Ετος Στ'.

ΈχιΓίιΙεται
τή 1/13 χαι 15,27
έχάατου μηνόί.

Β* Έν ΑΕΙΨΊΑι τή 113 Ιουλίου 1886

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.
‘II λίμνη Κωπαΐς. — ‘Ο Παπισμός χαί ή όρΟΰόοςος ΰνατυλιχή Έχχλι,ιΤία ύπό
τοΰ ’Αρχιμανδρίτου Κ. Ιίαλοςίμη. (Συνέχεια ) — "Εαρ έν ‘Ελλάδι. ‘Οδοιπορικά· ανα
μνήσεις υπό τοΰ Δρ. Έδουάρδου "Eyj-fZ. (Συνέχεια.) — Τά μεταλλεία παρά τοίς
«ρχαίοις, κατά τόν itiffaiau’a χαί ίν το7ς νεωτέροις χρόνοις. (Συνέχεια.) — Ό αίτοχράτωρ 'Αλέξιος. ' Ιστορικόν διήγημα ύπό Ί. II. (Συνέχεια ) — Τά ίν τι/ Άχροπόλει των Άβήνών εϋρεΟέντα ά/άλματα. — Τά στενά τοΰ ΙΙαχχόρίου ίν ‘Ισπανία. —
Ιΐείησις. ‘Η χαρδία. Πατρός άτάμνησις. — Έλί^α χαί Βίδμερ. Μετάμρασις Θ. Δ. Π.

•j

·; »»-*»·;

·;

·> *»<·; ·:

·>·>

Τιμή ΐτηβία
προπληρωμένη
είς χρυσόν.

Φράγχ. 40.
Μάρχ. 32.
'Ρούδλ. 16.

Αρ. 125.

(Συνέχεια.) — ·Ο πρίχχηψ Λοιίπόλδος αντιβασιλείς τής Βαυαρίας. — Αί κλίμακες
ίν Λεύκη διόδια τών "Αλπεων. — Διάφορα. — Αΐνί/ματα χαί λύσεις. — Γραμματο
κιβώτιου. — Παράρτημα ‘Εσπέρου 20.
ΕΙΚΟΝΕΣ.
‘II λίμνη Κωπαΐς. — Όρύχτης χαταχίχλιμίνο/;. — Όρύχτης ΰναφλίγων αέρια. —
Τά στενά τοΰ ΙΙα/χόρβου έν ‘Ισπανία. — Τά έν τή Άχροπόλει Αθηνών εύρεθέντα
αγάλματα. — ‘Ο πρίχχηψ Λουΐτπύλ'δος αντιβασιλείς τής Βαυαρίας. — Αί κλίμακες
έν Λεύκη.

-·χ <«<»<·<·<·

Η ΛΙΜΝΗ ΚΩΤΤΑΙΣ.

<·<·<·λ· <»<·<«<«<· <·

ΕΣΠΕΡΟΣ.

66

Η ΛΙΜΝΗ ΚΩΠΑΙΣ.
(Μετά είκόνος, δρα σελ. 65.)

Α'.

Α άπό τινων ήδη έτών έχτελουμένα παρά τήν Κωπαΐδα
λίμνην έργα πρδς άποξήρανσιν αύτής καί τά πρδ μικρού
ίΙ^Αγενόμενα έγκαίνια τής πρώ3
α£@0της διώρυγος εΐλκυσαν τήν
προσοχήν τοΰ κόσμου πρδς τδ
μέρος τοΰτο τής Ελληνικής χώ
ρας. Ή διεύθυνσις τοΰ “Εσπέ
ρου”, παρακολουθούσα άείποτε
παν τδ έν Έλλάδι άναφερόμενον εις τήν πρόοδον
τής χώρας, έφρόντισε νά προμηθευθή διαφόρους
εικόνας τών τελεσθέντων έργων, ας θέλει βαθμη
δόν δημοσιεύσει, πεποιθυΐα οτι ταΰτα είς δψιστον βαθμόν κεντοΰσι τδ ένδιαφέρον πάντων τών
Ελλήνων. Καί έν τώ παρόντι μέν τεύχει παραθέτομεν εικόνα, παριστώσαν τήν Κωπαΐδα λί
μνην έν τή τελματώδει πεδιάδι τοΰ Κηφισσοΰ·
έν έπομένοις δέ τεύχεσι θέλομεν δημοσιεύσει
διαφόρους εικόνας τών έργων, κατασκευαζομένας
ήδη έξ έπιτυχών φωταγραφιών, καί χάρτην τυ
πογραφικόν τής Κωπαΐδος, έν ω διαγράφονται
τά τε έκτελεσθέντα καί τά έκτελεσθησόμενα
έργα, έργα μεγάλης σπουδαιότητος, μαρτυρούντα
τήν πρόοδον τής χώρας. Ή Κωπαίς, ή τρέφουσα
άφ’ ένδς μέν τάς περιφήμους έγχέλεις άναδίδουσα δ’ άφ’ ετέρου τάς δηλητηριώδεις άναθυμιάσεις, έξ ών προκύπτουσιν οί πυρετοί, ή μάστιξ τών μερών έκείνων, κεΐται έν τή εύρεία
πεδιάδι τοΰ Κηφισσοΰ, μια τών εύφορωτέρων
τής ύφηλίου χωρών· δ σίτος, δ καπνός, δ βάμ
βαξ καί άλλα τής γής προϊόντα άποδεικνύουσι
τήν γονιμότητα τής έλληνικής ταύτης έπαρχίας.
Τοΰτο δέ ένέδωκε καί άπδ πολλών ήδη έτών
τήν ιδέαν τής άποξηράνσεως τής λίμνης, δπως
άποκτηθή μεγαλειτέρα έκτασις γής καλλιεργη
σίμου, καί ή ιδέα αυτή πραγματοποιείται έπί
τών ήμερών μας.
Ή λίμνη τής Κωπαΐδος έχει έμβαδδν 150
τετραγωνικών χιλιομέτρων. Πρδς άνατολάς οί
άπότομοι βράχοι τοΰ όρους ΙΙτώου σχηματίζουσιν
ώσεί τείχος υψηλόν· πρδς δυσμάς δέ οί πρόποδες τοΰ Έλικώνος άποτελοΰσι τήν εύφορον
πεδιάδα, ήν τά δδατα κατακαλύπτουσι τακτικώς
έν χειμώνι ■ διό καί πρδς τδ μέρος τοΰτο ή
λίμνη είναι άβαθής, έν φ εις τάς υπώρειας τοΰ
Πτώου είναι δώδεκα δλων μέτρων. Ή λίμνη
δλη περιβάλλεται ύπδ ύψηλών καλάμων, έν οίς
διαιτώνται πλειστα δσα πτηνά, άγριαι νήσσαι,
ας μετά πολλής έπιτηδειότητος θηρεύουσιν οί
κάτοικοι τών περιχώρων.
Περί τήν λίμνην ταύτην ούχί μακράν τής
σημερινής μονής τής Σκριποΰς διεδραματίσθη
κατά τδν μεσαιώνα σκηνή, ήτις μεγάλα έσχε
δι’ δλην τήν Ελλάδα άποτελέσματα. Τδ ιστο
ρικόν τοΰτο έπεισόδιον, δλίγον ίσως γνωστόν,
άφηγούμεθα ένταΰθα. Έν έτει 1311 δούξ τών
’Αθηνών ήτο ό Γάλλος Gautier de Brieune, υίδς
τής Ίσαβέλλης De la Roche. Τά δύο ταΰτα
δνόματα, Brienne καί De la Roche, έφερον δύο
ισχυροί καί έπιφανεΐς τής Γαλλίας οίκοι, καταγώμενοι έκ τής έπαρχίας Καμπανίας. Ό δούξ
Gautier προσέλαβεν είς τήν υπηρεσίαν του στίφη
Καταλάνων, άνδρών οπλοφόρων προσφερόντων
τήν υπηρεσίαν των έπί μισθφ. Οί Καταλάνοι
ούτοι, φύσει άγριοι καί άπαιτητικοί, έγένοντο
βαθμηδόν άληθεΐς πραιτωριανοί άτίθασσοι καί
άνευ πειθαρχίας, καί δτε ό δούξ, μή άνεχόμενος
τήν θρασύτητα αύτών, ήθέλησε νά τούς άποS
LU

