία Υ  (χαιρετι
σμούς, οϋς άπήγγελλον οί Κράκται καί έπανε- 
λάμβανεν ό λαός), ήν έπίσης παραλείπομεν. 
Μεθ’ ο κατήρχετο αύθις ό τής τραπέζης μετά 
τού άποχομβ ίον (μετάξινου σάκκου περιέχοντος 
χρήματα), βασταζομένου ύπό Άρτοκλίνου, όπερ 
έπέδιδεν εις τόν Δομέστικον. Έπί τή βασιλική 
ταύτη μεγαλοδωρία προσεκύνουν πάντες, καί ά- 
δοντες νέους πολυχρονισμούς, άπεσύροντο. ’Εν τή 
περιπτώσει δέ ταύτη οί Τριβούνοι καί Βικάριοι 
ε'φερον χρυσοσήμεντα διακοπτά κοντομάνικα, 
βένετά τε καί λευκά, καί ποόόι/ε.έ.ία  (χρυσούς 
κρίκους περί τά  σφυρά) εις τού; πόδας, ένώ συν
άμα εβάσταζον τά λεγάμενα ψ ε γ γ ία  (δικανίκια 
έχοντα ώς λαβήν μηνίσκον, ήτοι ημισέληνον). 
’Αμέσως δέ μετά τό σάξιμον τούτο έτελεϊτο δεύ
τερον ύπό τής φατρίας τών Πρασίνων, πρός ήν 
συνέπραττον οί Δομέστικοι τών Έξκουβίτων καί 
τών τειχέων, άπαράλλακτον τώ προηγηθέντι, 
μετά τής διαφοράς ότι τής φατρίας ταύτης οί 
Τριβούνοι καί Βικάριοι ε'φερον τά  χρυσοσήμεντα 
κοντομ.άνικα πράσινά τε κα ί όούσια ( έρυθοά ). 
Ταύτα ένθυμίζουσι τήν άρχαίαν πυρρίχην, έσχα
τον δέ λείψανον άπέμεινεν ήμίν τό : « Ήσαία 
χόρευε. »

Τήν άκόλουθον ημέραν ήγετο άγων ιππικός, 
μεθ’ ον έτελεϊτο κλητώριον έν τώ  τρικλίνω τών 
Κ αθισμάτω γ  (ήτοι εύρισκόμενον έν τώ Μεγάρω 
τού Κ αθίσματος , όθεν οί Ά νακτες έθεώντο τά  
έν τφ  Ίπποδρόμ.ω). ’Εκαλούντο δ’ εις αύτό 
πλεϊστοι οσοι πάλιν Άρχοντες, έν οίς ό Ά κτά- 
ριος, ό Δεκσογράφος (δεχόμενος τάς άναφοράς) 
καί οί Παραστάται τού ηλιακού (έπιμεληταί 
τού Ωρολογίου).

Κατά δέ τήν ημέραν τής Υ παπαντής έτε- 
λεΐτο λαμπρά προέλευσις έν Βλαχέρναις, καί 
μετ’ αυτήν βασιλικόν κλητιόριον εις τόν περί
βλεπτον τρίκλινον ΏχβαΥ<)Υ, καλούμενων τών 
πρωτευόντων Μεγιστάνων.
("Επιται  Κ λ ε ο ν  Ρ α γ κ α β Η ! ;

Νά εινε τις ά-λοϋς, νά εΐνε αγαθός, φαίνεται τό
σον εΰκολον καί είνε τόσον σπάνιον.

Ε Σ Τ Ι Α

ΓΙΟΘΕΝ Κ ΥΡΙΩ Σ  ΠΗΓΑΖΟΥΣΙΝ 
ΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΙ

ν ν ν ν ν ν  φ  ν ν ν ν ' Λ( Χ υ τ ε γ ε ι α  χ α ι  τ ι ' . Ι ο ς  I .
Καί εις τούς παλαιούς άκόμη χρόνους οί φρό

νιμοι καί νουνεχείς ιατροί ήπόρουν πώς πολ- 
λάκις βαθέα τραύματα, καθ’ ά όστά καί κρέατα 
ήσαν συντετριμμένα, έθεραπεύοντο ταχέως καί 
καλώς, όσάκις δέν ήτο βεβλαμμένον τό ύπέρ αύτά 
δέρμ.α. Έπιστεύετο γενικώς, ότι ή έπικοινωνία 
τού άέρος προεκάλει τήν σήψιν πανταχού καί 
καθίστα τάςπληγάς δυσώδεις καί πυορροούσα;.

Ά λλ ’ ό Παστέ: καί ο Λίστερ άπέδειξαν ότι 
ούδαμού βλάπτει ή έπικοινωνία τού άέρος καί 
ότι μόνον τά έν αύτώ εύρισκόμενα βακτηρίδια 
προκαλούν σήψιν καί άποσύνθεσιν. "Οταν έπι- 
δένωμεν τάς πληγάς διά καθαρού βάμβακος, 
ό άήρ εισχωρεί βεβαίως δι’ αυτού, άφ’ ού όμως 
πρώτον άφήσγι ε’ις τόν βάμ.βακα τόν κονιορτόν 
του, τό μόνον έπιβλαβές στοιχείόν του.

Ά φ ’ ού χρόνου γνωρίζομεν πλέον αύτά τά 
πράγματα καί άφ' ού χρόνου κατορθούμεν ν' 
άπομακρύνωμεν άπό τάς πληγάς τόν άτμοσφαι- 
ρικόν κονιορτόν, τά βακτηρίδια, ή νά τά κα- 
Οιστώμεν άβλαβή διά τού φανικού οξέος καί 
διά τών άλλων αντισηπτικών ύλών, ήλλαξεν 
όλως ή  όψις τών πραγμάτων, έν τοϊς νοσοκο- 
μ.είοις ίδια, όπου τά βακτηρίδια είνε πολυα- 
ριθμότερα. Ά λλοτε τά  νοσοκομεία ησαν τό
ποι έπίφοβοι. Νεαροί καί άκμαΐοι άνδρες, προσ- 
ερχόμ.ενοι μετ’ άσημάντων τραυμάτων, άπέ- 
θνησκον έντός ολίγων ημερών ένεκα κακοήθους 
τραυματικού πυρετού, ή ένεκα γαγγραινώδους 
πυορροίας τών πληγώ / των. Τανύν καί αί βα- 
ρύταται τών πληγών θεραπεύονται άκόπως 
καί άκινδύνως. Ά φ ' ού γνωρίζομεν τό αίτιον, 
τό όποιον διά τής πυαιμίας έφόνευεν άλλοτε 
τόσους τραυματίας, τώρα προσπα.θούμεν ν' άπο
μακρύνωμεν τά βακτηρίδια τού άτμοσφαιρικού 
κ.ονιορτού, ή, έάν τούτο άδύνατον, νά έξουδετε- 
ρώσωμεν τήν ένέργειάν των. Καθ' ολας τάς έγ- 
χειρήσεις οί τε ιατροί καί οί βοηθοί αύτών κα
θαρίζουν έπιμελώς τά ; χεϊράς των, ένδύονται 
νέα καί καθάρια φορέματα· τά  έπιπλα τής αι
θούσης τών εγχειρήσεων κατασκευάζονται έξ 
ύέλου καί σιδήρου, οί τοίχοι κα ί τό δάπεδο·/ 
είνε λεΐον, διά νά. μή έπικάθηταί που ευκόλως 
ό κονιορτός. Οίέγγίζοντες τήν πληγήν δάκτυλοι 
πρέπει νά είνε καθαρώτατοι, όλα δέ τά εργαλεία 
δέον νά βράζωνται πρότερον έν διαλύσει φανι- 
κού οξέος ώς 5 έπί τοϊς εκατόν.

θ ά  σκεφθήτε ίσως τώρα οτι καί άλλοτε, ότε 
ήγνοούντο τά  βακτηρίδια, έθεραπεύοντο ένίοτε 
ταχέως καί καλώς καί αύταί αί βαρύτατα·, τών

πληγών. Εις τήν ένστασιν ύμών ταύτην ευκόλως 
δύναται ν’άπαντήση ή έπιστήμη. Δέν άγνοεΐται 
πλέον ότι όλος ό άήρ βρίθει βακτηριδίων καί 
οτι έν έκάστη αύτού λίτρα περιίπτανται τουλά
χιστον 5—10 τοιούτοι έπικίνδυνοι μύκητες. Δέν 
ύπάρχει λοιπόν άμφιβολία ότι άφ' ότου υπάρχει 
ό κόσμος εί; πάσαν πληγήν πάντοτε είσεχιόρη- 
σαν βακτηρίδια. Το/ρα σάς ενθυμίζω καί έκεΐνο, 
τό όποιον άνέφερα ανωτέρω. Έάν δηλαδή ό ορ
γανισμός είνε ύγιής, έάν είνε κανονικαί καίύγιείς 
αί λευκωματώδεις ένώσεις τού αίματος καί τών 
χυμών καί δέν είνε πάρα πολλά, τά είσδύσαντα 
βακτηρίδια, καμμία δέν επέρχεται έξ αύτών 
βλάβη, διότι τό υγιές λεύκωμα, τό ύγιές αίμα 
δέν δίδει τροφήν εις τά  βακτηρίδια. Όσω μάλ
λον σεσηπυϊα ή  ρευστή όλη. τόσω μάλλον προ
κύπτουν καί αύξάνουν τά  μικρόβια. Καθό/ς ό 
ύγιής στόμαχο; χωνεύει τόν χολερικόν μύκητα, 
οϋτω καί τό καλόν λεύκωμα, θανατώνει τά εί; 
τήν πληγήν είσπετάσαντα βακτηρίδια.

