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Άρ. 121. , Σ,λ·
Τά Πελασγικά τείχη τής αρχαίας Ελλάδος. — Ό Παπισμός καί ή 

όοθόδοξος ανατολική ’Εκκλησία ύπό τοΰ ’Αρχιμανδρίτου Κ. Καλοζύμη 
(συνέχεια). — ’Ηθική παραίνεσις. — Τό σποοδαστήριον τοΰ Pasteur 
έν Παρισίοις. — 'Οδύσσειας ψ, ύπό Νικ. Γ. Δοσΐου. — Οί χρησμοί 
παρά τοΐς άρχαίοις 'Ρωμαίοις. — Μία άκρόασις παρά τω αύτο- 
κράτορι Όνωρίφ. — Νουβία όπωρόπωλις. — ’Ανάμνησις ενός Κα- 
λαβρού. Διήγημα Κατουάλδη. Μετάφρ. Δ. Ί. Καραγιαννάκη (συνέ
χεια). — Οίκίαι μετακομίσιμοι έν Αμερική. — Πορθμεΐον εναέριον.
— Ιίαρεξήγησις ύπό A. Daudet (τέλος). — ’Επιστημονικά.— Διά
φορα. — Αινίγματα καί λύσεις. — Γραμματοκιβώτιου . . . 1—16

Άρ. 122.
Ή Έλευσίς. —Ό Παπισμός καί ή όρθόδοξος ανατολική ’Εκκλησία 

ύπό τοΰ ’Αρχιμανδρίτου Κ. Καλοζόμη (συνέχεια). — ’Οδύσσειας ψ 
ύπο Νικ. Γ. Δοσΐου (συνέχεια). — Ό ναός τοΰ Σολομώντος έν 'Ιερου
σαλήμ, το πάλαι καί σήμερον. — Ό αύτοκράτωρ Αλέξιος. 'Ιστο
ρικόν διήγημα ύπό Ί. II. — Ιό όρος Αιτνη έν Σικελία. — Εις 
Περσέπολιν καί τά πέοιξ (τέλος). — Πλωτός φανός και τηλεγρα
φικός σταθμός. — '0 ένταφιασμός τής Μαρίας Άντοανέττας βασι- 
λίσσης τής Γαλλίας. — ’Ανάμνησις ενός Κ αλαβρού. Διήγημα Κατου
άλδη. Μετάφρ. Δ. Ί. Καραγιαννάκη (τέλος). — Τό ταχυδρομεΐον 
τών Ινδιών καί τής Αυστραλίας. — Διάφορα. — Αινίγματα καί 
λύσεις. — Γραμματοκιβώτιου......................................................17—32

Άρ. 123.
'Ελληνικόν πυροβολικόν. — '0 Παπισμός κ αί ή όρθόδοξος ανατολική 

Εκκλησία ύπό τοΰ ’Αρχιμανδρίτου Κ. Καλοζύμη (συνέχεια). — 
’Οδύσσειας ψ ύπό Νικ. Γ. Δοσΐου (τέλος). — Εαρ εν Ελλάδι. 
'Οδοιπορικά! άναμνήσεις ύπό τοΰ Δρ. Εδουάρδου Έγγελ. — 1ά 
ιαματικά Λουτρά τοΰ PfSfers έν'Ελβετία. — Ό αύτοκράτωρ ’Αλέ
ξιος. Ιστορικόν διήγημα ύπό Ί. II. (συνέχεια). — Τό συμποσίου 
τοΰ Πλάτωνος. — Ποίησις. Μάταιος, μάταιοςΈρως . . . — Ό βασι
λεύς τής Βαυαρίας Λουδοβίκος ό Β'. — Έλίζα καί Βίδμερ. Μετά
φρασες θ. Δ. Π. —Έλλην γίγας Κερασούντιος. — Βιβλιογραφικά. 
'Η έν Μαραθώνι μάχη. — Διάφορα. — Αινίγματα καί λύσεις. — 
Γραμματοκιβώτιου. — Παράρτημα Εσπέρου 18......................33—48

Άρ. 124.
Τό άρχαϊον φρούριον τής Φυλής έν ’Αττική.,— Τό ύδραγωγ 

Σάμου. ‘Υπό I. θεοδ. Βέντ. — Ό αύτοκράτωρ Άλέ’ -- *' 
διήγημα ύπό Ί. Π. (συνέχεια). — Οί Ορλεανίδαι 
Έαρ έν Έλλάδι. 'Οδοιπορικοί αναμνήσεις ύπό τοϋ Δρ. ’Εδουάρδου 
Έγγελ (συνέχεια). — Τό μέλαν δάσος. Η θέσις 
Τό όρος "Αγιος Βερνάρδος έν Ελβετία καί ή έπ’ ------  Γ
Ποίησις. '0 πειρατής ύπό Βύρωνος. Μετάφρ. Μ. Μ. — 
καί Βίδμερ. Μετάφρασις θ. Δ. Π. (συνέχεια), 
παρά τοΐς άρχαίοις, κατά 
νοις. — Διάφορα. — Αινίγματα καί λύσεις. — Γραμματοκιβώτιου.
— Παράρτημα Εσπέρου 19........................................................... 49—64

Άρ. 125.
'Η λίμνη Κωπαις. — Ό Παπισμός καί ή όρθόδοξος ανατολική ’Εκ

κλησία ύπό τοΰ ’Αρχιμανδρίτου Κ. Καλοζύμη (συνέχεια). — Έαρ 
έν Έλλάδι. 'Οδοιπορικοί άναμνήσεις ύπό τοΰ Δρ. Εδουάρδου Εγγελ 
(συνέχεια). — Τά μεταλλεία παρά τοΐς άρχαίοις. κατά τόν μεσαιώνα 
καί έν τοΐς νεωτέροις χρόνοις (συνέχεια). — ‘0 αύτοκράτωρ ’Αλέ
ξιος. Ιστορικόν διήγημα ύπό Ί. II. (συνέχεια). — Τά έν τή Άκρο- 
πόλει τών ’Αθηνών εύρεΟέντα αγάλματα. — Τά στενά του Παγκόρδου 
έν 'Ισπανία. — Ποίησις. II καρδία. 1 Ιατρός ανάμνησις. — Έλίζα 
καί Βίδμερ. Μετάφρασις Θ. Δ. II. (συνέχεια). — Ό πρίγκηύ Λουϊτ- 
πόλδος άντιβασιλεύς τής Βαυαρίας. — Αί κλίμακες έν Λεύκη, διόδφ 
τών ’Άλπεων. — Διάφορα. — Αινίγματα καί λύσεις. — Γραμματο
κιβώτιου. — Παράρτημα Εσπέρου 20 ...................................... 65—80

Άρ. 126.
Διονύσιος Σολωμός. — Εαρ έν Έλλάδι. Οδοιπορικοί αναμνήσεις ύπό 

τοΰ Δρ. Εδουάρδου Έγγελ (συνέχεια).— Οί έν τοΐς συνόροις πεσόντες 
Έλληνες αξιωματικοί. — Αί νήσοι τοΰ πορθμού έν ’Αγγλία. — 
Δένδρου άπολελιθωμένον εύρεθέν έν τοΐς άνθρακωρυχείοις τού Άγιου 
Στεφάνου έν Γαλλία. — Ό αύτοκράτωρ Αλέξιος. 'Ιστορικόν διή
γημα ύπό Ί. Γ1. (συνέχεια). — ’Ηθική παραίνεσις. — Ό Βόλγας 
ποταμός. — Νέα μηχανή πρός ύποθαλασσίους έργασίας. — Έλίζα 
καί Βίδμερ. Μετάφρασις θ. Δ. Π. (συνέχεια). — Περί δυτών. — 
Διάφορα. — Αινίγματα καί λύσεις.— Παοάρτημα Έσπέοου 21 81 — 96

Άρ. 127.
Ή λίμνη Κωπαις (συνέχεια). — Διονύσιος Σολωμός (τέλος). — Άνα- 

κάλυψις νέου όπωρικοΰ. Ό Ξανθόχυμος.— Εαρ έν Έλλάδι. 'Οδοι
πορικοί άναμνήσεις ύπό τοΰ Δρ. ’Εδουάρδου Έγγελ (συνέχεια). — 
Ό αύτοκράτωρ ’Αλέξιος. Ιστορικόν διήγημα ύπό Ί. II. (συνέχεια).
— Ό κήπος Λαζιένκη έν Βαρσοβία. — 'Η κατάβασις τοΰ Όρφέως 
είς τόν Άδην. Ύπό Ν. Γ. Δ. — ’Αρχαιολογικά. Αί νέα*. έν Κύπρω 
άνασκαφάί. — Έλίζα καί Βίδαερ. Μετάφρασις θ. Δ. Π. (τέλος).
— Γέφυρα έν τή Σαξωνική ’Ελβετία:. — 'Η πεντακοσιετηρίς τοΰ
Πανεπιστημίου τής Άϊδελβέργης. — Διάφορα — Αινίγματα καί 
λύσεις.................................................................................................97—112

Άρ. 128.
Ή λίμνη Κωπαις (συνέχεια). —"Εαρ έν Έλλάδι. 'Οδοιπορικοί ανα

μνήσεις ύπό τοΰ Δρ. ’Εδουάρδου Εγγελ (συνέχεια). — Ή6η καί 
έθιμα τών ’Ινδών. Ύπό Κ. ΙΙρωιου. — Φραγκίσκος Λίστ. — Ό 
αύτοκράτωρ ’Αλέξιος. ’Ιστορικόν διήγημα ύπό Ί. ΙΙΧ (συνέχεια). — 

_τϊ του Διομήδους έν Πομπηία. — Ό Ποιητής καί ή
Μούσα. Ποίημα Κ. Καβάφη. — Ή έν Κωνσταντινουπόλει Βιβλιο
θήκη^ τών Ανακτόρων. Ύπό Χρ. Παπαδοπούλου. — Βασιλικοί 
μωμιαι πρό μικρού έκτυλιχθεΐσαι έν τώ έν Βουλάκ αιγυπτιακά» 
Μουσεία». — Εν .τη κεντρώα Αφρική. — Ή διοχέτευσις τών ύδάτων 
τής πηγής Καλακανά έν Νεοχωρίω τής Χίου. — Διάφορα. — Αινί
γματα καί λύσεις....................'........................................... . . 113—128

'Αρ. 129. Σ«λ·
Ή έν Μεσσηνία άρχαία θούρια. — Ή Ελληνική τέχνη. — Ό έν 

Πότσδαμ παρά το Βερολΐνον ιστορικός μύλος. — Θεόδωρός Όρ- 
φανίδης. — Ήθη καί έθιμα τών ’Ινδών (τέλος). — Ό αύτοκράτωρ 
’Αλέξιος. 'Ιστορικόν διήγημα ύπό Ί. Π. (συνέχεια). —Έκ τών τού 
Millevoye. Η πτώσις τών φύλλων. Μετάφρ. Δ. Π. ’Ακάτου. — 
Ό μουσουργός Μοζάρ (Mozart). — ’Αρχαιολογικά. Ό έν Άμμο- 
χώστφ Ηγεμονικός Ναός τού Άγιου Νικολάου. Ύπό Χρ. Παπα- 
δοπούλου. — Ό Αγγλος μυθεστοριογράφος Dickens καί ή γαλή 
του. — Έν τη κεντρώα ’Αφρική (συνέχεια).’ — Ό χρωματισμός 
τών ζώων. — Διάφορα. — Αινίγματα καί λύσεις . . . 129—144

Άρ. 130.
’Αριστοτέλης Βαλαωρίττ(ς. —Ό Παπισμός καί ή όρθόδοξος ανατολική 

Εκκλησία ύπό τοΰ Αρχιμανδρίτου Κ. Καλοζύμη (συνέχεια). — 
Ποίησις. Τί μέ μέλλει; — Έν τή κεντρώα ’Αφρική (τέλος). — 
Ό μουσουργός Λίστ έν Βιέννη έν έτει 1846. — Ή Ελληνική τέχνη 
(τέλος). — ’Αντώνιος Κανόβας. — Τά θύματα τών ’Αθηναίων. — 
Ό αύτοκράτωρ Αλέξιος. 'Ιστορικόν διήγημα ύπό Ί. II. (συνέχεια).
— Φανός έν τή νήσω Ίερσέϋ. — Ό ’Αρχιμανδρίτης Ιερώνυμος
Μυριανθεύς. — Διάφορα. — Αινίγματα καί λύσεις . . . 145—160

Άρ. 131.
Η πλατεία τοΰ Συντάγματος έν Άθήναις. — Περί τών πάλαι έπιση- 

μοτέρων τής Έώας γυμνασίων ύπό τοΰ’Αρχιεπισκόπου Ν. Καλογερά.
— Ό φόρος τοΰ αίματος. — '0 Παπισμός καί ή όρθόδοξος ανα
τολική Εκκλησία ύπό τού ’Αρχιμανδρίτου Κ. Καλοζύμη (συνέχεια).
— Αί τελευταία*, στιγμαί τοΰ μουσουργού Chopin. — '0 'Ερμής.
— Ο κόλπος τοΰ Ναίρου έν Νορβηγία. — Άννα καί Φλώρος, ή
ό Πύργος τής Πέτρας. Ύπό θεοδώρου Γ. Όρφανίδου. — '0 αύ
τοκράτωρ ’Αλέξιος. 'Ιστορικόν διήγημα ύπό Ί. Π. (συνέχεια). — 
Ί’ωσσικα ταχυδρομεία. — Ή γενναία δωρεά τοΰ δουκός τής Ώμά- 
λης. — Διάφορα. — Αινίγματα καί λύσεις.......................... 161 —176

Άρ. 132.
Ιά ερείπια τής Μεσσήνης. — Περί τών πάλαι έπισημοτέρων τής 

Έώας γυμνασίων ύπό τοΰ Αρχιεπισκόπου Ν. Καλογερά (συνέχεια). — 
Αρχαιολογικά. Αί έν Σαλαμΐνι άνασκαφαί. Ύπό Χρ. Παπαδο- 
πούλου. — Ό έρευνητής τής Αφρικής Ed. Flegel. — Ό αύτοκρά
τωρ ’Αλέξιος. Ιστορικόν διήγημα ύπό Ί. Η. (συνέχεια). — Μνη- 
μείον έν τω νεκροταφείω τής Γενούης. ·— Ή πύλη τοΰ Αγίου 
Νικολάου έν Μόσχα. — “Άννα καί Φλώρος, ή ό Πύργος τής Πέτρας. 
Ύπό θεοδώρου. Γ. Όρφανίδου (συνέχεια). — Ό βασιλεύς τής Νεα- 
πόλεως καί ό μάγειρος αύτοΰ. Διήγημα. — 'Η άοιδός Μαρκέλλα 
Σέμβριχ. — Διάφορα. — Αίνίγμ. καί λύσεις..................... 177—192

Άρ. 133.
Ό ναός τοΰ ’Ολυμπίου Διάς έν Άθήναις. — Περί τών πάλαι έπισημο

τέρων τής Εώας γυμνασίων ύπό τοΰ Άρχιεπ. Ν. Καλογερά (τέλος). — 
Άννα καί Φλώρος, ή ό Πύργος τής Πέτρας. Ύπό θεοδώρου Γ. Όρ- 
φανίδου (συνέχεια.) —Ό διάδοχος τής Ελλάδος Κωνσταντίνος καί 
ό βασιλόπαις Νικόλαος. — Ό αύτοκράτωρ ’Αλέξιος. 'Ιστορικόν διή
γημα ύπο Ί. Π. (συνέχεια). — Ή πεντηκονταετηρίς τής Φιλεκπαι
δευτικής Εταιρίας έν Άθήναις. — Ό Παπισμός καί ή ορθόδοξος 
ανατολική Εκκλησία ύπό τοΰ Άρχιμανδρ. Κ. Καλοζύμη (συνέχεια).
— Ιάκωβος Ύ. Γίβσων. — Ή νήσος Σάρκη έν τώ ’Ατλαντικό» Ωκε
ανό). — Τό άσμα τοΰ ’Ιουνίου. Διήγ. — Αίνίγμ. καί λύσεις 193—208

Άρ. 134.
Ή ΙΙύλη τού Άδριανοΰ έν Άθήναις. — Ό Παπισμός καί ή όρθόδοξος 

άνατολική Εκκλησία ύπό τοΰ Αρχιμανδρίτου Κ. Καλοζύμη (συνέχ.).
— Ή κοινή γνώμη ύπό Σπ. Κ. — Ό αύτοκράτωρ Αλέξιος. 'Ιστορικόν 
διήγημα ύπό Ί. Π. (συνέχεια). — Βενετός σκυτεύς (έμβαλωματάς).
— Άννα καί Φλώρος, ή ό Πύργος τής Πέτρας. Ύπό θεοδώρου Γ.
Όρφανίδου (συνέχεια). — Περί Δακτυλιόλιθων καί χρήσεως δακτυ
λίων. Ύπό Χρ. ΙΙαπαδοπούλου. — Ή Ελευθερία φωτίζουσα τόν 
κόσμον. — Τό μέγαρον τοΰ ΓΙώ έν Γαλλία. — Οί έγγαστρίμυθοι. — 
Ιό ασμα τοΰ Ιουνίου. Διήγημα (συνέχεια). — Διάφορα. — Αινίγ
ματα καί λύσεις. — Παοάρτημα Εσπέρου 22 ..................... 209—224

Άρ. 135.
Τό Δίπυλον έν Αθήναις. — Ό Παπισμός καί ή όρθόδοξος άνατολική 

Εκκλησία όπό τοΰ ’Αρχιμανδρίτου Κ. Καλοζύμη (τέλος). — "Αννα 
καί Φλώρος, ή ό Πύργος τής Πέτρας. Ύπό θεοδώρου Γ. Όρφανίδου 
(συνέχεια). — Ό Κρόμβελ έπισκεπτόμενος τόν Μίλτωνα. — Ό 
αύτοκράτωρ Αλέξιος. 'Ιστορικόν διήγημα ύπό Ί. Π. (συνέχεια). — 
θυσία πρό τοΰ άγάλματος τής Άρτέμιδος. — Γέφυρα έν Περσία. — 
Τό πρώτον κολύμβημα. — Μικρά κόρη. — Τό μέγαρον τών Μεγι
στάνων έν Άμμο/ώστω. Ύπό Χρ. Παπαδοπούλου. — Οί έγγαστρί- 
μυθοι (συνέχ.). —- Τό ασμα τοΰ ’Ιουνίου. Διήγ. (συνέχ.). — Διάφορα.
— Βιβλιογρ. — Αίνίγμ. καί λύσεις. — Παράρτημα Εσπέρου 23 225—240

Άρ. 136.
Ό διάδοχος τοΰ Ελληνικού θρόνου Κωνσταντίνος. — Περί τών ιπ

ποτών τής Κόπρου. Γπό Χρ. Παπαδοπούλου. —Άννα καί Φλώρος, 
ή ό, Πύργος τής Πέτρας. Ύπό θεοδώρου Γ. Όρφανίδου (τέλος).
— Έκ τών τοΰ De Amicis. Άνά τόν κόσμον. — Ή αλιεία τοΰ 
ήλέκτρου. — Ό αύτοκράτωρ ’Αλέξιος. 'Ιστορικόν διήγημα ύπο Ί. 
II. (συνέχεια). — Ποίησις· Είς τήν’Ελπίδα. — Τό άνάκτορον τών 
δουκών τής Βενετίας. — Τά στενά τής‘Ρονσεβάλλης. — Ό έλαιών 
τής Ίραγέας έν Νάξω. Ύπό Ί. Καμπάνη. — Σχεδία*, έπί τοΰ 
Βιστούλα ποταμού. — Τό άσμα τοΰ ’Ιουνίου. Διήγημα (συνέχεια).
— Βιβλιογραφικά. — Διάφορα. — Αινίγματα καί λύσεις. — Γραμ-
ματοκιδώτιον................................................................................ 241—256

Άρ. 137.
Τό θέατρον τοΰ Διονύσου έν Άθήναις. — Ποίησις· Α. Ό ύαλμός τοΰ 

βίου. Β. Τό πανάκι. — Αί έν Κύπρω Χριστιανικά! ’Αρχαιότητες. 
Ύπό Χρ. Παπαδοπούλου. — 'Η νήσος Χάλκη. Ύπό Μ. Μαλλια- 
ράκη. — Άπό Νίκαιας είς Γενούην. — Ό αύτοκράτωρ ’Αλέξιος. 
Ιστορικόν διήγημα ύπό Ί. Π. (τέλος). — Ό Άλάριχος έν Άθήναις.



Σιλ.
— To άχρωτήριον Γραφάλγαρ. — Έκ τών τού De Amicis. Άνά 
τόν κύαμον (τέλος). — Ό Αύγχιος νόμος έν Τέξα τής ’Αμερικής.
— Τό ασμα τοΰ ’Ιουνίου. Διήγημα (συνέχεια). — Ή χιών έν ταΐς
μεγαλοπόλεσι και ό καθαρισμός αύτής. — Βιβλιογραφικά. — Ata- 
φορα. — Αινίγματα και λύσεις. — Γραμματοκιβώτιου . . 257—272

Άρ. 138.
'0 έν Άμμοχώστω καθεδρικός ναός τής Άγιας Σοφίας. Ύ’πό Χρ. 

Παπαδοπούλαν. — Ή νήσος Χάλκη. Ύπό Μ. Μαλλιαράζη (τέλος).
— Ήλ.ίας Τανταλίδης. -— '0 κόλπος τής Σαλαμΐνος. — Η νοσταλγία. 
Ύπό Σπ. 1. Κ. — Ή δδός τής άγορας έν Πομπηία. —'Η Βαστίλλη. 
'Ιστορική μελέτη. :— Ποίηαις· Α’. Τή Αιθέρια. Β'. Ό τολμών νίκα..
— Τό ασμα τοΰ ’Ιουνίου. Διήγημα (συνέχεια). — 11 δακτυλήθρα 
και ή αρχή αύτής. — Περί Ζαγοράς έν Θεσσαλία. Ύπό I. Καμπάνη.
— Τελετή γάμου έν Ίνδίαις. — Νεκρολογία. — Διάφορα. — Αινίγ
ματα και λύσεις........................................................................... 273—288

Άρ. 139.
Ό λόφος τοΰ Άρείου Πάγου έν Άθήναι; ύπό Π. — Ποίηαις· Α'. 

Μόρσιμον εις θ. Όρφανίδην ύπό Έπαμ. Γ. Άννίνου Άναστασάτου. 
Β'. Ό ευτυχής γεωργός. — Π Βαστίλλη. 'Ιστορική μελέτη 
(τέλος). — Ό μητροπολίτης Κιτίου Κυπριανός. — Ευθύμιος ό 
Ζιγαβηνός, ύπό τοΰ ’Αρχιμανδρίτου Κ. Καλοζύμη. — Ή γέφυρα 
τοΰ 'Ριάλτου έν Βενετία. — Τά στενά τοΰ Thiers έν Γαλλία. — 
'0. "Φιλοκτήτης” τοΰ Σοφοκλέου; έν Δαρμστάττη. — Άλεξ. Πού- 
σκιν. 'Η dama τής Πίκας, μετάφρ. Π. Δημητριάδου. — Τό βόρειον 
σέλας. — Τό ασμα τοΰ ’Ιουνίου. Διήγημα (συνέχεια). — Βιβλιο
γραφικά. — Διάφορα. — Αινίγματα και λύσεις. — Γραμματοκι- 
βώτιον. — Παράρτημα Εσπέρου 24 ...................................... 289—304

Άρ. 140.
'Η εκκλησία τοΰ Αγίου Νικολάου έν Μιστρα. — Ήχρωτηριασμένον 

άγαλμα γυναικός ύπό Α. Κοντολέοντος. — Σπυρίδων Μανάρης ύπό 
Ν. Δοσίου. — '0 μύθος τοΰ Όδυσσέως και τών Σειρήνων. — Άλεξ. 
Πομακιν. 'Η dama τής Πίκας. Μετάφρ. I. Δ. (συνέχεια). — Οΐ 
σεισμοί έν ’Ιταλία καί Γαλλία. — 'Η γαλλική Έπανάστασις. — Ό 
Κάμιλλος Desmoulins έν τω οϊκιρ του. — Τό ασμα τοΰ ’Ιουνίου. 
Διήγημα (συνέχεια). — Έφημερί; διά τούς καταδίκους. — Διάφορα.
— Αινίγματα και λύσεις. — Παράρτημα Εσπέρου 25 . . 305—320

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΝ
’Αρ.121.

Τά Πελασγικά τείχη. — Τό σπουδαστήριον τοΰ Pasteur έν Παρισίοις.
— Μία άκρόασις παρά τω αύτοκράτορι Όνωρίω. — Οί χρησμοί παρά 
'Ρωμαίοι;. — Νουβία δπωρόπωλις. — Οικία μετακομίσιμος. — Πορθμεϊον 
έναέριον.

Άρ. 122.
'Η εις Ελευσίνα άγουσα όδός. — Η Έλευσίς. — Α’. Ό ναός έν Ιερου

σαλήμ κατά τους χρόνους τοΰ Σολομώντος. Β'. '0 ναός έπί ‘Ηρώδου. Γ’. Ό 
αύτός ναός σήμερον. — Ή Αιτνη. —Άρχαΐον άνάγλυφον παριστών τήν εϊσ- 
πραξιν τών αόρ.ων έν Περαίφ. — Πλωτός φανός καί τηλέγραφος. — Ό ενταφι
ασμός τής ΜαρίαςΆντοανέττας βασιλίσσης τής Γαλλίας. — Οί σωματοφύλακες 
τών βασιλέων τής Περσίας. --Έκτακτον Παράρτημα ’Ιάκωβος Τομπάζης.

Άρ. 123.
Ελληνικόν πυροβολικόν. — Τά λουτρά τοΰ Pfafers έν Ελβετία. — 

Τό συμπόσιον τοΰ Πλάτωνος. — '0 βασιλεύς .Λουδοβίκος Β’. τής Βαυαρίας.
— Έλλην γίγας Κερασούντιος.

. Άρ. 124.
Τό φρούριον τής Φυλής έν 'Αττική. — '0 κόμης τών Παρισίων καί 

ή οικογένεια αύτοΰ (είκ. δκτώ). — Τό μέλαν δάσος. 'Η θέσις Hohenfels.
— 'Η μονή τοΰ Αγίου Βερνάρδου. — Τά μεταλλεία έν τή άρχαιότητι.
— Τά μεταλλεία κατά τόν μεσαιώνα.

Άρ. 125.
'Η λίμνη Κωπαίς. — Όρύκτης ζαταζεκλιμένος. — Όρύκτης άναφλέγων 

αέρια. — Τά στενά τοΰ Παγκόρβου έν Ισπανία. — Τά έν τή Άκροπόλει 
’Αθηνών εύρεθέντα άγάλματα. — Ό πρίγκηψ Αουϊτπόλδος άντιβασιλεύς 
τής Βαυαρίας. — Αί κλίμακες έν Λεύκη.

Άρ. 126.
Διονύσιος Σολωμός. — Δένδρον άπολελιθωμένον, εύρεθέν έν Άγίω 

Στεφάνω τής Γαλλίας. — Αί νήσοι τοΰ πορθμού έν ’Αγγλία· Τό Κιβώτιου. 
'Η νήσος Jersey. — Οί έν τοΐς συνόροις πεσόντες Έλληνες αξιωματικοί. — 
Έπί τοΰ Βόλγα ποταμού (δύο εικόνες). — Μηχανή πρός ύποβρυχίους έργασίας.

