
Ο ΛΕΩΝ TOT ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Έν Βενετία, παρά τον; δύο λέοντα;;ΙΙκ μαρ- 

μάρον ον; οί περί τον στόλαρχον Μωροζίνην ήρ- 
πασαν έκ —ΐό; πόλειο; Αθηνών, έν ετει 1088, και 
έστησαν έμπροσθεν τον νανστάθμ.ον, ενρίσκεται 
καί τρίτο; λέων υπερμεγέθης, καθήμενο; έπί τών 
οπισθίων ποδών, ον άπήγαγον μετ’ άλλη; λεία; 
έκ τοϋ Πειραιώς.

Ό  λέων φέρει έπ’ άμφοτέοων τών ωμοπλατών 
ρουνικήν ήτοι ápyαί
αν επιγραφήν σκαν- 
διναυικήν δαιδαλοει- 
δώ; έγκεχαραγμένην 
μετά τινο; φιλοκα
λία;, ήν παρετήρησε 
πρώτο; ό Aekerblad. 
έν ετεε 1 799, έδημο- 
σίευσε δέ μεταφράσα; 
καί σχολιάσας ό δα- 
νό; αρχαιολόγο; Κά
ρολο; Rafn έν έτει 
1856. Κατά τούτον 
τά χαράγματα γε- 
γραμμένα εί; νορθι- 
κήν διάλεκτον, οΐα ώ- 
μιλεϊτο τόν ΙΑ' αιώνα 
έν τα ϊ; σκανδεναυι- 
καϊ; χώραι; καί έν 
’Ισλανδία, λέγουσιν 
οτι «ό “Ακων άφίκετο 
»μετά τον Ονλφ καί 
»τον "Ασμοννδ καί 
»τον "Αωρν ε ι ς  τ ο ν  
. h f i e r a  τ ο ϋ  τ ο ν .  Οί 
άνδρε; οντοι έπέβα-
λον απο κοινού μετά
» Αραλδ τον μ.εγά- 
»λον ποινά; βαρεία;
»τοϊ; έπαναστήσασι 
λαοί; τών ελληνικών 
»χωρών . . .  Ό  “Ασμουνδ έχάρα'ε τά ρουνικά 
»ταντα γράμματα μετά τον “Λσγειρ καί (->ώρ- 
»λειφ, θώρθ καί "Ιβαρ, κατ'επιταγήν "Αραλδ 
»τον μεγάλου, έν καιρώ δτε οί Έλλαδεκοί έπανέ- 
στησαν » .

Γήν ρουνικήν φράσιν α ό "Ακων άφίκετο . . εί; 
τόν λιμ.ένα τούτον» (Hacon wann., bavn tbeesa)*, 
ό Κάρολο; Hopf, ό Hertzberg. καί ό Κωνσταντίνο;
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Παπαρρηγόπουλο; έζελαβον ό "Ακων έ χ ν ρ ί ε ΐ ' ΐ τ ε . .  
τόν λιμένα τούτον, τήν δέ τελενταίαν περικοπήν..
« έν καιρώ ΟΤΙ: ο ί  ' E . i . l a d i x u i  ε : τ η ν  έ σ τ η σ α ν  )) 
μετέφρασαν «καίτοι ένισταμένων τών Ελλήνων».

Έ πί τή εσφαλμένη ταντη ερμηνεία συν έταζαν 
έπειτα ίλην σελίδα ιστορία; τών Αθηνών κατά. 
τον; σκοτεινούς αιώνα;, περί συμβάσης άρα σν- 
στάσεω; τών 'Αθηναίων κατά τή; Βυζαντινής αρ

χής, ήν περιέστειλαν 
δήθεν οι υπό τόν πο- 
λνθρύλητον ήρωα Ά - 
ράλδον βάρχγγοι μα- 
χηταί διά τής άλώ- 
σεως τον Πειραιώς· 
ότι ό ΙΙειραιεύ; κατ' 
εκείνην τήν εποχήν 
δέν ήτο έρημο; κα
τοίκων, άφ’ ον περί 
κνριεύσεως αντον γί
νεται λόγος, καί διά 
τής άλώσεω; αντον 
κατεστάλη ή έν Ά - 
θήναι; έπανάστασι;' 
ότι οί ’Αθηναίοι καί 
Πειραιεΐς, καίτοικα- 
ταβληθέντες ύπό τών 
αλλοφύλων πολεμι
στών. ειχον όμω; το 
θάρρος όπω; άντι- 
στώσιν είςτήν χάρα- 
ξιν τής επιγραφή;, ή- 
τ ι: έμελλεν ΐνα διαι
ώνιση τήν ήτταν αυ
τών καί τήν σνμφο-

Έ ξ άλλον μέρους 
ό σονηδό; ΣόφοςΒιιμ- 
ge, έν έτει 1875, 
όμ.ολογών ότι ή επι

γραφή είνε πράγματι ρουνική, καί ότι έχαράχθη 
μεσονντος ΙΑ ’ α.ίώνος, ενρισκε τά γράμματα πά- 
νν έφθαρμένα έκ τής χρονιότητος καί ανεπίδεκτα 
άναγνώσεω;' τήν δέ έςήγησιν ήν έδωκιν άλλοτε

(Ί \V¡mu havn tliossa έν σκανϊινϊυΐκω ίδιώματι. όπω; 
γερμανιστί gewnn» diesen liaren, και γαλλιστί i! j;aí!lla 
ce por I, σημαίνει άφίκετο d i  τόν λιμένα τούτον,ή τοι προσ- 
ωρμίσβη.

Ό λέων τού ΙΙειραιώς μετά τοϋ δι·ξιοΰ ίιμίδεως 
τής όουνικής ήπιγραφής.



Ό  λέω ν τού Πειραιώς

ό Κάρολος Rafa έτι δέ μάλλον τήν παρεξήγησιν 
τών άλλων, έχακτήρισεν ώς φαντασιώδη ληρήμα- 
τα. Τά αυτά εβεβαίου δυο έτη ύστερώτερα(1877) 
καί ¿ δανός Γυιλιέλμ.ος Thomsen.

Ά λλ ' έπεί δή εικοσιν έτη μετά τήν πρώτην 
άνάγνωσιν καί έξήγησιν τής επιγραφής ύπό Κα
ρόλου Rafn, ό Σόφος Bugge εϋρήκε τά χαράγματα 
παοάτριβα καί έζίτηλα ύπό του χρόνου, καί άνε- 
πί.ιεκτα άναγνώσεως, δέν είνε λόγος άποχρών πρό; 
παντελή άπόρριψιν άναγνώσεως γενομένης έν και- 
ρώ οτε ή επιγραφή έσώζετο ¿κόμη άκεραία καί 
αλώβητος.

Επειδή δέ πάλιν παοενοήθη ή δοθεΐσα παρά 
τοϋ Rafa έξήγησις εκμε'ρου; ζηλωτών συγγραφέων, 
ο? ωφελούμενοι αύτής προςεπάθουν διά παντός 
τρόπου ϊνα άποκρούσωσι τάς περί έρημ.ώσεως Α 
θηνών καινοτομίας τοϋ περιβόητου Φαλμεράϋερ, 
κατ’ ούδέν δικαιούται ό γράψας τήν μεσαιωνικήν 
ΙστορίανΆθηνώνΦεοδινάνδος Γρηγορόβιο;(1 889), 
καί περ απορρίπτω·/ τά περί άλώσεως ΙΙειραιώς 
μυθεύματα, ϊνα γνωματεύη ότι οί έν Βυζαντινή 
υπηρεσία χρηματίζοντες Βάραγγοι μισθοφόροι έ- 
χάραξαν τοιαύτην επιγραφήν άκολουθοΰντες τόν 
αύτοκράτορα Βασίλειον Β ' Βουλγαροκτόνον, ότε 
μετά τό πέρα; τοϋ κατά Βουλγάρων πολέμου ά~ 
νέβη είς τήν άκρόπολιν 'Αθηνών (1019) ϊνα άπο- 
δώση τή Θεοτόκω τού ΙΙαρθενώνο; τά τής νίκης 
ευχαριστήρια,καί μετά ταϋτα άπέπλευσεν έκ ΙΙει- 
ραιώ; έπιστρέφων είς Κωνσταντινούπολιν.

Τά έπη τών Τπεοβορείων καί αί παραδόσεις 
(Saga) ούδέν άναφε'ρουσι περί στρατεύσεως τών 
Βαράγγων κατά τών Βουλγάρων έν ήμέραι; Βα
σιλείου Β' (969— 1025)· διηγούνται όμως τάς 
τύχαςτοϋ 'Αράλδου, υιού Σιγούρδου, καί αδελφού 
Όλαφ τοϋ άγιου, βασιλέως τής Νορβηγίας· ότι 
δεκαοκταετής άφικόμενο: εί; Βυζάντιον κατετάχθη 
έν τοΐς Βαράγγοι; καί άνεδείχθη αρχηγός αύτών 
ότι έποντοπόρει τάς ελληνικά: θαλάσσας βασι- 
λευούσης τή ; αύγούστας Ζωής μετά Μιχαήλ Λ' 
τοϋ 1 Ιαφλαγόνο; (1034— 1042), στρατευόμενο; 
μετά τών Βαράγγων κατά τών έν τοΐς θέμασι τή; 
Μικρά; ’Ασία: καί τής Ελλάδος επαναστατών 
ότι άναβάντος επί τόν θρόνον Κωνσταντίνου τού 
Μονομάχου (1042), ό Αράλδος άποποιηθεί; τήν 
χεΐρα Μαρίας τή; ανεψιά; τής αύγούστη; Ζωή; 
ήτις ήράτο αυτού έμ.παθώς. παρνςτήθη τή; έν Βυ- 
ζαντίω βασιλικής υπηρεσίας καί έπανήλθεν εί; τήν 
γενέτειραν χώραν, άφ' ού ένυμφεύθη έν Γαρδαρίκη 
τοϋ μεγάλου δουκός τής 'Ρωσίας Ίαροσλαύου τήν 
θυγατέρα Ελισάβετ (1043)' καί ότι άφικόμενο; 
:ί; τήν πατρίδα διεδέχθη είς τόν θρόνον τόν βασιλέα 
τής Νορβηγίας καί Δανίας Μάγνον τόν 'Αγαθόν, 
πεσόντα άπό τοΰ ίππου καί θανόνταέν έτει 1047. *
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Έ ~ : rrj s t ;  τον θέόνον ωνομάβθη τrap« των
υτ.η;.όα»ν Άρά.Ιόο ç ô  α ν π τ  η ρ ο ζ  ' liara Ida lla n lrad a ) διά 
t í  ά\ιίtr (pà αύτοϋ τ,Οη* άπ'θαν* δέ μαχδμί',ο; έν * Λ γ γ ) ( ί

’ Ασμα τού 'Αράλδου, συντεθέν ύπ ’ αϋτού, ότε 
καταλείπω·/ τήν Μ ί γ ά . / ι μ -  i T ô . h r  (Mikla Gard) ή 
τοι τό Βυζάντιον, διέπλεε τόν Μ  ( . l a r a  I l à r r o r  
ή τοι τόν Εύςεινον, ϊνα έπανέλθη είς τήν πατρί
δα, λέγει' «Γυναίκες καί παρθένοι ενθυμούνται 
ή μάς, ότε δι ηρχόμεθά ποτε πόλιν μεσημβρινήν 
διά τοϋ ξίφους ήμών ήνοιξαμεν οδόν μνημεϊον 
ίστάμενον εκεί μ.αρτυρεϊ τούς ήμετέρους άθλους.» 
"Ετερος σύγχρονος άοιδός έν τή αύλή τού Άράλ- 
δου άδει περί αυτού· «Χρυσόν πολύν συνήγαγεν 
[ό 'Αράλδος] διά τού ξίφους, έν ταις χώραις ά; 
περιβρ έχει ή θάλασσα ή πρός μεσημβρίαν (τά Αί- 
γαΐον], όπου καί οί απόλεμοι αύτοί άνθίστανται 
άνδρικώς· μνημεϊον ϊσταται έκεϊ τών ήμετέρων 
κατορθωμάτων. »

Πράγματι ό βυζαντινός συγγραφεύς Κεδρηνός 
διηγείται, ότι έν έτει 1034 Βάραγγοι ά—οστα- 
λέντες εί; Μικράν 'Ασίαν κατά τών επαναστα
τών, διεχείμασαν έν τώ παραλέω θέματι τών Θρα- 
κησίων, τό πρώτον έτος τής βασιλείας Μιχαήλ Δ ’ 
τοϋ Παφλαγόνος· ότε δέ, έν έτει 1040, οί Βούλ
γαροι επαναστάντες ¿πολιόρκησαν τήν Θεσσαλο
νίκην, τό μεγάθυμο·/ τάγμα τών Βαράγγων ά.πέ- 
κρουσεν άπό τής πόλεως τούς εχθρούς, έπιφέρον 
αύτοΐς μεγάλην φθοράν. Έν τα ΐ; ήμέοαι; έκεί- 
ναις, έν τω θέματι Νικοπόλεως, έγένετο έπ' ϊσης 
στάσις δεινή, ιδία έν Ναυπάκτω, ής οί κάτοικοι, 
μή δυνάμενοι ϊνα ϋποφέρωσι-ά: καταπιέσεις τών 
έκ Βυζαντίου στελλομένων πρακτόρων, συνετάχθη- 
σαν τοΐς Βουλγάροις. Οί Βάραγγοι κατέβαλον καί 
έκεϊ τήν μεγάλην αυτήν έπανάστασιν (1041). Έ - 
πισ-ρέφοντες είς Κωνσταντινούπολιν, καθωρμί- 
σθησαν, ώς φαίνεται, είς τόν λιμένα ΙΙειραιώς, 
καί πριν άποπλεύσωσιν εντεύθεν, ένέγραψαν τούς 
άθλου; αύτών έπί τοϋ παρά τόν μυχόν τοϋ λιμέ
νας ίσταμένου μαρμάρινου λέοντος είς μνήμην τών 
διαποαχθέντων.