Επειδή όμως δέν γνωρίζομεν πάντοτε, άν τό 
αίμα καί αί ένώσεις του είνε ύγιεΐς, άνάγκη πάσα 
νά είμεθα πάντοτε προσεκτικοί, καθαροί καί ν' 
άπολυμαίνωμεν τά  περί ύμας καλώς.

Έπεθύμουν ήδη νά προσθέσω βραχέα τινά καί 
περί τίνος άλλης λ ία ν συχνής μιασματικής άσθε- 
νείας, διότι αύτή είνε ή κυριωτέρα νόσος τών 
εύρωπαϊκών λαών καί στέλλει τά περισσότερα 
θύματα εις τόν τάφον. Ή  νόσος αύτή λέγεται 
φυματίωσις. Μέχρι; έσχάτων ή φυματίωσις δέν 
έθεωρεϊτο μιασματική. Ούδείς ήδύνατο νά πιστεύ- 
ση οτι καί αύτή ή άσθένεια παρήγετοδιά βακτη
ριδίων, έως οτου ό παθολόγος Ινώχ έν Βερολίνω ά- 
νεκάλυψε τόν βάκιλλον τής φυματιώσεως, ό όποιος 
όλα τά όργανα, όπου άν ήθελεν εισχωρήσει, τόν 
οφθαλμόν, τό ούς, τόν πνεύμονα, τό έντερον, τά  
όστά, τό δέρμα, καθιστά άσθενή, τά  καταστρέφει 
καί φθείρει τούς ύγιεΐς ιστούς.

Ά λλοτε ύπό τήν λέξιν φυματίωσιν ένόουν 
τήν φθίσιν. Τώρα είνε γνωστόν, ότι είνε μέν ό 
πνεύμων τό συχνότατα προσβαλλόμενο·/ όργανο·/, 
έν τούτοι; καί όλα τά λοιπά όργανα δύνανται 
νά καταστραφώσι καί νά φθαρώσιν ύπο τού φυ
ματιώδους μύκητος.

Ή  φυματίωσις άρα είνε κυρίως άσθένεια μια
σματική. Διά νά γεν/ηθγ, άνάγκη νά είσδύσουν 
εις τό σώμα οί βάκιλλοι οί φυματιώδεις.

Ό  πνεύμων είνε πολλαπλώ; προδιατεθειμέ
νος εις τούτο. Δύναται νά είνε προδιατεθειμένος, 
ώς άνωτέοω εϊδομεν, καί έκ γενετής.

"Οταν δηλαδή τό παιδίον κληρονομή παρά 
τού πατρό; τό συμπεπιεσμένον καί στενόν στή
θος, ή όταν γεννάται μέ τοιοϋτο στήθος, χωρίς 
νά τό κληρονομήσγ παρά τών γονέων, λέγομε·/ 
οτι τό παιδίον τούτο εχει προδιάθεσιν πρός τήν 
φυματίωσιν, διότι τό στενόν στήθος έμποδίζει
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τήν έπέκτασιν τού πνεύμονος καί πας πνεύμων, 
ό ότϊοίος δέν ήμπορει νά Ιπεκταθ-7), εύκολώτερον 
προσβάλλεται καί εύκολώτερον υποσκάπτεται 
υπό του φυματιώδους βακίλλου.

Υπάρχει καί επίκτητο; προδιάθεσις προκύ- 
πτουσα έκ τής εισπνοής λεπτού κονιορτού, ώ; 
τούτο κατ' ανάγκην γίνε τα ’, κατά την εξάσκησιν 
διαφόρων επαγγελμάτων. Οί ύελουργοί, οί λιθο
ξόοι, οί μυλωθροί κλπ. έχουν έπίκτητον προ- 
διάθεσιν προς τήν φυματίωσιν. Ό λεπτός κονιορ- 
τος φράττει τούς λεπτότερους σωλήνας των πνευ
μόνων. ούτοι δέ δέν ήμπορούν πλέον νά εύουν- 
θώσιν όσον δει καί άσθενούν έν όλίγω χοόνω.

Το κάκιστον είνε όταν συναντηθώσιν επίκτη
τος καί έμφυτος προδιάθεσις εις εν καί τό αυτό 
υποκείμενον. Έκεΐ ευρίσκει ό βάκιλλος δαψιλώς 
πάν ο,τι συντελεί εις άνάπτυξιν καί πολλαπλα
σιασμόν του, επιφέρει δ’ έν βραχυτάτω χρόνο) 
τον θάνατον καί την καταστροφήν.

Ό βάκιλλος ουτος είνε τόσον διαδεδομένος 
έν τή φύσει, ώστε δεν υπάρχει, πιστεύω, άν
θρωπο; μη έλθών έπανειλημμένως εις συνάφειαν 
μετ' αύτού.

Τούς πλείστους κινδύνους έγκρύπτει βεβαίως 
η μετα των τοιούτο) / ασθενών άναστοοφή. Έν 
τοϊ; νοσοκομείοις δέ καί έν ταίς φυλακαϊς καί 
πανταχοϋ, όπου υπάρχει έλλειψις καθαρού άέ- 
ρος, ό κίνδυνος είνε μέγας.

Ό στις είνε ήναγκασμένος νά ζή μετά φθι- 
σικών διατρέχει πάντοτε κίνδυνον. Συχνάκις οί 
σύζυγοι μολύνουσιν άλλήλους. Ή  πλύσις των 
ασπρορούχων καί μανδιλίων τών φθισικών άπε- 
δείχθη λίαν επικίνδυνος.

Αί άδελφαί τού ελέους έν τοις ευρωπαϊκοί; 
νοσοκομείοις άποθνήσκουν όλαι,ανεξαιρέτως σχε
δόν, προώρως καί έκ φθίσεως, καίτοι κατά την 
εγγραφήν αύτών εις τό τάγμα άποπέμπονται πά- 
σαι αί ε’χουσαι ε'ίτε έμφυτον είτε έπίκτητον προ- 
διάθεσιν κόραι.

Άφ' οτου έγνώσθη καί έπέσυρεν έφ’ εαυτόν 
την προσοχήν ό βάκιλλος τής φυματιώσεως έ- 
γένοντο πολλαί άξιοσημείωτοι παρατηρήσεις.

Πολλάκι; είδον ύγιεστάτας —λυντρίας πλυ- 
νούσας τ ’ άσπρόρρουχα φθισικών, ν’ άσθενούν 
κατά τούς δακτύλους. Ή  πυόρροια των πληγών 
επετείνετο όσημέραι, οί δάκτυλοι όλονέν πα
ρεμορφούντο, αί πλύντριαι ε'ζησθένουν διαρκώς 
καί αύτή δέ ή ζωή, άν καί σπανίως, περιήρ- 
χετο εις τόν έσχατον τών κινδύνων. ’Ενίοτε ήρ- 
κει πρός θεραπείαν τής πληγής τού δακτύλου 
ή άπόξεσις καί ή καυτηρίασις αυτής, άλλοτε 
όμως, οτε ό ιατρός προσεκαλεϊτο άργά. άπητεΐτο 
πρός θεραπείαν ό άκρωτηριασμός τής χειρός.

Ή  μικροσκοπική έξέτασι; τού άποκοπέντος 
δακτύλου απέδειξε πάντοτε οτι τό έλκος είχε 
προκληθή ύπό φυματιωδών μυκήτων.

Καθήκον μου θεωρώ) νά έπιστήσω την ήμε- 
τέραν προσοχήν καί έπί τών μυιών, τών ειδε
χθών τούτων καί έπικινδύνων ζωυφίων.

Πολλάκις παρετηρήθη μ,ετά θετικότητος ότι 
τά βδελυρά ταύτα έντομα τρώγουν τό πτύε- 
λον τών φθισικών καί μετ' ολίγον άποθνήσκουν. 
Πρό ολίγου χρόνου ιατρός τις συνέλαβεν έξ 
μυίας, έκλεισεν αύτάς έντός ύαλίνου κώδωνος, 
όπου είχε θέση καί το πτύελον ένός φθισικού, 
καί ήρχισε νά τάς παοατηρή. Αί μυίαι έπεκά- 
θησαν άμέσως έπί τού πτυέλου, έφαγον έξ αυ
τού καί άπέθανον μετ’ ολίγον άπασαι. Ό  ια
τρός άνέταμε τά  σαρκία των καί τά  έξήτασε 
διά τού μικροσκοπίου. Εΰρε δέ αυτά βρίθοντα 
φυματιωδών βακίλλων. ’Εάν λοιπόν άναλογι- 
σθήτε ότι αί μυίαι διά τών περιττωμάτων των, 
τά  οποία δύνανται νά είνε πλήρη τοιούτων βα
κίλλων, μιαίνουν ολα μας τά  φαγητά, ότι δ άρ
τος καί τό κρέας, έφ' οΰ έπεκάθισαν, τρώγε
τα ι ύπό τών άνθρώπων, έάν άναλογισθήτε προσ
έτι ότι έξ ένός βακίλλου έντός 24 ωρών γεν- 
νώνται έν τώ  άνΟοωπίνω σώματι μυριάδες μυ
ριάδων όμοιων μικροβίων, δεν θ’ άπορήσητε 
καθόλου περί τής φοβέρας έξαπλώσεως τής φυ
ματιώσεως. "Εχω την πεποίθησιν, ότι ή βρώ- 
σις τού φυματιώδους μήκητος έκατοντακις προ- 
καλεΐ ταραχάς καί άσθενείας τού στομάχου καί 
τών έντερων, αί δποΐαι δεν επιφέρουν πάντοτε 
τόν θάνατον, άλλά υποχωρούν όπωσδήποτε εις 
την κράσιν τώ)ν εύρώστων ανθρώπων πλειστά- 
κις δέ άσθενούμεν χωρίς καν νά γνωρίζωμεν την 
αιτίαν καί την αφορμήν τής άσθενείας μας. 
’Αλλά χιλιάδες άποθνήσκουν κατ’ έτος έκ πνευ- 
μονικής φθίσεως, χιλιάδες έκ φυματιώσεως τού 
έγκεφάλου, τώ)ν εντέρων, χιλιάδες γίνονται θύ
ματα τής φυματιώσεως τών οστών, τού δέρμα
τος καί τών αδένων.