./ - , '..................... Άρ. 127. /

Ή λίμνη Κωπαίς. Τά Εγκαίνια. — Άνακάλυψι; νέου δπωρικοΰ. ('0 
Ξανθόχυμος.) — Τυπογραφικός χάρτης Κωπαίδος. — Ό δημόσιος κήπος 
έν Βαρσοβία. — '0 αποχωρισμός τοΰ Όρφέως άπό τής Ευρυδίκης. — Τό 
Χημεΐον. Τό ΤΙανεπιστήμιον Άιδελβέργης. — Θέα έν τή Σαξωνική Ελβετία.

Άρ. 128.
Η λίμνη Κωπαίς. — Φραγκίσκος Αίστ. — Έν τω οΐκω του Διομή- 

δους έν Πομπηία.—'II λίμνη Κωπαίς (4 εικόνες). — Μωμία Σέτιδος Α'.— 
Μωμία 'Ραμσή Β., τοΰ Μεγάλου.—’Έκτακτον Παράρτημα·' Δ. Παπανικολής.

Άρ. 129.
'Η έν Μεσσηνία Θουρία. — Θεόδωρος Όρφανίδης. — Ό παρά τό 

Πότσραμ ιστορικός μύλος. — 'Η πτώσις τών φύλλων. — '0 μουσουργός 
Μοζάρ. — Κυων καί χήν. — '0 Dickens καί ή γαλή του.

Άρ. 130.
Αριστοτέλης Βαλαωρίτης. — Έν τή οικία τοΰ Αίστ έν Βιέννη. — 

Ή μεγαλειτέρα άδελφή. — ‘0 ’Αντώνιος Κανόβας έν τή παιδική ήλικίφ.
— Φανός έν τή νήσφ Ιέοσεϋ.

Άρ. 131.
Ή πλατεία τοΰ Συντάγματος έν ’Αθήναις. — Αί τελευταΐαι στιγμαί 

τοΰ μουσουργού Chopin. — Ό Ερμής. — Ό κόλπος τοΰ Ναίρου έν Νορ
βηγία. — 'Ρωσσιχόν ταχυδρομεΐον. (Δύο εικόνες.)

Άρ. 132.
Τά ερείπια τής Μεσσήνης έν Πελοποννήσω. — Ό έρευνητής τής 

’Αφρικής Έδουάρδος Φλέγελ. — Μνημεΐον έπί τάφου έν τφ νεκροταφείω 
τής Γενούης. — 'Η πύλη τοΰ Άγιου Νικολάου έν Μόσχφ. — 'Η άοιδός 
Μαρκέλλα Σέμβριχ. — Έν τή φωλεφ. — "Εκτακτον παραρτημα· 0 στρα
τηγός Χατζή Χρήστος.

Άρ. 141. Σ,λ
Τό Ταίναρον άχρωτήριον έν Πελοποννήσω. — Η ηθική παραφροσύνη. 

’Ιατρική μελέτη. — 'Π άλιεία τοΰ σαλομοΰ έν τω 'Ρήνω.— Η 
είσοδος τής Στοάς τών πρεσβευτών έν τή Άλάμβρα τής 'Ισπανίας. 
—- Άλες. ΙΙούσκιν. Ή dama τής Πίκας. Μετάφρ. I. Δ. (τέλος).
— ΤΙ νήσο; Κρακατώ καί ό πορθμός τής Σόνδης ύπό Έδμόνδου 
Κοττώ. Μετάφρ. έκ τοΰ Γαλλικού. — Ποίηαις. '0 Μεθούας. Ύπό 
Άνδρέου Γ. Δαλλαπόρτα. — Τό ασμα τοΰ Ιουνίου. Διήγημα (τέλος).
— Διάοορα. — Αινίγματα καί λύσεις................................ 321—336

Άρ. 142.
Ό Παρθένων. — Γαίτου Φαΰστος. Μετάφρ. Αλ. Ρ. 'Ραγζαβή. — 'Η 

άρχαία Σικυών. — Εύρυπύλη. Σαμιακόν Διήγημα ύπό Φ. — 
λεωνίδας Πετροπουλάκης. — Ή εζρηξις τής νήσου Κρακατώ καί 
ό πορθμός τής Σόνδης ύπό ’Εδμόνδου Κοττώ (συνέχεια). — "Εν 
δνειρον. Διήγημα. Μετάφρ. Αικατερίνης Π. Βασιλειάδου. — Τά 
υδνα τής ’Αλσατίας καί ή συλλογή αύτών. — Διάφορα. — Αινίγ
ματα καί λύσεις....................................................................... - . 337—352

Άρ. 143.
Αί Καλάμαι έν Πελοποννήσω. — Γαίτου Φαΰστος. Μετάφρ. Άλ. 'Ρ. 

'Ραγζαβή (συνέχεια). — Η Μάνη καί οί κάτοικοι αύτής. — Εύρυ- 
πύλη. Σαμιακόν Διήγημα ύπό Φ. (συνέχεια). — Αί Ταυρομαχίαι 
έν 'Ισπανία. — 'Η φυγή τών ‘Εστιάδων έκ 'Ρώμης. — “Εν δνειρον. 
Διήγημα. Μετάφρ. Αικατερίνης Π. Βασιλειάδου (συνέχεια). — 'Η 
έκρηςις τής νήσου Κρακατώ καί ό πορθμός τής Σόνδης ύπό Έδμόνδου 
Κοττώ (συνέχεια). — ’Από Αεύκων εις τήν μονήν τοΰ Κίκκου ύπό 
’Αγνής Σμίθ. —’Αρχαιολογικά. — Διάτα. — Αίνίγμ. καί λύσεις 353—368

Άρ. 144.
'0 Μαραθών έν τή ’Αττική. — Γαίτου Φαΰστος. Μετάφρ. Άλ. 'Ρ. 

'Ραγκαβή (συνέχεια). — Άπό Αεύκων εις τήν μονήν τοΰ Κίκκου 
(τέλος). — Νικόλαος Μάντζαρος Κερκυραΐος μουσουργός. — "Εν 
δνειρον. Διήγημα. Μετάφρ. Αικατερίνης Π. Βασιλειάδου (τέλος).
— Τό έν Σαμοθράκη εύρεθέν άγαλμα τής Νίκης. — Οί θαλάσσιοι 
σίφωνες. — Οί άδάμαντες τοΰ Στέμματος τής Γαλλίας. — Εύρυ- ■ 
πύλη. Σαμιακόν διήγημα ύπό Φ. (συνέχεια). — Ή έκρηςις τής νήσου 
Κρακατώ καί ό πορθμός τής Σόνδης ύπό Έδμόνδου Κοττώ (τέλος). — 
'Η άμπελος καί ή καλλιέργεια αύτής. — Διάφορα. — Αινίγματα
καί λύσεις . . . ■.....................................................  . . 369—384

ΤΩι Στ'. ΤΟΜΩι ΕΙΚΟΝΩΝ.
Άρ. 133.

Ό ναός τοΰ ’Ολυμπίου Διός έν ’Αθήναις. — Ό διάδοχος τής Ελλάδος 
Κωνσταντίνος καί ό βασιλύπαις Νικόλαος, έν Παρισίοις. — Ίάκ. Γίβσων.
— 'II νήσος Σάρκη έν τω Άτλαντικω Ώκεανω. — Τό Άρσάκειον Παρ- 
θεναγωγεΐον έν ’Αθήναις. — Τό άσμα τοΰ ’Ιουνίου (δύο είκ.).

’Αρ. 134.
Ή Πύλη τοΰ Άδριανοΰ έν ’Αθήναις. — Βενετός σκυτεύς (έμβαλω- 

ματάς). — 'Η ’Ελευθερία φωτίζουσα τόν κόσμον. — Τό μέγαρον τοΰ Πώ 
έν Γαλλία. — Οί έγγαστρίμυθοι. — Τό άσαα τοΰ ’Ιουνίου.

Άρ. 135.
Τό Δίπυλον έν Αθήναις. — 'Ο Κρόμβελ έπισκεπτόμενος τόν Μίλτωνα. 

— Θυσία πρό τοΰ βωμού τής Άρτέμιδος. — Γέφυρα έν Περσία. — "Εθιμα 
έν Βενετία. — (Τό πρώτον κολύμβημα.) — Οί έγγαστρίμυθοι. — Μικρά 
κόοη. Είκών Δέοντος Έρβώ.

Άρ. 136.
Ό διάδοχος τής Ελλάδος Κωνσταντίνος. — 'Η άλιεία τοΰ ήλέκτρου. 

— Τά στενά τής 'Ρονσεβάλλης έν τοΐς Πυρηναίοις. — Τό άνάκτορον τών 
δουκών τής Βενετίας. — Πολωνοί ξυλέμποροι έπί τοΰ Βιστούλα. — Είκών 
τού διηγήματος· Τό άσμα τού Ιουνίου.

‘ Άρ. 137.

Τό θέατρον τοΰ Διονύσου έν ’Αθήναις. — Μόντε-Κάρλο. — Τό άζρω- 
τήριον Τραφάλγαρ. — Ιό Μονακό. — '0 Άλάριχος έν’Αθήναις. — Είκών 
τοΰ διηγήματος· Τό ασμα τοΰ Ιουνίου. — Ό Αύγχιος νόμος έν Τέξα τής 
’Αμερικής. — Παράρτημα Εσπέρου· ’Αλέξανδρος Ύψηλάντης.

Αρ. 138.
Ό έν Άμμοχώστω ναός τής Άγιας Σοφίας. — Ήλίας Τανταλίδης. — 

'0 κόλπος τής Σαλαμΐνος, φωτιζόμενος υπό τοΰ δύοντος ήλιου. — 'Η όδός 
τής άγορας έν Πομπηία. — Ή αλωσις τής Βαστίλλης έν Παρισίοις. — 'Η 
Έππη αδουσα. — Ή δαχτυλήθρα καί ή αρχή αύτής.

‘Άρ. 139. ’ ·

'0 λόφος τοΰ Άρείου Πάγου εν ’Αθήναις. — Ό μητροπολίτης Κιτίου 
Κυπριανός. — Είκών τοΰ άσματος τοΰ’Ιουνίου. — 'Η γέφυρα τοΰ'Ριάλτου 
έν Βενετία. — Τά στενά τοΰ Thiers έν Γαλλία. — Τό βόρειον σέλας (μετά 
τεσσάοων εικόνων).

Άρ. 140.
Η έζκλησία τοΰ Αγίου Νικολάου έν Μιστρα. — Σπυρίδων Μανάρης.

— '0 μύθος τοΰ Όδυσσέως καί τών Σειρήνων (5 είκ.). — Σκηναί έκ τής 
γαλλικής Έπαναστάσεως. — Οί σεισμοί έν Ιταλία καί Γαλλία (4 είκ.).
— '0 Κάμιλλος Desmoulins έν τώ οίκω του. — Τό άσαα τοΰ ’Ιουνίου.

........................................................Άρ. 141.'

Τό Ταίναρου άχρωτήριον έν Πελοποννήσω. — ‘Η άλιεία τοΰ σαλοαοΰ 
έν τφ'Ρήνω. — Ή στοά τών πρεσβευτών έν τή Άλάμβρφ τής 'Ισπανίας. 
'Η νήσος Κρακατώ καί ή έκρηξις αύτής. — Τό ασμα τοΰ ’Ιουνίου. — Ό 
κήπος τοΰ μεγάρου τοΰ 'Ολλανδού τοποτηοητοΰ έν Ιάβα.

Άρ. 142.
Ό ΓΙαρθενών έν Αθήναις. — ‘Αλέξανδρος Ρ. 'Ραγκαβής. — 'Η θέσις 

τής άρχαία; Σικυώνος. — Λεωνίδας Πετροπουλάκης. — '0 φανός τοΰ 
ακρωτηρίου τής Ιάβας. — Ή κωμόπολις Τελόκ-Βελόγχ πρό τής κατα
στροφής. — Τα υδνα (truffes) έν ’Αλσατία. — 'Η νήσος Κρακατώ νοτιο- 
άνατολικώς θεωμένη.

Άρ. 143.
'Η πόλις Καλάμαι έν Πελοποννήσφ. — Κάτοικοι τής Μάνης. — Αί 

Ταυρομαχίαι έν Ισπανία. — Αί Έστιάδες φεύγουσαι έκ 'Ρώμης. — Τό 
όρο; τών πιθήκων. — Τό άτμόπλοιον “Barouw” έν τώ ποταμώ Κουριπάν.

! , , , ’αρ· 144·
Ό Μαραθών έν τή ’Αττική. — Νικόλαος Μάντζαρος Κερκυραΐος 

μουσουργός. — 'Η Νίκη τής Σαμοθράκης.— Οί θαλάσσιοι σίφωνες. — 'Η 
νήσος Κρακατώ. — Η έπαυλις τοΰ 'Ολλανδού τοποτηρητοΰ.

Ί3 Μαΐου 1886.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.

Τά ΙΙ.'λασ/ιχά τι-ίχι, τξς «ρχαίας ' EZZciJog. — Ό Παπισμός xai ή όρΟύόοςος 
άιατολιχή Έχχλησία ν.τύ τοΰ Άρχυιαιάρίτον Κ. IiaZofipij. (Συνέχεια.) — ΊΙΟιχή 
παραύεσίί. — Ί'ύ σποπίαστήριοχ τοΰ Pasteur έ>· Παρισίοις. — ''Oifcffffa'ag ψ ΐ.τό 
Νιχ. Γ. Δοσίοι·. — Οί χρησμοί παρά τοΐς άρχαίοιι' Ρωμαίοις. — Μία.άχρύασις παρά 
τώ αΰτοχράτορι Όιωρίιο. — Νουδία όπωρύποιΖις. — ‘Αιάμτησίί trig Ιίαλαδροΰ.

Δοξρ,μα Κατοί'άΖό'»;. Μίτάφρ. Δ. I. Καραγιαιιάχη. (Συνέχεια.) — Οίχίαι μετα- 
χοιιίβιιιοι ΐι Ά'ΐίριχΤ,. — Πορθμείο»' ίναΐριυι. — Παριξήρ,σις’ϊπύ A. Dauiiet. (Τέ
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ΤΑ ΠΕΛΑΣΓΙΚΑ ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ 
ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

(Μετά είκόνος, δρα σελ. 5.)

Ελλάς, ή κατέχουσα τάς 
έσχατιάς τής χερσονήσου 
τοϋ Αίμου καί έκτείνουσα 
προς μεσημβρίαν έν τώ 
μέσιμ τοΰ πέλαγους τά χιο
νοσκεπή αύτής δρη, ύπήρ
χεν είς άρχαιοτάταυς ήδη 
χρόνους ή χώρα, ήν κατ’ έ- 
πλεΐστα καί διάφορα έθνη 

εκ διαφόρων όρμώμενα χωρών 
κατοίκησαν.

Ποια τά έθνη ταΰτα καί πόθεν ή καταγωγή 
αύτών δύσκολον είναι νά έξακριβώση τις, καθότι 
οί αρχαίοι συγγραφείς, οί περί αύτών πραγμα
τευόμενοι, συμπεριελάμβανον αύτά ύπο το γενι
κόν δνομα τών Πελασγών. Ούτοι ήσαν, κατά 
τούς Αρχαίους συγγραφείς, οίκήτορες τής χώρας 
έξ άμνημονεύτων χρόνων, έκ τής γής αύτής 
γεννηθέντες, διό καί γηγενείς έκαλοΰντο. Πε
λασγικοί έπομένως ήσαν οί μυθικοί χρόνοι τή; 
Ελλάδος, πελασγικά καί πάντα τά Αρχαιότατα 
έκεΐνα έρείπια, τά μέχρι σήμερον διααωθέντα 
είς πολλά τής Ελλάδος μέρη.

"Αν πιστεύσωμεν τά ύπο τοΰ Στράβωνος, τοΰ 
Παυσανίου, τοΰ ’Απολλοδώρου καί άλλων συγ
γραφέων καί ποιητών λεγάμενα, Κύκλωπες 
ήσαν οί πρώτοι κάτοικοι, οί έκ Λυκίας τής Μι- 
κράς ’Ασίας εις τήν αργολικήν πεδιάδα έλθόντες 
καί περιτειχίσαντες τάς Αρχαιοτάτας πόλεις, 
τήν Τίρυνθα, τάς Μυκήνας καί τό "Αργος. Ξένοι 
έπομένως έξ ’Ασίας ήσαν οί έν Έλλάδι τάς 
βάσεις τοΰ πολιτισμού, τών τεχνών καί επι
στημών θέσαντες.

"Οτε έν χρόνοι; παναρχαίοις ή Ελλάς ήτο 
βεβυθισμένη είς το σκότος τής βαρβαρότητας, 
ήκμαζον ήδη έν ταΐς καρποφόροι; τή; μικρά; 
’Ασίας πεδιάσι τέχναι καί έπιστήμαι, ών τά 
Αξιοθαύμαστα προϊόντα, μεταφερόμενα διά θα
λάσσης εις τήν Έ λλάδα, συνέτεινον νά δώσωσι 
τήν πρώτην ώθησιν είς τάς τέχνας καί έπιστή- 
μας. Περσΐδαι έκ Λυκίας καί ΓΙελοπΐδαι έκ 
Λυδίας ήσαν έπίσης οί μεταφυτεύσαντες είς τήν 
Ελλάδα τάς μυθικάς έκείνας παραδόσεις τής 
μικρά; ’Ασίας, ας εύρίσκομεν έν τοΐς περί τής 
περιδόξου τών ’Ατρειδών γενεάς μυθευομένοις.

" Τίρυνθα τειχιόεσσαν ” καλεΐ ό "Ομηρος 
(Ίλιάδ. Β'. 559) τήν άρχαιοτάτην πόλιν τής 
Τίρυνθος- "Κυκλώπεια ούράνια τείχη’’, "Κυ
κλώπων θυμέλας” καλεΐ ό Εύριπίδης τά Αρ
χαιότατα έργα τή; Πελασγικής τέχνης. Πε
λασγικόν έπίσης τεΐχος περιέβαλλε τό πάλαι 
τήν Ακρόπολιν τών ’Αθηνών, ώς καί τήν άκρό- 
πολιν τοΰ "Αργους. Περί τούτου μαρτυροΰσι 
σήμερον έτι λίθοι παμμεγέθεις σωζόμενοι έκεΐ. 
Τών πελασγικών ή κυκλώπειων τειχών διεσώ- 
θησαν πολλά ίχνη ού μόνον διεσπαρμένα άνά 
τήν Αργολικήν πεδιάδα, άλλά καί έπί τών ύψη- 
λών όρέων τής ’Αρκαδίας, τής Φωκίδος, τής 
’Ηπείρου καί αύτής έτι τής Ιταλικής χερσο
νήσου. Λίθοι όγκώδεις, άξεστοι, πολύγωνοι, πά
χους μέχρις 25 ποδών, ό είς έπί τοΰ άλλου 
κείμενοι, άποτελοΰσι τά τείχη έκεΐνα τής άρ- 

χαιοτάτης τής Ελλάδος έποχής. Ήσαν κατά 
τό λέγειν τών άρχαίων λίθοι άργοί. Είς τόν 
πανάρχαιον τοΰτον καί μεγαλοπρεπή ρυθμόν άνή- 
κουσιν έν μέρει τά λείψανα τών άρχαίων τειχών 
τοΰ Αργους, τών Μυκηνών, τής Λυκοσούρας 
έπί τοΰ Λυκαίου όρους έν ’Αρκαδία, τής Πνυκός 
τών ’Αθηνών καί άλλα.

Προϊόντος τοΰ χρόνου τά πελασγικά τείχη 
έλαβον τροποποίησίν τινα, πληρωθέντων τών 
μεταξύ τών όγκολίθων κενών διά μικροτέρων 
λίθων, ώς καταφαίνεται τοΰτο είς μέρη τινά 
τών τειχών τής Τίρυνθος. Τον δεύτερον τοΰτον 
ρυθμόν τών πελασγικών τειχών διεδέχθησαν τά 
τείχη έκ πολυγώνων κατειργασμένων λίθων συ- 
νηρμοσμένων λίαν έντέχνως. Είς τό είδος τοΰτο 
άνήκουσι τά διααωθέντα Αξιοθαύμαστα τείχη τοΰ 
Αργους καί ιδίως τά περιβάλλοντα τήν άκρό- 
πολιν τών Μυκηνών, μετά στρογγύλων καί τε
τραγώνων πύργων.

Αί κατά τόν"Ομηρον εύρυάγυιαι καί πο
λύχρυσοι Μυκήναι ήσαν άρχαιότατον κτίσμα 
τών Πελοπιδών καί έδρα τής παντοδυνάμου τών 
’Ατρειδών γενεάς, ής τό άρχαιότατον στέμμα, 
σωζόμενον μέχρι τών ημερών ήμών, ήσαν οί δύο 
παμμεγέθεις λέοντες, φρουροί τής εισόδου τής 
άκροπόλεως εκείνης. Τά ύπο τοΰ Schliemann 
έντός τοΰ περιβόλου αύτής άνακαλυφθέντα λεί
ψανα παναρχαία; έποχής μαρτυροΰσι τρανώς 
περί τής μεγάλης έπιρροής, ήν έξήσκησεν ή έκ 
τής μικρά; ’Ασίας είς Ελλάδα είσαχθεΐσα τέχνη 
έπί τών έργων τής τέχνης έν Έλλάδι.

Ού μακράν τών Μυκηνών έκειτο καί ή πό
λις Τίρυνς, κτίσμα αύτη κατά τήν παράδοσίν 
(Παυσαν. 11, θά, 7) τών μετά τοΰ Περσέως έκ 
Λυκίας είς τήν Αργολικήν πεδιάδα έλθόντων 
Κυκλώπων. Καί τής πόλεως ταύτης διεσώ- 
θησαν πολλά λείψανα.· ιδίως όμως διεγείρουσι 
τόν θαυμασμόν ήμών τά μεγάλα τείχη, τά τήν 
άκρόπολιν περιβάλλοντα. 'Ο Παυσανίας (11, 
25, 8) λέγει περί αύτών- "Τό δή τεΐχος, ό δή 
μόνον τών έρειπίων λείπεται, Κυκλώπων μέν 
έστιν έργον, πεποίηται δέ άργών λίθων, μέγεθος 
έχων έκαστος λίθος ώς άπ’ αύτών μηδ’ άν Αρχήν 
κινηθήναι τόν μικρότατον ύπό ζεύγους ήμιόνων.” 
Είναι δέ περίεργα τά λείψανα τής Τίρυνθος ού 
μόνον διά τό μέγεθος τών λίθων, άλλ’ ιδίως 
διότι έκεΐ διεσώθησαν αί γνωσταί στοαί, το 
άρχαιότατον καί μοναδικόν παράδειγμα τοΰ εί
δους τούτου τής Αρχιτεκτονικής. Τά τείχη 
ταΰτα έχουσι πάχος μέν 25 περίπου ποδών, έν 
ω αί έντό: αύτών στοαί έχουσι πάχος 5 ποδών 
καί ύψος 12 ποδών, φωτιζόμενα! ύπό μεγάλων 
όπών έν είδη πυλών. Τίς έν τή άρχαιότητι ή 
χρήσις τών στοών τούτων δύσκολον νά εΐπη τις- 
πιθανώς έχρησίμευον ώ; όπλοθήκαι ή ώς άπο- 
θήκαι τροφών διά τούς το φρούριον φυλάττοντας 
άνδρας, ή καί ώς σταΰλοι διά τούς ίππους καί 
τά σκεύη. Καί έν Τίρυνθι έγένοντο εσχάτως 
άνασκαφαί, άλλά τά εόρεθέντα άρχαΐα δέν δύ
νανται νά παραβληθώσι πρός τά έν Μυκήναις 
άχθέντα είς φώς.

Λείψανα πολυγώνου πελασγικού τείχους σώ
ζονται, ώς εΐπομεν, καί έπί τοΰ Λυκαίου όρους 
έν ’Αρκαδία, ένθα έκειτο ή άρχαία πόλις Λυ- 
κόσουρα. Περί αύτής λέγει ό Παυσανίας (VIII, 
38, 1). " Άνωτέρω δέ όλίγον τείχους τε περί
βολος τής Λυκοσούρας έστί, καί οίκήτορες ένει- 
σιν ού πολλοί- πόλεων δέ όπόσα; έπί τή ήπείρω 

έδειξε γή καί έν νήσοις, Λύκος ούρά έστι πρε- 
σβυτάτη, καί ταύτην είδεν ό ήλιος πρώτην.”

Καί έν τή νήσω Ιθάκη διεσώθησαν λείψανα 
πελασγικών τειχών άρχαιοτάτου άνωμάλου ρυθ
μού, άνηκόντων κατά πάσαν πιθανότητα είς τούς 
χρόνους έκείνους, καθ’ οΰς "Ελληνες θαλασσο
πόροι μετέβησαν είς τάς άκτάς έκείνας.

Μεταβαίνοντες είς τήν Στερεάν Ελλάδα εύ
ρίσκομεν λείψανα πελασγικών τειχών έν Φωκίδι, 
παρά τόν Κηφισσόν ποταμόν, ένθα τό πάλαι 
έκειτο ή πόλις Έλάτεια, άρχαΐον κτίσμα τών 
μυθικών Φλεγύων (Παυσαν. X, 34, 1). Είναι 
τείχη ρυθμού άρχαιοτάτου, όμοιάζοντα πρός τά 
τείχη τής παρακείμενης πόλεως τών Άοών, 
τής άρχαίας πόλεως τών Φλεγύων.

Καί έν Βοιωτία τέλος σώζονται λείψανα πε
λασγικών τειχών, έν οίς ιδίως διαπρέπουσι τά 
τείχη τής Κορωνείας, άρχαίου κτίσματος μυθι
κών χρόνων.

Ή κατασκευή τών άρχαίων πελασγικών λε
γομένων τειχών ένδιαφέρει μεγάλως τούς Αρχι
τέκτονας, ών πολλοί μετέβησαν καί μεταβαί- 
νουσι κατ’ έτος έν Έλλάδι όπως έπιτοπίως 
μελετήσωσιν αύτά- άλλ’ ό άρχιτέκτων ό θέλων 
νά φωτισθή έκ τοιαύτης μελέτης άνάγκη είναι 
νά έχη καί γνώσεις Αρχαιολογικά;, διότι τότε 
μόνον δύναται νά έννοήση όποιας μεταβολάς 
έλαβεν έν Έλλάδι ή Αρχιτεκτονική, ήν έπιτο
πίως δύναται τις νά παρακολούθηση άπό τών 
άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τής έποχής τοΰ 
Περικλέους καί έτι κατωτέρω. Έκ τής παρα
τεθειμένης είκόνος ό Αναγνώστης λαμβάνει ιδέαν 
περί τών περιέργων τούτων τειχών, μεγαλο
πρεπών μνημείων μεγάλης έποχής.

π.

Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.

‘Η αποβολή τού Συγοΰ τής θρησκείας ώς σκλη
ρού καί έπαχθούς έστιν ορθή καί δικαία;

Ύπό τοϋ 'Αρχιμανδρίτου Κ. ΚαλοΣυμη.

(Συνέχεια.)