Οί έν τοϊ; ρουνικοί; γοάμμασιν άναφερόμ.ενοι 
λαοί τών ελληνικών χωρών δέν είνε 'Αθηναίοι καί 
Πειραιεϊς, άλλ’ άπλώς οί τής δυτικής Ελλάδος 
κάτοικοι, παρ’ οίς συνέβησαν αί επί Μιχαήλ Δ ' 
ΓΙαφλαγόνος άνωμαλίαι καί ταραχαί. Τά έπί έ- 
σφαλμ.ένης έρμηνεία; βασιζόμενα μυθεύματα περί 
στάσεως 'Αθηναίων, καί βιαία; δήθεν καταστο-

μηνί Σε-τεμόρίω  1066. Μετά τον θάνατον τοΰ βαοιλέως τή ; 
Α γ γ λ ία ς  Έοονάρδον νοΰ Ό μο/ογητοΰ (Confessur τήν 5 
Ιανουάριου 1000 , ό έν τή ; άγγλοδανικής δυναοτείας'Λράλδο; 
Β'διεόέξατο αύτόν έπί όκτιίι μήνας'ό αδελφό; τούτου Τω στιγ , 
αντιποιούμενο; τή ; βα σ ιλε ία ;, κα ί δ συμμάχων αυ-ω βασι
λ εύ ; τ ή ; Νορβηγίας Ά ρ ά λδ ο ; Ô αυστηρό;, μετά στόλου καί 
πολυπληδοΰ; στρατού Νορίηγω/ κα ί τινων Φλαμανδών μ ι-  
σΟοιόρων. άποδάντε; ε ί ;  Sl'Brllorimgll έπέδραμον τή- χώ
ραν άλλ' όμω; κατατροπωΟίντε; ύπό Αράλδου Β '  χαί 
τών ϋπ ' αυτόν "Αγγλω ν κα ί Δανών, έν μάχη γενομένη έπί 
τώ ποταμώ Dcrwend, παρα τήν γέφυραν τοΰ Stanford, 
έπεσαν άνφότεροι. ό τε Τώ στιγ  χα ί ό 'Αράλδος. πληγέντε; 
bx-.Λσίμω ς, την 'ib Σεπτεμβρίου 1066. ¿ λ ίγ α ; ήμέσα; πρό 
τ ή ; έπελθούσης άλλη; έπιδρομή; τοΰ δουχό; τ η ; Νορμαν- 
δ ία : Γουλιέλμου τοΰ χαταχτητοΰ

Ή  ί·πί της δεξιάς ώμοπλάτιις του λέοντος έγκεχιιμαγμένιι 
ϊιμχΟεια περικοπή τής επιγραφής

τιστον μέλημα τοϋ Βλαδίμηρου ήτο όπως υπό
δειξη καί άλλον δρόμον εί; τά αενάως συρρέοντα 
πλήθη τών ύπερβορείων πολεμιστών, οϊτινες, ευ- 
ελπιστοϋντες εί; τήν δΓ αύτού; συμ.πάΟειαν καί 
τήν παλαιόθεν συγγένειαν του ήγεμονεύοντο; οί
κου τής 'Ρωσίας, ήρχοντο ϊνα εύρωσι βελτίονα 
τύχην εκείνης ήν ήδύναντο νά έχωσιν επί τών ά
ξενων καί ομιχλωδών θαλασσών τοΰ αρκτικού ω
κεανού . Οί Βάραγγοι ύπεστήριζον τόν άγιον Βλα
δίμηρον τόν Μέγαν έπί τού ρωσικού θρόνου, αλλά 
τά πλούτη τοϋ Κιεύου δέν έζήοκουν ϊνα κορέσωσι 
τήν φιλοχρηματίαν αύτών. Διά τοΰτο ά Βλαδί
μηρο; συνεβούλευεν αύτοΐς όπως άναζητήσωσιν 
άλλον, άν όχι εύγνωμονέστεοον, άλλ'όμως πλου- 
σιώτερον αύτοϋ ήγεμόνα, ϊνα προςλάβωσιν ύπη- 
οεσίαν παο’ αύτώ' ύπεδείκνυε δέ αύτοΐς τήν έν 
Κωνσταντινουπολει αυλήν καί τούς βασιλείς τή;

νον έπί τοϋ λέοντος ΙΙειραιώς, >) ε ί ι :  το>· . Ι ι μ έ ν ι ι  
π ρ ο ρ ό ρ μ ι σ ι ι ;  Β α ρ ά γ γ α » ·  μ α χ η τ ι Ζ ν  μετά τινα έν 
ταΐ; έλληνικαΐ; χώραις στρατείαν, καί ή χάραξις 
μνημοσύνου επιγραφής έπί τοϋ έν 1 Ιειραιεΐ ίστα
μένου περιβλέπτου μνημείου.

Οί έκ τών παραλίων τής Βορείου Θαλάσσης 
καί τής Βαλτικής κατερχομενοι, καί άπο τοΰ ΙΑ' 
αίώνος είς βυζαντινήν υπηρεσίαν προςλαμβανόμε- 
νοι μισθοφόροι, οί καλούμενοι Βάραγγοι ή Βα- 
ριάγαι. τουτ’ έστι σ ύ μ μ α χ ο ι - ,  έκ τή; οικεία; λε- 
ξεως \Vara, τή; σημαινούση; ο ρ χ ι α  καί π ι σ τ ά ,  
έγένοντο τά πρώτα γνωστοί ώ; θαλάσσιοι πειρα- 
ταί καί επιδρομείς, άρχομένου Θ’ αίώνος, ορμώ- 
μενοι έκ τών σκανδιναυϊκών χωρών ύπό τό ονομ.α 
’Ρώς, καί ληΐζόμενοι τά ύπό Φίννων καί Σλαύων 
οίκούμενα παράλια έπί τή Βαλτική χωρία. Τπό 
ήνεαονα τον Γούςκ |862) οί Βάραγγοι ούτοι

Ό  λέων τοί) ΙΙειραιώς

λ ή ;  τοϋ κινήματος ύπό 'Αράλδου μετά τών ύπ ' 
αύτόν Βαράγγων, είνε έντελώ; άνυπόστατα' τά δέ 
ύπό Φεοδινάνδου Γρηγοροβίου λεγόμενα περί έγ- 
χαράϊεως τή ; ρουνικής επιγραφή; έπί τοϋ λέον- 
το; ύπό Βαράγγων ακολουθούντο»·/ Βασίλειον Β 
τόν Βουλγαροκτόνον,ότε ούτος έπισκεφθεί; τάς'Α
θήνας έπανέπλεε διά τού ΙΙειραιώς είς Βυζάντιον, 
ήθελεν είναι εύλογοφανής εικασία, εάν μή έσφαλ
λε κατά τοϋτο, ότι υποθέτει πραξιν γενομένην 
έπί αύγούστης Ζωής,ώς έάν έγένετο έπί Βασιλείου 
Β '. πρό είκοσι δύο ετών.

Ά λ λ ’ άπό τής ύπό Καρόλου Καίη δοθείσης ά
ναγνώσεως, ήτις αδίκως παρεγνωρίσθη, καί έκ τής 
έρμηνεία; αύτοϋ, ήτις δεινώς παρεμορφώθη, βε- 
βαιοϋται άπλώς ιστορικόν συμβάν μνημονευόμε-

έγκατεστάθησαν όριστικώς έν ταΐς άπό τοΰ ονό
ματος αύτών 'Ρώς όνομασθείσαις ρωσικαΐς χώ- 
οαις· τοϋ Ί ’οΰρικ δέ οί απόγονοι καί διάδοχοι ή- 
γεαόνε; εξηκολούθουν ϊνα προςκαλώσι συνεχώς νέα 
στίφη Βαράγγων πρός στήοιξιν καί φοούρησιν τής 
νεοσύστατου δυναστίας, μέχρι καί αύτοϋ τοϋ Βλα
δίμηρου (980— 1015), ού τήν πρωτεύουσαν, τό 
Κίευον,έφρούοουν Βάραγγοι,οί πλεΐστοι έκ Δανίας.

Ό  μέγας δούξ τής 'Ρωσίας Βλαδίμηρος, τού 
Ροϋρικ απόγονο; καί βαραγγογενής, άμα τή ά- 

ναβάσει αύτοϋ έπί τόν ρωσικόν θρόνον (980), 
ένυμφεύθη Άνναν, τήν θυγατέρα τοΰ βασιλέο»; 
'Ρωμανού Β 'κ α ί αδελφήν Βασιλείου Β ', δεχθείς 
τό άγιον βάπτισμα έν Χερσώνι, καί διά τοϋτο 
κληθείς "Αγιος παρά τής ρωσικής εκκλησίας. ΙΙρώ-

^7
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άπεράντου βυζαντινής αυτοκρατορίας. Ταυτοχρό- 
νω ; ο νεοφώτιστο; εις τό χριστιανικόν θρήσκευμα 
ήγεμων τής 'Ρωσίας παρεκέλευε τώ αΰτοκράτορι 
γυναικαδέλφω Βασιλείω, ΐνα ποοςδέχηται εύμενώς 
τά μεγάθυμα τέκνα του Βορρά, έξαποστέλλων αυ
τούς εί; στρατεία; κατά τών επιδρομών τών βαρ
βάρων ή καί κρατών παρ’ έαυτώ εί; φυλακήν αύ
τοΰ καί του παλατιού.

Άχό Βασιλείου Β ’ καί έφεςή; γίνονται οί Βά- 
ραγγοι γνωστοί χαρά τοϊς Βυζαντινοί; ώ ; φρουροί 
τοΰ χαλατίου καί τοΰ σώματος τοΰ βασιλέως. διά 
τής Ρωσίας νατερχόμενοι έκ τών χερί τήν Βό
ρειον Θάλασσαν χωρών, Νορβηγίας, Δανία:, καί 
τή; ύχό δανικήν κυριαρχίαν τελούσα,; 'Αγγλίας. *

Διά ταΰτα, εν ώ Νικηφόρος Βρυέννιος λέγει 
τού: Βαράγγους όρμωμένους « έκ τής βαρβάρου 
χώρας τής πλησίον ωκεανού, » ό Κωδινός άποκα- 
λεϊ αυτούς "Αγγλον?, οϊτινες ήκολούθουν τόν αύ- 
τοκράτορα πανταχοΰ ενώπιον τή; συγκλήτου, εις 
τόν Ιππόδρομον καί εις τήν έκκλησίαν, ότε κρα
τούντες τούς χελέκει; αύτών έχί τών καρποχείρων. 
χχοουσίαζον αυτους χάντε; έχί τών ώμων, «  καί 
κατά τήν πάτριον καί ούτοι γλώσσαν αύτών, ή- 
γουν ίγγλινιστί, προςεφώνουν. »

Cl Οί Δανοί ίνχα τασ ταθέντ ις  έν ταΓς ύπό Σαξόνων χα· 
"Α γγλων οι’χ ο υ μ ϊν ι ι ;  χώ ρ α ι; τ ή ; Μ ιγά λη ; Β ρ ιττα ν ία ς , ί ί α -  
σ ίλενον εν 'Α γγλ ία  α π ' αρχή; τοΰ Γ μέχρι μεοοΰντος ΙΑ 
¡»ίΰ-νο;, ότε έπ ί Κανούτου |Ι0Ι(ί —1035 χα ί Ά ρόαχανούτου 
( 1035— 104- s i  έχατέρωθιν τ ή ; Βορείου θ α λά σ ο η ; ίύο  
χώροι. Α γ γ λ ία  χαί Δ /νια , έτέλουν ύπό ένα χα ί τόν αυτόν 
[Ιασ ,λέ». ’Λ λλ’ ί τ ε  Μ άγνο; ·/ ’Αγαθά:, ¡Ιασ ιλεύ ; τή ; Νορ
β η γ ία ;. προ;έλαβε χα ί τό στέαμ α  τής Δ ανία ; 1012— 1047), 
έγέ.ετα  έν ‘Α γγλ ία  πα·ινόρθωσι; τή ; σαξονιχή ; ϊυ ν α σ τ ία ; 
δι* Έδινάροου τοΰ Ό μολογητοΰ 1 1042— 1005), χα ί Ά ρόλ . 
σου Β ' 11066», πρό τής είεβολή; τον βασ ιλέω ; τή ; Νορβη
γ ία ς ‘ Λράλσον τοΰ Λ ύστηροΰ. κ α ί τ ή ; μετα τ α ΰ τα  χυριεύ· 
σ εω ; τ ή ;  /ώ ρα ; δ ια  τής μ ά χ η ; το ΰ  Ilnsl ¡tlpis μηνί Ό χ -ω -  
βρίω τσΰ Ιτο υ ; 1000 , ύπό  τοΰ σουχό; τ ή ; Νορβηγία; Γυι- 
ΐ ι ϊλ μ σ υ  τσΰ Κ αταχτητου.

'Ιωάννη; ό Κίνναμος άχοκαλεϊ τού; Βαράγγους 
« έθνος [ίρεταννικόν, » παρομοίως δέ καί Άννα ή 
Κομνηνή « τού; έκ τής Θούλης Βαράγγους, τού
τους δή λέγω τούς πελεκυφόρου; βαρβάρους, τούς 
έπί τών ώμων τά ξίφη κραδαίνοντας. οι πάτριον 
παοάδοσιν καί οϊαν παρακαταθήκην τινά καί κλή- 
cov τήν εις τούς αύτοκράτορας πίστιν, καί τήν 
τών σωμάτων αύτών φυλακήν, άλλος έξ άλλου 
διαδεχόμενοι, άκράδαντον διατηροΰσι. »

IIάντε; οί άπό μεσοΰντος ΙΑ ' μέχρι λήγοντος 
ΙΒ' αίώνος έν βυζαντινή υπηρεσία τελοΰντε; Βά- 
ραγγοι μισθοφόρο*, ήσαν "Αγγλοι καί Δανοί. Γο- 
δοφρέδος Malaterra άναφέρων περί τών έκ Βυζαν
τίου στελλομένων επικουρικών στρατευμάτων κατά 
τών Νορμανδών τής Καλαβρίας, έπί ‘Ροβέρτου 
Γυισκάρδου, άχοκαλεϊ αύτού; «"Αγγλου; τινάς 
ού: καλοΰσι Βαράγγους», ό δέ Geoffroy de Vil
le—Hardoiiin , έν τή ιστορία τής άλώσεω; Κωνσταν- 
τινουπόλεω; ύχό τών Φράγκων ( 1 204), λέγει ότι 
έχί τής πολιορκίας τά. τείχη τή; πόλεω; κατεί- 
χοντο φυλαττόμενα ν η ο  ' Α γ γ . Ι ω ν  ¡ r a l  Α α ν ώ ν  
μ α χ η τ ώ ν .

Ό πως έν Ρωσία οί έκεϊ προςλαβανόμενοι Βά- 
ραγγοι συνεχωνεύοντο μ.ετά τών σλαύων έγχωρϊων. 
ούτω καί οί έν Βυζαντίω ύχηρετοΰντες "Αγγλοι 
καί Δανοί Βάραγγοι χροςελάμβανον τών Βυζαν
τινών έγχωρϊων τό ορθόδοξον ανατολικόν θρήσκευ
μα καί τον έθνισμόν. Ό τε, μετά τήν άλωσιν τή; 
Κωνσταντινουπόλεως ύπό τών Φράγκων, ό Κοε- 
μώνη; έχίσκοπο; Σικάρδος. έπιστρέφων ές Αρμε
νίας, διέβαινε διά τοΰ Βυζαντίου, εύοισκεν ότι. 
εί; πάσαν θρησκευτικήν έριδα μεταξύ οπαδών τοΰ 
ανατολικού δόγματος καί λατίνων. οί Βάοαγγοι 
συνετάσσοντο πάντοτε μετά τών Βυζαντινών ένχν- 
τίον τών Φράγκων καί Βενετών.

Τ λ ε ε ο ε  Δ. Ν κ ι ί ι υ τ ε ο ε .

V .

Τ Ο  Ρ Ο Δ Ο
«  Α ΕΥ Κ Ο Μ Α ΤΟ Σ

"Ολα τ '  ΓινΟιι rivai καλίι και χαοιτωιιίνιι· 
ί, ilruvôç Λ urvrÇfç. ίι ι'ιγνίι ιινο<1ίνη. 
τό  γό.νκό γαοηύψιίλο. ο'ι ιϊφοάτοι κρίνοι, 
όλα ι'χονν χιοοκίτίι £<ίοι τί> καΟί.να.

Μίι τό  ôôôo πειό πολί· ήπό τ '  ι'ιλλα α ξίζη , 
ποΰ κι'άν νά,ΐη τίι μοοψάκαί τα χηιόματά του 
μπΓ'ςτό ιΐκόρπια φύλλα τοι: μ ίνια τ ’Γιρωμά του. 
και νεκρή ακόμη ζΰ, κ ι' Γινοιξι θυμίζει.

Δ. B ik f a a e .