ΔΓ εκείνους, όσοι έχουν έμφυτον ή έπίκτητον 
προδιάθεσιν, άρκεϊ ελαφρά τις μόνον μόλυνσις 
διά τού φυματιώδους μύκητος.

Ά λ λ ’ ούτος είνε κατά τόσα εκατομμύρια διε
σπαρμένος, ώστε καί όσοι άκόμη δεν έχουν καμ- 
μίαν προδιάθεσιν μολύνονται εις δόσιν άρκούσαν 
νά φέρη τόν θάνατον, ιός δεικνΰουσι καθ’ έκάστην 
ημέραν τά δελτία τών νεκρών.

Τώρα, ΰτε γνωρίζομεν καλώς όλους τούς κιν
δύνους, ίσως γίνωμεν προσεκτικότεροι.

Θ’ άποφεύγωμεν πάντοτε τό νά κοιμώμεθα έν 
δωματίοι; όπου κοιμώνται φθισικοί. Θά πλύνω- 
μεν έπιμελώς τάς χεΐρας, αΐτινες έφαυσαν ή 
περιεποιήθησαν ή ένοσήλευσαν τόν φθισικόν. Θ’ 
άπολυμαίνωμεν τά ένδύματά του καί τ ’ άσπρόρ
ρουχα διά φανικού όξέος καί χλωρίου. Θά καλύ- 
πτωμεν μετά προσοχής όλα τά  φαγητά καί όλας 
τάς εδωδίμους ουσίας, διά νά μη έκκολάπτωσιν 
επ’ αυτών αί μυίαι βακίλλ.ους. Τάς μ.υία; θ’

ΕΣΤΙΑ
άποδιώκωμεν έν γένει μετά περισσότερα; έπ ι- 
μελείας καί δι’ όλων τούτων τών προφυλακτικών 
μέσων θά προσπαθήσωμεν νά περιορίσωμεν τήν 
φυματίωσιν, τήν φοβερωτάτην αυτήν άσθένειαν 
τών Ευρωπαίων, έξ ής μεγάλα, πλήθη άνθρώπων 
άποθνήσκουν κατόπιν μυρίων δδυνών καί βα
σάνων.

(Έ κ  το\> γερμανικού.) θ .  X .  Φ λ ο ρ λ ε

'Λ - Λ ν . 'Γ . : ϊ ;

ΜΙΑ Π ΑΡΑ ΣΗ Μ Ο Φ Ο ΡΙΑ
ΔΙΗΓΗΜΑ
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"Εν τάγμα εθνοφυλακής, έφ’ ού ή άφοσίωσις 
ή  γο αναμφισβήτητος, άνέμενε παρατετα.γμένον 
έν τή αυλή τού δημαρχείου. Οί άνδρες συνώ- 
υ.ίλουν άθύμως, οί δέ άξιωματικοί προσεποιούντο 
τούς θαρραλέους. Αίφνης άντήχησεν εις τήν 
όδόν καλπασμός ίππου, πάντων δέ τά βλέμ
ματα έστράφησαν πρός τήν πύλην. Κατεσπευ
σμένο); εισέρχεται εις άζιωματικος τού επιτε
λείου, υπασπιστής τού ύπουργού τών στρατιω
τικών καί στρέψας τόν ίππον του διευθύνεται 
πρός τόν όμιλον τών αξιωματικών.

— Κύριε ταγματάρχη, λέγει μεγαλοφώνως, 
οί άντάρται, ώς λέγεται, άνεγείρουσι καί άλλα 
οδοφράγματα επάνω εις τό προάστειον τού 
Άγιου Διονυσίου.

— Κάποιος μάλιστα διετείνετο ότι καί ή 
Πύλη τού Άγιου Διονυσίου έκυριεύθη παρ’ αυ
τιών, είπεν δ υπασπιστής τού τάγματος.

— Δεν είνε αληθές· τώρα έρχομαι άπ’ έκεϊ.
— Καί ποιας διαταγάς έχετε ; ήρώτησεν δ 

ταγματάρχης.
— Νά πέμψητε μίαν διμοιρίαν πρός κατό- 

πτευσιν ύπό ένα ύπολοχαγόν.
— Πολύ καλά ! Ύπολοχαγέ Λεροά ! . .
— Μέ συγχωρεΐτε νά τελειώσω . . . Κατόπιν 

Οά μεταβήτε ’ μετά τού τάγματός σας εις τήν 
είσοδον τού προαστείου Ποασσονιε. . . Εκεί, άν 
σάς προσβάλη δ εχθρός, όπως είνε πιθανόν, θ 
άντιστήτε έως ότου σάς έλθουν έπικουρίαι.

Καί ταύτα είπών ό υπασπιστής, στρέψας καί 
κεντήσας τόν ίππον του άπήλθε μετά τή ; αυ
τής ταχύτητ ος.

Ό ταγματάρχης καί οί περί αυτόν αξιωμα
τικοί παρηκολούθησαν αυτόν απερχόμενον διά 
τού βλέμματος άφωνοι. Ά ν  ήτο ημέρα, εύχε- 
ρώ; Οά διεκρίνετο ότι οί πλείστοι έξ αύτών ήσαν 
φρικωδώς ώχροί.

Έν τούτοι; δ μόνος έξ όλων οστις σχετικώς 
έτήρει καλλίτερον ήθος ήτο δ ταγματάρχης. 
Ό βαθμός, βλέπετε, επιβάλλει ύποχρεώσεις. Οί 
στρατιώταί του τόν άπεκάλουν βαμβακοσκού- 
φην, διότι είχεν εμπορικόν κατάστημα τοιούτου 
είδους καί μικράν ύπόληψιν ειχον περί τής άν-

δρείας του. Αύτός άφ’ ετέρου πολύ ολίγον έξε- 
τίμα τούς μαχητά; ούς διώκει.

— Ύπολοχαγέ Αεροά, είπε διά φωνής ήχη- 
ράς, άναλάβετε τήν διοίκησιν τής διμοιρίας, 
καί προχωρήσατε εις τό προάστειον τής Μον- 
μάρτρης μέχοι τής όδού Καδέ- θά είσέλθετε εις 
τήν όδόν Κοκενάο καί θά φθάσετε, χωρίς νά 
εκθέσετε πολύ τούς άνδρας σας εις τά  πέρις τής 
ειρκτής τού Άγιου Λαζάρου. Έκεΐ θά πληρο- 
φορηθήτε περί τών συμβαινόντων καί κατόπιν 
θά στραφήτε πρός τό προάστειον Ποασσονιε.

— Πολύ καλά, κύριε ταγματάρχα, άπήντη- 
σεν ό ύπολοχαγός· μίαν στιγμήν μόνον νά πιω 
ένα ποτηράκι καί άμέσως πηγαίνομεν.

Ό  θυρωρός τού δημαρχείου, οστις δέν τά 
είχε χαμένα όπως οί άλλοι, έφρόντισε νά συ- 
στήση πρόχειρον ποτοπωλεΐον εις τό πρόστοον, 
είς ό ήγε κλίμαξ έκ πέντε βαθμιδών.

Ό Λεροά διηυθύνθη πρός τό μέρος εκείνο.
— Κάμετε γρήγορα, ύπολοχαγέ, είπεν δ ταγ

ματάρχης.
Ό αξιωματικός ε’ισήλθεν έσπευσμένως είς τό 

ποτοπωλεΐον, διέμεινεν έπ’ ολίγον έντός αύτού 
καί ακολούθως άνεφάνη άπομάσσων τά  χείλη 
διά τού αντιστρόφου τής χειρίδος του. Σύρων 
τότε τό ξίφος ήθέλησε νά κατέλθη καί τάς πεντε 
βαθμίδας όρμητικώς, άλλ’ δ πούς του έσφαλε 
καί πεσών έκυλίσθη είς τό λιθόστρωτου τής 
αυλής.

—  ”Ω, τόν καύμένον! είπεν εύσαρκος τις λο
χαγός, οστις έφοβεΐτο τάς πτώσεις καί πολλά 
άλλα άκόμη.

— "Ω, τόν πονηρόν ! . . έψιθύρισεν είς λοχίας.
Πλείονες τών τριάκοντα άνδρών ώρμησαν καί

άνήγειραν τόν Λεροά.
— Δέν είνε τίποτε,. . . δέν είνε τίποτε ε"λεγε- 

διμοιρία εμπρός!., μάρς ! . . .
Ό  ύπολοχαγός ίστατο καλώς έπί τού δεξιού 

σκέλους, άλλ’ ότε ήθέλησε νά πατήση καί τόν 
αριστερόν πόδα καί νά στηριχθή επ' αύτού, κα- 
τέπνίξε στεναγμόν. Ό  δύσπιστος λοχίας έμει- 
δία. Τέλος πάντων άπεδείχθη οτι ό Λεροά δεν 
ήδύνατο πλέον νά βαδίση· άπεφασίσθη λοιπόν 
νά μείνη είς τό ποτοπωλεΐον, έτερος ύπολοχαγος 
άνέλαβε τήν διοίκησιν τής διμοιρίας καί το 
τάγμα μετέβη νά καταλάβη τήν όρισθεΐσαν 
θέσιν.

