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II ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΙΣΩΜΑ
ΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΝΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ
ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ.
(Μετά είκόνος, δρα σελ. 193.)

Βεβαίως εις τούς πλείστους τών αναγνωστών
είναι γνωστή ή έν Άθήναις αρχαία Μονή τών
Άσωμάτων, ή καί τοΰ Πετράκη λεγομένη, ής
τήν εικόνα σήμερον άπδ πολλοΰ ίχνογραφηθεΐσαν
δημοσιεύομεν. Καί βεβαίως, τίς Άθήνησι μεταβάς
δέν έπεσκέφθη ή δέν ήκουσε καν περί τής αρ
χαίας καί έπί τόσον ωραίας θέσεως κείμενης
Μονής τών Άσωμάτων; Τίς έστω καί έπί μι
κρόν χρόνον Άθήνησι διατρίψας, δέν άνήλθε το
ώραΐον έκεΐνο τοΰ αρχαίου Κυνοσάργους ύψωμα,
όπόθεν τόσον μαγευτικώς, προς άνατολάς μέν
ύψοΰται ό γέρων Υμηττός, πρός δυσμάς δέ καί
μεσημβρίαν τοσούτον χαριέντως τά ένδοξα τοΰ
Φαλήρου κύματα καταφιλοΰσι τάς πολυκάμπτους
άζτάς τής κλασικής Αττικής, καί ουτω ένδόξους
ήμέρας τής άρχαιότητος άναπολών, δέν έλησμόνησε τάς αηδίας ζαί τούς κόπους τής εαυτού
ήμέρας; ενδόξους δέ λέγομεν ήμέρας, διότι, ώς
πάς τόπος καί λίθος έν τή ’Αττική έχει τήν
εαυτού ιστορίαν, ουτω καί ή τοποθεσία αύτη,
έφ’ ής σήμερον ή ιερά αύτη Μονή ύψοΰται, το
πάλαι ίκανώς ήν λαμπρά καί επίσημος.
Έπί τής Οέσεως ταύτης παρετάχθησαν οί
μαχηταί τοΰ Μαραθώνος έκ τοΰ πεδίου τής
νίκης καί τού θριάμβου έπιστρέφοντες, καί έκεΐθεν,
τάς κινήσεις τοϋ Περσικού στόλου έσζόπουν, έάν
τήν προς τά οΐκαδε ή τήν πρός τόν Πειραιά
καί τό Άστυ όδδν τραπήσονται. Έκεΐ που
πέριξ, ένθα ή Μονή τών ’Ασωμάτων, ήν ή σχολή
τών κυνικών φιλοσόφων, έν ή έδίδασζεν ό Ιδρυ
τής ταύτης, φιλόσοφος ’Αντισθένης, ύπο τούς
πρόποδας δέ τούτου, περίπου ένθα σήμερον ή
Έιζάρειος σχολή, μέγας άνήρ τής άρχαιότητος,
ό σοφός ’Αριστοτέλης, έδίδασζεν έν τώ λυζείφ.
Κατά πάσαν δέ πιθανότητα, έπι τής Οέσεως,
έφ’ ής τό πάλαι ήν τό τοΰ Ήρακλέους ιερόν, τό
λεγόμενον Κυνόσαργες, καί ού ρητήν ό Παυσα
νίας ποιείται μνείαν
)
*
ύύοΰται σήμερον ή Μονή
τών Άσωμάτων. Κατά πάσαν δέ πιθανότητα τδ
ιερόν τοΰτο ένταΰθα τίθεμεν, διότι έν τή Μονή
ταύτη ίζανα περιεσώΟησαν λείψανα άρχαίας τέ
χνης, οΐον, λάρνακες, έπιγραφαί, στέφανοι γεγλυμμένοι κ. τ. λ. άτινα, ή έκεΐ που πέριξ έγγύς
κείμενα έν τή Μονή συνήχθησαν, ή άρχικώς έν
ταύτη τή θέσει ύπήρχον. Πότε (ή Μονή αύτη
φζοδομήθη ώρισμένως είπεΐν ούκ έχομεν, οτι
δμως έστί ναός αρχαίος, τοΰτο παντί που δήλον,
ήδη πολλω πρό τοΰ Sl'ON καί AVheler (1G7G)
ή Μονή αύτη ύπήρχεν καί περί ής άμφότεροι,
ώς έν παρόδιο, ποιοΰσι λόγον.
'Ο Ναός τής Μονής, ύπδ άρχιτεκτονικήν
έποψιν θεωρούμενος, έστί ζάλλιστον τού Βυζαντιακοϋ ρυθμού οικοδόμημα. 'Η στέγη λίαν σύμ
μετρος καί μετ’ άρχιτεκτονικής άκριβείας τόν
τύπον τοΰ σταυρού φυλάσσει, άπό τού κέντρου
δέ τούτου άναπετάννυται ό τρούλος, πολλήν χά
ριν έξωθεν τφ δλφ οίκοδομήματι παρέχων. Ει
κόνα τής Μονής, μετ’ άρχιτεκτονικών παρατη
ρήσεων, έδημοσίευσεν ό Γάλλος άρχιτέκτων ζ.
Couchaud έν τφ συγγράμματι αύτοΰ " Choix
des Eglises Byzantines”.
Όπερ δμως λίαν σημαντικήν τήν Μονήν ταύ
την ποιεί, είσί αί χριστιανικά! γραφαί, (fresco)
οι’ ών άπας ό ναός περικοσμεΐται, τοΰ νάρθηζος
εξαιρουμένου, ούτινος αί γραφαί ύπδ τοΰ χρόνου,
ή εξ άλλης τινός αιτίας διερρύησαν.
Κατά τινα έπιγραφήν, ήν έφ’ ένδς τών τδν
*) Άττ. κεφ.

ι')'. πρλ. ζαί Spon. Top. II. σ. 172.

τρούλον ύποβασταζόντων ζιονοκράνων άνέγνων,
αί γραφαί αυται είσίν έργα τοΰ περιφήμου Γεωρ
γίου Μάρκου, δστις ζαί τάς γραφάς τής έπί τής
νήσου Σαλαμΐνος Μονής τής Φανερωμένης έγράψατο, καί περί ού ικανόν λόγον έν τω Έσπέρφ
έποιησάμεθα, τήν περιγραφήν τής Μονής Φανε
ρωμένης ποιοΰντες. ("Εσπερος άριθμ. 32.)
Έάν δέ τών δύο τούτων Μονών τάς χριστι
ανικός γραφάς πρός άλλήλας παραβάλλωμεν,
θέλομεν ΐδει οτι, αί γραφαί τής Μονής Φανερω
μένης είσί τελειότερα.', τών γραφών τής Μονής
τών Άσωμάτων, εί ζαί τοΰ αύτοΰ τεχνίτου έργα
είσίν.
Γούτο ο’ έξηγεΐται εύκόλως, δταν άποβλέψωμεν είς τδν χρόνον, δστις μεταξύ τών δύο
τούτων γραφών μεσολαβεί, διότι, τάς μέν γραισάς
τής Μονής τών Άσωμάτων έγράψατο τφ 1719,
τάς δέ τής Φανερωμένης τώ 1735, δ έστιν μετά
16 έτη, έκ τούτου λοιπόν δήλον, δτι, αί μέν
γραφαί τής Μονής τών Άσωμάτων είσί τά πρώτα
τοΰ Γεωργίου Μάρκου δοκίμια, αί δέ τής Φανε
ρωμένης τά τελευταία καί τελειότερα επομένως
αύτοΰ έργα. Άπορον δ’ ήμΐν δοζεΐ πώς ή όξύτης τοΰ κ. Didron.τοΰτο διέλαθεν, δς, άπό Σα
λαμΐνος Άθήνησι έλθών, ούδαμοΰ πληροφορίαν
τινα περί τοΰ Μάρκου ή έργα αύτοΰ εύρεΐν ήδύ
νατο. 1 οΰ ίεροΰ δμως αί γραφαί φαίνεται δτι
εισιν άρχαιότεραι, λυπηρόν δ’ δτι ήρξαντο διαρρέουσαι. Περί τής στερεώσεως τούτων ίζανα έν
Μονάχφ, μετά τοΰ περιφήμου έν τή χριστ. τέχνη
ζωγράφου ζ. Αουδ. Θειρσίου ώμίλησα, άλλά δυ
στυχώς, ούδεμία μοί είπεν δύναται νά γίνη τοΰ
πράγματος διώρθωσις δταν αυται διαρρέουσιν.
Ό άνω τής θύρας τοΰ ναού είκονιζόμενος Ί'αξι«ΡΖΰ’ ζρίνεται έργον καλόν, μετ’ ελευθερίας καί
πως φυσικότητας γεγραμμένον, ώς έργον δέ τοιοΰτον άντεγράφη καί ύπό τοΰ πολλά έν Άθήναις
άντιγράψαντος ζ. Α. Θειρσίου.
Τά έν τή Μονή πρό τίνος καιρού ώραιότατα
καί καλλιτεχνιζώτατα ύπό τοΰ Ι'ηνίου ηγουμένου
κ. ’Αρτεμίου έπεσκευάσθησαν καί διεκοσμήθησαν,
τά άρχαΐα κελλία δλως άνεκαινίσθησαν, αί σμικραί Ούραι ύψώθησαν, πλείονα παράθυρα έν
εκάστω ζελλίω ήνοίχθησαν, καί έν μια γραμμή
άπαντα όμοιομόρφως παρετάχθησαν διάφορα δέ
κηπάρια προ τής θύρας έκαστοι» κελλίου, καί
πρό τής θύρας τής Μονής φυτευθέντα, εύχάριστον
τήν έν τή Μονή διατριβήν ποιοΰσιν. ’Όπισθεν
τοΰ ίεροΰ, πύργου δίκην, ύψοΰται τό ήγουμενεΐον,
ύψηλόν καί εύάερον, ώραΐον έχον έξώστην, ώς έν
τή ανωτέρω είζόνι φαίνεται. ’Απέναντι δέ τής
θύρας τοΰ Ναού πρός δυσμάς, ύπό σεμνόν μνη
μεΐον, άπαπαύεται έλαφρά ή κόνις νεωτέρου
εύγλωττου έκζλησιαστικοΰ ρήτορος, τοΰ μεγάλου
Οικονόμου.
Τήν κατ’ έτος έορτήν τής Μονής, 8 Νοεμ
βρίου, έξετέλει πάντοτε ό πρφην Μητροπολίτης
Αθηνών κ. Θεόφιλος, δς, διά τής γηραλαίας αύ
τοΰ φωνής, δέν έλειπε, διά σμικροΰ λογιδρίου,
ώς ήν αύτφ έθος, τούς γέροντας ’Αθηναίους
ερχόμενος. Έν μια τών εορτών τής Μονής
ταύτης, καί ό αίδέσιμος τής 'Ριζαρείου Σχολής
Καθηγητής κ. Γεράσιμος Μαντσαβΐνος, ύπό τοΰ
αύτοΰ Μητροπολίτου, τόν βαθμόν τοΰ Πρεσβυτέ
ρου έδέξατο. Καίτοι παΐς τότε ήμην, ούχ ήττον
ζωηρώς παρέμενεν έν τή μνήμη μου πόσα δά
κρυα ό σεβαστός έκεΐνος άνήρ έξέχεε, τήν ίερωσύνην δεχόμενος, δς βραδύτερον, καί ήμών καθη
γητής έγένετο.
Κατά τήν ήμέραν τής έορτής, παλαιόν ή
Μονή έθος άκολουθοΰσα, άπαντας τούς προσερχομένους πτωχούς τής τε πόλεως καί τών περί
χωρων εστία, άρτον αύτοΐς, τυρόν, καί ειτι έτερον
παρέχουσα.
'Ωσαύτως ή Μονή αυτή ούκ έπαύσατο ίκανώς
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καί τά γράμματα ύποστηρίζουσα, ουτω πολλούς
νέους έν τοΐς γυμνασίοις καί έν τώ Πολυτεχνείφ
Αθηνών συντηρεί, καί έν τή 'Ριζαρείφ Σχολή,
έν τω Πανεπιστήμιο», καί έν Εύρώπη ικανούς
νέους έξεπαίδευσεν.
Ό νΰν άριθμδς τών μοναχών έστι λίαν σμικρος, μόλις περί τούς δέκα, ών γνωστός καί
αγαπητός τοΐς πέριξ έπί γεροντική άφελεία, ό
Ιερομόναχος Παπά ’Ιάκωβος. Καί ταΰτα
μέν τά τήν Μονήν άφορώντα. ήδη ρητέον τινά
περί τής εορτής τών άγγέλων ή τών άλλως
και ο ύ ρ α ν ί ω ν Ά σ ω μ ά τ ω ν Δ υ ν ά με ω ν λεγο
μένων.
'Η Έκκλησία όνομάζει ταύτην "Σύναξιν τού
Αρχιστρατήγου Μιχαήλ, καί τών λοιπών Άσω
μάτων δυνάμεων”. ’Ήτοι έορτήν πάντων τών
άγγέλων, (festum omnium Angelorum) ήν ύπό
τήν προεδρείαν τοΰ Αρχιστρατήγου Μιχαήλ, ή
μέν άνατολική έκκλησία έορτάζει τή 8 Νοεμ
βρίου, ή δέ δυτική τή 29 Σεπτεμβρίου.
ΊΙ εορτή αυτή τών άγγέλων, έστί μία τών
έορτών, τών λίαν βραδέως έν τω κύκλφ τής
χριστιανικής έορτολογίας καθιερωθεισών · διότι,
εί καί έπί Κωνσταντίνου τοΰ μεγάλου άπαντώμεν
ήδη τόν πρώτον ναόν τοΰ Αρχιστρατήγου Μι
χαήλ παρά τήν Κωνσταντινούπουλιν (Μιχαή)
*
λιον
εις δν πλεΐσται άγγελοφανεΐαι καί θαύ
ματα είς τόν Αρχιστράτηγον Μιχαήλ άπεδίδοντο,
βραδύτερον δέ Ιουστινιανός ό πρώτος, εξ είς τόν
’Αρχιστράτηγον Μιχαήλ ναούς άνήγερεν, **
)
ούχ
ήττον, πρό τοΰ θ'. αίώνος ή έορτή αυτή δέν ήν
καθολική έορτή άπάσης τής Εκκλησίας- τοΰτο
δέ προήρχετο έκ φόβου, δν είχεν ή Εκκλησία,
μή οί χριστιανοί, τής μεγάλης τιμής ένεκα, ήν
τοΐς άγγέλοις άπέδιδον, έμπέσωσι τή Άγγελολατρεια, ώς τινες τότε δεινώς είχον έμπέσει.
Ούτοι, πιστεύοντες ή οτι ύπό τών άγγέλων
έκτίσθη ό κόσμος, ή δτι ό νόμος ύπ’ άγγέλων
έδόθη ή δτι ύ κόσμος, αί χώραι, τά έθνη καί τέ
λος οι άνθρωποι ύπό άγγέλων χειραγωγούνται, τήν
τελευταίαν δέ ταύτην διδασκαλίαν ρητώς μάλιστα
)
***
άναγινώσζοντες, πρός
έν τω ποιμένι τοΰ Έρμα
δέ εύρίσκοντες τούς άγγέλους Θεούς έν τή Άγια
rpa&7j όνομαζομένους, τοσούτον ταύτα πάντα
παρεξήγουν ζαί διέστρεφον, ώστε, τούς μέν άγ
γέλους έλάτρευον ώς Θεούς, εαυτούς δέ ούχί
πλέον χριστιανούς, άλλ’ άγγελιζούς ώνόμαζον.γ-)
Ή αΐοεσις αυτή έδέσποζεν, καί έπί πολλούς παρέμεινεν αιώνας έν ταΐς έπαρχίαις τής Φρυγίας
καί Πισιδείας, οι’ δ περί τά; μέσα τοΰ δ', αίώνος,
(3G4) έδέησε δπως συγκροτηθή μεγάλη τοπική
σύνοδος έν Ααοδικεία. τή ποωτευούση τών άνωτέρω έπαρχιών, καί διά τοΰ λε'. κανόνος αύτής,
ν’ άποκηρύξη καί άναθεματίση τούς τοιούτους,
"ώς έγκαταλιμπάνοντας τόν Κύριον ήμών Ίησοΰν Χριστόν τόν ύιόν τοΰ Θεοΰ, καί είδώλοις
προσελθόντας” ■ τοΰ φόβου βμως τούτου έξαφανισθέντος, ή Εκκλησία λαμπρώς τήν έορτήν τών
Άσωμάτων δυνάμεων έθέσπισεν, καί γενικήν
έορτήν τής καθόλου Εκκλησίας διετάξατο.
Ό έπιθυμών έκτενέστερον ν’ άναγνώση περί
τών άγγέλων, περί τών λειτουργιών, τάξεως,
καθηκόντων, ονομάτων καί διαιρέσεως τούτων,
δύναται νά εύρη ταΰτα έν τοΐς συγγράμμασι,
τοΐς είς Διονύσιον τον Άρειοπαγίτην άποδιδομένοις.γψ) Πρώτος δέ τών πατέρων τής Εκκλη
σίας, δστις έπί τών συγγραμμάτων τούτων ώς
τά πολλά στηριχθείς, τά περί τής φύσεως καί

*) Σωζδμ. Έκκλ. ίστ. διίλ. Π. κε®. 3.
**) ΓΙροζοπ. περί τών οίζοδ. τοϋ δεσπ. Ίουστ.

·**) Έρμάς Ποιμεν.

Έκδ. Migue.

Τόμ. 2. σ. 928.
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τής ούσίας τών άγγέλων έδογμάτισεν, έστιν’Ιω
άννης ό Δαμασκηνός.
)
*
Λ μ.

ΤΟ ΑΝΩΝΥΜΟΝ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ.
(Μετάφρασις ύπό Όρφέως Ματαράγζα.)

Ήμέραν τινά ό 'Ρούβενς διατρέχων τά πέριξ
τής Μαδρίτης είσήλθεν είς τι Μοναστήριον ένθα
παρετήρησεν ούχί άνευ έκπλήξεως είς τό μέρος
τοΰ πτωχικού καί ταπεινού χοροστασίου πίνακα
δστις ένέφαινε έκτακτον μεγαλοφυ'ίαν. Η είκών
αύτη παρίστανε τόν θάνατον μοναχού.
Ό 'Ρούβενς προσκαλέσας τούς μαθητάς του
τοΐς έδειξε τόν πίνακα καί άπαντες συνεμερίσθησαν τον θαυμασμόν του.
"Καί τίς άραγε νά. ήνε ό έκπονήσας τδ έργον
τοΰτο;” ήρώτησεν ό Βανδύκ. ό εύνοούμενος μα
θητή; τοΰ 'Ρούβενς.
— ’Όνομά τι ήτο γεγραμμένον κάτωθεν τοϋ
πίνακος, άλλά τις έπιμελώς τό έξήλειψεν, άπεζ.οίθη ό Βάν-Τοΰλδεν.
Ό 'Ρούβενς ύποχρεώσας τδν ήγούμενον δπως
έλθη καί τφ όμιλήση, ήρώτησε τδν γηραιόν
αοναχόν τδ δνομα τού καλλιτέχνου, είς δν ώφειλε
τδν θαυμασμόν του.
"Ό ζωγράφος δέν άνήζ.ει πλέον είς τδν
κόσμον τούτον.”
— Άπέθανε! άνέζραξεν ό 'Ρούβενς, άπέθανε!
— Ναί, καί ούδείς τδν έγνώρισεν μέχρι
τούδε, ούδείς έπανέλαβε μετά θαυμασμού τδ
δνομα του, τδ όποιον ώφειλε νά ήνε άθάνατον
καί ένώπιον τοΰ όποιου θά έξηλείφετο ίσως τδ
ίδ'.κόν μου.
— Καί δμως, προσέθηκεν ό καλλιτέχνης, μετά
εύγενοΰς υπεροψίας, καί δμως, πάτερ μου, είμαι
ό Παύλος 'Ρούβενς.
Είς τδ δνομα τούτο, τδ ωχρόν τοΰ ηγουμένου
πρόσωπον ένεψυχώθη ύπδ άγνωστου θερμότητος,
οί οφθαλμοί του έσπινθηροβόλησαν, καί προσή
λωσε·» έπί τοΰ 'Ρούβενς βλέμματα έμφαίνοντα
άνώτερόν τι περιέργειας, άλλ’ ή έξαψις αυτή
δέν διήρζεσεν είμή έπί στιγμήν.
Ό Ηγούμενος έταπείνωσε τούς οφθαλμούς,
έσταύρωσεν έπί τοΰ στήθους τούς βραχίονας
τούς όποιους είχε άνυψώσει είς τδν ούρανδν είς
στιγμήν ένθουσιασμοΰ ζαί έπανέλαβε ό καλλι
τέχνης δέν άνήζ.ει πλέον είς τδν κόσμον τούτον.
— Τό δνομά του πάτερ μου, τδ όνομα του;
— Άς ήδυνάμην νά τό φανερώσω είς τδν
κόσμον, άς ήδυνάμην νά τω παράσχω τήν όφειλομένην αύτφ δόξαν.
Καί ό 'Ρούβενς, ό Ζάζες, ό Βαντούλδεν, ό
Ζοροάενς οί μαθηταί του, ή ζάλλιον είπεΐν οΐ
άντίζηλοί του, περιεζύζλουν τόν ήγούμενον ζαί
έπιμόνως τον παρεζάλουν όπως τοΐς όνομαση
τδν καλλιτεχνήσαντα τδν προζείμενον πίνακα.
Ό Ηγούμενος έτρεμεν, ίδρώς ψυχρός έρρεεν
έκ τοΰ μετώπου του έπί τών κατεσκληκυϊών
παρειών του, τά δέ χείλη αύτού συνεστέλλοντο,
ώς έτοιμα ν’ άποκαλύψωσι μυστήριον δπερ ούτος
καί μόνος κατεΐχεν.
"Λοιπόν ποιον είναι τδ δνομά του;” επανέλαβεν ό 'Ρούβενς.
Ό Ηγούμενος έποίησε διά τής χειρός του
σχήμα εκφραστικόν.
"Άκούσατέ με, είπεν, κακώς μ’ έννοήσατε.
Σάς είπον δτι ό ζωγράφος τής είκόνος ταύτης
δέν άνήκει πλέον είς τόν κόσμον τούτον, δια
τούτου δμως, δέν ήθέλησα νά εΐπω δτι πραγματικώς ζαί άπέθανεν.”

γ) Έπιφαν. περί αιρέσεων.

•ft) Περί ούρανίου Ίεραρχείας ζεφ. ζ'.

*) Ίωάν. Δαμασζ. Περί ορθοδόξου πίστεως, Βιολ. II.
ζεφ, γ'.

