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Η ΕΛΕΥΣΙΣ.
(Μετά δύο εικόνων, δρα σελ. 17.)

πεζή ή έφ’ ίππου, 
έμφανίζονται ήμΐν

ΕΡΠΝΟΤΑΤΗ έκδρομή εις τά 
πέριξ τών ’Αθηνών, ιδίως 
κατά τήν ώραν τοΰ έαρος, 
είναι ή έκδρομή μέχρι; 
Έλευσΐνος. Πράγματι 
δέν δύναται τις νά φαντασθή 
ώραιοτέρας σκηνογραφίας 
ή δσας παρουσιάζει ήμΐν ή 
όδός, ή διά Δαφνιού εις 
’Ελευσίνα άγουσα. Σήμε
ρον ή σιδηροδρομική αμα
ξοστοιχία μεταφέρει ήμας 
έν ροπή δφθαλμοΰ σχεδόν 
έκεΐ- άλλ’ δταν λέγωμεν 
εκδρομήν, έννοοΰμεν τήν 
ιαθ’ ήν δλαι αί τοποθεσίαι 
βαθμηδόν καί ώς έν πανο- 

ράματι.
Παραθέτομεν σήμερον δύο εικόνας, ών ή μέν 

παριστα τδν κόλπον, έν φ κεΐται ή Έλευσίς, ή 
δέ τήν γενικήν θέαν έπί τής σημερινής κωμο- 
πόλεως, ήτις κεΐται έν ή θέσει τδ πάλαι έκειτο 
ή περίβλεπτος Έλευσίς, ή Ιερά πόλις έν ή έτε- 
λοΰντο τά Έλευσίνια μυστήρια, τά άρχαιό- 
τατα και ιερά, είς τιμήν τής Δήμητρος καί τής 
ΙΊερσεφόνης. Τά μυστήρια ταΰτα ήσαν έν αρχή 
έορταί θερισμού, τελούμεναι άποκλειστικώς ύπό 
τών κατοίκων τής Ελευσίνας ύπδ τήν έπιτήρησιν 
αρχαίων τής πόλεως οικογενειών · δι’ αύτών τών 
τελετών προσεφέρετο φόρος εύγνωμοσύνης είς 
τήν θεάν Δήμητρα διά τήν εύφορίαν τών δημη
τριακών καρπών καί άνεμιμνήσκοντο οί κάτοικοι 
τής άρχαιοτέρας έποχής, καθ’ ήν αί γαϊαι 
έκειντο χέρσοι καί ακαλλιέργητοι. Πότε ήρ- 
ξαντο τελούμενα τά Έλευσίνια μυστήρια, δύσ- 

/ κολον είναι νά δρίση τις- τδ πιθανότερου είναι 
δτι έσύστησαν αυτά οί Θράκες, οί άπδ Βοιωτίας 
καί τδ δυτικόν μέρος τής ’Αττικής καταλαβόντες 
καί ο’ικήσαντες- ή άνάπτυξίς των έπήλθε κατά 
τούς χρόνους τών Ιίεισιστρατιδών, δτε διά τών 
'Ορφικών ένισχύθη ή λατρεία τής Δήμητρος διά 
τής συγχωνεύσεως καί διονυσιακών τελετών.

Ό τόπος δέ, έν φ έτελοϋντο τά μυστήρια 
ταΰτα, ήτο δ κατά τούς χρόνους τοΰ Περικλεούς 
κατά τδ σχέδιον τοΰ διασήμου άρχιτέκτονος 
Ικτίνου οίκοδομηθείς ναός τής Δήμητρος, εύρύ- 
χωρον, τετράγωνον οικοδόμημα, περικυκλωμέ νον 
ύπδ διπλού περιβόλου. Ή τελετή, είς ήν έπί 
ποινή θανάτου δέν ήδύνατο νά λάβη μέρος δ 
μή μεμυημένος τά μυστήρια, έτελεΐτο έν μηνί 
Βοηδρομιώνι (άρχή ’Οκτωβρίου καθ’ ήμας). ‘0 
βέλων νά μυηθή τά μυστήρια (καί πας Έλλην 
έλεύθερος ήτο δεκτός) ήναγκάζετο πρότερον νά 
ύποστή δοκιμασίαν, τά μικρά λεγάμενα μυστή
ρια, τά οποία έτελοϋντο κατά Μάρτιον μήνα 
έπί τής άριστεράς όχθης τοΰ Τλισσοΰ παρά τάς 
Αθήνας. "Εν έτος μετά τήν εισαγωγήν είς τά 
μεγάλα μυστήρια οί μΰσται ήδύναντο νά προ- 
βιβασθώσιν έπόπται. 'Η μύησις έγίνετο έν 
καιρό νυκτός· οί είσαγόμενοι ήσαν στεφανωμένοι 
δια μύρτων καί ώφειλον ν’ άποπλύνωσι τάς 
χεΐράς των διά ιερού δδατος. Δημοσία δέ προ- 
εκηρύττετο δτι πάντες ώφειλον νά είσέλθωσιν 

είς τά μυστήρια καθαραΐς ταΐς χερσί καί καθαρά 
τή καρδίφ. Αί τελεταί, ών προήδρευον δ ιερο
φάντης, ό δαδούχος, ό ίεροκήρυξ καί δ ίερεύς 
τοΰ βωμού, συνίστανται είς καθάρσεις, πομπάς 
καί θυσίας, ιδίως δέ είς παραστάσεις έκ τής 
ιστορίας τής Δήμητρος καί τής ΓΙερσεφόνης, τών 
βασάνων τοΰ Ταντάλου καί έκ τών ήοονών, ών 
θ’ άπελάμβανον οί εκλεκτοί έν τοΐς Ήλυσίοις 
πεδίοις. Σκοπός τών παραστάσεων τούτων ήτο 
νά διαδοθώσι μεταξύ τών μεμυημένων αί ίδέαι 
περί αθανασίας τής ψυχής καί περί άμοιβής τών 
αγαθών καί τιμωρίας τών κακών μετά θάνατον. 
Οί μεμυημένοι έπίστευον δτι μόνοις αύτοΐς έξη- 
σφαλίζοντο αί μετά θάνατον τέρψεις. Έπεβάλ- 
λετο δέ αύτοΐς έπί ποινή μεγάλη άκρα μυστι- 
κότης περί πάντων. Χλευασμός ή διατάραξις 
τών μυστηρίων έτιμωρεΐτο έπίσης αυστηρότατα 
ύπδ τών άρχών. Ό δεύτερος αρχών, βασιλεύς 
καλούμενος, είχε μετά τινων ύπδ τοΰ λαού 
έκλεχθέντων έπιμελητών τήν γενικήν έπιτήρησιν 
καί έποπτείαν έπί τών μυστηρίων.

Ταΰτα κατά τήν άρχαιότητα. Καί σήμερον; 
Σήμερον δ μεγαλοπρεπής ναός τής Δήμητρος 
είναι σωρός έρειπίων, καί ή πλούσια καί περί
βλεπτος Έλευσίς, πρός ήν χιλιάδες κατ’ έτος 
συνέρρεον, είναι μικρά καί ασήμαντος κωμόπολις. 
'Η ωραία δμως φύσις αύτής παρά τδν κυανοΰν 
κόλπον τής ένδόξου Σαλαμΐνος θά διεγείρη πάν
τοτε τον θαυμασμόν καί θά έλκύη πρδς τήν 
Ελευσίνα έντοπίους καί ξένους περιηγητάς, άφ’ ού 
μάλιστα ή μετάβασις έκεΐ κατέστη εύκολος το- 
σούτον διά τής τρις ή τετράκις τή; ήμέρας δια- 
βαινούσης σιδηροδρομική; αμαξοστοιχίας.

Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.

Ή αποβολή τού Ζυγού τής θρησκείας ώς σκλη
ρού καί επαχθούς έστιν όρθή καί δίκαια;

Ύπό τοΟ ’Αρχιμανδρίτου Κ. ΚαλοΣϋμη.

(Συνέχεια.)

Ιδού δέ οί λόγοι ών ενεκα μεγάλη μάζα 
ανθρώπων ήναγκάσθη ίν’ άποχωρισθή τή; πνευ
ματικής κοινωνίας τής παπικής Εκκλησίας μεθ’ ής 
ήν τέως ήνωμένη, καί άποτελέση άλλην ιδίαν 
καλουμένην τών διαμαρτυρομένων. Ποσάκις δέ 
δέν έγένοντο άπόπειραι ύπδ χριστιανικών κοινο
τήτων πρδς έμβριθεΐς σκέψεις καί ακριβείς έρεύ- 
νας περί τών κακώς έν τή Εκκλησία τής'Ρώ
μης έχόντων! Ποσάκις δέν έξεφοάσθησαν αύται 
κατά τών έπικρατουσών έκκλησιαστικών κατα
χρήσεων καί κατά τής προστατευούσης αύτάς 
έκκλησιαστικής ισχύος! Ποσάκις ού μόνον ή- 
γεμόνες άλλά καί λαοί δλόκληροι δέν έξεδή- 
λωσαν πικρά παράπονα κατά τής όσημέραι ζωη- 
ρότερον άνυψούσης τήν κεφαλήν άνομίας καί 
βίας, ας πολλοί λειτουργοί τής Εκκλησίας ταύ- 

της έξήσκουν! Όποια σπουδαία διαβήματα δέν 
έγένοντο, καί δή κατά μακρούς αιώνας ύπο δια
φόρων κοινοτήτων πρδς καταστροφήν τοΰ έπι- 
κρατοΰντος έν 'Ρώμη δλεθρίου διοικητικού συ
στήματος! πλήν είς μάτην άπέβαινον πάντα 
ταΰτα, διότι οί δημιουργοί αύτοΰ, οί καί τήν 
τιτλονυμίαν τοΰ (sumnius Pontifex, ή Pontifex 
maximus) φέροντες ούδεμίαν προσοχήν έδιδον 
είς τήν πρδς αύτούς έκδήλωσιν τοιούτων παρα
πόνων. "Ωστε πάσα ήρεμος ένέργεια τών κοι
νοτήτων τούτων πρδς κατάπαυσιν τών ύπδ κλη
ρικών διαπραττομένων καταχρήσεων, καί πρδς 
καταστολήν τοΰ έπικρατοΰντος τούτου συστήμα
τος έν ‘Ρώμη άπέβαινεν τέλεον άκαρπος καί 
άλυσιτελής. Ό γινώσκων έκ τής ιστορίας τάς 
αιτίας έξ ών προήλθεν δ χωρισμός τών δια- 
μαρτυρομένων έκ τής Εκκλησίας τοΰ Πάπα 
θέλει μεθ’ ήμών πάντως ομολογήσει δτι ούτος 
έξ ούδεμιάς άλλης αιτίας προύκλήθη, ή έκ τών 
μεγάλων καθαρός διερεθισμών καταπιέσεων καί 
καταχρήσεων, ας άνερρίπιζον πολλαχώς καί διέ- 
πραττον έπιτηδείως οί τής ίεράς έδρας ύπηρέ- 
ται. Τούτων δ’ ούτως έχόντων ούδέν ετερον 
ύπελείπετο τοΐς λαοΐς τούτοις, ή νά συνασπι- 
σθώσι καί άπδ κοινού ένεργήσωσι κατά τοΰ υπο
κινούντο; καί ύποθάλποντος πάντα ταΰτα χάριν 
ίδιοτελών σκοπών. Δειναί ήσαν άληθώς αί 
περιπέτεια’, ας οί λαοί ούτοι ύφίσταντο προ 
πάντων, άφ’ ής ήμέρας διαμαρτυρόμενοι έπει- 
ράθησαν ν’ άποτινάξωσι τδν βαρύν τούτον ζυγόν 
τδν έπιβληθέντα αύτοΐς ύπδ κληρικών τής 'Ρώ
μης. Άλλ’ δμως διά τής άπδ κοινού ένεργείας 
αύτών ήδυνήθησαν έν τέλει ν’ άποσοβήσωσι τού
τον καί άπαλλαγώσιν αύτοΰ.

’ Απαλλαγέντες δέ τοΰ άληθώς επαχθούς 
τούτου βάρους και σκληρού ζυγού έποιήσαντο 
μεγάλας μέν προόδους ή μάλλον είπεΐν τερά
στιας καί καταπληκτικός είς τε τάς έπιστήμας 
καί τάς τέχνας, άλλ’ εί έστι καί ή θρησκευτική 
όδός ήν ούτοι έκτοτε έκλέξαντε; βαδίζουσιν ή 
μάλλον εύθεΐα καί κατάλληλος, περί τούτου 
θέλομεν άλλοτε άλλαχοΰ πραγματευθή. ’Ιδού 
δέ καί αί κυρίως άφορμαί καί αίτίαι αί πειθα- 
ναγκάσασαι πολλούς νοήμονας καί έξόχω; πε
φωτισμένους άνδρας έκ τών τή παπική Εκκλη
σία ύπαγομένων ινα συνεχώς ύψώσωσι φωνήν 
θερμών παραπόνων καί έκφέρωσι μομφάς βαρεία; 
καί πικρά; κατά παντός κληρικού ύπηρετοΰντος 
τά ίοιοτελή τοΰ Πάπα συμφέροντα καί φιλαρ- 
χικά αύτοΰ σχέδια. Οί άνδρες δ’ ούτοι έναργώς 
διαβλέποντες τή έαυτών όξυνοία οίοι άπατηλοί 
καί δόλιοι σκοποί ύπελανθάνοντο έν τφ συστή- 
ματι τής διοικήσεως τοΰ ρωμαίου Ποντίφικος 
ήγωνίζοντο δλαις δυνάμεσιν δπως έξουδετερώ- 
σωσι τήν ύπδ τδν πέπλον τής θρησκείας ύπούλω; 
μέν άλλ’ έντέχνως ένασκουμένην έπίδρασιν, τήν 
άφορώσαν είς έπαύξησιν τής δμίχλης τής περι- 
καλυπτούσης τήν πνευματικήν σφαίραν τοΰ κα
θολικού κόσμου κατεχομένου ούτως έν τω σκότει 
τής άμαθίας· καί άληθώς δπου έλλείπει δ δρθός 
νοΰς καί ό άληθής τής διανοίας φωτισμός, δπου 
έπικρατοΰσι θρησκευτικά! δεισιδαιμονίαι καί 
δογματικαί πλάναι, έκεΐ πάν είδος καταπιέσεώς 
έστιν άνεκτόν, έκεΐ καί τοιαΰτα ίοιοτελή συμ
φέροντα καί φιλαρχικά σχέδια προάγονται καί 
τελεσφοροΰσιν. "Οπου δέ τούναντίον άληθής 
υπάρχει τοΰ νοδς μόρφωσις, έκεΐ ταΰτα τέλεον 

ναυαγοΰσι καί ώς σκεύη κεραμέως έν πρώτη 
πλήξει κατασυντρίβονται. Τούτων δέ πάντων 
ξνεκα οί νοήμονες καί πεφωτισμένοι άνδρες έκ 
τών καθολικών έκραζον στεντόρεια τή φωνή 
κατά τών όργάνων εκείνων ατινα ύπεστήριζον 
είτε αμέσως είτε έμμέσως τάς παραλόγου; καί 
άντιχριστιανικά; τοΰ Πάπα άξιώσεις, καί έξέ- 
φερον παντοίας κατ’ αύτών μεμψιμοιρίας. Γών 
παραπόνων δ’ αύτών τούτων παρακουομένων 
ήναγκάζοντο οί άνδρες ούτοι ινα έγερθώσι κατά 
τών τοιούτων κληρικών καί παρακωλύσωσι παντί 
θεμιτό μέσφ, έστιν δτε καί βιαίφ, πάσαν περαι
τέρω κατάχρησιν αύτών. Τοιούτοι δ’ άνδρες 
ύπήρχον καί ύπάρχουσιν πρδ πάντων έν Γαλλία 
καί Ιταλία, ένθα ή παποκρατία ριζοβολήσασα 
ετεινεν είς ζωηροτέραν άνάδοσιν τών βλαστών 
καί έπέκτασιν τών κλώνων τής καταπιέσεώς τών 
ύπ’ αύτής ποιμαινομένων.

Τών χωρών δέ τούτων αί μέν κυβερνήσεις 
γινώσκουσαι τά έλατήρια τά κινοΰντα τδν Πάπαν 
είς τδ έγείρειν άξιώσεις μή συνφδούσα; τώ χρι
στιανικό πνεύματι, καί διαβλέπουσαι καλώς δτι 
ή έπίτευξις αύτών ήθελεν έπιδράσει δλεθρίως 
έπί τής προόδου πρός τδν πολιτισμόν τών ύπ’ αύ
τών πολιτικά»; διεπομένων κατέβαλαν πάσαν 
προσπάθειαν είς έπιψήφισιν νόμων, δι’ ών άπέ- 
βλεπον τούς μέν ομοεθνείς αύτών νά προφυ- 
λάττωσιν έκ πάση; καταδυναστείας τών κληρικών 
τούτων, τω δέ άγίω πατρί Πάπα νά φράττωσιν 
δσον ένεστι τήν εί; καταχρήσεις καί άδικαιολο- 
γήτου; άξιώσεις πορείαν αύτοΰ περιορίζοντες 
αύτδν ούτως έντδς τών ορίων τής τεταγμένης 
αύτφ πνευματικής δικαιοδοσίας. Οί δέ νοήμονες 
καί πεφωτισμένοι τών πολιτών κατοπτεύοντες 
έπιμελώς καί άκολουθοΰντες άγρύπνως πάσαν 
ένέργειαν τών ποιμένων τούτων διετέλουν έν 
πλήρει γνώσει τών ύπ’ αύτών διαπραττομένων. 
Καί ούτω έν εύθέτιυ καιρό καθιστώντες γραφή 
τε καί λόγω καταφορού; τάς πολλαπλά; τών 
κληρικών τούτων καταχρήσεις, καί έξεγείροντες 
τήν κοινήν κατ’ αύτών γνώμην παρέλυον πάσαν 
έκνομον καί άντιχριστιανικήν ένέργειαν αύτών 
καί έματαίουν τήν έφαρμογήν παντός σχεδίου 
ίδιοτελεΐς τοΰ Πάπα σκοπούς ύπηρετοΰντος. 
Ιδού λοιπόν οί λόγοι οί πειθαναγκάσαντες πολ
λούς τών πεφωτισμένων λαών τής Δύσεως ίνα 
πικρώς καταβοώσι καί σφοδρός καταφέρωνται 
κατά τοΰ Πάπα καί τών δργάνων αύτοΰ, άμα 
δ άποφαίνωνται άσεβώς καί δυσφημώ; καί κατά 
τή; θρησκείας αύτών συγχέοντες πάντως θρη
σκείαν καί λειτουργούς αύτής. Άλλ’ ή σκέψις 
ή μάλλον ή άντίληψις αύτών αυτή περί θρη
σκείας καί λειτουργών αύτής έστιν δλως έσφαλ- 
μένη καί απατηλή. Διότι άλλο τι έστι θρησκεία, 
και άλλο ύπηρέται αύτής. 'Ώστε έκείνη μέν 
δυναταί τις είπεΐν ώς έν εικονική παραστάσει 
δτι έστιν ή ούσία, ούτοι δέ ή περιβολή αύτής.

Ταΰτα δέ πάντα άκούοντε; καί βλέποντες 
ενιοι τών ήμετερων νεηλύδων, πριν ή έρευνήσωσι 
καί ευρωσι πού κεΐται τδ κέντρον τής ένεργείας 
τοΰ ρωμαίου Ποντίφικος, πώς τά όργανα αύτοΰ 
διατίθενται, ύπδ τίνος πνεύματος έμφοροΰνται, 
και τίνα κυρίως σκοπόν ταΰτα έπιδιώκουσιν, ή 
άλλως είπεΐν, πριν ή έπισταμένως μελετήσωσι 
και γνώσι δεόντως έκ τής ιστορίας τδ φρόνημα 
και τήν πορείαν καθόλου τοΰ έπισκόπου τής 
Ρώμης καί άνακαλύψωσιν άμα τά έλατήρια 

υφ ών όρμώνται πολλοί ύπδ τδν Πάπαν καί 
δη διάσημοι ινα βοώσι δργίλως κατ’ αύτοΰ καί 
τών οικείων αύτφ όργάνων, καί πριν έτι δια- 
μορφώαωσι καθαράν καί σαφή περί πάντων τού
των έννοιαν έσπευσαν, άλλοι μέν τών νέων τού- 
των ν άκολουθήσωσι τυφλός καί άβασανίστως 
τω παραδείγματι τόν μεμψίμοιρων τούτων, άλ
λοι δέ άκολουθοΰντες, καί νά ύπερακοντίσωσιν 

αύτούς έν τούτοι; κατά πάντα, καίπερ ούδεμίαν 
πρός τοΰτο άφορμήν έχοντες. Πρδς έπίτευξιν 
δέ τοΰ σχεδίου αύτών τούτου ούδέν έτερον ύπε
λείπετο αύτοΐς ή νά θέοωσι τούς λειτουργούς 
τής Εκκλησίας αύτών έν ιση μοίρα τοΐς τής 
Εκκλησίας έκείνης. Καί ιδού πάνυ ραδίως καί 
άνευ τινδς ένδοιασμοΰ άρχονται τοΰ έργου αύτών 
τούτου, έφ’ φ καί άποφαίνονται μωρώς μέν καί 
ακρίτως κατά τών ίδιων πνευματικών ποιμένων, 
άνοικείω; δέ καί άσεβώς καί κατ’ αύτής τής 
ίεράς ήμών θρησκείας, ής τδν ζυγόν παριστώσιν 
ώς λίαν σκληρόν καί έπαχθή. Πράττουσι δέ 
τοΰτο λόγφ μέν δπως άπαλλάξωσι τούς άπλου- 
στέρους τών δμοεθνών αύτών δυσφορήτου δήθεν 
δουλείας, πράγματι δμω; σκοποΰσιν ίνα έν τού
τοι; έπιδείξωσιν εαυτούς ώς ύπερέχοντας τών 
άλλων κατά τε τδ κράτος τής διανοίας καί έν 
γένει τάς επιστημονικά; γνώσεις, ών ούτοι εν 
τή έσπερίφ διατρίβοντε; έκαρπώσαντο. ’Ήτοι 
σπουδάζουσι δια τοιούτων μέσων νά πείσωσι 
τούς απλούς δτι είσίν ούτοι καί εύφυεΐς καί 
πεπαιδευμένοι, καί ένί λόγφ σοφοί. Ώς άσφα- 
λές δέ μαρτύριαν τών προτερημάτων αύτών τού
των προβάλλουσι τήν έαυτών άχαλίνωτον ταύτην 
καί άκόλαστον έλευθεροφροσύνην.