Πολλών άληθώς μελών τοΰ ιερατείου τής 
'Ρώμης κατερρύπαινε έπί μακρόν τό μέτωπον 
ή κηλίς τής διαφθοράς, τής βία: καί τής ώμό- 
τητος. Τοιοΰτοι δέ πνευματικοί ποιμένες, οΐον 
φίλαυτοι, φιλάργυροι τοκογλύφοι αισχροκερδείς 
πλεονέκται, Αλαζόνες, δεσποτικοί καί άστοργοι 
ήδύναντο νά άποβώσι δόκιμοι έργάται έν τω 
άμπελώνι τοΰ Κυρίου; ήδύναντο νά ώσιν έρασταί 
τής άληθείας τής δικαιοσύνης καί τής εύσε- 
βείας, άμα τε καί προσφιλείς καί άσπάσιοι τοΐς 
ύπ’ αύτών ποιμαινομένοις; Ούτοι έπελάθοντο 
ολως τοΰ ιερού έντάλματος τοΰ ’Αποστόλου 
Παύλου, έν ω λέγει, “ύμεΐς οί πνευματικοί κα
ταρτίζετε τόν τοιοΰτον έν πνεύματι πραότητος” 
(Γαλατ. στ, 1). Άρα έν πατρική Αγάπη καί 

στοργή οφείλει πας πνευματικός ποιμήν ίνα 
διέπη τά λογικά αύτοΰ πρόβατα δεικνύων πρός 
πάντα άνεξικακίαν προσήνειαν, Ανεκτικότητα, έπι- 
είκειαν, πραότητα καί ήπιότητα; ήν καί αύτός 
ό πατήρ καί βασιλεύς τών ποιητών Όμηρος ονο
μάζει πατρικήν άρετήν λέγων, "πατήρ δ’ ώς 
ήπιος ήεν” (Όουσσ. β, 47).

Άλλ’ βμω; πού παρά τοΐς κληρικοί; τούτοι; 
τό πραον καί μειλίχιον; Ποΰ τό εύπροσήγορον 
καί προσηνές; Πάντα ταΰτα άπιόντα ωχοντο 
άπ’ αύτών ώς μή συνάδοντα τή έννοια τής οίή- 
σεως, τής ώμότητος, τής όργιλότητος, καί τής 
άποτομίας, ύφ’ ών κατεχόμενοι οι τοιοΰτοι τής 
’Εκκλησίας λειτουργοί έπέτασσον τούς ύπ’ αύ- 
τούς δεσποτικώς καί έπολιτεύοντο πρός αύτοΰς 
ώς πρός μειράκια καί ώς πρός άλλους έξωνη- 
θέντας δούλους. Καθ’ όσον ή παπική ιεραρχία 
θεωρεί καί νΰν έτι τά πνευματικά αύτής τέκνα 
ώς άπολαύοντα ούδενός δικαιώματος έναντι τών 
Αξιώσεων τών ιερέων. "Ητοι υπολαμβάνει και 
θεωρεί αύτά ώς τά μωρά καί Ανήλικα παιδία 
τά ύπό κηδεμονείαν διατελοΰντα. Άλλ’ ό θέλων 
ινα κατακρατή αύτά διηνεκώς έν τοιαύτη κατα- 
στάσει τί δέν έπινοεΐ, δέν εφευρίσκει, καί δέν 
κατεργάζεται είς έπίτευξιν τοΰ σκοπού τούτου; 
'Ο Πάπας ποθών "να προβάληται τοΐ; ύπ’ αύ
τόν ύπό τόν τίτλον τοΰ Ποντίφικος, καί ώς βα
σιλεύς τών βασιλέων, καί ώς ό άμεσος αντι
πρόσωπος τοΰ Χριστού έπί τή; γής, μετεχειρί- 
ζετο ολως άπάδοντα τώ Χριστιανικφ πνεύματι 
μέσα καί κατ’ αύτών ετι τών κοσμικών ήγε
μόνων οΰς άνεγνώριζεν ούδαμώς ώ; όμοτίμους 
αύτώ, άλλ’ έξελάμβανεν ώς τινα ύποτελή αύτώ 
όντα, ή καί ώς αύτώ μόνιρ ύπηρετεΐν οφεί- 
λοντα. —

Οί υπό τοιούτων λοιπόν άρχών έμφορού- 
μενοι καί έλατηρίων όρμώμενοι πνευματικοί ού- 
τοι ποιμένες ένεμφανίζοντο μέν πρό τοΰ λογικού 
αύτών ποιμνίου ώς ζηλωταί δήθεν τής άληθείας 
καί εύσεβείας, ώς διδάσκαλοι καί φορείς τής 
χριστιανικής παιδεύσεως καί μορφώσεως, άλλ’ δ
μως ήσαν άληθεΐς διδάσκαλοι τοΰ ψεύδους, τής 
άπάτης καί δολιότητος, ήσαν ψευδαπόστολοι, 
έργάται δόλιοι μετασχηματισμένοι είς Αποστό
λους- διότι έτρεφον τήν άπαιδευσίαν τών λαών 
μέ άντιχριστιανικάς διδασκαλίας, ήρέθιζον τούς 
κοσμικούς δυνάστας κατά τών λαών τούτων έπί 
τή προφάσει δτι ούτοι δέν ύποτάσσονται άν μή 
κυβερνώνται σιδηρά ράβδιυ. Καί ουτω ήδίκουν 
αύτούς καί κατέθλιβον οΰτως, ώστε ίνα κατά 
Ήσαΐαν εΐπωμεν, "ούκ ήν μάλαγμα έπιθεΐναι, 
ούτε έλαιον, ούτε κατάδεσμος” (Ήσαΐας α, 11). 
Ό θείος Σωτήρ έντέλλεται τοΐς πνευματικοί; 
ποιμέσι ίνα Θύωσι τήν ψυχήν αύτών ύπέρ τών 
ιδίων προβάτων λέγων, "ό ποιμήν ό καλό; τήν 
ψυχήν αύτοΰ τίθησι ύπέρ τών προβάτων” (Ίωαν. 
I, 11). Άλλ’ οί ποιμένες ούτοι παρεξηγήσαντες 
ώς φαίνεται τήν έννοιαν τής θείας ταύτης ρή
σεως έπραττον τούναντίον, ήτοι έθυον ούχί τήν 
ψυχήν αύτών, άλλά τά πρόβατα, άτινα χάριν 
ίδιωτελών σκοπών έρριπτον καί ένέκλειον εί; 
τάς καθύγρους είρκτάς, είς τά σκοτεινά δεσμω
τήρια. Καί ό Απόστολος Παύλος όμιλών περί 
έαυτοΰ λέγει "τοΐς πάσι γέγονα τά πάντα ινα 
πάντως τινάς σώσω” (Α'. Κορινθ. θ'. 22) άλλ’ ού- 
τοι έγίνοντο μέν τοΐς πάσι τά πάντα, άλλ’ ούχί 
ινα σώσωσιν, άλλ’ ινα φθείρωσι τούς πάντας, 
ών τάς άκαάς κνήθοντες έπιτετηδευμέναι; φρά- 
οεσιν ήγωνίζοντο ινα καταστήσωσιν αύτούς υιούς 
γεένης διπλοτέρους έαυτών, ώς κηρύττει ό εύαγ- 
γελιστής Ματθαίος (Ματθ. κγ, 15). Τούς τοι- 
ούτους πνευματικούς ποιμένας εύστόχως χαρα
κτηρίζουν καί ό Απόστολος τοΰ Χριστού Πέτρος 
λεγει καί έν πλεονεξία πλαστοί; λόγοι; υμάς 
έμπορεύσονται” (Πετρ. θγ', 3). "Αριστα δέ περί 

τούτων άποφαίνεται καί ό ιερό; Ιγνάτιο; λέγων, 
Ματαιόλογοι καί φρεναπάται, ού χριστιανοί, 

άλλά χριστέμποροι, απάτη περιφέροντε; τό όνομα 
τοΰ Χριστού, καί καπηλεύοντες*) τόν λόγον τοΰ 
Εύαγγελίου, καί τόν ιόν προσπλέκοντες τή; 
πλάνης τή γλυκεία προσηγορία” (Ίγνατ. θεοφ. 
έπιστολ. τραλλ. σελ. 9—10). —

Άλλ’ ή άπάτη, ή δολιότης καί τό ψεύδος, 
άτινά είσι γεννήματα κυρίως είπεΐν ή ταπεινής 
φιλαρχίας, ή καί εύτελοϋς σκοπού πλάγιον συμ
φέρον έπιδιώκοντο;, ούδέποτε έπί μακρόν τυγ- 
χάνουσιν έπιδοκιμασίας, καθ’ δσον πάντες οί 
άνθρωποι οί ύγιεΐς τάς φρένα; έ'χοντε;, μή έξαι- 
ρουμένων ούδ’ αύτών τών έν τή κατωτάτη 
βαθμίδι τή; διανοητικής μορφώσεως ίσταμένων, 
άποφαινονται μετ’ Αποστροφής κατ’ αύτών, ώς 
ρυπαινόντων τήν ηθικήν τοΰ άνθρώπου δψιν. Καί 
αυτοί έτι οί ούχί έν τοΐς άρίστοις άνήκοντες 
μεταξύ τών εθνικών άπεστρέφοντο σφόδρα ταΰτα 
ώ; άπάδοντα τή ήθική τοΰ άνθρώπου άξια. 
Τοιαύτης δ’ Αποστροφής έκρίνετο άξιος ύπ’ αύ
τών πά; οστις έζήτει καθ’ οίονδήποτε τρόπον 
ν’ άπατήση τον άλλον, δπως έντεύθεν πορισθή 
κέρδος τι. Καίτοι δέ ταΰτα τοιαύτης παντα- 
χοΰ έτύγχανον καί τυγχάνουσιν, ετι έν πάση 
κοινωνία Αποδοκιμασία;, ούχ’ ήττον ή τής 
'Ρώμης ιεραρχία έδίδασκεν άνερυθριάστως δτι 
θεμιτόν έστι τό έπιζητεΐν καί δ’ εύσεβοΰς 
Απάτης τήν δόξαν τοΰ Θεοΰ, άντί τοΰ λέ
γειν το συμφέρον ένίων τών τοΰ ιερατείου. 
Εστι δ’ ολως Αδιάφορου, επιλέγει αυτή, εί ό 

θεό; ύπηρετήται Αλήθεια ή ψεύοει, Αρκεί μόνον 
νά ύπηρετήται. Τούτων δ’ ούτως έχόντων δή
λον γίνεται δτι τό πνεύμα τοΰ ψεύδους έστί 
χαρακτηριστικόν τής ιεραρχία; τής 'Ρώμης. 
Έκδηλοΰται δέ σαφώς ό χαρακτήρ αύτής ούτος 
εν τε τή διδασκαλία καί ταΐς λοιπαΐς αύτής 
πράξεσιν. Οθεν ό παπισμό; άποχωρισθείς, τής 
μιας Άποστολικής καί Καθολικής τοΰ Χρίστου 
Εκκλησίας κατέστη σημείου ίδιάζον πάσης εκ
κλησιαστική; αίοέσεως, έφ’ ικανόν δέ καί δια
φθορά;, ήτις έξεοηλοΰτο έν πολλοί; μέλεσιν αύ
τοΰ, άτινα εΐχε διελάσει μέχρι τοΰ ενδοτάτου 
μυελού τών όστέων. Τρανόν δέ μαρτύριον τοΰ 
εσωτερικού διχασμού τής παπική: Εκκλησίας 
έστιν ό άγων ό συγκροτηθείς μεταξύ αύτής καί 
τών φιλελευθέρων άνδρών. —

'Ο παπισμός λοιπόν ουτω; έχων καί τοιαύτα 
φρονών έτεινεν διακαώς καί άνενδότως είς κα- 
τάπνιξιν καί άφανισμόν πάσης πνευματικής έλευ
θερίας καί πάσης ήθική; προόδου. Διότι μόνη ή 
άληθή; καί άδολος διδασκαλία τοΰ θείου λόγου 
διδάσκει τήν άληθή πρόοδον καί ενισχύει αύτήν. 
"Ενθα δέ διαστροφή γίνεται τής χριστιανικής 
άληθείας, έκεΐ ή διοίκησι: διαφθείρεται, ή ιδέα 
τοΰ δικαίου δηλητηριάζεται, ή βάσις τής εύνο- 
μίας, τής τάξεως καί τών χρηστών ήθών ύπο- 
νομεύεται, καί έν γένει ή κοινωνία παραλύεται 
καί κατερημοΰται καταβιβρωσκομένη ύπό παθών 
Αγρίων καί Ανομημάτων. Άλλ’ ή δύναμις καί 
τό κράτος τής 'Ρώμης ήκμαζον, ή μάλλον εί
πεΐν πολλά τών οργάνων αύτής ευρισκον γόνιμον 
έδαφος προς διασποράν σπόρων τοιούτων Αδίκων 
καταπιέσεων καί άλλων ποικίλων δεισιδαιμονιών 
καί ψευδών καί έδρεπον άφθόνως τούς έντεύθεν 
προερχομένους καρπούς έφ’ δσον οί ύπ’ αύτήν 
λαοί διετέλουν έν παχυλή άμαθία, ήν πολλαχώ; 
διέτρεφον καί ύπέθαλπον οί πνευματικοί ούτοι 
ιατροί, οί άλλων μέν ιατροί, αύτοί δ’ ελκεσι 
βρύοντες. Ούτοι δέ έχοντες είς χεΐρας αύτών 
τότε τήν παίδευσιν τοΰ λαού καί βιβλιοκρΐται

·) Καπηλεύειν τοΰτο έστι, Ζ.έγεν ό θείος Χρυ
σόστομος, δταν τί; τε χρήμασι πωλή, δπερ δωρεάν 
έδει δούναι. 

γενόμενοι άπηγόρευον ού μόνον πάν βιβλίον 
προσοάλλον τάς πολυειδεΐς τοΰ Πάπα Αξιώσεις, 
άλλά καί τά φρονημοποιοΰντα τοΐς λαοί; έλευ- 
θερίαν, καί αύτά έτι τά παροτρύνοντα είς Αντί
στασιν καί Ανταγωνισμόν κατά τής επαχθούς 
"αυτή; δεσποτείας. Καί ουτω άποδοκιμαζομένου 
παντός ωφελίμου βιβλίου καί κολαζομένου καί 
παντός θεολογου τοΰ μή άποδεχομένου ή μή 
εκθειάζοντος τον Απόλυτον τής 'Ρώμης δεσπο- 
τισμόν παρεκωλύετο ή κανονική πρόοδος τής 
Αληθούς τοΰ λαού μορφώσεως καί παιδείας- δτι 
δε μετά σιδηρού σκήπτρου κατεπιέζετο καί φα- 
νατικώς καί άμειλίκτως κατεδιώκετο ύπό κλη
ρικών τής 'Ρώμης πάσα έλευθέρα πνευματική 
κίνησις τών θρησκευτικιόν οπαδών αύτών, μαρ
τυρεί άριδήλως ή μεγίστη περιπέτεια είς ήν 
περιήλθον πολλοί έκ τών διασήμων ιδιωτών τε 
και πολιτευομένων άμα καί μεγάλων κοινω
νιών τοιαύτην έλευθερίαν έπιζητησάντων. Άλλ’ 
ουχ ηττον καί μεθ’ δλας τάς Αντιδράσεις ταύ- 
τας πρός τάς μαθήσεις έκ μέρους τών κλη
ρικών τούτων τά φώτα μικρόν κατά μικρόν χω- 
ροΰντα διεδίδοντο έν Εύρώπη. Διά δέ τής 
καταλλήλου καλλιεργίας καί έπιδεξίου προστα
σίας τοΰ πνευματικού άγροΰ ύπό τών έπιτετραμ- 
μένων τά τής πολιτείας άνεφύησαν έν αύτώ καί 
εύγενεΐς βλαστοί, οιτινες Αγόμενοι είς καρπο
φορίαν έκαρποφόρησαν Αγλαούς καρπούς έν τή 
καταρτίσει έξοχων διανοιών διακριθεισών έπί 
βαθεΐα παιδεία καί μαθήσει. Ή έκ τοιούτων 
δέ προσώπων άπαρτισθεΐσα σύν τω χρόνιο χο
ρεία άνέλαβε τόν κατά τής Ανομίας αγώνα καί 
ήγωνίζετο τελεσφορώ; κατ’ αύτής. Αίαν δ’ έπι- 
κινδυνος εχθρός πρός διακώλυσιν τών φιλαρχικών 
τάσεων τοΰ Ποντίφικος καί καταχρήσεων πολ
λών μελλών τής παπικής Εκκλησίας ύπήρξεν 
ή μερις τών φιλελευθέρων ή σχηματισθεΐσα έν
τός τών κόλπων τοΰ ρωμαϊσμοΰ. 'Ο Αγών δέ 
ον ούτοι ήγον κατά τοΰ επισκόπου τής 'Ρώμης 
καί τοΰ παρεκτραπέντος τής εύθείας όδοΰ καθο
λικού ιερατείου έλάμβανεν όσημέραι λίαν έπί- 
κίνδυνον χαρακτήρα, δστις παοεΐχεν ώς είκός 
φοβεράν Ανησυχίαν είς τάς τάξεις τών κληρικών 
τούτων άναγκασθέντων ουτω νά έπιζητήσωσι 
παντι σθένει συμφιλίωσίν τινα μεταξύ θρησκείας 
καί έπιστήμης, ήν πρότερον ή ιεραρχία τής 
'Ρώμης ένδεικτικώς άπέκρουεν.

Τοιούτου; δ’ Αρχηγούς έχουσα ή ’Εκκλησία τής 
Ρώμης έζήτει πρός ίδιον συμφέρον, ίδια Αθέμιτα 
τέλη δια πάσης πανούργου δεξιότητος, "να σύν τοΐ; 
άλλοι; άποκρύπτη δσον ένεστι έκ τών όφθαλμών 
τών ιδίων τέκνων τας όσημέραι έτι μάλλον κα
ταφορού; γενομένας καταχρήσεις πολλών με
λών αύτής, άλλ’ ή λάμψις τοΰ φωτός τής έπι
στήμης, καί μεθ’ δλην τήν πρός Απόσβεσή 
αύτής φροντίδα τών κληρικών τής 'Ρώμης, 
τηλαυγέστερον καί ζωηρότερον έν τοιαύτη Αναρ
ριπίσει διαφωτίζουσα τό σκοτεινόν χαλκεΐον έν 
φ αυται κατεσκευάζοντο άπεκάλυπτεν αύτάς τοΐς 
πάσιν έν ολη αύτών τή δυσειδεΐ καί έπαχθεΐ 
δψει. ’Εξαιρετικά; δέ ύπηρεσία; πρός έξυπη- 
ρέτησιν τών πλαγίων σκοπών τοΰ έπισκόπου τής 
'Ρώμη; καί έφαρμογήν τών φιλοδοξών τούτων 
σχεδίων αύτού παρέσχεν άληθώς τό τάγμα τών 
Ιησουιτών, δπερ άνδρείως καί άκαμάτως ήγω- 
νιζετο δπως είσοδον μέχρι τών ένδοτάτων γω
νιών καί άποτάτων σημείων πάσης οικογένειας 
καί κοινωνίας έξαπλώση έν αύταΐς τάς πολλα- 
πλώς ολέθριας αύτοΰ άρχάς καί ’έξασκήση έν 
αύταΐς τάς οικείας αύτώ μηχανορραφίας καί δο- 
λιότητας. Διότι πολλά μέλη τοΰ σωματείου 
τούτου εισερχόμενα είς τά Ανάκτορα τών ήγε
μόνων καί βασιλέων, είς τά μέγαρα τών εύγενών 
καί πλουσίων, είτε ώς διδάσκαλοι μεγιστάνων, 
είτε ώς λειτουργοί αύτοκρατόρων διέπραττον τά
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αϊσχιστα, καθ’ οσον ένταΰθα έπεβουλεύοντο τοΐς 
οίκογενειάρχαις, έστέρουν τής πατρικής κληρο
νομιάς τους νομίμους υίοΰς ΐνα κερδήσωσιν ούτοι 
τά πλούτη αύτών. Έπειρώντο δολοφονίας κατά 
τή; ζωής ηγεμόνων καί βασιλέων, καί συνερα- 
διούργουν τοΐς αύλικοΐς. Έφυλάζιζον, έξώριζον, 
έδολοφόνουν πάντας τούς καταβοώντα; κατά τοΰ 
διεφθαρμένου χαοαζτήρο; καί κατά τών άθε- 
μιτουργιών αύτών. 'Ώστε οί κληρικοί ούτοι 
σκάνδαλον οΰτω γενόμενοι οικεία·.; πόλεσι καί 
βασιλεΰσιν έπέσυρον εί; έαυτούς γενικήν δργήν 
και άγανάκτησιν. "Οθεν βασιλείς, ύπουργοί και 
φιλόσοφοι συνασπισθέντες ήγωνίζοντο σπουδαία»; 
πρδς καταστροφήν καί έξολόθρευσιν του ολέθριου 
τούτου συστήματος.

("Επεται συνέχεια.)

ΗΘΙΚΗ ΠΑΡΑΙΝΕΣΙΣ.

S
ATA τήν αγίαν εβδομάδά τών παθών 
έλάοομεν καί ημείς ώς χριστιανοί άνά 
χεΐρα; τδ ίερδν Εύαγγέλιον. Τούτο δέ 

μελετώντες δέν εύρομεν βεβαίως τήν τέχνην την 
φιλοσοφούσαν περί τών όντων, ούτε τήν ρητο
ρικήν δεινότητα τήν άςιοΰσαν διά τών σχημάτων 
αύτής την πειθώ νά έπιβάλλη, ήν εύρίσκομεν έν 
τή μελέτη τών άλλων συγγραφέων. Άλλά το 
ίερον τοΰτο βιβλίον μελετώντες εύρομεν Θεόν 
έν ταπεινότητι βίου προς τον άνθρωπον όμι- 
λοΰντα, ώς ό πατήρ ποιεί προ; τδ τέκνον, Οέλων 
πρδς τδ άγαθδν νά όδηγήση. “Έχοντες δέ συγ
χρόνως αφορμήν έξ επιστημονικής εργασίας, 
δπως μελετώμεν τδν Πλάτωνα, εύρίσκομεν τού
τον μέν φιλοσοφούντα περί πολλών αντικειμένων 
καί πάνυ καλώς πραγματευόμενου τάς φιλοσο
φικά; αύτοΰ θεωρίας. Άλλά απαυδάζοντες τού
τον δέν ήσθανόμεθα τδ υψηλόν καί ίερδν έκεΐνο 
συναίσθημα, δπερ κυριεύει τήν ψυχήν τού μελε
τώντας τδ ίερδν Εύαγγέλιον. Τότε ίστάμεθα 
δ'.αλογιζόμενοι, πόθεν ήμΐν τδ παράδοξον τοΰτο 
φαινόμενου; Διατί ό Πλάτωυ άναγινωσκόμενο; 
εγείρει μέν έν ήμΐν τδν θαυμασμόν, άλλά δέν 
άνυψοΐ ημάς καί προσήκοντα»; πρδς τδ θειον, 
ιοί ποιεί ή άπλή τοΰ ιερού Εύαγγελίου διδα
σκαλία;

Τδ δυσεξήγητον τούτο φαινόμενον έλύθη άμα 
διενοήθημεν, δτι ή μέν τού ιερού Εύαγγελίου 
διδασκαλία είνε λόγο; θεού, ή δέ φιλοσοφία 
τού Πλάτωνος ανθρώπινη. Καί έν τούτφ άλη- 
θώ; έγκειται τό ύπέροχον μεγαλείου τή; αλη
θινής σοφίας τού ίεροϋ Εύαγγελίου. Διότι οί 
βουλόμενοι τδ ίερδν τούτο βιβλίον μελετάν δέν 
σπουδάζουσιν έπιστήμας, άλλ’ άξιοΰσιν έαυτούς 
συνδιαλέγεσθαι μετά τού Θεού, δπερ έστίν ή με
γίστη χάρις διά τδν άνθρωπον. Τοιαύτη; λοι
πόν ουσης τή; χάριτος, ήν παρέχει τω άνθρώπφ 
ή τοΰ ιερού τούτου βιβλίου μελέτη, κρίνομεν 
άξιον δλίγα τινά περί τούτου είπεΐν, καί μά
λιστα άφοϋ σόμπας ό χριστιανικός κόσμο; κατά 
τάς άγια; ημέρα; τών παθών έκλινε καί κλίνει 
γόνυ πρός τδν Θεόν τού ίεροΰ τούτου βιβλίου, 
τού μή περιέχοντος σοφίαν άνθρωπίνην, άλλά 
μόνον τήν διδασκαλίαν'Εκείνου τοΰ διά τδν άν
θρωπον ΰψωθέντο; έπί τού σταυρού. Τδ περι
εχομένου λοιπόν τού ίεροΰ Εύαγγελίου είνε ό 
βίο; καί ή διδασκαλία τοΰ γεννηθέντος έν τή 
τού Σπηλαίου φάτνη, καί τού έπί τοΰ Γολγοθά 
σταυρωθέντος. Γή άληθεία λίαν παράδοξον φαί
νεται τοΐ; κατά κόσμον σοφοί;, πώς ό σταυρικόν 
θάνατον λαβών, καί ύπό τών άλιέων θεός κη
ρυχθεί; συγκρατεΐ έν τφ συνδέσμφ τή; ιερά; 

αυτού πίστεως μυριάδα; άνθρώπων, ό μή δίδων 
τφ πρδς αύτόν έρχομένφ ούδέν άξιου λόγου διά 
τδν παρόντα βίον, άλλά λέγων "δστις θέλει δπίσω 
"μου έλθεΐν, άπαρνησάσθω έαυτόν, καί άράτω 

τδν σταυρόν αύτοΰ, καί άκολουθήτω μοι”. 
Μαρκ. Κ. η'. 31, ό μή παρέχων άλλην τινά 
δόξαν αύτφ έπίγειον, άλλά τούναντίον διδάσκων 
τδν πιστόν αύτοΰ ακόλουθον, έάν θέλη πρώτο; 
είναι, διάκονος τών άλλων γενέσθαι. Πάνυ λοι
πόν δικαίως οί κατά κόσμον σοφοί δφείλουσι 
τήν τοΰ ιερού Εύαγγελίου πνευματικήν δύναμιν 
θαυμάζειν, τήν συγκροτούσαν έν τφ ίερφ συν
δέσμφ τής άγάπης πρδς τδν έπί τού σταυρού 
κρεμααθέντα άνευ υλικών μέσων μυριάδας άν
θρώπων, δταν ούτοι μή κρίνωσιν, δτι ή σοφία 
τοΰ Εύαγγελίου λόγος έστι Θεού, καί ούχί άν
θρωπίνη. ’Εν τφ ίερφ δέ τούτφ βιβλίφ Θεός 
όμιλεΐ πρδς τον άνθρωπον, καί ούχί ό άνθρωπο; 
Πλάτων ή Αριστοτέλης ή άλλο; φιλόσοφος.

