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ΤΟ ΑΡΓΟΣ KAI II ΑΚΡΟΓΙΟΛΙΣ ΑΥΓΟΥ.
(Μετά είκόνος, 8ρα σελ. 193.)

Παρά το χωρίον Σκαφιδάκι έπί τής άπδ Μύ
λων Ναυπλίου είςΆργος άγούσης δοοΰ σώζονται 
τά ερείπια μεγάλου πυραμιδοειδούς οικοδομή
ματος, ού ό ρυθμός δύναται νά θεωρηθή ώς με- 
τάβασίς τις άπδ τοΰ κυκλώπειου πρδς τδν 
πελασγικόν. Τδ μνημεΐον τοΰτο καί τδ έν Ί'.πι- 
δαύρφ τοΰ αύτοΰ είδους είναι τά μόνα παρα
δείγματα πυραμιδοειδούς κατασκευής έν Έλλάδι. 
Λέγεται οτι ή οικοδομή αύτη παρά τους Μύλους 
είναι δ τάφος τών Άργείων οπλιτών τών έν τη 
έν ‘Υσιαΐς μάχη κατά τών Σπαρτιατών πεσόν- 
των, περί ής αναφέρει καί ό ΙΙαυσανίας. 11ε- 
ρίεργον είναι νά εύρίσζη τις έπί τοΰ ελληνικού 
εδάφους τήν επιρροήν τοΰ αιγυπτιακού ρυθμού 
τοσοΰτον έκπεφρασμένην· τοΰτο έπιβεβαιοϊ τήν 
άρχαίαν παοάδοσιν περί τής μεταβάσεως είς τήν 
‘Ελλάδα αιγυπτιακών αποικιών ύπδ τήν οδηγίαν 
τοΰ Δαναού.

Άπδ τού μνημείου τούτου βαδίζων τις πρδς 
βορράν μετά παρέλευσιν όλίγων λεπτών τής ώρας 
βλέπει μακρόθεν τδ "Αργος. ‘Η πόλις τοΰ 
"Αργους έχει τήν όψιν μεγάλου χωρίου· αί οί- 
ζίαι της είναι ταπειναί, περιζυζλωμέναι ύπδ 
κηπαρίων, αί δδοί της είναι πλατεΐαι καί άμορ
φοι είσέτι. ΊΙ εζτασις τής πόλεως είναι με
γάλη, καί ήδύνατό νά περιλάβη τετραπλάσιον ή 
καί πενταπλάσιον άριθμδν κατοίκων σήμερον 
τδ "Αργος κατοιζεϊται ύπδ δέκα χιλιάδων ψυ
χών. ΊΙ Θέα τής πόλεως είναι γραφική καί 
έμποιεΐ τήν έντύπωσιν πόλεως ευάερου καί εύη- 
λίου. Ανθη ευώδη καί δένδρα οπωροφόρα πλη
ρούσε τούς κήπους. Έν τή κεντριζωτέρα όδφ 
είναι ή αγορά, οπού ή ζίνησις είναι ζωηρά, κυ
ρίως δέ φαίνονται πολλαί άποθήκαι καπνού, τοΰ 
πολυτίμου τούτου φυτού, τδ όποιον καλλιεργεί
ται λίαν έπιτυχώς έν τή πεδιάδι τοΰ "Αργους. 
’Ολίγον έξωθεν τής πόλεως σώζεται άρχαΐον 
ελληνικόν Οέατρον, ή σκηνή τοΰ όποιου έξέλιπε 
μέν άλλά σώζονται τά εδώλια δλα. Έχει διά
μετρον το θέατρον τοΰτο 137 μέτρων καί ήδύ- 
νατο νά περιλάβη πλέον τών είκοσι χιλιάδων 
Θεατών.

Εντεύθεν άνέρχεταί τις πρδς τδ Χάον όρος, 
έφ’ ού σώζονται τά καλώς διατηρημένα έρείπια 
φραγκικού φρουρίου, οπερ έθεμελιώθη έπί αρ
χαίων οικοδομών καί ού οί στερεοί πύργοι φέ- J 
ρουσιν έτι έντετειχισμένα τεμάχια άρχαίων κι- |Ι 
όνων καί όγκολίθων. Έντός τής περιφέρειας 
τοΰ φρουρίου τούτου εύρίσκονται είσέτι τέσσαρες 
μεγάλαι δεξαμεναι άρχαΐαι άρίστης έργασίας καί 
σπάνιάς διατηρήσεως. Άπδ τοΰ ύψηλοΰ τούτου 
βράχου, τοΰ ύπερκειμένου τής πόλεως, ό οφθαλ
μός έκτείνεται έλεύθερος πρδς τήν εύφορον τοΰ 
"Αργους πεδιάδα μέχρι Μύλων καί Ναυπλίου.

II ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ.
‘Υπό Ιωακείμ Παυλίδου.

(Συνέχεια καί τέλος.)

Πρώτην εικόνα άναφέρει δ ΙΙαυσανίας τήν 
παρά τήν Οίνόην μάχην μεταξύ Λακεδαιμονίων 
άφ’ ένδς καί Άργείων καί ’Αθηναίων άφ’ έτέρου, 
ήτις, ώς καί τδ γεγονός, είναι πολύ μεταγενέ
στερα, καί δέν άναφέρονται τόσον είς πολύ έν
δοξον περίστασιν τής ’Αθηναϊκής Ιστορίας· πι- 
θανώτατα ή είκών αυτή έτέθη είς τόν τόπον 
άλλης είζόνος, ζαταστραφείσης κατά τάς έπί 
τών τριάκοντα· ταραχάς, άφιερώθη δέ έκεί ύπδ 
τών Άργείων είς ένδειξιν ευγνωμοσύνης πρδς 
τήν συμμαχούσαν πόλιν τών ’Αθηνών. ‘Ο γρά

ψας αύτήν πιθανώς είναι ‘Γπατόδωρός τις ή 
’Αριστογείτων έκ Θηβών, διότι ούτοι παρομοίαν 
εικόνα κατά παραγγελίαν τών Άργείων 'ζωγρά
φισαν έν Δελφοΐς. Κατόπιν ήοχετο είκών πα- 
ριστώσα τήν μάχην τού Θησέως κατά τών ’Αμα
ζόνων, ήτοι τοΰ μαχίμου έκείνου τών γυναικών 
έθνους, αΐτινες μεγάλην ανδρείαν καί πολεμικήν 
τέχνην κεκτημέναι, πρώτα', δέ μεταχειρισθεΐσαι 
ίππους έν πολέμιο, καί πολλούς λαούς ύποδου- 
λώσασαι, έπήλθον μετά ικανής στρατιάς κατά 
τής πόλεως τών Αθηνών, ής ήκουον μακρόΟεν 
τήν δόξαν, εύρον όμως ένταΰθα κατά Λυσίαν 
άπασαι τδν θάνατον αύτών. Τήν εικόνα έγραψεν 
ό Μίκων, είς τών κυρίων ζωγράφων τής στοάς, 
άκμάσας μεταξύ τοΰ 470—450. Προεξάρχων 
έπί τής είκόνος έφαίνετο βεβαίως ό θησεύς έν 
τοΐς προμάχοις άγωνιζόμενος, καί ίδίαις χερσι 
συλλαμβάνων αιχμάλωτον τήν βασίλισσαν έκείνων 
Ίππολύτην, έξ ής κατόπιν έγέννησε τδν ένάρετον 
καί ύπερήφανον Ιππόλυτον. Μετά ταύτην ήρ- 
χετο ή έπίσημος είκών ή παριστώσα τήν κατα
στροφήν τοΰ Ιλίου, καί δή τήν συνάθροισιν τών 
‘Ελλήνων ηγεμόνων, δπως συμβουλευθώσι καί 
κρινωσι τήν άνόσιον πράξιν Αΐαντος τοΰ Λοκροΰ 
πρδς την Κασσάνδραν, λαμπρόν έργον τοΰ Πο
λυγνώτου. ΜακρόΟεν έφαίνοντο τά καπνίζοντα 
είσέτι έρείπια τής Τρωάδας, έπιβάλλον αμα καί 
οίκτρδν θέαμα παρελθόντος μεγαλείου, δόξης καί 
ευτυχίας διά παντός οίχομένων· πλησιέστερον 
δέ έκάθηντο έν συμβουλίφ τινι οί ηγεμόνες, άλλ’ 
ύπέρ πάντας έφαίνετο προέχων ό έξ Αθηνών 
Μενεσθεύς, παρ’ αύτδν οί υιοί τοΰ Θησέως, καί 
ό Σαλαμίνιος Τεΰκρος, τοΰθ’ δπερ έκολάκευε 
τήν πόλιν. Ού μακράν ιστατο ό κρινόμενος 
Αίας, πλήθος δέ αιχμαλώτων, καί δή γυναικών 
ΐσταντο πρδ τών ήγε μόνων, έν αίς προεξέχουσαι 
ή Κασσάνδρα καί παρ’ αύτήν ή Λαοδίκη, ύπδ 
τήν έρασμίαν μορφήν τής αδελφής τοΰ Κίμωνος 
Ελπινίκης· ύπέρ τήν κεφαλήν τής τή λατρεία 
τών θεών άφιερωμένης Κασσάνδρας έφαίνετο ή 
θεά ’ Αθήνα, ή τής παρθένου ίερείας προστάτρια, 
Θυμού πλήρης, τδ δόρυ πάλλουσα, καί δργίλον 
τδ βλέμμα αύτής προς τδν Αΐαντα στρέφουσα· 
πέραν έν άπόπτφ ώρμουν τά Ελληνικά πλοία 
κατά τδν Ελλήσποντον, δχι μακράν τοΰ ’Αχαϊκού 
στρατοπέδου. Ή είκών αυτή απαράμιλλος εις 
τδ κάλλος καί τδ τεχνικόν τής συνθέσεως, ούχί 
μόνον μεγάλην φήμην περιεποίησε τφ ζωγράφφ, 
άλλα καί αυτό τό έντιμον δικαίωμα τοΰ πολίτου 
Αθηνών, δικαίως δέ διατείνεται ίσως δ Goett- 
LING, δτι τδ ύπδ τοΰ Αίσχίνου (κατά Κτησι- 
φώντος) άναφερόμενον λαμπρόν έπίγραμμα,

“Εκ ποτέ τή; .δε πόληος δμ’ Άτρείόησι Μενεσθεύς 
ηγείτο ζάθεον τρωικόν εί; πεδίον, κτλ

ήτο ύπδ τήν εικόνα ταύτην γ’εγραμμένον πολύ 
καταλληλότερον ένταΰθα, παρά έπί τών Έρμων 
τών στηθέντων είς τιμήν τοΰ Κίμωνος καί τών 
άλλων στρατηγών διά τήν παρά τήν ΊΙιόνα 
μάχην κατά τών Περσών.

Καί τέλος ήρχετο παρ’ αύτήν ή έπισημοτέρα 
δλων τών έν τή Ποικίλη εικόνων, διά τε τδ 
πλήθος τών έν αύτή προσώπων καί πράξεων, τδ 
μεγαλοπρεπές τής συνθέσεως, καί δή τήν πολλήν 
καί κυρίαν σημασίαν, ήν είχε διά τήν πόλιν 
τών Αθηνών, ήτοι ή είκών τής έν Μαραθώνι 
μάχης. Έπί ταύτης είργάσθησαν τρεις ζωγράφοι 
Μίκων, Πάναινος καί Πολύγνωτος, ών ό δεύτερος 
ήτο αδελφός τοΰ Φειδίου, άλλά πρδς τδν μέγαν 
γλύπτην παρεβάλλετο καί άντεστοίχει έν τή 
γραφική δχι ό άδελφός, άλλ’ ό προσφιλής τή 
τέχνη καί τφ δήμφ Πολύγνωτος. Τούτου τήν 
δεξιάν γραφίδα διέκρινέ τις καί μακρόθεν καί 
έπί ταύτης τής είζόνος, διότι τήν γραφίδα ταύ
την δέν έκίνει μισθός καί άμοιβή, άλλ’ έρως 
πρδς τήν τέχνην καί φιλοτιμία πρδς τήν πόλιν.” 

‘Ο Πολύγνωτος, λέγει ό Πλούταρχος, ούζ ήν 
τών βαναύσων, ούδ’ άπ’ έργολαοίας έγραφε τήν 
στοάν, άλλά προίκα ή φιλοτιμούμενος πρδς τήν 
πόλιν· 'Προεξάρχων έπί τής είκόνος έφαίνετο 
κυρίως μέν δ σιδηρού; Μιλτιάδης, οδηγών τήν 
δλην μάχην έκ τοΰ μέσου, έπί δέ τοΰ δεξιού 
κέρατος ό έπιεικής Καλλίμαχος, ό τοΰ έτους Πο
λέμαρχος, πρδς τά άριστερά τής παρατάξεως 
ήστραπτον τά βοιωτιζά κράνη τών χιλίων Πλα- 
ταιέων, τών μόνων έξ όλης τής Ελλάδος σπευ- 
σάντων είς βοήθειαν τής ύπέρ δλης τής Ελλάδος 
κινδυνευομένης ταύτης μάχης. Οί φιλότιμοι 
’Αθηναίοι δέν έπέτρεψαν νά γραφή τδ όνομα 
τοΰ Μιλτιάδου ώς αιτίου τής νίκης, “συνεχώ- 
ρησαν μόνον αύτφ πρώτφ γραφήναι” (Αίσχ.) · 
άλλά τίς δέν άνεγνώριζε καί μακρόθεν τδ αύ- 
στηρδν καί άρειμάνιον πρόσωπόν τοΰ φιλοπά- 
τριδος στρατηγού; τίς ήγνόει τδν όδηγήσαντα 
είς τήν νίκην τούς πολίτας ’Αθηναίους; μήτοι 
παρά τήν ύπέρ τάς ζεφαλάς τών Αθηναίων 
α’ιωρουμένην, καί εις τήν μάχην παρορμώσαν 
αύτούς πολιούχον θεάν, έφαίνετο επιγραφή τις; 
μήτοι παρά τδν'ΙΙρακλέα, ή τδν έγχώριον ήρωα 
"Εχετλον, ή παρά τδ έκ τοΰ έδάφους έν άγρίφ 
δψει άνιδν τοΰ Θησέως φάσμα; "Οταν λαλώσι 
τά πράγματα, σιγά άπδ σεβασμού αίσθημα ή 
λέξις. Χάριν πολλήν παρείχε τή είζόνι ό πλη
σίον τών Πλαταιέων ίστάμενος, άλλά τδ πλεΐ- 
στον όπισθεν βράχου κρυπτόμενος εγχώριος αύ
τών ήρως Βούτης (διό ή παρ. Θαττον ή Βούτης). 
'Ο είς καί μόνος μόλις έκ τοΰ βράχου προκύπτων, 
άλλ’ άγρίως ύπδ δίψους πρός τήν μάχην άνοι- 
γόμενος όφθαλμός, καί ή φοβερώς έπισειομένη 
μονόλοφος περικεφαλαία, ίσχυον νά έκζαύσωσι 
τήν δρμήν καί τόλμην τών πατριωτών του. 
Πανταχόθεν έφαίνοντο οί βάρβαροι άτάκτως φεύ- 
γοντες καί είς τδ πλησίον έλος ωθούμενοι καί 
ώθοΰντες, πέραν δέ έβλεπέ τις τάς Φοινικικά; 
νήας πρδς άπόπλουν έναγωνίως έτοιμαζομένας, 
καί τούς έν πλήρει ταραχή καί φόβφ είς ταύ- 
τας είσπίπτοντας Άσιάτας, καθύδρους δέ καί 
σφριγώντας τούς "Ελληνας δξέως έκ τοΰ πλη
σίον έπικειμένους καί θερίζοντας τόν άψυχον 
όχλον τών Περσών. Βεβαιότατα ύπδ τήν εικόνα 
ταύτην ήτο γεγραμμένον τδ περίφημον έλεγειακδν 
δίστιχον τοΰ Σιμωνίοου·

'Ελλήνων προμαχοΰντες ’Αθηναίοι Μαραθώνι 
έκτειναν Μήοων είκοσι μυριάδα;.

Μόναι αί εικόνες αύται έσώζοντο έπί Παυσανίου· 
άλλά τίς αμφιβάλλει, βτι ή τοσοΰτον εύρύχωρος 
στοά πολύ περισσοτέρας περιεΐχεν εικόνας. Έκ 
τοΰ σχολιαστοΰ τουλάχιστον Γρηγορίου τοΰ Να- 
ζιανζηνοΰ καί έξ αύτοΰ τοΰ Φωτίου μάνθάνομεν 
έν πρώτοι;, βτι ή έν Σαλαμΐνι ναυμαχία ήτο 
έξάπαντο; έκεί έζωγραφημένη, καί δή παρά τήν 
έν Μαραθώνι μάχην· είδικώτερον δέ γνωρίζομεν 
περί τή; ζωγραφιάς ταύτης, δτι δ τραγφδδς 
Σοφοκλής παρίστατο έκεί μετά κιθάρας, ώ; ό 
κορυφαίος τοΰ χοροΰ τών παίδων περί τδ έν 
Σαλαμΐνι στηθέν τρόπαιον, ψάλλων μετ’ αύτών 
τήν περιφανή νίκην. Καί πώς ήδύνατό νά πα- 
ραλειφΟή ή καί τού; 'Έλληνας δλους, άλλ’ ιδία 
τούς Αθηναίου; τά μάλιστα τιμώσα ναυμαχία 
αύτη. Έπίσης κατά τδν σχολιαστήν τοΰ Άριστο- 
φάνους ύπήρχεν έκεί είκών παριστώσα τούς 'Ηρα- 
κλείδας προσερχομένους τοΐς Άθηναίοις, καί 
παρά τδν βωμόν τοΰ Έλέου Ικετεύοντας τήν 
κατά τοΰ Εύρυσθέως βοήθειαν, ύπδ Παμφίλου 
γραφεΐσα.

Εκτός τών πολλών καί ωραίων εικόνων 
ύπήρχον έκεί κατά Παυσανίαν καί άλλα άναθή- 
ματα, καί δή άσπίδες ληφθεΐσαι παρά τών εχ
θρών, ώ; αί τών έν Σφακτηρία αίχμαλωτισθέντων 
Λακεδαιμονίων.

Ά ρ. 61. 1 13 Νοεμβρίου 1883.]

ΜΙΛΤΩΝΟΣ 
ΑΠ0ΛΕΣΘΕ1Σ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ.

'Υπδ ’Αλεξάνδρου Σ. Κάσδαγλη.
(Τέλος.)

Φίλημ’ αγνόν δ’ εί; τά άσπιλα χείλη αύτή; επιθέτει·
Οτ’ έκ τοϋ έναντι μέρους ό δαίμων τό πρόσωπόν 

στρέφει
Έμπλεω; φθόνου, πλήν αύθι; ϋπόδρα αύτού; ατενίζει, 
Βλέμμα ζήλεια; κακόβουλο·? ρίπτων και θλίψεω; πλήρη; 
Ταΰτα μέ πόνον καί άλγο; καρδία; όαρύτατον λέγει" — 

“Ώ μισαρόν, αποτρόπαιου θέαμα, πλήρες βασάνων!
Ούτως οΐ δύο αύτοΐ έν άγκάλαι; άλλήλων νΰν οντες, 

“Ωσπερ έντό; Παραδείσου, τρυφάς και αύτοΰ γλυκυτέρα; 
Γεύονται ήδη, ναί, όλβον έπ’ όλβου, ένώ έρριμένος 
Είμαι έγώ έν κολάσει, έν ή ούδεμία αγάπη 
Δύναται ΐνα ΰπάρξη ποτέ ή '/api., -ψ·ή μόνον
Βάσανοι πλήρεις αγώνων, έν μέσοι δ’ αύτών τών βά

σανων
Βάσανο; άμα πασών ύπερτέρα, ορέξεων πάθος, 
“Οπερ ακόρεστου μένον έν μέσοι άγώνων καί πόνων, 
.Μαίνεται δίκην πυράς φλογερού καί ούδέποτε παύει. 
Πλήν μή ποσώς λησμονήσ’ δ έκ στόματος ήκουσα 

τούτων ·
Φαίνεται οτι ένταΰθα τά πάντα δέν ειν ίοικά των.
Εν εί; τό μέρος εκείνο ύπάρχει, ώς ήκουσα, δένδρου, 

"Οπερ τή; Γνώσεως λέγεται, δένδρου ολέθριου ίσως, 
Τοΰτο ο* ό Πλάστη; αύτοΐ; άπηγόρευσεν ΐνα γευθώσιν. 
“Γποπτον, ναί! άπαγόρευσι; Γνώσεως; άλογον όντως! 
“Ενεκεν τίνος ό Πλάστη; αύτών άπηγόρευσε τοΰτο; 
Εΐνε ή Γνώσις αμάρτημα; μή αΰτη θάνατο; ήνε; 
Ίστανται άρά γε ούτοι πιστοί δι’ άγνοια; καί μόνης; 
Αΰτ' ή τρισόλβιος θέσις των; μή τοΰτο ήνε τό δείγμα 
ΓΙίστεως πάσης καί αμ' εύπειθεία; αύτών πρός τόν 

Πλάστην;
Πόσον κατάλληλος βάσις έφ' ής τήν άπώλειαν τούτων, 

Όλεθρον, ναί, παντελή δύναται τις νά κτίση βάσίμως; 
“Οθεν έντό; τοΰ νοό; των σφοδρόν θέλω πάθος άνάψη, 
Πάθος τής Γνώσεως, λέξω δ’ αύτοΐ; ν’ άπορρίψωσι αμα 
Πάσαν τοΰ Πλάστου αύτών φθονεράν έντολήν, τήν όποιαν 
Οΰτος έφεΰρεν απλώς ΐν’ αύτούς είς ταπείνωσιν έχη, 
Κάλλιστα οΰτος γινώσκων τι δύνατ’ ή Γνώσις νά φέρη, 
“Οτι ό τοΰτο τό δένδρου γευσάμενο; γίνετ’ άμέσως 
“Ισο; τό ΰψο; καί όμοιο; άμα θεοί; κατά πάντα· 
Οΰτω ποθοΰντες αύτοΐ εί; τό ΰψο; νά φθάσωσι τοΰτο 
θέλουν γευθή τόν καρπόν, άποθνήσκοντε; οΰτω βεβαίως· 
Ποια έτέρα συνέπεια δύναται ΐνα ύπαρξη;
Πλήν κατά πρώτον μέ άγρυπνου όμμα καλώ; έρευνήσω. 
Πάντα τά μέρη τοΰ κήπου αύτοΰ, σιγηλώ; δέ διέλθω, 
Πάσαν στροφήν έν αύτφ ή γωνίαν καλώς εξετάσω· 
Τύχη, ναί, τύχη άπλή δυνατόν νά μέ φέρη είς μέρος 
Ένθα πολύ πιθανόν ν’ απαντήσω ούράνιον πνεύμα, 
Κρήνης πλησίον πλανώμενον, εΐτ’ έν σκιά κεκρυμμένον, 
Εί δυνατόν δέ αύτό έρωτών ν' άποκτήσω είσέτι 
Τί περί τούτων ύπάρχει νά μάθω έγό> περιπλέον. 
Ζήτε, ώ όλβιον ζεύγος, ένόαω νΰν δύνασθε έτι, 
Ναί, έν ίραχείαι; χαραϊ; έντρυφήσατε μέχρις ού έλθω, 
Οτι δούναι μακραί εί; τό μέλλον υμάς άναμένουν!”

Ταΰτα είπών τό υπέροχου βήμα του στρέφει χλευάζων 
Πλήν μ' έπιδέξιον σύνεσιν, άρχεται δ' αμα τής πλάνης 
Μέσφ δασών καί έρήμων, κοιλάδων, λειμώνων καί λόφων. 
“Ηδ’ εί; τό έσχατον δέ τοΰ όρίζοντο; αμα σημεΐον, 
Ένθ’ ό ούράνιο; θόλος τήν γήν καί τόν πόντον έγγίζει, 
Δύων ό ήλιος κάτω μέ βήμα βραδύ έπροχώρει, 
Όπισθεν έστιλβε δέ τή; Έδέμ τόν έφον πυλώνα 
Δέσμην άκτίνων εσπέρας χρυσήν όριζόντειον ρίπτων.