πέμψη, ούτοι έγείραντες σημαίαν ανταρσίας συνεκεντρώθησαν έν τή πεδιάδι τοΰ Κηφισσοΰ καί
ήπείλησαν νά καταλάβωσι τάς Θήβας καί νά
καταλύσωσι τδν δοΰκα. Ούτος δέ έξεστράτευσε
κατ’ αύτών έχων τήν πεποίθησιν δτι εύκόλως
ήθελε τιμωρήσει τούς θρασείς άντάρτας. Ό
στρατός τοΰ δουκδς συνίστατο έξ εξ χιλιάδων
ιππέων καί δκτώ χιλιάδων πεζών, φράγκων έκ
τής άκολουθίας τών δουκών τής Πελοπόννησου
καί Ελλήνων έργαζομένων έν τοΐς κτήμασι τών
ήγεμόνων. Αί δυνάμεις αύται ήσαν άναλογως
μικραί πρδς τά στίφη τών Καταλάνων, άλλ’ ό
δούξ έβασίζετο είς τήν έμπειρίαν τών στρατηγών
του καί είς τήν πειθαρχίαν τών ύπ’ αύτόν άν
δρών. Κατά τδ έαρ αί πεδιάδες τής Ελλάδος
καλύπτονται ύπδ πρασίνου χόρτου. Οί αρχηγοί
τών Καταλάνων έδωκαν άλλην διεύθυνσιν είς
τά υδατα τοΰ Κηφισσοΰ, τά όποια έπλημμύρησαν
δλους τούς άγρούς, τούς πρδς τδ μέτωπον τοΰ
στρατού αύτών κειμένους. Οί άγροί ποτισθέντες
υδατος έγένοντο τέλματα άπατώντα διά τής
χλοεράς αύτών έπιφανείας τδν μή μεμυημένον
είς τδ μυστικόν τοΰ όλεθρίου στρατηγήματος.
Ό δούξ τών ’Αθηνών προύχώρει λοιπόν μέ δλην
τήν αλαζονείαν ήγεμόνος βεβαίου όντος περί τής
νίκης· μή θέλων δέ νά παραχώρηση είς άλλον
τήν δόξαν τής νίκης έτέθη πρώτος έπί κεφαλής
πεντακοσίων ιππέων, πλούσιας φερόντων καί
βαρείας στολάς, έξέπεμψε τήν πολεμιστήριον
κραυγήν καί άκάθεκτος ώρμησε κατά τών έχθρών. Άλλ’ αίφνης τό έδαφος έκφεύγει ύπδ
τούς πόδας τών ίππων, οίτινες βυθίζονται εις
τάς τελματώδεις τής γής σχισμάδας. Μάτην
πειρώνται οί ιππείς νά έξαγάγωσι τά δυστυχή
ζώα άπδ τής έπικινδύνου θέσεως· μάτην ένθαρρύνει δ δούξ τούς δπαδούς του — καί οί
ιππείς μετ’ δλίγον πίπτουσιν έντδς τοΰ έλους
τεθαμμένοι ύπδ τδν βαρύν αύτών δπλισμόν, έν
ω οί Καταλάνοι, αΐτινες ώς δλον δπλισμόν των
δέν έχουσιν ή λεπτόν θώρακα καί πλατύ ξίφος
παρακολουθοΰντες τάς μεταξύ τών άγρών έπιχωματώσεις πίπτουσι λυσσωδώς κατά τών στρα
τιωτών τοΰ δουκός, οΰς άνιλεώς φονεύουσι.
Πλέον τών 700 φράγκων σταυροφόρων έπεσαν
κατά τήν άποφράδα έκείνην ήμέραν καί έξ δλων
τών εύγενών τών παραχολουθούντων τόν δοΰκα
Gautier δύο μόνον έσώθησαν άλλά καί ούτοι
ήχμαλωτίσθησαν παρά τών άσπλάγχνων πολε
μίων. Τών δύο τούτων εύγενών Γάλλων ή ιστο
ρία διετήρησε τά δνόματα· ήσαν ούτοι ό Boni
face de Verone καί ό Roger Deslau de
Roussillon. Μεταξύ τών πρώτων πεσόντων ήτο
καί ό δούξ τών ’Αθηνών· άμα δέ διεδόθη ή
είδησις τοΰ θανάτου αύτοΰ, ό στρατός αύτοΰ
έτράπη είς φυγήν άτακτον, άφήσας είς τήν διάκρισιν τών Καταλάνων καί δπλα καί άποσκευάς.
Οί Καταλάνοι είσήλθον άμαχητί είς τήν Βοι
ωτίαν καί είς τήν ’Αττικήν, διαρπάζοντες πανταχοΰ καί λεηλατοΰντες. Μεταξύ τών ύπ’ αύ
τών καταστραφέντων οικοδομημάτων ύπήρχε καί
τδ μεγαλοπρεπές μέγαρον τοΰ Νικολάου de
Saint-Omer έν θήβαις, δπερ ή ιστορία τής κατακτήσεως τοΰ Μωρέως περιγράφει ώς εν τών
άρχιτεκτονικών άριστουργημάτων τών χρόνων
έκείνων. Τά δωμάτια τού ηγεμονικού τούτου
μεγάρου ήσαν πολυτελέστατα διεσκευασμένα καί
οί τοίχοι αύτοΰ έκοσμοΰντο διά λαμπρών τοιχο
γραφιών, παριστανουσών τάς νίκας τών Σταυρο
φόρων έν Παλαιστίνη. Ή νίκη αυτή τών
Καταλάνων έθεσε τέρμα είς τήν έξουσίαν τών
Γάλλων έν τή βορείφ Έλλάδι.
( Επεται συνέχεια.)
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Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.
Η άποβολή τοΰ ζυγού τής θρησκείας ώς σκλη

ρού καί επαχθούς έστιν ορθή καί δικαία;
Ύπό τού ‘Αρχιμανδρίτου Κ. ΚαλοΣύμη.

(Συνέχεια.)

Άλλ’ δμως τοιαΰτα μεγάλα καί ύψηλά νοή
ματα, τοιαΰτα αγαθά καί εύγενή φρονήματα έκεΐ
έκφαίνονται καί έκτυλίσσονται, δπου ή θρησκεία
καί ή αρετή εύγενώς έπαίρουσι τήν ψυχήν έκ
τών κάτω καί άνυψοΰσιν αύτήν πρδς τά άνω,
και πρδς τήν άφθαρτον έκείνην καί έν ούρανοΐς
άποκειμένην έλπίδα άναπτεροΰσιν. Ή ιερά δέ
φλοξ τής ευποιιας έκεΐ άναφλέγεται καί έκεΐ
λάμπει, ένθα πρότερον ένυπάρχει έν τή ψυχή
ή φλόξ τής πρδς τήν πατρίδα άγάπης καί πρδς
τδν πλησίον ώφελείας. Είς τοιαύτην δέ φλόγα
τής ψυχής τότε, έκπηδώσαν έκ τής εύσεβείας
και τής άρετής, προσφέρει ό άνθρωπος είς όλοκάρπωσιν εύχαριστίας καί περιουσίας καί ύπάρχοντα καί παν άγαθόν.
Ιοιούτων δέ ύψηλών καί εύγενών αισθημά
των έμπνεόμενος ό τής ’Ορθοδόξου Ανατολικής
Εκκλησίας κλήρος, καί διά τοιούτων χριστιανι
κών καί εύαγγελικών άρετών περικοσμούμενος,
άγωνίζεται άληθώς ύπέρ τής εύσεβείας καί τής
κατά Χριστόν ηθικής. Ούτος ρυθμίζων άπάσας
τας πράξεις αυτού συνφδά τοΐς νόμοις καί τοΐς
κανόσι τοΐς έκκλησιαστικοΐς, σπουδάζει διά τής
ακριβούς εκπληρώσεως τών ποιμαντορικών αύτοΰ
καθηκόντων ΐνα καταστή άληθώς πιστός οικονό
μος τών τοΰ θεοΰ μυστηρίων, δόκιμος ύπηρέτης
τών θείων προσταγμάτων, καί αύστηρδς φύλαξ
τής εαυτού ποίμνης, περί ής μερίμνων ούχ’ ήτ
τον φιλόστοργων γεννητόρων έπιζητεΐ μετά πόθου
θερμού καί άσβέστου ζήλου τήν ήθικήν βελτίωσιν καί έν Χριστώ κατάρτισιν αυτής. Έν δέ τή
έξασκήσειτοΰ ίεροΰ τούτου λειτουργήματος, καθ’ δ,
ποΰ μέν αγιάζει τήν εαυτού ποίμνην διά τών
ιερών τελετών καί μυστηρίων, ποΰ δέ οίκοδομεΐ
καί στηρίζει διά τής κοινής καί κατ’ ιδίαν διδα
σκαλίας, προβάλλει εαυτόν πανταχοΰ τοΐς πάσι
χριστομιμητον είς άρετήν υπόδειγμα, δεικνύων
ταπείνωσιν έν τή πολιτεία τοΰ βίου αύτοΰ, στα
θερότητα έν τή πίστει, εύσχημοσύνην έν τοΐς
λόγοις, δικαιοσύνην έν τοΐς έργοις, έλεον έν ταΐς
άνάγκαις, καί άσκησιν έν τοΐς ήθεσιν. Ό ποιμήν ούτος γινώσκων δτι ζή ούχί δι’ εαυτόν μό
νον, άλλ’ ΐνα ύπάρχη καί χρήσιμος είς τόν λαόν,
διά τοΰτο γίνεται τά πάντα τοΐς πάσιν, ΐνα τού
τους κερδήση είς Χριστόν Ίησοΰν. Καί ένί λόγιο
έστιν έτοιμος ίνα θύση τήν ψυχήν αύτοΰ χρείας
τυχούσης ύπέρ τών ιδίων προβάτων. "Οτι ό ποιμήν δ καλός τήν ψυχήν αύτοΰ τίθησιν ύπέρ τών
προβάτων’’ (Ίωα Γ. 11).

