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ΤΑ ΕΡΕΙΠΑ ΤΗΣ ΔΑΥΛΙΔΟΣ ΕΝ ΤΗ
ΠΕΔΙΑΔΙ ΤΗΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ.

(Μετά εικόνα;, δρα σελ. 193.)

Π
ΑΡΑΘΕΤΟΜΕΝ σήμερον εικόνα παριστώσαν 
-ά σωζόμενα ερείπια τής άρχαίας άκρο
πόλεως τής Δαολίδος, πόλεως έκ των 
επισημότερων τής αρχαιότητας. Η πεδιας τής 

Χαιρωνείας είναι μία τών ίστορικωτέρων έν τώ 
κόσμω πεδιάδων, και ό σήμερον έπισκεπτόμενος 
τά έρημα έκεΐνα μέρη, δέν δύναται νά φαντασθή 
δτι ένταύθα διεδραματίσθησαν συμβάντα, κατα
πληκτικήν σχόντα έπιρροήν έπί τής τύχης τής 
πατρίδας ήμών.

Εύρισκόμεθα έν τή πεδιάδι έν ή έν έτει 447 
πρ. Χρ. συνεκροτήθη αιματηρά μεταξύ Βοιωτών 
και ’Αθηναίων μάχη, καθ’ ήν άνεδείχθησαν νι
κήτα; οί πρώτοι· πατούμεν έδαφος, έφ’ ού Φί
λιππος ό Μακεδών, ό μεγαλεπήβολος βασιλεύς, 
ένίκησε κατά κράτος τούς ’Αθηναίους καί τούς 
Θηβαίους έν έτει 33S πρ. Χρ. ό τών Ρωμαίων 
στρατηγός Σύλλας περιφανή ήρατο νίκην κατά 
τοϋ ’Αρχελάου, στρατάρχου τοΰ Μιθριδάτου. 
Άρκοΰσι τά συμβάντα ταϋτα, δπως καταστήσωσι 
χώραν εις αιώνα τόν άπαντα διάσημον.

Τό φρούριον τής Δαυλίδος έθεωρεΐτο 
εις τήν αρχαιότητα άπόρθητον — καί δμως καί 
τό ισχυρότατου φρούριον δέν αντέχει διά παντός 
εις προσβολάς ισχυρών έχθρών. Άπόδειςις τού
του είναι δτι οΰ μόνον ό Ξέρξης έκυρίευσεν 
αυτό, άλλά καί ό Μακεδών Φίλιππος, μετά τήν 
έν Χαιρωνεία νίκην, θέλων νά καταρρίψη καί 
τό τελευταίου προπύργιου τώυ έναντίων του, 
έκυρίευσεν αυτό έκ δευτέρου καί κατέσκαψεν. 
'Έκτοτε τό φρούριον δέν έπεσκευάσθη πλέον καί 
έμεινεν εις ήν σήμερον σώζεται κατάστασιν.

Έν τή θέσει ταύτη ευρισκόμενος πρό δλίγων 
έτών ξένος τις περιηγητής, ενθουσιώδης τής άρ
χαιότητος θαυμαστής, έγραψεν έν τώ ήμερολογίω 
του τάς άκολούθους λέξεις, ας μεταφέρομεν "Τά 
βλέμματα ήμών έπιβλέπουσι χώραν έμπλεων 
μελαγχολίας καί πένθους καί ανακαλούσαν εις 
τήν μνήμην ήμών τήν καταστροφήν, έν η κατέ- 
πεσεν ή 'Ελληνική έλευθερία. ’Όπισθεν ήμών 
έγείρονται οι άπότομοι, άγριοι καί φαιόχροοι 
βράχοι, έφ’ ών έκτίσθη ή άρχαία τής Δαυλίδος 
άκρόπολις· προ τών ποδών μας δέ εκτείνεται 
λίθινη, ούτως είπεΐν, θάλασσα, τό ιστορικόν πε- 
δίον τής έν Χαιρωνεία μάχης, τό όποιον άλλοτε 
«ομοίαζε πρός τάς εύφορους τής Σπάρτης καί 
τής Μεσσηνίας πεδιάδας καί σήμερον κεϊται 
έρημον καί έγκαταλελειμμένον καί καλύπτεται 
έν μέρει υπό έλών . . . ’Εκεί πλησίον έκρέει 
έξ άρχαίας κρήνης ύδωρ νοσώδες καί βορβορώ- 
δες, είσέρπον ύπό τά λείψανα άρχαίων τειχών 
καί κατακειμένων κιόνων... Ή δλη χώρα 
φέρει τόν τύπον θλιβερού μεγαλείου, καί είναι 
ή τελευταία σελίς τού μεγάλου βιβλίου, ού ό 
Μαραθών είναι ή πρώτη . . . Ήτοιμαζόμεθα 
ν’ άναχωρήσωμεν, δτε γέρων απόμαχος, ισχνός 
και άδοντος, μάς ήνοιξε τήν θύραν μικράς έκ
κλησίας, έν η διεκρίνομεν διά τού έπικρατοΰντος 
σκότους τεμάχιά τινα κιόνων καί μαρμάρινον 
έδώλιον, δπερ ό φύλαξ ύπέδειξεν ήμΐν ώς τόν 
θρόνον τοΰ Πλουτάρχου. Γνωστόν είναι 
δτι ό μέγας ιστορικός έγεννήθη έν Χαιρωνεία, 
τό δέ όνομα αύτοΰ είναι τόσον γνωστόν ένταύθα, 
ώς καί τά όνόματα τών ήρώων τής ‘Ελληνικής 
έπαναστάσεως .: . Εις τήν έρώτησίν μας, άν οί 
παΐδες τοΰ σχολείου έγνώριζον τά συγγράμματα 
τοΰ Πλουτάρχου, ό αφελής δημοδιδάσκαλος έκά- 
λεσε μικρόν παΐδα, ώς δωδεκαετή, δστις μέ 
ομμα πλήρες ζωηρότητος καί εύφυίας άπήγ- 
γειλεν έν καθαρευούση ελληνική γλώσση τό 

χωρίου τοΰ Πλουτάρχου, έν ώ περιγράφεται ή 
νίκη τοΰ Σύλλα κατά τών στρατών τοΰ Μιθρι- 
δάτου . . . Καθ’ δλην τήν ‘Ελλάδα, ή τουλά
χιστον εις τά μέρη έκεΐνα, ένθα δέν προεξάρχει 
ή ’Αλβανική φυλή, μέγας διατηρείται ό θαυ
μασμός πρός τούς ένδοξους άνδρας τής άρχαιό
τητος. Παρά τώ έλληνικώ λαφ, τώ έξόχως τήν 
ισότητα άγαπώντι, ζών ό άνθρωπος καταδιώκεται 
καί συκοφαντεΐται, άποθανών δμως θαυμάζεται 
καί τιμάται. Καί εί; τά μικρότερα χωρία εΐ- 
δομεν έντελώς άπαιδεύτους χωρικούς, γνωρί
ζοντας δμως τό όνομα μεγάλου συγγραφέα);, 
γεννηθέντος έν τώ χωρίω αύτών πρό δισχιλίων 
έτών, ή στρατάρχου νικήσαντος νίκην περιφανή. 

’ Αν καί ή αρχή τού τοιοότου αισθήματος άπο- 
δεικνύη μεγάλην εθνικήν φιλαυτίαν καί υπερη
φάνειαν ίσως ύπερβολικήν, ούχ ήττον δμως είναι 
τά μάλιστα χαρακτηριστική, καί λαός, τοσοΰτον 
θρησκευτικώς λατρεύων το παρελθόν είναι βε
βαίως άξιο; νά 'ν,ΐ'ί, έν τφ μέλλοντι.”

Η ΕΝ ΑΓΓΛΙΑι ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ.

(CHURCH CONGRESS.)

Ύπό τοϋ

’Αρχιμανδρίτου ‘Ιερωνύμου Μυριανθέως.

έπικρατοΰσαν έν τή ’Αγγλική Έκ- 
ησία μεγάλην θρησκευτικήν ζωήν τεκ- 
ριοΐ καί ή κατ’ έτος έν τινι πόλει 

τοΰ ήνωμένου Βασιλείου συνερχομένη γενική 
’Εκκλησιαστική Σύνοδος (Church Congress), 
εις ήν λαμβάνουσι μέρος παντός βαθμού κληρι
κοί καί πάσης τάξεως λαϊκοί καί συζητοΰσι περί 
διαφόρων ζητημάτων τής ήμέρας έχόντων σχέ- 
σιν πρό; τήν θρησκείαν.

Εφέτος ή έν λόγφ γενική έκκλησιαστική 
σύνοδος συνήλθεν έν τή πόλει Carlisle τή 
30 Σεπτεμβρίου καί διελύθη τή 3 ’Οκτωβρίου. 
Τή 2 καί 3 ’Οκτωβρίου συνεζητήθησαν καί δύο 
θέματα λίαν ενδιαφέροντα καί διδακτικά δι’ 
ήμάς τούς ’Έλληνας, τό περί τών θρησκευτικών 
καθηκόντων τής ’Αγγλία; πρός τήν Αίγυπτον, 
καί τό περί τών ωφελημάτων τής προνομιούχου 
θέσεως τής ’Εκκλησίας. ’Επ’ άμφοτέρων τών 
θεμάτων τούτων ώμίλησαν πολλοί διακεκριμένοι 
κληρικοί καί λαϊκοί, άλλ’ οί μάλλον διαπρέ- 
ψαντες ήσαν ό πρεσβύτερος G. Β. Howard, ό 
Λόρδο; Καρνάρβων καί ό έπίσκοπος τής Ούϊγ- 
κεστρίας Βράουν. Έκ τών σπουδαίων λόγων τών 
άνδρών τούτων άποσπώμεν τεμάχιά τινα, καί 
δή έκεΐνα, όσα δύνανται μάλλον νά διεγείρωσι 
τό ένδιαφέρον καί τήν φιλομάθειαν τών ανα
γνωστών τοΰ ' Εσπέρου”.

Ο πρεσβύτερος Howard άφ’ ού ώμίλησεν 
έν εκτασει περί τών Κοπτών έν Αιγύπτιο, προσ- 
έθηκε τά ακόλουθα περί τής ήμετέρα; ’Εκκλη
σίας ■ ' Δέν δυνάμεθα, δέν όφείλομεν νά δοκιμά- 
σωμεν, δπως διά τών σχέσεων ήμών πρός τήν 
’Ορθόδοξον Εκκλησίαν έν Αίγύπτω άποκατα- 
στήσωμεν τήν ένωσιν μεταξύ τής ‘Αγίας άνατο- 
λικής έκκλησίας καί ήμών;

’Αλλά πρός τοιοΰτον σκοπόν όφείλομεν νά 
χωρήσωμεν έχοντες άνά χεΐρα; τάς 'Αγίας 
Γραφά; καί τό πρώτον Σύμβολον τοΰ χριστια
νισμού. Έλάλησα περί τής ύφ’ ήμών διατηρή- 
σεω; τοΰ παρεισαχθέντος εις τό Σύμβολον Fi

lioque· δτι ένταύθα έγένετο προσθήκη ούδεμία 
υπάρχει αμφιβολία, άληθώς είπεΐν ούδέποτε τό 
τοιοΰτο διημφισβητήθη. ’Εγώ αυτός δύναμαι 
νά παραπέμψω εί; εν χειρόγραφον, γενόμενον 
1000 σχεδόν έτη πρό τή; γεννήσεως τοΰ Λου
θήρου, έν φ το Filioque δέν ύπάρχει. Εύρί- 
σκομεν ίχνη τής διδασκαλίας ταύτης πολύ πρό 
τών χρόνων τού βασιλέως ‘Ριχάρδου (Richard), 
αλλα πότε καί ποΰ καί ύπό τίνος τό πρώτον 
είσήχθη εις το Σύμβολον το Filioque, άγνοοΰμεν. 
Βαθμηδόν είσήχθη εί; τήν δύσιν. καί έπί τέλους 
γενόμενον παραδεκτόν ύπό τής έκκλησίας τή; 
Ρώμης, ύπεστηρίχθη έπειτα ύπ’ αύτή; έμμα- 

νώς. Έκ τής Ρώμης έκληρονομήσαμεν καί 
ήμεΐς αύτό, καί έπί τής Μεταρρυθμίσεως πι
θανώς παρεωράθη ή προσθήκη, διότι δέν ήτο 
έκ τών άμφισβητουμένων τότε, καί οΰτω μένει 
έν τώ ήμετέρω Εύχολογί<·) μέχρι τής σήμερον.

Όταν άναλογισθώμεν, δτι ή προσθήκη αυτή 
έγενετο εις αύτήν τήν ακριβή γλώσσαν τοΰ με
γάλου Συμβόλου τοΰ χριστιανισμού καί δτι ή 
δόξα ήν περιέχει άναφέρεται εις αύτήν τήν 
ούσίαν ένός τών προσώπων τής ‘Αγίας Τριάδος, 
αποβαίνει αδύνατον νά διαμφισοητήσωμεν τήν 
μεγάλην αύτής σπουδαιότητα. Τό θέμα περί 
τής φύσεω; τή; Ηεότητο; όφείλομεν νά δια- 
πραγματευώμεθα μετά μεγίστου φόβου καί σε
βασμού, καί νά περιοριζώμεθα εις δ,τι αύτό; ό 
θεός άπεκάλυψε περί εαυτού. ΊΙ έν Έφέσω 
Οικουμενική Σύνοδο; άπηγόρευσε πάσαν προσ
θήκην εις τό Σύμβολον τής Χικαία; (πρ. 6).

11 έν Χαλκηδόνι Οικουμενική Σύνοδος, άφ’ ού 
άνέγνω τό Σύμβολον ώς είχε τότε, δηλαδή άνευ 
τοΰ Filioque (καί τούτο πολύ μετά τήν έμφά- 
νισιν τή; διδασκαλίας περί τής διπλής Έκπο- 
ρεύσεως εν τε τή ανατολή καί τή δύσει), διε- 
κήρυξεν, δτι έκδιδάσκει τό τέλειον ώς πρό; 
τόν ΙΙατέρα, τόν Υιόν καί τό 'Αγιον Πνεύμα, 
καί έξήνεγκεν ανάθεμα ή καθαίρεσιν κατά παντός 
δστι; ήθελε τολμήσει νά προτείνη, συντάξη, 
πρεσβεύση ή διδάςη άλλην πίστιν. Καί ή ’Ανα
τολική Εκκλησία διεμαρτυρήθη πάντοτε εύστα- 
θώς κατά τής προσθήκης ταύτης.

Ο λαμβάνων πάντα ταΰτα ύπ’ δύει ευκόλως 
πείθεται πόσον σοβαρόν πράγμα υπάρχει ή πε
ραιτέρω διατήρησις τής προσθήκης. Δέν τολμώ 
ν’ άποφανθώ, δτι διδάσκει τι μή άληθές · πράγ
ματι δμως δέν αποτελεί μέρος τοΰ Συμβόλου. 
Δέν δύναται, νομίζω, νά στηριχθή ύπό βεοαιο- 
τάτων μαρτυριών τής Γραφής, διότι δέν άνα
φέρεται εις τήν πέμψιν τοΰ Αγίου Πνεύματος 
ύπό τοΰ 1 ιού, άλλ’ εί; τήν άίδιον αύτού έκπό- 
ρευσιν. ' Η διατήρησις τής προσθήκης υποβάλλει 
ήμά; εί; τά άναθέματα τών Οίκ. Συνόδων τή; 
Εφέσου καί τής Χαλκηδόνας, καί καθίστησιν 
τήν κοινωνίαν πρός τήν μεγάλην ’Ανατολικήν 
’Εκκλησίαν αδύνατον.

Καί πρός τί νά διατηρώμεν αύτήν; διότι 
έκληρονομήσαμεν αύτήν έκ τή; ‘Ρώμης; ή διότι 
έλάβομεν αύτήν έκ τής άβλεψίας τινός άντιγρα- 
φέως, ή έκ τίνος μικρά; ‘Ισπανική; Συνόδου; ή 
απλώς διότι κρατήσαντε; αύτήν έπί πολλά; ήδη 
έκατονταετηρίδας δυσκολευόμεθα νά έγκαταλεί- 
πωμεν αύτήν;

Ιολμώ νά συνηγορήσω ύπέρ τής άνευ δρων 
αποβολή; τοΰ Filioque έκ τοΰ Συμβόλου . . . 
διότι τούτο μοί φαίνεται τό σπουδαιότερον κώ
λυμα, δπως άναγνωρίση ήμάς ή ’Ανατολική ’Εκ
κλησία. Καί αν ή άναγνώρησις αύτη έπετυγ- 
χάνετο άμοιβαίως, δέν έλλείπουσιν εύκαιρίαι 
πρός άμεσον ένέργειαν ύπέρ τής άμοιβαίας εύ- 
ημερίας καί οικοδομής, καί ύπέρ τής έπεκτάσεως 
τής βασιλείας τοΰ Χριστού εις τόν κόσμον.

Η ήθική βαρύτης τοιαύτης ένώσεως θά ήτο 
ανεκτίμητος. Η ήμετέρα άποστολική διαδοχή 
θά άπηλλάττετο τής Ρωμαϊκής λεπτολογίας, 
διά τής συμπράξεως ανατολικών έπισκόπων έν 
ταΐς ήμετέραις χειροτονείαις · ή μετοχέτευσις 
δυτικής δραστηριότητας εις τά; ανατολικά; ’Εκ
κλησίας θά έγίνετο, τή τοΰ θεού βοήθεια, πρό
ξενος μεγάλων αγαθών, καί ή συγκρότησι; μιάς 
μεγάλη; Συνόδου όλου τοΰ ’Ορθοδόξου Χριστια
νισμού, έν η θά άντεπροσωπεύοντο τα τρία τέ
ταρτα τοΰ κόσμου, δέν θά ήτο άπλοΰν δνειρον ”.

Έν τή συνεδριάσει τής 3 ’Οκτωβρίου ό Λόρ
δο; Καρνάρβων, άλλοτε ύπουργός τών άποικιών, 
προκατήρξατο τής συζητήσεως περί τών έκ τή; 
προνομιούχου θέσεως τής ’Εκκλησία; ωφελη
μάτων, καί άφ’ ού ελάλησεν ικανά περί ένώσεως 
τή; Εκκλησία; καί τοΰ κράτους προσέθηκε καί 
τά ακόλουθα· ’Εγώ πιστεύω δτι ή Εκκλησία 
καί τό κράτος δέον νά συμβιώσιν έν ειρήνη καί 
έργάζώνται μετά ζήλου ύπέρ τοΰ αύτοΰ σκοποΰ. 
Πιστεύω, δτι ή θρησκεία δέον νά ή ή πρώτιστη 
•σροντί; τοΰ χριστιανού άρχοντας, ώς οϋσα εί; 
τών δεσμών τής ανθρώπινη: κοινωνία; καί ώς 
έχουσα άντικείμενον τό ύπέρτατον αγαθόν, τό 
έσχατον τέλος καί άντικείμενον αύτοΰ τοΰ αν
θρώπου . . .

Μεγάλη έλάττωσι; τών ύλικών μέσων τής 
έκκλησίας έσεται πρόξενος ολέθριων άποτελε- 
σμάτων. Πάντε; γνωρίζομεν τί διεπράξατο έν 
τοΐς έσχάτοις χρόνοι; ή ιδιωτική μεγαλοδωρία· 
καί ούδόλως άμφιβάλλω, δτι αύτη έξακολουθήσει 
ρέουσα καί έν τώ μέλλοντι· άλλά τό θρησκευ
τικόν έργον τής χ'ύρ’ς ταύτης τυγχάνει άπειρον, 
ούδεμία ιδιωτική προσπάθεια ή θυσία αναπλη
ρώσει τό κενόν.