Εζδ. Migue.
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— Λοιπόν ζή ζή; ώ! φανερώσατε αύτόν, γνω
ρίσατε αύτδν είς ήμάς.
— Ούτος ήρνήθη προ πολλού τά τού κόσμου
είνε κεκλεισμένος έντδς μοναστηριού, είναι ήδη
μοναχός.
— Μοναχός; καί είς ποιον μοναστήριον;
ούτος πρέπει νά έξέλθη, διότι δταν ό θεός προι
κίζει άνθρωπόν τινα διά μεγαλοφυιας, ό άν
θρωπος ούτος δέν πρέπει νά ένταφιάζηται εν τή
έρημία- ό θεός τφ έδωκεν άποστολήν ύπερτεραν
πρέπει νά έκτελέση αύτήν. Είπέτε μοι τό μο
ναστήριον είς ο εύρίσκεται, θέλω υπάγει νά τδν
άποσπάσω δειζνύων αύτώ τήν δόξαν ήτις τον
περιμένει, έάν δέ άρνηθή θέλω ένεργήσει δπως
διαταχθή ύπδ τοΰ ήμετέρου άγιου πατρός τού
ΙΙάπα νά είσέλθη είς τον κόσμον, έπαναλαμβάνων
καί πάλιν τδν έαυτοΰ χρωστήρα.
— Ό Πάπας μέ αγαπά πάτερ μου, ό Πάπας
θ’ άκούση τής παραζλήσεως μου.
— Δέν σοι λέγω ούτε τδ όνομα του ούτε
τό μοναστήριον είς δ κατέφυγεν, έπανέλαβεν ό
μοναχός μετά τόνου.
— Ό Πάπας θέλει σε διατάξει, άνέζραξεν ό
'Ρούβενς.
— Άκούσατέ με είπεν ό μοναχός, άκούσατέ
με διά τδ δνομα τού θεού · πιστεύετε δτι ό άν
θρωπος ούτος πριν ή άπαρνηθή τήν δόξαν ζαί
τήν τύχην, δέν έπάλαισεν ίσχυρώς καθ όμοιας
άποφάσεως; πιστεύετε δτι τφ έλειψαν πικραι
άπάται, σζληραί θλίψεις δι’ ών άνεγνώρισεν έπί
τέλους, πλήττων συνάμα το στήθος του δτι το
πάν έπί γής δέν είναι ή ματαιότης, άφετε τον
λοιπόν ν’ άποθάνη έν τφ άσύλφ τό οποίον εύρεν
έναντίον τού κόσμου καί τής άπελπισιας του.
Άλλως αί προσπάθεια! σας είς ούδέν θ’ άπέληγον, εινε πειρασμός καθ’ ού θά άνεδεικνύετο
νικητής, έπανέλαβεν ποιήσας τδ σημεϊον τού
σταυρού, διότι δ Θεός δέν θέλει τοΰ άποσύρει
τήν βοήθειάν του, ό θεός δστις έν τή εύσπλαγχνία του ήξίωσε νά τδν καλέση πρδς εαυτόν
δέν θέλει τδν διώξη έζ τής παρουσίας του.
— Άλλά πάτερ μου άπαρνεΐσαι τήν αθα
νασίαν.
— Αυτή είναι μηδέν άπέναντι τής αίωνιώτητος. Ό μοναχός ζατεβίβασε τήν κουκούλαν
του έπί τού προσώπου του καί μετέβαλεν Ομι
λίαν είς τρόπον ώστε νά έμποδίση τόν 'Ρούβενς
νά έπι μένη περισσότερον.
Ό περίφημος Φλαμανδδς έξήλθε τοΰ μονα
στηριού μετά τής λαμπράς άκολουθίας τών μα
θητών του καί πάντες έπέστρεψαν είς Μαδρίτην
όεμβάζοντες ζαί σιωπηλοί.
Ό Ηγούμενος είσελθών είς το κελλιον του
έγονυπέτησεν έπί τοΰ άχυρίνου στρώματός του
δπερ τφ έχρησίμευεν ώς κλίνη και άπετεινε
πρός τόν Θεόν διάπυρον προσευχήν.
Κατόπιν συνήθροισε χρωστήρας, χρώματα
καί ένα όκρίβαντα κείμενον έν τφ κελλίφ του
καί τά έρριψεν είς τδν ποταμόν δστις διήρχετο
ύπό τά παράθυρά του. Έπί τινα χρόνον κατηφής παρετήρει τδ ύδωρ, τδ όποιον παρέσυρε
αεθ’ έαυτοΰ τά άντικείμενα ταΰτα.
"Οτε δέ ταύτα έξηφανίσθησαν, έλθών έκάθισεν
εις τήν προσευκτήριόν του θέσιν έπί τοΰ άχυ
ρίνου στρώματος, άπέναντι τοΰ ξυλίνου Εσταυ
ρωμένου του.

(J ΒΥΖΑΝΤΙΝΌΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ
ΚΑΚΑΒΕΛΑΑ.
Πάντες σχεδόν ζατά τό μάλλον καί ήττον γΊγνώσζομεν έκ παραδόσεως τά εύφυέστατα και
πνευματώδη τοΰ Κακαβέλλα άνέκδοτα, δι’ ών ό
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εύφυής ούτος μοναχός διεσκέδαζε πολλάκις τόν
Οικουμενικόν Πατριάρχην, δν καί έκ τής δργής
καί δυσμενείας τοΰ Ασιανού δεσπότου, δια τής
τού πνεύματος αύτοΰ έτοιμότητος πλειστάζις
διέσωσεν. 'Ότι τδ πρόσωπον τοΰτο δέν έφευρέθη
προς απλήν άντιστάθμισιν τοΰ παρά τοΐς Άνατολίταις Νασρεδίν, ήδύνατο τις καί μόνος έκ
τών προτέρων νά συμπεράνη, δτι δμως ό Κακαβέλλας είναι νέα εζδοσις Βυζαντιαζοΰ πρωτο
τύπου, άγνοώ άν έπεχείρησέ τις τών ήμετέρων
λογίων μέχρι σήμερον ν’ άποδείξη, καί είς
ήμάς δέ ούδέποτε βεβαίως ήθελε έπέλθη κατά
νοΰν ν’ άνιχνεύσωμεν τό περί τοΰ προδρόμου
τοΰ Κακαβέλλα ζήτημα, έάν μή δλως έζ τύχης
δέν περιήρχετο είς γνώσιν ήμών χειρόγραφον
τής ιε'. έζατονταετηρίδος, έξ ού προς διαφώτισιν
τοΰ προκειμένου θέματος άποσπώντες άναγράφομεν τά έπόμενα.
’Απεσταλμένοι τοΰ Πάπα
δώδεκα καρδινάλιοι, ήλθον ποτέ είς τήν πόλιν
τοΰ Κωνσταντίνου, ζαί ζητοΰσι παρά τοΰ αύτο
κράτορος Παλαιολόγου νά έλθωσιν είς συζήτησιν
μετά τών ορθοδόξων κληρικών, οίτινες ήττώμενοι, ώφειλον ν’ άναγνωρίσοισιν ώς άνωτάτην
τής έκκλησίας κεφαλήν τδν αντιπρόσωπον τοΰ
άγιου Πέτρου έν τή πρεσβυτέρα 'Ρώμη. Ένώ
πιον τοΰ Αύτοκράτορος καί πολλών άλλων έπισήμων ακροατών καί πολλοΰ πλήθους έκ τοΰ
δήμου παρισταμένου άρχεται ή συζήτησις- οί
ήμέτεροι έκ τών αινιγματωδών καί προβληματωδών τών καρδιναλίων έρωτήσεων έκπλαγέντες, μένουσιν άναυδοι, δτε ό Παναγιώτης
“νεώτερος μέν τή ήλικία ύπαρχων, ύπδ τής
"θείας δέ χάριτος τοΰ θεοΰ έμπνευσθείς, είς τδ
"μέσον στάς τοΰ βήματος κατενώπιον τοΰ οασι"λέως καί τών ετέρων δήμων μετά καρδιναλίοις
"τήν διάλεξιν έποιήσατο άριζήλως λέγων τάδε.”
Ώ άζυμίτα, αιρετικέ, τετυφλωμένε, τί ζητείς,
τί γυρεύεις; έ'φη ό άζυμίτης "ζητώ ΐνα έρωτήσω
"σέ άπδ γνώσεως καί σοφίας καί εύσε"βείας.”— Ό δέ Παναγιώτης λέγει πρδς αύ
τδν "λέγε, ώ άζυμίτα, τά δοκοΰντά σοι”. Είπε
δέ πρώτον ό Φράγγος "εΐχαμεν κράμβή (λά"χανον) καί είς τήν ρίζαν τοΰ κραμβίου έδέναμεν
"έβδομήκοντα καί πέντε φαρία (κώδωνας;) καί
"έχλημίτριζον, καί τδ έν τοΰ έτέρου τδν χλη"μεντρισμδν ούκ ήκουεν.”. — Καί ό Παναγιώτης
έ'φη "Άλλ’ ήμεΐς εΐχαμεν χάλκωμα καί έχάλ"κευον αύτδ έκα,τδν δύο χαλκωματάδες καί είς
"τοΰ έτέρου τδν κτύπον ούκ ήκουεν”. — Καί
"ό άζυμίτης γελάσας, λέγει ό Παναγιώτης, τί
"γελάς ώ άζυμίτα; τά τοιαΰτα λάχανα, είς τοι"αΰτα χαλκώματα βράζουσιν.” Μετά τδ έξώδικον, ούτως είπεΐν τοΰτο προανάκρουσμα, έρωτα
πρώτος πάλιν ό δυτικός. "Άβροχος καιρός πο"τάμιν καταιβάζει, καί ό ποταμός πόρον ούκ
"έχει”. Άπόκρισις τού Παναγιώτου "Άβροχος
"καιρός έστιν ή Ύπεραγία Θεοτόκος, άπέραντος
"ποταμός ό έξ αύτής γεννηθείς ύιός τού Θεοΰ.”
Έρώτησις τοΰ Φράγκου "Ζεύγη βοών δώδεκα,
"παρασπαρτάδες (δέματα;) τέσσαρες, καί εκατόν
"πεντηκοντα θερισταί καί εύτύχησε τό χωρά"φιον καί έποίησεν μόδια τρία.” Άπόκρισις τοΰ
Παναγιώτου "Ζεύγη βοών δώδεκα, οί δώδεκα
απόστολοι, παρασπαρτάδες τέσσαρες, οί τέσ"σάρες εύαγγελισταί και εκατόν πεντηκοντα θε"ρισταί, τοΰ Δαβίδ οί ψαλμοί, τδ χωράφιον ή
"Θεοτόκος, τά τρία μόδια ό πατήρ ό Υιός καί
"τδ άγιον πνεύμα.” — Άφοΰ μετά τής αύτής
έτοιμότητος είς πλήθος άλλων έρωτήσεων, άς
πρδς συντομίαν ένταΰθα παρατρέχομεν, άπήντησεν
ό Βυζαντινός Κακαβέλλας, ή ώς έν τώ χειρογράφφ λέγεται ό Παναγιώτης, άποτείνεται μετά
στόμφου είςή τδν έρωτώντα αύτδν δυτικόν "τί
"είσίν ώ Φράγγε, ταΰτα, απερ μοι λέγεις; έγώ
"χάριτι τοΰ Κυρίου ζαί δί εύχών τών γονέων
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"μου και τοϋ καλοΰ μου διδασκάλου, έπίσταμαι
"πάσας σπιθαμάς έχει το βάθος τής Θαλάσσης
"και τά Θεμέλια τοΰ ουρανού και τής γής, γι“γνώσκω καί τά κινούμενα πάντα καί τον άριθ' μδν τών αστέρων, καί τά τάγματα τών άγγέλων
"καί αρχαγγέλων καί τάς λεγεώνας καί μυριά"δας τών άγγέλων καί τών δαιμόνων, σύ δέ
"τοιάδε μ’ έρωτφς, ώ άζυμίτα!”
"Επόνται δτεραι ερωτήσεις τοϋ δοτικού, έπί
τών γνώσεων, έφ’ αΐς έγκαυχάται ό Παναγιώτης
καί είς ας ούτος μετά τοΰ αύτοΰ Θάρρους καί
μαθηματικής ούτως είπεΐν άκριβείας, ώς φαί
νεται έκ τής παρεντεΟεμένης άποκρίσεως περί
τής μεταξύ Ουρανού καί γής άποστάσεως, άπαντα.
"’Απέχει δέ ό Ουρανός άπο τής γής 96 μυ
ριάδας θεϊκάς σπιθαμάς, ή δέ Θεϊκή σπιθαμή,
"έχει σπιθαμάς άνθρω-ίνας δύο μυριάδας.”
Έξαντληθέντος τοΰ δυτικού είς τάς ερωτήσεις,
τελευτά ό Παναγιώτης διά τών έξης δύο ετυ
μολογιών. "Έγώ ερμηνεύσω σας καί τά δύο
"δνόματα, τό μέν Φράγγος, δτι έφραγγελώσατε
“τον Χριστόν μου, τό δέ λατΐνος δτι ήλαττώ"σατε τήν πίστιν.” Ταΰτα, άκούσας ό άζυμίτης
έθαύμασεν τήν εύμάρτυρον τοΰ άνδρός σοφίαν
λέγων "Μία πίστις τών ορθοδόξων χριστιανών!”
— Τότε ίδών ό όμόφρων τοΐς δυτικοΐς Βέκων
δτι δ λατΐνος ένικήθη ύπό τοΰ Παναγιώτου, ήθέλησε καί αύτδς δση δύναμις βοηθήσαι τόν λατΐνον, καί ήρώτησε καί ούτος τδν Παναγιώτην
είπών· "είπέ ήμΐν, ώ μεΐραξ Παναγιώτα, εί
"έχεις αύνεσιν καί σοφίαν, τί έστιν τό έβδομή"κοντα δύο καβαλλάριοι κινούνται μετά τεσσάρων
"βασιλέων, καί ύπδ μιας πόρτας ζώσιν καί τά
"άρματα αύτών ούκ είσίν εί μή πέντε, έχουν δέ
"μετ’ αύτών καί τρία περδίκια καί ούδείς ένί"κησεν αύτούς εί μή εν γεράκιν, είπέ, ώ ούτος,
"τί έστιν; Άπόκρισις Παναγιώτου· "Έγώ λύω
"τδ πρόβλημα τοΰτο, ώς έν όλίγφ οί γάρ παρ’
“ήμΐν παΐδες τοΰτο έπίστανται. Έβδομήκοντα
"δύο καβαλλάροι ένε αί έβδομήκοντα δύο φλέβες
"τοΰ άνθρώπου καί κινούνται μετά τεσσάρων βα
σιλέων ήγουν τών τεσσάρων στοιχείων, αίματος,
"φλέγματος, ξανθής χολής καί μελαίνης, καί ύπδ
"μιας πόρτας ζώσιν, ήγουν τοΰ στόματος, καί
"τά άρματα αύτών είσίν πέντε, ήγουν αί πέντε
“αισθήσεις τού άνθρώπου, δρασις, δσφρησις,
“άκοή, γεΰσις, καί άφή, τά δέ τρία περδίκια
“είσίν το τριμερές τής ψυχής, ήγουν τδ λογικόν,
“τδ νοητικδν και τδ επιθυμητικόν, τδ δέ γε"ράκιν δπου ένίκησε αύτούς, ό άγγελος, ό λα"βών τήν ψυχήν τοΰ άνθρώπου.” —
Άλλ’ αί στήλαι τοΰ 'Εσπέρου δέν έπιτρέπουσιν ήμΐν ίσως νά έξακολουθήσωμεν άντιγράφοντες τδ έν τφ Christ-College δξώνειον χειρό
γραφον, άλλως τε καί άρκούντως νομίζομεν έκ
τών ώδε παρατεθέντων άποσπασμάτων, έβεβαιώθησαν οί ήμέτεροι άναγνώσται περί τής σχέσεως
τοΰ έτοιμολόγου Παναγιώτου πρδς τδν πνευμα
τώδη αύτοΰ διάδοχον Κακαβέλλαν, ού τίνος τά
άνέκδοτα, ώς μήπω, δσον ήμΐν γνωστόν, γραφέντα, παρ’ άλλου τινός δεινότερου περί τά τοιαΰτα, έπεθυμοΰμεν νά ίδωμεν έν ταΐς στήλαις
τοΰ Εσπέρου άναγεγραμμένα.
Έν Γαλαζίψ κατά ’Οκτώβριον τοΰ 1882.

Νικόλαος Δόσιος
διοάκτωρ τής Φιλοσοφίας καί καθηγητής τοΰ
έν Γαλαζίψ Ελληνικοΰ ’Εκπαιδευτηρίου.

δέϊρα, είς ήν πάντα τά τδν Ωκεανόν διαπλέοντα πλοία, ιστιοφόρα τε καί άτμόπλοια, προσεγγίζουσι, τδ μέν δπως προμηθευθώσι νέας
τροφάς καί πόσιμον ύδωρ, τδ δέ δπως έφοδιάσωσι διά άνθράκων τάς άποθήκας αύτών. Δυσκόλως δύναται νά φαντασθή ό άνθρωπος ώραιοτέραν τοΰ κόσμου γωνίαν. Μακρόθεν ήδη ή
νήσος μέ τά κατάφυτα αύτής δρη, ών αί κορυφαί
ύψοΰνται φαλακραί είς τδν αιθέρα, καί μέ τάς
συσκίους αύτής κοιλάδας παρέχει Θέαν μαγευ
τικήν· δσφ δέ πλησιάζει τις τοσούτφ ζωηρό
τεροι εμφανίζονται αί Θαυμάσιοι αύτής καλλοναί.
Βαθμηδόν προκύπτουσι καί αί λευκαί οίκίαι τής
Φουγχάλης, τής πρωτευούσης τής νήσου, καί τό
έπί άποτόμου βράχου άνεγερθέν φρούριον καί
μακρότερον έπί έτέρου ύψώματος άρχαιότατον
μοναστήριον. Οί δέ περί τήν πόλιν λόφοι στέ
φονται ύπό χαριεστάτων έςοχικών έπαύλεων,
παρά τάς όποιας έκτείνονται αί άμπελοι, αί τδν
γενναΐον τής Μαδέϊρας οίνον παράγουσαι. Οί
κήποι δέ μέ τά διάφορα άνθη καί τά όπωροφύρα
δένδρα των καθιστώσι τήν δλην νήσον άληθή
έπίγέιον παράδεισον.
Μόλις άράξη τδ άτμόπλοιον κίνησις ζωηρά
παρατηρεΐται έν τφ λιμένι· λέμβοι καί άκάτια,
πρασίνφ κεχρωματισμένα χρώματι, περικυκλοΰσι
τδ πλοΐον, καί οί ήμίγυμνοι λεμβούχοι, ήλιοκαυμένοι καί ζωηροί τήν δψιν, προσκαλοΰσι διά
φωνών και έκφραοτικών χειρονομιών τους έπιβάτας είς άπόβασιν. Τίς θά ήτο τόσον άναίσθητος ώστε νά μή θέλη έστω καί έπί ώρας τινάς
μόνον νά πατήση τδ εύλογημένον έκεΐνο έδαφος;
Τίς δέν θά ήθελε, έστω καί έπί στιγμήν, νά
περιέλθη τήν μικράν έκείνην καί ύγιεινήν πόλιν,
έν ή τοσοΰτοι ήδη άσθενεΐς εύρον μακροχρονίων
νόσων θεραπείαν; Είς τήν προκυμαίαν περιμένουσι τούς ξένους ίπποι καί δνοι καί μικραί
άμαξαι, έν είδει καλάθων, συρόμεναι ύπδ βοών.
Τής άμάξης προπορεύεται συνήθως μικρός παΐς
προσκαλών τούς διαβάτας νά παραμερίσωσιν.
'Η πρώτη δδός, ήν άπαντα τις μετά τήν προ
κυμαίαν, είναι εύρεΐα λεωφόρος, ήν κοσμεί δι
πλή δενδροστοιχία καί περιστέφουσιν εκατέρωθεν
ώραΐαι οίκίαι προκύπτουσαι έν μέσφ καταφύτων
κηπαρίων. 'Η δδδς αυτή άγει πρός τήν άγοράν,
έν ή σωρηδόν κεΐνται αί έκλεκτότεραι όπώραι
καί τά ώραιότερα άνθη , μάλιστα έν ώρα έαρος
καί φθινοπώρου, καί δπου δλας σχεδόν άκούει
τις τάς εύρωπαϊκάς γλώσσας, προεξαρχούσης τής
πορτογαλλικής. 'Η άγορά αύτη καθίσταται έτι
ζωηροτέρα ένεκα τών έν αύτή είς πώλησιν έκτεθειμένων καναρίων, ψιττακών καί πιθήκων, ο"τινες διά τών μορφασμών καί τών φωνών των
δίδουσιν είς τήν άγοράν δλως ίδιάζοντα τύπον.
Ό έχων τόν άπαιτούμενον καιρόν νά διαμείνη
έπί τινας ήμέρας έν Μαδέϊρα, δέν πρέπει ν’
άποφύγη νά έπισκεφθή καί τδ ένδότερον τής
νήσου καί πρδ πάντων νά κάμη έκδρομάς πρδς
τούς λαμπρούς αύτής καταρράκτας, οιτινες διά
μέσου πυκνοτάτης φυτείας κατέρχονται ορμη
τικοί έκ [τών ύψωμάτων καί διαβρέχουσι τάς
εύφορους κοιλάδας. Ενα τών καταρρακτών τού
των παριστα καί ή ήμετέρα είκών, κατασκευασθεΐσα έκ φωτογραφίας.
‘0 άπαξ έπισκεφθείς τόν παράδεισον τούτον
Θέλει βεβαίως καθ’ δλον τόν βίον άνακαλεΐ είς
τήν μνήμην του τάς ώρας, άς διήλθεν έκεΐ έν
μέσφ τής θαυμασίας έκείνης φύσεως.

Η ΝΗΣΟΣ ΜΑΔΕΪΡΑ.
(Μετά είκόνος, δρα σελ. 196.) ·

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ.
[(Μετά εικόνων.)