Διασκοπήσαντε; δέ κριτικφ τφ ομματι καί 
έπιτροχάδην τήν ιστορικήν τοΰ Παπισμού πορείαν 
ειδομεν κατ’ αύτήν ώς έν σκιαγραφία τδ πνεύμα 
ύφ’ ού ένεφοροΰντο πολλοί τών έπισκόπων τής 
'Ρώμης, καί τά μέσα άτινα μετήλθον ούτοι διά 
τών όργάνων αύτών προς πραγμάτωσιν εύτελών 
φιλαρχικών σχεδίων άπεωθησάντων αύτούς πέραν 
τοΰ έπιδιωκομένου ύπδ τής Εκκλησίας τοΰ Χρι- 
στοΰ ιερού σκοπού, ώ; παρεισαγαγόντες πλείστας 
δσας καινοτομία; δογματικά; δόξας, καί δια- 
πράξαντε; ποικίλα; βιαιότητα; καί διάφορα άνο- 
μήματα καταρρυπαίνοντα τδ μέτωπον αύτών. 
Μετά δέ τήν σύντομον διασκόπησιν ταύτην δέον 
ινα μεταβώμεν ώς διά τίνος γεφύρας άπό τοΰ 
ιστορικού πεδίου τής Εκκλησίας ταύτης είς τό 
τής ορθοδόξου Ανατολικής καί ένθάδε όμοίφ 
κριτικό δργάνφ χρώμενοι κατοπτεύσωμεν, έρευ- 
νήσωμεν καί γνώμεν καί τά κατ’ αύτήν. Καί 
ίδου άμα τή είσόδω ήμών εί; αύτό καί τή κα
τοπτεύσει έστω καί διά παροδικού τίνος όμματος 
πειθόμεθα ασφαλώς καί ήμεΐς καί πας άμερό- 
ληπτος αύτοΰ έταστής, δτι τδ έδαφος τοΰτό έστι 
λίαν ομαλόν πρδς τοιαύτην πορείαν καί άπονον 
είς διασκόπησιν καί άνίχνευσιν τής όλης περι
φέρειας αύτοΰ, καθ’ δσον έστιν άπηλλαγμένον 
και δλως έλεύθερον καί άκαλλών καί άμορφων 
υψωμάτων άγενοΰς φιλαρχίας, καί οχληρών τρι
βόλων καί άκανθών δογματικών πλανών καί 
άπατών.

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Ψ
(ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΥΠΟ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΣ) 

καί τά καθ’ ήμας περί τοΰ παλινοστοΰντος 
συΖύγου δημώδη άσματα

ύπό Νικολάου Γ. Δοσίου Δ. Φ.

(Συνέχεια.)

τρυφερού τούτου καί χαρίεγτος τής 
μώδους ήμών Ανθολογίας άνθυλλίου 
ύδεκα ύπάρχουσιν ήμΐν γνωσταί πα- 

ραλλαγαί, έξ ών δέκα μέν παρέχουσιν αί γνω
στότεροι καί πληρέστεροι τών δημοτικών ήμών 
ασμάτων συλλογαί, οίαι αί τοΰ Fauriel, Passow, 
Schmidt, Άραβαντινοΰ κ. άλ. δύο δέ ή άνέκ- 
δοτος ήμών ’Ηπειρωτικών ασμάτων συλλογή· 
πιθανώς δέ ή μάλλον βεβαίως καί άλλοι τοι- 
αΰται παραλλαγαί ύπάρχουσιν, ούπω είσέτι άπο- 
θησαυρισθεΐσαι.

Απαντα δέ τά τοΰ κύκλου τούτου δημώδη 
φσματα, δν άνωτέρω ΓΙηνελόπειον ώνομά- 
σαμεν, είσί τοΰ χορού, ήτοι χορεύονται ύπδ τοΰ 
Ελληνικού λαού αδόμενα έν συμποσίοις καί 

πανηγυρεσιν. Ό δέ τίτλος αύτών διάφορος φέ
ρεται ού μόνον έν ταΐς διάφοροι; άλλά καί έν 
τή αύτή συλλογή πολλάκις. Ούτως έν τή τοΰ 
Passow συλλογή φέρονται καί αί τρεις συνήθεις 
τών ασμάτων τούτων δνομασίαι· ’"Η άναγνώ- 
ρισις.” " Ό ερχομός τοΰ άγαπητικοΰ”, καί ό 
συνηθεστερος "'Η πιστή σύζυγος”. Έν δέ τή 
άξιολόγφ συλλογή τών κατά τήν ’Ήπειρον δη
μοτικών ασμάτων τοΰ μακαρίτου Π. ’Αραβαν- 
τινοΰ, τή έκδοθείση πολλά μετά τδν θάνατον 
τοΰ συλλογέως έτη ύπδ τών άξιεπαίνων αύτοΰ 
τέκνων, τδ πρώτον τοΰ κύκλου τούτου άσυα 
φέρει τδν άρχαΐζοντα τίτλον "Ό παλινοστών 
σύζυγος”, καί έν σημειώσει τά έξής·

Εν τή Όδυσσεία, ψ, άπαράλλακτα δ ποι
ητής περιγράφει τήν άναγνώρισιν τοΰ Όδυσσέως 

"παρά τής Πηνελόπης καί παραπλήσιον τούτου 
"γνώρισμα λαμβάνει ό γέρων Ααέρτιος (γρ. Αα- 

ε.οτγϊ’) τοΰ υιού του έν τή αύτή ραψφδία
' (ϊΡ· εν τή έπομένη ραψφδία Ω.) Ό Chateau- 
' briand άναγνοΰ; τδ έν τή συλλογή Μαρκέλλου 

επι τοΰ αύτοΰ θέματος ασμα, είπε τά έξής · 
Η απλοτης καί ή χάρις τοΰ φσματος τούτου 

δέν άπαντάται μήτε είς τδν Θεόκριτον καί τδν 
Βιργίλιον, διότι τήν έπ’ αύτοΰ έγκεχαραγμένην 
μελαγχολίαν καί αγνότητα μόνος ό Χριστια

νισμός δύναται νά έμπνεύση. Ό ποιητής τοΰ 
λαοΰ, τέκνον τής φύσεως, διηγείται καί ζω- 

' γραφίζει άκριβώ; 3,τι άκούει καί βλέπει. Ή
μεΐς άπ’ εναντίας επιδιώκομεν άπαύστως τό 
ιδανικόν. ’Εκείνος άδυνατεΐ νά ψευσθή· ήμεΐς, 
εάν δέν ψευδόμεθα, μεγαλοποιοΰμεν δμως τά 
^ραγματα. Παρά τφ λαό ή ποίησις εΐνε φωνή 
τή; καρδίας· παρ’ ήμΐν κατέστη άγων τής 

“φαντασίας . . .”
Καί ταΰτα μέν δ Γαλάτης μουσολήπτης περί 
χάριτος καί άξίας τοΰ ήμετέρου άσματος· 

ήμεΐς δε διά λεπτομερούς άντιπαραβολής πρδς 
τήν άνωτέρω έκτεθεΐσαν άναγνώρισιν τού Όδυσ
σέως ύπδ τής Πηνελόπης έπιθυμοΰμεν νά άνυ- 
ψώσωμεν είς τήν αληθή αύτοΰ έθνολογικήν καί 
γραμματολογικήν άξίαν τδν κύκλον τούτον τών 
δημωδών ήμών φσμάτων περί τής πιστής συ
ζύγου, δλως σχεδόν παροραθέντα, έν φ έτεροι 
κύκλοι ασμάτων, οίον ό Άκριτικός καί δ Περί 
τοΰ νεκρού άδελφοΰ έπ’ έσχάτων έπέσυραν τήν 
προσοχήν ξένων καί ήμετέρων λογίων.

Επιφυλασσόμενοι έν καταλληλοτέρφ χώρω 
να κατελθωμεν είς λεπτομερεστέραν έρευναν έπί 
τοΰ θέματος τούτου, μόνον άκροθιγώς καί πε- 
τώντι καλάμφ άπτόμεθα τής γραμματολογικής
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καί κριτικής έπόψεως τοΰ ζητήματος, ευχαρι- 
στοΰντες οΰτω και τήν μεγαλειτέραν μερίδα τών 
αναγνωστών και τών άνυπομόνων ήμών άνα- 
γνωστριών — ώς έλπίζομεν — δπως γνωρίσωσι 
τά κοινά τής επαφής τών δύο πιστών ομοφύλων, 
τής ομηρικής Πηνελόπης και τής τοΰ δημοτικού 
ήμών άσματος ήρωΐδος- διό παραθέτομεν έκ τών 
διαφόρων συλλογών τά κυριώτερα τού κύκλου 
τούτου άσματα, κρίνοντες περιττήν τήν ένταΰθα 
όλων τών παραλλαγών αναδημοσίευση*-

Α'.
Η ΠΙΣΤΗ ΣΥΖΥΓΟΣ.

Passow 441. Άραβαντιν. 347.

Μαλαγματένιο; άργαλιό; κ’ έλεφαντένιο χτένι, 
Κ’ ΐνα κορμί άγγελικό ποΰ κάθεται καί ’βαίνει, 
Πραγματευτής άπέρααε ’στόν μαύρο καβαλάρης, 
Κοντοκρατεϊ τόν μαϋρόν του καί τήν καλημεράει·

5 “Καλή σου 'μέρα, κόρη μου.” — “Καλώς τόν ξένο 
ποΰρτε.”

“Κόρη πώς οέν παντρεύεσαι, νά πάρης καλλικάρι;” 
“Κάλλιο νά σκάσ’ ό μαϋρύς σου παρά τόν λόγο ποΰπες. 
"Αντρα μου ’χω στήν ξενιτειά, δώδεκα χρόνους λείπει, 
Κι’ ακόμα τρεις τόν καρτερώ καί τρεις τόν άπαν- 

τέχω,
10 Κι’ άν δέν έρθή κι άν δέν φανή, καλόγροια θά γένω, 

Καί στό κελλί θά σφαλιστώ, τά μαύρα θέ νά βάλλω.’’ 
“Κόρη μ’ άντρα σου πέθανε, κόρη μ’ άντρας σου 

'χάθη,
Τά χέρια μου τόν κράτησαν, τά χέριά μου τόν θάψαν. 
Ψωμί, κερί τοΰ μοίρασα, κ’ είπε νά μού τό δώσης.” 

15 “Τόν κράτησες, τόν έθαψες; θεός νά σου τό πλερώση. 
Ψωμί, κερί τού μοίρασες; έγώ σού τό πλερώνω.” 
“Έγώ φιλί τόν δάνεισα, κ’ είπε νά μού τό δώσης.” 
“Φιλί κ’ άν τόν έδάνεισες, τρέχε καί γύρευέ το.” 
“Κόρη μ’ έγώμ’ ό άντρας σου, έγώμαι ό καλός σου.” 

20 “Αν ησαι σύ ό άντρας μου, άν ησαι ό καλός μου, 
Δείξε σημάδια τής αυλής κι’ άπέκει νά σ’ ανοίξω.” 
“Μηλιάν έχεις στήν πόρτα σου καί κλήμα στήν 

αυλή σου,
Κάνει σταφύλια ροζακιά καί τό κρασί του μέλι,
Κι’ οποίος τό πιή δροσίζεται καί πάλ’ άναζητά το.” 

25 “Αότά’ν* σημάδια τής αύλής· τά ξέρ’ ό κόσμος δλος, 
Δείξε σημάδια τοΰ σπητιοΰ, κι’ άπέκει νά σ’ ανοίξω.” 
“Χρυσή καντήλα κρέμεται 'στήν μέση τοΰ όντα σου, 
Φέγγει σε καί γυμνώνεσαι καί βγάνεις τά κουμπιά σου.” 
“Αύτά τά ξερ’ ή γειτονιά, τά ξέρ’ ό κόσμος δλος.

30 Δείξε σημάδια τοΰ κορμιού κι’ άπέκει νά σ’ άνοίξω." 
“Έληάν έχεις στό μάγουλο, έληάν στήν άμασκάλη, 
Καί στό δεξί σου τό βυζί μικράν δαγκαματίτσα.” 
“Βάγαις, τρεχάτ’ ανοίξατε, αύτός είν’ ό καλός μου."

Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΣ.

Passow 442.

Έρόδισ’ ή ανατολή καί ’ξημερόν’ ή δύσις·
Γλυκοχαράζουν τά βουνά κι’ ό αύγερινός τραβιέται.
Πάν τά πουλάκια σταΐς βοσκαϊς κι’ η ώμορφαις στή 

βρύση,
Βγαίνω κ’ έγώ κι’ ό μαϋρός μου μέ τά λαγωνικά μου. 

5 Βρίσκω μιά κόρη πώπλυνε σέ μαρμαρένια γοΰρνα·
Τή χαιρετάω, δέν μού μιλεϊ, τής κρένω, δέν μού 

κρένει,
“Κόρη γιά βγάλε ιιας νερό, τήν καλή μοίρα νάχης, 
Νά πιώ ·/' έγώ κι’ ό μαύρος μου καί τά λαγωνικά 

μου.”
Σαράντα σίκλους έβγαλε, στά μάτια δέν τήν είδα, 

10 Κι’ απάνω ςτούς σαράντα δυό τήν βλέπω όακρυσμένη.
“Γιατί δακρύζεις, λυγερή, καί βαρυαναστενάζεις;
.Μήνα πεινάς, μήνα διψάς, μήν έχης κακή μάνα;" 
“Ξένε μου, κι’ άν έδάκρυσα κι’ άν βαρυαναστενάζω, 

15 Τόν άντρα χω στήν ξενιτειάν έδώ και δέκα χρόνους,
Κι’ άκόμη τρεις τόν καρτερώ, πέντε τόν παντεχαίνω. 
Κι’ άπέ θά κόψω τά μαλλιά, καλόγρηα θέ νά γένω, 
θά πάγω σ’ έρημα βουνά, νά στήσω μοναστήρι, 
Έκειόν νά τρώγ’ ή ξενιτειά. κ’ έμέ τά μαύρα ράσα.” 

20 “Κόρ* ό καλός σου ’πέθανε, κόρ’ ό καλός σου ’χάθη,
Κ’ έγώ παπάδες ’πλέρωσα κ’ είπε νά μέ πλερώση;, 
Κ’ έγώκαμα τά κόλυβα, κι’ είπε νά τά πλερώση;, 
Τόν έδωκα κ’ ένα φιλί, κι’ είπε νά μού τό δώση;.” 
“Έσ’ άν παπάδες ’πλέρωσες, διπλά νά σέ πλερώσω, 

25 Κι’ άν έκαμες τά κόλυβα, διπλά νά σού τά δώσω,
Μά γιά τ’ έκεΐνο τό φιλί, τρέχα καί γύρευέ το.”
“Κ όρη μου, έγώμ’ άντρας σου, έγώμαι κ’ ό καλός σου ’

“Πές μου σημάδια τοΰ σπητιοΰ καί τότε σου πιστεύω.” 
“’Εχεις μηλιά ’ςτήν πόρτα σου καί κλήμα ’ςτήν 

αύλή σου,
30 Κ’ έχεις καί μέ τά χέρια σου μιά λεϊμονιά φτεμένη." 

“Κάποιος κακός μου γείτονας σού τάπε καί τά ξέρεις ■ 
Πές μου σουσούμια τοΰ κορμιού, καί τότε σού 

πιστεύω.”
“"Εχεις έληά ’ςτό πρόσωπο κι’ έληά ’ςτήν άμασκάλη, 
Κι’ άνάμεσα ’τά δυό βυζιά τ’ άντροΰ σου φυλαχτάρι.” 

35 "Ξένε μ’ έσύ είσ’ ό άντρας μου, έσύ ’σαι κι’ ό κα
λός μου.”

Γ.

π ΠΙΣΤΗ ΣΥΖΥΓΟΣ.

Passow 444.

"Ενας καλός άρματωλός κ’ εύμορφο παλλικάρι, 
Τόν ΐσκιο-ΐσκιο πάγαινε κι’ δλο τή ρίζα ρίζα, 
Νά μή τόν κάψ’ ό κορνιαχτός καί τόν μαραν’ ο 

ήλιος.
Σέ κρύα βρύσ’ έπήγ’ ό νιός, τόν μαύρο νά ποτίση.

5 Μιά κόρη ν’ έβγανε νερό μέ τό χρυσό τό σίκλο, 
Σαράντα σίκλους έβγαλε, στά μάτια δέν τήν εΐδε, 
Κι’ απάνω στους σαράντα δυό τήν βλέπει όακρυσμένη. 
“Τ’ έχεις, κόρη, καί θλίβεσαι και βαρυαναστενάζεις;” 
""Εχω ’ν’ άντρα στήν ξενιτειά καί λείπει δέκα χρόνια, 

10 Κι’ άκόμη δυό τόν καρτερώ κι’ άπέ καλογερεύω.” 
“Κόρη μ’ άντρας σου ’πέθανεν έδώ καί τρία χρόνια· 
Έγώ κερί τοΰ μοίρασα κ’ είπε νά μέ πλερώσης.” 
“"Ανι κερί τοΰ ’μοίρασες, έγώ νά σ’ τό πλερώσω." 
"Έγώ φιλί τοΰ ’δάνεισα, πρέπει νά μού τό δώσης." 

15 “Άνι φιλί τοΰ ’δάνεισες, σύρε καί χάλευέ το” 
“Κόρη μ’ έγώμ’ ό άντρας σου, έγώμαι κι’ ό καλός 

σου.”
“Άν ησαι σΰ ό άντρας μου, άν ησαι κι’ ό καλός μου, 
Πές μου σημάδια τοΰ σπητιοΰ κ’ έγώ νά σού πι- 

στευσω.”
“’Εχεις μηλιά ‘ςτήν θύρα σου, κλήμα μέσ’ ’ςτήν 

αύλή σου,
20 “’Εχεις καί χρυσοκάντηλο’ςτή μέση τοΰ σπητιοΰ σου." 

"Είπες σημάδια τού σπητιοΰ, νά πής καί τού κορ
μιού μου.”

“’Εχεις έληά στό μάγουλο, έληά στήν άμασκάλην, 
Έλ.ηά στό μαραδάγκαλο, ποΰ δέν σ’ τήν είδαν άλλοι.” 
Άπό τό χέρι τόν κρατά, στό σπήτί του πηγαίνουν.

25 Τής μάνας της έφώναξε, τής μάνας της καί λέγει· 
“Μάνα μ’ έδώναι κι’ ό άντρας μου, έδώναι κι’ ό 

καλός μου."

Δ".

SCIIMIDT άρ. 57, σελ. 192.

Ζάκυνθος- Χωρίον Όξοχώρα.

Ενα πραγματευτόπουλο ’ςτήμ Πόλι καταιβαίνει, 
Μέ τό μαντήλι ’ςτό λαιμό, μέ τό λουλά ’ςτό χέρι. 
Τήν άκρην άκρη προβατεϊ, τήν άκρην άκρη πάει, 
Νά μή τό πάρη ό κουρνιαχτός, νά μή τό κάψη ό 

ήλιος.
5 Βρίσκει κοράσιο πώπλαινε σέ μαρμαρένια βρύσι. 

“Δός μου, κόρη, νά πιώ νερό, έγώ καί τάλογό μου.” 
Σαράντα τάσια έβγαλε, ’ςτά μάτια δέν τήν είδε, 
Καί στά σαράντα τέσσαρα βαρυά αναστενάζει · 
■ Τί έχεις, κόρη, καί θλίβεσαι τί έχεις κι’ άναστε- 

νάζεις;·’
10 “"Εχω άντρα στή ξενιτειά, καί λείπει δέκα χρόνια, 

Κή άλλοι μού ’λένε, ’πέθανε, κή άλλοι μού λένε, 
’χάθη.”

“Κή αλήθεια, κόρη, άπέθανε, κή αλήθεια, κόρη, 
έχάθη-

Κερί, λιβάνι τοϋβαλα, κ’ ήρθα νά μού τό δώσης." 
“Κερί, λιβάνι άν τοΰβαλες, έλα νά σοΰ τό δώσω!” 

15 “Τοΰ δάνεισα κή ένα φιλί, κ’ ήρθα νά μού τό δώσης.” 
■‘Φιλί κή ά τοΰ δάνεισες, σύρε νά σοΰ τό δώση!” 
“Έγώ είμαι, κόρη, ό άντρας σου κή ό άγαπητικός 

σου.”
“Πές μου σουσούμια τοΰ σπητιοΰ τότες νά σέ πι

στέψω."
“ Εχεις μηλιά στήν πόρτα σου καί κλήμα στήν 

αύλή σου,
20 Καί μέσ’ τή μέση τοΰ σπητιοΰ ολόχρυσο καντήλι.” 

“Κάτι διαβάτης ήσουνα κή έπέρασες καί τό είδες. 
ΙΙές μου σουσούμια τοΰ κορμιού, τότες νά σ’ τό 

πιστέψω."
""Εχεις έληά στό μάγουλο κή έληά στήν άμασκάλη. 
Ανάμεσα στά δύο βυζιά έχεις τοΰ ήλιου τά κάλλη. 

25 “Σύ είσαι, λέει, ό άντρας μου κή ό άγαπητικός μου.’
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Ε’.
Η ΑΓΡΑΦΙ2Τ0Π0ΥΛΑ.

’Ανέκδοτον.

Άλλο δεν μέ 'μάρανε ’δώ ’ςτόν άπάνω κόσμο 
’σά μιά κόρ’ Άγραφιώτισσα, κόρ’ Άγραφιωτοπούλα. 
’ς τό παραθύρι κάθεται καί ψιλοτραγουδάει, 
καί τό τραγούδι όπέλεγε, τό λέει ’σά μυργιολόϊ.