Ήν δ’ ό πυλών αλαβάστρινος βράχο; εί; μέγιστον ΰψο; 
Μέχρι νεφών άνερχόμενος, πόρρωθεν δέ όρατέο;· 

Άνοδο; αμ’ έλικτή, έκ τή; γής προσιτή δέ εί; μίαν 
"Έφθανεν είσοδον, ήτι; εί; μέγιστον ΰψο; ώρθοΰτο 
.Άπαν τό έτερον μέρο; τοΰ βράχου τραχύ καί κρημνώδες 
Άνω ύψοΰτο έγκλΐνον, άπρόσιτον δ’ ένεκα τούτου· 
Μέσφ δ' αύτών τών κιόνων τοΰ βράχου έκάθητο ήδη 
Πρώτο; άγγέλων φρουρών, ό λαμπρό; Γαβριήλ, άνα- 

μένων 

Οΰτος τήν νύκτα, καί πέριξ αύτοΰ τ' ούρανοΰ νεανίαι 
“Αοπλοι άθλα έτίλουν ηρώων έν ζέσει άγώνος.
Τούτων έγγύς πυραμίδες λογχών καί ούράνια όπλα, 
Κράνη, άσπίδες, ρομφαϊαι, χρυσού καί άδάμαντος πλή

ρεις
Έξοχον λάμψιν παρεΐχον' έκεΐσ’ έφ’ ήλιου ακτίνας, 
“Πτι; εσπέρας τ’ αμφίβολον έσχιζε φώς, όλισθαίνων 
Όντως ταχύς ό λαμπρός Ούριήλ καταβαίνει ώ; άστρου, 
“Οπερ έν ώρα νυκτό; τό φθινόπωρου σχίζει τό σκότος, 
Ότε άτμοι φλογεροί τοΰ άέρος τά ΰψη περώσι· 
Τοΰτο δέ βλέπων ό ναύτη; καλοί; θεωρεί τήν πυξίδα, 
Άγρυπνος μένει, γνωρίζων καλώς πού δ’ ή θύελλα εΐνε, 
Οΰτω μακράν τών κινδύνων ανέμου τό πλοϊόν του 

στρέφει.
ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ.

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ.
‘Υπδ I. Γ. Δ. Φωκολίδοο.

(Συνέχεια.)

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ ΤΟΥ ΟΜΑΡ ΚΑΙ

ΤΟΥ ΕΛ-ΑΚΣΑ.

Κατά τούς πρεσβυγενεοτάτοοί χρόνους οί 
Εβραίοι ούδένα κοινόν τόπον λατρείας εΐχον. 
Έπί τοΰ Μωϋαέως ό Θεός ένετείλατο ΐνα κατα- 
σκεοάοωσι ναόν τινα. Πλήν οί ‘Εβραίοι φερέ
οικοι οντες καί μή έχοντες μονίμους κατοικίας 
κατεσκεύασαν φορητόν ναόν, καλούμενον έν τή 
Γραφή Σκηνή ή Σκηνή τοΰ Μαρωρίου. Έπί 
τή βάσει δ’ αύτής άνήγειρε βραδύτερον δ Σολο
μών τόν ναόν αύτοΰ.

Ό Δαβίδ άπαριθμήσας τδν λαόν επέσυρεν 
έφ’ εαυτόν τήν θείαν όργην. Ό λοιμός έν τρισίν 
ήμέραις άφήρπασεν 70,000 ψυχών. ‘Ο Θεός 
καμφθείς ύπδ τών δεήσεων αύτοΰ επεμψεν αύτιρ 
τδν προφήτην Γάδ, δπως εΐπη αύτω νά πήξη 
βωμόν επί τής αλω τοΰ Όρνά τοΰ Ίεβουσαίου 
καί προσενέγκη Ουσίαν τω Κυρίιρ. ‘Ο Δαβίδ 
ύπήκουσε καί ή θυσία έγένετο. παραδεκτή ύπδ 
τοΰ θεού. ‘Ο Δαβίδ εύγνωμονών έγνω νά οίκο- 
δομήσηται έν τούτω τω τόπιρ ναδν τοΰ ’Ιεχωβά· 
ήρξατο δ’ έπί τούτω άθροίζων τδ πρδς οικοδομήν 
αύτοΰ άναγκαΐον ύλικόν. Πλήν ή οικοδομή αύ
τοΰ άπέκειτο τω υίω καί διαδόχω αύτοΰ Σολο- 
μώντι, δστις τδ τέταρτον έτος τής βασιλείας 
αύτοΰ έρριψε τά θεμέλια αύτοΰ· έλαβε δε πέρας 
ό ναός μετά 7 */2 έτη.

Τω 587 π. X. δ ναός ούτος έπυρπολήθη ύπδ 
τοΰ Ναβουχοδονόσορος. ‘0 Κύρος έπέτρεψε τήν 
άνοικοδόμησιν αύτοΰ τ<1> 536 π. X. τά δέ έγ- 
καίνια αύτοΰ έτελέσθησαν τφ 516. Περί τό 
331 ’Αλέξανδρος ό Μέγας έπεσκέψατο αύτόν, 
ώς λέγει δ Ίώσηππος, προσενεγκών Ουσίας τω 
άληθεΐ Θεω. Άντίοχος ό έπιφανής άφήρεσε 
πάν δ,τι πολυτίμητον δ ναός έμπεριεΐχε καί 
ήγειρεν έπ’ αύτοΰ τδ άγαλμα τοΰ ’Ολυμπίου 
Διός. Μετ’ ού πολύ Ιούδας ό Μακκαβαΐος 
ήγνισε τδν ναδν και ή λατρεία τοΰ ’Ιεχωβά άπε- 
ζατέστη καί αύθις. Ό Πομπήϊος γενόμενος κύ
ριος έξ έφόδου τής Ιερουσαλήμ είσήλθεν έν τω 
ναω, πλήν εΐασε τά πάντα άθιγζτα (63 π. X.). 
Τω 19 π. X. ‘Ηρώδης ό Μέγας δπως προσπο- 
ρίσηται τήν εύνοιαν τών άπεχθανομένων αύτδν 
Ιουδαίων έπεσκεύασεν έπί τό πολυτελέστερον 
τδν ναδν καί έπεξέτεινε τήν περιοχήν αύτοΰ. 
Τφ 69 μ. X. ό ναός ούτος κατεστράφη ύπδ τοΰ 
Τίτου κατά τήν πρόρρησιν τοΰ Κυρίου ήμών.

Τφ 136 δ Άδριανδς ήγειρε ναδν τφ Διι έπι 
τής τοποθεσίας τοΰ ναοΰ τοΰ ’Ιεχωβά, οί δ’ άρ
χοντες τής πόλεως Αίλίας Καπιτωλίας ήγειραν 
αύτφ τε καί τω διαδόχω αύτοΰ Άντωνίνφ τφ 
Εύσεβεΐ δύο άγάλματα, ών μνείαν ποιείται τδ 
όδοιπορικόν τών Βορδιγάλλων (333).

Περί τδ 362 ό Ίουλιανδς βουλόμενος νά 
διάψευση τήν προφητείαν τοΰ’Ιησού έπεχείρησε 
τή οικοδομή τοΰ αρχαίου ναοΰ τοΰ Σολομώντος· 
πλήν πΰρ έξορμήσαν τής γής καί φονεΰσαν τούς 
έργάτας άνέστειλε τήν άνοικοδόμησιν.*)

Τφ πρώτφ τετάρτφ τής στ', έκατ. δ αύτο
κράτωρ Ιουστινιανός ήβουλήθη ν’ άνεγείρη ναδν 
έν Ιερουσαλήμ πρδς τιμήν τής Θεοτόκου- καθ’ ά 
δ’ έκ τής περιγραφής τοΰ Προκοπίου έξάγεται, 
ό τόπος έφ’ ού ώζοδομήθη δ ναός ούτος αντι
στοιχεί πρδς τήν τοποθεσίαν, έφ’ ής κεΐται τδ 
σημερινόν τζαμίον έλ-Άζσα.

Τω 636 δ Ομάρ γενόμενος κύριος τής Ιε
ρουσαλήμ έζήτησε τδν λίθον, έφ’ ου κοιμώμενος 
δ ’Ιακώβ είδε τήν δπτασίαν τής μυστηριώδους 
ζλίμαζος. Έπισκεψάμενος τδν ναδν τής Άνα
στάσεως καί τήν αγίαν Σιών ήλθε τέλος κάν- 
ταύθα καί εύρε τήν πέτραν (Σάχρα) κεκαλυμ- 
μένην ύπδ βορβόρου. Ό Όμάρ χωρίς νά σζεφθή 
δτι ή όπτασία έκείνη έγένετο έν Βαιθήλ προσ- 
έταξε νά καθαρίσωσι τδν τόπον τούτον καί φκο- 
δομήσατο έπί αύτοΰ τζαμίον φερώνυμου, τήν 
δ’ έκζλησίαν τής Θεοτόκου καθιέρωσεν εις τάς 
τελετάς τοΰ Ίσλάμ. Τδ τζαμίον τοΰτο άνφκο- 
δομήθη λαμπρότερον καί πολυτελέστερον περί 
τά τέλη τοΰ ζ'. αίώνος ύπδ τοΰ χαλίφου Άβδ’- 
ούλ-Μελέκ. Κατά τήν αύτήν δ’ έποχήν έπε- 
σκευάσθη καί ό ναός τής · Θεοτόκου. Μετά 40 
έτη έπί τοΰ δευτέρου Χαλίφου Άβασσίδου, Άποΰ- 
τζαφφάρ-έλ-Μανσούρ, παθδν ύπδ σεισμού έπε- 
σκευάσθη· έτερος δέ σεισμός έπήνεγκε σημαντικά; 
βλάβας εις τδ δλον οικοδόμημα. Ό Έλ-Μαχαδι 
διάδοχος τοΰ Μανσοΰρ έπεσκεύασεν αύτό, έλατ- 
τώσας τδ μήκος καί έπεκτείνας τδ πλάτος αύτοΰ.

Τφ 1099 οΐ Σταυροφόροι γενόμενοι κύριοι 
τής Ιερουσαλήμ μετεποίησαν τό μέν τζαμίον 
τοΰ Όμάρ είς έκζλησίαν ύπδ τδ όνομα ναός 
τοΰ Κυρίου (templum Domini), τδ δέ τζαμίον 
Έλ-Άκσα είς βασίλεια κληθέντα βασίλεια τοΰ 
Σολομώντος.

Μετά τήν έξ Ιερουσαλήμ έξωσιν τών Σταυ
ροφόρων τδ Χάραμ-έσ-Σερίφ καθιερώθη καί 
αύθις τή μωαμεθανική λατρεία καί άντί τοΰ 
σταυρού έστηθη ή ημισέληνος. Τδ τζαμίον Έσ- 
Σάχρα κατερραντίσΟη δλον ροδοστάγματι.**) Τφ 
1875 ή 'Υψηλή Πύλη έδαπάνησε 2,300,000 φρ. 
πρδς καθολικήν τοΰ Χάραμ-έσ-Σερίφ έπισκευήν, 
πλήν ούδεμία αξιοσημείωτος έγένετο έν αύτφ 
μεταβολή.

ΤΑ ΠΡΟΣ ΒΟΡΡΑΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΑΣ ΤΗΣ 

ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΜΝΗΜΕΙΑ.

Λ'. Τό καλούμενον σπήλαιον τοϋ Βαροΰχ.

Παρά τήν πύλην Δαμασκού εΐνε τδ καλού
μενον σπήλαιον τοΰ Βαρούχ. Είσελθόντες είς 
αύτό όρώμεν δεξιά κήπον καί τάφους δερβισών, 
περαιτέρω δέ μικράν τινα αυλήν μετά δεξαμενής, 
ήν οί Εύρωπαΐοι ζαλοΰσι "φυλακήν τοΰ Ίερε- 
μίου”. Προχωροΰντες προσωτέρω είσερχόμεθα 
εις τδ κύριον σπήλαιον άριστερφ τοΰ οποίου 
όρώμεν κοίλωμά τι ένθα ύποτίθεται δτι έζοιμήθη 
ό Ιερεμίας, κατ’ ’Ορθοδόξους δέ ό Βαρούχ, έβδο- 
μήζοντα έτη, δπως μή ΐδη τήν καταστροφήν τής 
Ιερουσαλήμ. Έν τφ σπηλαίφ τούτφ κατ’ 
Εύρωπαίους ό Ιερεμίας συνέταξε τούς θρήνους 
αύτοΰ.

*) Σωκρ. Έκκλησ. Ιστορία γ'. 20 καί ό έθνικός
αυγγραφεν; Άμμιανό; Μαρκελλΐνο;.

**) Ό Σανούτιος ανατολικόν μύθον πλάττων λέγει
οτι μόλις πεντακόσια; κάμηλοι έπήρκεσαν εί; μετακο
μιδήν τοϋ ΐ.οδοστάγματος, ω τινι έχρήσαντο έν τή πε-
ριστάσει ταύτη. Ίο. Itineraire par Chateaubriand
tom. Π. ρ, 243.
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Β'. Τά Βασιλικά σπήλαια.

Νοτιοδυτική; τοΰ σπηλαίου Βαροΰχ έν τή 
βάσει τοϋ τείχους τής πόλεως όράται μικρά 
Ούρα, δι’ ής έπισκεπτόμεθα τδ εσωτερικόν τών 
βασιλικών σπηλαίων. "Οπως έπισκέψηταί τι; τδ 
εσωτερικόν αύτών δέον νά συνοδεύηται ύπ’ αν
θρώπου γινώσκοντος καλώς αύτό, διότι άλλως 
δύναται ή νά πάθη τι άπευζταΐον ένεκα τής ανω
μαλίας τοΰ έδάφους ή ν’ άποπλανηθή έν τφ 
λαβυρίνθφ τούτο». Τά βασιλικά σπήλαια ούδέν 
άλλο είσίν ή μέγα λατομεΐον, δπερ δύναται τις 
ν’ άναγάγη είς τήν έποχήν Ήρώδου τοΰ Με
γάλου ή κατ’ άλλους είς έτι πρεσβυτέραν έποχήν. 
ΙΙρδ τής άναζαλύψεως τοΰ ύπογείου τούτου οί 
πλεΐστοι συνέχεον τά παρά τώ Ίωσήππω "βα
σιλικά σπήλαια” μετά τών καλούμενων "μνη
μάτων τών Κριτών ή τών βασιλέων". Πλήν ό 
Ίώσηππος έν τοΐς συγγράμμασιν αύτοΰ όμιλών 
περί τίνος νεκρικού ύπογείου μεταχειρίζεται 
πάντοτε τάς δύο λέξεις "μνημεΐον” καί “θήκη”. 
Πώς λοιπόν εξαιρετική; ήθελε μεταχειρισθή έν 
τή περιγραφή τοΰ τρίτου τείχους, ένθα ποιείται 
μνείαν αύτών, λέξιν νέαν και ακατάλληλον; Έν 
τφ ύπογείφ τούτφ λαβύρινθο» ό άήρ είνε το
σοΰτον πνιγηρός, ώστε ό έπισκεπτόμενος αύτδν 
μετά τινας στιγμάς αισθάνεται βάρος τι πιέζον 
τδ στήθος καί τήν κεφαλήν περιδινουμένην.

Γ'. Τά μνήματα τών Κριτών ή τών Βασιλέων.

Πεντακόσια περίπου μέτρα μακράν τής πύλης 
Δαμασκού κεΐνται τά καλούμενα "μνήματα τών 
Κριτών ή τών Βασιλέων” περικεκλεισμένα έν
τδς τοίχου νεωστί κτισθέντος. Εισελθόντες διά 
τίνος θύρας όρώμεν έμπροσθεν ήμών κλίμακα 
εύρεΐαν λελαξευμένην έπί τής πέτρας καί κει- 
μένην μεταξύ δύο τοίχων έκ βράχου, άγουσαν 
δ’ είς τοίχον καθέτως λελαξευμένον, είς δν 
όρώνται δύο όπαί μεγάλαι όρώσαι είς δεξαμενήν 
λελαξευμένην έπί τής πέτρας καί ού πρδ πολλοΰ 
έπισκευασθεΐσαν, είς τόν πυθμένα τής όποιας 
άγει κλίμαξ έπ’ ίσης έπί τής πέτρας λελαξευ- 
μένη. Είς τόν δεξιόν τοίχον όράται έτέρα δπή 
δεξαμενής πεπληρωμένης χωμάτων. Δύο δέ 
όχετοί λελαξευμένοι έπί τής πέτρας άγουσι τδ 
ύέτιον ΰδωρ ό μέν ύψηλότερον κείμενος εις τήν 
δύο όπάς έχουσαν δεξαμενήν, ό δέ χθαμαλότερον 
είς τήν μήπω κενωθεΐσαν. Είς τδν άριστερα 
τοίχον όράται θύρα μεγάλη άψιδοειδής, ήτις ήν 
πρότερον ώς καί απαν τδ μέρος τοΰτο κατακε- 
χωσμένη καί μόλις ήδύνατό τις έρπων νά είσ- 
έλθη δί αύτής. Διά τής θύρας ταύτης είσερ
χόμεθα είς εύρεΐαν αύλήν τετράγωνον, ής οί 
τοίχοι είνε λελαξευμένοι καθέτως. Είς τόν δυ
τικόν τοίχον όρώνται βαθμίδες άγουσαι είς προ
θάλαμον ύποστηριζόμενον άλλοτε ύπό δύο κιόνων 
ζαί δύο πεσσών έζ τοΰ αύτοΰ λίθου κατεσκευ- 
ασμένων. ’Άνω τοΰ προθαλάμου ζαι έπ’ αύτοΰ 
τού προσώπου τοΰ βράχου περιθέει ζωφόρος λίαν 
τεχνηέντως γεγλυμμένος. Έν τψ κέντρο» αύτοΰ 
όράται βότρυς σταφυλής, δστις ήν τδ έμβλημα 
τής έπηγγελμένης γής καί συνήθης τύπος τών 
νομισμάτων τών Άσαμοναίων. Δεξιά δέ καί 
άριστερα τοΰ βότρυος τούτου είνε λελαξευμένος
συμμετρικής τριπλούς φοΐνιξ κομψότατος, στέμμα 
καί τρίγλυφα εναλλασσόμενα διά δίσκων στρογ
γυλών τριγύρων. Ύπδ τόν ζωφόρον όράται 
πλούσια περιπλοκάς φυλλώματος καί καρπών, 
ής το άριστερδν μέρος έφθάρη πλέον ή τδ δεξιόν 
ύπδ τής άνατροπέως σκαπάνης τών αιώνων. 
Υπέρ δ’ αύτδν άρχεται λαμπρόν γεΐσον άποτε- 
λούμενον έκ κυματίων κομψών μέν, πλήν δυ
στυχώς λίαν έφθαρμένων. Έν τφ προθαλάμφ 
τούτφ όρώνται συντρίμματα σαρκοφάγων, κιονο- 

κράνων καί στυλοβατών. Άναβάντες τάς άνω 
ρηθείσας βαθμίδας καί μικρόν προχωρήσαντες 
όρώμεν έμπροσθεν ήμών λεκάνην τινά έχουσαν 
1 μ. 50 έζ. περίπου βάθος. Έκ τής λεκάνης 
ταύτης άρχεται μικρός τις δίαυλος άγων είς 
τήν είσοδον τών υπογείων μνημείων. Ή θύρα 
τής εισόδου έχει 90 έκ. ΰψος· αδρός δέ τις λί
θος έν είδει μύλη; κείμενος άριστερα τής εισ
όδου έν τινι κοιλότητι έχρησίμευεν είς τό να 
κλείωσι τδ μνημεΐον. Ό αδρός ούτος λίθος δέν 
ήδύνατο νά κινηθή εί μή τή βοήθεια μοχλού 
ένεργοΰντος έζ δεξιών μέν πρδς τά άριστερά, 
δπως άνοιχθή ή θύρα, έξ άριστερών δέ προς τά 
δεξιά, δπως ζλεισθή. Πρδς έζτέλεσιν τής δι
πλής ταύτης κινήσεως ύπήρχεν ό άνω ρηθείς 
μικρός δίαυλος καί έτερος, δστις όράται άριστερα 
λελαξευμένος ύπό τήν πέτραν ζαί άγων είς τήν 
ζοιλότητα, έν ή έτοποθετεΐτο ό λίθος. Ήσαν 
δέ κεζλεισμένοι δ,τε πρώτος δίαυλος καί ή κοι- 
λότης ύπδ παμμεγέθων λίθων, ών αί έγγομ- 
φώσεις όρώνται έτι. Άπαξ τοΰ λίθου τοΰ ζα- 
λύπτοντος τόν δίαυλον άφαιρουμένου, καθίστατο 
ούτος βατός καί τότε εΰκολον ήτο τή βοήθεια 
μοχλού νά κίνησή τις τδν λίθον ήναγζασμένον 
ν’ άναβαίνη πρδς τ’ άριστερά τής θύρας έπί τής 
κοιλότητας. Πλήν δπως δυνηθή ν’ άναβαίνη ό 
λίθος δέον κατ’ άνάγκην ν’ άφαιρεθή ζαί ή τήν 
ζοιλότητα έπιζαλύπτουσα πλάξ ζαί οΰτω κα
ταστή έλευθέρα ή είσοδος τών μνημείων. "Οπως 
κλείσωσι δ’ αύτδ είσήρχοντο έν τφ δευτέρφ 
διαύλω έν φ τή βοήθεια μοχλού έκίνουν τον 
λίθον πρδς τά δεξιά, δστις ύψούμενος έκλειε τήν 
είσοδον τών μνημείων. Μετά ταύτα δέ επιτι
θεμένων ζαί τών πλακών τοΰ πρώτου διαύλου 
καί τής κοιλότητας άπεκρύπτετο δλοτελώς ή 
είσοδος τών μνημείων.*)

Εισελθόντες διά τής ρηθείσης θύρας εύρισζό- 
μεθα έν δωματίφ τετραγώνφ, οίονεί δευτέρα» 
προθαλάμφ. Τρεις θύραι όρώνται έν αύτφ, ών 
μία μέν σχεδόν έν τφ κέντρφ τοΰ δυτικού τοί
χου, δύο δέ είς τδν νότιον. Είς τήν βορειοδυτι
κήν αύτοΰ γωνίαν όράται χωριστόν δωμάτιον 
νεκρικόν τρεις δέ μύακες πρδς ύποδοχήν λύχνων 
όρώνται είς τόν νότιον, δυτικόν ζαί ανατολικόν 
τοίχον. Εισερχόμενοι διά τής είς τδν δυτικόν 
τοίχον θύρας εύρισκόμεθα έν δωματίφ μικροτέρφ 
τετραγώνφ, ού τίνος οί πρδς βορράν, δυσμάς καί 
νότον τοίχοι έχουσιν έκαστος άνά μίαν θύραν 
άγουσαν είς μικρόν δωμάτιον περιέχον δεξιά καί 
άριστερα κλίνας νεκρικάς πρδς ύποδοχήν σαρκο
φάγων. Έν τφ βάθει ύπάρχει παραπλήσια κλίνη. 
Έζ τοΰ δωματίου τοΰ βορείου τοίχου είσερχό
μεθα διά τίνος στενού σταύλου είς έτερον δωμά
τιον, έν τφ δυτική τοΰ οποίου τοίχο» όράται μία 
κλίνη, έν δέ τφ βορείφ δύο θέσεις ύπερκείμεναι 
έν είδει βαθμιδών. Εν τφ δωμάτιο» τούτφ ό κ. 
Saulcy εύρε μεγαλοπρεπές σαρκοφάγου έπιζά- 
λυμμα, δπερ μετεζόμισεν είς τό έν ΙΙαρισίοις 
μουσεΐον τού Λούβρου. Τδ δωμάτιον τοΰτο ώς 
και ό σαρκοφάγος είσί κατά τόν άρχαιολόγον 
τούτον ό τάφος ζαί ό σαρκοφάγος τοΰ Δαβίδ.**) 
Έκτος τών τριών τούτων δωματίων ύπάρχουσι 
δεξιά καί άριστερα αύτών κλίναι νεκριζαί έν είδει 
ίπνοΰ. Έκ τού δωματίου τούτου έπανακάμψαντες 
είς τόν προθάλαμον επιλαμβανόμεθα τών επισκέ
ψεων τού νοτίου τοίχου. Εισελθόντες διά τής 
δεξιάς θύρας εύρισκόμεθα έν δωματίφ τετραγώνφ, 
ούπερ οί πρός νότον καί δυσμάς τοίχοι περιέ- 
χουσιν άνά τρεις θέσεις νεκρικάς. Διά τής άρι-

*) 'Εκτός τή; ίξωτερικής θύρας έκαστον δωμάτιον 
έσωθεν εΐχεν άνά μίαν θύραν, ής αί στρόφιγγες όρών
ται έτι.