... II ’Αγγλική ’Εκκλησία σήμερον ση
μαίνει Εκκλησίαν τοΰ πτοιχοΰ, έν ω ή κατάρ- 
γησις τών προνομίων αύτής καταστήσει αύτήν 
’Εκκλησίαν τοΰ πλουσίου καί τοΰ ανεπτυγμένου. 
Ή ζημία έσεται άνοπολόγιστο; εις τα; πλείστα; 
τών ένοριών έκ τής άπομακρύνσεω; ενός πεπαι
δευμένου κληρικού ένεργοΰντο; ύπό τά; οδηγίας 
ένός επισκόπου, συναισθανόμενου τήν έπιρροήν 
πεφωτισμένη; καί απαιτητικής κοινής γνώμη;, 
καί βαθέω; ενδιαφερομένου ύπέρ τών ύλικών 
καί πνευματικών συμφερόντων τοΰ ποιμνίου αύτοΰ. 
Διοχετεύεται κακώς ή καλύβη τοΰ χωρικού ή 
κατοικοΰσιν έν αύτή πλείονε; τοΰ δέοντος; ό 
ίερεΰ; δύναται νά όμιλήση δπου άλλοι ένδοιά- 
ζουσι νά πράξωσιν ούτως. Ασθενεί τις; ό ίερεΰ; 
δύναται νά παράσχη παραμυθίαν καί πολλάκις 
ύλικήν βοήθειαν. ’Αποθνήσκει οοΰς ή χοίρος 
προώρως; αύτός συντάσσει τήν άναφοράν πρός 
κυκλοφορίαν μεταξύ τών γειτόνων. Άπατεΐται 
συμβουλή διά μετανάστευσιν, διά κατάθεσιν χρη
μάτων εις τράπεζαν, δι’ αλληλογραφίαν προς 
συγγενή οιαμένοντα εις άπομεμακρυσμένην τινά 
άποικίαν; εις αύτάς καί εί; άλλα: άναριθμήτου; 
οικιακά; περιστάσεις τοΰ αγροτικού βίου, αιτινε; 
διεκφεύγουν μέν τήν γνώσιν τών ήμετέρων φι
λοσόφων καί πολλών τών ήμετέρων πολιτευτών, 
άποβλέπουσιν δμως τήν καθημερινήν εύτυχίαν 
καί άνάπαυσιν χιλιάδων πτωχού λαού — ό 
ίερεύς δύναται νά παρέχη θάρρος καί βοήθειαν 
καί πράττει τούτο.

’Αλλ’ άν τοιαΰται αί σχέσεις τού ίερέω; 
πρό; τού; ένορίτας αύτοΰ κατά τάς ήμέρας τής 
έβδομάδος, ή ανεξαρτησία αύτοΰ άπ’ αύτών κατά 
τάς Κυριακάς ύπάρχει επίσης πολύτιμος. Ού
δόλως ύποχρεοΰται νά κηρύττη εύχάριστα πράγ
ματα, δπως έξασφαλίζη τόν μισθόν αύτού, καί 
τόν άμβωνα δέν ύποβιβάζει εί; μέσον πρό; συμ
βιβασμόν τών ματαιοτήτων ή τών προλήψεων 
τού ποιμνίου αύτοΰ, ώς πολλάκις συμβαίνει 
έκτό; τή; ’Αγγλική; ’Εκκλησία;. Άλλ’ άν ή 

έκ τή; καταργήσει»; τών προνομίων τής Εκ
κλησία; ζημία έσται ανυπολόγιστος τοΐς πτω
χοί;, ούχί μικρά έσται καί τώ κλήρφ ώς σω
ματείο), επομένως καί ταΐς πλουσίαι; τάξεσι. 
Δέν ύπάρχει σωματεΐον ανθρώπων μάλλον αφι
λοκερδές τοΰ ’Αγγλικού κλήρου, άλλ’ ούτος άπο- 
τελεΐ έπάγγελμα· καί άν ό μισθός τών άσχο- 
λουμένων εί; τά πνευματικά καταντήση μηδα- 
μηνός καί πάσα άμοιβή άρθή, ό χαρακτήρ τοΰ 
σωματείου μεταοληθήσεται έντελώς. Η ιστορία 
τής Εκκλησία; έν Γαλλία καί Ιρλανδία δέν 
παρέχει ήμΐν σπουδαία μαθήματα ώ: πρός τοΰτο; 
Άκουσίω; έρχομαι εις τό βέβαιον συμπέρασμα, 
οτι παλλαί ικανότητες καί πολυμάθεια, αιτινε; 
ύπήρξαν ή δόξα τής’Αγγλικής Έκκλησίας, τρα- 
πήσονται εις άλλα; οδούς. Άλλά δύναται τις 
έξ ήμών ν’ άποβλέψη μετά αδιαφορίας πρός 
τοιοΰτο αποτέλεσμα; Οι πλούσιοι, οί λόγιοι, οί 
ανεπτυγμένοι μεταξύ ήμών δέν έχουσιν άνάγκην 
κηρύκων καί διδασκάλων; Δέν πρέπει νά δί- 
δωνται μαθήματα κατά τής πολυτελείας, τοΰ 
κυνισμού, τής φιλαυτία;, τής διαστροφής τοΰ 
νους καί τής καρδίας; Άλλ’ οί κηρύττοντε; 
προ; τοιαύτας τάξει: δέον νά ώσιν αύτοί πρώτοι 
λόγιοι καί ανεπτυγμένοι καί τολμηροί· καί τό 
μέγιστον τών πλεονεκτημάτων τοΰ Αγγλικού 
κλήρου ύφίσταται έν τούτο), δτι τυχών αύτό; 
έλευθερίου άγωγής δύναται ν’ άντιμετωπίση τά; 
πλούσιας καί άνεπτυγμένας τάξει; τής κοινωνίας 
έν πλήρει ισότητι.

’ Εν ένί λόγω ή κατάργησις τή; προνομιούχου 
θέσεως τής Εκκλησία; έσται τό σύνθημα τής 
ριζική; μεταβολή; τών σχέσεων τοΰ κλήρου πρό; 
τόν λαόν τόν τε πλούσιον καί τόν πτωχόν.”

Μετά τόν Λόρδον Καρνάρβων λαμβάνει τόν 
λόγον ό σοφό; έπίσκοπος Ούϊγκεστρία; Δρ. Βράουν, 
δστι; έν έκτάσει καί οί ισχυρών έπιχειρημάτων 
προσπαθή ν’ άποδείξη ότι έγκαθίδρυσι; τή; Αγ
γλική; Εκκλησίας (establishment) δέν ύπήρξεν, 
δπως ζητείται κατάργησι; τή; έγκαθιδρύσεως 
ταύτης (Disestablishment). ΊΙ Αγγλική Εκ
κλησία, κατά τόν σοφόν ιεράρχην, διοργανισθεΐσα 
κατά τόν έβδομον αιώνα ύπό τοΰ Αρχιεπισκόπου 
θεοδώρου (‘Έλληνος τήν καταγωγήν), ήτο ήδη 
εντελέστατα κατηρτισμένη οτε έπήλθεν ή Μεταρ- 
ρύθμισις. ΊΙ Εκκλησία αύτή έαυτήν μεταρ- 
ρυθμίσασα έμεινεν ήνωμένη μετά τοΰ Κράτους, 
διετήρησε τήν ίεράν αύτής κτημοσύνην καί τά 
τακτικά καί έκτακτα αύτή: εισοδήματα προς συν- 
τήρησιν τοΰ κλήρου κ.τ.λ. Οί ζητοΰντε; σήμερον 
τήν κατάργησιν τή; προνομιούχου αύτής θέσεως, 
ζητοΰσι νά στερήσωσιν αυτήν τής περιουσίας αύ
τής. Άλλά ποιον τό εισόδημα τής περιουσίας ταύ
της, ήτις τυγχάνει παλαιοτάτη καί μέρος αύτής 
έδωρήθη ύπό ιδιωτών εύεργετών: Τούτο μόλις 
άναβαίνει κατ’ έτος εις 5,000,000 λιρών, καί 
άμφιβάλλω άν ποτέ διά τόσου γλίσχρου ποσού 
κατωρθώθησαν μείζονα έργα. Ό αριθμός τοΰ 
κλήρου τοΰ κατά το μάλλον ή ήττον εργαζο
μένου ύπέρ τή; ’Εκκλησίας καί τοΰ λαού συμ- 
ποσούται εις 20,000. Πέντε εκατομμύρια λιρών 
διανεμόμενα έξ ίσου εις 20.000 άτομα, παρέ- 
χουσι κατ’ έτος εις έκαστον 250 λίρας. Δυνά
μεθα νά θεωρήσωμεν τό ποσόν τούτο ύπερ
βολικόν οί ένα άνθρωπον, δστις πρός ιδίαν 
έκπαίδευσιν κατηνάλωσεν 2000 ή 3000 λιρών; 
τοιοΰτον ώς έγγιστα μισθόν λαμβάνει ό τών 
χωρίων ιατρός ή δικηγόρος. Ποια λοιπόν βάρη 
έπιβάλλει ό κλήρο; εί; το έθνος; II στρατιω
τική καί ναυτική ούναμι; άπαιτοΰσι κατ’ έτος 
31,000,000 λιρών, ήτοι τό έξαπλάσιον τών κα- 
ταταλισκομένων πρό; συντήρησιν τής Εκκλησία;. 
Καί το μέν πρώτον ποσόν λαμβάνεται κατ’ εύ- 
θεΐαν έκ τοΰ λαοΰ, τό δέ δεύτερον προέρχεται 
έκ περιουσία; παλαιόθεν δεδωρημένη;. 0 έκ

τοΰ ζύθου μόνον καί τών πνευματωδών ποτών 
είσπραχθείς φόρο; κατά τό παρελθόν έτο; άνέβη 
εί; 24,000,000 λιρών, ήτοι εί; ποσόν πεντα
πλάσιον τοΰ εισοδήματος δλου τοΰ κλήρου τής 
’Αγγλίας. Έάν τά εισοδήματα τής Εκκλησίας 
άφαιρεθώσιν, ό άριθμός τοΰ κλήρου έλαττωθή- 
σεται, ή εύπορία αύτοΰ κατά συνέπειαν δέ καί 
ή έκπαίδευσι; καί ή κοινωνική αύτού θέσις με- 
γάλως ύποβιβασθήσονται, καί, δπερ σπουδαιότατον, 
τά μεγάλα ιδιωτικά εισοδήματα τού κλήρου 
σχεδόν πάντα άπολεσθήσονται. Χύν μέγα μέρος 
τοΰ κλήρου φέρει μεθ’ έαυτοΰ εις τάς ένορίας 
τόσα χρήματα, οσα λαμβάνει έξ αύτών. .. Έν 
Ιρλανδία δπου κατηργήθησαν τά προνόμια τής 

’Εκκλησίας, δυσκόλως συνάγονται χρήματα ικανά 
πρό: παροχήν έλαχίστων μισθών εις έκάστην 
ενορίαν. ΙΙολλαί Έκκλησίαι έκλείσθησαν. Έν 
Γαλλία, δπου ό κλήρος, πρώτον μέν έληστεύθη 
έπειτα δέ έν μέρει ύπεστηρίχθη ύπό τοΰ κράτους 
καί τέλος έστερήθη μεγάλου μέρους τής ύπο- 
στηρίξεως ταύτης, καθίσταται αδύνατο; ή έξεύ- 
ρεσι; εισοδήματος προς συντήρησιν τοΰ κλήρου 
εί; πολλά μέρη τής χώρας, ώστε πολλαί κοι
νότητες στερούνται ΐερέως, καίτοι τό άπαιτού- 
μενον χρηματικόν ποσόν 40 ώς έγγιστα λιρών 
κατ’ έτος, μόλις έξισοΰται πρός τό εισόδημα 
ένο; 'Αγγλου έργάτου, έπί ήμερησίιο μισθώ ερ
γαζομένου.” Τοιαΰτα έν περιλήψει είπε καί ό 
έπίσκοπος τής Ούϊγκεστρία; έπί τοΰ θέματο; 
τής ήμέρας.

Όπερ οί είρημένοι άνδρες φοβούνται μή 
συμβή έν Αγγλία έάν ποτέ δημευθή ή έκκλη- 
σιαστική περιουσία, τούτο δυστυχώ; ύπάρχει εν 
πλήρει ένεργεία έν τή ήμετέρα πάτριοι, ένεκα 
τής έλλείψεως πόρων σταθερών καί επαρκών 
πρός συντήρησιν τού κλήρου· αί τάξεις αύτοΰ 
στερούνται ιυς έπί τό πλεΐστον άνδρών ικανών 
καί πεπαιδευμένων, ή θέσις αύτοΰ έν τή κοινω
νία ύπεβιβάσθη. καί ή σωτήριος έπιρροή τή: 
θρησκεία; έπί τοΰ λαοΰ όσημέραι έκλείπει. Ωί 
καιροί πλέον έπείγουσιν όπως οί ήγούμενοι τοΰ 
ήμετέρου έθνους προβώσιν έν τάχει εις τήν θε
ραπείαν τοΰ δεινού τούτου κακού.

Ο ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΧΆΟΣ
ΕΝ LINCOLN ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ.

(Μετά είκόνος, βρα σελ. 196.)

επισκοπικό; έν Lincoln θρόνος ίδρύθη 
ύπό Γουλιέλμου τοΰ Κατακτητοΰ εις 
άντικατάστασιν τής άρχαία; τοΰ Dor

chester επισκοπής. ΊΙ πόλις Lincoln ήτο 
κατ’ άρχάς βασιλικόν φρούριον μεγάλης σημα
σίας· διό καί έπάναγκε; ήτο νά καταστή έδρα 
έπισκόπου, ύφ’ ού τήν δικαιοδοσίαν έτέθη Ολό
κληρος ή έκτεταμένη έπαρχία.

Ό καθεδρικός ναός, ού σήμερον τήν εικόνα 
παραθέτομεν, κείμενο; έπί όροπεοίου καί έπι- 
βλέπων τήν κάτωθεν πεδιάδα, άνηγέρθη ύπο τοΰ 
έπισκόπου Ί’εμή, μοναχού Βενεδικτίνου έκ Φε- 
κάμπης τής Χορμανδίας, μεταβάντο; εις Αγ
γλίαν μετά τοΰ Κατακτητοΰ. Τοΰ άρχαίου τού
του ναού διατηρείται μέχρι σήμερον ή δυτική 
πλευρά καί τρεις πυλώνες, οίκοδομηθέντες ώς 
ύποτίθεται ύπό τοΰ έπισκόπου Αλεξάνδρου με
ταξύ 1123 καί 1148.

’Από τού έτους 1186 μέχρι τοΰ 1200 έπίσκο-
πος τοΰ Lincoln ήτο Ούγος ό έξ’ Αβαλώνος, γνω
στός κοινότερον ύπό το όνομα τοΰ Αγίου Οΰγου, ού
ή ιστορία είναι άξια άναγνώσεω; καί δστις έτι-
μάτο ώ; είς τών πιστότερων ύπερασπιστών τής
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Εκκλησίας. Ούτος έξηκολοόθησε τήν οικοδομήν 
τοΰ ναού, ήτι: άπετελέσθη υπο τών Οιαδοχων 
αύτοΰ. Ουγου τοΰ Wells (1209 —1235) καί 
'Ροβέρτου Gbostete (άποθανόντος έν έτει 1253). 
Εις τούς ίεράρχας τούτους αποδίδεται ή άνέ- 
γερσις τοΰ ναοΰ, συμπεριλαμβανομένου καί τοΰ 
άμοωνος, τοΰ νάρθηκος καί πάντων σχεδόν, εξαι
ρέσει τοΰ άνω μέρους.

Ό ναός κατέχει θέσιν επιφανή έπί κορυφής 
λόφου, εμφανίζεται δέ εις άκρον μεγαλοπρεπής 
τφ άνερχομένφ τήν ανωφερή " υψηλήν καλου- 
μένην οδόν”. Καί πρώτον μεν παρουσιάζεται 

0 ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΕΝ ΛΙΓΚΟΛΝΗι ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ.

τφ βλέμματι ή ανατολική πρόσοψις. πρό τής 
όποιας εκτείνεται καταπράσινος πεδιάς, είτα δέ 
κάμπτων τις πρός νότον βλέπει τήν δυτικήν 
πρόσοψιν μέ τούς μεγαλοπρεπείς πύργους, έπι- 
ατέφοντας τδ δλον οικοδόμημα.

Τδ έσωτερικδν είναι αληθές άριστούργημα 
τή: αρχιτεκτονικής- ό νάρθηξ έχει 42 ποδών 
πλάτος, καί οί λεπτοί αύτοΰ κίονες, τοποθετη
μένοι εις άπόστασιν άσυνήθη άπ’ άλλήλων, σχη- 
ματίζουσιν έπτά κόλπους, αί δέ πλάγια1, πτέ
ρυγες παρέχουσι θέαν κομψοτάτην. ΊΙ βόρεια 
πρόσοψις έχει μέγα κυκλικόν παράθυρον μετά 
αρχαίων κεχρωματισμένων ύελοπινάκων τής ιγ". 
έκατονταετηρίδος, ώς εικάζεται. Τό παράθυρον 
τοΰτο είναι εν τών άριστουργημάτων τής τέχνης. 
Τό παράθυρον τής μεσημβρινής προσόψεως είναι 
κατά έκατόν καί πεντήκοντα έτη νεώτερον. 'Ο 
χορός, δστις είναι έργον τοΰ άγιου Ουγου, περι

έχει πλήθος γλυπτών αγγέλων λεπτότατης ερ
γασίας. Εις τδ μέρος τοΰτο εύρίσκεται καί 
μνήμα, άξιοπεριεργον διά. τά κομψά ανάγλυφά 
του· δέν είναι όμως γνωστόν τίνος ήτο ό τάφος· 
προς τήν μεσημβρινήν άκραν τοΰ χορού σώζονται 
οί τάφοι τής Αικατερίνης Σβίνφορδ, δουκίσσής 
τοΰ Λάγκαστερ, τής τελευταίας συζύγου τοΰ 
Ίωάννου τή: Γάντης, καί τής θυγατρός αύτής.

Άπδ τοΰ μεσαίου πύργου τοΰ ναοΰ ή θέα 
είναι μεγαλοπρεπεστάτη, διότι έκεΐθεν φαίνεται 
ολη ή απέραντος πεδιάς, έκτεινομένη μέχρι τής 
θαλάσσης. Έν τφ πύργφ τούτφ εύρίσκεται καί 

ό περίφημος κώδων, ό γνωστός ύπό τό όνομα 
ό μέγας Θωμάς τοΰ Lincoln”. 'Ο κώδων ούτος 

κατεσκευάσθη τφ 1610, έπεσκευάσθη δέ τφ 1835 
ζυγίζει δέ 5 τόννους καί 8 στατήρας, καί έχει 
διάμετρον 7 σχεδόν ποδών, δέν είναι όμως καί 
ό μεγαλείτερος κώδων τής ’Αγγλίας.

'11 βασιλική αρχαιολογική Εταιρία περί 
πολλού ποιείται τόν καθεδρικόν τούτον ναόν, εν 
τών σπουδαιοτέρων άρχαίων μνημείων, καί πολ
λάκις διηρεύνησε καί έμελέτησεν ού μόνον τά 
καθ’ εκαστα αύτοΰ, άλλ’ επεχείρησε καί άνα- 
σκαφάς εις τά αρχαία ρωμαϊκά τείχη, εις τάς 
πύλας τής πόλεως καί εις τά ερείπια τοΰ αρ
χαίου φρουρίου.

ΑΡΧΑΙΟΛ ΟΓΙΚΟΝ ΠΑΡΑΔΟΞΟΝ.
(Μετά είκόνος, 2ρα σελ. 197.)

Τ
ΠΟ τήν έπιγραφήν ταύτην έκδίοοντες καί 
αύθις - άλλ’ ακριβέστερου έξεικονισμένον 
- - το προκείμενον έκ Κυθήρων έπιγεγραμ- 
μένον άγγεΐον, τδ άπδ τοΰ 1864 μέν διά. τής 

Εύνομίας” (Ιαν. 1, άριθ. 130) γνωστόν κα- 
ταστάν. τδ δεύτερον δέ ύπδ τοΰ κυρ. Φιλητά έν 
τή Ιΐανδώρα” (Ίουν. 1, 1864, φυλλ. 341. 
σελ. 102) θέμα ύπδ τον τίτλον " Ληκύθιον έγ- 

γράμματον” μακράς πραγματείας γενόμενον, έκ- 
τοτε δέ που καί εν τή άλλοδαπή ισχνής μνείας τυ
χόν*), δέν θά κινουνεύσωμεν ίσως ώς παίζοντες ή 
παίζόμενοι νά ύποληφθώμεν, ώσπερ τις τών μάλα 
αύστηρών περί LenOBMANT σαρκαστικώς έγραψεν 
έκδόντος έν τή Revue archeologique 1868,1,189. 
τήν περίεργον έκείνην έκ Ηατρών έπιγραφήν.**) 
Τδ κυθήρειον άγγεΐον έν τινι, ώς λέγεται, άρ- 
χαιφ τάφφ άνευρεθέν καί εις τήν κατοχήν τοΰ 
φιλομούσου κυρ. Ε. Μόρμορη περιελθδν έκλήθη 
ύπό τοΰ πρώτου αύτοΰ άναοόχου "υδροχόη”

·) Pkkvanoglol-, Archaol. Zeit. 1864, σελ. 283. 
Otto Riemann, L’ile de Cytliere. Paris 1880, σελ. 40. 
Weii., Mittlieil. des archSol. Instit. zu Athen 1880 έν 
τή πραγματεία “Ueber Kythera”.