5 Πραγματευτής άπέρασε καί τήν καλημεράει- 
“Καλή σου ’μέρα, κόρη μου!” — "Καλώς τον τόν 

λεβέντη.”
“Τό τί έχεις, κόρη μου, καί κλαϊς, τό τί έχεις καί 

θρηνίζεις;”
“Τί νά σοΰ ’πώ, λεβέντη μου, τί νά σ’ δμολογήσω;" 
Έγώ ’χω άντρα στήν ξενητειά τώρα δώδεκα χρόνους, 

10 κι’ άκόμτ, δυό τόν καρτερώ καί δυό τόν περιμένω, 
κι’ άλλοι μού λένε ’πέθανεν, κι’ άλλοι μού λένε, 

’Ζ“βΰ·, 
παρακαλώ, λεβέντη μου, γιά νά μέ βεβαιώσης. 
“’Αλήθεια, κόρη μ’, ’πέθανε, άλήθεια, κο'ρη μ’, ’χάθη, 
κ’ έγώ πολλά καλά τόν ’δάνεισα καί μ’ οΰπε νά 

μ’ τά δώσης.” 
15 "Ό,τι κι’ άν τόν δάνεισες, έγώ νά σοΰ τά δώσω.” 

“Έγώ πανί τόν ’δάνεισα καί μοΰπε νά μ’ τό δώσης- 
Έγώ κερί τόν ’δάνεισα καί μούπε νά μ’ τό δώσης.” 
“Κερί κι’ άν τόν έδάνεισες, έγώ νά σοΰ τό δώσω.” 
“Έγώ φιλί τόν ’δάνεισα νάχω καί τό συμπάθεια, 

20 καί σ’ τό γυρεύω, κόρη μου, άν θέλης να μ’ τό 
δώσης.”

“Φιλί κι’ άν τόν έδάνεισες, σύρε νά σοΰ τό δώση! 
κι’ άπεχε πλέον άπ’ έμέ νά μή σέ βλέπω άλλο.” 
“Κόρη μου, άν ίδής τόν άντρα σου, ’πές μου, άν 

τόν γνωρίζης.
“Έγώ νά ίδώ τόν άντρα μου, σοΰ λέω τόν γνωρίζω.” 

25 “Γιά ’πές μου τά σημάδιά του, σημάδια τοΰ κορ
μιού του.

“Έχει έληά στό μάγουλο, κι’ έληά στήν άμασκάλη, 
κι’ άνάμεσα στά φρύδιά του μ’ έχει ζωγραφισμένη.” 
"Γιά ή έληά στό μάγουλο κι’ ή έληά στήν άμασκάλη, 
τώρα κ’ έδώ στό στήθος μου νά ίδής τή ζωγραφιά 

σου."
30 Τότες σφιχτά ’γκαλιάζονται, γλυκά, γλυκά φιλιούνται.

(Έπεται τό τέλος.)

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ ΕΝ ΙΕΡΟΥ
ΣΑΛΗΜ, ΤΟ ΠΑΛΑΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ.

(Μετά τριών εικόνων κατά τρία σχέδια,)

τρεις παρατιθέμενα·, εικόνες παριστώσι- 
α'.) τον ναόν τής Ιερουσαλήμ, ώς ήτο 
κατά τούς χρόνους τοΰ Σολομώντος- 

β'.) τόν αύτόν ναόν, ώς ήτο έν τοΐς χρόνοις τοΰ 
‘Ηρώδου, και γ'.) ώς είναι σήμερον.

Πάντες γινώσκουσιν βτι ό άρχαϊος Ιουδαϊκός 
ναός έν Ιερουσαλήμ, δν ό Σολομών άνήγειρε και 
ό Ναβουχοδονόσσωρ κατέστρεψεν, είναι ό πάλιν 
ανοικοδομηθείς ναός έκεΐνος, δν έπανειλημμένως 
έπάτησεν ό ποΰς τοΰ Σωτήρος ήμών Ίησοΰ Χρι
στού. Όποιας δμως διαστάσεις είχεν, είναι 
δύσκολον νά όρίση τις- πιθανώτατον είναι, δτι 
ό ναός ούτος ήτο μεγαλοπρεπής καί πολύτιμος, 
καθ’ δ έν τή ιστορία μεγάλην κτησάμενος ση
μασίαν, ώς τοΰτο έξηκριβώθη αρκούντως.

Ό τελευταίος ναός τών Ιουδαίων έν Ιερου
σαλήμ, ού ή άνέγερσες ήρξατο πρό τής γεννή- 
σεως τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ έπί ‘Ηρώδου τοΰ με
γάλου, ήτο κατά τάς μαρτυρίας τών άρχαίων 
συγγραφέων οικοδόμημα μεγαλοπρεπέστατον- 
τοΰτο δμως δέν έφαρμόζεται καί έπί τοΰ ίεροΰ 
τεμένους, δπερ άνήγειρον οί έκ τής βαβυλωνείου 
έξορίας έπανακάμψαντες Ιουδαίοι. Ό αρχαιό
τατος ναός, ό τοΰ Σολομώντος, διήγειρε τόν 
θαυμασμόν τοΰ λαοΰ έκείνων τών χρόνων, εύκο- 
λον δμως δέν είναι νά φαντασθώμεν τόν ρυθμόν 
αύτοΰ, καθότι τεχνΐται έκ Φοινίκης έλθόντες 
έκτισαν αύτόν καί, άναμφιβόλως, κατά σχέδια
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φοινικικά, περί ών μέχρι σή
μερον άμυδράς μόνον έχομεν 
γνώσεις.

Προσθετέου είς τούτο, δτι 
άπό τών άρχαίων έκείνων χρό
νων τό έδαφος, έφ’ ού ιστατο 
ό ναός, ούσιωδώς ήλλοιώθη- 
έν ω κατά τήν άρχαιότητα 
τό έδαφος ήτο ό γυμνός βρά
χος, σήμερον παχεΐα χωμάτων 
στρώσις έπεσωρεύθη και μό
νον είς όλίγα τινά μέρη έμ· 
φανίζεται ό βράχος- τά υψώ
ματα καί αί κοιλάδες σχεδόν 
έξηφανίσθησαν καλυφθεΐσαι υ
πό στρώσεως χωμάτων τριά
κοντα καί πλέον μέτρων.

Τήν δύσκολον έργασίαν 
τής έν σχεδίω άνεγέρσεως τού 
άρχαιοτάτου ναού έπεχείρησεν 
ό έν Ιερουσαλήμ διαμένων άρ- 
χιτέκτων Schick, Γερμανός 
έκ Βυρτεμβέργης, ω καί δφεί- 
λονται αί τρεις παρατεθειμέ
νοι εικόνες. Τόν σημερινόν 
χώρον, έφ’ ού έκειντο οί άρ- 
χαΐοι ναοί, κατέχει τό τέμε
νος τών ’Οθωμανών, Χαράμ- 
έσ-Σερίφ καλούμενον (δρα γ'. 
εικόνα). Έν αύτώ βλέπομεν 
έπίπεδον έπιφάνειαν, έν ω έν 
τή πρώτη είκόνι παρατηρούμεν 
μεγάλην διαφοράν τοΰ έδά- 
φους πρός τό βόρειον τού χώ
ρου μέρος. Έάν δέ παρα- 
δεχθώμεν δτι καί πρός τά άλ
λα μέρη, πρός νότον, άνατολάς 
καί δυσμάς τό άρχαϊον έδαφος 
είχε μεγάλην κλίσιν, φθάνο- 
μεν εις τό συμπέρασμα δτι ό 
άρχαΐος χώρος, έφ’ ού εκειτο 
ό ναός, όλίγην μόνον έπαρουσί- 
αζεν έπιφάνειαν. Έπί τού σχε- 
τικώς περιωρισμένου τούτου 
χώρου ιστατο τό μέγαρον τού 
Σολομώντος καί ό ναός. Δυ
στυχώς ή άδεια πρός έπίσκεψιν 
τού ίεροΰ τούτου μέρους μετά 
δυσκολίας δίδεται παρά τών 
’Οθωμανών- δθεν καί αί δέ- 
ουσαι καταμετρήσεις καί έοευ- 
ναι μόνον έπιπολαίως δύναν- 
ται νά ένεργηθώσιν.

Τό έπί τής γ'. είκόνος έμ- 
φανιζόμενον ήμΐν θολωτόν οι
κοδόμημα καλείται ό "βρα
χώδης θόλος, καί είναι τό 
ίερώτερον τμήμα τού δλου 
συμπλέγματος. Περί τόν θό- 
λον τοΰτον περιστρέφονται διά
φοροι παραδόσεις- λέγεταιδτι 
ένταΰθα ό Μελχισεδέκ προ- 
σέφερε τάς θυσίας του, ώσαύ- 
τως δτι ένταΰθα ό ’Αβραάμ 
ήτοιμάζετο νά θυσιάση τόν 
υίόν του. Πρδς τουτοις ανα
φέρει ή παράδοσις δτι έν τώ 
χώριρ τούτω ό Δαβιό ανη- 
γειρε τώ θεώ Ισραήλ βωμόν, 
διότι ένταΰθα κατέπαυσεν ό 
λοιμός, ό έκραγείς ένεκα τής 
όπό τού Δοβίδ ένεργηθείσης 
άριθμήσεως τού λαοΰ- τέλος 
δε πιστεύεται δτι ένταΰθα 
έκειντο οι βωμοί τών θυσιών

ΕΣΠΕΡΟΣ.

Α'. Ο ΝΑΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ.

Β'. Ο ΝΑΟΣ ΕΠΙ ΗΡΩΔΟΥ.

Γ’. Ο ΑΥΤΟΣ ΝΑΟΣ ΣΗΜΕΡΟΝ.

πρό τών ναών τού Σολομώντος 
καί τού 'Ηρώδου.

"Ετερος κύκλος παραδό
σεων άναφέρει, δτι άνωθεν τού 
χώρου τούτου ό ούρανός ήτο 
άνοικτός, καί δτι ένταΰθα ό
Ιακώβ είδε τό δνειρον τής 
κλίμακος καί άφυπνισθείς άνε- 
φώνησεν- “Ένταΰθα έστί δ 
οίκος Κυρίου, ένταΰθα ή πύλη 
τοΰ παραδείσου!” Άπό τοΰ 
θόλου τούτου άναφέρει ή οθω
μανική παράδοσις δτι ό προ
φήτης Μωάμεθ άπέπτη πρός 
ούρανόν καί σήμερον άκόμη 
δεικνύουσι τήν στρογγύλην ό- 
πήν έν τώ θόλω, δι’ ής έγένετο 
ή άνάληψις.

Ποιαν σχέσιν έχει ό θό
λος ούτος πρός τόν ναόν τοΰ 
Σολομώντος δέν είναι είσέτι
έξηκριβωμένον. Οί μέν τών 
άοχαιολογούντων παραδέχον
ται δτι ό θόλος ούτος έστή- 
ριζε τόν άρχαιότατον τοΰ θεού
Ισραήλ Ναόν- άλλοι δέ θεω-
ροΰσι πιθανώτερον δτι ύπ’ αύ- 
τον εκειντο οί βωμοί τοΰ Σο
λομώντος καί τοΰ 'Ηρώδου.

Πότε ό λόφος ούτος, γνω- 
στος υπο το Ονομα ορος 
Σιών”, έχρησιμοποιήθη πρός 
θρησκευτικούς σκοπούς δέν εί
ναι δυνατόν νά όοισθή- φαίνε
ται δμως δτι άκόμη κατά 
τους χρόνους τοΰ Δαβίδ ήσαν 
ένταΰθα τά άλώνια, έν οίς έκα-
θαρίζετο ό σίτος, καί τά όποια 
άνήκον είς Χαναναΐόν τινα, 
Άράφναν καλούμενον. Μόλις 
δέ έπί Σολομώντος ό χώρος 
ούτος κατέστη ιερός, άνεγερ- 
θέντος τού Ναού. Παρά τον 
ναόν ό Σολομών έκτισε τά 
οικήματα δι’ αύτόν, διά τάς 
γυναΐκάς του καί διά τούς 
ύπηρέτας του, προς δέ καί τά 
δημόσια καταστήματα, έν οίς 
διέμενον αί διάφοροι άρχαί 
τοΰ κράτους του. ' Επομένως ό 
ναός άνήκεν είς τό άνάκτορον 
και ήτο ώς είναι σήμερον τά 
παρεκκλήσια έν ταΐς αύλαΐς
τών ήγεμονικών μεγάρων ή 
έπαύλεων. 'Η ιστορία τής βα
σιλείας τοΰ ’Ιούδα μέχρι τής 
έξορίας παρέχει ήμΐν τό περί
εργον φαινόμενον, δτι έν ω δ 
άστήρ τής βασιλείας βαθμη
δόν ώχρια καί σβέννυται, δ 
ύπ’ αύτής ίδρυθείς ναός άπ’ έ- 
ναντίας άπαστράπτει έν ζωη- 
ροτέρα τής ίερωσύνης λάμψει. 
Οί βασιλικοί ναοί τοΰ βορείου 
κράτους τοΰ Ισραήλ βεβηλοΰν- 
ται καί καταστρέφονται, άλλ’ ό 
ναός τής Ιερουσαλήμ μένει 
άνέπαφος. Αύτός είναι ό συν- 
δέσας σφιγκτώς τόν ’Ιουδαϊ
κόν λαόν, καί ό σύνδεσμος ού- 
τος, δ μέχρι σήμερον διατη
ρούμενος, οφείλεται είς τάς 
βάσεις, έφ’ ών έστερέωσαν τήν 
θρησκείαν των δ τε Δαβίδ καί 
ό Σολομών.
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‘0 προφήτης Έζεκιήλ μέμφεται τών βασι
λέων τοΰ Ιούδα, δτι πρό τής εξορίας έβεβήλωσαν 
τδ όνομα τοΰ θεοΰ, θέσαντες "τδν ουδόν των 
παρά τδν ουδόν Αύτοΰ και τήν θύραν των παρά 
τήν θύραν Αύτοΰ”, και απαιτεί ή τοιαύτη βεβή- 
λωσις νά μή συμβή είς τδ μέλλον. Πράγματι 
μετά τήν έξορίαν τά πράγματα ήλλαξαν φάσιν 
τδ ίερδν ύψωμα δέν περιεϊχεν ή μόνον τδν ναδν 
καί τά οικήματα τών έν τώ ναφ ύπηρετούντων· 
πλησίον τοΰ θεοΰ καί τών δούλων Αύτοΰ δέν 
ύπήρχε πλέον τόπος διά κοσμικά ιδρύματα· καί 
αύτοί οί ηγεμόνες άπέφυγον άπδ τής εποχής 
έκείνης νά στήσωσιν έν αύτω τάς κατοικίας των. 
Ούτως έπί αιώνας τδ όρος Σιών διετηρήθη έν 
μέσω διαφόρων περιπετειών, μέχρις ούό'Ηρώ
δης νέαν παρέσχεν αύτω λάμψιν καί διά νέου 
τδ περιέβαλε γοήτρου.

Ό 'Ηρώδης, είτε ύπδ τοΰ πόθου κεντούμενος 
νά ύπερνικήση τήν αποστροφήν τών Ιουδαίων 
κατά τής έξουσίας αύτοΰ, είτε ύπδ τής φιλο
δοξίας παρακινούμενος νά ύποσκελίση καί αύτήν 
τοΰ Σολομώντος τήν δόξαν, έκόσμησε τδν χώρον 
διά πολυτελών οικοδομών, ών σώζονται σήμερον 
έτι, μετά τόσας καταστρεπτικός θυέλλας, λεί
ψανα αξιοπερίεργα (δρα β'. εικόνα). '0 ίερδς 
χώρος ηύρύνθη καί περιετειχίσθη διά ισχυρών 
τειχών έκ μεγάλων δγκολίθων, έπιμελώς λελα- 
ξευμένων. ’Απίθανος φαίνεται ή γνώμη, δτι τδ 
πλεΐστον μέρος τών τειχών τούτων άνηγέρθη 
ήδη έπί Σολομώντος· δπως ποτ άν ή, ή μεγα
λοπρέπεια τών τειχών τούτων, άτινα είς τινα 
μέρη, ώς φαίνεται έκ τών σωζομένων έρειπίων, 
είχον ύψος 40 ή καί 50 μέτρων, είναι όντως 
καταπληκτική. Περί τδ τείχος πρδς τά έσω 
υπήρξε σειρά στοών εύρυτάτων, έκ τών όποιων 
έξερχόμενός τις εύρίσκετο είς τδν έξωτεοικδν τοΰ 
ναοΰ περίβολον, ού ή είσοδος παντί έπετρέπετο, 
Ισραηλίτη ή καί άλλοδόξιρ. Ζωηρά έν τφ πε- 
ρΐβόλφ τούτω έπεκράτει κίνησις· έμποροι είχον 
ένταΰθα τά καταστήματά των καί άργυραμοιβοί, 
οίτινες τω έκ ξένης χώρας είς 'Ιερουσαλήμ έλ- 
θόντι Ίουδαίφ ήλλασσον τά ξένα νομίσματα, 
διότι μόνον δι’ ιουδαϊκών νομισμάτων έπληρόνετο 
δ φόρος τοΰ ναοΰ. Έν τω περιβόλφ έκείνω 
ήγοράζοντο οί πρδς Ουσίαν χρησιμεύοντες άμνοί, 
βόες καί αί περίστεροί. Έκ τοΰ περιβόλου τού
του άπέπεμψέ ποτέ ό Ίησοΰς Χριστός τούς άγο- 
ράζοντας καί πωλοΰντας διά τών εξής λέξεων · 
"Ού γέγραπται, δτι δ οίκός μου ούτος οίκος 
"προσευχής κληθήσεται πάσι τοΐς έθνεσιν; ύμεΐς 
"δε έποιήσατε αύτδν σπήλαιον ληστών.” 
(Μάρκ. 11, 17.)

Τδ εσωτερικόν τοΰ ναοΰ έκειτο περίπου έν 
τφ μέσω τοΰ δλου χώρου καί περιωρίζετο διά 
λίθινου περιτειχίσματος 1 >/2 μ·· ΰψους. Έπί τοΰ 
περιτειχίσματος τούτου έστηρίζοντο στήλαι λί
θινοι μετ’ έπιγραφών ελληνικών καί λατινικών, 
αΐτινες άπηγόρευον παντί ξένιο, ήτοι παντί μή 
Ίουδαίω, τήν διάβασιν τοΰ περιτειχίσματος καί 
τοΰτο έπί ποινή θανάτου. Τό περιτείχισμα διε- 
κόπτετο είς τινα μέρη ύπδ κλιμάκων, αΐτινες 
έφερον πρδς τδ ύψωμα, έφ’ ού έκειτο δ κύριος 
ναός. '0 έξ άνατολών εισερχόμενος διέβαινε 
τήν “κορινθιακήν” λεγομένην πύλην καί εύρί
σκετο έν τφ "προαυλίφ τών γυναικών”. Έν
ταΰθα εύρίσκετο τδ γαζοφυλάκιον. "Καί 
"καθίσας δ Ίησοΰς κατέναντι τοΰ γαζοφυλακίου, 
"έθεώρει πώς δ όχλος βάλλει χαλκόν είς τδ 
"γαζοφυλάκιον, καί πολλοί πλούσιοι έβαλλον 

πολλά· Καί έλθοΰσα μία χήρα πτωχή έβαλε 
"λεπτά δύο, δ έστι κοδράντης· Καί προακαλε- 
"σάμενος τούς μαθητάς αύτοΰ, λέγει αύτοΐς·

Αμήν λέγω ύμΐν, δτι ή χήρα αυτή ή πτωχή
"πλεΐον πάντων βέβληκε τών βαλόντων είς τδ 
"γαζοφυλάκιον.” (Μάρκ. 12, 41 καί έξ.)

< >

ΙΙροχωρών τις πρδς άνατολάς εύρίσκετο ένώ
πιον κλίμακος έκ δεκαπέντε βαθμιδών, ήτις 
έφερε διά τής "μεγάλης πύλης” πρδς τδν "πρό
δομον τών άνδρών”. Άλλ’ ό Ιουδαίος ούτε 
νά είσέλθη ήδύνατο ούτε νά έγγίση τόν οίκον 
τοΰ θεοΰ του, διότι λίθινη κιγκλίς έχώριζε τδν 
πρόδομον τών άνδρών άπό τοΰ "προδόμου τών 
ιερέων”, έν ω έκειτο ό βωμός τών θυσιών καί 
τά πρός ταύτας άναγκαΐα. 'Ώστε δ Ιουδαίος 
μόνον έξ άποστάσεώς τίνος ήδύνατο νά θαυμάση 
τήν μεγαλοπρέπειαν τοΰ ναοΰ. Τό οικοδόμημα, 
δλον έκ πολυτίμων λευκών λίθων έκτισμένον, 
άνήρχετο είς ύψος 52 μέτρων. Είς πολλά μέρη 
οί λίθοι έκαλύπτοντο ύπδ χρυσών πλακών. 'Ο 
συγγοαφεύς Ίώσηπος, ό ίδών ίδίοις όμμασι τδν 
ναόν, λέγει δτι διά τής λευκότητος τοΰ μαρ
μάρου αύτοΰ ομοιάζει χιονοσκεπή κορυφήν όρους, 
καί δτι ή λάμψις τών λίθων καί τών χρυσών 
πλακών ύπδ τάς άκτΐνας τοΰ ήλιου, έκθαμβοι τδν 
όφθαλμόν.