Τοιαΰτα δέ φρονούντων τών κληρικών τής
’Ορθοδόξου Ανατολικής ’Εκκλησίας, καί οΰτω
πολιτευομένων έν τή έξασκήσει τοΰ ίεροΰ αύτών
αξιώματος, ού μόνον μωρόν καί άδικόν έστι τδ
φέρεσθαι κατ’ αύτών ή καί ψέγειν καί χλευάζειν αύτούς τε καί τήν Εκκλησίαν, τήν φιλόστοργον
ταύτην μητέρα ήμών- άλλ’ αυτόχρημα έγκλημα,
έστιν άληθώς άνοσιούργημα, καί δή μέγα καί
βαρύ· διότι ούδεμίαν πρός τοΰτο έχουσιν αφορ
μήν οί σκώπται καί χλευασταί ούτοι. Ούδεμίαν
εύλογον πρδς κατακραυγήν, ή έκφρασιν παρα
πόνων αιτίαν κατά τών κληρικών τούτων. Ποΰ
καί πότε οί πνευματικοί ούτοι ποιμένες έποιήσαντο χρήσιν έκνόμων ή αθεμίτων μέσων πρδς
κατάθλιψιν τών πιστών, ή, είσελθόντες δικαιώματι
ποιμαντορικφ εις κύκλους οικογενειών, μετήλθον
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έργον χωροφύλακας ή άστυνομικοΰ κλητήρας, ή
καί αυτό τδ ύψηλδν καί έντιμον τοΰ κατασκόπου
έπάγγελμα; Ποΰ καί πότε οί κληρικοί ούτοι χάριν
ίδιου συμφέροντος έχρήσαντο βιαίοις μέτροις κατά
τών ύπ’ αύτών ποιμαινομένων καί έζάκωσάν πως
αύτούς; ποΰ καί πότε άνήφθη ύπ’ αύτών πυρ
δπως κατακαύση τδν κακοδοξοΰντα, ή άνεφχθη
φυλακή καί έδέχθη τοιοΰτον πρδς αίζισμδν καί
μαστίγωσιν; Ποΰ καί πότε ίερεύς τής ’Εκκλη
σίας ταύτης ώδήγησεν είς ειρκτήν ή είς δεσμωτήριον άπειθές καί κακόδοξον πνευματικόν αύτοΰ
τέκνον ΐνα έκεΐ ύποστή έν παντοίοις βασάνοις
εύρισκόμενον βίαιον ή μαρτυρικόν θάνατον; ήμεΐς
λέγομεν ούδέποτε ούδαμου τοιοΰτον τι συνέβη
ύπδ τών οργάνων τούτων. Ταΰτα δέ πάντα είσιν
οικεία καί ίδια, άλλη τινι ’Εκκλησία, ούχί δέ
καί τή Όρθοδόξω ’Ανατολική. Άρα άδικος
έπαναλέγομεν μεγάλη τή φωνή καί παράλογός
έστι πάσα μεμψιμοιρία καί κατακραυγή, έπιαεπτος δέ καί κατά πάντα κατακριτέα καί πάσα
άπρεπής καί άνοικεία συμπεριφορά κατά τε τής
’Εκκλησίας ταύτης καί τών οργάνων αυτής. Είναι
ιχέν άληθές δτι τινές τών άνωτέρων λειτουργών
αύτής έπιλαθόμενοι ένίοτε τής οικείας θέσεως
καί τής ίερότητος τοΰ ύψηλοΰ αύτών λειτουρ
γήματος φέρονται πρδς τούς ύπ’ αύτούς κληρι
κούς, ότέ μέν δεσποτικώς καί άποτόμως, ότέ δέ
πολιτεύονται πρδς αύτούς ούχί έν εύθύτητι φρονή
ματος, ούο’ έν πνεύματι δικαιοσύνης, διότι παραγκωνίζοντες έν πλήρει γνώσει τούς έναρέτους καί
εύπαιδεύτους, προάγουσι, καί δή είς τά υψιστα
τής ’Εκκλησίας άξιώματα, τούς άνικάνους καί
άγραμμάτους, εύμοιρήσαντας νά τύχωσι τής εαυ
τών εύνοιας λόγων πολλών ένεκα, ους έν άλλη
πραγματεία περί τούτου πραγματευόμενοι θέλο
μεν καταδείξει- Άλλ’ δμως διά τοΰτο ούδαμώς
δικαιούνται τά τέκνα τής Εκκλησίας ταύτης νά
μέμφωνται τοΐς δργάνοις αύτής και καταβοώσι
κατά τής ίεράς αύτών θρησκείας.
θρησκεία έστιν ό ζών προσωπικός δεσμός, ή
ζώσα σχέσις καί άναφορά τοΰ άνθρώπου πρός τδν
θεόν. Μόνον έν αύτή καί δι’ αύτής διάγομεν έν κοινωνίφ μετά τοΰ θεοΰ, είς δν καί άποθέτομεν άπά
σας ήμών τάς έλπίδας. Μόνη ή χριστιανική
θρησκεία κατηδάφισε τδ μεταξύ τοΰ αισθητού
καί ύπεοαισθητοΰ κόσμου ισχυρόν μεσότειχον,
συζεύξασα ούτως ούρανδν καί γήν. Μόνη αυτή
κατέρριψε τούς φραγμούς έκεινους, οι ών εχωριζοντο άλλοτε οί άνθρωποι είς διαφόρους κοινωνι
κός τάξεις, καί είς εύγενή καί μή εύγενή έθνη.
Έκτοτε οί άληθώς χριστιανοί θεωροΰσιν εαυτούς
ώς ύπαγομένους είς μίαν μεγάλην οικογένειαν,
άσπάζονται άλλήλοις έν άδελφικώ φρονήματι.
Έχτοτε το δίκαιον τής άνθρωπίνης προσωπικό
τητας άναγνωρίζεται καί προστατεύεται, ώστε
τδ καλούμενον νΰν δίκαιον παρά τών άνθρώπων
έστι καοπδς τοΰ Χριστιανισμού. Ούτος έστιν
έκεϊνος, δστις, ρίπτων τδ καθαρόν αύτοΰ φώς καί
πέραν τών χωρών τοΰ σκοτεινού τάφου, λαμ
πρύνει διά τής τηλαυγούς λάμψεως τής αίωνιότητος τήν έπίγειον ταύτην τοΰ άνθρώπου ΰπαρξιν. '0 Χριστιανισμός έκόμισεν είς τδν κόσμον
τήν φιλανθρωπίαν καί έδίδαξε τήν άρετήν τής
έλεημοσύνης. Τό πνεύμα τής άγάπης, τής άφοσιώοεως, τής αύταπαρνήσεως, δπερ έστι καί τδ
κάλλιστον καί υψιστον έν τώ ήθικώ τοΰ άνθρώ
που βίφ, έστι καρπός τοΰ Χριστιανισμού.
'0 Χριστιανισμός έστι θείαΆποκάλυψις. Έστι
τδ μέγιστον τών θαυμάτων, δσων ποτέ ή άνθρωπότης ήξιώθη νά ίδη. Έστι θαύμα έφελκύον
άείποτε είς έαυτδ τά ύπό τής θείας αύτοΰ λάμ
ψεως έκπληττόμενα βλέμματα τής διανοίας παν
τός θεατού, καί έπενεργοΰν μέχρι τών ένδοτατων
μυχίων τής καρδίας αύτοΰ. ’Έστιν ή ύψίστη, ή
έξοχωτάτη καί μεγαλοπρεπεστάτη έν τφ κόσμφ
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έμφάνισις. Έμφάνισις διηνεκώς έπιδρώσα εύεργετικώτατα έπί τής καταστάσεως τοΰ άνθρωπίνου γένους. Έστιν ή έν τώ κόσμφ έμφάνισις
τής χάριτος καί τής σωτηρίας, τής άνακαινισάσης αύτόν καί ρυθμισάσης τδν βίον έπί νέων βά
σεων καί διατάξεων, καί έμπνεούσης αύτφ άεί
ποτε νέαν ζωήν καί νέας δυνάμεις. '0 θείος
Χριστιανισμός ενεργών ήρέμως ώς θείος τις οίονεί
ένσπειρόμενος σπόρος έν τφγονίμφ άγρώ τού ώς έν
θαλάμι» σκεπτομένου άνθρωπίνου πνεύματος, φέρει
αύτδν είς δόκιμον καρποφορίαν πολλών άρετών,
καί παρασκευάζει διά τών έν αύτω μυστηριωδεστάτων θείων δυνάμεων πρδς ύψηλότερον βίον.
Ό αιών κατά τήν έν τώ κόσμω έμφάνισιν αύτοΰ
ήν ατελής, ώς συγχέων παν πνευματικόν πρός τήν
ύλην, ήν πλήρης κλίσεων φερουσών πρδς διαφθο
ράν. Σόμπας ό τότε κόσμος διεπνέετο πανταχόθεν ύπδ τοΰ αισθητού καί τής ύλης, ατινα
καθίστων αύτδν ήκιστα εύδιάθετον είς τδ εύρίσκειν ήδονήν έν τω ήθικώ βίω, έν τή άληθεία,
ή καί τηρεΐν αύτήν έστω καί έν άφηρημένιρ τύπιρ, τώ πρδς κατανόησιν τοΰ άληθώς
καί ηθικώς ώραίου καί τοΰ ύψηλοΰ πνευματι
κής τίνος διατάξεως. Καί αύτή ή συμβολικώς
έν τφ Ιουδαϊσμφ τελούμενη λατρεία τοΰ θεοΰ,
αύτή ή ιουδαϊκή θρησκεία ή πολλαχώς έξυμνουμένη, άναμεμιγμένη μετά πολλών χονδρών συ
νηθειών καί τύπων έξωτερικών, είχε καταστή
σχεδόν ύλική. Καί ώς τοιαύτη ήκιστα συνεβάλετο είς τήν ήθικήν διαμόρφωσιν καί έσωτερικήν τοΰ έθνους τούτου διάπλασιν, καί πολλώ
δ’ ήττον συνήδε καί αύτή τή έννοια τής πιστής
έκπληρώσεως τής πνευματικής ταύτης λατρείας.
Μόνος λοιπόν ό Χριστιανισμός ένεφύσησεν είς
τάς σχέσεις τοΰ άνθρωπίνου βίου νέον πνεύμα
ζωής καί παρέσχε τοΐς άνθρώποις νέον πνευ
ματικόν βίον.
Ουτος έχει θείαν καταγωγήν.
Έστι θειον έπί γής ίδρυμα, καί τοΰτο προσεπιμαρτυροΰσι πολλά ιστορικά αύτοΰ μνημεία κηρύττοντα τδ ύπερέχον καί έξοχον τής ήθικής
αύτοΰ δυνάμεως, καθ’ ήν γίνεται ή πραγμάτωσις
τών θείων σχεδίων, δι’ ών ή άνθρωπότης άγεται
είς λύτρω ;ιν, είς φωτισμόν, είς άρετήν, καί μα
καριότητα. Τοΰτο φανεροί καί ή έν αύτω ισχυρά
άληθεία, ή λυτροΰσα τδν άνθρωπον έκ τοΰ τυ
ραννικού τής αμφιβολίας καί πνευματικής δου
λείας ζυγού, "καί ή αλήθεια έλευθερώσει ύμάς,
λέγει ό θείος Σωτήρ” (Ίωανν. 8, 32), καί άπαλλάττουσα αύτδν έκ τών δεινών τής αμαρτίας
καί τής φθοράς πόνων. Τδ θειον τής καταγωγής
αύτοΰ δείκνυσιν άμα καί ή θριαμβευτική αύτοΰ
πορεία καί περιφανής νίκη κατά πάντων τών
γενομένων κατ’ αύτοΰ καταδιώξεων, τών προβαλλομένων αύτώ κωλυμάτων, καί αύτή ή εύεργετική αύτοΰ έπίδρασις έπί τής καταστάσεως τοΰ
κόσμου, δν τή εαυτού δυνάμει άνακαινίσας άγει
διηνεκώς είς ήθικήν βελτίωσιν, ήθικήν τελειό
τητα, είς αγιασμόν καί σωτηρίαν. Καίτοι δέ
τοιαύτην οΰτος έχει καταγωγήν, καί ούτως έπί
τοΰ κόσμου έπιδρα, ούχ ήττον ού διαλειπουσιν
είναι άνθρωποι, καί δή έν τοΐς κόλποις αύτοΰ
άνατραφέντες καί τδ δνομα τού χριστιανού φέροντες, οίτινες γίνονται δεινοί αύτοΰ εϊρωνες καί