·*) Πρβλ. Kirchhoff, Studien zur Geschichte dee 
gr. Alphabets, σελ. 153, σημ. 2 (τρ. εκδ.). 

δρθότερον δ’ ύπδ Ί’ιλητά " λήκυθος” ή ληκύ
θιον” καί τούτφ Riemann καί οί έτεροι συνο
μολόγησαν. Ήμεΐς νομίζομεν άρμοδιώτερον τδ 
όνομα Άρύβαλλος.*) Τδ χρώμα τοΰ άγγείου 
είναι καστανόν, περιθέει δέ τήν κοιλίαν υπόξανθος 
τις ταινία. “Εχει τά χείλη παχέα καί τδ στό- 
μιον κυκλοτερές. Μίαν, ώς ε’ικός, λαβήν έχον, 
στηρίζεται έπι βάσεως έλαφρώς τής κοιλίας 
προεχούσης. Έν γένει ή κατασκευή τοΰ άγγείου 
μαρτυρεί τέχνην ήκιστα δεξιάν καί εί, ώς έκ 
παραδόξου όντως, έτεραι τούτου περίεργοι ιδιό
τητες μή έβίαζον τον συνήθη τύπον όμοιων 
σκευών, θά εκειτο καί τοΰτο, ώς έκατοστύες έν 
εύρωπαϊκοΐς Μουσείοις παρεμφερών, ούδέ τής 
μνείας καν άξιον. Άλλ’ άλλως έχει τδ πράγμα. 
Τδ άγγεΐον φέρει δύο λίαν άπιστους έπιγραφάς, 
τήν μέν έπί τοΰ στομίου έκ δεξιών πρός άρι- 
στερά άναγιγνωσμένην, τήν δέ περί τήν κοιλίαν 
έπί τής περιθεούσης ταινίας κατ’ αντίστροφον 
φοράν. Αί έπιγραφαί αύται, άληθώς μέν είπεΐν, 
δυσχερείας τινάς κατά πρώτην δψιν περί την 
έξήγησιν παρέχουσιν, ήρμηνεύθησαν όμως καί 
έσχολιάσθησαν ύπδ τών πρώτων τούτων έξηγη- 
τών θαυμασιώτατα πάνυ. Καί ό μέν πρώτος

*) ΓΙρβλ. Εεχογ.μλντ et de Witte elit. ceramogr. 
Ν. 41 καί Gvhi, und Koser, Das Leben der Grieclien 
mid Romer, σελ. 190, No. 34, καί σελ. 193. Ό I’a- 
nofka, Recherches sur les veritable* noins des vases 
grecs pl. V, 94. Παρέχει ύπό τό όνομα Άρύίαλλο; 
μόνον τό σχήμα 36 τοΰ προμνημονβυΟίντος γερμανικού 
συγγράμματος, ήτοι τό βαλλαντιοειόές. ΓΙρβλ. Άθή- 
ναιον 71 , 783 (3). ‘U Otto Ζαην δμως Miinch. vas. 
XC1V, f 73, καί τούτφ ίσως ό BiicNN επόμενος: '-Die 
griech. Vasen von Th. Lah, Taf. XXIII, No. I", oi- 
βουσιν εις όμοιους τύπους αγγείων τό όνομα Λήκυθος· 
‘II Mclleb, Ilandbuch d. Archaol. (ed. Wei.ckeb) 1876, 
σελ. 409 άλλως ταύτην χαρακτηρίζει. Ήμεΐς θεωρούμε·, 
τό ήμέτερον σκεύος ώς τήν τέλειοποίησιν τού αρχικού 
σχήματος τού Άρυβάλλου.

ΟΙ ΠΗΔΗΤΑΙ.

ΑΓΓΕΐΟΝ ΑΡΧΑΙΟΝ ΕΚ ΚΥΘΗΡΩΝ.

περί τής τοΰ στομίου επιγραφής 'ΔΑΚΡΙΩΝ 
ΡΟΗ” ταύτην ώς γνησίαν ύπολαβών, ώς έξης 
εκφράζεται' "Εις δέ τδ στόμιον τού άγγείου, 
' έπί τοΰ πάχους αύτοΰ, εινε γεγραμμένη όρι- 

ζοντίως ή εξής επιγραφή· δακρίων ροή, καί 
μετά ταύτα 'έν σημεΐον φαινόμενον ώς Θ πι- 

"θανώς δέ δν τελεία, έκτος άν έκληφθή ώς Ω, 
"ώ δακρίων ροή” (!), τδ δέ δακρύων γράφεται, 
" ίσως τοΰ άγγειοπλάστου διά τοΰ 

" I, καθαρώς γεγραμμένον κατά τδ ύπ’ δψιν ήμών 
"άντίγραφον. Τδ άγγεΐον τοΰτο εινε έκ τών 
"μαρτυρίων (!) ότι τά τοιαύτα άγγεΐα ύπετίθεντο 

"περικλείοντα τά δάκρυα τών έπιζώντων.” Τούτο» 
βεβαίως έπόμενος καί ό λόγιος κυρ. Φιλητάς 
καί τήν άνουν έπιγραφήν επίσης ώς γνησίαν 
ύπολαβών, έκάλεσε τδ άγγεΐον ληκύθιόν τι τών 
καλουμένων δακρυοδόχων (vasi lacrimator! i)”!

ΙΙρίν ή περί τών έπιγραφών τούτων άκρι- 
βεστέραν τήν ζήτησιν ποιήσωμεν, δέον ολίγιστα 
νά διαλάβωμεν περί τής ύπάρξεως ή μή τών 
ύπδ τοΰ κυρ. Φιλητά "δακρυοδόχων” τούτων 
καλούμενων. Προωρισμέναι ήτοι ήσαν αί δα- 
κρυοοόχοι αύται, κατά τούς παραδεχομένους τήν 
υπαρξιν τοιούτου παραδόξου έθους, ΐνα δέχωνται 
τά δάκρυα τών έπιζώντων φίλων, τά δάκρυα 
ούτως είπεΐν τά έπικήδεια τών συγγενών, άπερ, 
έπιμελώς δήθεν εις τοιαύτα σκεύη στάγδην 
είσχεόμενα, τοΐς νεκροΐς οίονεί προίξ καί μαρ
τύριαν αγάπης εις τδ μνήμα συγκατεθάπτοντο · 
άλλά τοιοΰτον έθος άδέσποτον δλως καί άπαρά- 
Θετον, εινε καί καθ’ εαυτό άνόητον καί γελοΐον, 
διότι σύν τοΐς άλλοις δυσχερής θ’ άπέβαινε καί 
άργαλέα τοΐς όντως ύπδ λύπης δακνομένοις το
σοΰτον ψυχρά φροντίς, ούδέ τά δάκρυα, ύπδ 
τοιοΰτο πρόσχημα, παντι δυνατά, εί μή ύπο- 
τεθώσι ταΰτα άληθώς "δάκρυα Μεγαρέων’.

' I I πλάνη αύτη ούχ ήττον, ιδία ώς πρός τήν 
παρά ’ Ρωμαίοις δήθεν συνήθειαν ταύτην, χρονο
λογείται άπδ .τοΰ 15°“ αιώνος, έτυχε δέ ύπο- 
στηρικτών έστιν δτε ούχί τών μάλα απείρων. 
Ο πρώτος κατά τής δοξασίας ταύτης έπεξελθών 

εινε ό Schoefflin (πρβλ. Histoire de l’Acad. 
des inscript. T. VII, p. 92. ’Επίσης · de apo- 
theosi imperatorum romanorum. Argentorat. 
1720, 4 fl', καί άλλαχοΰ(. 'Ο άγγλος CONGEBS 
Middleton (πρβλ. Germana quaedam anti- 
quitatis eruditae monumenta, London 1745.
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4, σελ. 94) έπίσης κατά τής ΰποθέσεως ταύτης 
έζηρύχθη. Ό Monger ιδία κατά τό 1780 και 
ακολούθως κατά το 1809 άπέδειξεν, διά σχε
τικής πραγματεία; έν τή ακαδημία τών επι
γραφών άναγνωσθείσης, ίκανώ; τήν δόξαν ψευδή, 
συνάποδείξα; και νόθον τό έν Clermont (en 
Auvergne) άνάγλυφον το έξεικονίζον νεκρικήν 
πομπήν, καθ’ ήν τών παρισταμένων τις εις τά. 
ομματα τή χειρί τοιοΰτον άγγεΐον φέρει, ώσανει 
όντως έν φροντίδι ήτο τά ρεοντα δάκρυα εις 
αύτό νά είσοχετεύση. Ιο ένδόσιμον είς τήν 
ύπόθεσιν περί τής ύπάρξεως τοιούτου έθους πα- 
ρέσχον ούχί πολλαί τοιούτου είδους δακρυοδόχοι, 
οίον τό κυθήρειον άγγεΐον, άλλά ψευδείς ερμη
νεία·. καί παρεξηγήσεις έπιτυμβίων επιγραφών 
ή σχετικών χωρίων παρά λατίνοι; συγγραφεΰσιν. 
Άνέγνώσθη λ. χ. έπί τάφων lacrimas posuit 
άντί τοΰ ορθού lacrimans posuit (πρβλ. Gbuteb, 
Index Grammat.) έπίσης παρεξηγήθη τό tu- 
rnulum lacrymis plenum ilare δπερ απλώς τό 
έν δάκρυσι θάπτειν ή έν δακρύοι; τέθαπται ση
μαίνει κτλ. ΙΙαρεξηγήθησαν δέ ή έβιάσθησαν 
σχετικά χωρία παρά Ρωμαίοι; ποιηταϊς, περί 
ών πρβλ. Roulek: Bulletin de l’acadSmie 
royale des sciences et belles-lettres de Bru
xelles, Τ. V, No. 5 καί 6. "Πμαρτον δέ ο τε 
Emile (Besclireibung rbmischer und deutscher 
Alterthiimer, 1833, σελ. 25) έκεΐθεν βεβαίως 
παραπλαγχθείς, δστις άπολύτω; ύπέρ τής δόξη; 
ταύτης άνεκηρύχθη, καί ό Cueutz.er (ein alt- 
athenisclies Gefass, σελ. 58, σημ. 17) ό συνο- 
μολογήσας τω Raoul Roi HETTE πάραδεχομένψ 
μέν τήν ΰπαρξιν τοΰ έθους, θεωροΰντι δμως ώς 
ίδια πρός τούτο άγγεΐα μόνον τά έξ ϋέλου μικρά 
έκεΐνα, άπερ έν ρωμαϊκοί; τάφοι; άνευρέθησαν 
ούχί σπάνια. Ό τελευταίος ούτος εκφράζεται 
έν τή 'Άχιλληΐδι”■ monuments inedits, σελ. 43. 
σημ. 3 περί τοΰ πράγματος ώς εξής· "on a sans 
doute eu tort de ne voir que des lacryma- 
toires dans les vases de forme alongee, now- 
mes Lecythi, qui servaient it contenir de 
l’huile ou des parfumes, et qu'on trouve si 
frequemment figures stir les peintures de vases 
grecs avec cette destination indubitable. Mais 
peut-etre aussi se tromperait-onen retrancliant 
de la nombreuse serie des vases grecs l'espece 
de vases propres a renfermer des larmes, que 
des temoignages positifs (!) et des locutions 
consacrees dans les inscriptions funeraires 
prouvent avoir ete deposes dans le tombeaux.” 
Έν τούτω ούδεμία δυνατόν νά. ΰπάρχη άμφι- 
βολία δτι καί οΰτω σφάλλεται ό γάλλος αρ
χαιολόγος, ή χρήσι; δέ τών τοιούτων σκευών 
καί έν γενει ή υπαρξις τοΰ έθους τοΰ συν- 
θάπτειν, ούτως είπεϊν, τά δάκρυα τοΐς νεκροί;, 
θεωρείται τά νΰν ύπό πάντων <ί>; γελοία ύπό- 
θεσις, ψευδή; δόξα καί τά παραπλήσια (πρβλ. 
ruarcliese Haus’ dei vasi greci comunementc 
chiamati ctruschi, σελ. 33. Lewezow, Ver- 
zeicliniss der antik. Vasen im Antiquarium 
des konigl. Mus. zu Berlin, σελ. 17, 116, 
Form. 134. De Gaumont: cours d’antiquites 
monumentales (t. Π, σελ. 253) κτλ. Έπανιόντε; 
νΰν έπί τό κυθήρειον σκεύος παρατηροΰμεν τό 
πρώτον δτι κατά τά ήδη λεχθέντα, τή; ύπο- 
δέσεως περί τής συνήθειας τοΰ συνθάπτειν δα- 
κρυοδόχους τοΐς νεκροί; άποδειχθείσης απλής 
άρχαιολόγων τινών έπινοίας, δέον καί ή ανους 
δλως επιγραφή τοΰ ήμετέρου άγγείου νά θεω- 
ρηθή έκ τών προτέρων ώς σκαιόν έπινόημα 
άγραμμάτου τίνος βουληθέντο; τήν, οίδε Κύριος, 
τινι τρόπψ γνωστήν αύτώ γενομένην δοξασίαν 
ταύτην νά κυρώση ούτως έν τω άγγείω καί δι’ 
έπιγραφής! άλλ’ έλέγχεται καί άλλως πολ- 
λαχώς άδέξιος παραχαράκτης, καθάπερ καί τό 

σχήμα τών γραμμάτων καί ή θέσις τούτων (περί 
τά χείλη!) καί ή πλημμελή; γραφή καί ή ρήσις 
καθ’ έαυτήν φανερώ; τούτου καταμαρτυροΰσιν.
Απορον δέ ήμϊν φαίνεται πώς ού μόνον ό ανώ

νυμο; τούτου έκδοτης άλλά καί ό λόγιο; ζ. Φιλη- 
τά; οΰτω; άβασανίστως τήν γνησιότητα τής έπιγρα
φής παρεδέχ&ησαν καί συμπεράσματα έξήνεγκον 
τοσοΰτον αλλόκοτα. Εϊδομεν ήδη τί όπρώτο; γρά- 
ψας περί ταύτη; διέλαβεν, ό δέ κ. Φιλητάςτήν επι
γραφήν θεωρεί άμα προς τήν τή; κοιλία; σχετιζο· 
μένην ζαι δή καί ταύτην τό ήμισυ ούσαν"δύω τρο
χαϊκών μονομέτρων” τών άποτελουμένων έζ τών 
δύω τούτων έπιγραφών! ’Αλλά πριν ή εί; τήν 
έξέλεγξ'.ν άκριβέστερον χωρήσωμεν διαληπτέον 
καί περί τή; έτέρα; τών έπιγραφών τή; τήν 
κοιλίαν έξ άριστερών πρός τά δεξιά περιθεούση;. 
Έγκεχάραζται αύτη au graffito έπι τής περι- 
ζωννΰούση; τήν κοιλίαν έρυθρά; ταινίας, δίδωσι 
δ’ ήμϊν τήν καινότροπον ρήσιν ΙΛΕΟ ΘΕΙΟΜ. Ό έν 
τή Εύνομία γράψας άρχαιολόγο; διαλαμβάνει 
περί ταύτης ώς επεται · ” λέγει δ’ ένταΰθα ή έπι- 
' γραφή "ιλεο θειον πιθανώς ίλέων θεών, δπου 
"τδ πρώτον Ν φαίνεται έξηλειμμένον τό ο πρέ- 
' πει νά έκληφθή ώ; άρχαϊκώς καί παρά τήν 

έποχήν τοΰ άγγείου άντικαθιστών τό ω. καί ή 
' λέξι; θεών ποιητικώ; γεγραμμένη θειών (!).

Έκτο; άν άντί ιλεον ήτον άρχικώ; έπί τοΰ 
άγγείου (Ε)ΛΕΟ(Σ) θειον, δπερ φαίνεται πιθα- 

"νότερον.” Ό χ. Φιλητά; δικαίως τά; ερμη
νεία; ταύτα; άπορριπτων τό ιλεο δέ τή; κάτω 
έπιγραφής ώ; τρίτον πρόσωπον τοΰ ρήματος 
ίλεόω ύπολαμβάνων — έξαλειφθέντος δήθεν τοΰ 
τελικού I — συνδυάζει τήν τοΰ στομίου έπι· 
γραφήν τή περί τήν κοιλίαν "τον τέλειον τούτον 
λόγον” έξάγων· δακρύων ροή ίλεοι θειον! Άλλ’ 
ώ; ήδη παρετηρήσαμεν, ή τοΰ στομίου επιγραφή 
είνε τών άδυνάτων άδύνατον νά ήναι γνήσια 
ουδέ καν άρχαιοτέρα; τινο; έποχής. Δυστυχώς 
άγνοοΰμεν τήν ιστορίαν τού σκεύους πριν ή περι- 
ήλθεν είς τήν κατοχήν τού νΰν τούτου άξιοτίμου 
κτήτορος, άλλ’ όπως καί άν έχη τό πράγμα, ή 
παραποίησις εναργής τυγχάνει. Ού μόνον έν 
τοΐς άνωτέρω ύπαινιχ&εϊσι προφανής είνε ή 
κιβδηλεία, άλλά καί έν τή τών ψηφίων γραφή, 
έν τή άτέχνψ καί σζαια τούτων παραχαράξει, 
ήτι; καί τώ άπειροτέρω τών οφθαλμών δήλος. 
Εναργής λίαν τυγχάνει αύτη λ. χ. έν τώ γράμ- 
ματι ω δπερ κεχάρακται — έπί τό άρχαϊκώ- 
τερον δήθεν — ρομβοειδώς Ω. Τό ρ έν τή 
λέξει ροή τόν άρχαιότερον τριγωνικόν φέρει τύ
πον Ρ, έν τή λέξει δακρύων γέγραπται τούναν- 
τίον κατά τον συνήθη καί κοινόν ρ. ΊI άρ- 
χαϊζή δέ τοΰ α γραφή α άντιστρατεύεταί πω; 
τοΐς Ν,*) Ρ, II, γεγραμμένοι; κατά τού; νεω- 
τέρου; τύπους αύτών. ’Ακριβέστερον πάντων 
ομω; τήν κιβδηλείαν μαρτυρεί τό έν τώ τέλει 
κείμενον σημεϊον ο, το άντικαθιστών τήν τελείαν 
ή άντί ταύτη; έπί τό άρχαιότερον (!) δήθεν 
κεχαραγμένον. Δέν θά ήρμοζεν ίσως ούδέ έπί 
τοσοΰτον νά ένδιατρίψωμεν περί τήν έξέλεγξιν 
τής τοσοΰτον φανερά»; νενοθευμένης έπιγραφής, 
εί μή έτύγχανεν αυτή παραδόξως τής ύπολήψεω; 
δύο τών μάλα διακεκριμένων παρ’ ήμϊν λογιών. 
Αλλως δμως περί τής έτέρα; τών έπιγραφών 

φρονοΰμεν, ήτι; καί τόν τρόπον τή; χαράξει»; 
καί τψ σχήματι τών γραμμάτων πάνυ τή; πρώ
τη; διαφέρει. Και ή διαφορά αυτή καθίσταται 
άπόνως έπαισθητή δΐ άπλής τών δύο έπιγραφών 
παραθέσεως. Καί πρώτον ή έγχάριξι; τή; δεύ
τερα; έπιγραφής au graffito εινε συνήθης καί 
έπί άρχαίων άγγείων τά μάλα συχνή, τό δέ

*) Δυστυχώς έν τή προκειμένη τού σκεύους είζ.όνι 
τό ψηφίον τοϋτο δέν άπεδάΟη πιστώς, έχον έν τώ πρω- 
τοτύπψ ούτως · Ν. 

σχήμα τών γραμμάτων ούδέν παρέχει τό ύποπτον. 
Αληθώς μέν ή ρήσις, οπωσδήποτε ερμηνευόμενη 

ή ' συμπληρουμένη”, παράδοξο; λίαν τυγ
χάνει καί αντίκρυ; πολέμια τή αναγωγή ταύτη; 
εί; άρχαιοτέρου; χρόνου; καί δμως άπαντώσιν 
έπί όμοιων άγγείων έπιγραφαί πολύ παραδοξό- 
τεραι. Έν τή άρχαία λ. χ. τή; ’Ιταλία; Κύμη 
άνευρέθη 
τήν ούχ
ΤΑΤΑΙΕΣ

ιων επιγραφαι ·
■τή;

τινων δεκαετηρίδων λήκυθο; 
περίεργον έπιγραφήν φέρουσα·

ΗΟΣ ΔΑΝΜΜΕΚΛΕΨΗ

ί
ή αρχαία λ. χ 

πρό 
ήττον
ΕΜΙ ΛΕΚΥΘΟΣ

ΟΥΦΛΟΣ ΕΣΤΑΙ ήτοι, ταταίη; είμί λήκυθο; δς 
δ’ άν με κλέψη τυφλό; (έσφλ. θυφλός) εσται 
(πρβλ. Bullet. Nap. 11, σελ. 20 καί ArchSol. 
Zeitung 1844, No. 17). Ό κύριο: Φιλητά; 
όρθώ; μέν νομίζομεν άπεφήνατο περί τής πρώτη; 
λέξεω; τή; ήμετέρα; έπιγραφής ώ; άνηκούση; 
ήτοι τώ ρήματι ίλεόω, ούκ όρθώς δμως δτι 
τούτο εινε καί τό τρίτον τοΰ ένεστώτος τής 
οριστικής πρόσωπον, έξαλειφθέντος δήθεν τού 
τελικού t = ίλεοΰ, διότι έγκεχαραγμένων οντων 
τών γραμμάτων ή έξάλειψι; θά ήτο αδύνατο; 
άνευ νέα; έπιχρώσεως, δπερ προφανώς δέν συνέβη.