Καί πάσα μέν άνθρωπίνη σοφία περιέχει 
-σπέρματα άληθεία;, καί δή ή τοΰ Πλάτωνος 
φιλοσοφία, τού πάνυ καλώ; φιλοσοφίσαντος περί 
τε τού ορατού καί τού νοητού κόσμου καί τού 
διδάξαντο; καθαρώ; τήν ιδέαν τού άγαθοΰ, άλλ’ ή 
σοφία τοΰ Πλάτωνος κατοικεί μόνον έν καλλι
τεχνικό» οΐκ.φ, έχοντι ώραΐον περί αυτήν κήπον 
μετά ποικίλων φιλοσοφικών άγαθών βλαστη
μάτων. Ό βουλόμενο; δμως τάς πνευματικά; 
αύτοΰ πεποιθήσεις διά τών πλατωνικών θεωριών 
ζωογονήσαι, δέν ευρίσκει πλήρες τδ κύρος έν αύ- 
ταϊς, ούτε τήν ιερότητα εκείνην τήν συνάπτουσαν 
έ μφύτω; τήν τού ανθρώπου ψυχήν πρδς τδ θειον. 
Διότι ή τοΰ Πλάτωνος φιλοσοφία ώς εξ άνθρω
πίνη; συνθήκη; όμιλεΐ, καί ούχί έκ τοΰ θεού, 
καί αί ύψηλαί τούτου θεωρίαι άνθοΰσι καί καρ
πό φοροΰσι μόνον άνθρωπίνην σοφίαν καί ούχί 
τήν έξ ουρανού. Τούναντίον δέ τδ ίερδν Εύαγ
γέλιον είνε λειμών πλήρης φυσικού κάλλους, 
έν φ άνθεΐ καί καρποφορεί ή ουράνιο; σοφία, 
διότι ό σπείρα; καί ποτίσας ταύτην έστίν ό τοΰ 
Θεού υιός καί λόγος, ό κύριος ήμών 1. Χριστός, 
ό έξ ούρανοΰ κατελθών. 'Η τοΰ ιερού λοιπόν 
τούτου βιβλίου διδασκαλία λόγο; έστί τοΰ Θεού, 
ώ; τοιαύτη δέ τυγχάνει άνωτέρα οΰσα πάσης 
άνθρωπίνη; σοφία; καί έπιστήμη;. 'Η έν τω 
ίερω Εύαγγελίφ περιεχομένη έπιστήμη είνε 
μόνον άγάπη τοΰ θεού πρδς τδν άνθρωπον, όμο- 
λογουμένη μέχρι θυσία; έπί τοΰ σταυρού. Δέν 
είνε άρα άνθρωπίνη έπιστήμη ή τοΰ ίεροΰ Εύαγ
γελίου διδασκαλία, ώ; ή τού Πλάτωνος καί 
άλλων σοφών, άλλά χάρις Θεού έστιν αυτή, 
αγιασμός καί σωτηρία διά τόν άνθρωπον. Τδ 
ίερδν Εύαγγέλιον θείαν αλήθειαν περιέχει· διότι 
εν αύτφ θεό; όμιλεΐ πρδς τδν άνθρωπον, ώ; ό 
πατήρ ποιεί πρδς τδ εαυτού τέκνον · τά ιερά 
αυτού ρήματα δικαιοσύνη έστί, ζωή, καί φώς 
διά πάντα άνθρωπον έρχόμενον είς τδν κό
σμον, δυνάμενα τούτον ώ; εικόνα θεού εί; 
τδν ούρανδν νά άναβιβάσωσι. Τοιούτον είνε έν 
συντόμφ τδ περιεχόμενον τοΰ ίεροΰ Εύαγγελίου, 
και πάνυ δικαίως όφείλει πάσα ψυχή λογική 
κλίνειν γόνυ πρδς τδν Θεόν τού ίεροΰ τούτου 
βιβλίου.

Πάς δέ οίκος άγαθός, ό βουλόμενο; μετά 
τοΰ Θεού συνδιαλέγεσθαι, δέον νά έχη τό ίερδν 
τούτο βιβλίον. 'Η δέ τού Θεού άόρατος πα
ρουσία διά τοΰ ιερού Εύαγγελίου γίνεται ορατή. 
'Όπου δέ ή τού Θεού παρουσία, έκεΐ ή αλήθεια 
παρίσταται, ή ειρήνη ηγεμονεύει, αί καρδίαι τού 
χριστιανικού τούτου οίκου πληρούνται πνευμα
τική; χαράς, τά πάντα διά τδν οίκον τούτον 
είσίν εύλογητά.

Είνε δντω; λειμών τδ ιερόν Εύαγγέλιον, 
πλήρης θείου κάλλους· έν αύτφ άνθεΐ ή προ; 
τον Θεόν καί τον πλησίον άγάπη.. Διότι ό 

Θεός άγάπη έστί (Ίωαν. έπιστ. Α. κεφ. Δ. στιχ. 8) 
Ό λειμών τοΰ ίεροΰ Εύαγγελίου είνε προσιτός 
έκάστφ, διότι ό γεωργός τούτου είνε πατήρ 
πάντων. (Ματθ. κεφ. στ. στιχ. 9.) Έν τφ ίερφ 
τούτφ λειμών, τού Εύαγγελίου φύεται ό ούρά- 
νιος άρτο;, "έγώ είμι ό άρτο; ό έκ τοΰ ουρανού 

καταβάς”. (Ίωαν. Εύαγ. κεφ. στ. στιχ. 41.) 
"Οσοι δέ έκ τοΰ άρτου τή; ζωή; τρέφονται άνα- 
γεννώνται διά τή; χάριτο; τοΰ Κυρίου ήμών 
1. Χριστού, καί άποτελοΰσι τήν ουράνιον βασι
λείαν. 'Όσοι πίνουσιν έκ. τών θείων ναμάτων 
τού ιερού Εύαγγελίου δέν διψώσιν εί; τδν αιώνα. 
"ΙΙά; ό πίνων έκ τοΰ ΰδατο; τούτου, ού μή δι- 

■' ψήση εί; τδν αιώνα. (Ίωαν. Εύαγ. κεφ. Δ. 
στιχ. 14.) ΙΙά; δέ ό προσερχόμενο; είς τδν 
ίερδν λειμώνα τοΰ Εύαγγελίου δεκτός έστι. "Καί 

τόν έρχόμενον πρός με ου μή έκβάλω έξω”.
(Ίωαν. Εύαγ. κεφ. στ. στιχ. 38.) Άς είσέλ- 
θωμεν λοιπόν πάντες, πένητε; καί πλούσιοι, 
πεπαιδευμένοι καί μή, γέροντες καί παιδία εί; 
τον ίερδν λειμώνα τοΰ Εύαγγελίου, δπως τών 
οδρανίων αυτού καρπών φάγωμεν, καί ζήσωμεν 
εί; τδν αιώνα.

A. Α.

ΤΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟΝ TOY I’ASTEUR
ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ.

(Μετά είκόνος, 8ρα βελ. 5.)

Π
ΑΡΑΘΕΤΟΜΕΝ σήμερον τήν εικόνα τού 
ιστορικού πλέον καταστάντο; σπουδα
στηρίου τοΰ διασήμου Pasteur, έν φ ό 
εύεργέτη; ούτο; τή; άνθρωπότητος θεραπεύει 

τοΰ; ύπο λυσσώντων ζώων δηχθέντας. Καθ’ έ
κάστην πρωίαν μικρόν πρό τής 11 τδ μικρόν 
τούτο σποοδαστήριον πληρούται άνθρώπων δια
φόρων τάξεων, διαφόρων ηλικιών, διαφόρων εθνι
κοτήτων. Οί προσερχόμενοι ΐνα ΰποβληθώσιν 
εί; τήν θεραπείαν περιμένουσιν έν προθαλάμφ, 
αί δέ ένέσεις γίνονται έν τφ σπουδαστηρίφ. Ό 
Pasteur ΐσταται παρά τήν Ούραν κρατών κατά
λογον έν χερσί καί προσκαλεΐ ένα κατόπιν τού 
άλλου τοΰ; ασθενείς. Τά; ένέσεις έκτελεΐ ό 

ΤΑ ΠΕΛΑΣΓΙΚΑ ΤΕΙΧΗ.

ιατρό; Grancher ύπό τήν έπιτήρησιν τού Pa
steur, τά; έκτελεΐ δέ μετά πολλοΰ ζήλου καί 
μετ’ άφοσιώσεω; άνωτέρα; παντός έπαίνου. "Εκα
στο; θεραπευόμενο; έρωτάται άπό πόσων ήδη 
ημερών υποβάλλεται εί; τήν θεραπείαν, καθότ·. 
άναλόγως τοΰ χρόνου γίνεται καί ή χρήσι; τοΰ 
φαρμάκου. Έπί τή; τραπέζης κεΐνται διάφορα 
φιαλίδια περιέχοντα τον ιόν. Δύο βοηθοί, ών 
ό είς είναι ανεψιός τοΰ έξοχου φυσιοδίφου, λαμ- 
βάνουσιν έκ τών φιαλιδίων τον ιόν, δν τείνουσι 
τω ίατρφ. Αί ένέσεις γίνονται κάτωθεν τών 
πλευρών ώς αί διά μορφίνης ένέσεις. 'Η έγ- 
χείρησι; ούτε μακρά είναι ούτε όδυνηρά, διότι 
έν μιά; ώρας διαστήματι γίνεται ή έγχείρησι;

εκατόν άτόμων.
Έν τή ήμετέρα είκόνι παρίστανται οί 'Ρώσ- 
έκ Σμολένσκης, οί ύπό λυσσώντο; λύκου 

τούτων τρεις άπεβίωσαν, τοΰ; δέ
σοι
δηχθέντες·
άλλους θεραπεύει ό Pasteur μετά πολλής προ
σοχής, καθότι ή λύσσα τοΰ λύκου θεωρείται εις 

’Ολίγον άπωτέρω ΐστανται 
έπίση; υπό λυσσών- 

κατά τό

άκρον έπικίνδυνος. 
έτεροι 'Ρώσσοι έκ Μόσχας 
τως λύκου δηχθέντες καί οί πλεΐστοι 
πρόσωπον. Τούτων ή θεραπεία βαίνει όμαλώ; · 
έρχονται είτα Αμερικανοί, Γάλλοι, Ιταλοί, καί 
δύο Άγγλίδες δηχθεισαι ύπό μικρού κυναρίου, 
οπερ έθώπευον άγνοούσαι είς πόσην δαπάνην 
ήθελε τάς υποβάλλει ή άθώα εκείνη διασκέ- 
δασις. Έν ένί λόγφ έν τφ σπουδαστηρίφ εύρί- ΤΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΩΝ TOY PASTEUR ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ.
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σκονται παντός είδους άνθρωποι, οΐτινες δλοι 
ένταΰθα είναι Ισοι.

Δύσκολον είναι νά φάντασθή τις σκηνήν πλέον 
συγκινητικήν και μεγαλοπρεπή. Ό Pasteur, 
άνήρ μειλίχιος καί φύσει αγαθός, αποτείνει λό
γους ένθαρρυντικούς πρδς ένα έκαστον τών θερα
πευόμενων, πρδς δέ τά μικρά παιδία φέρεται 
ώς φιλόστοργος πάππος. Πολλοί φιλοΰσιν αύτω 
τήν χεΐρα, καί μάλιστα οί 'Ρώσσοι, μετά συγ
κινητικής άφελείας, άπαντες δέ έχουσι απεριό
ριστον εις αύτδν εμπιστοσύνην, καί άκραν πε- 
ποίθησιν εις τήν σωτηρίαν αύτών, δταν δέ έξέρ- 
χωνται τοΰ σπουδαστηρίου τδ πρόσωπον αύτών 
έκδηλοΐ άπειρον πρός τδν σωτήρα αύτών εύγνω- 
μοσόνην.

Δημοσιεύομεν ένταΰθα στατιστικός τινας πλη
ροφορίας περί λύσσης κατά τήν έκθεσιν, ήν ύπέ- 
βαλεν εις τδ ύγιεινομικδν συμβούλιον τών 11α- 
ρισίων δ ιατρός Dujardin Beaumetz. Έν έτει 
1885 τά έκ λύσσης έν Παρισίοις άποθανόντα 
άτομα άνήλθον εις 19, εις περισσότερα δηλ. ή 
κατά τά παρελθόντα έτη · διό καί αύστηρά έλή- 
φθησαν μέτρα κατά τών αδέσποτων κυνών. Πεν- 
τακισχίλιοι τοιοΰτοί κύνες παρεδόθησαν έν έτει 
1885 τω κυνοκτόνω. '0 άριθμδς οΰτος φαίνεται 
έκ πρώτης δψεως ύπερβολικός, άλλά πρέπει νά 
λάβη τις ύπ’ δψιν δτι μόνον έν τή πόλε·. τών 
Παρεσίων ύπάρχουσι πλέον τών 70 χιλ. κυνών. 
Έκ τών 19 έν Παρισίοις κατά τδ 1885 έκ 
λύσσης άποβιωσάντων, οί 15 ήσαν άνδρες, καί 
4 μόνον γυναίκες. Ή έπώασις τής λύσσης διήρ- 
κεσε κατά μέσον δρον δύο μήνας· ώς πρδς τήν 
διάρκειαν δέ τής άσθενείας τά δύο άκρα δριά 
της ήσαν κατ’ έλάχιστον μία ημέρα, κατ’ άνώ- 
τατον δρον δκτώ ήμέραι. Έκ τών 19 άποθα- 
νόντων οΐ 18 είχον δηχθή παρά λυσσώντων 
κυνών, εις δέ παρά λυσσώσης γαλής.

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ψ
(ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΥΠΟ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΟΣ) 

καί τά καθ’ ημάς περί τοΰ παλινοστοΰντος 
συδύγου δημώδη άσματα

ύπό Νικολάου Γ. Δοσίου Δ. Φ.

ΙΣ τών καί άκρφ δακτύλιο τής θείας τών 
'Ομηρικών έπών πανδαισίας άψαμένων 
δέν διετήρησεν έν τή μνήμη αύτοΰ ζωη- 

ράς έτι τάς γλυκείας καί τερψιθύμους έκείνας 
συγκινήσεις, ύφ’ ών ή καρδία αύτοΰ έδονήθη 
βεβαίως κατά τήν άνάγνωσιν τής τόσον πλού
σιας εις ποιητικόν καί γραφικόν πλοΰτον καί 
τδν ύπδ τής Πηνελόπης τοΰ Όδυσσέως 
άναγνωρισμόν πραγματευομένης Ραψωδίας; 
Μετά εικοσαετή άποπλάνησιν και απουσίαν καί 
μετά μυθώδη καί τεράστια συμβάντα επιφυλάσ
σεται παρά τών Ούρανίων τδ ήδύ νόστιμον 
ήμαρ τω πολύτροπο) καί πολυμηχάνω βασιλεΐ 
τής ’Ιθάκης, δστις καθ’ ημάς δέον νά θεωρηθή 
ώς ό πρώτος ήρως καί άντιπρόσωπος τής πο- 
λυπλάγκτου καί πολυπαθοΰς ήμών φυλής, ήτις 
άπδ τών άρχαιοτάτων καί προϊστορικών χρόνων 
μέχρι τής σήμερον ούκ έπαύσατο έκκενοΰσα τδν 
γλυκύπικρον τής ξένης Κίρκης κύλικα, άλλά καί 
ούδέποτε έπελάθετο ώς ό πολύτλας δΐος Όδυσ- 
σεύς τής γλυκείας πατρίδος!

Πλεΐστοι έκ τών ήμετέρων καί ξένων λο
γιών έπελάβοντο τοΰ σοβαρού άλλά καί τερπνού 
έν ταύτφ έργου τής γεφυρώσεως, ούτως είπεΐν, 
τοΰ άπωτάτου ιστορικού ήμών παρελθόντος μετά 
τοΰ εθνικού τής σήμερον ήμών βίου, καί έκαστος 
κατά τήν άνίχνευσιν τών ενωτικών κρίκων τής 
άδιασπάστου έθνικής άλύσου ίδιαν οδόν έτράπη. 

”Ηθη καί έθιμα, μαντεία·, καί δεισιδαιμονία·., 
προλήψεις καί βασκανίαι, μυθολογικά! παραστά
σεις καί δοξασία·. — άπαντα έπιμελώ; καί πυ- 
ρετωδώς κατ’ άρχάς συνελέγησαν καί εύσυνει- 
δήτως καί άνευ προκαταλήψεως, ώς έν τοΐς 
τοιούτοις αρμόζει, παρεβλήθησαν πρδς τά άρ- 
χαΐα. Άλλά τά άπαράμιλλα καί γνήσια Ελ
ληνικά προϊόντα τής έθνικής ήμών καί δημώδους 
Μούσης, καίπερ καί ταΰτα πρδ πολλοΰ έπέσυραν 
τήν προσοχήν εύαρίθμων τινών ήμετέρων 
— ώς μή ώφειλε — καί ούκ δλίγων ξένων 
λογίων, καί έν Συλλογαΐς άπεθησαυρίσθη μέγα 
ήδη αύτών μέρος, δέν ήρευνήθησαν δυστυχώς 
μετά τής δφειλομένης αδτοΐς μελέτης καί έπι- 
στασίας, έξ ής ώς έκ παρέργου έπ’ αύτών έρεύ- 
νης έπείσθημεν έτεροι άδιάρρηκτοι κρίκοι ή 
μάλλον στερεά! καί ύπδ χιλιετηρίδων έτών άλύ- 
γιστοι μείνασαι άψίδες τής έθνικής γεφυρώσεως, 
ήν άνωτέρω ύπηνέχθημεν, θέλουσιν εις τδ μέσον 
προκόψει. 'Ως δέ ό τίτλος τής ήμετέρας ταύτης 
διατριβής δείκνυσι, μίαν τών τοιούτων τής έθνι
κής ήμών γεφύρας άψίδων νά άνασκάψωμεν έπι- 
χειροΰμεν. Ό άναγνωρισμός τοΰ Όδυσσέως ύπό 
τής Πηνελόπης καί τά καθ’ ήμάς τοΰ πηνελο- 
πείου κύκλου δημώδη ασματα θέλουσιν ήμάς 
έπί τοΰ παρόντος έπασχολήσει.

θερμή καί πιστή τής συζύγου άγκάλη, άμεί- 
ωτος κατά τδ φίλτρον καί άσάλευτος έν τή 
συζυγική πίστει, άναμένει τδν πολυπαθή Όδυσ- 
σέα ώς άνταμοιβή καί βραβεΐον τών πολυμόχθων 
άγώνων. Άλλ’ όποιαν συγκινητικήν καί θυμο- 
βόρον σκηνογραφίαν άνελίσσει πρδ ήμών ό ποι
ητής πρδ τής περιπτύξεως τών συζύγων! Αντί 
παντός σχολίου ρίψωμεν ταχύ καί άναδρομικδν 
βλέμμα έπί τών πρό τής άναγνωρίσεως σκηνών 
καί τών δισταγμών τής Πηνελόπης. Μετά τήν 
έξάγνισιν καί άπολύμανσιν τής αιθούσης έκ τοΰ 
λύθρου καί τοΰ αίματος τών φονευθέντων, ό 
πολυμήχανος τοΰ Τηλεμάχου πατήρ πέμπει τήν 
πιστήν γραΐαν Εύρύκλειαν, όπως άναγγείλη εις 
τήν μηδέν έτι ύποπτεύουσαν Πηνελόπην τήν τε 
άφιξιν αύτοΰ ώς καί τδν φόνον τών μνηστήρων. 
'Η γραΐα Εύρύκλεια μετά κόπου άναμίξ έκ τοΰ 
γήρατος καί τής συγκινήσεως προερχομένου άνελ- 
θοΰσα εις τδ ύπερώον καί στάσα παρά τήν κε
φαλήν τής καθευδούσης δεσποίνης έκπληροΐ τήν 
ύπδ τοΰ Όδυσσέως άνατεθεΐσαν αύτή εντολήν 
ώς ακολούθως·

*) Ω, σήκω Πηνελόπη μου. άγαπητό παιδί μου, 
νά ίδής μέ τά ’ματάκια σου έζεΐνο πού έπεθΰμεις. 
Ήλθ’ ό Όδυσσεύς ’ατό σπήτί του, άργά άλλ’ δμως ήλθε 
και 'σκότωσε τούς μιαρού; και ύβριστά; μνηστήρα; 
όπου τό βιό του έτρωγαν κι’ ύβριζαν τό παιδί του!

(’Οδύσσεια; ψ 5—10.)

Άλλ’ ή περίφρων Πηνελόπη ημίκλειστους 
σχεδόν έτι τούς δφθαλμούς ύπδ τοΰ Μορφέως 
έχουσα καί δυσπιστοΰσα πρδς τδ άγγελμα άπο- 
πέμπει σχεδόν άποτόμως τήν πιστήν Εύρύκλειαν·

Κΐ ή Πηνελόπη ή γνωστική πάλι τής άπεκρίθη· 
Γραιοΰλα, μαργιόλικη πολύ φεϋ! οί θεοί σ’ έκαμαν — 
έκεΐνοι πού απ’ τόν φρόνιμον τόν νοϋν του τόν έβγάνουν 
καί πάλι τόν άνόητον, αν θέλουν, φρονιμεύουν, 
αΰτοΐ και σέ σ’ έλώλαναν — τό πριν φρόνιμη ήσο.
Πώς 'στα πολλά μου βάσανα περιγελφ; μ’ έμένα 
καί λόγια λέ; ανύπαρκτα, καί μ' έξυπνα; άπ' τόν δπνο, 
απ' τόν Οπνο τόν γλυκύ, ‘πού τά ’μάτεά μου είχε κλείσει, 
πρώτη φορά τόσον γλυκά — άφοϋ έπήγ’ έκεϊνος, 
νά ίδή τό Κακοίλιο, τό τρισκαταραμένο!
Φύγ’ απ’ έδώ όγλήγωρα, πήγαινε ’πίσω κάτω. 
Άνίσω; άπ' ταϊ; δούλαις μου ήρχετο καμμιά άλλη 
καί μ’ έλεγε τά λόγιά σου καί έσήκωνε απ' τόν δπνο, 
κακήν κακώς τήν έστελνα νά ’πάγη ’πίσω κάτω. 
’Εσένα προστατεύονε ομω; τά γηρατειά σου! 
____________ (Όδυσ. ψ 10—24.)

*) Οί στίχοι ούτοι ώ; καί οί επόμενοι κατ’ ίδιαν 
τών όμηρικών χωρίων μεταφοράν εις την δημώδη ήμών 
γλώσσαν. Ν. Γ. Δ.

Ή γραΐα Εύρύκλεια έπιμένει εις τήν αλή
θειαν τοΰ άγγέλματός της· ή δέ Πηνελόπη, καί
περ δυσπιστοΰσα έτι, έγείρεται έκ τής κλίνης 
καί μετά δακρύων περιπλεκόμενη τήν πιστήν 
τροφόν έρωτα αύτήν πώς είνε δυνατόν, έάν όν
τως ή εΐδησις εινε άληθής, μόνος ό Όδυσσεύς 
νά φονεύση τούς ηνωμένους μνηστήρας,
γραΐα θεραπαινίς μή παρευρεθεΐσα εις τήν μνη- 
στηροφονίαν δέν δύναται ν’ άπαντήση εις 
έρώτησιν τής !----- - ”” ’
τήν διαβεβαίωσιν 
σέως· πλήν ή τοσάκι 
άπατηθεΐσα τής Πηνελόπης

Ή

δέν

; τήν 
δεσποίνης, άλλά έπαναλαμβάνει 

ερί τής άφίξεως τοΰ Όδυσ- 
ήδη εις τάς έλπίδας της 

καρδία καί έκ τής 
έπιφυλακτικότητος άποσκληρυμένη ούδόλως δίδει 
πίστιν εις τούς λόγους τής γραίας περί 
έπανόδου τοΰ φιλτάτου συζύγου· έπειδή δέ 
δύναται νά έκφράση τήν αύτήν δυσπιστίαν καί 
περί τοΰ φόνου τών μνηστήρων, δν μετά τρα
γικού πάθους ή πιστή γραΐα τή περιγράφει, πεί
θεται μάλλον δτι θεός τις δργισθείς κατά τής 
ύβρεως καί άτασθαλίας τών μνηστήρων έφόνευσεν 
αύτούς έν τοΐς μεγάροις. Μετά έντονωτέραν 
έτι διαβεβαίωσιν τής Εύρυκλείας συγκαταβαίνει 
μετ’ αύτής ή βασίλισσα έκ τοΰ ύπερώου, δπως 
ιδη τούς νεκρούς τών μνηστήρων καί τον φονέα 
αύτής δστις είνε (στίχ. 30—85). Καί νΰν άνε- 
λίσσεται πρό ήμών είκών άξια νά κινήση τόν 
χρωστήρα καί τήν φαντασίαν παντός παλαιού 
ή νεωτέρου άριστοτέχνου.

Ή έξαισία γυνή, διά τήν έκτακτον καί σε
μνήν τής όποιας ωραιότητα τοσοΰτοι μνηστήρες 
έδηξαν διά τών όδόντων τδ έδαφος μετά τήν 
έπάνοδον τοΰ άπολεσθέντος νομιζομένου συζύγου, 
ερμαιον δεινής έτι καί έπί τοΰ προσώπου αύτής 
άπεικονισμένης άμφιβολίας τδν λάϊνον ύπερβαίνει 
ούδόν τής ύπό τών φλογών τοΰ πυρδς φωτιζο- 
μένης αιθούσης καί ΐσταται καταντικρύ τοΰ 
Όδυσσέως- ό δέ πολυπαθής καί πολύμητις ήρως 
έπακουμβών έφ’ ύψηλής 
μένον έπί τοΰ έδάφους τό βλέμμα άναμένων

κίονος έχει προσηλω-

πρώτον τήν άναγνώρισιν αύτοΰ παρά τής προσ-
φιλοΰς συζύγου, 
πηλή, <' ’ '
μαχος, τδ μόλις άνδρωθέν χαριτόβρυτον τέ 
έκεΐ παριστάμένος 5 
στάζουσαν νά ριφθή εις τάς άγκάλας τοΰ έπα- 
νακάμψαντος πατρός καί συζύγου, έπιπλήττει 
φιλοστόργως αύτήν ώς έχουσαν καί τοΰ λίθου 
σκληροτέραν καρδίαν. Τέλος ή Πηνελόπη λύει 
τήν σιωπήν καί έκφράζει τήν απορίαν αύτής καί 
τόν θαυμασμόν, έτι δέ δυσπιστοΰσα επιλέγει — 
τόν λόγον πρός τδ προσφελές τέκνον άποτεί- 
νουσα — δτι έάν τώ δντι έκεϊνος εινε ό Όδυσ
σεύς, ύπάρχουσι σήματα γνωστά εις τούς συ
ζύγους μόνους, έξ ών θ’ άναγνωρίση αύτδν 
βεβαίως ή Πηνελόπη. Τό σύμπλεγμα τής έξό- 
χου καί συγκινητικής ταύτης είκόνος συμπληοοΐ 
έν τώ βάθει ή γραΐα Εύρύκλεια, δηλοΰσα έν τή 
εύγενεΐ πρεσβυτική αύτής μορφή, καί διά χει
ρονομίας ίσως, άκράτητον τήν έκπληξιν αύτής 
διά τήν δυσπιστίαν καί άμφιταλάντευσιν τής 
βασιλίσσης. Ό πολύτλας Όδυσσεύς μειδιά 
άκούων τούς λόγους τής πιστής συζύγου, ζητεί 
δέ καθαράν καί νέαν ένδυμασίαν, τήν έμμονήν 
έν τή δυσπιστία τής Πηνελόπης εις τά ρυπώντα 
αύτδν αίματα άποδίδων. ' Η οικονομδς Εύρυνόμη, 
λούσασα καί χρίσασα είτα δι’ έλαίου τδν Όδυσ- 
σέα, ένέδυσεν αύτδν διά καινουργούς καί άπα- 
στράπτοντος έκ τής λευκότητας χιτώνος ■ ή δέ 
προστάτις τοΰ ήρωος θεά, ή άπαστράπτοντας 
οφθαλμούς έχουσα κόρη τοΰ Διός, ή γλαυκώπις 
Άθήνη, έπέχυσεν έπ! τοΰ προσφιλούς ήρωος 
ούράνιον κάλλος καί θεσπεσίαν χάριν. Άπα- 
στράπτων δ’ ούτως ό ήρως ύπδ τών έρικυδέων 
τών θεών δώρων "δσσα κεν αύτοί δώσιν, 

Άλλ’ ή Πηνελόπη μένει σιω- 
ώς ή άπολιλωθεΐσα Νιόβη, ό δέ Τηλέ- 

:έκνον, 
καί βλέπων τήν μητέρα δι- 

; τάς άγκάλας 
καί συζύγου,

έκών δ’ ούκ αν τις έλοιτο” κάθηται έναντι 
τής συζύγου καί επιπλήττει αύτήν διά τών σκλη- 
ροτέρων καί τρυφερωτέρων αμα λόγων, οΰς ποτέ 
χείλη συζύγου προέφερον. Άλλ’ ή περίφρων 
καί συνετή Πηνελόπη, καίπερ άναγνωρίσασα αύ
τδν ήδη έκ τών χαρακτηριστικών τής μορφής 
του, κρατείται είσέτι και ζητεί έν τή έπιφυ- 
λακτικότητι αύτής τά τελευταία πειστήρια περί 
τής ταύτότητός του· τά σήματα, περί ών άνω
τέρω ειπεν. Ιδού δέ εις τί συνίσταντο ταΰτα·

Ό Όδυσσεύς είχε κατασκευάσει ό ίδιος τδν 
νυμφικόν αύτοΰ θάλαμον ώς καί τήν κλίνην εκ 
κορμού έλαίας, φυομένης εις τήν όπισθίαν τοΰ 
οίκου αύλήν μετά μεγάλης, ώς ό ίδιος ομολο
γεί, τέχνης, καί κατά τρόπον δλως περίεργον 
και μυστηριώδη, ώστε άδύνατος ήν ή μετακό- 
μισις αύτής άλλαχόσε ύπδ βροτοΰ άνδρός. I ήν 
νυμφικήν ταύτην κλίνην ούδενός άλλου ό δφθαλ- 
μδς είδεν εκτός τών συζύγων και μιας γυναι- 
κός, τής Άκτορίδος. θέλουσα ή Πηνελόπη 
ν’ άποβάλη πάσαν άμφιβολίαν καί άποπειοωμένη 
τοΰ συζύγου, διατάσσει ένώπιον τοΰ Οουσσεως 
τήν γραΐαν Εύρύκλειαν νά έτοιμάση αύτω κλίνην 
έκτδς τοΰ γνωστού θαλάμου. Ο δε Όδυσσεύς 
δυσανασχετώ·? άνακραυγάζει, έρωτών τίς ό μετα- 
κινήσας τήν ύπ’ αύτοΰ κατασκευασθεΐσαν μυστι
κήν κλίνην, ής τίνος τήν περιγραφήν καί τδ 
ιστορικόν δίδει έν πάση λεπτομερεία· άλλά μό
λις τελειόνει τδν λόγον, ή πιστή σύζυγος έκ τών 
σημάτων τούτων πάντα δισταγμόν καί αμφι
βολίαν πλέον άποβαλοΰσα, τρέχει μετά δακρύων 
πρδς τδν προσφιλή σύζυγον, ρίπτεται εις τόν 
τράχηλον αύτοΰ καί δίδει μετά εικοσαετή άπου- 
σίαν τδ πρώτον επί τής κεφαλής αύτοΰ φίλημα.

