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Η ΠΟΛΙΣ ΑΜΑΣΕΙΑ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΡΙΔΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ.

(Μετά εϊκάνος , δρα σελ. 305.)

I εικόνες πόλεων και τοποθεσιών, έν τφ 
κέντριμ κειμένων τοΰ πολιτισμού και 
διά τών μέσων τής συγκοινωνίας προ

σιτών πάσι γινομένων, κατέστησαν σήμερον, ιδίως 
ένεκα τής φωτογραφίας, κτήμα κοινόν. "Εκαστος 
ευρίσκει έν πάση γωνία θέας φωτογραφικά; τής 
Βιέννης, τών ΙΙαρισίων, τοΰ Λονδίνου, τής Κων
σταντινουπόλεως, τών ’Αθηνών κτλ. Άλλά τό 
πράγμα δέν έχει ούτως ώς πρός τάς άποκεν- 
τροτέρας θέσεις, αιτινες δέν έγένοντο είσέτι αρ
κούντως προαιται ώς έκ τών ατελών μέσων τής 
συγκοινωνίας καί τής έλλείψεως τών αναγκαίων 
αναπαύσεων. Αυτά δμως τά ήττον γνωστά μέρη 
έλκύουσι κατά προτίμησιν τό ένδιαφέρον τών 
αναγνωστών καί τών έν γένει ζητούντων νά εύ- 
ρύνωσι τόν κύκλον τών γνώσεων αύτών. Διό 
δέν άμφιβάλλομεν οτι καί οί ήμέτεροι άναγνώ- 
σται θέλουσι εύχαριστηθή ολέποντες σήμερον το
ποθεσίαν ώραίαν, τήν τής περιβλέπτου πόλεως 

ίμασείας.
Ή Άμάσεια, ήτις καί Μητρόπολις έν τοίς 

έπιγράμμασι καλείται, κεΐται έν μέσω φάραγγος 
γραφικωτάτης συγκοινωνούσης πρός τάς πέρις 
εύφορωτάτας πεδιάδας διά τριών στενών, τά 
όποια άποτελοΰσι τάς τρεις κυριωτέρας όδούς, 
δι’ ών συγκοινωνεί πρός τάς έμπορικωτέρας τής 
αρχαιότητας πόλεις. Τά στενά ταΰτα, τά όποια 
είναι τρόπον τινά αί φυσικαί τής πόλεως πύλαι, 
καθιστώσιν αύτήν φύσει όχυρωτάτην· άλλά καί 
ή τέχνη συνεπλήρωσε τό όχυρόν αύτής διά 
προμαχώνων καί τειχών, τά όποια έν άρχαιο- 
τέρα εποχή καθίστων αύτήν σχεδόν άπόρΟητον. 
Ο Ίρις ποταμός, καλούμενος σήμερον Γεσήλ- 
Ίρμακ, χωρίζει τήν πόλιν είς δύο τμήματα· 
έπί τής κορυφής τών έπιστεφόντων αύτήν ΰψω- 
μάτων ύπέρκεινται δύο άκροπόλεις, αιτινες συν
δέονται μετά τοΰ τείχους τής πόλεως, τό όποιον 
διερχόμενον διά τών όχθών τοΰ ποταμοΰ ανέρ
χεται άπό τής μιας κορυφής μέχρι τής άλλης. 
’Εν τφ κέντρω τών δύο υψωμάτων σώζονται τά 
έρείπια άρχαίου θεάτρου, παρά τύ όποιον εΰρί- 
σκονται λελαξευμένοι έντός τών βράχων οΐ ύπό 
τοΰ Στράβωνος μνημονευόμενοι τάφοι τών αρ
χαίων βασιλέων τού Πόντου. Οΐ τάφοι ούτοι, 
περί ών έλπίζομεν νά δημοσιεύσωμεν καί έμ- 
βριθή διατριβήν, ήν ύπεσχέθη ήμΐν καλός τοΰ 
“Εσπέρου” φίλος, είναι τρεις εκατέρωθεν με
γάλοι καί τινες μικρότεροι· οί μεγάλοι έχουσιν 
ύψος μέν 12 πήχεων καί τόσον ώς έγγιστα μήκος 
καί πλάτος, ήσαν δέ κεκοσμημένοι διά άετω- 
μάτων, μετοπών καί προπυλαίων, τά όποια 
όμως ό χρόνος κατέστρεψε. Κατά τούς πρώτους 
χρόνους τοΰ Χριστιανισμού οί τάφοι ούτοι έξε- 
κενώθησαν καί μετεβλήθησαν είς παρεκκλήσια, 
ώς φαίνεται τοΰτο έκ τών σωζομένων έτι ει
κόνων. Έν αύτοΐς εύρέθησαν καί τέσσαρα τε- 
ταριχευμένα σώματα, τά όποια διατηρούνται έν 
ύπογείφ τζαμιού τής πόλεως. Ή πόλις συνε- 
κοινώνει άλλοτε μετά τών δύο άκροπόλεων διά 
βαθμιδών καί υπογείων διαδρόμων· άλλά καί 
αί βαθμίδες καί οί διάδρομοι κατεστράφησαν 
ύπό τού χρόνου, δστις κατέρριψε βαθμηδόν καί 

τάς κατά καιρούς έν τή θέσει ταύτη κτισθεισας 
οικίας. Έν τοίς ήρειπωμένοις τειχώμασι δύ
ναται νά παρακολούθηση τις τάς διαφόρους έπο- 
χάς, άλλά πλεΐσται δσαι έπιγραφαί έθραύσθησαν 
καί έξηφανίσθησαν καί μόνον ίσως έπισταμένη 
καί πολυδάπανος άρχαιολογική άνασκαφή θά 
έφερεν είς φώς άρχαιότητας άξίας λόγου.

Σήμερον ή κατοικουμένη πόλις κεΐται έπί 
τής άπέναντι όχθης καί είς τούς πρόποδας τοΰ 
λόφου. "Ενεκα δέ τών ύπερκειμένων ξηρών 
βράχων είναι τό θέρος θερμοτάτη ■ τά δύο μέρη 
τής πόλεως συγκοινωνοΰσι πρός άλληλα διά γε
φυρών. Έν τφ μέσω καί παρά τήν όχθην τοΰ 
Ίριδος ύψούται τό μεγαλοπρεπές τζαμίον Βα- 
γιαζήτ τοΰ Β’. τοΰ σουλτάνου εκείνου, είς δν 
τοσαϋτα πολυτελή οικοδομήματα ώφειλεν ή 
Άμάσεια. Τοΰ Βαγιαζήτ τούτου υιός ήτο ό 
ανδρείος καί τολμηρός Σελήμ ό Α’., δστις γεν
νηθείς έν Άμασεία, κατώρθωσεν είς διάστημα 
δλίγων έτών καί τήν Συρίαν καί τήν Αίγυπτον 
νά κυριεύση καί τόν τίτλον τοΰ καλίφου νά 
περιδυθή. Πρός τήν έξοδον τής πόλεως ΰπάρ- 
χουσιν ακόμη πολλά έρείπια αρχαίων οικοδομών, 
ών αί δύο έπισημότεραι, φέρουσαι ρυθμόν Κο
ρινθιακόν. ήσαν τό μέγα εκπαιδευτικόν κατά
στημα, τό παρά τοΰ Βαγιαζήτ άνεγερθέν, καί ή 
Βιβλιοθήκη, κτιαθεΐσα κατά τό υπόδειγμα τής 
έν τή Άκροπόλει τών ’Αθηνών γνωστής Πινα
κοθήκης. Έν τφ έύρυχώριρ ΰπογείω τού τε
μένους τού σχολείου ύπάρχουσι τά τεταριχευ·· 
μένα σώματα, τά έν τοΐς τάφοις τών βασιλέων 
εύρεθέντα· τά τρία τών σωμάτων τούτων έβλά- 
βησαν μεγάλως έκ συμβάσης προ έτών πυρκαϊάς, 
τό τέταρτον δμως διατηρείται καλώς · είναι 
σώμα υψηλού άνδρός, ού ή ωοειδής κεφαλή καί 
τά σωζόμενα έτι κυανόλευκα ένδύματα έχουσιν 
όμοιότητά τινα πρός τά τών σημερινών Κούρδων. 
Καί άλλα λείψανα τής άρχαιότητος φαίνονται 
τήδε κάκεΐσε διεσπαρμένα άνά τήν πόλιν, μαρ- 
τυροΰντα περί τοΰ μεγαλείου καί τοΰ πλούτου 
τής πόλεως ταύτης, ήν ό άρχαΐος γεωγράφος 
Στράβων, δστις ένταΰθα έγεννήθη, περιπαθώς 
ήγάπα καί μετά πολλού ένθουσιασμοΰ περι
γράφει.

Σήμερον ή πόλις είναι πτωχή, δέν έχει δέ 
ή περιωρισμένον έμπόριον καί μικράν βιομη
χανίαν, παράγει δμως ώραιοτάτους καρπούς, έν 
οις προεξάρχουσι τά μήλα, τά όποια είναι πράγ
ματι περίφημα. Οί κάτοικοι, 15,000 περίπου, 
είναι τό πλεΐστον Τούρκοι καί Αρμένιοι, Ελ
λήνων δέ μόνον έκατόν οικογένεια;. Λίαν άξιέ- 
παινος είναι ό σεβ. ιεράρχης Άμασεία; κύριος 
Σοφρώνιος, δστις προέτρεψε τούς έν Άμασεία 
Ομογενείς ήμών νά έγείοωσιν εκκλησίαν τιμω- 
μένην έπί τφ όνόματι τοΰ Αγίου Δημητρίου 
καί νά διατηρώσι σχολεΐον καί άρρένων καί 
θηλέων.

Έκ τής παρατεθειμένης είκόνος εύκόλως πας 
τις δύναται νά έννοήση πόσον γραφικώ; κεΐται 
ή Άμάσεια έπί τής όχθης τοΰ ’Ίριδος. ΊΙ πα
ρούσα είκών κατεσκευάσθη έκ φωτογραφίας, ήν 
δφείλομεν είς τήν εύγενή προθυμίαν τού έν 
Άμισφ φίλου κ. Κωνσταντίνου Λαναρά.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΡΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣ
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ΙΔΙΑι ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΨΙΣΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΥΤΩΝ.

Ύπό τοΰ 'Αρχιμανδρίτου Κ. ΚαλοΖύμη.

(Τέλος.)

Κ τής μέχρι τούδε γενομενης έρεύνης 
δήλον γίνεται δτι ώς έν έκάστη έπι
στήμη δι’ δργανικής συναρμογής συν

δέονται άπαντα τά μέρη αύτής είς έν δλον, ούτως 
εύρίσκονται έν συναφεία καί σχέσει καί άπασαι 
αί έπιστήμαι πρός άλλήλας. Βεβαίως ή άφθο- 
νώτερον υλικόν περιλαμβάνουσα έν τή δικαι
οδοσία αύτής καί εύρύτερον κύκλον κατέχουσα 
έπί τοΰ πεδίου τών έπιστημών, αποβαίνει μέν 
μάλλον δυσκατάληπτος τών άλλων, άλλ’ ούχί 
καί άσχετος πρός αύτάς· τών έπιστημών δέ έν 
σχέσει ευρισκομένων δέον πάν μέρος τής έπι- 
στήμης τό είς ερευνάν ύποβαλλόμενον ινα έξε- 
τάζηται καί διαγιγνώσκηται ούχί καθ’ εαυτό 
μόνον, άλλ’ έν σχέσει καί συναφεία πρός άλλα, 
ών ή έπικουρία καί ή σύμπραξις συμβάλλεται 
πάντως καί είς βασιμωτέραν αύτοΰ διαμόρφωσιν 
καί κανονικωτέραν ρύθμισιν καί προαγωγήν έν 
γένει τοΰ όλου θιάσου τών έπιστημών. Τούτου 
δ’ ενεκα πάνυ άναγκαία καθίσταται γενική τις 
τών έπιστημών γνώσις, ή μάλλον ή γνώσις τών 
γενικών αρχών αύτών είς πάντα άσχολούμενον 
περί τάς έπιστήμας. Διά τής προσκτήσεως δέ 
τοιούτων γενικών γνώσεων συντεινουσών είς τε- 
λειοτέραν έπιστημονικήν κατάρτισιν, διά τής 
εφαρμογής καί τηρήσεως κατά τήν έπιστημονι
κήν πορείαν οργανικού τών εννοιών συνδέσμου 
λογικού συνειρμού καί συστηματικής ένότητος 
βαίνει ό επιστήμων άσφαλέστερον είς δ άσχο- 
λεΐται έργον καί βαθύτερον εισδύει είς τό πνεύμα 
τής έπιστήμης ήν άκολουθεΐ συνάπτων τό μεμε- 
λισμένως άθροιζόμενον είς τι όργανικόν δλον, 
έφαρμόζων δέ καί χρησιμοποιών καταλλήλως 
τούς πνευματικούς τούτους θησαυρούς τούς προσ- 
κτηθέντας έν τή σπουδή τής έπιστήμης, ής 
κύριον γνώρισμά έστιν ούχί τό τετμημένον, (τό 
άσύνδετον καί άνώμαλον, άλλά τό συστηματι
κές έπεξεργαζόμενον, ήτοι τό έμμελον καί συ
ναφές. Ιόν σύνδεσμον δέ τούτον τών έπιστημών 
προς άλλήλας άνεγνώρισαν καί οί λαοί τής κλα
σικής Άρχαιότητος, δν καί πολλαχώς ένίσχυον 
έν τή τών έπιστημών θεραπεία· υπέρ αύτού έν- 
θέρμως συνηγορεί καί αύτή ή τών έπιστημών 
ιστορία ήν σαφώς άκούομεν λέγουσαν, ποσάκις, 
τό εν τινι έπιστήμη άναφλεγόμενον φώς δέν 
διαφωτίζει λαμπρώς πολλά σκοτεινά μέρη άλλων 
έπιστημονικών χωρών, καίτοι άπ’ άλλήλων άπώ- 
τατα άπεχουσών! Γό δέ προνόμιον τούτο άπο- 
δοτέον ιδία τή φιλοσοφία, ής ή έπιρροή έφα- 
πλοΰται καί επιδρά ούσιωδώς επί τοΰ όργα- 
νικοΰ σώματος τών έπιστημών ώς όρίζουσα τάς 
γενικάς άρχάς αύτών τούτου δέ ενεκα ή φιλο
σοφία θεωρείται καί άναγνωρίζεται ώς ή κεν
τρική έπιστήμη· κατά πόσον δέ καί υπό ιστο
ρικήν έποψιν ή έπίδρασις αύτής συμβάλλεται είς 
καταρτισμόν άπασών τών λοιπών έπιστημών 
τοΰτό έστι γεγονός, δπερ κείμενον ήδη πρό 
τών βλεμμάτων ήμών δεΐται ούδέ μιας περαι
τέρω έξηγήσεως. Τούτων δέ ούτως έχόντων 

δυναταί τις ειπεΐν δτι πάσα έπιστήμη έστιν 
ώστις οίονεί άποσπωμένη άκτίς έκ τοΰ κεντρι
κού έκείνου ήλιου τοΰ άληθοΰς φωτισμού καί τής 
γνώσεως· ώς δέ αί εύθυτενεΐς ήλιακαί άκτΐνες αί 
έξ ένός ήλιου έκπηγάζουσαι διαφωτίζουσι τας 
άπεράντους έκτάσεις τών περί αύτον πλανητών, 
ούτω καί πας λαμπτήρ πάσης έπιστήμης ένού- 
μενος μετ’ άλλων φαεινών σημείων καί έν τέλει 
μετά τοΰ κεντρικού τής έπιστήμη; φωτός διαφωτί
ζει τόν άείποτε εύρυνόμενον Ορίζοντα τών έπι
στημών· καί ούτως άπασαι αί έπιστήμαι άλλή
λας συμπληροΰσαι καί άμοιβαίως βοηθούμεναι 
κατά τήν πορείαν τής άναπτύξεως αύτών βαίνου- 
σιν έν άδελφικώ φρονήματι καί ίερφ συνασπισμφ 
προς τό μέγα τής ύψίστης γνώσεως καί σοφίας 
κέντρον, ήτοι προς τόν πάνσοφον καί παντογνώ
στην <-)εόν.

Άλλ’ άφ’ ού καθαράν καί σαφή έννοιαν καί 
γνώσιν περί θεού παρέχει ήμΐν ή ιερά ήμών 
θρησκεία, άναμφιρρήστως Αυτή έστιν ή πρώτη 
καί ΰψίστη έπιστήμη. Αυτή άνυψοϊ τό πνεύμα 
ήμών είς τόν υψηλόν καί έξοχον πνευματικόν 
κόσμον, είς τήν άνωτάτην υπεραισθητήν άλήθειαν. 
Έν τούτοις ή θρησκεία ορίζει άκριβώς τά καθή
κοντα καί προδιαγράφει τά μέσα οί ών ό άν
θρωπος δύναται ίνα καταστή έντιμον μέλος υψη
λής καί εύγενοΰς πολιτείας- πολιτείας έν ή 
ούδεμία έξασζεΐται σωματική καταπίεσις, έπι- 
κρατεΐ δέ μόνον καί βασιλεύει ελευθερία εύγενών 
πνευμάτων. Τήν χώραν δέ ταύτην διέπουσιν 
ούχί αύτοπροαιρέτως έκλελεγμένοι θνητοί κυοερ- 
νήται, άλλ ή ιερά καί ανεξιχνίαστος βουλή τοΰ 
θεού. Έν αύτή λαμβάνονται ύπ’ δψιν καί αντα
μείβονται ούχί αί ύπηρεσίαι αί έν θορύβιο. πατάγω 
καί πνεύματι οίήσεως καί άοικίας τελούμενα1., 
άλλ’ αί έν τφ κρύπτω καί άθορύβιρ έργαστηρίιυ 
τής καρδίας τοΰ άνθρώπου τοΰ τφ θεφάφιερω- 
μένου. Τούς άθανάτους δέ πολίτας τής ίεράς 
ταύτης χώρας συγκρατεΐ ήνωμένους καί ωθεί 
είς άγώνας ούχί ό αγενής πόθος προς ύλικήν 
κτήσιν, ούδέ ό ταπεινός ζήλος είς άπόλαυσιν 
φθαρτής δόξης, άλλ’ ό εύγενής καί ένθεος 
έρως καλεΐ αύτοΰ; είς τό άγωνίζεσθαι ιερόν 
άγώνα ύπερ τής άληθειας καί δικαιοσύνης, υπέρ 
τής άποκτήσεως άθανάτου δόξης· καί θεσμοί δέ 
συνδέουσιν αύτοΰς ούχί πολιτικοί άλλ’ ιεροί οί 
τής ούρανίου άγάπης, ήτις διακαίουσα τήν καρ
διάν αύτών άγει αύτοΰς άκατασχέτως προς ηθικήν 
τελειότητα. Έκ τής διδασκαλίας τής ίεράς ήμών 
θρησκείας άρυόμεθα άμα τάς ύψίστας άληθειας, 
τάς άρίστας καί άναγκαιοτάτας γνώσεις· ναι μέν 
ό άνθρωπος, έχων άνάγκην τής άληθειας δεικνύει 
ίσχυράν έφεσιν πρός άνακάλυψιν αύτής, άλλ’ ευρι
σκόμενος έν ηθική τινι αδυναμία τυφλώττει είς 
τήν άνεύρεσιν αύτής, πλανάται διηνεκώς καί 
ήλάσκεται έν σκότει άν μή θεόθεν έπιλάμπουσα 
άκτίς τις διαφώτιση καί διδάξη ■ τότε δέ μόνον 
άνανήφει καί έναργως καθορα , όταν θεία άνωθεν 
άποκάλυψις φανερώση τάς περί θεού καί κόσμου 
καί άνθρώπου μεγάλα; έκείνας άληθειας, ών 
άνευ ό άνθρώπινος νοΰς πανταχοΰ τυφλώττει 
καί προσκόπτει. Έν τή αγία δέ γραφή τή ούση 
ταμιείον τής θείας σοφίας πεοιέχονται αί υψισται 
άλήθειαι καί γνώσεις. Έξ Αύτής διδασκόμεθα 
τίς ή άρχή καί ή καταγωγή, καί τίς ό προορι
σμός τοΰ άνθριόπου τοΰ εύγενεστάτου τούτου τών 
όρωμένων χτισμάτων · πόθεν καί πρός τί ό κό
σμος ούτος, χαί τίς ό δημιουργός άμφοτέρων. Τί 
ό θεός ωκονόμησε πρός σωτηρίαν καί μακαριό
τητα τού άνθρώπου, καί τίς ό τρόπος καθ’ δν 
λογικώς λατρεύοντες τόν ποιητήν καί πατέρα 
τών δλων, εύάρεστοι αύτώ γενόμεθα. Έν τή 
ίερφ ταύτη Βίβλφ εύρίσκομεν άμα διαγεγραμ- 
μένα τά καθήκοντα ήμών έν μεγίστη τελειότητι, 
ώς καί τά μέσα τά πρός έκπλήρωσιν αύτών. 