Ανάγκη λοιπόν ν’ άναγνωσθή ώς έχει, ήτοι 
ΙΛΕΟ ©EIUM ιλεώ θειον, τού ο βεβαίως άγνοιας 
ενεκεν άντί τοΰ ω, διότι ή έπιγραφή εινε έξ 
άπαντο; πολύ μεταγενεστέρων χρόνων έκείνων 
ού; ή τοιαύτη τοΰ ο χρήσι; θά έμαρτύρει. Υπο
κείμενον είς τό ρήμα τούτο δ’ ήμεϊ; ύποθέτομεν 
τό άγγεΐον αυτό, ώ; καί έν τή τοΰ κυμαίου 
σκεύους "ταταίη; είμι λέκυθος” έπιγραφή, καί 
ούτω; έν πολλαί; άλλα1.;.

*

Έ χρόνο; τή; έπιγραφή; ταύτη; νά όρισθή 
εινε δύσκολον, διότι ένψ τό σχήμα τών γραμ
μάτων ταύτην εί; άρχαιοτέρου; χρόνου: ήδύνατό 
ν άναβιβάση, τουναντίον ή ρήσις καί ή χρήσι; 
τού ρήματο; ι λ ε ώ καταοιβάζουσι ταύτην αιώνα; 
τινά;. Ούδαμώς δέ άληθεύει, ώς είπεν ό έν Αθή
να1.; αρχαιολόγος, δτι ή γραφή τοΰ ο τετρα
γώνου □ τήν τών ρωμαϊκών χρόνων έποχήν τή; 
έπιγραφής καταδείκνυσι, διότι τοιαύτη τού ο 
μορφή άπαντα μέν καί έν άρχαιοτέραι; βοιω- 
τικαϊς έπιγραφαί;, ούχί δέ σπανίω; καί έπί 
νομισμάτων τών μετ’ ’Αλέξανδρον χρόνων καί 
άλλαχοϋ. Ή γραφή τοΰ λ = Λ έχει καθ’ δμοιον 
σχήμα καί έν έτέρα άρχαία έπιγραφή έγκεχα- 
ραγμένη περί σκεΰός τι τοΰ βρεττανικοΰ Μου
σείου, έπίσης έκ Κυθήρων προερχομένου, αυτή 
έχει ώ; έξής· ΗΕΛΊΙΚΟΤνΛΙΟΝ (πρβλ. KlRCHHQEF 
π. μ. σ. σελ. 140). Περίεργο; πάνυ εινε έν τή 
ήμετέρα έπιγραφή, έαν τό σταλέν ήμϊν άντί- 
γραφον πιστώς έχη. ή άντεστραμμένη γραφή 
τοΰ ν=Κ, ήτι; άπαντα ιδίως συχνά έν άρ- 
χαιοτέραι; άττικαΐ; έπιγραφαί;, καί έπί νομι
σμάτων ούχί σπανίω; τοΰ άρχαιοτέρου ρυθμού, 
ώς λ. χ. τών Συρακουσίων (πρβλ. Das konigl. 
Munzkabinet”, Fbiedl.-Sallet, 545, 546) άλλά 
καί άλλαχοϋ έν λίαν άρχαίαις έπιγραφαί;. Καί 
έν τούτω ούτε τό άρχαϊκόν τών γραμμάτων 
σχήμα ούτε ή σεβαστή γνώμη φίλου ήμών γερ- 
μανοΰ καθηγητοΰ άποφηναμένου ύπέρ τοΰ δυνα
τού τή; άναγωγή; ταύτη; εί; άρχαιοτέρου; χρό
νου; καί άναμνήσαντο; ήμά; τήν παρ’ Ίίροδότω 
οπωσδήποτε σχετιζομένην ρήσιν "φθονερόν τό 
θειον”, ίσχύουσιν ίκανώ; ΐνα πείσωσιν ήμά; δτι 
δυνατόν ή έπιγραφή νά ύπερπηδήση τοΰ; ρω
μαϊκού; χρόνου; έάν μή καί μεταγενέστερα πολύ 
τούτων. Τό ήμετερον σκεΰο; έχρησΐμεοσεν ώ; 
νεκρικόν δώρον καί περιελάμβανεν ίσως ελαιον, 
διότι ένώ ή εικασία τή; τών δακρύων δήθεν 
καταθέσεως εί; τοΰ; τάφου; μωρά έλέγχεται καί 
άνυπόστατος, τουναντίον μαρτύρια ύπάρχουσιν 
άναμφίλεκτα δτι παρά τοΐς νεκροί; άγγεΐα έθά- 
πτοντο έλαίου πλήρη καί μύρων, ών μάλιστα 
που καί ίχνη περιεσώθησαν (πρβλ. Middleton I, 
σελ. 99. Histoire de l’academie des inscrip

tions, t. VII, σελ. 96. 1824). Υπό ταύτην τήν 
έποψιν καί τό κυθήρειον σκεΰο; πολλήν θά είχεν 
άξίαν, έάν μή ό παραχαράκτης εις τά σπανιώ- 
τερα άφορών, κάθίστα ύποπτον τοϋτο οια τή; 
νέα; άνοήτου έπιγραφή;. Δυσχερής δε νΰν κατά 
πρώτην οψιν άποβαίνει ή καταπολεμησι; τού 
αύτοκλήτου συλλογισμού δτι, τή; μια; τών έπι
γραφών ψευδούς ούση;, καί ή έτέρα δέον να μή 
τύχη εύκόλως τή; ψήφου τή; ’Αθήνας, καί δμως 
άκριβεστέρα έξέτασις πείθει ραδιω; περί τοΰ 
εναντίου.

Β. Ν. ϊτάης.
Εν Λειψία 1884.

ΠΟΙΗΣΙΣ.
Α·.

ΨΥΧΗΣ ΚΑΛΛΟΣ.

Ν άρετής τό άωτον τό πάλαι καλλονή 
μορφής τελεία·

ζωγράφοι ένεπνεύσθησαν αείποτε κλεινοί, 
καί γλύφανα είργάσθησαν άμίμητα μνημεία. 

Ό Ύπερίδη; ήρκεσε τή; Φρύνη; τ’ ανθηρά 
νά δείξη στήθη, 

τό κάλλος νίκην ήρατο έν μέση άγορα, 
ή θέμις γόνυ έκλινεν, ή αρετή ήττήθη.

’Εκείνη ήτι; σήμερον θά ήγειρε χολήν 
κριτών καί βέλη,

μουσοτραφών συνήθροισε περί αύτήν σχολήν, 
καί τύπο: τελειώσεως τφ Σκόπα οιετέλει.

Ητο τό κάλλος χάρισμα, θεότητος είκών, 
τύπος χαρίτων

θεοί ένηνθρωπίσθησαν πρός χάριν γυναικών, 
βροτοί άπεθεώθησαν πρός χάριν θεοτήτων.

’Αλλ’ ωχοντο τή; φύσεως οί γόητες καιροί, 
τό παν άπέδρα·

’ Εάν γηίνου έρωτος τό είδος μά; πληροί, 
άλλ’ ή ψυχή λογίζεται τοΰ άληθοΰ; καθέδρα.

Άρέσκομαι εί; ομματα γλαυκά ή μελανά, 
βωβά ή λάλα.

τά χείλη όνειρώττομεν αβρά καί ραδινά, 
αί φρένε; μας μεθύσκονται εί; στέρνα ώ; τό γάλα.

’Αλλ' εκμαγεία άπαντα άνθών ή οπωρών 
ώρών ευφόρων,

τά. πνίγει θάττον βράδιον τό ρεύμα τών καιρών, 
άντί άφροΰ άφίνοντα έν τή καρδία κόρον.

Μ ή άίνοιγε τά ομματα πρό λύχνου ή δαδό; 
δπως τά δείξη;· 

μή άνοιγε πρός λαλιάν τό στόμα πομπωδώς, 
ταχεία εί; συμπέρασμα σκαιόν μή κατάληξης.

Αλλ’ άνοιγε αείποτε τόν νοΰν, τόν όφθαλμόν, 
σκιρτά καί πόθει!

Ό ούρανο; τών στέρνων σου κινείτω τόν παλμόν, 
καί σεαυτήν, κομπάζουσα άλλά καί έμφρων, γνώθι!

Είναι τοΰ Πλάστου δώρημα τό κάλλος τή; ψυχής, 
θεά γηίνη ■

ούοεί; άπεθανάτισε χρωστήρ επιτυχή; 
τήν καλλονήν ύψίφρονο; ψυχής έν τή γαλήνη.

Δέν γράφεται είς μάρμαρον ή θεία καλλονή, 
ή εί; οθόνην

ό λόγος μόνον δύναται έκείνην νά αίνή, 
ή λύρα απεικόνισε τήν θείαν ’Αντιγόνην.

\όγο; έν λόγιο αίρεται, ψυχή ψυχήν νοεί, 
ελπίς ελπίδα-

τά ο’ άλλα;... Έρως πάνδημος, σκαιότη; καί ροή, 
ερω; με ρόδον έμβλημα καί κούφην χρυσαλλίδα.

Δέν λάμπει εί; τό ομμα σου άχάτου άστραπή, 
είτε σαπφείρου· 

ή αίγλη του προιΰρισται νά βλέπη, νά σκοπή 
νά φθάνη εί; τά ϋψ'.στα σημεία τού ’Απείρου.

Δέν βλέπω έν τω χείλει σου τών ρόδων τήν βαφήν · 
θαυμάζω χείλη,

ψυχή; διερμηνεύοντα έριπρεπούς τρυφήν 
έν σοί όρω τό "Υπατον τού φιλοσόφου θήλυ.

ίΐ καλλονή θεσπέσιε, αμάραντε ψυχή, 
ώ θειον γέρα;,

βωμέ έν ω ίκέτευσα έν ώρα εύτυχεΐ, 
έν ώρα οέ εύδαίμονι θεώμαι τοΰς αιθέρα;.

Ό ούρανδς πετάννυται, ό έρως τή; ψυχής 
τον διανοίγει.

Ό έρως είναι πλήρωσι; θεοπρεπούς εύχής, 
έκ τών ψυχών μας άρχεται καί εί; τό θειον λήγει.

’ Εν Κ Γ-ινβταντιν'.υπόλ:·..
Η ε ό 5 ω ρο ς VI οσχ όπ ουλ ο ;.

Β'.

Ο ΞΕΝΟΣ.

Δ
ΕΝ είδε; ποτέ σύννεφο ό άνεμο; νά οιώχνη; 

Γ<όρα έδώ, τώρα έκεΐ, έδώ κ’ έκεΐ το 
k σπρώχνει.

Καθώς αύτό ή Μοΐρά μου ή άχαρη κ’ έμένα 
Μέ ρίχν’ έδώ, μέ ρίχν’ έκεΐ ’στά έρημα τά ξένα.

I δν κόσμο βλέπω χαίρεται· καθένας τόν δικό του 
Έχει· ό ενα; άδελφήν, άλλο; τόν άδελφό του, 
\λλο; τή μάνα τή γλυκειά· μονάχα έγώ κανένα 

Δέν έχω, κ’ είμαι έρημος στά έρημα τά ξένα.

Είχα μιά 'μέρα καί έγώ άγάπη καί πατρίδα 
Καί τάχασα! Καί έζησα καί ζώ μέ τήν ελπίδα, 
Μέ τήν πικρή ένθύμησι, μέ πόθο μόνον ένα 
X άφήσω γειά τή ξενιτειά, ν' άφήσω γειά τά ξένα.

Λ ϊ μ ί λ ι ί ς.

Γ’.

Η ΕΞΟΧΗ, -i-

Γ
ΠΟ τά. δένδρ’ αφήσατε ν’ άναπαυθώ ολίγον, 
'Αφήσατε ν’ άναπαυθώ μικρόν έπί τής χλόης. 
Δέν πνέει ό άήρ έδώ τών πόλεων ό πνιγών, 
’ \λλά εύώδης Ζέφυρο;· και ούρανό; γελόεις 

Αίθριο; μέ σκεπάζει.

Εν μέσω τών θημωνιών βιών αγρότου βίον,
Ι όν θόρυβον τών πόλεων φεύγων, έδώ θά μένω. 
Ελθέ καί σύ, ώ φίλη μου. "Αν έχω σε πλησίον, 
Ιόν θάνατον ατάραχο: έδώ θά άναμένω, 

Καί δέν θά. μέ τρομάζη.

<-)’ ακούω τό κελάρυσμα τοΰ ρύακος, θ’ ακούω 
Ί αλλοντα εί; χαμόκλαδα τόν ψάλτην τών ερώτων- 
Υπό φιλύρα; καί έγώ τήν λύραν μου θά κρούω, 

θά ψάλλω τή; καρδία; μου τόν έρωτα τόν πρώτον, 
Καί τήν χαράν θά ψάλλω.

θωπεύων τά ερίφια καί τοΰ; αμνού;, θά τρέχω 
Είς τοΰ; λειμώνας μετ’ αυτών· θ’ άκούω τού 

ποιμένο;
Γήν αύλησιν τήν αφελή· φίλου; καλούς θά έχω 
Τήν Φύσιν καί τήν φίλην μου. Τών άλλων χω

ρισμένο;
Ούδέν θά θέλω άλλο.

Εί; μέγαρα πολυτελή άς κατοικώσιν άλλοι· 
Γή; άηδίας έρμαιον έντό; αύτών θά ζώσι· 
Έμέ θά τέρπ’ ή τρυφερά τή; φίλης μου άγκάλη, 

I ον Ούρανον έπί τής γή; ή φίλη θά μοί δώση 
Μέ τά φιλήματά της.

Είναι βραχεία ή ζωή, στιγμαί όλίγαι είναι· 
Σπεϋσον λοιπόν, ώ φίλη μου, σπεΰσον νά τήν 

χαρώμεν.
Παρέρχεται ώ; ονειρον. ’Όπου θά μείνω, μείνε — 
Θά ζήσωμεν άφρόντιδε; καί θά περιφρονώμεν 

Γήν γήν καί τά καλά της.
Αιμίλιος.

Δ’.

-1- ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΝ. -ί-

Π
ΛΑΤΑΝΙ υπερήφανο, ’στά πράσινα σου φύλλα 

Χά κάπου ένα χλωμό, 
Ποΰ ‘μοιάζει μέ τόν πεθαμό.

’Άχ! τί άνατριχίλλα!

’ Ιοέ στή; λίμνης τό νερό, ποΰ είν’ αύτού κοντά σου, 
Τήν υπερήφανη μορφή.
Αρχίζει ή καταστροφή. 

Γί θά γενής, στοχάσου!

Σ’ αύτήν τήν μαύρη συννεφιά, ’στον δυνατόν άέρα
Γι’ αύτό άκούω μιά βοή, 
’Σαν δταν σβύνη ή ζωή 

’Στήν ύστερνή ήμέρα.

Κατηραμένη έποχή, τή; φύσεως ή φθίσι;
Σΰ μά; θυμίζει; πώς θαρθή, 
Μιά μέρα ποΰ θά μαραθή 

Κΐ ό άνθρωπο; έπίσης.

θά μαραθή! Αλλοίμονο ’σάν βλέπη ’στον κα- 
θρέπτη

Γήν οψιν του γεροντική, 
Iήν μαύρη κόμη του λευκή 

Καί ν’ άρχινα νά. πέφτη.

Τρομάζει ό τρισάθλιος πού σκελετό; θά. γείνη.
Χωρίς έλπίδα νά ίδή
Ξανά τόν κόσμο, έπειδή 

Χωρίς ζωή θά μείνη!
’Εν Γιμουρτσίνη.

ΙΊαρ. Σ. Κυριακίδης.

Ε’.

το ροδο. -3*

^®ΕΓΟΥΝ τό ρόδο τήν αρχή 
βταν πρωτογεννήθη,

Αίμα δέν είχε ’πάνω του, 
ήτο λευκό ’σάν κρίνο ■ 

’Ότι δέ τάχα τοΰ Άδάμ 
τό βλέμμα έπλανήθη

Καί έπεσε απάνω του· 
άπ’ τήν ’ντροπή δέ ’κείνο,

Κατακοκκίνησ’ όλο του, 
κ' είν’ έκτοτ’ δπως είνε.

Αλλά τό ρόδο μιά φορά 
τώπαθε ’στή ζωή του.

Σΰ ομω; πέ; μου διατί, 
λευκέ, χρυσέ μου κρίνε,

Όταν μέ βλέπη; πάντοτε 
λαμβάνει; τήν μορφή του;

Εν Γιργέστη.
Δ. 1. Καραγιαννάκη;.

4
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Α'. ΟΡΕΙΝΗ ΟΔΟΣ ΕΝ ΕΛΒΕΤΙΑι.
Κατά Ρ. Άσμον.

Β'. Η ΦΑΡΑΓΞ ΤΗΣ ΜΑΤΣΟΧΑΣ ΕΝ ΜΟΡΑΒΙΑι.
Κατά Φρ. Σβερίνα.

Γ'. ΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟΝ ΙΩΔΣΚΙΑΒΡΗ ΕΝ ΛΑΠΩΝΙΑι. 
Κατά I. Payer.

Δ". ΤΑ ΟΡΗ ΚΟΥΤΣΚΟ ΕΝ ΚΟΥΒΑι.
Κατά Λ. Hofler.

ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ!.
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ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ.

ΟΙ ΠΗΔΗΤΑΙ.

Μετά είκόνος.)(Έκ τού γαλλικού.

θά πράξης καθ’ ί
λην τήν ημέραν δέν 
δύναται νά. προΐδης 
τήν πρωίαν, λέγει 
Αραβικόν τι λόγιαν. 
Έν άλλαις λέξεσιν 
ό άνθρωπος αναγ
κάζεται ένίοτε νά 

πράξη 8,τι πρό τινων 
τι στιγμών τω έφαί- 
έντελώς άπίθανον. Ί- 
:αράδειγμα. Μετά τάς 

Engliien ιπποδρομίας 
περίπου άνθρωποι, κάτοικοι τών Πα- 

ζή διά τής όδοΰ, ήτις πρός 
μικρά; λίμνη; άγει προς τον σι- 

'Ώφειλον νά διαβώσι 
ετοιμορρόπου γεφύρα: ■ 
πτει καί οί θεαταί τών 

ίστανται παρά τήν όχθην, άποκε- 
έχοντες τήν περαιτέρω αύτών πα

ς ή πέντε νεανίαι ύπερπηδώσι 
διά τολμηρού πηδήματος, τού- 
δέκα άλλοι, ών ό εί; πίπτει εις 

τριακόσιοι 
ρισίων, μετέβαινον 
τά δεξιά τή 
οηροδρομικόν σταθμόν, 
έπί μικράς ξύλινης καί 
αίφνης ή γέφυρα καταπ 
ιπποδρομιών 
κλεισμένην
ρείαν. Τέσσαρ 
τό πρόσκομμα 
τους μιμούνται 
το ύδωρ. Οί δέ ύπολειπόμενοι διακόσιοι και 
πλέον αναγκάζονται ν’ άναζητήσωσι τήν μακράν 
αμαξιτήν όδόν, εις άπόστασιν δύο όλων χιλιο
μέτρων, καί τοΰτο διότι δέν ήσαν εις κατάστασιν 
νά πηδήσωσι μικρόν χάνδακα καί έπί κινδύνω 
νά μή προφθάσωσι τήν αναχωρούσαν αμαξοστοι
χίαν. Κατά τήν θήραν, έν ταΐς έκδρομαΐς, έν 
καιρω μάχης τό νά δύναται τις νά ύπερπηδήση 
χάνδακα, ν’ άναρριχηθή έπί αποτόμου βράχου, 
νά πηδήση έξ ύψους μέτρων τινών, είναι προσόν 
απαραίτητον, ού ή άνάγκη παρίσταται άνά πάσαν 
στιγμήν. Ό μηχανισμός τοΰ πηδήματος είναι 
πολΰ άπλούστερο; τοΰ μηχανισμού τής πορεία; 
ή τού δρόμου. ’Ιδού, έπί παραδείγματι, πώς 
έκτελειται τό) πήδημα μετά συνημμένων ποδών.