Και πάλιν δέ ό θείος ποιητής καί ανυπέρ
βλητος καλλιτέχνης δίδωσιν ήμΐν έν τή αύτή 
'Ραψφδία εις τέσσαρας μόνον στίχους έτέραν 
λαμπροτάτην εικόνα, τό τρυφερόν σύμπλεγμα 
τών άναγνωρισθέντων συζύγων παριστώσαν. Δέν 
τολμώμεν νά παραφράσωμεν τούς τέσσαρας τού
τους στίχους- διό παραθέτομεν αύτούς έν τή 
γνησία αύτών πρωτοτυπία ·
•Ω; φάτο, τή; δ’ αύτοΰ λύτο γούνατα καί φίλον ήτορ. 
σήματ’ άναγνούση; τά οι έμπεδα σίφραδ’ Όδυσσεύς· 
δακρύσασα δ’ έπειτ’ ίθύς δράμεν, άμφϊ δέ χεϊρας 
δειρή βάλλ’ Όδυσήΐ, κάρη δ’ εκυσ’ ήδέ προσηΰδα.

(Όδυσσ. ψ. 205—208.)

Άφίνοντες τούς εύτυχεΐς πλέον συζύγους 
νά άνακοινώσωσιν άλλήλοις τάς τοΰ πολυχρονίου 
αύτών χωρισμού πικρίας καί εις τήν θιξικάρδιον 
καί γραφικήν ταύτην θέσιν ν’ άπορροφήσωσι τήν 
άνέκφραστον ηδονήν, ήν δ ψυχολόγος ποιητής 
καί άκριβής γνώστης τών μυχαιτάτων πόθων 
τής άνθρωπίνης καρδίας πρός τήν ήδονήν έκείνην 
παραβάλλει, ήν αισθάνεται ό ναυαγός μετά τήν 
σωτηρίαν, καθ’ ήν στιγμήν ύπερνικήσας τούς 
κινδύνους τής θαλάσσης θέτει τδν πόδα έπί τής 
παραλίας
ώ; δ’ ότι δν άσπάσιος γή νηχομίνοισι φανήη 

δ»; άρα τή άσπαστος ίην πόσι; είσοροώση, 
δειρή; δ’ ουπω πάμπαν άφίετο πήχεε λευκώ.

(Αυτόθι 233—240.) 

έλθωμεν έπι τήν έξέτασιν τών συγκινητικών καί 
άπαραμίλλων έν τή άπερίττω και φυσική αύτών 
χάριτι δημωδών ήμών ασμάτων περί τοΰ παλι- 
νοστοΰντος συζύγου, ατινα έκ προοιμίων ήδη 
έθεωρήσαμεν ώς άπήχησιν τής 'Ομηρικής ποιή- 
σεως έπ! τής έθνικής ήμών φαντασίας καί 
Μούσης.

(’Επεται τό τέλος.)

ΟΙ ΧΡΗΣΜΟΙ
ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΡΧΑΙΟΙΣ ΡΩΜΑΙΟΙΣ.

(Μετά είκόνος, δρα σελ. 8.)

παρατεθειμένη είκών παριστά ενα τών 
συνήθων έν τή άρχαία 'Ρώμη μαντείων, 
έν ω προσήρχοντο πάσχουσαι γυναίκες, 

δπως συμβουλευθώσι τούς θεούς περί τής θερα
πείας αύτών. Τά μαντεία ταΰτα, διάφορα τών 
θρησκευτικών, τών ύπδ τήν έποπτείαν ιερέων 
εύρισκομένων, διηυθύνοντο συνήθως ύπδ γυναικών, 
αΐτινες προσποιούμενοι έκστασιν και εμπνευσιν 
θείαν συνεννοούντο πρδς τήν όπισθεν παραπε
τάσματος εύρισκομένην θεότητα και μετέδιδαν 
εις τούς ασθενείς τάς άλανθάστους συνταγάς 
και συμβουλάς πρός θεραπείαν αύτών — έννο- 
εΐται έπι πληρωμή. 'Ως έπι τδ πλεΐστον, και 
ώς τοΰτο συνέβαινε έν όλοις τοΐς μαντείοις, οί 
χρησμοί έδίδοντο σκοτεινοί, άσαφεΐς, διφορού
μενο·.· άλλ’ ό προληπτικός λαός ένόμιζεν δτι 
φωτίζεται αρκούντως καί προσήρχετο εις τά 
μαντεία μέ τήν στερεάν πεποίθησιν δτι θά άκούση 
τήν άλήθειαν. Τήν εύπιστίαν ταύτην τοΰ όχλου 
έξεμεταλλεύοντο λίαν έπιτηδείως άγύρται, οϊ- 
τινες πολλάκις και έδωροδοκοΰντο παρ’ άλλων 
έπιτηδειοτέρων αγυρτών, δπως χρησμοδοτήσωσι 
κατά τδ συμφέρον αύτών.

Τά μαντεία παρέλαβον οΐ 'Ρωμαίοι παρά 
τών Ελλήνων, ούτοι δέ παρά τών άρχαίων 
Αιγυπτίων, παρ’ οίς γνωστόν ήτο και διάσημου 
τό μαντείου τοΰ Διός Άμμωνος έυ τή βάσει τοΰ 
Σιοά. Τδ πρώτον έν ' Ελλάδι ίδρυθέν μαντείαν 
ήτο το τοΰ Διός έν Δωδώνη, ένθα οί χρησμοί 
έξήρχοντο άπδ ΐεράς δρυός, έν τω θορύβφ τής 
όποιας ήκούετο ή φωνή τοΰ θεού. Ήδη έν τοΐς 
έ'πεσι τοΰ 'Ομήρου άναφέρεται τδ αρχαιότατου 
τοΰτο μαντείου, τοΰ όποιου ή σύστασις άνάγεται 
κατά τινας τών Ελλήνων συγγραφέων εις τάς 
Θήβας τής Αίγύπτου. Άπόδειξις ότι τδ μαν
τείου τής Δωδώνης έβασίζετο έπι άγυρτεία είναι 
δτι γραΐαι γυναίκες και ιερείς κατώρθουν διά 
διαφόρων μέσων νά ποοκαλέσωσι θορύβους ομοι
άζοντας πρός τδν θόρυβον τών σειομένων φύλ
λων τής δρυός ή τής ρεούσης πηγής καί έκ τών 
θορύβων τούτων έξήγουν τούς χρησμούς. Έπι 
πολλούς αιώνας διετηρήθη ή σπουδαιότης τοΰ 
μαντείου τούτου, μέχρις ού έν έτει 219 πρ. Χρ. 
ό Αίτωλός στρατηγό; Δορίμαχος έλεηλάτησε τδ 
μαντεΐον, δπερ βαθμηδόν παρήκμασεν. Έκ τών 
γνωστότερων μαντείων ήσαν καί τδ τοΰ Απόλ
λωνος έν Δελφοΐς, τά τοΰ Διός ένΉλιδι, ’Ολυμ
πία καί Κρήτη κ. άλ.

Οί 'Ρωμαίοι είχον επίσης άρχαία μαντεία, 
ών τδ κυριώτερον ήτο τδ τής Κυμαίας Σιβύλ- 
λης, ήτις κατά τήν παράδοσιν έπρότεινε τώ 
ρωμαίιυ βασιλεΐ Ταρκυνίω Σουπέρβω πρδς άγο- 
ράν εννέα κυλίνδρους (libri sibyllini), έν οίς 
περιείχοντο οί χρησμοί αύτής. Επειδή δέ ό 
βασιλεύς εύρε τήν τιμήν ύπερβολικήν, ή Σίβυλλα 
δργισθεΐσα έρριψε τούς εξ κυλίνδρους εις τδ πΰρ, 
ώστε ό βασιλεύς ήναγκάσθη νά πληρώση διά 
τούς τρεις ύπολειπομένους κυλίνδρους τήν δι’ ό
λους αίτηθεΐσαν τιμήν. Οί τρεις ούτοι κύλιν
δροι, οί περιέχοντες τούς χρησμούς τής Σιβύλλης, 
έφυλάττοντο ώς ιερόν κειμήλιον έν τώ ναω τοΰ 
Καπιτωλίου ύπό τήν επιτήρησιν ιδίας έπιτροπής 
έξ ιερέων, συγκείμενης έν άρχή μέν εκ δύο 
μελών, άπδ τοΰ έτους 387 πρ. Χρ. έκ δέκα 
και άπδ τών χρόνων τοΰ Σύλλα έκ δεκαπέντε 
μελών. Τά βιβλία ταΰτα δέν ήρωτώντο είμή 
κατόπιν άδειας τής γερουσίας. Έν έτει 83 
πρ. Χρ. οί χρησμοδόται ούτοι κύλινδροι έγένοντο 
όμοΰ μετά τοΰ ναού παρανάλωμα τοΰ πυρός· 

ευθύς άπεστάλησαν άγγελιαφόροι εις δλας τάς 
χώρας, ιδίως δέ εις τήν μικράν Ασίαν, πρδς 
εΰρεσιν τοιούτων χρησμών, και ούτως άπετε- 
λέσθη ή δευτέρα αύτών Συλλογή, ήν δ Αύγου
στος ύπέβαλεν εις αύστηράν έξέτασιν, βπως έξο- 
βελισθή έξ αύτών παν τδ ύποπτον και ύποβολι- 
μαΐον. Οί ούτω καθαρισθέντες κύλινδροι κατε- 
τέθησαν έν τφ έν Ρώμη ναω τοΰ Απόλλωνος, 
ένθα διετέλουν άντικείμενον σεβασμού μέχρι τοΰ 
Ε'. μ. Χρ. αίώνος, δτε δ στρατηγός Στιλίχων 
διέταξε τήν έξαφάνισιν αύτών.

Καί ταΰτα μέν έν συνάψει περί τών θρησκευ
τικών χρησμών. Είπομεν δέ άνωτέρω ότι ύπήρ- 
χον μαντεία διάφορα, ήττονος βεβαίως σημα
σίας, διευθυνόμενα ύπδ λαϊκών, καταγώγια απά
της καί καθαράς άγυρτείας. Έν ω τά θρησκευ
τικά μαντεία πολλάκις έδίδασκον αισθήματα 
εύγενή καί ύψηλά, ύπέκαιον τδν πατριωτισμόν, 
ένίσχυον τάς έναρέτους πράξεις, τά ιδιωτικά 
μαντεία άπέβλεπον σχεδόν άποκλειστικώς εις 
ιδιωτικά; υποθέσεις, εις αντεκδικήσεις άτομικάς, 
εις συμφέροντα μικροπρεπή · έκαλύπτοντο πρδς 
τοΰτο διά μυστηριώδους σκότους και άπήντων 
εις τάς ερωτήσεις διά διφορουμένων φράσεων. 
Πολλάκις μετεχειρίζοντο οί αισχροκερδείς μάν
τεις γυναίκας ύστερικάς καί έπιληπτικάς, αΐτινες 
δήθεν διετέλουν έν σχέσεσι πρός τά ύπερφυσικά 
πνεύματα, σχεδόν ώς σήμερον πράττουσιν οί 
πνευματισταί, ών δλόκληρος ή τέχνη συνίσταται 
εις τήν άπάτην καί τήν άργυρολογίαν.

Έν τή είκόνι ήμών παρίσταται μία τοιαύτη 
σκηνή. Περί τήν αίθουσαν κάθηνται γυναίκες 
πάσχουσαι, έλθοΰσαι νά συμβουλευθώσι τδν χρη
σμόν· έν τώ προσώπω αύτών είναι άπεικο- 
νισμένη άφ’ ένδς μέν ή άθυμία καί δ φόβος, 
άφ’ ετέρου δέ ή πεποίθησις, ήν έχουσιν εις τάς 
απαντήσεις τή; θεότητο;, ας περιμένουσι νά 
λάβωσι διά τής παρά τδ παραπέτασμα ίστα- 
μένης γυναικός, ήτις έρωτα τήν κεκρυμμένην 
θεότητα. Ή έκφραστική αύτη είκών είναι έρ
γον 7 Αγγλου ζωγράφου τοΰ J. W. Waterhouse, 
δστις κέκτηται πολλήν φήμην καί τοΰ όποιου 
αί εικόνες μεγάλω; έλκύουσι τήν προσοχήν τοΰ 
κοινού έν ταΐς διαφόροις έκθέσεσιν.

Έν τέλει δέ δφείλομεν νά προσθέσωμεν δτι 
καταλυθείσης τής άνεξαρτησίας τής Ελλάδος, οί 
χρησμοί άπώλεσαν τήν προτέραν αύτών σημα
σίαν, μέχρις ού έπί Θεοδοσίου καταστραφέντων 
τών ναών τών χρησμοδοτών θεών, κατελύθησαν 
διά παντός καί τά μαντεία.

Περί μαντείων καί χρησμών έγράφησαν πολλά 
και ποικίλα ύπδ τών περί άρχαιότητος γραψάν- 
των· τό σύγγραμμα δμως, δπερ δικαίως θεω
ρείται ώς τδ άοιστον πάντων εις τδ είδος του, 
είναι τδ έν έτει 1818 έν Παρισίοις τδ πρώτον 
έκδοθέν "Περί τών χρησμών τών άρχαίων’ ύπο 
τοΰ Κλαβ'.έ, άνδρός κατατοίψαντο; άπαντα σχε
δόν τδν βίον του εις τάς μελέτας ταύτας. Εύ- 
χής έργον είναι και οί παρ’ ήμΐν λόγιοι νά 
μελετήσωσι τδ ένδιαφέρον τοΰτο ζήτημα, τδ 
όποιον πολλά τής άρχαιότητος ήμών δύναται 
νά διαφώτιση.
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ΜΙΑ ΑΚΡΟΑΣΙΣ ΠΑΡΑ ΤΩι ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙ 

ΟΝΩΡΙΩι.

(Μετά είκόνος, Ζρα οελ. 8.)

K
jSjAKON είναι ό άνθρωπος έστερημένος 

πνεύματος, δ αδρανής και αφιλότιμος · 
πλήν αληθές δυστύχημα είναι δταν τά 

ελαττώματα ταΰτα έχη ήγεμών προωριομένος 
νά διοίκηση χώρας και νά άρχη λαών, διότι 
τότε ούτε έθνική φιλοτιμία δύναται νά ύπάρχη, 

ούτε εύημερία τής χώρας. Κατά τοΰτο τά συν
ταγματικά πολιτεύματα είναι ευεργετικά, διότι 
έν κράτει συνταγματικό» πολύ δλιγώτερον επη
ρεάζει τά πράγματα ό νους τοΰ ήγεμόνος. Γοι- 
οΰτος ήγεμών αδρανής, αφιλότιμος καί δλως 
ανίκανος εις τδ διοικεΐν ήτο ό Όνώριος, ό 
υίδς τοΰ αύτοκράτορος Θεοδοσίου Α'., ό εν έτει 
395 μ. Χρ. κληθείς μετά τδν θάνατον τοΰ πα- 
τρός του είς τδν θρόνον τοΰ δυτικού ρωμαϊκού 
κράτους. Κατ’ άρχάς ό Όνώριος είχε τήν πρω- 
τεύουσάν του έν Μεδιολάνοις, άπδ δέ τοΰ έτους 
403 έν 'Ραβέννη. Ό άνίκανος καί αδύνατος 
ούτος ήγεμών είχε κηδεμόνα άνδρα δραστήριου 
και γενναΐον, τδν Στιλίχωνα, δστις έκράτει τάς 
ήνίας τού κράτους μετά συνέσεως καί εκτάκτου 
δυνάμεως, δστις έν μέν ’Αφρική κατέστειλεν επι
κίνδυνον στάσιν, έπιτυχώς επολέμησε τδν Άλά- 
ριχον έν Έλλάδι καί ’Ιταλία καί έν γένει συ- 
νετέλει είς τήν αξιοπρέπειαν τής χώρας· άλλ’ ό 
Στιλίχων έπεσεν έν έτει 408 θύμα αίσχράς ρα
διουργίας, καί έκτοτε πάντες οί έχθροί τοΰ 
Όνωρίου έλαβον υπεροχήν, καί μία κατόπιν τής 
άλλης άπεχωρίσθησαν αί έπαρχίαι. Ό Όνώ
ριος άπέθανεν έν έτει 423, καί ή ιστορία 
αναφέρει αύτδν ώς ένα τών άνικανωτέρων 
ήγεμόνων, οιτινες έκάθησαν έπί θρόνου. Έν 
ω τδ κράτος του πανταχόθεν ήπειλεΐτο ΰπδ 
έχθρών αγρίων καί έπιχειρηματιών, έν ω άνά 
πάσαν στιγμήν ήρχοντο έξ δλων τών έπαρχιών 
κακαί ειδήσεις, έν φ τδ σκήπτρόν του εμενεν 
έν τή χειρί αυτού ράβδος ή μάλλον είπεΐν κά
λαμος ασθενής, δ αύτοκράτωρ ούτος κατεγίνετο 
είς τά προσφιλή αύτφ πτηνά, μεθ’ ών δι όλης 
τής ήμέρας διεσκέδαζεν. Καί έν ταΐς έπισήμοις 
έτι άκροάσεσιν, έν αϊς έδέχετο ή στρατηγούς, 
ή πολιτικούς άνδρας ή καί ξένους πρεσβευτές, 
δ αδρανής ήγεμών έκάθητο νωχελώς έπί τού 
θρόνου, τδ βλέμμα έχων προσηλωμένον έπί τών 
πτηνών του, τά όποια περιεφέροντο έλεύθερα 
έν τή αιθούση, έπί τών πολυτελών ταπήτων καί 
έπί τών κεχρυσωμένων κοσμημάτων καί τών 
πολυτίμων σκευών. Τοιαύτην άκρόασιν παριστα 
ή παρατεθειμένη είκών. Οί προσερχόμενοι είς 
άκρόασιν τοΰ αύτοκράτορος είναι οί κήρυκες οί 
άγγέλλοντες αύτώ τάς προόδους τ»ΰ Άλαρίχου 
καί τήν άνακήρυξιν άλλου ήγεμόνος έν Βρεταν- 
νία. Καί δμως ένώπιον τοιούτων σοβαρών ει
δήσεων δ Όνώριος κάθηται αδιάφορος ούτε 
άκούων ούτε προσέχων άλλο τι ή τάς φωνάς 
καί τάς πτήσεις τών άγαπητών του πτηνών, τά 
όποια ήσαν οί άληθεΐς άρχοντες έν τή Αύλή 
έκείνη. Καί δμως ό Όνώριος ήτο υίδς άνδρδς 
μεγαλεπηβόλου, άνδρδς οοξάσαντος τήν χώραν 
του καί άποδείξαντος πόσην ίσχύν έχει δ νοΰς 
τού άνθρώπου, δταν ήναι νούς ύγιής.

ΝΟΥΒΙΑ ΟΠΩΡΟΠΩΛΙΣ.

(Μετά εϊκόνος, δρα σελ. 9.)

Δ
ΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΕΣ σήμερον εικόνα λίαν έπι- 

τυχή καί καλλιτεχνικήν νέας δπωροπώ-

Κλιδος έκ Νουβίας, κρίνομεν έπίκαιρον νά 
είπωμεν ολίγα τινά περί τής δλίγον έτι γνω
στής χώρας ταύτης, καθότι έσχάτως ένεκα τής 
έκστρατείας τών Άγγλων συχνάκις έν τφ τύπφ 
λόγος γίνεται περί αύτής.

Ή Νουβία περιλαμβάνει τήν ύπδ τήν κυ
ριαρχίαν τού άντιβασιλέως τής Αίγύπτου κει- 
μένην χώραν, τήν έκτεινομένην άπδ τοΰ καταρ
ράκτου τοΰ ’Ασσουάν πρός βορράν μέχρι τής 
έρημου τοΰ ανατολικού Σουδάν πρδς νότον (ήτοι 
σχεδόν μέχρι Χαρτούμ), καί άπδ τής παραλίας 
τής Έρυθράς θαλάσσης μέχρι τής λιβυκής έρη
μου πρδς ουσμάς. Ή έκτασις τής Νουβίας 
είναι 8641/2 χιλιάδων τετρ. χιλιομέτρων καί 
ό πληθυσμός αύτής ανέρχεται κατά τούς άκρι- 
βεστέρους υπολογισμούς είς εν έκατομμύριον 
ψυχών. ’Από μεσημβρίας πρδς βορράν διασχίζει 
ό Νείλος τήν χώραν έν καμπή έχούση τδ σχήμα 
τού λατινικού Σίγμα· τήν μεσημβρινήν άκραν 
τής καμπής ταύτης αποτελεί ή έρημος Βαγι- 
ούδα, τήν δέ βόρειον ή νουοική έρημος. Δι’ αύ
τής άγει δ δρόμος ό άπδ Κορόσκου είς Άβοΰ- 
Χαμέδ. Τδ πλεϊστον τής χώρας είναι έρημον, 
μόνον αί οχθαι τοΰ Νείλου είναι καλλιεργήσιμοι 
καί έχουσι στερεούς κατοίκους, έν φ οί άλλοι 
είναι τδ πλεϊστον νομάδες. 'Η έρημος φθάνει 
πολλάκις μέχρι τών οχθών τού ποταμού, άφί- 
νουσα μόνον στενήν λωρίδα γής καλλιεργησίμου. 
Έν τή έπαρχία όμως τής Δογγόλης έκτείνεται 
εύφορος πεδιάς, 220 χιλιομέτρων μήκος έχουσα. 
Τά κυριώτερα προϊόντα είναι φοίνικες, καί αρα
βικόν κόμμι, ών ζωηρά γίνεται εξαγωγή.

Μεταξύ τών διαφόρων φυλών τής Νουβίας, 
καλούνται ιδίως Νούοιοι οι κατοικοΰντες τήν 
πεδιάδα τοΰ Νείλου άπδ ’Ασσουάν μέχρι Κο
ρόσκου. Κατά τήν λαλουμένην γλώσσαν διαι
ρείται ό λαός ούτος είς δύο φυλάς, Κενούζη 
καί Μαχάση, ών ή μέν πρώτη κατοικεί άπδ 
τοΰ πρώτου Καταρράκτου μέχρι Δογγόλης καί 
Κορόσκου, ή δέ δευτέρα άπδ Ίβρίμ μέχρι Βαδι- 
Χάλφα, Σουκκώτ καί Μαχάς.

'Η λέξις Κενούζη ευρεται έν τή αρχαία 
αιγυπτιακή λέξει to kens, δι’ ής έν ταΐς ίερο- 
γλυφικαϊς έπιγραφαΐς καλείται ή άνωθεν τού 
’Ασσουάν χώρα. Έκ τούτου καί έκ τής δια
λέκτου τών Νουβίων, ήτις έχει μεγάλην ομοιό
τητα πρδς τήν διάλεκτον τών Μαύρων, τών πρδς 
νότον τοΰ Κορδοφάν οίκούντων, δέν έξάγεται, 
ώς τινες διατείνονται, δτι οί σημερινοί Νούοιοι 
είναι οί άπόγονοι τών άρχαίων Αιγυπτίων ■ 
άλλ’ είναι γνήσιος λαός τής ’Αφρικής. Πρώτος 
δ Ερατοσθένης άναφέρει τούς Νούβας ώς μέγα 
έθνος, το όποιον κατοικεί πρδς δυσμας τοΰ Νεί
λου· ό Πτολεμαίος διακρίνει τούς Νούβους τής 
λιβυκής έρημου καί τούς Νούβας πρδς άνατολάς 
τού Νείλου. Ό δέ Προκόπιος αναφέρει, δτι ό 
'Ρωμαίος αύτοκράτωρ Διοκλητιανδς παρεχώρησε 
κατά τά τελευταία έτη τής γ'. μ. Χρ. έκατον- 
ταετηρίδος είς τήν νομάδα φυλήν τών Νουβα- 
τών, τήν έχουσαν τάς βοσκάς της είς τά πέριξ 
τής μεγάλης όάσεως, δλην τήν κοιλάδα τοΰ 
Νείλου άνωθεν τής Συήνης (σημ. ’Ασσουάν), 
δπως προφυλάττη τήν Αίγυπτον άπδ έπιδρομών 
ληστρικών φυλών. Περί τά μέσα τής Ε'. έκα- 
τονταετηρίδος οί Νουβάδαι ούτοι είσέβαλον εις 
τήν άνω Αίγυπτον καί κατά τήν Στ', εκατον
ταετηρίδα ίδρυσαν ύπδ τον βασιλέα Σίλκον μέγα 
βασίλειον έκτεινόμενον μέχρι τής λίμνης Με- 

ρόης καί τής ’ Αβυσσινίας. ’Από τού έκτου ήδη αί- 
ώνος είσέουσεν ό χριστιανισμός παρά τοΐς Νου- 
βίοις, καί τδ κράτος αύτών κατέστη ισχυρόν καί 
άνθηρόν. Ό ίήγεμών αύτών κατωκει έν Δογ
γόλη, τάς δέ διαφόρους έπαρχίας διώκουν τοπο- 
τηρηταί. Τδ χριστιανικόν τούτο βασίλειον τών 
Νουβίων ήκμαζεν άπδ τής έβδομης μέχρι τής 
δέκατης τετάρτης έκατονταετηρίδος · πλεΐστοι 
δσοι Ναοί καί μοναί έκτίσθησαν κατά τδ διά
στημα τοΰτο έν Δογγόλη, ών τά έρείπια σώ
ζονται μέχρι σήμερον. ’Από τοΰ ιδ'. αίώνος τδ 
νουβικδν κράτος ύπέκυψε βαθμηδόν είς τήν αύ- 
ξανομένην έπιρροήν τών ’Αράβων, καί έν έτει 
1820 ή Νουβία κατεκτήθη όριστικώς παρά τοΰ 
’Ισμαήλ πασά, υιού τοΰ Μεχεμέτ Άλή τής 
Αίγύπτου. ’Έκτοτε άνήκει είς τήν Αίγυπτον.