σφοδροί κατήγοροι. Παντοΐαι δέ και πολλαπλαι
είσιν αί κατά τοΰ θείου τούτου ιδρύματος έκφερόμεναι λοιδορίαι αί άπορρέουσαι έκ κεφαλών βε
βαίως άπονενοημένων. Αύται κατηγοροΰσι σύν άλλοις τώ θείφ Χριστιανισμώ ώς έπιβάλλοντι δήθεν
τοΐς δπαδοΐς αύτοΰ φορτία βαρέα καί δυσβά
στακτα, δι’ ών καταπιέζεται, λέγουσιν, ή πνευ
ματική τοΰ άνθρώπου ελευθερία. 'Ημείς δέ
καταδικάζοντες πικρώς τήν κατα παντα επιμεμπτον καί άνόσιον έκφρασιν καί διαγωγήν
αύτών ταύτην λέγομεν, βτι ό θείος Χριστιανι
σμός, οΰτινος τδν ζυγόν θεωροΰσιν ούτοι ώς βαρύν
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καί σκληρόν, έστι θρησκεία φωτισμού, αγιασμού,
καί δικαιοσύνης. Έστι θρησκεία φωτίζουσα διά
τοΰ ιλαρού φωτός αύτής τδν νοΰν τοΰ άνθρώπου,
καί ούχί σκοτίζουσα ή δεσμεύουσα αύτόν, ώς οί
δοκησίσοφοι ούτοι φρονοΰσι καί άποφαίνονται
καταγελώντες, δήθεν, έπί ευπιστία άλλων, έφ’ ω
καί άγωνίζονται διά παντοίων φαντασιοκοπημά
των καί έκτραχηλισμών αίσχίστων τής διανοίας
αύτών ΐνα κλονήσωσι τήν ίεράν τών άλλων πίστιν καί έκφαυλίσωσι καί πάσαν ίεράν Γραφήν
καί παράδοσιν.
Άλλ’ οί τών τοιούτων έρεσχελιών καί φρο
νημάτων φορείς καί θιασώται φάσκοντες είναι
οΰτω σοφοί, έμωράνθησαν. Καθ’ οσον συγχέοντες
ούτοι τάς άχαλινώτους τοΰ ατομικού άνθρωπίνου
λόγου παρεκτροπάς μετά τοΰ κύρους τοΰ γενικού
άνθρωπίνου λόγου, καί οίκοδομούντες μηδέν θε
τικόν καί αύταπόδεικτον, άλλά μόνον τδν άποφατικδν έν πάσι δισταγμόν ώς πέλεκυν κατα
στροφής καταφέροντες, λανθάνουσι περιπίπτοντες
άπδ πλάνης είς πλάνην.
Γενεά χειριστή έστιν άληθώς ή τών άσεβών,
οίτινες παρωδοΰντες καί οιαστρέφοντες τδν λόγον
τοΰ θεοΰ καί καταφρονοΰντες παντί άσκοΰντι τήν
εύσέβειαν, σπουδάζουσιν ΐνα καταστρέψωσι τήν
Εκκλησίαν καί τήν πίστιν. Καί δμως πύλαι
αδου ού κατισχύσουσιν αύτής· Οΰτω λέγει ό θείος
Λυτρωτής ήμών· ώστε οί άσεβεΐς καί βλάσφημοι
οΰτοι νεανίαι οί μεμψιμοιροΰντες κατά τής ίεράς
ήμών θρησκείας καί παροτρύνοντες τούς άπλουστέρους εις άπόπτυσιν παντός χαλινού αύτής καί
άπόρριψιν έκ τοΰ άσθενοΰς ώμου αύτών καί παν
τός θρησκευτικού ζυγού, ώς σκληρού δήθεν καί
έπαχθοΰς, προδίδουσιν έν τή προτροπή αύτών
ταύτη ούδέν έτερον, ή παχυλήν τών ένταλμάτων
αύτής άγνοιαν, φανερούσι δέ καί ένδεικτικώς τήν
εαυτών έπί τή έκφράσει τοιαύτης δόξης μεγίστην μωρίαν καί κουφότητα. Διότι τις έστιν ό
βαρύς καί δυσφόρητος τής θρησκείας ήμών ζυ
γός; Αί μητρικαί αύτής παραινέσεις; Τά θεία
αύτής προστάγματα; Άλλ’ ούκ είσι ταΰτα οί
μόνοι ήμών παρήγοροι έν χαλεποΐς καιροΐς, καί
μόνοι κατάλληλοι ιατροί πρδς ΐασιν τών ηθι
κών ήμών πόνων; ουκ. είσι ταΰτα οί τηλαυγείς
έκεΐνοι λαμπτήρες οί διαφωτίζοντες ζωηρώς τήν
όδδν τήν άγουσαν ήμάς είς ήθικήν βελτίωσιν
καί μακαριότητα ; Ουκ είσιν οί μόνοι άσφαλεΐς
οδηγοί καί επιτήδειοι διδάσκαλοι οί όδηγοΰντες
καί διδάσκοντες ήμάς είς κατανόησιν τοΰ ήμετέρου ύψηλοΰ προορισμού; Ή χριστιανική θρη
σκεία δέν καταπολεμεί γενναίως τά τοΰ άνθρώ
που πάθη, άτινά είσιν οί δεινότατοι αύτοΰ τύ
ραννοι; Δέν καταδαμάζει αύτά διά τών εύεργετικών αύτής συμβουλών, παρέχουσα τω δρθοφρονοΰτι άληθή έλευθερίαν; Δέν έμπνέει αύτη
τω άνθρώπφ γενναία φρονήματα; δέν διδάσκει
αύτόν ύψηλάς άρετάς, ών ή ένάσκησις καθιστά
αύτδν άληθώς άπεικόνισμα τοΰ Υψίστου; Τις
σχηματίζει τούς ιερούς ποιμένας, τούς δικαίους
καί φιλανθρώπους κυβερνήτας, τούς εύπειθεΐς
ύπηκόους, τούς φρονίμους συζύγους, τάς σεμνάς
γυναίκας, τούς άγαθούς υιούς, τούς έναρέτους
πολίτας; ούχί ή Χριστιανική θρησκεία; Δέν φω
τίζει αδτη τδ πνεύμα τοΰ άνθρώπου δι’ άκριβεστάτων άληθειών; δέν μαλάσσει τήν καρδίαν
αύτοΰ διά σοφωτάτων παραγγελμάτων; ούκ έστιν
αυτή ή συνάπτουσα είς εν απασαν τήν άνθρωπότητα; Τίς συσφίγγει καί κρατύνει τούς συζυ
γικούς, πολιτικούς καί κοινωνικούς δεσμούς; Τίς
διατηρεί τήν τάξιν έν ταΐς πόλεσι, τήν αρμονίαν
έν ταΐς κοινωνίαις; Τίς υπόσχεται κρείττονα
καί αιώνιον ζωήν; Ούχί ή ιερά ήμών θρησκεία;
Ποΰ είσι λοιπόν ό βαρύς κλοιός, οί ισχυροί χα
λινοί, καί τδ έπαχθές φορτίον, άτινα έπιβάλλει
αυτή παντί άνθρώπφ, αύτή άνήκοντι; ώς περί
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τούτου άποφαίνονται οί νεήλυδες ούτοι, οί
τολμώντες νά φλυαρώσι πολυειδώς καί πολυτρόπως κατά τε τών αρχών καί δογμάτων
τής ίεράς ήμών πίστεως, κατά τής θείας Άποκ.αλύύεως καί τών ιερών παραδόσεων τής μή
τρας ήμών ’Εκκλησίας; 'II ιερά ήμών θρη
σκεία ούδέποτε απαιτεί παρ’ ήμών πλέον, ή δ,τι
δυνάμεθα άνέτως νά έκτελέσωμεν, καί τοΰτο
πρός ίδιον ήμών δφελος, προς ευδαιμονίαν ήμών.
Ούδέποτε επιβάλλει ήμΐν αυτή βαρύτερον φορτίον, ή δσον δυνάμεθα άκόπως βαστάζειν. Ναί,
αποβαίνει ήμΐν πολλάκις επίπονος καί δυσχερής
ή όδός ή πρός έκπλήρωσιν τών ιερών καθηκόν
των, τών ύπό τής θρησκείας ήμΐν έπιβαλλομένων. Πολλάκις όφείλομεν κατά τήν πορείαν
ήμών ταύτην ίνα δεικνύωμεν έπαρκοΰσαν ανοχήν,
μακράν ύπομονήν, καί ίσχυράν καρτερίαν. Συ
νεχώς κατά τήν οδόν τής αρετής ή καί τής
εύτυχίας προστυγχάνουσιν ήμΐν κωλύματα, ατινα
άδυνατοΰμεν εύκόλως νά ύπερπηδήσωμεν, ή καί
τελεον νά κατανικήσωμεν άνευ έντάσεώς τίνος
τών ήμετέρων δυνάμεων. Συνεχώς καλύπτουσι
την οδόν ήμών ταύτην πυκνά σκότη καί δεινοί
κατ’ αύτήν κίνδυνοι άπειλοΰσιν ήμΐν. Άλλ’ ούχ
ούτως έδει ταΰτα έχειν, άφ’ ού μέλλομεν διά
μέσου δοκιμασιών καί ποικίλων ηθικών ασκή
σεων να άφιχθώμεν είς τόν ύψηλδν ήμών προο
ρισμόν καί γείνωμεν ηθικώς τόσφ τέλειοι δσφ
ή φύσις ήμών έστιν επιδεκτική; Άλλ’ δμως, καίπερ τούτων ούτως έχόντων, όπόσα καί όποια
μέσα ένθαρρύνσεως καί βοήθειας δέν παρέχει
ήμΐν έν τοΐς ήθικοΐς τούτοις άγώσιν ή ιερά ήμών
θρησκεία! 'Οποίας καί όπόσας δεν δεικνύει ήμΐν
πηγάς παρηγοριάς καί θάρρους προς άπόαβεσιν
τής δίψης ήμών έν καιρφ υπερβολικού καύσωνας
τών δπερ τής αρετής άγώνων ήμών! Όποιους καί
όπόσους δέν άνοίγει ήμΐν θησαυρούς εις ηθικόν
ήμών πλουτισμόν! Όποια δέν παρέχει ήμΐν επι
τήδεια δπλα πρός καταπολέμησιν τοΰ έχθροΰ
τοΰ έπιβουλευομένου τήν ήμετέραν σωτηρίαν καί
μακαριότητα! "Ωστε ήμΐν, καί μόνον ήμΐν έγκει
ται τό σφάλμα, έάν πρδς τοιούτους αγώνας, πρός
τοιαύτην πάλην ώμεν άοπλοι, ή φανώμεν δειλοί
καί άνανδροι· έφ’ ήμας έπιρρίπτεται ή έπί τούτοις ευθύνη, ήμεΐς έσμεν ένοχοι, ύπολαμβάνοντες
τά έντάλματα τής θρησκείας ώς ζυγόν σκληρόν
καί έπαχθή. Άλλ’ ό ζυγός τοΰ Χριστοΰ ομοιά
ζει ούδαμώς τφ τυραννικοί ζυγω σκληρού καί
άτιθάσσου δεσπότου, άλλ’ έστι ζυγός πατρικής
στοργής καί άγάπης. ’Έστι ζυγός υιϊκής ύποταγής καί ηθικής έλευθερίας. "Δεύτε πρός με,
λεγει ό θείος Σωτήρ, πάντες οί κοπιώντες καί
πεφορτισμένοι, κάγώ αναπαύσω υμάς” (.Ματθ.
11, 28).
Δέον λοιπόν ινα όρθώς κατανοήσωμεν καί καλώς αίσθανθώμεν δτι ό θρη
σκευτικός ούτος ζυγός έστιν ούχί σκληρός,
άλλα χρηστός, καθώς καί τό φορτίον αύτοΰ
ούχί ύχληρόν, άλλ’ έλαφρόν (Ματθ. 11, 30).
Ουτω δέ τούτων έχόντων όφείλουσιν ασμένως
ινα φερωσιν αύτά άπαντα τά ευπειθή καί εύάγωγα τής Εκκλησίας ήμών τέκνα, περί ών
μεριμνώσα αύτη ώς άλλη άγαθή καί φιλόστορ
γος μήτηρ περιθάλπει αείποτε μητρική φροντίδι,
καί παρεκτρεπόμενα μέν νουθετεί ζεούση καρδία,
κακουχούμενα δέ προστατεύει εύεργετική χειρ·,
άγουσα αύτά άσφαλώς είς τήν όδδν τής ηθικής
τελειότητος καί ευημερίας.
(“Επεται συνέχεια.)
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ΕΑΡ ΕΝ ΕΑΛΑΔΙ.