στηριζόμενος έπί τής άκρας τών 
ά γόνατα, κλίνει το σώμα πρός 

ά δύο ή τρεις ταλαντώσεις

Ό πηδητής, 
ποδών, κάμπτει 
τούς μηρούς καί μ

τοΰ; έντείνοντας μΰς του, αί 
αποτόμως διαστέλλονται, το βάρος 

αίωρεϊται καί συνεπεία. τής ύψώ- 
φέρεται ύπεράνω τοΰ εδάφους εις 

-ς τό κάτω μέρος τοΰ σώματός 
Έάν τό σώμα, πρό τής 

αύτφ ώθήσεως, κλίνη πρός τά εμπρός, 
γίνεται καθ’ ύψος. Έάν δέ

συστέλλει αίφνη 
αρθρώσεις 
τοΰ σώματος 
σεως ταύτη; 
ικανόν ύψος, οπω 
του μή ψαύη τήν γήν. 
δοθείση; αυτφ ώθήσεως, κζ.ινη 
TOTS “Ο 77TjG7jU.CC ‘pvi w’xt Λ'ζν υγυ,. 
ισχυρά όριζόντειος ώθησις έπιτυγχάνηται διά 
ταχέως δρόμου και προηγήται τοΰ πηδήματος, 
τότε τό πήδημα γίνεται κατά πλάτος, όπως 
όταν ποόκηται νά ύπεοπηδήσωμεν χάνδακα εί’τε 
καθ’ ύψος είτε κατά πλάτος. Σημειωτέου ότι 
τό κέντρον τής βαρύτητος τοΰ σώματος τοΰ πη- 
δητοΰ ύπό τήν έπιρροήν τών δύο δυνάμεων, εις 
άς ύποβάλλεται — πρώτον τής δυνάμεως τή; 
ώθήσεως ήτι; τόν κρατεί μετέωρον έπί στιγμήν 
καί κατά δεύτερον λόγον αύτή; τή; βαρύτητος 
— διαγράφει καμπύλην άνάλογον πρό; τήν καμ
πύλην σφαίρα; τηλεβόλου.

Ο ύπερπηδών φραγμόν καθ’ ύψος ού μόνον 
ύψοΐ τό κέντρον τής βαρύτητος διά τή; ύπό τής 
διαστολής τών μυώνων του άποκτηθείσης ταχύ- 
τητος, άλλά καί συστέλλει τάς κνήμας του, 

η;

φέρει τοΰ; πόδας του πρός τά έμπρος, ει; τρό
πον ώστε τό πραγματικόν ύψος τοΰ πηδήματος 
είναι τό αύτό όποιον καί τό τοΰ φραγμού, μεΐον 
το μήκος τών κάτω άκρων τού πηδητοΰ. Ούτως 
άνθρωπο; μέτριου αναστήματος, μέτρου 1,70 
π. χ., πηδών φραγμόν 0,75 μ. δέν χρήζει ή τή; 
αναγκαίας ώθήσεως, οπω; κράτηση τό σώμα 
του μετέωρον κατά τό πήδημα, διότι το ύψος 
0,75 είναι περίπου καί τό μήκος τών κάτω αύ
τού άκρων. Έάν δέ υπερπηδά φραγμόν ένό; 
μέτρου ύψους, τό κέντρον τής βαρύτητος αύτοΰ 
δέον νά ύψωθή κατά 25 έκατοστά, διά φραγμόν 
I 72 μέτρου, κατά 75 εκατοστά.

'Ο ιπποκόμος, ό άπό τής γής πηδών έπί 
ίππου δρομαίω; τρέχοντος, μεγάλην επιδεικνύει 
ικανότητα καί εύστροφίαν, καθότι τό ύψος τοΰ 
ίππου είναι περίπου 1,65 μετρ. ΊΙ διαφορά 
αύτη μεταξύ τοΰ ύψους τοΰ πηδήματος καί τής 
Αναγκαία; ύψώσεως τοΰ κέντρου τής βαρύτητος 
είναι ιδίως Αξιοσημείωτο; παρά τοΐς πηδώσι 
ζώοις. Ούτως εν τω Ιπποδρόμιο τών Παρισίων 
ύπήρχεν λαμπρός ίππο; πηδών ύπεράνω τριών 
άλλων ίππων, ίσταμένων πλησίον άλλήλων το 
εύγενέ; τοΰτο ζώον εΐχεν Ανάγκην πολΰ μεγα- 
λειτέρας ώθήσεως καί ένεκα τοΰ ίδιου βάρους 
του καί ένεκα τοΰ πλάτους τοΰ προσκόμματος, 
όπερ είχε νά ύπερπηδήση.

Ιδού καί έτερον παράδειγμα παρ’ άνθρώποις. 
Εν τω σχολείφ ήμών, λέγει ό συγγραφεΰς τοΰ 

παρόντος άρθρου, ήσαν δύο συμμαθηταί μας 
ευστροφώτατοι άμφότεροι, ών ό εις ήτο ύψηλός, 
ισχνό; μέ σκέλη μακρά, ό δέ έτερος, Ελλην τό 
γένος, ήτο μικρόσωμος (μόλις 1.30 μ.) άλλ’ άνά- 
λογος τό σώμα καί ζωηρότατος. Καί οί δύο 
ύπερεπήδων συνημμένοι; τοΐς ποσί τήν έδραν 
τού διδασκάλου, κάθισμα ύψους μέτρ. 1,60. Παρά 
τω ΰψηλφ ή υψωσις τοΰ κέντρου τής βαρύτητος 
ήτο 80 έκατ. παρά δέ τω μικρω ένό; καί πλέον 
μέτρου. Ιό παράδειγμα τοΰτο έπιζυροΐ λίαν 
περίεργον φυσιολογικόν νόμον. Πολλαπλασιά- 
ζοντες τό βάρος έκατέρου τών δύο τούτων πη- 
δητών διά του ύψους τοΰ κέντρου τής βαρύτητος 
αύτών εύρίσκομεν δτι παρά τω μικρω ή ευστρο
φία ήτο κατά πολΰ ανώτερα ή παρά τω ύψηλω. 
ΙΙρό; τοΰτο συμφωνεί καί ό παρά τοΰ Κυβιέρου 
τεθείς νόμος, καθ ’ δν τά μικρότερα ζώα πηδώσι 
καλλίτερον τών μεγάλων. Γούτο παρετηρήθη 
καί εις τοΰ; έν Νέα Τόρκη κατά τό παρελθόν 
έτος έπιδειχθέντας πηδώντας έλέφαντας, οΐτινες 
ΰπερπηδώντες φραγμόν ένός μέτρου μόλις έφθα
ναν εις τό τρίτον τοΰ ύψους τού κέντρου τής 
βαρύτητος αύτών. 'Ο ίππος πήδα ύψηλότερον 
ή έλαφος, ή δορκά; πηδώσι μίαν καί ήμίσειαν 
φοράν ύψηλότερον τοΰ κέντρου τής βαρύτητά; 
των ό λέων πηδφ διπλάσιου ύψος· ή τίγρις, 
ή λεοπάρδαλις, ό πάνθηρ τριπλάσιον κ. τ. λ. 
Μεταξύ τών καλλιτέρων πηδητών είναι ή γαλή 
καί μάλιστα ή άγρια γαλή ■ είδομεν γαλήν πη- 
οώσαν εις ύψος δύο μέτρων άπό τοΰ έδάφους. 
Παρά τοΐς έντόμοις ή ίκανότης αύτη είναι έτι 
καταπληκτικωτέρα· δέν άναφέρομεν ή τόν ψύλ
λον, τόν πατέρα τοΰ πηδήματος, ώς όνο- 
μάζουσιν αύτόν οί Άραβες, δστις πηδών ύπερ- 
βαίνει έζατοντάκις τό ίδιον αύτοΰ μήκος.

Παρά τοΐς άνθρώποις τά παραδείγματα ύψη- 
λών πηδημάτων άπό τά κάτω πρός τά άνω είναι 
σπάνια, και τοΰτο διά τον άπλούστατον λόγον, 
οτι ό άνθρωπος, άναγκαζόμενος νά πηδήση 
φραγμόν ή τείχος ή άλλο τι τοιοΰτον πρό
σκομμα βοηθεΐται καί δια τών χειρών, δπερ 
άπαιτεϊ πολΰ όλιγωτέραν ούναμιν ή το πήδημα. 
Γνωστόν είναι τό πήδημα, τό όποιον έκτελειται, 
διά τής έπιθέσεως τών χειρών έπί τού φραγμού, 
δπερ θέλει τις νά ύπερπηδήση. Άνήρ εύλύ- 
γιστος ύπερπηδα ούτω μετ’ εύκολίας ύψος 1Γ2 

μέτρου ή καί πλέον, ό ακροβάτης μέχρι μέ
τρου 1,80.

Τό πήδημα κατά μήκος δίδει ήμΐν έτι υψη
λότερους Αριθμού;· τό πήδημα τοΰτο έκτελειται 
είτε συνημμένοι; τοΐς ποσίν άνευ άλκής είτε 
καί διά ταχείας πορείας μέτρων τινών, ΐνα τό 
σώμα μετά τήν (όθησιν έκσφενδονισθή μακρό- 
τερον. Κατά τό πήδημα οί πόδες φέρονται πρός 
τά έμπρος καί δύνανται ούτως ν’ αύξήσωσι τό 
μήκος καθ’ ολον σχεδόν τό μήκος αύτών. Ή 
ιστορία τής γυμναστικής αναφέρει πλεϊστα δσα 
παραδείγματα καταπληκτικών κατά μήκος πη
δημάτων. Ιδού τινά αύτών.

Πηδητής "Ελλην, Φάϋλλος ό Κροτωνιάτης, 
ύπερεπήδα, κατά τόν Εύστάθιον, διάστημα 54 
μέχρι 56 ποδών (δηλ. 17 >/a μέτρων). Σημειω- 
τέον δτι οι "Ελληνες καί οί ’Ρωμαίοι ιστορικοί 
συχνότατα άναφερουσι πηδήματα 50 ποδών, 
έκτελεσθέντα παρά τών Αθλητών. Εάν οί Αριθ
μοί ούτοι δέν ήναι υπερβολικοί, οί πηδηται τών 
ήμερών μας είναι κατά πολΰ ύποοεέστεροι τών 
αρχαίων. '0 συνταγματάρχη; Άμορός λέγει έν 
τω " Έγχειριδίω του περί Φυσικής Ανατροφής”, 
δτι "Αγγλο; τις έκ τών μαθητών του έπήδα 
χάνδακα 16 ποδών πλάτους καί έν Μαδρίτη 
έτερος νεανία; μέχρι 18 ποδών (6 μέτρων).*)

Μεταξύ τών περιεργοτέρων κατά πλάτος πη
δημάτων συγκαταριθμεΐται το πήδημα Σκωτίδο; 
κόρης, ήτις προς αποφυγήν κινδύνου έπήδησεν 
άπό τή; κορυφής πύργου έπί άλλου πύργου εις 
άπόστασιν 9 ποδών κειμένου, καί τοΰτο άνωθεν 
κρημνού 60 ποδών. Το μέρος τοΰτο έπιδείκνυ- 
ται μέχρι σήμερον τοΐς περιηγηταί; καί είναι 
γνωστόν ύπό τό όνομα ’Τό άλμα τής κόρης”.

Γνωστή είναι ή πλαγία έλαστική σανίς, ήν 
μεταχειρίζονται οι άκροβάται έν τοΐς θεάτροις. 
Τά αποτελέσματα τής διά τής τοιαύτη; σανίδας 
διδόμενης ώθήσεως είναι όντως καταπληκτικά. 
Πάντες είδομεν πολλάκις τοιούτους άκροβάτας 
πηδώντας εί; μέγα ύψος. Ότι τά γυμνάσματα 
ταύτα ήσαν γνωστά καί παρά τοΐς άρχαίοις 
Έλλησι, παρ' οίς καί γυναίκες έξετέλουν αύτά, 
άποδεικνύει καί δ,τι αναφέρεται περί τοΰ Σω- 
κράτους, είπόντος· Νομίζω δτι τό νά ύπερπηδα 
τις ύπεράνω γυμνών ξιφών είναι διασκέδασις 
ολίγον Αξιοπρεπής διά μίαν έορτήν· μήπως είναι 
διασκεδαστικώτερον νά βλέπη τις ώραίαν γυναίκα 
άγωνιζομένην, πηδώσαν, άναρριχωμένην καί 
άσθμαίνουσαν, ή νά τήν θαυμάζη καθημένην 
ήσύχως καί άξιοπρεπώς

Ο Βίκτωρ Φουρνέλ διηγείται άστεΐον άνέ- 
κδοτον άναφερόμενον εις τά πηδήματα. Περί 
τά μέσα τοΰ 18',υ αίώνο; ένεφανίσθη έν Παρι
σίοις πηδητής, όνόματι Γριμάλδης, δστις το
σοΰτον έγένετο διάσημος, ώστε προσεκλήθη νά 
έπιδείξη τήν έπιτηδειότητά του καί ενώπιον τής 
βασιλική; Αύλής. Είχε δέ στοιχηματίσει δτι 
ήθελε πηδήσει μέχρι τοΰ πολυελαίου, τοΰ έπι- 
κρεμαμένοο άπό τής οροφής τοΰ θεάτρου. Τόσον 
έπιτυχώ; έξετέλεσε τοΰτο, ώστε πηδήσας άπέ- 
σπασεν ενα τών ύελίνων κοσμηυάτων τοΰ πολυ- 
ελαίου, τό όποιον έκτύπησε τό πρόσωπον τοΰ 
παρά τον βασιλέα καθημένου πρεσβευτοΰ τής 
Τουρκία; Μεχμέτ έφένδη. Μετά το τέλος τής 
παραστάσεως ό Γριμάλδης έπαρουσιάσθη ένώπιον 
τοΰ πρεσβευτοΰ προσδοκών αμοιβήν άντί ταύτης 
δμως έρραπίσθη καί έφυλακίσθη παρά τών δού
λων τοΰ Τούρκου, οΐτινες διετείνοντο δτι δέν 

ί| έτήρησε τό πρός τόν κύριόν των οφειλόμενον 
σέβας.

Αί Ίνδίαι είναι κατ’ εξοχήν ή χώρα τών

*) Εχομεν καί ήμεΐς έν Έλλάδι νέον χωρικόν 
ύπερπηδήοαντα χάνδακα 6(·> μέτρων. Φαίνεται επο
μένως δτι έν Έλλάδι διατηρείται είσέτι ή αρχαία εύ- 
λυγιοία καί ευστροφία. Σ. τ. .Μ. 

πηδητών. Ώς διηγούνται διάφοροι περιηγηταί, 
ύπάρχουσιν έκεΐ πηδηται έκτελοΰντες πηδήματα 
όποια οί Εύρωπαΐοι ούδέ κατά, φαντασίαν έπι- 
χειροΰσιν. Άπλούστατον πράγμα είναι διά Ιν
δόν πηδητήν νά πηδήση ύπεράνω είκοσιν 
άνδρών κρατούντβσν υψωμένα; τά; χεΐρά;. '<· 
συνταγματάρχης Ironside διηγείται ότι είδε 
γέροντα λευκότριχα, δστις έπήδα ύπεράνω συμ
πλέγματος έξ ένός ελέφαντας καί πέντε ή εξ 
καμήλων, καί έν τούτοι; παρεπονεΐτο δτι δέν 
έχει πλέον τήν έλαστικότητα τής νεότητά; του. 
Τό περιστατικόν τοΰτο παριστα ή σήμερον παρα
τεθειμένη είκών.

(Έπεται τό τέλος.)

ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΙ.
Μετά εικόνων, δρα σελ Ι.Ό0.)

Α’.

ΟΡΕΙΝΗ ΟΔΟΣ ΕΝ ΕΛΒΕΤΙΑ).

Ν ταΐς όρειναΐ; χώραι; ή συγκοινωνία 
είναι φυσικώς δύσκολος, καθίσταται δέ 
έτι ουσκολωτέρα διότι ό άνθρωπο; έχει 

έν τή κατασκευή οδών νά ύπερνικήση Ανυπέρ
βλητα σχεδόν προσκόμματα. Ώ; πρό; τούτο ή 
μικρά Ελβετία, μία τών ορεινοτέρων χωρών τή; 
ύφηλίου, έξετέλεσεν αληθή θαύματα, διότι ού 
μόνον διέσχισεν όρη, έφ’ ών σήμερον κυκλοφορεί 
άνέτως ή άτμάμαξα, άλλά καί άγριας ήνωσε 
φάραγγας, θεμελιώσασα γεφύρας ύπεράνω απο
τόμων βράχων, άπό τών οποίων καταρρέουσι 
μετά παταγωδών βροντών καταρράκται καί χεί
μαρροι. Μία τών τοιούτων γεφυρών είναι ή 
ένοΰσα τά δύο ορεινά χωρία θούση καί Ί ίφεν- 
καστεν έν τω διαμερισματι τών Γριζώνων, ή; 
εικόνα παραθέτομεν. 1Ί κατασκευή τής όδοΰ 
ταύτης, άποστάσεως μόλις ήμισεία; ώρα;, καί 
τής γεφύρα; της έκόστισεν άνω .τών 500 χιλ. 
φράγκων. Βλέπων τι; κάτωθεν τήν κρεμαμένην 
ταύτην γέφυραν δέν δύναται νά έννοήση πώ; 
κατώρθωσαν οί άνθρωποι νά ύποστηρίξωσιν αύτήν 
επί τών δύο άντικρυζομένων Αποτόμων πλευρών 
τών ορέων.

Β'.
Η ΦΑΡΑΓΞ ΤΗΣ ΜΑΤΣΟΧΑΣ ΕΝ ΜΟΡΑΒΙΑι.

Ό περιηγηθεί; τήν Αύστρίαν γινώσκει δτι 
ή επικράτεια αύτη είναι πλούσια εί; γραφικά; 
τοποθεσία;· τό Τυρόλον, ή Στηρία, τό Σαλισβοΰρ- 
γον είναι μέρη, προς ά κατ’ έτος πλεΐστοι δσοι 
συρρέουσι περιηγηταί. Όλιγώτερον βεβαίως γνω
στή είναι ή φάραγξ τής Ματσόχας, κειμένη 
παρά τό χωρίον Βλάγκο έν Μοραβία, καί παρι- 
στανομένη έν τή ήμετέρα εΐκόνι. 11 φάραγξ 
αύτη είναι δ,τι άγριώτερον δύναται τις νά φαν- 
τασθή, διό καί ολίγιστοι έτόλμησαν νά τήν διε- 
ρευνήσωσι, τοσούτιρ μάλλον καθ’ δσον τό; μόνον 
μέσον, οι’ ού δύναται τι; νά κατέλθη εις αύτήν, 
είναι διά σχοινιών, καί εις τό τόλμημα τοΰτο 
ικανοί ήδη περιηγηταί έθυσίασαν τήν ζωήν των. 
Ό πρώτος, εις δν οφείλεται σχεδιογράφημα τής 
περιέργου ταύτης φάραγγος, ήτο ό Αρχιτέκτων 
Ί’ουζίνσκης, δστις έν έτει 1772 καταβιοασθείς 
διά σχοινιού διέμεινεν έν αύτή έπί ώρας ολο
κλήρους καί Ακριβέστατα έσχεδίασεν αύτήν. Τό 
λεπτομερές τοΰτο σχεδιογράφημα σώζεται έν τή 
ήγεμονική βιβλιοθήκη τοΰ οίκου Σάλμ έν Ι’άϊτ; 
τής Μοραβίας, καί προδίδει μεγάλην τοΰ έπι- 
στήμονος άνδρός έπιδεξιότητα.

ΤΟ ΟΡΟΤΤΕΔΙΟΝ ΙΩΔΣΚΙΑΒΡΗ ΕΝ ΛΑΠΩΝΙΑι.