**) Ό Saulcy κατηνάλωσεν δλην αύτοΰ τήν αρχαιο
λογικήν δεινότητα, ΐνα άποδείξη, δτι τό μνημεΐον τοΰτο 
εινε τάφος τών βασιλέων τοΰ ’Ιούδα. 

στεράς οέ θύρας τοΰ προθαλάμου είσερχόμεθα 
εις δωμάτιον τετράγωνον, έν τοΐς τοίχοι; τοΰ 
όποιου εύρίσζονται πάλιν θέσεις νεκριζαί. Έκ 
τής ΒΔ γωνία; τοΰ δωματίου τούτου κατερχό- 
μεθα διά τριών βαθμιδών είς έτερον δωμάτιον 
τετράγωνον, περιέχον καί τοΰτο τρεις θέσεις 
νεκρικάς. Τό δωμάτιον τούτο άνεκάλυψεν ό 
Saulcy ευρών έν αύτφ σαρκοφάγον περιέχουσαν 
σκελετόν, ώς λέγει, βασιλίσσης ζαί ήν μετά με
γάλη; δυσχερείας ζατώρθωσε νά μετακόμιση εί; 
Παρισιού;. Έν τοΐς ύπογείοις τούτοι; βασιλεύει 
διαρζώ; θερμότη; πνιγηρά· έξ απάντων δέ τών 
τοίχων καί τή; οροφής άποστάζει ΰδωρ άδιαζό- 
πω;, ιδία δέ έν καιρφ χειμώνος.

Τδ ύπόγειον τοΰτο μνημεΐον άναμφιβόλως 
ούτε τάφοι τών Κριτών είνε, ών οί πλείους έτά
φησαν είς τόπου; μακράν τής Ιερουσαλήμ άπέ- 
χοντας, ούτε τάφοι τών βασιλέων τοΰ Ιούδα, 
οίτινες πάντες σχεδόν έτάφησαν έντδς τής πόλεως. 
Είς τίνα άράγε άποδοτέον τδ μνημεΐον τούτο; 
Ό Ίώσηππος γνωρίζει ήμΐν οτι βασίλισσα τι; 
τών Άδιαβηνών καλουμένη 'Ελένη έλθούσα ει; 
Ιερουσαλήμ ήσπάσατο τό Ιουδαϊκόν θρήσκευμα 
ώς καί πολλοί συγγενείς αύτής καί ώκοδομήσατο 
έπί τής ’Άκρα; βασίλεια, πρδς βορράν δέ τή; 
πόλεως τρία στάδια μακράν ζατεσζεύασεν επι
τάφιόν τι μνημεΐον, έπιβαινόμενον ύπό τριών 
πυραμίδων, έν φ έτάφησαν τά δστά αύτή; τε 
καί τού υίοΰ αύτή; Ίξάτου. 'Ο αύτό; ιστορικό; 
όμιλών περί τοΰ τρίτου τείχου; τή; πόλεως λέγει 
οτι τοΰτο διήρχετο πρδς βορράν άπέναντι τού 
μνημείου τή; Ελένης. Πάντα ταύτα έφαρμόζον- 
ται κάλλιστα είς τδ έν λόγο» μνημεΐον, ευρισκό
μενον πρό; βορράν τής Ιερουσαλήμ καί σχεδόν 
εί; τήν ύπό Ίωσήππου όρισθεΐσαν άπόστασιν. 
Τοΰ μνημείου τούτου μνείαν ποιείται καί ό ΙΙαυ- 
σανίας,*) ζαί ό Ιερώνυμος, οστις αφηγούμενος 
τήν εί; 'Ιερουσαλήμ άφιξιν τής όσιας Παύλας 
λέγει δτι αΰτη έγζαταλιπουσα άριστερά τό μαυσώ- 
λειον τή; Ελένης εϊσήλθεν είς Ιερουσαλήμ.**) 
Τανΰν τό μνημεΐον τοΰτο καλείται ύπο τών 
Εβραίων Κέλπα-Σεπούα (ή κύων ή χορτάζουσα 
ζατά τόν ιδιόρρυθμον τρόπον τοΰ έζφράζεσθαι 
τών ανατολικών λαών), διότι ζατά τόν Ιώσηπ- 
πον έπί τίνος λιμού συμβάντος έν Ιερουσαλήμ 
ή ρηθεΐσα βασιλίς Ελένη μετεκόμισε σίτον πολύν 
έξωθεν ζαί διένειμε τοΐς κάτοικοι;.

("Επεται τό τέλος.)

Ο ΑΝΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΛΕΪΒΝΙΤΙΟΥ
ΕΝ ΛΕΙΨΙΑι.

(Μετά είκόνος, ορα σελ. 197.)

'Ως ύπεσχέθημεν έν τφ προλαβόντι ήμών 
τεύχει δημοσιεύομεν σήμερον τήν εικόνα τού άν- 
δριάντος, δστις τή πρωτοβουλία τού ένταΰθα 
Πανεπιστημίου έστήθη τφ μεγάλφ φιλοσόφφ καί 
μαθηματική Λ εϊβνιτίφ (Leibnitz) έν τή γε- 
νετείρα αύτοΰ πό? ει ταύτη, τή Λειψία. '0 
Leibnitz θεωρείται ό ιδρυτής τής γερμανική;

*) “'Εβραίοι; οέ 'Ελένης γυναικός έπιχωρίας τάφος 
έστιν έν πόλει Σολόμοις, ήν είς έδαφος κατέοαλεν ό 
'Ρωμαίων βασιλεύς. Μεμηχάνηται δέ έν τφ τάφο» τήν 
θύραν ομοίως πάντα ούσαν τφ τάφο» λιθίνην, μή πρί- 
τερον είσανοίγεσθαι, πριν αν ήμέραν τε άεί ζαί ώραν 
τό έτος έπαγάγη τήν αύτήν. Τότε δέ ύπό μόνου τοΰ 
μηχανήματος άνοιχθεϊσα ζαί ού πολύ έπισχοΰσα, συνε- 
ζλείσθη δι' όλίγης. Ταΰτα μέν οή οΰτω· τόν δέ άλλον 
χρόνον άνοϊξαι πειρώμενος, άνοίςαις μέν ούκ άν, πατά
ξεις ό’ αύτήν πρότερον οιαζόμενος.”

**) Ad levain mausoleo Helenae derelicto etc. Κατά 
τά περιηγητικά τής 'Αγίας Γής πάντες αί προσκυνηταί 
μέχρι τοΰ ιστ'. αίώνος είσήρχοντο οιά τής πρός βορράν 
πύλης είς'Ιερουσαλήμ, τής σημερινής πύλης Δαμασκού 

φιλοσοφίας, ήτο δέ ό εφάμιλλος καί 
άντίζηλος τών μεγάλων συγχρόνων 
του, τοΰ Νεύτωνος καί τοΰ Σπινόζα. 
Τό μνημεΐον, έργον τοΰ καθηγητοΰ τής 
γλυπτική; Ε. Ηληνει» έν Δρέσδη, 
κοσμεί, ώ; είπομεν, τήν μικράν με
σημβρινήν πλατείαν τής ένταΰθα έκ
κλησίας τού Αγίου θωμά, είναι δέ 
δλον έξ δρειχάλκου. Βεβαίως ή ένδυ- 
μασία, έν η παρίσταται ό φιλόσοφος, 
έχει δι’ ήμάς παράδοξόν τι, ίνα μή 
ειπωμεν γελοΐόν τι· άλλ’ ό καλλι
τέχνη; ήθέλησε νά τηρήση τήν ιστο
ρικήν άκρίβειαν καί παρουσιάζει ήμΐν 
τόν Λεϊβνιτιον, τόν περί τά τέλη τή; 
17Ί' έζατονταετηρίδος άκμάσαντα, έν 
τή ούχί λίαν γραφική στολή τή; έπο
χή; του. Το πρόσωπον έμφαίνει τήν 
σοβαρότητα τοΰ σοιροΰ καί τήν γλυ- 
κύτητα, ήτις έχαραζτήριζεν αύτόν. Τδ 
ΰψος τοΰ ανδριάντας είναι 11 ποδών. 
Αί τέσσαρες πλευραί τοΰ βάθρου κοσ
μούνται δι’ άλληγορικών παραστάσεων, 
καί έν μέν τή κυρία προσάψει παρίστα
ται ή Φιλοσοφία, έν δέ ταΐς άλλαι; 
τρεις προσόψεσι παρίστανται ή Θεολο
γία, ή Ιατρική καί ή Νομική, αί 
τρεις έπιστήμαι, έπί τής άναπτύξεως 
τών όποιων ό διάσημος Γερμανό; φι
λόσοφο; μεγάλην έξήσκησεν έπιρροήν. 
Διά τοΰ μνημείου τούτου έζοσμήθη ή 
κάπως 
Θωμά 
τίσθη 
ταξίου

. „ τούτου έζοσμήθη ή
άμορφος πλατεία τοΰ 'Αγίου 

καί ή πόλις τή; Λειψίας έπλου- 
θ δί ένός καλλιτεχνήματος, άν- 

τοΰ ένδόξου αύτή; τέκνου.

ΠΕΡΙΠΛΟΚΟΣ ΪΠΟΘΕΣΊΣ.
Ύπό Ερρίκου Conscience.

(Συνέχεια.)

Ήμέρα; τινά; μετά τά άνω συμ
βάντα ή Καικηλία Έόζενς διαοάσα διά 
τοΰ χωρίου παρηκολούθει τήν έλικοει- 
δώ; στρεφομένην όχθην μικρού τίνος 
ρύακος. Η νεάνις έφαίνετο εύτυχής, 
διότι γλυκύ μειδίαμα έστεφε τά χείλη 
της ζαί ή χαρά έλαμπεν έν τοΐ; 
όφθαλμοί; τη;·

— ’Αρκεί ή έξαδέλφη μου νά 
θελήση νά μού δανείση τό νυμφικόν 
τη; φόρεμα ώ; δείγμα, έλεγε ζαθ’ έαυ
τήν · διότι άλλως θά ήμαι ένδυμένη 
ώ; γραία μάμμη ■ Άλλά ζαί διατί νά 
μή μού τδ δανείση; Θά τήν ύποσχεθώ 
δτι θά το προσέξω πολύ. Τό βέβαιον 

οτι ή έξαδέλφη μου δέν είναν 
περιποιητική, άλλ’ ειμεθα πάν- 
ήγαπημέναι ζαί δέν ήμπορεΐ νά 
άρνηθή αυτήν τήν μικράν χά-

είναι 
πολύ 
τότε 
μοΰ 
ριν .

Αίφνης διεκόπη έν τφ μονολόγφ 
της διά τοΰ ήχου πολλών ζωηρών φω
νών, αιτινες τήν έκάλουν’ μέ τδ όνομά 
της. Έστάθη καί είδε δύο νεάνιδα; σπευδού- 
σας πρδ; αύτήν ήσαν δύο φίλαι της, ή Αισ- 
βέτη, ή κόρη τοΰ διδασκάλου καί ή Κλάρα, ή 
θυγάτηρ τοΰ υφάντου.

— Καικηλία, είπεν ή μία έξ αύτών άσθμαί- 
νουσα, σ’ εγνωρίσαμεν μακρόθεν καί έπειδή έχο
μεν τον αυτόν δρόμον Οά μάς ηναι πολύ εύχά- 
ριστον νά περιπατήσωμεν μαζύ σου δλίγην ώραν.

— Ναί, ναί, προσέθηκεν ή άλλη· τόσος λό
γο; γίνεται τώρα διά σέ, ώστε ειμεθα περίεργοι 
νά μάθωμεν τί άπδ σέ τήν ιδίαν· άλλ’ έχάθη;

ΤΟ ΜΝΗΜΕΐΟΝ TOT LEIBNITZ ΕΝ ΛΕΙΨΙΑι.

άπδ τό χωρίον οκτώ δλας ημέρας δέν σέ εί
δομεν ούδαμοΰ, καί μάλιστα νομίζω δτι ούτε 
εί; τήν εκκλησίαν δέν ήσο τήν Κυριακήν.

— Ώ! τί λέγεις; παρετήρησεν ή πρώτη· 
είδα τήν Καικηλίαν τήν Κυριακήν είς τήν πρώ
την λειτουργίαν· άλλ’ είς τό τέλο; έφυγε τόσον 
ταχέως, ώστε άδικα τήν έζήτησα ρταντοΰ . . . 
Λοιπόν είναι αλήθεια, Καικηλία, δτι θά ύπαν- 
δρευθή; τόν νέον Κούτερμαν;

— Βέβαια, άπήντησεν ή κόρη τοΰ μυλωνά, 
καί τοΰτο είς πέντε έβδομάδας.

— Τόσον γρήγορα; ι 
δέν έχεις καιρόν νά χάσης- 
πράγματα νά έτοιμάσης . 
νυμφικόν σου φόρεμα! 
δταν 
ήτο 
να;· 
Καί

τότε βέβαια 
■ έχεις τόσα 
. . . καί τδ 
’Ενθυμούμαι 

ύπανδρεύθη ή άδελφή μου πώ; 
ή οικία μα; έπί δύο δλου; μη
δέν ήξεύρομεν τί νά κάμωμεν. — 
ποΰ πηγαίνεις τώρα;

— Πηγαίνω είς τήν έξαδέλφην μου 
είς τδ κτήμα τή; 'Ρονάρδης.

— Τί καλά! είπεν εύθύμως ή 
Κλάρα· καί ήμεΐς πρός έκεΐνο τό 
μέρος πηγαίνομεν καί έχομεν καιρόν 
νά όμιλήσωμεν δλίγον.

— Καικηλία, είπεν ή Λισβέτη, 
έσκέφθης διά τό νυμφικόν σου φόρεμα; 
Ή μόδα ήλλαξεν· δταν ήμουν τελευ
ταίως είς Άλην είδα γάμον· ή νύμφη 
έφόρει φόρεμα κίντρινον καί έπενδύτην 
πράσινον μέ μεγάλα κόκκινα άνθη· 
ό στηθόδεσμος ήτο πολύ στενό; καί 
ανοικτός εί; τδν λαιμόν τά μανίκια 
δέ στενά καί κοντά- ό σκούφος μικρός 
καί μέ ολίγα κοσμήματα· είχε δέ 
εις τήν κεφαλήν της μεγάλο στεφάνι 
άπό μεταξωτήν κορδέλλαν καί άσπρα 
άνθη. ’Ώ! ήτο πραγματικώ; πολύ 
ώραΐον καί πρό πάντων έδιδε πολλήν 
χάριν.

— Πιστεύω 
λαμπρόν! είπεν 
λωνά.

— Καί σύ 
τόν γάμον σου 
ή Κλάρα, 
δέν είναι 

καί έγώ δτι θά 
ή θυγάτηρ τοΰ

ητο 
μυ-

»

έγώ ένίκησα. Φαν
ή μήτηρ μου ήθελε νά

πώς θά ένδυθής
Καικηλία; ήρώτησεν 

Δέν τό έχει; μυστικόν, 
οΰτω;; Είπέ μα; λοιπόν. 

— Δέν ήτο μικρόν πράγμα, σάς
βεβαιόνω, άπεκρίθη ή Καικηλία. Πέντε 
ήμέρας αύτή ήτο ή ομιλία είς τήν οι
κίαν μας, καί έφιλονεικήσαμεν άρζετά· 
αλλ’ έπί τέλους 
τασθήτε, 
μ’ ένδύση μέ φόρεμα μέ μεγάλα άνθη 
ώ; λάχανα κόκκινα, εν φόρεμα, τό 
όποιον θά μ’ έκαμνε νά φαίνωμαι κυρ
τή, μέ τήν μεγάλην δίπλαν είς τήν 
ράχιν ζαί μέ τά μανίκια κοντά ώ; 
τόν αγκώνα, καί άκόμη μέ τόν με- 
γάλον σκούφον τού περασμένου αίώνος 
θά έφαινόμην άληθώς ώς γραία.

Αΐ νεάνιδε; άνεζάγχασαν.
— νΩ! αύται αί γραΐαι! Δέν πα

ραδέχονται ποτέ αί νέαι νά στολισθούν 
όλίγον· σού έλειπεν άκόμη μία μεγάλη 
ταμβαζοθήκη ζαί εν μπαστούνι! είπεν 
ή Κλάρα γελώσα.

— Ναί, έννοώ πολύ καλά τί σέ 
στενοχωρεΐ, προσέθηκεν ή Λισβέτη· ή 
κυρά Ί’όζεν; είναι όλίγον οικονόμο;· 
θά ήθελε νά μεταχειρισθή τό νυμφικόν 
τη; φόρεμα διά νά . . .

— ν0χι, ό'χι, μή λέγετε τοΰτο, 
διέκοψεν ή Καικηλία· ή μήτηρ μου 
δέν κυττάζει τά έξοδα.

— Λοιπόν πώς θά ήσαι ένδυμένη, Καικηλία;
— ’Απαράλλακτα δπως ήτο ένδυμένη ή έξα

δέλφη μου, ή όποια πρδ δύο μηνών ύπανδρεύθη 
τόν Δάλιγγα. Δηλαδή δχι τά αύτά χρώματα· 
έγώ έξέλεξα ΰφασμα χρώματος πρασίνου μέ μι
κρά άνθη. Χθές ήγοράσαμεν τό ΰφασμα καί ή 
ράπτρια είναι είς τήν οικίαν μας καί περιμένει · 
έγώ δέ τρέχω νά πάρω έκεΐνο τδ φόρεμα διά 
νά χρησιμεύση fiu; δείγμα. Σείς είδετε τήν 
έξαδέλφην μου ει; τήν έκκλησίαν τήν ήμέραν 
τοΰ γάμου της. Δέν ήτο καλά ένδυμένη;
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— Πολύ καλά. Τό φόρεμα της τό έκαμε 
είς τάς Βρυξέλλας και τής έκόστισε αρκετά 
χρήματα.

— Λοιπόν μετά πέντε εβδομάδας είσαι νύμφη; 
Καί δέν φοβείσαι μή άναβληθή ό γάμος; ήρώ
τησεν ή Κλάρα.

— Ν’ άναβληθή; άπήντησεν ή Καικηλία. 
Οί γονείς μας είναι κατά πάντα σύμφωνοι. I ι 
έμπόδιον ήμπορει νά έλθη;

— Δέν ήξεύρω, είπεν ή κόρη τοΰ ύφάντου, 
άλλ’ αν άκούση τις τον Μάρκον Κόψ . . .

— Καί τί λέγει ό Μάρκος; ήρώτησεν ή 
Καικηλία.

— Λέγει καί φωνάζει δτι δέν θά ύπανδρευ- 
Οής τον Ούρβανδν καί καυχαται οτι αύτός 0ά 
έμποδίση τόν γάμον. ΙΙροχΟές άκόμη τόν ήκουσα.

— Λόγια τρελλοΰ ανθρώπου! άπήντησεν ή 
Καικηλία. Έγειναν καί τά χαρτιά· δέν φοβού- 
μεΟα τόν Μάρκον· ό γάμος είναι άποφασισμένος 
καί τίποτε δέν ήμπορει νά τόν έμποδίση.

— 'Αμαρτία νά μή άγαπήσης δλίγον τόν 
Μάρκον, είπεν ή Κλάρα.

— Ν’ άγαπήσω ένα μέθυσον, ό όποιος προ
ξενεί τόσας λύπας είς τήν μητέρα του; άνέ
κραξεν ή Καικηλία μετ’ άποστροφής.

— "Ενα βλάσφημον; προσέθηκεν ή Λισβέτη· 
ένα βάναυσον· προχθές άκόμη έδειρε τόν άδελ- 
φόν μου, ό όποιος ήθέλησε νά ύπερασπισθή τόν 
Βλάσην, τόν δυστυχή. Νομίζει δτι ήμπορει νά 
κάμη δ,τι θέλει έπειδή έχει θειον τόν εισαγ
γελέα.

— Άλλά θά έοιορθόνετο, Καικηλία, έπειδή 
σέ άγαπα τόσον πολύ. Αυτό είπε ή υπηρέτρια 
τής μητρός του. Ό είσαγγελεύς έδωσε πολλάς 
ελπίδας είς τόν άνεψιόν του, καί ό νέος είχε 
ύποσχεθή νά διορθωθή, καί πιστεύω δτι θά 
έκράτει τόν λόγον του, έπειδή ούτε έπινε πλέον, 
ούτε έμενε τήν νύκτα άργά έκτος τής οικίας, 
ούτε είχε πλέον τούς κακούς τρόπους μέ τήν 
μητέρα του. Άφ’ ού δμως έμαθε, δτι θά ύπαν- 
δρευθής τόν Ούρβανόν κλαίει βλην τήν ήμέραν 
καί αναστενάζει, μένει τό εσπέρας είς τό οίνο- 
πωλεΐον, υβρίζει τήν μητέρα του καί βλάσφημε?...

— Καί είναι μεθυσμένος δλην τήν ήμέραν, 
έψιθύρισεν ή Λισβέτη.

— "Α! είναι μεγάλη δυστυχία! έξηκολού- 
Οησεν ή Κλάρα. 'Ο ωραιότερος νέος του χω
ρίου· καί πλούσιος! πλούσιος! Αύτός νά χαθή 
τόσον άδικα!

— Αψες τον αυτός ήτο πάντοτε μέθυσος! 
είπεν ή Λισβέτη μετ’ άποστροφής.

—· Τούτο δέν είναι άλήθεια, άπήντησεν ή 
Κλάρα. "Άλλοτε έπινε πού καί πού έν ποτή- 
ριον, άλλά τούτο είναι πράγμα φυσικόν διά τόν 
υιόν ξενοδόχου· κατά τά άλλα δμως ήτο τακτι
κός, έφρόντιζε διά τό κτήμά του καί ή μήτηρ 
του δέν είχε καμμίαν άφορμήν παραπόνων. Άλλ’ 
άφ’ ού έρριψε τά βλέμματά του είς τήν Και- 
κηλίαν καί έννόησεν δτι δέν τόν θέλει, έχασε 
τήν κεφαλήν του· δέν ήξεύρει ούτε τί κάμνει 
ούτε τί λέγει. Πότε λέγει δτι θά πίη τόσον 
πολύ ώστε νά σκάση, άλλοτε πάλιν δτι Θά κα- 
ταταχθή στρατιώτης- χθές άκόμη έλεγεν είς 
τήν μητέρα του δτι θά κρεμασθή. "Εχασεν ό 
δυστυχής τον νούν του καί θ’ άναγκασθούν νά 
τόν κλείσουν είς φρενοκομεΐον· διότι άλλως θά 
κάμη κανέν βήμα άπερίσκεπτον.

— Μεγάλη πραγματικώς δυστυχία! είπεν ή 
Λισβέτη· άλλά ποιος πταίει;

— Όπωςδήποτε πολύ λυπηρόν είναι ν’ άπο- 
θάνη τις τόσον νέος ή νά τρελλαθή, παρετήρησεν 
ή Κλάρα. "Οποιος άγαπα τόσον πολύ, δέν είναι 
διεφθαρμένος, καί, τό όμολογώ, άν ό Μάρκος μέ 
είχε ζητήσει, δέν θά τόν είχα άρνηθή, μέ τήν 
βεβαιότητα δτι θα τόν έκαμνα άνδρα καλόν καί

χρήσιμον. Καί σύ, Καικηλία, δέν λέγεις τί
ποτε; Δέν αισθάνεσαι καί σύ όλίγην λύπην διά 
τόν δυστυχή τόν Μάρκον, ό οποίος σε άγαπα 
τόσον πολύ;

— Τί έννοεΐς; άπήντησεν ή Καικηλία. Λυ
πούμαι τόν Μάρκον, καί εύχαρίστως θά τόν πα
ρηγορούν· άλλά τόν Ούρβανόν άγαπώ πρό πολ- 
λοΰ· καί είς τούτο δέν πταίω εγώ.

— Βέβαια, παρετήρησεν ή Λισβέτη· ή άγάπη 
έρχεται μόνη της.

— ’Εδώ πρέπει νά χωρισθώμεν, είπεν ή 
Κλάρα, δτε αί τρεις κόραι έφθασαν είς σταυρο- 
δρόμιον. Τήν Κυριακήν είναι πανήγυρις είς Βερ- 
σέλ. θά ύπάγης, Καικηλία;

— Βέβαια θά υπάγω, άπήντησεν αύτη. Έκεϊ 
κατοικεί ό θεΐός μου- ίσως θά μείνω έκεϊ έως 
τήν Τρίτην.

— Ναί, άλλά σύ πρόκειται νά ύπανδρευθής, 
παρετήρησεν ή Λισβέτη.