"Οτε ό Ίησοΰς Χριστός έπεσκέφθη τδ δεύ
τερον τόν ναδν τούτον, είς τών μαθητών του 
έπέστησε τήν προσοχήν Αύτοΰ έπί τής λαμπρό- 
τητος καί μεγαλόπρεπε·ας αύτοΰ. "Καί ό Ίη- 
"σοΰς άποκριθείς είπεν αύτω· “Βλέπεις ταύτας 
“τάς μεγάλας οικοδομάς; Ού μή άφεθή λίθος 
“έπί λίθω, δς ού μή καταλυθή.” (Μάρκ. 13, 2.) 
Τούς λόγους τούτους πας τις 6’ άνακαλέση είς 
τήν μνήμην του, δστις ίστάμενος έπί τοΰ ίεροΰ 
χώρου μάτην ζητεί νά ίδη έρείπιά τινα τοΰ με
γαλοπρεπούς ναοΰ τοΰ Ήρώδου. Τό θαυμάσιον 
οικοδόμημα, τό άνεγερθέν, ώς έφαίνετο, είς 
αιώνα τόν άπαντα, έξηφανίσθη έντελώς άπό προ
σώπου τής γής. ' Η έθελοθυσία τοΰ Σωτή- 
ρος ήμών ή συστήσασα νέον δεσμόν, δι’ ού διε- 
σπάσθη δ μεταξύ Ιουδαίων καί Εθνικών φράκτης 
καί δι’ ού έλευθέρα ήνοίχθη ή είσοδος πρός 
τόν λαοσωτήριον τοΰ θεοΰ θρόνον, έξετελέσθη 
έν άλλη θέσει. ’Αντί τοΰ ίεροΰ οίκου τοΰ Ι
σραήλ, τοΰ φανεροΰ, νέος ύψώθη Οίκος Κυ
ρίου, έν πνεύματι.

Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΑΛΕΞΙΟΣ.
Ιστορικόν διήγημα
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IQANNOY ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΥ.

Κεφάλαιον Α'.

Ο ΑΡΓΥΡΑΜΟΙΒΟΣ ΚΑΑΑΜ0ΔΙ0Σ.

Ν τή συνοικίφ τής 'Αγίας Σοφίας έν 
Κωνσταντινουπόλει καί πρός δυσμάς τοΰ 
μεγαλοπρεποΰς Ναοΰ έξετείνετο περί τά 

τέλη τοΰ to', αίώνος λαβύρινθος στενών καί άκα- 
θάρτων δδών, αΐτινες σήμερον ηύρύνθησαν κάπως 
καί έκαθαρίσθησαν έν μέρει μέν συνεπεία άλλε- 
παλλήλων πυρκαϊών, έν μέρει δέ ύπδ τών κατά 
καιρούς γενομένων Ρυμοτομιών καί έπισκευών. 

Έν τινι τών ζοφερών έκείνων δδών, ας σπα- 
νίως έπεσκέπτετο ή ζωογόνος τοΰ ήλιου άκτίς, 
εύρίσκετο καθ’ δν χρόνον άρχεται τδ παρόν ήμών 
διήγημα μικρά καί άσήμαντος οικία, ήτις έφαί
νετο ώσεί έσφηνωμένη έντδς άδιεξόδου στενωποΰ. 
Μικρά, ξύλινη θύρα, ήτις έπρόδιδε μακροχρόνιον 

χρήσιν, ήνοίγετο πρδς στενόν διάδρομον, ού οί 
τοίχοι έφερον τδν αμφίβολον τής ύγρασίας χρω
ματισμόν. Ξύλιναί τινες βαθμίδες σεσαθρωμέναι 
καί σχεδόν καταρρέουσαι ώδήγουν άπδ τοΰ βά
θους τοΰ διαδρόμου πρδς δύο μικρά δωμάτια, 
τά όποια έλάμβανον τδ φώς διά δύο στενών 
όπών έπί μικρας τετραγώνου αύλής. Ή αύλή 
αύτη, ήτις ώμοίαζε μάλλον φρέαρ, ήτο κενή έν
τελώς, τδ δέ έδαφος αύτής έκαλύπτετο ύπδ 
παχείας στρώσεως σκυβάλων καί σαρωμάτων 
σηπομένων έν τή υγρά έκεινη άτμοσφαίρα καί 
άφόρητον άναδιδόντων δυσωδίαν. Ούτε τδ έλά- 
χιστον ίχνος δένδρου έν τή αύλή έκείνη, ούτε 
ίχνος φύλλου, τδ όποιον ήδύνει τδν όφθαλμόν 
καί παρέχει καί είς τά μελαγχολικώτερα μέρη 
φαιδρότητά τινα. Τά πάντα είχον τδν τύπον 
τής έρημώσεως καί άπεδείκνυον δτι οί έν τή 
οικία ταύτη κατοικοΰντες δλίγον άπέβλεπον είς 
τάς άναπαύσεις καί τάς τέρψεις τοΰ βίου.

Τά δύο δωμάτια, έξ ών συνέκειτο ό οίκίσκος, 
ήσαν σχεδόν γυμνά καί ώς άκατοίκητα· έν τω 
πρώτφ τών δύο τούτων δωματίων ΐστατο ξυλίνη 
παλαιά τράπεζα καί περί αύτήν δύο ξύλινα κα
θίσματα, ώς τά καθίσματα έν ταΐς καλύβαις 
τών χωρικών · αί ύαλοι τών δύο μικρών παρα
θύρων ήσαν θολαί καί κ-καλυμμέναι ύπδ στρώ
σεως κόνεως. Τδ δεύτερον δωμάτιον, ού ή εί
σοδος ήτο άπδ τοΰ πρώτου, ήτο και τοΰτο 
πενιχρόν, καί έκ τής ταπεινής κλίνης, ήτις 
έκειτο έν τινι γωνία έφαίνετο δτι έχρησίμευεν 
ώς κοιτών· μικρά τράπεζα καί ξύλινον θρανίον 
ήσαν έκτδς τής κλίνης τά μόνα έπιπλα τοΰ 
δωματίου τούτου. Ή κλίνη ήτο λεπτόν άχύ- 
ρινον στρώμα κεκαλυμμένον διά άκαθάρτου ποι- 
κιλοχρόου υφάσματος. Έπί τής τραπέζης ΐστατο 
άγγεΐον υδατος καί τεμάχιον φαιοχρόου άρτου, 
ώστε τδ δωμάτιον. τοΰτο έχρησίμευε καί ώς 
έστιατόριον.

"Ο,τι δμως ιδιαζόντως προσείλκυε τά βλέμ
ματα τοΰ είς τδ δωμάτιον τοΰτο εισερχομένου 
καί άντέκειτο πρός τήν δλην αύτοΰ διασκευήν, 
ήτο δίστομον ξίφος, κρεμάμενον άπό τοΰ τοίχου. 
Τό ξίφος τοΰτο ήτο ώραΐον καί πολύτιμον δπλον 
καί έφαίνετο ώς άπαστράπτων άδάμας έρριμ- 
μένος έπί σωροΰ κόπρου. ‘Η λεπίς ήτο χαλύ
βδινος, προϊόν έξ έκείνων, διά τά όποια έφημί- 
ζετο ή πόλις Δαμασκός, ή δέ λαβή ήτο έκ κα
θαρού χρυσού. Ήδύνατο νά νομίση τις δτι τδ 
δπλον τοΰτο άνήκεν είς αύτοκρατορικήν τινα 
οπλοθήκην καί μετεκομίσθη ένταΰθα κατά πα
ράδοξον καί άνεξήγητον σύμπτωσιν. "Οτι τό 
ξίφος τοΰτο δέν έχρησίμευε μόνον ώς δπλον 
άμυντικόν, άλλά καί ώς κόσμημα, έφαίνετο τρα- 
νώς έκ τής θέσεως, έν η εύρίσκετο.

Είς τό βάθος τοΰ κοιτώνος καί πρός τ’ άρι- 
στερά τοΰ μικρού φεγγίτου ήτο τετράγωνος θύρα, 
ώς ή δπή εστίας. Ή θύρα αυτή ώδήγει κατά 
πάσαν πιθανότητα είς έτερον τής οικίας τμήμα. 
Τό κεκλεισμένον φύλλον τής θύρας ταύτης ήτο 
σιδηροΰν κεκαλυμμένον δλον διά μεγάλων σι
δηρών ήλων, ώς έπί τών θυρών καί πυλών τών 
φρουρίων ή τών ειρκτών.

Ή οικία αύτη έν τή συνοικία τής Αγίας 
Σοφίας ήτο ή κατοικία άνδρός, γνωστού καθ’ δ
λην τήν πόλιν διά τά μεγάλα αύτοΰ πλούτη 
καί τήν έπίσης μεγάλην αύτοΰ φιλαργυρίαν. '0 
άνήρ ούτος ήτο ό άργυραμοιβδς Καλαμόδιος. 
Άγνωστος ήτο ή καταγωγή τοΰ παραδόξου τού
του άνδρός· έλέγετο δτι γεννηθείς έν Θεσσα
λονίκη άπό πτωχών γονέων είχε συλληφθή κατά 
τήν παιδικήν του ηλικίαν ύπό πειρατών, ών τάς 
διαφόρους περιπετείας συνεμερίσθη έπί σειράν 
έτών. Έλέγετο ώσαύτως δτι μετά παρέλευσιν 
έτών πολλών άνδρωθείς έζελέγη ένεκα τών έξο
χων αύτοΰ προτερημάτων καί ιδίως ένεκα τής

άνδρίας του άρχηγδς συμμορίας πειρατών καί 
δτι ύπδ ξένον δνομα έπεχείρησε παράτολμους 
τινάς έκστρατείας, αΐτινες έθεσαν τήν βάσιν τοΰ 
μεγάλου αύτοΰ πλούτου. "Ο,τι δμως πάντες 
έγίνωσκον ήτο, δτι ό Καλαμόδιος προβεβηκώς 
ήδη τήν ηλικίαν μετέβη είς Κωνσταντινούπολή, 
ένθα μετήρχετο τδ έπικερδές έπάγγελμα τοΰ 
άργυραμοιβοΰ, δανείζων χρήματα έπί ένεχει- 
ριάσει πολυτίμων λίθων καί χρυσών κοσμημάτων 
καί έπί τόκφ, δστις έντδς ολίγων μηνών κατα
βρόχθιζε τδ κεφάλαιον.

Ό Καλαμόδιος ήτο έξηκοντούτης καί ήτο 
μόνος έν τφ κόσμφ· ούδέποτε ένυμφεύθη, ούδέ- 
ποτε ήσθάνθη τδ ίερδν αίσθημα πρδς τά τέκνα 
καί τούς συγγενείς. Τδ μόνον του αίσθημα ήσαν 
τά πλήρη χρηματοκιβώτιά του. Έπί ημέρας 
δλοκλήρους έκάθητο μόνος έν τφ έρήμφ δωματίφ 
του, ένθα πενιχρώς έτρέφετο καί περί τών χρη- 
ματιστικών του ύποθέσεων έσκέπτετο.

Ό λαός τής Κωνσταντινουπόλεως, λαός είς 
άκρον περίεργος καί πολυπράγμων, έπανειλημ- 
μένως πρασεπάθησε νά μάθη τά ιδιαίτερα τοΰ 
βίου τοΰ άνδρός τούτου· άλλ’ ό Καλαμόδιος, 
ζών αφανής σχεδόν έν συνοικία ζοφερά, δέν 
έφαίνετο διατεθειμένος νά έλκύση είς έαυτδν 
τήν προσοχήν τοΰ πλήθους, καί σπανιώτατα έξήρ- 
χετο. Πολλάκις διεδίδετο άνά τήν συνοικίαν 
δτι δ γέρων άπέθανε, καί οσάκις τφ έλεγέ τις 
περί τής φήμης ταύτης, ό Καλαμόδιος έμειδία 
καί παρεκάλει τδν φίλον του νά έπιβεβαιώση 
τήν εΐδησιν ταύτην.

Οί μόνοι άνθρωποι, οίτινες μετά θετικότητος 
έγνώριζον οτι δ Καλαμόδιος ύπήρχεν έν τοΐς 
ζώσιν, ήσαν οί μετ’ αύτοΰ συναλλαττόμενοι, οί 
όφειλέται αύτοΰ, διότι ούτοι άπδ καιρού είς και
ρόν έλάμβανον παρ’ αύτοΰ είδοποίησίν τινα άφο- 
ρώσαν τάς χρηματικάς υποθέσεις ή έβλεπον 
αύτδν έμφανιζόμενον ένώπιον των με τδ ψυχρόν 
έκεΐνο καί αύστηρδν βλέμμα, τό ίδιον τοΐς άν- 
θρώποις τοΰ έπαγγέλματός του, καί τδ όποιον 
είναι έπιτακτικώτερον καί τής αύστηροτέρας εί- 
δοποιήσεως. Καί οί δυστυχείς όφειλέται έτρε- 
μον, διότι καλώς έγίνωσκον δτι ή καρδία τού 
γέροντος τοκογλύφου δέν ήσθάνετο οίκτον, καί 
δσάκις έπρόκειτο περί χρηματικών ύποθέσεων 
ούτε έπί φιλίας ούτε έπί εύσπλαγχνίας έκ μέ
ρους του ήδύναντο νά βασίζωνται. 'Πρέπει νά 
έχω έτοιμα τά χρήματα, έλεγε καθ' έαυτδν δ 
οφειλέτης, διότι σήμερον θά έλθη νά τά άπαι- 
τήση παρ’ έμοΰ.” Ό δυστυχής έγίνωσκεν δτι 
θά ίδη έμφανιζόμενον μετά άσπλάγχνου άκρι- 
οείας τδν πρεσβύτην μέ τδν ψυχρόν καί αύστη
ρδν όφθαλμόν- ό δυστυχής ήσθάνετο δτι εύρί
σκετο είς τούς όνυχας αρπακτικού θηρίου, έκ 
τών όποιων ούδεμία ελπίς διαφυγής ύπήρχεν. 
0 Καλαμόδιος ήτο άδυσώπητος· τοΰτο πάντες 

έγίνωσκον, καί πάντες διά τούτο τδν έμίσουν. 
δ λαός τδν έθεώρει ώς άγριον έφιάλτην καί 
έβλεπεν έν αύτω τήν ένσάοκωσιν τής άσπλαγ- 
χνίας. Εκαλείτο παρά τφ λαφ "ό γέρων”· 
δέν ήτο δμως τοΰτο όνομα σεβασμού, άλλ’ έζ- 
φρασις μίσους καί άποστροφής. ’Ολίγοι τινές, 
οίτινες διετέλουν πρδς αύτδν έν σχέσει φιλι- 
κωτέρα, τδν ώνόμαζον "πατέρα”, καί τό δνομα 

ηύχαρίστει τόν γέροντα χρη-τοΰτο ιδιαζόντως 
ματιστήν . . .

Ήτο έσπέρας· έν ταΐς στεναΐς όδοΐς τδ σκό
τος τής νυκτδς είχεν άναλάβει τήν έξουσίαν του. 
Ό καύσων καθ’ δλην τήν ήμέραν ύπήρξε σφο
δρός, άλλ’ έν τω λαβυρίνθφ τών περί τήν Αγίαν 
Σοφίαν οίκίσκων διετηρεΐτο έκεινη ή υγρά άτμο- 
σφαΐρα, ήτις είναι τόσφ έπαισθητοτέρα, δσφ 
καυστικώτεραι είναι αί άκτΐνες τού ήλιου έπί 
τών άνοικτών πλατειών.

Έν τή οικία τού γέροντος κολυβιστοΰ έπε- 

κράτει άκρα σιωπή · τδ πρώτον δωμάτιον ήτο 
έντελώς σκοτεινόν, έν δέ τφ δευτέρφ έκαιε μι
κρά λυχνία, άμυδρώς αύτδ φωτίζουσα. Παρά 
τήν τράπεζαν έκάθητο ό Καλαμόδιος, στηρίζων 
έπί τής δεξιάς χειρδς τήν κεφαλήν καί έξετάζων 
μετά προσοχής διάφορα πρό αύτοΰ κείμενα έγ
γραφα.

Ό Καλαμόδιος ήτο άνήρ ύψηλοΰ άναστή- 
ματος, κυρτός δλίγον έκ τοΰ γήρατος· άραιόν, 
λευκόν γένειον έκάλυπτε τδ κάτω μέρος τοΰ 
προσώπου του- έπί τής κεφαλής έφόρει μέλαν 
κάλυμμα, ώς έφόρουν τότε πάντες σχεδόν οί 
’Ιουδαίοι έν τή Ανατολή. Τό πρόσωπόν του 
είχε τήν πελιάν έκείνην χροιάν, ήν άποκτώσι 
συνήθως αί όψεις τών προβεβηκότων τήν ηλικίαν 
έν τοΐς μεσημβρινοΐς κλίμασιν έφαίνετο ώς 
ή λάμψις τών χρυσών νομισμάτων νά είχεν 
άφήσει ίχνος τής άντανακλάσεως αύτής έπί τοΰ 
προσώπου έκείνου. Τδ χαρακτηριστικώτερον 
δμως ήσαν οί οφθαλμοί τοΰ γέροντος· ήσαν 
ούτοι μικροί καί έπεσκιάζοντο ύπδ πυκνών βλε
φάρων. Τδ βλέμμα του είχε τήν όξύτητα καί 
διαπεραστικότητα έκείνην, ήν έχει τδ βλέμμα 
τοΰ άνθρώπου, τοΰ δυσπιστοΰντος πρδς πάντας 
καί πρδς πάντα. Ταχύ καί ζωηρόν ώς δ κε·

μών ώς θέλον νά περιβάλλη τά πάντα ταότο- 
χρόνως. Ενίοτε άπεικονίζετο έπί στιγμήν έν 
τφ όφθαλμφ ώσεί σπινθήρ, τολμηράς άποφάσεως, 
ήτις δέν συνήδε πρδς τδ έπάγγελμα τοΰ άνδρός. 
Ή λάμψις αύτη ή αιφνίδια έπρόδιδε τδν άρ- 
χαΐον πειρατήν, τδν εύτόλμως άντικρύσαντα το- 
σούτους κινδύνους καί τοσάκις τδν θάνατον έκ 
τού πλησίον ίδόντα. Είχον μέν παρέλθει πολλά 
έτη άπδ τής έποχής έκείνης τών θαλασσίων 
έπιδρομών του, άλλ' ή τόλμη είχεν έπιθέσει 
τήν σφραγίδά της έπί τοΰ δφθαλμοΰ έκείνου, 
παρασχοΰσα αύτω τδ πύρ, τδ καί τοΐς όμμασι 
κακούργων καί φονέων πολλάκις άποτυποΰν ίπ- 
ποτικήν τινα γενναιότητα, έάν έπιτρέπεται ήμΐν 
νά μεταχειρισθώμεν τής λέξεως ταύτης.

Ό Καλαμόδιος έφόρει μακρδν μέλανα χι
τώνα, καλύπτοντα τούς πόδας του μέχρις άστρα- 
γάλων. Ήτο τδ ένδυμα, τδ όποιον έφόρουν κατά 
τούς χρόνους έκείνους οί μάγοι καί άστρολόγοι, 
οί τοσαύτην έπιρροήν έπί τών άπαιδεύτων τοΰ 
λαού τάξεων έξασκοΰντες. Οί δάκτυλοι τής χει- 
ρός του ήσαν ισχνοί, καί έφαίνοντο μάλλον όνυ
χες άρπακτικοΰ καί άγριου θηρίου ή χεΐρες άν- 
θρώπινοι· ή χειρ, ή φυλλολογοΰσα έν τοΐς έγ- 
γράφοις είχεν ένίοτε σπασμωδικάς τινας κινήσεις· 
έκινεΐτο καί τδ φώς τής λυχνίας· μόνον οί 
όφθαλμοί τοΰ πρεσβύτου ήσαν άκίνητοι καί προ
σηλωμένοι έπί τών έγγοάφων.

( Επεται συνέχεια.)

ΤΟ ΟΡΟΣ ΑΙΤΝΗ ΕΝ ΣΙΚΕΑΙΑι.

Μετά είκόνος, δρα αελ. 24.)

ΕΤΑ παρέλευσιν ικανών έτών ήσυχίας 
καί άναπαύσεως τό ύφαίστειον ή Αΐτνη 
ήρξατο πάλιν κατ’ αύτάς δίδον σημεία 

τής έν τφ κέντρφ αύτοΰ έπικρατούσης ταραχής. 
Προαγγελθεΐσα δι’ αλλεπαλλήλων σεισμών έπηλ- 
θεν ή έκρηξις, ήτις σπουδαίως ήπείλησε καί 
άπειλεΐ τάς είς τούς πρόποδας αύτοΰ κειμένας 
πόλεις, καί Ιδίως τήν πόλιν Νικολόζι, ής τά 
προάστεια κατέλαβεν ή λάβα έν τή βραδεία μέν 
άλλ’ άκατασχέτφ αύτής πορεία. Αί τελευταΐαι 
τηλεγραφικοί ειδήσεις άγγέλλουσι τήν βαθμιαίαν 
έλάττωσιν τής έκρήξεως ■ ούχ ήττον όμως οί 
κάτοικοι τών περιχώρων, έγκαταλιπόντες τάς 

έστίας των δέν τολμώσι νά έπιστρέψωσιν είς 
αύτάς, πτοηθέντες έκ τών ύπογείων μυκηθμών, 
τών συνεχών δονήσεων τής γής καί έκ τής άπει- 
λητικής όψεως τοΰ ύπεράνω τής κεφαλής των 
επικειμένου ορούς.

'Η Αΐτνη, ήτις έν Ιταλία καλείται καί 
Mongibello (έκ τών λέξεων nionte-ίταλιστί, καί 
dschebel-άραβιστί, αΐτινες σημαίνουσιν όρος), 
είναι τδ ύψηλότερον πυοίπνουν όρος έν Εύρώπη, 
καί ύψούται έν τφ βόρειό - ανατολικό» μέρει 
τής Σικελίας άπό τής πεδιάδος τής -Κατάνης 
μέχρι 3310 μέτρων. Ή βάσις αύτοΰ έχει περι
φέρειαν 130 περίπου χιλιομέτρων, είς τούς πρό
ποδας δέ αύτοΰ κεΐνται 65 πόλεις, κωμοπόλεις 
καί χωρία μετά 300 χιλ. κατοίκων έν ολφ. 
Απότομος καί άγέρωχος ύψούται ή κορυφή αύ
τοΰ, περί τήν όποιαν είναι πλέον τών 200 μι
κρών κρατήρων. Τδ ύψιστον δροπέδιον καλείται 
piano del Iago (δροπέδιον τής λίμνης) παρά τδ 
όποιον εύρίσκεται ή ύπδ Αγγλων τφ 1811 κτι- 
σθεΐσα άγγλική λεγομένη οικία (casa inglese) 
χρησιμεύουσα είς τούς τήν κορυφήν έπισκεπτο- 
μένους περιηγητάς καί κείμενη είς ύψος 2942 
μέτρων ύπεράνω τής θαλάσσης. Πρδς άνατολάς 
τοΰ δροπεδίου τούτου φαίνεται βαθεΐα χαράδρα, 
πίπτουσα άπορρώξ πρδς τήν θάλασσαν καί κα- 
λουμένη val del bove (ή κοιλάς τοΰ βοός). Ό 
Άγγλος Lyell πιστεύει οτι έν άρχαιοτέροις χρό- 
νοις ή χαράδρα αυτή ήτο ό κύριος τής Αΐτνης 
κρατήρ, 2περ καί πιθανώτατον. Είς τδ χείλος 
τοΰ κρημνού τούτου ΐσταται δ λεγόμενος "πύρ
γος τοΰ φιλοσόφου”, δστις κατά τήν παράδοσιν 
ύπήρξεν ή κατοικία τοΰ Έμπεδοκλέους, τοΰ έξ 
Άκράγαντος διασήμου "Ελληνος φιλοσόφου.