Πρό; νότον τοΰ Βορείου ’Ακρωτηρίου κεΐται 
όροπέδιον, Ίωδκιάβρη καλούμενον, τό οποίον 
ψυχρότατου έν χειμώνι καί θερμότατον τό θέρος 
κατοικεΐται ύπό Λαπιύνων. ’Ολίγοι περιηγηταί 
έπροχώρησαν μέχρι τής βορείου ταύτη; χώρας, 
τής άποκέντρου καί άξένου· έν τοΐ; όλίγοις τού- 
τοις συγκαταλέγεται καί ό διάσημος τοΰ βορείου 
πόλου διερευνητή; Bayer, δστις περιελθών τήν 
χώραν έν ώρα χειμώνας περιέγραψεν αύτήν έν 
τώ σπουδαιοτάτορ αύτοΰ συγγράμματι. τή δαπάνη 
τής αύστριακής Κυβερνήσεω; έκδοθέντι. 1 ό 
μόνον μέσον τής συγκοινωνίας ένταύθα, λέγει ό 
Bayer είναι διά έλκύθρου συρομένου ύπό ρέννων, 
τών ωφελίμων τούτων ζιόων τών βορείων κλι
μάτων. Τά ελκυθρα. κιαΐρις καλούμενα, έχουσι 
τό σχήμα γυναικείου πέδιλου, δι’ ού άποκτώσι 
τήν καταπληκτικήν των ταχύτητα καί εύστροφίαν. 
Άλλ’ ή διεύθυνσις τών έλκύθρων τούτων είναι 
δύσκολος, διότι οί ρέννοι αμα έννοήσωσιν ότι ό 
οδηγών αύτοΰ; είναι Αδέξιο;, άνατρέπουσι πολλά- 
κι; τα έ'λκυθρον. ’() Αάπων δμω;, συνειθισμένο; 
εις τάς άμάξας τοιούτου είδους, οδηγεί τό ζώον 
με χεΐρά στιβαράν καί τό έλκυθρον δέν φαίνεται 
συρόμενου άλλ’ οίονεί υηχόμενου έπί τής χιόνο; 
καί τής πεπηγμένη; έπιφαυεία; τώυ λιμνώυ καί 
τώυ ποταμών μάλιστα δέ οταυ ή έπιφάυεια 
είναι κατωφερής, ή ταχύτης τοΰ έλκύθρου υπερ
βαίνει τήν τοΰ σιδηροδρόμου.

Δ'.
ΤΑ ΟΡΗ ΚΟΥΤΣΚΟ ΕΝ ΚΟΥΒΑι.

ΊΊ Κούβα είναι ή μεγαλειτέρα καί ώραιο- 
τέρα νήσο; τοΰ δυτικού ’Ινδικού άρχιπελάγου;, 
καί μάλιστα τό ορεινόν αύτής μέρος είναι πλήρες 
ρωμαντικών τής φύσεως καλλονών. ΤΙ σειρά 
τών ορέων ή οιασ/ίζουσα αύτήν άπό τοΰ δυτι
κού άκοωτηρίου τοΰ Άγ, Αντωνίου μέχρι τής 
Ανατολικής άκρα; Μαΰζη, έχει κορυφάς μέχρι 
ϋ','· /■./.ιάύων μέτρων ύψους. Έν μέσω τών 
ορέων τούτων έξαπλοΰνται κοιλάδες εύφορώταται, 
ών ή φυτεία είναι πυκνότατη. Μίαν τών παρα
δείσιων τούτων κοιλάδων, τήν τών Ορέων Κούτ- 
σκων, παριστα ή ήμετέρα είκών. έξ ή; διαφαί
νεται ή έκτακτος φυτεία ή χαρακτηρίζουσα τό 

I ν ο ι κ ό ν Ά ρ χ ι πέ λ α γ ο;.

ΤΑ ΣΦΑΚΙΑ ΕΝ ΚΡΗΤΗ.

(Merd είκόνος Σφακιώτου.)

θέλων να ιοη ήνωμένα; σχεδόν τά; δύο 
φύσεις, τήν τής μεσημβρία; καί τήν τοΰ 
ψυχρού καί άγριου βορρά δέν έχει ή νά 

επιχείρηση τήν δΐκάωρον περίπου έζορομήν άπό 
Νανίων, τής πρωτευούσης τής νήσου Κρήτης, 
μέχρι Σφακίων. Έν τή μικρά Αναλογώ; άπο- 
στάσει ταύτη θά διέλθη δι’ όλων τών σταδίων, 
τά όποια χωρίζουσι τό κλίμα τή; μεσημβρίας 
άπό τοΰ κλίματος τοΰ βορρά, Μικρόν όπισθεν 
τών Χανιών ή όδο; περιβάλλεται διά γυμνών 
ζαί άδένδρων λοφίσκων, έφ’ ών είσί διεσπαρ
μένοι τήδε κάζεΐσε λευκοί οίκίσκοι, έστέγασμένοι 
διά χόρτων. Είναι ούτοι τά εξοχικά τών κατοί
κων καταλύματα. Βαθμηδόν ή χώρα μεταβάλλει 
όψιν ■ λεμονέαι ζαί πορτοκαλλέαι ύψους Ασυνή
θους έμφανίζονται άνά παν βήμα · οι καρποί τών 
δένδρων τούτων είναι τά γνωστά λεμόνια ζαί 
πορτοκάλλια τής Κρήτη;, ών έξαγωγή καί κατα- 
νάλωσις γίνεται έν τή Ανατολή ζαί έν Ελλάδι.

Ρύακε; διαυγεστάτου ύδατος περιβρέχουσι τήν 
χώραν, καί αί οχθαι αύτών κοσμούνται διά παμ- 
μεγέθων έλαιών, ών οί κλάδοι φθάνουσι μέχρι 
τών ύψηλών κορυφών τών καστανεών καί καρυών· 
εις το βάθος τών κοιλάδων ώς παχύ; τάπη; 
έστρωμένο; έξαπλοΰνται αί Αμίμητοι τής Κρήτη; 
βοσκαι, και οι άγροί του αραβοσίτου καί οί Αμ
πελώνες, οί διά τοΰ ζωηροτέρου αύτών χρωμα
τισμού ποικίλλοντες τάς σκοτεινά; τών υψωμάτων 

Όσ<>> προχωρεί τις, τοσοΰτον ή χώρα 
καθίσταται λοφώδης, μέχρι; ού έμφανίζονται 
τά σύνορα τής έπαρχίας τών Σφακίων. Εντεύ
θεν δέ ή πρός τά όρη τών Σφακίων άνάβασι; 
γίνεται διά πετρώδους άτραποΰ άνερχομένης διά 
στενής φάραγγος. Μετά οδοιπορίαν μιας περί
που ώρας Αφικνεΐταί τις εις τό χωρίον Άσκυφον. 
κείμενον έν μέσω ύψηλών ορέων. Τά ύδατα τά 
καταρρέοντα ει; τήν πεδιάδα τοΰ Άσκύφου δέν 
διοχετεύονται διά ποταμών ή χειμάρρων, άλλά 
διά φυσικών καταβοθρών, συγκοινωνουσών ύπο- 
γείως προ; τά; ταπεινοτέρα; πεδιάδας, τάς πέραν 
τών όρέων κειμένας. Έν καιρω χ-ιμώνος το 
ψΰχο; έν Άσκύφω είναι δριμύ, καί ή χιών ου- 
σκόλως καί άργά διαλύεται. Συμβαίνει πολλά
κις έν χειμώνι οι κάτοικοι τών ορεινών τούτων 
μερών νά μένωσιν έπί δύο καί πλέον μήνα; άπο- 
κεκλεισμένοι άπό τής πεδιάδο; καί ν’ αναγκά
ζονται νά φροντίσωσι περί προμήθεια; τροφίμων, 
ώς έάν έπρόκειτο περί πολιορκίας. Άπό Άσκύ
φου ή άναρρίχησι; εί; τάς ύψηλοτέρα; τών ορέων 
κορυφάς είναι εις άκρον κοπιώδης, καί εί; πολλά 
δύσβατα μέρη κορμοί δένδρων έρριμμένοι ύπε
ράνω βαράθρου σχηματίζουσι τήν μόνην οιάοασιν. 
Δέν ύπάρχει έν τω κόσμιρ σχεδόν χώρα ιΰχυριυ- 
μένη καταλληλότερου ύπό τής φύσεως, δσον τά 
Σφακία. Ούδέν άξιοπεοιεργότερον έν Κρήτη τοΰ 
γιγαντιαίου τούτου φυσικού φρουρίου μέ τά τερά
στια αύτοΰ τείχη καί μέ τούς στενούς πυλώνά; 
του, ούς ή χιών καί οί χείμαρροι άποζλείουσι 
ζατά τό μεγαλείτερον μέρος τοΰ έτους. Εννο
είται οτι, συμφώνως πρός τήν μεγαλοπρεπή ταύ
την φύσιν, καί οί κάτοικοι τών Σφακίων, οι 
Αρειμάνιοι Σφακιώται είναι άνδρες υψηλού Ανα
στήματος ζαί στιβαροί, έχοντε; όψιν ζωηράν ζαί 
τά χαραζτηριστιζά τοΰ προσώπου έκφραστικώ- 
τατα. Τύπον τοιούτων Σφαζιωτών παριστα ζαί 
ή σήμερον παρατεθειμένη είκών, ήτις ούδεμιάς 
χρήζει έπεξηγήσεως διά τούς γνωρίζοντας τήν 
ώραίαν ταύτην τή; Κρήτη; φυλήν.

Ο ΚΟΜΗΤΗΣ
Η

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ ΝΕΑΝΙΟΥ.
Μετάφρασις Ν. Γ. Μουσούρη.

(Συνέχεια καί τέλος.)

ΙΚΟΓΕΝΕΙΑ πολυμελής Σουηδι
κή. άρτι έν Βάδη άφιχθεϊσα, καί 
άριθμοΰσα μητέρα χήραν, εξ 
θυγατέρας, τρεις Ανεψιούς, δύο 
Ανεψιάς, θαλαμηπόλον, ζαί φί
λην τής μητρός, έπένθει τόν 
πρό ενός περίπου έτους άποβι- 
ώσαντα πατέρα καί συγγενή· ή 
νεωτέρα τών Ανεψιών, Έδίθ 

ζαλουμένη, βαρυνθεΐσα ούτως είπεΐν τήν 
πένθιμου μελαίνην στολήν, ένεδύετο συ- 
λευζά.
φύσις, ώς καλή μήτηρ, έπεδαψείλευσεν 

>ς τήν ωραιότητα εί; τά; γυναίκας τών 
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βορείων κλιμάτων· ή ώραιότης αύτη δέν φαί
νεται άνήκουσα συμπάση τή γή διότι ούδαμού 
άλλοθι άπαντφ εί; τελειότερο·/ βαθμόν ή ώραι- 
ότη; τών βορείων κλιμάτων ένθα ο ήλιο; φω
τίζει μέν άλλά δέν θερμαίνει, παρέχει φαι- 
δρότητα εί; τά; άγγελικά; εκείνα; μορφάς, 
κεκοσμημένα; διά πυρρώχρου; κόμη;, καί φω
τιζόμενα; διά Χερουβικών οφθαλμών.

Ούδέν δύναται νά περιγράψη τήν ωραιότητα 
τή; Έδίθ, ήτι; κατά τό παρελθόν φθινόπωρον 
διήλθεν έκ Βάδη;· οί ύπηρέται τή; πολυμελούς 
ταύτη; οικογένεια; διέδιδον οτι, ή θεία τή; 
Έδίθ, μήτηρ πολλών θυγατέρων, έταξείδευεν δπω; 
θηρεύση άποκατάστασιν τών ανεψιών αύτή; προ 
πάντων, αιτινε; άν καί άμφότεραι ωραιότατα·., 
δέν έκέκτηντο τήν έλαχίστην προίκα· ή εΐδησι; 
αύτη, διά τά; ώραία; νεάνιδα; τών βορείων ώ; 
καί τών μεσημβρινών κλιμάτων, αιτινε; γεν- 
νώνται ΐνα υπανδρεύονται, μή οδσα κακολόγο; 
συκοφαντία, έστι ώ; γνωστόν κοινή.

Ό νεαρό; Φρίτ; παρεσκευάζετο ν’ αναχώ
ρηση, άλλ’ επειδή είχεν αναθέσει τώ υπηρέτη 
του τήν φροντίδα τή; προπαρασκευής, διήρχετο 
τά; ώρα; του περιπλανώμενος, ώσεί πάσχουσα 
ψυχή, έντό; τών σκοτεινών τή; Βάδη; δασών, 
ένθα αί τοΰ ήλιου άκτίνε; μή δυνάμεναι νά 
εΐσχωρήσωσιν έντό; αύτοΰ, μόλι; άμυδρά λυκό- 
φωτα έν πλήρει μεσημβρία παρέχουσι. ΙΙολ- 
λάκι; ώρα; ολοκλήρου; διήρχετο έν τή εύρυ- 
πέδη άναδενδράδι τή; Αιεσδλάνδη;, σκιαζομένη 
παρά τών κλάδων άρχαιοτάτων δένδρων, ένθα 
ούδέποτε αί τοΰ ήλιου άκτίνε; ε’.σέδυσαν έκεΐ 
ένθα τδ φθινόπωρον διαχέει άφθόνω; τήν με
λαγχολίαν του, έπί τών κορυφών τών δένδρων, 
καί τών κυματοειδών νεφών, έπικρεμαμένων έπί 
τοΰ δυτικού ορίζοντας, ηύχαριστεΐτο ό Φρίτ; νά 
περιδιαβάζη περί τήν δύσιν τοΰ ήλιου.

θελκτικήν τινα έσπέραν ό Φτίτ; ΐστατο πρό 
τή; μικρά; τή; Αιεσδλάνδη; πηγή;, προσβλέπω* 
ένθουσιωδώ; έπί τών κορυφών τών δένδρων, αΐ- 
τινε; όλονέν έκαλύπτοντο διά τοΰ μελανού τή; 
νυκτό; πέπλου- εσπερινή αύρα έκίνει μελφδικώ; 
τδ φύλλωμα τών δένδρων, μικρδ; δέ μόλι; 
έπ’ αύτών ήκούετο κρότο;, τών άποπλανηθέντων 
πτηνών ζητούντων νυκτερινόν άσυλον · τά νέφη 
προβαίνοντα άπδ τοΰ δυτικού σημείου τοΰ όρί- 
ζοντο; ήρχισαν νά έξαπλοΰνται έπί τοΰ ουρανού’ 
ή άτμόσφαιρα ήρξατο συμπυκνουμένη, άναγγέ- 
λουσα θύελλαν· ή μικρά πηγή καί δ πλησίον 
ρύαξ έτάραττον τήν μονότονον τοΰ δάσους ησυ
χίαν, ώ; διά μελωδική; διφδίας. Αίφνης άνεμο; 
σφοδρό; έτάραξε τόν Μέλανα Δρυμόν, είσορμήσας 
δέ διά τή; πεδιάδο; εί; τήν άναδενδράδα έκίνησε 
τά; κορυφάς τών δρυών μετά πατάγου όμοιου 
τών ’ί’κεανείων κυμάτων· ή διατάραξι; αύτη 
τής φύσεως ύπήρξεν άληθής εύχαρίστησι; διά 
τδν Φρίτς, βστι; έμειδίασεν ώσεί είχεν άκούσει 
άόρατον μουσικόν παίζοντα μετά πατάγου μου
σικόν τεμάχιον τοΰ Schubert. Τήν αύτήν πε
ρίπου στιγμήν, ή έρημο; τέως άναδενδρά; έπλη- 
ρώθη δΐ αιφνίδια; εισβολής πολυμελοΰ; οικο
γένεια; σπευδούση; ταχεΐ βήματι πρδ; τδ Ξε- 
νοδοχεΐον. Ήν ή έν λόγφ πενθούσα Σουηδική 
οικογένεια.

Ό Φρίτς ΰπεχώρησε μικρόν δπως άνοιξη 
δίοδον είς τά προπορευόμενα μικρά κοράσια· 
έβλεπέ τις σύνολον πένθιμων ένδυμάτων, άλλ’ 
ύπ’ αύτά έκρύπτοντο θεία πρόσωπα, μέ χρυσο- 
κόμου; κεφαλάς, δυνάμενα νά μεταβάλωσι τδ 
πένθος είς χαράν· ήδύνατό τι; νά έκλάβη αύτά 
ώς τεμάχιον νυκτερινού ούρανού, φωτιζόμενου 
παρά τή; Μεγάλη; “Αρκτου. Σφοδρά λαίλαψ 
έτίναξε μετ’ ολίγον τά; δρΰς, καί άφήρεσε τδν 
πίλον τής Έδίθ, άνατινάξα; συγχρόνως τήν πυρ- 
ρώδη αυτής κόμην, ήτι; έκυμάτισεν ύπέρ τού; 

ώμου; της. δίκην λάβας πυριφλεγούς· ή νεά
νις έν τούτοις ήφανίσθη ώς ερωτικόν μετέωρον, 
άφήσασα τόν Φρίτς μέ τεταμένα; πρδς ουρανόν 
τά; χεΐρας, καί μέ στόμα ανοικτόν πλήν χωρίς 
νά δύναται ν’ άρθρωση ούδέ λέξιν · μετ’ ολίγον, 
ώσεί άγαλμα λαβδν ζωήν, ώρμησεν άκολουθών 
τά ίχνη τοΰ άκτινοβόλου τούτου άστέρος. ΊΙ 
νΰξ έκάλυπτεν ήδη διά μελανού πέπλου τήν 
χλόην, καί μακρόθεν ή ώραιότης καί ή πυρρώ
χρου; τή; Εδίθ κόμη ήκτινοοόλει, δίκην φαεινού 
άστέρος, διευθύνοντο; τά βήματα τοΰ ανεψιού 
τοΰ Οΰμβόλδου.

’Αδύνατον ήν νά διερευνήση τι; τήν άλλό- 
κοτον σκέψιν τήν οδηγούσαν τά βήματα τοΰ Φρίτ; 
πρδ; τδ έμψυχον καί άςιέραστον τούτο μετέωρον 
ή παραφροσύνη εΐπετο τής λογικής, καθότι άν 
καί κατ’ άρχάς έδυσπίστει, έν τή έξάλλφ βμως 
ποιητική μανία του, ένόμιζεν βτι, ό Κομήτη; 
τού Δονάτου άφήκε τδν ουρανόν, καί κατέβη 
είς τήν γήν, ενσαρκωθείς έν τώ τής Έδίθ θελ
κτικό προσώπω! "Οτε μετ’ ολίγον παρετήρησε 
τδ Ακτινοβολούν τούτο μετέωρον έπί τού έξώστου 
τοϋ εστιατορίου Weber, ένθα κατέλυε πάσα ή 
οικογένεια διευθετούν έπιχαρίτως τήν ύπδ τοΰ 
ανέμου Ανατιναχθεΐσαν κόμην του, ώσεί ό έγκέ- 
φαλο; του είχεν ύποστή τδν πρώτον τής παρα
φροσύνη; κτύπον, πεποιθώς έβεοαίου τήν τοΰ 
Κομήτου ένσάρκωσιν. Τίς δύναται νά είσδύση 
εις τά τού κόσμου μυστήρια! έλεγε μετ’ ολίγον 
καθ’ έαυτόν, καθήμενο; έμπροσθεν τής συσσιτίου 
τραπέζης τοΰ αυτού Ξενοδοχείου.

Ή Έδίθ μετά τής λοιπής οικογένειας έκά- 
θητο εί; τήν αύτήν τράπεζαν εί; μικράν άπό 
τοΰ Φρίτ; άπόστασιν, Αναγιγνώσκουσα τά έν τω 
καταλόγφ φαγητά, κατ’ όνομα, καί ύποδεικνύ- 
ουσα τφ υπηρέτη τά άρέσκοντα αύτή, δστις 
πλησιάσας τδν Φρίτς τώ λέγει· Σείς Κύριε τί 
έπιθυμεΐτε;

— Τά αύτά φαγητά άπεκρίθη, μεγαλοφώνως.
Ούδόλως παράδοξον τδ τοιοΰτον εί; υπηρέτην, 

δστις προσκλίνας μόνον άπήλθεν διά μέσου μι
κρά; άναδένδρου πορτοκαλλεών.

Ή Έδίθ άκούσασα τήν παραγ-γελίαν τοΰ 
γείτονό; τη; παρετήρησεν αύτόν διά γυναικείου 
βλέμματος, δπερ καίτοι στιγμιαίο*, τδ πάν δια
βλέπει, οψιν, στάσιν, εύγένειαν, ιδιαίτερα χα
ρακτηριστικά, καί ήλικίαν περίπου. Τδ απο
τέλεσμα τής στιγμιαίας ταύτης έξετάσεω; ύπήρ- 
ξεν εύμενές διά τον Φρίτς· περί τό έπιδόρπιον 
μελωδική τίς φωνή διέλυσε τήν δΐ δλης τής 
ώρας τοΰ δείπνου έπικρατήσασαν σιγήν.

— Σπεύσωμεν νά έτοιμασθώμεν διά τόν 
χορόν, λέγει ή Έδίθ ταΐς παρακειμέναι; αύτή 
έξαδέλφαις της, αιτινε; έγερθεΐσαι πάσαι, άπήλ- 
θον είς τδ πλησίον δωμάτων ΐνα καλλωπισθώσιν.