— Καί τί μέ τούτο; άπεκρίθη ή Κλάρα, 
άφ’ ού θά ύπάγη καί ό Ούρβανός. Έκτος τού
του δέν θά χορεύσουν ό ίερεύς έμπόδισε τον 
χορόν· άλλά ή εορτή θά γείνη, καί τά βραβεία 
διά τήν σκοποστοιχίαν θά ήναι ωραία.

— Λοιπόν, χαίρετε· καλήν έντάμωσιν τήν 
Κυριακήν είς Βερσέλ.

Καί αί τρεις νεάνιδες έχωρίσθησαν. 'Η Και- 
κηλία Ί’όζενς διέβη μικράν γέφυραν καί έξη- 
κολούθησε τόν δρόμον της διά τών άγρών. Βαθ
μηδόν ή κεφαλή της κατέπεσεν έπί τοΰ στήθους 
της καί ή κόρη παρεδόθη είς θλιβερούς διαλο
γισμούς. Έσυλλογίζετο δτι ό έρως τού Μάρκου 
πρός αύτήν ήτο ή μόνη αιτία τής δυστυχίας 
του. Πώς νά τόν κατηγορήση διά τούτο; Οί 
λόγοι τής Κλάρας τήν είχον συγκινήσει βαθέως, 
καί ήδη έσυλλογίζετο δτι ήθελε πράξει δ,τι δυ
νατόν δπως σώση τόν δυστυχή Μάρκον άπό τής 
απελπισίας· άλλά νά τόν άγαπήση; τούτο ού- 
δέποτε ήδύνατο καί άν άκόμη δέν είχε γνωρίσει 
τόν Ούρβανόν Κούτερμαν. Ούτως όμιλούσα καθ’ 
έαυτήν έφθασεν είς μέρος, ένθα ή όδός είσήρχετο 
έντός μικρού δάσους, τό όποιον ήτο σκοτεινόν έκ 
τών πυκνών δένδρων. Αίφνης είς καμπήν τινα 
τής όδοΰ ήκουσε τό όνομά της προφερόμενον. 
Αναγνώρισα; τήν φωνήν ώχρίασε καί έστάθη 
ώς προσηλωμένη έν τή θέσει της. Ό Μάρκος 
ιστατο έμπροσθέν της!

Ο Μάρκος ήτο ύψηλόσωμος νεανίας, δυνατός 
καί εύρωστος. Το πρόσωπόν του όμαλόν καί 
ευειδές έφερε τον τύπον άγριου πάθους καί έφαί- 
νετο καταβεβλημμένον ύπό τού κόπου· τά ένδύ- 
ματά του ήσαν έσχισμένα καί κηλιδωμένα. Στάς 
ένώπιον τής Καικηλίας τήν παρετήρησε μετά 
βλέμματος έκφράζοντος ένθουσιασμόν τά χείλη 
του έμειδίων οί όφθαλμοί του έσπινθηροβόλουν. 
Έν τή έκφράσει τού προσώπου του ούδέν ύπήρ- 
χε τό φοβερόν, ούδέν το ουνάμενον νά έμποιήση 
τρόμον είς νέαν κόρην.

— Ευλογώ τόν θεόν, δτι μ’ έκαμε νά σ’ 
άπαντήσω είς αύτήν τήν έρημίαν, Καικηλία! 
άνέκραξε. Τούλάχιστον θά μάθης ποιαν πυρκαϊάν 
ήναψες είς τήν καρδίαν μου.

'Η κόρη ήτοιμάζετο νά προχωρήση.
— "Αφες με νά περάσω, Μάρκε, είπεν· εί

μαι βιαστική.
— "Ακουσέ με, σέ ικετεύω, άπήντησεν ό 

Μάρκος έμποδίζων αύτήν νά προχωρήση. Δέν 
σέ άφίνω νά περάσης. "Ω! μή μοΰ άρνηθής τήν 
τελευταίαν αύτήν χάριν· θά ήτο ή καταδίκη μου, 
θά ήτο ό θάνατος τής μητρός μου καί άλλων 
άκόμη προσώπων. Τρέμεις, Καικηλία; Μέ φο
βείσαι; Μεΐνε, μόνον μίαν στιγμήν μείνε, καί 
μή φοβείσαι άπό τόν δυστυχή τόν Μάρκον. Δέν 
είμαι τώρα μεθυσμένος. Εύσπλαγχνίσου με, 
Καικηλία!

— Λέγε, λέγε!
— Καικηλία, είπεν ό Μάρκος ύψών ίκετευ- 

τικώς πρός αύτήν τάς χεΐράς του· άν ήξευρες 
πόσον σέ άγαπώ! Αί λέξεις δέν τό έκφράζουν. 
Είναι μανία, είναι τρέλλα! "ΙΙλπιζα δτιθάγείνης 
σύζυγός μου· ήθέλησα νά διορθωθώ διά νά γείνω 
άξιος σοΰ· ήθελα νά σέ κάμω εύτυχή, καθώς 
καί τήν μητέρα μου, νά σέ στολίσω μέ δλα τά 
καλά, τά όποια παρέχουν τά πλούτη καί ή άγά
πη, ώστε νά σέ ζηλεύσουν δλοι. θά έγενόμην 
δούλος σου· ναί, δούλος σου! Διότι σύ θά ήσο 
ό καλός μου άγγελος, ό σωτήρ τής μητρός μου 
καί τής ψυχής μου τής άθλιας! . . . Δέν μέ 
κυττάζεις, Καικηλία; δέν μέ θεωρείς άξιον ούδέ 
ένός βλέμματός σου; θέλεις λοιπόν ν’ άποθάνω; 
θέλεις τον θάνατον τής μητρός μου;

— "Οχι, όχι, έψιθύρισεν ή Καικηλία συγκε- 
κινημένη· Έάν ήδυνάμην νά σέ παρηγορήσω, νά 
σέ βοηθήσω, εύχαρίστως θά τό έκαμνον, άλλά . . .

— Ήμπορεΐς, Καικηλία, ήμπορεΐς· άρνήσου 
τόν Ούρβανόν, γείνου σύζυγός μου καί δέξου τήν 
ζωήν, τήν όποιαν έγώ σού προσφέρω . . . ’Εν
νοώ δτι δέν ήμπορεΐς άμέσως νά άρνηθής τόν 
Ούρβανόν, άλλά μή μέ φονεύσης! Άφες με νά 
ελπίσω!

— Νά έλπίσης; Καί τί;
— Ανάβαλλε τον γάμον σου.
— Αδύνατον, Μάρκε...Πλήν καί πρός τί;
— θά παρετείνετο τούλάχιστον ή ζωή μου, 

Καικηλία, καί τις ήξεύρει; "Ισως ό καιρός b'j. 
σ’ εκαμνεν δλιγώτερον σκληράν πρός εμέ.

— Είναι αδύνατον, έπανέλαβεν ή Καικηλία 
σταθερώς. Τον Ούρβανόν ήγάπησα άπο τών 
παιδικών μου χρόνων, καί θά τόν άγαπώ ενόσω 
ζώ. Ώς πρός τούτο μήν έ'χεις καμμίαν ελπίδα.

Βλάσφημον επιφώνημα ήτο ή μόνη άπάντη- 
σις τού Μάρκου.

— Τά βάσανά σου, Μάρκε, μέ λυπούν, το 
όμολογώ, έξηκολούθησεν ή νεάνις· άλλά είναι 
δυνατόν ν’ άλλάξη τις τήν καρδίαν του; Σέ 
ήκουσα περισσότερον τοΰ πρέποντος· πρέπει νά 
σπεύσω . . . Πώς; θέλεις νά μ’ έμποδίσης; 
Τολμάς νά μέ κρατήσης μέ τήν βίαν;

— Ναί, θά μεταχειρισθώ τήν βίαν, άν ήναι 
άνάγκη, άνεβόησε κρατών τήν Καικηλίαν άπό 
τού βραχίονας· φώναζε δσω θέλεις, μοΰ είναι 
άδιάφορον! . . . Μεΐνε άκόμη μίαν στιγμήν· τό 
απαιτώ! . . . Σέ παρακαλώ.

Ή κόρη έστάθη· έφοβεΐτο άληθώς τόν Μάρ
κον, διότι οί οφθαλμοί του έξετόξεύον φλόγας 
καί μειδίαμα παράφρονος συνέστρεφε τά χείλη του.

— Είναι λοιπόν άποφασισμένον; ήρώτησεν 
ό Μάρκος. Άκόμη καί αν ε/ης τήν βεβαιότητα 
δτι ή ήμέρα τοΰ γάμου σου θά ήναι και τού 
θανάτου μου ή ήμέρα, καί τότε άκόμη δέν θά 
άλλάξης γνώμην; Μετά πέντε έβδομάδας λοιπόν; 
Άποκρίσου, Καικηλία!

— Δέν τολμώ νά σέ άπατήσω, έψιθύρισεν ή 
κόρη.

— Θά μέ ήπάτας άπό εύσπλαγχνίαν τούλά
χιστον, αν δέν μέ έμίσεις· άλλά, τό ήξεύρω, 
έπιθυμεΐς ό Μάρκος νά λείψη άπό τόν κόσμον. 
Ή εύχή σου ας πραγματοποιηθή! 'Ημέραν καί 
νύκτα θά πίνω, ώστε νά μή έχω παρά τήν δύνα- 
μιν νά πέσω είς τόν ποταμόν. Καί τότε δταν 
ίδής είς μίαν γωνίαν τού νεκροταφείου τόν τάφον 
τού άθλιου, δταν ίδής νεκράν καί τήν γραίαν 
μητέρα μου, τότε θά εϊπης· ιδού τό έργον μου! 
Έγώ τούς έφόνευσα! . . . Χαϊρε, Καικηλία! 
Σύ τό ήθέλησες· χαϊρε! Άλλά . . . δέν είσαι 
άκόμη ύπανδρευμένη! Καί . . .

Ί’αΰτα είπών άνεχώρησε δρομαίως. Ή κόρη 
σχεδόν λιπόθυμος δέν ειχεν άκούσει τήν τελευ- 
ταίαν έκείνην άπειλήν. Μετ’ δλίγον συνήλθε καί 
ΐδούσα δτι ό Μάρκος άνεχώρησεν, είπε καθ’ έαυτήν.

— Δυστυχή Μάρκε! Ό θεός νά τόν φέρη 
είς συναίσθησιν! 'Ο θεός νά τόν σώση! Πόσον 

> ήτο φοβερός!
Καί ήθέλησε νά· έξακολουθήση τόν δρόμον 

της· άλλ’ ό φόβος μή άπαντήση πάλιν τόν Μάρ
κον, τή ένέπνεε φρίκην· διό καί έσπευσμένως 
έπέστρεψε πρός τό χωρίον. Δέν είσήλθεν δμως 
είς τόν μύλον τοΰ πατρός της άλλά διηυθύνθη 
κατ’ εύθε ΐαν πρός τήν οικίαν τοΰ γέροντος Κού
τερμαν. ‘II μήτηρ ειχεν έπιστρέψει έξ "Αλης 
καί πάντες ήσαν συνηγμένοι καί έθαύμαζον τό 
ώραΐον ύφασμα δπερ ειχεν άγοράσει διά τά παρα
πετάσματα τής νυμφικής κλίνης. Πρώτος ό 
Ούρβανός είδε τήν Καικηλίαν έρχομένην καί 
άνέκραξεν εύθύμως.

— Ίδέ, Καικηλία, τί ώραΐον ύφασμα. ΊΙ 
μήτηρ θέλει νά στολίση τήν οικίαν μας ώς μι
κρόν παλάτιον διά τήν μεγάλην ήμέραν. Άλλά 
τί έχεις; "Εκλαυσες!

ΊΙ κόρη διηγήθη τότε τήν μετά τού Μάρκου 
συνάντησίν της καί αν καί έπειράτο νά μετριάση 
τά συμβάντα, ό Ούρβανός δμως καί ό πατήρ του 
ήσαν σφόδρα ήγανακτισμένοι.

— 'Ησύχασε. Ούρβανέ! είπεν ό πατήρ. Μ ή 
διακόπτεις τήν Καικηλίαν · είσαι πολύ ήρεθι- 
σμένος· κρατήσου δλίγον. Μετ’ δλίγον πάλιν ό 
Ούρβανός είπε πρός τον πατέρα του.

— Δέν άφίνεις τήν Καικηλίαν νά διηγηθή- 
μή έξάπτεσαι· έγώ θά έκκαθαρίσω τήν ύπόθεσιν.

— Άλλ’ δτε ή κόρη διηγήθη δτι ό Μάρκος 
έκράτησεν αύτήν διά τής βίας άπό τού βραχίονος, 
πατήρ καί υιός άνετινάχθησαν καί άνέκραξεν.

— Πώς; έτόλμησε νά σ’ έγγίση; έτόλμησε 
νά σέ άναγκάση ν’ άκούσης τάς άνοησίας του; 
Αύτό υπερβαίνει κάθε δριον. Πρέπει νά παύση 
τούτο, καί άμέσως σήμερον . . .

Ό Ούρβανός έλαβεν έκ τής γωνίας τοΰ δω
ματίου βαρεΐαν ξυλίνην ράβδον καί ήτοιμάζετο 
νά έξέλθη. 'Ο πατήρ του, δλιγώτερον τεταρα- 
γμένος, τόν έμπόδισε λέγων.

— Τί θέλεις νά κάμης, απερίσκεπτε; "Αφες 
τήν ράβδον καί κάθησε ήσυχα . . . Δέν πρέπει 
ν’ άφίνη της νά τόν κυριεύη ό θυμός· διό τότε 
κάμνει άνοησίας διά τάς οποίας μετανοεί έπειτα. 
Πού ήθελες νά ύπάγης;

— "Ηθελα νά ευρώ τόν Μάρκον, νά τω ζη
τήσω λόγον διά τήν διαγωγήν του . . . άλλ’ 
έχεις δίκαιον, δέν έπρεπε νά παραφερθώ· είχα 
άδικον.

R. — Βέβαια, είχες άδικον. 'Ο Μάρκος είναι
πολύ δυνατώτερός σου και θά ηύχαριστεΐτο νά 
τω έδιδες άφορμήν νά σέ κακομεταχειρισθή. 
Έγώ, έγώ μόνος θά ύπάγω νά τόν ευρώ μετά 
τό γεύμα καί θά τού είπω — ναί, θά τού είπω, 
δτι άν τολμήση πάλιν νά όμιλήση μέ τήν Kat- 
κηλίαν, θά τοΰ στρίψω τον λάρυγγα.

— 'Ησύχασε, πάτερ, είπεν ό Ούρβανός έπι- 
θέτων τήν χεΐρά του έπί τού ώμου τοΰ γέροντος.

— Άλλά νομίζω, είπεν ή κυρά Κούτερμαν. 
νομίζω δτι καί οί δύο δέν σκέπτεσθε δρθά. Ί ο 
πράγμα είναι άπλούστατον άναφέρετε τήν ύπό- 
θεσιν είς τόν δικαστήν· διότι έχομεν δικαστήρια;

— ΊΙ συμβουλή θά ήτο καλή, άπήντησεν ό 
Κούτερμαν, έάν ήτον έδώ ό κύριός μας ό βαρώ- 
νος καί αν ήμπορούμεν νά άναφερθώμεν κατ’ 
ευθείαν είς αύτόν· άλλ’ ό δικαστής θά μάς παρέ- 
πεμπεν είς τον εισαγγελέα, καί ό είσαγγελεύς, 
δστις μάς έχθρεύεται διότι νομίζει δτι κάμνομεν 
τήν δυστυχίαν τού άνεψιοΰ του, θά ήτον βλος 
χαρά διά τό πάθημά μας.

— Άλλά, θωμά, ήκουσα είς τό χωρίον δτι 
ό βαρώνος μετ’ όλίγας ήμέρας θά έλθη. Τόν 
περιμένουν είς τό παλάτιον άπό ήμέρας είς 

* ήμέραν.
— Ναί, αύτό λέγουν άπό τρεις έβδομάδας

καί έδώ· άλλ’ ή Βιέννη είναι πολύ μακράν καί 
έπειτα έρχεται πλέον τό φθινόπωρου ■ ώστε είναι 
πολύ πιθανόν, ό βαρώνος νά μή έλθη διόλου 
έδώ εφέτος·

— Μέ δλα αύτά έγώ εύρίσκομαι εις μεγά
λην στενοχώριαν καί δέν ήξεύρω τί νά κάμω. 
Ή ράπτρια περιμένει εργασίαν έγώ δέν ήμπό- 
ρεσα νά φέρω τό φόρεμα τής έξαδέλφης μου, 
καί χωρίς δείγμα φοβούμαι δτι ή ράπτρια θά 
μοΰ κάμη κανέν φόρεμα τού παλαιού συρμού, 
τό όποιον δέν θά άρέση. Ό πατήρ μου εύρί- 
σκεται εις Άλσεγέμ καί έγώ δέν τολμώ νά ύπόγω 
πλέον μόνη είς τής έξαδέλφης μου.

— Αύτό είναι βλον τό έμπόδιον; Έγώ σέ 
συνοδεύω, Καικηλία, είπεν ό Ούρβανός.

— "Οχι, όχι, υιέ μου · έγώ θά τήν συνοδεύσω, 
είπεν ό πατήρ.

— Καί τί; μ’ εκλαμβάνεις ώς παιδίον; άνέ
κραξεν ό νεανίας. Έάν ό Μάρκος ήναι δυνατός, 
έγώ δμως δέν τόν φοβούμαι.

— Αφέντη, άφες μέ νά συνοδεύσω τόν Ούρ
βανόν, είπε τότε ό ύπηρέτης Βλάσης, δστις ιστατο 
όπισθεν τής θύρας.

— Σιώπα, Βλάση, άπήντησεν άνυπομόνως ό 
γέρων άμα ίδής κίνδυνον φεύγεις ώς λαγωός. 
Δεν σε κατηγορώ διά τήν δειλίαν σου, παιδί 
μου· σύ είσαι άδύνατος. Άλλ’ έδώ χρειάζεται 
άνήρ τολμηρός. Έγώ θά συνοδεύσω τήν Και- 
κηλίαν.

— Διατί νά μή σέ συνοδεύσω καί έγώ; ήρώ
τησεν ό Ούρβανός είς νεύμα τής μητρός του. 
Οί δύω μας μαζύ εΐμεθα δυνατώτεροι καί ό 
Μάρκος δέν θά τολμήση νά μάς προσβάλη αν 
τόν άπαντήσωμεν.

— Βέβαια, Ούρβανέ· άλλά φοβούμαι τήν 
έξαψίν σου. Μέ υπόσχεσαι δτι θά κρατηθής δ,τι 
καί αν συμβή;

— θά σέ ύποκούσω, πάτερ.
— θωμά, είπεν ή σύζυγός του, δέν είναι 

καλλίτερον νά περάσητε άπό το Ζίκενδρις· είναι 
μικρός άλλόγυρος, άλλά τούλάχιστον θά ήσθε 
βέβαιοι νά μήν άπαντήσετε τον Μάρκον.

— "Εχεις δίκαιον. 'Ο φρόνιμος άνθρωπος 
άποφεύγει τόν κίνδυνον. Έλθέ, Καικηλία· Ούρ
βανέ, λάβε τήν ράβδον σου καί μή λησμονήσης 
τήν ύπόσχεσίν σου.

Έν ω ό γέρων έξήρχετο μετά τής κόρης, ή 
Κούτερμαν έψιθύρισεν είς το ώτίον τοΰ υίοΰ της.

— Πρόσεχε τόν πατέρα σου, Ούρβανέ· είναι 
άκόμη πλέον εύερέθιστος άπό σέ. Προσπάθησε 
νά μείνη ήσυχος, καί αν ίδήτε άπό μακράν τον 
Μάρκον, έπιστρέψετε καί οί δύο καί άποφεύγετε 
τόν μέθυσον. Δέν θά τό λησμονήσης, Ούρβανέ;

— "Οχι, όχι· ε’σο ήσυχος.
Καί εσπευσε νά παρακολούθηση τόν πατέρα 

του.
( Επεται ή συνέχεια.)

ΚΑΤΑΡΓΗΣ1Σ ΤΩΝ ΜΟΝΟΜΑΧΙΩΝ.
(Ή ό "Ελλην μοναχός Τηλέμαχος.) 

(Μετά είκόνος, δρα σελ. 200.)

'Η είκών, ήν σήμερον δημοσιεύομεν, είναι 
έργον τού διακεκριμένου Βέλγου καλλιτέχνου 
Stallaebt, καθηγητοΰ έν τή ’Ακαδημία τών 
Βρυξελλών· παριστα δέ τήν έν έτει 404 μ. Χρ. 
έν 'Ρώμη λαβούσαν χώραν τελευταίαν μονο
μαχίαν. Γνωστόν είναι δτι έπί 'Ονωρίου αύτο- 
κράτορος κατηργήθησαν έν 'Ρώμη τά βάρβαρα 
ταΰτα καί άπάνθρωπα θεάματα, καθ’ α έν τοΐς 
άμφιθεάτροις άνθρωποι ήγωνίζοντο σκληρώς κατ’ 
άνθρώπων καί άμοιβαίως έσφάζοντο πρός τέρψιν 
καί εύχαρίστησιν τών θεατών. Ίσως τόσον γνω
στόν δέν θά ήναι τοΐς πολλοΐς δτι άφορμή τής

καταργήσεως αύτών ύπήρξεν "Ελλην μοναχός, 
Τηλέμαχος τό όνομα. Ό Τηλέμαχος, άσκητεύ- 
σας έπί πολλά έτη, μετέβη είς προβεβηκυΐαν 
ήδη ήλικίαν έξ Ελλάδος είς 'Ρώμην, δπως ϊδη 
τήν τότε κοσμοκράτορα έκείνην πρωτεύουσαν. 
Άφιχθείς δέ καί παρακολουθών τό πλήθος εύ- 
ρέθη ήμέραν τινά εις τό άμφιθέατρον, έν ω συνε- 
κροτεΐτο μονομαχία. "ΙΙδη είς τών μονομάχων 
καταβληθείς ύπό τοΰ άνταγωνιστού έπρόκειτο 
νά ύποστή τόν διά τής τριαίνης θάνατον, διότι 
ό όχλος αίμαχαρής καί ήρεθισμένος έζήτει διά 
τοΰ καταβιβασθέντος πρός τά κάτω άντίχειρος 
τήν σφαγήν τοΰ ήττηθέντος, δτε ό μοναχός Τη
λέμαχος, φρίττων έπί τω φρικώδει άγώνι, εισε- 
πήδησεν είς τό στάδιον, καί κρατών τήν χεΐρά 
τοΰ νίκητοΰ, τοΰ ύψοΰντος ήδη τήν φοβεράν 
τρίαιναν, τω έψιθύρισεν εις τό ούς τήν χριστια
νικήν εντολήν· "Ού φονεύσεις.” Καί ή μέν θα
νατηφόρος πληγή εμποδίζεται, άλλά τό πλήθος 
έξηγριωμένον δτι έστερήθη τοΰ προσφιλούς αύτώ 
θεάματος έπιμόνως ζητεί τον θάνατον τοΰ ξένου 
μοναχού, δστις μειδιών ύφίσταται αύτόν χωρίς 
νά δυνηθή ό έν τω θεάτρω παρών αύτοκράτωρ 
νά τόν έμποδίση. Οί χριστιανοί άπέδωκαν, καί 
δικαίως, τφ τοσοΰτον άδίκως θανατωθέντι μοναχφ 
Τηλεμάχφ τιμάς μαρτύρου· ό δέ 'Ονώριος κα- 
τήργησεν άπό τής ήμέρας έκείνης τούς αιμα
τηρούς τών μονομάχων άγώνας.

Αί μονομαχίαι αύται, ας τό πλήθος παρη- 
κολούθει έν τοΐς άμφιθεάτροις τής 'Ρώμης μετά 
πολλοΰ ένδιαφέροντος καί ένθουσιασμοΰ, συνε- 
κροτοΰντο μεταξύ άνδρών στιβαρών, ών οί μέν 
έκαλοΰντο retiarii (δικτυοφόροι), οί δέ secu- 
tores (καταδιώκται). 'Ο δικτυοφόρος κρατών 
τρίαιναν καί δίκτυον έμάχετο κατά τοΰ κατα- 
διώκτου, δστις ώπλισμένος διά ξίφους καί άσίί- 
δος έπειράτο νά φονεύση τόν περιτρέχοντα τό 
στάδιον άντίπαλον, δστις πάλιν έπροσπάθει νά 
ρίψη κατά τοΰ έχθροΰ του δίκτυον καί νά τόν 
καταρρίψη. Άμα δέ ούτος κατέκειτο τω ένέπηγε 
τήν τρίαιναν είς τό στήθος, έκτος αν οι θεαταί 
έζήτουν ύπέρ αύτοΰ χάριν, δπερ δμως σπανιώ- 
τατα συνέβαινεν.