Τδ όρος διαιρείται είς τρία βοτανικά τμή
ματα· τό πρώτον (τδ καλλιεργημένον τμήμα) 
περιέχει πλήθος πόλεων, χωρίων καί μονών καί 
παράγει έξαίρετον οίνον μέχρις ύψους 1300 μέ
τρων, καί όλους τούς καρπούς τής μεσημβρίας · 
τό δεύτερον (τό δασώδες τμήμα) είναι γνωστόν 
διά τά πυκνά δάση έκ πλατάνων, καστανεών 
καί δρυών· δυστυχώς τά δάση ταΰτα ήραιώ- 
θησαν άρκούντως τδ μέν διά χειρδς τών άν- 
θοώπων, τδ δέ διά τών έπανειλημμένων τής 
λάβας έπιδρομών·. τά δάση ταΰτα, 14 τδν άρι- 
θμόν, φθάνουσι μέχρις ύψους 2200 μέτρων, καί 
έξακολουθοΰσιν άραιούμενα καί σμικρυνόμενα μέ
χρι 2700 μέτρων, δτε πλέον παύει πάσα φυτεία. 
"Επεται τδ τρίτον τμήμα (τδ άνοικτόν), δπερ 
είναι πολύτιμον διά τήν έν αύτω πλουσίαν άπο- 
ταμίευσιν χιόνων καί πάγων, δι’ ών γίνεται μέγα 
έμπόριον ού μόνον καθ’ απασαν τήν μεσημβρινήν 
’Ιταλίαν άλλά καί μέχρι Μελίτης. Ή έξαγωγή 
τής χιόνος γίνεται μόνον πρδς όφελος τοΰ έπι- 
σκόπου Κατάνης, δστις έχει έκ ταύτης καθαράν 
πρόσοδον 20 χιλ. φράγκων έτησίως.

Πρδ Χριστού ενδεκα είναι αί γνωσταί εκρή
ξεις τής Αιτνης, ών αί κυριώτεραι είναι αί τών 
έτών 477 καί 121. Μετά Χριστόν αί έκρήξεις 
είσι περισσότεραι, Ιδίως δέ καταστρεπτική ύπήρ
ξεν ή τοΰ έτους 1631, δτε κατεστράφη μέρος 
τής πόλεως Κατάνης, καί ή τοΰ 1669. Κατά 
τήν έκρηξιν τοΰ έτους 1874, τήν συμβάσαν πρδς 
βορράν τής κορυφής τοΰ όρους έσχηματίσθη 
μέγα ρήγμα μέχρι σχεδόν τοΰ Μέλανος λεγο
μένου ορούς (Monte nero). Περί τής τοπο
γραφίας καί τής ιστορίας τής Αΐτνης πλεΐστα 
δσα έγράφησαν σπουδαία συγγράμματα, ών 
μνείας άξιον είναι τό έργον τοΰ ιππότου Γιοένη, 
είς τιμήν τού όποιου ίδρύθη έν Κατάνη έν ετει 
1824 ή Γιοένειος Ακαδημία.
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ΕΙΣ ΠΕΡΣΕΠΟΛΙΝ
ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΗΣ.

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ 

ύπό Δ. Ί.

(Τέλος.)

(.Μετά εικόνων, βρα σελ. 25 καί 29.)

ΑΙ τοι έπισκεφθέντες μέρη είς άκρον 
περίεργα, καί τοι ίδόντες πράγματα, τά 
όποια όλίγοι τών όμογενών ήμών είδον, 

ούχ ήττον καί ό συνοδοιπόρος μου ’Αριστείδης 
κα'ι έγώ ήμεθα ευχαριστημένοι, δταν τήν έπι- 
οΰσαν πρωίαν έγκατελίπωμεν τήν έρημον εκείνην 
πόλιν, τήν τοσοΰτον το πάλαι δοξασθεΐσαν καί 
τοσοΰτον κατόπιν καταπεσοΰσαν. Ό άνατέλλων 
ήλιος έφώτιζε τά ερείπια τής Περσεπόλεως, τά 
όποια ΐσταντο ώς μάρτυρες τοΰ πρώην μεγα
λείου, καί πρός τά όποια έρρίψαμεν τελευταΐον 
βλέμμα αποχαιρετισμού. Ό οδηγός ήμών καί 
οΐ ύπ’ αυτόν άνθρωποι, αδιάφοροι καί απαθείς, 
ήτοίμασαν τά ζώα, έφόρτωσαν έπ’ αύτών τά 
διάφορα σκεύη, τάς στρωμνάς ήμών καί τά 
όλίγα εναπομείναντα τρόφιμα, καί ούτως έλά- 
βομεν τήν πρός τά δπίσω οδόν. "Χαΐρε, Περ- 
σέπολις!” είπομεν δτε έν καμπή τής όδοΰ ή 
θέα τής άρχαίας πόλεως έξηφανίσθη άπδ τών 
δφθαλμών μας.

'Υπολείπεται νά είπω όλίγα τινά περί τής 
άρχαίας καλλιτεχνίας τών μερών έκείνων. Πάν
τως τά περιεργότερα μέχρι σήμερον διασωθέντα 
έργα τής τέχνης είσίν αί γλυφαί, αΐ έπί τών 
θυρών, έπί τών τοίχων καί έπί τών διαδρόμων 
τών ήρειπωμένων έκείνων μεγαλοπρεπών άνα- 
κτόρων. Τά γλυπτικά εκείνα έργα έπειράθημεν 
νά άπεικονίσωμεν δσφ ήδυνάμεθα πιστότερον, 
καί εν τών άπεικονισμάτων τούτων παραθέτομεν 
ωδε. Παριστα τοΰτο τήν εϊσπραξιν τών φόρων 
έπί Δαρείου. 'Έμπροσθεν πρός τά δεξιά φαί
νεται καθήμενος ό βασιλεύς έν τή σεμνοπρεπεΐ 
αύτοΰ στολή έπί θρόνου, έχοντος τό σχήμα κοι
νής έδρας. Ύπεράνω τής κεφαλής τοΰ ήγεμόνος 
ύψούται ουρανός · οί πόδες αύτοΰ πατοΰσιν έπί 
τετραγώνου σκίμποδος· άνήρ κρατών μέγα ριπί- 
διον κινεί αύτό καί ουτω φέρει δροσερόν άέρα 
είς τό πρόσωπον τοΰ άνακτος· φύλακες περικυ- 
κλοΰσι πανταχόθεν τόν θρόνον. Άξιωματικός 
τις, χαρακτηριζόμενος ύπό τοΰ άπό τής ζώνης 
άνηρτημένου ξίφους, φέρει έπί τοΰ ώμου βαρύν 
σάκκον, δν προσφέρει τφ βασιλεΐ. Ό σάκκος 
ούτος περιέχει τόν είς νομίσματα τελούμενον 
φόρον διαφόρων τοΰ κράτους σατραπιών. Εις 
τδ βάθος τής είκόνος φαίνονται οΐ σωματοφύ
λακες τοΰ βασιλέως, διακρινόμενοι έκ τοΰ μα- 
κροΰ χιτώνος καί τοΰ καλύμματος τής κεφαλής. 
01 σωματοφύλακες ούτοι, άνδρες πιστοί καί άν- 
δρεΐοι, έλέγοντο “οί φοβεροί άθάνατοι”, παρη- 
κολούθουν δε πάντοτε τδν ηγεμόνα, έτοιμοι είς 
ύπεράσπισιν αύτοΰ καθ’ οίασδήποτε προσβολής 
καί έπιθέσεως. Τινές τών σωματοφυλάκων τού
των ήσαν ώπλισμένοι διά λόγχης, άλλοι δέ διά 
τόξων καί βελών, ών οΐ Πάρθαι πολεμοΰντες 
κατά τών 'Ρωμαίων τοσοΰτον φρικώδη έποιοΰντο 
χρήσιν. Τδ σχήμα τοΰ θρόνου είναι άσσυριακδν 
μέ μόνην τήν διαφοράν, δτι οί πόδες αύτοΰ είσι 
στρογγύλοι άντί νά ώσι τετράγωνοι. 0 ούρανδς 
είναι θαυμασίας έργασίας, όλόχρυσος καί κεντη
μένος, άνακαλεΐ δέ είς τήν μνήμην τάς αιγυ
πτιακός σκηνάς. Τοΰτο είναι νέα άπόδειξις τής 
τάσεως, ήν είχον οί Πέρσαι νά λαμβάνωσιν έκ 
ξένων χωρών τά ύποδείγματα, καθ’ α έπειτα 
έξετέλουν τά καλλιτεχνικά των έργα. '0 Δα
ρεΐος, ήγεμών είς άκρον φιλόμουσος, ένησμενί- 

ζετο φαίνεται νά συγκεντροΐ έν τοΐς άνακτόροις 
αύτοΰ δ,τι θαυμάσιον παρήγαγεν ή ’Ασία καί ή 
’Αφρική, καί νά μεταχειρίζηται τάς τέχνας καί 
τά πλούτη τών ύποτελών τής Περσίας λαών 
πρός διακόσμησιν τών βασιλικών αύτοΰ μεγάρων. 
Έκ τής Ιωνίας παρέλαβε τδν ρυθμόν τών οικο
δομών, τδ σχήμα τών θυρών καί παραθύρων καί 
τήν γλυπτικήν διακόσμησιν· έκ τής Αίγύπτου 
τούς κίονας, τά βάθρα αύτών· έκ τής Αυκίας 
τήν κατασκευήν τών δοκών καί τών δωμάτων· 
έκ τής Συρίας τά άνάγλυφα καί άγάλματα. 
Άξιον ιδιαιτέρας μελέτης είναι ή έναρμόνιος 
έφαρμογή διαφόρων τύπων καί ρυθμών έπί ένος 
καί τοΰ αύτοΰ οικοδομήματος· ταύτην ούδείς 
κάλλιον τών Περσών έπί Δαρείου κα'ι τών άμέ- 
σων αύτοΰ διαδόχων έπέτυχεν.

Έκ τών άναγλύφων ή δευτέρα είκών, ήν 
παραθέτομεν παριστα στρατιώτας και σωματο
φύλακας τοΰ Δαρείου, ώς περιεγράψαμεν αύτούς 
άνωτέρω. ·Έ σημερινή στολή τών στρατιωτών 
τοΰ Σάχου τής Περσίας είναι, έννοεΐται, δλως 
διάφορος τής άρχαίας ■ ό τύπος δμως τής φυσιο
γνωμίας διετηρήθη ό αύτός, προδίδων τήν γνη- 
σίαν τών Περσών καταγωγήν . . .

Ή πορεία ήμών ήτο άρκούντως μονότονος· 
δπως δέ διασκεδάσωμεν κατά τι τήν μονοτονίαν 
ταύτην έκαλέσαμεν πλησιέστερον τόν οδηγόν μας, 
δστις ήτο πάντοτε πρόθυμος είς τά νεύματά μας. 
Ό άνήρ ούτος ήτο άνεπτυγμένος καί είχε γνώ
σεις παντοειδείς ιδίως δ,τι άπέβλεπε τήν πα
τρίδα του. θέλοντες νά λάβωμεν πληροφορίας 
περί τής θρησκείας τοΰ λαοΰ, έν τφ μέσφ τοΰ 
όποιου εύρισκόμεθα, έφέρομεν τό ζήτημα έπί 
τοΰ άντικειμένου τούτου καί ό οδηγός ήμών 
μετά πολλής περισκέψεως έδωκεν ήμΐν τας ζη- 
τηθείσας διασαφήσεις.

— 'Η θρησκεία μας, είπεν, είναι ή άρχαία 
τών Περσών θρησκεία μέ ύλίγας μεταλλαγάς, 
είναι ή θρησκεία, ήν μετέδωκαν ήμΐν τά άρ- 
χαΐα ιερά βιβλία τών Ινδιών. Οί Πέρσαι ήσαν 
άνέκαθεν μονοθεϊσταί, καί παρ’ αύτοΐς τό πνεύμα 
τοΰ κακού ύπετάσσετο είς το πνεύμα τού καλού. 
Άναγνωρίζομεν ένα υψιστον θεόν, αμετάβλητον, 
γενικόν. 'Η σύστασις τής θρησκείας μας άπο- 
δίδεται είς τόν Ζωροάστρην, τον διάσημον νομο- 
θέτην, περί τοΰ οποίου βεβαίως καί ύμεΐς ήκού- 
σετε. Πότε έζησεν ό Ζωροάστρης, άγνοώ· άναν- 
τιρρήτως δμως έζησεν έν έποχή αρχαίο τάτη, 
ώς λέγουσί τινες, εξ ή έπτά χιλιάδας έτών πρό 
τού θανάτου τοΰ ’Αλεξάνδρου τής Μακεδονίας, 
ήτοι εξακόσια δλα έτη πρό τού Δαρείου. Τινές 
διατείνονται δτι ό Ζωροάστρης ούδέποτε ύπήρ- 
ξεν, έγώ δμως δέν δύναμαι νά πιστεύσω τοΰτο, 
άφ’ ού έχομεν καί περιστατικά τού βίου του. 
'0 μέγας ούτος άνήρ, δν πάντες όφείλομεν νά 
σεβώμεθα, έγεννήθη έν Ούρμια τής Μηδίας· 
κατά τήν παιδικήν καί νεανικήν αύτοΰ ήλικίαν 
είχε νά παλαίση έναντίον δαιμόνων. Έν ήλικία 
τριάκοντα έτών ώδηγήθη ένώπιον τοΰ ύψίστοο 
θεοΰ, καί ώς ενσυνείδητος προφήτης ήρώτησε 
τόν θεόν περί διαφόρων άντικειμένων, περί τής 
ηθικής, περί τής ούρανίας ιεραρχίας, περί τών 
θρησκευτικών τελετών, περί τοΰ τέλους τών άν
θρώπων, περί τής έπιρροής τών άστέρων, καί 
τέλος τφ έθεσε τήν έξής έρώτησιν· "Ποιον είναι 
τό καλλίτερον πλάσμα έπί τής γής;” '0 θεός 
τφ άπήντησεν· "'0 άνθρωπος, ό έχων τήν κα- 
θαρωτέραν καρδίαν.” '0 Ζωροάστρης ένθαρρυν- 
θείς άπό τής άπαντήσεως ταύτης έζήτησε νά 
μάθη παρά τοΰ θεοΰ Άουραμάζδα τήν υπηρεσίαν 
τών άγγέλων, τήν διάκρισιν τών άγαθών καί τών 
πονηρών πνευμάτων· άλλ’ ό Άουραμάζδας, πριν 
άπαντήση, τόν διέταξε νά διέλθη Ορος φλεγό- 
μενον, καί νά σχίση τήν κοιλίαν του, είς ήν νά 
χύσωσι μέταλλον άναλελυμμένον. Ό προφήτης 

ύπέστη τήν φρικτήν ταύτην δοκιμασίαν καί έλαβε 
παρά τού θεού το βιβλίον τών νόμων, τήν Άβέ- 
σταν μεθ’ δ άπεστάλη πάλιν έπί τής γής. 
Μετέβη τότε είς τήν αύλήν τοΰ βασιλέως τής 
Βακτριανής, ένθα οί μάγοι ήθέλησαν νά τόν 
φονεύσωσιν- άλλ’ αύτός ένίκησε τούς μάγους 
διά τών θαυμάτων του καί κατώρθωσε να πειση 
τόν βασιλέα καί τήν οίκογένειάν του νά παρα- 
δεχθώσι τήν νέαν θρησκείαν. Αί ίεραί αύται 
βίβλοι τού Ζωροάστρου άπετελούντο έξ είκοσι 
καί ενός συγγραμμάτων, άτινα έσώζοντο άκόμη 
κατά τούς χρόνους τοΰ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου. 
Διά τών βίβλων τούτων παρηγγέλλοντο οί άν
θρωποι νά λατρεύωσι τδν Άουραμάζδαν, τό σο
φόν πνεύμα, τόν λάμποντα, τόν υψιστον, πάν
σοφον, πανάγαθον, τδν ένεργητικώτατον, έμβρι- 
θέστατον καί εύειδέστατον. Ό ’Αουραμάζδας 
είναι ή πτερωτή θεότης, ένώπιον τής όποιας 
Τσταται ό Δαρεΐος έν τοΐς διαφόροις άναγλύφοις 
τής Περσεπόλεως.

"Οπως δ Άουραμάζδας ήτο δ θεός τού κα
λού, υπήρχε καί ή θεότης τού κακού, ό Άριμάν, 
δστις, έκ τού μηδενδς έπλασεν δλα τά κακά έν 
τφ κόσμφ· ούτος είναι ό γεννήσας έν τφ κόσμφ 
τάς λύπας καί τάς άμαρτίας.

'Η θρησκεία τοΰ Ζωροάστρου είναι άπλου- 
στάτη· δέν ζητεί άλλο παρά τού άνθρώπου ή 
νά λατρεύη τδν θεόν, νά τφ προσφέρη δεήσεις 
καί θυσίας, νά ήναι αγνός τήν καρδίαν, τίμιος 
έν λόγοις καί εύθύς έν έργοις.

'0 Άουραμάζδας δέν είχεν ούτε άγαλμα 
ούτε ναόν, άλλά έπί τών κορυφών τών δρέων 
όψοΰντο βωμοί είς τιμήν αύτοΰ, έν οίς οί 'ιερείς 
διετήρουν τδ ιερόν πύρ. Οί Πέρσαι τφ προσέ- 
φερον θυσίας διά βοών, αιγών, ίππων καί προ
βάτων, άλλά τά θύματα δέν έτιθέντο έπί τής 
πυράς, δπως μή τήν μολύνωσιν, άλλά πλησίον 
αύτής. '0 φόβος νά μή μολύνωσι τήν γήν, τδ 
πύρ καί τδ ΰδωρ, έμπόδιζε τούς δπαδούς τοΰ 
Ζωροάστρου νά θάπτωσι, νά καίωσιν ή νά ρί- 
πτωσιν είς τδν ποταμόν τούς νεκρούς.

— Τις τούς έκαμναν λοιπόν; ήρώτησεν δ 
Αριστείδης μειδιών.

— Τούς έναπέθετον, άπεκρίθη ό δδηγός, έν- 
τός μεγάλων άστέγων πύργων, οΰς ώνόμαζον 
Δακμάς (πύργους τής σιωπής) καί έκεΐ τους 
έξέθετον είς βοράν τών άρπακτικών ύρνέων. 'Η 
ψυχή τοΰ άποθανόντος έμενεν έπί τρεις ή τεσ- 
σαρας ήμέρας μετά θάνατον πλησίον τοΰ σώμα
τος καί μετά τούτο άνήρχετο πρδς τδ μέγα κρι- 
τήριον. Τδ πνεύμα 'Ρασνοΰ έζύγιζεν έπιμελώς 
τάς καλάς καί τάς κακάς πράξεις τής ψυχής 
καί τήν ώδήγει πρδς μεγάλην γέφυραν, κειμένην 
έπί τού αδου· έάν αί κακαί πράξεις ήσαν περισ
σότερα!, ή ψυχή έπιπτεν έν τφ βαράθρφ καί 
έγένετο λεία τοΰ Άριμάν τούναντίον δέ ή ψυχή 
διέβαινεν άπροσκόπτως τήν γέφυραν καί ένεφα- 
νίζετο ένώπιον τοΰ Άουραμάζδα.

— Τί ήσαν οί μάγοι είς τήν χώραν σας; 
ήρώτησα έγώ τδν όδηγόν.

— Οί μάγοι, μοί άπήντησεν, ήσαν οί ίέρεΐς. 
Ούτοι άπετέλουν ιδιαιτέραν φυλήν, καλουμένην 
Άτραβάν, έξ ής πάντοτε έλαμβάνοντο οί ιερείς 
καί ήσαν διαδοχικοί. Οί μάγοι είχον άλλοτε μεγά
λην Ισχύν καί αύτοί είναι οί καθυποτάξαντες τήν 
Μηδίαν καί άπειλοΰντες νά κατακλύσωσιν δλην 
τήν Περσίαν. Ό Δαρεΐος, φοβούμενος τήν έπιρ- 
ροήν των, κατεδίωκεν αύτούς άνιλεώς. Κατόπιν 
οί Σασανΐδαι ένεκατέστησαν αύτούς πάλιν εις 
τήν έξουσίαν μέχρις ού έλθόντες οί Άραβες καί 
γενόμενοι κύριοι τής Περσίας, είσήγαγον έν τή 
χώρα τδν Ισλαμισμόν. Άπδ τής έποχής ταύ
της ήρχισεν ή άκμή τής πόλεως Χιράζ, περί 
τής όποιας δ ποιητής Χαφίς, ό ένδοξότερος τών 
τέκνων της, είπε τά έξής· “Τί είναι τδ Κάϊρον, 

τί 'είναι ή Δαμασκός, τί είναι ό ούρανδς καί 
ή γή; Είναι χωρία. Ή Χιράζ μόνον είναι 
πόλις!”

ΠΛΩΤΟΣ ΦΑΝΟΣ
ΚΑΙ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ.

(Μετά είκόνος, ορα σελ. 28.)