Ο Υ Ρ Α Ν Ι Α
ύ π ό  Κ α μ ί λ λ ο υ

SvWxiM.
ΊΙ ξανθή κόμη της περιβάλλει τό μ.έτωπόν 

τη; δΓ άτμώδους φωτεινής στεφάνης καί κα
ταπίπτει εις πλουσίου; βοστρύχους έπί του 
εύπλ.αύστου καί υψιτενούς σώμ.ατό; της· οί κυ
ανοί οφθαλμοί της, περιστοιχιζόμενοι ύπό μα
κρών μελαίνων βλεφαρίδων όμοιαζουσι προς 
άντανακλασιν τού κυανόϋ χρώματος τών ου
ρανών οί βραχίονες καί ό τράχηλος ύποδη- 
λοϋσι σάρκα γαλακτώδους λευκότητος· αί πα-
ρειαί καί τά ώτά της βάφονται ύπό ζωηρας έρυ- 
Ορότητος· έν τώ συνόλω αύτής ύπενθυμ-ίζει τά ; 
μικρά; έκείνας μάρκησία; τών ζωγράφων τού 
δέκατου ογδόου αίώνος, αϊτινες έγεννώντο εις 
{¿•.ον άγνωστον, ον δέν ¿'μέλλον έπί πολύ νά χα-

r . - . í j i v  ’< )  r v i c .  ¿ ( T T t c

'·■> 'Λ Cf.64»»|î .«a/* ΙΙΛ-.V.w .    - , j--
αύτής τά κύματα τής αρμονίας, άτινα διέχεεν 
εί: τόν άέρα ή μουσική τής αύτοκρατορικής 
φρουρά;, κάθηται πλησίον της. Οί οφθαλμοί του 
¿λησμόνησαν τους ΙΙαρισίους καί τήν δύσιν του 
ήλιου, προσηλωθίντες αποκλειστικώς εί: τήν έ- 
περαστον φίλην του, χωρίς δε νά το συναισθα-
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κανένα προβιβασμόν. Έκκαιδεκαέτης ώ ; καί 
είκοσιπενταέτη; ένόμιζεν ότι εϋρίσκετο κατά τάς 
παραμονά; του θανάτου του καί έθεώρει ίσιος 
ότι πραγματι ή ζωή παρέρχεται ταχέως καί ότι 
εινε περιττόν νά έπιθυμή τις άλλο τι έκτός τής 
έπιστήμης, περιττόν νά εϋχηται άλλο τ ι έκτός 
τής εύτυχϊας τού μελετάν καί μανθάνειν. Τ11το 
ήκιστα κοινωνικός, καίτοι κατά βάθος είχε τόν 
χαρακτήρα φαιδρού παιδιού. Τό στόμα του μ ι- 
κρότατον καί χαριέστατα διαγραφόμενον έφαί- 
νετο μειδιών άν τις παρετήρει μ.ετά προσοχής 
τήν γωνίαν τών χειλέων άλλως, έφαίνετο μάλ
λον σκυθρωπόν καί ρέπον εις την σιωπήν. Οί 
οφθαλμοί του, ών τό αόριστον χρώμα ύπενεθύ- 
μιζε τ- κυανοπράσινον τού όρίζοντος τής θαλάσ
σης, μετέβαλλον χροιάν άναλόγως τού φωτός 
καί συμφώνως ~ρο: τάς έσωτερικά; συγκινήσεις· 
ειχον συνήθως έκφρασιν μεγάλης γλυκύτατος· 
άλλ’εΐς τινα ; περιστάσεις έφαίνοντο φλογίζομε-

*■ « 1 - απόσπαση το βλέμμα άπο τό,ς έπιχάριτος εκεί
νης κατατομής, περιβαλ/.ων αύτήν διά τού 
βλέμματος ώσεί διά μαγνητικής θωπείας.

Ό νεαρό: σπουδαστής έ'μενεν άπησχολημένος 
εί: τήν θεωρίαν του. Ά λ λ ’ ήτο ακόμη σπουδα
στή; έν ήλικ*α είκοσι πέντε έτών : Καί μήπως 
δεν είμεθα πάντοτε σπουδασταί ; μήπως ό τότε 
διδάσκαλός μα; κ. Σεβρέλ δέν άπεκαλει εαυ
τόν χθες ε’τι κατά τό έκ.ατοστόν τρίτον έτο; τής 
ήλικίας του τόν ποεσβύτατον τών έν Γαλλία 
σπουδαστών;Ό ΓεώργιοςΈλπιστος ειχεπερατώ- 
τει λίαν ένωρίς τάς έν τώ  λυκείω σπουδας του, 
αϊτινες ούδέν διδάσκουσιν είμή ίσως μόνον την 
μέθοδον έν τή έργασία, έξηκο/.ούθει δέ νά έμ- 
βχθύνη ρ,ετ’ ακαταπόνητου ζεσεως εί; τά  με- 
γάλα προβλήματα τών φυσικών έπιστημών. Η 
αστρονου.ία κατά πρώτον ειχε γοητεύσει το 
πνεύμα του, τόν ¿γνώρισα δέ ακριβώς (ώς ό ά.-  
ναγνώστη; ίσως ένθυμεϊται έκ τής προγενέστε
ρα: άφηγήσεως) ε ί; τό Αστεροσκοπείο·/ τών 11α- 
ρισίων, όπου :ιχεν είσέλθει άπό του δέκατου έκ
του έτους τής ηλικίας του,καί i/που διεκρίνετο διά 
την άλλόκοτον καί παράδοξον ιδιότητα τού νά 
μ·β έχη καμμίαν φιλοδοξίαν καί νά μή έπιθυμή

ιγματ
ώτά του ήσαν μικρά,έπιχαρίτω; κρασπεδούμενα- 
ό λοβός τιον ητο καλώς άποκεχωρισμένος καί έ- 
λ.αφρώς άνυψούμενος, τουθ’ όπερ διά τους λε
πτομερώς έξετάζοντας τά χαρακτηριστικά εινε 
έ'νδειξις λ.επτότητο: πνεύμ.ατος. Το μέτωπον ήτο 
εύρύ, καίτοι ή κεφαλή ήτο μάλλον μικρά, με
γεθυνόμενη ύπό ώραία; κόμης, στιλπνώς βοστρυ- 
χουμίνης. Το γένειόν του ήτο λεπτόν, καστανόν 
ώ; ή κόμη, έλαφρώ; ένουλισμ.ένον. Τό άναστη- 
μά του ήτο μετριον καί τό σύνολον του παρα- 
στήματός του κομψόν, έμφύτως κομψόν, έπιμε- 
μελημένον άνευ άξιώσεως άλλά καί άνευ ποοσ- 
ποιήσεως.

χς ημέρας της αργίας 
παρευρίσκετο εις τά ; διασκεδάσεις μ.ας. Ή το 
βυθισμένο: διαρκώς εί; τάς μελέτα; του καί ή- 
δύνατό τις νά ϋποθέση ότι κατεγίνετο άνενδό- 
τως εί; την άνακαλυψιν τής φιλοσοοικής λίθου, 
ή τον τετραγωνισμόν τού κύκλου, ή τό άεικί - 
νητον. Ούδέποτε ¿γνώρισα φίλον τού τινα, έξαι- 
ρέσει έμ.ού, όστι: άμφιβαλλω άν έ'χζιρε πασαν 
αύτού τήν έμπιστοσύνην. Ίσιο; όμως δεν έσχεν 
άλλο σοβαοόν καί ιδιαίτερον περιστατικόν έντώ 
βιω του εκτο; εκείνου, οπερ νυν θα εςιστορησω, 
καί τό όποιον ήδυνήθην έπακρι'όώς νά γνωρίσο» 
ώς μαοτυς, άν ούχί ώ ; έμπεπιστευμένος φίλος.

Τό πρόβλημα τό ; άθανασίας τό ; ψυχής ήτο
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ή διηνεκής άσχολία του λογισμού του. ’Ενίοτε 
ένέ κύπτε ν είς την άνεύρεσιν του άγνώστου μετά 
τόσης έντάσεως εγκεφαλικής λειτουργίας, ώστε 
ήσθάνετο ϋπο τό κοανίον του ρ.υρμηκίασιν, ε’ν ή 
έφαίνοντο έκμηδενιζόμεναι πάσα·. α ί διανοητι- 
καί του δυνάμεις. Συνέβαινε τοϋτο πρό πάντων 
ότε, άφού επί μακρόν ήθελεν αναλύσει το ζή
τημα τής Αθανασίας, έ'βλεπε διά μ,ιάς έξαφα- 
νιζομένην απ ’ έμπροσθεν του την παρούσαν έφή- 
μερον ζωήν καί άνοιγομένην πρό τού νοερού του 
οντος την άτελεύτητον αιωνιότητα. ’Απέναντι 
τού θεάματος εκείνου τής ψυχής έν πλήρει αίω- 
νιότητι, έπόθει νά ι ι ύ θ ΐ ) .  Ή  θέα τού σώματός 
του ώχρού καί παγερού, πεοιβεβλημένου τό σα- 
βανον, εκτάδην εντός φερέτρου, έγκαταλελειμ- 
μένου είς τό βάθος στενού τάφου, τελευταίας καί 
πένθιμου κατοικίας, ύπό την χλόην έφ’ ής ό 
γρύλλος αδει, δέν κατέθλιβε τόσον τό πνεύμα, 
του όσον ή άβεβαιότης τού μέλλοντος. « Τί θ’ 
άπογείνω ; Τί θ’ άπογείνωμεν; έπανελάμβανεν, 
ώσανεί ή ιδέα αύτη έμενε σταθερά ιός όγκος εν
τός τού εγκεφάλου του. “Αν άποθνήσκωμεν παν
τελώς, τ ί ουτιδανή κωμωδία είνε ό βίος μέ τούς 
αγώνας καί τάς ελπίδας του! “Αν εϊμεθα αθά
νατοι, τ ί θά πράττωμεν κατά την άτέομονα αι
ωνιότητα ; Μετά εκατόν έτη άπο σήμερον πού 
θά ε ίμα ι; πού θά είνε πάντες οί σημερινοί κά
τοικοι τής Γης; καί οί κάτοικοι πάντων τών 
κόσμων ; Ν’ άποθάνωμεν διά παντός, διά παν
τός, νά μή ύπάρξωμεν είμή επί αίαν μόνην στιγ
μήν, οίος έμπαιγμός! μυριάκις προτιμότερον θά 
ήτο νά ¡/.ή γεννηθώμεν. Ά λ λ ’ άν τό πεπρωμέ- 
νον είνε νά ζώμεν αιωνίως χωρίς ουδέποτε νά 
δυνηθώμεν νά μεταβάλλωμεν κατά τι τήν πα- 
ραφέρουσαν ή ρέας ειμαρμένην, έχοντες πρό ημών 
έσαεί τήν άτελεύτητον αιωνιότητα, πώς νά ϋ- 
ποστώμεν τό βάρος τοιούτου πεπρωμένου; Αύτή 
άρα γε ή τύχη μάς άναμένει; 'Α ν ποτε βαρυν- 
θώμεν τήν ΰπαρξίν μας, θά μας είνε άπηγορευ- 
μένον νά τήν άποφύγωμεν, θά μάς είνε άδύνατον 
νά θέσωμεν τέρμα είς αύτήν! σκληρότης μάλλον 
άδυσώπητος παρά ή τής έφημέρου ζωής, τής έ- 
ξαφανιζομ.ένης ώ; ή πτήσις εντόμου έν τή δρόσω 
τής έσπέρας. Δ ιατί λοιπόν έγεννήθηρεεν ; Διά νά 
βασανιζώμεθα ύπό τής άβεβαιότητος: διά νά 
μή βλ.έπωμεν ούτε μίαν καν έκ τών ελπίδων μας 
διασωζομένην μετά τήν έξέτασιν ; διά νάζώμεν, 
έάνμέν δέν σκεπτώρΑεθα, ώς ηλίθιοι, έάνδέ σκε- 
πτώμεθα, ώς παράφρονες ; Καί ε”πειτα μάς λα - 
λούσι περί τού « άγαθού Θεού ! » Καί ύπάρχουσι 
θρησκεϊαι καί ιερείς καί ραββίνοι καί βόνζοι ! Ή 
άνθρωπότης δέν είνε άλλο τ ι είμή γενεά εύα- 
πατήτων καί άπατωμένων. Ή  θρησκεία είνε 
ίί,τι καί ή πατοίς καί ό ιερευς ο,τι καί ό στρα- 
τιώτης. Οί άνθρωποι πάντων τών εθνών είσίν 
(οπλισμένοι μέχρις όδόντων όπως άλληλοσφα-

γώσιν ώς άνόητοι. Α ϊ! αυτό είνε τό φρονιμώτε- 
ρον άφ’ οσα δύνανται νά πράξωσιν είνε ή καλ- 
λιτέρα ευχαριστία ήν δύνανται ν’ άποτείνωσι 
πρός τήν φύσιν διά τό άδωρον δώρον όπερ έχά— 
ρισεν αύτοΐς παρέχουσα τήν ζωήν. »

ΙΙροσεπάθουν νά καταπραύνω τάς βασανους 
του, τάς άνησυχίας του, δημιουργήσας χαριν 
έμού τού ίδιου φιλοσοφικόν τι σύστημα, όπερ 
σχετικώς μέ ικανοποιεί. « Ό φόβος τού θανά
του, ελεγον αύτώ, μοί φαίνεται παντελώς χι
μαιρικός. Δύο μόνον υποθέσεις έπιτρέπονται. Ό -  
τε κοιμώμεθα καθ’ έκάστην εσπέραν, ενδεχόμε
νον είνε νά μή άφυπνισθώμεν τήν έπαύριον καί 
εντούτοις ή ιδέα αυτή, ότε τήν άναλογιζόμεθα, 
δέν μάς εμποδίζει άπό τού νά κοιμηθώμεν. Λοι
πόν ά .) ή έάν τά πάντα λήγωσιν όμού μετά τής 
ζωής, δέν θά έξεγερθώμεν ποσώς άλλαχού, έν 
τοιαύτγι δέ περιπτώσει ε”σται ύπνος όστις δέν 
έληξεν, όστις δΓ ή μάς θά διαρκή αιωνίως, καί 
επομένως ούδέν ποτε θά μάθωμεν ή β’.), έάν ή 
ψυχή έπιζή τού σώματος, θά έξεγερθώμεν άλ
λαχού όπως συνεχίσωμεν τήν ένέργειαν ήμών. 
Έν τοιαύτν) περιπτώσει ή έξέγερσις δέν δύναται 
νά είνε επίφοβος’ πρέπει μάλιστα νά εινε γοη
τευτική, άφού πασα ύπαρξις έν τή φύσει έχει 
λόγον όπως ύπάρχη καί παν πλάσμα, τό κατώ- 
τατον όπως καί τό εύγενέστατον, ευρίσκει τήνεύ- 
δαιμονίανέν τή έξασκήσει τής λειτουργίας του.»