Έν τφ μέσφ άπεράντου θαλασσίας έρήμου
κεΐται ώς δασις θελκτική ή εύθαλής νήσος Μα-

Έάν ήβέλομεή μόνον άναφέρει τά ,<5σα έγράφησαν
μέχρι τοΰοε περί Παλαιστίνης πολυσέλιδον έπρεπε νά
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σχηματίσωμεν κατάλογον. Τόσον πολύ ή χώρα αΰτη
ή άρχαία καί Ιστορική κινεί τό ένδιαφέρον όλου τοΰ
κόσμου· τόσον πολλήν παρέχει δλην τφ ιστοριοδίφη
και τφ άρχαιολογοΰντι. Δυστυχώς δμως δι’ ήμάς τούς
Ελληνας όλα σχεδόν τά συγγράμματα ταΰτα είσι γεγραμμένα ύπό ξένων καί έν γλώσση ξένη· ελληνιστί οδη
γόν τής Παλαιστίνης δυνάμεθα νά είπωμεν σχεδόν ότι
δέν έχομεν. Διό μετά πλείστης όσης εύχαριστήσεως άρχόμεΟα σήμερον τής δημοσιεύσεως έν τφ",Εσπέρψ’
άποσπασμάτων τινών συγγράμματος πλείστου λόγου
άξιου, τό όποιον λίαν έμβριθώς συνέγραψεν ό λόγιος
κύριος Ιωάννης Φωκυλίδης έν Ιερουσαλήμ, δστις
εύμενώς παρεχώρησεν ήμΐν τά πρωτόλεια.
Άναμφισδήτητον είναι δτι ούδείς δύναται καλλίτερον
νά περιγράψη χώραν ή ό κατοίκων διαρκώς έν αύτή
καί τά πάντα κατά βάθος γνωρίζων και διερευνών.
Κατά τοΰτο ή προκειμένη διατριβή ύπερτεοεΐ τών έν
ξέναις γλώσσαις γεγραμμένων· καθότι οί Εύρωπαιοι,
οί περί Παλαιστίνης γράφαντες, ή μόνον διαδατικώς ώς
περιηγηταΐ και ύπό τάς στιγμιαίας μόνον έντυπώσεις
έξήτασαν αύτήν, ή ύπό τής ποιητικής αύτών φαντασίας
παρασυρόμενοι ποίηυ-α μάλλον ή άληθή περιγραφήν
συνέταξαν, έν ψ ό ήμέτερος συγγραφεύς δ,τι άναφέρει
τό αναφέρει έξ ιδίας άντιλήψεως, διό καί ή έλαχίστη
αύτοΰ σημείωσις έχει τό κύρος τής αλήθειας καί
άκριβείας.
Έκφράζομεν ένταΰθα τώ κυρίψ Ιωάννη Φωκυ
λίδη τάς εύχάς ήμών, δπως συντόμως ίδωμεν τό δλον
έργον έκδεοομένον πρός φωτισμόν τών περί Παλαιστίνης
ένασχολουμένων καί τέρψιν τών άρεσκομένων είς τοιαύτας αναγνώσεις.
Σημ. τής Διευθύνσεως.
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νύμου, άθρόοι συνέρρεον ένταΰθα, ιδία δε άπδ
τοΰ μεγάλου Κωνσταντίνου, δπότε δ Χριστιανισμός
άνήλθεν έπί τοΰ θρόνου τών Καισάρων καί ή
'Ιερουσαλήμ έφαίνετο άναγεννηθεΐσα ώραιοτέρα
καί λαμπροτέρα ύπδ τήν εύλαβή τής αγίας
Ελένης πρόνοιαν καί έπιστασίαν.
"Εκτοτε δέ, καί μ’ δλους τούς φρικώδεις κιν
δύνους, ους συνεπήγετο ή περιήγησις αύτη, οί
Χριστιανοί, ού διέλιπον συρρέοντες ένταΰθα, δπως
γονυκλιτώς προσεύξωνται έπί τοΰ τάφου τοΰ
Σωτηρος τής άνθρωπότητος. Εκπληξιν τή άληθεία έμποιεΐ ό κολοσσαΐος άριθμός τών περιη

ΕΣΠΕΡΟΣ.
πλέοντας τά ύγρά κέλευθα τών ωκεανών τε καί
Θαλασσών, καί ύφισταμένους μυρίας κακώσεις
καί ταλαιπωρίας, δπως έπισκέψωνται, ού μόνον
τήν πόλιν ταύτην τοΰ Μεγάλου Βασιλέως έξ ής
έξελήλυΟε νόμος, άλλά καί αύτά τά άπώτατα
τής Παλαιστίνης σημεία, ίν’ άποποκομίσωσιν έν
τεΰθεν Θησαυρούς γνώσεων καί άνακαλύψεων,
τούς δέ ήμετέρους λογίους τής Ελλάδος, ήτις
σχετικώς μικρόν άπέχει έντεΰθεν, μεγίστην έπιδεικνυμένους άδιαφορίαν. Καιρός τέλος πάντων
ν’ άνανήψωσι καί οί παρ’ ήμΐν λόγιοι έκεΐνοι,
οιτινες είσίν ικανοί περί τά τοιαύτα καί παρ’
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περί τοΰ ορούς Σινά, τδ δέ τοΰ Βενιαμίν δέν
δύναται νά χρησιμεύση ώς πραγματικός όδηγδς
τών Αγίων Τόπων. "Ατε δή δυσκομίστου καί
σχοινοτενούς δντος, άπ’ αύτοΰ έλλείπει πρδς
ταύταις καί ή περιγραφή τών διαφόρου έποχής
άρχαίων μνημείων. Τήν έλλειψιν ταύτην Θεραπεύσαι βουλόμενος, συνέταξα κατά τδ μέτρον
τών άσθενών μου δυνάμεων σύγγραμμά τι περί
Παλαιστίνης πραγματευόμενον, σύν τή τοπογρα
φία καί τήν ιστορίαν καί άρχαιολογίαν αύτής
πραγματευόμενον, δυνάμένον οΰτω νά ικανοποίηση
μέν τήν εύλαβή περιεργίαν τών μακράν εύρι-

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

Πασών τών περιηγήσεων ή σπουδαιότερα καί
πλειστον τό ένδιαφέρον παντός Χριστιανού κι
νούσα, έστί άναμφηρίστως ή τής Παλαιστίνης.
Ένταΰθα ό μέν σοφός ευρίσκει πεδίον άχανές
τών ερευνών αύτοΰ, ό δε εύλαβής χριστιανός
άνά πάν βήμα καταλαμβάνεται ύπ’ άφάτου χα
ράς και συγκινήσεως, αύτόπτης γενόμενος τών
τόπων, είς ους τέως ήγετο έπί τών πτερύγων
τής φαντασίας του, έν οίς τοσαΰτα έπετελέσθησαν
μυστήρια, καί έξ ών έπέλαμψεν ή ήώς τοΰ
Εύαγγελικοΰ κηρύγματος, καί έγένετο ή παλιγ
γενεσία τοΰ κόσμου.
Έκ ταύτης τής χώρας ελαβον τάς έμπνεύσεις
των οί περί τόν Renan καί Strauss, δπως
στήσωσι τάς βαρείας έκείνας τηλεβολοστιχίας
κατά τοΰ χριστιανισμού, κάντεΰθεν δέ ήντλησε
τας έμπνεύσεις ή γλαφυρά καί εύλαβής τοΰ
διασήμου Chateaubriand άπολογητική γραφίς.
Ιδού δέ τί περί τής χώρας ταύτης γράφει·
"Έν Παλαιστίνη πλέον ή άλλαχοΰ ίσως λαμβάνομεν άφορμήν νά έπαναλαμβάνωμεν άληθώς
τούς εξής λόγους άρχαίου τινός. Quacumque
ingredimus, in aliquam Historiam vestigium
ponimus.” Περιηγουμένων ήμών έν τή Ίουδαία,
τό κατ’ άρχάς, μεγάλη άνία καταλαμβάνει τήν
καρδίαν ήμών, μεταβαινόντων ήμών άπδ έρημϊας
είς έρημίαν · τό διάστημα έκτείνεται άπέραντον
έμπροσθεν ήμών, κατά μικρόν δμως ή άνία αύτη
διασκεδαννυται καί ύφιστάμεθα τρόμον μυστικόν,
δστις άντί νά καταβάλη τήν ψυχήν, δίδωσι θάρ
ρος καί ύψοΐ τό πνεύμα. ’Όψεις παράδοξοι άποκαλύπτουσι πάντοθεν γήν, καλλιεργηθεΐσαν ύπό
Θαυμάτων. "Εκαστον όνομα έγκλείει μυστήριον.
"Εκαστον σπήλαιον άναμιμνήσκον τδ παρελθόν,
προλέγει τδ μέλλον, έκάστη κορυφή, άντηχεΐ
έτι ύπό τής φωνής προφήτου τινός, μαρτυροΰσι
δέ τό θαύμα χείμαρροι άποξηρανθέντες, βράχοι
διερρωγότες, καί τάφοι ήμιηνεφγμένοι. Ή δέ
έρημος φαίνεται έτι ένεά ύπδ τρόμου, εΐποι
δ αν τις, δτι δέν έτόλμησε νά λύση τήν σιγήν
έξ δτου ήκροάσατο τής φωνής τοΰ Αιωνίου.
Τοιαύτη χώρα ώφελε πάντως, άπ’ αύτοΰ τοΰ
θανατου τοΰ Ιησού νά κινήση τδ ένδιαφέρον
σύμπαντος τοΰ χριστιανικού κόσμου. Ούδέν θά
ήδύνατο νά ψυχράνη τόν ζήλον τών Χριστιανών,
οιτινες, κατα τήν μαρτυρίαν τοΰ πατρός 'Ιερω-
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γητών, δν άναγινώσκομεν έν τφ καταλόγφ τοΰ
Tobleg. Τανΰν δέ, δπότε δ άτμδς έκμηδενίζει
τάς άποστάσεις, προσεγγίζων πρδς άλλήλας τάς
χώρας τής ύφηλίου, καθ’ έκαστον ενιαυτόν πλή
θος περιηγητών τε καί προσκυνητών συρρέουσιν
ένταΰθα "ήυτε έθνεα μελισιάων άδινάων” δπως
οί μέν ίκανοποιήσωσι τήν εύλαβή αύτών περιεργίαν, οί δέ δπως πλουτίσωσι τήν φιλολογίαν
τοΰ έθνους είς δ άνήκουσιν.
Μόνοι ήμεΐς οί "Ελληνες, οιτινες ύπέρ πάν
άλλο έθνος κεκτήμεθα άριδηλότατα δικαιώματα
έπί τών τόπων τούτων, μόνοι ήμεΐς λέγω, έπεδείξαμεν άσύγγνωστον μέχρι τούδε ολιγωρίαν
πρδς αύτούς. Λυπηρόν τή άληθεία νά βλέπη
τις ξένους περιηγητάς έξ άπωτάτων χωρών, δια-

ών τοιαΰτα συγγράμματα άπεκδέχεται ή νεαρά
ήμών φιλολογία καί άρξωνται έρχόμενοι έν
ταΰθα τούλάχιστον φιλομαθείας ή περιεργίας
ΖάΡ'·ν·
,
Έκ τών πρώτων οιτινες έπλουτισαν την
νεαράν ήμών φιλολογίαν διά περιηγητικών τής
Παλαιστίνης, έννοώ έπιστημονικών, έστί δ ’Αρ
χιμανδρίτης κ. Βενιαμίν Ίωαννίδης δστις συνέ
γραψε τδ γνωστόν αύτού " Προσκυνητάριον τής
'Αγίας Γης” καί ό δύςποτμος Περικλής Γρηγοριάδης, δν τδ άμείλικτον τοΰ θανάτου δρέπανον
προώρως άφήρπασεν έν νεαρα ήλικία, καί δστις
συνέγραψε τήν λαμπράν έκείνην περί τοΰ όρους
Σινά συγγραφήν. Καί τδ μέν σύγγραμμα τού
μακαρίτου ΓΙερικλέους πραγματεύεται μόνον

σκομένων, χρησιμεύση δέ τοΐς ήμετέροις περιηγηταΐς καί ώς δδηγός.
Ίο σύγγραμμα τοΰτο, άγνοώ τίσι κρίμασι, δέν
ήδυνήθην μέχρι τούδε νά έκδώσω. ’Αρκετήν δμως
παραμυθίαν αισθάνομαι δημοσιευων άπδ σήμερον
έν τφ λαμπρφ περιοδικφ Έσπέρφ δίκην ballon
d’essai άποσπάσματά τινα έξ αύτοΰ δσον ένεστιν
έπίτομα.
Δημοσίως δ’ έκφράζω τάς ειλικρινείς μου
καί μυχιαίας μου εύχαριστίας τφ άξιοτίμφ καί
λογίφ συντάκτη τοΰ έν λόγιο περιοδικού κ. ΙΙερβάνογλου, δστις πάνυ εύγενώς άμα καί προθύμως
άνέλαβεν ού μόνον τήν δημοσίευσιν τών άπο
σπασμάτων τούτων, άλλά καί τήν καλλιτεχνικήν
κατασκευήν τών σχετικών εικόνων.
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Καλόν δέ νομίζω νά προτάξω τινά περί τής
φυσικής ιστορίας τής Παλαιστίνης, ληφθέντα έκ
τοΰ σύμπαντο; τοΰ Munk, προστιθείς κάγώ όσα
ές ιδίας πείρας γινώσκω.

ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ.

Εν τφ Δευτερονομίφ ό Μωΰσής έκφράζεται
ουτω περί Παλαιστίνης.
)
*
"'Η γή είς ήν είσπορεύη, έκεΐ κληρονομήσαι αύτήν, ούχ ώσπερ γή
Αίγύπτου έστίν, όθεν έκπορεύεσθαι έκεϊθεν, όταν
σπείρωσι τόν σπόρον καί ποτίζωσι τοΐς ποσίν
αύτών, ώσει κήπον λαχανείας. ΊΙ δέ γή, είς
ήν είσπορεύη, εκεί κληρονομήσαι αύτήν, γή
δρεινή καί πεδινή εκ τοΰ ύετοΰ τοΰ ούρανοΰ
πίεται δδωρ. (Δευτ. ια'. 10. 11.) Αί άνωμαλίαι αύται τοΰ έδάφους, έπιφέρουσι τήν ποικι
λίαν τοΰ κλίματος καί τής φυτείας. ’Εν τή
χώρα ταύτη, δύο μόνον ώραι τοΰ έτους ύπάρχουσιν, ή τών βροχών και ή τής ξηρασίας. Τό
έαρ διαρκεΐ άπό τών μέσων τοΰ Μαρτίου, μέχρι
τών μέσων τοΰ Μαίου. ’Απ’ άρχής δέ τοΰ
Μαΐου μέχρι τέλους τοΰ ’Οκτωβρίου, ό ούρανός
είναι σχεδόν ανέφελος. I Ιροσεγγίζοντος δέ τοΰ
βέρους, ΰψούται ομίχλη είς τά ορη, άλλ’ έν τφ
μέσω αύτοΰ έξαφανίζεται δλως, καί ή ατμό
σφαιρα είναι συνήθως καθαρωτάτη. Κατά τάς
θερινά; νύκτας, πίπτει δρόσος δαψιλής, ήτις παρίσταται έν τή Γραφή ώς μία τών μεγαλειτέρων
τοΰ ούρανοΰ ευεργεσιών. "Άνοιξόν μοι, άναγινώσκομεν έν τφ Άσματι (ε'. 9) άνοιξόν μοι,
ή πλησίον μου αδελφή μου, δτι ή κεφαλή μου
έπλήσθη δρόσου, καί οί βόστρυχοί μου ψεκάδων
νυκτός.” Αί βροχαί άρχονται ώς τά πολλά
περί τά τέλη ’Οκτωβρίου. Έν 'μέσω τοΰ χειμώνος, κατά Δεκέμβριον καί ’Ιανουάριον, αί βρο
χαί, γίνονται ίσχυρώτεραι, καί έπί υψηλών τό
πων λαμβάνουσι μορφήν χιόνος. Έκ πολλών
τής Γραφής χωρίων έξάγεται δτι ένιαχοΰ τής
Παλαιστίνης, τό ψύχος ένίοτε ήν λίαν δριμύ.
Ί ό τελευταΐον δέ δριον τών βροχών είναι ώς
έπί τό πλεΐστον ό ’Απρίλιος.
'Η πορεία τών άνεμων είναι τακτικωτάτη.
Περί τήν μετοπωρινήν ισημερίαν άρχεται πνέων
ό βορειοδυτικός άνεμος, δστις διαρκεΐ μέχρι τοΰ
Νοεμβρίου, άνταλλασσόμένος διά τοΰ άπηλιώτου.
Άπό δέ τοΰ Νοεμβρίου μέχρι τοΰ Φεβρουάριου,
έπικρατοΰσιν ό βορειοδυτικός ό ζέφυρος καί ό
λίψ. Οί τελευταίοι δύο καλούνται ύπό τών
’Αράβων πατέρες τών βροχών. Περί τον Μάρ
τιον αντικαθίστανται ύπό τοΰ νότου, καί τοΰ
όχληροτάτου ευρου, οιτινες πνέουσιν έπί δύο
ή τρεις ήμέρας, ή καί έπί μίαν εβδομάδα πολ
λάκις.
Τούτους διαδέχεται ό ζέφυρος, διαρκών μέχρις Αύγούστου. Ένώ δέ ό ζέφυρος καί ό λίψ
φέρουσι τήν βροχήν, ό νότος καί ό εύρος έκ
τών έρήμων έρχόμενοι, είσί θερμότατο· καί ξη-

*) Παλαιστίνην λέγοντες, έννοοϋμεν τήν μικρόν
έκείνην χώραν, ήν ορκησε άλλοτε ό Ίσραηλιτικός λαός,
έπεκτεινομένην μεταξύ της 3]" καί 33° βορείου πλά
τους καί 35" ανατολικού μήκους, καί περιλαμοάνουσαν
1300 λευγών τετραγωνικών έπιφάνειαν. Συγγραφείς
τινες βουλόμενοι νά άποδώσωσι πολιτικήν τινα σπουδαιότητα τή χώρα τών Εβραίων, έπεξέτειναν καθ'
υπερβολήν τά όρια αύτής, πλήν κεκτήμεόα αυθεντικήν
μαρτυρίαν καί Αξιόπιστου, τήν τού 'Ιερωνύμου, δστις
έν τή πρό; Δάρδανον αύτοΰ έπιστολή (ε’. 129) λέγει
δτι άπό τοΰ αρκτικού μέχρι τοΰ νοτίου ορίου, 100 ρωμ.
μιλίων διάστασις υπήρχε ήτοι 55 περίπου λευγών. ‘Ομο
λογεί δέ τούτο, καίπερ δεδιώς, μή παρασχή τοΐς έΟνίκοϊς άφορφήν βλασφημιών καί σαρκασμών κατά τής
έπηγγελμένης Γής “Pudet dicere latitudinem tenae
repromissionis ne ethnicis occasionem blaspbemandi
deilisse videamur.” ΙΙερί τών διαφόρων o’ αύτής ονο
μάτων καί τών ορίων ίδ. Musk Palest, ρ. 3.

ραίνουσι τά φυτά. Συχνάκις μετά τόν άπηλιώτην έπέρχεται ό βορράς.
Ή θερμοκρασία ύπόκειται είς μεγάλας παραλλαγάς. Π μεγαλειτέρα έν Ιερουσαλήμ θερ
μοκρασία είναι 33" τοΰ έκ. καί ή ταπεινότερα
2" 3, ή δέ μέση 17" περίπου. Κατά τάς άκτάς
τής Παλαιστίνης ή θερμοκρασία είναι μείζων,
μετριαζόμενη πως ύπό τής θαλασσίας αύρας.
Είς τήν κοιλάδα δμως τοΰ Ιορδάνου ή θερμο
κρασία είναι δλως διάφορος, ούσα παρεμφερής
πρός τήν τής Αίγύπτου.
Ό καύσων είναι μέγιστος ένταΰθα έν μέσορ
τοΰ θέρους. Κατά τόν ’Αμερικανόν LYNCH τήν
8 Μαίου το θερμόμετρου έδείκνυε 43" ύπό
σκιάν.
Ό σίτος είναι άφθονος έν Παλαιστίνη, οί
δέ Εβραίοι έκαλλιέργουν αύτόν μετά μεγάλης
ζέσεως. Ό Σολομών έδιδεν έκαστον ενιαυτόν
τφΧειράμ, βασιλεΐ τής Τύρου, σίτον καί έλαιον.
άντί τών κέδρων καί τών κυπαρίσσων, ας έλάμβανε
παρ’ αύτοΰ.
Μεταξύ δέ τών τροφίμων, απερ μετεκόμιζον
οΐ Έβραΐοι είς τάς αγοράς τής Τύρου ήν καί ό
σίτος. Στάχεις έτρωγον συνεχώς πριν ή ώριμάσωσι, στάχεις δ’ όπτοί εύρίσκοντο καί μεταξύ
τών προσφορών τοΰ ναού ώς άπαρχαι. 11 ζεα
εύρίσκεται καί τά νΰν έν Παλαιστίνη, έκ τίνος
δέ χωρίου τοΰ ΊΊσαΐου έξάγεται δτι έσπειρον
αύτήν είς τάς άκρα; τών αγρών. ΊΙ κριθή,
μικρόν ύπελήπτετο, έχρησίμευε δέ, ώς καί τανΰν,
πρός διατροφήν τών ίππων καί τών φορτηγών.
Π βρώμη καί ή σήκαλη είνε σπάνιαι.
II ορυζα καλλιεργείται μετά πολλή; έπιτυχίας παρά τήν Σαμαχωνίτιδα λίμνην. Καί έν
μέν τή Γραφή δέν γίνεται μνεία αύτής, τό
Ταλμούδ δμως γνωρίζει αύτήν ύπό τό δνομα
δρεζ (δρυζα). Ό κέγχρος (άραβ. δούρρα) είναι
κοινότατος, έκ τοΰ αλεύρου τοΰ όποιου οί Αραβες
κατασκευάζουσι πλακούντια. Εκ τών οσπρίων
ή Παλαιστίνη παράγει κυάμους καί φακάς.
Γνωστόν είναι δτι ό ΊΙσαΰ έπώλησε τά πρωτο
τόκιά του άντί τριβλύου φακών. Έν τή δευτέρα
τών Βασιλειών βίβλω γίνεται λόγος περί άγροΰ
πλήρους φακών, έν τή αύτή δέ καί περί κυάμων
καί φακών.
Οί Εβραίοι ήγάπων τά πράσα, τά σκόροδα
καί τά κρόμμυα, διά τήν στέρησιν τών οποίων
έλυποΰντο έν τή ερήμου μετά τήν ές Αίγύπτου
έξοδον. Οι Αιγύπτιοι δέν ήσθιον τά φυτά ταΰτα,
ατε οή θεοποιοΰντε; καί λατρεύοντες αύτά
*).
Οί σίκυοι (άγγούρια) καί οί πέπονες, παρίστανται έπίσης μεταξύ τών φυτών τή; Αίγύπτου,
ών τοσοΰτον ώρέγοντο οί Εβραίοι. Τά φυτά
ταύτα εύρίσκομεν, έν τε τή πρεσβυγενεΐ καί
έπιγενεστέρα Παλαιστίνη. Ό Ήσαΐας όμιλεΐ
περί τοΰ μελανθίου καί τοΰ κύμινού. Ό ’Ιησούς
μνημονεύει τοΰ ήδυόσμου καί τοΰ άνήθου ώς
φυτών, ών οί Φαρισσαΐοι άπέτιον τό δέκατον
καί άπερ έπομένους έκαλλιεργοΰντο.
Ιό σίνηπι, ώς φαίνεται, έκαλλιεργεΐτο έν
τοΐς κήποι;, ώ; ύπαγόμενον είς τό δέκατον.
Παρά τοΐς Ί’αβοίνοις το "κόκκος σινάπεω;”
μετέπεσεν είς παροιμίαν, πρός παράστασιν πράγ
ματος καθ’ υπερβολήν σμικροΰ. Τούτο δέ έξηγεΐ
τούς λόγους τοΰ Εύαγγελίου "εί εΐχετε πίστιν,
ώς κόκκον σινάπεω;.”
Μεταξύ τών φυτών, απερ αδξουσιν άνευ τί
νος καλλιέργειας, ύπάρχει είς μεγάλην έν τφ
Μωσαϊκού νόμφ σημασίαν ό ΰσσωπος.
Τό φυτόν τούτο, φιλεΐ έδαφος ξηρόν καί