Ό Λεροά κατ’ άρχάς έξέτεινε τόν πόδα του 
καί τόν άφήκεν είς στάσιν οριζόντιον. ΓΙλήν 
υ.ετά τήν πκρέλευσιν ένός τετάρτου τής ώρας 
ήγέρθη.

— Δέν είνε τόσον σοβαρόν οσον ένόμιζα, εί
πε- πηγαίνω >ά ένταμώσω τό τάγμα.

Έχώλαινεν άκόμη ολίγον, άλλ’ όπωςδήποτε 
κατώρθωσε νά έξέλθη είς τήν όδόν. Τό ώρολό- 

' γιον τού δημαρχείου έσήμανε τήν μίαν μετά τς



μεσονύκτιον. Ή  πόλις Siv έθορύβει ώς συνήθως, 
κατειλημμένη ούσα υπό ανησυχίας. Πέραν ¡¿ό
νον προς τό μ.έρο; τής Βελλεβίλης καί του Με- 
νιλμοτάν ήκούετο θόρυβός τις υπόκωφος καί κά
που κάπου μακράν πυροβολισμός τις άντήχει έν 
τώ μέσφ τής σιγής.

— 'Λα Si θά πάγο> έγώ νά μ.έ σκοτώσουν 
εκείνοι οϊ κακούργοι! . . . εΐπεν. Σπολλάετη!

*
Ή  χωλότης του είχε παρέλθει. Έ βάίιζε μέ 

βήμα νευρικώς έσπευσμένον διά νά φθάση εις 
τήν δδον Ώτεβίλλης, όπου κατώκει. Ένώ Si 
έπορευετο, ελεγε καθ’ εαυτόν ότι άνοησία θά 
ήτο νά ύπάγη εκεί όπου δ ιετάχθη :

— Μ πά! . . . εμέ δέν μου άρέσουν αΰταί αί 
ίστορίαι! . . . Έ γώ δέν είμαι κακός. Δέν έχω 
ορεξιν νά σκοτώνω τούς άλλους· δ ιατί ν’ άφήσω 
νά μέ σκοτώσουν έμ.έ;

Έκ διαλειμμ.άτων σκιαί απαίσιοι διαβατών 
διωλίσθαινον παρά τού; τοίχους· εύχερώ; έμ.αν- 
τεϋοντο τά  ύπο τά ϊμάτιά των κεκρυμμένα όπλα. 
Ό  Λεροά άνυπομόνως έσπευδε νά εύοεθή έν 
άσφαλεία. Καί μήπως είχε το δικαίωμα νά 
.¿κτεθή εις κίνδυνον ; ή σύζυγός του τον ¿λά
τρευε καί <·ϊέν ώφειλε τάχα αυτός νά εύρίσκεται 
πλησίον της. νά τήν καθησυχάση, νά την προ- 
στατεύσγ, άπο των κινδύνων ¿ξ ών ήπειλείτο ή 
πόλις;

Εις άπόστασιν διακοσίων μέτρων άπό τής οι
κίας του ήρχισε νά τρίχη, κρατών εις χείρας 
τον κολεόν του ξίφους του. Τί δαιμονισμένος 
εκείνος b θυρωρός νά τόν άφήσγι έξω νά κτυπώ 
δύο τουλάχιστον λεπτά ! . . . ’Επί τέλους είσήλ- 
Οεν. ’Ανέρχεται, άνάπτει εν κηρίον καί δράττει 
εύσταθώς τήν κλείδα τής κατοικίας του, ήν 
είχε παραλάβει μαζί του.

’ Ε ξ η μ μ έ ν ο ς ,  συγκεκινημένος έ κ  τής συναισθή- 
σεως των κινδύνων οΰς διέτρεξε, διευθύνεται 
μ.ετά σπουδής πρός τόν θάλαμον τής συζύγου 
του διά νά τήν καθησυχάση, εισέρχεται καί 
εύρίσκεται αντιμέτωπος ενός άλλου άνδρός, όστις 
ήτοιμάζετο νά έξέλθη κατ' εκείνην τήν στιγ- 
μήν. Μία κραυγή έκφεύγει των χειλέων του, 
κραυγή άγανακτήσεως. Ό  άγνωστος προσπαθεί 
νά φύγ·(ΐ, άλλά κατά δυστυχίαν δέν γνωρίζει 
καλώς τά μ.έρη τής οικίας καί Αναγκάζεται ν’ 
άποδεχθή τήν Οέσίν του.

Ή  σκηνή έλαβε τότε χαρακτήρα τινα έπι- 
σημότητος. Ό  Λεροά δέν ήτο δυνατόν νά μή 
έννοήση τί συνέβαινε καί κατείχετο ΰπό άγριας 
όργής. ’Ολίγον έλειψε νά έπιπέση κατά του 
αγνώστου, άλλ’ ούτος είχε κατασκευήν άρκετά 
στιβαράν καί εΰρωστον.

— Νά δ αρθώ κηόλα; !., έσυλλογίσθη ό Λε
ροά· θά ήτο πάρα πολύ κωμικόν !

Ή  σύζυγος είχεν ήδη λάβει τήν γενναίαν

άπόφασιν νά κρυβή που είς τά βάθη του δω
ματίου. Τό τρίτον πρόσωπο·/ τής κωμωδίας 
ταύτης, όπερ είρήσθω έν παρόδω, ήτο ευει
δής νέος, άνέκτησε τό θράσος του καί προσκλί- 
νων είπε :

— Κύριε, είμαι εί; τάς διαταγάς σας !
Ά ν  ό Λεροά δέν περιεβάλλετο στολήν στρα

τιωτικήν, άν ώς ύπολοχαγός δέν έφερε παρά τό 
πλευρόν του κρεμάμενον ξίφος, πιθανόν νά έστελ- 
λεν είς τόν διάβολον τόν άθλιον αυτόν οστις 
άφοϋ προσέβαλε τήν τιμ,ήν ήθελε νά πίη καί 
τό αίμάτου. Ά λ λ ’ άφοϋ ήτο αξιωματικός!., 
όχι, ήτο αδύνατον!

— Πολύ καλά, κύριε, είπε· θά δεχθήτε τού; 
μάοτυράς μ.ου πρό τής ένάτης.

— Δ ιατί; άπήντησεν ¿κείνος- διατί νά πε- 
ριμένωμεν έως αύριον ; Έ χετε τά  πιστόλιά σας· 
εί; τόν δοόμ.ον κάτω μάχονται· ας ύπάγώμ,εν 
τώρα, κύριε, νά έξοφλήσωμεν τόν λογαρια
σμόν μας.

ΤΗτο διαβολάνθρωπος αυτός ό χριστιανός!
Έ χετε δίκαιον, είπεν ό Λεροά μέ φωνήν ή- 

ρεμον. Πηγαίνωμεν !
Καί ό ύπολοχαγός παραλαβών τά πιστόλια 

του έξήλθε μ.ετά τού αντιπάλου του.
εί

"Λς το όμολογήσωμεν άμέσως· δ Λεροά ήλ— 
πιζε ν’ άπελευθεροιθή του αγνώστου εκείνου δ .’ 
ένός οίουδήποτε μέσου. Τήν στιγμήν καθ’ ήν έ- 
φθασαν ε ί; τήν έω; τότε σιωπηλήν λεωφόρον, του- 
φεκοβολισμός άντήχησε διαμειβόμενος μεταξύ 
των παρά τήν Πύλην τού Άγιου Διονυσίου άν- 
ταρτών καί του έν τώ  προαστείω ΙΙοασσονιέ 
τάγματος. Ό  ύπολοχαγός έκπλαγεί; ήθέλησε 
νά οπισθοδρομήσει πρός τήν δδόν Ώτεβίλ, άλλ’ 
έσταμάτησεν αίφνης, έξήνεγκε κραυγήν καί 
έπεσε·/.

Τήν φοράν ταύτην δέν ύπεκρίνετο. Μία σφαίρα 
αληθής σφαίρα τόν έπέτυχεν εί; τό σκέλος. Ό 
αντίπαλός του ένόμισεν οτι έφονεύθη καί δέν 
έκρινε πλέον έπάναγκες νά μείνη πλησίον του. 
Ή  μάχη έμαίνετο σφόδρα. Έγκατέλιπε τόν ύπο- 
λοχαγόν καί έγένετο άφαντος.

Μετά τινας στιγμάς τό τάγμα ήλεκτριζόμ,ε- 
νον άπό τόν διοικητήν του έκυριευε τό δδό- 
φραγ·μα καί τήν πρωίαν ότε συνέλεξαν τούς 
τραυματία;, εύρον καί τόν Λεροά, δν μετεκόμι- 
σαν ε ί; τό νοσοκομ,είον.

Κατά τήν ημέραν ή άνταρσία καταβληθείσα 
άνθίστατο μόνον είς ολίγα τινά  σημεία. Ό  στρα
τηγός Καβαινιάκ έπεσκέπτετο τά νοσοκομεία 
καί άντήμειβε τού; θαρραλέους. Φθάσα; είς τήν 
κλίνην, όπου έκειτο ό Λεροά, ε'μ.αθεν οτι ό ύπο
λοχαγός μολονότι έπαθε σφοδρόν στραγγάλισμα 
τού ποδός, έμποδίζον αυτόν νά βαδίση, ήθίλη- 
σεν έπιμ.όνω; νά μεταβή είς τό τάγμα του καί
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τόσον καλά ¿πολέμησε μετ’ αύτού, ώστε έτραυ- 
ματίσθη βαρέως καθ’ ήν στιγμήν ώρμα είς τήν 
έφοδον.

— Λάβε, άνδρείέ μ.ου, είπεν ό στρατηγός θέ- 
των έπί του στήθους του τόν σταυρόν του Λε- 
γεώνος τής Τιμής, σου άξίζει νά τόν πάρης δύο

ορα ις!..
(Mr τάφρασις) X.