Έν αύτή εύρίσκομεν τήν καθαράν καί πειστικήν 
έκείνην διδασκαλίαν περί τή; σωτηρίας ήμών 
έκ τής άθλιας καταστάσεως είς ήν ώς είς μέγα 
βάραθρον κατακρημνίζει ήμάς ή αμαρτία, καί 
περί τής άθανασίας τής ψυχής ήμών. Έν Αύτή 
περιέχονται αί σωτηριώδεις τοΰ θεού πρός ήμάς 
νουθεσίαι, ή ιερά αύτοΰ περί ήμών βούλησις. Δι’ 
Αύτής άποκαλύπτεται ήμΐν ή οδός εκείνη ήτις 
άγει ήμάς είς ειρήνην, είς υιοθεσίαν ήμών ύπό 
τοΰ θεού, καί είς τήν μετ’ αύτοΰ κοινωνίαν. Έκ 
τής άγιας Γραφής λαμβάνομεν τέλος ορθήν άληθή 
καί σαφή έννοιαν περί τοΰ ύψίστου 'I Ιντος, περί 
τής άναφοράς αύτοΰ πρός τόν άνθρωπον καί τής 
σχέσεως τοΰ άνθρώπου προς τόν θεόν. Λπάσας 
δέ τάς θεοφθόγγους καί καθαρά; ταύτας άλη- 
θείας ή ιερά θεολογία, ή ούσα επιστημονική 
άνάπτυξις καί παράστασις τή; θεοσδότου ήμών 
θρησκείας, εύσεβοφρόνως έκ τής άγια; Γραφή; 
άναλεγομένη, έκτίθεισι καί διδάσκει. Διό ώς 
πάσα άλλη έπιστήμη ούτω καί ή θεολογία 
ώς έπιστήμη θεωρούμενη καί πρός τάς άλλα; 
έπιστήμας άντεξεταζομένη έχει ομοιότητα πρός 
αύτάς ■ διότι καί αΰτη έκτίθεισι τά έαυτής δόγ
ματα καί τάς άληθειας ούτως έν τάξει ήκριβω- 
μένη καί άλληλουχία καί συνειρμώ λύστε άπο- 
τελεΐται σύστημα άληθειών έκτεθειμένον κατά 
τύπους επιστημονικούς, καί φέρον πιστώς τήν 
άληθή σφραγίδα τής έπιστήμης, ώς έχει καί 
παρά ταΐς άλλαις έπιστήμαις· ή διαφορά δέ 
μόνον έγκειται έν τούτφ δτι, έν μέν ταΐς λοιπαΐς 
έπιστήμαις, ό φυσικός νοΰς καί λόγος διά πολλών 
σκέψεων καί συλλογισμών κατά τό μέτρον τής 
ιδία; δυνάμεως άνυψούμενος, ατενίζει προς τήν 
άλήθειαν καί περιάπτεται ταύτης, έν δέ τή θεο
λογία ώς άμεσος αρχή καί πηγή ύπάρχει αύτός 
ό θεός, έξ ού άπλετον φώ; έπιλάμπει καί ό 
νοΰς φωταγωγεϊται καί περιλάμπεται. Εν αύ- 
ταΐς μετά πολλού πόνου καί μόχθου ό νοΰς 
μικρόν κατά μικρόν άνέρχεται πρός τής άληθειας 
τήν έννοιαν μυρίοις προσκόπτων προσκόμμασιν 
ότέ μέν πίπτων ότέ καί άνιστάμενος πολλών 
αιτιών ένεκα, έν ταύτη δέ άπονώτερον καί έν 
πολλή άσφαλεία χειραγωγείται πρός τά ύψηλά 
θεωρήματα καί τά; παρά τοΰ θεού άποκαλυ- 
φθείσας αλήθειας καί καθαρφ φωτί γνώσεως 
καταυγάζεται.

ΙΙροσέτι δέ ώς πάσης έπιστήμης κύριον γνώ
ρισμα, ή μάλλον ίδιαζων χαρακτήρ έστι τό 
φιλοσοφεΐν, ούτω καί ή θεολογία, ή ιερά αΰτη 
έπιστήμη, άνευ τοΰ φιλοσοφεΐν ήθελεν είσθαι 
άναξία τοΰ ονόματος τής έπιστήμης. Καί δμως 
ύπάρχουσιν άνθρωποι οιτινες θεωροΰσι τήν ίεράν 
ταύτην επιστήμην ή ώς περιττήν, ή άποδέχονται 
μέν αύτήν, άλλ’ ώς ούδέν πλέον ή ώς οδηγίαν 
τινά πρακτικήν έπιτηδείαν μόνον είς τό διεγεΐραι 
το θρησκευτικόν αίσθημα. Γούτου δέ ένεκα 
άποκλείουσιν ούτοι τήν ίεραν ταύτην επιστήμην 
έκ τή; ύψηλής τών έπιστημών χορείας, καί 
άπογυμνοΰντε; τοΰ μεγαλοπρεπούς καί στιλπνού 
μανδύου τής έπιστήμης περιβάλλουσιν αύτή έν
δυμα πενιχρόν καί ρακώδες. Άλλ’ αί κρίσεις 
αύτών αύται είσι λίαν σφαλεραί καί αί σκέψεις 
άδικοι καί παράλογοι. Ούτοι πάντως άγνοοΰσι 
τέλεον τών μεγάλων καί πολλαπλών έργων, 
άτινα προήγαγον αί είς θεολογικάς σπουδάς έγ- 
κύψασαι κατά διαφόρους καιρούς έξοχοι καί δια
πρεπείς διάνοιαι. ΊΙ θεολογία άφορώσα είς τήν 
έξακρίβωσιν καί έπίγνωσιν τής ίεράς ήμών θρη
σκείας σπουδάζει ινα είσδύση είς τούς μυχούς 
τής ανθρώπινης καρδίας, ένθα αΰτη έχει τήν 
έδραν αύτής, καί ένθάδε άναμοχλεύουσα καί 
κατοπτεύουσα τάς διαφόρους τής καρδίας κινή
σεις ζητεΐ "να έξακριβώση τήν θρησκευτικήν τοΰ 
άνθρώπου φύσιν καί διαγνώση τήν ποικιλίαν 
τών ένεργειών αύτής· σύν πάσι δέ τούτοι; ή 

ιερά αΰτη έπιστήμη άποβλέπουσα και είς τήν 
έξέτασιν τοΰ θεού εξετάζει μέν αυτόν, άλλ’ ούχί 
καθ’ έαυτόν μόνον, άλλά κατά τήν σχέσιν αυτού 
πρός τόν κόσμον καθόλου, ιδία δέ πρός τόν άν
θρωπον · ή ιερά θεολογία δύναται τι; ειπεΐν δτι 
έστιν ή περί θεού έπιστήμη, καί επειδή ή 
μεταξύ θεού καί άνθριόπου σχέσις άποτελεί τήν 
θρησκείαν, διά ταΰτα καί ή περί θεού έπιστήμη 
έστιν έπιστήμη τής θρησκείας. ΊΙ δέ θρησκεία 
συναντωμένη μετά τής φιλοσοφίας κατά τήν 
άνίχνευσιν καί κατάληψιν τής άληθειας, έχει 
αύτήν άχώριστον οπαδόν καί πιστόν άκόλουθον. 
Φιλοσοφίαν δέ λέγοντες έννοοΰμεν ένθάδε ούχί 
έκείνην τήν άνυψούσαν το φρόνημα καί ταπει- 
νοΰσαν τό πνεύμα, ή ινα κατά Κλημ · τόν 
Λλεξανδρέα εΐπωμεν, φιλοσοφίαν ούχί τήν Στωί- 

κήν . . . ούδέ τή·< Έπικούρειον, . .. άλλ’ δσα εΐ- 
ρητε παρ’ έκάστη τών αίρεσέων τούτων καλώς, δι
καιοσύνην μετά εύσεβού; έπιστήμης έκοιδάσκοντα, 
τοΰτο σόμπαν τό έκλεκτικόν φιλοσοφίαν φημι 
(Κλημ. I, 7, 338) ήτοι τήν σεμνήν καί νήφου- 
σαν, τήν έξυμνουμένην καί ύπό τών πατέρων τής 
ήμετέρας έκκλησίας. Ούτω δέ θρησκεία καί 
φιλοσοφία συναντώμεναι προς τής άληθειας τήν 
κατάληψιν καί βεβαιωσιν άπαρτίζουσιν όμοΰ τόν 
διανοητικόν καί ηθικόν, τόν ιδεώδη καί αισθη
ματικόν τοΰ άνθριόπου βίον, μέ τήν διαφοράν δέ 
μόνον δτι ή θρησκεία προηγείται τής φιλοσο
φίας, δτι ή μέν πρώτη έστιν έργον τοΰ θεού, 
ή δέ δευτέρα έργον τοΰ άνθριόπου, καί δτι ή 
μέν θρησκεία σώζει τον άνθρωπον κινδυνεύοντα 
αιώνιον άπωλείας κίνδυνον, ή δέ φιλοσοφία σω- 
θέντα παραλαμβάνει μετά τής θρησκείας, έξευ- 
γενίζει καί τελειοποιεί. Ούτω δέ φιλίως αύται 
διακείμεναι τείνουσιν έν τή συμπράξει αύτών 
ταύτη είς τό άπεργάζεσθαι τον άνθρωπον δμοιον 
τφ θεφ. Η ιερά ήμών θρησκεία άπαιτεΐ μέν 
τήν πίστιν, άλλ’ δμως σΰν αύτή έπιβάλλει ώς 
καθήκον καί τήν έρευναν πρός έπίγνωσιν τής 
άληθειας, ή δέ φιλοσοφία ή εύπρεπής καί σεμνή 
διάκειται πάντοτε άρμονικώτατα προς τήν άληθή 
εύσέβειαν καί άναγνωρίζει ώς πηγήν καί ρίζαν 
αύτής βαθυτάτην τήν σπουδήν έκείνην έν ή ό 
άνθρωπος φέρεται είς τό άπειρον, έπιζητών τόν 
θεόν. Η φιλοσοφία λοιπόν αυτή συναντωμένη 
μετά τής άληθοΰς θρησκείας μάχεται ούτως 
υπέρ αύτής ώς υπέρ τής ίδιας ζωής καί σωτη
ρίας. Ούτω δέ θρησκεία καί φιλοσοφία συναν
τώμεναι καί συνδεόμενοι πρός άλλήλας άποτε- 
λοΰσι τον ισχυρόν έχεϊνον τής δλης χορείας τών 
έπιστημών σύνδεσμον, δν ή άγνή δέσποινα καί 
φιλόστοργος μήτηρ θρησκεία συνάπτουσα έν τέλει 
μετά τή; ύψίστης γνώσεως καί σοφίας, ήτοι τοΰ 
παντογνώστου θεού, δτι πάσα σοφία παρά Κυρίου 
(Σιράχ A'. 1.) συνδέει τό δλον πεδίον τών 
έπιστημών μετ’ αύτοΰ, δστις έστι καί ή ΰψίστη 
άρχή πάσης έπιστήμης. Συνελόντι δ’ ειπεΐν, άφ’ ού 
τό σύμπαν έστι έργον τοΰ θεού, αί έπιστήμαι 
είσιν ή πνευματική έκδήλωσις τοΰ σύμπαντος.

Έν Λειψία.

ΤΟ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ.
Ύπό Εύθ. Καστόρχη, καθηγητοΰ.

(Τέλος.)

ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ.

διοίκησις τοΰ Πανεπιστημίου κατά τόν 
όργανικόν αύτοΰ νόμον καί τά διατάγ
ματα άνήκει είς δεκαμελές συμβούλιον

καθηγητών, Σύγκλητον καλούμενον, ήτις συγ
κροτείται κατ’ έτος έκ τοΰ Πρυτάνεως, τοΰ προ-
πρυτάνεως, ήτοι τοΰ διατελέσαντος πρυτάνεως 
τό τελευταΐον άκαδημαϊκόν έτος, τών τεσσάρων
κοσμητόρων, ών έκαστος άντιπροσωπεύει τήν
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οίκείαν σχολήν έξ ής έκλέγεται, και έκ τών 
τεσσάρων άλλων συγκλητικών, έκλεγομένων ύπδ 
τοΰ συλλόγου τών καθηγητών, τών μεν δυο εκ 
τών διατελεσάντων συγκλητικών τοΰ τελευταίου 
έτους, τών δέ δυο ετέρων έκ τών τακτικών 
καθηγητών έν γένει. Οί δέκα ούτοι αποτελούν 
τδ διοικητικόν συμβούλιου, τοΰ μέν πρύτανεως 
έχοντος τήν έκτελεστικήν καϊ έν ίσοψηφία τήν 
νικώσαν ψήφον, τών δέ λοιπών εννέα μόνον βου
λευτικήν εξουσίαν. Πάσας τά; σπουδαία: υπο
θέσεις, ας ό νόμος άναθέτει αμέσως είς τήν 
έκτέλεσιν τοΰ πρύτανεως, οφείλει ούτος να ύπο- 
βάλλη είς τήν Σύγκλητον, καϊ τήν άπόφασιν 
αύτής ή μάλλον τής πλειονοψηφίας τών συνερ- 
χομένων έν συμβουλίφ τή προσκλήσει αύτοΰ, νά 
έκτελέση.

' 11 Σύγκλητος συζητέΐ καϊ ορίζει κατ’ έτος 
τά; έκ τής περιουσίας τοΰ Πανεπιστημίου δα- 
πάνας, ών τήν έγκρισιν έξαιτεΐται παρά τοΰ 
‘Υπουργείου τής παιδείας· αύτής τήν γνώμην 
προκαλεΐ καϊ το ύπουργεΐον περί τοΰ Πανεπι
στημίου. 0 δέ πρύτανις είναι ή άνωτάτη άρχη 
τοΰ Πανεπιστημίου δι’ ή; τούτο έρχεται εί; 
κοινωνίαν προ; τάς άρχάς τής πολιτεία: και του; 
ίδιώτας.

’Επειδή δέ τδ Πανεπιστημιακόν ή ακαδη
μαϊκόν έτος άρχεται άπδ τοΰ σεπτεμορίου, αι 
ρηθεΐσαι άρχαϊ τοΰ Πανεπιστημίου άναλαμβά- 
νουσι τά καθήκοντα αύτών εύθδς άπδ τοΰ μηνάς 
τούτου· ή έπίσημος δμω: έγκατάστασις αύτών 
γίνεται ή εντός αύτοΰ τοΰ μηνάς ή και τον επό
μενόν, δτε ώς καί άνωτέρω εΐπομεν ό τοΰ 
λήξαντος έτους πρύτανις εκθέτει τά έν τή πρυ
τανεία του γενόμενα, ό δέ νέο: πρύτανις προ
σφωνεί διά λόγου επιστημονικού συνήθως τους 
έαυτοΰ συναδέλφους καί τού; φοιτητά: καϊ τδ 
λοιπόν συνερχόμενον πλήθος λογίων. Ταΰτα δέ 
είτα έκτυποΰνται καϊ διανέμονται τοϊς θέλουσι 
νά γνωρίζωσι τά τοΰ Πανεπιστημίου.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ.

ν,

Χάριν τής διδασκαλίας ύπάρχουσι πολλαι 
συλλογαί καί άλλα έπιστημονικά καθιορύματα 
προσηρτημένα τώ Πανεπιστημίω. Τούτων τινα 
συντηρούνται δαπάναις του καθιδρύματος, άλλα 
ταΐς τή; πολιτείας, καί τινα ιδιωτική έλευθε- 
ριότητι. Είναι δέ ταΰτα, Α'. αί έξής επιστη
μονικά! συλλογαί ·

α'.) ΊΙ βιβλιοθήκη τοΰ Πανεπιστημίου καϊ 
ή νομισματική συλλογή,

β'.) ή συλλογή τών ιατρικών καϊ φυσικών 
έπιστημών, ήτοι 1) τής πειραματική; φυσικής, 
2) τής πειραματική; χημεία:, 3) τής φαρμα
κευτική; χημείας, 4) τής ζωολογίας, 5) ορυκτο
λογίας, 6) φυτολογίας, 7) φυσιολογίας, 8) άνα- 
τομίας, 9) παθολογικής ανατομίας, 10) χειρουρ
γικής, 11) έγχειριστική;, 12) φαρμακολογία; 
καί 13) τοΰ μαιευτηρίου. νΕτι δέ καϊ άρχαϊ 
συλλογή; παλαιοντολογική; καϊ έθνογραφικής 
καϊ πινακοθήκης, βιβλιοθήκη τή; φυσιογραφικής 
συλλογής, καϊ φαρμακεΐον τή; άστυκλινική;.

Β'. Τά δέ καθιορύματα είναι τά έξή; ·
1) δφθαλμιατρεΐον, 2) άστυκλινική, 3) μαι

ευτήρων, 4) δημοτικόν ή πολιτικόν νοσοκομεΐον, 
5) βοτανικός κήπος, 6) άστεροσκοπεΐον, 7) τοξο- 
λογικδν έργαστήριον, 8) νοσοκομεΐον τών συφι- 
λιτικών νοσημάτων καϊ 9) νηπιαγωγεΐον τών 
έκθετων. ’Επειδή δέ άπασαι αί συλλογαί αυται 
καϊ τά καθιδρύματα είναι βοηθητικά τής διδα
σκαλίας, προίσταται τούτων ένός έκάστου ό αρ
μόδιο; καθηγητή; τοΰ Πανεπιστημίου, ώς διευ
θυντής καϊ έφορος, έχων παρ’ αύτώ τοΰ; άναγ- 
καίου; υπαλλήλους. Τούτων έκαστος έν τέλει 

τοΰ άκαδημαϊκού έτους άποστέλλει είς τήν πρυ
τανείαν έκθεσιν περί τής καταστάσεω; τού ύπ’ 
αύτόν καθιδρύματος ή τή; συλλογή;. ’Άπασαι 
δέ αί εκθέσει; αυται τυπούνται έν τέλει τή; 
πρυτανική; λογοδοσία;· ώστε ουτω γίνεται γνω
στή τώ κοινώ ή κατάστασι; πάσης επιστημονικής 
συλλογής καϊ ένός έκάστου καθιδρύματος προ- 
σηρτημένου τώ Πανεπιστημίω.

ΤΙΣ Η ΕΚ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΩΦΕΛΕΙΑ.

Τοιοΰτο έν συνάψει τδ ελληνικόν Πανεπιστή- 
μιον. ί’ς νειύτερον τών έν Εύρώπη Πανεπιστη
μίων καϊ ώς συγκροτηθέν έν αρχή έκ καθηγη
τών μή παρεσκευασμένων πρός διδασκαλίαν 
πανεπιστημίων είχε βεβαίως καϊ έχει άτελείας 
τινάς, άς έλπίζομεν δτι ό χρόνος καϊ ή έμφυτος 
τοΐ; Έλλησι φιλομάθεια καϊ ή εθνική φιλοτιμία 
θέλουσι ταχέως έξαλείψει. Σήμερον διδάσκονται 
έν αύτώ ύπό 54 καθηγητών καϊ 48 ύφηγητών 
αί έπιστήμαι κατά τήν νεωτάτην έμφάνισιν 
αύτών. Πάσα νέα έν ταΐς έπιστήμαι: άνακά- 
λυψις γίνεται εύθδς γνωστή τοϊς διδασκομένοις 
τρισχιλίοις περίπου φοιτηταΐς διά τή; διδασκα
λία; καϊ διά συγγραφών όλίγοι δέ τών καθη
γητών είναι οί μή συντελέσαντε; εί; πλουτισμόν 
τή; ήμετέρα; νέα; φιλολογία; δΐ επιστημονικών 
συγγραφών. ’Εντεύθεν καϊ οί έν Πανεπιστημίω 
καϊ τοΐ; γυμνασίοις καϊ τοϊς σχολείοις διδασκό
μενοι έχουσιν είς χεΐρας έγχειρίδια έπιστημο
νικά ίκανώς τέλεια, έν ω πρδ τής ίδρύσεω; τού 
Πανεπιστημίου τοιαΰτα ήσαν ολίγα καϊ άναλόγως 
τοΰ χρόνου άτελή. Έλπίζομεν δέ οτι ούχί 
μετά πολΰν χρόνον θά δυνηθώσι καϊ οί ήμέ- 
τεροι έπιστήμονές νά προσθέσωσι καϊ ίδιον έρα
νον εί; τήν πρόοδον καϊ άνάπτυξιν τών έπιστη
μών πρός τιμήν έαυτών καϊ τή: Ελλάδος.