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΚΑΑΑΒΡΟΓ.

Διήγημα Βίκτωρ ος Κατουάλύη.

Μετάφρασις Δ. I. Καραγιαννάκη.

(Συνέχεια.)
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ΜΕΘΑ άκριοώς περί τά τέλη τού έτους 
1798, δτε οί Γάλλοι είσήλθον είς τήν 
Νεάπολιν. Ό Φρά Διάβολος είχεν δνο- 

μασθή ταγματάρχης δλίγφ πρότερον καί μετά 
τήν κατά τήν αρχιερατικήν περιφέρειαν έναντίον 
τών Γάλλων μάχην, ής μετέσχεν, έπανελθών 

είς τδ βασίλειον συχνάς έποίει τάς κατά τών 
δημοκρατικών έκστρατείας, πολλάκις καί μέχρι 
τών τειχών τής πρωτευούσης.

Δέν είχε λησμονήσει τήν ’Αγγελικήν καί 
κατορθώσας νά λάβη τδν άνώτερον στρατιωτικόν 
βαθμόν, άνυπομόνως περιέμενε νά τήν κάμη σύ
ζυγόν του. Βοηθόν ισχυρόν είχεν έν τω δια- 
βοήτφ Σπετάλη, περί ού Οέλομεν είπει δλίγας 
λέξεις. Ό ’Ιάκωβος Σπετάλης, υιός χωρικού έκ 
Βοργέτου παρά τό Πάνορμον, είχε τήν ήλικίαν 
τοΰ Φρά Διαβόλου. Φύσει ποταπός είχε κατορ
θώσει, κηρύσσων εαυτόν εχθρόν τών Γάλλων καί 
τών περί αύτού'ς, νά διορισθή δικαστής έν τφ 
Δικαστηρίφ τού Πανόρμου, άμα ώς ό βασιλεύς 
ήθελε καταφύγει έκεΐ έκ Νεαπόλεως, καταλη- 
φθείσης ύπδ τών νικηφόρων δημοκρατικών οπλών. 
Πριν δέ οί Γάλλοι έγκαταλείψωσι τήν Νεάπολιν, 
αύτός άπεσύρθη είς τήν νήσον ΓΙροκίδαν, ένθα, 
ύπδ τήν προστασίαν τού άγγλικοΰ στρατού, στή- 
νων άγχόνας καί περικυκλούμενος ύπό δημίων, 
δέν άφήκε νά παρέλθη ήμέρα χωρίς νά μή 
χυθή αίμα, μή έπιτρέπων είς τά θύματα τής 
αιμοχαρούς μανίας του ούτε καν νά ύπερασπι- 
σθώσι, φρλακίζων μάλιστα καί τούς πειρωμένους 
νά μαρτυρήσωσι περί τής άθωότητος αύτών. Η 
άνθρωπίνη αυτή ύαινα, ό Σπετάλης, δστις μετά 
τού καρδιναλίου 'Ρούφφου καί τών άλλων φα
νατικών έμόλυνε δι’ άδελφικού αίματος τάς με
σημβρινός έπαρχίας, είχε καταστή είς τών έν- 
θερμοτέρων ύπερασπιστών τού ληστού, πρός δν 
ού μόνον τδν στρατιωτικόν βαθμόν έπρομήθευσεν, 
άλλά καί ύπεσχέθη τιμάριον έν Βασιλικάτη καί 
τδν τίτλον τού κόμητος άν τά στρατεύματα τών 
Βουρβώνων ήθελον νικήσει έν τή χερσονήσφ. 
Γινώσκων δέ, δτι ό πρίγκηψ Γουϊσκάρδος ήν 
λίαν άφωσιωμένος είς τήν βουρβωνικήν αύλήν, 
ό Φρά Διάβολος έφίστατο παρά τφ Σπετάλη, 
ΐνα πρός τόν τίτλον τού κόμητος έπιτύχη καί τήν 
χείρα τής ’Αγγελικής, ής ό πρίγκηψ ήτο καί 
θείος καί κηδεμών.

έγώ εϊχομεν συνδέ- 
πάντοτε μαζύ. Ή 
Φιλαγγέρη καί τά

Έν άλλη έποχή καί ύπό άλλας περιστάσεις 
τοιαΰται προτάσεις τού ταγματάρχου ληστοΰ θά 
άπωθοΰντο καί ύπδ τής Αύλής. Τότε δμως οι 
καιροί ήσαν έναντίοι τών Βουρβώνων και οι 
όπαδοί των άνεγνώριζον έν τφ Φρά Διαβόλφ 
βραχίονα ισχυρόν, ικανόν νά έπιβοηθήση τό ερ- 
γον τής παλινορθώσεως, οσάκις θά εΰρισκεν έκεΐ 
τό ατομικόν συμφέρον. Διά τούτο δταν ό Σπε
τάλης έξεδήλωσε τάς έπιθυμίας τοΰ Φρά Δια
βόλου πρδς τό ύπουργεΐον, κατ’ άρχας εμεινε 
τοΰτο έν άμηχανία, κατέληξεν δμως δηλώσαν 
δτι ΐνα μή άπολέση σύμπραξιν τοσούτφ ίσχυράν 
δέν ήδύνατο ή νά τόν ύποστηρίξη είς τοΰτο αύ
τοΰ τδ σχέδιον.

Ούτως ή τύχη τής δυστυχούς ’Αγγελικής, 
δτε τά τού πολέμου ήσαν εύνοϊκά τοΐς Βουρ- 
βώνοις, θά συνεδέετο διά παντός πρός τδν Φρά 
Διάβολον, καί ή εόγενής έκείνη ψυχή, ένεκα 
μιας έκ τών μάλλον άναξίων άνθρωπίνων περι
πλοκών, θά έθυσιάζετο είς τδν μάλλον διαβόητου 
τής Ιταλίας ληστήν. —

** *

Ό Δόν Λουδοβίκος καί 
σει στενήν φιλίαν εΐμεθα 
ύποστήριξις τοΰ μαρκησίου 
έκ τοΰ χρωστήρός μου κέρδη μοί έπέτρεπον νά 
διάγω βίον άν ούχί πλούσιον, τούλάχιστον δμως 
ήσυχον. "Οθεν ού μόνον ό Δον Λουδοβίκος, 
άλλά καί άλλοι τής άριστοκρατίας τής Νεαπό
λεως νέοι έζήτουν τήν γνωριμίαν μου. Ή 
άγάπη, ήν μοι έδείκνυεν ό Δον Λουδοβίκος, 
μ’ ένεθάρρυνεν ήμέραν τινά νά τφ εξομολογηθώ 
τδν δεσμόν τοΰ έρωτος, δστις μέ συνέδεε πρδς 
τήν ’Αγγελικήν. Κατ’ άρχάς έξεπλάγη, είτα 
δμως μοί έδήλωσεν δτι, άν καί έγώ ούδέν είχον 
καί ή ’Αγγελική ήτο ή μόνη κληρονόμος με
γάλης περιουσίας, ή ένωσίς μας δέν τφ έφαί- 
νετο πράγμα άδύνατον. Αί λέξεις αύται μ’ ένε- 
θάρρυναν πολύ, καί πολλάκις δι’ αύτοΰ μοί έπε- 
τρέπετο νά βλέπω τήν ’Αγγελικήν μεταβαίνων 
είς τό μέγαρον τού πρίγκηπος.

Πόσον ωραίος, πόσον προσφιλής μοί έφαί- 
νετο τότε ό βίος! Όποιαν άνθηράν καί γελό- 
εσσαν εικόνα μοί ’παρουσίαζε τότε τδ μέλλον! 
Καί δμως έν τοιαύτη διατελών ευτυχία, ήσθα- 
νόμην σχεδόν τύψιν συνειδότος, δτι ήνοιξα τήν 
καρδίαν μου είς τήν ’Αγγελικήν.

'Ημέραν τινά μανθάνω δτι πλοΐον έκ Σικε
λίας προερχόμενον καί προσορμισθέν ού μακράν 
τής Άμάλφης είχεν αποβιβάσει έκατοντάδα αν
θρώπων· δτι άναπετάσαν τήν βασιλικήν σημαίαν 
διήγειρε τδν λαόν τών χωρίων κατά τών Γάλ
λων καί τών τούτοις όμοφρονούντων. Αί όδοί 
άπεκλειοντο, οί κώδωνες τών χωρίων έκρούοντο 
και άπδ τών όρέων καί τών κοιλάδων έσπευδον 
θαρραλέοι οί πολΐται. Αίφνης τάγμα Γάλλων, 
άναχωρήσαν κατεσπευσμένως έκ Νεαπόλεως, 
επέρχεται μετά δύο πυροβολαρχιών. Ό στρα
τός τών τολμηρών προμάχων περιεκυκλώθη, 
ηττήθη, και πεσόντων πολλών παραδίδονται οί 
λοιποί, δλίγων μόνων κατορθωσάντων νά δια- 
φύγωσι τήν αιχμαλωσίαν.

Τό συμβάν τούτο διαδοθέν μετ’ δλίγον έν 
Νεαπόλει κατεφόβισε τούς πάντας, ιδίως δέ τάς 
άριστοκρατικάς οικογένειας, διότι καί μεταξύ 
τών πεσόντων ήσαν πολλοί εύπατρίοαι, καί έκ 
τών αίχμαλωτισθέντων οί πλεΐστοι θά κατεδι- 
καζοντο είς τδν διά τουφεκισμού θάνατον. 'Η 
περιέργεια μέ ώθησε νά ζητήσω λεπτομερεστέρας 
πληροφορίας περί τού επεισοδίου τούτου· δυ
στυχώς αί πληροφορίαι ήσαν θλιβερώταται· με
ταξύ τών φονευθέντων ήτο καί ό μεγαλείτερος 
μου αδελφός.

Έάν κατ’ άρχάς εξεπλάγην, μαθών δτι ό 
άδελφός μου είχεν έγκαταλείψει τδν γέροντα 
πατέρα ΐνα έκτιθέμενος είς προφανείς κινδύνους 
δράμη είς βοήθειαν μοναρχίας, άναξίας δλως 
τοιούτου ήρωϊσμοΰ, κατόπιν δμως θαυμάζων τό 
θάρρος αύτοΰ βαθυτάτην ήσθάνθην έπί τφ θα- 
νάτφ αύτοΰ θλΐψιν. ’Αληθές, δτι δέν έζησα 
παρ’ αύτφ 'ή βραχύν χρόνον καί τόν έθεώρουν 
πάντοτε αίτιον τής δυστυχίας μου. Άλλ’ ό 
πάσαν πληγήν θεραπεύων χρόνος καί ή σκέψις 
δτι, έπί τέλους, αύτός ήτο άκουσίως τών δεινών 
μου αίτιος μέ έπεισαν νά τδν συγχωρήσω, καί 
τδν είχον συγχωρήσει άπδ καρδίας. Προετι- 
θέμην μάλιστα, άν ποτέ ή κατάστασίς μου έβελ- 
τιούτο, ν’ άποσυρθώ είς τήν πατρίδα καί νά 
συνδιαλαγώ ού μόνον μετ’ αύτοΰ άλλά καί μετά 
τοΰ πατρός μου, τάς άδικίας τοΰ όποιου είχον 
προ πολλού λησμονήσει. Επομένως ομολογώ 
έν πάση ειλικρίνεια, δτι ό άπρόοπτος έκεΐνος 
θάνατος, δστις θά έλύπησε τόσφ τδν πατέρα 
μου, μέ άνήρπασεν αίφνης άπό τού ποιητικού 
κόσμου, έν φ έως τότε εζων, ΐνα μέ ρίψη άπο- 
τόμως είς τήν βαρυθυμίαν. Ήσθάνθην άπαξ έτι 
τδ μέγα έκεΐνο κενόν τής καρδίας, δπερ ήσθα- 
νόμην έπί τοσαύτα έτη, μέχρι τής ήμέρας 
καθ’ ήν έγνώρισα τήν ’Αγγελικήν, καί έπείσθην 
δυστυχώς, δτι ή εύτυχία δέν ήτο άνθος τού 
κόσμου τούτου.

Μέ ψυχήν περίλυπον έστρεψα τά βήματά 
μου πρδς τδ μέγαρον τοΰ πρίγκηπος Γουϊσκάρ- 
δου, ΐνα τφ διηγηθώ τό συμβάν, άλλ’ ό πρίγκηψ 
είχεν αναχωρήσει τήν προτεραίαν διά Σορρέντον. 
Διηγήθην έπομένως τό γεγονός είς τήν πριγκή- 
πισσαν, τδν Δόν Λουδοβίκον καί τήν ’Αγγελικήν, 
ήτις φύσει άγαθή συνεμερίσθη τήν λύπην μου 
"Οτε δέ έμεινα μόνος μετ’ αύτής.

— Άναχώρησον άμέσως, μοί είπε· κατά 
τήν θλιβεράν ταύτην στιγμήν ό πατήρ σου θά 
έχη υπέρ ποτέ άνάγκην τής παρουσίας σου. 
Σκέφθητι δτι είνε γέρων καί δτι ό αιφνίδιος 
τοΰ άδελφοΰ σου θάνατος, έάν άνακοινωθή αύτώ 
άποτόμως, δύναται νά γείνη αίτιος νέας συμ
φοράς.

Ούδέν τή άνέφερον περί τοΰ συνοικεσίου 
ήμών· τή έδωκα δμως νά έννοήση δτι κατά τήν 
έκ Νεαπόλεως επιστροφήν μου θά έζήτουν παρά 
τοΰ μαρκησίου τήν χεΐρά της.

Άνεχώρησα τήν αύτήν ήμέραν μέ τήν αύτήν 
τής ψυχής ταραχήν, ήν έδοκίμασα δτε ώδηγήθην 
εις τήν μονήν. Μυρίαι μέ άνησύχουν σκέψεις· 
ό έν τω ανθεί τής ήλικίας άφαρπασθείς άδελφός 
μου, τδ γήρας τού πατρός μου, ή δυστυχής νεό- 
της μου σβεσθεΐσα άθλίως έν τώ πόνφ καί τή 
έρημία. Μόνος ευρισκόμενος έν τή άμάξη ήρ- 
χισα νά κλαίω· είχον τόσην άνάγκην δακρύων!

Έν τοσούτφ ή άπρόοπτος ειδησις τοΰ θανά
του τοΰ άδελφού μου είχεν ήδη διαδοθή εις 
τήν πατρίδα μου· οιηγήθη αύτήν είς τών συνο- 
πλιτών του, δστις είχε κατορθώσει νά διαφύγη. 
Ό γνωρίζων τί είνε έν μικρά τινι κωμοπόλει ή 
πρώτη αύτής οικογένεια, εύκόλως θά έννοήση 
όποιαν έκπληξιν ή ειδησις έπροξένησεν ού μόνον 
έν τφ πατρικφ μου οΐκφ άλλά καί καθ’ άπασαν 
τήν πόλιν. Ή ταραχή ήτο γενική· ήτο ώσεί 
κοινή συμφορά. Έπιστεύετο σύν τοΐς άλλοις 
δτι ό οίκός μας ήδη παρά ποτέ ήτο έκτεθει- 
μένος καί δτι άποθανόντος καί τοΰ πατρός μου, 
ή κυβέρνησις τοΰ βασιλέως θά έδήμευε τήν πε
ριουσίαν. Ταΰτα πάντα έμαθϋν κατόπιν παρά 
τού άρχιερέως, δστις ήτο φίλτατος τής οικο
γένειας μας.

Έν τφ μόνφ τής κωμοπόλεως φαρμακείφ, 
ένθα συνήρχοντο καθ’ εσπέραν οί προεξάρχοντες, 
ό ιατρός, δύο δικηγόροι, ό συμβολαιογράφος, ό 
άρχιερεύς, μόνον περί τοΰ συμβάντος έκείνου 
έγίνετο λόγος, τοΰ βυθίζοντος είς βαθύ πένθος 
μίαν τών πρώτων τού βασιλείου οικογενειών. 
Περί εμού, φυσικφ τφ λόγιο, ούδείς άκόμη έσκέ- 
πτετο, διότι ούδείς έγίνωσκε πού εόρισκόμην. 
Ήτο γνωστόν μόνον, δτι άπδ τής Κοζέττας εί
χον έλθει έν σπουδή δύο έξάδελφοι τοΰ πατρός 
μου και δτι έν τφ μεγάρφ έγίνετο συζήτησις 
περί τής διαδοχής.

Ό κόμης Γουλιέλμος, ό άδελφός μου, είχε 
πράξει άριστα κατά τδν άρχιερέα, προσφέρω* 
τδν βραχίονά του ύπέρ τής πίστεως καί τού 
θρόνου. — "Έάν άπέθανε, συνεπέρανεν, είνε 
σημεΐον δτι ό θεός ούτως ήθέλησεν.” Άλλ’ ό 
ιατρός καί είς τών δύο δικηγόρων δέν συνεφώ- 
νουν πρδς τοΰτο·

— ’Άνθρωπος, δστις είνε ή μόνη έλπίς με
γάλου οίκου έχει άλλα καθήκοντα, έλεγεν ό 
ιατρός, καί νομίζω δτι ή άληθής θέσις τοΰ κό
μητος Γουλιέλμου θά ήτο παρά τφ γέροντι μαρ- 
κησίφ.

— Ναι, προσέθετεν ό δικηγόρος Γιαννίκολας, 
ώφειλε ν’ άγαπα περισσότερον τήν ζωήν του, 
ΐνα έξασφαλίση μάλιστα τήν διαδοχήν οίκου έπι- 
φανοΰς τοσοΰτον. Νά καταστραφή αίφνης ή πι- 
θανότης αυτή ήτο, κατ’ αύτόν, προμελετημένη 
θέλησις ν’ άποκόψωσιν άπδ τδν τόπον τήν κυ
ρίαν έπισημότητα. Κύριος οίδεν άν ή μεγάλη 
περιουσία δέν θά έδημεύετο.

Ό άλλος δικηγόρος καί ό συμβολαιογράφος 
έξεπλήττοντο άκούοντες τάς άνοησίας ταύτας· 
ό δικηγόρος Γιαννίκολας, κατ’ αύτούς, καί ό 
ιατρός δέν ήξευρον τί έλεγον ■ δέν έγνώριζον τήν 
ιστορίαν τού τόπου, άφού ούτως ώμίλουν. '0 
δικηγόρος Ναππιόνης ώρκίζετο δτι τδ κτήμα ήν 
κληρονομικόν καί είς τήν γυναικείαν σειράν — 
περί έμοΰ ούδ’ έσκέπτοντο — καί δτι νόμιμος 
διάδοχος θά έκαλεΐτο δ μικρός κόμης Γιάρρης. 
άνεψιδς έξ αδελφής τοΰ πατρός μου. Καί υπο
μονή μέν διά τδν ιατρόν άλλ’ ό δικηγόρος 
Γιαννίκολας νά μή γνωρίζη τοιαύτα πράγματα! 
Καί ύπεστήριζέν δτι ούτως έχει ή υπόδεσις καί 
έδείκνυτο πρόθυμος οίανδήποτε νά ΰποστή ζη
μίαν ή νά πιστεύση δ,τι έλέγετο. Είχεν άνα- 
γνώσει δλα τά έγγραφα τής οικογένειας, καί 
ούδείς ήδύνατο νά τφ άντείπη. Τδ δίπλωμα 
Φιλίππου τού Β'., δπερ άνενέου τήν κυριότητα 
τού κτήματος, περιελάμβανεν όντως περί γυναι
κείας διαδοχής, καί τδ δίπλωμα έκεΐνο είχεν 
ΐδει προ δύο μηνών, οτε προσεκλήθη είς συμ- 
βούλίον παρά τοΰ μαρκησίου. Καί ό άρχιερεύς 
συνεφώνει μετά τού δικηγόρου Ναππιόνη, δστις 
κατ’ αύτόν θά είχε βεβαίως δίκαιον.

Η απροσδόκητος έν τή πόλει έμφάνισίς μου, 
καί, δπερ σημαντικώτερον, άνευ τοΰ μοναχικού 
μανδύου, υπήρξε, φυσικφ τφ λόγω, άληθής κε
ραυνός είς τόν γαλήνιον ουρανόν τών άνθρώπων 
έκείνων. Ό μικρός Γιάρρης εμενεν δπου ήτο 
πρός μεγίστην τοΰ ιατρού καί τού Γιαννικόλα 
παρηγοριάν, δστις ούτως έβλεπε διαψευσθεΐσαν 
τήν πιθανότητα τοΰ Ναππιόνη ώς πρδς τήν δια
δοχήν.

*

Δέν δύναμαι νά πεοιγράψω όποίά πικρών καί 
θλιβερών άμα αισθημάτων καταιγίς ήγέρθη έν 
έμοί έπί τή θέα τοΰ πατρικού μεγάρου. Όσφ- 
δήποτε καί άν ήξευρον, δτι έπέστρεφον έκεΐ 
ούχί πλέον ώς υιός δευτερότοκος, άλλ’ ώς μόνος 
τοΰ πατρός μου κληρονόμος, ούχ ήττον ήσθανό- 
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μην αίσθημα αιδοΰς- μοί έφαίνετο δτι ό τρόπος, 
καθ’ δν είσηρχόμην, ήτο πολΰ διάφορος τού 
πραγματικού. Τό νά οφείλω τήν μεταβολήν τής 
τύχης μου εις τον θάνατον τού αδελφού μου, 
μοί έφαίνετο επαχθές- μυρίαι σκέψεις μοί έπήλ- 
θον εις τον νοΰν. Άνεκάλουν εις τήν μνήμην 
τον Γουλιέλμον, ένθυμούμην πόσον ήγαπώμεθα, 
και δτι πριν εισέλθω εις τήν μονήν είχε δειχθή 
πολΰ πρός με ευμενής. Τον έφανταζόμην ακόμη 
δπως τον είδον τελευταϊον, ώραΐον τήν δψιν, 
εΰσωμον, με τήν βοστρυχώδη ξανθήν κόμην τον 
εβλεπον περιερχόμενον έφιππον τάς όδοΰς μέ 
τον έρυθρδν αύτοΰ χιτώνα, μέ τα μεγάλα υπο
δήματα καί τδν πτερωτόν πίλον- τον εβλεπον 
χαριεντιζόμενο·? πρός εμέ έν τφ έν Τριγκιάνφ 
κτήματί μας κατά τδν τρυγητόν, δταν χορεύω- 
σιν εις τα αλώνια καί εύθυμοΰσιν αί ευειδείς 
άγρότιδες, αναπαυόμενοι άπό των κόπων τής 
ημέρας. Δυστυχή Γουλιέλμε, και νά μή τδν 
ίδω πλέον!

Είσήλθον εις τον πατρικόν οίκον συνοδευό- 
μενος ΰπδ τοΰ άοχιερέως, καλού κληρικού, δστις 
έξ άγάπη; πρός τήν 'οίκογένειάν μου μοί συνε- 
χώρει ευχαρίστως τήν άπό τή; μονής άπόδρασίν 
μου. Ηλθεν εις συνάντησίν μου μέ πρόσωπον, 
έν ω βαθεΐα άπεικονίζετο λύπη, γέρων θαλαμη
πόλος τού πατρός μου, δστις μέ είχε κρατήσει 
εις τάς χεΐρας μόλις γεννηθεντα. "Αμα μάς 
είδεν άνερχομένους τήν εύρεΐαν κλίμακα έπε- 
τάχυνε τό βήμα του καί κλινών έλαβε τήν χεΐρά 
μου, ίνα τήν άσπασθή.

— Ά, κύριε κόμη! μοί είπεν- ή καρδία μου 
μοί έλεγεν δτι δεν ήθέλετε αφήσει τον δυστυχή 
κύριον μαρκήσιον .. . "Αν έολέπετε πώς ήλλα- 
ξεν . . . ’Από τριών ημερών ούτε όμιλεΐ ούτε 
τρώγει. Δέν έπίστευον δτι θά έλυπεΐτο τόσον 
πολύ !

Ή δυσθυμία τοΰ πιστού έκείνου ύπηρέτου 
τοΰ οίκου μας προήρχετο και έξ άλλης αίτιας, 
ήν δέν έγνώριζον. Ό κόμης Γουλιέλμος προ 
ενός ήδη έτους εΐχεν άρραβωνισθή μετά πλού
σιας τινδς κληρονόμου, τής μαρκησίας τού Βά- 
στου. Οί γάμοι έμελλον μετ’ ού πολΰ νά τε- 
λεσθώσι, και έν τφ πατρίκιο μεγάρφ είχον γείνει 
αί δέουσαι προπαρασκευαί, δπως έπαξίως ύπο- 
οεχθώσι τήν νύμφην. Ό πατήρ μου ούδεμιάς 
έφείσθη δαπάνης, όπως ό οίκος καλλωπισθή 
δσον οΐόν τε μεγαλοπρεπέστερον καί κομψότερον. 
'Ως έκ τούτου δ θάνατος τοΰ αδελφού μου κα
θίστατο έτι λυπηρότερος καί εις τον πατέρα μου 
καί εις τοΰς τής οικίας.

'0 άρχιερεΰς ε’ισήλθε πρώτος εις τό δωμά
των τοΰ πατρός μου, έγώ δέ περιέμενον εν τινι 
προθαλάμφ, έν τφ αύτφ θαλάμφ, ένθα κατά 
σύμπτωσιν είχον γεννηθή καί εΐχεν άποθάνει ή 
μήτηρ μου. Έτρεμον δλος έπι τή ιδέα δτι θα 
εΰρεθώ ένώπιον τοΰ δυστυχούς πατρός μου.

( Επεται τό τέλος.)

ΟΙΚΙΑ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΙΜΟΣ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗι.