Ή  δικαιολογία αύτη έφάνη καθησυχάζουσα 
αυτόν. Ά λ λ ’ αί άνησυχίαι τής άμφιβολίας δέν 
έβράδυναν ν’ άναφανώσιν α’ιχμηραί ό»ς άκανθαι. 
Ενίοτε περιεπλανάτο μονήρης είς τά  ευρύχωρα 
κοιμητήρια τών Παρισίων, προτιμών τάς με
ταξύ τών τάφων ερήμους δενδροστοιχίας, άκρο- 
ώμενος τον κρότον τού άνέμου άνά μέσον τών 
δένδρων, τόν θρούν τών ξηρών φύλλων είς τάς 
άτραπούς. ’Ενίοτε άπεμακρύνετο είς τά περίχω
ρα τής μεγαλοπόλεως, έντός τών δασών καί έπί 
ώρας όλοκλήρους έβάδιζε διαλογιζόμενος. Ά λ 
λοτε πάλιν έμενε καθ’ ολον τό μακρόν διάστη
μα ολοκλήρου ημέρας έν τώ έργαστηρίω του κει- 
μένω έν τή  πλατεία τού Πανθέου, τό όποιον 
έχρησίμευεν ώς σπουδαστήριον άμα καί ¿>ς α ί
θουσα υποδοχής, μέχρι δέ προκεχωοηκυίας ώρας 
τής νυκτος άνέτεμνεν εγκέφαλόν τινα ύν έκόμι— 
ζεν έκ τής Κλινικής, έξετάζων διά τού μικρο
σκοπίου την φαιάν αυτού ύλην.

Ή άβεβαιότης τών θετικών λεγομένων έπι- 
στημών, ή άπότομος στάσις τού πνεύματός του 
περί τήν έπίλυσιν τών προβλημάτων έξώθει αύ- 
τόν είς σφοδράν άπελπισίαν, πολλάκις δέ τόν 
εύρον είς άδρανή χαύνωσιν, μέ τούς οφθαλμούς 
λάμποντας καί άπλανείς, τάς χείοας φλέγουσας 
έκ τού πυρετού, τόν σφυγμόν τεταραγμένον καί 
διαλείποντα. Είς μίαν τών κρίσεων μάλιστα ά - 
ναγκασθείς νά τόν έγκαταλείψω έπί τινας ώρας,

ένόμισα ότι δέν θά τόν εύρισκον πλέον ζιόντα 
ότε έπανήλθον κατά τήν πέμπτην τής πρωίας. 
Έκειτο πλησίον του ποτήριον κυανούχου κα
λιού, όπερ άπεπειραθη νά κρύψη άμα τή άφίςει 
μου. IΙλήν άνακτήσας πάραυτα τήν άταραξίαν 
του μετ’ άκρας γαλήνης ψυχικής καί έλαφρώς 
μειδιών: α Πρός τ ί ! μοί ε ίπεν έάν είμεθα άθάνα- 
τοι, τό τοιούτο είς ούδέν χρησιμεύει. Ά λ λ ’ έπε- 
Ούμουν νά τό μάθω ένωρίτερον! »  Μοί ώμολό- 
γησεν ότι τήν ημέραν εκείνην ένόμισεν ότι ά- 
νηρπάγη άλγεινώς άπό τής κόμης καί ύψώθη 
μέχρι τής οροφής, καί κατέπεσεν είτα μέ ϊϊλον 
τό βάρος έπί τού πατώματος,

Ή  κοινή αδιαφορία ώς πρός τό μέγα πρό
βλημα, όπερ, κατ’αύτόν, προηγείτο πάντων τών 
λοιπών, άφού έπρόκειτο περί τής ύπάρξεώς μας 
ή τής έκμηδενισεώς μας, τόν έξηρέθιζε τά μέ
γιστα. Πανταχού ενβλεπεν άνθριόπους άσχολου- 
μένους είς ύλικά συμφέροντα, έξ όλοκλήοου κα- 
τεχομένους ύπό τής άλλοκότου ιδέας τού « νά 
κερδήσωσιχρήματα», άφιερούντας πάντα τά  έτη 
τϊ,ς ζωής των. πάσας τάς ημέρας, πάσας τάς 
ώρας, πασας τάς στιγμάς είς τά συμφέροντα 
ταύτα ΰποκρυπτόμενα ύπο παντοίας μορφάς, 
ούδαμού δ’ εύρισκε διάνοιάν τινα έλευθέραν, ά- 
νεξάρτητον, ζώσαν τήν πνευματικήν ζωήν. Έ - 
δόίαζεν ότι τά  λογικά όντα ήδύναντο, ώφειλον 
ζώντα τήν σωματικήν ζωήν, άφού ούκ έστιν 
άλλως γίνεσθαι, νά μή μένωσι τουλάχιστον δού
λοι τού τοιούτου χονδροειδούς οργανισμού, άλλά 
ν’ άφιερώσι τάς καλλιτέρας αυτών στιγμάς είς 
τόν πνευματικόν βίον.

Τήν εποχήν καθ’ ήν άρχεται ή παρούσα όιή- 
γησις ό Γεώργιος ήτο ήδη διάσημος καί μάλι
στα έπιφανής χάρις είς τάς πρωτοτύπους επι
στημονικά; έργασίαςάς είχε δημοσιεύσει, καί εις 
συγγράμματα τινα τής υψηλής φιλολογίας, δι’ 
ών τό όνομα του ειχεν έπικροτηθή ύφ' όλου τού 
κόσμου. Καίτοι δέν ειχεν είσέτι συμπληρώσει 
τό εικοστόν πέμπτον έτος τής ηλικίας του, πλεί- 
ονες τού έκατομμυρίου άναγνώσται είχον άνα- 

νώσει τά έργα του, τά όποια αύτος έν τούτοις 
έν έγραψε διά τό πολύ δημόσιον, άλλά τά  ό

ποια ούχ ήττον ηϋτύχησαν νά έκτιμηθώσιν ύπό 
τής πλειονότητος τών φιλομαθών, όσον καί ύπο 
τής μειονότητος τών πεφωτισμένων.Άνεκηρύχθη 
ό ηγέτης νέας σχολής,έξοχοι δέ κριτικοί ζγνοούν- 
τες καί τό φυσικόν του άτομον καί τήν ηλικίαν 
του, έλάλουν ήδη περί τής «διδασκαλίας» του.

Πώς ό παράδοξος αυτός φιλόσοφος, ό αυστη
ρός σπουδαστής εύρΐσκετο παρά τούς πόδας τής 
νεάνιδος κατά τήν ώραν τής δύσεως τού ήλιου, 
μόνος μετ’ αυτής έπί τού άνδήρου έκείνου, όπου 
τούς συνηντήσαμεν; 0 ά  τό μαθωμεν έκ τής συ
νεχείας τής παρούσης διηγήσεως.

[Μετίφρασις X.]
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β ’ .
Τήν Κυριακήν, άπό τής Ινδεκάτης, ό Παύλος 

περιέμενε μόνος έν μιφ τών αιθουσών τής οικίας 
Ζιβρά. Δέν ειχεν ακόμη φανή ή Έρμινία, ούτε 
ή μήτηρ της, οϋτε ό άδελφός της, καί έτρεμεν 
ό νέος είς έκαστον βήμα, τό όποιον ήκουε πλη - 
σιάζον. ΙΙριότην φοράν θά την έ’βλεπε μετά τόν 
έπισήμως σχεδόν συνομολογηθέντα γάμον. Ό 
ποια δύσκολος συνάντησις! Καλλίτερον νάπο- 
διώξη τήν φοβεράν ένόχλησιν, νά φύγη, ώς ήλθε, 
κρυφά, άπαρατήρητος. Ά λλά  θα τον προέδι- 
δεν ή υπηρέτρια.. .. έπειτα έδύνατο νά είςέλ- 
θτι κανείς άπό στιγμής είς στιγμή,ν. Ά ,  γελοίος 
πού ήτο! τί θά ε^καμνεν; ήτο δυνατόν ναποφυγη 
είς τό έξής τήν μνηστήν τού πατρός του.

Καί περιέμενε. Ποτέ άλλοτε δέν τώ έπήλθον 
τόσαι άθρόαι σκέψεις καί άναμνήσεις, όσω κατά 
τήν βραχεΐαν διάρκειαν τής άναμονής του. Ε ν 
τός τού ώραίου θαλάμου μέ τήν άποστίλβουσαν 
κιτρίνην διακόσμησιν , έν ώ τό φώς ε’ιςέβαλλε 
γαλήνιον διά τριών υψηλών παραθύρων, άνοι- 
κτών έπί τής οδού Φιλελλήνων, αί ίδέαι του 
άπέκτων διαύγειαν έκτακτον καί άλληλουχίαν, 
συνδεόμεναι κανονικώς, ώς κρίκοι άλύσεως άτέρ 
μονος. Χωρίς νά θέλγ,, άναπαρέστησεν έκεϊ μετά 
θαυμαστής ταχύτητος όλας τάς παρωχημένας 
σκηνάς, όλον τό πάθος, τού όποιου ό χώρος, έν 
ώ εύρΐσκετο, ένέκλειε τάς τρυφερωτέρας άνα- 
μνήσεις. Έκαστη σπιθαμή τού θαλάμου έκείνου, 
καί τού άλλου τού διαφαινομένου έν ^οδοχοόω 
φωτί διά τής ήμιανοίκτου θύρας, καί τού δια
δρόμου, καί τού προθαλάμου,—έκαστον ενπιπλον, 
έκαστον άντικείμενον τών πέριξ έκράτει τεθαμ- 
μένον άνά ένα τών μυστικωτέρων του παλμών. 
Έ πί τών τοίχων, έντός τών πολυτελών πλαι
σίων ήσαν άνηρτημέναι αί εικόνες, τάς όποιας 
τοσάκις άπεθαύμασε μαζί της, έξετάζων τήν 
μίαν κατόπιν τής άλλης. Ή σαν περισσότερα·, 
άφ’ όσα; άπήτει ό αυστηρός στολισμός τής α ι
θούσης- άλλ’ ό πατήρ τής Έρμινίας ήτο ζω
γράφος έρασιτέχνης- ένόμισε δ’ότι σέβεται περισ
σότερον την μνήμην του ή θυγατηρ, άφίνουσα 
τήν αίθουσαν ό)ς τήν ειχεν έκείνος όταν έζη, 
πλήρη τών εικόνων τάς όποιας ήγάπα. Πσλλαί 
ήσαν ίδικαί του καί ήσαν καλλιστα ι- πρό πάν
των θαλασσογραφία·, τινές καί τοπία είς νύκτας 
σεληνοφεγγεΐς, άν καί ούχί μετά πολλής λε- 
πνότητοςέξειργασμένζι, διέθετον έν τούτοις πολύ 
δομαντικώς μέ τήν περιπαθειαν τού χρωματι
σμού. Έντός τού άλλου θαλάμου, έν ώ συνη- 
θροίζοντο πολλάκις τάς έσπέρας, διέκρινεν έν
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Μητρυιά74
σισυρών καί διαγράφον όλον τό χκρίεν αυτής α
νάστημα, έστλανάτο παρά τά ; όχθας τού ποτα
μού, κατερχομένη ευκίνητος είς τάς μικοάς φα- 
ραγγας, πλησιάζουσα τάς χαράδρας, τάς χα
λικώδεις κοιτάς τών ρευμάτων, όπου έ'θάλλον 
εδώ κ ’ εκεί αί συμπαθείς άνεμώναι, έκτοπίζουσα 
τούς χάλικας, κατρακυλούντας ύπό τούς πόδας 
της μέχρι τού ϋδατος, σιωπηλή, σοβαρά, θαυ- 
μασία, καταρτίζουσα ύπομονητικώ; τήν αγρο
τικήν αυτής άνθοδέσμην. Προςεφέρθη να την 
[ίοηθήσγ. «Ό χ ι, όχι, άφήσετε να ταις κόψω μό
νη μου, είνε τόσον όλίγαις!»Τή έζήτησε κατόπιν 
μίαν. « ΤΛ, μίαν μάλιστα, να σας δώσω· καί 
βεβαιωθήτε κάμνω θυσίαν ήλθα εδώ επί τούτου 
δι’ άνεμώνας, άλλά βλέπετε πόσφ λίγας βρήκα· 
φαίνεται ότι άλλοι μας προέλαβον.» «Καί νο
μίζετε οτι δέν άςί’ζω τήν θυσίαν μιας ανεμώνης: η 
ήρώτησεν έκεΐνο:, λαμβάνων εκ τών χειρών της 
τό ερυθρόν άνθύλλιον. Ή  Έρμινία τώέ'δειξε τήν 
ανθοδέσμην, μ’ έ’κφρασιν έρωτώσαν προφανώς: 
« Τάς θέλεις λοιπόν όλας, γιά νά ίδής τήν καρ
διά μου ;»  «*Όχι, όχ ι! » άπήντησεν ό νέος μέ 
μειδίαμα ίκανοποιήσεως. Καί έπέστρεψεν είς τήν 
πόλιν ρεμβώδης παρά τό πλευράν της, όπίσω ό
λων τών άλλων, πλήρης έλπίδος καί λατρείας 
σιγηλής. Πόσον ευτυχής ήτο τότε, καί πώς ά - 
ναπαρίστων τάς χρυσά; εκείνα; ημέρας αί ςηραί 
άνεμώναι! Καί τόρα:... Ά ,  πώς τώ ήρχετο να 
τας άποσπάσγ μίαν πρός μιαν, νά τας συνθλίψη 
όλας, να τα ; καταστρέψη, ΐν' άπομείνη ή σελίς 
τού λευκώματος λευκή πάλιν, ιός ήτο καί πρώ
τα ... Ά λλά  θά τον προέδιδον αί κηλΐδες τού 
κόμμεος, α'ίτινες θά διετήρουν άνεξαλείπτως τό 
σχήμα τής άνθοδέσμης. Ή  σελίς εκείνη ώμοίαζε 
μέ την καρδίαν του......

Πριν παρέλθουν άκόμα δύο λεπτά, καί πριν ά- 
ποτελειώση τήν σκέψιν του, ει’οοποιήθη ύπό βη
μάτων πολύ γνωστών ότι ήτο καιρός νά κλείση 
τό λεύκωμα. ΊΙ Ερμινία εϊσήλθεν εις τήν αί
θουσαν.

«  ϋ ,  εισθε μόνος; Μέ συγχωρεΐτε πού σας έ
καμα νά περιμένετε, άλλά ένόμ.ιζα ότι είχε κα- 
ταιβή ή μητέρα. Πώς έχετε; εϊσθε καλά ;

—  Λέν πειράζει... ευχαριστώ... σεις: » έψέλ- 
λισεν ό Παύλος, λαμβάνων τήν χεΐρα, τήν όποιαν 
τώ έτεινε, καί μετά κόπου κρύπτων τήν συγκίνη- 
σίν του.