Τ Ο  Χ ΡΥ Σ Ο  ΚΡΕΒΑΤΙ

Τό ξέρω· ειμ’ ενα πλάσμα ταπεινό 
’Σαν τόσα, χωρίς δύναμι καί χάρι,
Κ ’ είμαι μια στάλα ’ςτόν ωκεανό,
Κ’ είμαι ’ςτόν κάμπο ασήμαντο χορτάρι.

Ά λ λ ’ άκουσε τό ονειρο τό πλάνο 
Που φάνηκε ’μπροστά μου αστραφτερά 
ΈκεΓ ποΰ είχα κλείσει μια φορά 
Τά μάτια  μου ’ς τά  γόνατά σου έπάνω.

Είδα πώς έκοιμώμουνα βαρειά 
Σφιχτός άπό ’ναν ύπνο μολυβένιο'
Κ αί τό κρεβάτι μου μαλαματένιο  
Έ λαμπεν άπό κάθε του μεριά.

Κ’ ενώ τά μάτια  μ’ έμεναν κλειστά 
Έβλεπαν απ’ τό φώς αΰτό λουσμένα.
’Α π ’ τό χρυοό κρεβάτι μου μπροστά 
Πολλοί πολλοί περνούσαν ολοένα.

Κ ’ έβλεπα· ’ς τό κρεβάτι μου ’μπροστά 
Έσταματούσανε καί δε μιλούσαν 
Καί μ’ άνθη μύρια μοσχοβολιστά 
Μέ ράντιζαν καί μέ μοσχοβολούσαν.

Κ ’ έβλεπα κόσμο ακίνητο, σκυφτό,
Μέ γόνατα ’μπροστά μου λογισμένα, 
Ά λ λ ά  κανένα μέσ’ ’ς τόν κόσμο αύτό 
Δέν ένοιωθα ποΰ νά πονή γιά μένα.

Δέν εβλεπα ένα στόμα νά γελά,
Μιάν δψι άπό φροντίδα νά βαραίνη,
Δυό μάτια  δέν άντίκρυσα θολά·
Λ άμψ ι παηοΰ μαρμάρου ηταν χυμένη.

Παιδιά, γυναίκες, γέροι, νιοί, λαός 
Αμέτρητος μαρμάρωναν εμπρός μου,
Κ ’ έλεγες πώς έγώ ήμουν δ θεός 
Τ’ αλλόκοτου καί στοιχειωμένου κόσμου.

Ά λλά  θεός πού είχα γιά φιλιά,
Κ’ είχα γιά χάΐδια περισσή τρεμούλα ! 
Πού μ’ όλη μου τή  θεία φεγγοβολια 
Έκρυβα μ ιά  πολύπαθη καρδούλα,

Κ’ έκύτταζα καταφρονετικά 
Λουλούδια, γονατίσματα, λιβάνια,
Θεός ποΰ έλαχΐαρούσα πιο γλυκά 
Έ ναν περιστεριώνα άπ’ 'τά ουράνια !

Θεός μέ δίχως δύναμι καμμιά,
Παρά μέ τό προσκύνημα τών άλλων 
Όπου μοΰ πλάταιναν τή ν  ερημιάς 
Κ’ έκαναν τόν καϋμό μου πιό μεγάλον.

Κ’ είδα πώς μ’ έπιασε καϋμ'ος τρανός 
Νά διώξω τέτοιον ύπνο, νά ξυπνήσω,
Κ αί λόγια τρυφερά τού καΟενός 
Νά είπώ καί γέλια μ’ όλους ν’ άρχι ήσω.

Κ αί τάνθη, στέφαν’ άπό μέ πλεχτά,
'Σ όλους νά τά  μοιράσω πεταχτά
Καί μέ ταίς νιαίς καί μέ τά  παλληκάρια
Χορό νά στήσω ’ς τά χλωρά χορτάρια.

Αλλοίμονο ! μ ιά  δύναμις κρατά 
Τό σώμα μου δεμένο 'ς τό κρεβάτι,
Τά χέρια μου ’ς τό στήθος καρφωτά,
Τό στόμα σφραγιστό, κλειστό τό μάτι.

Καί μοΰ βαραίνουν οϊ χιρνάτοι άνΟοί,
Σά νεκρολούλουδα, χέρια καί στήΟια . .  .
Ά λ λ ά  τού κάκου καρτερώ νά ’ ρΟή 
Νά μέ γλυτώση άνΟρωπινή βοήθεια.

Καί τότε μ ιά  φωνή λαχταριστή 
Μου ξέφυγεν άπ’ τής καρδιάς τά βάθη.
Μέσα 'ς τό λάρυγγα ή φωνή μου έχάθη,
Κ α ί νά τ ί ελεγε πριν νά σβυστή:

ο Κάλλιο νά είμ' αγνώριστος άπ’ όλους,
Κ αί καταφρονεμένος νά γυρνώ,- 
Νά τρέχω, νά βογγάω, καί νά πονώ 
Μέσα σέ λόγγους, μέσα σέ τριβόλους·

ιί Καλλίτερα τά  πόδια μου γυμνά 
Σ’ αγκάθια,Γσέ πρινάρια νά 'ματώνω,
Κ αί μέσ’ ’ς ταίς έρημιαίς καί ’ς τά βουνά 
Ράοα ποτέ, φίδια να βρίσκω μόνο-

<ι Παρά νά μ’ έχ’ ή Δόξα χαϊδευτό 
Κ ι’ άνθοστεφάνωι ο νά μ’ έχη θύμα,
Κ ’ εμπρός μου κόσμο νά Οωρώ σκυφτό 
’Σ τής Φήμη; τό κρεβάτι, ’σά’ σέ μνήμα.

<ι Μοΰ φτάνει εμέ παράμερη ζωή,
Ψυχή καί χέρια ελεύθερα νά νοιώθω,
Κ ’ ή άγάπη, μαλακώτατη πνοή,
Νά μοΰ ξανάβη τής ζωής τόν πόθο.

« Μοΰ φτάνει ό ήλιος, άστρο ευλογητό,
Ό πως γιά όλους καί ι  ιά μέ νά λάμπη,
Κ’ οί κάμποι ποΰ δουλεύω καί πατώ  
Νά εινε τής πατρίδος μου οϊ κάμποι.

<ι Μοΰ φτάνει νάχω πάντα ’ςτό πλευρό 
Συντρόφισσα, παρηγορήτρα ’Εσένα,
Μοΰ φτάνει τών βασάνων τό σταυρό 
Μαζί νά τόν κρατούμε άντρειωιχένα. »

Κ αί ’ξύπνησ’ άπό τ ’ ονειρο τό πλάνο 
Ποΰ πρόβαλε μπροστά μου αστραφτερά 
’Εκεί ποΰ είχα κλείσει μ ιά  φορά _
Τά μάτια μου ’ς τά  γόνατά, σου έπάνω.

Τό ξέρω’ ειμ’ ένα πλάσμα ταπεινό 
Σάν τόσα, 'χωρίς δύναμι καί νχάρι,
Κ ’ είμαι μ ια  στάλα ’ς τόν ωκεανό,
Κ’ ε ίμα ι τής γής ασήμαντο χορτάρι.
Μά δέν ποθώ τής Δόξης τά παλάτια,
Κ αί τής Αθανασίας τόνίούρανό.
Χάρι καί δύναμι νοιώθω, δυο ματια,
Τά μάτια σου ποΰ κλαίν’ όταν πονώ.

Κ ο ς τ η ι ι  Ι Ι α λ α μ α ς .
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ΠΕΡΙ Τ Η Ν  ΓΗΝ
Λ/WWW !ϊί

Ό  ήγεμών τού Μοναχού 'Αλβέρτο;, οστις κατά τα 
παρελθόντα έτη εκαμε σ-ουδαωτάτα; επιστημονικά; 
ερεύνα; τοΰ πυθμένο; των θαλασσών, έξηκολούθησε ταύ- 
τας καί κατά το 1888, έπιβαίνων τή ; θαλαμηγού Χε- 
.Ιι<)ϋγο<:. Κατά τό έτο; τούτο ήρεύνησε τήν περικλύ- 
ζουσαν τάς Άζόρας νήσου; θάλασσαν εί; βάθο; 2,200  
μέτρων. Εύρε οέ χλωρίδα γνωστήν, άλλά καί πολλά 
νέα καί άγνωστα είδη ιχθύων καί μαλακόστρακων.

— Ή  μεγίστη των μέχρι τοϋδε κατασκευασΟεισών 
γήινων σφαιρών θά έκτεΟη εί; τήν Ιίαγκόσμιον "Βκ- 
θεσιν τών Παρισιων. Ή περιφέρεια αυτή; είναι 40 μ έ
τρων, δ εστι τό εκατομμυριοστόν τή ; πρα (ματική; Αί 
-χώραι πάσαι θα παοασταΟώσιν έν άναγλύφω έν άνα- 
λ'ογί? I : 1 ,000,000.'

— Οί Μορμόνοι έγκατέστησαν έν Καναδά παρά τα 
Βραχώδη δρη, εί; άπόστασιν 65 χιλιομέτρων από των 
συνόρων τής ’Αμερικανική; συμπολιτεία;. Ά λ λ ’ όπως 
μή έκδιωχΟώσι καί έκείθεν λέγουσιν ότι θά καταργή- 
σωσι τήν πολυγαμίαν.