*) Poituii et cepe nefas violare, ac frangere
inorsu.
O Sancta gentes, quibus haec nasciuitur in liortis
DUinina!
(Juv. Sat. 15. v. 9. 10.)
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πετρώδες, βλαστάνον έν μεσφ καί ερειπίων
ένίοτε.
Είς τούς ραντισμούς, καί είς πολλάς έξαγνιστικάς τελετάς ό Μωΰσής έντέλλεται νά μεταχειριζωνται τον ύσσωπον. Γνωστόν είναι
' ραντιεΐς με ύσσώπφ καί καθαοισθήσομαι.” ΊΙ
κάππαρις μνημονεύεται έν τώ Εκκλησιαστή, τά
νΰν δ’ ύπάρχει άφθονος. Τό ινδικόν λέγει ό
VOLNEY, αυξει άνευ τινός καλλιέργειας, παρά
τάς δχθας τοΰ ’Ιορδάνου καί έν Βασαί, καί δέν
άπαιτεΐ είμή μικράν φροντίδα όπως άποκτήση
τήν ποιότητά του. Τό σήσαμον εύρίσκεται
πανταχού, έξ ού κατασκευάζεται έλαιον. Ο
δόνα; (ή κάλαμος) αυξει πολλαχού τής Παλαιστί
νης, βπου ύπάρχουσιν υδατα, ιδία δέ παρά τάς
δχθας τοΰ Ιορδάνου καί τής λίμνης Μερώμ, έξ
ου άλλοτε οί αρχαίοι έποίουν περίφημα βέλη
(Plin. Hist. nat. (ί. 13.) παρά δέ τήν Σαμαχωνί
τιδα ύπάρχει ώς έν Βαβυλώνι παρά τόν Νείλον
καί πάπυρος. Έκ τών επιβλαβών ή πικρών
φυτών ή Γραφή μνείαν ποιείται τής άγριας
τολύπης, ήτις είναι είδος άγριων σικύων (cucumeres asinini,) τοΰ άψινθίου, οπερ παρά τοΐς
' Εβραίοι; συγγραφεΰσιν απαντάται συχνότατα ώς
τής δυστυχίας καί παντός οπερ είναι δυσάρεστου
καί επιβλαβές, τοΰ ζιζανίου (loliuni temuleiitum
ή έτησία τών βοτανικών μέθη) περί ού γίνεται
λόγος έν τω Εύαγγελίφ τοΰ Ματθαίου, καί οπερ
έπιφέρει σκοτοδινιάσεις. Ένταΰθα δέον νά
μνησθώμεν καί τής άμπέλου Σοδόμων, περί ή;
γίνεται λόγος έν τώ Δευτερονόμιο». Κατ’ Ίώσηππον, έν τοΐς περιχώροις τής Νεκρά; θαλάσσης,
εύρίσκετο καρπός τις έχων χρόαν όμοίαν τοΐς
έδοδίμοις, οστι; άνελύετο εί; καπνόν καί τέφραν,
άμα ήγγιζέ τις αύτόν.
Τινές άμφέοαλον περί τής ύπάρξεω; τοΰ
καρπού τούτου, έτεροι δέ, έν οίς καί ό Hasse 1quist, έξέλαβον αύτόν ώς τό Solanuin melongena τοΰ λινναίου, οπερ εύρίσκεται παρά τήν
θάλασσαν ταύτην καί οπερ είναι ένίοτε πλήρες
τέφρας. Οί κήποι τής Παβαιστίνη; ήσαν άλλοτε
πβούσιοι είς εύώδη άνθη, παντός είδους. "Βότρυς
κόπρου, λέγει τό ’Άισμα, (ε'. 14) άδελφιδός μου
έμοί έν άμπελώσιν Έγγαδί ’ Π κόπρος είναι
τό ύπό τών ’Αράβων Έλ-Χήνιος καλούμενον,
κοινότατου έν τε τή Παλαιστίνη καί τή Συρία.
Έβραϊστί το φυτόν τούτο καλείται Κόφερ. Είναι
δέ ή Lansenia inermis τού λινναίου, θάμνο;
έχων ύψος οσον άνάστημα άνθρώπου, καί ούτινο;
τά φύλλα δέν πίπτουσι τόν χειμώνα. Τά άνθη,
άπερ έκφύονται κατά τάς άκρα; τών κλάδων,
σχηματίζουσιν είδος βότρυος. Τό φυτόν τούτο
άπολαύει μεγίστης ύπολήψεως έν τφ κομμώ τών
ανατολικών γυναικών.
Τά φύλλα αύτού βρασθέντα έν τώ υδατι,
ξηρανθέντα δέ καί τριβέντα, παράγουσι κόνιν
τινά, δι ή; αί γυναίκες βάπτουσι τούς δακτύ
λους καί τάς τρίχας. Έν τώ Άσματι γίνεται
λόγος έπίσης περί τοΰ μανδραγόρα, οστις αύξάνει
άνευ τινός καλλιέργεια; έν Παλαιστίνη.
II Γένεσις (λ'. 14) γνωρίζει ήμΐν δτι άπό
τής εποχής ήδη τοΰ ’Ιακώβ, οί άνατολικοί λαοί
ύπελάμβανον τόν καρπόν τοΰ μανδραγόρου, ώς
φάρμακον κατά τής στειρώσεως, ή δέ δεισιδαι
μονία αύτη έτι καί τά νΰν έπικρατεΐ. Έκ τών
άνθέων τής Παλαιστίνης τά κυριώτερα είναι ό
ύάκυνθος, ό νάρκισσος, ή άνεμώνη, τά ρόδα, τά
ία καί τά γαρίφυλλα. Τά ρόδα ταύτα έβλάστανον έν τή έρήμφ πανταχού, βπου έπάτησεν
ή Θεοτόκος, φεύγουσα είς Αίγυπτον, έχουσι δέ
τήν ιδιότητα καί ξηρανθέντα ν’ άναθάλλωσιν
έμβαλλόμενα εί; ύδωρ. Ό R1TTEB άναφέρει
απόπειραν τινα, γενομένην μετά επτακόσια έτη.
είς έν τών ρόδων τών μετενεχθέντων έκ τής
Αγιας Γής έπί τών Σταυροφοριών καί διατη-
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ρουμένων ώς άγιων λειψάνων. Τανΰν ό όχλος
καλεΐ αύτό "χέρι τής Παναγίας”. Κατά τούς
τοκετού; αί μαΐαι έμβάλλουσιν αύτό εις τό ύδωρ,
πιστεύουσαι δτι μένοντο; αύτοΰ έν τώ ΰδατι ό
τοκετό; έσται ταχύς καί αίσιος. Τό βάλσαμον
τή; Παλαιστίνης ήν άλλοτε περίφημου. Ί) Πλίνιος λέγει "omnibus odoribus praefertus balsamuni, uui terrarum Judaeae concessuni”.
‘Ο Στράβωυ λέγει έπ’ ίσης οτι τό βάλσαμου
μόνον έν τοΐς κήποι; τή; Ιεριχώ εύρίσκετο.
Κατά Ιουστίνον δέ ήν έν τών κυριωτέρων τή;
Ίουδαίας προϊόντων. Πλήν πάντε; οί συγγρά
φει; ούτοι δέν έγίνωσκον τό τή; ’Αραβίας βάλ
σαμον. Δέον νά μή συγχέωμεν τό βαλσαμοφόρον τής Ίουδαίας δένδρον, οπερ είναι θάμνο;
έχων ένό; ή δύο πήχεων ύψο; (modica arbor
λέγει ό Τάκιτος) μετά τοΰ τή; Μέκκας έξικνουμένου είς ύψο; ροιάς. Τά βαλσαμοφόρα δένδρα
έκαλλιεργοΰντο έν δυσίν κήποι;, παρά τήν Ιε
ριχώ καί Έγγαδί.
Οί κήποι ούτοι καταστραφέντε; ύπό τών
Ιουδαίων, έπί τοΰ κατά Ρωμαίων πολέμου,
έκαλλιεργήθησαν ύπό τών τελευταίων.
Ιά
δένδρα ταΰτα έξέκρινον τό βάλσαμον κατα
Ιούνιον Ιούλιον καί Αύγουστον. Συνήγον δ
αύτό, ποιοΰντε; έντομά; έν τώ φλοιφ· πλήν
τό έργον τούτο, άπήτει πολλήν προσοχήν καί
δί αύτό έχρώντο τεμαχίω λίθου ή ύέλου. Ό
άραψ ιατρό; Άβοουλατίφ δίδωσι μακρά; λεπτο
μέρεια; περί τοΰ τρόπου τής συγκομιδής τοΰ
βαλσάμου· έπι τοΰ ΓΙομπηιου τό βάλσαμον τής
Ιεριχώ μετηνέχθη θριαμβικώς είς'Ρώμην. Έν
τή Γραφή πολλάκις ή γή Γαλαάδ μνημονεύεται
ώς παράγουσα βάλσαμον. Επειδή δέ οί 'Έλ
ληνες καί οί 'Ρωμαίοι συγγραφείς τιθεΐσι τά
βαλσαμοφόρα δένδρα έν τοΐς περιχώροις τή;
Ιεριχώ, τινές έξέλαβον τό βάλσαμον τή; Γα
λαάδ άντί τοΰ ελαίου τοΰ ζακκούμ (eleagnus
angustifolius τού Αινναίου), οπερ είναι ή μυροβάλανος τών άρχαίων. Τό δένδρον ζακκούμ,
οπερ καί τά νΰν ύπάρχει παρά τή Ιεριχώ, είναι
παρεμφερές πρό; κοκκυμηλέαν ό δέ καρπό;
είναι βάλανο; άνευ κάλυκος, ύπό τό κέλυφος
τής όποιας ύπάρχει κάρυον, έξ ού έξάγεται
έλαιον ώ; δραστικώτατον θεωρούμενου φάρμακον
τών πληγών ύπό τών ’Αράβων.
'Η Παλαιστίνη παρήγε τό λινόν, τήν κάνναβιν καί τον βάμοακα. Τό λινόν έκαλλιεργεΐτο
πρό τής έλεύσεω; τών Εβραίων οί δέ κατά
σκοποι, ούς ό Ιησούς τοΰ Ναυή έπεμψεν είς
Ιεριχώ έκρύβησαν ύπό τής 'Ραάβ έν τή λινοκαλάμη ήτις ήν έστοιβασμένη έπι τοΰ δώματος·
Προ τή; αιχμαλωσίας Βαουλώνο; δέν εύρίσκομεν
ενδείξεις βιβαίας φυτού τίνος νηματώδους έτερου
ή τό λινόν. Ή κάναβις έλκουσα τό γένος εκ
Περσίας, δέν έκαλλιεργεΐτο ύπό τών άρχαίων
Εβραίων. Ούδαμοΰ τής Γραφής γίνεται περί
αύτή; λόγος, άλλά τό Μισχύα ποιείται μνείαν
αύτής. 'Ο βάμβαξ είσήχθη πιθανώς έν Παλαιστίνη
έπί τών τελευταίων τοΰ ’Ιούδα βασιλέων. Τά
νΰν ό βάμβαξ καίτό λινόν καλλιεργούνται έπιτυχώς.
Κατά τό δεύτερον ήμισυ του ιζ'. αίώνο; έξήγον
έκ Παλαιστίνη; διά Μασσαλίαν 131 χιλ. λίτρα;
. βάμβακο; έτησίω; ώ; άναφέρει ό D. Aevieux.
Έν τή εύλογία ήν ό ’Ιακώβ, πριν ή άποθάνη
έδωκεν εί; τούς δώδεκα αύτοΰ υιούς, όμιλών περί
τού Ιούδα λέγει "Δεσμεΰον πρό; άμπελον τόν
πώλον αύτού καί τή έλικι τόν πώλον τή; όνου
αύτοΰ, πλύνει έν οίνο» τήν στολήν αύτοΰ καί έν
αΐματι σταφυλής τήν περιβολήν αύτοΰ”. Τής
Ίουδαίας ό οίνος ήν περίφημος· έν τή Ίουδαια
έκειτο ή κοιλάς Έσκώλ, έξ ής οί κατάσκοποι
τοΰ Μωϋσέως μετεκόμισαν τόν βότρυν τής στα
φυλής, δν έφερον δύο άνθρωποι. Ένταΰθα
εύρίσκοντο έπ’ ίση; αί άμπελοι Έγγαδί καί
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θαμναθά. Καί έπ’ αύτών τών Μωαμεθανών,
οιτινες δέν πίνουσιν οίνον, ή Παλαιστίνη κέκτηται άξιοσημειώτους άμπέλου;.
'0 οίνο; τής Παλαιστίνης ήν ώς τά πολλά
έρυθρός, έντεΰθεν δέ ή έκφρασις "αίμα σταφυλής”.
Τά νΰν έκ τών σταφυλών κατασκευάζουσιν οί
Γερμανοί οίνον, κατά τήν Εύρωπαϊκήν μέθοδον
καί οινόπνευμα ιδία οί Εβραίοι.

’Ώ! ναί, έκείνη έθανεν ή προσφιλή; παρθένος,
Καί μάτην πέριξ τήν ζητώ ώχρός, άπηλπισμένος,
Φλογών άρχαίων ερμαιον καί φάσμα παρ
ελθόντος . . .
Έκείνη νΰν δέν είσαι σύ ή παγερά καρδία,
ΊΙ κόρη ή έπίορκος, ή ζώσα άπιστία,
Ή πίπτουσα εί; τρυφηλά; άγκάλα; προστυχόντο; I

ΠΟΙΗΣΙΣ.

Άπέθανεν, άπέθανεν ή φίλη μου έκείνη!
Οί καστανοί της όφθαλμοί χαρίτων ήσαν κρήνη,
Άντενακλάτο δ’ έν αύτοΐς ψυχή άγνή, άδάμας ...
Είς γήν κακίας έμπλεων πλανήτης οδοιπόρος
’Ευχήν έζήτουν... Ί2 δυάς όμμάτων σελασφόρος,
Έν τέλει συνηντήθησαν έδώ τά βλέμματά μας ...

ΑΠΕβΑΝΕΝ!
’Έστω λοιπόν! '0 μελωδός διά παντός σ’άφίνει...
Άράν, ώ κόρη, κατά σοΰ τό στήθος του δέν χύνει,
Κύπτει καί δέχεται σιγών τό φοβερόν τό
τραΰμα . . .
ΊΙ σπαίρουσα καρδία του, ή κλαίουσα ψυχή του,
Έν ώ τό παν σβεννόεται καί φθίνει ή ζωή του,
Ιδού σιγοΰν· πλήξον αύτάς· δέν περιμένουν
θαύμα!

Άπέθανεν, άπέθανεν ή φίλη μου έκείνη!
θεέ. όποια βλέμματα ό όφθαλμό; τη; χύνει,
θεέ,πόσους τά χείλη της εκχέουν μαργαρίτας!...
Παραφρονώ ... Ποΰ είσαι νΰν ή εύχαρις παρθένος,
ΊΙν μαγικώς έλάτρευσα ώ; ψάλτη; εμπνευσμένος,
"II τι; τόν βίον μ’ ήδυνε μ’ άγγέλων ήδυτήτας;

Ναι, ναί, τό παν άπώλετο! καί σύ ή νέα Μούσα,
Ή έμμανώς έρώντά σε τόν ποιητήν ίδοΰσα,
ΊΙ μετ’ αύτοΰ συμπλεύσασα είς ούρανούς
αγγέλων,
Σήμερον πλήττεις άκαρδος καί πνεύμα καί καρδίαν
ΊΙ όλβον σύ μοιράσασα, μοιράζεις δυστυχίαν,
'Η παρελθόν φωτίσασα, συνέτριψας τό μέλλον!

Μακράν, μακράν, ώ ποιητά, είς τούρανοΰ τό δώμα!
Καί σ’ άναμένει!... Τό γλυκύ, τό θελκτικόν της
στόμα
Δέν σοί ώρκίσθη ή ζωήν ή θάνατον έγγύς σου;
Το παν, το παν δέν σ’ έδωκεν ή νέα της καρδία;
Το δάκρυ της δέν έρρευσεν έν πάση σου πικρία;
Είς παν τη; φίλημα θερμόν δένέτρεμ’ ή ψυχή σου;

”2! πώς τό παν παρήλθε! . . . φεΰ! τό κρίνον
έμαράνθη,
Μοίρα σκληρά έλάλησε, καί κρύος έλυμάνθη
Τυφών τήν εύτυχίαν μου, τά όνειρα τά τόσα ...
Κρύος τυφών άνήρπασε τήν φίλην μου παρθένον,
"Ητις έγγύς τη; λάτριν της μ’ έκράτει μαγευμένον,
"Ητις άπέθανεν, έμέ ένθέω; άγαπώσα!

"ΰ! ναί, εί; παν τη; φίλημα φλογώδες ή ψυχή μου
1 περφρίάία κ’ έστενεν, αύτήν οί όφθαλμοί μου
Μή αίφνης άπολέσωσι, θύμα τής γής τυφώνος ...
Οιμοι! ό κρύος έπνευσε τυφών τής μοχθηρίας,
Κ’ ή νεανίς, τό ίνδαλμα άγάπης θεσπεσίας,
Άπέθανεν, άπέθανε, καί κλαίω τώρα μόνος...

’Ώ! ναί, έκείνη έθανεν ή ουρανία κόρη,
"Ητις τόν νέον μελφδόν ήδέω; παρηγόρει
Βιοΰντα μέσω ψεύδεων, πλεκτάνηςκαί κακίας...
’Απεπτη, ναί, είς ούρανούς ό άγγελος έκεΐνος...
Οιμοι! έφυλλορρόησεν ό τρυφερός ό κρίνος,
Καί τ’ άρωμά του έλαβεν ή δρόσος τής
πρωίας . . .

Όχι, ποτέ! δέν είσαι σύ ό άγγελος έκεΐνο;
Σύ, κόρη έλαφρόπτερο; ή βλέπουσα πυρίνω;
Τούς πάντα; καί χαρίεσσα πρός πάντα; μειδιώσα.
Ί υχήν δέν βλέπω ούδαμοΰ, παντού δέ βλέπω σώμα·
Άδην παθών αντανακλά τό κεκμηκός σου όμμα·
£2! δέν ήγάπησε ποτέ ή πάντα; άγαπώσα!

Ούδέν έκείνης έμεινεν, ούδέν έκείνης μένει . . .
Καί τόρα κόρη παγερά, ψυχή πεπαγωμένη
Έκείνης τήν θεσπέσιον μορφήν περιεβλήθη·
Έκείνη; έν όνόματι τό σόμπαν καταστρέφει,
Άλλων μέ άνθη κεφαλά; κοσμεί καί περιστέφει,
Έπ’ άλλων στήθη λάμπουσι τά άκαρδά της
στήθη!

Άνόσιον κακούργημα καί αδου τεχνουργία! —
’Ώ! ναί, έκείνη έθανεν ή κόρ’ ή αίθερία,
Καί μετ’ αύτή; όλόκληρο; ό ούρανό; έσβέσθη ...
Έκείνη νΰν δέν είσαι σύ ή γαυριώσα νέα,
"Ητις, ένφ έγώ πονώ, χορεύτρια ώραία
Νά πέσ’ εί; άλλων φλογερά; άγκάλας δέν
ήοέσθη!
"Οχι, δέν είσ’ έκείνη, σύ ή εύθυμος νεάνις,
"Ητις έν σκότει πρό μικρού σκιρτώσα μ’έπεφάνης
Πρός τόν χορόν βαδίζουσα, θεά τών άποκρέω ...
Έκείνη όρκους ώμωσε μ’έμέ νά εύθυμήση,
"11 ν’άποθάνη μετ’ έμοΰ ή μετ’ έμοΰ νά ζήση . . .
’Εκείνη οΐμοι! έθανεν, έκείνην τώρα κλαίω!

"Οχι, δέν είσ’ έκείνη, σύ! ... Εί; ώρας άθυμίας
Έκείνη μοΰ κατέπαυε τό άλγος τής καρδίας
Μέ δύο λόγους τη; γλυκείς, μ’ έν βλέμμα
πλήρες πόνων . . .
’Εκείνη μέ έλάτρευε, μ’ έθώπευε, μ’ έκήλει,
Τόν ποιητήν ένέπνεε, τάς χεΐράς του έφίλει,
Τήν γήν έποίει κύκλφ του γήν θείων λαμπη
δόνων.

’Όχι, ποτέ! δέν είσαι σύ ή φίλη μου έκείνη!
Ούδέν έν σοί μέ συγκινεΐ, μ’ ελκύει, μέ ήδύνει,
Ούδέν έν σοί έρατεινον καί υψηλόν ευρίσκω. . .
Αγε, περίβλημα Αύγής, σύ Νύξ παθών, ένδύσου,
Καίναάκούσης μή φοβοΰ"Έπίορκ’, ένθυμήσου!”
Άφ’ ού έκείνη έθανε κ’ έγώ έγγύς της θνήσκω ...
Άπέθανεν, άπέθανεν ή φίλη μου έκείνη,
Καί ούρανόθεν πρός έμέ τάς χεΐράς της έκτείνει,
Κ’ έγγύς αύτής τόν μελφδόν καλεΐ ύπογελώσα . . .
Ψυχή άγνή καί εύγενής, ψυχή πεφιλημένη,
Ιδού έγώ! . . . Είς ούρανούς σφιγκτά συνηνωμένοι
Τής γής θά λησμονήσωμεν τά βάσανα τά τόσα.
Κλεάνθη; ΙΙαππάζογλης.

Τί ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΩ;

Αλλιώς ’μιλεΐ τό στόμα σου, κί άλλιώς τά δυό
σου μάτια ·
Αύτά χαρίζουν ’ς τήν καρδιά αγάπη κ’εύτυχία,
Κ’ έκεΐνο μέ τά λόγια του τήν κάνει δυό κομμάτια.
Τί νά πιστέψω άπ’ τά δυό; γιά πές μου, τί, Μαρία;
*
*
*
Κ’ έκείνη μ’ άποκρίθηκε· — "Μήν ψάλλεις
παραμύθια·
Τό στόμα λέει ψέματα, τά μάτια λέν άλήθεια!”
Γεώργιος Δροσίνης.
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ΤΟ 2ΤΜΠΛΕΓΜΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. (Είκών Γ'.)

[Άρ. 37.

Η ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΓΑΜΟΤ.

(Είκών Α'.)

ΤΟ ΣΤΑΙΠΛΕΓΜΑ ΤΟΤ ΔΙΟΣ. (Είκών Δ'.)
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Ο Β2Μ0Σ ΤΟΤ ΔΙΟΣ ΕΝ ΠΕΡΓΑΜΟ.

(Είκών Β'.)
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ΑΙ ΕΝ ΠΕΡΓΑΜΩι ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑI
ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ.
(Μετά έξ εικόνων, 8ρα σελ. 200 καί 201.)

Νΰν δτε αί σπουδαιότατοι Αρχαιολογικοί ανα
καλύψεις τής Περγάμου έτοπρθετήθησαν έν τφ
άρχαιολογιζφ τοΰ Βερολίνου Μουσείφ καί έξετέθησαν είς τήν θέαν και τήν έπίσκεψιν τοΰ
κοινού, κρίνομεν επίκαιρον νά ποιήσωμεν και έν
τφ "Έσπέρφ” βραχεΐαν αυτών μνείαν, παραθέτοντε; και εικόνας προς πλειοτέραν τοΰ πα
ρόντος άρθρου ήμών διαφώτιαιν. Τούτο δέ
τοσούτον προθυμότερου πράττομεν, καθ’ δσον αί
αρχαιότητες αυται, άνήκουσαι είς τήν έν τή
μικρά ’Ασία ελληνικήν τέχνην, δικαίως έφείλκυσαν τήν προσοχήν τών αρχαιολόγων και καλ
λιτεχνών, άν καί τά έργα ήναι κατά τι μετα
γενέστερα τών λαμπρών τής ελληνικής τέχνης
χρόνων.
Μέγας όφείλεται έπαινος τώ άόκνω αρχαιο
δίφη κυρίφ Καρόλο» Ουμαν, είς δν ανήκει ή
πρωτοβουλία τών ανακαλύψεων. Ό Ουμαν, μη
χανικός έκ τών δοκιμωτέρων καί ένθερμος τής
άρχαιότητος λάτρις, νοσήσας έν Βερολίνο» πρό
πολλών ήδη έτών ήναγζάσθη χάριν άναρρώσεω;
ν’ άναζητήση τό εύκραές τής μεσογείου κλίμα.
Έπί πολλούς μήνας διέμεινεν έν Σμύρνη, έν
Χίο» καί έν Σάμφ, καί έν τή τελευταία ταύτη
νήσο» άνέλαβεν άνασκαφάς έν τώ ναω τής ΊΙρας,
αιτινες έστέφθησαν διά αρίστου αποτελέσματος.
Προσεχώς θέλουσιν έκτεθή έν ίδ'.αιτέρω φυλλά
διο» τά κατά τήν άνασκαφήν τοΰ έν Σάμο» ναού
τής ΊΙρας. Έν έτει 1S64 ό Ουμαν περιήλθε
τήν Παλαιστίνην, έντεταλμένος νά μελετήση τό
σχέδιον γραμμής σιδηροδρομικής άπό Ίόππης
διά τής Ιερουσαλήμ είς τήν Τιβεριάδα λίμνην.
Ενταύθα συνέταξε χάρτην λεπτομερή τής δλης
II αλαιστίνης. Έν έτει 1807 μετέβη χάριν με
λετών είς τήν μικράν ’Ασίαν. Έν Περγάμω ό
όςυδερκής αύτού δφθαλμδς άνεκάλυψεν ύπό τά
παρά τών Βυζαντινών άνεγερθέντα δχυρώματα
ίχνη άρχαίων γλυφών. ’Αμέσως έπελήφθη τών
ερευνών καί καθόρισα; έεμάχιά τινα τών Ανα
γλύφων τούτων, τά όποια εύρίσκοντο κεκαλυμμένα ύπδ παχεϊαν στρώσιν κονιάματος, άπέστειλεν αύτά είς Βερολΐνον μετά λεπτομερούς έκ
θέσεως. ΊΙ πρωσσική Κυβέρνησίς, άναγνωρίσασα
τήν σπουοαιότητα τής άνακαλύψεως, έδωκε τώ
Ουμαν διαταγήν νά εξακολούθηση τάς έρεύνας,
καί ένήργησε ταύτοχρόνως παρά τή Πύλη τήν
άδειαν πρδς άνασκαφάς έν ΙΙεργάμφ. Δέκα ολό
κληρα παρήλθον έτη μέχρις ού άρχίσωσιν αί
άνασκαφαί, αιτινες άπέοησαν τοσούτον πλούσιοι,
ώστε έν διαστηματι 1 5 μηνών ό Ουμαν κατώρθωσε ν’ άποστείλη είς Βερολΐνον 470 μεγάλα
κιβώτια, ζυγίζοντα 7 χιλ. στατήρων, πλήρη Ανα
γλύφων. Αί δαπάναι, άς ή πρωσσική Κυβέρνησίς
είχεν βρίσει είς μόνον 4 χιλ. φράγκων, άνήλΟον
ήδη είς 200 χιλιάδας. Ί α κιβώτια μετενεχθέντα
έν Βερολίνο» ήνοίχθησαν παρά τοΰ διευθυντοΰ
τών γλυπτικών έργων, καθηγητοΰ κυρίου ’Αλε
ξάνδρου Cokze, δστις καί προέβη είς τακτοποίησιν τοϋ περιεχομένου, ήδη δέ πρόκεινται τά
άρχαΐα ανάγλυφα έν δλη τή μεγαλοπρεπείς των
είς τήν θέαν τοΰ κοινού.
Τά γλυπτικά ταΰτα έργα, τά όποια είναι
άρκούντως ήκρωτηρίασμένα, άπετέλουν τήν διακόσμησιν έκτεταμένου οικοδομήματος άνεγερθέντος έν τή Άκροπόλει τής Περγάμου. Πι
θανόν είναι δτι τδ οικοδόμημα τοΰτο έκτίοθη
ύπδ τοΰ βασιλέως Εύμένους Β'. (179 —159
πρ. Χρ.), καί δτι ήτο υπαίθριος βωμός, άφιερωμένος τή προστάτιδι τής Άκροπόλεως Οεα, τή
νικηφόρφ 'Αθήνα καί τφ πατρί αύτής, τφ Διί,