Όφείλομεν ούχ ήττον νά όμολογήσωμεν δτι 
τό ΙΙανεπιστήμιον ήμών καϊ μ’ δλας τάς έκ τοΰ 
βραχέω; βίου του άτελείας παρέσχε τή πατρίδι 
ού μικράς ώφελείας. Έ; αύτοΰ έξήλθον διδα- 
χθέντες πάντε; σχεδόν οί νΰν διοικητικοί ύπάλ- 
ληλοι, οί διοικοΰντες τους διαφόρου; κλάδους 
τή; πολιτείας, πάντες οί δικασταϊ καϊ δικηγόροι, 
πάντες οί έν Έλλάδι ιατροί, πάντες οί τή; ’Εκ
κλησία; ίεράρχαι, ιεροκήρυκες καϊ λόγιοι ιερείς, 
πάντε; οί τών γυμνασίων καϊ ελληνικών σχολείων 
διδάσκαλοι καϊ καθηγηταϊ καϊ δημοσιογράφοι. 
Καϊ αύτοι οί νΰν έν τώ Πανεπιστήμιο» διδά
σκοντες καθηγηταϊ, πλήν δύο μόνον έπιζώντων 
έκ τών έν τή συστάσει τοΰ Πανεπιστημίου διο- 
ρισθένων 23 καθηγητών, είναι παιδεύματα έν 
μέρει αυτού τοΰ Πανεπιστημίου ών τινες συνε- 
πλήρωσαν τά; σπουδάς των έν τή έσπερίφ Εύ
ρώπη καϊ μάλιστα έν Γερμανία.

ΊΙ έκ τού πανδιδακτηρίου τούτου προελ- 
θούσα έν Έλλάδι ωφέλεια δέν περιορίζεται έντός 
αύτής, εκτείνεται καϊ είς τάς γειτονικά: αύτής 
•χώρας. Πάντες ή τούλάχιστον οί πλεΐστοι τών 
‘Ελλήνων προξένων καϊ τών παρ’ αύτοι; υπαλ
λήλων καί δικηγόρων, πλεΐστοι τών έν Τουρκία 
ιατρών καϊ οί έν αύτή Έλληνες καθηγηταϊ καϊ 
διδάσκαλοι καϊ δημοσιογράφοι καϊ πλεΐστοι άλλοι 
τοΰ λογίου καϊ κερδφου Έρμου οπαδοί έξήλθον 
άπδ τών ακροατηρίων τού πανδιδακτηρίου τού
του καϊ φέρουσι έν χερσϊ ή διδακτορικά διπλώ
ματα αύτοΰ, ή άποφοιτητήρια ή καϊ άποδείξεις 
πολυετούς άκροάσεως έπιστημονικών μαθημάτων. 
Πάντε; δ’ ούτοι, δπου έκαστο; καϊ άν εύρίσκε- 
ται έν τή ’Ανατολή, άγωνίζονται τδν αγώνα τής 
διαδόσεω; τοΰ πολιτισμού καϊ τών γραμμάτων 
έν τή χώρα ταύτη, ήτις προώρισται έκ τής 
θείας Προνοία; νά λαμβάνη κατά περιόδους άπδ 
τής έλληνικής γής φώτα καϊ πολιτισμόν.

Τοιοΰτοι καϊ τοσοΰτοι οί καρποί τοΰ έν 
Άθήναις Πανεπιστημίου, άριθμοΰντο; μια; περί
που γενεά; έτη. Εϊη το μέλλον αύτοΰ παρα
γωγόν γενναιοτέρων καί άφθονωτέρων καρπών, 
καί τδ όνομα τοΰ ίδρύσαντο; αύτδ εύλογητόν 
εις γενεά: γενεών!

Έν Άθήναις.

Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΒΕΝΖΗΟΡ.
Μετάφρ. Δ. Καραγιαννάκη.

(Συνέχεια και τέλος).

ήμέρα; μετά ταΰτα ό Κορράδος 
όρ ήγέρθη τοΰ ύπνου τεταραγμένος. 
ΐδει όνειρον, οτι προσεβλήθη ύπδ 

τοΰ άδιαλλάκτου αύτοΰ εχθρού, τοΰ Καρόλου 
Βελλόρη, Ιταλού ζωργάφου, μεθ’ ού πολλάκις 
είχεν έλθει είς έριδας. Άπηλπισμένος ύπερη- 
σπίζετο βπως ήδύνατο καϊ θά ένικάτο σχεδόν, 
δτε ήκουσε τήν θύραν κρουομένην παταγωδώς. 
Τήν στιγμήν έκείνην έξύπνησεν, άλλά τοιαύτη 
ήτο ή έκ τοΰ ένυπνίου έντύπωσίς του, ώστε 
έδέησε νά παρέλθη άρκετή ώρα, ινα έννοήση 
καϊ πεισθή οτι τδ παν ήτο άπλή 
σεων άπάτη. Ενώ δέ ΐστατο ουτω

τών αίσθή- 
παραδεδο-

μένος είς βαθεία; σκέψεις, ακούει πράγματι τήν 
θύραν του κρουομένην. Ί ώρα δέν έπρόκειτο πλέον
περί άπάτης τών αισθήσεων.

— Εμπρός! έφώναξε· τί είδος κωμιρδίας 
είνε τούτο πάλιν; Γνωρίζεις δτι ή θύρα είνε 
άνοικτή.

Ή θύρα ήνεώχθη καϊ ό Κορράδος έβαλε 
φωνήν έκπλήςεως· δέν ήτο ό Γεώργιος ό είσελ- 
θών είς τό δωμάτιόν του, άλλ’ ήτο άστυνομικδς 
υπάλληλος.

— Τί ζητείτε, κύριε; ήρώτησεν ό Κορράδος 
τόν είσελθόντα, δστις έπροχώρει πρός τήν κλί
νην του.

— Λυπούμαι, κύριε Κορράδε Βενζηόρ, άναγ- 
καζόμενος νά κάμω κατ’ οίκον έρευναν παρ’ 
ύμΐν.

— Πώς; Τί συμβαίνει; Διετάχθητε πράγ
ματι νά έλθετε παρ’ έμοί;

— Μ ή ταράττεσθε, κύριε, διέκοψεν ό άστυ- 
νομικδ: ύπάλληλος. Υμείς πρδ παντός άλλου 
γνωρίζετε περί τίνος πρόκειται.

—- Άπ’ εναντία;· δέν γνωρίζω τίποτε.
— ’Εγώ δμω; γνωρίζω τι.
— Τότε εύαρεστηθήτε νά έξηγηθήτε.
— Δέν δύναμαι νά ε’ίπω άλλο είμή δτι τδ 

καλλίτερον, τό όποιον θά κάμετε, είνε νά υπα
κούσετε καϊ νά μέ άφήσετε νά ενεργήσω τδ κα- 
θήκόν μου. Σάς συμβουλεύω δέ νά μήν έναν- 
τιωθήτε, διότι έξω είνε ισχυρά δύναμις.

Ό Κορράδος άπεκρίθη γελών
— Άφ’ ού δέν δύναμαι νά τδ εμποδίσω, 

εξακολουθήσατε, κύριε. ‘Ρίψατε ολα άνω κάτω· 
έρευνήσατε · έξασκήσατε δλην υμών τήν ικανό
τητα. Τδ μόνον δμως δπερ σάς συνιστώ είνε 
νά μή βλάψετε τάς εικόνας μου, διότι έν τοι
αύτη περιπτώσει είσθε υποχρεωμένος νά μέ άπο- 
ζημιώσητε,

Άνοίξας πάλιν τήν θύραν ό άνθρωπος τοΰ 
νόμου είσήγαγε δύο δικαστικούς κλητήρας, καί 
ήρχισε τάς έρεύνας αύτοΰ, άνοίγων τά κιβώτια, 
έξάγων δλα καϊ ζητών κεκρυμμένον τι άντικεί-

ΔΥΣΚΟΛΟΣ ΘΕΣΙΣ. (Είκών Ν. Γύζη.)
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μενον. Τέλος έσυρεν άπό τοΰ βάθους κιβωτίου 
τίνος ρινόμακτρον έμβεβαμμένον έν αιματι.

— Τό έγνώριζα, ανέκραξε θριαμβευτικώς.
— Τί σημαίνει τοΰτο; έρωτα έντρομος ό 

Κορράδος πήδων άπό τής κλίνης του.
— 'Ως βλέπετε, εν ρινόμακτρον αίματω- 

μένον, τό όποιον βεβαίως δέν είνε βαμμένου μέ 
κιννάβαριν.

— Πώς εύρέθη τό ρινόμακτρον τοΰτο εν
ταύθα: έρωτα έκτος έαυτοΰ ό Κορράοος:

— Τοΰτο θά ειπητε υμείς όταν έλθη ό και
ρός. Γράψε, κύριε γραμματεΰ, είπε στραφείς 
προς ενα τών δύο οπαδών του, καί έξηκολούθησε 
τάς έρευνας του. Ι .ίχεν ήδη έξετάσει τά πάντα · 
δέν έφαίνετο όμως ότι ετελειωσε τό εργον του. 
διότι ήρχισεν έκ νέου νά μετακινή τά έπιπλα. 
Στάς έμπροσθεν παλαιάς τίνος σκευοθήκης, άνέ- 
τρεψεν αύτήν, καί ευθύς ήκούσθη κρότος ώς 
πεσόντος τινός αντικειμένου. <· υπάλληλος κύψας 
έσήκωσεν άπό τής γης τό άντικείμενον τοΰτο. δπερ 
άπέθηκεν έπί τής τραπέζης, παρά, τήν όποιαν 
έκάθηντο οι δύο οπαδοί του.

— Σάς είπον, ότι έγνώριζά τι, άνεφώνησε 
πλήρης χαράς· ιδού καί έτερον άντικείμενον, 
ώοαΐον έγχειρίδιον, καί τοΰτο αίματωμένον.

— ’Αλλά, Κύριε, έβόησεν ό Κορράοος μή δυνά
μενος νά. έννοήση ότι όσα έβλεπεν ήσαν πραγ
ματικά· ή ύμεΐς είσθε παράφρων ή έγώ παρα
φρονώ. ΓΙώς ήλθε τό έγχειρίδιον τοΰτο έν τή 
κατοικία μου:

— 'Ησυχάσατε καί έτοιμασθήτε νά μάς άκο- 
λουθήσητε, άπήντησεν αύστηρώς ό αστυνόμος. 
Έν δνόματι τοΰ νόμου σάς συλλαμβάνω.

Ό Κορράδος θεωρών ματαίαν πάσαν έναν- 
τιότητα, ωχρός καί κάθιορως ήρχισε νά ένδύη- 
ται ■ συμπληρώσας δέ τήν ένδυμασίαν του έζήτει 
διά τοΰ βλέμματος τήδε κάκεϊσε, κρατών μίαν 
τών χειριδών.

— Περιττόν είνε νά. ζητήτε τό χρυσοΰν κομ
βίον σας, τω λέγει ό υπάλληλος· τοΰτο ευρόμεν 
ημείς προ καιρού.

— ’Εδώ κρύπτεται φριχτόν μυστήριον, έψι- 
θύρισεν ό Κορράδος έκμηοενισθείς, καί παρη- 
κολούθησε τούς τρεις ά·/)ρώτ.η·κ τής αστυνομίας.

Έπιβάντες οί τέσσαρες άμάξης έφθασαν μετ’ 
ολίγον είς τάς έςεταστικάς φύλακας, έν αίς ό 
Κορράδος έκλείσθη.

ΊΙ σύλληψις τοΰ διασήμου ζωγράφου έκαμεν 
έν τή πρωτευούση πάταγον άπερίγραπον. Έν 
άκαρεΐ διεδόθη οτι ό Βενζηόρ συνελήφθη ώς 
φονεύς τού Βελλόρη, ού τίνος τό σώμα ριφίΐέν 
είς τον Δούναβιν παρεσύρθη τις οίδε ποΰ ύπο 
τοΰ ρεύματος. Μόνον ό πίλος τοΰ θύματος 
είχεν εύρεθή κεκρυμμένος είς τινα καλαμώνα 
ολίγα βήματα μακράν τοΰ μέρους ένθα είχεν 
έκτελεσθή τό κακούργημα.

Ητο πασίγνωστον τό μίσος δπερ ό Βελλόρης 
πρό πολλών ήδη έτών έτρεφεν έναντίον τοΰ 
Βενζηόρ, ον παντοίοις τρόποι» προσεπάθει νά 
έξοντώση. Έπίσης πάντες έγνώριζον ότι ό Βελ
λόρης ήτο είς τών μεγαλειτέρων θαυμαστών 
τής δεσποινίοος Βάνδερφελδ, μεθ’ ής ό Βενζηόρ 
τήν προτεραίαν τοΰ φόνου είχε μνηστευθή. 'Ο 
Κάρολος Βελλόρης ήτο φύσει λίαν οξύθυμος, 
ώστε ήτο ούχί πιθανόν, άλλά. βέβαιον δτι ό 
Βενζηόρ αμυνόμενος έν έριδι τινι ήναγκάσθη νά 
φονεύση τον άντίπαλόν του.

Αί συμπάθειαι «πόσης τής πόλεως ήσαν 
ύπέρ τοΰ Κορράδου καί πολύ ολίγοι έπίστευον 
είς τήν καταδίκην του.

Αύτός έν τοσούτω είχε ζητήσει άδειαν συν- 
διαλέξεως μετά τοΰ φίλου του δικηγόρου Κέμπεν 
καί προς τοΰτο είχε μετακαλέσει αύτόν. Άλλ’ 
όποια ή έκπληξίς του δτε ήκουσεν ότι ό δικη
γόρος είχεν αναχωρήσει είς μακρινόν ταξείδιον.

— Άνεχώρησεν! άνεχώρησεν! έπανελάμβα- 
νεν ό ζωγράφος, μή δυνάμενος νά πιστεύση είς 
τήν ειδησιν ταύτην. Άνεχώρησε χωρίς νά μοι 
τό είπη. Τί άραγε συμβαίνει: Τήν στιγμήν 
ταύτην, καθ’ ήν, χωρίς νά. είξεύρω διατί, εύρί- 
σκομαι ύπό τό βάρος φοβερός κατηγορίας, έκεΐ- 
νος ό όποιος ήδύνατο νά μοί σώση ζωήν καί 
τιμήν, αναχωρεί τις οίδε διά. πόσον καιρόν. 
"Οταν αύτός έπιστρέψη ό θεός είξεύοει ποΰ θά 
είμαι:

Μετ’ ολίγον έγένετο έναρςίς τής δίκης. Ή 
κατηγορία άναγνωσθεΐσα ύπο τοΰ προέοοου έχα- 
ρακτήριζε τόν Βενζηόρ ώς δολοφόνον. Αί γνώ- 
μαι τή άληθεία έταλαντεύοντο μεταξύ τοΰ ναι 
καί τοΰ όχι. Τήν κατηγορίαν, ήν κατέθεσε τις 
άνώνυμος δι’ έπιστολής, έπεσφράγισεν ή κατ’ οίκον 
έρευνα περί ής ώμιλήσαμεν. Ί ό ρινόμακτρον 
καί το έγχειρίδιον έμβεβαμμένα έν αί'ματι, φέ- 
ροντα. τά. άρχικά γράμματα τοΰ Βελλόρη καί 
ευρεθέντα έν τή κατοικία τοΰ Βενζηόρ, τον 
ένοχοποίουν ώς έγκληματίαν. Έκτος τούτου ό 
άνώνυμος κατήγορος ένέκλειεν έν τή έπιστολή 
καί χρυσοΰν κομβίον άνήκον τω Βενζηόρ, ευρών 
αυτό είς τό χείλος τοΰ ποταμού, ένθα ύπέθετεν 
δτι είχε λάβει χώραν το έγκλημα. "Ολα ταΰτα 
διασκευασμένα ώς ήσαν, δέν άφινον εις τόν Βεν
ζηόρ ώς άπολογίαν ούδέ εν άλφα. ’ 11 καταχθό
νια αυτή σκευωρία, ής ήσθάνετο εαυτόν θύμα, 
τοΰ είχε παγώσει τό αίμα- έβυθίζετο είς σκέ
ψεις, περιεπλέκετο. έπιπτεν είς συνεχείς αντι
φάσεις, καί κατεσκεύαζε, ί'να εΐπωμεν ούτως, 
ίδίαις χερσί τήν αγχόνην. Ό Πρόεδρος ήτο 
πλέον βέβαιος περί τής ένοχής του. Ίο σώμα 
τοΰ Βελλόρη, εναντίον όλων τών ερευνών, δέν 
είχεν εύρεθή, άλλ’ ό ζωγράφος είχεν έξαφανισθή, 
καί ό πίλος αύτοΰ είχεν εύρεθή έπιπλέων είς 
τόν ποταμόν. Δέν υπήρχε λοιπόν ούδεμία αμφι
βολία. Ο φονεύς ήτον αύτός. Έν τή οικία τοΰ 
Βενζηόρ, έχθρού ασπόνδου τοΰ φονευθέντος, εν έγ
χειρίδιον καί έν ρινόμακτρον εύρέθησαν βέβαμ- 
μένα αί'ματι καί άνήκοντα είς τόν φονευθέντα· 
διατι να ζητήσωσι μακρύτερον τόν φονέα: Καί το 
χρυσοΰν κομβίον εύρεθέν παρά το χείλος τοΰ 
ποταμού δέν ήτο ίσως αρκετόν τεκμήριον: Τί 
περισσότερον άπητεΐτο "να καταδικασθή είς άν
θρωπος :

Ο Κορράδος βλέπων έπερχόμενα το έν κα- 
πόπιν τοΰ άλλου δλα τά κατά αύτοΰ, καί ούδέν 
δυνάμενος νά. έκθέση είς άπολογίαν, άπεφάσισε νά 
ύπομείνη μετά καρτερίας παν δ,τι ή ειμαρμένη 
τω είχε παρασκευάσει. Τό μόνον δπερ δέν ήδύ- 
νατο νά έξηγήση ήτο ή διαγωγή τοΰ φίλου του 
Κέμπεν. Ένεθαρρύνθη δμως πληροφορηθΐίς οτι 
ή μελλόνυμφός του ήτο πεπεισμένη περί τής 
άθωότητος του. Καί ό πατήρ αύτής, ό κόμης 
Βάνδερφελδ είχε θέσει είς κίνησιν πάντα τά. 
δυνατά, μέσα Γνα άνακαλυφθή ό άληθής ένο
χος, άθωωθή δέ ούτως έκεΤνος δστις έμελλε νά 
γείνη μέλος τής οικογένειας του. Οί μάλλον 
έμπειροι πράκτορες τής αστυνομίας ήρεύνων άνά 
πάσαν τήν Ουγγαρίαν άνευ δμως άποτελέσματος. 
Είχον φθάσει είς τό άπροχώρητον. "Ολαι αί 
έλπίδες τής σωτηρίας τοΰ Βενζηορ είχον σβεσθή. 
Δεν περιεμένετο λοιπόν ούδέν άλλο είμί μόνον 
ή εις θάνατον καταδίκη, έφ’ ής ήλπιζον έπειτα 
βασιλικήν χάριν.
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11 συζήτησις έν τώ δικαστηρίφ ήτο είς τό 
τέρμα αύτής. Ούδείς τών ένορκων έδιδε προ
σοχήν είς τήν ασθενή τοΰ δικηγόρου τής ύπερα- 
σπίσεως άνακεφαλαίωσιν, ήχούσης είσέτι είς τά. 
ώτα πάντων τής επιμόνου τοΰ είσαγγελέως 
αίτήσεως πρός καταδίκην τοΰ κατηγορουμένου.

'Ο Κορράοος, μή έλπίζων τίποτε άπό τον 
υπερασπιστήν αύτοΰ έστρεφεν έκ διαλειμμάτων 
το ώραΐον καί ωχρόν πρόσωπον του προς το 
άκροατήριον ού μέρος άπετέλει καί ή μνηστή 
αύτοΰ. ήτις αψηφούσα τά σχόλια τοΰ λαού 
είχεν υπάγει έκεΐ ΐνα διά τής παρουσίας αύτής 
ένθαρρύνη έκεΐνον, ον δέν έπαυε νά άγαπά.