(Μετά εικόνας, 2ρά σελ. 13.)
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^1 ’Αμερικανοί, άνθρωποι πρακτικοί εις 

άκρον, εύρον τήν μέθοδον νά μετακο- 
μίζωσιν οσάκις παρίσταται ανάγκη οι

κίας άπό μιας εις άλλην θέσιν, άπό μιας εις 
άλλην οδόν ή εις πλατείαν. ’Εννοείται δτι 
τούτο συμβαίνει μόνον εις πόλεις καί κωμοπό-
λεις μηκέτι ρυθμισμένος καί τακτοποιημένος, 
διότι έν ταΐς μεγάλαις πόλεσι τά οικόπεδα 
έχουσι τοΰς ίδιοκτήτας των, οϊτινες βεβαίως δέν 
έπιτρέπουσιν ό γείτων νά μετακομίζη έπ’ αύ- 
τών τήν οικίαν του κατά τό δοκοΰν αύτφ ή 
κατά το συμφέρον του. Τό μετακομίσιμον δμως 
τών οικιών είναι πρακτικώτατον διά τοΰς εις 
τόπους άγριους έτι καί άκατοικήτους μεταφερο- 
μένους. ’ Εν τοιαύτη δέ περιπτώσει γίνεται 
χρήσις τοΰ σιδηροδρόμου ή αμαξών. Ή ήμε- 
τέρα μικρά είκών παριστα τοιαύτην οικίαν, με- 
τακομίζομένην άπό τής πόλεως Χικάγω έν 
’Αμερική πρός τήν επαρχίαν Δακοτά, δπως 
στηθή έν μέσφ ερήμου πεδιάδος καί χρησιμεύση 
ώς κατοικία τών έκεΐ γαιοκτημόνων. Έν Χι- 
κάγφ μεγάλη γίνεται έξόδευσις τοιούτων έλα- 
φρών οικιών, κατασκευασμένων έκ ξύλων, άλλά 
περιεχουσών πάντα τά χρειώδη εις μίαν οικο
γένειαν. Συνέβη πολλάκις νά άναφυώσιν ώς 
διά μαγικής ράβδου πλησίον σιδηροδρομικού 
τίνος σταθμού πόλεις όλόκληροι συγκείμεναι έκ 
τοιούτων μετακομισίμων οικιών. ’Ενίοτε δταν 
κρίνεται εύλογον νά έγκαταλειφθή πάλιν ή θέ- 
αις, αί πόλεις έκεΐναι αί πρόχειροι έξαλείφονται
εύθΰς άπό προσώπου τής γής, μεταφερόμεναι 
εις άλλην θέσιν πρόσφορον πρός τάς άνάγκας 
ή τά έργα τών ιδιοκτητών αυτών.

ΠΟΡΘΜΕΐΟΝ ΕΝΑΕΡΙΟΝ.

.Μετά είκόνος, δρα σελ. 13.)

Νέα Ζηλανδία καί έν τή νοτίφ Άμε- 
ική, εις μέρη ένθα τά μέσα τής συγκοι- 
ωνίας δέν είναι είσέτι άρκούντως άνε- 

πτυγμένα καί πολλάκις ή διάβασις ποταμού, ελ
λείψει γεφυρών ή άτμοπλοίων, καθίσταται ζήτημα 
σπουδαΐον, οι έν τοΐς μεταλλείοις έργαζόμενοι μη
χανικοί έπενόησαν νέον είδος εναερίου πορθμείου, 
απλού καί όλιγοδαπάνου. Το πορθμεΐον τούτο, 
δ,περ παριστα ή ήμετέρα είκών, σύγκειται έκ 
καλάθου, δυναμένου νά περιλάβη πέντε ή εξ 
άτομα. '0 κάλαθος ούτος στερεωμένος προση- 
κόντως κινείται έναερίως έπί δύο σιδηρών συρ
μάτων- τό μεσαΐον σύρμα έλκυόμενον ύπό άτμο- 
κινήτου μηχανής δίδει τήν διεύθυνσιν. Οί έπί 
τών δύο όχθών σταθμοί, έν οίς έπιβαίνουσιν οί 
έπιβάται τού καλάθου, είναι ξύλινοι καί δλως 
προχείρως κατεσκευασμένοι. Επί συγκοινωνίας 
ούχί πολΰ ζωηράς τό πορθμεΐον τούτο είναι καί 
πρακτικόν πολΰ καί χρήσιμον, άλλ’ ένθα ή με
ταφορά τών άνθρώπων δέον νά έκτελήται τα
χέως, τό σύστημα τούτο δέν δύναται νά έφαρ- 
μοσθή, καί καταλληλότερα είναι τά συνήθη 
πορθμεία διά λέμβων ή σχεδιών.

ΠΑΡΕΞΗΓΗΣ1Σ.
Ύπό Alphonse Daudet.

'Εκ τοΰ Γαλλικού ύπό ΤΤ. I.

Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ.

(Συνέχεια και τέλος.)

Π
ΕΡΙ πάντων είχον σκεφθή, πάντα τά 
μέτρα είχον λάβει. Δέν ήθελον σύζυγον 
Παρισινήν, διότι έφοβούμην τάς Παρι
σινός . . . Δέν ήθελον σύζυγον πλουσίαν, ήτις 

θά εΐχεν άπαιτήσεις ύπερόγκους.
Έφοβούμην ωσαύτως τάς πολλάς συγγενικός 

σχέσεις, τό φοβερόν έκεΐνο συγγενικόν δίκτυον, 
δπερ περιβάλλει τό θύμα τής άγάπης του, τό 
καταβάλλει, τό καταπνίγει.

Ή σύζυγός μου ήτο όποιαν πάντοτε τό 
ονειρόν μου μοί έπαρουσίαζεν. Έλεγον κατ’ έ
μαυτόν· "θέλω, ή σύζυγός μου τά πάντα να 
οφειλή εις έμέ.” 'Οποία χαρά νά μορφώσω τό 
παιδικόν έκεΐνο πνεύμα, νά πληρώσω τήν αγνήν 
έκείνην ψυχήν διά τού ενθουσιασμού μου, διά 
τών έλπίοων μου, νά έμφυσήσω ζωήν εις έκεΐνο 
τό άγαλμα!

Καί πράγματι μοί έφαίνετο άγαλμα μέ τοΰς 
μεγάλους, σοβαρούς, ήσύχους ύφθαλμούς, μέ τά 
κανονικά, εύρυθμα, έλληνικά χαρακτηριστικά 
τοΰ προσώπου της, ών ή τραχυτης έμετριαζετο 
διά τής θερμότητος τών παρειών, διά τής σκιάς 
τής ύψηλής αύτής κόμης.

Προσθέσατε εις τούτο προφοράν ελαφρώς 
έπαρχιακήν, ήτις μοί άνεκάλει εις τήν μνήμην 
τοΰς παιδικούς μου χρόνους, καί ήτο ώς ηχώ 
ψυχικής ειρήνης μακρόθεν έρχομένη έκ λησμο- 
νηθείσης σχεδόν, άπωλεσθείσης γωνίας τής γής — 
Καί ήδη νά άναγκάζωμαι νά ομολογήσω έμαυτφ, 
δτι ή προφορά αύτη ή έπαρχιακή μοί είναι 
άφόρητος!

Τότε άκόμη έπίστευον, ήγάπων, ήμην εύτυ- 
χής, καί είχον τήν έλπίδα νά καταστώ έτι εύ- 
τυχέστερος. Πλήρης ζήλου, εύθΰς μετά τον 
γάμον μου έπεχείρησα νέον έργον ποιητικόν, καί 
τό έσπέρας άνεγίνωσκον αυτή τοΰς στίχους τής 
ημέρας.

*Ηθελον νά τήν έξοικειώσω έντελώς προς 
τήν ύπαρξίν μου. Κατ’ άρχάς έλεγεν "Είναι 
ώραϊοι οί στίχοι!” Καί έγώ τή ήμην εύγνώ- 
μων διά τήν ευμενή ςαύτην κρίσιν, έλπίζων δτι 
προϊόντος τοΰ χρόνου ήθελεν έννοήσει καλλίτερον 
τον άποτελούντα τον βίον μου σκοπόν.

'Η δυστυχής! Πόσον τήν έατενοχώρησα! 
Άφ’ ού τή άνεγίνωσκον τοΰς στίχους μου, τή 
έδιδον τάς αναγκαίας διασαφίσεις, καί περιέ
μενον τήν κρίσιν της, έννοεΐται μόνον έπί τών 
εύκολωτέρων περικοπών. Ουτω βαθμηδόν διε- 
νοούμην νά καταστήσω αυτήν άληθή γυναίκα 
ποιητοΰ . . .

Πλήν φευ! Δέν μέ ένόει- πρός τί αί προ- 
σπάθειαί μου νά τή φανερώσω τά λαμπρότερα, 
τά χαριέστερα, καί υψηλότερα χωρία τών έξο- 
χωτέρων ποιητών, άφ’ ού οί χρυσοί στίχοι τών 
άοιδών τοΰ έρωτος ουδέ τήν συνεκίνουν;

'Ημέραν τινά, καλώς τό ενθυμούμαι, άνε- 
γινώσκομεν τό ποίημα "'Η νΰξ τού’Οκτωβρίου”. 
Μέ διέκοψε, ζητούσα παρ’ έμού τί αοβαρώτερον. 
Έδοκίμασα νά τή παραστήσω δτι ούδέν σοβα- 
ρώτερον τής ποιήσεως, τής άποτελούσης τήν 
ΰψίστην τού βίου ούσίαν- δτι ή ποίησις αύτη 
έπικάθηται αύτού ώς τρέμουσα λυχνία, πρός ήν 
ΰψούνται αί λέξεις, αί ίδέαι, δπως έν τή φλογί 
αύτής καθαρισθώσι καί έξαγνισθώσιν.

Τά ώραΐά της χείλη συνεστάλησαν εις πε
ριφρονητικόν μειδίαμα - τό βλέμμα της έξέφρασεν

οίκτον, ώς νά ώμίλει πρός αυ
τήν παιδίον ή παράφρων.

"Ολην μου τήν δύναμιν τοΰ 
λόγου, δλην μου τήν ευγλωττίαν 
κατηνάλωσα εις μάτην- ούδέν 
ίσχυσε παρ’ αύτή. Μοί άντέ- 
ταττεν έκάστοτε τό πρακτικόν 
πνεύμα, τό αιώνιον δπλον ξη
ρών καί περιωρισμένων άν
θρώπων.

Άλλ’ ούχί μόνον ή ποίησις 
τή ήτο άφόρητος. ΓΙρό τοΰ γά
μου ήμών ένόμιζον δτι είχε κλί- 
αιν πρός τήν μουσικήν- έφαίνετο 
δτι ένόει δ,τι έπαιζεν, άλλά 
φεύ! δέν ήτο ή έκτέλεσις δλως 
μηχανική. Εύθΰς μετά τον γά
μον μας έκλεισε τό κλειδοκύμ- 
βαλον καί παρήτησε τήν μου
σικήν.

Νέα γυνή, ήτις τά πάντα 
άφίνει, εις δσα ώς κόρη ηύχα- 
ριστεΐτο! 'Υπάρχει τι λυπηρό- 
τερον έν τφ κόσμοι;. . . Μέ- 
χρις ου πρόκειται νά σαγηνευθή 
άνήρ, βλέπεις καί έπί τής έπι- 
φανείας έπιπλέοντα προτερήματά 
Ttva, βλέπεις μειδίαμα έπί τών 
χειλέων καί τρόπους εύπροσηγό- 
ρους — βλέπεις, έν ένί λόγφ 
έπίπλαστόν τινα συμπεριφοράν 
— άλλά μετά ταΰτα τά πάντα 
μεταβάλλονται. Παρ’ αύτή ή 
μεταβολή αύτη ήλθεν άκαρι- 
αίως. Κατ’ άρχάς ένόμιζον, δτι 
θά ήδυνάμην βαθμηδόν νά τή 
παράσχω τήν καλλιτεχνικήν έ
κείνην κλίσιν, τήν άγάπην έκεί
νην πρός παν τό ώραΐον, ήτις 
τόσον εύκόλως άναπτύσσεται έν 
τή θαυμασίφ πόλει τών ΙΙαρι- 
σίων . . . Άλλά τί νά κάμης 
μέ γυναίκα,
ρίψη βλέμμα έπί βιβλίου, 
δέν θέλει νά ίδη εικόνα

άλλ’ ή 
αύτη θέσις δέν ήρκει 
σύζυγόν μου.

1 όλίγον, μέ τρόπον δολι- 
έν κρυπτφ καί παρα- 

κατώρθωσε ν’ άποδιώξη

ήτις δέν θέλει νά 
ήτις

έν τελεί πρός πάντα άδιαφορεΐ; 
Ένόησα έπί τέλους δτι ώφειλον 
νά περιορισθώ νά έχω πλησίον 
μου γυναίκα ένεργητικήν, οίκο- 
νόμον, καλήν οικοδέσποιναν, άλ
λά πλέον ού. θά παρηγορούμην, 
διότι πολλοί τών ποιητών τοιαύτα 
έπαθον καί πάσχουσιν ■ 
ταπεινή 
εις τήν

Κατ’ 
ώτατον, 
βύστφ, 
δλους τοΰς φίλους μου. Βέβαιον 
είναι, δτι ημείς έπί παρουσία αύ
τής δέν συνεστελλόμεθα, άλλ’ ώ- 
μιλούμεν, ώς καί άλλοτε · αύτή δέ άκούουσα τά 
παραΟοξα αξιώματα, δϊ ών ήμφιέννυτο ή ιδέα, 
δπως καλλιον διασαφισθή, ούδέ είχε συναίσθησιν 
τής φαντασίας, ήτις έγέννα τήν ιδέαν, ούδέ διέ- 
κρινεν αυτήν άπό τής ειρωνείας. Άπ’ έναντίας 
τά πάντα τήν έξηρέθιζον, τά πάντα τήν έτάρατ- 
τον. Έκάθητο έν τινι γωνία τής αιθούσης, 
ηκουε σιωπηλώς καί έν άκρα μυστικότητι συνέ
λαβε τήν άπόφασιν ν’ άποπέμψη πάντας εκεί
νους, ών οί λόγοι τοσαύτον βαθέως τήν προσέ- 
βαλλον. Μέ δλην τήν εύγενή υποδοχήν έκαστος 
ένόει δτι ή θύρα τής αιθούσης δέν τφ ήτο έν- 

), καί οτι καιρός ήτο ν’ άπέλθη.τελώς ανοικτή
Απαλλαγεισα τών φίλων μου, άντικατέστη-

ΟΙΚΙΑ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΙΜΟΣ.

ΕΝΑΕΡΙΟΝ ΠΟΡΘΜΕΐΟΝ.

σεν αυτούς δι’ ίδικών της φίλων. Βαθμηδόν 
ησθάνθην έμαυτόν πολιωρκημένον ύπό στίφους 
ανθρώπων άνοήτων καί πληκτικών, οϊτινες ούδέν 
είχον αίσθημα περί τέχνης, οϊτινες περιεφρόνουν 
τήν ποίησιν, διότι αύτη "ούδέν παρείχε κέρδος”. 
’ Επί σκοπφ άνεφέροντο έπί παρουσία μου τά 
ονόματα τών συγγραφέων τής ήμέρας, τών κα
τασκευαστών βιβλίων, τών κατά δωδεκάδας δη- 
μοσιευόντων δράματα καί μυθιστορήματα- "Αυ
τός ή έκεΐνος κερδίζει πολλά χρήρατα!” έλεγον 
οί βλακώδεις έκεΐνοι άνθρωποι. Κερδίζειν 
χρήματα! ίδοΰ ή μαγική λέξις, δι’ ών δωρο
δοκούνται τά έξαμβλώματα ταΰτα τής κοινωνίας. 
Πρός μεγάλην μου λύπην πρέπει νά ομολογήσω 

δτι καί ή σύζυγός μου ούτως 
έσκέπτετο. Έν τή άθλια ταύτη 
συναναστροφή αί έπαρχιακαί αύ
τής βλέψεις, αί περιωρισμέναι στε
νοκέφαλοι αύτής ίδέαι συνεπυκνώ- 
θησαν εις άπίστευτον φιλαργυ- 
ρίαν. Δεκαπέντε χιλιάδων φράγ
κων εισόδημα! Νομίζω δτι μέ 
τοιούτον εισόδημα δύναται τις νά 
ζή άμέριμνος περί τής αΰριον. 
Άλλ’ αύτή δέν έσκέπτετο ού
τως· αύτή άδιακόπως έμεμψι- 
μοίρει καί έσυλλογίζετο περί οι
κονομιών, περί επωφελούς τοπο- 
θετήσεως κεφαλαίων κ. τ. τ.

Καί δσφ περισσότερον μέ πα- 
Ρηνόχλει διά τών άνοήτων τού
των ύπολογισμών, τόσιρ περισ
σότερον έγώ έχανον πάσαν πρός 
έργασίαν διάθεσιν. ’Ενίοτε ήρ- 
χετο παρά τήν τράπεζάν μου καί 
εφυλλολόγει εις τό νέον έργον 
μου- "Το ύτο μόνον έγραψες;” 
μοί έλεγε καί ύπελόγιζε τάς ώ
ρας, καθ’ άς μόνον τάς δλίγας 
έκείνας γραμμάς είχον γράψει. 
Ω! άν τήν ήκουον, τό ώραΐόν μου 
όνομα ώς ποιητοΰ θά εύρίσκετο 
σήμερον πεπνιγμένον έν τφ βορ- 
βόρφ κοινών συγγραφών...

Καί δταν συλλογίζωμαι δτι 
εις αύτήν τήν γυναίκα έγώ άφι- 
έρωσα όλόκληρον τήν καρδίαν 
μου, δλας μου τάς προσπάθειας 
καί τάς ποιητικάς έμπνεύσεις ■ 
δταν συλλογίζωμαι δτι ή περι- 
φρόνησις, ήν πρός έμέ αισθά
νεται, διότι δέν κερδίζω χρή
ματα, ήρξατο άπό τής πρώτης 
τοΰ γάμου ήμών ήμέρας ... αί- 
σχύνομαι έμαυτόν, καί αίσχύνο- 
μαι καί δϊ αύτήν!

Δέν κερδίζω χρήματα! Αί 
λεξεις αύται τά πάντα έξηγοΰσι, 
καί τήν έν τφ βλέμματι αύτής 
άπεικονιζομένην περιφρόνησιν καί 
τον θαυμασμόν αύτής πρός πάσας 
τάς προσοδοφόρους βαναυσότη
τας- αύται έξηγοΰσι καί τό άπο- 
νενοημένον διάβημα, δπερ έπε- 
χείρησεν, δπως μοί εύρη θέσιν 
τινα υπαλλήλου έν τινι ύπουρ- 
γείιρ, άγνοώ τινι.

Βεβαίως έξανέστην κατά τοΰ 
διορισμού τούτου. Ήτο δυνατόν 
να ύποταχθώ άνευ άντιστάσεως 
εις τάς προσβολάς της ταύτας; 
Επί ώρας δύναται νά μέ κατη- 
7.t3O’ τ°ΰ πεπηγμένου μει
διάματος της νά μέ μεταβάλη 
εις πάγος ■ ούδεποτε θά ένοήση 

τάς ιδέας μου, ουδέποτε θά ύψωθή μέχρι τοΰ 
ύψους τής φαντασίας μου...

Εις αύτό περιήλθομεν ήδη τό σημεΐον. Συ- 
ζευγμένοι, καταδεδικασμένοι νά συζώμεν, καίτοι 
ευρισκόμενοι εις μιλιών άπ’ άλλήλων άπόστασιν 
βεβαρυμένοι τής πάλης, μή δυνάμενοι ούδέ 
βήμα προσεγγίσεως νά κάμωμεν — καί τούτο 
έφ’ δρφ ζωής. Άφόρητον! Φρικτόν!
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ.

-assess-

ίση Επιφάνεια τών θαλασσών. Πρό 
μικρού (ζωηρός συνηφθη αγών μεταξύ 
δύο Επιστημόνων περί τής έπιφανείας 

τών θαλασσών, τοΰ μέν διατεινομένοο δτι ή επι
φάνεια τής θαλάσσης δέν είναι πανταχοΰ ίση, 
τοΰ δέ έτέρου ύποστηρίζοντος βτι ή επιφάνεια 
τής θαλάσσης είναι ή αύτή εις δλα τά μέρη. 
Τοΰτο άνακαλεϊ εις τήν μνήμην τήν διαμάχην, 
τήν έγερθεΐσαν δτε έπρόκειτο νά έκτελεσθή ή 
τομή τοΰ ίσθμοΰ τοΰ Σουέζ. Η ιδέα περί τοΰ 
ανωμάλου τής έπιφανείας τής θαλάσσης είναι 
άρχαία. “Ήδη δ Λουκιανός έν τινι τών διαλό
γων του εισάγει πρόσωπον λέγον τάδε· "Προ 
"πέντε ή εξ ήδη ημερών εύρισκόμεθα, ούτως 
"ειπεΐν, δεσμευμένοι έπί τοΰ Ίσθμοΰ (τής Κο- 
"ρίνθου), δτε φήμη διεδόθη άνά τήν Κόρινθον, 
"δτι δ Νέρων μετέβαλε γνώμην. Έλέγετο δτι 
" Αιγύπτιοι γεωμέτραι, καταμετρήσαντες τδ ύψος 
"τών δύο θαλασσών, εΰρον άνισον τήν Επιφάνειαν 
"αύτών ■ έφοβοΰντο επομένως δτι ή Αι’γινα ήθελε 
“πλημμυρισθή ύπδ τών ύδάτων, έάν θάλασσα 
"τόσον μεγάλη διωχετεύετο διά τοΰ Ίσθμοΰ. 
"Πλήν τοΰτο δέν ήρκει δπως κωλύση τόν Νέ- 
"ρωνα νά Εξακολούθηση τδ άρξάμενον έργον. 
"Καί αύτός δ Θαλής, δ τόσον δεινός φιλόσοφος, 
"ό έξοχος τής φύσεως γνώστης, δέν θά κατώρ- 
"θου νά τδν άποτρέψη· καθότι δ Νέρων περισ
σότερον έσεμνύνετο έπί τή τομή τοΰ ίσθμοΰ 
"τής Κορίνθου ή έπί τοΐς θριάμβοις αύτοΰ ώς 
"άοιδοΰ ένώπιον τοΰ πλήθους. Άλλά στάσις 
"συμβάσα μεταξύ τών έθνών τής Εσπερίας καί 
"ύποκινηθεΐσα παρ’ άνδρός τολμητίου, Βίνδικος 
"καλουμένου, άπέσπασε τόν Νέρωνα άπο τής 
"Ελλάδος καί άπό τοΰ Ίσθμοΰ. Ό Νέρων 
"έπροφασίσθη τό άνισον τής έπιφανείας τών δύο 
"θαλασσών, άλλ’ ήμεΐς καλώς γινώσκομεν δτι
"ϊσαι είναι αί έπιφάνειαι.”

‘0 Λουκιανός εισάγει ένταΰθα τόν πολύ άρ- 
χαιότερον θαλήν, διότι κατά τούς άρχαίους συγ
γραφείς δ Θαλής (γενν. 548 πρ. Χρ.) είναι δ 
είσαγαγών έν 'Ελλάδι τήν γεωμετρίαν, ήν έξέ- 
μαθεν έν Α’ιγύπτφ.

Κατά τδν 'Ηρόδοτον (II, 109) ή έπιστήμη 
αδτη ήκμαζεν ήδη άπό τών χρόνων τοΰ Σεσώ- 
στριδος παρά τάς δχθας τοΰ Νείλου· "Οί ιερείς 
"μοί είπον προσέτι δτι δ βασιλεύς ούτος διέ
νειμε τάς γαίας, παραχωρήσας εις έκαστον 
"Αιγύπτιον τμήμα γής τετράγωνον καί όμοιου 
'μεγέθους, δρι'όμενον διά κλήρου, έπί τω δρω 

"νά πληρόνη έτησίως τφ ήγεμόνι φόρον άναλο- 
"γοΰντα πρός τήν παραγωγήν. ’Εάν τυχόν δ 
"ποταμός άπέσπα μέρος γής, δ κάτοχος αύτοΰ 
"μετέβαινε παρά τφ βασιλεΐ καί τφ εξέθετε τό 
"συμβάν. 'Ο ήγεμών άπέστελλεν άμέσως κατα- 
"μετρητάς, δπως βεβαιωθή κατά πόσον είχεν 
"έλαττωθή τό κτήμα καί ό κάτοχος αύτοΰ μή 
"πληρώση φόρον ή έπί τοΰ ύπάρχοντος τμή- 
"ματος. Ιδού, λέγει ό 'Ηρόδοτος, ώς νομίζω, 
“ή πρώτη άρχή τής γεωμετρίας, ήτις άπό τής 
“Αίγύπτου μετεδόθη εις τήν'Ελλάδα. 'Ως πρός 
"δέ τόν πόλον, τόν γνώμονα καί τήν διαίρεσιν 
"τής ημέρας εις δώδεκα μέρη, ταΰτα παρέλαβον 
"οί "Ελληνες παρά τών Βαβυλωνίων.”

'Η θερμότης τής σελήνης. Αί πρώται 
καταμετρήσεις πρός τόν προσδιορισμόν τής θερ- 
μότητος τών άκτίνων τής σελήνης έγένοντο πρό 
55 περίπου έτών. ’Επειδή δέ τό φώς τής σε
λήνης είναι άντανάκλασις τοΰ ήλιακοΰ φωτός, 
είκάζετο, καί πολύ δικαίως, δτι ή Επιφάνεια 

τής σελήνης έπρεπε νά θερμανθή μέχρι βαθμού 
τίνος ύπό τών άκτίνων τοΰ ήλιου, ούτως ώστε 
ή θερμότης αυτή άντανακλωμένη νά φθάνη καί 
μέχρι τής γήινου σφαίρας. Αί σπουδαιότεραι 
τών καταμετρήσεων τούτων έγένοντο Ιύπό τοΰ 
Μελλόνη, τοΰ Φόρβες, τοΰ Σμύθ καί τοΰ λόρδου 
'Ρόσση, τελευταίως δέ ύπό τοΰ καθηγητοΰ Λάγ- 
γλεΰ. '0 Μελλόνης μετεχειρίσθη πρός τοΰτο 
έν έτει 1831 μεταλλικόν κάτοπρον, άλλά δέν 
έσχεν άποτελέσματα πολύ θετικά, άν καί τό Ερ- 
γαλεΐόν του ήτο Εντελέστατου- έξηκολούθησεν 
δμως τάς δοκιμάς του καί έν ετει 1846, έρ- 
γααθείς ύπό εύνοϊκωτάτας ατμοσφαιρικός περι
στάσεις, ήδυνήθη ν’ απόδειξη θετικώς τήν θερ
μότητα τής σελήνης. Ίο άποτέλεσμα τοΰτο 
έπεβεβαίωσε δέκα έτη μετά ταΰτα καί δ Αγ
γλος Σμύθ. Βραδύτερον δ Λόρδος 'Ρόσσης 
δι’ Εντελέστατων Εργαλείων άπέδειξεν δτι ή σε
λήνη δέν έχει ιδίαν θερμότητα, καί δτι ή παρ’ αύ
τής άντακλωμένη ήλιακή θερμότης είναι έξάκις 
μεγαλειτέρα τής θερμότητος, ήν αί άκτΐνες τής 
σελήνης ρίπτουσιν έπί τής γής. Γά τελευταία 
πειράματα έγένοντο ύπό τοΰ Λάγγλεϋ, δστις 
άπέδειξεν δτι ή ύπό τών ήλιακών άκτίνων προ- 
σβαλλομένη Επιφάνεια τής σελήνης δέν θερμαί
νεται πέραν τοΰ μηδενικού. Ή αιτία δέ τής 
τοιαύτης μικράς θερμότητος τής σελήνης είναι 
ή έλλειψις άτμοσφαίρας, δι’ ής νά έμποδίζηται 
ή άντανάκλασις τών τήν σελήνην προσβαλλουσών 
ήλιακών άκτίνων. Κατά τόν λόγιον τοΰτον κα
θηγητήν, ή σελήνη πέμπει τή γή έν καιρφ χει- 
μώνος περισσότερόν θερμότητα ή έν καιρφ θέ
ρους. Τό ζήτημα Εξακολουθεί έπασχολοΰν τούς 
περί τήν φυσικήν αστρονομίαν καταγινομένους, 
διότι είναι ζήτημα χρήζον έτι λύσεως.