·

περί ού οί Περγαμηνοί έσεμνύνοντο οτι έγεννήθη
έν τή Άκροπόλει αύτών. ("Ορα εικόνας Α'.
καί Β'.) Έπί μεγάλης βάσεως τριάκοντα μέτρων
εμβαδόν έχούσης ίστατο ό βωμός, πρδς δν άνήρχετό τις διά μεγάλης μαρμάρινης κλίμακος. Ό
υπαίθριος ούτος βωμός είχεν ύπεράνω αύτού
στέγασμα στηριζόμενον έπί κομψών κιόνων ιω
νικού ρυθμού. Περί τά θεμέλια έπί τών τεσ
σάρων πλευρών εύρίσκοντο τά άνάγλυφα, διακοσμοΰντα τήν μεγάλην βάσιν. ΊΙ παράστασις
αύτών ήτο, ώς τοΰτο τρανώς άποδεικνύεται, ή
Γιγαντομαχία. Κάτωθεν έκάστου προσώπου
ύπήρχεν έγκεχαραγμένον τδ όνομά του. Τά
πλεϊστα τών ονομάτων είσίν έξηλειμμένα, άλλ’
ώς πρδς τά πρόσωπα τών θεών εύκόλως ταΰτα
έκ τής παραστάσεως άναγνωρίζονται · δυσκολώτερον δμως άποβαίνει τοΰτο ώς πρδς τά πρό
σωπα τών γιγάντων. Έν ω ή άρχαιοτέρα ελ
ληνική τέχνη παριστα ήμΐν τοΰς γίγαντας ώς
εντελώς άνθρωπίνως έξωπλισμένους πολεμιστάς,
τά άνάγλυφα τής Περγάμου διαφοροτρόπως τοΰς
παρουσιάζουσιν. Καί ποτέ μεν τά. σκέλη καταλήγουσιν είς σώματα οφεων, ποτέ δέ έχουσι
μορφήν καθ’ δλα άνθρωπίνην· έδώ μέν παρί
στανται οί γίγαντες ώς νέοι, έκεΐ δέ ιός άνδρες
πωγωνοφόροι· έδώ μέν είσί γυμνοί, προφυλαττόμενοι διά δερμάτων καί έκσφενδονίζοντες λί
θους, έκεΐ δέ φέρουσι πανοπλίαν, καί άλλοτε
τέλος είναι έντελώς γυμνοί. Κάτωθεν τών βνομάτων τών γιγάντων ήσαν έγκεχαραγμένα τά
βνόματα τών κατασκευασάντων τά άνάγλυφα
τεχνιτών. Δυστυχώς καί τά ονόματα ταΰτα
είναι σχεδόν έντελώς έξηλειμμένα, δπερ διά τήν
ιστορίαν τής τέχνης είναι μεγάλη άπώλεια.
Ενταύθα δέν θέλομεν εκθέσει τά καθ’ έκαστο
τών σπουδαίων τούτων παραστάσεων, διότι τούτο
ήθελε περιπλέξει ήμάς είς έκτεταμένην αρχαιο
λογικήν πραγματείαν, ήν δ χώρος τοΰ ήμετέρου
φύλλου δέν έπιτρέπει. Περίοριζόμεθα επομένως
νά είπωμεν ολίγα τινά περί τών δύο κυριωτέρων
παραστάσεων ή συμπλεγμάτων, τής παραστάσεως
δηλ. τού Διό; καί τής ’Αθήνας.
Γδ πρώτον σύμπλεγμα (είκών Γ’.) παρουσιά
ζει ήμΐν τδν νεφεληγερέτην Δία, τδν πατέρα
άνδρών τε θεών τε, δστις διά τής άριστερα; σείει
τήν αιγίδα, ύπό τήν όποιαν πίπτει νεκρός γίγας,
πληγείς, ώς φαίνεται, κατά τδν ώμον. Κρατών
τον κεραυνόν του έν τή δεξιά ό Ζευς σκοπεύει
κατά στιβαροΰ καί ρωμαλέου γίγαντος, δστις
στρέφων ήμΐν τα νώτα εκτείνει τήν διά δέρματος
προφυλαττομένην άριστεράν αύτοΰ χεΐρά κατά
τού θεού ώς άσπίδα, καί διά τής δεξιάς κρατεΐ
τεμάχιον βράχου, έτοιμος ών νά τδ ρίψη κατ’
αύτού. 11 αύτή παράστασις, άναμφισβητήτω;
άπομίμησις αύτής τής έν ΓΙεργάμφ, ευρηται καί
εν ρωμαΐκω άναγλύφο», διατηρούμενο» έν τφ
Μουσείφ τού Βατικανού. Τά όξέα ώτα τοΰ
γίγαντος, δίκην ώτων ζώου, έπαυξάνουσι τδν
χαρακτήρα τής άγριότητος. Τδ σώμα του κα
ταλήγει είς δύο οφεις, είς τδ στόμα τού ένός τών
οφεων τούτων ό άετδς τοΰ Διδς έμπήγει άνωθεν
τοΰς δνυχάς του. Πρδς τδ Αριστερόν τοΰ συμ
πλέγματος μέρος ύπάρχει γίγας ώπλισμένος διά
ξίφους καί άσπίδος καί κατακείμενος ■ υψών τήν
κεφαλήν του τείνει ικετευτικώς τήν άριστεράν
χεΐρά του, πειρώμένος νά στηριχθή έπί τοΰ
δεξιού βραχίονος· ό κεραυνός τφ διεπέρασε τήν
κνήμην.
Τδ δεύτερον σύμπλεγμα (είκών Δ'.) πα
ρουσιάζει ήμΐν έν μέσφ τήν ’Αθήναν, τήν
κόρην τοΰ Διός, ούχί ώς συνήθως πολεμούσαν
μέ τδ δόρυ, άλλ’ όρμώσαν καί σύρουσαν έκ τής
κόμης νέον, εύειδή καί πτερωτόν γίγαντα.
Επίκουρος τής θεάς έρχεται ό ίερδς όφις, δστις
περιτυλίξας τοΰς βραχίονας καί τά σκέλη τού
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πεσόντος, καταφέρει αύτώ είς τδ στήθος τήν
θάνατηφόρον πληγήν. Τρόμος καί οδύνη κατασπαράττουσι τδ σώμα τού ήττηθέντος. ’Οφθαλ
μοφανής είναι ή σχέσις τής παραστάσεως ταύτης
πρδς τήν γνωστήν παράστασιν τοΰ Λαοκόοντος.
Δεξιόθεν ΐπταται ή θεά τής Νίκης διευθυνομένη
πρδς τήν Αθήναν, όπως τήν στέψη. Κάτωθεν
οέ ύψοΰται έκ τής γής ή μήτηρ τών γιγάντων,
ή Γαΐα, ή σύζυγο; τοΰ Ούρανοΰ, ήτις ικετευτι
κώς ύψοΐ τοΰ; δύο βραχίονα; της καί βλέπει
πρό; τήν ’Αθηνάν.
Ολα τά τμήματα, τά άποτελοΰντα τά συμ
πλέγματα ταΰτα, εύρέθησαν κατά τά; άνασκαφάς
πλησίον αλλήλων κείμενα, καί χρησιμεύσαντα
εί; τά δχυρωματικά έργα, τά όποια οί Βυζαντινοί
άνήγειρον έν Περγάμω.
Έκ τών δύο μεγαλειτέρων εικόνων ήμών ή
μέν (Είκών Α'.) παριστα τδ έν Περγάμφ Αμφι
θέατρο·/ καί τήν άκρόπολιν, ένθα εύρίσκετο ό
βωμός, ή δέ (είκών Β'.) τά θεμέλια τοΰ βωμού
τοΰ Διός, δπως εύρίσκοντο κατά τάς γενομένα;
άνασκαφάς.
Ιών δύο άνω ρηθέντων συμπλεγμάτων έπεξειργάσθη ό καθηγητή; ToNDEUH μικρά; Απο
μιμήσεις (μήκους μέν 45 έκατοστομ. υψους δέ
25) συμπληρώσας λίαν έπιτηδείως τά έλλείποντα
μέρη τών γλυφών. Τά ουτω συμπληρωθέντα
άνάγλυφα έξ ορειχάλκου, έκ μίγματος ήλέκτρου
καί έκ γύψου πωλεϊ τό πασίγνωστου πλαστικόν
κατάστημα τών άδελφών Μιχέλη έν Βερολίνφ
(Gebriider Micheli. Berlin. Unter den
Linden 12). Αί απομιμήσεις αυται λίαν καλ
λιτεχνικοί; έκτελεσθεΐσαι δίδουσιν Ακριβή ιδέαν,
έν σμικρφ εννοείται, τών πρωτοτύπων παρα
στάσεων.

01 ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΟΙ.
(Μετά εικόνων, 8ρα σελ. 204.)

Οι τροχιόδρομοι είναι έφεύρεσις νεωτάτη,
μόλις προ ολίγων έτών ζαταστασα πάγκοινο;.
[Ενταύθα επιτραπήτω ήμΐν νά κάμωμεν μικράν
φιλολογικήν παρέκβασιν. Ώνομάσαμεν τά λε
γάμενα velocipedes τροχιοδρόμους μετά
τίνος ενδοιασμού, συλλογιζόμενοι δτι ίσως όρθίτερον θά ήτο νά μεταχειρισθώμεν τήν λίςιν
δικυκλον (bicycle). Άφίνομεν επομένως εις
τοΰς ευμενείς άναγνώστας τήν εκλογήν τής
λέςεως].
Κατ’ άρχάς μέν οί τροχιόδρομοι ήσαν άπλοι,
συγκείμενοι έκ δύο παραλλήλων τροχών όπισθεν
καί ενός τροχού έμπροσθεν δίκην πηδαλίου ή
οδηγού. Βαθμηδόν δέ έγένοντο τροποποιήσεις
καί βελτιώσεις καί οί τρεις τροχοί περιωρίσθησαν εις δυο μόνον σήμερον τέλος τά είδη αύτών
επολλαπλαστάσθησαν καί έγενικεύθησαν, καί καθ’
εκαστην έπερχονται νέαι τροποποιήσεις καί
βελτιώσεις. Αί δύο ήμών εικόνες παριστάνουσι
τροχιοδρόμους νεωτάτη; έφευρέσεω;· ή πρώτη
τροχιόδρομον οικογενειακόν, έν χρήσει προ πάντων
έν ταΐς Ίνδίαις, δπου οί Άγγλοι Αξιωματικοί
εξέρχονται έπ’ αύτοΰ είς περίπατον μέ τάς
οικογένειας των ή δεύτερα δέ λέμβον τροχιαδρομικήν αμερικανικής έφευρέσεω; χρησιμεύουσαν
εις διαπλουν μικρών λιμνών χάριν διασκεδάσει»»;.
ΊΙ λέμβος αύτη, συγκειμένη κυρίως έκ δύο
παραλλήλως τοποθετημένων λέμβων, είναι χαριεστάτη τδ σχήμα· ό μηχανισμός της καλύ
πτεται ύπδ τών πτερύγων κύκνου μεγάλου,
κατέχοντο; τδ όπισθεν τής λέμβου. Ή λέμβος
εχουσα μήκος 23 περίπου ποδών είναι έλαφροτάτη καί ώς έκ τούτου κινείται μετά καταπληκτι
κής ταχύτητος. Έν ήμέραις έορτών πλήθος
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τοιούτων τροχιοδρομικών πλοιαρίων διασχίζουσι
τά ήσυχα τών αμερικανικών λιμνών υδατα καί
χρησιμεύουσιν είς τερπνοτάτην καί Αναπαυτικήν
διασκέδασιν. .

0 ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΡΡΕΝ.
(Διήγημα έκ τοΰ Γαλλικού.)
— Πρέπει ν’ Αναχωρήσω, καί ν’ Αναχωρήσω
τδ ταχύτερον. Έννοώ δτι έπώλησεν ή δυστυχής
καί τδ ώρολόγιον της έν κρύπτω. Εργάζεται
άπδ πρωίας μέχρις έσπέρας- άλλά πώς νά έπαρκέση ή βελόνη γυναικός είς συντήρησιν δύο αν
θρώπων; — ’Έπρεπε ν’ Αναχωρήσω πρδ πολ
λού'. . . . Άλλά πού νά μεταβώ; άνευ χρη
μάτων, άνευ οικογένειας, άνευ φίλων! Πώς νά
κατορθώσω τί έν τφ κύκλφ έκείνφ, έν φ ούδέ
ποτε έζησα, έν φ είμί τόσον άπειρος δσον τδ
άρτιγέννητον βρέφος; . . . Άδιάφορον! θ’ Ανα
χωρήσω, καί άν πρόκηται νά οδοιπορήσω ζητών
έλεημοσύνην . . . Καί άν πρόκηται ν’ άποθάνω τής πείνης, 0’ Αναχωρήσω.
Τοΰς λόγου; τούτους έπρόφερεν έν έτει η'·
τής δημοκρατίας ό πρώην έφημέριος μικρού τί
νος χωρίου έν τφ πενιχρφ αύτοΰ δωματίφ οικίας
έν Διζώνι, ήτις ίσως μέχρι σήμερον ύπάρχει.
Ό Μιχαήλ ΓΙερρέν, ού ό μέχρι τούδε βίος ήτο
αφιερωμένος είς τδ εύεργετεΐν τδν πλησίον, είς
τδ προσεύχεσθαι καί είς τό καλλιεργεΐν τό μι
κρόν αύτοΰ κηπάριον, είχεν αίφνης έκδιωχθή
έκ τού Ασύλου, ένθα έπί είκοσι καί δυο δλα
έτη διήγε βίον ήσυχον καί γαληνιαΐον. Στερη
θείς τοΰ γλίσχρου αύτοΰ μισθού, καταδιωχθείς
δε καί ύπό τινων τών πρακτόρων και δπαοών
τής δημοκρατικής κυβερνήσεως, ύποπτος είς
πάντα; καθιστάς, ό πτωχός ίερεύς είχε περιπλανηθή άπδ χωρίου είς χωρίον, ποτέ μέν δπως
άποφύγη τήν φυλάκισιν, ποτέ δέ δπως προσφύγη
είς τήν αγάπην καί φιλίαν καλών τινων άνθρώ
πων, ών τήν εύγνωμοσύνην είχεν έλκύσει έν
ήμέραις εύτυχεστέραις. Πρό ενός έτους κατφκει
έν Διζώνι, ένθα μετέβη πρδς τήν Αδελφήν του,
τδ μόνον στήριγμα τό όποιον τφ ύπελείφθη έν
τώ κόσμφ.
ΊΙ Μαγδαληνή είχε μεταβή είς Διζώνα έπί
σκοπφ ν’ άνεύρη Αρχαίας τινάς φίλα; της καί
νά ζήση έκ τής έργασίας τών χειρών της. Βαθ
μηδόν αί παραγγελίαι τη; ηυξησαν καί έπαρκώ;
άντεμοίβοντο· άλλ’ δτε δ καλό; έφημέριος,
πεισθείς έκ τών προτροπών της, μετέβη πλησίον
της καί κατέλαβεν εν τών δύο μικρών δωμα
τίων, τά όποια αυτή έκάλει τήν οικίαν της, ή
Μαγδαληνή ένόησεν άμέσως, δτι άνήρ έν δλη
τή ρώμη τής Ανδρικής ήλικίας διατελών πολύ
εύκολώτερον οίκονομεΐται ώς πρδς τήν κατοικίαν
ή ώς πρδς τήν τροφήν. Άλλά κατ’ ούδένα λό
γον δέν έτόλμα νά δείξη είς τδν αγαπητόν της
Μιχαήλ ούδέ ίχνος Ανησυχίας περί τοΰ μέλ
λοντος αύτών. '0 άκούων αύτήν αδουσαν δταν
είργάζετο, ό βλέπων αύτήν προετοιμάζουσαν τήν
τράπεζαν καί προσκαλοΰσαν τδν Μιχαήλ μετά
εύθύμου μειδιάματος, θά έλεγε πάντως· Ιδού
γυνή εύτυχής! Καί δμως τήν νύκτα, μόλις ή
Μαγδαληνή Απεσύρετο είς τδν κοιτώνα, της καί
.. έπείθετο δτι δ άδελφός της έκοιματο, συλλο
γισμοί σκοτεινοί καί μελαγχολικοί κατελάμβανον
τήν ψυχήν της. Βραδύτης περί τήν πληρωμήν
πελάτιδος, μικρά Αδιαθεσία ήρκουν νά ρίψωσιν
αύτήν είς τδ βάραθρον τής δυστυχίας. Εκτός
τούτου καί ή ήλικία έπροχώρει· ήτο γυνή πεν
τηκοντούτης σχεδόν, νεωτέρα τοΰ άδελφοΰ της
κατά δύο μόνον έτη. ΊΙ ορασίς της ήλαττοϋτο
ήδη, καί ίσως μετ’ δλίγον ούδέ Οά ήτο πλέον
εις κατάστασιν νά ράπτη . . . Μάτην έπρο-