— Πάντοτε ή άντίδρασις ! Μετά τόσου; αγώνας 
καλλονής ίδου προκηρύσσεται καί αγών . . . δυσμορ
φίας ! Ό  αγωνοθέτης είνε άμερικανό; καί διαθέτει μέ- 
ϊ α χρηματικόν βραβείον, άναλαμβάνων συνάμα να 
διαδώσν, τήν δόξαν τής [όραβευθησομένη; άνά τήν ύφή- 
λιον διά τής δημοσιεύσεως τής είκόνος της ε’ις πάντα τά 
εικονογραφημένα φύλλα τοΰ νέου κόσμου. Ά λ λ ’ είνε βέ
βαιον ότι τό σχέδιον θά άποτύχη διά τον άπλούστα- 
τον λόγον ότι ούδεμία γυνή θά κρίνη έαυτήν αξίαν 
συναγωνισμού εν αγώνι περί δυσμορφίας.

— Τό^77 τεϋχος τοΰ περί Αυστρίας καί Ουγγαρίας 
μεγάλου έργου,όπερ ήρξατο πρό ετών έκδιδόμενον ύπό τοΰ 
αρχιδουκό; Ροδόλφου, έςεδόθη κατ’ αύτάς περιέχον έν 
πενθίμω παραρτηματι τό ιστορικόν τής έκδόσεω; καί 
τή ν  έπιστολην, ήν ό άτυχή; ήγεμονίδης άπηύθυνε πρ'ος 
τόν πατέρα αύτοΰ προσφέοων τό πρώτον τεϋχο; τοΰ 
συγγράμματος. Τά τυπογραφικά δοκίμια τοΰ παραρτή
ματος τούτου επεθεώρησεν αϋτό; δ αϋτοκράτωρ δστι; 
προσέθηκεν ίδια χειρί πρό τοΰ όνόματο; τοΰ Ροδόλφου 
τάς λέξεις φί.Ιιατο*; καί αε ίμ ν η σ τ ο ς .  Εις τό έργον 
τοΰτο συνειργάζοντο ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ άρχιδου- 
κό; έκατόν εί; λόγιοι καί εκατόν εξήκοντα έξ κάλλιτέ- 
χναι. Θά έξακολουθήση δε ή έκδοσ.ς νΰν ύπό τήν 
προστασίαν τής χήρας αύτοΰ άρχιδουκίσσης Στεφάνι ας.

— Τά ύπό τοΰ άρχιδουκός Ροδόλφου καταλειφθέντα 
χρέη μετά τόν θάνατον αύτοΰ ανέρχονται είς 7 >/s 
εκατομμύρια δραχμών.

— Τό εν Λονδίνω περίφημων Μουσεΐον κηεοπλάστων 
μορφών, τό περιέχον ομοιώματα τών επισημοτήτων 
τοΰ παρελθόντος καί τοΰ ένεστώτο;, ήγοράσθη από τής 
οικογένειας Taussaud, ής έφερε καί τό δνομα, ύπό εται
ρία; μετοχικής αντί 4,325,000 δραχμών. Κατά τό λή- 
ξαν έτο; οί επισκέπται τοΰ ρηθέντο; μουσείου άνήλ- 
Οον̂  εί; 400,000. Νΰν δ’ έν πολλοί; θά πλουτισθή καί 
θ’ άνακαινισθή.

— Ή δαπάνη τοΰ έν Παρισίοις οίκοδομουμένου χά- 
ριν τής προσεχούς έκθέσεως πύργου Έ ϊφφελ θ’ άνέλθη 
εί; πέντε εκατομμύρια φράγκων. ’Βπί τούτω γαλλική  
τ ι;  έφημερίς ύπολογίζει ότι αν τό ρηθέν ποσόν έλαμβά- 
νετο εί; χρυσά είκοσάφραγκα καί ταΰτα έτίθεντο είς 
στήλην τό έν έπί του άλλου, ή  στήλη αϋτη θά άνήρ- 
χετο είς ύψος ύπερβαϊνον τά 300 μέτρα, ήτοι ύπερέ- 
χον τόν πύργον τοΰ "Είφφελ.

—  * 0  αϋτοκράτωρ τής ’Ρωσσία; έδωκε πρό τίνος 
χορόν έν τώ άνακτόρω ’Ανιτσκώφ, έν τώ όποιοι ώ ; εκ

τοΰ θανάτου τοΰ άρχιδουκός 'Ροδόλφου οί κεκλημένοι 
παρήσαν έν πενθεί, ήτοι οί μέν κύριοι έφερον μαύρην 
σκέπην δεδεμένην εί; τόν βραχίονα, α'ι δέ κυρίαι μαύ
ρα; εξώμου; εσθήτα;.

— Ή έν Σάν-'Ρέμο Βίλλα Ζίριο, ήτις κατέστη διά
σημο; εκ τή ; έν αυτή διαμονή; τοΰ Φρειδερίκου Γ1 ή 
γοράσθη εσχάτως ύπό πλουσίου ιδιώτου. Ή έπαυλις 
θά κλεισθή εντελώς, ούδόλω; επιτρεπομέν-ης τή ; εισό
δου εί; τους περιέργους έπισκέπτας.

— Κατά τινα άπογραφικήν σημείωσιν τοΰ έπί τών 
Εσωτερικών ρωσσικοΰ υπουργείου συμβαίνουσι κατ'ετος 
έν 'Ρωσσία περίπου 40 χιλιάδες πυρκαϊαί καταστρέ- 
φουσαι 135  χιλιάδας οίκων καί έπιφέρουσαι ζημ ία ; ά- 
νερχομένα; εί; 70 έκατομμύρια ρουβλίων.

— Πλήν τών έν Παρισίοις σπουδαστών καί οί έν 
Νεαπόλει συνάδελφοί των καθιέρωσαν ίδια καλύμματα  
τής κεφαλής είς σχήμα χοωματιστών πιλιδίων.

— Π μεγάλη είκώντοΰ διασήμου γερμανοΰ ζωγρά
φου Κέλλερ, ή  είκονίζουσα τόν αύτοκράτορα Γουλιέλ- 
μον Α' εν αποθεώσει, ήγοράσθη ύπό τοΰ πρωσσικοΰ 
κράτους αντί 80 χιλ. μάρκων, ήτοι έκατοντακισχιλίων 
δραχμών.

— Ό  διευθυντής τή ; εν 'Ρώμη γαλλικής αρχαιο
λογικής σχολής άνήγγειλεν έσχάτως είς τή ν  έν Παρι
σίοις ’Ακαδημίαν τών επιγραφών ότι ύπό τόν ναόν τών 
άγιων Ίωάννου καί Παύλου άνεκαλύφθη υπόγειον δω
μάτων του; τοίχους έχον πλήρες εικόνων έξόχως περι
καλλών καί ύπερόχων κατά τήν έκτέλεσιν όλων τών 
άχρι τοΰδε άνακαλυφθεισών. Α ί εικόνες αύται, ανα
γόμενα! εί; τόν δεύτερον αιώνα μ. X., δεν είνε χριστια
νικά!.

— Ή  εν Τουρίνω βασιλική ακαδημία τών έπιστη- 
μών δΓ εγκυκλίου αυτή; ύπομιμνήσκει ότι άπό τής 1 
ίανουαρίου 1887 έγένετο έναρξι; διεθνούς επιστημονικού 
άγώνο; κατά τά ; διατάξει; τ ή ; διαθήκης τοΰ πρό έτών 
άποθανόντο; έπιστήμονο; Καίσαρο; Βρέσσα. Οϋτω θέ
λει βραβευθή διά χρηματικής αμοιβής 12,000  φράγκων 
ό επιστήμων έκεΓνο;, όστις κατά τήν κρίσιν τή ; ρηθεί- 
σης ακαδημίας καί διαρκοΰντο; τοΰ άγώνο;, ή έφεδρέ τι 
έξόχως μέγα καί κοινωφελές ή συνέγραψέ τ ι περι- 
ποιοΰν τιμήν εί; τή ν  επιστήμην καί άναγόμενον είς 
τήν φυσικήν, τήν χημείαν, τήν γεωλογίαν, τήν ιστο
ρίαν, τήν γεωγραφίαν ή τήν στατιστικήν. 'Η διάρ
κεια τοΰ άγώνο; είνε τετραετής, ήτοι έκτείνεται μέ
χρι τής 31 δεκεμβρίου 1890.

— Πολύτιμα σκεύη φαγεντιανά καί έκ πορσελά
νης έξεποιήθησαν έσχάτως έν Παρισίοις είς τιμάς υψ η 
λότατα; Οΰτω; έν μόνον πινάκιον τής 'Ρουέν έπω- 
λήθη άντί 3,650 φρ. δύο πινάκια παλαιά σινικά πρό; 
2,820 φρ. δύο χ  μαιραι έκ σινικής πορσελάνη; 2,220  
φρ. Έπιπλόν τ ι δέ πρός τούτοι; τεχνοτροπίας Λου
δοβίκου ΙΛ’ έκ ξύλου γλυπτοΰ καί έπιχούσου έπωλήθη 
άντί 3,700 φρ.

— Ή  διάσημο; άοιδό; ΓΙαυλίνα Αούκκα θά περιέλ- 
θη προσεχώς διά τελευταίαν φοράν τή ν  ’Αμερικήν, ό
που θά δώση τεσσαράκοντα παραστάσεις έπ’ άμοιβή
325,000 φράγκων. Κατόπιν δέ θ'άποσυρθή τής σκηνής 
συμπληροΰσα τριάκοντα όλα ετη θεατρικής ύπηρεσίας. 
Έ  κυοία Λούκκα άγει νΰν τό τεσσαρακοστόν όγδοον 
έτος, ανήλθε δέ δεκαοκταετής έπί σκηνής έν Όλμουτζ 
ώς Έλβίρα είς του; /λουρίτ α ν ο ί ς  τοΰ Βελλίνη. Πρό 
τούτου έψαλεν έπί τινα χρόνον έν τώ χορώ τοΰ βιεν- 
ναίου μελοδράματος.