Αλλά καί ή Έρμινία ήτο προφανώς τεταραγ- 
μενη. Επί τών λευκών χνοωδών παοειών της έ- 
φέροντο άτακτοι έρυθρότητες, ώς μικροσκοπικά 
νεφυδρια δύσεως. Ί Ι  φωνή της, άν καί ισχυρότερα 
τού συνήθους, άντήχει ελαφρώς ήλλοιωμένη. Τό 
υφος της, έκ φόβου μήπως ήθελε γίνει πολύ οί- 
κεϊον, έγενετο πολύ σοβαρόν. Αί κινήσεις της, αί 
άλλοτε τόσον χαρίεσσαι, προέδιδον μικράν τινα 
αδεξιότητα. Καθημένη, έφάνη έκλέξασ* τήν θε-

σιν καί τήν άπόστασιν άπό τού Παύλου, παρά τήν 
άφελειαν, τήν όποιαν ήθελε νά έπιτηδευθή... Άλλ" 
ήτο ώραία, διότι ώραία είνε έν πάσγ καταστά- 
σει ή καλλονή. Ό  Παύλος τό άνωμολόγησεν εϊ; 
έν βλέμμα. Βυσσινόχρους ήτο ή έσθής της καί έκ 
λευκού άτλα'ζίου τό κλειστόν αύτη; περικόρμιον, 
σελαγίζον κάτωθεν ένό; ερυθρού περιωμίου εκ με
ταξωτού δικτυωτοϋ. Κομψά άλλ’ άνευ έπιδείξεω; 
ήσαν τα κοσμήματα τη;· τά μικρά έξ άδαμάν- 
των ενώτια, ή μόνη καρφί; τή; μελανή; κόμης, 
τό λεπτόν πολύσπειρον πεοιδέραιον, τίποτε δέν 
άντετίθετο πρός τήν σεμνήν δεσμίδα τών ίων, τά 
όποια έφερε πλαγίως έπί τού στήθους. 'Γψηλή ή 
Έρμινία, είχε λεπτοφυές σώμα και παιδικόν πρό
σωπο·/. Άπό τού όλου της διεχύνετο άγνότης παρ- 
θενική, εν άρωμα αβρόν, καταθελγον. Έ κ πρώ
της οψεως έξελαμβάνετο ώς πολύ μικρότερα τήν 
ηλικίαν. Τό άνω χείλος της άνυψούμενον ολίγον, 
έδιδεν είς αυτήν τήν αίθερίαν έκφρασιν τών θυγα
τέρων τής Άλβιόνος καί τής Αμερικής. Ά λ λ ’ 
οί οφθαλμοί της, μεγάλοι οφθαλμοί, ή ανεκτίμη
τος κληρονομιά τής μάμμης της, μελανοφθάλμου 
Σμυρναίας, ένέκλειον όλον τό πύρ τή ; ζωής, κα- 
τώπτριζον όλην τήν εύφυίαν τού νού, άντανέκλων 
όλην τήν πείραν τών είκοσι πέντε έτών της. Είς 
τό μελανόν αύτών βάθος έδύνατό τις νά διακρίνη 
όλας τά : περιπέτειας, ευτυχείς ή δυςτυχεις, δσαε 
άπειργάσθησαν χαρακτήρα στεροόν, άκλόνητον έν 
τώ βιωτικώ άγώνι, άληθώ; δεδοκιμασμένον.

Έ ν Κωνσταντίνου—όλει έζησεν ή Έρμινία μέ
χρι τού δεκάτου έτους τής ήλικία; της, ότε ή οϊ- 
κογένειά τη; άποκατεστάθη έν Άθήναις. Ά φ ’ ού 
άπεπεράτωσε τά ; σπουδά; της έν τώ εκπαιδευτή- 
ρίω τής κυρία; Χίλλ,άπήλθε μετά τού πατρό; της 
είς περιήγησιν άνά τήν Ευρώπην. Έπιστρέφουσα 
μετά έν έτος,τό εύτυχέστερον έν τή ζωή της,έσχε 
τήν ατυχίαν μετ’ ολίγον νά ίδήΐ νεκρόν τόν πα
τέρα της. Μέ τά μαύρα ενδύματα τής όρφανίας 
της ακόμη ήναγκάσθη νά παραστή είς το Λικα- 
στήριον είς δίκην κινηθείσαν ύπό άγνωμόνων συγ
γενών, μίαν ήμέραν ζοφεράν καί αγωνιώδη, καθ' 
ήν έκινδύνευσε νά.ποστερηθή όλης τή ; περιουσία; 
της. Ή  άπόφασις, άν καί οΰχί φοβερά όσω τήν 
έφαντάζετο, τήν εζημίου σημαντικώς- άλλ’ ευ
τυχώς, μία άλλη ήμερα αναθεωρήσει»;, καθ’ ήν 
ή ζημία έπανωρθώθη, τήν έκαμε νά εκτίμηση πά
λιν τήν δικαιοσύνην τών ανθρώπων, καθ’ ής είχε 
τόσα αίτιάματα. Έκτοτε, ευτυχή; όσον δύναταε 
νά ήνε μία ορφανή, έζησε μετά τής μητρό; της, 
— αγαθή; γυναικάς πολύ ισχνής καί πολύ λευ
κής,— καί τού αδελφού της — τού λαμπρού έ
κείνου Άγαμέμνονος Ζιβρα, διπλωματικού υπαλ
λήλου μέ μέλλον Πρέσβεως —  τόν μέν χειμώνα 
έν τή κομψή, φιλοξενώ οικία τής όδοϋ Φιλελλή
νων,τά δέ θέρος έν τή μικρά άλλά τόσφ ρομαντική 
έπαύλει τή ; Κηφισσιάς. Μετά τή ; οικογένειας Ά ν-

Γεωχραφικά περίεργα

δρεάδου έγνωρίζοντο πρό πολλού, ζώντος άκόμη 
τού πατρό; της, ότε ό καθηγητής ήτο, ώς είνε 
καί σήμερον, έκ τών οικείων. Τά νά έκτιμηθή ύπ ' 
αύτοϋ τό πνεύμα τη; καί ή μόρφωσές της, νάγα- 
πηθή καί νά ζητηθή είς γάμον, δέν το έθεώρει βε
βαίως ή Έομινία έκ τών μικρότερων ευτυχιών τού 
βίου"της. Τό έλεγε καθαρά, μέ τό μειδίαμά της 
τά έξαίσιον, τήν αψευδή ένδειξιν τή; αγαθότητάς 
της: Ωραιότερο/ γάμον δέν ήμπορρύσε νά όνει- 
ρευθή. Ή το τόσω χαριτωμένος, τόσω διαπρεπής 
ανθοωπος 6 κ. Άνδρεάδης ! Ά λ λ ’ ήτο χήρος μέ 
δυό παιδιά . . . τόσω τό καλλίτερον ! Μήπως όέν 
έφαίνετο νεώτερο; όλων τών περί αύτήν έπιόος,ων
μνηστήρων ; Ά

*β=κ «« »»ν ίχ ... Γ ρ η γ ο ρ ιο :: Ξ ρ ν ο π ο υ λ ο ι : .

Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Κ  Λ Π Ε Ρ Ι Ε Ρ Γ Α
Άνάθηιίος ϋχι 'ΛνιϊβυιΜος.

Πρός τήν μεσημβρινήν άκρα ν τή ς ’Αττικής. παρα 
τό ακρωτήριο·/ τής Άστυπαλαϊας. είς ό τερματί
ζεται ό βουνός Τ',λυμπος ή Ολυμπος, ύπαρχε; ορ- 
μος αναπεπταμένος πρός Μ καλούμενος τής Άνα- 
δύσσίυ, αυτόθι δε καί άλική έν ενεργεία. καλουμένη 
Ά λ ι κ η  τ ή ς  Ά  ν α 6 ύ σ σ ο υ.

Τό ονομα Άνάβυσσος δεν άναφερεται ύπό αρ
χαίων συγγραφέων, οΰδ’ ύπό μεταγενεστέρων" ε/.η- 
φθη έκ τής γλώσσης τών οίκούντων τήν 'Αττικήν, 
όνομαύόντων ουτω πρό αμνημονεϋτων χρόνων τήν 
περί ής ό λόγος Οεσιν καί τά περίχωρα αυτής.

Ό φαινομένη έκ πρώτης παρατηρήσει»; σύνΟεσ’.ς 
τού ονόματος εκ τής ά ν ά προΟέσεως κα: άβυσσος  
καθιέρωσε τήν διά τού ύ ψιλόν γραφήν. Η λέξις είνε 
βεβαίως ελληνική, καιτο: έν χρήσει παρά τοις χω
ρικοί; τής Αττικής. τοΤ; λαλούσι την αλβανικήν, 
ή σύνΟεσις όμως τής λεξεως. ώς εςελαμβανετο μέ
χρι τοϋδε. ούδεμίαν έχει πραγματικήν έννοιαν. Π 
πρόθεσις ά νά  συντεθειμένη τή λέςει άβυσσος  ού- 
δεμίαν νέαν έννοιαν παρέχει αυτή. ουδε ή σημασία 
τής 7,έξεως άβυσσος επιτρέπει λογικώς σύνθεσιν μετά 
τής προΟέσεως άνά.  Λέξις κυρίως έμφαίνουσα τό 
αμέτρητο·/ καί άπειρον βάθος, τό ακατανόητο·/ εις 
τήν άνθρωπίνην άντίληψιν. αποκρούει αφ εαυτής 
σύνθεσιν μετά προΟέσεως σημαινούσης έν συνθέσει τό 
έπάνω, ή τό όπίσω. ή τό πάλιν, ου μόνον εις την 
άρχαίαν ελληνικήν.άλλά καί εις τήν νέαν άλλά πλήν 
τού ότι ή σύνθεσις τής λέξεως γραμματικώς δεν δύ- 
ναται νά ύποστηριχθή. έχομε·/ καί τό ανύπαρκτον εν 
τελώς αβύσσου είς τό μέρος τούτο. Ό λαός καλεϊ 
αβύσσους ρωγμάς γης. ή βάραθρα άμετρήτου βά
θους. ή λίμνας. άς ΟεωρεΤ άνευ πυθμενος' και προ- 
χειρως ενθυμούμαι οτι ή λίμνη τής Λέρνης ονο
μάζεται άβυσσος, ώς καί ύπό τών αρχαίων όρα 
έμήν Γεωγρ. Άργολίδος καί Κορινθίας σελ. ί ί ) .  
επίσης έν Κεφαλληνία ύπαρχει λίμνη, ήν οί κάτοι
κο; καλούσι·/ άβυσσον καί "Ακωλην. άτε θεωρούντο: 
αύτήν άνευ πυθμενος. Έν Αναβύσσω όμως τοιαύτη 
άβυσσος, ώε είπομεν. δεν υπάρχει.

Οί αρχαιολόγοι καί γεωγράφοι, οί άσχοληθέντες
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περί τήν τοπογραφίαν τών αρχαίων δήμων τής ’Ατ
τικής. καί λαβόντες ώς οδηγόν, πάνυ όρθώς. ήγου- 
μένου τού Λήκ. τά σημερινά πολλαχού ονόματα τών 
τόπων. Ιλαβον ϋπ’ Εψιν καί τό γεωγραφικόν ονομα 
Άνάβυσσος' πάντες δέ ό εις αποδεχόμενος τήν γνώ
μην τού ετέρου παραδέχονται ότι τό όνομα Ανάδυσ- 
σος είνε παραφθορά τού ονόματος Άνάφλυστος. όπερ 
έφερε·/ άρχαϊος δήμος τής ’Αττικής, κείμενος πρός 
Β τού βουνού Όλυμπου. Ή γνώμη αύτη καθ’ ήμάς 
εινε έντελώς άπορριπτέα.

Καθ’ ήμάς ή αληθής έννοια τού ονόματος Άνά
βυσσος εξάγεται σαφώς καί άναμφισβητήτως έκ χω
ρίου τού Ξενοφώ'/τος. Ό συγγραφεύς ούτος εν τοϊς 
περί Πόρων ή περί Προσόδων (53) γράφει ότι άν 
ποτε ήθελε·/ έπέλθει πόλεμος εις τήν Αττικήν, δεν 
ήθελον έκλίπει τά άργύρεια τού Λαυρείου. διότι ταύ- 
τα προστατεύουσι δύο όχυραί θέσεις πρός τήν θά
λασσαν. ένθα ήδύναντο ν’ άποβιβασθώσι πολέμιοι, 
τό τείχος έν Λναφλύστω πρό; τήν δυτικήν θάλασ
σα·/, καί τό τείχος εν Θορικώ πρός τήν ανατολική·/.

Ά λ λ ' ό Ξενοφών στρατηγηματικώτερον εςετα- 
ζων τά τής ασφαλείας τών αργυρείων. γινώσκων δέ 
καλώς τήν τοπογραφίαν τών μερών τούτων, δεν εύ · 
ρίσκει τάς δύο ταύτας θέσει; άρκοΰσας πρός ασφά
λειαν τών μεταλλείων, οι’ ο προτείνει τήν κατα
σκευήν καί τρίτου φρουρίου όρίζων καί τήν θέσιν' «εί 
ούν, γράφει, καί εν μέσω τούτων» τών τειχών τής 
Άναφλύστου καί Ηορικου «γένοιτο έ π ι τώ  ύ ψη -  
λ ο τ ά -  ω Β ή σ η ς τρίτον έρυμα. συνήκοι τ' άν τά 
έργα είς εν έξ απάντων τών τειχών.» Η Οεσις λοι
πόν τής Βήσης κατά τόν Ξενοφώντα κείμενη μετα
ξύ Άναφλύστου καί θορικού, θέσις εύκόλως κατα
λαμβανόμενη ύπό πολεμίων έκ θαλάσση; ήτο πρόσ
φορος πρός κατασκευήν τρίτου φρουρίου' ορίζει δε 
καί τό σημείο·/ έφ- ού έπρεπε νά κτισθή τό τείχος, 
ούχί εις τά κατώτατα μέρη παρα τήν θάλασσαν, άλλ’ 
έν τώ ύψηλοτάτω τή; Βήσης. δήλα Βή είς τήν 
Ά νω  Βήσαν. εξ ής καθ’ ήμάς προέκυψεν ή Ανά- 
βησος. Σημειωτέο·/ δε ό". ή σήμερον γενομένη χρή- 
σις τού άνω καί κάτω έπί χωρίων ώς Ά νω  Σούλι 
καί Κάτω Σούλι. "Ανω Φανάρι καί Κάτω Φανάρι 
υπήρχε καί παρά τοΤς άρχαιοις. Έπί τών δήμων τής 
Αττικής γνωρίίομεν ότι έγίνετο χρήσις τών τοπικών 
επιρρημάτων ύ π έ ν ε ρ  Οεν καί κ α θ ύ π ε ρ θ ε ν ,  
ώς ό δήμος Παιανία διγ,ρεϊτο είς ύπένερθεν και 
καί καθύπερθεν. ωσαύτως ό δήμος Ποταμός. Τοι
αύτη τις διαίρεσις θά ύπήρχε καί έπί τού δήμου 
Βήσης. άφού είνε καί ύψηλότατον τμήμα, όπερ επι 
τών μεταγενεστέρων χρόνων άντί ύπένερθεν Βήσα. 
έλέγετο "Ανω Βήσα. εξ ού τό Άνάβησος.

Έκ τούτων καθ'ήμάς έξάγεται ότι ή θέσις τής 
Άναβήσου καί ή περί αύτήν χώρα εινε ή θέσις του 
αρχαίου δήμου Βήσης. καί ότι ή γραφή τού ονόμα
τος είνε ’Ανάβησος καί όχι Άνάβυσσος. Φαίνεται δε 
ότι ή γραφή τού ονόματος Βήσα και παρά τοϊς άρ- 
χαίοις ήμφισβητεΐτο. δι ο καί ό Στράβων σημείο· οτι 
τό όνομα τού Αττικού δήμου Βήσης πρέπει νά γρά 
φηται 3Γ ενός σίγμα, διά δύσ δε ή Βήσσα τών Λο 
κρών. όπερ καί ό Στέφανος ό Βυζάντιος επαναλαμ
βάνει.