ΕΣΠΕΡΟΣ.
σπάθει ή ταλαίπωρος Μαγδαληνή ν’ άποδιώξη
τοΰς θλιβερού; τούτους συλλογισμούς· πολλάκις
ό άνατέλλων ήλιος φωτίζων τδν κοιτώνα της
προσεκάλει αύτήν είς τήν έργασίαν, έν φ αΰτη
ούδέ το δμμα της είχε κλείσει καθ’ δλην τήν
νύκτα.
Άφ’ έτέρου καί ό Μιχαήλ Περρέν, μέ δλας
τά; προσπάθειας τής άδελφής του να τφ Αποκρύψη τήν Αλήθειαν, ειχε ταχέως εννοήσει τό
δύσζολον τής θέσεως. Άμέσως δέ ήρξατο φροντίζων πεοί έογασίας. δπως καί αύτός πρόσθεση
τι είς τδν Ανεπαρκή τοΰ οίκου προϋπολογισμόν.
Άλλ’ ή Μαγδαληνή άπέκρουε παν ο,τι δέν συνήαε πρδς τήν Αξιοπρέπειαν τοΰ Αρχαίου εφη
μερίου. 'Έν μόνον τών διαφόρων σχεδίων του
είχε λάβει τήν συγκατάθεσίν της· επέτρεπε δηλ.
είς τδν Αδελφόν τη:, οστις είχε κάμει καλάς
σπουδάς, νά δίδη μαθήματα ελληνικής και λα
τινικής γλώσσης, ζαί είς τοΰτο μάλιστα συνετέλει καί αύτή παρακινούσα τάς γνωρίμους οικο
γένειας νά προσλάβωσι διδάσκαλον τών γλωσσών
τούτων τδν Μιχαήλ Περρέν άλλ’ είτε διότι οί
κάτοικοι τής Διζώνος όλίγον περί τών άρχαίων
έφρόντιζον, είτε διότι αί γνώσεις έφημερίου μι
κρού χωρίου δέν ένέπνεον ικανήν εμπιστοσύνην,
μάτην ή Μαγδαληνή μετεχειρίζετο δλην τήν
εύγλωττίαν της πρδς σύστασιν τοΰ αδελφού της.
— Καί όμως είναι ίκανώτατος, έλεγεν ή Μαγ
δαληνή, ήθελον νά τόν έβλέπετε έν τφ οίζφ·
ούδέποτε άναγινώσζει άλλο τί ή έλληνιζα και
λατινικά· άλλ’ αν δέν θέλετε, άς τ’ άφήσωμεν.
Καί βαθεΐς στεναγμοί έπεσφράγιζον έκάστοτε τά;
προτροπάς καί συστάσεις ταυτας.
Ό καλός έφημέριος κατορθώσα; νά διασώση
έζ τοΰ ναυαγίου τδν "Ομηρον ζαί τδν Ί άκιτόν του,
αύτοΰ; τοΰς δύο συγγραφείς είχε καί πιστούς
συντρόφους του. Διάγων βίον ήσυχιότατον, όσακις ό καιρός δέν τφ έπέτρεπε νά κάμη μοναχικόν
περίπατον, έκάθητο καί άνεγίνωσζε, καί άπδ
ένός έτους ή μόνη φωνή, ήν ήκουεν, ήτο ή
φωνή τής άδελφής του. Έ’ς έκ τούτου καί ή
πρδς τήν Μαγδαληνήν Αγάπη του ήτο μεγίστη,
είς τρόπον ώστε νέον Αποχωρισμόν έθεώρει ώς
Αληθές δυστύχημα. Ανυπομόνως καί έν ανη
συχία έπερίμενεν έκάστοτε τήν έπιστροφήν τής
Μαγδαληνή;, οσάκις αύτη έξήρχετο έπί τή έλπίδι νά τφ εύρη μαθητήν άλλά πρδ πολλοΰ
πλέον είχε παύσει νά τή άπευθύνη έρώτησιν,
ήν τοσάκις είχε παρακολουθήσει άπάντησις λυπηοά. "Αμα δέ τήν έβλεπεν άποθέτουσαν τδ
έπανωφόριόν της καί άναλαμβάνουσαν τήν έρ
γασίαν της, ό Μιχαήλ έλεγε καθ’ εαυτόν· Πρέ
πει ν’ Αναχωρήσω! Τέλος οέ ή πώλησις τοΰ
ώρολογίου της ώρίμασεν, ώς είδομεν Ανωτέρω,
τήν άπόφασίν του.
Είχε λοιπόν ορίσει τήν έρχομένην έβδομάδα
νά έκτελέση τδν πικρόν Αποχωρισμόν, δτε πρωίαν
τινά ή Μαγδαληνή έπέστρεψεν είς τήν οικίαν
περισσότερον τοΰ συνήθους συλλογισμένη. 'Ο
Μιχαήλ, βεβυθισμένος είς τάς σκέψεις του, δέν
είχε κατ’ άρχάς παρατηρήσει τοΰτο. Ή Μαγ
δαληνή έκάθησε παρά τδ παράθυρον καί είργά
ζετο, έν φ ό έφημέριος, καίτοι κρατών είς χεΐ
ρά; του βιβλίον Ανοικτόν, έσυλλογίζετο τινι τρόπφ
ήθελε ζήσει άφ’ ού άπεχώρει τού μόνου ύπολειφθέντο; αύτφ Ασύλου.
— ‘Τί δυστυχία, οί Παρίσιοι νά ήναι τόσον
μακράν! έπανέλαβε δίς ή Μαγδαληνή χωρίς
ίσω; νά έννοήση δτι ώμίλει δυνατή τή φωνή.
Τέλος ό Μιχαήλ δψωσε τήν κεφαλήν του.
— Διατί λέγεις τοΰτο, άδελφή μου; Διατί
έπεθύμεις ή πόλις τών ΙΙαρισίων νά ήτο πληστεστέρα;
— Διατί; Τοΰτο Απαιτεί μεγάλην έξήγησιν
καί σΰ άναγινώσκεις.
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— Λέγε, λέγε, έξηζολοΰθησεν ό έφημέριος
άποθέτων τδ βιβλίον έπί τής τραπέζης.
— "Εμαθά τι τόσον περίεργον, τόσον κατα
πληκτικόν . . . Πρέπει νά όμολογήση τις δτι
εί; τόν κόσμον ύπάρχουσιν άνθρωποι πολύ τυχηροί.
— "Οχι ήμεΐς βέβαια, είπεν ό Μιχαήλ
στεναζων.
— "Οχι, συμφωνώ· άλλ’ ό Αρχαίος συμμα
θητής σου, ό Εύγένιος Καμΰ. ΊΙξεύρεις δτι
μετέβη είς Παρισιού; διά νά εύρη θέσιν; At!
λοιπόν, αύτδς έπέστρεψεν έδώ έξασφαλίσας έαυτώ
θέσιν δύο χιλιάδων φράγκων.
— θέσιν δύο χιλιάδων φράγκων! άνέζραξεν
ό καλός έφημέριος. “Εχεις δίκαιον, άδελφή,
νά λέγη; δτι υπάρχουν άνθρωποι τυχηροί. Αυ
τό; ό Εύγένιος ήτο ό όζνηρότερο; καί δ Αμα
θέστερος μαθητή; δστι; έξήλθέ ποτέ τοΰ σχολείου.
— Διά τοΰτο καί άπέθνησζε τής πείνη; έν
ΙΙαρισίοις έπί τρία δλα έτη· άλλ’ ή τύχη του
ήθελεν, άλλο; τών συμμαθητών του, ό Ιωσήφ
Φουσέ, περί ού πολλάκις μοί άνέφερες . . .
— ,ζί2! βέβαια, διέκοψεν αύτήν ό Μιχαήλ,
ό Φουσέ πρέπει νά έγεινεν άλλο; άνθρωπος!
ΙΙολΰ χαίρω μανθάνων δτι ζή ακόμη.
Ητο
έξυπνότατο; μαθητής, καί πάντοτε έζ τών πρώ
των τή; τάξεώς του. Ειμεθα στενώ; συνδεδεμένοι έν τώ σχολείο» ■ αυτός μέν μέ έβοήθει εις
τά θέματα, έγώ δέ έοερόμην ύπέρ αύτοΰ, διότι
ήμην στιβαρός, καί ό ’Ιωσήφ ήτο ισχνό; καί
αδύνατος.
— Καί μ’ δλον τοΰτο προήχθη! "Εγεινεν
ύπουργός . . . Αλλά τί υπουργώ;; Άδιάφορον.
Φαίνεται δμως δτι ώς υπουργό; είναι παντοδύ
ναμος, καί έπειδή ή μόνη του εύχαρίστησις
είναι νά εύεργετή τοΰς Αρχαίους συμμαθητά;
του . . .
— ”Αν ήξευρα τοΰτο! διέκοψε πάλιν ό έφη
μέριος.
— Ελπίζω δτι σοί εδωκεν Αρκετόν δείγμα
τής καλής καρδίας του, τοποθετήσας τδν Καμΰ,
άπήντησεν ή Μαγδαληνή· άλλ’ έκεΐνος εύρίσκετο
έν ΙΙαρισίοις, καί ήδύνατο νά τδν ΐδη, νά τδν
όμιλήση.
— Καί διατί νά μή μεταβώ καί έγώ εις
Παρισιού;; άνέζραξεν ό Μιχαήλ άποφασιστιζώς.
Ναί, άδελφή, θά ύπάγω, θά ΐδω τδν Φουσέ, θά
τδν Ομιλήσω ■ άφ’ ού άνεγνώρισε καί ένθυμήθη
τδν Καμΰ, δστις μόνον δύο έτη έμεινεν έν τή
σχολή, βεβαίως καί έμέ θ’ άναγνωρίση.
— Σκοπεύεις νά έπιχειρήση; τόσον μακρδν
ταξείδιον; είπεν ή Μαγδαληνή· όχι, δχι, Αδύ
νατον !
— "Ακουσέ με, Μαγδαληνή, άπήντησεν ό
έφημέριος καθήμενος πλησίον αύτής· είτε είς
Παρισιού; μεταβώ είτε άλλαχόσε, θ’ αναχω
ρήσω όπω;δήποτε.
— θ’ άναχωρήσης; θά μέ άφήση;;
— Σΰ μόλις τδν έπιούσιόν σου άρτον κερ
δίζεις, καλή μου Μαγδαληνή· δέν θέλω τοΰ λοι
πού νά τρώγω τδ ήμισυ τοΰ άρτου σου, καί δ,τι
καί άν μοι εΐπης διά νά μέ παρακίνησης νά
μείνω δέν θά μέ κάμη νά μεταβάλω άπόφασίν.
Δέν είναι λοιπόν τδ καλλίτερον νά μεταβώ είς
Παρισίους. δπου, ώς λέγεις, έχω τήν έλπίδα νά
εύρω καλόν φίλον;
— Άλλ’ οί Παρίσιοι είναι τόσον μακράν!
είπεν ή Μαγδαληνή δακρύουσα.
— Πώς; έξήκοντα ή δγδοήκοντα μίλια· τί
είναι τοΰτο δι’ ένα καλόν καί γυμνασμένον όδοιπόρον; "Ο,τι μέ λυπεί είναι δτι Αναγκάζομαι νά
σοί ζητήσω δύο ή καί τρία τάλληρα άκόμη διά
νά ζήσω καθ’ όδδν καί τάς πρώτα; ήμέρας τής
εί; Παρισιού; άφίξεώ; μου. Δύνασαι νά μοί
τά δώσης;
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— νΕσο βέβαιος, Μιχαήλ, δτι δέν θά σ’ άφήσω
ν’ άναχωρήσης μέ μόνον δύο ή τρία τάλληρα,
είπεν ή αγαθή Μαγδαληνή.
— Τόσα μοι άρχουν. Ήχω προαίσθημα δτι
αμα φθάσω έχει θά ευρώ -όρον ζωής, και δτι
ή πρώτη μου έκ Παρισίων επιστολή θά σοί δώση
καλάς ειδήσεις.
Ό εφημέριος τοσαύτην έδείκνυεν έλπίδα επι
τυχίας, ώστε βαθμηδόν καί ή Μαγδαληνή έπείσθη
είς τους λόγους του και έν μέσω τών δακρύων
της έμειδία σολλογιζομένη δτι μέλλον καλλίτερον περιέμενε τόν αδελφόν της. —
Δύο ήμέρας μετά ταΰτα ή Μαγδαληνή έτοιμάσασα εντός μικρού δέματος δλίγα άσπρόρρουχα καί παραδώσασα τω άδελφψ της φάκελλον
έσφραγισμένον περιέχοντα, ώς είπεν, δκτώ πεντάφραγκα', τδν έφίλησεν έπανειλημμένως καί
μετά δακρύων τφ ηύχήθη καλόν κατευόδιον
καί καλήν επιτυχίαν.
'Ο Εφημέριος, άφθονα χύνων δάκρυα,
άνεχώρησε, καί εύθύς τήν πρώτην ήμέραν
διέτρεξε δέκα μιλιά, ωθούμενος ύπδ τής διτ
τής επιθυμίας νά φθάση τό ταχύτερον είς τδν
πρδς δν δρον του καί νά δαπανήση δσα δλιγώτερα χρήματα καθ’ δδόν. Ήτο πολύ
πλουσιότερος ή δ,τι ένόμιζε, διότι τήν επι
ούσαν άποσφραγίσας τδν φάκελλον εύρεν έν
αύτφ μεταξύ τών δκτώ πεντόφραγκων καί
τρία χρυσά είκοσάφραγχα. Βέβαιος ών δτι
ή Μαγδαληνή ήναγκάσθη νά δανεισθή τδ
μέγα τούτο ποσόν, άπεφάσισε νά μή μεταχειρισθή τά χρυσά νομίσματα, άλλά νά τή
τά έπιστρέψη έν πρώτη ευκαιρία· ούχ ήττον
δμως βαθύτατα συνεκινήθη έπί τή αγαθή
τής αδελφής του διαθέσει.
Τέλος άφίχθη είς τήν πρωτεύουσαν, καί
μόλις κατέλυσεν είς εν τών μετριωτέρων ξενοδοχείων, άμέσως έζήτησε
τάς άναγκαιούσας αύτφ πληροφορίας,
διότι άγνοών εντελώς τδν έν Παρισίοις βίον, ήθελε προηγουμένως νά
σχεδιάση τά διαβήματα του.
’Έμαθε λοιπόν δτι δ Ιωσήφ
Φουσέ ήτο ύπουργδς τής γενικής
’Αστυνομίας, δτι έκαστος ύπουργδς
είχεν ώρισμένην μίαν τής έβδομάδος
ήμέραν πρδς άκρόασιν, άλλ’ δτι διά
νά [τύχη τις Ιδιαιτέρας άκροάσεως
ώφειλε προηγουμένως νά ύποβάλλη
έγγραφον αναφοράν.
’Επειδή λοιπόν ό Μιχαήλ Περ
ρέν έπεθύμει νά λάβη ιδιαιτέραν
μετά τού ύπουργοΰ συνέντευξιν, έχάραξεν άνευ άναβολής τήν έξής έπι
στολήν· "Ό Μιχαήλ Περρέν παρα"καλεΐ τδν άρχαΐον συμμαθητήν του ’Ιωσήφ
“Φουσέ νά τδν δεχθή τδ ταχύτερον· κατοικεί
"δέ έν τφ ξενοδοχείφ τοΰ Ήλιου, έν δδφ Μου"φετάρ. Χαΐρε καί άγάπα με!”
Τήν έπιστολήν ταύτην δ έφημέριος ύπέβαλεν
είς τδν ξενοδόχον του, τδν πολίτην Αεγρά, δστις
άπό πρώτης άρχής μεγάλως πρδς τδν ξένον του
συνεπάθησεν.
— Ή έπιστολή είναι αρκετά καλή, άπήν
τησεν δ ξενοδόχος μετ’ αύταρκείας, πρδ πάντων
διότι είναι βραχεία. Άλλ’ έγώ θά έπρόσθετον
άνωθεν· Πολΐτα ύπουργέ, καί κάτωθεν σέ χαι
ρετώ εύσεβάστως. Καθότι, βλέπεις, οί σημε
ρινοί ύπουργοί τής δημοκρατίας είναι έπίσης
ένδοξοι ώς οί άλλοτε ύπουργοί. Κατοικοΰσιν έν
μεγάροις πλουσίοις καί έχουν ύπηρέτας περισ
σοτέρους παρ’ δσας τρίχας έχω έγώ έπί τής
κεφαλής μου. Τούς δνομάζουν πολίτας, ώς σέ
καί έμέ· άλλ’ αν τούς ώνόμαζον έξοχωτάτους,
έσο βέβαιος δτι πολύ θά ηύχαριστούντο αύτοί.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
Ό Μιχαήλ Περρέν ήκολούθησε τήν συμβου
λήν καί προσέθηκεν είς τήν έπιστολήν του τδ
“πολΐτα υπουργέ” καί τδ 'σέ χαιρετώ εύσεβάστως”, άφησεν δμως τδ λατινιστί γεγραμμένον
"χαΐρε καί αγάπα με”, δι’ ου ήθελε ν’ άνακαλέση είς τήν μνήμην τού συμμαθητοΰ του
’Ιωσήφ τάς ήμέρας έκείνας, καθ’ άς καθήμενοι
έπί τού αύτού θρανίου άπεστήθιζον δμοΰ τδν
Κι κέρωνα.
'Ολόκληρος παρήλθεν ή έβδομα; χωρίς νά
λάβη ό έφημέριος εΐδησίν τινα έκ τού υπουρ
γείου, καί δτε άνησυχών έπί τούτφ ό Περρέν
ήρώτησε τδν ξενοδόχον του έάν ένίοτε οί υπουρ
γοί δέν άπήντων, αύτός τφ ήρίθμησε πεντήκοντα
τούλάχιστον τοιαύτας περιπτώσεις.
'Ο δυστυχής έφημέριος ήτο άπηλπισμένος·

ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ.

ΛΕΜΒΟΣ ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΙΚΙΒ.

έσκέπτετο ήδη νά προβή είς άναζήτησιν έργασίας τινδς χειρωνακτικής, βτε εσπέραν τινά δ
θυρωρός τοΰ ξενοδοχείου τω ένεχείρισεν έπι
στολήν. Τρεμούση τή χειρί άπεσφράγισε τήν
έπιστολήν, έπλησίασε πρδς τήν μικράν λυχνίαν,
την φωτίζουσαν άμυορώς τό δωμάτιον τοΰ θυ
ρωρού, καί άνέγνωσε τάς έξής γραμμάς, αιτινες
τφ έφάνησαν χρυσοί; γράμμασι γεγραμμέναι·
" Ό ύπουργδς τής γενικής ’Αστυνομίας θέλει
"δεχθή τδν πολίτην Μιχαήλ Περρέν τήν Πέμ"πτην, 24 τοΰ μηνός, είς τήν μίαν μ. μ.”
Η χαρά τού δυστυχούς έφημερίου ήτο άπεριγραπτος! Διό καί άμα άναβάς είς τδ δωμάτιόν του έγραψε πρδς τήν Μαγδαληνήν, οτι τήν
έρχομένην Πέμπτην προσεκαλεΐτο παρά τφ
ύπουργφ τής γενικής ’Αστυνομίας. ΓΙόσας έλπίδας περιέκλειον αί δλίγαι αύται λέξεις διά τδν
άδελφδν καί τήν άδελφήν!
Τέλος έφθασε καί ή μεγάλη ημέρα. Άπδ
τής μεσημβρίας ήδη δ Περρέν εύρίσκετο έν τφ
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προθαλάμφ τού υπουργού. Έν γωνία τινί τής
αιθούσης καθήμενος προητοίμαζε τήν προσφώ
νησήν του καί προσεπάθει πρδ πάντων ν’ άπαλλαγή τής δειλίας έκείνης, ήτις είναι φυσική εις
πάντα άνθρωπον ζήσαντα μακράν τού κόσμου,
καί ήτις έτι μάλλον έπηυξάνετο ύπδ τού τόπου,
έν φ εύρίσκετο καί έν φ τά πάντα προέδιδον
τήν ίσχύν καί τδν πλούτον. Διά ν’ άποκτήση
θάρρος άνεκάλει είς τήν μνήμην του τδν χρόνον
τού σχολείου, βπου ό ’Ιωσήφ Φουσέ ήτο συμ
μαθητής του. Τέλος προσεκλήθη νά είσέλθη
είς τδ δωμάτιον του ύπουργοΰ.
Ό Φουσέ ήτο μόνος, έκάθητο δέ παρά τρά
πεζαν πεπληρωμένην έγγράφων. Άμα ύψωσε τήν
κεφαλήν καί προσέβλεψε μέ τούς μικρούς έρυθρούς του όφθαλμούς τον είσερχόμενον, τφ είπε
μειδιων ·
— Δέν ήτο βεβαίως ανάγκη νά ζητήσης ακρόασή καί νά μοί άναγγ'είλης τις
είσαι. Καί καθ’ οδόν ήθελον άμέσως σέ
αναγνωρίσει.
Ή φιλική αύτη ύποδοχή ένεθάρρυνεν έντελώς τδν πτωχόν εφημέριον.
— Σύ δέ, πολΐτα ύπουργέ; άπήντησε
σφιγγών τήν τεινομένην αύτφ χεΐρα. Πόσον
δλίγον ήλλαξες! Νομίζω ακόμη δτι είναι ό
καιρός δτε δ [διδάσκαλος μάς έδιδε τά δύσ
κολα έχεϊνα θέματα καί μάς έτιμώρει μέ
τάς αιωνίους άντιγραφάς.
Τδ πρόσωπον τού ύπουργοΰ έφαιδρύνθη ·
ίσως ή θέα τοΰ αρχαίου συμμαθητοΰ του τδν
άπήλλαττεν άπδ σκέψεις θλιβεράς · ίσως αύτη
μετέφερε τδν δρμητικδν καί αίμοβόρον πλη
ρεξούσιον είς τάς ήμέρας τοΰ άθφου αύτοΰ
βίου.
— Κάθησε έκεΐ, είπε μέ ύφος εΰθυμον,
καί είπέ μοι τί έγεινες άφ’ δτου
έχωρίσθημεν έν τφ σχολείφ;
— Έπί πολλά έτη έζησα βίον εύτυχέστατον, άπήντησεν δ Μιχαήλ
στενάξας· διότι μόλις είχον χειροτονηθή ίερεύς προσεκλήθην έφημέριος
ένδς τών ώραιοτέρων χωρίων τής
Βουργουνδίας.
— Κακόν έπάγγελμα σήμερον τδ
έπάγγελμα τοΰ ΐερέως! είπεν δ ύπουρ
γδς σείων τήν κεφαλήν.
— Κακόν καί πτωχόν έπάγγελμα
άληθώς, διότι έκδιωχθείς έκ τοΰ
χωρίου μου, καταδιωκόμενος καί ένδεής, άπδ έπτά ήδη έτών δέν ζώ
είμή άπδ τά έλέη τών καλών χρι
στιανών.
— Καί πώς δέν έφρόντισες νά κό
μης τί; 'Ο άνθρωπος πρέπει νά κινήται.
— Πρέπει νά κινήται! Ναί! εύκολον νά τδ
εΐπη τις. Καί κατ’ άρχάς μέν ήμην ήναγκασμένος νά κρύπτωμαι δεξιφ καί άριστερφ, διότι
ήμην ύποπτος, ώς διετείνοντο οί έχθροί μου.
Κατά τί ήδυνάμην νά ήμαι ύποπτος; σ’ έρωτώ.
Άλλ’ έπί τέλους τοιαΰτα ήσαν τότε έν τή επαρ
χία έκείνη τά πράγματα.
— Καί είς πολλάς άλλας έπαρχίας έπίσης,
είπεν δ ύπουργδς· άλλ’ άφ’ ού δέν έφοβεΐσο
πλέον διά τήν κεφαλήν σου έπρεπε νά φροντίσης
διά τδ πουγγί σου.
— Έάν ήρκει ή φροντίς διά νά γέμιση τδ
πουγγίον, τούτο θά ήτο πρδ πολλοΰ γεμάτον,
άπήντησεν ό Μιχαήλ μέ μελαγχολικδν μειδίαμα.
Νομίζω βτι περισσότεραι ίδέαι διασταυροΰνται
είς τόν νοΰν πτωχού άν&ρώπου ζητούντο; νά κερ
δίση δύο φράγκα, ή είς τδν νοΰν τοΰ 'Ομήρου
διά νά γράψη τήν Ίλιάδα ή τήν ’Οδύσσειαν.
— Καί τδ άποτέλεσμα τών σκέψεών σου;
— Ήτο νά έλθω είς Γίαρισίους ... 'Ο

Άρ. 37.

1’13 Νοεμβρίου 1882.J

Μιχαήλ διεκόπη, καί προσέβλεψε τδν άρχαΐον
φίλον του μέ βλέμμα, τδ όποιον ήτο όλόκληρος
λόγος.
‘0 Φουσέ έμειδίασεν·
— Ήξευρες δτι είμαι ύπουργός;'
— Πώς όχι;
— Καί έβασίσθης έπί έμοΰ; έπανέλαβεν ό
Φουσέ μέ καλωσύνην, ήν τφ ένέπνεεν ή φυσική
τοΰ συμμαθητοΰ του άφέλεια.
— Τόσον πολύ έβασίσθην, άπήντησεν ό πτω
χός έφημέριος, ώστε μετά τδν θεόν δέν έλπίζω
ή είς σέ. Δός μοι μίαν θέσιν, οίανδήποτε- ή
πενία δέν καθιστά τδν άνθρωπον δύσκολον καί
έκλεκτικόν. Είμαι άποφασισμένος νά κάμω δ,τι
δήποτε διά νά κερδίσω τον άρτον μου.
— "Ο,τι δήποτε; έπανέλαβεν δ ύπουργός.
Δέν θά ήρνεΐσο λοιπόν νά γείνη; ύπάλληλος έν
τφ υπουργείο» μου;
— Τί άλλο καλλίτερον ήθέλον! άνέκραξεν ό Περρέν μέ άπαστράπτοντα; έκ χαράς οφθαλμούς.
— Τδ βέβαιον είναι, δτι πλη
σίον ήμών θά κερδίσης περισσό
τερα χρήματα παρ’ δ,τι άπελάμβανες ώς έφημέριος.
— Είναι τούτο δυνατόν;
— Βεβαίως· οί άνθρωποι, ώς
σύ, είναι σπάνιοι (καί ό Φουσέ
προσέβλεψεν άσκαρδαμηκτί τδν
εφημέριον) . . . Γνωρίζω δτι δέν
στερείσαι ευφυΐας, δτι έξηγεΐσαι
μετ’ ευκολίας . . .
— Αί καλαί σπουδαί άφίνουσι
πάντοτε ίχνη καλά, άπήντησεν
δ Περρέν μετριοφρώνως, άν καί
ένδομύχως έκολακεύθη τά μάλι
στα έκ τών λόγων τούτων.
— Έκτδς τούτου έχω καί
άκράδαντον πεποίθησιν είς σέ , έν
φ πρδς άλλους . . .
Κλητήρ εισελθών άνήγγειλε
τώ ύπουργφ οτι δ πρώτος ύπατος
ήθελε νά τδν ΐδη άνευ άναβολής
έν τφ Κεραμειχφ.
'0 Φουσέ συνέλεξεν έγγραφά
τινα τά όποια έ'θεσεν έντδς χαρ
τοφυλακίου μετά τής σπουδής άνθρώπου μή θέλοντος ν’ άπολέση
ούδέ στιγμήν.
— Καί έγώ; Καί έγώ; εί
πεν ό έφημέριος, βλέπων δτι ό
ύπουργδς ήτοιμάζετο ν’ άπέλθη
χωρίς νά τφ ύποσχεθή τι θε
τικόν.
— Ιδού, άπήντησεν ό Φουσέ,
χαράττων δλίγας λέξεις έπί μικρού τεμαχίου
χάρτου, έγχείρισον τούτο είς τδν Δεμαρέ, τδν
τμηματάρχην.
Καί ώς άστραπή έγένετο άφαντος. ‘0 έφη
μέριος έρριψε βλέμμα έπί τοΰ χάρτου καί άνέ
γνωσε τάς λέξεις· "Ό Δεμαρέ έντέλλεται νά
δώση έργασίαν είς τδν Μιχαήλ Περρέν καί νά
τω χορηγήση γενναίαν άντιμοισθίαν.”
( Επεται τό τέλος.)

ΑΙ ΙΑΤΡΙΑΙ ΕΝ ΤΗι ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΙ.
Μέγας πάταγος γίνεται σήμερον δτι καί αί
γυναίκες άποφασίσασαι πλέον ν’ άποβάλλωσι τδν
άρχαΐον αύτών περιορισμόν έπιδίδονται είς τά
έπαγγέλματα, τά όποια μέχρι τοΰδε άνδρες μό
νον έξήσκουν, καί,δή άναγινώσκομεν δτι καί έν
’Αμερική, καί έν 'Ρωσσία καί έν Γαλλία άκόμη,

ΕΣΠΕΡΟΣ.
ύπάρχουσι γυναίκες έπαγγελλόμεναι τήν ιατρικήν
καί μετά εύδοκίμους έξετάσεις λαβούσαι τήν άδειαν
τής έξασκήσεως τής επιστήμης ταύτης.
Επομένως πολλούς τών ήμετέρων άναγνωστών θέλει ενδιαφέρει νά μάθωσιν δτι καί κατά
τήν άρχαιότητα ύπήρχον έν Έλλάδι γυναίκες
ίάτριαι, μεγάλην άποκτήσασαι φήμην, καί τήν
ανθρωπότητα εύεργετήσασαι. ’Ήδη κατά τούς
μυθικούς χρόνους άπαντώμεν γυναίκας έξασκούσας τήν ιατρικήν. 'Π Εκάτη έλαβεν ώς ίάτρια
θεία; τιμά;· ή Μήδεια καί ή Κίρκη έξετέλουν
θαυμασίας θεραπείας μεταχειριζόμεναι διάφορα
χόρτα καί άρωματικά λουτρά. Διηγείται ό άρχαΐο; συγγραφεύς Παλαίφατος περί τής Μήδειας,
δτι άνεκάλυψε φυτόν, διά τοΰ όποιου έχρωμάτιζε
κατά βούλησιν τήν κόμην λευκήν ή μέλαιναν
δτι αΰτη πρώτον έποιήσατο χρήσιν θερμών λου

Η ΣΤΓΚΑΘΕΔ1ΊΑ.