— Παρισινή τ ι;  κυρία ε'ισήγαγε τόν έξή; νεωτερι
σμόν εις γ^ΰμα τό όποΓον παρέθηκεν εσχάτως. Ά ν τ ί 
τών συνήθων δελτίων, έφ’ ιόν έγγράφοντα: τά  ονόματα 
τών δαιτημόνων όπως δηλοϋται ή θέσις έκάστου, έτέ- 
θησαν ρόδα φέροντα έπί ένό; τών πετάλων τό όνομα
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-οΰ εις ον άνήκεν ή  θέσις. Τά ονόματα γράφονται δι’ή- 
λεκτρικοΰ ρεύματο; τό όποΓον εχει τή ν  ιδιότητα ν’ απο- 

ρωματίζη τό ρόδον χαράσσον διά λευκής ευδιάκριτου 
γραμμής τα  γράμματα.

— Άπέθανεν άρτι έν Βουδαπέστη τής Ουγγαρίας ό 
Φραγκίσκος Μποΰγκος έν ηλικία 75 έτών. Ό  Μποΰγ- 
κο; άνήκων είς τήν φυλήν τών 'Αθιγγάνων, ών γνωστή 
τυγχάνει ή μουσική 'ιδιοφυία, εφημίζετο ώς ό αριστος 
τών βιολιστών. Ό ’Αθίγγανο; μουσικός ούχί μόνον έν 
Ούγγαρία ήτο περιζήτητος μεταξύ τών αριστοκρατι
κών κύκλων καί έν πάση μουσική έσπερίδι διέπρεπε 
διά τής τέχνης του, άλλά καί είς Λονοίνον μετέβη καί 
ήξιώθη τής τιμής νά κρούση τό βιολίον έν τή αγγλική 
Αυλή, καταθέλξας τήν βασίλισσαν Βικτωρίαν. Τό χ.α- 
ρακτηρίζον τήν μουσικήν τέχνην τοΰ Μπούγκου ητο 
άρρητος περιπάθεια καί βαθύ αίσθημα μελαγχολίας δΓ 
ών συνεκίνει μέχρι δακρύων τούς άκροατάς. Ό  οΰγγρο; 
καλλιτέχνης κατέλιπε τέσσαρας υιού; μουσικού; καί αυ
τούς βαίνοντας έπί τά  ίχνη τής πατρικής δόξης

—  ’Εν Λυβίκη κατεδικάσθη ύπό τοΰ δικαστηρίου 
είς έννεάμηνον φυλάκισιν ό ιατρός Βίντεο, εί; έκ τών 
μάλλον διακεκριμένων καί δημοφιλών έπιατημόνων

. τής πόλεως ταύτης, διότι έκτύπησεν ασθενή τινα πά- 
σχουσαν τάς φρένας καί άρνουμένην να ύποβληθή ειε 
νήν διά λουτρών θεραπείαν.

— Ό  κ. ΗόΓΟηάο νίΙΙοίοεεο ύπέβαλεν έσχάτως είς 
τήν έν Παρισίοις 'Ακαδημίαν τών επιγραφών τά εκ
μαγεία καί τάς φωτογραφίας δύο μικρών γλυπτικών 
μνημείων, άνευρεθέντων έν Γαλλιμ, τά όποια διαφω- 
τίζουσι πολύ τό ζήτημα περί τής αρχικής άρτιότητος 
τοΰ Έρμου τοΰ Ποαξιτέλου;. Ί'ί έκράτει ή λείπουσα δε
ξιά τοΰ θεοΰ χειρ, ής είναι ύψωμένος 6 βραχίων: Έ- 
λέχθη όλω; έξ εικασίας ότι πρέπει νά έκράτει σταφυ- 
λήν. Αϋτη λοιπόν ή  ύπόθεσι; κυροΰται τώρα πληρέ
στατα, καθώ; φαίνεται, διά τών δύο περί ών ό λόγος 
μνημείων, ών τό έν είναι χάλκινον αγαλμάτων, τό δε 
άλλο μικρά γλυπτή στήλη. Έν άμφοτέροις είναι κατα
φανής ή άπομίμησι; — αν καί λ ίαν ασθενής—τοΰ έρ
γου τοΰ Πραξιτέλους, έν άμφοτέροις δέ ό'Ερμής κρατεί 
διά τής δεξιάς χειρό; σταφυλήν.

Λ Α Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

ΣΕΡΒΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ

Παρά τώ Σερβικώ λαώ υπάρχει ή εξής πα- 
ράδοσις μαρτυρούσα μέχρι τίνος σημείου φθάνει 
παρ’ οιύτω τό αίσθημα τής φιλοςενίας ;

«"Επεφτε ή ’μέρα' τό φεγγάρι ε"λαμπε ’ς τούς 
χιονισμένους κάμπους Ένας στρατοκόπος έρχε
ται ’ς τήν καλύβα τού φτωχού Λαζάρου.

— Καλώς ώρισες! τού λέει ό Λάζαρος.
Καί γυρνώντας 'ς τή γυναίκα του:
— Λουιβιτζα, άναψε φωτιά καί κάνε τό φαγί
Ή  Λουιβιτζα άποκρίνεται:
— Τό ίάσος είνε μεγάλο καί δίνει ξύλα καί 

κάνομε φωτιά. Μά φαγί πού νά βρούμε; Δυό 
’μέραις τώρα δεν είμαστε νηστικοί;

— Είσαι Σέρβος, λέει ό στρατοκόπος ’ς τόν 
Λάζαρο, καί δέν θά. δώσης τίποτε 'ςτό διαβάτη 
πού στάθηκε ’ς τήν πόρτα σου;

Ό  φτωχός Λάζαρος γυρίζει παντού, κυττά-ει

'ς ολαις τήςγωνιαίς τής καλύβας καί δέν βρίσκει 
τίποτε, ούτε μιά γωνιά ξερό ψωμί.

Στέκεται συγχυσμένος, ’ντροπιασμένος.
— Νά, κρέας τρυφερό! λ.έει δ στρατοκόπος α

πλώνοντας τό χέρι ’ς τό κεφάλι τού Λάγκα τού 
σγουρόμ.αλλ>ου παιδιού τού Λαζάρου.

ΤΙ Λουιβιτζα τόν βλέπει,'λιγοψυχά καί πέφτει 
χάμ,ου.

—-Ποτέ δέν θά 'πούνε, φωνάζει ο Λάζαρος, 
πώς ένας Σέρβος άφησε νηστικό τό διαβάτη πού 
στάθηκε ’ς τήν πόρτα του.

'Αρπάζει τό μαχαίρι καί σφάζει σάν άρνάκι 
.ό παιδί του, τόν Λάγκα μέ τά  σγουρά μαλλιά..

Ό  Λάζαρος άποκοιμιέται ήσυχος καί μ.έσ' 
'ςτή  νύχτα τή μαύρη ακούει τό στρατοκόπο πού 
τόν κράζει καί τού λ έ ε ι:

—  Ξύπνα, Λάζαρε· έγώ είμαι Κύριος δ Θεός 
σου. Τό παιδί σου δέν έχάθηκε κ ι’ δ διαβάτη; 
πού στάθηκε 'ς τήν πόρτα σου δέν έφυγε νηστι
κός. Ή  εύλογία μου γιά  πάντα θάνε 'ς τό σπι
τικό σου.

Καί έζησαν καλά κ' εύτυχ ισμένα δ πλούσιος 
Λάζαρος, ή ώμορφη Λουίβίτζα κ ι’ δ Λάγκας τό 
σγουρόμ-αλλο παιδί τους».

ν ν ν . ν . ν . * φ * ν . ν Λ χ ν ι

ΣΗ Μ ΕΙΩΣΕ ΙΣ
ν»ν»Ά  Φ ν^Λ"Λ

ΗΓΕΜΟΝΙΚΗ ΛΓΑΘΟΤΗΣ

Το έξης ανέκδοτον περί τής χήρας αύτοκρατείρας 
Βικτωρίας άναγράφουσι κατ’ αύτάς αί γερμανικαί εφη
μερίδες:

Κατά φεδρουάριον τοΰ 1879 δ τότε διάδοχος του 
γερμανικού θρόνου Φρειδερίκος μετα τής συζύγου 
αύτοΰ ειχον μεταδή εις 'Αγγλίαν, Οπως παραστώσιν 
είς τούς γόμους τής πριγκιπίσσης Μαρίας Μαργα
ρίτας μετά τοΰ πρίγκιπος ’Αρθούρου. Ένω ανήρχον- 
το είς τήν άμαξαν κατά τήν έκ τής εορτής επάνο
δον ό Φρειδερίκος ήκουσεν έκ τοΰ συνηγμένου πλή
θους φωνήν γυναικείαν εύκρινώς κραζουσαν :

— Χαιρετίσματα είς το Βερολΐνον, χαιρετίσματα 
είς τήν άδελ.φήν μου Μαίρην.

Ά λ λ ’ επειδή ευθύς έκινήθη ή άμαξα, δέν ήδυνήθη 
νά διακρίνη τήν λαλήσασαν. Άνεκοίνωσεν όμως τοΰτο 
καθ' όδον είς τήν παρακαθημένην σύζυγόν του.

— Μαίρη, Μαίρη I είπεν ή πριγκίπισσα προσπα
θούσα νά ένθυμηθή. “Α, βέβαια! είνε ή ’δική μας 
Μαίρη τοϋ Βερολίνου- τώρα ένΟυμήθηκα οτι εχει α
δελφήν εδώ. Κρίμα που δεν έσταμάτησες τήν άμαξαν.