’·> κόμης Βάνδερφελδ πλησίον τής θυγατοός 
αύτοΰ καθήμενος δέν άπεμάκρυνεν ούο’ έπί μίαν 
στιγμήν άπο τοΰ δυστυχούς Κορράδου το εύγενές 
αύτοΰ βλέμμα, έν τω όποίιυ ή συμπάθεια καί ό 
οίκτος ήσαν έγκεχαραγμένα.

Μετά το τέρμα τής άγορεύσεως τοΰ δικηγό
ρου τής ύπερασπίσεως, ό πρόεδρος στραφείς πρός 
τόν Κορράοον τω είπε·

— Κατηγορούμενε, έχεις νά προσθέσης τι 
είς ύπεράσπισίν σου:

Ο Κορράδος στηριχθείς έπί τών ποδών του.
— Δύο μόνον λέξεις, άπεκρίθη. Είμαι 

άθωος, καί έκάθησε πάλιν.
Είς τας λεςεις ταυτας σφοδρός ήγέρθη έν 

τή αιθούση ψίθυρος, δν διεδέχθη νεκρική σιγή. 
·> πρόεδρος τοΰ δικαστηρίου έγερθείς ήτοιμάζετο 

νά έκφωνήση τήν άπόφασιν τοΰ Συμβουλίου. 
Έμπόδισεν όμως αύτόν είς κλητήρ, βστις τώ 
είπε χαμηλή τή φωνή δλίγας λέξεις. Ό πρόε
δρος έποιήσατο κίνησιν έκπλήξεως καί τρόμου 
σχεδόν. Συνελθών είτα ολίγον έκαμε καταφα
τικόν νεύμα πρός τόν κλητήρα, δστις ώς άστοαπή 
έγκατέλιπε τήν αίθουσαν. Έν τοσούτω χωρίς 
ούδέν νά άναγγείλη ό πρόεδρος, πάντες ήννόη- 
σαν δτι δόλος τις ύπεκρύπτετο έν τή ύποθέσει 
ταύτη. Οί ένορκοι, οΐτινες ένεκα τής άποστά- 
σεως αύτών άπό τοΰ προέδρου, ούδέν είχον 
άκούσει έτεινον τον τράχηλον καί ήνοιγον τοΰς 
οφθαλμούς. Αίφνης ήκούσθη άπό στόματος είς 
στόμα μεταδιδόμενη ή λέςις "άπάτη”.

Τό μόνον ένδιαφέρον μέρος ήτο ό κατηγο
ρούμενος. Έπί τέλους ύψώθη παραπέτασμά τι 
καί ένεφανίσθη είς νέος, ωχρός ώς πτώμα άρτι 
εξελθόν τοΰ τάφου, δστις στηριζόμενος άμφοτέ- 
ρωθεν έπί δύο κλητήρων έπροχώρησεν έν τώ μέσω 
τής αιθούσης. Ο Κορράδος ήγέρθη, ύψωσε τοΰς 
βραχίονας ΐνα άποδιώςη όλεθρίαν έμφάνισιν, καί 
έπανέπεσε βαρύς έπί τής έδρας αύτοΰ τρέμων 
σπασμοδικώς καθ’ δλα τά μέλη. Οί δικασταί 
έσηκώθησαν εις τοΰς πόδας έκθαμβοι, χωρίς 
δμως ούδέ ήχον νά. έκβάλωσιν. Έν τώ άκροα- 
τηρίω διάφορα πρόσωπα ήσχολοΰντο περί τήν 
δεσποσύνην Βάνδερφελδ κειμένην λειπόθυμον έπί 
έδρας τίνος. Ο άνθρωπος ούτινος ή έμφάνισις 
είχεν επιφέρει τοσαύτην σύγχυσιν, περιέμενε 
μεθ’ ύπομονής, στηριζόμενος έπί τών κλητήρων, 
τήν στιγμήν καθ’ ήν θά ήδύνατο νά όμιλήση. 
"Οτε δέ όπωσοΰν επήλθεν ησυχία προχωρήσας 
άκόμη έν βήμα καί αποτεινόμενος πρός τόν 
πρόεδρον ειπεν

— Είμαι ό ζωγράφος Κάρολος Βελλόρης. 
Δέν έ'χει, πιστεύω, άνάγκην έπιβεβακόσεως ή 
άλήθεια αΰτη · απαντες οί έν τή αιθούση 
ταύτη μέ γνωρίζουσιν ήδη πρό πολλοΰ. Δέν 
έφονεύθην, άφ’ ού ώς βλέπετε είμαι παρών 
καί σάς ομιλώ. Τό έπί τής τραπέζης υμών, 
κύριε πρόεδρε, κείμενον έγχειρίδον είνε έδι- 
κόν μου. ΙΙάσα πρός τοΰτο δυσπιστία καί άμ- 
φιβολία θέλει έκλείψει άφοΰ ίδετε τήν θήκην 
αύτοΰ.” Καί έσυρεν άπό τής ζώνης τήν θήκην 
τοΰ εγχειριδίου. Είτα έξηκολούθησεν έν μέσω 
γενικής σιωπής · "Τό ρινόμακτρον έκεΐνο έμβε- 
βαμμένον ώς καί τό έγχειρίδιον έν αί'ματι, ανή
κει είς έμέ · το αίμα αύτό είνε ίδικόν μου. 
Λόγοι τινές ο'ύς δέν σάς ενδιαφέρει νά μάθητε, 
μέ είχον φέρει είς θέσιν νά ταχύνω τό τέρμα 
τής ζωής μου· ύπήγον έσπέραν τινά παρά τάς 
οχθας τοΰ Δουνάβεως. καί ένέπηξα εις τήν πλευ- 

οάν μου το έγχειρίδιον, δπερ βλεπετε έκει- 
άφήκα αύτό νά πέση καί προσεπάθησα διά τοΰ 
ρινομάκτρου νά. σταματήσου τό αιμα, δπερ ερ- 
ρεεν όρμητικώς. Αισθανθείς τάς δυνάμεις μου 
έγκαταλιπούσας με έπεσον έπί τής άμμου. ’<Ιλί- 
γαι μόλις είχον παρέλθει στιγμαί δτε βλέπω 
τινά διευθυνόμενον πρός με. ΙΙλησιάσας μέ 
έξήτασεν έπί τινα στιγμήν καί νομίσας δτι ήμην 
νεκρός, άνέλαοεν άπό τής γής τό έγχειρίδιον καί 
το ρινόμακτρον δπερ μοί είχεν έκφύγει άπό τής 
χειρός, καί άπεμακρύνθη κατεσπευσμένως. Δέν 
ήδυνάμην νά. ομιλήσω πλέον, ήουνάμην όμως 
άκόμη νά βλέπω, καί είδον καί άνεγνώρισα τόν 
άνθρωπον έκεΐνον. Συνελθών μετ’ ολίγον έκ. τής 
λειποθυμίας, εύρέθην κατακεκλιμένος έπί κλίνης 
έντός καλύβης άλιέως. ’Ανεμνήσθην τότε δλων 
τών περιστάσεων αΐτινες είχον συνοδεύσει τήν 
αύτοκτονίαν μου, καί σκεφθείς δτι ό άνθρωπος 
εκείνος δστις έλαβεν άπό γής τό ρινόμακτρον και 
το έγχειρίδιον θά είχε βεβαίως καταχθόνιόν τινα 
σκοπόν, παρεκάλεσα τόν σωτήρα μου να με 
κρατήση άκόμη δλίγας ημέρας κεκρυμμένον έν 
τή καλύοη του ώς είχε κάμει έως τότε. Ούτως, 
έφανταζόμην, έδιδον καιρόν νά. ένισχυθή ή ρα
διουργία καί Οά ήδυνάμην κατόπιν νά παρεμ
πέσω μετ’ άποτελέσματος. ΧΟές δέ μόνον, οτε 
έπείσΟη δτι ήμην έκτος κινδύνου, έκρινεν όρΟον 
ό καλός μου αλιεύς νά. μοί διηγηΟή τήν θέσιν 
είς ήν έφθασεν ό ζωργάφος Βενζηόρ, εύρεΟεν- 
των έν τή κατοικία του κεκρυμμένων τοΰ ρινο- 
μάκτρου καί εγχειριδίου μου. Κατα τήν οιηγη- 
σιν ταύτην εμαΟον δτι ό Βενζηόρ είχε μνη- 
στευΟή τήν δεσποινίδα Βάνδερφελδ, και οτι ο 
φίλος αύτοΰ Γεώργιος Κέμπεν είχεν άπέλΟει 
εις μακρυνόν ταςείδιον τήν ιδίαν ήμέραν, καθ’ 
ήν ούτος ώδηγήΟη είς τάς φυλακάς. "Ολαι αι 
περιστάσεις αύται μέ έβοήΟησαν είς τήν άνακά- 
λυψιν τοΰ άπορρήτου. "ΟΟεν περιφρονών πάσαν 
παρατήρησιν τού σωτήρός μου, ήγέρθην τής κλί
νης μου καί, ώς βλέπετε, μόλις δυνάμενος νά 
σταθώ ήλθον ενταύθα, ί’να άποκαλύψω πάσαν 
τήν άλήΟειαν, καί επανορθώσω πάν δυστύχημα 
ούτινος ήμην αίτιος, κομίζων τώ Βενζηόρ τήν 
σωτηρίαν καί ελευθερίαν.

Ήδη πιστεύω. Κύριοι, δτι άμέσως θέλετε 
πεισθή περί τής άθωότητος τοΰ Βενζηόρ, άφοΰ 
μάθητε οτι έκεΐνος δστις έλαβε τά παρ’ έμοί 
κείμενα έγχειρίδιον καί ρινόμακτρον, αύτός ούτος 
έκρυψε ταύτα έν τή κατοικία τοΰ Βενζηόρ, καί 
έγραψε τήν άνώνυμον καταγγελίαν, προτείνων 
συγχρόνως ώς δείγμα τό χρυσοΰν κομβίον. Καί 
τον άθλιον αύτόν ένόμιζεν ό δυστυχής Βενζηόρ 
ώς τον καλλίτερου αύτοΰ φίλον, θά 'μαντεύ
σατε πλέον περί τίνος πρόκειται. Γούτου πά- 
ραυτα καί δημοσία θέλω εΐπει ύμΐν τό όνομα. 
Ό τήν καταχθονίαν ποιήσας σκευωρίαν είνε 
ό Γεώργιος Κέμπεν. Ούδείς άλλος είχεν 
ένδιαφέρον είς τήν έξόντωσιν τού Βενζηόρ, 
έπειδή ούδείς άλλος θά ήδύνατο νά έπιτύχη 
τήν χεΐρα τής δεσποινίοος Βάνδερφελδ, άφ’ ής 
στιγμής τήν είχεν ύποσχεθή αΰτη τώ Βενζηόρ.

Ό Κάρολος Βελλόρης διεκόπη ύπό θορύβου 
τινός έν τώ άκροατηρίφ. ’Άνθρωπόν τινα προ- 
σπαθοΰντα πάση δυνάμει νά έξέλθη τοΰ δικα
στηρίου, έμπόδιζον κρατούντες νέοι τινές καί 
ζητοΰντες έςήγησιν τής τοιαύτης συμπεριφοράς, 
ένώ ούτος κωφεύων είς πάσαν υοριν έπεθύμει 
διά παντός τρόπου νά εΰρη τήν έξοδον.

— Κέμπεν! Κέμπεν! "έφώναζον άπό δλα 
τά. μέρη πρός τόν φυγάδα.

— Συλληφθήτω — διατάσσει ό πρόεδρος.
Οί χωροφύλακες σπεύδουσι καί συλλαμβά- 

νουσι τόν Κέμπεν. Ή παρεμπεσούσα αΰτη 
σκηνή έλησμονήθη ταχέως καί τά βλέμματα 
δλων ήσαν έστραμμένα πρός τόν Βενζηόρ, δστις 

έκ. τής συγκινήσεως ούδέν έννόει. Ο Κάρολος 
Βελλόρης άκίνητος έν τή θέσει του έσιώπα.

Μετά ζωηροτάτην τών δικαστών διάσκεψιν, 
ό πρόεδρος άναστάς είπε·

— Συνεπεία τών παρά τοΰ κ. Βελλόρη έκ- 
τεθέντων ό κ. είσαγγελεΰς άποσύρει τήν κατά 
τοΰ Βενζηόρ κατηγορίαν. Κύριε Κορράδε Βεν
ζηόρ, είσθε έλεύθερος!

Καταιγίς χειροκροτημάτων διεδέχθη τοΰς 
λόγους τοΰ προέδρου. Ό Βενζηόρ, έγκαταλείψας 
τό θρανίου τών κατηγορουμένων, ώρμησε πρός 
τον άρχαϊόν του άντίπαλόν, δστις έσωσεν αύτόν 
άπό τοΰ θανάτου καί τής ατιμίας, καί άοιαφο- 
ρών προς τάς φωνάς του έκ τών πόνων, οΰς 
ήσθάνετο, έσφιγγεν αύτόν είς τάς άγκάλας του, 
μέχρις ού το πλήθος άπέσπασεν αύτόν έκεΐθεν, 
περικ.υκλοΰν αύτόν ένθουσιωδώς.

ΤΕΛΟΣ.

ΤΟ ΟΡΟΣ ΧΙΜΒΟΡΑΣΟΝ
ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ.

I

(Μετά τριών εικόνων, ορά σελ. 312 καί 317.)

Γρενάδης 
μεγαλο- 
Το όρος 

ι είς τόν 
ι αιωνίων

τών γιγάντων τής 
φύσεως, ού ή κεφαλή 
άγρια καί χιονοσκεπής 
ύψοΰται είς τόν αιθέρα, 
ώς νά ήπείλει τόν ου

ρανόν, είναι τό όρος Χιμβο- 
ράσον (Chimborazo) κείμενον 
έν τή νοτίω Αμερική έν τή 
έπαρχία τής Νέας I 
καί άνήκον είς τήν 

πρεπή σειράν τών Άνδεων, 
τούτο, καίτοι ευρισκόμενον 
ισημερινόν, καλύπτεται ύπό 
χιόνων, καί ύψούται είς 6530 μέτρα
ύπεράνω τής έπιφανείας τής θαλάσ

σης. Ό διάσημος Ούμβόλοος, ό τά όρη τής 
Αμερικής έν έμβριθεστάτη περιηγήσει διερευ- 
νήσας καί τά ΰψη πολλών καταμετρήσας, άπε- 
φάνθη δτι ή άνάβασις τού Χιμοοράσου είναι
αδύνατος- μέχρι τινός άνερριχήθη ό ακάματος 
έπιστήμων, άλλ’ είς τήν κορυφήν αύτοΰ δέν 
ήουνήθη νά. φθάση καταληφθείς ύπό ναυτιάσεως 
καί δύσπνοιας. Τήν άνάβασιν δμως έςετέλεσεν
έπιτυχώς έτερος Γερμανός γεωλόγος, ό Στύβελ, 
δστις τήν 6 Μαρτίου τού έτους 1873 μετ’ όν
τως γερμανικής έπιμονής καί κόπων ύπερανθρώ- 
πων κατώρθωσε νά φθάση είς τήν ύψηλοτέραν
αύτού κορυφήν. Μετ’ αύτόν καί άλλοι περιη- 
γηταί έπιχείρησαν τό τόλμημα τοΰτο, ώστε σή
μερον καί τής υψηλής ταύτης τοποθεσίας τά. 
μυστήρια άπεκαλύφθησαν είς τοΰς ανθρώπους. 
ΊΙ έπιστήμη, ή μεγάλη τών νεωτέρων χρόνων 
δύναμις, ούδέν άφίνει τό άδιερεύνητον καί θάτ- 
τον ή βράδιον κατορθοΐ καί τά μέχρι τινός 
αδύνατα.

Ή πρός τό όρος άγουσα οδός είναι δύσκολος 
καί κοπιώδης, διότι διέρχεται έν μέσιρ χώρας 
πετρώδους καί φύσεως ηφαιστείου. Παρά τό 
χωρίου Μόχα υπάρχουσιν αγροί αρκούντως εύ
φοροι, προδίδουσιν δμως τήν γειτνίασιν τών απο
τόμων καί ξηρών υψωμάτων. Μόλις έξερχόμενός 
τις τοΰ χωρίου τούτου βλέπει μακρόθεν τήν 
κορυφήν τού όρους Καριχουαράσου, ήτις ύψου- 
μένη είς πέντε χιλιάδας μέτρων καλύπτεται 
ύπό χιόνος καθ’ δλον τό έτος. Γό όρος τοΰτο 
είναι άρχαΐον ήφαίστιον, άλλ’ ούδεμία αύτού 
άναφέρεται εκοηξις μετά τό έτος 1699, δτε οί 

έκσφενδονιζόμενοι μύδροι κατέστρεψαν δλην τήν 
τ^ριξ χώραν. II έκρηξις έκείνη ΰπήρξε μία 
τών καταστρεπτικωτέρων, άς αναφέρει ή ιστορία. 
Συνδέεται τό όρος τούτο μετά τών υψωμάτων, 
τά όποια καταλήγουσιν εις τό όρος Χιμοοράσου. 
ΓΙεριελθών τις τό Καριχουαράσου εύρίσκεται έυ 
κοιλάδι ζοφερά καί πετρώδει, ένθα κεΐται ή 
πόλις Έιομβάμβα, πόλις έρειδομένη έπί κρηπι
δώματος άποτόμου όρους καί έχουσα ι'υς έκ 
τούτου λίαν περιωρισμένον ορίζοντα. Εντεύθεν 
ή όδος καθίσταται σχεδόν αδιάβατος κεχαραγ- 
μένη οΰσα εντός τών ογκολίθων τών άπό τών 
ήφαιστίων έκσφενδονισθέντων. ΊΙ χώρα είναι 
έρημος καί μελαγχολική· άνωθεν δέ τής έρήμου 
ταύτης ύψούται ή κορυφή τού Χιμβοράσου, τού 

βασιλέως τών όρέων, ώς καλείται έν τή χ/ύρα. 
Τήν όδόν ταύτην παρηκολούθησεν ό 'Αγγλος 
ΑΑ ΙΊΙΜΙΈΒ, δστις ΰψωσεν έπί τής κορυφής τού 
γίγαντας τούτου σημαίαν. II έκτασις, ήν καλύπτει 
ή χιών, είναι δισχιλίων μέτρων καθ’ ΰψος. Καί 
εν άρχή μέν τό έδαφος είναι άρκούντως ομαλόν 
άμα όμως έλθη τις είς τοΰς πρόποδας τοΰ όνους 
βλέπει τάς βαθείας αύτοΰ φάραγγας, αΐτινες 
καταλήγουσιν είς σκοτεινούς κρημνούς. Είς ΰψος 
3600 μέτρων κεΐνται έλεειναί τινες καλύβαι, 
παρέχουσαι καταφύγιον είς τοΰς τολμηρούς 
περιηγητάς. Αί καλύβαι αύται, άς παριστα ή 
μία τών παρατεθειμένων εικόνων, (Σε).. 317), 
ούδεμιαν παρέχουσιν άνάπαυσιν, διότι είναι έν
τελώς γυμναί καί δέν σύγκεινται ή έκ τεσσάρων 
τοίχων καί στέγης έτοιμορρόπου· άλλά τούλά- 
χιστον χρησιμευουσιν ώς προσωρινόν καταφύγιον 
εν καιρω θυέλλης. Έν αύτοΐς διανυκτερεύουσι 
συνήθως οί τήν άνάβασιν τοΰ όρους έπιχειροΰντες. 
0 άνεμος έν τή θέσει ταύτη είναι ένίοτε τόσον 
σφοδρός, ώστε μετά πολλής δυσκολίας δύνανται 
οί άνθρωποι καί τά. ζώα νά προχωρήσωσι· τά. 
ρεύματα ταύτα τοΰ ανέμου εξηγούνται έκ τού 
δτι ή οδός σχηματίζει στενωπόν έν εΐδει χώνης. 
Έοοκίμασάν τινες τών νεωτέρων περιηγητών ν’ 
άποφύγωσι τήν στενωπόν ταύτην καί νά. διευ- 
θυνθώσι διά τοΰ στενού τοΰ Άρενάλ- άλλά. καί 
ενταύθα τό αύτό παρετηρήθη φαινόμενον, καί ό 
σφοδρός άνεμος σχεδόν δέν έπέτρεπε τήν προ- 
χιόρησιν.