Ό Φρίτς ήκολούθησεν έπί μακρδν διά τών 
οφθαλμών τήν άπερχομένην νεάνιδα, ητις, κατά 
τήν νυκτερινήν ταύτην ώραν, έφάνη αύτώ ΰπέρ- 
ποτε άλλοτε ουράνιος αστήρ.

’ Εν μιά τών ώραιοτέρων αιθουσών τής Βά
δης, έδίδετο χορός κατά τήν έσπέραν έκείνην, 
ένθα πλήθος έκλεκτοΰ κόσμου είχεν ήδη συνα- 
Οροισθή· πάντε; σχεδόν είς τοΰς τετραχόρου; 
είχον άντιμετώπους, οτε ό Φρίτς ένδεδυμένος 
κατά τδν τελευταίο* συρμόν, είσήλθεν είς τήν 
αίθουσαν, πεπληρωμένην ήδη έκ μεταξωτών έν
δυμάτων, τριχάπτων, άνθέων, καί άδαμάντων 
έζήτησε δια τών οφθαλμών τόν αστέρα τον άκτι- 
νοβολήσαντα έν τή τής ίιεσδλάνδης άναδενδράδι, 
άλλ’ είδε μόνον νέους Αγνώστους. Ή διάρκεια 
τοΰ έπιμεμελημένου καλλωπισμού άπησχόλησε 
τήν Έδίθ μέχρι τής δεκάτη; ώρας τής νυκτός, 

οτε είσήλθεν συνοδευομένη παρά τής θείας της. 
καί τής αδελφή; της (τδ πένθος δεν έπέτρεπεν 
έτι ταΐ; έξαδέλφαις της νά παρουσιάζονται εί; 
χορόν), ύπό τήν οδηγίαν, άγνώστου τινδς έχοντος 
οψιν θείου, ή μάλλον κηδεμόνος. Ό Φρίτ; δέν 
άφήκε στιγμήν νά περέλθη, διηυθύνθη πρδς τδν 
ένσαρκον Κομήτην, μετά μεμετρημένη; ορμής 
δμοιαζούσης πρδς σύννουν βραδύτητα, καί προ- 
σεκάλεσεν αύτόν νά συγχορεύσωσι στρόβιλον ή 
τετράχορόν τινα, ή νεάνις έδέχθη άμφοτέρους.

Ώσε'ι ψίθυρος ήκούσθη έκ μέρους τού θείου 
ή κηδεμόνος, οστις ούδόλως ταράξας τήν Έδίθ, 
έστράφη νωχελώς πρδς τήν Αδελφήν τη; ύπο- 
τονθορύσας.

— Ήξεύρεις δτι πρδ δεκαοκτώ μηνών δέν 
έχόρευσα!

Ό τετράχορο; καί ό στρόβιλός εισιν Αναν- 
τιρρήτως, αί δύο ώραιότεραι έφευρέσει; τής 
πεπολιτισμένης Εύρώπη;, διότι άνευ τοΰ τετρα
χόρου, δειλός ώς ό Φρίτ: νεανίας, εύκολώτερον 
ήθελε προσπελάσει τδν έν τώ ούρανφ Κομήτην 
τού Δονάτου, ή έπί τής γής νεάνιδα! ένεκα δμως 
τής θαυμασία; ταύτης άνακαλύψεως τελειοποιη- 
θείσης ύπό τοΰ Musard, ό Φρίτ; μετά εν τέ
ταρτον τή; ώρας, συνδιελέγετο μεθ’ οικειότητας 
μετά τής Έδίθ, άρξάμενος τών συνήθων φρά
σεων.

— Ή αίθουσα αύτη τού χορού έστι θαυ
μασία.

— Ναι, Κύριε.
— Νομίζω δτι, ούτε είς Βερσαλλίας ύπάρ- 

χει ώραιοτέρα ταύτης.
— Ναι, Κύριε.
— Ή ζωή έν Βάδη καθίσταται θελκτικω- 

τάτη.
— ’Αγνοώ τούτο Κύριε, καθότι χθέ; μόλις 

άφίχθημεν ένταΰθα.
Ό τής Αστρονομία; οίστρος διέλαμψεν αίφνης 

έπί τοΰ μετώπου τοΰ νεαρού Φρίτς, οστις φο
βηθεί; μήπως ΐδη τδ δεύτερον τούτο εϊδωλον 
έγκαταλεΐπον αύτόν, έσπευσε νά διακοινώση 
αύτφ τάς σκέψεις του πρδ τού τέλους τοΰ χορού.

— Δεσποσύνη, λέγει τή Έδίθ, σύγγνωτε άν 
έμπροσθέν σας παρίσταται νεανίας δλως άπειρο; 
τών τοΰ πολιτισμού Απαιτήσεων.

— Κύριε, άπαντά ή νεάνις, διαβάλλετε έαυ
τόν, τούναντίον τδ πάν έν Ύμΐν ύποδείκνυσιν 
εύγενή, καί καλώ; άνατεθραμμένον νέον.

— Νομίζω, Δεσποσύνη δτι, θά μεταβάλλητε 
άμέσω; τήν γνώμην σας έπί τής άξίας μου . . . 
Είμί είκοσιτεσσάρων έτών, Ανήκω εί; εύγενή 
Γερμανικήν οικογένειαν, είμί πλούσιο; καί... έσι- 
ώπησεν · δέν ήδυνήθη ν’ άρθρώση τήν παραιτέρω 
λέξιν ΐνα έκφράση έκεΐνο δπερ έν τή καρδία του 
ήσθάνετο.

— Ά! λέγει ή Έδίθ προσμειδειώσα, ήννόησα 
τά έλλατώματά σας ■ έξακολουθήσατε παρακαλώ.

Ώς έκ τής θαρραλεωτέρας Απαντήσεως τή; 
νεάνιδος, ό Φρίτ; έπανέλαβε μεθ’ ύφους ήττον 
δειλού.

— Λοιπόν τά έλαττώματά μου δέν σας άπα- 
ρέσκωσιν;

— Οχι, άπήντησεν ή Έδίθ, άνοίξασα τδ ρι- 
πίδιον της.

— Λοιπόν, Δεσποσύνη, εν τών ελαττωμάτων 
μου είνε δτι σάς αγαπώ περιπαθως, καί θέλω 
νά σάς νυμφευθώ!

Ή Έδίθ σείσασα έπιχαρίτως τδ ριπίδιόν τη; 
τώ λέγει·

— Μόλι; πρδ μιάς ώρα; μέ γνωρίζετε, καί...
— 'Ομνύω εί; τοΰς θείου; ούρανίου; αστέ

ρας, δτι πρδ πολλοΰ σάς γνωρίζω, λέγει δ Φρίτ; 
διακόψα; αύτήν. Πιστεύσατε, Δεσποσύνη δτι, 
δέν θά ήμην τοσοΰτον Αναιδής, νά σάς Αποτείνω 
τοιαύτην διακοίνωσιν, άν σάς έγνώριζον πρδ μιάς

ΣΦΑΚΙΩΤΗΣ.

ώρα; · μικρού δεΐν ηύτοκτόνουν, ένεκα τοΰ πρός 
Υμάς έρωτός μου- ήσθε τό Αντικείμενον τής 

σκέψεως μου, τδ όνειροπόλημα τών νυκτών μου, 
καί ή μοίρα τοΰ βίου μου. Έστέ εύσπλαγχνο; 
σείς ητις κατέρχεσθε έκ τού ούρανού!

Οί λόγοι ούτοι τοΰ Φρίτς προφερθέντες 
μετά ύφους πειστικού, συνεκίνησαν τήν καρδίαν 
τής νεάνιδος · τδ ριπίδιόν της έκλείσθη καί ήνε- 
ώγη έκ νέου, ώσεί ύπεϊκον είς μαγικήν δύναμιν 

θά. άπήντα βεβαίως εις τήν έξομολόγησιν ταύτην, 
άλλά το τόξον τού μουσικοδιδασκάλου, προανάγ
γειλαν τήν έναρξιν τοΰ χορού, διέκοψεν άποτόμω; 
τήν έπικρατήσασαν σιγήν, καί διεσκόρπισε τοΰς 
όρχηστάς.

II Έδίθ έτοποθετήθη παρά τήν θείαν της,, 
ήτι; τή λέγει-

— '0 χορευτή; σου φαίνεται άνήκων είς 
εύγενή οικογένειαν· πρδ όλίγου ό ΓΙρέσβυ; τής 

ΙΙρωσσίας τόν έπλησίασε, καί άμφότεροι ώς 
έπιστήθιοι φίλοι περιεπάτουν όμοΰ.

— Ναι, άπήντησε νωχελώς ή νεάνις, μά
λιστα δέ μάς γνωρίζει πρδ πολλοΰ!

— ”Α! λέγει ή θεία, διορώσα τδ κατορθωτόν 
συνοικεσίου, ώς πάσαι αί μητέρες αί έχουσαι 
πολλάς θυγατέρα; καί ανεψιάς, μάς γνωρίζει πρό 
πολλοΰ! . . . Άφες με νά τδν παρατηρήσω προ
σεκτικά . . . Τώ οντι .. . ναί . . . είναι αύτό; δν
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είδον έν Βερολίν<ο . . . έν Καινιγσβέργη, έν μέσω 
έκλεχτής κοινωνίας . . . Ναι, ναι . . . τόν ένθυ- 
μοΰμαι, είνε νεός θελκτικός! . . .

Η Έδΐθ έσκέπτετο νά ένθυμηθή, πλήν ώς 
ένδιαφερομένη είπε.

— .Ναι θεία μου, έχετε δίκαιον . . . ενθυ
μούμαι ήδη δτι μικρά έτι κόρη ούσα έχόρεοσα 
μετ’ αύτού έν τή Πρεσβεία;, άλλως τε πρέπει 
νά ήνε αληθές άφ’ ού ζαΐ ό ίδιος ομολογεί δτι 
γνωρίζει ήμάς πρό πολλού . . . Γερμανική ευ
γένεια ούδέποτε ψεύδεται !

Ή φαντασία τής θείας και άνεψιάς κατείχε 
θέσιν σταθερός αλήθειας, καθ’ δτι μετ’ ολίγον 
έόεοαίουν δτι, μετά τού νέου χορευτού έγνωρί- 
ζοντο πρό πολλού. Η ιδέα αυτή έπήρεσκε 
κατ' άρχάς τή Έδΐθ, ήτις εύρισκε τότε τήν έξο- 
μολόγησιν τού Φρΐτς λογικωτάτήν δύναται τις 
νά έκμυστηρευθή πρός τινα δν πρό πολλού γνω
ρίζει καί αγαπά.

Ό σκυθρωπός έκεϊνος κηδεμών, ώσεΐ θέλων 
νά έκσφενδονίση παρατηρήσεις τινάς, προσεπάθει 
ν’ άπομακρύνη τήν θείαν και ανεψιάν τής συνα
ναστροφής τού αγνώστου έκείνου νεανίου, χα
ρακτηρίζουν τούτο ώς άνάρμοστον τή ήθική.

Περί τό μεσονύκτιον ό χορός ήν εις τό 
τέρμα του, μόνον ελάττωμα τών παραδισείων 
τής Βάοης χορών δτι παύουσιν 
ενωρίτερον τού δέοντος · ό Φρΐτς 
στάς κατά τήν έξοδον’, έμπροσθεν 
τής θύρας έχαιρέτισε σεβασμίως τήν 
θείαν, έξερχομένην μετά τής ανε
ψιάς της, ήτις αντιχαιρέτισε τον 
Φρΐτς διά σχήματος φιλικού, λέ- 
γουσα συγχρόνως τή Έδΐθ.

— Ναι, ναι, σοϊ είπε τήν κα
θαρόν αλήθειαν γνωρίζω αυτόν 
άπό τού έτους 1852 δτε ήν άκόμη 
παιδίον.

Διερχόμεναι έμπροσθεν τής ει
σόδου τού ’Αγγλικού Ξενοδοχείου, 
ένθα φανοί φωτίζουσι τήν πρόσο- 
ψιν τού οικοδομήματος, ή Έδΐθ 
άκουσίως στρέψασα οπισθέν της, 
παρετήρησε τόν Φρΐτς, άτενίζοντα 
αύτήν περιπαθώς ■ είχε δέ ακολου
θήσει τό περιλαμπές τούτο μετέω
ρον διότι έν αύτιρ εΐχεν ίδη πρα
γματοποιούμενα; τάς ονειροπολή
σεις τών θαυμάσιων έκείνων νυ- 
κτών, ένθα ό Κομήτης τού Δονάτου ελαμπεν επί 
τού στερεώματος.

Τά πλούτη ζαΐ αί συστατικαΐ κάμνουν τον 
έρωτα νά προχωρή εις τόν αιώνα τούτον τών 
άτμοκινήτων μηχανών, καί τών ηλεκτρικών 
τηλεγράφων, κατ’ εύθεΐαν γραμμήν αί πληρο
φορία1. ας ελαδε τήν επαύριον περί τού Φρΐτς 
ό κηδεμών έκεϊνος παρά τού Πρέσβεως τής 
Πρωσσίας, ύπήρξαν εύνοϊζώταται διά τόν Φρΐτς, 
διό καί έγένετο δεκτός έν τή οικογένεια, καί 
έλαχε τού ποθουμένου.

Η γαμήλιος τελετή έτελέσθη έν Φραγζ- 
φούρτη μεγαλοπρεπεστάτη ■ τήν προτεραίαν δμως 
τής πανηγυρικής ταύτης ήμέρας, άφ’ ής άρχεται 
ή εύτυχής τής Έδΐθ ζωή, έσχε τήν περιέργειαν 
νά ζητήση παρά τού συζύγου της έπεξήγησιν 
έπί τού πολυθρυλλήτου πρό πολλού προφερ- 
θέντος πολλάκις, κατά τόν έν Βάδη χορόν, διότι 
μεθ’ δλας τάς διαβεβαιώσεις τής θείας της, 
ούδέποτε ηύχαρίστησε τήν περιέργειάν της, άν 
και έφαίνετο παραδεχομένη τήν γνώμην αύτής · 
ό Φρΐτς μή φοβούμενος πλέον έξαφάνισιν τού 
Κομήτου . . . διηγήθη λεπτομερώς τήν έμφάνισιν 
τού Κομήτου τού Δονάτου και τάς συνέπειας 
αύτού ... ή Έδΐθ κατεγοητεύθη χύσασα έν 
ταυτίρ δάκρυα άναμεμιγμένα μετ’ έκφράσεων

παιδικού γέλωτος, λαβοΰσα δμως είτα ύφος σο- 
βαρώτερον τώ λέγει-

— Πλήν άν ή αντίζηλος μου άνεφαίνετο 
καί πάλιν έν τω ούρανώ;

— Δέν θά άναφανή πλέον είπεν ό Φρΐτς.
— ΙΙλήν άν ό Θεός διέττατε τούτο.
— Δέν θ' ατενίσω εϊμή πρός σέ!

Μετά οκτάμηνον διάστημα συνήντησα τον 
Φρΐτς εις το έν ΙΙαρισίοις ’Ιταλικόν βουλεβάρτον- 
κατέστη ό φρονιμώτερος και ό λογικότερος τών 
ανθρώπων, ουδόλως φροντίζει περί τών ουρανίων 
Κομητών, καί δέν καταγίνεται περί τά αστρο
νομικά, λογίζεται εύτυχής. ώς κατακτήσας έπί- 
γειον Κομήτην! . . .

ΊΙ Έδΐθ λαδούσα έκ τού Μουσείου αντί
τυπου τής εικόνα; τού Κομήτου τού Δονάτου, 
έπρόσφερεν αύτό ώς πολύτιμον γαμήλιον δώρον 
τώ συζύγω της- ή εΐκών αύτη κοσμεί έκτοτε 
τήν ώραιοτέραν τής οικίας των αίθουσαν, οτε 
δέ οί υιοί των θά άτενίσωσιν ήμέραν τινά πρός 
αύτήν, θά νομίσωσιν δτι έχωσιν αθάνατον προ- 
μήτορα έν τω ουρανό!

Η ΝΕΑ ΤΥΠΩΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

AMMONIA.
Ιδιοκτήται Gum. καί Harheck έν Αμβούργψ.

Γνωσταΐ είναι τοΐς έπισκεπτομένοις τάς 
διαφόρους βιομηχανικός έζθέσεις αί κατά τά 
τελευταία έτη έφευρεθεΐσαι τυπωτικά· μηχαναί, 
οι ών ταχέως ζαΐ ευκόλως έζτελούνται γραφι
κοί έογασίαι εντελέστερου καί άκριδέστερον ή 
διά τής χειρός. Αλλ’ ή ύψηλή τιμή τών μη
χανών τούτων (600 φράγκα περίπου) παρεκιύ- 
λυσε τήν γενίκευσιν τής χρήσεως αύτών, και 
περιώριζεν αύτάς εις ιδιαιτέρους τινά; κύκλους. 
Νέαν επομένως χαράττει σήμερον όδόν ή εσχά
τως έφευρεθεΐσα Τυπωτική μηχανή τών έν 
' Αμβούργο» κυρίων Gulil καί Harbeck, ής τήν 
εικόνα παραθέτομεν. Ή μηχανή αύτη μεγάλην 
προοιωνίζεται έξάπλωσιν ού μόνον ένεκα τού εύτε- 
λούς τής τιμής αύτής (μαρκ. 45 φράγκ. 56, 25) 
άλλά καί ένεκα τής εύκολου αύτής χρήσεως.

Ή άρχή, έφ’ ής στηρίζεται ή νέα αύτη 
έφεύρησις, είναι άπλουστάτη. "Οπως έν ταΐς 
τυπωτικοί; μηχαναΐς διά σχέδια και κεντήματα, 

ούτω καί έν αύτή χαράττεται ή γραφή επί τού 
•/άρτου δι' άπλής τών τυπογραφικών στοιχείων 
πιέσεως. Ο όγκος αύτής είναι μικρός, ώς καί 
τό δάρος της, ώστε εύκολος καθίσταται ή μετα- 
κόμισις αύτής. Τό κυριώτερον τού μηχανισμού 
συνίσταται εις είδος γέφυρας ή έλκύθρου (Α), 
τό όποιον περιέχεται κατά μήκος ύπό κάμακος. 
Έπί τού κάμακος τούτου επί λευκού έδάφους 
σημειούνται διά μελανών στοιχείων τό άλφάβη- 
τον, οι άριθμοί, διάφορα τυπογραφικά σημεία, 
ώς %; κτλ. Ύπό τό έλκυθρον είναι τοποθετη
μένη πυξΐς (ήτις δέν φαίνεται έν τή εΐκόνι) 
περιέχουσα τήν κεχρωματισμένην λωρίδα τού 
χάρτου, ήτις έν καιρό τής γραφής άφ’ έαυτής 
μετατοπίζεται βαθμηδόν μεταξύ τού χάρτου καί 
τού τά στοιχεία περιέχοντας κάμακος. Δι’ αύτού 
τού τρόπου ή τυπωτική αύτη μηχανή άναπληροΐ 
τήν έργασίαν τού έπιτηδειοτέρου γραφέως καί 
δύναται ώς έκ τούτου νά χρησιμεύση έν τοΐς 
έμπορικοΐς γραφείοις καί έν τή οικία άκόμη, 
ώς αί ραπτικαΐ μηχαναί, πρός έκτέλεσεν γραφι
κών έργασιών. Καί παΐδες δύνανται ευκόλως 
νά τήν μεταχειρισθώσι χάριν διασκεδάσεως είτε 
καί προς άσκησιν τοΰ μνημανικού. Ούδεΐς δέ 
φόβος ύπάρχει, μή έκ τής ΐσχυράς πιέσεως βλάβη 
ή μηχανή, διότι ή κατασκευή αυτής είναι έκ 

τών στερεωτέρων. Σημειωτέου δτι 
ζαΐ πολλά αντίγραφα δύνανται 
ταύτοχρόνως νά έκτελώνται, καί 
πρός τούτο αρκεί ν’ άντικατα- 
στήση τις τήν στενήν λωρίδα τού 
χάρτου διά δεσμίδο; λεπτού χάρ
του καί κεχρωματισμένων φύλλων 
αντιγραφής. Μετά τής μηχανής 
δίδεται υπό τού καταστήματος 
καί γραπτή οδηγία, ώς ζαΐ πο- 
σότης τις λωρίδων χάρτου, ών ή 
τιμή δέν υπερβαίνει τήν διά τήν 
μελάνην ζαΐ τά -κονδύλια άπαιτου- 
μένην δαπάνην.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.
Έν Λειψία. τή 1/13 Νοεμβρίου 1884.