Τό πορώδες τής ύάλου. Οί τάς δχθας 
τής λίμνης τοΰ Κόμου παρά τά Μεδιόλανα κα- 
τοικοΰντες ϊδιοκτήται τών κομψότατων έπαύλεων 
συνειθίζουσι πρός διασκέδασιν τών έπισκεπτο- 
μένων αύτούς νά έκτελώσι τό έξής περίεργον 
πείραμα· Σφραγίζουσι καλώς κενήν δυνατήν 
φιάλην, ήν προσηρτημένην άπό σχοινιού βυθί- 
ζουσιν εις τήν λίμνην εις βάθος 60 ώς έγγιστα 
μέτρων. Μετά παρέλευσιν οκτώ ώρών, ή φιάλη 
άνασύρεται, δ φελλός καί ή σφραγίς είναι άνέ- 
παφα καί δμως ή φιάλη είναι κατά τά δύο 
τρίτα πλήρης υδατος. Μέχρι τοΰδε πάντες άπέ- 
διδον τό φαινόμενον τοΰτο εις τό πορώδες τής 
ύάλου· τό ύδωρ, έλεγον, ύπό τήν πίεσιν εξ άτμο- 
σφαιρών εισδύει είς τήν φιάλην διά τών πόρων 
τής ύάλου, δι’ ών Εξέρχεται καί δ έν αύτή άήρ. 
Τοΰτο ήμσφισβητεΐτο παρά τινων λογίων, μαρ
τύρων τοΰ πειράματος, διατεινομένων δτι ή 
ύαλος είναι άδιαπέραστος. 'Η συζήτησις ήπεί- 
λει νά παραταθή έπί πολύ, δτε ό ιδιοκτήτης 
τής ύπό τό ονομα τής Καπυανής γνωστής Επαύ- 
λεως, άπεφάσισε νά δώση πέρας εις αύτήν. 
Παρήγγειλεν έν ύαλοποιείψ σφαίραν κεκλεισμέ- 
νεν πανταχόθεν καί στερεάν, καί τήν έβύθισεν 
ένώπιον πολλών φίλων· μετά οκτώ ώρας ή 
ύαλίνη σφαίρα άνεσύρθη ■ ήτο κενή Εντελώς · 
ούδέ σταγών υδατος Εν αύτή! Τήν έβύθισεν έκ 
δευτέρου εις βάθος 300 μέτρων έπί δώδεκα 
ώρας· πάλιν κενή, ούδέ ή έλαχίστη σταγών 
υδατος έν αύτή. Μετά τό πείραμα τούτο πάντες 
έπείσθησαν δτι τό εις τήν φιάλην είσδΰον ύδωρ 
είσέδυε διά τής έκ κηρού σφραγΐδος καί διά 
τοΰ φελλού, χωρίς νά παραβλάψη αύτά ούδαμώς, 
ούχί δέ διά τών ύαλίνων τειχωμάτων τής φιά
λης. "Εκτατέ άπώλεσε παν γόητρον καί ή 
άθώα αυτή διασκέδασις.

*>-♦. ♦. ♦. - * *.*.*.- * * * «ϋ*.*.*.*.*.*«

'Ηγεμονικοί γάμοι. Πρό τριών ημερών 
έξετέθησαν έν Παρισίοις έν τφ καταστήματι τοΰ 
διάσημου ράπτου Felix τά φορέματα, τά όποια 
μέλλουσι νά χρησιμεύσωσιν εις τήν έπικειμένην 
τελετήν τών γόμων τής πρηγκηπίσσης ’Αμαλίας 
τής Αύρηλίας μετά τοΰ δούκας τής Βραγαντίας, 
υίοΰ καί διαδόχου τοΰ βασιλέως τής Πορτογαλ- 
λίας. Η νυμφική έσθής είναι άπλουστάτη, ό 
πέπλος δμως είναι πολυτελέστατος καί πολύ
τιμος. Ή βασίλισσα τής Πορτογαλλίας θά φο- 
ρέση κατά τήν τελετήν τοΰ γάμου τοΰ υίοΰ 
αύτής πολυτελές φόρεμα, κατασκευασθέν κατά 
μίμησιν τής είκόνος τοΰ ‘Ροδβενς, τής παρι- 
στώσης τόν θρίαμβον τής Μαρίας τών Μεδίκων. 
Τό έκ κυανού βελούδου φόρεμα κοσμοΰσι σειραί 
μαργαριτών καί άδαμάντων· δ μανδύας είναι 
έκ βελούδου Επίσης χρώματος κυανού βαθέος, 
έχει δέ κεντημένους διά μετάξης λευκούς κρί
νους, τό έμβλημα τής βασιλικής γαλλικής οικο
γένειας. Η έσθής τής κομίσσης τών Παρισίων, 
μητρός τής νύμφης, είναι έκ βελούδου ροδο- 
χρόου· ό εύρος μανδύας είναι πεποικιλμένος διά 
σειρών μαργαριτών. Τό φόρεμα δέ τό όποιον 
θά φέρη ή νεόνυμφος πριγκήπισσα κατά τήν 
θριαμβευτικήν εις Λισσαβώνα είσοδόν της είναι 
λευκόν καί κυανούν, τά χρώματα τής Πορτο
γαλλίας. Ή στολή αύτη έθαυμάσθη ιδίως ύπό 
τών συρρευσασών εις τήν έκθεσιν Κυριών.

Ό καθεδρικός ναός τών Μεδιολάνων. 
Γνωστόν είναι δτι ό μεγαλοπρεπής ούτος Ναός, 
εν τών άριστουργημάτων τής αρχιτεκτονικής, 
έμεινε μέχρι σήμερον άτελής. Πολλάκις έγέ- 
νετο άπόπειρα πρός Εντελή αύτοΰ άποπεράτωσιν, 
άλλά τό κώλυμα ύπήρχον πάντοτε τά χρήματα. 
"Ηδη, ώς γράφουσιν Εκ Μεδιολάνων, τό πρός 
άποπεράτωσιν τής οικοδομής άναγκαΐον ποσόν 
είναι έτοιμον, καί προεκηρύχθη ό οικείος δια
γωνισμός, εις δν προσκαλούνται νά λάβωσι μέρος 
πάντες αδιακρίτως οί αρχιτέκτονες. Πρό τρια- 
κοσίων έτών, προκειμένης τής συμπληρώσεως 
τοΰ Ναού έγένετο παραδεκτόν σχέδιον τι τού 
Ιταλού άρχιτέκτονος Πελλεγρίνου Τιβάλδου, 
δστις δμως δέν έφερεν αύτό εις πέρας. Έν 
έτει 1813 τή διαταγή τοΰ μεγάλου Ναπολέοντος 
προσετέθησαν γοτθικοί κίονες εις τήν πρόσοψιν, 
δπερ ούσιωδώς παρέβλαψε τήν αρμονίαν τοΰ 
ολου ρυθμού. Ιδίως ή δυτική πλευρά τού ναού 
έχρηζεν Επισκευής καί συμπληρώσεως, άλλά 
μέχρι τοΰδε δλίγα προς τοΰτο έγένοντο, τό μέν 
ένεκεν έλλείψεως χρημάτων, τό δέ ένεκεν άσυμ- 
φωνίας τών Επιτροπών, αΐτινες είχον Εντολήν 
νά μελετήσωσι τά ύποβαλλόμενα σχέδια. Υπο
τίθεται δτι ήδη οί μέλλοντες νά συναγωνισθώσι 
θά προσπαθήσωσι νά συμμορφωθώσι πρός τά 
άρχαιότερα σχέδια, τά όποια καί συμφωνότερα 
πρός τόν δλον ρυθμόν τοΰ οικοδομήματος είναι.

"Η έν Παρισίοις παγκόσμιος Έκθεσις 
τοΰ 1889. Έξεδόθη τό διάταγμα, τό προκη- 
ρύττον διαγωνισμόν διά τήν οικοδομήν τοΰ Κα
ταστήματος τής παγκοσμίου Έκθέσεως τοΰ έτους 
1889 Εν Παρισίοις. Κατά τό διάταγμα τοΰτο 
μόνον Γάλλοι δικαιούνται νά διαγωνισθώσιν · 
ορίζονται δέ τρία βραβεία μεγάλα φράγκων 4000, 
3000 καί 2000, εξ δέ μικρότερα τών 1000 φράγ
κων. Τά έξής οικοδομήματα καί αί πλατεΐαι 

θέλουσι συμπεριληφθή είς τήν "Εκθεσιν τό ύπάρ- 
•/ον κατάστημα τών Εκθέσεων, ή πλατεία τών 
Απομάχων, τό πεδίον τοΰ "Αρεως μετά τής 
περιοχή; του, προκυμαΐαι αί μεταξύ τής 
πλατείας τών Ήλυσίων πεδίων καί τοΰ πεδίου 
τοΰ "Αρεως, δ κήπος τών Ήλυσίων πεδίων, 
δστις θέλει συνδεθή μετά τής πλατείας τών 
’Απομάχων διά γεφύρας. Ή δλη έκτασις είναι 
290 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, έξ ών 
32 χιλ. προσδιορίζονται διά τάς ώραίας τεχνας, 
25 χιλ. διά τήν γεωργίαν, 6 χιλ. διά τάς Αποι
κίας, 90 χιλ. διά τάς μηχανάς καί 118 χιλ. 
διά τά λοιπά Εκθέματα. Ιδιαίτερος χώρος Επι
φυλάσσεται διά τους σίδηρους πύργους 300 μέ
τρων δψους, ούς άνέλαβε ν’ άνεγείρη Εργολά
βος τις.

’Αρχαιολογικά ευρήματα. Παρά τήν 
γαλλικήν πόλιν Καρπαντρά άνορυσσομένου φρέ- 
ατος εύρέθησαν εις βάθος 8 μέτρων λείψανα 
άρχαίου τείχους. Εις βάθος δέ 12 μέτρων εύ
ρέθησαν 26 αγγεία Εξ ορειχάλκου καί χαλκού 
εν τινι κοιλώματι τοΰ βραχώδους έδάφους. Αί 
αρχαιότητες αύται είσι μία λυχνία, ώραιοτάτης 
τέχνης καί άρίστης διατηρήσεως, 7 Αμφορείς, 
12 οίνοχόαι καί 6 έτερα άγγεΐα. Εύρέθη δέ 
καί μικρόν χαλκοΰν νόμισμα Κωνσταντίνου τοΰ 
μεγάλου. Ή λυχνία φέρει καί άφιερωτικήν 
Επιγραφήν- δύο τών αμφορέων φέρουσιν ίχνη 
χρυσώματος.

Έτέρα περιέργος άνακάλυψις έγένετο έν Σπέκ 
τής Αύστρίας. Συνέπεια διαρκών βροχών άνε- 
καλύφθησαν δύο σπήλαια, έν οίς εύρέθησαν λί
θινοι έδραι άρχαιοτάτης εποχής καί λίθινα άγ
γεΐα καί κύπελλα. Μετά τήν διερεύνησιν τών 
δύο σπηλαίων παρετηρήθη δτι ύπάρχει καί 
τρίτον βαθύτερον σπήλαιον, εις δ δμως ούδείς 
είσέτι έτόλμησε νά εΐσδύση διότι είναι πλημ- 
μυρισμένον ύπό ύδάτων, ών τήν διοχέτευσιν άπο- 
πειρώνται ήδη νά έπιχειρήσωσιν οί μηχανικοί. 
Τά σπήλαια ταΰτα άνήκουσι βεβαίως εις τήν 
άρχαιοτάτην λιθίνην Εποχήν.

Αίνιγμα 441.

Νήσος είμαι τοΰ Αιγαίου,
Πατρίς ήρωος γενναίου.

"Οστις μ’ άποκεφαλίση 
θέλει τό μετανοήση· 
Κ’ εις τά ώτά του άμέσως 
Πικρά λέξις θ’ άντηχήση.

Π. Λ. Π. έν Λεμησφ.

Αίνιγμα 442.

’ Αν κ’ έν έμοί άνάπαυσιν 
Κόπων καί μόχθων βλέπεις, 
Ούχ’ ήττον άδιάκοπα 
Τύπτων μέ άνατρέπεις· 
Πλήν δέν παραπονοΰμαι, 
Ούδέ σέ Εκδικούμαι, 
Καί πρόθυμόν σοι πάλιν 
’Ανοίγω τήν άγκάλην.

Ν.

Πρόβλημα 443.
"0*α* ό *αί*ω* ά*·*ί *ο**ύ*η *α*ή, *οΰ* 

έ**α·ε »ώ*ο* ψ *ου*εύε*αι.
*ο*ο**ή*, Ά**ι*ό*η.

Έλλείπουσι τά σύμφωνα.

Πρόβλημα 444.
Έν τινι πλανήτη ό έπί τής γής ζήσας έπί 

όγδοήκοντα έτη ήθελεν είσθαι ήλικίας Ενός 
μόνον έτους;

Πρόβλημα 445. 

Μύθος.

Τοΰ δάσους ή φρίκη, δ 
Τήν πρώτην του δύναμιν

Καί φθάσας εις γήρας,
Τής χώρας τό παίγνιον 
Βαδίζων, ήδύνατο

Εις πόδας ισχνούς νά

Μαθών τό κακόν ό
Ό άλλοτε τρέμων ******

Προσήλθε θρασύς καί 
Καί πρώτον ό ταύρος, 
Τό ζεύγος δξέων

Τφ έδωκε κτύπον

Ό ίππος, γενναίως 
'Οπλήν σιδηράν πρός

Έλάκτισε, πνέων
Ό λύκος, ελθών μετ’
Καί ρύγχος δυσώδες

Βαρεΐαν προσήψε

Χωρίς νά γογγύση ό 
Τήν τύχην του έκειτο

Κ’ εις τόσα δεινά
'θπ°τ;τέ βλέμρ·«
Κ’ ίδών πρός τοΐς άλλοις τόν 

Έφώνησε ταΰτα

' Χωρίς τι καλόν νά ;„*,[**, 
Τό βλέπω, τά κώλα θ’

Αγρίων πτηνών
Πλήν δύο θανάτους 
Άν πέπρωται πριν ^*,'**,

Νά λάβω καί όνου ^*4/’

'0 θνητός τήν
' Υποφέρει *********
Χλεύην κ’ έλεγχον
Παρά φαύλων

Εύρεθήτωσαν αί άνω όμοιοκαταληξίαι.

ΛΥΣΕΙΣ.

Αινίγματος 436. Αινίγματος 437.
Φιλύρα — Λύρα. Εύ — δαίμων = Ευδαίμων.

Προβλήματος 438. 
'0 πωλητής είχεν επτά ώά.

Προβλήματος 439.
θά διαγραφή δ άριθμός 2 δεκατρείς φοράς. 
- - - - 4 έξάκις.

- - - 9 απαξ μόνον.
13 X 2 = 26

1
6 X 4 = 24

59

Προβλήματος 440.

Κόραξ κόρακι φιλεΐ καί τέττιξ τέττιγι.

"Ελυσα». Ίά 418, 421, 422 καί 423 ό κ. Π. Δ. 
Παπαοάκής έν Λεμησοώ Κόπρου· τά 421, 422 ό 
κ. Γρ. Γ. Δρόσος έν Άλεςανορεία- τό 432 ό κ. Δημ. 
Δ. Μουσούρης έν Ταϊγανίφ· τά 432, 434 ή Κυρία 
Ελένη Π. Κοσμάτου έν Καΐρψ· τά 432, 433 ή 
Κυρία Ιφιγένεια Α. Πασσαλίδου έν’Αλεξάνδρειά· 
τό 433 ό κ. Μ. Σιμωνίδης έν Καλαφατίφ.

Κ. Άί. Τ. εις Κο»'Οται·τινοΰπο).ιι·. Ποσόν έλήφθη. 
Εύχαριστοΰμεν. — κ. Σ. Β. εις Hotaru ‘Ρουμανίας. 
Δελτίον υμών έλήφθη. Ό “Έσπερος” θά έςακο- 
λουθή άποστελλόμενος κατά τήν Επιθυμίαν ύμών. — 
κ. Α. Γ. εις Άλεςάι όρεια». Τά παραρτήματα τών ποι
ημάτων δίδονται δωρεάν τοΐς νέοις συνδρομηταΐς ■ 
άλλ- άποστέλλονται μόνον μετά τήν άπότισιν τής Ετή
σιας συνδρομής. Τότε δε μετά τών παραρτημάτων 
θέλετε λάβει και τά γραμμάτια τοΰ λαχείου. — κ. Δ. Β. 
εις Μόσχα». Νέοι συνδρομηταί Ενεγράφησαν τά τεύχη 
άποσταλήσονται κατά τάς δοθείσας διευθύνσεις. Βε
βαίως. — κ. Ί. Κ. εις Κέρκυρα». Τέλος τζ εύγενεΐ 
φροντίδι καλού φίλου έπετύχαμεν εικόνα λίαν δυσεύ- 
ρετον τοΰ Εθνικού ποιητοϋ Σολωμοϋ, ήτις καί θέλει 
δημοσιευθή έν τοΐς ποιητικοΐς παραρτήμασι τοΰ “'Εσπέ
ρου”. — κ. Ο. Φ. εις Πόρυ-ΣαΜ. Άναμένομεν έπι
στολήν ύμών καί άποτέλεσμα. Παρακαλοϋμεν Επισπεύ- 
ο’τε. — κ. Σ. Μ. είς Σμύρεη». Εύχαριστοΰμεν διά 
τήν φροντίδα καί διά τό αίσιον άποτέλεσμα. Τοιαύτη 
Επιτυχία είναι λίαν Ενθαρρυντική· άλλως τε τοιαΰτα 
παραδείγματα εχομεν καί έξ άλλων μερών. Τά ζητη- 
θέντα άπαντα άποσταλήσονται προσεχώς. — κ. Γ. Κ. 
είς Μασσαλ.ία». Οί πέντε τόμοι τοΰ “'Εσπέρου'1, οί 
άποτελοΰντες τήν δλην σειράν άπό τής έκδόσεως αύ
τοΰ, είναι έτοιμοι· άποσταλήσονται δέ ύμΐν διά κιβω
τίου άμα ώς ληφθή τό τίμημα αύτών. Τά δέ τεύχη 
τοΰ άρξαμένου Στ', έτους θέλουσιν άποστέλλεσθαι ύμΐν 
“Ρα έχδόσει αύτών. — κ. Κ. II. είς Άίριαυοΰπολι». 
Δεν έχετε τόν υλικόν καιρόν νά έλθητε είς Λειψίαν 
διά τήν πανήγυριν, διότι αί κυριώτεραι έμπορικαί συ- 
ναλλαγαί γίνονται κατά τήν πρώτην Εβδομάδα, τήν 
άμέσως μετά τό Πάσχα- καί διαρκεϊ μέν ή πανήγυρις 
επί τρεις έτι Εβδομάδας, άλλ’ ή σημασία της δέν είναι 
πλέον μεγάλη. 'Εφέτος ή πανήγηρις ήτο πράγματι 
άρκούντως ζωηρά, άν καί αί τιμαί ήσαν κάπως ύψη- 
λαί. — κ. Κ. Π. είς Όόήσσό». Έλήφθη είς σημείωσιν 
ή νέα ύμών διεύθυνσις· τό δέ έτερον άντίτυπον θέλει 
άποστέλλεσθαι τακτ-ικώς είς ’Αθήνα; κατά τήν Επιθυ- 
«χίαν ύαών.

Έν τα 7ζαρόνζι τεύχβι έμελλε νά 
δημοσιευθη ώ; έκτακτον παράρτημα ή εί
κών τοΰ ένδόςου ναυάρχου Ιακώβου Τομ- 
πάζη, άλλ'ένεκα βραδύτητος τοΰ τεχνίτου 
δέν κατωρθώΟη τοΰτο εγκαίρως. 'Η εί
κών θέλει αποστολή άφεύκτως έν τώ 
ύπ’ άρ. 122 τεύχει τοΰ "Εσπέρου”.

Διευθυντής καί Εκδότης· Δρ. I. ΤΤΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ 

έν ΛΕΙΨΙΑι. ELSTER-STR. 4>·

Τΰποις· Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν ΛΕΙΨΙΑι.



’Επειδή ό '"Έσπερο/’, έπιτυχώς διανύσας πέντε έτη άπό τής ίδρύσεως αύτοΰ, εισέρχεται ήδη εις τό έκτοι· αύτοΰ 
έτος, ή Διεύθυνσις αύτοΰ άπεφάσισεν δπως συστήση έφέτος Λαχείου πρός όφελος τών κκ. συνδρομητών τού Εσπέρου, 
οιτινες τοσοΰτον εύμενώς ύπεδέχθησαν αύτόν καθ’ δλον τό πενταετές τούτο διάστημα.

Ό άριθμός τών γραμματίων τοΰ Λαχείου, τά όποια Θέλουσι διανεμηθή δωρεάν τοΐς κκ. συνδρομηταΐς άνά έν έκάστω, 
δέν δύναται νά όρισθή άπό τοΰδε άκριβώς, διότι θέλουσι συμπεριληφθή είς τούτον καί οί νέοι συνδρομηταΐ τού έκτου 
έτους· οί κληρωθησόμενοι δμως άριθμοΐ έσονται δ'ε'κα έν δλω, καί θέλουσι κερδίσει-

1) Πολυτελές Λεύκωμα σχήματος μεγάλου φύλλου, χρυσοδεδεμένον περιέχον 12 μεγάλας εικόνας γυναικείων καλλονών,
μετά σπανίας τέχνης έπείειργασμένας έν φωτοτυπία.

2) "Ετερον Λεύκωμα έπίσης χρυσοδεδεμένον, περιέχον έν χαλκογραφία 24 θέας των γραφικωτέρων μερών τής Εύρώπης
έπίσης άρίστης κατασκευής.

3) "Ολην τήν σειράν τούΕσπέρου”, ήτοι τούς τόμους Α'. Β'. Γ’. Δ', καί Ε'. χρυσοδεδεμένους διά τοΰ γνω
στού περικαλύμματος αύτών.

4) Θήκην χρυσόδετον, περιέχουσαν έΕ εικόνας άνθοδεσμών έΕ άνθέων φυσικοΰ μεγέθους, διά Εωηροτάτων χρωμάτων
«χρωματισμένων, καί τούτο τόσον πιστώς, ώστε δύνανται αύται νά χρησιμεύσωσι καί ώς υποδείγματα ζωγραφικής.

5) 6) 7) ’Ανά έ'να τόμον τού Εσπέρου έπίσης χρυσοδεδεμένον. Τό έτος αύτοΰ κατ’ έκλογήν τοΰ κερδίζοντος.
8) Λεύκωμα Βοτανικής, πολυτελές καί κομψότατον, διά συλλογήν Εηρών άνθέων χρήσιμον. Εκαστος πίναΕ αύτοΰ πε

ριέχει τά ιχνογραφήματα έΕ ή επτά άνθέων φυσικού μεγέθους, μετά τών ονομάτων αύτών λατινιστί καί γερμα- 
νιστί. Μέθοδος διδακτικωτάτη διά τούς καταγινομένους είς συλλογάς άνθέων.

9) Περιήγησιν τής ‘Ελλάδος, βιβλίον κομψώς δεδεμένον καί μετά εικόνων. Καί
10) "Ολην τήν σειράν των περικαλυμμάτων του “Εσπέρου ’ άπό τοΰ Α’.—Ε'. τόμου.

Τό Λαχεΐον τούτο, τού όποιου ή κλήρωσις θέλει γίνει ένώπιον έπιτροπής έν Λειψία τή 1/13 Αύγούστου 1886, συμ- 
μετέχουσιν αυτοδικαίως οί μέχρι 15/27 ’Ιουλίου 1886 καταβαλόντες τήν έτησίαν αύτών συνδρομήν, τά δέ γραμμάτια τού 
Λαχείου, κατά τό κάτωθι σχέδιον, θέλουσιν άποσταλή αύτοΐς άσφαλώς πρό τής έκκυβεύσεως.

Διό παρακαλοΰνται οί κατά τόπους κκ. άνταποκριταί τού ‘Εσπέρου νά έμβάσωσιν έμπροθε'σμως τάς καταβληθείσας 
αύτοΐς συνδρομάς, δπως μή προκύψωσι βραδύτητες καί γεννηθώσι παράπονα, καθότι ή Διεύθυνσις, άν δέν λάβη έν Λειψία 
τό τίμημα τών συνδρομών, είς ούδένα άνεΕαιρέτως θέλει άποστείλει γραμμάτων.

Ό δρος τής καταβολής τής συνδρομής έτέθη, διότι πλεΐστοι μέν τών κκ. συνδρομητών, συμμορφόύμενοι πρός τό 
πρόγραμμα τού ’"Εσπέρου”, έχουσι τήν εύγενή προθυμίαν νά καταβάλλωσι τήν συνδρομήν των άμα τή ένάρΕει τού έτους· 
ύπάρχουσιν δμως καί συνδρομηταΐ τινές ύπέρ τό δέον βραδύνοντες, καί έπομένως δέν είναι δίκαιον νά μετέχωσιν ούτοι 
τών αύτών ωφελημάτων μετά τών άλλων, τών διευκολυνόντων τήν υπηρεσίαν τής Διευθύνσεως.

□ a

ΛΑΧΕΙΟΝ ΤΟΥ* ΕΣΠΕΡΟΥ*
ΕΚΚΥΒΕΥΘΗΣΟΜΕΝΟΥ ΤΗι 1/13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ I8S6 ΕΝΩΠΙΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝ ΛΕΙΨΙΑι.

Οροι τοΰ Λαχείου ·
Συμμετέχουσιν αύτοΰ πάντες οί Κύριοι συνδρομηταΐ, οί μέχρι τής 15 27 Ιουλίου τρέχ. έτους καταβαλόντες τήν έτησίαν αύτών συνδρομήν. 
Ή Διεύθυνσις τοΰ ‘Εσπέρου δέν θεωρεί γενομένην τήν καταβολήν τής συνδρομής, είμή άφ’ ού έμβασθή αΰτη έν Λειψίμ.
Τά γραμμάτια θέλουσιν άποσταλή δωρεάν άμα τή λήψει τοΰ τιμήματος τής έτησίας συνδρομής.
01 δέκα κληρωθησόμενοι άριθμοΐ κερδίσουσι κατά τήν έΕής τάϊινή

‘Αρ. α'. Τήν σειράν τών τόμων Α'. Β'. Γ. Δ'. Ε'. τοΰ ‘Εσπέρου χρυσοδέτων.
- β'. Λεύκωμα τών καλλονών έν φωτοτυπικαϊς είκόσιν.
- γ'. Λεύκωμα τών ώραίων τοποθεσιών έν χαλκογραφία.
- δ’, ε'. στ’. Άνά ένα τόμον τοΰ ‘Εσπέρου κατ’ έκλογήν.
- Σ'. Θήκην μετά 6 εικόνων άνθέων ποικιλοχρόων.
- η'. Λεύκωμα Βοτανικής.
- θ'. Περιήγησιν τής ‘Ελλάδος.
- ι'. Τά περικαλύμματα τοΰ ‘Εσπέρου τών έτών A'.—Ε’.

Άπαντα τά κέρδη θέλουσιν άποσταλή έλεύθερα ταχυδρομικών τελών, οΐ δέ κερδίσαντες άριθμοΐ θέλουσι δημοσιευθή διά τοΰ ‘Εσπέρου.

Έν Λειψία 15/27 'Απριλίου 1886.
Η ΔΙΕΤΘΤΧΣΙΣ.;
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