Ίά ρεύματα ταΰτα τού άνέμου παράγουσι 
καί έτερον φαινόμενου δλως έκτακτον ύύοΰσι 
οιαίως τά ΰδατα τών άφθονων ένταΰθα καταρ
ρακτών καί τά ώθοΰσιν έν κόνει λεπτοτάτη πρός 
τούς υποκειμένους βράχους. Οί φυσικοί ούτοι 
πίδακες φωτιζόμενοι ύπό τών άκτίνωυ τού ήλιου 
παριστώσι θέαμα μαγευτικόν καί μεγαλοπρεπές. 
Ιδίως περίεργοι είναι οι καταρράκται, οί τής 
Ιοτορίλλας λεγόμενοι, ούς παριστα ή έτέρα 
τών εικόνων ήμών. ΊΙ θέσις Τοτορίλλα κεΐται 
είς ΰψος σχεδόν τεσσάρων χιλιάδων μέτρων έν 
μέσιρ χώρας γυμνής, διαβοσχομένης ύπό ρυάκων 
οΐτινες σχηματίζονται έκ τής άναλυρμένης χιό
νος. Ένταΰθα παύει πλέον πάσα φυτεία, καί 
πανταχόθεν ό οφθαλμός δέν βλέπει ή πέτρας 
καί ΰδατα, έξερχόμενα τών βράχων· ή θερμο
κρασία είναι ψυχρά· τό θερμόμετρον καί έν μέσιρ 
τοΰ θέρους δεικνύει μηδενικόν. Ό άνεμος, περί 
ού άνωτέρω ειπομεν, άρχεται συνήθως πνέων 
τήν μεσημβρίαν μετά ορμής, ής ή ακμή είναι 
περί τάς 4 μ. μ. ΙΙρός τό έσπέρας καί μάλιστα 
μετά τήν δύσιν τοΰ ήλιου κατευνάζεται ή ορμή 
του· ούχ ήττον δμως εξακολουθεί πνέων καθ’ 
δλον τό διάστημα τής νυκτός. Είς τήν είσοδον 
έκάστου στενού οί εγχώριοι στήνουσι ξυλίνους 
σταυρούς, περί τοΰς όποιους είναι συσσωρευμένοι 
λίθοι. Ι ούς λίθους τούτους άποθέτουσι περί τον 
σταυρόν οι εντεύθεν διαβαίνοντες άγωγιάται. 
Ποιαν σημασίαν έχει ή συσσώρευσις αΰτη τών 
λίθων, καί αύτοί οί έντόπιοι δέν γνωρίζουσι ·
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φαίνεται οτι ή εξι; αύτη βασίζεται εί; άρχαίαν 
τινά πρόληψιν, ή και οτι είναι σημείο·/ άπλοΰν 
τής δ-.αβάσεως άνθρώπο/ν.

II κορυφή τοΰ Χιμβοράσου παριστα θέαμα 
όντως καταπληκτικόν· το εσπέρας φωτιζομένη 
ύπό τών αχτίνων τοΰ δύοντας ήλιου φαίνεται 
μακρόθεν ώς όγκο; παμμέγιστος καθαρού χρυσού, 
αμα όμως ό ήλιος δύση όπισθεν τών προς τον 
Ειρηνικόν Ωκεανόν έστραμμένων δρέων, ό όγκος 
τοΰ χρυσοΰ μεταβάλλεται έν ροπή οφθαλμού είς 
τεμάχιο·/ αργύρου. Ίο φαινόμενου τούτο παρα
τηρείται ενίοτε και εις το Λευκόν όρος τής 
Ελβετίας, οΰχ'ι όμως τοσοΰτον έκπεφρασμένον 
ένεκα βεβαίως τής διαφοράς τού κλίματος και 
τής δ-.αφανείας τής ατμόσφαιρας.

Κατά τήν άπό τοϋ ορούς κατάβασιν ή πρώτη 
πόλις, ήν άπαντα ό οδοιπόρος, είναι ή Γουα- 
ράνδα. Πρδ τριάκοντα έτών ή πόλις αυτή 
έκατοικεΐτο ύπό δύο χιλιάδων ψυχών· σήμερον 
όμως είναι κατά πολύ μεγαλειτέρα. Οί κάτοικοι 
αύτής είναι τό πλεΐστον οδηγοί, μεταχειριζό- 
μενοι ώς ζώα φορτηγά τούς λάμας (τάς προ
βατοκαμήλους), οίτινες μεγάλας τοϊς προοσφέ- 
ρουσιν υπηρεσίας, διότι είναι τά καταλληλότερα 
ζώα διά τά δύσβατα ταΰτα μέρη. II Γουαράνδα 
είναι ή πρώτη πόλις πρός τήν Γίερουβΐαν, ένθα 
εύρίσκονται αί προβατοκάμηλοι αυται, αιτινες 
έπέχουσι θέσιν τών παρ' ήμΐν ήμ-.όνων.

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΑΟΣ 
ΕΝ ΒΡΑΐΛΑ.

I
(Μετά είκόνος, 8ρα οελ. 313.)

Β
^ΝΛ κατανόηση τις τί δύναται νά πράξη ή 
gS φιλοπατρία, ή φιλοτιμία καί ή Ορησκευ- 
Q τική ευλάβεια τών ήμετέρων δέν έχει ή 
νά έπισκεφθή τον έν Βραΐλα Ελληνικόν ναόν, δστις 

μεγαλοπρεπής εγειρόμενος έπί τής κεντρικωτέρας 
καί ωραιότερα; τής πόλεως θέσεως προσελκύει τά 
βλέμματα τών διαβατών διά τοΰ μεγέθους, τής 
περιέργου αύτοΰ άρχιτεκτονιζής καί τών άλλων 
του αρετών, οί ών πρωτεύει μεταξύ πάντων τών 
έν Ανατολή ναών. Δυνάμεθα άνευ φόβου τοΰ 
νά έξελεγχθώμεν έπί υπερβολή νά εϊπωμεν οτι 
είναι το λαμπρότερου τής ‘Ρουμανίας κτιρίου, 
δπερ θά διατελή έπί σειράν αιώνων αψευδή: 
κήρυξ τής μεγαλοπραγμοσύυης καί τοΰ πατριω
τικού ενθουσιασμού τών έν τή Δαζική ταύτη 
χώρα μεταναστευσάντων 'Ελλήνων έν κρίσιμοι; 
τής πατρίοος περιστάσεσιν. Μόνον τό μνημεΐον 
τούτο άρκεΐ νά εξόφληση πάσαν ύποχρέωσιν τών 
ήμετέρων προς τό Ί’ωμουνικόν έθνος, διότι καίτοι
χρησιμεύον πρός τήν θρησκευτικήν λατρείαν τών 
ήμετέρων, τελουμένην έν τή έθνική αύτών 
γλώσση, ήτις παρά πάντων όμολογεΐται τό έν- 
τελέστερον προϊόν τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος, 
ούχ ήττον είνε κόσμημα ' Ρωμουνικής χώρας, 
ό δέ έν αυτή λατρευόμενος θεός είνε ό αύτός 
θεός άπασών τών έν ’ Ανατολή χριστιανικών φυ
λών, τών διατηρησασών ανέπαφου καί άναλλοίω- 
τον έπί δεκαπέντε ήδη αιώνας τό σύμβολου τής 
χριστιανικής πίστεως, δπερ παραλαβοΰσαι παρά 
τών Αποστόλων διεμόρφωσαν καί έκύρωσαν 
αί μεγάλαι σύνοδοι αί άποτελούμεναι έκ τών 
σοφωτέρων καί άγιωτέρων τής έποχής έκείνης 
άνδρών.

’Ανέκαθεν έν 'Ρουμανία είς τάς κυριωτέρας 
δρθοδόξους ’Εκκλησίας ή λειτουργία έτελεϊτο έν 
Ελληνική γλώσση, δπως έν ταΐς Καθολικαϊς 
έν Λατινική, άφότου τό 'Ρωμαϊκόν κράτος διά 
τής μεταθέσεως εις τήν ’Ανατολήν τού θρόνου 
έδιχοτομήθη καί ξέναι φυλαί έπιδραμοΰσαι έγ- 
κατέστησαν μονίμως είς τό δυτικόν τής 'Ρω

μαϊκής αύτοκρατορίας τμήμα. I Ιροηγουμένω; 
δμως καί έν αύτή τή Ρώμη ή λειτουργία έτε- 
λεΐτο είς τήν 'Ελληνικήν, ώς γλώσσαν διεθνή, 
ιερά·/ καί κοινότερα·/ πάσης άλλης. Κατόπιν 
μετά τούς πρώτους αιώνας τοΰ Χριστιανισμού, 
μεταφρασθέντων τών ιερών βιβλίων είς τήν Λα
τινικήν καί πολλών έν αύτή συγγραψάντων εκ
κλησιαστικών πατέρων τής Δύσεως, επικράτησε 
παρά τοις Δυτικοί; ώς γλώσσα τή; Εκκλησία; 
ή λατινική, παραμείνασα τοιαύτη μέχρι σήμερον, 
δτε έςηλείφθη πρό πολλοΰ έκ τής βίβλου τών 
έν ζωή γλωσσών. Παρ’ ήμΐν δμως αί έν ’Ανα
τολή ορθόδοξοι έθνικότητες, καίτοι μή ούσαι 
ούδε 1 άλλοι, ούδέ Ισπανοί, ούδέ Γερμανοί ή 
’Ιταλοί, έθεώρησαν τήν πρωτεύουσαν τοΰ κόσμου 
γλώσσαν, έν ή έγράφη τό Εύαγγέλιου καί οί 
ής έκηρύχθη ή χριστιανική πίστις, ώς μή ικανο
ποιούσαν τάς θρησκευτικός αύτών άνάγκας καί 
τήν εθνικήν των φιλοτιμίαν, καί άντικατέστησαν 
αύτήν διά τής ιδίας, ήτις ύπό έποψιν αισθητι
κήν διά πάυ άλλο είνε ικανή ή πρός έξύμνησιν 
τοΰ μεγάλου τής φύσεως δημιουργού. Καί ταΰτα 
κατά παρέκβασιν.

Μετά την άποκατάστασιν τής ήσυχίας έν 
Ανατολή κατόπιν τοΰ 'Ελληνικού άγώνος. έξ ού 

άνέθορε το μικρόν Ελληνικόν κράτος, έξεγερθέν- 
τος τοΰ εθνικού φρονήματος τών Ί’ωμούνων, 
περιωρίσθη ή χρήσις τής Ελληνικής έν τή λει
τουργία εις μόνον τον δεξιόν χορόν, καί μόνον 
εξηκολουθησευ είς τόν έν Βραΐλα ναόν τών’Αρ
χαγγέλων ή χρήσις αύτής είς άμφοτέρου; τούς 
χορούς- τούτο διήρκεσε μέχρι τού J8G2, δτε 
κατά διαταγήν τοΰ ’Επισκόπου έγκαθιδρύθη Ί’ω- 
μοΰνος ψάλτης είς τήν δεξιάν τού χορού πτέ
ρυγα. I ό τοιοΰτον έξηρέθισε τούς ήμετέρους 
οιτινες καί επίτροποι ήσαν είς τόν ναόν καί τά 
πλειστα πρός συντήρησιν αύτοΰ έδαπάνων, καί 
εν τή έθνική αύτών αγανακτήσει συνέλαβον τήν 
άγαθήν ιδέαν τής άνεγέρσεως ίδιου Ελληνικού 
ναού. "Αμ’ έπος, αμ’ έργον. Τήν ιδέαν ταύτην 
ησπασθησαν μετ’ ενθουσιασμού πάντες οί έν 
Βραΐλα Ελληνες, οίτινες κατά μήνα Φεβρουάριον 
τού 1863 συνελθόντες περί τούς χιλίους είς τήν 
μεγάλην αίθουσαν τής λέσχης Τάλλη συνέστησαν 
Κοινότητα και έξελέξαντο δωδεζαμελή ’Επιτρο
πήν, ινα άσχοληθή είς τήν συλλογήν τών άναγ- 
καιων χρημάτων πρός οικοδομήν ού μόνον Ναού 
άλλά. καί Ελληνικών σχολείων, απερ εΐσέτι δέν 
ώζοδομήθησαν*), καί Νοσοκομείου, βπερ έμεινε 
pium desiderium.

II Επιτροπή εν πρώτοι; έφρόντισε νά συν- 
ταχθή άναφορά προς τον τότε ηγεμόνα καί τήν 
κυδερνησιν περί χορηγήσει»; άδειας πρός άνίδρυ- 
σιν ναού· κατόπιν τούτου προέβη είς τήν αγοράν 
οικοπέδου, ήτις έγένετο επ’ ονόματι τών Κυρίων 
Άοασιώτου, Κ αραβία, Καββαδία ζαί Μ ακοή, 
πολιτών Ελλήνων. Τή δέ 12 Απριλίου άπε- 
φάσισεν ΐν’ άποστείλη είς Βουκουρέστιον τούς έκ 
τών μελών αύτής Κυρίους Λ. Μελάν καί Γεωρ- 
γαντόπουλον ινα εγχειρίσωσι τω ήγεμόνι τήν ανα
φοράν, ύποστηρίξωσιν αύτήν καί λάβωσι τά 
άναγζαιοΰντα έγγραφα. Οί Κύριοι ούτοι ήναγκά- 
σθησαν νά παραμείνωσιν έν Βουκουρέστι») ύπέρ 
τάς 40 ήμερας, άναφανέντων πολλών συναφών 
ζητημάτων, οΐον τό περί διορισμού και τής έθνι- 
κοτητος των ίερεων κτλ., άτινα διά τών άζαμά- 
των και πατριωτικών των προσπαθειών έλύθη- 
σαν εύνοιζώ; δί άποφάσεως τοΰ ύπουργικοΰ

*) Μετά πολλής ευχαριστήσει»; ζαί έθνική; υπερη
φάνειας μανθάνομ,εν δτι ύ έν Βραΐλα φιλεκπαιδευτικός 
Σύλλογος " ‘Ερμής” έψήφισεν όμοθύμως τήν δί εράνου 
άνέγερσιν καταλλήλου κτιρίου πρός χρήσιν Ελληνικού 
σχολείου. Πράγματι αξιέπαινοι οι ;ν Βραΐλα ομογενείς, 
οί λαβό-.τες τήν πρωτοβουλίαν ταύτην καί πρώτοι έν 
πατριωτικού ένθουσιασμώ καταβαλόντες καί γενναίου 
υπέρ τοϋ σχολείου έρανον. Σ. τ. Δ. 

Συμβουλίου υπό ημερομηνίαν 29’Απριλίου 1833, 
ήτις υποβληθεϊσα είς τήν εγζρισιν τού ήγεμόνο; 
ενεκριθη παρ’ αυτού. I οιουτοτρόπως ού μόνον 
ϊΖο.'>Τίϊήθθ επίσημος άδεια πρός οικοδομήν'Ελ
ληνικού ναού, άλλα ταύτοχρόνως άνεγνωρίσθη 
καί Κοινό της Ελληνική, ής οί Επίτροποι έπι- 
σήμως ώς τοιοΰτοι άναγνωρισθέντες προέοησαν 
εις τά περαιτέρω, έπισημοποιήσαντες τήν ιδιό
τητά των ταύτην διά σφραγίδας φερούση; τήν 
επιγραφήν Επιτροπή τής έν Βραΐλα Έ.λ- 
λ η ν ι κ ή ς ζ ο ι ν ό τ η τ ο ς. “

Μνημονευτεον προσέτι οτι δύο ήμέρας αετά 
τήν εγζαταστασιν ρωμούνου ψάλτου είς τόν δε
ξιόν χορόν τής έζκλησίας τών ’Αρχαγγέλων έξε- 
δόθη διάταγμα τού Ηγεμόνα; Κούζα, δί ού ζα- 
τηργεΐτο έν άπάσαις ταΐς ενταύθα έκκλησίαις ή 
Ζ?ή3'·’ Ελληνικής. Ιο διάταγμα τούτο
δημοσιευθέν τήν εβδομάδα τών Βαθών ένεποίη- 
σεν άλγεινήν αϊσθησιν είς τούς ήμετέρους. οίτινες 
ιδόντες δτι εις τοιαύτας άγιας ημέρας έμεναν 
ανευ ελληνικής ‘Ακολουθία; άπεφάσισαν κατά 
τήν ήμέραν τοΰ Πάσχα νά τελέσωσι τήν δευτέ- 
ραν Λνάστασιν εντός Ι.λληνικοΰ πλοίου, δπερ 
και εγενετο τυχόντος ενταύθα ίερέως έκ τών 
εθελοντών τής Κριμαίας, δστις έτέλεσε τζν 
Ζ.αρμοσυνον άκολουθίαν έν μέσω παοαισόοων 
άνευφημιών πεντακισχιλίων περίπου 'Ελλήνων, 
κατοίκων καί ναυτών, οίτινες ασκεπείς, φέροντες 
τας λαμπάδα; τοΰ Πάσχα έν χερσί καί έν κου
τοί; πυροβόλων έμελπαν τό Χριστό; άνέστη 
εις τήν άθάνατον αύτών γλώσσαν.

Μετά τήν επιστροφήν τών εις Βουκουρέστιον 
άποσταλέντων μελών τή; Επιτροπή; κατεσκευ- 
άσθη ξύλινου παράπηγμα έπί τού άγορασθέντο: 
γηπέδου καί άνηρτήθη έπ’ αύτοΰ διά μεγαλο
πρεπούς τελετή: ή είκών τοΰ Ευαγγελισμού τής 
Ηεοτόζου, καί ό έκ τών τότε έπιτρόπων κ. Με
λά; έξεφιύνησε λόγον, δί ου συνίστα τήν άγάπην 
καί ομόνοιαν ζαί άνήγγειλε τήν πλήρη έπιτυ- 
χιαν τής εις Βουκουρέστιον αποστολή; του διά 
τών εξή; λέξεων [| ’Επιτροπή εύφροσύνως 
άναγγέλει ύμΐν δτι ή Α. Γ. ό ήγεμων τής Ρου
μανίας εύηρεστήθη νά παραδεχθή ζαί έπιζυρώση 
τάς δίκαια; τή; ύμετέρα; επιτροπή; αιτήσεις, 
δί ών θέλετε έχει ήδη Ναόν ίδιον, ίδιου; ίερεΐ;, 
ιδίαν αύτοΰ διαχείρισιν καί θέλετε άκούει τάς 
ιερά; υμών άκολουθία; εί; τήν πάτριον γλώσσαν, 
εί; ήν ό ούρανοβάμων Παύλο; καί οί ’.Απόστο
λοι εί; έθνη πάμπολλα τήν αληθή τοΰ Χριστού 
πίστιν έδίδαξαν ζαί δί ή; οί Βασίλειοι, οί Γρη- 
γόριοι ζαί Χρυσόστομο-., οί αληθείς τής 'Εκκλη
σίας φωστήρες, τά αριστουργήματα τής 'Ορθο
δόξου πίστεως συνέγραψαν.'’

Ούτως ύπό αίσιους οιωνούς άρξαμένη ή οικο
δομή προύχώρει διά διαφόρων δανείων καί συνει
σφορών μέχρι τοΰ 1SG7, δτε έκραγέντο; τού 
Κρητικού άγώνος καί τών ήμετέρων άναγκα- 
σθέντων νά στρέψωσι τήν προσοχήν καί τά; 
σύνδρομα; αύτών εί; μάλλον έπείγουσαν καί 
ίερωτέραν άνάγκην, άνεστάλη έπί τινα έτη ή 
έξακολούθησι; τής έργασίας. Ούχ ήττον ή λει
τουργία καί πάσα έν γένει ιεροτελεστία έτελεΐτο 
έν τω ξυλίνιυ παραπήγματι ύπό ιερέων 'Ελλή
νων μισθοδοτούμενων ύπό τής Κοινότητας. 'II 
κατά, τό 1872 έζλεγεΐσα ’Επιτροπή, άπαρτιζρ- 
μένη έκ τών τά πρώτα φερόντων έν τω τόπιρ, 
ήτοι τών Κυρίων Ί. Ν. θεοφιλάτου, Γ. Ί. Μάτζα, 
Μ. Ξ. Ι’οδοκανάζη, Ί. Οικονόμου καί Γ’. Άν- 
τύπα, ήσχολήθη δραστηρίως είς τήν ταχεΐαν 
τοΰ ναοΰ αποπερατωσιν προς τούτο έν μεγάλ'η 
συνελεύσει, καθ’ ήν ό έκ τών έπιτρόπων κ. Μ. 
Ί’οδοζανάκη; ώμίλησεν. άπεφασίσθη ή συνοαο- 
λόγησις μεγάλου μετοχικού δανείου έκ λιρών 
Οθωμ. 7,500, έξαντληθέντων πάντων τών μέχρι 
τότε συλλεγέντων χρημάτων, συμποσουμένων 

κατά τήν έζθεσιν τή; τότε έπιτροπής ει; γρόσια 
ολαχικά 1,388,000, ήτοι εί; ήμισυ σχεδόν έκα- 
τομμύριον φράγκων.