Γ'.

ΟΔΟΙΠΟΡ1ΚΑ1 ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

ΤΟ ΟΔΟΙΠΟΡΕΙΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ.

ύπό
Δρ. ΕΔΟΥΑΡΔΟΥ ΕΓΓΕΛ.

(Συνέχεια.)

Ιθάκη δέν είναι μόνον διά τόν ξένον
Μ ΚΤ3 |9 νήσος τ“ν μακάρων· άλλά καί έν αύτή
τή Έλλάδι θεωρείται ώς μία τών εύδαιμονεστέρων γωνιών τής γής καί οί κάτοικοι
αύτής είναι οί εύπορώτεροι δλου τοΰ βασιλείου·
Πενία έν γένει δέν υπάρχει έν 'Ελλάδι, διότι
ούδέ ή τάςίς τών άκτημόνων έργατών υπάρχει,
ούδέ τά βιομηχανικά καταστήματα είναι πολλά.
Έν ’Ιθάκη δέ έτι δλιγώτερον. Αί 2000 ή 2500
οίκογένειαι, αί κατοικούσα·, τήν νήσον, έχουσιν
ίδια κτήματα, τά όποια διά τής εύλογίας τοΰ
ούρανοΰ έπαρκοΰσιν είς τήν διατροφήν αύτών.
Ούδείς είναι τόσον άκτήμων, ώστε νά μή έχη
τούλάχιστον ιδιόκτητον άμπελον. Πάντες έχουσιν ικανάς έλαίας, δπως πορισθώσιν έξ αύτών τό
άναγκαιοΰν αύτοΐς καί τοΐς οίκείοις του έλαιον,
καί ό στερούμενος σίτου έξ ού νά κατασκευάση
τόν άρτον του μετέρχεται έπικερδώς τήν άλιείαν, δΐ .ής προσπορίζεται τόν άρτον. Αί συ
ναλλαγή έν τή νήσφ είναι άπλούσταται καί τά
μετρητά χρήματα ή τά χαρτονομίσματα είναι
μόνον μέσα έπιβοηθητικά πρός άγοράν τών ολί
γων απαραιτήτων οικιακών σκευών.
οι νεότεροι, οί μή έχοντες ιδίαν περιουσίαν,
άπέρχονται είς τό έξωτερικόν είτε ώς ναΰται,
είτε ώς ύπάλληλοι καί ύπηρέται είς δλους τοΰς
λιμένας τοΰ Εύξείνου Πόντου, είς τήν Μικράν
’Ασίαν, είς τήν 'Ρουμανίαν καί είς Κωνσταν
τινούπολή. Οί ναυτικοί κερδίζουσιν άρκετά το
θέρος, δπως διέλθωσι τόν χειμώνα έν τή πατρίδι
αύτών, διότι οί Ιθακήσιοι είναι άληθή διαβα
τικά πτηνά.
Ό οίνος τής ’Ιθάκης θεωρείται είς τών καλλιτέρων οίνων τής Ελλάδος, καί κατά τήν τα
πεινήν μου γνώμην και τάς δλίγας οίνολογικάς
μου γνώσεις πληρέστατα συμφωνώ πρός τοΰτο.
Είναι οίνος γενναίος, εύώδης, ζωηρός, καί έχει
ομοιότητα πρός παλαιόν βουργούνδιον οίνον.
I ραχύτης καί γλυκύτης άποτελοΰσιν έν τφ ιθα
κήσιοι οίνοι ίδιώδες μίγμα, καί φαίνεται ώς
συγκεντρών έν έαυτφ δλα τά προτερήματα τών
καλλιτέρων οίνων τής ύφηλίου. Έν Γερμανία
είναι σχεδόν άγνωστος ό οίνος ούτος, καί έπειδή
ή παραγωγή υπερτερεί τήν έπιτόπιον κατανά
λωσή γίνεται ήδη σκέώις περί εξαγωγής αύτοΰ,
άν μάλιστα ή καλλιέργεια τών άμπέλων έπεκταθή. Εις τοΰτο καταγίνονται δραστηρίως οί
εργατικοί Ιθακήσιοι. Διά πυρίτιδας καί δυναμίτιδος ανοίγεται ό σκληρός βράχος μέχρις ού
άναφανή τό έρυθροκίτρινον χώμα, έν ω φυτεύ
ονται αί άμπελοι, αΐτινες μετά εν έτος ήδη δίδουσι καρπόν. Κατά τά τελευταία δέκα έτη
μεγάλη έγένετο πρόοδος είς τήν καλλιέργιαν
τών άμπέλων καί βαθμηδόν άποκτα ή Ιθάκη
μορφήν έκτεταμένου κήπου. Ούδόλως πρέπει
ν' άπορή τις, άν οί έκατομμυριοΰχοι ιθακήσιοι
δέν μετρώνται πλέον έπί τών δακτύλων (!).
ΐ:.αν οε ο οημος της πρωτευουσης φηφιση την
άνέγερσιν άνδριάντος τοΰ 'Ομήρου, δέν άμφιβάλλω δτι έν μια μόνη ήμέρα θέλει ύπογραφή
έν Ιθάκη τό άναγκαΐον προς τοΰτο χρηματικόν
ποσόν.