Π
ΟΛΛΑΚΙΣ ήδη άνεκινήθη τδ διά τήν ναυ
τιλίαν σπουδαΐον ζήτημα τής άνεγέρσεως 
τηλεγραφικού σταθμού έν μέσφ τής θα
λάσσης πρδς ταχεΐαν μετάδοσιν ειδήσεων ή και 

συνεννόησιν τών ναυτιλλομένων πρός τούς έν τή 
ξηρά. Μέχρι τοΰδε δμως ούδέν σχέδιον έγένετο 
δριστικώς παραδεκτόν, διότι δέν έκρίθη άρκουν- 
τως πρακτικόν. Φαίνεται ήδη δτι ή τύχη 
τοΰ σχεδίου, ού παραθέτομεν τήν εικόνα, έσεται 
καλλιτέρα· τούλάχιστον έκτεθέν έν τφ κατα- 
στήματι τών άδελφών Έλδερ έν Αγγλία έπε- 
δοκιμάσθη ύπδ τών ειδημόνων ώς συγκεντροΰν 
άπαντα τά άναγκαΐα είς τήν χρήσιν αύτοΰ προ
σόντα. Ό πλωτός ούτος τηλεγραφικός σταθμός 
μετά φανού σύγκειται έκ σκάφους σιδηρού, έχον
τος τδ σχήμα βατίδος (θαλασσίου ιχθύος). Κρα
τείται δέ διά τεσσάρων ισχυρών άγκυρών, ή, 
δπου τδ βάθος τής θαλάσσης είναι μέγα, διά 
τεσσάρων σημαντήρων. Έπί τοΰ σκάφους ύψοΰ- 
ται έλαφρδς σιδηροΰς πύργος, ού τήν κορυφήν 
έπιστέφει έν καιρφ νυκτός φανός· ή τηλεγραφική 
συσκευή, ήτις συνδέεται διά τηλεγραφικού σύρ
ματος, άνερχομένου άπό τοΰ κέντρου τοΰ σκά
φους εύρίσκεται έντδς αύτοΰ. Ώς φαίνεται καί 
έκ τής είκόνος τδ έπινοηθέν σχέδιον τοΰ πλοι
άρχου Moody είναι καί άπλοΰν καί πρακτικόν, 
έγένοντο δέ ήδη καί αί δοκιμαί έν τφ πορθμω 
τοΰ Ούάλνεϋ. Ή κατοικία τών τδν τηλεγρα
φικόν τούτον σταθμόν καί φανόν έξυπηρετούντων 
άνδρών είναι έντδς τοΰ σκάφους καί σύγκειται 
έκ μικρού δωματίου καί κοιτωνίσκων, ώς έν 
τοΐς πλοίοις. Ούδεμία υπάρχει άμφιβολία δτι 
άποδειχθείσης άπαξ τής πρακτικότητος τοΰ σχε
δίου, είς διάφορα σημεία τής άνοικτής θαλάσσης 
θέλουσιν έγερθή τοιοΰτοι τηλεγραφικοί σταθμοί.

Ο ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΑΝΤΟΑΝΕΤΤΑΣ 
ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ.

(Μετά είκόνος, δρα οελ. 29.)

ήμετερα είκών παριστα τήν τελευταίαν 
| σκηνήν τοΰ καταπληκτικού δράματος, 
£) δπερ έξετελέσθη έν Παρισίοις περί τά 

τέλη τοΰ παρελθόντος αίώνος, παριστα δηλ. τόν 
ένταφιασμδν τής άποκεφαλισθείσης βασιλίσσης 
τής Γαλλίας, ήν ό έν Παρισίοις έξημμένος καί 
αίμοβόρος λαός έδίκασεν καί κατεδίκασεν ούχί 
ώς σύζυγον τού άτυχούς βασιλέως Λουδοβίκου 
ΙΣτ., ως οασιλισσαν, άλλ’ ώς απλήν χήραν 
Καπέτου, ώς άσημον έκ τού όχλου γυναίκα.

'Η μισητή Άύστριακή”, ώς τήν ώνόμαζον, 
έθεωρεΐτο έν Γαλλία ώς ή ένσάρκωσις παντός 
κακού, παντός έχθρικοΰ τής Γαλλίας στοιχείου. 
Μάτην άπέβησαν πάσαι αί προσπάθειαι τής δυ
στήνου γυναικός, ήτις έν σώματι λεπτφ καί 

ασθενεί έκρυπτε ψυχήν γενναίαν καί άνδρικήν, 
δπως σώση τήν βασιλείαν τοΰ οίκου τών Βουρ
βώνων· μάτην ήγωνίσθη, μάτην έμόχθησεν ή 
έξοχος έκείνη γυνή. Έν διαστήματι ολίγων 
έτών κατέρρευσε παν δ,τι έκατδν έτών βασιλεία 
είχεν άνεγείρει· δ θρόνος κατέκειτο τεθραυσμένος 
καί βεβηλωμένος, οί εύγενεΐς πάντες έξωρίσθη- 
σαν, καί αύτή ή θρησκεία κατελύθη. ”Ηδη ό 
βασιλεύς έπεσεν ύπδ τήν λαιμητόμον διά τδν 
άπλούστατον λόγον δτι ήτο βασιλεύς. Άλλά 
τοΰτο δέν ήρκει είς τήν αίμοβόρον συμμορίαν, 
ήτις διηύθυνε τότε τάς τύχας τής Γαλλίας καί 
είχεν έν χερσίν αύτής τάς τής χώρας δυνάμεις· 
οί πατριώται έκεΐνοι έδίψων καί τδ αίμα τή: 
άνάσσης, τής λαομίσητου Αύστριακής.

Γή 15 ’Οκτωβρίου 1793 ή βασίλισσα τής 
Γαλλίας έμφανίζεται ένώπιον τοΰ φρικώδους δι
καστηρίου, έμφανίζεται ώς χήρα Καπέτου, κα
τηγορουμένη έπί έσχάτη προδοσία. Τδ δλον 
είναι κωμωδία άνιλεής καί άπαισία· είς τδ 
βάθος τής σκηνής φαίνεται ή άγρια μορφή τής 
λαιμητόμου. Τδ δικαστήοιον δέν είναι νόμιμον, 
σύγκειται ούχί έξ άνθρώπων, άλλ’ έξ αίμοβόρων 
ύαινών· ό δημόσιος κατήγορος δέν έχει έπιχει- 
ρήματα· τοΐς συνήγοροις δέν παρέχεται ή προ
θεσμία ένδς τετάρτου τής ώρας· οί μάρτυρες 
δέν ξασίζουσι τάς καταθέσεις των ή έπί άπλών 
διαδόσεων καί άδεσπότων φημών — καί δμως 
ή αισχρά κωμωδία παίζεται μέχρι τέλους. Τό 
έγκλημα, ένεκα τοΰ όποιου ή βασίλισσα όφείλει 
ν’ άποθάνη, είναι δτι ήτο βασίλισσα· ή άπόφασις 
έκδίδεται παμψηφεί· ούδεμία φωνή έγείρεται 
ύπέρ τής άδικου καί άδικαιολογήτου ταύτης 
καταδίκης. Τά πάντα ήσαν προσυμπεφωνημένα.

Ή πρωΐα τής 16 ’Οκτωβρίου άνατέλλει 
ψυχρά καί ομιχλώδης· ή πόλις τών Παρισίων 
είναι άνάστατος, αί όδοί, αί πλατεΐαι, τά παοά- 
θυρα, αί στέγαι γέμουσιν άνθρώπων. Τριακόσιοι 
χιλιάδες άνθρώπων θέλουσι νά ιδωσι φερομένην 
είς τό φρικώδες ικρίωμα βασίλισσαν, ήτις ούδέ
ποτε διέπραξεν έγκλημα, θέλουσι νά ιδωσι πί- 
πτουσαν διά χειρδς δημίου τήν ώραίαν, ήγεμο- 
νικήν κεφαλήν. Πρό τής θύρας τής φυλακής 
ΐσταται βαρεία, ξυλίνη άμαξα, συρομένη ύπό 
λευκού ίππου· ξυλίνη είναι ή βάναυσος έδρα τής 
άμάξης ταύτης· οί τροχοί αύτής είναι πλήρεις 
βορβόρου.

Έν τή ειρκτή ένεφανίσθη είς τών ιερέων 
έκείνων, οιτινες άντί νά ύπερτήσωσι τδν θεόν 
ένόμιζον προσφορώτερον νά ύπηρετήσωσι τά 
άγενή τών άνθρώπων πάθη. Ή βασίλισσα δέν 
θέλει ν’ άκούση τάς παρηγοριάς του. Περί τήν 
έβδόμην τής πρωίας ώραν είσήλθεν είς τδ δω
μάτων τής καταδίκου ό δήμιος· ή βασίλισσα 
λαβοΰσα ψαλίδα έκοψε μόνη τήν κόμην της, 
ήτις έντδς όλίγων ήμερών είχε καταστή έντε- 
λώς λευκή. Κατά τήν ένδεκάτην ώραν προσ- 
δένονται αί χεΐρες αύτής διά σχοινιού, καί ό 
δήμιος λαμβάνων τήν άκραν τοΰ σχοινιού τήν 
οδηγεί έκτος τής φυλακής. Ελαφρά ή μάρτυς 
βασίλισσα άνέρχεται είς τήν άμαξαν, καί θέλει 
νά καθήση· άλλ’ οί περιεστώτες τήν διατάσ- 
σουσι νά καθήση στρέφουσα τά νώτα πρδς τδν 
ίππον. Ή άμαξα κινείται.

Ούδέποτε γυνή άντίκρισε τολμηρότερον τδν 
θάνατον. Έπί μίαν βλην ώραν έφέρετο ή βα
σίλισσα έπί τής άμάξης έν μέσφ τών ύβρεων 
καί τών χλευασμών όχλου έξημμένου μέχρι 
παραφροσύνης. Μήπως έπρόσεχεν είς τάς ύβρεις 
ταύτας καί βαναύσους προσβολάς; Είχε τελει
ώσει τδν βίον της καί τόν τοΰ βίου άγώνα- ήτο 
ήσυχος, διότι είχε συγχωρήσει τοΐς διώκταις 
αυτής καί άδίκοις κριταΐς. Δίς μόνον καθ’ δλον 
τδ διάστημα ώχρίασε· τδ πρώτον βτε βρέφος 
κρατούμενον έν τή άγκάλη τής μητρός του τή 

έπεμψε διά τής μικράς χειρδς άσπασμόν, καί τδ 
δεύτερον δτε διέβη πρό τών άνακτόρων. Έν- 
θυμήθη τότε τά δυστυχή τέκνα της.

Μικρόν μετά τήν μεσημβρίαν τά πάντα είχον 
τελειώσει καί ή εύγενής έκείνη ύπαρξις είχεν 
έξαληφθή διά παντός. Τδ εσπέρας ό νεκροθά- 
πτης τοΰ ναού τής Μαγδαληνής άπέστειλεν είς 
τήν προϊσταμένην άρχήν τδν έξής λογαριασμόν · 
Διά εν νεκρικόν φορεΐον τής χήρας

Καπέτου..................................... λίβραι 6.—
Διά τήν άνόρυξιν τοΰ τάφου καί διά

τούς νεκροθάπτας............................ - 25.—

Ίδ δλον λίβραι 31.—
Άλλά τόν λογαριασμόν, δν ή παγκόσμιος 

ιστορία ένέγραψε κατ’ έκείνην τήν ήμέραν είς 
βάρος τής έπαναστάσεως τοΰ 1789, έκατδν σχε
δόν έτη ταραχών καί αιματοχυσίας δέν ήδυνήθη 
μέχρι σήμερον έντελώς νά έξοφλήαη.

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΚΑΛΑΒΡΟΤ.

Διήγημα Βίκτωρος Κατουάλδη.

Μετάφρασις Δ. I. Καραγιαννάκη.

(Συνέχεια καί τέλος.)

πατήρ μου έκάθητο συνεσταλμένος έπί 
εύρεία τινί έδρφ, έν φ τά ήμίκλειστα 
παραθυρόφυλλα άμυδρώς έφώτιζον τδ 

δωμάτιον. Άν καί έπεκράτει σκότος ήδυνάμην 
κάλλιστα νά βλέπω τδν πατέρα μου διά τής 
ήμικεκλεισμένης θύρας τοΰ δωματίου, καί τδν 
έβλεπον μέ τήν κεφαλήν κεκλιμένην έπί τοΰ 
στήθους, άφωνον καί σκεπτικόν. ‘0 άρχιερεύς 
ιστατο δρθδς έ'μπροσθέν του.

Ί ίς οίδε ποΰ έπλανάτο ό νοΰς τοΰ άτυχούς 
πρεσβύτου; Ποια φαντάσματα παρηκολούθει ή 
σκέψις του; Δι’ αύτόν ίσως ή οικογένεια είχε 
σβεσθή, καί τίς οϊδεν άν κατ’ έκείνην τήν στιγ
μήν έσυλλογίζετο τδν δευτερότοκόν του υιόν. 
Βεβαίως, δτε τφ έγεννήθησαν τά δύο τέκνα, δέν 
έφαντάζετο δτι ή γενεά του πρό τοΰ θανάτου 
αύτοΰ θά είχε σβεσθή.

Κατ’ άρχάς δέν ένόει τδν άρχιερέα· είτα 
ώς εί άκτίς φωτός νά διήλθε τδν νοΰν του, 
ύψωσε τήν κεφαλήν καί τείνων τάς χεΐρας πρός 
ούρανδν έφαίνετο εύχαριστών τδν θεόν. Ή καρ- 
δία μου έσπαράττετο έπί τοιαύτη θέα- τοΰτο 
δμως μοί έδωκε θάρρος καί όρμήσας είς τδ δω
μάτιον έρρίφθην πρό τών ποδών τοΰ πατρός μου. 
Ό δυστυχής γέρων έβαλε κραυγήν, άγνοώ άν 
χαράς ή λύπης, κραυγήν, ήτις μοί έπλήγωσε 
τήν καρδίαν καί ήν νομίζω άκόμη δτι άκούω, 
άν καί ήμισυς άπδ τής έποχής έκείνης παρήλθεν 
αιών. Ισχνή καί τρέμουσα χειρ έτέθη έπί τής 
κεφαλής μου καί ήκουσα νά μέ καλή διά τοΰ 
δνόματός μου-

— Φριδερΐκε! . . . Είσαι σύ, Φριδερΐκέ μου; 
Έγώ έκλαιον, ούδέ ήδυνάμην νά είπω λέξιν. 

Τά άπδ τών δφθαλμών μου πίπτοντα δάκρυα 
τόν έβεβαίωσαν δτι ένώπιον του είχε τδν μόνον 
έπιζώντα υιόν του. Ό δυστυχής πατήρ συγκε- 
κινημένος καί μή γνωρίζων πώς νά έκφράση 
τήν χαράν του, μοί έφίλει τήν κόμην καί τδ
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πρόσωπον, είτα έλάμβανε τήν χεΐρα τοΰ άρ- 
χιερέως καί έθετεν αύτήν έπί τής καοδίας του ...

Τήν έπιοΰσαν έγνωστοποίησα τή ’Αγγελική 
δι’ έπιστολής τήν παραμυθίαν, ήν ήσθάνθην ίδών 
τδν πατέρα μου καί τήν ύποδοχήν, ής έτυχον 
έν τώ οίκω μου, χωρίς νά τή άποκρύψω, όποια 
μέ κατέλαβε θλΐψις, δτι ή είς τδν πατρικόν 
οίκον έπάνοδός του ώφείλετο είς συμβάν θλιβε
ρόν τοσοΰτον. Είς τδν πατέρα μου ούδέν είπον, 
ώς είκός, περί τής ’Αγγελικής, διότι ή λύπη 
του ήτο πολύ πρόσφατος, ούδέ μοι έπέτρεπεν 
ή εύσπλαγχνία νά άναφέρω περί νέων γάμων 
καθ’ ήν έποχήν έπρόκειτο νά τελεσθώσιν οί 
γάμοι τοΰ φονευθέντος άδελφού μου Γουλιέλμου.

Έν τοσούτω έγώ έμενον πάντοτε μέ τδν 
πατέρα μου, καί ούδέ στιγμήν τδν άφινα μόνον. 
"Οσιο αύστηρδς είχε δειχθή άλλοτε πρδς έμέ, 
τοσούτω άγαπητδς μοί προσεφέρετο τώρα· έφαί
νετο δτι έδοκίμαζεν άφατον παρηγοριάν δυνά- 
μενος νά μοί άνοίγη τήν καρδίαν του.

Παρήλθον οΰτω τρεις μήνες, οίτινες μοί 
έφάνησαν πολύ βραχείς· άλλά περί τδ τέλος 
τών τριών μηνών ή ύγιεία τοΰ πατρός μου, φύ
σει φιλασθένου, έφθασεν είς άκροσφαλές σημεΐον 
καί ήρχιζα φοβούμαι 
περί τής ζωής του. ΊΙ- 
σθάνετο γενικήν κόπωσιν 
καί μέγα βάρος είς τήν 
κεφαλήν· τώέγένοντο δύο 
φλεβοτομίαι, αΐτινες ού- 
δόλως τδν άνεκούφισαν, 
καί μάλιστα έκτοτε πα- 
ρετηρήθη καί χειροτέρευ- 
σίς τις, ώστε ήναγκάσθη 
νά μένη πλέον κλινήρης. 
Οΰτω παρήλθον δύο έτι 
έβδομάδες, αΐτινες δί έμέ 
ήσαν είς άκρον μακραί. 
Εσπέραν τινά ή νόσος έ
λαβε χαρακτήρα λίαν έπι- 
κίνδυνον καί μετά τινας 
ώρας ό πατήρ μου μετέ- 
στη είς καλλίτερον βίον, 
εύλογήσας με πρότερον 
καί ζητήσας παρ’ έμοΰ 
συγγνώμην διά τδ άδι
κον, τδ όποιον μοί έκα- 
μεν. "Επεσα γονυπετής 
παρά τήν κλίνην καί σφιγ
γών τήν ψυχράν του χεΐρα 
έκλαυσα έπί πολύ . . .

ΠΛΩΤΟΣ ΦΑΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ.

καί ώργιζόμην έναντίον αύτής, έναντίον τοΰ Δδν 
Καρόλου καί έν γένει έναντίον δλων. Έφο- 
βούμην προδοσίαν τινά, διότι ή κατάστασις τής 
Νεαπόλεως δέν μοί έφαίνετο άποχρώσα αιτία 
δπως έγκαταλείψη τις τήν πρωτεύουσαν τόσον 
βιαίως. ’Αλλά δυστυχώς, αί ήμέραι τοΰ αίματος 
ήλθον ταχύτερον ή δσον έπίστευον! Είς πολλά 
μέρη ό λαός έστασίασε κατά τών δημοκρατικών- 
τά στρατεύματα τοΰ Καρδιναλίου 'Ρούφφου, άνα- 
χωρήσαντα έκ Σικελίας, είχον άποβιβασθή παρά 
τήν Βανιάραν καί έκινούντο άπειλητικά κατα 
τής Νεαπόλεως. 'Ο Φρά Διάβολος ήτο μετ’ αύ
τών, άοχηγδς καί αύτός μεγάλου σώματος, δπερ 
έπί τής σημαίας έφερε τήν έπιγραφήν· " Ζήτω 
ή Μαρία! Ζήτω ό Βασιλεύς!’’ 'Ως χείμαρρος 
όρμητικός έχύνοντο τά άγρια ταΰτα στίφη, σφά- 
ζοντα καί λεηλατούντο.

Γνωσθείς ώς Ιακωβίνος, ώς έκάλουν πάντα 
δπαδδν τών δημοκρατικών, έγώ δέν είχον νά 
τραπώ άλλην όδδν ή νά φύγω ώς άνανδρος, ή 
νά καταταχθώ είς τδν γαλλικόν στρατόν καί νά 
προσφέρω τδν βραχίονά μου ύπέρ τής έλευθε- 
ρίας. Άπεφάσισα 
σιασθείς είς 
κητήν τής πόλεως, ( 
άπλοΰν στρατιώτην είς τάς τάξεις 
τδν στρατού. Ό

μάσθη άπδ τής κεραίας πλοίου τινός, παρά τάς 
συνθήκας τής παραδόσεως, τή αιτήσει τοΰ "Αγ
γλου ναυάρχου Νέλσωνος, ζηλοτυποΰντος ίσως, 
ώς λέγει διάσημος ιστορικός, τής φήμης τοΰ 
άνδρείου έκείνου ’Ιταλού. Έν τοσούτω καί ή 
βουρβωνική Αύλή έπανήλθεν είς Νεάπολιν, ένθα 
έμεινε μέχρι τοΰ έτους 1805.

— Άφησέ με! . . . μοί άπήντησεν είμαι 
ύπανδρευμένη.

— ’Αστεΐζεσαι; προσέθηκα μετ’ δλίγον.
— Τοιοΰτοί άστεϊσμοί δέν έπιτρέπονται . . . 

είναι δυστυχώς ή αλήθεια!
— Πλήν πώς συνέβη τοΰτο;
— Μοί είπον δτι έφονεύθης έν τή μάχη.
— Καί αί έπιστολαί μου;
— Δέν έλάμβανον πρδ πολλοΰ.
— Καί τις είνε ό σύζυγός σου ;

χρόνον διέμενον 
έπιστολάς ,τινας

τδ τελευταΐον, καί παρου- 
:δν στρατηγόν Μακδονάλδον, διοι- 

έζήτησα νά μέ δεχθή ώς 
7 1 '· — e ϊ >~ ; του υπ αυ-

στρατηγός είχεν ανάγκην αν
θρώπων γνωριζόντων τδν 
τόπον καί τήν γλώσσαν · 
δθεν ούδεμία μοί έγένετο 
άντίρρησις. Δέν παρήλθε 
μάλιστα πολύς καιρός, καί 
προύβιβάσθην αξιωματι
κός έν τινι σώματι Νεα- 
πολιτών έθελοντών, μεθ’ 
ού άπήλθον ολίγοι βραδύ- 
τερον είς τήν άνω Ιταλίαν. 