Κατά τήν ήμέραν εκείνην ό Άρχιμανοριτη; 
κ. Γρ. Γώγο; διά λόγου άποπνέοντος ακρατον 
φιλοπατρίαν καί ιερόν ένθουσιασμόν ουχ ήττον 
συνετέλεσεν είς τό νά εύοδωθή ή περί συνομο- 
λογήσεω; δανείου πρότασις. Έζ τοΰ λόγου 
έκείνου άποσπώμεν όλίγα; γραμμάς, αιτινες 
φρονούμεν άρζοΰσι πρός χαρακτηρισμόν τοΰ άν- 
δρός καί τής ρητορικής αυτού δεινότητας. Μοι 
φαίνεται δτι τήν στιγμήν ταύτην βλέπω τά 
βλέμματα τών απανταχού Ελληνικών πό/.εων 
καί άποίζιών έστραμμένα πρός υμάς, και επι
θυμούντο. ζσ,ί εύχόμενα, ινα διά τής σημερινής 
υμών πράξεως τιμήσητε τόν Ελληνισμόν και 
τήν Ορθοδοξίαν. Μοί φαίνεται δτι αί ζώσαι 
καί άθάνατοι ψυχαί τών προγόνων καί πατέρων 
ήμών παρίστανται έν τή συνελεύσει ταύτη. πο
θούσα-. δπως εύλογήσωσι καί έπαινέσωσιν ύμάς. 
Μοί φαίνεται δτι ή κοινή καί φιλτάτη ήμών 
πατρίς καί ή τού Χριστού ορθόδοξο; έζκλησία 
πλέκουσιν έναμίλλως στέφανον άμαράντ-.νον. όπιο; 
στεφανώσωσιν ύμάς. Προ; θεού ζαί τή; 11α- 
τρίδος, άναδείχθητε σήμερον άξιοι τοΰ λαμπρού 
καί εύκλεοΰς τούτου στεφάνου! Έκαστο; δε έξ 
υμών διερχόμενος ενώπιον τή; θεοπρεποΰς ήμών 
’Εκκλησίας ή έκκλησιαζόμενος καί προσευχό
μενος έν αύτή θά δύναται νά καυχάται έν 
Χριστώ καί νά λέγη έν εύσεοεία χριστιανική. 
Ό Ηεό; εύχαριστώ σοι οτι μέ ήξίωσάς ίνα ζαί 
έγώ διά τών κόπων καί χρημάτων μου συντε- 
λέσω εί; τήν άποπεράτωσιν τοϋ μεγαλοπρεπούς 
τούτου ναοΰ Σου! — Ζηλεύω άληθώς και 
έπαινώ τήν ίεράν ταύτην ζαύχησιν, άδελφοί. 
Διό καί δράττομα.ι τή; παρούση; ευκαιρίας δπως 
κάγώ αξιωθώ τής καυχήσεω; ταύτης. Όθεν ι»; 
χριστιανός, ώ; μέλος τής ύμετέοας Κοινότητας, 
καί ώς πνευματικό; αύτή; λειτουργός, έκ καθή
κοντος ιερού εύλογά) καί ποιώ τήν καλήν αρχήν 
τή; έγγραφή; τού μετοχικού δανείου καί δανείζω 
εί; τήν Εκκλησίαν μας άπασαν τήν /ρηματι
κήν μου περιουσίαν, συνισταμένην σήμερον εί; 
(>0 λίρα; οθωμανικά;.’ Μετά τά; άγορεύσεις 
ταύτα; ένεγράφησαν αύθωρεί οί παρευρισζύμενοι 
διά δισχιλία; οθωμ. λίρας, ζαί ουτω; έπαναλη- 
φθείσης δραστηρ-.ώτερον τής έργασίας. μετά εν 
περίπου έτος έτελέσθησαν τά έγζαίνια τού ναοΰ 
δί ύπερτέρας πάσης περιγραφής λαμπρότητα;, 
ίερουργήσαντος τού Ιεράρχου Μελχ-.σεδέκ. μετά 
παντός τοΰ άνωτέρου 'Ρωμουνιζοΰ κλήρου, καί 
τοΰ ιερατικού προϊσταμένου τής'Ελληνικής ζοι- 
νότητος, ’Αρχιμανδρίτου κ. Γ. Γώγου.

I ό σχέδιον τοΰ ναοΰ έδόθη ύπό τινο; εμπει
ρικού Τ.λληνο; άρχιτέκτονο; έκ Προύσης, όνό- 
ματι ’Αβραάμ Ίωαννίδου, έλθόντο; έπί τούτφ 
ενταύθα. Ιίρο αύτού είχε δοθή έτερον ύπό έπι- 
στήμονος, ονόματι Ίωάννου Φιλιππίδου έκ Τήνου, 
άλλ’ εγκατελείφθη προτιμηθέντος τοΰ πρώτου, 
δπερ έπαρουσίαζε πλείονας εύκολίας εις τήν 
οικοδομήν ζαί δέν ήμοίρει τέχνη; καί φιλοκαλίας. 
Καίτοι κατά ρυθμόν μικτόν ή μάλλον ιδιόρρυθ
μον, ούχ ήττον οιετήρησε τά; οεούσα; άνα’/.ογίας. 
Ιό ύλικόν τοΰ κτιρίου είνε έξαίρετον τά θεμέλια 
αύτοΰ άπήτησαν περί τά; 60(1 όργυ-.ά; κυβικών 
λίθων. '(,) θόλος του δέν είνε βεβαίως οιος τής 
'Αγία; Σοφία;, άλλ’ αίρεται μεγαλοπρεπώ; καί 
είνε άνάλογο; πρό; το μέγεθο; τοΰ ναού. Τό 
προ τής μεγάλη; έξωτερική; θύρα; ύψούμενον 
κωδωνοστάσιον είνε έντέχνω; κατεσκευασμένον 
και προσθέτει είς τήν ωραιότητα τοΰ οικοδομή
ματος, καίτοι αί πρό τής εισόδου έκ λευκού 
μαρμάρου στήλαι, δί άς έοαπανήθησαν περί τάς 
30 χιλιάδας φράγκων, είσί σχετικώς μικραί. 
II έσωτερική διαίρεσ-ς είνε άρίστη, ό δέ διά 

τών παραθύρων φιοτισμό; άπλετο; καί λαμπρός. 
’Γπό τήν ακουστικήν εποψιν. άν δεν ήνε τέλειος, 
δέν χωλαίνει δμως καί σπουδαίως, διότι ή φωνή 
ακούεται εύκρ-νώ; κατά πάσας τάς διευθύνσεις.

1 · γυναιζωνίτη; είνε έπίση; φιλοτεχνώ; κατε- 
σκευασμένο; καίτοι ολίγον χρησιμεύων, διότι 
ένεκα τή; μεγάλη; χωρητικότητας τού ναοΰ αί 
γυναίκες ούνανται χωρίς νά ένοχλώνται νά μέ- 
νωσιν είς τό άριστερον τού ναοΰ χώρισμα. 11 
έσιυτεριζή έπίχρισις είνε θαυμασία, ή οέ έπί- 
στρωσις τοΰ εδάφους λίαν επιτυχή; έκ ποικιλο- 
χρόου λειοτάτου μαρμάρου. Δυστυχώ; τρεις 
έχει έτι ό ναό; έλλείψει;, ζαί τούτο ένεζα. έλλεί- 
ψεο)ς τών άπαιτουμένων -χρημάτων. Στερείται 
άναλόγου τέμπλου, δπερ κατά τό σχέδιον οφεί
λει νά σχηματισθή έκ διαφόρων Ελληνικών 
μαρμάριυν στερείται προ; τούτοι; καλλιτεχνικών 
είκόνιον καί τή; έξωτερική; έπιχρίσεως. διά τά. 
όποια απαιτούνται περί τάς 300 χιλιάδα; φράγ
κων. Καί δμως μέχρι τούδε έδαπανήθησαν διά. 
τον Ναόν άνω τοΰ εκατομμυρίου, δπερ έξήλθεν 
ολόκληρον έκ τών βαλαντίων τών έν Βραΐλα 
ομογενών. Πολλοί έκ τών ευπορωτέρων ού μόνον 
έδά.νεισαν σπουδαία ποσά, άλλά κατόπιν καί 
έδώρησαν αυτά, ζαί τινες αύτών είς έποχάς, 
καθ’ άς ή οικονομική των Οεσ-.ς ίσως δέν επί
τρεπε τοιαύτας δωρεάς. Άλλ’ ό "Ελλην χά.ριν 
τή; φιλοπατρία; καί φιλοτιμία; του δέν δπισθο- 
ορομεϊ πρό ούοεμιά; θυσία;, ώ; άπέδειξεν εις 
πολλά; περιστάσεις ζαί καθ’ έκάστην άποδεικνύει 
δ-.εγείρων τόν θαυμασμόν καί τήν έκπληςιν πολλά- 
ζ'.ς τών άλλογενών. Διά τοιούτων θυσιών άνέ- 
στησεν έζ τοΰ τάφου τήν πατρίδα του· δια 
τοιούτων προάγει αύτήν καί τή παρασκευάζει 
ένδοξότερον μέλλον.

Καί εί; τήν περίστασιν ταύτην ή έγερσι; τοΰ 
περ-.καλλοΰ; τούτου Ναοΰ, έφάμιλλον τοΰ οποίου 
εί; μάτην ήθελέ τι; ζητήσει καθ’ άπασαν τήν 
’Ανατολήν, έκτό; τοΰ αθανάτου έργου τοΰ Ανθε
μίου, δπερ έπί δεκαπέντε ήδη αιώνα: εξωραΐζει 
τήν μεγάλην τών Κωνσταντίνων πρωτεύουσαν, 
οφείλεται εί; τά τοιαΰτα αύτού εύγενή αισθή
ματα. έξ ών προήχθη έν ώρα-.ς έθνική; άγανα- 
κτήσεως νά. ύψώση άθάνατον μνημεΐον εί; τήν 
γλώσσαν τών πατέρων του, ινα χρησιμεύση ώς 
αιώνια διαμαρτύρησι; κατά τή; καταδρομή; τή; 
έθνική: αύτοΰ γλώσση:.

Έν Βραΐλα κατά 'Φεβρουάριον 1885.
II. Μ αταράγ κα :.

ΠΟΙΗΣΙΣ.
Τή Κ« Σ . .. Β . ..

έπί τώ αιφνώίψ καί προώριυ θανάτω τής 
θυγατρός αύτής

ΕΛΕΝΗΣ ΦΩΤΙΑΔΟΥ
τό γένος ΒαλτατΣή.

Σκληρός έφύσησε Βορράς 
Κ’ έπάγωσεν ή φύσις- 
Νυζ.τός έν μέσο) τρομερά: 
Βοΰζει μετά λύσσης· 
Βροντά, συρίζει ’στήν ακτή 
Μέ στόμα άοηφάγον, 
Νά μεταβάλη έκζητεΐ 
Σώμα θερμόν εις πάγον.

Χωθήτε μέσα ’στήν φωλιά, 
"Οσο οαθειά ’μπορείτε, 
Γλυκά, άθώά μου πουλιά, 
Μ ή σάς εύρη, κρυφθήτε. 
Μέ δύναμιν αυτός ορμών 
Κακίαν σχεδιάζει· 
Ίδέ τών δένδρων τόν κορμόν 
ΙΙώ; σείει, τρίζει, σπάζει 

Φροντίζει ό καλός πο-.μήν 
Βοήθειαν νά διύση, 
’Απ’ τήν άδάμαστον ορμήν 
Ίο ποίμνιον νά σώση. 
Μητέρες, είς τήν αγκαλιά 
"Ω σφίξετε τά βρέφη, 
Σκεπάσατέ τα μέ φιλιά 
Μή διοΰν τά μαύρα νέφη.

Μ ή φέρετε εί; τόν Βορράν 
’Αντίστασιν 'στον δρόμον. 
Τήν οψιν έχει φοβεράν, 
ΙΙαντού έμπνέει τρόμον. 
Αύτοΰ άνθεΐ μιά ροδωνιά 
Μέ ρόδα ζηλεμένα, 
Σ’ αύτήν τού φθόνου τήν ματιά 
Γυρνά, ’ματιάζει ενα.

Αύτό έφθόνησες, Βορρά, 
Μέ τ’ άγριόν σου βλέμμα: 
Τό ’σκότωσες σέ μιά φορά, 
Τοΰ ’πάγωσε; τό αίμα; 
Δέν σ' έκαμψαν ή εύμορφιά. 
ΊΙ νειότη; καί ή χάρις, 
Ίο χρώμά του, ή μυρωδιά: 
Αύτό ηύρε; νά ’πάρης:

Ί'ί σ’ έκαμε τό δυστυχές, 
Πνοήν νά μή τ’ άφήσης: 
Μέ τόσα-.ς άπονα-.; νυχιαί; 
1 ο κάλλος του νά σβύσης: 
Δέν ήξευρε: πώς ποταμοί 
Δακρύων θά χυθώσ-, 
Καί θ’ άκουσθώσι στεναγμοί 
Έκ βάθους ψυχή: τόσοι:

Ώ ροδωνιά, μάτην ποθεΐς 
Τό άνθος σου νά σώση;!
Σ’ τόν στολισμόν νά καυχηθή; 
Τής καλλονής τής τόσης! 
Είδε; ποτέ νά ν-.ζηθή 
Ίο άπονον στοιχεΐον;
Είδες ποτέ νά λυπηθή 
Κανένα εί; τόν βίον:

Χάνει τόν νοΰν της, τήν λαλιά. 
Βλέπει νεκρόν έμπρός τη; 
Τό ρόδον πού μέ τά φιλιά 
’Ανέτρεφεν ώς φώ; της . . .

* *❖
’Έπαυσε τέλος ό Βορράς,

Ανέτειλεν ημέρα,
Κί άζτΐνας ρίπτει φλογέράς
Ό ήλιος 'στον αιθέρα· 
ΙΙλήν δέν θερμαίνεται καρδιά 
Βαθειά αίματωμένη.
Οϋοέ γυρεύει τήν δροσιά 
Γ'ιατ’ είναι παγωμένη.

ΊΙ άνοιξις πάλιν άνθεΐ, 
Στολίζεται ή φύσις· 
Πλήν δστις θλίψιν αίσθανθή 
Βαρειάς τραβά άλύσεις. 
Αιχμάλωτο; δέν μειδιά, 
Σφραγίδα λύπης φέρει, 
Δέν έχ’ ελπίδα α’ τήν καρδιά 

"Οταν ή φύσις χαίρη.

Τό ρόδον πιά δέν θά φανή! 
Επάνω σ’ τό κλαδί του 
Μένει ή θέσις του κενή, 
θρηνούν οι σύντροφοί του. 
Τό βλέπουν πάντοτε νεκρόν 
Μέ χώμα σκεπασμένο·/, 
Καί μέ το δάκου τό πικρόν 
Το χώμ’ αύτό βρεγμένο·/!

Έν ‘Αθήναις.
‘Ελένη Μ. ’Αν τιυ ν οπού λ ον.

Κ
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ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΤ ΤΩΝ ΕΞΑΛΕΙ-
ΦΟΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ.

Έκ τοΟ Γερμανικού ύπό Χρήστου Έ. Κάλφογλου 
διδάκτορας τής 'Ιατρικής.

\ΘΩΣ εις τον ιστορικόν και φιλόλογον 
ολως διάφοροι απόψεις άνελίσσονται, 
όταν ούτοι τους λαούς και τάς γλώσ

σας παραλαμβάνωσιν ούχί ώς έχουσι σήμερον, 
άλλ’άνατρέχωσιν εις τάς άρχάς, ές ών ούτοι πα- 
ρήχθησαν, ούτω και προ ημών ανοίγεται βιδλίον, 
οΰτινος τό περιεχόμενον σπουδαΐόν έστιν ώς 
μαρτυρούν τάς ποικίλας φυσικάς άλλοιώσεις καί 
δεικνύον τά τήν όδόν τής έρεύνης διαφωτιζοντα 
φαεινά σημεία, δταν έξετάζωμεν τδν έπί γης 

0 ΛΥΓΞ ΚΑΙ Η ΑΛΚΗ.

ΙΝΔΟΙ ΤΕΛΕΜΒΙΟΙ.
’Ιθαγενείς περί τό όρος Χιμβοράσον κατοικοΰντες.

ζωικόν οίον καί άνατρέχοντες εις τάς πρώτας 
αύτοΰ άρχάς ζητώμεν νά άποσπάσωμεν άπ’ 
αύτοΰ τήν λύσιν αινιγμάτων παρελθόντων αιώ
νων. — Ές όποιας δ’ αφανούς άφορμής έλαβεν 
δ ζωϊκδς βίος τήν άρχήν αυτού! Πώς δέ ήλ- 
λοιοΰντο αί μορφαί και τά γένη προς έκάστην 
έποχήν! Ποΰ δέ έστιν δ χρόνος, καθ’ δν δ σή
μερον τοσοΰτον έκλιπών τών ούροδήλων και 
ερπετών κόσμος άντήχει άλλοτε κατά γήν καί 
θάλασσαν; Ποΰ δέ δ χρόνος τών νοθοσαύρων, 
πλησωσαύρων, ίχθυοσαύρων και δεινοσαύρων, 
καθ’ δν ούτοι τά έπικρατοΰντα ζώα τής δημιουρ
γίας ήσαν; Πού δέ είσίν οί ισχυροί μαστόδον- 
τες, οί δεινόθηρες, οί μαμμοΰθαι, οί σπηλαιώ
δεις λέοντες, αί γιγάντιοι έλαφοι καί ώς άλλως 
καλούνται οί λοιποί ογκώδεις ζωικοί κολοσσοί; 
Μελαγχολία σχεδόν καταλαμβάνει ήμάς όταν έν 
τή θέα άρχαιοτάτων λειψάνων άναπολώμεν εις 
τήν φαντασίαν ήμών τους προ πολλού παρελ- 
θόντας τούτους χρόνους μετά τών σχεδόν μυθι
κών καταστάντων ζωικών καί φυτικών αυτών 

δργανισμών, τον χρόνον, καθ’ δν ή ήμετέρα Ευ
ρώπη συνίστατο ές ολίγων ακόμη νήσων τήδε 
κάκεΐσε έν μακρώ ώκεανφ διεσπαρμένων, ή βρα- 
δύτερον, οπότε αύτη τροπικού κλίματος άπολαύ- 
σασα έβριθε τά μέγιστα ζώων καί φυτών, ή έτι 
βραδύτερον, οπότε έ'λαβεν δψιν πολικής χώρας 
ύπό εύρείας παγετώδους περιοχής καλυφθεϊσα- 
λυπηρόν έστι τώ δντι νά σκεπτώμεθα 2τι ή 
αφθονία αυτή των ζώων και φυτών ωχετο διά 
παντός ... Ή έςαφάνισις δ’ αυτή διαφόρων 
ζώων διαμορφουμένων εις τελειότερα έν τω φυ- 
σικιρ άγώνι, ή επί χιλιετηρίδων γινόμενη αυτή 
καταστροφή ενός είδους ύφ’ έτέρου δεν έληςεν 
είσέτι άλλ’ έςακολουθεΐ καί σήμερον άκόμη προ 
των οφθαλμών ημών γινομένη.

Όλίγαι δεκαετηρίδες παρήλθον, άφ’ βτου 

ή ύπό τού Στελλέρου τφ 1741 έπί τής Βεριγ- 
γίου νήσου άνακαλυφθεΐσα δοδώ (Didus inep- 
tus, Dodo, Dudu, Dronte) ένεκα τής κατά 
πλήθος καταστροφής τέλεον έςηφανίσθη ώς καί 
ή μεγαλόουρος ρυτίνη (Rhytina Stelleri), ήτις 
καίτοι παμπληθής ούσα έπί τής έποχής τοϋ 
Βασκοδεγάμα έπί τών Μασκαρήνων νήσων, ούχ 
ήττον διεγράφη πρό δύο ήδη αιώνων άπό τοΰ 
καταλόγου τών ζώντων πτηνών. ΙΙρδς τούτοις 
βλέπομεν καθ’ έκάστην τδν άριθμδν τινών σαρ
κοβόρων καί ωφελίμων ζώων έλαττούμενον, απερ 
δ άνθρωπος πρός άσφάλειαν έαυτοΰ ή ένεκα εύτε- 
λοΰς φιλοκέρδειας μανιωδώς καταδιώκει. Καί 
ουτω αί ήμέραι ένίων μέν ζώων είσί μεμετρη- 
μέναι, τό δέ πλησιάζον τέλος ετέρων άνεβλήθη 
τέλος πάντων έπί βραχυν ή μακράν χρόνον 
ενεκα τής πρός αύτά έπιεικείας τών άνθρώπων.