’Κν Ά̂ Ιιίνϊΐϊ τέ; 16 ΊικνοναφΓβν 1 »!>·>.
Α. Μ η λ ια ρ α κ η ι :
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Π Α Ρ Α Μ Υ Β Ι Α Τ Η Σ  ΑΓΑΠΗΣ
Η  Α Σ Χ Η Μ Η  Κ Ο Ρ Η

Μιά ώμορφη μάννα, φτωχή γυναίκα, ¿γέννησε 
καί έκανε άσχημη κόρη. ’Ασχημότερο παιδί δεν έ- 
γεννήΟηκε ’ς τον κόσμο' καί ή μάννα έκλαιγε, |- 
κλαιγε από τή λύπη της κ ’ έλεγε μεσάτης:

— Σ εμάς ταίς φτωχαίς ή ώμορφάδα λιγοστεύει 
τή φτώχια' σαν ειμεθα άσχημαις εϊμεΟα διπλά φτω- 
χαίς. Τί Οά γείνη το άμοιρο αύτό με τή φτώχια του 
και μέ τήν άσχημιά του ;

Ή Καλή ΜοΓρα τήν άκουσε καί τήν έσυμπόνεσε 
καί τής είπε :

— Μήν κλαΐς' ή κόρη σου δεν Οάνε γιά όλη της 
τή ζωή άσχημη' Οά ώμορφήνη, οταν βρεθή άνθρω
πος να τήν αγαπήση.

— Ψεύτικη παρηγοριά μοΰ δίνεις, είπε ή μάννα, 
ποιος Οά βρεθή ν αγαπήστ, ένα τέτοιο άσχημοκόριτσο:

— Το λέω καί Οά γείνη, είπε πάλιν ή Καλή 
ΜοΤρα με γλυκό χαμόγελο κ’ ¿χάθηκε μέσ’ ’ς τή 
γωνία τού σπιτιού.

II φτωχή μάνα άναθάρρησεν ¿σκούπισε τά δα- 
κρυσμένα μάτια της καί άρχισε νά ναννουρίζη τήν 
άσχημη κόρη :

Κοιμήσου, κόρη μου χρυσή, 
τον ύπνο μήν αφίντμ. 
καί θχρθ' ημέρα ποϋ καί σύ 
πεντάμορφη θά γίνης . . .
Τέτοιο Οάμμα — νάνι, νάνι ! — 
ή αγαπη Οά το κάνη.

I Ιέρασαν χρόνια' ή κόρη μεγάλωσε. Οσο μεγά
λωνε·/ αυτή. τόσο μεγάλωνε κ' ή άσχημιά της. Τά 
μαλλιά της ήταν σαν λινάρι, ή όψη της χλωμή καί 
ζαρωμένη, τα χείλη της σκασμένα καί μαραμμένα, 
μικρά κι αφώτιστα τά μάτια της καί το κορμί ’ψηλό. 
λιγνό καί άσαρκο τόσο ποϋ σάλευεν άπ’ τον άέρα σάν 
ξερ ο καλαμιά.

Τήν έβλεπε·/ ή μάννα της καί ώραις ώραις. μ'όλα 
τά λόγια τής Καλής Μοίρας, έρραγίζουνταν ή καρ
διά της καί έλεγε :

— ΙΙώς μπορεί να ώμορφήνη μια τέτοια άσχημιά'
1 Ιοιός θά βρεθή ν’ άγαπήση ένα τέτοιο άσχημοκόριτσο!

II κόρη δέν το ήξερε πώς είνε άσχημη. Ποϋ νό 
το μάθη : Ή  μάννα της είχε σπάση όλους τούς κα- 
Ορέφταις τοϋ σπιτιού γιά νά μήν βλέπη τήν όψι της 
μέσα καί φαρμακώνεται. Ούτε τήν άφινε ποτέ να 
πάη ’ςτό ποτάμι γιά νά μήν σκύψτ, καί καθρεφτι- 
σθή τό νερό.

Τό σπίτι τους ήτον ’ς έρημο τόπο' δεν είχε γει
τονιά. δέν είχε κακόγλωσσα στόματα νά διαλαλοϋν 
τήν άσχημιά της πού νά τ' άκούση νά τό καταλά 
ση κ' ή 'ίδια.

Αν δέν ήτον ώμορφη. μά ήτον τόσον καλή__
Ενα πρωί' έκεΐ πού τάϊζε μονάχη ταίς όρνιθες καί 

τά περιστέρια της. βλέπει πέρα άπ'τό δρόμο έ'να δια
δέτη. Ο διαβάτης αυτός ήτον παλληκάρι καλοντυ
μένο καί ώραϊο. μά μ’ολη του τή νειότη καί τή λε
βεντιά κρατούσε 'ς τό χέρι ένα ραβδί καί πήγαινε 
σιγα σιγα και δειλιασμένα σαν νά ήταν κανένας 
γέροντας ή κανένας μεθυσμένος.

Ή  κόρη παραξενεύθηκε ποϋ τον είδε. Άφισε τα 
περιστέρια καί ταίς όρνιθες νά φαν όλο τό σιτάρι ποϋ 
κρατούσε 'ς τήν ποδιά της κ’ έκύτταζε τόν διαβάτη. 
Κ’ εκείνος τραβούσε ίσια εμπρός τό δρόμο του μέ τά 
μάτια όρθάνοικτα, ασάλευτα, στηλωμένα.

— "Ωρα καλή, διαβάτη! είπεν ή κόρη.
Εκείνος έξαφνίσθηκε άπό τή φωνή καί ¿γύρισε

με μιδς τό κεφάλι, μά κάποιο λιθάρι εύρέθηκεν εμ
πρός 'ς τά πόδια του κ ’ έσκόνταψε κ' έπεσε.

Ή  καλή κόρη έτρεςε κατατρομαγμένη κοντά του 
καί τό σιτάρι έχύθκκεν ολο άπό τή ποδιά της. Τον 
έπιασε άπό τό χέρι νά τόν ανασηκώση καί όταν 
άντίκρυσε τήν οψι του άνατρίχιασεν όλάκαιρη' τό 
δύστυχο τό παλληκάρι ήτον τυφλό !...

— Ποιος εισ’ εσύ ποϋ έχεις τόσο ελαφρό τό χέρι ; 
ερώτησεν ό τυφλός.

— Είμαι μιά κόρη φτωχή που σέ είδε καί σέ 
συμπόνεσε. Γιατί γυρίζεις μόνος άφοϋ δέν έχεις φώς 
νά βλέπης;

— Γιατί γυρίζω μόνος; αποκρίθηκεν εκείνος κι ανα
στέναξε' μήπως έχω κανένα ’ς τόν κόσμο;., ή μάννα 
μου ’πέθανε, ό πατέρας μου ’πέθανε. Καί τά σβυ- 
σμένα μάτια του ¿γέμισαν άπό δάκρυα.

Ή καρδιά τής καλής κόρης έρραγίσθηκεν άπό τά 
λόγια αυτά.

— Δέν έχεις ούτε άδελφή ; τόν έρώτησεν.
Ούτε άδελφή!

— Θέλεις νά γείνω άδελφή σου εγώ ! είπεν εκεί
νη χωρίς νά συλλογισθή καλά καλά τί είπε. θέλεις 
έγώ νά έχω μάτια καί για σένα, έγώ νά σέ κρατώ 
από τά χέρι όταν περπαττ,ς. εγώ νά σέ φροντίζω 
σέ κάθε τι ποϋ δέν 'μπορείς νά κάνης χωρίς φώς 
εσύ ;

— Ό θεός νά σέ πληρώση γιά τήν τόση σου κα- 
λωσύνη, κόρη μου' όχι δέν θέλω τόσα άπό σένα, 
δέν τάςίζω τόσα ένας δυστυχισμένος τυφλός έγώ. 
Μόνον δός μου τώρα τό χέρι σου καί πήγαινε με 
πέρα έκεΐ ’ς τήν άκρη τοϋ δρόμου ποϋ θά ίότ,ς τήν 
άχυροκαλύβα μου.

Ή  κόρη έκανε κατά τό θέλημά του καί τόν πήγε 
’ς τήν άχυροκαλύβα του....

Οταν έγύρισε τό βράδυ ή μάννα της δέν της είπε 
τίποτε για τόν τυφλόν ¿φοβήθηκε μήπως τήν μαλ- 
λώστ,.

Τό άλλο πρωί άμα έφυγε πάλι ή μάννα της κ ’ 
έπήγε ’ς τή χώρα νά ςενοδουλέψτ, έτάισεν ή κόρη 
γλήγορα γλήγορα ταίς όρνιθαις καί τά περιστέρια 
της καί κίνησε να πάη ’ς τήν άχυροκαλύβα τοϋ τυ
φλού. Τόν αντάμωσε ’ς τό δρόμο ποϋ ήρχουνταν κ ’ 
εκείνος νά τήν ευρη.

II όψι του αναγάλλιασε·/ άμα τήν έννοιωσε κοντά 
του. Ακούμπησεν έπάνω της τό χέρι καί ¿περιπά
τησαν έτσι ώρα πολλή μαζί ’ς τόν άνθισμένο κάμπο. 
"Οταν έβράδυασεν. έπήγε τόν τυφλόν ’ς τήν άχυ
ροκαλύβα του κ ’ έγύρισεν ’ς τό σπίτι της. Ηλθε ή 
μάννα της άπό τή χώρα καί δέν της ¿φανέρωσε τί
ποτε γιά νά μήν τήν μαλλώση. Έννοιωθε πώς δέν 
έκανε τίποτε κακό. μά πάλι ¿δείλιαζε·/, ¿δείλιαζε 
να τό ’πη.

Καί κάθε ’μέρα τό ίδιο' ή κόρη δέν ’μπορούσε νά 
κάνη χωρίς τόν τυφλό κΓ ό τυφλός δέν 'μπορούσε

Παραμύθια τΐίς άγιίπης 77

νά κάνη χωρίς τήν κόρη. Ή  άγάπη άρχισε νά γεν
νιέται καί νά μεγαλώνη ανάμεσα τους. Ό τυφλός δέν 
'μπορούσε νά ίόη τήν άσχημιά τής κόρης' μέ τά 
μάτια τής ψυχής έβλεπε μόνον τήν καλοσύνη της 
■/.' ή καλοσύνη της αυτή ήμερα μέ τήν ήμέρα έπλή- 
Οαινε. ¿μεγάλωνε τήν αγάπη του. Αϊ καί αν έπαιρ
ναν τό φώς τους για μια στιγμή τά μάτια του καί 
τήν άντίκρυζε! Πώς θά σκορπούσε μέ μιας ή άγά
πη του όλη.

Ή κόρη πάλι είχ' εύρη κάποιον πού είχε άνάγ- 
κηάπό τήν καλοσύνη της, μόνον, δυστυχισμένο·/, καί 
τόν έσυμπόνεσε καί τόν αγάπησε. Κρίμα ποϋ ήτον 
τυφλός! "Αχ νά 'μπορούσε νά του δώση πάλι τόφώς! 
νά ’μπορούσε άπό τά δυο μάτια της νά του δώση τό 
ένα. μέ τή χαρά Οά το/κανε. Κρίμα που ήταν τυ
φλός ! όλο αύτό είχε ’ς τόν νοΰν της καί τήν έτυ- 
ραννοϋσε. Καί ή μ.ητέρα της ποϋ τήν έβλεπε·/ έτσι 
πάντα λυπημένη, θαρρούσε πώς είχε καταλαδη, 
είχε μάθη τήν άσχημιά της κ ’έθλίδουνταν γ ι’αυτόν...

Μιά νύχτα ή μάννα κουρασμένη από τή δουλειά 
εκοιμούνταν καί ή κόρη ¿αγρυπνούσε. Πάλι εσυλλο- 
γίζουνταν τόν τυφλό κ ’ έκλαιγε ς τό προσκέφαλό της.

Άξαφνα άνοιγε·, ή γωνιά τού σπιτιού καί βγαίνει 
ή Καλή ΜοΤρα. Ή  κόρη έτρόμαξεν άμα τήν είδε ·/.’ 
έκανε νά φωνάξη, μ.’ αυτή τής έσφάλησε τό στόμα μέ 
τό χέρι καί τής είπε σιγά σιγά :

— Μονάχα έσύ ’μπορείς νά δώσης τό φώς ’ς τόν 
τυφλό. Πήγαινε άμ.α σβύσουν τάστρα καί πριν Ιβγη 
ό ήλιος τήν αυγή κάτω ς τόν τριανταφυλλένιο κάμ
πο καί σύναξε άπό τά τριαντάφυλλα τή δροσιά τής 
νύχτας 'ς τήν παλάμη σου. Αμα βρέξη τά μάτια 
του ό τυφλός μέ τήν δροσιάν αυτήν θά ξαναϊδή τό 
?ως τή: ημέρας. _

Είπ’αύτά ή Καλή ΜοΤρα καί χάθηκε μέσ’ 'ς τή 
γωνιά τοϋ σπιτιού.

Πεταχτή, χαρούμενη ή κόρη ξεκίνησε τήν αύγή 
αυγή καί πήγε ’ς τόν τριανταφυλλένιο·/ κάμπο. Μά 
έφθασεν άργάό ήλιος είχε βγή καί είχε πιή τή δροσιά 
τής νύχτας άπ’τά τριαντάφυλλα. Τοϋ κάκου ή δύστυχη 
κόρη ¿ξέσχισε τά πόδια καί τά χέρια της μ.έσα ’ς 
ταγκαθερά κλωνάρια. Δέν εύρήκε ούτε μιά σταλαγ
ματιά δροσιάς καί γύρισε ’πίσω καταματωμένη. Ό 
τυφλός δέν ’μπορούσε νά τήν ίδή. κι’ αύτή δέν ¿μαρ
τύρησε τίποτε. Μόνον ή μάννα της ξαφνίσθηκε πού 
τήν είδε καταξεσχισμένη καί καταματωμένη. Κ’ 
εκείνη τής είπε πώς ήθελε νά κόψη ένα τριαντά
φυλλο καί γλύστρησε ·/.’ επεσε ς τάγκάθια. Πάλι 
εδείλιασεΤνά ξεστομ.ίση τήν άλήθεια.

Τήν άλλη αύγή σηκώθηκε καί πήγε πάλι ς τόν 
τριανταφυλλένιο·/ κάμπο' τα άστρα είχαν σδυσθή καί 
* ήλιος δεν ειχε δγή ακόμη’ τά τριαντάφυλλα ήταν 
γεμάτα δροσιά. Έμάζεψεν όση χωρούσαν ή δύο πα- 
λάμαις?της καί κίνησε νά φύγη νά πάη γλήγορα τό 
γιατρικό. Μά άπό τή βιά της μπλέχθηκε 'ς τά κλω
νάρια καί γιά νά ξεμπλεχθη ¿χύθηκε ή δροσιά άπ' 
τα χέρια της. Πριν προφθάση νά μαζέψη άλλη ό 
ήλιος βγήκε καί τήν ήπιε άπ' τά τριαντάφυλλα. 
Πάλι άπαρηγόρητη γύρισε 'πίσω. μά δέν έχασε τήν 
υπομονή της' τήν τρίτη αύγή ’πήρε καί έφερε τή 
δροσιά 'ς τόν τυφλό.

Χωρίς νά 'πή τίποτε έβρεξε τά σδυστά μάτια του 
καί τού χάρισε·/ ευθύς τό φώς. 'Εκείνος ςτήν άνέλ- 
πιστη αύτή χαρά. τυφλωμένος άκόμη όχι άπ' τό 
σκοτάδι μ' άπό τό φώς. γεμάτος άγάπη καί εύτυχία 
¿πήρε κ'έσφιξε ς τήν αγκαλια του τήν καλή κόρη...

Τό βράδυ γύρισε ή μάννα της απ τή χώρα.Άμα 
π'άντίκρυσε τήν κόρη κόπηκε ή φωνή της' τής Κα
λής Μοίρας τά λόγια είχαν άληθέψη . . . .  ή κόρη 
της ή άσχημη είχε γείνη ή ώμορφότερη κόρη τού 
κόσμου! Τά μαλλιά της έπεφταν ςταίς πλάταιςτης 
σάν άναλυωμένο χρυσάφι, ή όψι της ήταν ολόδροση 
καί ροδοκόκκινη, τά χείλη χωρίζουνταν μέ γλυκό 
χαμόγελο, τά μάτια της άνοίγουνταν μεγάλα καί 
φωτερά, καί τό κορμί της ψηλό και λιγνό λυγοΰσε 
περήφανα σαν τό κυπαρίσσι.