τρών, τά όποια δμως οί νοσούντες ώφειλον νά
μή λαμβάνωσι δημοσία, άλλ’ έν κρύπτω, δπως
μή οί Ιατροί άνακαλύψωσι τδ μυστικόν. Φαί
νεται δτι τά λουτρά ταύτα ήσαν μάλλον δ,τι
λέγομεν σήμερον καπνίσματα (fomentations).
’Εννοείται δτι πολλάκις καί αύτά τά λουτρά
ούδεμίαν παρήγαγον ώφέλειαν· ουτω; άναφέρεται
δτι γέρων καί άδύνατος άνήρ, δ ΙΙελίας, ύποβληθείς είς τήν θεραπείαν ταύτην άπέθανεν.
Μεταξύ τών ίατριών τών μυθικών χρόνων άναφέρονται καί ή ΟΙνώνη, ή σύζυγος τοΰ Πάριδος,
ή Άγαμήδη, ή θυγάτηρ τοΰ βασιλέως Αύγείου
καί ή ώραία Ελένη, είς τήν όποιαν άποδίδεται
καί ή κατασκευή ποτού κατευναστικού τών πό
νων, οπερ άλλο τί βεβαίως δέν ήτο ή θηβαϊκδν
δπιον.
Έν τοΐς ίστορικοΐς χρόνοις μόλις έπί Περικλέους άπαντώμεν ίάτριαν, διότι έπί πολλά έτη
οί ’Αθηναίοι είχον νόμον, δστις άπηγόρευεν
αύστηρώς είς τάς γυναίκας νά έξασκώσι τήν
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ιατρικήν. Τέλος εύρέθη κόρη Αθηναία, ή Άγνοδίκη, ήτις σπουδάσασα τήν έπιστήμην μετεμφιεσμένη ώς άνήρ, έπεδόθη είς τήν θεραπείαν
τών γυναικείων νοσημάτουν καί τόσον πολύ έπέτυχεν, ώστε μετά παρέλευσιν δλίγου χρόνου οί
τών γυναικείων νοσημάτων ιατροί άπώλεσαν
δλην των τήν πελατείαν. Διδ καί κατήγγειλον
τδν άγένειον συνάδελφόν των ώς άπατώντα καί
άποπλανώντα τάς γυναίκας. Ή Άγνοδίκη προσε
κλήθη είς τδ δικαστήριον καί έκεΐ ήναγκάσθη
νά όμολογήση δτι είναι γυνή. Ή ποινή, ήν ό
νόμος τή έπέβαλλεν, ήτο βαρυτάτη, καί άναμφιβόλως θά κατεδικάζετο, έάν δέν έσπευδαν εις
σωτηρίαν της αί πλούσιαι καί ίσχυραί τής πό
λεως γυναίκες, αιτινες έμφανισθεΐσαι ένώπιον
τών δικαστών, τοΐς είπον "Σείς δέν εΐσθε άν
δρες ήμών, άλλ’ έχθροί μας, διότι θέλετε νά
καταδικάσητε έκείνην, ήτις μάς δί
δει τήν ύγείαν.” Ουτω καί ή Άγνο
δίκη ήθωώθη, καί ή έξάσκησις
τής ιατρικής έπετράπη καί είς
τάς γυναίκας.
’Έκτοτε αί ίάτριαι έπλεόνασαν
καί πρδ πάντων διά τά νοσήματα
τών γυναικών καί τών παίδων
μόνον γυναίκες προσεκαλοΰντο. Τινές τούτων έγένοντο καί είδικαί,
έπεδόθησαν είς τήν μελέτην ειδι
κών νοσημάτων, έφεδρον νέας συνταγάς καί έξέδωκαν καί ιατρικά
συγγράμματα. ’Άλλαι πάλιν ένησχολήθησαν μέ τά διάφορα κοσ
μητικά, καί κατεσκεύασαν πλή
θος άπειρον βαφών καί κομμωτι
κών ειδών. Μέ δλην τήν μεγά
λην έκτίμησιν, ήν άρχαΐοι συγ
γραφείς άποδίδουσιν είς τάς ίατρίας ταύτας, φαίνεται βτι αί ίατρικαί αύτών γνώσεις ήσαν πάντοτε
μάλλον περιωρισμέναι.
Διάσημος ίάτρια ήτο περί τδν
τέταρτον πρδ Χριστού αιώνα ή
’Ασπασία (ούχί ή σύζυγος τού Περικλέους). Ή ’Ασπασία αΰτη έ
γραψε πολλά συγγράμματα, μά
λιστα περί γυναικολογίας. Καί ή
νεωτέρα Λαις ή Κορινθία, ής τδ
κάλλος έθαύμασεν δ Άπελλής,
ήτο συγγραφεύς ιατρικών βιβλίων.
Ή ίάτρια Άντιοχίς, τή όποια ό
έκ Τάραντος Ήρακλείδης, είς
τών διασημοτέρων ιατρών τής
άρχαιότη τος, άφιέρωσεν ιατρι
κόν του σύγγραμμα, έφεδρε γε
νικόν τι έμπλαστρον (Ma-lagma
Antiochidis) κατά τού ίδρώτος, τής ποδάγρας,
τής νεφρίτιδος καί άλλων νοσημάτων. ”Εζη
ή Άντιοχίς περί τά 240 πρ. Χρ. έν Σικελίφ. Πρδς τούτοις ύπήρχον καί δύο Κλεοπατραι ίάτριαι, ή άρχαιοτέρα καί ή νεωτέρα,
ών τά φάρμακα ήσαν κάπως άλλόκοτα· ουτω
π. χ. ή άρχαιοτέρα Κλεοπάτρα παρήγγελλεν
έναντίον τής φαλακρότητος δκτώ διάφορα φάρ
μακα, ών τό "ένεργητικώτερον καί άληθώς Οαυμάσιον” ήτο τδ περιέχον τέφραν κεκαυμένων
ποντικών, τέφραν κλιμάτων, κόνιν ίππείων δδόντων, λίπος άρκτου καί μέλι. "Ετερον φάρμακον
κατά τής φαλακρότητος ήτο κόνις έξ άποςηραμένων κεφαλών μυιών άλλο πάλιν περιεΐχεν
άποξηραμένα έντομα διαλελυμένα έντδς έλαίου
καί οίνου. Έκ μεταγενεστέρων ίατριών γνωστοί
είναι άκόμη ή έξ Έπιδαύρου Παμφίλη, ή έκ
'Ρόδου Μυρώ, ή Σπενδοΰσα, ή Μαία καί ή
Βερενίκη, αιτινες πάσαι μεγάλην έχαιρον παρά
τοΐς συγχρόνοις αύτών φήμην καί άναφέρον-
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ται καί έν μεταγενεστέροις Ιατρικοί; συγγράμμασιν.
Ό σύντομος αύτη άφήγησις άποδεικνύει ήμΐν
δτι ή ύπδ γυναικών έξασκουμένη ιατρική δέν
είναι έπινόησις τών καθ’ ήμάς χρόνων, καί φέρει
ήμάς είς τδ άπλούστατον συμπέρασμα, δτι έν
τφ κόσμφ ούδέν έστι τδ νέον, άλλά μόνον έπανάζ.ηύις άρχαίου λησμονηθέντος ή καταστραφέντος
εν τφ μακρφ τών αιώνων διαστήματι.

Έν Λειψία τή 31 12 Νοεμβρίου 1882.

Μετά τετράμηνου έξ ’Αθηνών άπουσίαν ή
βασιλική τής Ελλάδος οικογένεια έπανέκαμψε
πάλιν είς τά ίδια. 'Η ύποδοχή, ής έτυχον οί
βασιλείς έν Πειραιεϊ καί έν Άθήναις, καί τοι
στερούμενη τής συνήθους έπισημότητος καί μεμετρημένης έθιμοταξίας, ούχ ήττον ύπήρξεν έγκάρδιος καί ενθουσιώδης, καί τό πρδ τών άνακτό
ρων συρρεΰσαν πλήθος έν άδόλφ αγαλλιάσει
έζητωκραυγασεν ύπέρ τοϋ ήγεμόνος. Ό λαός τής
'Ελλάδος είναι εύφυής καί έννοεΐ κάλλιστα δτι
έν τώ θρόνο» έ'χει έχέγγυον τάξεως καί έσωτερικής ειρήνης.
Ταύτοχρόνως μέ τήν επιστροφήν τοΰ βασιλέως
είς ’Αθήνας έκηρύχθη καί ή έναρξις τών έργασιών τής νέας βουλευτικής συνόδου. Κατά
τήν περίστασιν ταύτην ούτε βασιλικός λόγος
έξεφωνήθη ούτε παρευρέθη ό βασιλεύς έν τώ
βουλεύτηρίφ. Α'ι συνεδριάσεις δέν ήρξαντο
είσέτι τακτικώς, διότι πολλοί άκόμη τών βου
λευτών άπουσιάζουσι τής πρωτευούσης. Φαίνεται
δτι οριστικός πρόεδρος τής βουλής θέλει έκλεχθή πάλιν δ κ. Σπυρίδων Βαλαωρίτης, υπο
ψήφιος τοΰ ύπουργείου. Έπιτυγχάνοντος τοΰ
κ. Βαλαωρίτου φανερόν είναι δτι έν άρχή τού
λάχιστον ιό ύπουργεΐον θέλει έχει τήν πλει
ονοψηφίαν έν τή βουλή. Αυπούμεθα μανθάνοντες δτι έν Άθήναις έπικρατεΐ άκόμη ή επιδημία
τής εύλογίας, ή πρδ ικανού χρόνου ένσκήψασα.
Εύτυχώς καί τά κρούσματα είσίν ήδη άραιότερα
καί ό χαρακτήρ τής νόσου ήπιώτερος. Παρά
δοξον δέν είναι έάν ή νόσος μετεδόθη καί εις
τινας έπαρχίας τοΰ ελληνικού κράτους, έν αίς
ο εμβολιασμός ουδέποτε έγένετο μετά τής δεούσης
προσοχής.
Καί έν Παρισίοις ήρξαντο άπδ προχθές αί
συνεδριάσεις τής γαλλικής βουλής. Τδ ύπουργεΐον
προτίθεται νά έπωφεληθή τής περιστάσεως
ταύτης δπως διαγράψη τδ πρόγραμμά του.
Κατά τδ πρόγραμμα τοΰτο σκοπός τής κυβερνήσεώς
είναι νά συμβιβάση πρδς άλληλα πάντα τά
δημοκρατικά κόμματα τών διαφόρων άποχρώσεων,
ινα δυνηθή ν’ άντιπαραταχθή κατά τών άντιδημοκρατικών κομμάτων, τά όποια άπό τίνος
θρασεΐαν ύψωσαν κεφαλήν. Πρδς τούτοι; έχει
ή κυβέρνησις στερεάν άπόφασιν νά καταπνίξη
πάσας τάς άναρχικάς διαδηλώσεις, καί τέλος
προτίθεται νά ρυθμίση τά γεωργικά καί οικονομικά
ζητήματα κατά τρόπον συνάδοντα πρδς τά συμ
φέροντα τοΰ λαοΰ. 'II κυβέρνησις διαδηλοΐ
δτι διατελεΐ έν φιλίαις σχέσεσι πρδς τάς λοιπάς
δυνάμεις, καί δτι ή έξωτερική πολιτική τής
Γαλλίας δέν είναι πολιτική τής προκλήσεως,
ούχί δμως καί πολιτική τής έξαλείψεως (effa
cement).
'Ο πρεσβευτής τής ’Αγγλίας έν Κωνσταντινουπόλει λόρδος Dufferin μετέβη κατ’ αύτάς

εντολή τής κυβερνήσεώς του είς Αίγυπτον, δπως
έκ συμφώνου μετά τοΰ έκεΐ γενικού προξένου
τής ’Αγγλίας λάβη τά κατάλληλα μέτρα πρδς
ρύθμισιν δλων τών έν Αίγύπτφ εκκρεμών ζη
τημάτων. Περί τής δίκης τοΰ Άραβή καί τών
συνενόχων αύτοΰ ούδέν νεώτερον ήγγέλθη. 'Π
έξέτασις τών μαρτύρων έπερατώθη. ’Εκ τών
380 κατηγορουμένων οί 160 ήδη παρεπέμφθησαν
εις τά στρατιωτικά δικαστήρια. Τηλεγραφική
εΐδησις αναφέρει δτι ή αιγυπτιακή κυβέρνησις
έπέδωκεν είς τούς διπλωματικούς τής ’Αγγλίας
καί τής Γαλλίας πράκτορας διακοίνωσιν, δί ής
ζητείται ή κατάργησις τής ευρωπαϊκής έν Αίγύ
πτω οικονομικής επιτροπείας.
'0 γέρων βέης τής ’Γύνιδος άπεβίωσε πρό
τινων ήμερών έκ τής πρδ πολλοΰ κατατρυχούσης αύτόν νόσου. Ό διάδοχος αύτοΰ άνέλαβε
τάς ηνίαζ τοΰ κράτους. Πρώτη πράξις τοΰ νέου
ήγεμόνος ήτο ό διορισμός τοΰ Γάλλου στρατηγοΰ
Forgemol είς αρχιστράτηγον τοΰ τυνησιακού
στρατού.

0ΙΚ0Ν0ΜIΚ11 ΕΠΙΘΕ2ΡΗΣ1Σ.
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’Επίπονον είναι διά τον χωρικόν νά θέληση
νά καταστήση εύφορον αγρόν ξηρόν διό καί
μεθ’ υπερηφάνειας συλλέγη τούς καρπούς, ούς
δφείλει μόνον είς τούς κόπους του. Τδ χρηματιστήριον ομοιάζει τά νΰν άγρδν άγονον, άλλ’
ό χρηματιστικάς επιχειρήσεις έκτελών ούδόλως
ομοιάζει τδν χωρικόν, διότι ό μεν βλέπει άμοιβομένους τούς κόπους του, ό άλλος δμως ού
μόνον ούδέν συλλέγει, άλλά καί δσα έθεώρει
θετικά βλέπει έμπροσθεν του έξαφανιζόμενα.
'Η καχεξία τοΰ χρηματιστηρίου τών Παρι
σίων είναι συνέπεια τής έκεΐ πολιτικής καί κοι
νωνικής καταστάσεως. Αί άπεργίαι τών έογατών καί αί ταραχαί έν Monceaux-les-Mines,
ή θέσις τής βουλής πρδς τό ύπουργεΐον, ή
τακτοποίησις τοΰ όσημέραι εξογκωμένου δημο
σίου χρέους — είναι δλα ζητήματα, τά όποια
είσίν ικανά νά ριψωσι σκιάς σκοτεινός έπί τοΰ
χρηματιστηρίου. Τδ γαλλικόν δάνειον τών 3",ώ
ύπέστη ζημίαν 1 °/ο καί πλέον, αί μετοχαί τών
τραπεζών καί τών σιδηροδρόμων ύπέστησαν καί
ύφίστανται έκπτώσεις, καί κατά τοΰτο προεξάρχουσιν αί μετοχαί τής τραπέζης Credit Lyon
nais, δπερ φαίνεται καί κάπως δεδικαιολογημένον ώς έκ τών κυκλοφορουσών άπαισίων φη
μών περί τοΰ τραπεζητικοΰ τοΰτο ιδρύματος.
Άλλά καί αί ρωσσικαί άξίαι ύπέστησαν έκπτωσιν σημαντικήν συνεπεία άρθρων δημοσιευομένων
έν τφ Times περί τών οικονομικών τής 'Ρωσσίας. ’Απέναντι δέ τών ούχί εύχαρίστων τού
των βλέψεων άμφιβάλλομεν αν δφείλωμεν νά
δώσωμεν πίστιν είς τά περί νέου τουρκικού δα
νείου Ορυλλούμενα.
Όπωςδήποτε ή γερμανική αγορά ούδεμίαν
έχει σχέσιν πρδς τοιαύτην έκδοσιν, καί ούδόλως
ζηλεύει τούς πρδς δυσμάς γείτονας διά τό χάρτινον τοΰτο μεγαλεΐον.
Καί πράγματι ή Βιέννη καί τδ Βερολΐνον
όλίγον μόνον έπηρεάσθησαν έκ τών άπαισίων έκ
Παρισίων άγγελμάτων, καί τοΰτο διότι ό κόσμος
έγένετο προφυλαχτικός καί δέν προσέχει εις
δελεαστικούς λόγους. 'Ως έκ τούτου βαθύς καί
ό λήθαργος, καί έπί τοσοΰτον, ώστε καί αί ει
δήσεις περί τών έν Τυρόλφ καί τή βορείφ
Ιταλία συμβασών πλημμυρών άπώλεσαν έντελώς
τήν δύναμιν των.
Έν Βερολίνφ δέ προπαρασκευάζεται δράμα
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άρκούντως περίεργον. Μικρόν πρδ τής μεθαύριον
συνερχομένης γενικής συνελεύσεως έξεδόθη ή
έκθεσις τής εμπορικής τοΰ Βερολίνου Εταιρίας,
έν ή όμολογεΐται ζημία 30 εκατομμ. μαρκών
συνεπεία άπερισκέπτων έπιχειρήσεων είς ρωσσικάς άξίας. Συν τοΐς άλλοι; τό διοικητικόν
συμβούλιου τής Εταιρίας ταύτης λίαν άφρόνως
προτείνει έλάττωσιν τοΰ μετοχικού κεφαλαίου
κατα 30"/0 καί έκδοσιν νέων μετοχών διά 9 εκα
τομμύρια έπί σκοπώ άναδιοργανώσεως τής Εται
ρίας. Μεγάλη πράγματι άναίδεια τούτο, καί
άξια τολμηρότερα; τινός έπιχειρήσεως!
Λ.

ΣΓΝΕΪΣΕΦΕΡΟΝ προσέτι ύπέρ τών έν Αίγυπτφ άπορων δμογενών·

Διάφοροι έν Βουδαπέστη Κύριοι διά
τού Φιλέλληνος κ. Καρόλου Λούεφ Φρ. 50.—
Γδ κατάστημα Κωνστ. Παππά ένταΰθα
........................................... η
50.—
Ό άρχιμανδρ. κ. Κωνστ. Καλοζύμης
ένταΰθα ......................................
20.—
0 κ. Ιωάννη; Περβάνογλος ένταύθα »»
20—
Έκ τοϋ προηγουμένου Καταλόγου .

Φρ. 140.—
118.75

Φρ. 258.75
Γδ άνω ποσόν άπεστάλη έν τοσούτω διά τοΰ
ένταΰθα Ελληνικού Προξενείου εις τδ γενικόν
έν Αλεξάνδρειά Προξενεΐον τής ’Ελλάδος πρδ;
διανομήν είς τούς παθόντας ομογενείς, ών αί
άνάγκαι ύφίστανται άκόμη μεγάλαι καί κατεπείγουσαι.

Δ I Α Φ Ο Ρ Α.
Ποσον πολύτιμος ήτο άλλοτε ή γρα
φική μελάνη, θέλων ποτέ ό έν έτει 1373
άποθανών έπίσκοπος τή; Έρμελάνδης ’Ιωάννης
ό Β’. νά ύπογράψη έγγραφόν τι ύποβληθέν αύτώ
παρα τοΰ αρχιδιακόνου του, παρετήρησε μετ’
έκπλήξεώς του οτι δέν είχε μελάνην. Είς μάτην
άναζήτησε ταύτην έν δλφ τώ επισκοπικό» με
γάρφ· διό ήναγκάσθη ν’ άποτανθή πρδς τδν
πρόεδρον τοϋ έκκλησιαστικοΰ συμβουλίου. Άλλά
καί ούτος άπήντησεν οτι ή μελάνη τφ έτελείωσε,
καί οτι μετά τινας μόλις ημέρας περιμένει μικράν φιάλην. Τότε άνεζητήθη μελάνη κατά τήν
πόλιν, άλλά καί έκεΐ δέν εύρέθη. ’Επειδή δμως
ό έπίσκοπος ώφειλε νά ύπογράψη τδ έγγραφον,
απεστειλεν ενα τών θαλαμηπόλων του έφιππον
πρδς τήν είς δύο ώρών άπόστασιν κειμένην μονήν.
Ό -ηγούμενος βμως δυσπιστών πρδς τδν θαλαμη
πόλον, μέ δλην τήν επισκοπικήν σφραγίδα, ήν
ούτος εκράτει, καί μή θέλων νά τφ έμπιστευθή
μεγάλην ποσότητα τού πολυτίμου ύγροΰ, έθεσεν
έντδς μικρός φιάλης 20 σταγόνας μελάνης, καί
παρέδωκε τήν φιάλην είς ενα τών μοναχών
οστις έφιππος καίΆύτος ένεχείρισεν αύτήν τώ
άνυπομόνως περιμένοντι έπισκόπφ.

Τδ έν Λειψία Μουσεΐον. Τδ έν Λειψία
άπδ τού έτους 1848 έν τή εύρεία τοΰ Αύγούστου
πλατεία κείμενον Μουσεΐον θέλει λάβει δσον
ουπω σπουδαίαν άνάπτυξιν, άνεγειρομένων δύο
νέων πτερύγων, δπως κερδηθή χώρος Ικανός
πρδς τοποθέτησιν πάντων τώ,ν έν τφ Μουσείφ
διατηρουμένων κειμηλίων τής τέχνης. 'Η προϋ-
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πολογισθεΐσα δαπάνη ανέρχεται είς 900 χιλ.
μαρκών. Πρδ τού Μουσείου θέλει κατασκευασθή
μεγαλοπρεπές άναβρυτήριον, ού ή δαπάνη ύπελογίσθη είς 60 χιλ. γερμανικών ταλλήρων, δωρηθέντων πρδ έτών τή πόλε·, παρά πλούσιας
τινδς χήρας έπί τώ ρητώ τούτφ σκοπώ.