Τήν δραματικωτάτην ταύτην στιγμήν τή; 
δλης πάλης έξελέξατο ό ήμέτερος ζωγράφος ώς 
ύπόθεσιν τής είκόνος του, καί, δφείλομεν νά τό 
όμολογήσωμεν, κατώρθωσε νά έπιτελέση έργον 
διακρινόμενον καί διά τήν ιστορικήν άκρίβειαν 
καί διά τό ζωηρόν τής παραστάσεως· ιδίως δέ 
θαυμάζεται ή κεφαλή καί ή δλη στάσις τού 
πρωτεύοντος έν τή είκόνι προσώπου, τού θεο- 
πνεύστου μοναχού.

ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΤΟΥ ΜΕΜΝΩΝΟΣ.
(Μετά είκόνος, δρα σελ. 201.)

Έν τή έκτεταμένη θηβαϊκή πεδιάδι έν Αί- 
γύπτφ ύψοΰνται πρός τήν διεύθυνσιν τού Μεδινέ- 
'Αβοΰ δύο άρχαΐοι κολοσσοί, ούς οί σήμερον 
Αραβες καλούσι 'Ράμα καί Τάμα. Άπεσπασ- 

μένοι άπό τού πρό πολλών ήδη αιώνων κατα- 
στραφέντος ναοΰ, ού τήν είσοδον κατά πάσαν 
πιθανότητα περιεκόσμουν, ιστανται οί κολοσσοί . 
ούτοι μεμονωμένοι ώς τά τελευταία μνημεία 
καταρρεύσαντος μεγαλείου. Οί Εύρωπαΐοι, έπό- 
μενοι ταΐς έλληνικαΐς καί ^ωμαΐκαΐς παραδό- 
σεσιν, όνομάζουσι τά λίθινα ταύτα άγάλματα, 
άγάλματα τοΰ Μέμνωνος, καθότι είς τό πρός 
άνατολάς ίστάμενον μνημεϊον άναφέρεται ή πα- 
ράδοσις τοΰ ώραίου Μέμνωνος, δστις καθ’ έκά- 
στην πρωίαν αμα τή ανατολή τού ήλιου χαιρε
τίζει διά άσματος μελαγχολικοΰ τήν μητέρα 
αύτοΰ, τήν Ήώ, έν ω αυτή Θρηνούσα τόν πρόω-
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ρον τοΰ υίοΰ αυτής ηρωικόν θάνατον καταβρέχει 
τήν λιθίνην αύτοΰ παρειάν διά τών δακρύων της, 
ήτοι διά τής δρόσου. Νεώτεροι αρχαιολόγοι 
έξηγοΰσι τδ φαινόμενου τούτο δλως φυσικώς · ό 
ήχος τοΰ άγάλματος προκαλεΐται διά τών θερ
μών ηλιακών ακτινών, αΐτινες εύθύς μετά τό 
ψύχος τής νυκτδς πίπτουσαι έπι τής πέτρας έπι- 
φερουσι τήν διάρρηξιν μικρών τεμαχίων αυτής, 
προκαλοΰσαι ούτως ήχους τινάς έλαφρούς (;).

Τήν εικόνα τοΰ Μέμνωνος συνοδεύομεν σή
μερον δι’ αποσπασμάτων τής λίαν περιέργου οδοι
πορίας, ήν έποιήσατο πρό τινων έτών ό λόγιος 
φίλος ήμών κ. Σ. Κρητικός, πρόξενος τανΰν 
τής Ελλάδος έν Ίασίφ. Και δή έκλέγομεν 
φυσικοί τφ λόγω τήν περικοπήν, τήν πραγμα- 
τευομένην περί τοΰ Μέμνωνος.

ι'Ήχ&υσα Μέμ.ω-ος χ«1 έμνήοθην Ζήνωνος.**

Τήν πρωίαν τής 24 Μαρτίου άπεβιβάσθην 
έπι τής αντίκρυ τών θηβών δυτικής όχθης τοΰ 
Νείλου εις Καρνάκ, μετά μεγάλης συνοδείας, 
έπί κεφαλής έχούσης τον Γενικόν Διοικητήν τής 
Νουβίας Ζαφέρ πασά, άνθρωπον φιλάρχαιον, καί 
ευρωπαϊκήν συμπεριφοράν κεκτημένον. "Ιππεύ- 
σαντες ουν πάντες όμαθυμαδόν έκαλπάζομεν, 
έγώ δ’ έσπευδαν πλειότερον τών άλλων συνοδοι
πόρων. Ό φίλος μου πασάς έρωτα με, τί τόσον 
σπεύδεις; Βούλομαι άκοΰσαι τοΰ Μέμνωνος αδον- 
τος, απαντώ μειδιών. Είς μάτην σπεύδεις, μοί 
λέγει, ό Μέμνων πρό αιώνων άπώλεσε τήν μου
σικήν του τέχνην, ήν ούδέποτε είχε. Τούτο 
καλώς οίδα έξοχώτατε, είπον, άλλ’ έπιθυμώ νά 
φθάσω εί δυνατόν έκεϊ πρό τής ανατολής τοΰ 
Ήλιου, τοΰθ’ δπερ πράττουν καί πάντες οί τόν 
Μέμνωνα έπισκεπτόμενοι, δπως φωραθή καί είς 
έμέ ψευοόμενος ό ψευδής ούτος θεός.

Τέλος πάντων διελθόντες έσπαρμένας πεδιά
δας έτοιμοθέρους καί έτέρας χλοαζούσας, αείποτε 
άτενίζοντες πόρρωθεν είς τόν φοβερόν έκεϊνον 
δγκον, έπλησιάσαμεν τό ποθητόν σημεΐον, καί 
έψηλαφήσαμεν ήδη τήν λιθίνην έκείνην θεότητα, 
ήτις άλλοτε κατέθελγε διά τών ασμάτων της 
τούς περιηγητάς, καί ήτις πρός ήμάς έφάνη 
λίαν ύπερήφανος άπαξιώσασα ήμάς τής μελφ- 
δικής της αρμονίας.

Ό άνδριάς τοΰ Μέμνωνος ανέρχεται είς ύψος 
εξήκοντα ποδών περίπου άπό τής οάσεως μέχρι 
τής κορυφής, σύγκειται δέ έκ πέντε πελωρίων 
τεμαχίων λίθου έρυθρολεύκου. Παρίσταται δέ 
καθή μένος έπί θρόνου καί έχων τάς χεΐράς αυ
τού έπί τών γονάτων. Δύω δέ ανδριάντες γυ
ναικών είς ύψος 15 περίπου ποδών φαίνονται ώς 
προσκεκολλημένοι παρά τοΐς έμπροσθεν τών πο
δών του, δηλονότι λελαξευμένοι έπί τοΰ ίδιου 
σώματος τοΰ δλου λίθου.

Ή τέχνη ούδέν έχει τό θαυμαστόν, καθ’ δσον 
ή καλλιτεχνία έν Αίγύπτφ μικρόν έπέδωσε, καί 
ώς έκ τούτου πρότυπα καλλιτεχνίας ούδέποτε 
ή Αίγυπτος έχορήγησε τφ πολιτισμφ.

Ό Στράβων άφηγούμενος περί τίνος ναού έν 
Μέμφει, καί αυτά έρείπια ήδη ήμικεχωσμένα έν τή 
αμμω εϊδον κατά τήν είς Πυραμίδας έπίσκεψίν μου, 
ιδού τίνι τρόπφ άποφαίνεται περί τής αιγυπτια
κής τέχνης καί γλυπτικής. "νΕστι δέ τις καί 
πολύστυλος οίκος καθάπερ έν Μέμφει βαρβαρι- 
κήν εχων τήν κατασκευήν· πλήν γάρ τοΰ μεγά
λους είναι καί πολλούς καί πολυστίχους τούς 
στύλους ούδέν έχει χάριεν, ούδέ γραφικόν, άλλά 
ματαιοπονίαν έμφαίνει μάλλον.”

Σημειώσατε δμως δτι τούτο ούκ’ έφαρμόζεται 
έν πάσι τών τής Αίγύπτου μνημείων, πολλά γάρ 
τής 2-ας τής 3-ης έποχής ού τήν τυχοΰσαν 
καλλιτεχνίαν έπιδικνΰσυ. Άλλ’ έπί τοΰ προκει- 
μένου.

Έπί τής βάσεως ουν τοΰ θρυλλουμένου τού

του ύψιφώνου (tenore) θεοΰ, ώς καί έξ δλου 
τοΰ σώματος, ευρίσκει τις έπιγραφάς τών κατά 
καιρούς έπισκεπτομένων τούτον καί π. X. καί 
μ. X. χρονολογουμένας, καί σοφών καί αύτοκρα- 
τόρων, ώς καί έκ τοΰ ώραίου φύλου έξ ών έστί 
καί ή έν κεφαλίδι τοΰ παρόντος "ήκουσα Μέ
μνωνος καί έμνήσθην Ζήνωνος”. Ιδού λοιπόν 
το ιστορικόν τής επιγραφής ταύτης.

"0 Ζήνων περιηγηθείς τήν Άνω Αίγυπτον 
π. X. έτη (δέν διακρίνεται έν τή γραφή) είχε 
τήν περιέργειαν ν’ άκούση καί τόν Μέμνωνα 
αδοντα. Διό, πορευθείς πρό τής ανατολής τοΰ 
ήλιου (πρωϊαίτερον ίσως έμοΰ, δι’ αύτό έγώ 
άπέτυχον) καί παραμονεύσας καί περιμείνας 
ήκουσεν έπί τέλους τής μελφδικής φωνής τοΰ 
Αιγυπτίου θεοΰ. Έπανακάμψας ουν είς "Ελλάδα 
διηγείται τω φίλω του, (ού το δνομα δέν δια- 
κρίνεταΐ) το πράγμα, καί τόν διαβεβαιοΐ περί 
τούτου. Άλλ’ ούτος φαίνεται έθωμάϊζεν, (ώς 
έμέ) καί μόλις τοΰ φωσφόρου αυγερινού άνατεί- 
λαντος, ό φίλος τοΰ Ζήνωνος ήμέραν τινά ισταται 
τεταμένοι ώτί παρά τω άγάλματι. Καί ιδού 
αίφνης προσέγγισάσης τής τοΰ ήλιου άνατολής, 
πάραυτα ώ τού θαύματος! ή θεία μολπή τοΰ 
υίοΰ τής ΊΙοΰς άντηχεΐ τοΐς ώσίν αύτοΰ, καί ή 
πεδιάς συνάμα έπληρώθη έκ τής ήδυτάτης με- 
λφδίας τοΰ θείου ψάλτου, καί άντήχησαν έξ 
αύτής αί ύπώρεαι τοΰ Αιβυκοΰ ορούς, καί οί 
βουνοί καί τά δοη έσκίρτησαν έκ τής θείας 
έκείνης μολπής. Καί πώς ού; δταν ό Όρφεύς 
άνθρωπος ών συνεκίνει τούς λίθους, πολλω μάλ
λον εις θεός άοιδός τί δύναται νά πράξη · φαν- 
τασθήτε λοιπόν τήν χαράν τοΰ φίλου μας! Διό 
σπεύδει νά χαράξη έπί τοΰ άγάλματος τό πολυ- 
θρύλητον ρητόν "’Ήκουσα Μέμνωνος, καί έμνή
σθην Ζήνωνος” έλησμόνησεν δμως φαίνεται νά 
είπη ήμΐν καί όποιου είδους τεμάχιον αίγυπτια- 
κοΰ μελοδράματος ήσεν ό Μέμνων: άράγε νά 
ώμοίαζε μέ κανέν τοΰ Βέρδη ή "Ροσίνη ή Στρά- 
ους; Τοΰτο άφίνω είς τήν κρίσιν τοΰ άναγνω- 
στών μου.

Άλλ’ δμως έκ τοΰ συμβαινόντων δύναταί 
τις νά συμπεράνη δτι οί πρόγονοι ήμών μεταξύ 
τών άλλων άρετών αύτών, είχον καί τό φιλάρ- 
χαιον δσον οί Άγγλοι σήμερον, μεθ’ ών παρα
πλήσιοι τυγχάνουσι διά τε τό άποικιακύν σύ
στημα καί έμπορικόν πνεύμα. (Μόνον ώς πρός 
τά στοιχήματα πιστεύσω ού παραπλήσιοι τυγ
χάνουσι, διότι ή ιστορία δέν μάς έτήρησεν έάν 
ό Ζήνων μετά τοΰ φίλου τού έστοιχημάτισαν 
περί τοΰ Μέμνωνος.)

Οί πρόγονοι ήμών σοφοί τε καί μή, περι
ηγούντο τήν Αίγυπτον, καθ’ ον καιρόν άλλως 
τε πολλάς τάς δυσχερείας παρείχε τό ταξείδιον 
τοΰτο και ή λίαν έπίπονος αύτη περιήγησις.

’ Αν καί ούδόλως τήν άξίωσιν έχω παλαιον- 
τολόγου καί ιστοριοδίφου, δέν βλάπτει δμως νά 
είπω κάγώ δλίγα τινά περί τού Μέμνονος, περί 
ού οί ήμέτεροι συγγραφείς ούκ δλίγα έλεξαν. 
"0 Μέμνων ούτος λοιπόν έξυμνήθη καί παρά τοΰ 
μεγάλου Ποιητοΰ ώς ό ώραιότατος τών Συμμά
χων τών Τρώων, διό καί έπεκλήθη υίός τής 
φωτοβόλου Ήοΰς, έφονεύθη δέ ύπό τοΰ Άχιλ- 
λέως, καί τότε μετεμορφώθη είς δρνιν, καί έπέ- 
ταξεν είς Αίγυπτον. [0 Ησίοδος τον θέλει βα
σιλέα τής Αιθιοπίας, ετεροι τής ’Ασσυρίας, άλ
λοι δέ τής Περσίας. Τήν δέ μουσικήν του "ικα
νότητα ούκ’ όλίγοι τών παλαιών συγγραφέων 
έλλήνων έξύμνησαν. ’Αμφιβάλλω δμως αν είχον 
τήν πεποίθησιν περί τούτου, διότι καί ό Στράβων 
μετά δισταγμού άποφαίνεται περί τοΰ πράγματος, 
άναφέρων δτι “ήκουσε φωνήν, άλλ’ άγνοεΐ πόθεν 
αύτη έξήλθε”. (Καί ούτος άπιστος ώς έμέ.) 
Καί τό περίεργον ό Μέμνων ήδε καλήτερον καθ’ 
δ διάστημα ήτο ήκρωτηριασμένος, μετά ταΰτα 

δμως έπισκευασθείς κατά τό τέλος τής 2-ας έκα- 
τονταετηρίδος Μ. Ν. άπώλεσεν έκτοτε τήν μου
σικήν του ικανότητα, ήτοι καθ’ δν χρόνον καί 
αί είδωλολατρικαί πλάναι ήρχισαν νά έκλείπωσι, 
καί ό χριστιανισμός βιαίοις βήμασι προς τά 
πρόσω έβαινε.

Η γνώμη τών νεωτέρων σοφών έστίν δτι ή 
έπί τοΰ άγάλματος παχεΐα δρόσος καί πάχνη 
τής νυκτός έλκυομένη καί έξατμιζομένη ύπό τής 
θερμότητας τοΰ "Ηλιου, άπετέλει ήχον τινά. 
Άλλά διατί νά μήν ύποθέσωμεν καί τέχνασμά 
τι τοΰ "Ιερατείου τής Αίγύπτου, δτι δηλ.· "Ιε- 
ρεύς τις κεκρυμμενος παρά τω άγάλματι άνέ- 
πεμπε φωνήν, ή φσμα προς τήν θεότητα ταύτην 
ηδε; δταν άλλως τε ιστορείται δτι καί κατά 
τήν δύσιν τοΰ "Ηλιου έπίσης ήδεν ό Μέμνων; 
Ή μήπως τό "Ιερατεΐον αεί θαύμασι χρώμενον 
δέν έξηπάτησε τόν λαόν, καί περιέθαλψε τάς 
πλάνας αύτοΰ καί δυσειδαιμονίας χάριν τών 
έαυτοΰ συμφερόντων:

Άλλαις λέξεσιν, ούδέποτε ό τής Αίγύπτου 
’Απόλλων έχρημάτισε κάτοχος τής φωνητικής 
μουσικής, άλλ’ ούτε τής δργανικής μουσικής ώς 
τόν ήμέτερον ’Απόλλωνα παίζοντα τήν λύραν 
άριστα, άφίνεται δέ ή κρίσις τοΐς φίλοις άνα- 
γνώσταις περί τούτου. "Υπήρχε μόνον είς κρα- 
ταιός Βασιλεύς όνόματι Άμενόφθ, καί ούχί 
Μέμνων, στήσας τρόπαια κατά τών βαρβάρων, 
καί δυναστεύσας τής Αίγύπτου, κατά τήν έξή- 
γησιν τών έπί τοΰ άγάλματος "ιερογλυφικών χα
ρακτήρων.

Οί φιλάρχαιοι δμως "Άγγλοι, οί αεί τά παρά
δοξα θαυμάζοντες, πάσαν πρωίαν άναφαίνονται 
άποβιβαζόμενοι έπί τής Ηεραίας όχθης, καί ώς 
οί κροκόδειλοι κατά τήν ώραν ταύτην τάς δχθας 
τοΰ Νείλου ύπό τάς πόας καί τούς έσπαρμένους 
άγρούς άγραν ζητοΰσι, έπίσης καί ούτοι σπεύ- 
δουσι περιπατούντες ή καί έφιπποι, ινα προλά- 
βωσι τήν άνατολήν τοΰ Ήλιου ύπό τόν Μέμνονα. 
Άλλ’ είς μάτην! ό σκυθρωπός ούτος θεός δέν 
φδει πλέον, διότι ούδέποτε ήσε.”

ΕΙΣ ΕΝ ΔΑΚΡΥ...

Α".

Άπό δυάδος δμμάτων θείων 
άλλά θνητών

είδον σταγόνας ποτέ δακρύων 
μαργαριτών ...

Ήτο τό δάκρυ τό διαυγές 
δάκρυ τού ίου,

δπερ σταλάζει τό λυκαυγές 
αβρού Μαΐου .. .

Καί άνακράζω- “Ώ ούρανία 
καί προσφιλής!

Σύ ήν νεότης στολίζει θεία 
καί άφελής,

"Σύ ή βιοΰσα ζωήν άγγέλων 
άνευ λυπών

σύ ήν γελόεν προσμένει μέλλον 
καί χαρωπόν,

" Είπέ μου, νύμφη τοΰ παραδείσου, 
πρός τί θρηνείς;

πρός τί οί κρύφιοι στεναγμοί σου, 
μήπως πονεΐς;

"Κλαίεις;... ώ! κλαίουν λοιπόν άκόμα 
καί οί θεοί;

καί τών άγγέλων λοιπόν τό όμμα 
δακρυρροεΐ;. . .

"Καί σύ στενάζεις, ώ άγλαά, 
καί σύ λυπεΐσαι;

καί σύ, ταλαίπωρε, παιδιά 
τής Μοίρας είσαι;

"’Λέγε, ώ κόρη, πρός ούρανοΰ! 
δεν έλαττοΰται

άλγος είς στέρνα φίλου στενού 
δτε κενοΰται; . . .

“"Ας ήδυνάμην νά σοί σπογγίσω 
τόν όφθαλμόν,

κ’ έν τή καρδία τή σή νά σβύσω 
τον στεναγμόν . . .”

Β".

Άπό δυάδος δμμάτων θείων 
άλλά θνητών

είδον δυάδα λαμπρών δακρύων 
μαργαριτών . . .

Ήν ή δακρύουσα έρωτύλον, 
πλάσμα γλυκύ, 

πλήρες γοήτρων άπαραμίλλων, 
κόρη γλαυκή.

Ώ! ήτο χάρις δεκαπεντέτις 
βλη γλυκύτης, 

τοΰ παραδείσου κλεινή δραπέτις 
έν γή όδΐτις . . .

Καί είπον "Κλαΰσον, ώ έρασμία, 
άφ’ ού πονεΐς-

είναι τό δάκρυ παρηγοριά 
έν τοΐς δεινοΐς . . .

" Άφες τό δάκρυ ήρέμα ρέον, 
κόρη μικρά,

όλβιος δστις ίάται κλαίων 
πάθη πικρά.

“Τάλας δέ δστις ένδον πονεΐ, 
πλήν δέν δακρύει,

ούτινος τ’ όμμα πηγή στεγνή 
δέν άναβρύει. . .

”Είν ή ψυχή του ώκεανός 
δστις μυκάται, 

ον τρικυμία δαίρει δεινώς 
άλλά δέν θλάται. .

Γ'.
Άπο δυάδος δμμάτων θείων 

άλλά θνητών
είδον σταγόνας αβρών δακρύων 

μαργαριτών . . .

Ήν ή θρηνούσα κόρη γλυκεία 
καί ραδινή,

ής έδωρήθη μοι ή καρδία 
παντοτεινή . . .

Δέν ήν τό δάκρυ δδύνης
ή συμφοράς, 

ήν δάκρυ έρωτος καί γαλήνης, 
δάκρυ χαράς . . .

Καί άνεφώνησα έν τφ αμα 
κατανυγείς·

'£2 δάκρυ θειον, άδολον νάμα 
άγνής πηγής,

’£2 παραδείσου νέκταρ γλυκύ 
καί ζωογόνον, 

ώ άμβροσία δροσιστική 
τών έμών πόνων,

"Σύ δπερ βίον μοί δίδεις νέον 
ήρέμα ρέον

άπό δμμάτων ώς έκ πηγής 
θαυματουργής,

" Ώ! ρέε!! . . . έκθαμβος σέ θεώμαι, 
άναγεννώμαι,

το σόμπαν βλέπω έμοΰ έμπρός 
γελών λαμπρώς.

’"’Ενώπιον μου οί ούρανοί 
έρατεινοί

ώσεί τάς πύλας άναπετώσι 
καί μέ καλώσι . . .”

Δ'.

Άπο δυάδος δμμάτων θείων 
καί γαλανών

είδον έν έρωτι άναβρύον 
δάκρυ αγνόν . . .

Καί έν έκστάσει εύθύς σπογγίζω 
τούς όφθαλμούς

καί μέ τά χείλη μου τούς δροσίζω 
μέ άσπασμούς.

Καί άνακράζω· “Ώ όφθαλμοί 
αίγλης άφάτου,

’£2 όφθαλμοί Της, έστέ έμοί 
άχρι θανάτου . . .

Φωτίσατέ με έν δσφ ήβη 
διαγελα 

κ’ έν δαψιλεία ήμΐν άμείβει 
τόσα καλά.

"Καί δταν τάφος έμέ βροχθίζη 
άπνουν καί πτώμα,

£2! εν σας δάκρυ ας μοί δροσίζη 
τό μαΰρον χώμα . . .”

Θεόδωρος X. Μοσγόπουλος.

ι

01 ΝΑΥΤΙΛΟΙ.
'Εκ τών τοΰ Ι’ώσσου ποιητοΰ Κολτσ'όφ. 

Μετάφρασις II. Κ.

Είν’ ή θάλασσα θηρίον 
θορυβούν νυχθημερόν, 

καί τά βάθη της ταμεΐον 
άοράτων συμφορών.

Έμπρός, φίλοι, τό ίστίον! 
μέ τό πνεύμα τοΰ βορρά 

τ', άκάτιον κυλίον
είς τά κύματα πέρα.

Μαύρα νέφη μαρτυροΰσι 
τών στοιχείων ταραχήν.

άλλά ταΰτα δέν πτοοΰσι 
τήν άνδρείαν μας ψυχήν.

θάρρος! καίτοι βροχή, νέφη, 
βρονταί, άνεμος σφοδρός...

καίτοι χαΐνον κΰμα στέφει 
μανιώδης ό άφρός .. .

Έκεϊ!... μετά τάς Ουέλλας 
ευτυχίας είναι γή ·

Ουρανός δέν είναι μέλας, 
άλλ’ εύδία καί σιγή.

Πλήν έκεϊ τό κύμα φέρει 
τούς γενναίους κ’ εύθαοσεΐς· 

έμπρός, φίλοι! τί αν δέρη 
στερρόν σκάφος καταιγίς!

0 ΦΟΙΝΙΞ ΚΑΙ 01 ΚΑΡΠΟΙ ΑΥΤΟΥ.