Επειδή δέ ο Βονα- 
πάρτης ένεκα τής ζηλο
τυπίας τοΰ Διευθυντήριο 
εύρίσκετο άκόμη έν Αί- 

τά τής ’Ιταλίας 
άπδ κακοΰ είς 
Σύμπασα ή Εύ-

Ο ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ

έν τώ πατρικώ 
παρά τής Άγγε-

Καθ’ δν 
οίκω ελαβον 
λικής· άπλαϊ καί προσφιλείς αί έπιστολαί αύται 
έδήλουν τήν εύγενή ψυχήν της καί τήν άρίστην 
αύτής άνατροφήν δυστυχώς δμως αί έπιστολαί 
αύται έγένοντο 
ού καί έπαυσαν 
μυρίας ύποψίας.

Διευθετήσας 
Νεάπολιν, ένθα μεγάλην εύρον σύγχυσιν, διότι 
πάντες διέταττον, ούδείς δέ ύπήκουεν. "Ημέθα 
περί τά μέσα τοΰ έτους 1799. Αί έπαοχίαι 
άνθίσταντο, καί έν Νεαπόλει ή μικρά γαλλική 
φρουρά, κλεισθεϊσα έν τοΐς φρουρίοις τοΰ Ώοΰ 
καί τοΰ Άγ. Έλμου, μόλις κατώρθου νά κρατή 
ύποτεταγμένον τδν όχλον, Οέλοντα ν’ άνατρέψη 
τήν κυβέρνησιν τής Δημοκρατίας, δπως έπιτεθή

βαθμηδόν σπανιώτεραι μέχρις 
έντελώς. Τοΰτο ήγειρεν έν έμοί

:ά τής οικίας έπέστρεψα είς

ΜΑΡΙΑΣ ΑΝΤΟΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΤΗΣ

ζωής καί τής περιουσίας τών πλου- 
πανικός ήτο τόσω μέγας, ώστε είχον 

προδήλως 
, έν αις

κατά τής 
σίων. '0 
αναχωρήσει έκ τής πόλεως καί αί 
τή δυναστεία άφωσιωμέναι οίκογένειαι 
καί ή τοΰ πρίγκηπος Γουϊσκάρδου.

Ταΰτα πάντα δέν έγνώριζον κατά τήν άφιζίν 
μου. Φθάς είς τήν πόλιν καί μεταβάς είς τδ 
μέγαρον τοΰ πρίγκηπος έμεινα έκπληκτος μαθών, 
δτι ούτος είχεν άπέλθει είς Βιέννην μεθ’ δλων 
τών μελών τής οικογένειας του καί μετά τής 
’Αγγελικής. ’Επέστρεψα είς τδ ξενοδοχεΐον ώς 
παράφρων ■ καθ’ δδδν παρετήρουν τδ πλήθος ώς 
μωρός, καί άντεχαιρέτων άσυνειδήτως τούς φί
λους μου. Άπήλθε! Καί χωρίς νά μοί δηλώση 
τοΰτο! Χωρίς νά ήξεύρω ποΰ νά τή γράψω! 
Χωρίς νά μοι εΐπη πότε καί ποΰ θά συναντη- 
θώμεν! ’Ησθανόμην πιεζομένην τήν καρδίαν μου

ΓΑΛΛΙΑΣ.

Έξ μήνας μετά τήν 
παρά τδν Τρέββιαν μά
χην, έν ή τά στρατεύ
ματα τής δημοκρατίας 
καί τοι ήττηθέντα έδωσαν 
άπειρα δείγματα ανδρείας 
καί έν ή διεκρίθη τδ σώ- 
μά μου, έτυχον άδειας 
ν’ άπέλθω είς Νεάπολιν, 
ένθα ήλπιζον νά ΐδω τήν 
’Αγγελικήν. Φθάσας έμα- 
θον δτι ή οικογένεια τού 
πρίγκηπος Γ ουϊσκάρδου 
είχεν ήδη επανελθεί έκ 
Βιέννης καί εύρίσκετο έν 
τή εξοχική έπαύλει, έν 
ή άλλοτε είχον προσ
κληθώ παρά τοΰ πρίγκη
πος νά έκτελέσω τήν ει
κόνα τής ανεψιάς του.

’Αδύνατον νά περι
γράψω τί ήσθάνθην, δτε 
είδον μακρόθεν τούς τοί
χους τής έπαύλεως, έν 
ή διήλθον τάς ώραιοτέρας 
τοΰ βίου μου ή μέρας. 
’Ιδού ή δενδροστοιχία, 
ύφ’ ήν τοσάκις περιεπά- 
τουν μετά τής ’Αγγελι
κής καί τοΰ Δον Λουδο
βίκου· ιδού ή άγροτική 
καλύβη, ένθα ήμέραν τι- 

'νά κατεφύγομεν ένεκα ά- 
προόπτου ραγδαίας βρο
χής, εύτυχεΐς δτι ήδυ- 
νάμεθα νά μείνωμεν μό
νοι έπί ήμίσειαν τούλά- 
χιστον ώραν· ιδού ή πλά
τανος έν τω φλοιώ τής 
όποιας τή έπιθυμία τής 
’Αγγελικής έχάραξα τά 
άρχικά στοιχεία τοΰ δνό- 
ματός μας. Μακρόθεν, 
απέναντι τής έπαύλεως, 
έπί τοΰ λόφου έφαίνετο 
ό αρχαίος πύργος, δπου 
ύπδ τδ μελαγχολικδν 
ασμα μικρού πτηνοΰ έ- 
σφιγξα τδ πρώτον τήν 
στήθους μου. Προσφιλείς άναμνή: 
δλαι συνηθροίζεσθε έν τφ νώ μου

γύπτω, 
έβαινον 
χείρον, 
ρώπη ήν ώπλισμένη κατά 
τής γαλλικής Δημοκρα
τίας. '0 Μορώ ύπεχώ- 
ρει έν Γερμανία, ό Μα- 
σένας ύπεχώρει έν Σου
ηδία· δ Scherer, ήττη- 
θείς έπί τοΰ "Αδιγος, ά- 
πεσύρετο πρδς τδν Μίγ- 
κιον, παραοούς τήν διοί- 
κησιν τώ Μορφ, δστις, 
νικηθείς έν Κασάνω δι- 
ήρχετο τδν Πάδον καί 
έστρατοπέδευε παρά τήν 
’Αλεξάνδρειαν.

γαλλικά στρατεύματα προ-Έν τοσούτω 
ερχόμενα έκ Νεαπόλεως είχον άφιχθή ύπδ τδν 
Μακδονάλδον, ύφ’ δν εύρίσκετο καί τδ σώμα 
τών έθελοντών, έν ω έγώ ύπηρέτουν. 'II ύπερ- 
άλπειος, ή ρωμαϊκή καί ή παρθενόπειος Εται
ρία, αληθή δημοκρατικά φάσματα, ήφανίσθησαν 
άλλ’ δ Μορώ μετά τριήμερον άγριωτάτην μά
χην ένίκα παρά τδν Τρέββιαν ποταμόν. "Ο,τι 
έν τω μεταξύ συνέβη έν Νεαπόλει κατά τήν 
είσοδον τών στρατών τοΰ 'Ρούφφου καί τοΰ Φρά 
Διαβόλου, είναι γνωστόν· τριάκοντα χιλιάδες 
χωρικών έρρίφθησαν είς τάς φυλακάς, έκατδν 
δέκα άνδοες άπηγχονίσθησαν, έν οίς οί στρατη
γοί Μάσσας καί Μαντώνης, καί εύγενεΐς γυ
ναίκες έπίσης άνδρεΐαι ιός καί εύειδεΐς καί 
λογίαι, ώς ή Έλεονώρα Καράφφα, ή Έλίζα 
Σαμφελίκη, ό ναύαρχος Καρακκίολος, δστις έκρε-

« τα

ΟΙ

’Αγγελικήν έπί τοΰ 
■νήσεις, πώς τότε 

, ΐνα αύ- 
ξήσητε τήν χαράν μου, δτι έμελλον νά έπα- 
νίδω έκείνην, ήν ούδέποτε έλησμόνησα, ούτε 
έπί τής γεφύρας τοΰ Τρεββία, δταν αί έχθρικαί 
σφαΐραι έθέριζον τόσον ώραίας τής Γαλλίας καί 
Ιταλίας νεανικάς ύπάρξεις!

Μόλις έκαμα όλίγα βήματα έντδς τοΰ περι- 
οόλου τής έπαύλεως καί εύρέθην ένώπιον τής 
Αγγελικής ... I ήν είδον, έτρεξα πρδς αύτήν . .. 
πλήν αυτή ωχρίασε καί έστη ώς άπολιθωθεΐσα. 
Τδ χρυσοΰν κανιστρίδιον, έν φ είχε συλλέξει 
άνθη τινά, σχεδόν έξέφυγε τών χειρών της.

— ’Αγγελική! άνέκραξα έγώ λαμβάνω 
χεΐρά της. Τί έχεις; , . . Δέν ' 
πλέον;

'ων τήν 
μέν γνωρίζεις

ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΑΣ.

— 0 Δδν Λουδοβίκος.
Έσκεπτόμην νά όρμήσω είς άναζήτησιν τοΰ 

μηδαμινού, δτε είδον έμαυτδν περικυκλωμένον 
ύπδ στρατιωτών. Άνήρ προβεβηκώς τήν ήλι- 
κίαν, αύστηρδς τδ βλέμμα, μοί ένεχείρισεν έν
ταλμα συλλήψεως καί μέ διέταξε νά τδν ακο
λουθήσω άμέσως. Δέν έσχον ούτε καιρόν ν’ απο
χαιρετίσω τήν Αγγελικήν.

Άφιχθείς είς τήν πόλιν ώδηγήθην είς τάς 
άποκρύφους είρκτάς τοΰ φρουρίου τοΰ Ώοΰ, ένθα 
ύπεβλήθην είς μακράν άνάκρισιν. Άπήτουν νά 
μάθωσι τήν αιτίαν τής έπιστροφής μου καί διατί 
δέν παρουσιάσθην εύθύς είς τήν αρχήν· μέ κα
τηγορούν δτι ήλθον έν μυστική συνεννοήσει μετά 
τών δημοκρατικών καί δτι ή μην κατάσκοπος τής 
γαλλικής Κυβερνήσεως. Ήρνήθην έγώ τά πάντα 
μετά τής τόλμης καί έπιμονής έκείνης, ήτις
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Ήλθον τέλος οί Γάλλοι είς τήν Νεάπολιν 
καί τότε καί έγώ έξήλθον τής ειρκτής. Δέν 
είχον ούτε γονείς ούτε άδελφούς· ήμην μόνος 
έν τώ χόσμφ. Τδν στρατιωτικόν βίον ειχον δο
κιμάσει, διό άποσυρθεις εις τήν γενέθλιάν μοο 
πόλιν καί άναλαβών τήν περιουσίαν μου, διηυ- 
θέτησα τάς ύποθέσεις μου καί διαπιστευθείς τήν 
διαχείρησιν είς φίλον τινά τής οικογένειας μου, 
είσήλθον μετ’ δλίγον είς τδν στρατόν τοΰ Ιωσήφ 
Βοναπάρτου, είς δν δ αύτοκράτωρ αδελφός του 
είχε δωρήσει τδ στέμμα τής Νεα-όλεως.

* * *

“Εν έτος μετά ταΰτα οι Γάλλοι κατεΐχον τδν 
'Άγιον Σεβερϊνον, τήν κυρίαν αιτίαν τής συμ
φοράς μου, έγώ δέ ήμην έν Νεαπόλει. Οϊ J Αγ
γλοι, έχοντες [τότε πολιτικήν δίκην μέ τούς 
Βουρβώνους, προσεπάθουν παντί σθένει νά πεί- 
σωσι τούς Γάλλους νά τοΐς παραδώσωσι τδν 
Φρά Διάβολον κατά τήν άνταλλαγήν τών αιχμα
λώτων ούτοι δμως θεωροΰντες [αύτδν ληστήν 
τδν κατεδίκασαν είς θάνατον . . .

Κατά τά 1806, περίπατων ημέραν τινά μετ’ άλ
λων αξιωματικών άνά τήν Νεάπολιν, συνήντησα 
τήν φρουράν τήν συνοδεύουσαν τδν ληστήν είς 
τήν αγχόνην. Δέν ήδυνήθην νά κρατηθώ καί 
χάρις είς τδν στρατιωτικόν μου βαθμόν άπο- 
μακρύνας δλίγον τούς συνοδεύοντας τδ φορεΐον 
στρατιώτας τδν έπλησίασα καί τδν ήρώτησα·

— Ενθυμείσαι τά έρείπια τής 'Ροκκα- 
βρούνης;

'Τπεμειδίασεν δ ληστής δλίγον καί έγώ έξη- 
φανίσθην μεταξύ τοΰ δχλου.

'Ημίσειαν ώραν κατόπιν έξήγνιζεν ό Φρά 
Διάβολος διά θανάτου έπονειδίστου τά μεγάλα 
αύτοΰ κακουργήματα.

ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΐΟΝ
ΤΩΝ ΙΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ.

Ο ταχυδρομεΐον τών Ινδιών καί τής 
Αύστραλίας είναι ή σημαντικωτέρα τα
χυδρομική ύπηρεσία έν τώ κόσμφ τόσον

ώς πρδς τήν άπόστασιν δσον καί ώς πρδς τήν 
ταχύτητα, μεθ’ ής έκτελεΐται. Εύκολον είναι 
νά εννοήση τις δτι ή ’Αγγλία, διατηρούσα ζωη- 
ροτάτας πολιτικά; καί εμπορικά; σχέσεις πρδς 
τάς άπωτάτας χώρας τής ’Ανατολής καί πρδς 
τήν /Ωκεανίαν, αποστέλλει σωρούς επιστολών 
καί εντύπων πρδς τά μέρη εκείνα έκτδς τών
άλλεπαλλήλων τηλεγραφημάτων, άπερ διεκπε- 
ραιοΐ. Διδ καί τδ γενικόν τοΰ Λονδίνου ταχυ- 
δρομεΐον έσύστησε πρδ έτών ήδη τακτικήν τα
χυδρομικήν γραμμήν, ήτις έξετελεΐτο κατ’ άρχάς 
απαξ μόνον τοΰ μηνός. Κατ’ έκείνην τήν επο
χήν οί φάκελλοι τών Ινδιών διά τών γαλλικών 
σιδηροδρόμων μετεκομίζοντο κατ’ ευθείαν είς 
Μασσαλίαν καί έκεϊθεν διά άτμοπλοίου είς ’Αλε
ξάνδρειαν τής Αίγύπτου, δθεν μετεφέροντο πρδς 
τήν Έρυθράν θάλασσαν. "Εκτοτε δμως ή γραμμή 
δίς ήδη μετεβλήθη καί ίσως προσεχώς λάβει 
καί άλλην μεταβολήν έν τώ συμφέροντι τής τα- 
χύτητος.

Άφ’ δτου ή ’Ιταλία συνεπλήρωσε τάς σιδη
ροδρομικός αύτής γραμμάς, ή Γαλλία έσκέφθη 
νά συνδέση σφιγκτότερον τούς σιδηροδρόμους της

πρός τάς διαφόρους πόλεις τής ιταλικής χερσο
νήσου, καί ώς κυρία γραμμή έπαρουσιάσθη τότε 
ή διά τοΰ Κηνισίου όρους (Mont Cenis), έφ’ ού 
κατεσκευάσθη γραμμή συστήματος Φέλλ έν ύπαί- 
θρφ (1868), άντικατασταθεΐσα ύπό τής ύπογείου 
σύριγγος 12 χιλιομέτρων μήκους, ής ή έργασία 
άπήτησε 13 δλα έτη. Οί Ιταλοί, θέλοντες νά 
ιδωσι τδ ταχυδρομεΐον τών Ινδιών διαβαΐνον 
διά τής χώρας των, έποιήσαντο προτάσεις έν 
’Αγγλία. Αύται έγένοντο δεκταί παρά τής γε
νικής διευθύνσεως τών αγγλικών ταχυδρομείων, 
καί άπδ τοΰ 1869 ήδη έτους έγένοντο αί πρώ- 
ται δοκιμαί διά τής γραμμής μέχρι Βρεντησίου, 
δθεν άτμόπλοια μετέφερον τήν αλληλογραφίαν 
είς τήν Αίγυπτον. Τά άποτελέσματα τών δοκι
μών τούτων υπήρξαν ευνοϊκά, καί ή παλαιά 
γραμμή διά Μασσαλίας έγκατελείφθη έντελώς. 
Διά τής γραμμής Βρεντησίου έγένετο οικονομία 
ώρών τινων καί παρείχετο τοΐς έν Λονδίνω ή 
ευκολία νά παραδίδωσιν είς τό ταχυδρομεΐον 
τάς έπιστολάς των τδ Σάββατον τήν πρωίαν, έν 
ω πρότερον ώφειλον νά πράξωσι τοΰτο τήν Πα
ρασκευήν τδ έσπέρας. Πρδς τούτοις ή διεύ- 
θυνσις τών αγγλικών ταχυδρομείων ένόμισε, καί 
πολύ δικαίως, δτι πρέπει νά έλαττωθή, δσω 
τοΰτο δυνατόν, ό χρόνος τοΰ θαλασσίου πλοΰ, 
διότι έν θαλάσση συμβαίνουσι πάντοτε περισσό- 
τεραι βραδύτητες καί καθυστερήσεις ή έπί τής 
ξηράς. Άπδ τής 9 Ιανουάριου 1872 τδ ταχυ
δρομεΐον τών ’Ινδιών μεταφέρεται δριστικώς διά 
τής ’Ιταλίας καί Βρεντησίου. Άπδ τοΰ Νοεμ
βρίου δέ τοΰ έτους 1884 έγένετο καί έτέρα με- 
ταρρύθμισις πρδς τδ συμφέρον τής ταχύτητος· 
τδ ταχυδρομεΐον δέν εισέρχεται πλέον έντός τών 
Παρισίων, ώς άλλοτε, άλλά περιέρχεται τήν 
πόλιν καί διευθύνεται πρός τήν πόλιν Μακών, 
δθεν διά Μοδάνης, Τουρίνου, Βονωνίας κτλ. με
ταφέρεται είς Βρεντήσιον.

Τδ ταχυδρομεΐον τών ’Ινδιών άναχωρεΐ 
κατ’ ευθείαν άπαξ τής έβδομάδος, άπδ Καλαί 
είς Βρεντήσιον τακτικώς τδ Σάββατον, άπδ Βρεν
τησίου είς Καλαί ευθύς μετά τήν άφιξιν τών 
φακέλλων έξ Αλεξάνδρειάς διά θαλάσσης. Πρδς 
τούτο έγένετο συνεννόησις πρός τάς διαφόρους 
σιδηροδρομικός γραμμάς τής ’Ιταλίας, ώς καί 
πρδς τάς γαλλικός γραμμάς, καί ή δλη ταχυ
δρομική ύπηρεσία διενεργεΐται μετά μαθημα
τικής άκριβείας.

'Η έκτακτος άμαξοστοιχία, δι’ ής μετακομί
ζεται τδ ταχυδρομεΐον τών Ινδιών καί τής Αύ
στραλίας δεν είναι μεγάλη, σύγκειται συνήθως 
έκ τριών παραρτημάτων διά τούς ταχυδρομικούς 
σάκκους, έκ μιας άμάξης α'. θέσεως μετά κλινών 
διά τούς έπιβάτας, δύο άποθηκών γαιανθράκων, 
ών ή μέν τίθεται έμπροσθεν ή δέ όπισθεν καί 
μιας ίσχυράς μηχανής, ής οί τροχοί έχουσι 
πλέον τών δύο μέτρων διαμέτρου, όπεο εμφαίνει 
δτι ή μηχανή χρησιμεύει διά μεγάλην ταχύ
τητα, καί πράγματι έκαστος γύρος τού τροχού 
άντιστοιχεΐ πρδς 7 μέτρα δρόμου. ’Εννοείται 
δτι μηχανή τόσον ισχυρά καί τόσον δλίγον βά
ρος έχουσα νά σύρη δύναται ν’ άναπτύξη ταχύ
τητα καταπληκτικήν.

Ή άμαξοστοιχία άναχωρούσα έκ Καλαί τής 
Γαλλίας τδ Σάββατον τήν πρωίαν άφικνεΐται είς 
Βρεντήσιον τήν Δευτέραν λίαν πρωί, διανύουσα 
έντός 48 ώρών δρόμον 2193 χιλιομέτρων. Αμέ
σως οί σάκκοι τών έπιστολών καί έντύπων έπι- 
βιβάζονται έπί άγγλικού άτμοπλοίου, δπερ άκρι- 
βώς τήν 5 τής πρωίας άναχωρεΐ διά τήν Αί
γυπτον. Έπιβάται είναι δεκτοί μόνον έκ Λον
δίνου ή Καλαί κατ’ εύθεΐαν διά Βρεντήσιον, 
διά τήν Αίγυπτον ή τάς ’Ινδίας.

' Η δη γίνονται ένέργειαι πρός μεταφοράν τοΰ 
ταχυδρομείου τών Ινδιών διά τοΰ άγιου Γο- 

θάρδου, τής γερμανικής δηλ. Ελβετίας, καί έν 
τοιαύτη περιπτώσει ή άμαξοστοιχία θά διέρ- 
χηται διά Λυκέρνης, Κιάσσου, Μεδιολάνων, 
Πλακεντίας, Βονωνίας είς Βρεντήσιον. Διά τή: 
γραμμής ταύτης οίκονομούνται μέν χιλιόμετρά 
τινα, άλλ’ έπεϊδή οί ελβετικοί σιδηρόδρομοι 
έχουσι παλλάς καμπάς ή άπώλεια τού χρόνου 
θά ήναι άναντιρρήτως μεγαλειτέρα, μή δυνα- 
μένης τής άμαξοστοιχίας νά τρέχη μετά τοσαύ- 
της ταχύτητος· πρός τούτοις δέ καί έν καιρώ 
χειμώνος ή τοιαύτη διά τών Αλπεων διάβασις 
θά ύπέφερε πολλάκις προσκόμματα καί βραδύ
τητας ένεκα τών συσσωρευομένων χιόνων.