Εφροντίσετε περί λύτρων;” τήν έρώτησιν
ταύτην μοί άπέτεινον οί φίλοι δτε τοΐς είπον
περί τής άποφάσεώς μου νά περιηγηθώ τό έσωτερικον τής Ελλάδος, νά διέλθω πεζή τήν Πε
λοπόννησον, ν’ άνέλθω είς τόν Ταΰγετον καί τόν
Παρνασσόν. Ή πρόληψις έν τή Εσπερία Εύρώπη κατά τής άσφαλείας έν Έλλάδι είναι το
σοΰτον έρριζωμένη, ώστε απανταχού τής ελ
ληνικής γής οι συμπολΐταί μου όνειρεύονται
κλεπτας και ληστάς. Ούδέν έτερον έχω ν’ α
παντήσω είς τάς φλυαρίας ταύτας ή δτι έν
ούδεμια άλλη χώρα περιηγήθην μόνος καί πεζή
άσφαλέστερον έπί εβδομάδας καί μήνας. Τό
αύτό μέ διεοεβαίωσαν καί οί Άγγλοι καί Γερ
μανοί περιηγηταί, οί το έσωτερικόν τής Ελλά
δος οιερευνήσαντες. Άπό δεκαπέντε έτών ούδεμία ήκούσθη ληστεία — καί δμως ή άδικαιολογητος πρόληψις ύφίσταται! Τά αυστηρά μέτρα
τής ελληνικής κυβερνήσεως συνετέλεσαν είς έντελή τής ληστείας έξάλειψιν. Ένίσχυσεν ούσιωδώς το σώμα τής χωροφυλακής, δπερ σήμερον
έχει 2500 στρατιώτας καί 300 άξιωματικούς.
Ενεκα τοΰ μεγάλου άριθμοΰ τών σπουδαζόντων
έν Έλλάδι νέων, οΰς κατ’ έτος κατά χιλιάδας
τά γυμνάσια άποστέλλουσιν είς τό Πανεπιστήμιον τών Αθηνών, ήδυνήθη ή κυβέρνησις νά
άπαιτή έκάστοτε πλειοτέρας γνώσεις παρά τών
άξιωματικών τής χωροφυλακής καί νά ζητή καί
παρα τών άπλών στρατιωτών ποσόν τι ηθικών
και σχολικών ιδιοτήτων, αΐτινες οέν άναλογοΰσι
προς τήν γλίσχρον τοΰ σώματος μισθοδοσίαν.
Ό άξιωματικός έκεΐνος τής χωροφυλακής, δστις
ευρών με παρά τήν Άνδρίτσαιναν (έν ’Αρκαδία)
και ερωτήσας με ποΰ μεταβαίνω, μοί έπρότεινε
συνοδίαν καί φιλοξενίαν εύρυτάτην, ήτο τελειοδιδακτός τής νομικής, καί τοιοΰτοΐ ήσαν, ώς
μοι είπε, καί τριάκοντα άλλοι άξιωματικοί τής
χωροφυλακής. Καί ό άπλοΰς έκεΐνος χωροφύλαξ, δν ό ρηθείς έν ύπερμέτρω ζήλφ μοί παρεχώρησεν ώς συνοδίαν είς Φιγαλίαν καί Μεσ
σηνίαν, ήτο νέος άριστα μεμορφωμένος, δστις
έκτος τής νεωτέρας μητρικής του γλώσσης είχε
γνώσεις τής άρχαίας Ελληνικής καί δή καί
τής 'Ομηρικής διαλέκτου, καλώς έγίνωσκε τήν
ιστορίαν καί γεωγραφίαν τής πατρίδος του
και τής Εύρώπης καί έν γένει μοί ήτο συνο
δοιπόρος άγαπητός. Έν Φιγαλία τόν παρεκάλεσα νά μή μέ άκολουθήση πλέον, καθότι τόν
ελυπούμην βλέπων αύτόν βαδίζοντα παρά τον
ίππον μου ύπό τάς θερμάς τοΰ ελληνικού ήλιου
ακτίνας. Κατα καθήκον είχον μετ’ έμοΰ πολύ
στροφον πεπληρωμένον. Τήν δευτέραν ημέραν
τής οδοιπορίας μου τό μετεχειρίσθην έν τή πρός
την Ολυμπίαν άγούση όδφ, δπως προκαλέσω
διά τής έκπυρσοκροτήσεως λαμπράν ηχώ, είτα
δε το έναπέθεσα ήσύχως έν τφ όδοιπορικφ μου
σάκκφ. Έκτοτε τό πολύστροφον είς ούδέν μέ
ώφέλησεν, άλλά μόνον έπεβάρυνε τάς άποσκευάς
μου κατά πεντακόσια γραμμάρια.
Ούδένα άπειλητικόν έπαίτην συνήντησα έν
Έλλάδι, ώς μοί συνέβη τοΰτο έν Ελβετία. Έν
γένει δέ μόνον έν Σπάρτη εΐδον συστηματικούς
έπαίτας, άλλ’ οί έπαΐται ούτοι ήσαν άληθεΐς
τυφλοί, άληθεΐς άνάπηροι, είς τούς όποιους εύχαριστως θά έδιδέ τι μικράν έλεημοσύνην, καί
άν δέν έζήτουν αύτήν.
Επομένως ούδέν ούσιώδες πρόσκομμα παρεμ
βάλλεται είς τήν άνά τήν Ελλάδα οδοιπορίαν.
Τό εύωνον τοΰ βίου διά τόν έπιστάμενον νά
ταξειδεύση καί έχοντα γνώσεις τινάς τής έγχωρίου γλώσσης, καθιστά τό όδοιπορεΐν έν'Ελλάδι
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οικονομικόν, ώς έν τή άνω Γερ
μανία, έν Ελβετία καί Ιταλία.
Τά ξενοδοχεία δέν είναι μέν έν
Έλλάδι τόσον καλά, άλλ’ οί ξε
νοδόχοι είναι περιποιητικώτεροι,
καί αί τιμαί των συγκαταβατικώτεραι. Ή δαπάνη διά ίππον
καί διά τόν άγωγιάτην (άμφότεροι άποτελοΰσιν έν άδιάσπαστον
πράγμα) είναι κατά πολΰ κατώ
τερα·. δλων τών λοιπών μερών
τοΰ κόσμου. Έάν μάλιστα συμπέση, ώς μοί συνέβη, νά τιμάται τό γαλλικόν είκοσάφραγκον
26 δραχμών, τότε μέ 20—30
είκοσαφράγκων δύναται τις έν
Έλλάδι νά περιηγηθή πλέον τής
έβδομάδος.
’Άλλως έχει τό πράγμα δταν
όδοιπορή τις πεζή μέ τήν ράβδον
έν χειρί καί μέ τόν αάκκον έπι
τοΰ ώμου. Έγώ μετέβην είς τήν
'Ελλάδα μέ τήν στερεάν άπόφασιν
νά οδοιπορήσω πεζή, τούλάχιστον
έπί τών δρέων, διότι έν δλαις ταΐς
περιηγήσεσιν είχον άναγνώσει δτι ή μεγαλειτέρα
δυσαρέσκεια προέρχεται έκ τής άνάγκης εύρέσεως άμάξης ή ίππων, όσάκις αί άποσκευαΐ είναι
πολλαί. Έζήτησα έπιμόνως νά έκτελέσω τήν
άπόφασιν μου ταύτην, άλλ’ όφείλω νά όμολογήσω δτι δέν τό κατώρθωσα πάντοτε. Ύπάρχουσι μέν έν Έλλάδι πλεΐστα δσα μέρη, τά
όποια δύναται τις νά περιηγηθή πεζή· ουτω
π. χ. ή οδοιπορία άπό Πύργου είς ’Ολυμπίαν
είναι άληθής περίπατος, δταν τήν έκτελή τις
κατά τάς πρωϊνάς ώρας ή έν δροσερά έαρινή
ήμέρα. Άλλ’ έν τφ έσωτερικφ τής Πελοποννήσου όλίγαι ύπάρχουσιν αί άμαξιται οδοί, καί
αύται αί οδοί αί ένοΰσαι μεγαλειτέρας πόλεις,
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ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ
παρά τοΐς άρχαίοις, κατά τόν μεσαιώνα καί έν τοΐς νεωτέροις
χρόνοις.
(Συνέχεια.)

Γ'.
ΑΙ ΠΡΟΟΔΟΙ ΕΝ ΤΟΙΣ ΜΕΤΑΛ

ΛΕΥΤΙΚΟΙ! ΕΡΓΟΙΣ.

ΟΡΥΚΤΗΣ ΚΑΤΑΚΕΚΛΙΜΕΝΟΣ.
οίον τάς Καλάμας μετά τής Σπάρτης ή τήν
Άνδρίτσαιναν μετά τών Καλαμών είναι άπλαί
άτραποί, ών ή διεύθυνσις πολλάκις διαφεύγει
τόν ξένον, καί ένίοτε καί αύτοΰς τοΰς άγωγιάτας.
Διά τόν λόγον τούτον φρόνιμον είναι νά ένοικιάση τις τόν οδηγόν του διά μιάς ήμέρας όδοιπορίαν, δπως μή έκ τής άπειρίας του έμπέση
είς δυσχερείας. Τοΰτο ιδίως είναι άναγκαιότατον δταν πρόκηται νά διαβή τις ποταμούς.
(Έπεται συνέχεια.)

ΟΡΥΚΤΗΣ ΑΝΑΦΛΕΓΩΝ ΑΕΡΙΑ.