"Υπό Gerhard Rohdes.

(Μετά εικόνων, όρα σελ. 20ό.)

Τί ήθελεν είσθαι ό κάτοικος τής έρήμου άνευ 
τοΰ φοίνικος; "Ά πάντες δσοι κατοικοΰσιν έν τή 
Σαχάρα, "Άραβες, Βέρβεροι, Τουαρέγοι καί Τεβοΰ, 
άπας αύτών ό βίος, αί άσχολίαι, οί στοχασμοί 
καί έπιθυμίαι στρέφονται περί τόν φοίνικα. Ού
δέν άλλο όπωροφόρον δένδρον τής ύφηλίου έχει 
τόσην σημασίαν διά τούς κατοίκους ώρισμένης 
τινός χώρας δσην τοΰτο, ούδέν άλλο δένδρον 
καί μάλιστα ούδείς άλλος καρπός χρησιμεύει 
είς τοσοΰτον πολλάς χρείας, είς δσας ό φοϊνιξ 
ό δακτυλιοφόρος. Καί ώς πρός τήν ποικιλίαν 
δέ ούναται ό φοϊνιξ ν’ άντιπαραταχθή έπαξίως 
πρός άλλους καρπούς. Κατά χιλιάδας άριθμοΰν- 
ται τά είδη τών φοινίκων γινόμενα δμως εύ- 
κρινώς διακριτά μόνον έκείνφ, δστις έποιήσατο 
μετά νωπών καρπών πρακτικάς έρεύνας και 
σπουδάς περί τών φοινίκων έν τφ τόπφ καί τή 
εστία αύτών.

Δύναται νά θεωρηθή ή ’Αφρική πατρίς τού 
φοίνικος; Πιστεύομεν δτι δυνάμεθα ν’ άπαντή- 
σωμεν καταφατικώς είς τήν έρώτησιν ταύτην, 
καίτοι δέν έλύθη είσέτι, καί ίσως δυσχερώς θά 
λυθή τό ζήτημα, άν πρέπη νά θεωρήται ή Σα
χάρα ή τό βόρειον μέρος τής κεντρώας ’Αφρικής 
ώς άρχική πατρίς τοΰ δένδρου τούτου. Έν τή 
Σαχάρα δήλον δτι ούδαμοΰ ύπάρχουσι πλέον 
πράγματι αύτοφυεΐς άγριοι φοίνικες. Μόνον έν 
τή δάσει Κούφρα ύπάρχουσι τοιοΰτοι λοχμαΐοι 
φοίνικες, ούς τινας θά ήδυνάμεθα νά χαρακτη- 
ρίσωμεν ώς άγριους άν έτέρωθεν ή γονιμότης 
αύτών είς καρπούς εύχυμους έπέτρεπεν ήμΐν 
τόν χαρακτηρισμόν τούτον. Είς τά βόρεια μέρη 
τής κεντρώας Αφρικής δμως καί έν Άβυσσινία 
ύπάρχουσι φοίνικες, άναμφιβόλως τή οικογένεια 
τοΰ δακτυλιοφόρου φοίνικος άνήκοντες, εύκόλως 
γινόμενοι λοχμαΐοι καί φέροντες καρπούς άηδεΐς 
καί έχοντας γεύσιν χείρονα τής τών άγριων μή
λων έν συγκρίσει πρός τά ήμερα. "Ο φοϊνιξ 
βλαστάνει καθ’ απασαν τήν Σαχάραν, άπό τής 
Έρυθράς θαλάσσης μέχρι τοΰ’Ατλαντικού’£2κε- 
ανού καί άπο τής Μεσογείου θαλάσσης, ένθα π. χ. 
παρά τήν Τρίπολιν, Βεγγάζην, ’Αλεξάνδρειαν κλπ. 
αί ρίζαι του βρέχονται ύπό τών κυμάτων τής 
θαλάσσης, μέχρι τών χωρών τοΰ Σουδάν. Έν 
<ι> δμως οί άμέσως παρά τήν θάλασσαν βλαστά- 
νοντες φοίνικες δέν διακρίνονται έπί καλή ποι- 
ότητι καί γεύσει καί δέν δύνανται ν’ άποξηραν- 
θώσιν, έκ τούναντίου οί κατά τά νοτιώτατα μέρη 
τής Σαχάρας φυόμενοι εινε δλως άτρώξιμοι, καί 
έν φ οί κατά τάς άνατολικάς δάσεις, οίον έν τή 
δάσει τοΰ Διός ΧΑμμωνος ή έν Δάχελ βλαστά- 
νοντες δύνανται νά χαρακτηρισθώσιν ώς εύ- 
γενεΐς, εύρίσκει τις αύτούς δσον δυτικώτερον 
προχωρεί τοσοΰτον μείζονας, εύχυμοτέρους, μάλ
λον ζακχαρούχους καί άρωματικωτέρους, καί 
τέλος πρώτους καί άρίστους πάντων εύρίσκει 
τις καί δφείλει νά όμολογήση τούς τής δάσεως 
Ούέδ-Δράα.

Ή μεταφύτευσις τών φοινίκων συμβαίνει 
ούχι δια τών πυρήνων, άλλά διά παραφυάδων. 
Νεαραί άποφυάδες καί συχνάκις λίαν μεγάλαι, 
έχουσαι κορμόν πάχους 10—15 ύφεκατομέτρων, 
κόπτονται άπό τοΰ κυρίου κορμού καί φυτεύονται 
βαθέως εις τήν γήν. Συχνή κατάρδευσις δι’ 
υδατος, εί δυνατόν τεθολωμένου, άρκεΐ ινα τό 
φυτόν ριζοβολήση καί μετ’ δλίγα έτη φέρη καί 
καρπούς ήδεΐς καί εύχύμους. "Ινα παραχθώσιν 
δμως τοιοΰτοι καλοί, σφριγώντες καί πυρηνοΰχοι 
καρποί δέον νά γονιμοποιηθώσι τά Οήλεα άνθη
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Περί τους τρώγοντας συνα
θροίζονται οί ζΰνες χανδόν 
αποδεχόμενοι τοΰς ριπτομένους 
αύτοΐς χειρίστους φοίνικας, έν 
φ πρόβατα και αίγες έν εύαγ-

ΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ.

διά τών άρρένων κορονών. Εις τινας βάσεις 
έκτελεΐ τό έργον τοΰτο ό άνεμος, έν φ έν τοΐς 
κήποι; οί ίδιοκτήται έχουσι τήν φροντίδα ταύτην.

Είς άρρην φοΐνιξ μετά τών άνθέων του άοκεΐ 
είς γονιμοποίησιν πεντήκοντα περίπου θηλέων. 
Δύναται τις πάλιν ν’ άπολάβη διάφορα είδη έκ 
σπόρων καί βραδύτερον πάλιν διά τής γονιμο- 
ποιήσεως, ουτω δέ κατόρθωσαν ού μόνον έν 
έκάστη βάσει ν’ άποκτήσωσι παντοειδείς φοίνι
κας, άλλά δι’ έπαλλαγής καί μεταφυτεύσεως νά 
καταστήσωσι κοινόν κτήμα πάντων καί τοΰς εύ- 
γενεστάτους. Σΰν τή διάφορά δμως δτι εύγενές 
τι είδος είνε καλλίτερου πρός δυσμάς τής Σα
χάρας ή πρός άνατολάς.

Ό φοΐνιξ άνθεΐ κατά Δεκέμβριον, Ιανουάριον, 
Φεβρουάριον καί Μάρτιον καί ωριμάζει άπό τοΰ 
’Ιουνίου μέχρι τοϋ Νοεμβρίου. Τά προώρως 
ώριμάζοντα είδη, τά κατά Ιούνιον άπολεγόμενα, 
άν καί εΰχυλα όντα δέν άποςηραίνονται ώς καί 
τά πρώιμα είδη τών σύκων. Τρώγουσι καί με
ταχειρίζονται αύτά κατά διαφόρους τρόπους καί 
περιστάσεις. Ό κυρίως κάτοικος τών οάσεων 
τρώγει φοίνικας, έάν ούτοι είνε νωποί είς τόπον 
δευτέρου άρίστου, έν φ τήν πρωίαν άμέσως μετά 
τήν έκ τοΰ ύπνου έςέγερσιν ροφφ ζωμόν έκ κρι- 
θής (πτισάνην) πολΰ πέπερι έμπεριέχουσαν. Οί 
δε εΰπορώτεροι δέν τρώγουσι τοΰς νωπούς καί 
εύχυμους φοίνικας μόνους, άλλ’ έμβάπτουσιν 
αύτούς έν νωπώ βουτύρφ, έν ω οί ήττον εύ
ποροι πίνουσιν άντί τοΰ τελευταίου τούτου βου- 
τύρινον γάλα, καί οί δλως άποροι καταπραονουσι 
δΐ υδατος τάς διαπύρους ιδιότητας τοΰ καρποΰ. 

γελική υπομονή άναμένουσι τοΰς πυρήνας, οΐ- 
τινες κατατριβόμενοι έντός ξύλινων ΐγδίων πα- 
ρασκευάζουσιν αύτοΐς τροφήν θρεπτικήν. Άλλά 
καί ίπποι, όνοι, κάμηλοι καί συνελόντι είπεΐν 
άπαντα τα ζώα τής ερήμου ζώσιν έκ φοινίκων. 
Ότι δε καί άμύθητα πλήθη μυιών συναριθμοΰνται 
αύτοΐς ούδεμιάς χρήζει μνείας. Έκάστη δασις 
δύναται νά θεωρηθή ένεκα τών φοινίκων ώς 
αληθής τόπος παραγωγής τών μυιών, αιτινες 
τόσφ πολυπληΟέστεραι καί συχνάκις ολόκληρα 
νέφη σχηματίζουσαι ύπάρχουσιν, δσφ βλιγωτέραν 
έκμηδενιστηκήν έπιρροήν έξήσκησεν έπ’ αύτών 
ό χειμών. Άλλά μετά τών ζιόων τούτων δέν 
έξαντλεΐται καί ό αριθμός τών λάτρεων τών φοι
νίκων. 11 μικρά καί ραδινή σαύρα ό μικύλος 
καί πολύχρωμος γκέκο (είδος ιοβόλου σαύρας) 
άναρριχάται τον λεϊον κορμόν, ΐνα λιχνεύση 
τοΰς γλυκείς καρπούς τοΰ δένδρου, νυκτός δέ 
προσπελάζουσι καί θώες καί τά παραπλήσια, 
ινα συλλέςωσι τοΰς ύπο τοΰ ανέμου καταπεσόντας 
φοίνικας. Στρουθοί καί άπαντα τά γηγενή πτηνά 
τών οάσεων περιίπτανται δΐ δλης τής ήμέρας 
περί τάς στεφάνας τών υψηλών φοινικοδένδρων, 
ΐνα θηρεύσωσι καί ταΰτα τδ έκ τών καρπών 
ίδιον μέρισμα. ΓΙοΐος άλλος καρπός έξασκεΐ 
έδώ κάτω ΐσην ελκτικήν δύναμιν έφ’ δλων τών 
πλασμάτων, άτινα έρπουσι καί πλανώνται έπι 
τής γής

Το κύριον στοιχεΐον τής έναποταμιεύσεως 
διά τόν χειμώνα καί κατά τάς αποδημίας άπο- 
τελοΰσιν οί άπεςηραμένοι καί έν άχυρίνοις σάκ- 
κοις, σκυτίνοις θυλάκοις καί έκ φλοιού πεπλεγ- 
μένοις καλάθοις συμπεφυρμένοι φοίνικες. Οί 
ξηροί φοίνικες είτε διατηρούνται έν ίδιαιτέροις 
δώμασι τοΰ οικήματος, είτε, και μάλιστα δταν 
θέλωσι νά διατηρήσωσιν αύτούς έπί μακρόν, 
κατορύσσονται είς τήν γήν. Οί καταπεπατημένοι 
φοίνικες βνομαζόμενοι καί φοινίκινος άρτος,*) 
είνε λίαν περιζήτητος τροφή καί μάλιστα δταν 
πρότερον άπηλλάγησαν τών λίθων. "Ολως σκλη- 
ρώς άπεςηραμένοι φοίνικες αλέθονται είς άλευρον 
καί τό γλυκύ τοΰτο προϊόν είτε τρώγεται κα
τόπιν μόνον μεθ’ υδατος, είτε καί συναναμε- 
μιγμένον άλφίτοις καί έλαίφ, αποτελούν τοι
ουτοτρόπως πράγματι τροφήν πάνυ θρεπτικήν. 
Προσέτι καί καπνίζουσι τοΰς φοίνικας καί τό 
έντεΰθεν κερδαινόμενον εψημα θεωρείται ώς το 
αριστον ήδυομα παρεχόμενον πεφιλημένοις έπι- 
σκέπταις.

Είνε γνωστόν δτι δ φοΐνιξ αποτελεί τό κύ-

*) Ένταΰθα καί ό ύπό τών Βεδουίνων τής χερσο
νήσου τοΰ Σινί έν τή αγορά τοΰ Κάιρου πωλούμενος 
φοινίκινος άλλά; (σουτζούκι), φπερ ώ; τά πολλά είνε 
συναναμεμιγμένα καί αμύγδαλα. 

ριον εμπόρευμα τών κατοίκων τής έρημου. Καί 
τώ όντι ή καλλιέργεια τοΰ σίτου έν ταΐς οάσεσιν 
ούδόλω: έπαρκεΐ τφ σχετικοί; πυκνφ πληθυσμό» 
αύτών. Άλλ’ έκ τούναντίου άπασαι σχεδόν αί 
βάσεις βρίθουσι φοινίκων. Δΐ δ καί βλέπομεν 
τοΰς ‘Άραβας γεωργούς καί τοΰς τών έγγύς τή 
έρήμφ κειμένων χωρών, οίς δέον νά συγκατα- 
λεγώσι καί τινες βερβερικαί φυλαί, κατά πάν 
έτος άποδημοΰντα; εις νότον μετά τών σίτφ 
πεφορτωμένων αύτών καμήλων, ΐνα έκεΐ δώσιν 
αύτόν είς αντάλλαγμα άντί φοινίκων. Έκάστη 
αραβική καί βερβερική φυλή, δπως καλλιεργεί 
ώρισμένον τι τμήμα γής ή νέμει τάς μεγάλας 
αύτής άγέλας έπί ώρισμένων νομών, ούτως έχει 
έπίσης καί ώρισμένον τι χωρίον τής έρήμου μετά 
τών κατοίκων τοΰ όποιου συναλλάσσεται τούς 
φοίνικας. Διά τούτων γίνεται Ομοίως έμπόριον 
ένδυμάτων ή άλλων χρειωδών πραγμάτων. Ουτω 
π. χ. τό Φιγκίγ είνε περίφημον διά τά εξαίρετα 
βουρνούζια, έν φ τό Γαφιλέτ διά τά δέρματα 
καί έν γένει άπαντα τά προϊόντα τής υποδημα
τοποιίας κέκτηται ήδη παρά τοΐς Άραψι τής 
Αφρικής τήν αύτήν ύπόληψιν, ήν καί ποτέ ή 
Κορδούη (όμώνυμον δέρμα), ή Σαφφί (δέρμα 
σαφφιάν) καί τό Μαρόκκον (μαροκινόν δέρμα). 
Ίό δέρμα Φιλαλί (έκ τοΰ Ταφιλέτ) θεωρείται 
ήδη ώς τό άπαλώτατον καί εύκαμπτότατον πάντων.

Έν τισιν βάσεσιν ή χώραις, ένθα βλαστάνει 
ό φοΐνιξ, κατασκευάζεται έξ αύτοΰ καί οινό
πνευμα. Καί έπιμελώς μέν παρασκευαζόμενον 
τοΰτο δύναται ν’ άποβή έςαίρετον ποτόν, σπανίως 
δμως συμβαίνει τοΰτο. Πρός τοΰτο ανοίγονται 
κατά τό έαρ μερικά φοινικόδενδρα, συμβαίνει δέ 
τοΰτο είτε διά διατρήσεως τής ύψίστη; στεφάνης 
τοΰ δένδρου, είτε διά τίνος δπής άνοιγομένης 
έν τοΐς κάτω τοΰ κορμοΰ. Έν καιρφ έαρος άπο- 
στάζουσιν έκ τοΰ δένδρου έντός 24 ώρών άρκε- 
ταί λιτραι χυμοΰ. Το υγρόν τοΰτο, βνομαζόμενον 
Λακμί ή Λακμπΐ γαλακτώδες τό χρώμα καί τήν 
γεΰσιν γλυκύ κατ’ άρχάς, άρχεται μετά παρέ
λευσή 24 ώρών ζυμούμενον καί κατόπιν ένεργεΐ 
ώς ισχυρόν μεθυστικόν ένεκα τής άναπτύξεως 
οινοπνεύματος. Καί δμως τό λακμπΐ δέν είνε 
τόσον ζακχαροΰχον ώς ό χυμός τοΰ συγγενούς
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ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΕΝ ΤΗι ΟΑΣΕΙ ΔΑΧΕΛ.

αύτώ Phonix silvestris 
Ίνδίαις καί έκ τοΰ

Rosch., φυομένου έν 
πνεύματος τοΰ όποιου δΐ 

άποχυλώσεως κερδαίνεται το λεγόμενον Άράκ 
(Arak).

‘Ως βρωτόν προϊόν τοΰ φοίνικος δέον ν’ άνα- 
φέρωμεν έπίσης καί τήν έντεριώνην τών νεαρών 
άποφυάδων ή τής ύψίστη; στεφάνη; έχουσαν 
γεΰσιν καρύου.

Άφ’ ού ύπεδείξαμεν μέχρι τοΰδε τήν χρησι
μότητα τοΰ δένδρου ώ; παρέχοντας τροφήν καί 
άρτον τοΐς κατοίκοις τών χωρών, έν αΐς βλα- 
στάνει, δέον ήδη νά ρίψωμεν εν βλέμμα καί έπί 
τών άλλων ωφελειών, δς άφθόνως καί έκάστοτε 
παρέχει τοΐ; νομάσιν. Ό φοΐνις είνε τό πάν 
έν τή βάσει. Ούδέν πράγμα, ούδέν άντικείμενον 
ύπάρχει μή ευρισκόμενον είς συνάφειαν μετ’ αύ
τοΰ. Εκτός τών τοίχων, κατασκευαζομένων ώς 
τά πολλά έκ λίθων καί πηλού, αί θύραι τών 
οικιών, αί δοκοί παρασκευάζονται έκ σανίδων καί 
ξύλων φοινίκων, έπικαλύπτονται μετά δζερίδ 
ήτοι φοινικίνων φύλλων καί κατόπιν περισάτ- 
τονται γή καί πηλω. Τά φρέατα περικοσμοΰνται 
φοινικίνφ ξύλφ, έκ τοιούτου έπίσης συνίστανται 
καί οί άντλητήρες, καί έάν ήτο γνωστή καί ή 
χρήσις τών τραπεζών καί έδρών βεβαίως καί 
αύται έκ φοίνικος ήθελον κατασκευάζεσθαι. Διά
φορα·. φυλαί τής έρήμου κατασκευάζουσι τήν 
σάγην (σάγματα) τών καμήλων των έκ τοΰ κα
τωτέρου παχέος μίσχου τών φοινικίνων φύλλων, 
καί τοΰς έκ τοιούτων φύλλων καί φοινικίνου 
φλοιού πεπλεγμένους καλάθους καί σάκκους συρ- 
ράπτουσι διό σχοινιών πάλιν έκ'Άίφ” (φλοιού 
φοινικίνου) πεπλεγμένων. Έν γένει άπαντα τά 
σχοινιά καί οΐ κάλφ έκ τοιούτου φλοιού συνί
στανται καί συχνάκις είνε τοσοΰτον ισχυροί, ώστε 
χρησιμεύουσι κατά τά παράλια καί ώς άγκύρια 
σχοινιά. Δίκτυα είς φυλακήν άντικειμένων, 
στρώματα καί υποδήματα (ώς έν τή βάσει Φα- 
ράφρα) κατασκευάζονται έκ φλοιού φοίνικος καί 
συνελόντι είπεΐν ούδέν άντικείμενον ύπάρχει 
παρα τοΐς κατοίκοις τών οάσεων μή έχον συγ
γένειαν πρός τον φοίνικα.

Δέον νά προσθώμεν έπί τέλει δτι ό φοΐνιξ 
σπουδαΐον πρόσωπον παρίστησι καί ύπό έποψιν 
Ιατρικήν; Καί παρά μέν τοΐς Εύρωπαίοις φυ
σικό»; ούδεμίαν τοιαύτην σημασίαν έχει, παρά 
τοΐς ίθαγενέσιν δμως δλως τούναντΐον συμβαίνει. 
Κενή τις θρησκευτική δόξα ήωρεΐτο άρχήθεν 
ύπέρ τόν φοίνικα, δτι ούτος δμως ή οί καρποί 
αύτοΰ καί ό χυμός πράγματι κέκτηνται ιδιότητα; 
ιαματικά; εινε άγνωστον. Καί ναί μέν έστιν 
δτε συμβαίνει νά έκδηλώσιν οί νωποί φοίνικες 

ένέργειαν έφεκτικήν (άποφράσσουσι τήν γαστέρα), 
συνήθως δμως ποιοΰσι τό έναντίον. 0 γράφων 
δέ τάς γραμμάς ταύτα; άπηλλάγη κακοήθους 
δυσεντερίας διά τού μέσου τούτου. Άλλα φαί
νεται δτι τό λακμπΐ, ήτοι ό μηκέτι ζυμωθείς 
φοινίκειος οίνος, έχει τήν ιδιότητα ταύτην, άμα 
ώς δμω; άναπτυχθή έν αύτφ οινόπνευμα, παύει 
καί ή ίδιότης αΰτη καί το ποτόν ένεργεΐ ώσπερ 
καί οίονδή τι άλλο πνευματώδες ύγρόν. Έν 
Ίίδικέλτ εύρον τήν παράδοξον συνήθειαν, καθ’ 
ήν δίδονται ταΐς γυναιξί τετριμμένοι φοίνικες 
συναναμεμιγμένοι κόπρφ καμήλου, ινα έπελθη 
έπ’ αύτάς εύτεκνία. Καταπεπιεσμένοι φοίνικες 
έπιτίθενται έπίσης καί έπί τραυμάτων, καίπερ 
μηδεμιά; ώφελείας πρόξενοι γινόμενοι. Ό Πλί- 
νιος πληροφορεί ήμάς περί τής ιατρικής ένερ
γείας τοΰ φοίνικος έν τω 23“’ βιβλίο» τή; φυσι
κής αύτοΰ 'Ιστορίας καί λέγει δτι ό αβρός 
φλοιός καιόμενος είς καπνόν ένεργεΐ ώ; εξαμ- 
βλωτικόν καί βνομάζει μάλιστα ποικίλα; άλλα; 
παθήσεις καί νόσους, ά; αύτός θεραπεύει χωρίς 
έν τούτοις νά έχωσι τά μέσα ταΰτα άπέναντι 
τής κριτικής τών ήμετέρων χρόνων μεΐζον κΰρος 
καί ίσχΰν τής τών θεραπευτικών μέσων τών ιθα
γενών, οίτινες έχουσι τανΰν κατοχήν τών με
γάλων δασών τών φοινίκων.

Έν φ έν τοΐς άνατολικοΐς μέρεσι τής Αφρι
κής τό κατά μέσον δρον ΰψος τοΰ φοίνικος είνε 
12 μέτρων περίπου, τά δένδρα τών δυτικών

χωρών π. χ. τής βάσεως Ταφιλέτ έξικνοΰνται 
είς τό σημαντικόν ύψος τών 30 μέτρων. Τά 
δένδρα δέν γηράσκουσι· λέγεται δτι ζώσιν 100 
περίπου έτη, δπερ βεβαίως είνε πάν άλλο ή 
υπερβολή. "Αν δμω; άναλογισθώμεν δτι οί φοί
νικες κατ’ έτος καρποφοροϋσι καί μόνον άνά 
πάν έβδομον έτος διακόπτουσι τήν καρποφορίαν 
των, καί ίδωμεν δτι εν καί μόνον δένδρον χο
ρηγεί συχνάκις 4 — ό στατήρας φοινίκων καί 
έκτος τούτου δτι παρέχει τοΐς κατοίκοις καύσι
μον ύλην διά τών έκπιπτόντων αύτοΰ φύλλων, 
θά όμολογήσωμεν οτι ούδέν σχεδόν άλλο δέν
δρον υπάρχει λυσιτελέστερον αύτοΰ. Ανωτέρω 

βλαστάνει κυρίως έν τή 
άλλά καί έν τή νοτίφ Ευρώπη 

ώς έν Riviera ύπάρχουσι 
' ι 'Ισπανία ολόκληρα άλση 

Ότι δέ ταΰτα, ώς ύπό πολλών 
, δέν μετηνέχθησαν έκεΐ 

Αράβων κατά τήν έν Ισπανία 
πάλιν παρά τφ 

τής

έρρέθη δτι ό φοΐνις 
βορέίφ Αφρική, 
εύρίσζονται φοίνικες, ώς 
κήποι φοινίκων καί έν 
έκ τοιούτων. "Οτι 
είνε παραδεδεγμένο·» 
ύπό Βερβέρων καί ’ 
κυριαρχίαν των, άναγινώσκομεν 
άρχαίφ φυσιοδίφη, δστις έν τώ 13“’ βιβλίφ τ' 
Historia naturalis λέγει, "έπί τών άκτών τής 
'Ισπανίας καρποφοροΰσιν, οί καρποί αύτών δμω; 
είνε δριμεΐς”.