"Οθεν δέν είναι πιθανόν νά γείνη παραδεκτή 
ή ύπδ συζήτησιν τροπολογία αύτη τοΰ δρομο
λογίου. Όριστικώς δέ θά ^υθμισθή τδ ζήτημα 
τούτο δταν κατασκευασθή ή μεγάλη σιδηροδρο
μική γραμμή τής κεντρώας Ασίας, ή μέλλουσα 
νά συνδέση κατ’ ευθείαν τούς Παρισίους μετά 
τοΰ Πεκίνου καί νά έχη διακλάδωσιν πρδς τάς 
’Ινδίας. Έπί τοΰ παρόντος ή μεγάλη αύτη 
γραμμή είναι μόνον έπί τοΰ χάρτου, άλλά δέν 
υπάρχει άμφιβολία δτι θά έπέλθη καί δ καιρός 
τής πραγματοποιήσεως αυτής· τότε τδ ταχυ
δρομεΐον τών Ινδιών δέν θ’ άναχωρή πλέον 
απαξ τής έβδομάδος, άλλά καθ’ έκάστην, καί δ 
έπιδάτης, δ έπιβαίνων τής άμαξοστοιχίας έν 
Παρισίοις θά δυνηθή χωρίς ν’ άλλάξη άμαξαν 
νά μεταβή κατ’ εύθεΐαν είς Καλκούτταν. Έν 
τοΐς καθ’ ημάς χρόνοις καί τοΰτο ευκόλως δύ
ναται νά έκτελεσθή.

Μεταλλευτικά. Κατά τήν τελευταία·? στα
τιστικήν, βασιζομένην έπί τών θετικωτέρων πλη
ροφοριών, ή παραγωγή τών γαιανθράκων έν δλη 
τή ΰφηλίω είναι τόννων 381 εκατομμυρίων, καί 
τοΰ σιδήρου καί χάλυβος 56 εκατομμύρια τόν
νων. Ή πρώτη θέσις είς τήν παραγωγήν ταύ
την άνήκει τή Αγγλία, ή δεύτερα ταΐς 'Ηνω- 
μέναις πολιτείαις τής ’Αμερικής, ή τρίτη τή 
Γερμανία καί ή τετάρτη τή Γαλλία. 'Η άξια 
τής έτησίας ταύτης παραγωγής ύπερβαίνει τά 
7 δισεκατομμύρια φράγκων. 'Η άξια τοΰ παραγο- 
μένου χρυσού καί άργύρου είναι κατά μέσον δρον 
ένδς δισεκατομμυρίου καί 100 έκατομμυρίων 
ή άξια αύτη είναι κατά πολύ άνωτέρα τής άξια: 
τοΰ παραγομένου χαλκού, τοΰ ψευδαργύρου και 
τών άλλων μετάλλων όμοΰ, έκτδς βεβαίως τού 
χυτού σιδήρου, ού ή άξια είναι άνωτέρα. Ή 
άξια τών καυσίμων ορυκτών ανέρχεται είς 2 
δισεκατομμύρια καί 700 έκατομ. φράγκων.

Αύγουστος Μάρκ. Πρό τίνος άπεβίωσεν 
έν τή παρά τούς Παρισίους έξοχική έπαύλει του 
είς τών δραστήριων εκείνων άνδρών, οϊτινες έκ 
τοΰ μηδενδς κατόρθωσαν καί φήμην παγκόσμιον 
ν’ άποκτήσωσι καί πλούτον πολύν νά συλλέξωσιν, 
δ Αύγουστος Μάρκ, διευθυντής τοΰ γαλλικού 
εικονογραφημένου Περιοδικού l’lllustration. '0 
Μάρκ έγεννήθη τώ 1818 έν Μέτς· νεώτατος τήν 
ήλικίαν μεγάλην ήσθάνθη κλίσιν πρός τήν ζω
γραφικήν καί κατώρθωσε νά είσέλθη ώς μαθη
τής είς τδ έργοστάσιον τοΰ διασήμου ζωγράφου

Παύλου Δελαρός. Άφ’ ού έπί δέκα δλα έτη 
πολλάς έξετέλεσεν εικόνας, αΐτινες έπηνέθησαν 
έν ταΐς διαφόροις καλλιτεχνικοί; έκθέσεσιν ό 
Μάρκ έγένετο συνεργάτης έν τώ μνησθέντι ει
κονογραφημένη» Περιοδικώ, ού καί διευθυντής 
μετά τδν θάνατον τοΰ ίδρυτοΰ αύτοΰ έκλήθη. 
Τό περιοδικόν τοΰτο έλαβε ώς γνωμικόν του 
τούς έξής στίχους τοΰ Όρατίου, οΰς έν μετα
φράσει δημοσιεύομεν· “"Ο,τι άντιλαμβανόμεθα 
διά τής άκοής δυσκολώτερον τηροΰμεν ή δ,τι 
άντιλαμβανόμεθα διά τής όράσεως.”

Ή έπιστήμη έν’Ιαπωνία. Αδίκως ύπο- 
θέτομεν δτι οί Ιάπωνες έν τή έκπολιτιστική 
αύτών προόδω περιορίζονται απλώς είς μίμησιν 
τών Ευρωπαίων. Αρκεί πρδς τοΰτο νά λάβωμεν 
ύπ’ δψιν τά πρακτικά τών διαφόρων έν ’Ιαπωνία 
έπιστημονικών Εταιριών. 'Η πόλις Τόκιον π. χ. 
κατέστη σήμερον κεντρικός σταθμός διά τάς 
σεισμικάς παρατηρήσεις καί μελέτας. Πάντα 
τά τοιαΰτα φαινόμενα καθ’ δλην τήν ’Ιαπωνίαν 
σημειοΰνται μετά πολλής άκριβείας καί τάξεως 
διά έντελεστάτων έργαλείων, ών τά μέν είσΐ 
τοποθετημένα έν ταΐς πεδιάσι, τά δέ έπί τών 
όρέων καί υψωμάτων, καί άλλα έν τοΐς δρυ- 
χείοις καί μεταλλείο1.;. 'Ως πρδς τήν καλλιέρ
γειαν τών άνθρακωρυχείων, έάν πιστεύσωμεν δσα 
λέγει "Τδ Εύαγγέλιον τών έπιστημών”, οί "Ιά
πωνες ύπερτεροΰσι καί αύτών τών "Αγγλων· 
διότι ιδίως είς τάς υπογείους έργασίας οί "Ιά
πωνες είναι είς άκρον έπιτήδειοι. Έν τή χη
μεία ώσαύτως μεγάλας έποιήσαντο προόδους, 
καί έσχάτως άκόμη ή Έφημερίς τής Χη
μικής 'Εταιρίας τοΰ Λονδίνου περιείχε σπου- 
δαιότατον άρθρον περί τοΰ ελαίου τής καφορας, 
γεγραμμένον ύπδ τοΰ Κικοροκούρου 'Υοσίρα, 
Ίάπωνος, χημικού τοΰ αύτοκρατοριχοΰ γεωλο
γικού Γραφείου, καί μέλους τακτικού τής χη
μικής Εταιρίας έν Τοκίω.

Αίνιγμα 446.

ΓΙλοΰν νέος έξετέλεσα
Πλήν όχι έπί πλοίου-

Κατόπιν μετά τών έμών
Δι’ άλλου ταξειδίου

Έπέρασα τήν θάλασσαν
Χωρίς τοΰ ναυαγίου 

Νά ύποστώ τδν κίνδυνον.
Έντός ξενοδοχείου

Δέν έκοιμήθην πώποτε·
"Ανευ τινδς βιβλίου

Τούς φίλους μου έδίδριξα
Κι’ δλης τής ύφηλίου

Πρώτος ύπήρξα συγγραφεύς.

Ν.

Αίνιγμα 447.

Τί πάντες εύχοντ έπί γής 
μέ συμπαθή καρδίαν, 

καί ού ποτέ ούδείς ποθεί 
προσέγγισιν ταχεΐαν;

Ν.

Πρόβλημα 448.

Α Α Λ Ε Ε Η

θ θ 1 1 I I

Κ Μ Μ Ν Ν Ν

0 0 Π Ρ V Σ

V Τ Τ Τ ο Ω

Έκ τών στοιχείων τούτων σχηματισθήτω 
γνωμικόν άρχαΐον.

Πρόβλημα 449. 
*ν* π*τ*μ*ν χ*ρ**σ* π*γ**. 
Έλλείπουσι τά φωνήεντα.

ΛΥΣΕΙΣ.

Αινίγματος 441.

Ψαρά -Άρά.
Αινίγματος 442.

Ή κλίνη.

Προβλήματος 443.

'Όταν δ’ ό δαίμων άνδρί πορσύνη κακά, 
τδν νοΰν έβλαψε πρώτον, ω βουλεύεται.

Σχόλια είς Σοφοκλ. ’Αντιγόνην.

Προβλήματος 444.

Έν τφ Κρόνω.

Προβλήματος 445.

Μύθος.

Τοΰ δάσους ή φρίκη, ό λέων, 
Τήν πρώτην του δύναμιν κλαίων, 

Καί φθάσας είς γήρας βαθύ,
Τής χώρας τδ παίγνιον δλης 
Βαδίζων, ήδύνατο μόλις

Εις πόδας ισχνούς νά σταθή.

Μαθών τδ κακόν δ λαός του, 
'0 άλλοτε τρέμων έμπρός του,

Προσήλθε θρασύς καί γελών.
Καί πρώτον ό ταύρος, προτάττων 
Τδ ζεΰγος£δξέων κεράτων,

Τώ έδωκε κτύπον καλόν.

Ό ίππος, γενναίως εύθύνων 
'Οπλήν σιδηράν πρδς έκεΐνον, 

Έλάκτισε, πνέων δργήν.
Ό λύκος, έλθών μετ’ δλίγον 
Καί ρύγχος δυσώδες άνοίγων

Βαρεΐαν προσήψε πληγήν.

Χωρίς νά γογγύση δ γέοων

Κ’ είς τόσα δεινά σιωπών, 
'Οπότε τδ βλέμμα ύψόνων 
Κ’ ίδών πρδς τοΐς άλλοι; τδν δνον,

Έφώνησε ταΰτα είπών ·

"Χωρίς τι καλόν νά έλπίσω, 
Τδ βλέπω, τά κώλα θ’ άφήσω

Άγριων πτηνών αρπαγήν 
Πλήν δύο θανάτους λαμβάνω, 

"Αν πέπρωται πριν άποθάνω
Νά λάβω καί όνου πληγήν.” 

'0 θνητός τήν δυστυχίαν 
'Υποφέρει διπλάσιάν 
Χλεύην κ’ έλεγχον εύρίσκων 
Παρά φαύλων άνθρωπίσκων.

Σοφ. Καρύδης.

"Ελι·<Γατ. Τά 436, (έμμέτρως) 437, 440 ή Κυρία 
Ιφιγένεια Α. Πασσσλίδου έν ’Αλεξάνδρειά· τό 
434—435 ό κ. Α. Π. έν Τεργέστη· τό 432 ό κ. Π. Δ. 
Παπαδάκης έν Λίμησσώ Κύπρου· τά 442, 443 ό κ. 
Γ. Κ. έν Σμύρνη· τά 436, 437 δ κ. Β. Ε. Βασιλάς 
έν Τεργέστη.

Κ. A. Ν. είς Κω>·στα>τιτου,·τολι>·. Ό συγγραφεύς 
τοΰ ύπ’ άρ. 448 προτεινομένου γνωμικοΰ είναι ό άρ- 
χαΐος κωμικός ποιητής Φιλήμων, ό σύγχρονος τοΰ 
Μενάνδρου. '0 Φιλήμων θεωρείται |ό πατήρ τής νεω- 
τέοας παρ’ Ελλησι κωμφδίας. — κ. Γ. Θ. είς Άλι- 
ζάνΰρΐιαν. Διά τοΰ ύπ’ άρ. 123 τεύχους τοΰ “Εσπέ
ρου” θέλει έκδοθή καί ποιητικόν παράρτημα 18, δπερ 
θά περιέχη τήν βιογραφίαν τοΰ έθνικοΰ ποιητοΰ Δ. Σο- 
λωμοΰ, τοΰ έκ Ζακύνθου. — Έλήφθη· τά γραμμάτια 
τοΰ Λαχείου τοΰ Εσπέρου άπεστάλησαν. — κ. Π. Κ. 
είς Σμίρεη»·. Τοΰς νέους συνδρομητές ένεγράψαμεν 
άπεστάλησαν δέ καί τά έκάστφ άνήκοντα φυλλάδια. 
Τίμημα έλήφβη · εύχαριστοΰμεν. Μετά τών φυλλαδίων 
άπεστάλησαν καί τά ποιητικά παραρτήματα, ατινα δί
δονται δωρεάν είς τούς κατά τό ήδη άρξάμενον Στ’, 
έτος έγγραφομένους νέους συνδρομητές. ’Επίσης άπε
στάλησαν καί τά γραμμάτια τοΰ Λαχείου. Βέβαίως· 
έχετε τό δικαίωμα τοΰτο. — κ. Γ. Μ. είς Bocxor- 
ρίιίτωΐ'. Καλόν νά έπισπεύσητε διά πολλούς λόγους. 
— κ. I. Μ. Τά ζητούμενα περικαλλύμματα Ε'. έτους 
παρηγγέλθησαν ήδη καί θέλουσιν άποσταλή ύμΐν διά 
κιβωτίου διά τό άσφαλέστερον. — κ. Ν. Κ. είς Λο»- 
<Π»Ό>·. Ό Ε'. τόμος τοΰ “Εσπέρου", δν ζητείτε, πε
ριέχει 174 εικόνας, ών πολλοί είναι ολοσέλιδοι· πρός 
τούτοις δέ καί 4 έκτακτα παραρτήματα εικόνων ηρώων 
(τοΰ Α. Μιαούλη, Α. Ζαίμη, Κ. Νικοδήμου καί’Ι. Μα- 
κρυγιάννη). Έν δέ τοΐς μέχρι τοΰδε έκδοθεϊσι ποιη- 
τικοΐς παραρτήμασι (1—17) έδημοσιεΰθησαν δύο ει
κόνες, ή τοΰ 'Ιακώβου ‘Ρίζου καί ή τοΰ Ιακώβου 
’Ραγκαβή· έν τφ ύπ- άρ. 18 θέλει δημοσιευθή ή είκών 
τοΰ Δ. Σολωμοΰ. Τή* τοΰ Άθ. Χριστοπούλου ήναγ- 
κάσθημεν ν’ άναβάλωμεν μή έπιτυχόντες εικόνα αύτοΰ, 
μετά διάφορα διαβήματα. Έλπίζομεν δτι έπί τέλους 
θέλει εύρεθή· έάν δύνασθε νά τήν προμηθεύσητε ήμΐν 
θέλετε εύχαριστήσει ού μόνον ήμας άλλά καί τούς άνα- 
γνώστας τών παραρτημάτων. — κ. II. Μ. είς Χίο». 
Εύχαριστοΰμεν διά τήν άποστολήν τής είκόνος τοΰ 
μεγάλου πολίτου τής Ελλάδος, Άνδρέου Μεταςσ. 
Ή όμοιότης είναι μεγάλη, θέλει δημοσιευθή έν τώ 
“Έσπέρω”, έν τοσούτφ έγένετο ήδη φροντίς περί κα
τασκευής αύτής.

ΓΝ2ΣΤ0Π0ΙΗΣΙΣ.

Οί κατά τό άρχόμενον Στ', έτος έγγρα- 
φόμενοι νέοι συνορομηταί Οέλουσι λάβει καί 
τά παραρτήματα τών ποιημάτων άπ’ άρχής 
τής έκοόσεως αύτών δωρεάν.

Σ. τ. Δ.

Διευθυντής καί έκδότης· Δρ. I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ 

έν ΛΕΙΨΙΑι. ELSTER-STR. 4ΐ·

Τύποις- Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν ΛΕΙΨΙΑι.



’Επειδή ό "Έσπερος”, έπιτυχώς διανύσας πέντε έτη άπό τής ίδρύσεως αυτού, εισέρχεται ήδη είς τό έκτοι· αύτοΰ 
έτος, ή Διεύθυνσις αύτοΰ άπεφάσισεν όπως συστήση εφέτος ΛαχεΓοι· πρός όφελος τών κκ. συνδρομητών τού Εσπέρου, 
οϊτινες τοσοΰτον εύμενώς ύπεδέχθησαν αύτόν καθ’ δλον τό πενταετές τούτο διάστημα.

Ό άριθμός τών γραμματίων τού Λαχείου, τά όποια θέλουσι διανεμηθή δωρεάι· τοΐς κκ. συνδρομηταΐς άνά έν έκάστω, 
δέν δύναται νά δρισθή άπό τοΰδε άκριβώς, διότι θέλουσι συμπεριληφθή είς τούτον καί οί νέοι συνδρομηταΐ τοΰ έκτου 
έτους · ' '

Ο
οί κληρωθησόμενοι δμως άριθμοΐ έσονται δέκα έν δλψ, καί θέλουσι κερδίσει ·
Πολυτελές Λεύκωμα σχήματος μεγάλου φύλλου, χρυσοδεδεμένον περιέχον 12 μεγάλας εικόνας γυναικείων καλλονών, 

μετά σπανίας τέχνης έπεΣειργασμένας έν φωτοτυπία.
'Έτερον Λεύκωμα έπίσης χρυσοδεδεμένον, περιέχον έν χαλκογραφία 24 θέας τών γραφικωτέρων μερών τής Εύρώπης 

έπίσης άρίστης κατασκευής.
"Ολην τήν σειράν του "Έσπεροι”, ήτοι τούς τόμους Α'. Β'. Γ'. Δ’, καί Ε’. χρυσοδεδεμένους διά τοΰ γνω

στού περικαλύμματος αύτών.
Θήκην χρυσόδετου, περιέχουσαν 'έΕ εικόνας ανθοδεσμών έΕ άνθέων φυσικού μεγέθους, διά Ζωηροτάτων χρωμάτων 

κεχρωματισμένων, καί τούτο τόσον πιστώς, ώστε δύνανται αύται νά χρησιμεύσωσι καί ώς ύποδείγματα Ζωγραφικής.
6) 7) Άνά ένα τόμον τοΰ Έσπερον έπίσης χρυσοδεδεμένον. Τό έτος αύτοΰ κατ’ έκλογήν τοΰ κερδίΖοντος.
Λεύκωμα Βοτανικής, πολυτελές καί κομψότατου, διά συλλογήν Εηρώυ άυθέωυ χρήσιμου. "Εκαστος πίναΣ αύτοΰ πε

ριέχει τά ίχυογραφήματα 8Ε ή έπτά άυθέωυ φυσικού μεγέθους, μετά τώυ όυομάτωυ αύτώυ λατιυιστΐ καί γερμα- 
υιστί. Μέθοδος διδακτικωτάτη διά τους καταγιυομέυους είς σύλλογός άυθέωυ.

Περιήγησιν τής Ελλάδος, βιβλίου κομψώς δεδεμένου καί μετά είκόυωυ. Καί
"Οληυ τήυ σειράυ τώυ περικαλυμμάτωυ τοΰ “Εσπέρου'’ άπό τοΰ Α’.—Ε'. τόμου.
Τό Λαχείου τοΰτο, τοΰ όποιου ή κλήρωσις θέλει γίνει ένώπιου επιτροπής έυ Λειψίμ τή 1/13 Αύγούστου 1886, συμ- 

μετέχουσιν αύτοδικαίως οί μέχρι 15/27 ’Ιουλίου 1886 καταβαλόυτες τήν έτησίαν αύτών συνδρομήν, τά δέ γραμμάτια τού 
Λαχείου, κατά τό κάτωθι σχέδιον, θέλουσιν άποσταλή αύτοΐς άσφαλώς πρό τής έκκυβεύσεως.

Διό παρακαλούνται οί κατά τόπους κκ. άνταποκριταΐ τού Εσπέρου νά έμβάσωσιν εμπροθε'σρως τάς καταβληθείσας 
αύτοΐς συνδρομάς, δπως μή προκύψωσι βραδύτητες καί γεννηθώσι παράπονα, καθότι ή Διεύθυνσις, δν δέν λάβη έν Λειψία 
τό τίμημα τών συνδρομών, είς ούδένα άνεΕαιρέτως θέλει άποστείλει γραμμάτιου.

Ό δρος τής καταβολής τής συνδρομής έτέθη, διότι πλεΐστοι μέν τών κκ. συνδρομητών, συμμορφούμενοι πρός τό' 
πρόγραμμα τοΰ Εσπεροι*', έχουσι τήν εύγενή προθυμίαν νά καταβάλλωσι τήν συνδρομήν των αμα τή ένάρΣει τού έτους- 
ΰπάρχουσιν δμως και συνδρομηταΐ τινες ύπέρ τό δέον βραδύνοντες, και επομένως δέν είναι δίκαιον νά μετέχωσιν ούτοι 
τών αύτών ώφελημάτων μετά τών ά'λλων, τών διευκολυνόντων τήν υπηρεσίαν τής Διευθύνσεως.
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ΛΑΧΕΙΟΝ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ
ΕΚΚΥΒΕΥΘΗΣΟΜΕΝΟΝ ΤΗι 1/13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1886 ΕΝΩΠΙΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝ ΛΕΙΨΙΑι.

Οροι τοΰ Λαχείου ·

Συμμετέχουσιν αύτοΰ πάντες οι 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’ οΰ 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 τάΕιν·

Άρ. α’. Τήν σεψάν τών τόμων Α’. Β'. Γ'. Δ'. Ε'. τοΰ Εσπέρου χρυσόδετων.
- β'. Λεύκωμα τών καλλονών έν φωτοτυπικαΐς είκόσιν. 

Λεύκωμα τών ώραίων τοποθεσιών έν χαλκογραφία, 
ε". στ’. Άνά ένα τόμον τού Εσπέρου κατ’ έκλογήν.

Θήκην μετά 6 εικόνων άνθέων ποικιλοχρόων.
Λεύκωμα Βοτανικής.
Περιήγησιν τής ‘Ελλάδος.
Τά περικαλύμματα τοΰ Εσπέρου τών έτών Α'.—Ε’.

- τ'-
- δ'.
- Ζ’.
■ η'·
- θ’.
- Γ.

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

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ.
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