Δύσκολον θά ήτο ν’ άναφέρωμεν δλας τάς προόδους, ας
δφείλομεν τή καλλιέργεια τών
μεταλλείων. Βεβαίως ή κυριωτέρα πασών είναι ή ευρεσις τής
άτμοκινήτου μηχανής, ήτις όφείλεται είς τήν καλλιέργειαν τών
’Αγγλικών άνθρακωρυχείων. Ή
μηχανή αυτή άνεπτύχθη, δπως
τόν κόσμον δλον έξουσιάση. ’Εν
νοείται δτι έν άρχή αί άτμοκίνητοι μηχαναί ήσαν άτελεΐς,
καί αν έξετάσωμεν τάς μηχανάς
τών λοχαγών Σαβερύ καί Νιοοκόμεν τοΰ έτους
1698, έν αίς ή στρόφιγξ, δι’ ής είσήρχετο ό
άτμός έκλείετο διά τής χειρός, καί παραβάλωμεν
αύτάς πρός τήν τελειοποίησιν τών σημερινών
μηχανών, εύκόλως έννοοΰμεν ποιαν όδόν δίήνυσεν ή μηχανική τέχνη άπό διακοσίων περί
που έτών.
Εις τά άγγλικά άνθρακωρυχεΐα δφείλονται
έπίσης καί αί σιδηραί τών σιδηροδρόμων ράβδοι.
Ίσως άποδοτέα ή ευρεσις τών αύλακωτών ράβ
δων είς τοΰς άρχαίους, διότι καί έν τή ιερά
όδφ, τή άπ’ ’Αθηνών είς ’Ελευσίνα άγούση,
φαίνονται μέχρι σήμερον τοιαΰται αύλακώσεις
πρός ταχυτέοαν καί εύχερεστέραν τών αμαξών
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διέλασιν καί γνωστόν είναι δτι οί αρχαίοι 'Ρω
μαίοι κατεσκεύαζον ούτω πως τάς οδούς των,
ίνα μή γίνηται τριβή μεγάλη καί ώς έκ τούτου
καί πρόσκομμα είς τών αμαξών τόν δρόμον.
Τοιαΰται όδοί, έφ’ ών φαίνονται εισέτι τά ίχνη τών
τροχών, σώζονται εις πολλά μέρη. Κατά τους
νεωτέρους χρόνους ή πρώτη αυλακωτή όδος είναι
ή έν έτει 1680 έν Νιουκαστέλη τής ’Αγγλίας
κατασκευασθεΐσα πρός μεταφοράν τών γαιανθρά
κων άπό τοΰ στομίου του όρυχείου μέχρι τής
όχθης, ήτοι τοΰ μέρους τής είς τα πλοία φορτώσεως.
Έν ετει 1767 ό μηχανικός ‘Ρέϋνολδς, ω
όφείλεται ή κατασκευή τής πρώτης σιδηράς γέ
φυρας έν Άγγλίφ, διενοήθη πρώτος νά μεταχειρισθή ράβδους σιδηράς διά τήν υπηρεσίαν
τών άνθρακωρυχείων- αί σιδηραί αύται ράβδοι
πολλάς ύπέστησαν εκτοτε βελτιώσεις καί τε
λειοποιήσεις.
Νίεγάλαι τελειοποιήσεις έγένοντο καί έντός
τών δρυχείων, ένθα σήμερον χρησιμοποιούνται
ίπποι καί ήμίονοι πρός μεταφοράν τών έξορυττομένων ανθράκων, έν ω πρότερον ή έργασία
αυτή ή κοπιώδης είς ά'κρον έξετελεΐτο ύπό τών
όρυκτών. Σήμερον ωσαύτως αί υπόγειοι στοαί
υποβάλλονται είς διηνεκή αερισμόν καί τοΰτο
διά μεγάλων φυσητικών μηχανών, έν ω άλλοτε
οσάκις συνεσωρεύοντο αέρια έν τινι στοά άπεστέλλετο είς τών ορυκτών, δστις έρπων καί
κρατών έν χερσί θρυαλλίδα μετέδιδε τό πΰρ είς
τά άέρια, τά όποια ούτω διελύοντο. Φυσικόν
είναι, δτι ό δυστυχής ούτος ορυκτής έξετίθετο
είς φρικώδη κίνδυνον καί πολλάκις έπιπτε θΰμα
τοΰ έπαγγέλματός του καί τών ατελών τής έργασίας μέσων (δρα εικόνα).
Πρότερον ή μεταφορά τών ανθράκων άπό
τής στοάς τής εξαγωγής μέχρι τοΰ πυθμένος
τοΰ φρέατος έςετελεΐτο διά μικρών καλάθων ή
χειραμαξών. Σήμερον τουναντίον αί αύται αμαξαι, έπί τών οποίων φορτόνεται ό γαιάνθραξ μό
λις έξορυττόμενος, μεταφέρουσιν αυτόν ού μόνον
μέχρι τοΰ πυθμένος τοΰ φρέατος, άλλά καί μέχρι
τοΰ στομίου αύτοΰ. Ούτως ή έργασία είς άκρον
απλοποιείται.
Μεγάλην άπέχθειαν καί φόβον δεικνύουσιν
οί ίπποι, οί οδηγούμενοι είς τάς υπογείους στοάς·
έν αρχή τοσαύτην δεικνύουσι ταραχήν, ώστε
νομίζει τις δτι άπόλλυνται έκ τοΰ φόβου. Βαθ
μηδόν δμως συνειθίζουσιν είς τον βίον τοΰτον,
τρώγουσι καί κοιμώνται καλώς καί παχύνονται·
παρετηρήθη μάλιστα δτι οί έν τοΐς έγκάτοις
τής γής διαιτώμενοι ίπποι είναι άπηλλαγμένοι
τών συνήθων νοσημάτων, τά όποια τόσον συχνά
μαστίζουσι τούς έπί τής έπιφανείας τής γής έργαζομένους ίππους. Μετ' δλίγον ή σιδηροδρο
μική άτμάμαξα θέλει άντικαταστήση πάντα τά
άρχαιότερα μέσα τής μεταφοράς έν τοΐς όρυχείοις.

Διά τούς όρύκτας ό Humphry Davy έφεδρε
τήν λυχνίαν, ήτις άπεθανάτισε τό όνομά του καί
έσωσε πλείστους δσους δυστυχείς άπό φρικώδους
θανάτου. Διά τής άσφαλοΰς ταύτης λυχνίας
δύναται ό ύρύκτης νά έργάζηται έν ήσυχία καί
ιδίως είς θέσεις ένθα άναγκάζεται νά δρύττη
κατακεκλιμένος (δρα τήν εικόνα). Έπί πολύ
αύτοί οι δρύκται ήσαν οί άσπονδότεροι εχθροί
τής σωτηρίου ταύτης λυχνίας, καί συνέβησαν
έκρήξεις έν τοΐς δρυχείοις φρικώδεις μόνον καί
μόνον διότι έργάται, οίς οί έργοδηγοί έπέβαλλον
τήν χρήσιν τής λυχνίας του Davy, δέν ήθέλησαν
νά τήν μεταχειρισθώσι καί είσήλθον είς τάς
στοάς μέ τό σύνηθες άσκεπές φώς. Ή λυχνία
τοΰ Davy δέον νά θεωρηθή ώς ό πρόδρομος τοΰ
ήλεκτρικοΰ φωτός. "Ωστε δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν δτι καί τό ηλεκτρικόν φώς έν τοΐς
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δρυχείοις έγεννήθη, καί δέν θέλει ή έκπληρώση
υίϊκόν καθήκον δταν θά φωτίση διαρκώς τήν
ύπόγειον χώραν, ήν εισέτι κατά πλεΐστον κα
λύπτει τό σκότος.
(Έπεται τό τέλος.)

Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΑΛΕ Ξ ΩΣ.
Ιστορικόν διήγημα
ύκό

IQANNOY ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΥ.

(Συνέχεια.)