Καθόλου ό ΙΙλίνιο; είχε γνώσιν άκριβή τοΰ 
φοίνικος. Έγίνωσκε δέ ού μόνον δτι τά δένδρα 
άγαπώσι τό άλατοΰχον έδαφος, δτι ύπάρχουσιν 
άρρενα καί θήλεα καί δτι δέον νά συμβή γονι- 
μοποίησις μεταξύ των, άλλά καί δίδει πολλά; 
πληροφορίας περί τοΰ φοίνικος καί μάλιστα διά 
τί ούτως ώνομάσθη, διότι, καθώς λέγει, μετά 
τόν θάνατον αύτοΰ, ώσπερ καί μετά τήν τελευ
τήν τοΰ πτηνού, πάντοτε γεννάται έκ τών λει
ψάνων του έτερος νέος.

ΓΙοσάκις δέ ύμνήθη β φοΐνις ύπό τών ’Αράβων 
ποιητών καί όπόσας παραβολάς έσχε παρ’ αύ
τών! Δέον δμως ν’ άπορήσωμεν έπί τούτφ διά 
δένδρον ένέχον τήν άφθονωτάτην εύλογίαν έν 
χώρα, οΐα ή Σαχάρα, ήτις άλλως ούδέν χορηγεί; 
’Ενταύθα δλα έν αφθονία, έκεΐ ούδέν, άπολύτως 
ούδέν. Όποια δέ αισθήματα πληροΰσι τό στή
θος, δταν φανωσιν είς τόν άπέραντον ορίζοντα 
αί χαρακτηριστικά; έκεΐν.αι σκοτεινά! ράβδοι, αί 
σχηματίζουσαι τόν φοινικώνα, δύναται νά έννοήση 
μόνον ό έπιχειρήσας τάς άτελευτήτους έκείνας 
οδοιπορίας έν τή γυμνή έρήμφ, τή καλουμένη 
Σαχάρα! Έν τούτοι; καί αύτη έχει τά θέλγητρα 
καί τάς καλλονάς της ώσπερ ή Fontana Trevi, 
ώσπερ τά ρείθρα του Νείλου, ουτω καί ή Σα
χάρα προσκαλεΐ πάλιν είς τοΰς κόλπου; της τόν 
άπας άναπνεύσαντα τόν άέρα της. Θ. Φ.
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Σ. τ. Δ. Τήν κάτωθι έπιστολήν έλάβομεν κατ’ 
αύτάς παρά τσΰ άξιοτίμου ήμών φίλον, κ. ΊΙλ. Βα
σίλειά δ ου έν Τύνιδι, ακραιφνούς φιλοπάτριδος άνδρός, 
έκθύμως ύπέρ τοΰ έθνους ήμών έργαζομένου.]

Έν Τύνιδι τή 14 26 'Οκτωβρίου 1883.

’Αγαπητέ Κύριε,
Μετά πολλοϋ τοΰ ενδιαφέροντος άνέγνων τήν 

φιλικήν σας τοΰ ίσταμένου μηνάς, δι’ ής μοί 
άπενθύνετε τά συγχαρητήριά σας έπι τή γενο- 
μένη ένταΰθα συνεισφορά υπέρ τοΰ μνημείου 
Γαμβέττα και έκφράζετε συνάμα τήν ευχήν δπως 
Γδητε δσον οΰπω τό αίσθημα αύτό τής ευγνω
μοσύνης τών απανταχού Ελλήνων ύπέρ τών 
ευεργετών τοΰ ήμετέρου έθνους έπεκτεινόμενον 
δι’ όμοιων έργων πρός τούς ήρωας τής Ελ
ληνικής έπαναστάσεως Κολοκοτρώνην, Νικητα- 
ράν, Κανάρην, Μιαούλην, Μπότσαρην, Πιπΐνον, 
Κουντουριώτην κλπ. Αγαθή αληθώς ιδέα, άλλά 
καί τό παράγον αύτήν αίσθημα άνώτερον παντός 
έπαίνου! Καί διατί, άγαπητέ φίλε, νά μήν ίδρυ- 
θώσι και είς τούς περί ού ό λόγος ήρωας μνη
μεία έθνικής εύγνωμοσύνης; "Η μήπως δέν είναι 
ο'ι μεγάτιμοι αύτοΐ άνδρες έκεΐνοι, οΐτινες διά 
τοΰ ήρωϊσμοΰ καί τού αίματός των έδωκαν ήμΐν 
τό ιερόν δώρον τής ελευθερίας καί τήν έΟνικήν 
ήμών άποκατάστασιν; Οΐκοθεν λοιπόν νοείται 
δτι έκθύμως συμμερίζομαι τήν ύμετέραν πατριω
τικήν γνώμην καί εύχομαι έκ μέσης καρδίας, 
δπως οΐ άπανταχοΰ όμοείΐνεΐς, οΐτινες προθύμως 
πάντοτε διά τοϋ εαυτών άβολου συντελοΰσιν είς 
παντοΐά πατριωτικά έργα, μή παρίδωσιν έπί 
πλέον καί αύτό τό καθήκον τής εύγνωμοσύνης, 
δπερ έπιβάλλεται είς πάντα "Ελληνα πρός τήν 
ιεράν μνήμην ού μόνον τών προμάχων τών έλευ- 
Οεριών μας, άλλά καί ύπέρ τών άγαθών εκείνων 
πολιτευτών, τών άειμνήστων 'Γψηλάντου, Κα- 
ποδιστρίου, Μαυροκορδάτου, Σ. Τρικούπη, Κω- 
λέττου, Βούλγαρη, Ζαιμη, Κουμουνδούρου καί 
Δεληγεώργη, οΐτινες ού μικρόν συνεβάλλοντο έν 
μέσφ μάλιστα διαφόρων πολιτικών τρικυμιών, 
ΐνα προαχθή κατά τό έφικτόν ή εθνική ήμών 
υπαρξις.

Δέχθητε, παρακαλώ, τάς φιλικωτάτας μου 
προσρήσεις.

Ήλ. Βασιλειάδης.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΕΝ 
ΤΙίι ΕΡΤΘΡΑΙΑι ΧΕΡΣΟΝΗΣΩι.

(’Εξ ιδιαιτέρας άνταποκρίσεως.)

Σ. τ. Δ. ‘0 έν Σμύρνη λίαν αξιότιμος ιατρός Κύ
ριος Γεώργιος Λάτρης, δστις διατελεΐ μέλος τής 
έπί τών βοηθημάτων έπιτροπής, άπέστειλεν ήμΐν τήν 
κάτωθι περιγραφήν τών καταστρεπτικών σεισμών, οΐτινες 
τελευταίως τοσαύτας έπέφερον ζημίας είς τήν δύστηνον 
τής Μικρός ’Ασίας έκείνην επαρχίαν. Τήν περιγραφήν 
ταύτην καταχωρίζομε·? προθύμως έν τφ Έσπέρω, 
καθ’ δσον προέρχεται παρ’ άνδρός πεπειραμένου ίδόντος 
ίδίοις ίμμασι τό μέγεθος τής καταστοφής καί ώς έκ 
τούτου παρέχοντος άκριόεστάτας πληροφορίας.

Έν Σμύρνη τή 16 28 ’Οκτωβρίου 1883.

Τήν Δευτέραν, 3 ’Οκτωβρίου καί ώραν 3.38 
μ. μ. ήσθάνθημεν ένταΰθα ισχυρόν σεισμόν συνο- 
δευθέντα ύπό φρικώδους μυκηθμού καί διαρκέ- 
σαντα 16 περίπου δευτερόλεπτα, έμβαλόντα δέ 
είς τρόμον απαντας άνεξαιρέτως τούς κατοίκους 
τής πόλεως μας. Καίτοι ό σεισμός ούτος μι- 
κράν μόνον έν Σμύρνη έπέφερε ζημίαν, διότι 
τοίχοι μόνον τινές διερράγησαν καί καπνοδόχοι 
κατέπεσαν, έν αίς ή τού τηλεγραφείου, καί ού
δείς τών κατοίκων έπαθε, κατ’ άρχάς ένομίσαμεν 
δτι ή έστία αύτοΰ ήτο ή ήμετέρα πόλις, καθ’ 
δσον μάλιστα τά διαβιβασθέντα κατ’ έκείνην 
τήν ήμέραν τηλεγραφήματα έκ Σάμου, Χίου, 
Μιτυλήνης, Μαγνησίας καί άλλων πόλεων τόν 

σεισμόν αύτόν κατά τήν αύτήν ώραν, δέν άνέ- 
φερον περί έπαισθητής ζημίας. Τόν ισχυρόν 
τούτον σεισμόν διεδέχθησαν δύο έτεροι περί τάς 
6 καί 7 ώρας τής αύτής ήμέρας. Τήν έπιοΰσαν 
δέ μόνον έμάθομεν δτι απασα ή χώρα, ή έκτει- 
νομένη άπό τοϋ Όοατζικίου μέχρι τοΰ Γκιούλ- 
Βαζέ (Ροδοκάμπου) τής ’Ερυθραίας Χερσονήσου 
κατεστράφη, δτι καί έν Κρήνη (Τσεσμέ), Κάτω 
Παναγία, 'Αγία Παρασκευή, Βρυούλοις ολίγαι 
οίκίαι δέν διερράγησαν, καί δτι πολλά θύματα 
καί τραυματίαι ύπήρχον είς τά διάφορα χωρία 
καί πολλαί χιλιάδες κατοίκων έν ύπαίθρω δια- 
μένοντες άστεγοι καί τών πάντων έστερημένοι 
έπεκαλούντο τήν βοήθειαν τών Σμυρναίων.

Ίότε ήρξαντο άποστελλόμενα εις τά παθόντα 
μέρη έκ τοΰ προχείρου διάφορα βοηθήματα έκ 
μέρους τών τοπικών άρχών καί τών δύο ειδικών 
έπιτροπών, τής μιας τών όποιων τήν πρωτοβου
λίαν καί σύστασιν άνέλαβεν ό έπί φιλανθρωπία 
πάντοτε διακρινόμενος διευθυντής τής ’Οθωμα
νικής ένταΰθα Τραπέζης, Κ": HEINTZS. 'Ως 
μέλη δέ τής τελευταίας ταύτης διεθνούς έπι
τροπής Οελήσαντες ίδίοις δμμασι νά πληροφορη- 
Οώμεν περί τοΰ μεγέθους τής καταστροφής, πα- 
ράσχωμεν δέ καί προσωρινήν βοήθειαν τοΐς 
τραυματίαις μέχρι τής συστάσεως προσωρινών 
νοσοκομείων, μετέβημεν τήν 10 ’Οκτωβρίου μετά 
δύο άλλων μελών τής έπιτροπής, τών Κυρίων 
Wittal καί Ghiaud καί τών ιατρών κκ. Ί. 
Βάρδα καί Γ. Τσακίρογλου, πάνυ εύγενώς θελη- 
σάντων νά μάς συνοδεύσωσι, δι’ έμπορικού ’Αγ
γλικού άτμοπλοίου "Aberdonn” ού διευθυνταί 
ένταύθε είναι οί άδελφοί Wittal, είς τόν λι
μένα τού Τσεσμέ (Κρήνης), ένθα ό πλοίαρχος 
κ. Mutch έπίτηδες πρωσώρμισεν ΐνα μας άπο- 
βιβάση. Περί τάς 3 μ. μ. τής ’Οκτωβρίου έφθά- 
σαμεν καί ευρομεν τούς κατοίκους ύπό τρόμου 
κατεχομένους ένεκα τών συνεχώς επαναλαμβα
νομένων δονήσεων, αΐτινες διέρρηξαν τάς ήδη 
ύπό τού σεισμού τοΰ 1881 καί ύπό τού τελευ
ταίου τής 3 ’Οκτωβρίου λίαν βεβλαμμένας οικίας 
αύτών. Διό καί πάντες οί κάτοικοι, έκτος 
ολίγων έξαιρέσεων, εύρίσκοντο έν ύπαίθρω. Παρά 
τοΰ δραστήριου έπισκόπου Κρήνης κ. θεοκλίτου 
καί τινων έκ τών προύχόντων έλάβομεν τάς 
δεούσας πληροφορίας περί τών καταστραφέντων 
χωρίων καί τής έπελθούσης πανωλεθρίας, ώς 
καί περί τών βοηθημάτων, άτινα μέχρι τής 
ήμέρας έκείνης είχον καταφθάσει έξ 'Ελλάδος, 
Σμύρνης καί Χίου. Εύρόντες δέ μετά πολλής 
δυσκολίας ήμιόνους μετέβημεν είς τά Λίτζα 
(Πηγάς Χαλκιδέων), ένθα διενυκτερεύσαμεν έν I 
τή μόνη μή καταστραφείση οικία τοΰ κ. Wittal. 
Καθ’ όδόν ήσθάνθημεν δόνησιν σεισμού άρκούν- 
τως ίσχυράν.

(Ακολουθεί.)

0 ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ
έν έτει 3000 μ. Χρ.

Πορτογάλλος φιλολόγος καί ιστορικός έδη- 
μοσίευσε πρό μικρού δλως παράδοξον καί πρω
τότυπον διατριβήν, έν ή διατείνεται, δτι έν έτει 
3000 οί άνθρωποι θά πιστεύωσιν δτι ό μέγας 
Ναπολέων ούδέποτε ύπήρξε καί δτι δλος ό λαμ
πρός καί έκτακτος βίος του ούδέν άλλο ήτο ή 
άλληγορία τις τοΰ 'Ηλιου. Ό συγγραφεύς στη
ρίζεται έπί τών εξής γεγονότων· "Κατά τήν 
παράδοσιν, λέγει, ό ήρως έκαλεΐτο Ναπολέων 
Βοναπάρτης καί έγεννήθη έν τινι νήσφ τής Μεσο
γείου · είχε δέ τρεις άδελφάς καί τέσσαρας άδελ- 
φούς, έξ ών οί τρεις έβασίλευσαν έλαβε δύο 
γυναίκας, §ξ ών ή μία τφ έγέννησεν υιόν. '0 
ήρως ούτος έθεσε τέρμα είς μεγάλην έπανά- 

στάσιν, εΐχεν ύπ’ αύτόν δεκαέξ στρατάρχας, 
έθριάμβευσε πρός νότον, ήττήθη πρός βορράν καί 
μετά δωδεκαετή βασιλείαν άνελήφθη έν τινι 
γωνία τών δυτικών θαλασσών. "Ταΰτα πάντα 
συμφωνοΰσι κατά τόν ήμέτερον ιστορικόν πρός 
τόν ήλιον. Ίό όνομα Ναπολέων είναι προφα
νώς παραφθορά τοΰ ονόματος τοΰ’Απόλλωνος, 
θεού τοΰ ήλιου, ή τοΰ ρήματος άπολλέω = κατα
στρέφω, καθότι ό Ναπολέων ήτο μέγας κατα- 
στροφεύς. Τό άρχικόν στοιχεΐον Ν είναι άναμαι- 
βόλως ή λέξις Ναί, έμφαίνει δέ δτι ό λόγος 
περί τοΰ άληθοΰς Ναπολέοντος (Ναί-Ναπολέων). 
Ίό έτερον όνομα Βοναπάρτης (Καλομέρης) 
προϋποθέτει έτερον μέρος, κακόν. Κακόν μέρος 
(malam paiteni) δνομάζουσιν οί άρχαΐοι ποιη- 
ταί τήν νύκτα. "Οθεν δικαίως άνήκει τό όνομα 
(bona pais) τφ ήλίφ, τφ άντιπροσωπεύοντι τήν 
ήμέραν.

'0 Ναπολέων έγεννήθη έν τινι νήσφ τής 
Μεσσογείου· καί ό’Απόλλων έγεννήθη έν Δήλφ, 
νήσφ διατελούση πρός τήν 'Ελλάδα έν τή αύτή 
σχέσει έν ή καί ή Κορσική πρός τήν Γαλλίαν. 
'Επομένως φανερός είναι ό έκγαλλισμός τοΰ 
μύθου τοΰ ’Απόλλωνος. Ό Παυσανίας ',διηγεΐται 
δτι ό ’Απόλλων ιδίως ελατρεύετο ώς Οεότης έν 
Αίγύπτφ· καί περί Ναπολέοντος διατείνονται 
δτι οί Αίγύπτοι είς άκρον τόν έσέβοντο καί τόν 
έφοβοΰντο. Ταΰτα πάντα άποδεικνόουσιν δτι 
Ναπολέων καί ’Απόλλων είναι τό αύτό μυθο
λογικόν πρόσωπόν. Κ αί έξακολουθεΐ ό σοφός 
ιστορικός!

'Η μήτηρ τοΰ Ναπολέοντος έλέγετο Λαιτητία 
(Laxtitia), δηλ. ή Χαρά, δπερ έστί ποιητική 
όνομασία τής Ήοΰς, ής ή λάμψις χαροποιεί τήν 
φύσιν. Μή ή Αύγή δέν φέρει καί τόν "Ηλιον; 
Σημειωτέον δτι ή μήτηρ τοΰ ’Απόλλωνος ήτο 
ή Αητώ (λατ. Latona,) καί έκ τής μορφής ταύ
της έσχηματίσθη κατά τον 19°“ αιώνα τό όνομα 
Laetitia έκ τοΰ ρήματος laeton, δπερ σημαίνει 
χαροποιώ. Αί τρεις άδελφαί τοΰ Ναπολέοντος 
είναι αί τρεις χάριτες, αΐτινες μέ τάς φίλας των· 
τάς Μούσας, ήσαν αί οπαδοί τοΰ ’Απόλλωνος. 
Οί τέσσαρες δέ άδελφοί τοΰ Ναπολέοντος ση- 
μαίνουσι τάς τέσσαρας ώρας τοΰ έτους· τρεις έξ 
αύτών έβασίλευσαν τό έαρ, τό φέρον τά άνθη, 
τό θέρος, τό φέρον τήν σποράν, καί τό φθινό- 
πωρον, τό φέρον τούς καρπούς. Καί έπειδή αί 
τρεις αύται ώραι τοΰ έτους δφείλουσι τήν έπιρ- 
ροήν των είς τον ήλιον, εκλαμβάνονται ώς άδελ
φοί του. 'Ο τέταρτος άδελφός δέν έβασίλευσεν· 
ούτος είναι ό χειμών. Γούτο άποδεικνύεται καί 
έκ τοΰ δτι ό τέταρτος ούτος άδελφός τοΰ Να
πολέοντος ώνομάσθη μετά τήν πτώσιν αύτοΰ 
"πρίγκηψ τοΰ Κανίνου”. Τό όνομα Κανϊνος 
παράγεται έκ τοΰ canis, δπερ σημαίνει "λευκή 
κόμη.” 'Όρα καί τόν στίχον "Cum gelidus cres- 
cit canis in montibus humor.” Άρα ό τέταρ
τος ούτος άδελφός είναι ή προσωποποίησις τοΰ 
χειμώνος, δστις άρχίζει άφ’ ού αί τρεις καλαί 
τοΰ έτους ώραι άποδιώκονται μετά τοΰ ήλιου 
ύπό τών άγριων βορείων άνέμων. Αί δύο γυ
ναίκες τοΰ Ναπολέοντος είναι ή Γή καί ή Σε
λήνη. Ό Πλούταρχος δνομάζει τήν Σελήνην 
σύζυγον τοΰ 'Ηλιου, καί οί άρχαΐοι Αιγύπτιοι 
έλεγον σύζυγον αύτοΰ τήν Γήν. Μετά τής Σελή
νης ό "Ηλιος δέν άπέκτησε τέκνα, μετά τής Γής 
δμως άπέκτησε τόν Ωρον (υιόν τής "Ισιδος καί 
τοΰ Όσίριδος). Ούτος άντιπροσωπεύει τούς καρ
πούς τής γής· διό καί ή παράδοσις λέγει δτι ό 
υιός τού Ναπολέοντος έγεννήθη τήν 20 Μαρτίου, 
κατά τήν εαρινήν ισημερίαν- διότι κατά τό έαρ 
άναπτύσσονται οί καρποί τής γής.

Πρός τούτοις λέγεται δτι ό Ναπολέων κατέ
στρεψε τήν υδραν τής έπαναστάσεως. 'Η "Υδρα 
αύτη είναι ό ΙΙύθων, τό πρώτον άθλον τοΰ Άπόλ- 

λωνος. Τό όνομα revolution (έπανάστασις) παρά
γεται έκ τοΰ λατινικού revolutus καί έμφαίνει 
δτι ό δφις ούτος περιεστρέφετο, δπως πράγματι 
παρίσταται πάντοτε ό ΙΙύθων. Προσθέτει ή 
παράδοσις δτι ό μέγας κατακτητής είχε δεκαέξ 
στραταρχας, ών οί δώδεκα έν ένεργεία καί οί 
τέσσαρες έν διαθεσιμότητι. Οί δώδεκα έν ένερ- 
γΐ'-φ στρατάρχαι έμφαίνουσι τά σημεία τοΰ ζω
δίου, τά όποια ύπό τήν άρχηγίαν τοΰ 'Ηλιου 
διευθυνουσι τούς άπεράντους τών αστέρων στρα
τούς. Οί δέ τέσσαρες έν διαθεσιμότητι στρα- 
ταρχαι έμφαίνουσι τά τέσσαρα σημεία τοΰ κό
σμου, άκίνητα έν μέσω τής γενικής κινήσεως. 
Έπομένως όλοι οί στατάρχαι ούτοι, έφ’ οίς τοσοΰ
τον σεμνύνονται οί Γάλλοι, ούδέποτε ύπήρχον, 
ώς δέν ύπήρχεν ούδέ ό άνώτατος αύτών άρχη- 
γός, άλλ’ είναι μόνον συμβολικά! παραστάσεις. 
Τό βτι ή παράδοσις αναφέρει δτι ό Ναπολέων 
διήλθε νικητής τάς χώρας τής μεσημβρίας καί 
προχωρήσας πρός βορράν άπώλεσε τήν δύναμίν 
του, τοΰτο πάλιν ανάγεται είς ιδιότητα τού ήλιου, 
ού ή ένέργεια σαφώς ουτω χαρακτηρίζεται. Ό 
ήλιος άρχει έν χώραις μεσημβριναϊς άνίσχυρος 
δμως είναι πρός βορράν.

Ιό πάραδοξώτερον είναι τό γεγονός, δτι άκρι- 
βώς μετά τήν έαρινήν ισημερίαν ό ήλιος, άπο- 
στρεφόμενος άπό τοΰ ισημερινού ρέπει πρός βορ
ράν· άλλά μετά τρίμηνον πορείαν συναντών τούς 
ψυχρούς βορείους άνέμους αναγκάζεται ν’ άπο- 
ΖωΡή3θ τΦ σημείφ του καρκίνου. Έκ τούτου 
έσχηματίσθη κατά τόν 19"'‘ αιώνα ό μύθος περί 
τής εκστρατείας είς Μόσχαν. 'Ο Ναπολέων 
έβασίλευσε δώδεκα έτη · ή βασιλεία του ήρξατο 
έν τή άνατολή καί κατελύθη πρός δυσμάς. 
Τοΰτο ούδέν άλλο είναι, ή δτι ό ήλιος άνατέλλει 
έξ άνατολών καί μετά δωδεκάωρον βασιλείαν 
γίνεται άφαντος έν τή δύσει.