Μέλλομεν δ’ έφεςής νά άναθεωρήσωμεν έκεΐ- 
νον τδν κόσμον τών ζώων, ών προηγήθησαν 
άπειρα είδη καί άτινα σήμερον είσι καταδεδι- 
κασμένα εις τον άφανισμόν, εις δν χωροΰσι ταχεΐ 

τω οήματι, ή τεχνηέντως διατηρούνται έν τή 
ζωή· ιδία δε θέλομεν έπισκοπήσει εκείνα εκ 
τών ύψηλοτέρων ζώων, άτινα έγγύτ-ρον ημών 
ιστανται.

ΖΏΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ.

Οί αρχαίοι Γερμανοί λαός φύσει κυνηγετικός 
ών έθήρευε και κατεδίωκεν έν τοΐς πυκνοΐς δά- 
σεσι τον άγριον βίσωνα, τήν παλαιστικήν άρκτον, 
τήν δςύκερον άλκην, τδν άδηφάγον λύκον, τον 
άργιλον κάπρον, προσέτι τά μικρότερα τούτων έν 
τοΐς δάσεσι διαιτώμενα ζώα, οιον τδν ένεδρεύ- 
οντα λύγκα, τον κακεντρεχή άγριον αίλουρον, 
τήν παμπόνηρον άλώπεκα, τον δειλόν κάστορα, 
τδ γένος τών σαθερίων, τήν σήμερον άκόμη άκα- 

μάτως διωκομένην τριάδα τών ζώων έλάφου, 
δορκάδος καί λαγωού, ώς καί τά μικρά καί με
γάλα τοΰ δάσους καί τής πεδιάδας πτηνά. ΓΙο- 
σάκις δέ δέν άντήχησεν έν τφ δάσει ό κρότος 
τοΰ περί ζωής ή θανάτου άγώνος, δν δ λαός 
ούτος διεξήγε κατά τών άγριων καί έαυτώ έπι- 
κινδύνων τούτων θηρίων! Ποσάκις δέ ό ουράς 
καί ή άρκτος δέν έπετέθησαν δρμητικώς κατά 
τοΰ τολμηρού κυνηγού φονεύσαντος άλλοτε προ- 
κατόχους αυτών καί δέν κατεσπάραξαν αυτόν! 
Καί ούχί μόνον κατά τον άρχαΐον χρόνον άλλά 
καί καθ’ δλον τόν μεσαιώνα καί δή μέχρι τών 
νεωτέρων χρόνων ήγωνίζετο ό γερμανός κυνη
γό; τόν καταστρεπτικόν αύτοΰ άγώνα κατά τής 
άρκτου, τοΰ λύκου καί τοΰ κάπρου, έως βτου 
τέλος πάντων τών άξιομάχων τούτων θηρευτικών 
ζώων παντάπασιν έξαφανισθέντων ή άποδιωχ- 
θέντων εις άπώτατα μέρη, άπεκατέστη ή άσφά- 
λεια καί ή ήσυχία.

Ό Βίσων (Bos Bison), βστις δέν πρέπει 
νά συγχέηται μετά τού έν προϊστορικοί χρόνιο ΤΟ ΟΡΟΣ ΧΙΜΒΟΡΑΣΟΝ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗι.
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έκλιπόντο; ουρου (Bos urus), εζη άκόμη κατά 
τον 18. αιώνα έν τή ανατολική ΙΙρωσσία, ένθα 
ό τελευταίος έπεσε θύμα ενός λαθροθήρα τω 
1751. Έν Ούγγαρία δέ και 1 ρανσυλοανία δια
τηρηθείς έτι μακρότερον, ήτοι μέχρι τέλους τοΰ 
παρελθόντος αιώνος έν τοΐς δάσεσι τής Τσέκλης 
παρά τή Ftilshauste, έξηφανίαθη τέλος σήμερον 
ές άπάσης τής Εύρώπης, εξαιρούμενων μόνον 
τών δασών τής Βιαλοβίτσης έν Λιθουανία. Έν 
αύτοΐς δέ διατηρείται είσέτι ώς καί έν τισιν 
εκτεταμένοι; έξ ελατών δάσεσι τοΰ Καύκασού 
προφυλαττόμένος αύστηρώς κατά παντός διωγ
μού ύπό τής Ρωσσικής κυόερνήσεως. Ό δέ 
οίσων παύει νά ζή ούχί ενεκα μεγάλου ύπό 
τών ανθρώπων διωγμού, άλλ’ ενεκα τής όση- 
μέραι έπεκτεινομένης καλλιέργειας, ής ένεκα 
έξαφανίζονται τά άρχαία δάση. 1 ούτο άπο- 
δεικνύει κάλλιστα ή θέαις τοΰ δάσους τής Βιαλο- 
οίτσης, δπερ τμήμα αρχαίου δάσους δν βεβαίως 
δέν θά ύπήρχε πλέον, έάν εύρίσκετο έν τόποις, 
ένθα ή καλλιέργεια ίκανώς έξηπλώθη. Τό δά
σος τοΰτο έχον περιφέρειαν 2000 τετραγωνικών 
χιλιομέτρων συνίσταται ές αρχαίων και παμμε- 
γέθων δένδρων πυκνώς άλλήλοις συναυςομένων. 
Έν αύτφ δέ έκτος τινων μόνον οικημάτων τών 
δασοφυλάκων ούδείς ανθρώπινος συνοικισμός, 
ούδείς κτύπος πελέκεως ταράττει τήν ησυχίαν. 
'Οσάκις δέ ύπό τής πνοής τοΰ ανέμου ωθούμενου 
καταπέση κανέν τών έν αύτώ δένδρων αναφύονται 
μικρόν κατά μικρόν έκ τοΰ σηπομένου αύτοΰ 
στελέχους νέοι βλαστοί, οΐτινες και άντικαθι- 
στώσιν αύτό. Τό δάσος τοΰτο, ούτινος τό πλεΐ- 
στον έξ έλάτης άποτελεΐται, ένώ τά λοιπά δέν
δρα ήτοι αί πεΰκαι, δρΰς, φιλύραι καί φηγοί 
μόλις τό πέμπτον αύτοΰ μέρος συγκροτοΰσι, κα- 
τοικ.οΰσιν άνενοχλήτως ώς κύριοι αύτοΰ περί 
τούς 1000 βίσωνας, ών ό άφανισμός άνεολήθη 
μέν μέχρι τοΰδε, έλεύσεται ούχ ήττον ήμέρα, 
καθ’ ήν καί ούτοι θέλουσιν έκλείψει.

Ούχί έν καλλίτερα καταστάσει τούτου εύρί
σκεται έν Εύρώπη καί μάλιστα εν 1 ερμανια ή 
αλκή (Alces palmatus), ήτις δύναται νά συγ- 
καταριθμηθή τοΐς Γερμανικοΐς ζώοις, διότι ώς 
ό Βίσων έν τοΐς δάσεσι τής Βιαλοβίτσης απο
λαύει αστυνομικής προστασίας, οΰτω καί ή αλκή 
έν τοΐς IbenhokstEB τής ανατολικής Πρωσσίας, 
έν οις εύρίσκονται ακόμη περί τάς 100. Τι 
σημαίνει δμως ό μικρός ούτος αριθμός άπέναντι 
τής πληθύος τών δενδροειδή κέρατα φερόντων 
τούτων ζώων κατά τούς αρχαίους χρόνους; έξ 
αύτών δέ μόλις όλίγαι τινές ύπήρχον άκόμη 
περί τάς άρχάς του νΰν αιώνος έν τοΐς Γερμα- 
νικοΐς δάσεσιν. ' II τελευταία άλκή έπεσεν έν 
Σαξωνία τώ 1741, έν Σιλεσία τώ 1776. Έκτος 
δέ τών είρημένων δασών επιπολάζει η αλκή 
προσέτι έν τή βορείω Ευρώπη καί βορείιρ ’Ασία, 
έν Λιθουανία, Λιβλανδία, Κουρλανδία, Σουηδία, 
Νορβηγία ώς καί έν τισι μέρεσι τής Ρωσσίας. 
Έν ’Ασία ή άλκή κατοικεί έν τοΐς μεγάλοις 
δάσεσι τοΐς μέχρι τοΰ ποταμού ’Λμούρ έκτεινο- 
μένοις. Έν αύτοΐς διατρέχουσα τά έξ ελών καί 
τελμάτων δάση άνέρχεται κατά τύ θέρος τά 
υψηλά μέρη, όπόθεν πάλιν χιόνος πεσούσης 
κατέρχεται είς τάς πεδιάδας, προτιμά έν ώραίω 
καιρώ τά άειθαλλή δένδρα, έν δέ βροχερω καί 
χιονώδει τά πυκνά καί φύλλα βελονοειδή έχοντα 
δάση, μετοικεί σχεδόν πάντοτε μετ’ άλλων όμοιων 
μάλλον ή ήττον πολλών, αποφεύγει δσον τό δυ
νατόν τόν θόρυβον καί τήν ταραχήν, καί είναι 
παρά τούς διωγμούς τών ανθρώπων εκτεθειμένη 
είς τάς προσβολάς πολλών σαρκοφάγων ζώων 
ώς τής άρκτου, τοΰ λυγκός καί τοΰ λαφύκτου, 
ές ών οί δύο τελευταίοι πηδώντες έξ ένέδρας 
προσβάλλουσιν αύτήν έπί τόν αύχένα, ούτινος 
δάκνουσι τάς αρτηρίας- καί οΰτω ή γίνεται αύτη 

βορά τούτων καίτοι ισχυρά, ή λύκων αποκλεισ
μένη ύπό χιόνος έν τινι τόπι».

’Αρκετά σπανίζει έν τοΐς Γερμανικοΐς δάσεσι 
και ό άγριος αίλουρος (Felis catus ϊδε άν.), 
διότι έκ τών πυκνών, μεγάλων καί μεμονωμέ
νων δασών, οια αύτός άγαπα, ολίγα σήμερον 
ύπάρχουσιν. Ευχαριστείται πρό πάντων έν σκο- 
τεινοΐς έκ πεύκων καί έλατών δάσεσι καί μά
λιστα έν τοΐς φυομένοις έπί πετρώδους γηπέδου, 
διά τοΰτο καί πολυαριθμότερος έστιν έν τή 
δυτική καί δυτικοανατολική Ι’.ύρώπη, κατ’ έςο- 
χήν έν ταΐς δασώδεσιν άκρωρείαις τών 'Άλπεων. 
Εξέρχεται δέ προς θήραν περί λύχνων άφάς, 
καθ’ ήν επιδιώκει μικρά θηλαστικά ζώα, καί έν 
πρώτοις μέν τούς οικιακούς μΰς, τούς ποντικούς 
μΰς καί τάς μυγαλάς, είτα δέ τήν μικράν καί 
μεγάλην ικτίδα, τήν λευκοϊκτίδα καί τό σαθέ- 
ριον, πρός τούτοις ασμένως θηρεύει τούς σκιού- 
ρους καί τούς συγγενείς αύτών, καταπατεί τούς 
ορνιθώνας καί περιστερώνας, λεηλατεί τά φασι- 
ανοτροφεΐα καί έρμα κατά τών πώλων τής δορ- 
κάδος καί έλάφου- καί ουτω καθίσταται διά τής 
έςαφανίσεως βλαπτικών τρωκτικών λυσιτελεστέρα 
μάλλον ή έπιζήμιος διά τού φόνου τινών ωφε
λίμων ζώων. ΓΙολλάκις ό άγριος αίλουρος 
εκλαμβάνεται άντί τής οικιακής γαλής.

Ό λύγξ (Lynx vulgaris), ό κατά τόν μεσαι- 
ώνα έν άπασι τοΐς μεγάλοις δάσεσι τής Γερμα
νίας κατσικών καί ώς το βλαπτικώτατον τών 
άρπακτικών ζώων θεωρούμενος πρέπει σήμε
ρον νά διαγραφή άπό τοΰ καταλόγου τών έν 
Γερμανία άγριων ζώων. Έν Βεστφαλία έφο- 
νεύθη ό τελευταίος λύγς τώ 1715, έν Χάρτζη 
τω 1718, έν δέ Γερμανία έν γένει τώ 1846, εί 
καί έν ταΐς πρός τήν Ί’ωσσίαν συνορευομέναις 
χιόραις αναφαίνονται έστιν δτε λύγκες ερχόμενοι 
έκεΐθεν. Τούναντίον δέ έν τοΐς Καρπάθιοι: δρεσι, 
έν άπασι τοΐς κεκλεισμένοις δάσεσι τής άνατο- 
λικής Εύρώπης καί έν άπάση τή ανατολική 
Σιβηρία είναι καί σήμερον ακόμη τακτικός κά
τοικος. Ωσαύτως έν 'Ελβετία, Καρινθία καί 
Κρανιώλη δέν συγκαταριθμεΐται άκόμη τοΐς έκ- 
λιποΰσι ζώοις. Έν άπάσαις ταΐς χώραις ταύ- 
ταις άναζητεΐ ό λύγς τούς δυσπρόσιτους έν δά
σεσι κρυψώνας καί θηρεύει ούχί μακράν τής 
φωλεάς του ώς έπί τό πλεΐστον μόνος σπανίως 
μετά πολλών όμοιων άπαντα τά θηρεύσιμα ζώα, 
άπό τοΰ μικρού θηλαστικού μέχρι τής άλκής, 
καί άπό τοΰ στρουθιού μέχρι τής ώτίδος, προ- 
τιμών δμως έν τούτοις τά μεγάλα ζώα και 
μόνον έν άνάγκη άρκούμενος τοΐς μικροΐς.

Ό λύκος (canis lupus), ό άλλοτε επίφοβος 
κάτοικος τών δασών άπάσης τής Εύρώπης. άνή- 
κει σήμερον τοΐς ζώοις εκείνοι; τοΐς έκλιποΰσιν 
έν βορείω καί μέση Γερμανία, καί ένώ σπανίως 
φαίνεται έν Ελβετία καί έν ταΐς άνατολικαΐς 
γειτονικαΐς χώραις, βρίθει δμως έν τή ανατολική 
Εύρώπη, έν ταΐς Καρπαθίαις χώραις, έν ταΐς 
παραδουνάβιοι; ήγεμονίαις, έν τή χερσονήσω 
τοΰ Αίμου, έν Πολωνία, Ί’ωσσία, Σουηδία, 
Νορβηγία, ώς καί έν τή μέση καί βορειοανατο
λική ’Ασία. Έν δέ τοΐς τελευταίοι; έτεσιν 
ενεκα τών γενομένων πολέμων ηύξήθη κατα- 
πληκτικώς έν ταΐς δυτικαΐς χώραις τοΰ Δουνα- 
βεως. Αί μεμονωμένα·, καί άγριαι χώραι, τα 
πυκνά καί ζοφερά δάση, αί έρημοι κοιλάδες 
καί τά βαλτώδη μέρη είσίν ή κυρίως κατοικία 
τοΰ λύκου. Διαμένων ούτος έν τοΐς άνω είρη- 
μένοις μέρεσι έν εύδίιρ καιρώ, έςερχεται πρός 
άγραν τόν χειμώνα ή μόνος ή μετ’ άλλων, όπότε 
καί μεγαλειτέραν φθοράν προξενεί. Κατ’ αύτήν 
δέ λυμαίνεται δεινώς τά μεγάλα ζώα τοΰ δά
σους, ούχ ήττον τούς λαγωοΰς καί τά οίκόσιτα 
ορνίθια, θηρεύει τάς άλώπεκας, τούς έχίνους 
καί διαφόρους τρώκτας, δέν ολιγωρεί τών σαλα

μανδρών, βατράχων καί όψεων, κατατρώγει παν- 
τοϊα έντομα καί έν ελλείψει τούτων ευχαριστεί
ται έν φυτική τροφή.

( Επεται συνέχεια.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΙΙΘΕΒΡΗΣί:

Έν Βερολίνω τή 13.25 Φεβρουάριου 1885.

ΠΟΜΕΝΟΝ ήτο, αί ειδήσεις περί τών έν 
Σουδάν συμβάντων καί τής ύποχωρή- 
σεως τοΰ αγγλικού στρατού νά έπιδρά- 

σωσι καταθλιπτικώς έπί τοΰ χρηματιστηρίου τοΰ 
Λονδίνου. Εάν δέ προσθέσωμεν είς τοΰτο καί 
τάς φήμας περί έπικειμένης ύπουργικής κρίσεως 
έν ’Αγγλία, εύκόλως θά έννοήσωμεν διατί τά 
πάγια ύπέστησαν έν δυσίν έβοομάσιν έκπτωσιν 
4°/ο, άν καί ή έκπτωσις αΰτη δέον ν’ άποδοθή 
έν μέρει καί είς τάς μηχανορραφίας τών χρημα
τιστών. Τά αιγυπτιακά χρεώγραφα δέν ύπέ
στησαν άναλόγως μεγάλην έκπτωσιν έν ’Αγγλία. 
— Τά γερμανικά χρηματιστήρια έπηρεάσθησαν 
κάπως καί αυτά, καί άν τά πράγματα χωρήσωσι 
τήν τακτικήν αύτών οδόν, κατά τάς προσεχείς 
έβδομάδας τά ζήτημα περί τοΰ μερίσματος τής 
αύστριακής Πιστωτικής τραπέζης θά έπασχολήση 
τά πνεύματα. Κατά τούς σημερινούς υπολογι
σμούς το μέρισμα τοΰτο ’έσεται 13'/2—14ι/1 
φιορινίων. Τά ρωσσικά χρεώγραφα ήσαν κατά 
τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα χαλαρώτερα■ τοΰτο 
αποδίδεται έν μέρει είς τό οτι έν ’Αγγλία συνέ
πεια τών τελευταίων συμβάντων οί άνθρωποι 
ζητοΰσι ν’ άπαλλαγώσι τών όωσσικών αξιών. — 
Ή τελευταία σπουδαία ε’ίδησις, είναι ή συνο- 
μολογηθεΐσα μεταξύ τής τουρκικής Κυβερνήσεως 
καί τής προεξοφλητικής Τραπέζης καί τής ’Οθω
μανικής Τραπέζης σύμβασις περί τοΰ συνδέσμου 
τών τουρκικών σιδηροδρόμων. Οί οροί τής συμ- 
οάσεως ταύτης είναι οί εξής. Ή όμάς τών 
Τραπεζών χορηγεί τή τουρκική Κυβερνήσει προ
καταβολήν 30 έκατομ. φράγκων πρός 8°/ο ήτις, 
έξασφαλιζομένη διά τοΰ έπί τών προβάτων φόρου, 
μετά τήν άποπεράτωσιν τών γραμμών περιορί
ζεται είς τό τουρκικόν δάνειον πρός 8 χιλ. φράγ
κων κατά χιλιόμετρου. ΊΙ όμάς αναλαμβάνει 
τήν κατασκευήν τών γραμμών προς 175 χιλ. φρ. 
κατά χιλιόμετρον, έν φ κατ’ άρχάς έζήτει 200 
χιλ. άφ’ έτέρου δέ λαμβάνει πενταετή έγγύησιν 
διά τάς άπαιτουμένας έπισκευάς καί τελειοποιή
σεις τών γραμμών. Ί2ς πρός τήν χρήσιν τών 
σιδηροδρόμων τούτων ή τουρκική Κυβέρνησις 
έπεφυλάχθη τό δικαίωμα, δύναται δέ καί νά 
έμποδίση τήν κατασκευήν, έάν ή βουλγαρική 
Κυβέρνησις δέν έκτελέση τάς υποχρεώσεις της 
ώς πρός τήν κατασκευήν τών είς αύτήν άνηκου- 
σών γραμμών. Λ.

A VICTOR HUGO.*)

Et ma coupe est tremblante et ma voix et 
ma main,

Car celui que j’evoque est rien moins qu’un 
humain;

*) Προχθές, τή 15/27 Φεβρουάριου 1885, ό δπατος 
τών συγχρόνων ποιητών τής Γαλλίας, Victor Hugo, 
έώρτασε τό 83 έτος τής γεννήσεώς του. Έπί τή 
εύκαιρία ταύτη δημοσιεύομεν ποίημα, ο άπέστειλεν 
ήμΐν ό έν Ίασίφ φιλόμουσος Κύριος Ά/.. Γ. Σοϋτσος, 
γαλλιστί γεγραμμένον.