Β
ά χρηματιστήρια πολλά είδον κατά τάς 
τελευταίας δύο εβδομάδας, ά έν συντο
μία θέλομεν έκθέσει. Καί πρώτον μέν 

προσετέθη νέος κρίκος εις τήν άλυσιν τών Ευρω
παίων δφειλετών, ή Σερβία, ήτις, όφείλομεν 
να τό όμολογήσωμεν, λαμπράν και άπροσδόκητον 
ήρατο νίκην. Κατ’ άρχάς έδημοσιεύθη έν τοΐς 
χρηματιστηρίοις προκήρυξις, προσχαλοΰσα εις 
έγγραφήν σέρβικου δανείου έκ 40 έκατομ. φράγ
κων προς 72’/2 ο/ο. Οί άνθρωποι τών χρηματι
στηρίων ύψωσαν τούς ώμους των έν δυσπιστία- 
το κοινόν δμως άλλως έσκέπτετο- είδεν ύπό τήν 
προκήρυξιν τρεις ύπογραφάς, τήν τοΰ Γραφείου 
τών προεξοφλήσεων, τήν τής Βιενναίας τραπε- 
ζητικής Ενώσεως καί τήν τής Βερολινείου έμ- 
πορικής Εταιρίας καί έσπευσεν εις έγγραφήν. 
Ήδη πρό τής ήμέρας τής εγγραφής τά σέρβικά 
χρεώγραφα ύπερετιμώντο κατά 3—4 %, τό δέ 
αποτέλεσμα τής έγγραφης ήτο τοσοΰτον κατα
πληκτικόν (έκατοντάκις έκαλύφθη τό ποσόν), ώστε 
έδέησε νά γείνη έλάττωσις- μέχρι μέν λιρών 
10 χιλ. παρεχωρήθη μόνον 1 %, άνω δέ τών 
10 χιλ. λιρών ’/2 %, μόνον αί έγγραφα! λιρών 

500 έξ ολοκλήρου παρεχωρήθησαν. Σήμερον τό 
δάνειον τούτο έχει έν Βερολίνο» 79 %.

Ταύτοχρόνως έξεδόθησαν έν Βερολίνω μετο- 
-/αΐ τής πόλεως Βου κ ο υρ ε σ τ ί ου τών 5% πρός 
90 "/ο, αΐτινες επίσης προθυμότατα έκαλύφθησαν. 
Έκ τών αποτελεσμάτων τούτων ενθαρρυνθεισα 
ή όμάς τών σερβικών χρεωγράφων έξέδωκεν 25 
έκατομ, φράγκων ομολογίας (τών 5%) τών σερβι
κών σιδηροδρόμων πρός 81 l/i %, άλλά δέν εσχε 
τήν αύτήν έπιτυχίαν, διότι μόλις εις 82 % έφθασε 
τό δάνειον τούτο.

Εύρισκομένη άπαξ ή χρηματιστική αγορά εις 
έξαψιν, ήρξατο έπιδιδομένη εις έπιχειρήσεις διά 
ρωσσικών χρεωγράφων. ών αί τιμαΐ ύψώθησαν. 
Έν ΙΙαρισίοις έγένετο σκέψις περί Βουλγαρι
κού δανείου, και τά Αιγυπτιακά χρεώγραφα 
έλαβον ζήτησιν έπί τή προσδοκία καλών έξ 
Αΐγύπτου ειδήσεων, καί ιδίως μετά τήν έπάνοδον 
τοΰ Νορθβρούκ εις ’Αγγλίαν. Τέλος δέ έκινήθη 
και τό ζήτημα νέου Ελληνικού δανείου- άλλά 
τό Ελληνικόν δάνειον δέν εύρεν, έν Γερμανία 
τούλάχιστον, πολλήν ήχώ. Σημειωτέον ένταύθα 
δτι διά τής πρό μικρού γενομένης πληρωμής 
τοΰ δανείου τούτου, 40 έκατομ. φράγκων εις 
χρυσόν μεταφέρονται εις τήν Ελλάδα, 11 δε 
εκατομμύρια βραδύτερον, διότι ταύτα θά μετα- 
τραπώσι πρότερον έν ΙΙαρισίοις εις νομίσματα 
χρυσά. ' Η μεγάλη ζήτησις χρυσού παρεκίνησε 
τήν Τράπεζαν τής ’Αγγλίας νά ύψώση τού τόκον 
τής προεξοφλήσεως άπό 3 εις 4%, καί προχθές 
άπό 4 εις 5 “/ο, τούτο δέ βεβαίως θά έπιφέρη 
ύψωσιν εις τόν τόκον τής προεξοφλήσεως καί έν 
Γαλλία καί έν Γερμανία. — ' Η νεωτάτη διαδο- 
θεΐσα φήμη είναι ή περί διευθετίσεως τών Αύ- 
στριακών χαρτονομισμάτων βεβαίως, άν τούτο 
γείνη, μεγάλως ώφεληθήσονται αί μετοχαΐ τής 
αύστριακής Πιστωτικής Τραπέζης. Έν άρχή ή 
φήμη αύτη έχαιρετίαθη εύφροσύνως και πολλά; 
άνεπτέρωσεν έλπίδας, άλλ’ εύθύς μετά ταύτα 
έπήλθον πάλιν αί ύποψίαι καί αί αμφιβολία1., 
διότι έκαστος εννοεί κάλλιστα δτι ή τοιαύτη 
διευθέτησις, άν έν γένει ηναι κατορθωτή, πο- 
λύν απαιτεί καιρόν μέχρις ού φθάση εις αΐσίαν 
λύσιν.

Α.

ΊΙ Ελληνική Κυβέρνησις άπένειμε τό πα- 
ράσημον τού Σωτήρος εις τόν έν Βραΐλα άξιό- 
τιμον ζ. Σπυρίδωνα Τυπάλδον Φορέστην 
ΊΙ άπονομή αύτη τού παρασήμου είναι οιζαιο- 
τάτη άναγνώρισις τών πατριωτικών αισθημάτων 
τοΰ κ. Φορέστη, δστις πράγματι δέν παύει συν- 
τελών εις δ,τι εύγενές καί έθνικόν, καί τούτο 
κινούμενος μόνον ύπό τής ζωηρός του πρός τήν 
πατρίδα άγάπης.

ΓΝΩΜΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ.

Πολλοί άνθρωποι έκτιμώσιν ύπέρ το δέον τά 
χρήματα, και τοΰτο φέρει αηδίαν- άλλοι πάλιν 
τά έκτιμώσι πολύ ολίγον, καί τούτο προξενεί 
αύτοΐς δυστυχίαν. Διατΐ νά μή έχωσιν δλοι 
τήν δέουσαν πρός τά χρήματα έζτίμησιν καί 
ούδέν πλέον! Σ α ί η ς.

Ή έξουσία ομοιάζει πρός τούς χάρτινους 
αετούς. Ούτοι πετώσι πολύ ύψηλά, άλλά πάν
τοτε ύπάρχει άγυιόπαις, δστις κρατεί τήν κλω
στήν. Κλαρετύ.

0 άνθρωπος έχει ανάγκην άληθείας και 
παρηγοριάς- τοΰτο δέν σημαίνει, δτι δ,τι είναι 
αληθές καί τόν παρηγορεΐ, ούτε δ,τι τόν παρη- 
γορεΐ δτι είναι καί άληθές. Β.

Αίνιγμα 256.
Σοί εύχομ’ έγκαρδίως
Τού δλου νά άπέχης, 
Πώς νά μή τ’ άποκτήσης 
Πάντοτε νά προσεχής.

Άν κατά δυστυχίαν 
’Στο σώμά σου φυτρώση, 
Έγχείρισις σπουδαία 
Μόνον θά σέ λύτρωση.

Η δέ κακή μου φύσις 
Θέλει μεταβληθή, 
Κι’ άντΐ νά ύποφέρη; 
Θέλεις γοητευθή.

ΙΙλήν πρέπει νά σ’ άφήσω-
Τό ψύχος τό μισώ,
Τήν άνοιξιν ελπίζω
ΙΙάλιν νά σέ ΐδώ.

Αίκ II. Βασιλειάδου έν Τεργέστη.

Αίνιγμα 257.
Θέλεις εύρει ’στο Αίγαϊον 
Τ’ δλον μου, έάν ζητήσης- 
Πρόξενος δ’ εΐμΐ όμίχλης, 
Αν μέ άποκεφαλίση;.

Αίνιγμα 258.

Γνωστός θεός τό πρώτον μου 
έν τή Μυθολογία-

Είν’ άσυλον τό δεύτερον 
εις δυσπορούντα πλοΐα.

Τό σύνολόν μου δέ γνωστή 
παράλιός τις πόλις

Τής Μεσογείου, έν ακτή 
άρχαία τής Εύρώπης.

Χαρ. Κ. Μάνδρος έν Ηεσσαλονίκη.

Πρόβλημα 259.
Έκ τών 25 εξής γραμμάτων · α, α, α, α, ο, 

θ, ο- ο, η- ‘, ι> ν, ν, ν, μ, μ. μ, μ,
ψ, ψ, τ, σχηματισθήτω άρχαία Ελληνική έπι- 
γραφή έκ πέντε λέξεων συγκειμένη, ήτις έξ άρι- 
στερών προς τά δεξιά άναγινωσκομένη ή τάνά- 
παλιν νά μή παραλλάσση ούτε κατά τό κείμενον 
ούτε κατά τήν έννοιαν.

Εις τώ·. έ·< Καλκούττη συ-.δρομητιΰ·,.

Πρόβλημα 260.

α α α β ε

ε ε c η η

ι κ Ζ λ V

π Ρ Ρ Ρ ί

* τ Τ <0 ω

Γά έν τοΐς άνω τετραγώνοις στοιχεία νά
τεθώσιν εις τρόπον, ώστε νά σχηματίζωσι πέντε 
λέξεις, ών αί τέσσαρες έμφαίνουσι τά δνόματα 
προσώπων δρασάντων έν άρχαίφ πολέμιο, ή δέ 
πέμπτη το ονομα τής χώρας, έν ή ό πόλεμος 
ούτος συνεκροτήθη.

Πρόβλημα 261.

Άναπληρωθήτωσαν οί άστερίσκοι διά
* * * γραμμάτων ούτως, ώστε ή πρώτη λέξις
* * * νά σημαίνη πάθος ή εξιν, ή δευτέρα 
άνθος, καί ή τρίτη νά ήναι πρόθεσις.

Ν. Γ. Μουβοόρης, έν Βερδιάνσκα.

ΛΥΣΕΙΣ.

Αίνίγμ. 252. Αίνίγμ. 253.

I ισιππος—ίππος—πού;. Ζάκυνθος—άνθος—άν.

ΙΙροβλήματο; 254.

αμβύσης
I— έων
Μ ρατοσθένης 

ρκάδιον
“ν άδικη
X άρων
— ύρανός
Κ όλων.

Ιίροίλήματο; 255.
(Ίππείου άλματν;.)

ΙΙρός τα τών άλλων σφάλματα λυγγος τηλεσζ.οπώτεσοι.
ΙΙρός ϊέ τά ίδια ήμών άσπάλαζ.ος τυφλότεροι.
Αλλά τοιοϋτος πάντοτε ό τών άνθροΰπων βίος
Ήτο καί είναι, κι ό αύτός θά είναι αιωνίως.

Λ. 3.

Ελυσαν· τά 237—242 εις τών έν Καλκούττη 
συνδρομητών- τό 248 ό κ. Α. Δ. Μάγκος έν 
βραΐλα- τά 247, 248 ό κ. Ίω. Ε. Ασαριωτάκης έν 
Γαλαζίφ- τό 251 ό κ.Ίω. Γ. Κομβόπουλος έν Αλε
ξάνδρειά- τό 252 ή δεσποινίς Α ίκ. II. Βασίλειά δον 
έν Τεργέστη- τά 252, 253 ή Κυρία Βασιλική Δ. 
Βότη έν Τεργέστη- το 253 ό κ. Δ. Ν. Φραγκό- 
πουλος έν Γαλαζίω.

Κ. Ε. Σ. εί; Βοι,-κουρέσποί’. II τελευταίως έκδβ- 
θεϊσα εΐκών τοΰ Κανάρη ανήκει εί; τό τεΰχος ώ; πα
ράρτημα. Λυπούμεθα μή δυνάμενοι ν' ’άποσπάσωμεν 
τήν εικόνα, δπως άποστείλωμεν αύτήν ύμϊν. — κ. Μ. 
Ζ. έν ΧΤ-ιιέ;-η. Κατάλογος έλήφθη- μυρία; ευχαριστία; 
διά τήν φροντίδα. — κ. Γ. Σ. εις Λίβερπουλ. Έλήφθη 
σημείωσι; νέου συνδρομητοΰ. — κ. II. X. εί; ΙΙάτρα^·. 
Φυλλάδια πρό; τόν Σεβ.’Αρχιεπίσκοπον έστάλησαν. — 
κ. Ε. Α. εις ’Λρ;·οστόλωΐ'. ’Ελλείψει χώρου ή δημο- 
σίευσις τοΰ άποσταλέντο; ήμΐν έμεινε κατ' ανάγκην δια 
τό άμέσω; επόμενον τεύχος. — κ. Π. 1. εις Άμχο- 
στόλιο»1. Στερούμεθα άπαντήσεως. Περικάλυμμα άπε- 
στάλη ύμϊν πρό μηνός. Ειδοποιήσατε άν έλήφθη. — 
κ. X. Μ. εί; Οεσσαλοιίκ),)·. Επιστολή υμών έλήφθη- 
αποτέλεσμα ευχάριστου δεν έχομε·, νά σάς άναγγείλωμεν.
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ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡ1ΣΕΩΣ 50 ΦΟΙΝ. ΤΟΝ ΣΤΙΧΟΝ. — ΔΪΕΥΘΥΝΣΙΣ ELSTER-STRASSE 19. LEIPZIG.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΝ
ΤΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ ΤΟΤ ΕΝ ΤΕΡΓΕΣΤΗ· ΑΤΣΤΡΟ-ΟΤΓΓΡΙΚΟΤ ΔΟΤΑ.

’Αναχωρήσεις έκ Τεργέστης·
ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΙΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΑΣ (διά τής διώρυγας 

Σουέζ), εις Χόγκ-Κόγκ, διά Βρεντησίου, Πόρτο-Σαΐδ, *Αδεν, Βομβάης, 
Κολόμβου, ΓΙέναγγ και Σιγγαπώρης τή α'. έκαστου μηνδς εις τάς 
4 μ. μ.

Εί; Καλκούτταν διά ΙΙόρτοΣαίδ, Σουέζ, “Αδεν και Κολόμβου τή 15 ’Ιανου
άριου, 15 Φεβρουάριου, 15 Μαρτίου, 15 Αύγουστου, 15 Σεπτεμβρίου, 15 Οκτωβρίου, 
15 Νοεμβρίου και 15 Δεκεμβρίου εί; τά; 4 μ. μ.

Επί τή; γραμμή; Τεργέστης-Βομίάης τά ατμόπλοια 'ιέλουσι διανύει 10 μίλια 
τήν ώραν, μεταξύ δέ Βομβάη; καί Χόγκ-Κόγκ 9 μίλια.

ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΥΠΤΟΥ. Έκάστην Παρασκευήν εις ’Αλεξάνδρειαν διά 
Κέρκυρας (συγκοινωνία προς τδ Πόρτο-Σαΐδ καί τήν Συρίαν).

|203

ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΗΣ. Έκάστην Τρίτην εις τάς 4 μ. μ. εις 'Ελλάδα 
μέχρι Σμύρνης, εναλλάξ διά Φιουμίον, Βρεντησίου, Πειραιώς, και διά 
’Αγκώνος κτλ.

Τήν Τετάρτην (έκάστην δευτέραν Τετάρτην άπό 10 ’Ιανουάριου) τή 6 μ. μ. 
εί; Φιούμιον, Κέρκυραν, Πάτρα;, Κατάκωλον. Καλάμα;, Πειραιά, Θεσσαλονίκην, 
Θεσσαλίαν μέχρι Κωνσταντίνουπόλεω;.

Τό Σάββατον τή 2 μ. μ. εί; Κωνσταντίνου πολιν μέ προοέγγισίν εί; Κέρκυραν 
καί Πειραιά· είτα δέ έκ Πειραιώ; εί; Σύρον, Κρήτην, Σμύρνην, Συρίαν, Θεσσαλίαν, 
καί διά Κωνσταντινουπόλεως εί; του; λιμένα; τοΰ Εύξείνου Πόντου (τή; μαύρη; θα
λάσση;) καί τοΰ Δουνάβεως.

ΕΙΣ ΤΥ.ΝΙΔΑ κατά δεκαπενθημερίαν, τήν Πέμπτην άπδ τής 4 ’Ιανουάριου 
εις τάς 4 μ. μ. διά ’Αγκώνος, Βάρης, Βρεντησίου, Μεσσήνης, Κα- 
τάνής, Συρακουσών και Μελίτης (Συγκοινωνία έν Άγκώνι διά Φιούμιον 
και έκ Φιουμίου).

Εις ΔΑΛΜΑΤΙΑΝ τήν Τρίτην, Πέμπτην και Σάββατον έκάστης έβδο- 
μάδος.

Πλειοτέρα; πληροφορίας δίδει ή έν Τεργε'στη Διεΰθυνσι; καί τό Γενικόν 
Πρακτωρεϊον τοΰ αύστρο-ουγγρικοΰ Λόύδ έν Βιέννη (Scliwarzenberg-Platz άρ. 6).

ΑΓΝΗΣ ΣΜΙΘ

ΒΛΕΜΜΑΤΑ
ΕΠΙ ΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΓΡΑΦΙΑΣ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ-

Τρικυμία έν τώ ’Ατλαντικά» Ώκεανώ — ΙΙρώται εντυπώσεις έν ’Αθήναις 
— Έν ’Αθήναις — Τδ Σούνιον και ό Υμηττός — Ό Μαραθών καί 
ή Αίγινα — Ό ισθμός τής Κορίνθου καί ή Άκροκόρινθος — Αί Μυκήναι 
καί ή Άργολική πεδιάς — Έν Σπάρτη — Παρά τόν Ταΰγετον — Έπ’ι 
τής Ίθώμης — Τδ Πάσχα έν μονή — ’Από τής μονής εις Κρέκι— Έν 
Όλυμπίφ — ’Απ’ ’Ολυμπίας εις Μέγα Σπήλαιον — Εκδρομή εις τήν 
Στύγα — Ελληνική φιλοξενία — Δυσχέρεια·. — θύελλα έπ’ι τοΰ Παρ
νασσού — ’Από τού Παρνασσού εις Κέρκυραν — Ή γλώσσα καί ό χα- 
ρακτήο τών νεωτέρων Ελλήνων — I ρόπος τού περιοδεύει·; έν Συρία καί 

έν Έλλάδι.

Τδ παρόν βιβλίον, έκ 16 τυπογραφικών φύλλων εις σχήμα μεγάλου 8'·· 
συγκείμενον, καί περιέχον πολλάς καλλιτεχνικός εικόνας καί χάρτην τής 
Ελλάδος, έν Αγγλία έπί τούτω κατασκευασθέντα, έκδίδεται κατ’ αϋτάς 

κομψώς καί πολυτελώς δεδεμένον.

Μετάφρασις I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΥ.

Τι·ι ή ‘Ιφά/χωι· 7.

ΕΝ ΛΕΙΨΙΑι ΤΥΠΟΙΣ Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ.

Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΚΛΙ

ΤΑ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ.

βιολογία τον ΣωκμάτονΓ. Τά rrrpl προ- 

voiat δόγμα.

Πραγματεία γαλλιστί συγγραφεΐσα 

ΰ=ο

ΓοιάΤταίον Λ' Έι'χΟαλ.

Έξελληνισθεΐσα δέ μετά προσθήκης 
έν παραρτήματι τών ’Απομνημονευ

μάτων τοΰ Ξενοφώντος

ύπό

ΙΩΑΝΝΟΤ Ν. ΒΑΛΕΤΤΑ.

Τιμή Μάρκ. 6.

ΕΝΛΕΙΊΤΑι 1884.

W. D R U G U LI Ν.
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ΕΥΡΙΠΙΔΟΤ

ΕΚΑΒΗ
μετά ψυχαγωγίας έξ ιδιογράφου

ΛΑΜΠΡΟΥ ΤΟΥ ΦΩΤΙ ΑΔΟΥ

καί νεωτέρων εξηγητικών σχολίων 
και σημειώσεων

ύπό

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. ΔΟΣΙΟΤ. Δ. Φ.

(Μετά είκόνος τοΰ Λάμπρου Φωτιάδου).

ΕΝ ΓΑΑΑΖΙΩι
1884.
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