Ιήν δλως άλλόκοτον ταύτη διατριβήν, ής 
παρεθέσαμεν περικοπάς τινας χάριν παιδί άς 
τελειόνει ό Πορτογάλλος φιλολόγος διά τών 
εξής λέξεων- “Συγκεφαλαιοΰντες τά γεγονότα 
ολα εύρισκομεν καί έκ τοΰ ονόματος, καί 
εκ τής καταγωγής, έκ τής οικογένειας, έκ. 
τών στραταρχών καί έκ τών έργων τοΰ με
γάλου εκείνου κατακτητοΰ, δτι ό Ναπολέων 
Βοναπάρτης, περί ού τοσαΰτα έγράφησαν, ούδέ
ποτε ύπήρξεν! 'Η πλάνη δλων τών ιστορικών 
προήλθεν εκ τοΰ δτι δέν έννόησαν τήν άλληγο- 
ρικήν μυθολογίαν καί έξέλαβον αύτήν ώς πραγ
ματικήν ιστορίαν. ΙΙαραθέτων ένταΰθα τά πρω
τότυπα έπισήμων τινών έγγράφων τοΰ έτους 
1814, έξ ών άποδεικνύεται δτι ό τότε βασιλεύς 
τής 1 αλλιας, Λουδοβίκος ΙΗ’. αναφέρει ώς χρο
νολογίαν τήν άποδημίαν του έν τφ δεκάτφ έν- 
νατφ έτει. Έπομένως δέν ήτο δυνατόν νά ήρ- 
χεν έν Γαλλία έν άρχή τοΰ 19"“ αίώνος Να
πολέων τις. Διό καί δικαίως έκπληττόμεθα 
έπι τή έπιπολαιότητι ενός τών σοφών ιστορικών 
τών χρόνων εκείνων, όνόματι Θιέρσου, δστις 
καταχρηστικώς μετεχειρίσθη τάς ιδιότητας τοΰ 
ήλιου ώς ιστορίαν ήρωος, ούδέποτε ύπάρξαντος!” 
Ευφυής εμπαιγμος τών ζητούντων παραδόξους 
έξηγήσεις!

Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΓΜΑΣ.

Τήν παρελθοΰσαν Κυριακήν έτελέσθησαν έν 
Ηαρισίοις έπισήμως τά άποκαλυπτήρια τοΰ είς 
τιμήν τοΰ μεγάλου τής Γαλλίας μυθιστοριογρά- 
φου Αλεξάνδρου Δυμά άνεγερθέντος άνδριάν- 
τος. Επι τή εύκαιρία ταύτη νομίζομεν σκόπι- 
μον νά μεταφέρωμεν ένταΰθα τόν ώραίον λόγον, 
δν εις τών εύφυεστέρων συγγραφέων τής Γαλλίας, 
ό Εδμονδος About έξεφώνησεν κατά τήν περί- 
στασιν ταύτην. " Ό άνδριάς ούτος, είπεν ό About, 

θά ήτο έκ χρυσοΰ καθαρού, έάν πάντες οί άνα- 
γνώσται τοΰ Δυμά θά είχον προσφέρει αν έν 
μόνον λεπτόν τοΰ φράγκου. Ό άνδριάς οΰτος 
είναι ή είκών άνδρός άκανονίστου μέν δστις 
δμως διέψευσε τόν κανόνα, άνδρός ρέποντος πρδς 
τάς διασκεδάσεις, δστις ήδύνατό νά χρησιμεύσή 
ώς ύπόδειγμα είς πάντας τούς έργατικούς καί 
φιλοπόνους άνθρώπους, άνδρός τέλρς, δστις περι
φερόμενος τήδε κάκείσε περισσότερον παντός 
άλλου έσπούδασε τόν κόσμον καί τήν κοινωνίαν. 
Είναι ή άπεικόνισις άσώτου, δστις κατασπατα- 
λήσας εκατομμύρια είς παντοειδείς γειναιοδωρίας, 
έγκατέλιπε, χωρίς νά τό αίσθάνηται, κληρονομιάν 
βασιλικήν· τό πρόσωπόν τοΰτο τό εύθυμον καί 
μειδιών ήτο τό πρόσωπόν έγωϊστοΰ, δστις άφω- 
σιώθη καθ’ δλον αύτοΰ τόν βίον είς τήν μητέρα 
του, είς τά τέκνα του, είς τούς φίλους του, είς 
τήν πατρίδα του. Ό Δυμάς ήγάπητε τήν πα
τρίδα του ύπέρ πάν άλλο, τήν ήγάπησε καί έν 
τφ παρόντι καί έν τφ παρελθόντι, χωρίς ποτέ 
νά θυσιάση τι είς τόν κομματισμόν, χωρίς ποτέ 
νά έμπέση είς τάς άηδεΐς παρεκτροπάς τής πολι
τικής. Ούδείς ώμίλησε μετά μεγαλειτέρου σεβα
σμού περί Λουδοβίκου ΙΔ'., μετά μεγαλειτέρας 
συμπάθειας περί τής άτυχούς Μαρίας Άντωνιέτ- 
τας, μετά μεγαλειτέρου θαυμασμού περί Ναπο
λέοντος Α'.

Ή φιλολογική αύτοΰ δόξα είναι δόξα έθνική · 
διό καί βλέπομεν συνωθουμένους περί τόν άνδρι- 
άντα του σήμερον τούς έκλεκτοτέρους άνδρας 
πάσης άποχρώσεως· είναι ό πρώτος άνδριάς, 
δστις άνεγείρεται έν Γαλλία είς άπλοΰν μυθι- 
στοριογράφον. '0 Δυμάς έσεβάσθη πάντοτε τάς 
θρησκευτικάς δοξασίας τών άλλων, έδίδαξε πάν
τοτε τάς ύγιεΐς άρχάς καί τήν ηθικήν διό καί 
βλέπομεν σήμερον παρισταμένους είς τήν τελετήν 
τών άποκαλυπτηρίων άνδρας παντός θρησκεύ
ματος, παντός φιλοσοφικού συστήματος, παντός 
πολιτικού φρονήματος.

Τέλος ό ζωηρός ούτος, ισχυρός καί άκάθεκ- 
τος, ώς χείμαρρος, συγγραφεύς ούδέποτε ήσθάνθη 
τό αίσθημα τοΰ μίσους ή τής έκδικήσεως· ήτο 
έπιεικής καί γενναίος καί πρός τούς άσπονδοτέ- 
ρους έχθρούς του. Διό καί μόνον φίλους έγκατέ
λιπε μετά θάνατον. Τό πεδίον τού μέλλοντος 
είναι ή κληρονομιά τών άγαθών. Τοιαύτην ση
μασίαν έχει καί ή σημερινή τελετή.”

Αίνιγμα 126.
Τοΐς πολεμισταΐς παρέχω άεί νίκας καί θριάμβους, 
Δι’ έμοΰ οί ήρωές μας άνεδείχθησαν πολύ. 
"Απαντες δ’ είς τούς άγώνας έθεώντο μετά θάμβους 
"Οσους άθλητάς μέ είχον, κ’ έστεφάνουν μέ τιμήν. 
Πώς; είσέτι δέν μέ λύεις; Λάβε τήν γεωγραφίαν, 
Καί άφεύκτως θά μέ ευρης μέ μεγάλην εύκολίαν.

Αίκ. Βασιλειάδου έν Τεργέστη.

Αίνιγμα 127.
"Ον δισύλλαβον καί φέρον 

Έπί τής ληγούσης τόνον,
Πάριστφ τό δνομά μου

‘Ενός κράτους μέρος μόνον.
Έπί τής παραληγούσης

Άν τόν τόνον προβιβάσης,
Σύνολον σαφών κανόνων

Καί θεσμών θά άπολαύσης.
Τών συμφώνων μου τά δύο 

Εναλλάξ αν μετάθεσης,

Μόνος μένω είς τόν κόσμον . . .
Φεΰ! όποια δεινή θέσις!

Πλήν καί τότε αν θελήσης, 
Έν στοιχεΐον ν’ άποσπάσης, 

Μέ σμικράν τινα προσθήκην 
"Εν τετράποδον θά πλάσης.

Έμμ. Σολωμός έν Βουκουρεστίφ.

Αίνιγμα 128.
Είς έπιστημών τόν κύκλον 

Καί έγώ συναριθμοΰμαι, 
Κ’ έκ τριών μερών τοΰ λόγου 

'Ηνωμένων συγκροτούμαι.
Πρόθεσις είναι τό πρώτον, 

Άρθρον είναι τό μεσαΐον,
Καί άντωνυμία τέλος

Λέγεται τό τελευταΐον.
‘0 αύτός.

Πρόβλημα 129.
*ο*οΰ *ά* *ια*ο*ά* *ά* *ευ*εΐ* ώ*ι*

Συμπληρωθήτω τό άνωθι άρχαΐον γνωμικόν 
τοΰ Ίσοκράτους διά τής προσθήκης τών συμφώνων.

Πρόβλημα 130.
(Φιλολογικόν.)

Τίς είναι ό 'Έλλην ποιητής, ού τών κυριω- 
τέρων έργων τά άρχικά γράμματα μετά τοΰ τε
λικού συμφώνου τοΰ δνόματός του άποτελοΰσι 
τήν λέξιν ΑΦΑΤΟΣ.

ΛΥΣΕΙΣ.
Αινίγματος 121. 

Κρανίον — άρνίον.

Αινίγματος 122.
Γερμανός — Γερανός.

Αινίγματος 123. 
Άφθονος — φθόνος.

Αινίγματος 124. 
Άρειος — Πάγος.

Ελυσαν τά αινίγματα 116, 117, 119, 120 ό κ. Κ. 
Οικονόμου έν Σιμπίν-έλ-Κόμ· τό 117 ό κ. Ίωάν. 
I’. Κομβόπουλος έν Άλεξανόρείφ· τά 117—120 ή 
δεσποινίς Αίκ. Βασιλειάδου έν Τεργέστη· τό 120 
ή δεσποινίς θεοδώρα Βασιλειάδου έν Τύνιδι· τά 
121—124 οί Κύριοι Λ. Λιμπεράτος έν Όλτενίτση, 
καί Έμ. Σολωμός έν Βουκουρεστίφ· τά 116—124 ό 
κ. Ίω. Γρούμπος έν Γαλαζίιμ· τά 121, 124 ό κ. Ί. 
Φουσκάκης έν Γαλαζίφ, τά 122—124 ό κ. Ν. Πα- 
παδ ύπουλος έν Όδησσίρ, καί τό 124 ό κ, Μ. Πάγ
κος έν Όδησσφ.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕ.
CO Α\ Τόμος τοΰ Εσπέρου” άνα- 

τυπωθελς άποστέλλεται είς τάς κατά 
τόπους επιστασίας, παρά τών οποίων 
δύνανται νά τδν παραλάβωσιν οι παραγ- 
γείλαντες αύτόν. 'Ο τόμος οΰτος τι- 
μάται φρ. 40 είς χρυσόν (δεδεμένος δε 
φρ. 50), καί άποστέλλεται, ώς πάντοτε, 
ελεύθερος ταχυδρομικού τέλους. 'Η τιμή 
προκαταβάλλεται. Είς τά μέρη, ένθα 
δέν ύπάρχουσιν έπιστασίαι τοϋΕσπέ
ρου” παρακαλοΰνται οί έπιθυμοΰντες ν’ 
άποκτήσωσι τδν Α'. τόμον νά είδο- 
ποιήσωσι κατ εύθεΐαν τήν έν Λειψία 
(Elster-Strasse 19) διεύθυνσιν περί τού
του, άποστέλλοντες καί τδ άντίτιμον 
αύτοΰ.
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ΔΡΟΜΟΑΟΠΟΝ
ΤΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ ΤΟΤ ΕΝ ΤΕΡΓΕΣΤΙΙι ΑΤΣΤΓΟ-ΟΤΓ1ΙΊΚΟΤ ΛΟΤΔ.

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

Σουέζ), εις Χόγκ-Κόγκ, διά Βρεντησίου, Πόρτο-Σαίδ, Αδεν, Βομβάης, 
Κολόμβου, Πέναγγ και Σιγγαπώρης τή α'. έκαστου μηνός είς τάς 
4 μ. μ.

Είς Καλκούτταν διά Πόρτο-Σαίδ, Σουέζ, "Αδεν καί Κολόμβου τη 15 ’Ιανου
άριου, 15 Φεβρουάριου, 15 Μαρτίου, 15 Αύγουστου, 15 Σεπτεμβρίου, 15 ’Οκτωβρίου, 
15 Νοεμβρίου καί 15 Δεκεμβρίου εί; τά; 4j>. μ. _

Επι τής γραμμή; Τεργέστης-Βομίάη; τά ατμόπλοια Οέλουσι διανύει 10 μίλια 
τήν ώραν, μεταξύ δέ Βομβάης και Χόγκ-Κόγκ 9 μίλια.

ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΥΠΤΟΥ. Έκάστην Παρασκευήν εις Αλεξάνδρειαν διά 
Κέρκυρας (συγκοινωνία προς τό Πόρτο-Σαίδ καί τήν Συρίαν).
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ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΗΣ. 'Εκάστην Τρίτην είς τάς 4 μ. μ. είς 'Ελλάδα 
μέχρι Σμύρνης, εναλλάξ διά Φιουμίου, Βρεντησίου, Πειραιώς, καί διά 
’Αγκώνος κτλ.

Τήν Τετάρτην (έκάστην δευτέραν Τετάρτην άπό 10 ’Ιανουάριου) τή β μ. μ. 
εί; Φιούμιον, Κέρκυραν, ΙΙάτρας, Κατάκωλον, Καλ άαας, Πειραιά, Θεσσαλονίκην, 
Θεσσαλίαν μέχρι Κωνσταντινουπόλεως,

Τό Σάόόατον τή 2 α. μ. είς Κωνσταντινούπολιν μέ προσέγγισιν είς Κέρκυραν 
καί Πειραιά· είτα δέ έκ Πειραιώς είς Σύρον. Κρήτην, Σμύρνην, Συρίαν, Θεσσαλίαν, 
καί διά Κωνσταντινουπόλεως εις τούς λιμένας τού Εύξείνου Πόντου (τής μαύρης θα
λάσσης) καί τού Δουνάδεως.

ΕΙΣ ΓΥΝΙΔΑ κατά δεκαπενθημερίαν, τήν Πέμπτην άπό τής 4 Ιανουάριου 
είς τάς 4 μ. μ. διά ’Αγκώνος, Βάσης, Βρεντησίου, Μεσσήνης, Κα- 
τάνης, Συρακουσών και Μελίτης (Συγκοινωνία έν’Αγκώνι διά Φιούμιον 
και έκ Φιουμίου).

Είς ΔΑΛΜΑΤΙΑΝ τήν Τρίτην, Πέμπτην καί Σάββατον έκάστής έοδο- 
μάδος.

ΙΙλειοτέρα; πληροφορίας δίδει ή έν Τεργέστη ΔιεύΟυνσι; καί τό Γενικόν 
Πρακτωρεΐον τοΰ αύστρο-ουγγρικοΰ Αόϋδ έν Βιέννη (Schwarzenberg-Platz άρ. 6).

ΑΓΓΕΛΙΑ
νοήμων, λιτός περί τήν δίαιταν, ενάρετος καί μεγαλόφρων, ελεύθερός τε διατελώνΊΙ άρχαία τής νήσου Ρόδου ιστορία διδάσκει τί δύναται νά -ζατορΟώση λαός δραστήριος, 

καί αύτονομούμενος.
01 'Ρόδιοι καί τοι νήσον λσμποάν μεν και καλ/ίστην, άλλά μικ.ροτέραν άσυγζρίτω 

άφίχΤησαν δμως είς δψιστον βαθμόν δόςης καί δυνάμεως, ένεκα του έςόχου αύτών ήΟικοϋ χαρακτήρας, 
πολιτεύματος.

(II τών'Ροδίων νόμοι, ώς εί έμπνεόμενοι έκ τής άγνοτάτης πρός τόν πλησίον άγάπης, ήτις έστ’ι τό ούσιωδέστατον τοΰ χριστιανισμού παράγγελμα, έπέβαλλον ώς ύπο- 
χρέωσιν τήν φιλανθρωπίαν ποικιλοτρόπω; έκδηλουμένην καί συνάπτουσαν άρμονικώτατα τά; διαφόρου; κοινωνικά; τάξει; καί γεννιόταν έν ταΐ; ψυχαϊς αύτών Οερμοτάτην πρό; 
άλλήλους συμπάθειαν καί ακατάσχετου πρό; τήν έργασίαν καί τήν υπηρεσίαν τής πατρίδας αυτών έρωτα, έν η καί δι’ ής άπήλαυον πληρέστατη; ασφαλεία;, ευημερία; καί μακα
ριότητα;.

Διά τούτο, δτε αί λοιποί έλληνίδε; πόλει; άπολίσασαι πάσαν πολιτικήν σπουδαιότητα ένεκα τής έκπτώσεω; τοΰ ηθικού αύτών αισθήματος καί τοΰ έθνίκοΰ φρονήματος 
ύπεδουλοϋντο άλληλοδιαδόχως ύπό τών διαδόχων τοΰ Μεγάλου Αλεξάνδρου, οί 'Ρόδιοι τεθωρακισμένοι ύπό τών έξοχων αύτών άρετών άνέπτυξαν θαυμασίω; τάς ναυτικάς αύτών 
δυνάμεις· καί κατέστησαν τήν νήσον αύτών βασιλίδα τή; μεσογείου θαλάσσης, σύμμαχον εΐπερτίνα καϊ άλλην περιζήτητου τοΐς δυνάσται; καί βασιλεύει.

Τότε παρέττη είς τάς χσριεστάτας αύτής άκτά; τό λαμπρότατου τής ιστορία; αύτής δράμα, ή πολιορκία τής έξαισίου έπί κάλλει πόλεως ύπό Δημητρίου τού πολιορκητοϋ, 
έν η, έπι έν ολόκληρον έτος διαρκεσάση άπεδείχθη ό ακατάβλητος ηρωισμός ή καρτεροψυχία καί ή αύταπάρνησις τών πολιορκουμένων καί οί δαψιλέστατοι αύτών πόροι καί ήτις 
κατέληξεν είς περιφανή θρίαμβον τής πόλεως, πρός ήν ό ύπερήφανος καί ύπό τού Δήμου τών ’Αθηναίων αποθεωθείς Δημήτριος κατέλιπεν ώς τεκμήριον ύπολήψεως καί σεβασμού 
τό μεγαλούργημα τής πολεμικής του τέχνης, έξ ής έδημιουργήύη τό Οαυμασιώτερον τής γλυπτική; αριστοτέχνημα.

Περιπαθώς άγαπήσας τήν νήσον ταύτην έστρεψα πολλάκις τήν φαντασίαν μου ύπό τόν διαγελώντα αύτής ουρανόν πρός τού; ευκλεείς εκείνου; χρόνους, καθ’ οδ; ό θαυμά
σιο; εκείνος λαό; διεδραμάτισε, παν δτι εξοχον παρήγαγεν ή διάνοια καί ή λογική τοΰ άνθρώπου θέλησις, καί προσεπάθησα ώ; εί παριστάμην θεατή; τή; φοβερά; έκείνη; πολιορ
κία; νά διατυπώσω αύτήν έν ειδική πραγματεία, ακολουθών κατά βήμα Διόδωρον τόν Σ'κελιώτην καί τόν έπί γλαφυρότητι καί εύφραδεία διακρινόμενον σοφόν τή; 'Ιστορίας καθη
γητήν Κ. Κ. Παπαόρηγόπουλον, καί τήν άξιόλογον συγγραφήν τοΰ Κ. Ε. Μπιλιώτου, καί Άοοά Κοτρέ έπιγραφομένην "ή Νήσος'Ρόδος.”

Έν τή πραγματεία ταύτη, φερούση τόν τίτλον “‘II πολιορκία τής ‘Ρόδου ύπό Δημητρίου τοΰ Πολιορκητοϋ'' συνέλεξα παν δ,τι εύρον έν τή ισχνή μου φιλολογική βιβλιο
θήκη συσχετιζόμενον προ; αύτήν, παραστήσα; ενιαχού οίονεΐ δρώντα τά πρόσωπα, συντάξας ούτω δοκίμιον, προσεγγίζον κατά τι πρός τό μυθιστορικόν είδος, άλλά μή μακρυνόμενον 

τής Ιστορική; αλήθειας.
Βεβαίως τό είδος τούτο τή; συγγραφής άπαιτεϊ καί φαντασίαν λαμπράν καί δαψίλειαν ιστορικών καί αρχαιολογικών γνώσεων καί τέχνην ού τήν τυχοΰσαν περί τήν πλο

κήν καί τήν λέξιν, ών στερείται ταπεινός τή; θέμιδο; λειτουργός, αναγκαζόμενο; νά άναδιψα τό Corpus juris civilis καί νά συνδυάζη διζονομικά άρθρα. Συγγράψα; λοιπόν ούχΐ 
ώς έβουλόμην άλλ’ ώ; ήδυνάμην. μή έχων δέ τόν ηρωισμόν τού σοφού έκείνου, δστις τήν κατ' έπίγνωσιν τοΰ Σωκράτου; άγνοιαν κεκτημένο; δέν ήθελε νά συγγράψη ώ; ήδύνατο. 
ήττήθην έκ τή; επιθυμίας τοΰ μεταδοΰναι ε·ς τού; καθ’ ήμά; 'Ροδίους τά πορίσματα τής μελέτης μου καί ά.πεφάσισα νά δημοσιεύσω αύτά διά τοΰ τύπου..

*0(ίεν απευθυνόμενος πρός τούς απογόνου; τών εύκλεών εκείνων άνδρών, οΐτινες έλεγον μετά δίκαια; υπερηφάνειας,‘‘ημείς δέκα ' Ρόδιοι δέκα ναΰς,” καί πρό; τού; ζηλω

τές πόσης ελληνικής οόξης φιλομούσους ομογενείς έςαιτούμαι τήν συνδρομήν αυτών πρός έκτύπωσιν τοΰ πονηματίου μου, οΰτινος έκαστον άντίτυπον έξ είκοσι περίπου τυπογραφικών 
φύλλων συγκείμενον καί έπί χάρτου άρίστης ποιότητος μετά πάση; τής τυπογραφικής φιλοκαλία; έκτυπούμενον τιμάται αντί φράγκων πέντε.

Έν ‘Ρόδιο τή 30 Ιουνίου 1883.

ς καί ήττον γόνιμον τών μεγαλοννήσων τή; μεσογείου. Κρήτης καί Κύπρου, οίκοΰντες 
δστις έμορφώύη έξ ελευθερίου αγωγής, σοφών νόμων καί άρίστου
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Η ΝΕΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΙΕΙΣ, 

προνόμιο^ τοΰ κάΟηγητοΰ Klinkerfues, 

αναγγέλλει άνευ ύπολογισμοΰ τίνος μετά καταπληκτικής ακρί
βειας τήν έπερχομένην τοΰ καιρού μεταβολήν. Τό έργαλεΐον 
τούτο είναι τό πρώτον καί μόνον, τό όποιον καί ύπό επιστη
μονικήν καί ύπό πρακτικήν έ'ποψιν έχει πραγματικήν αξίαν.

Τιμή αύτοΰ μάρκαι 50 ήτοι φράγκα 62.50 ή λίραι άγγλ. 2'2. 
Προγράμματα άποστέλλονται δωρεάν. Ευρηται μέχρι νεω- 

έτρας είδοποιήσεως μόνον παρά τοϊς

Κυρίοις BIERNATZKI καί Σ’ έν ΑΜΒΟΥΡΓΩι, 
κατόχοις τών προνομιούχων τούτων εργαλείων.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ.

Έξεδόθή κατ’ αύτάς τό πρωτό
τυπον ιστορικόν διήγημα '’Μιχαήλ 
ό Παλαιό λόγος” ύπόθεσιν έχον 
τήν έξωσιν τών Λατίνων αύτοκρα- 
τόρων έκ τής Κωνσταντινουπόλεως 
καί τήν αρχήν τής δυναστείας τών 
Ηαλαιολόγων. Τό βιβλίον τοΰτο, 
κομψώς οεδεμένον, τιμάται φράγκων 
3. καί εύρίσκεται είς τά κατά τό
πους βιβλιοπωλεία, έν οίς ευρηται 
έπίσης καί τό 'Άσμα τοΰ Χια- 
βάβα” τοΰ διάσημου ’Αμερικανού 
ποτητοΰ Longfellow.

Συντάκτης· Δρ. I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΤΑι. EL8TER-8TR. 19.

Χαρτοπωλείοι · Β. ΣΙΓΙΣΜΟΥΝΔΟϊ έν Βερολίνφ καί Λειψίφ. — Τύποι;· Γ. ΔΡΟΥΓΟΤΛΙΝΟΥ έν Λειύίφ,