Τί άλλο παρα ή άγάπη Οά είχε κάνη τό θάμμ' 
αύτό; Μα πώς; πώς ;

ΙΙρίν πάρη άνασασμό, πριν έλθη 'ς τά συγκαλά 
της καί ρωτήση. ή κόρη ¿χύθηκε μ.έ τά φιλιά ’ς 
τήν άγκαλιά της καί τής τά φανέρωσε·/ απ’ τήν αρ
χή ολα όλα. κλαίοντας μαζί καί γελώντας άπ' τή 
χαρά της.

Καλά, κόρη μου, είπεν ή μάννα συλλογισμέ
νη. μά ξέρει; ποιος ει·/' αύτός ποϋ σ' αγαπά;

— Καί τί μέ μέλει τάχα; δέν φτάνει πώς μ’ α
γαπά ;

Τήν ίδια ώρα τά πέταλα ένός άλογου άκούσθη- 
καν έξω ' ;  τό δρόμ.ο. Τ ' άλογο στάθηκε κ.Γ ο κα
βαλάρης πέζεψε καί κτύπησε τήν πόρτα:

— ’Άνοιξε, καλότυχη μάννα, τής ώμορφης καί 
τής καλής κόρης.

ΤΙ μάννα άνοιξε καί ’μπήκε μέσα ένας ώμορφος 
χρυσοντημένος λεβέντης' πήρε. φίλησε τό χέρι της 
καί τής είπε :

— Θέλεις να κάνης γυιό σου τό βασιλόπουλο ; 
’Εγώ είμαι ό τυφλός ποϋ είδε τό φώς του άπ' τήν 
άγάπη κι’ άπ’ τήν καλωσύνη τής κόρης σου. Μιά 
κακή μάγισσα μέ είχε τυφλώση καί μέ είχε διωγ
μένο·/ άπ’ τό βασίλειό μου. μιά καλή μ.άγισσα μοϋ 
δίνε: τώρα καί τό φώς καί τό βασίλειό μου ’πίσω.’..

Τό βασιλόπουλο 'παντρεύθηκε τήν ώμορφη καί 
τήν καλή κόρη. Ή  μάννα της δέν θέλησε νάρθή 
’ς τό παλάτι μαζί τους' έμ.εινε ’ς τό μοναχικό σπι
τάκι της εύτυχισμένη για τήν εύτυχία τής κό:ης της. 
Κάθε πρωί ή κόρη ήρχουνταν κ' έβλεπε τήν μάννα 
της πάντα ώμορφη καί πάντα καλή. Πέρασε καιρός 
έτσι.

Άξαφνα ένα πρωί' άνοιγε·, μέ μιας ή πόρτα τοϋ 
σπιτιού καί μπαίνει ή κόρη. Ά μα τήν ειδε ή μάννα 
της. ¿κέρωσε. Ήτον ή κόρη της αύτή ή τό παλιό 
φάντασμά της ! Τά μαλλιά της σάν λινάρι, ή όψι 
της χλωμή καί ζαρωμένη, τά χείλη της σκασμένα 
καί μαραμμένα. μικρά κι- αφώτιστα τα ματια της. 
καί τό κορμί της λιγνό καί άσαρκο τόσο πού σά
λευεν άπ’ τόν αέρα σάν ξεροκαλαμιά.

— Τί έπαθες, κόρη μου; ¿φώναξε μέ βραχνόφωνη 
ή μάννα.

Καί ή δύστυχη ¿κείνη μέ μιά φωνή ποϋ θα σπά- 
ραζε καί τήν πλειό άπονη καρδιά αποκρίθηκε:

— Δέν μ’ άγαπα πλειά !
Γ ε ο γγιο ε  Δ ε ο ε τν η ε .



Μ Ι Κ Ρ Α  Ζ Η Τ Η  M A T A

Γπάρχουσι ζητήματα τινα ψυχολογικά ή κοινω
νικά, τα οποία συνεχώς =πασχολ>οΰσι το ανθρώπινον 
πνεύμα. δον εχουσι ίο ώρισμενην καί αναμφισβήτητο·, 
λύσιν. Έκαστος κατά τήν ήλικίαν, τήν μόροωσιν. 
τήν τάξ'.ν, το φίλον, εις ο ανήκει, δίδει ιδίαν λύσιν. 
ήτ’.ς ου να τον νά εινε έν πολλοΤς ορθή. δυνατόν καί 
νά σφάλλη. Τά ζητήματα ταίτα δεν άπαιτοίσιν εί- 
Βικάς γνώσεις' εινε προσιτά εις πάντα εχονοα αί
σθημα καί κρίσιν.

Επ: τοιούτοιν τινών ζητημάτων ήθελήσαμεν /α 
προκαλέσωμεν των αναγνωστών τής Εσ τ ί α ς  τήν 
προσοχήν, τήν σκεψιν -/.α: τήν εν.ρρασιν γνώμης ώρι- 
σμενης, ελπιζοντες οτ; το τοιοίτο -/.αί ευχάριστο·/ καί 
διδακτικόν Ο’ άποβή εις τούς πολλούς.

Επι των προτεινομενων λοιπόν κατωτέρω ζητη- 
ματων παραχαλοί-ται οσοι έν. των αναγνωστών τής 
Εστ ί α ς  ευαρεστούνται ν ανακοινώσω!·. τήν γνώμην 

των. Ή γνώμη των ήμπορεΤ νά εινε καί ολως προ- 
σωπιν.ή. ήμπορεϊ να εινε ν.αί γνώμη ξένη, γνώμη 
συγγραοεως ή ποιήσου, τής όποιας το όρθδν αποΒε- 
•/εται ο άναν,οινών.

Έκαστος εΓνε ελεύθερος ν' άπαντήση εις εν ή εις 
πλείονα ζητήματα. ’Ανάγκη δε πάσα άπάντησις νά 
φέρη ώς υπογραφήν ή ψευδώνυμ ν ή δύο άρ-χιν.α στοι
χεία . Ιΐρδς αποφυγήν οϊαςδήποτε παρεςηγήσοως δεν

θά δημοσίευωνται πλήρη τά ονόματα τών αποστο
λέων.'Απαντήσεις οίνε δεν.ταί μέχρι τής εσπέρας τής 
1(1 μαρτίου ε. ε .  ανάγκη δε νά εινε γεγραμμεναι 
επί ίί.ίου τεμαχίου χάρτου, ν.αί όσον δύνανται ευανά
γνωστοι καί σύντομοι.

Αί επί έκαστου ζητήματος απαντήσεις θα παρα- 
δοθώσιν εις ένα έν. τών συντακτών τής Εστ ί α ς ,  θα 
δημοσιευθώσι δ’ αί διάφοροι εκθέσεις κατά τάςιν εις 
τά φύλλα τής Ε σ τ ί α ς  του απριλίου και μαίου, πε- 
ριλαμβάνουσαι καί τάς άςίας λόγου γνώμας εκ τών 
άποσταλησομενων καί τάς γενικάς σκέψεις και τα έπ 
αυτών συμπεράσματα εκείνου όστις θα διεςε/,Οη και 
μελετήση ταύτας πάσας.

Τά προτεινόμενα ζητήματα εινε τά εξής :
1) Ποια εινε ή σκληρότερα δοκιμασία εις ήν 3ύ- 

ναται νά ύποβληθή τίμιος άνθρωπος :
ί?) Είνε γλυκύτερον νά έλπίζη τις ή νά ένθυμήται: 
3) Ιΐρος ποιον ελάττωμα άνδρ'ος ν.αί ποδς ποιον 

έλάττωμ,α γυναικδς είσθε επιεικέστερος ;
I ) ΤΙ ζηλοτυπία προέρχεται μόνον εξ αγάπης καί 

εινε απαραίτητος ταύτης συνοδός ;
5) Τί προτιμάτε: εύμορφα μάτια ή εύμορφον στόμα;
6) Δϋναται να ύπαρξη άληθής φιλία μεταξύ αν- 

δρδς ν.αί γυναικδς οί'τινες εχουσιν όλα τά προσοντα 
όπως εμπνεύσωσιν άμοιδαϊον έρωτα :

Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ

ΑΝΑΑΕΚΤΑ
A'üijpáJ uJ oí ΐ ) β η π α ΐ ί ί  Έ ν σινί εκπαιδευτηρίω κω

φάλαλων του Λονδίνου παρεσταθησαν προ τινων ήμε
ρων. ενώπιον καί του λόρδου δημάρχου, σκηναί τινε; 
του ' Ρ ιχΰρΑον τ··ν I"■ τού δράματος του Σαικσπείρου. 
Οπό μαθητών του εκπαιδευτηρίου, δηλαδή Οπό μικ,οών
κωοαλάλων εκ γενετής. Ό πως υ.άθωσιν οί ύποκοιταί . 1 , τ · * ιτα μέρη των, ητο αναγκη να ΟιοαχΟωσι προηγουμένως,
κατα τό εν χρήσει σήμερον εκπαιδευτικόν σύστημα τών
κωφαλάλων, πώς νά προφέρωσιν έκάστην?λέξιν· καί
τούτο δεν ητο βεβαίως ευκολ.ον πράγμα, προκειμένου
περί κωφαλάλων, ο’ίτινες ουδέποτε ήκουσάν τ ι έφ’ όλης
τής ζωής των, ούοέ είξεύρουσι τί έστι ήχος. Καί όμως

έξετέλεσαν άριστα τά μέρη των, ώς βεβαιοϋσιν αί αγ- 
γλικαί εφημερίδες. Έν τέλει τής παραστάσεως κόρη τις, 
κωφάλαλος καί αϋτη, άπηύΟυνε προςλαλιαν πρός τούς 
Οεατάς, δ'.' ής εξέφραζε τήν ελπίδα ότι οί παριστάμε- 
νοι ήδυν ήθησαν να έννοήσωσι τους ύποκριτάς. καίτοι τό 
φυσικόν των ελάττωμα πολλά έφερε πρός τοίτο εμπόδια.

Ό  λόρδος δήμαρχος έδήλωσεν ότι ουδέποτε θεατρική 
παεάστασις ενεποί ησεν αϋτώ τόσον βαθείαν έντΰπωσιν. 
όσην ή παοάστασις αϋτη τών κωφάλαλων. Ί'ώ δντι δε 
ή παραστασις αϋτη δύναται νά ΟεωρηΟή ιός θρίαμβο: 
πλ ήρης τής νέα; μεθόδου, τής φωνητικής, ητις ουχί απο 
μακρού χρόνου είσ ήχθη εις τήν εκπαιδευσιν τών κωφα
λάλων, αντικαταστήσασα την μέθοδον τής μιμικής. Εί
ναι γνωστόν ότι οί πλείστοι τών κωφαλάλων είναι εκ 
γενετής κωφοί μόνον, δεν δύνανται δε να όμ.ιλήσωσι 
διότι ένεκα τού ελαττώματος των τούτου δεν εμαθον να 
διαρθρώσι τα ; λέξεις. Ά λ λ - ή φιλανθρωπία, επιδοθείσχ 
τό πρώτον πρό ενός περίπου χ’ιώνο; εις την εκπχίδευ- 
σιν τών κωφάλαλων δια τής μιμικής, κχτώρθωσεν επ 
εσχάτων ϋπεενικήσασα διά τής τέχνης πχντοίκ προς- 
κόμματα ν' αναπληρώση έν μέρει παρ' αΰτοΓς τό χά
ρισμά της φωνής.

A'nipfvíioi· · κ νασι«ΐ|;Η(ΐΓ·«. ’II χρν,V';’  :ου χάρ
του κατέστη τοσοΰτον ποικίλη εις τού; χρόνους ήμών. 
ώστε ούδε'ις βεβαίως θ' άπορήση μανθάνων ότι μετά τά 
χάρτινα παράθυρα καί του; χάρτινους τροχού; τών σι
δηροδρομικών αμαξών κχτεσκευάσθη και χάρτινον κα- 
φενεΓον. Τό πεοίεογον τοϋτο καφενεΓον εύρίσκεται εν 
Άμβουργω. έν τώ άκρω τής προκυμαία; ΙΙέτερσεν. ()ί 
τοίχοι Χυτού αποτελούνται εκ διπλού στρώματος να
στόχαρτου. τού όποιου τό μ.εν πρό τά ένδον μέρος είναι 
ε'αβεβαπτισυ.ένον εί: αλεξίπυοον τό δε π:ό; τα εκτο; εις

Σημειωθείς

άλέξυγρον ύλην· έσωτερικώς είναι έπενδεδυμένοι οί τοί
χοι καί διά λεπτών ξύλινων σανίδων πρός διατήοησιν 
θερμότητος. Οί τοίχοι καί ή στένη στερεούνται διά σι
δηρών ράβδων ούτως, ώστε εύκολώτατα δύναται νά λυθή 
εντός βραχέος χρόνου δλον τό κατασκεύασμα καί να 
τοποθετηθή εις άλλο οικάπεοον. Έ  αίθουσα τού καφε
νείου εχει μήκος 30 μέτρων καί πλάτος εξ, χωοοϋσι ί'  
άνέτως εν αυτή 150 καφεπόται· φωτίζεται δε διά δώ
δεκα παραθύρων τά οποία έχει εις τήν πράσοψιν καί 
τεσσάρων φεγγιτών εν τή  στέγη,

7/ ύ ι ' ι ι . Ι η τ ά α ι  χα.-ζζο^όγηί· ζοΐι χ η σμ ον  είναι ή 
κατασκευαζομένη έντοίς μεταλουργείοις τού Άλςβρυκν 
τήςΙΓερμανίας. "Οπως ο έκ ταύτης έκπεμπόμενοςϊκα- 
πνό; διασκεδάζηται εις τά ανώτατα στρώματα τού άέ- 
ρος καί μή αολ,ύνη τον εισπνεόμενον ύπό τών ανθρώ
πων αέρα. θα εχη ύψος 140 μέτρων, καί άνοιγμα εις 
τήν κορυφήν τριών μέτρων διαμέτρου.'!I τεραστία αύτη  
καπνοδόχος θά στηρίζηται εί; τετράγωνον βάθρον, τού 
όποιου έκαστη πλευρά θά εχη μήκος 12 μέτρων. ΙΙρός 
οίχοδοαήν θά χοειασθώσιν εξ έκαττομμύρια λίθων! Δευ
τέρα κατά τό μέγεθος είναι καπνοδόχος τις εν Γλα- 
σκόβη τής Α γγλίας, εχουσχ ύψος 138 μέτρων.

Τίι ζ π ι σ χ ιπ ζ ή ρ ια  καθώς καί τά  αγγελτήρια τών 
μνηστειών καί τών γαμων, ώς συνειθίζοντχι εν Αγγλία, 
(όπου ταϋτχ είνε διπλά συνδεόμενα διά μεταξωτής ται
νίας) είνε έιοεύοεσις τών Κινέζων. Έν Κ ίνα τα επι
σκεπτήρια είναι έν κοινοτάνη χρήσει άπό τών χρόνων 
τής δυναστε'χς Τόγκ, ήτοι από δώδεκα αιώνων. Λιχ- 
τηροϋσι οέ καί σήμερον ακόμη τό παλαιόν των σχήμα· 
ήτοι είναι μέγιστα φύλλα χάρτου, χρώματος ανοικτού 
κοκκίνου. Τά δ' αγγελτήρια τώιν άρραβώνων αποτε
λούνται εκ δύο φύλλων χάρτου, συνοεδεμένων διά με
ταξωτού ερυθρού σειρητίου' εγγραφονται δ’ εν αυτοϊς 
τά ονόματα τών μελλονύμφων καί διάφοροι άλλα·, ει
δήσεις περί τή ; τελετή; τών αρραβώνων.