C’est du ciel un archange, un Titan, un pro- 
phete

Sur terre consacre pour le plus grand poete, 
Qui du realisme le monstre a terrass6
Et jusqtfau dernier jour pour le Beau a 

lutte!
Amis! Haut les coupes! A ce genie Strange, 
Dont la noble plume est le lis de l’archange, 
Et qui preclie aux peuples dans son verbe 

divin.
Au grand Victor Hugo! Ason glorieux destin! 
A FHomere francais, dont le siecle s’lionore, 
Dont le front d’aureole est ceint dejii et d’ore, 
La tete est de lion et d’aigle le regard,
Et dont le noble coeur du monde est le 

rempart;
A sa vie SprouvSe, a sa vaste pensSe, 
A son chant imposant, a sa muse inspiree!
Fasse le Ciel que Hugo vive encore long- 

temps,
Que benis de nous tous lieureux couleut ses ans! 
Et quaud de ses lieures sonnera la derniere, 
Comme pour le soleil au bout de sa carriere, 
Par taut de rayons d’or l’homme lanatisS 
Saluera ce declin de Tlmmortalite!
A toi, Victor Hugo! dit mon ame en delire, 
A ton siecle de gloire, a ta divine lyre!

Jassy.
A. G. Sodtzo.

Αίνιγμα 295.
Χωρίον τι είμί κ’ έγώ·

’Αν σ’ εΐπω πλήν ποΰ κείμαι, 
Φοβούμαι μήπως προσβληθής

Φιλότιμος ώς είσαι- 
"Οσα θά σ’ εΐπω αρκετά

Είσίν, ΐνα μέ λύσης, 
Όξυδερκείας έπειδή

Βεβαίως δέν στερείσαι.
Διχοτομών με άχρηστον

Τό πρώτον ήμισύ μου
Καθίσταται- μέ προσοχήν

Έπί τοΰ άλλου μεΐνον
' Ανθος εύώδες κ’ εύγενες

0ά έχης, φίλε λύτα-
Πλήν ποιον άρα έσεται:

Ιό ρόοον ή τό ΐον;
Ιό ο δλον μου άκέφαλον
Άν ευρης, μή λησμονεί,

Μικράν τινα μεταβολήν
Έντέχνως νά ποιήσης- 

Τούς όφθαλμούς σου υψωσον,
Βλέύον ένώπιόν σου·

Μυθώδη άνδρα παρευθύς
θά αντιμετώπισης.

Λίκ. Β. Βασιλειάδου, έν Τεργέστη.

Αίνιγμα 29fia*).
Τό πρώτον μου θηρεύουσι 

Λαοί καί βασιλείς-
Τό άλλο μου οί έμποροι 

Πάσης μισούν φυλής · 
Γό δλον μου είν’ όνομα 

Μεγάλου ήγεμόνος,

*) Κατά παράδοξον σύμπτωσιν τό αύτό αίνιγμα 
έστάλη ήμΐν έκ δύο διαφόρων μερών-’ έναπόκειται τω 
ύ τη νά κρίνη ποιον τό επιτυχέστερου.

Ού έδοξάσθη άλλοτε 
Περίβλεπτος ό θρόνος.

Αίνιγμα 296 ό.
Χαράς διαδηλώσεις 
Τό πρώτον προκαλεΐ, 
Λαών αναστατώσεις 
Το δεύτερον καλεΐ- 
Τό δλον μου είν’ ήγεμών 
Μέ ανδρικόν τό ύφος, 

"Ον δολερόν έφόνευσε 
Βουλγάρου ποτέ ξίφος.

Σ.

11ρό£λ
* * * * ΜΑΙ
* * * * * *

ΜΑ1 * * * *
ν’ άναγινώσκωντ αι όρ'.ζ'
λέξεις.

ια 297.

’ Αναπληρωθήτωσαν αί 
κεναί θέσεις διά γραμ
μάτων ούτως , ώστε 
τείως καί καθέτως τρεις

Ν. Κ. Μουσούρης, έν Βερδιάνσκα.

λύ ό Kai ά νά

Ιϊρόδλημα 298.
Άριάδνειος μίτος.

τι τ.ος 70’1 στος O‘J §77 δΐ ρή I

1 πεύς φί τι υβγ πα τί λύ
εύ i

σου μο δύ ςο ’ϊ σιι πα

δι Ά ό -

μου ε ν« Δι "Ί

Πρόβλημα 299.

*0* ο**ι*ο*ε*ο* *ο*ι*ε *ου *αι*ο*ε*ου **ο*ω 
*ε*ει*
Έλλείπουσι τά σύμφωνα.

Γρ. I’. Δρόσος, έν Άλεςανδρεία.

ΛΥΣΕΙΣ.

Αίνίγμ. 289.
Θεμιστοκλής.

Αίνίγμ. 290.
y L’Γ.τος.

Αινίγματος 291.

Ήλιος.

Ιίροόλήματος 292.

Γή περ δώδεκα παΐδες έπί μεγάροισιν δλοντο. 
έξ μέν θυγατέρες, εξ δ’ υίέες ήβώοντες.

Προβλήματος 293.

Ν Α Μ Α 
A Β Ε Λ 
Μ Ε Κ Α 
Α Λ Α Σ.

ΙΙροβλήματος 294.
Αύτό βλέπεις τό ποτάμι 

"Οπου τρέχει θολωμένο:
Αύτό βλέπεις τό καλάμι

"Οπου τρέχει κυρτωμένο;

Έγώ είμαι τό καλάμι, 
Τό ποταμ’ είν’ ή ζωή μου,

Καί τό μέλλον μου αί άμμοι 
Τής ςηράς αύτής έρήμου.

11. Σοϋτσος. Οδοιπόρ.

"Ελι-<Γα>·· τά 289—291 ό κ. Β. Ε. Βασιλάς έν 
Τεργέστη- τά 289, 291 ή Κυρία Σοφία Λαμπρυνί- 
δου έν Βραΐλα- τά 289, 290 ή δεσποινίς Ελένη Ά. 
Λύτσικα έν Γαλαζίω- τά 289—291 ή Κυρία Γίδ
α οίνος έν Swaynesthorpa (’Αγγλίας)- τά 288, 290 ό 
κ. θεμ. II. Ο ίκονομ ύπουλος έν 'Ρενίφ- τό 283 ό 
κ. Γ1. ϊπϊνος έν Θεσσαλονίκη- τά 281)—291 ή δεσποι
νίς Αίκ. 11. Βασιλειάδου έν Τεργέστη- τά 289—91 
ό κ. Δ. Ν. Φραγκύπουλος έν Γαλαζίω · τά 289—91 
ή Κυρία Βασιλική Δ. Βότη έν Τεργέστη.

Δεοποινίδι Α. 15. έν Τι-ογέστη. Εύχαριστοϋμεν διά 
τήν καλήν σας ύπέρ τοΰ ‘Εσπέρου μέριμναν. Τό βι- 
3λίον τοΰ κ. X. Μ. δέν έτυπώΟη ένταΰθα, άλλ.’ έν Θεσ
σαλονίκη- θέλομεν γράψει πρός τόν συγγραφέα περί 
τούτου. — κ. Λ. X. έν ΚωιΌηιυπυουΛόλει. 'Ενε- 
γράψαμεν τοΰ; νέου; συνδρομητάς. Τά φυλλάδια 
έστάλησαν έπί συστάσει. Ώς πρός τούς τόμου; θέλομεν 
συμμορφωθή πρό; τήν έπιθυμίαν υμών. — κ. Σ. Τ. «1». 
είς Κε</αλλίμί«Γ. Έλάβομεν τήν επιστολήν υμών έζ 
Κεφαλληνία;, έν ω ένομίζομεν ϊτι εύρίσκεσθε είσέτι 
έν‘Ρουμανία. Έζεΐ άπεστάλησαν ζαί τά τρία ζητη- 
θέντα φυλλάδια έπί συστάσει, ώ; ζαί έπιστολή, ήτι; 
άγνοοΰμεν άν περιήλθεν ασφαλώς εί; χεΐρά; σα;. Εύ- 
χαριστοϋμεν δι 8σα ζαλά γράφετε. — ζ. Ν. Γ. έν 
ΆΟί,ΐ'αι.ς. Ένεγράψαμεν τούς δύο νέους συνδρομητάς, 
ζαι τά τεύχη άπεστάλησαν. Τίμημα έλήφθη. Σα; 
εύχαριστοϋμίν διά τήν φροντίδα. — ζ. Λ. Δ. έν 
Όιίήσσώ. Άντίτυπον τής Περιηγήσεως τής 'Ελλάδος 
άπεστάλη ύμϊν ταχυδρομιζώς ζαί έπί συστάσει. — 
ζ. Α. Ψ. έν Σμίμη,. Είδομεν έζ τή; ύμετέρας επι
στολής δτι λαβόντες τό τεΰχο; τοΰ “Εσπέρου” τής 
1 13 Ίανουαρίου παρατηρήσατε μετά λύπης τήν άρπαγήν 
τής είκόνο; τή; ‘Ελένης, ζαί έρωτάτε πώς συνέβη 
τούτο. ’ Εννοείτε καλώς,δτι άν τούτο συνέβαινεν είς άλλο 
μέρος, έπρεπε νά λάβωμεν άλλά μέτρα- εί; αύτήν δμως 
τήν περίστασιν, καθ' ήν ή άρπαγή τή; 'Ελένης έγένετο 
πλησίον τής Τρωάδος υπό νέου τινός Πάριδος, άδύνα- 
τοΰμεν νά πράςωμέν τι, δπω; μή προζαλέσωμεν νέον 
καταστρεπτικόν τρωικόν πόλεμον. Έπομένω; θέλομεν 
άποστείλει ύμΐν τό τεύχος έζ νέου. Παράδοξον δμω; 
πώς ό ανδρείο; στρατηγός Κολοζοτρώνης, δν έθέσαμεν 
έν τώ αύτώ τεύχει πρός φρούρησιν τή; ώραίας 'Ελέ
νης, δέν ήδυνήθη νά προλάβη τήν αρπαγήν! Τό ζη- 
τηθέν περικάλυμμα τοΰ “Εσπέρου” τού Δ', έτους θέ
λετε λάβει διά τοΰ έν τή πόλει υμών ζ. Φρ. Α. Σαρίζα, 
ώς ζαί πέρυσιν. — κ. Σ. X. έν 'Λλι,ίαινΙήίτΓ);. Άντί- 
τιμον έλήφθη ασφαλώς. — ζ. Α. Λ. έν Ι'αλαζίω. 
’Αντίτυπον “Ιίεριηγήσεως τής'Ελλάδος άπεστάλη ύμϊν 
ταχυδρομιζώς.

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ.

Έν τοΰ τεύχει 89, σελ. 258, στίχ. 28 τή; γ'. στή
λης παρελείφθηααν λέξεις τινές- δθεν άναγνωστέον 
“τούτου δέ ένεκα καί ή Σχολή αΰτη έζαλεϊτο κατά 
τούς χρόνους τών άρχαίων τόπος χάριτος, ή δέ 
χορεία ή αύτή άνήζουσα onio graiiosus, ήτοι τάγμα 
χάριεν”- Έν τώ τεύχει 90, σελ. 275, στίχ. 19, τής 
δευτέρας στήλης άνάγνωθι- “ή καί δΐ άναλυτικής 
άπλοποιών καταοιβάση μέχρι τών στοιχείων έκείνων 
ές ών σύγζειται” κτλ.
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Fabrik eiserner Gewachshauser, Eisenbaufabrik und Eisengiesserei.
Specialitiiten

BADEN-BADEN.
nVicVi ό 11 cnv« vom kleinsten Culturhaus bis zum grossten Wintergarlcii. Veranden, Bal- 

UCWaCIlSIldllber cons, Daclicoiistruelioncn, Fenster, schmiedeeiserne Tliore und Gitter.

Dampf- und Wasserheizungen
keit und Heizkraft.

in Kupfer und Eisen nach bewKhrtesten eigeneu 
Systemen unter .jeder Garantie fur Dauerbaftig-

Zalilreichste Referenzen. Kostenanschlage und Zeicbnungen stets gem zu Diensten.

Langst bekannte alkalische Koohsalzthermen von 44 69' C. 
Chlorlithlumquelle von hervorragendem Gehalte. 

Neue Grossherzogliche Badeanstalt ,,Frie<lrichsba<l“. 
Musteranstalt einzig in ihrer Art in Vollkommenheit und Elegunz. 
Mineralische und medicinische Biuier jeder Art. — Privat-Heil- 
anstalten mit Thermalbadern, Trinkhalle fur Mlneralwaaser alter 
bedeutenden Heilquellen, Molkenanstalt. Milchkur.

s Convereationshaua mit praohtvoUen Conoert-, Ball-, Lose-, 
Bestanrations- u. GesellBohafte-Salon wabrend dea ganzen Jahrea 
geoffnet. — Ausgezeiohnetea Our-Oroheater. — Zahlreiohe Kunat- 
geniisae jeder Art. — Jagd n.Flaoherei. — Taubenaohieaaen.—Grosse 
Pforderennon. — Relzende Spazlergange u. Ausfltige.—Vorzttglichea 
Klima. — Herrliolie Lage. — Mlttlere Jahrestemperatnr: -f- 7M° B.

M< DRUGULIN, LEIPSIC

IM PR IM ER IE ORIENJALE FONDERIE DE CARACTERES

PREMIERS PRIX: PARIS 1867. PHILADELPHIE 1876. LEIPSIC 1879. W
recommande sa fonderie de caracteres existant depuis 1829 four la Joule de caracteres de toules langues, de meme que son imprimerie typographique 
et artistique parfaitement monies pour Vimpression prompts el soignee d’ouvrages de touts espice au plus has prix possible. Les frais relalivement 
faibles de la composition, surtout pour les langues orientates, permeilent [’impression en Allemagne d'ouvrages en langues itrangeres, d'autant plus 
que les frais de transport etc. ne sent que menus. Outre I'impression

D'OUVRAGES ORIENTAUX
— la correction soign/e de ces ouvrages se fait par des lettres attach/s b la maison — line autre sp/cialite de l’/tablissement dest I'impression 
d'ouvrages en style renaissance, avec initiates, vignettes, culs-de-lampe etc., sur papier de cuve Aollandais.

Idoici tin tableau des langues principalis dont se chargent la fonderie de caracteres et I'imfrimerie:
X. Amharique
2. Anglais
3. Anglo-Saxon

5. Aratncen
6. Armenicn

!. Aymara
. Bengal

9. Birman 
10. Bohemien 
xx. Bresilien 
X2. Bulgare

Ι3· Copte 25. Etruricn 37. Hieratique 49. Nestorien
14. Car. cuneiformes assyr. 26. Finno-.s 38. Hieroglyphes 50. Norvegien
15. Car. cuneiformes babyl. 27. Frangais 39. Hindostaui 51. Oncialc grecque
x6. Car. cuneiformes medcs 28. Georgien 40. Ilongrois 52. Palmyrien
X7. Car. cuneiformes pers. 29. Glagolitiquc .|T. Illyrique 53. Pehlvi
x8. Cyprique 30. Gothiquc (anc.) 42. Italic 11 54. Persan
19. Cyrillique 31. Grec (anc. et mod.) 43. Kouiique 55. Phenicicn
20. Danois 32. Guarani 44. Letton 56. Polounis
2X. Demotique 33. Hebreu 45. Lithuaiiien 57. Portugais
22. Estrangclo 34. Hebreu (anc.; 46. Maiaisien 58. Rabbiniquc
23. F.spagnol 35. Hebreu-alletnand 47. Mandchou 59. Rutuque
24. Ethiopien 36. Hebreu ccricurc 48. Mexicain υο. Russe

61. Samaritain
62. Sanscrit
63. Suedois
64. Servian
65. Sindhi
65. Synaque
67. Tartare
68. Tibetain
69. Turc
70. Valaque 
7». Wenaique 
72. Zend

Le fonds de types de I'/tablissement, qui comprend actuellement 185 caracteres orientaux, 205 earaetbres allemands et 394 caracteres 
remains, total 784 caracteres differents, est toujours augment/ par des acquisitions et en par tie par la production originate de caracteres Itrangers. 
Les caracteres allemands ci remains comprennent toujours les caracteres partieuliers des langues scandinaves et romance. Des Ichantillons de 
caracteres et d'imprimes de meme que plans et /valuations sent toujours expedils gratis et franco sur demands.

ΑΓΝΗΣ ΣΜΙΘ
ΒΛΕΜΜΑΤΑ 

ΕΠΙ TOY 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΓΡΑΦΙΑΣ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ-
Τρικυμία έν τφ Άτλαντικφ Ωκεανφ— ΙΙρώται εντυπώσεις έν Άθήναις 
— Έν Άθήναις — Τύ Σούνιον καί ό 'Υμηττός — Ό Μαραθών και 
ή Αίγινα — Ό ισθμός τής Κορίνθου καί ή Άκροκόρινθος — Αί Μυκήναι 
και ή Άργολική πεδιάς — Έν Σπάρτη — Παρά τον Ταΰγετον — Έπι 
τής Ίθώμης — Τύ Πάσχα έν μονή — ’Λπο τής μονής εις Κρέκι— Έν 
’Ολυμπία — Άπ’ ’Ολυμπίας εις Μέγα Σπήλαιον — Εκδρομή εις τήν 
Στύγα — Ελληνική φιλοξενία — Δυσχέρειαι — θύελλα έπί τοΰ 11αρ- 
νασσοΰ — Άπδ τοΰ ΙΙαρνασσοΰ εις Κέρκυραν — Ή γλώσσα και ό χα- 
ρακτήρ τών νεωτέρων Ελλήνων — Ι’ρόπος τοΰ περιοδεύειν έν Συρία καί 

έν Έλλάδι.
Μετάφρασις I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΥ.

Τδ παρόν βιβλίον, έκ 16 τυπογραφικών φύλλων εις σχήμα μεγάλου 8°'J 
συγκείμενον, καί περιέχον πολλάς καλλιτεχνικός εικόνας καί χάρτην τής 
Ελλάδος, έν Αγγλία έπί τούτφ κατασκευασθέντα, έξεδόθη κομψώς καί 

πολυτελώς δεδεμένον.
Τιμή Φράγκων 7.

ΕΝ ΛΕΙΨΙΑι ΤΥΠΟΙΣ Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ.

Μ. MINGHETT1.
Ί'ά πολιτικά κόμματα καί ή τούτων 
έπέμβασις εις τά τής δικαιοσύνης 

καί τής διοικήσεως.

Μετάφρασις έκ τοΰ 'Ιταλικού 
καϊ εισαγωγή

Γ. Μτκονίον 
ίιΜχτοροι; τής Νομιχής.

ΕΝ ΛΕΙΨΙΑι
W. DRUGULIN 

1885.

Εβρηται παρά τφ τυπογραφείφ
W. Diiuoouk 

έν Λειψίφ, καί τιμάται φράγκων 5.

Συντάκτης- Δρ. I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑι. EL8TER-8TR. 19.
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ΑΓΓΕΛΙΑ.
Έπιχειροΰντες προσεχώς νά άγά- 

γωμεν εις φώς τύ πρώτον τής Γερ
μανικής γλώσσης Συντακτικόν εν 
τή Ελληνική, ού ή παντελής ώς μή 
ώφελεν έλλειψις πασίγνωστος ήδη 
τυγχάνει ούσα, έςαιτούμεθα πρύς 
τοΰτο τήν υλικήν παντός φιλομούσου 
ομογενούς συνδρομήν.

Το έργον τοΰτο, ώς οίόν τε εΰμε- 
θόδως έπεξειργασμενον μετά θεμά
των Γερμανικών τε καί Ελληνικών, 
μικρών διαλόγων και διαφόρων άνα- 
γνωσμάτων Γερμανικών, έν τέλει 
δέ καί λεξιλογίου Έλληνο-Γερμα
νικού, έκδίδοται εις όγδοον εις 13 
δέ τυπογραφικά φύλλα άνερχόμενον, 
τιμάται μαρκών 3.

Έν Λειψίμ κατά Φεβρουάριον 1885.

Δ. Η. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ.

Χαρτοπωλεϊον- Β. ΣΙΓ1ΣΜ0ΪΝΔ0Υ έν Βερολίνψ, Φραγκοφόρτη καί Λειψίφ. — Τύποις· Γ. ΔΡΟΤΓΟΤΛΙΝΟΤ έν ΛειψΙφ.