'0 (τυφοειδής πυρετό; έν Παρισίοις.
Άπδ δύο ήδη μηνών ό τυφοειδής πυρετό;
ένέσκηψεν έν Παρισίοις έπιδημικός. Καί κατ’
άρχά; μέν οί θάνατοι,'έκ τή; έπικυνδύνου ταύτης
νόσου ήσαν ολίγοι, προχωροΰντος δμως τού
φθινοπώρου έπολλαπλασιάσθησαν καί κατά τήν
στατιστικήν τής παρελθούση; έβδομάδος άνήλθον
είς 4 έπί 10 χιλιάδων κατοίκων. Καί έν Πα
ρισίοις μέν συχνάκις συνέβαινον κρούσματα τών
τυφοειδών πυρετών, άνεξήγητον δμως είναι πώς
έφέτος έλαβεν ή έπιδημία αυτή χαρακτήρα
σοβαρώτερον.
Τδ ύγειονομικδν τής πόλεως συμβούλιου
συνελθδν είς διάσκεψιν, άνερεύνησε τά αίτια καί
οί μέν άποδίδουσιν αύτά είς τά διάφορα μιάσματα
τά άναδιδόμενα έκ τών άκαθαρσιών, άλλοι δέ
είς τήν δλως έκτακτον καί βαρεΐαν ατμοσφαιρι
κήν πίεσιν, ήτις έπικρατεΐ άπδ πολλών ήδη
εβδομάδων έν Παρισίοις καί άπδ τήν έντελή
έλλειψιν άνέμων δροσερών καί ζωογόνων, καί
άλλοι τέλος ρίπτουσι τήν αιτίαν κατά τής κεφαλής
τών άρχών αΐτινες, όλίγον περί τής ύγείας τής
πόλεως κηδόμεναι δέν έφρόντισαν δπως λάβωσι
τά είς τήν ύγιεινήν κατάστασιν συντείνοντα μέτρα.
Καί κυρίως άνεπαρκές άποβαίνει τδ ύδωρ,
τοΰτο δέ φαίνεται τοσοΰτον περιεργώτερον, καθ’
δσον τδ έφετεινδν θέρος ήτο εξαιρετικά»; ύδατώδες.
'Όπως πότ άν ή ή έπιδημία προβαίνει μετ’
έπιτάσεως καί έάν τό φθινόπωρου διατηρηθή
έπί πολύ τόσον όμιχλώδες καί βροχερόν φόβος
είναι μή λάβη εύρυτέρας διαστάσεις καί μάλιστα
έν ταΐς πολυανθρωποτέραις συνοικίαις καί τοΐς
στρατώσιν ένθα ήδη ένέσκηψεν. 'Ότι ίσως συν
ηγορεί ύπέρ τής ιδέα; δτι ή έφετεινή έπιδημία
δέον ν’ άποδοθή εί; έπήρειαν ατμοσφαιρικήν
είναι δτι ού μόνον έν Παρισίοις άλλά καί έν
ταΐς έπαρχίαι; ή έπιδημία τοΰ τύφου ύφίσταται
καί ούκ όλίγα είσί τά θύματα. Αί τών έπαρχιών
δ’ έκείνων έφημερίδες άναφέρουσι μάλιστα δτι
ό χαρακτήρ τής νόσου είναι τά μάλιστα κακός
καί δτι εύθύς άμα τή πρώτη προσβολή σχεδόν
εκλείπει πάσα έλπίς σωτηρίας.
’ Ισως δτε ό καιρός τραπή έπί τδ ψυχρότερον
άπαλλαγή ή πρωτεύουσα τής Γαλλίας τής δεινής
ταύτης μάστιγος ήτις ούκ όλίγην έπιρροήν
έξασκεΐ έν γένει έπί τή; εύθύμου καί ζωηρά;
έκείνης πόλεως.

Ό κόμης Γκοβινώ. Πρό τινων ήμερών
άπεβίωσεν έν Τουρίνφ, ένθα διέμενεν ίδιωτεύων,
ό Γάλλος κόμης Γκοβινώ, δστις καί ώς συγ
γραφεύς καί ώς διπλωμάτη; έπιφανή έν τή
νεωτάτη τής Γαλλίας ιστορία κατέχει θέσιν. Ό
άποθανών κόμης άντεπροσώπευε πρό τινων έτών
τήν κυβέρνησίν του καί παρά τή ελληνική αύλή,
καί ήτο πρόσωπόν λίαν αγαπητόν έν Άθήναις.
Αί γαλλικαί έφημερίδες άναφέρουσιν άνέκδοτόν
τι τοΰ βίου του, δπερ ώς ήττον γνωστόν άφηγούμεθα ένταΰθα. Ό αύτοκράτωρ τής Βρασιλίας
Δον Πέτρος εύρίσκετο έν Παρισίοις. Ό κόμης
Γκοβινώ, δστις άλλοτε ήτο πρέσβυς έν Βρασιλία
έχαιρεν έξόχως τής εύνοιας τοΰ λογίου ήγεμόνος.
Ίοΰτο έγνώριζεν ό τότε Πρόεδρος τής γαλλικής
δημοκρατίας θιέρσος. Ό θιέρσος έφλέγετο
ύπδ τής έπιθυμίας νά προσκαλέση είς τό γεΰ-
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μά του τδν αύτοκράτορα, καί ούτος νά δεχθή τήν
πρόσκλησίν του. Πρδς τοΰτο παρεκάλεσε τόν
Γκοβινώ νά μεσολαβήση καί νά πείση τδν αύ
τοκράτορα χωρίς δμως νά φαίνηται δτι ό θιέρσος
αύτός τδν είχε παρακαλέσει. Ό Γκοβινώ μετά
πολλής έπιτηδειύτητος κατώρθωσε τδ πράγμα.
Καί ό μεν Δον Πέτρος έγευμάτιαε παρά τφ
Ηιέρσφ, ό δέ κόμης Γκοβινώ ελαβε τήν έπιοΰσαν
τδν διορισμόν του ώς πρεσβευτοΰ έν Στοκόλμη.
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Προβλήματα

σταλέντα παρά τής Κ’ς Δ. θ. Λ. έκ Νικολάϊεφ.
Πρόβλημά κα
.
*

Διά τών επομένων ένδεκα γραμμάτων νά
σχηματισθώσιν έν σχήματι σταυρού δύο μυθολο
γικά όνόματα·
Τ
Π
ΤΙ 1 Ν Α ϊ
Ρ
Τ
Ε
Ε

Ή βιβλιοθήκη τοΰ Σώνδερλανδ. Οί
έν ’Αγγλία λόγιοι καί έπιστήμονες είναι δικαίως
παρωργισμένοι κατά τή; διευθύνσεως τοΰ Βρεταννικοΰ Μουσείου, ήτις δεν εξησφαλισε τή
’Αγγλία τήν κτήσιν τών σπουδαίων χειρογράφων
τής βιβλιοθήκης τοΰ Σώνδερλανδ, τά όποια ό
δούξ τοΰ Άμιλτώνος έπώλησεν έσχάτως έπί
δημοπρασία. Τήν συλλογήν ταύτην τών χει
ρογράφων ήγόρασεν άντί δύο εκατομμυρίων
φράγκων ήΙΙρωσσική κυβέρνησις, δπως δί αύτής
πλουτίση τήν βιβλιοθήκην τοΰ Βερολίνου. Με
ταξύ τών βιβλιογραφικών κειμηλίων τής μο
ναδικής ταύτη; συλλογής ύπάρχει ψαλτήριον
τοΰ έβδομου αίώνος, γραφεν διά χειρδς τής
Άγια; Σαλαβέργης, ήγουμένης τής μονής τοϋ
Άγιου Ίωάννου έν Λαώνι. 'Έτερον ψαλτήριον
τού έννάτου αίώνος περιέχει τδ ελληνικόν καί
λατινικόν κείμενον· τδ περιέργον δέ είναι δτι
τύ έλληνικδν κείμενον είναι γεγραμμένον γράμμασι λατινικοΐς. Τό πολυτιμότερου κειμήλιου
τοΰ θησαυρού τούτου είναι άντίγραφον τής θεία;
Κωμφδίας τού Δάντου, κεκοσμημένον ύπό
όγδοήκοντα εικόνων τοΰ διασήμου ίταλοΰ καλ
λιτέχνου Αλεξάνδρου Βοττικέλλη.

Πρόβλημα κβ'

’Εμπορικόν τι κατάστημα φέρον τήν επωνυ
μίαν Πολυτέλεια είχε τήν έκ 10 γραμμάτων
συγκειμένην ταύτην λέξιν γεγραμμένην έπί τών
πέντε παραθύρων του, άλλ’ ούχί πλέον τού
ένδς στοιχείου έπί έκάστου τών παραθύρων.
Πώ; τδ κατώρθωσεν;
Πρόβλημα κγ'.

Λιά τών άρχικών γραμμάτων τών άντιθέτων
τών 23 επομένων λέξεων σχηματίζεται γνωμικδν
άρχαΐον έν χρήσει παρ’ ήμΐν· πολύς, εύρύς,
χαμηλός, λ,ευκός, πεζός, άπαίδευτος,
φίλος, καθήμενος, άνάπτω, πόλεμος,
άρχή, πηγαίνω, καθαρός, άσχημος, πλη
σίον, νίκη, πτωχός, έμπρός, παχύς, ά
γριος, φώς, ταραχή, απαλός.

'Η δρχήστρα τοΰ χρόνου.
II χαρίεσσα
αύτη Αλληγορία, ή προδίδουσα ζωηράν φαντασίαν
καί εύγένειαν αισθημάτων, ήτις έδημοσιεύθη έν
τοΐς δυσί τελευταίοι; τοΰ Εσπέρου τεύχεσιν
(άρ. 35 καί 36), είναι έργον Έλληνίδος, τής
δεσποινίδας Εύφροσύνης Άκατου, ήτις συνέγραψεν αύτό άγγλιστί διά τδ έν Λονδίνφ έκδιδόμενον περιοδικόν „The girls own magazine1*,
τδ βραβεΰσαν αύτδ έσχάτως έν τφ ύπο τής
διευθύνσεως αύτοΰ τεθέντι διαγωνισμό». 'Η δε
σποινίς Ακάτου ώς γνήσια Έλληνίς έδωκε τήν
προτεραιότητα τής δημοσιεύσεως τφ Έλληνικω
περιοδικοί "Τ’.σπέρφ”, δπερ μετά πλείστης δσης
εύχαριστήσεως άναγράφομεν ένταΰθα. Προσεχώς,
ώς μανθάνομεν, ή Αλληγορία θέλει δημοσιευθή
καί άγγλιστί έν τφ βραβεύσαντι αύτήν περιοδικφ.

ΛΥΣΕΙΣ.

Προβλήματος ιθ'.

Πρόβλημα κ'.

— g ηδέν.
— 35 τορ
— Ι> άς
Ζ«Ρι«
— — λεος
έπιστροφή — Ζ όστος.

τίποτε
καρδία
λαμπάς

Φιλάργυρος τις έλεγε πρδς τδν μέλλοντα
γαμβρόν του·
— Δέν γνωρίζεις ακόμη άρκετά τήν κόρην
μου . . . είναι θησαυρός, τδν όποιον σοί παρα
χωρώ . . . πρότυπον τάξεως καί οικονομίας —
Φαντάσου δτι δέν έχει ούτε ταύτιά της τρυπημένα.

πήδημα
θέλγητρον
άφρων
δικαιοσύνη

—
—
—
—

>■
—
>
Ζ

λ μα
όητρον
νους
έμεσις.

’ Ελυσαν τά προβλήματα ιθ’. καί κ’. ή Κυρία
Κλεοπάτρα X. έν Τεργέστη καί αί δεσποινίδες
0. Κ. ένταΰθα καί Λούση X. έν Τεργέστη· τά
ιε'. καί ιζ'. ή δεσποινίς θεοδώρα Βασιλειάδου έν Τύνιδι· τά δέ ιζ'. καί ιη'. οί Κύριοι
Αριστοτέλης Παχόπουλο; έν Ρενίφ, Ί.
Ά ναγνωστιάδης έν Τ. Μαγουρέλφ, καί
Σταύρος Φρυδάς έν Ίνεπόλει· τδ ιζ'. ό
Κ"ς Δ. Τζαμαρέλος έν Κωνσταντινουπόλει,
καί τέλος τό ιθ'. ό Κ"5 ’Εμμανουήλ Σολωμός
έν Βουκουρεστίφ.

Κυρία ήλικιωμένη κατοικούσα πλησίον θηριο
τροφείου δέχεται τήν έπίσκεψιν τοΰ άνεψιοΰ
της καί τής συζύγου του.
— Καί πώς αύτδ τδ καλόν; Ποιος καλός
άνεμος σάς έφερεν εως έδώ;
— Τί νά σοί είπω, θεία μου, ήθέλομεν νά
ίδωμεν τά άγρια θηρία καί ήλθομεν νά σοί κάμωμεν μικράν έπίσκεψιν.
II
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[Άρ. 37.

1 13 Νοεμβρίου 1882.

— ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ ELSTER-STR. 19. LEIPZIG.

Παρακαλουνται οί, έπιστέλλοντες προς τόν Έσπερον νά πέμπωσι τά χειρόγραφα ζαΟαρώς γεγραμμένα, τά όποια δημοσιευόμενα ή μή δέν
έπιστρέφονται.

ΕΝ ΒΙΕΝΝΗι.

β
6
6
3
1
2
1

ΕΝ ΒΙΕΝΝΗι.

ΑΚΟΥΣΑΤΕ!
ΙΔΕΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΡΗΣΑΤΕ!
Οί πράκτορες τής πτωχεύσεως τού με
γάλου “Άγγλο-Βρεταννικοΰ έργοατασίου" πωλοϋσιν δλας τάς πραγμα
τείας των μέ μεγάλην έκπτωσιν. Έμβάζων τις τδ ποσόν 20 φράγκων (ή διά
ταχυδρομικής έπιταγής, οπού τούτο γί
νεται) λαμβάνει πολυτελή συσκευήν τραπέζης έκ τού άρίστου άγγλο-δρεταννιζοϋ
μετάλλου, κοστίζουσαν άλλοτε 80 φράγκα.
Πάς παραγγελιοδότης λαμβάνει καί έγ
γραφον έγγύηοιν περί διατηρήσεως τής
λευκότητας τών σκευών έπί δέκα έτη.
β μαχαίρια τραπέζης μέ ωραίας λεπίδας,
6 περούνια μονοκόμματα,
β κοχλιάρια τής σούπας έκ τοΰ άγγλοβρετ. μετάλλου,
β κοχλιάρια τού καφέ έπίσης,
1 μέγα κοχλιάριον τής σούπας
1 βαρύ κοχλιάριον διά τό γάλα,
β άκουμδιστήρια τών μαχαιρών έκ τοΰ
αύτοΰ μετάλλου,
6 άγγλικά φιλτζάνια,
1 πιπεροβήκην ή ζακχαροβήκην,

κομψώς είργασμένα φιλτζάνια,
ώοθήκας,
κομψά κοχλιάρια διά τά ώά,
ζακχαροΟήκας μικράς,
τρυπητόν τοΰ τείου,
πολυτελή κανδιλέρια διά τήν αίθουσαν,
δίσκος 30 έκατ. μεγέθους.

"ΟΜΙΛΕΙΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ”

Φ. ΤΕΡΚΣ

ΟΔΗΓΟΣ

ΠΡΩΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΗ2

ΣΩΜΑΤΟΛΟΓΊΑΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ

64 τεμάχια έν δλω.

Είς άπόδειςιν δτι ή παρούσα γνωστο
ποίησές μου δέν βασίζεται έπί άγυρτίας υποχρεούμαι δημοσία, έάν ή συσκευή
αδτη δέν άρέση τφ αγοραστή, νά παραλάδω αύτήν πάλιν. ‘0 έπιθυμών λοιπόν
ν' άγοράση πράγματα χρήσιμα καί καλά
άντί τών χρημάτων του, άς άποτανΟή,
δσω ύπάρχουσιν άκόμη τοιαΰται συσκευαί,
μετά πόσης πεποιθήσεως καί κατ’ ευ
θείαν πρός τόν

σύντομον γραμματικήν, διαλόγους

WlES II. ScHlFl’AMTSGASSE 20a.
Παρ’ έμοί εδρηται, άντί SO centimes
τό κουτίον, καί κόνις αξιόλογος πρός κα
θαρισμόν τών σκευών τούτων.
Υποκαταστήματα έν Λονδίνιρ καί
(59
ΙΙαρισίοις.

Μετάφρασις Θεοόωροί' X. Φλώρα
Σιατιιίτι'ω®.

«ι

Μετά οκτώ δίχρωμων πινάκων.

αναγνώσματα,

ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΔΙΑ ΙΙΕ1ΊΗΓΗΤΑΣ

Έν Λειψία 1882.

»«ι

Τιμή μάρκαι 2.

ΣΠΟΤΔΑΣΤΑΣ.

J. II. Rabinowicz είς Βιέννην,
Κεντρικήν άποθήκην τοΰ Άγγλο-βρεταννικοΰ έργοστασίου

ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.

^περιέχων

Συγγράφει»; Κάρολος Βήδ, εκδότης
C. A. Koch εν Λειψία.

1882. — Τιμή μάρκαι 2'1'1.
C. A. Koch’s Verlag in Leipzig.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕ.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ.
Έξεδόθη κατ’ αύτά; εί; βιβλίον τό "Άσμα τοΰ Χιαβάθα” τοΰ διάσημου

’Αμερικανού ποιητοΰ Longfellow έν έλληνική μεταφράσει. Το βιβλίον
τούτο (έκ 15'1'1 τυπογραφικών φύλλων) κεκοσμημένον διά τής είκόνος τού
ποιητοΰ και άλλων εικόνων καί κομψώς οεδεμένον μέ τά φύλλα έπίχρυσα,
πωλείται άντί φράγκων 6.50. — Οί έπιθυμοΰντε; ν’ άποκτήσωσιν αύτό παρα
καλούνται ν’ άποτανθώσιν είτε κατ’ εύθεΐαν πρό; τήν 8t>evHvv<fiiv τον ΕιίίΤέροι·
(Leipzig. Elster-Stbasse 19) είτε πρδ; τά κατά τόπου; βιβλιοπωλεία.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
Σύγγραμμα περιοδικόν μετά εικόνων έκδιδόμενον έν ΛΕΙΨΙΑ ι
τή 1 13 καί 15,27 έκαστου μηνάς.
Τιμή έτησία προπληρωτέα φράγκα 40 (= μάρκαι 32 = ρούβλια 16).
Τιμή καταχωρίσεων δι’ έκαστον στίχον φοίνικ. 50.

Ζη τοΰνται οί αριθμοί τοΰ "ΕΣΠΕΡΟΥ” 5. 6. 17 καί 18, προσφέρονται
δέ δί έκαστον αύτών καλώ; διατηρούμενον άντίτυπον φράγκα 2. Οί

έχοντε; τοΰ; άριθμοΰς τούτου; διαθεσίμου; καί θέλοντες νά τοΰ; πωλήσωσι
παρακαλούνταε νά τοΰ; πέμψωσιν (έλευθέρους ταχυδρομικού τέλους) εί;

τον Έσπιρου (Leipzig. Elsteb-Stbasse 19) ή νά παρα-

τήν

δώσωσιν αύτοΰ; είς τά; κατά τόπου; έπιστασία;, αιτινες συνεννοούνται κατ’
εύθεΐαν μέ τήν Διεύθυνσιν.

ΒΟΤΚΟΤΡΕΣΤΙΟΝ · κ. ’Αριστόδημος Α. Βοσκώφ. ΓΑΛΑΖΙΟΝ * κ. Α. Γ
Σαρεγιάννης.
*
ΙΒΡΑΙΛΑ
κ. Ιωάννης Α. Βοσκώφ. ΤΟΤΡΝΟ-ΜΑΓΟΤΡΕΛΟΝ ’
κ. Διον. 1. Μηλιαρέσης. ΚΟΡΑΒΙΑ
*
κ. Νικόλαο; Καραίίας. ΚΑΛΑΦΑΤΙΟΝ'
κ. Νικ. Κουκλίλης. ΓΙΟΤΡΓΕΒΟΝ
*
κ. Εύθυμ. Πεταλάς. ΤΟΤΡΝΟ-ΣΕΒΕΡΙΝΟΝ
κ. 1. Α. Σακελλαρίδης.
*
ΠΕΤΡΟΤΠΟΛΙΣ
ζ. ’Ιάκωβος Μάνος, ιατρός. ΜΟΣΧΑ
*
κ. Γρηγ. I. Ροσσόλυμος. ΟΔΗΣΣΟΣ
*
κ, Σπυρ. Τυπάλδος Φορέστης. ΤΑΙΓΑΝΙΟΝ
*
χ. Δημ. Δ. Άλεξόπουλος. ΡΟΣΤΟΒΙΟΝ
*
κ. Στέφ.Λοβέρδος. ΓΕΙΣΚ
*
κ. Π. Α. Άξιώτης. ΝΙΚΟΛΛΙΕΦκ. Θεόδωρος Λυκιαρδόπουλος. ΒΕΡΔΙΑΝΣΚΑ
*
κ. Νικ. Γ. Τζιτζέλης. ΙΣΜΑ.
ΗΛΙΟΝ· κκ. ’Αδελφοί Κωνσταντινίδαι. ΚΙΣΝΟΒΙΟΝ
*
κ. Α. Καρβούνης. ΙΙΟΤΙΟΝ .
κ. Περικλής Ν. Κομηλιάδης.

*
ΛΟΝΔΙΝΟΝ
κ.Ίωάν.Α. Περβάνογλους, ΛΙΒΕΡΠΟΤΛ
*
ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΙ ΤΟΤ ΕΣΠΕΡΟΙ.

ΡΟΤΣΤΣΟΤΚΙΟΝ Βουλγαρίας· κ. Σταύρος Χριστοδουλίδης.

ΑΘΗΝΑΙ καί ΠΕΙΡΑ1ΕΤΣ
*
κ. Δημ. Καρασπΰρος. ΚΕΡΚΤΡΑ
*
κ. I. Ναχαμούλης. ΖΑΚΤΝΘΟΣ
*
ζ. Ν. Παππαδόπουλος. ΒΩΛΟΣ· κ. Νιχ. Γεωογ'ιάδης, ιατρός.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ καί ή λοιπή ΑΙΓΤΠΤΟΣ· κ. Πέτρος Σαράντης, Βιβλιοπω
λείου ‘ 0 Φοϊνιξ” έν Άλεξανορείφ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤΙΙΟΛΙΣ κ. Ιωάννης Παπάδης, βιβλιοπώλης. ΣΜΤΡΝΙΙ
*
*
κκ. Δεκίπρης καί Σ«, καί κ. Φρ. Σαρίκας. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
*
κ. Σ. Γράσσος, βιβ
λιοπώλης. ΚΑΒΑΛΛΑ * κκ. Α. Γ. Κούζης καί Σ“· ΜΤΤΙΛΗΝΗ
*
κ. Ξενοφών
Γκορτζιώτης. ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ * Αίδεσ. Άνανίας ’ Αλεξανδρίδης. ΣΑΜΟΣ
*
κ. Σταματιάδης, έφορος τής Σαμιακής Βιβλιοθήκης. ΒΗΡΤΤΤΟΣ
*
κ. Χρ. Χριστόφορου.
ΑΜΙΣΟΣ· Κ. Λαναράς, ιατρός.

ΛΕΤΚΩΣΙΛ καί ΛΕΜΗΣΣΟΣ Κύπρου
*
κ. ’Ιωάννης Πιερίδης.

κ. Π. Δ.

κ. Γ. θ. Σκρινής.

Παπαδάκης. ΛΑΡΝΑΞ
*

*
Συντάκτης

*
ΤΕΡΓΕΣΤΗ
κ. Γεώργιο; Γεωργούλης. ΚΑΛΚΟΤΤΤΑ κ.’Ιωάν. Κ. Σταυρίδης.
*
ΝΕΑ-ΤΟΡΚΗ

κ Δημ. Ν. Μπότασης, γενικός πρόξενος τής ' Ελλάδος.

Εις τά μέρη, ένθα είσέτι δέν έσυστήθησαν όριστικώς έπιστασίαι,
οί βουλόμενοι δύνανται νά γείνωσι συνδρομηταί έπί προκαταβολή τής
έτησίας συνδρομής, άποτεινόμενοί είτε κατ' εύθεΐαν είς τήν διεύθυνσιν
(Elsteb-Stbasse No. 19) έν ΛΕΙΨΙΑι, είτε είς τά οικεία ταχυδρο
μικά γραφεία, τής διευθύνσεως τοΰ Εσπέρου συνεννοηθείσης περί τούτου
μετά τής Γενικής Διευθύνσεως τών γερμανικών Ταχυδρομείων- Τό φύλ
λο ν άποστέλλεται έλεύθερον ταχυδρομικών τελών.

Η Δ1ΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ. Elsteb-Stbasse No. 19. Leipzig.

Δρ. I. ΙΙΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑι.

ELSTER-STR. 19.

Χαρτοπωλείου · Β. ΣΙΓΙΣΜΟΥΝΔΟΪ έν Βερολίνω καί Λειψία. — Τύποις
*

Γ. ΔΡΟΙΤΟΓΛΙΝΟΤ έν Λειψίφ.