7« χ ρ ι ’ι μ ' ΐ τ α  κα ί ύ Λη'ίη. Ήρώτησάν ποτε τον 
διάσημον μελοποιόν Γλούκ τί αγαπά περισσότερον εις 
τόν κόσμον.—Τρία πράγματα, άπεκρίθη εκείνος. Πρώ
τον τά χρήματα, δεύτερον τόν οίνον καί τρίτον τ ήν δό
ξαν. Ιΐαντες οιεμαρτυρήθησαν άκούσαντες τήν βεβαίω- 
σιν τούτου. — Πώς είναι δυνατόν ποτε. ειπον. νά προτι
μάτε τά χρ ήματα καί τόν οίνον άπό την δόξαν. Λεν 
είναι, αλήθεια, Γλούκ. Λέν τό λέγετε είλικρινώς.— 
Ειλικρινέστατα. Μί τά χρήματα άγοράζω οίνον, ό οίνος 
ζωογονεί τό πνεύμα μου, καί τό πνεύμα μου με κά- 
μνει ένδοξον. Λυτή είναι ή αλήθεια.

X Ρ Ο'Ν I Κ Α
'Ε πιστημονικά. — Κατά τόν προσεχή Μάρτιον θα 

γεινη έν Λονδίνω εκθεσι; τών αντικειμένων όσα ό 
Στανλεύ απεκόμισεν έκ τής εις 'Αφρικήν αποστολής του.

— Έγένετο έν Μόσχα ή έναρξις τού αρχαιολογικού 
συνεδρίου ύπό τήν προεδρείαν τού μεγάλου δουκός Σέρ
γιου Άλεξάνδροβιτς

Ί'ίλολυγικά. — Ή εν I Ιαεισίοις ’Ακαδημία τών η
θικών καί πολιτικών επιστημών έν πανηγυρική συ
νεδριάσει άπένειμεν εις τόν ΐίαρθελεμύ Σαιντιλαίρ ά- 
ναμνηστικόν μετάλλιο·/, κοπεν εις τιμήν αύτού, επί 
τή συμπληρώσει πεντηκονταετηρίδος άπό τής εκλογής 
του ώς ακαδημαϊκού. Ό  πρόεδρο; τής 'Ακαδημίας 
προςφωνών αύτω. κατέληξεν ευχόμενος ίνα ό γηραιό; 
ακαδημαϊκός ζήση επί ικανόν έτι χρόνον, όπως χπο- 
περχτώση τήν μεταφρασιν τού Άριστοτέλους καί τα 
υπομνήματα εις τόν Ελληνα φιλόσοφον, έργα τιμώντα 
αλ·ηθώς τήν οιλοσοφίαν.

— Έξεοόθη νεον μυθιστόρημα τού Γάλλου ποιητοϋ 
Ιωάννου 'Γισπέν. έπιγρχφόμενον ό Νεώτερο; αοελ-

φσς | Κ,. ιώ,ιΐβΐ).

Νεκρολογία—  Απέθχνεν εν Βενετία κατ' αϋτά? 
ό διάσημο; ψηφοθέτης 'Αντώνιος Σαλβιάτη. Γεννηθείς 
εν Βικεντία τώ 1810  εσπούδασε νομικά καί έπεδόθη 
εις τό δικηγορικόν επάγγελμα. 'Αλλα κατά τ ι ταξεί- 
διόν του εις Ρώμην ιδών πλουσίχν τινα συλλογήν με
σαιωνικών ψηφοθετημάτων, συνέλαβε τήν ιδέαν νά έρ- 
νασθή πρός αναγέννησιν τ ή ; ψηφοθετικής έν 'Ιταλία, 
έπανελθών 3' εις Βενετίαν ίδρυσεν έν τή νησϊδι Μου- 
οάνω κατάστημα πρός κατασκευήν ψηφοθετημάτων 
επιτυχών δ' εν ταίς πρώταις αποπείραι; του, επεξέτεινε 
τχς εργασίας του, καί νΰν τα ψηφοθετήματα αΰτοΰ ό- 
νομαστα γενόμενα κοσμοΰσι πολλάς εκκλησίας καί μου
σεία καί αλλα δημόσια οικοδομήματα ού μόνον έν 'Ιτα
λία, αλλά καί έν 'Αγγλία καί έν Γαλλία.

— Έν ηλικία 73 έτών απέθανεν εν 'Αγγλία ό ια 
τρός σίρ Ούίλιχμ Γκοϋλ ΜίιιΙΙ), όστις, θεραπεύσας τώ 
1871 τόν πρίγκιπα τής Ούαλλίας από δεινής νόσου, 
εςηυγενίσθη γενόμενος βαρωνέτος καί οιωρίσΟη έκτα
κτο: ιατρός τής βασιλίσσης. Ό Γκοϋλ συνεγραψε πολ
λά ιατρικά συγγράμματα, ών σπουδαιότατα θεωρούν
ται τά περί υποχονδρίας καί περί παοαλύσεως.

— Έ ν προβεβηκυΐα ηλικία απέθανεν ό Λουδοβίκο; 
Άνέλλης, ελληνιστές καί ιστοριογράφος, όστις ευπα
τρίδης ών τό γένος ητο εκ τών ενθερμοτατων δημοκρχ- 
τικών,καί ίερεύς ών ητο συγχρόνως αντικληρικός σφάδοα. 
Έγεννήθη τώ 1813 έν Λόδη, έδίδασκε δέ φιλοσοφίαν 
έν τώ γυμ.νασίω τής πάλευις εκείνης καί μετέφρασε·/ 
ίταλιστί τόν Δημοσθένη·/ προτάξας τής έκδόσευ/ς αύτού 
εισαγωγήν περί τής πολιτικής καταστάσεως τών 'Α
θηναίων. Ό τε δ' έξερράγη ή  έπχνχστχσις τού 1848, 
μετέσχε τού άγώνος, χρηματίσας καί μέλος τής έν 
Λομβαρδία προσωρινής κυβερνήσεως. Μετά τήν κατα
στολήν τής επαναστάσεως ύπό τών αυστριακών κα- 
τέφυγεν εις ΙΙεδεμόντιον, προσαρτηθείσης οε κατόπιν καί 
τής Λοαβαοδίας εις τό ’Ιταλικόν Βασίλειον άποκατε- 
στάθη έν Μεδιολάνοις. Έξέδωκεν εξάτομο·/ ιστορίαν τής 
Ιταλίας από τού 1813 μέχρι τού 1807 καί δίτομο·/ 
Ιστορίαν τής εκκλησίας, αφορισθείσαν ύπό τού Παπα.

ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ
ΊΙ //»β.ίγπρα. Χαριεστατη είκών τού ζωγράφου Λεί- 

λιτζ ενθυμιζουσα τό γνωστόν δημώδες άσμα τής Βουλ- 
γάρας :
Άπό μικρός ώρφάνεψα 'πό μάνα καί πατέρα, 
κ·.' απο μικρός 'ς τήν ξενιτειάν έβγήκα νά δουλέψω 
κ ’ επήγα καί ρογιάστηκχ σέ μια κυρά Ιίουλγάεα. 
Διόδεκα χοάνου; έκαμα 'ς τά μάτια δεν τήν ειοα 
κ;' άπό τους δώδεκα 'μπροστά τήν είδα, τήν ξανάειοα 
Μιά 'μέρα χντικρυθήκχμε σε μ ιά  μηλιά τού κήπου, 
βγήκ’ ή κυρα πό τό λουτρό κ ’ έγώ από τό μπαρπέρη.
— Δός μου, κυρα, τη ρόγα μου, δός μ.ου τή δούλεψί μου, 
γ ια τ ’ οί δικοί μ.ου μωγραψαν να πάω νά μέ παντρέψουν.
— Αν σώγραψαν για πανδρεια εγω θα σε 'παντεέ'άω. 
από ταίς τρεί; κοπέλλαι; μ.ου διάλεξε ποια σ' άρεσε·., 
θέλεις τή ρούσχν έπαρε, θέλεις τήν μαυρομμάτα, 
θέλεις πάρε τή γαλανή, πού είν άσπρη σάν τό γάλα.
— Δε θελω κόρ·η γαλανή, δέ θέλω μαυρομμάτα.
Ο έΛ ω κυρά σγουρόμαλλή. θέλω καγγελοφρύδα. 
πώχει τής χήνας τό λαιμά, τής πέρδικας τά  μάτια, 
θελω την ώμορφη κυρα πού μέ γλυκοκυττάζει
καί μ ’ εχ ει σκλάβο δουλευτη τόν κήπο τής αυλής της

Εΐχησ ΐ ' ’χτί'>' ',φοη η ί χ ΰ ι . 11 οικία αύτη ήτις δύναται 
να αριθμ,ηθή μεταξύ τών μεγάλων έργων τή ; συγχρό 
νου, αρχιτεκτονικής ώκοδομήθη ουχί πρό πολλού :·/ 
Μιννεαπόλει τής Άμεεικής. Κί’/ε όλη εκ λίθων καί σί
δηρου. έχε: ύψος πεςίπου I 17 μέτρων κα! περιέχει 728 
οωματιχ. ΊΙ ανχβασις γίνεται δ·.’ ανελκυστικών μη
χανημάτων.
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Ï Ï A  N T O  I A
Εν Ευρώπη καλλιεργούνται 4200 είδη άνΟέων εκ 

των όποιων μόνον 4211 ήτοι άχριβώ; τό δέκατον εΐ''χι 
εύοσμα

— ΤπελογίσΟη ότι εν ταΓ; Η νωμένα:; Πολιτεία!; 
ύπαρχουσι 3,000.000 μελισσοτοοφεΓχ άτινα παράγουσι 
έτησιως 120,000,000 λίτρα; μέλιτος άξια; 3,000,000

— Πλέον των 50,000 γυναικών είναι υπάλληλοι έν 
Λονδινω.

— Εν άντίτυπον του «Μιργιλίου» τη; πρώτης έκδο
τε ω ; επωλήΟη έσχάτω; αντί 1000 λιρών στερλινών.

— Ή πρώτη πςαςι; πολιτογραφήσει«; έγένετο κατά 
-ό έτος 1437.

— Ή ήμερησία έφημερί; τον Λονδίνου « Καιροί » 
απολααβανει έτησιως μόνον από τήν στήλην των γεν

νήσεων, γάμων καί άποβιώσεων 9,000  
λίρας στερλίνας.

— Έν 'Ινδία·.; άπ'ο τοΰ έτους 1880  
μέχρι τοΰ 1887 καί τούτου συμπεριλαμ
βανομένου απέΟανον ποοσβληθέντες ύπό 
των δφεων 159,051 άνθρωποι.

— Έν Μαγκεστρία καταφΟάνουσι καθ' 
εκάστην 1,600 αμαξοστοιχία:.

— Ό Σάχης τής Περσίας έχει 21 
θυγατέρας.

— Ό  έλ.έφας δύναται να φέρη επί 
τής ράχεώς του βάρος τριών τόννων.

— ΈφορτώΟη τελευταίως έν Λίβερ- 
πουλ επί άτμβπλοίου καί μετεφέρθη εί; 
ΛονδΓνον αξιοσημείωτου φορτίον. Συνί- 
σταται τοΰτο έξ 873 τεμαχίων αργύρου 
ζυγιζόντων 24τόννους άξια; 166,000λι-

οί κλέπται δεν συνελήφβησαν.

1Ρ Ε Ι 1 Γ Ν Ο Ι ί Ι  Κ Α Θ ’  Ε Β Δ 01Α Δ Α
ΈκεΓνοι οϊ όποιοι πςοτοέοουν προΟύ- 

μωςτας τ ε λ ε υ τ α ί α ς  ρανίδας τοΰ αΐ- 
μ.ατός των. εινε συνήθως πολύ φειδωλοί 
εί; τας ποώτας.

*
II άόιαφορία εινε ή χειροτέρα μυω- 

πία.
*

Περισσοτέρου; εχθρούς κάμ.νει κανείς 
μέ τά προτερήματα παρά μέ τά ελατ
τώματα του.

Ε Δ Π  Κ Έ Κ Ε Ι
Π η ι ί ι χ ή  ιι π  ή ν τ η σ ι ΜΙ μήτηο πρό: 

τον μικρόν Μιυ.ήν : — ΙΤοτέ, παιδί μου. 
να μην αφίνης γ ι' αύριο δ:ι ημπορεΓ; 
νάκάμη ; σήμερα. Ό  Μ ιμής: — Τότε. 
μαμά, οό; μου νά φάω σήμερα όλαις τής 
καραμέλαις ποΰ μοΰ φύλαξες γ ι ’ αΰριο.

' Εττιστο.ίτι ι ρ η ι - η ζ η ΐ ί ; Σεβαστέ μ,ου 
πατέρα . . . Μή νομίσης πώς τά χρήμα
τα ποΰ μοΰ στέλλεις τά δίδω εις τοΰ; 

δανειστάς μου. Σοΰ δίδω τον λόγον τή ; τιμής μου ότι 
τά έξοδεύω διά τάς άνάγχας μου καί ουτε μίαν δραχ
μήν όέν έπληρωσα οια τα  χρέη μου.

ΜΙΑ ΙΥΜΒΟΤΛΗ Μ8’ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
, ΐ ί  ι -φημερ'ι^η χ η ί  α ' γ ι η γ ί τ τ ρ ι ι . Τί Οέ/.ετε φύλλα 

κισσού καί λουτρά ; Άρκοΰν ούλλα ... εφημερίδων ά- 
πλούστατα δια να ιατρεύσουν τά ; χιονίστρας. Τυλίξα
τε τό πασχον μέλος έντός τεμαχίου εφημερίδα; καί 0* 
ίόήτε αν εινε τόσον άστειον τ'ο πράγμα όσον φαίνεται 
κατ’ άρχάς. Τ'ο χαρτίονδέν εμποδίζει νά φορέσετε πε
ρικνημίδας καί υποδήματα, αν αί χιονίστρα! εινε εις 
τοΰ; πόδα;.

Ε ΙΚΟ Π Ο ΚΤύ ΡΟ Φ Ο Σ ΟΙΚΙΑ

Ιω; 4,000,000 λιρών στερλινών καί κηρόν άξια: 200. 
000 λιρών.

— Ό  αριθμό; των κατάτό παρελθόν ετο; γενομένων 
αυτοκτονιών εν τα ι; Ήνωμέναι; πολιτεία;; άνεβιβάσΟη 
ει; 7000. Των αυτοκτόνων τόπλεϊστον μέρο; άνήκε εί; 
τήν γεωργικήν τάξιν.

— 100,000 άτομα έπασχολοΰνται έν τή ταχυδρο
μική ύπηρεσία τοΰ Λονδίνου.

ΕΝ Λ β Ι Ι Ν Λ Ι ! :  Ε Κ  Τ Ο Τ  Τ Π Ι Ο Π ' Λ Ψ Κ Ι Ο Ι '  T U N  K A T A S T H M  H O N  Α Ν Ε Σ Τ Η  Κ Ο Ν Χ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ι Δ Ο Υ  1 8 9 0  -  3 0 3 8