Έν τούτοις τήν έπομένην ή αδελφή τής Μαίρης 
άνεζητήθη καί εύρεθεϊσα διά τής αστυνομίας, έκλήθη 
είς το άνάκτορον Βουκιγγάμ παρά τή πριγκιπίσση 
Βικτωρία.

— ’ Ημεθα χθες πολύ βιαστικοί καί δέν ήμπορέ- 
σαμεν νά πάρωμεν τα χαιρετίσματα σας διά το Βε- 
ρολΐνον. Σήμερον όμως ήμπορεΐτε οχι μόνον χαιρε
τίσματα άλλά καί 3,τι άλλο επιθυμείτε νά παραγ-
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γείλετε εις τήν Μαίρην. Εις τάς είκοσι τοΰ μηνος 
θά ήμεθα έκεί καί εύθύς τήν άλλην ήμέραν Οά ίδώ 
τήν αδελφήν σας καί θά τής ειπώ ο,τι μοΰ είπήτε.

Ή  αδελφή τήςΜαίρης έν άρχή συγκεχυμένη προ 
τής πριγκιπίσσης ήρχιοε νά ζητη συγγνώμην ϊιά τήν 
χθεσινήν προπέτειαν της· ένθαρρυνθεΤσα όμως εκ τής 
τόσης προσήνειας τής υψηλής δεσποίνης:

— Ή  Τμετέρα 'Γψηλότης είνε τόσον άγαθή, λέ
γει, ώστε θά τολμήσω νά παρακαλέσω κάτι άκόμη νά 
είπή εί; τήν Μαίρην ότι δέν κατώρθωσα νά τής στεί- 
λω τήν μικράν μου Ελισάβετ, διότι δέν εύρήκα 
κατάλληλον ζρόσωπον νά τήν συνοδεύση είς τό 
ταξείδι.

Καί επειδή ή πριγκίπισσα εζήτησεν εξηγήσεις περί 
τούτου, διηγήθη δτι ϋπανδρεύθη καί έχήρευσε πρό τι- 
νων ετών, έχει δε πέντε τέκνα. Ή Μαιρη δέ άφ’ 
έτε'ρου είνε άτεκνος, επομένως εζήτησεν ¡'να υίοθε- 
τήση εν έκ τών τέκνων τής άδελφής, τήν πενταετή 
Ελισάβετ.

— Καί ταχα δεν έχετε τόσην εμπιστοσύνην είς 
έμέ ώστε νά μοΰ δώσητε τήν μικράν ’Ελισάβετ: είπε 
μειδιώσα ή Βικτωρία. Πηγαίνετε, έτοιμάσατέ την 
διά τό ταξείδι καί είς τάς δεκαοκτώ τοΰ μηνος φέρετέ 
την εδώ είς τό παλάτι.

Οίίτω καί έγένετο" ή 'Ελισάβετ έταξείδευσεν έν 
αυτή τη βασιλική θαλαμηγφ καί ϋπό τήν άμεσον προ
στασίαν καί έπιτήρησιν τής τότεπριγκιπίσσης Βικτω
ρίας. Καί ήτο κορασίς συμπαθέστατη καί έτοιμολό- 
γος τέρψασα διά τής παιδικής της χάριτος τό πριγ
κιπικόν ζεύγος κατά τον διάπλουν. Είς δε έκ τών 
παιδικών της λόγων προς τήν πριγκίπισσαν εμενε 
καί άνεφέρετο καί έπί πολύ κατόπιν έν τή Αύλή:

— Τψηλοτάτη, δεν είνε άνάγκη νά στενοχωρή- 
σΟε' ήμπορεΤτε έλεύθερα νά μ’ έρωτάτε άμα θέλετε 
να μάθετε τίποτε.

Η ΜΥΤΗ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚ1ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΟΥΑΛΛΙΑΣ

Ή  μύτη του διαδόχου τοΰ αγγλικού θρόνου έν 
άγνοια τοΟ σεπτού κατόχου αυτής Ιγεινεν εσχάτως 
αιτία περιεργοτάτης δίκης έν Λονδίνο»: Έργοστα- 
αιαρχης αλεξιβροχίων παρήγγειλε είς σχεδιαστήν νά 
ζωγραφίση τά πρόσωπα του πρίγκιπος καί τής πριγ- 
κίπισσης τής Ούαλλίας, όπως χρησιμεύσωσιν έπί 
ξύλου γλυπτόμενα ώς λαβαί είς νέον είδος άλεξιβρο- 
χίων τελειοποιημένων δια προνομιούχου μηχανήματος. 
Τό τίμημα τοΰ σχεδίου ώρίσθη είς δέκα λίρας. Ό 
τεχνίτης κατά τήν ώρισμένην ήμέραν εφερεν αϋτό, 
άλλ' ό έργοστασιάρχης ήρνήθη νά τό δεχθή έπί τώ 
λόγω ότι ή οψις του πρίγκιπος οΰδ’ όλως ομοιάζει 
διότι ή μύτη αύτοϋ ήτο μεγάλη έν τώ σχεδίω καί 
χονδροειδής. Ό τεχνίτης ένήγαγε τον έργοστασιάρχην 
άπαιτών την συμφωνηθεΤσαν αμοιβήν. Μάρτυρες δ'έξ άλ 
λου προσήχθησαν ύπό τοΰ έργοστασιάρχου όπως μαρ- 
τυρήσωσιν οτι ό πρίγκηψ τής Ούαλλίας δέν εχει οϋτε 
μεγάλην ούτε χονδρήν ρίνα. Έν τούτοις τό δικαστήριον 
ουχί τόσον άβρώς φερόμενον προς τον υιόν τής χαρι- 
τοβρύτου ανάσσης έκρινε ότι δίκαιον έχει ό σχεδιαστής 
καί κατεδίκασε τόν έργοστασιάρχην είς τήν πληρω
μήν τών δέκα λιρών καί τών εξόδων τής δίκης.

ΕΔΩ Κ· ΕΚΕΙ
Ά ν * ' Λ  φ %Λ.·Ν Λ.νν

ΟΙ ϋ π η ρ ί τ α ι !

— Νά σοΰ’πώ, Γιάννη, κουφάθηκες καί δέν άκοΰς; 
μισή ώρα κτυπώ τό κουδούνι.

—"Ακόυσα τό κουδούνι, άφεντικό, μά, έπειδή καί 
χτυπούσατε τόση ώρα, έλεγα πώς τό κάνατε γιά χάζι.

Π ρ ω τ ο φ α ν έ ς  σ φ ά λ μ α .
Ιστορικόν.
Έ ν τινι γάμω μετά τήν άνάγνωσιν τών γαμήλιων 

ευχών, ό ίερεύς άρχεται τής άναγνώσεως τού Ευαγ
γελίου. Αίφνης φθάσας σχεδόν είς τό τέλος παύει 
καί στραφείς προς τούς παρευρισκομίνους

— Έκαμα λάθος! δέν είνε αύτό
Καί άρχεται τής άναγνώσεως άλλου εύαγγελίου.

Ά ν ι »  Α ξ Ι α ς .

— Τί είνε αύτό, κανένα χαρτί άξίας;
— Δέν έχει καμμιά άξια- είνε για πέταμμα.
— Μά τί είνε λοιπόν; βλέπω χαρτόσημον.
— Τό προικοσύμφωνόν μου, αδελφέ!

Μ ε τ α ξ ύ  γ υ ν α ικ ώ ν .

— Πάντοτε νεώτερη τήν κάνεις τήν Μαρίαν’ δέν 
εινε όσο τήν λές.

— Σέ βεβαιώ ! τό ’ξέρω πολύ καλά—εϊμεθα συνο
μήλικες.

ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
ν ν ν ν ν '  φ ν ς ν ν ν .

ΛΙΠΑΣΜΑ ΔΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΩΝΙΑΣ

Έγγίζει ό άπρίλιος, ό μήν τών ρόδων. Επί τούτω 
οί έπιθυμοΰντες νά δρέψωσιν άφθονα καί πλήρη ζωής 
ρόδα έκ τοΰ κήπου των άς κάμωσι χρήσιν τοΰ έξης 
λιπάσματος διά τάς ροδωνιάς. “Αςθέσωσιν έντός πα
λαιού σάκκου λινοΰ ή κανναβίνου κ α π ν ιά ν  ήν άπο- 
ξέουσιν έκ τών καπνοδόχων- άς δέσωσ; τό στόμιον 
τοΰ σάκκου καί άς βυθίσωσιν αύτόν έντός δοχείου 
πλήρους ΰδατος. Το υδωρ μετά τινας ήμέρας θά λά- 
δη τό χρώμα τοΰ οίνου καί τότε εινε άρκούντως λι
παρόν οπως γείνη χρήσις αύτοΰ. Ανοίγεται μικρός 
λάκκος περί τήν ρίζαν έκάστης ροδωνιάς καί ρίπτεται 
έν αύτώ άφθονον τό λίπασμα, έως ού κορεσθή τό χώ
μα καί δέν άπορροφα πλειότερον. Τοΰ λιπάσματος 
τούτου χρήσις άνάγκη νά γείνη ακριβώς κατά μαρ- 
τιον, όπως έξασφαλισθή καί βλάστησις καί άνθησις 
θαλερωτάτη.

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑ

Υπάρχει ιδέα ότι πετρέλαιον άναφλεχθέν σδέν- 
νυται ώς έκ θαύματος διά τοΰ γάλακτος. Ή δοκιμή 
εύκολος.

’£>· ' Αθήγαιο ex τ οΰ τυπογραφβίου rfir Καταστημάτων ΛΝΕΪΤΙΙ ΚΛΝ’ϊΤΑΜΤΙΝ1ΛΟΥ 1889 — 1629