Ν τώ μεταξύ ό ’Αλέξιος διά τών δια
φόρων διαδρόμων είχε φθάσει είς τά
δωμάτιά του, τάχιστα ώς νά παρηκολουθεΐτο ύπό φαντάσματος, ωχρός καί τεθορυβημένος καί μέ στολήν έσχισμένην καί άτακτον.
Πρδς τόν Βαραγγηνόν*), τόν φρουροΰντα προ
τής Ούρας τών δωματίων, είπε μέ φωνήν άνυπόμονον· “Τήν βασίλισσαν!” καί είσήλθεν είς
τά δωμάτιά του.
'0 ’Αλέξιος ήτο άνήρ αδυνάτου χαρακτήρος,
διό καί τά ελάχιστα συμβάντα ένεποίουν αύτω
βαθεΐαν έντύπωσιν, ιδίως δέ δσα έδιδον λαβήν
είς ιδέας προληπτικός. Γεννηθείς έν αύλή, έν
η αί τοιαΰται ίδέαι ήσαν προ πολλοΰ έρριζωμέναι, δέν ήτο δυνατόν καί ό ’Αλέξιος νά ήναι
άπηλλαγμένος τούτων, καί έκ παιδικής ήδη
ήλικίας έπίστευε τούς δνειροκρίτας καί τούς
πνευματιστάς, καί ήρέσκετο είς τήν συνανα
στροφήν άστρολόγων καί μάγων. Μετά τόν
γάμον του μέ τήν δξύνουν Εύφροσύνην είχε
κατά τι άπομακρυνθή τής όδοΰ έκείνης, καί
άπαλλαγείς τής προτέρας έπιρροής τών άστρο
λόγων ύπέπεσεν είς τήν έπιρροήν τής συζύγου
του, καί έπί τή έπιμόνω αύτής άπαιτήσει είχεν
άπομακρύνει τής αύλής του πάντας τούς έκ μεταλλευομένους τήν εύπιστίαν του άγύρτας.
'Η Εύφροσύνη ήτο πράγματι γυνή έκτακτος.
Έγγονή τοΰ διασήμου Γρηγορίου τοΰ Καματηροΰ,
τοΰ έπί τοΰ πρώτου ’Αλεξίου τήν ύψηλήν θέσιν
θησαυροφύλακος καταλαβόντος καί νυμφευθέντος
σύζυγον έκ τοΰ έπιφανοΰς οίκου τών Δούκα,
ήσθάνθη ή Εύφροσύνη ένωρίς τήν υπεροχήν τοΰ
πνεύματός της καί θέλουσα νά περιβάλη έαυτήν
δια μειζονος έτι γοήτρου παρέλαβε τό όνομα
τών Δούκα, δι’ ού άπεδεικνύετο ή μητρόθεν
βασιλική αύτής καταγωγή. Δοΰσα δέ τήν χεΐρά
της εις τόν ’Αλέξιον, τόν άδελφόν τοΰ βασιλεύ
οντος αύτοκράτορος, είχε χαράξει άπ’ άρχής
τήν όδόν, ήν έμελλε νά βαδίση. Αύτή ήτο ή
άναγκάσασα τόν σύζυγόν της νά έπιχειρήση τήν
κατά τών Βουλγάρων έκστρατείαν· αύτή ήτο
ή διαθέσασα τόν στρατόν εύμενώς ύπέρ τοΰ συ
ζύγου της· αύτή τέλος ήτο ή άναγκάσασα τοΰ
τον νά δεχθή τό προσφερόμενον αύτω βασιλικόν
στέμμα.
*) Οί Βαραγγηνοί ήσαν μισθωτοί όπλϊται, πελεκυφόροι, σωματοφύλακες τών Βυζαντινών αύτοκρατόρων.
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'Π Εύφροσύνη προεπορεύθη τοΰ συζύγου της
είς τήν Κωνσταντινούπολη», καί παρεκίνησε τόν
πατριάρχην νά τόν άνακηρύξη έν τω ναώ τής
'Αγίας Σοφίας αύτοκράτορα τοΰ Βυζαντινού
κράτους· μετά δέ τήν έντελή καταστροφήν όλων
τών έναντίων, ή Εύφροσύνη ήτο ή προπαρασκευάσασα τω Άλεξίω τήν είς τήν πρωτεύουσαν
είσοδόν του. Η Εύφροσύνη είχεν δλα τά προ
τερήματα εκείνα, τά όποια κοσμούσι τάς έξοχους
γυναίκας · σταθερά καί άποφασιστική, τό θάρρος
άνήρ, τόν λόγον είχε πειστικόν καί πλήρη χάριτος. Εύειδής καί μεγαλοπρεπής τό παρά
στημα, έγίνωσκε τήν τέχνην νά έξαίρη διά τής
κομψότητας τών ένδυμάτων καί τού πλούτου
τών κοσμημάτων της τήν σπάνιάν αύτής καλ
λονήν. Τοιαΰτα έχουσα προσόντα είχεν άποκτήσει εύκόλως ώς αύτοκρατόρισσα τήν άγάπην
τοΰ λαοΰ, δστις καί τήν έθαύμαζε καί έσεμνύνετο έπ’ αύτή. Διά τινας μόνον έχθρούς τοΰ
αύτοκράτορος, ών άνέτρεψε τά σχέδια, ήτο ή
Εύφροσύνη πρόσκομμα, καί ούτοι πάσης έδράττοντο εύκαιρίας, δπως βλάψώσιν αύτήν.
Ό ’Αλέξιος ήτο έντελώς ύποτεταγμένος είς
τήν έπιρροήν τής συζύγου του, καί είς πάσας
τάς περιστάσεις τοΰ βίου του, καί είς τά έλάχιστα συμβάντα τήν Εύφροσύνην άνεζήτει, τής
Εύφροσύνης τήν συμβουλήν έδέχετο καί ήκολούθει. Καί άφ’ ένός μέν ή αύτοκράτειρα έσεμνύνετο έπί τή ίσχύϊ της ταύτη καί έτέρπετο
είς τήν έλευθερίαν, ήν είχε ν’ άκολουθή τάς
εμπνεύσεις τοΰ νοός της· άφ’ έτέρου δμως, έμβριθής ούσα καί μεγαλόψυχος, δλίγην ήσθάνετο
άγάπην πρός τόν άνδρα, δν δέν ύπελήπτετο. ' Η
άληθής άγάπη βασίζεται μόνον έπί τής έκτιμήσεως. Δέν δυνάμεθα ν’ άγαπώμεν άνθρωπον,
έστω καί τόν άγαθώτερον, δν δέν ύποληπτόμεθα.
Καί τοΰτο συμβαίνει ιδίως έπί τών διαφόρων
γενών· ούδεμία γυνή άγαπα άνδρα, δν δέν
έκτιμα’ ούτε ή καλλονή τοΰ σώματος, ούτε
άλλα προτερήματα ίσχύουσι νά καταστρέψωσι
τόν νόμον τοΰτον τής φύσεως.
Μή έκτιμώσα τόν σύζυγόν της ή Εύφροσύνη
βαθμηδόν άπηλλάγη τής έπιρροής του καί ού
μόνον κατεΐχεν έν τω έν Βλαχέρναις άνακτόρω
ιδιαίτερα δωμάτια, έν οίς έδέχετο έλευθέρως
τους συμβούλους καί οπαδούς αύτής, άλλά καί
ένεργόν μέρος έλάμβανεν είς τάς υποθέσεις τού
κράτους, καί άνεξαρτήτως τοΰ ήγεμόνος έξέοιδε
διαταγάς καί έξήσκει είδος άντιβασιλείας. Είς
επισήμους άκροάσεις ξένων πρεσβευτών έκάθητο
έπί ιδιαιτέρου θρόνου, δστις διά τής μεγαλοπρέ
πειας του έπεσκίαζε καί αύτόν τού αύτοκρά
τορος τόν θρόνον ■ τό άπαστράπτον στέμμα έπί
τής κεφαλής φορούσα καί έν τή πλούσια αύτής
ένδυμασία ένεφανίζετο έν δλη τή μαγευτική
αύτής καλλονή, καί δ,τι σπουδαιότερον, έπεοάλλετο διά τού πνεύματός της. Ό ’Αλέξιος ήναγκάσθη νά ύποταχθή είς τήν έπιρροήν ταύτην,
καί ούδέν έπραττεν, ούδέν άπεφάσιζεν, έάν προη
γουμένως δέν έλάμβανε τήν συγκατάθεσιν τής
συζύγου του.
Φυσικόν λοιπόν ήτο, μετά τό συμβάν κατά
τήν έξοδον τών άνακτόρων, ό αύτοκράτωρ νά
διατάξη τόν Βαραγγηνόν νά προσκαλέση τήν
αύτοκράτειραν. Είχε συμβή άπρόοπτόν τι, δπερ
τω ένεποίησε τρόμον μέγαν, καί τό πνεΰμά του,
τεταραγμένον είς άκρον, έζήτει τήν συνήθη συν
δρομήν. '0 ’Αλέξιος ώμοίαζε μικρόν καί άσθένες παιδίον, τό όποιον, καί έν τή χαρά αύτοΰ
καί έν τή θλίψει, καί έν τώ φόβιμ άναζητεΐ τήν
άγκάλην τής μητρός, ένθα εάρίσκει προστασίαν
καί παρηγοριάν.
'0 ’Αλέξιος είχε μέν προσπαθήσει πολλάκις
ν’ άποτινάξη τόν ζυγόν τοΰτον καί προ πάντων
τή συμβουλή αύλικών τινων, οΐτινες άντεστρα.
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τεύοντο κατά τής αύτοκρατορίσσης· άλλα πάσαι
αί προσπάθειαί του είχον ναυαγήσει άπέναντι
τής ηθικής έπιρροής, ήν έξήσκει έπ’ αύτοΰ ή
εύγενεστέρα τής Εύφροσύνης φύσις. '0 δεσμώ
της έδακνε τά δεσμά του· άλλά τά δεσμά
ταΰτα ήσαν δυνατά καί δέν διεσπώντο. καί ί
δυστυχής ήγεμών όσημέραι καθίστατο όργανον
πειθηνιώτερον τής θελήσεως τής συζύγου του.
Ούτως είναι αί άνώτεραι φύσεις- ή έπιρροή αύτών
χαράττει άείποτε ίδιον δρόμον. 'Η άληθής ισχύς
δέν κεϊται ούτε έν τή σωματική ρώμη, ούτε έν
τή βαναύσω τών μυώνων δυνάμει, ούτε έν τώ
έπιτακτικώ τής φωνής τόνω, άλλ’ έν τή υπεροχή
τού πνεύματος · καί ή τοιαύτη ισχύς δύναται νά
κήται καί έν ταΐς χερσί τοΰ δυνατού άνδρός καί
έν ταΐς χερσί τής άσθενοΰς γυναικος. —
Ή Εύφροσύνη είσήλθε μετ’ δλίγον είς τά
δωμάτια τοΰ αύτοκράτορος ■ ένεφανίσθη δέ με
τό ήρεμον βλέμμα άνθρώπου, δστις πρός πάν το
άπροσδόκητον είναι παρεσκευασμένος. Εύοίσκετο
έν τή ήλικία έκείνη, καθ’ ήν ή γυνή έξασκει
δλον το γόητρόν της καί καθ’ ήν τό φυσικόν
αύτής πνεύμα, κεκαθαρισμένον δια τής πείρας
στίλβει έτι ζωηοότερον. Ή νεανική δειλία, ήτις
καί τοΰ πνεύματος τήν λάμψιν πολλάκις δύναται
νά έπισκιάση, είχεν έγκαταλείψει αύτήν. ' Η
Εύφροσύνη ήτο έν ήλικία τεσσαράκοντα έτών.
Υψηλή τό άνάστημα, τό βλέμμα της ήσυχον
καί γλυκύ, καί πλήρες τοΰ πυρος έκείνου, τό
όποιον επενεργεί τοσοΰτον έλκυστικώς. Αι παρειαί της είχον τό έρύθημα έκεΐνο καί τάς πτυχάς, αΐτινες εύκόλως μέν μετατρέπονται είς μει
δίαμα, έπίσης εύκόλως δμως έπιθέτουσιν είς το
πρόσωπον τήν σφραγίδα τής σοβαρότητας καί τής
σκέψεως.
"Αμα είσελθοΰσα έρριψε βλέμμα πρός τόν
αύτοκράτορα καθήμενον έπί εύρειας έδρας καί
ένόησεν άμέσως δτι είχε συμβή έκτακτόν τι.
Άλλ’ ούδόλως έταράχθη καί πλησιάσασα είς
τον ’Αλέξιον είπε μέ γλυκεΐαν φωνήν·
— '0 βασιλεύς καί σύζυγός μου μέ ζητεί;
— Άνήκουστόν τι συνέβη, άπεκρίθη ό ’Αλέ
ξιος, ού ή φωνή έτρεμεν εισέτι.
— Άνήκουστον λέγεις; ... Πράγματι σέ
βλέπω τεταραγμένον.
— Καί πώς νά μή με ταράξη τοιοΰτο συμ
βάν, Εύφροσύνη; Ήμην έτοιμος νά μεταβώ είς
τόν Ναόν· ό ίππος μου ήγριώθη καί μ’ έρριψε
κατά γής.
— Ήτο ό συνήθης ίππος σου, ού τακτικώς
έπιβαίνεις ;
— Ό αύτός. Είς τήν πτώσιν έπεσε καί το
στέμμα μου καί συνετρίβη.
— ’Αληθώς άπίστευτον! είπεν ή Εύφροσύνη,
καί τό πρόσωπον της έγένετο σοβαρόν.
— Δέν μέ φοβίζει ή πτώσις άπό τού ίππου·
έν τοΐς πεδίοις τής μάχης ό ίππεύς συνειθίζεί
είς τά τοιαΰτα — άλλ’ ή πτώσις τοΰ στέμμα
τός μου . . .
— Καί δμως καί αύτη ήτο φυσική συνέπεια
τής άπό τού ίππου πτώσεως ...
— ”Ω συλλογίσου, Εύφροσύνη, όποιος κακός
οιωνός είναι τοΰτο. Δέν νομίζεις δτι ό ούρανός
θέλει νά μοί άναγγείλη μέλλοντα δεινά;
— Κακός οιωνός; έπανέλαβεν ή Εύφροσύνη
ελαφρώς μειδιώσα. Πώς είναι δυνατόν, φυσικώτατον συμβάν νά έξηγηθή ώς κακός οιωνός;
Πώς δύναται ό ούρανός νά μεταχειρισθή άλο
γον, άγριον ζώον ώς προφήτην τών μελλουσών
ήμών τυχών; ”Ω! βασιλεύ, άνησυχεις άνευ
αιτίας · ζητείς νά ευρης σημασίαν τινά έκεΐ,
ένθα ούδεμία υπάρχει σημασία. Πρός τί δέν
άποβάλλεις τον παλαιόν άνθρωπον; ’Αλέξιε, είπεν
ή Εύφροσύνη πλησιάζουσα καί θέτουσα τήν λευ
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κήν αύτής χεϊρα έπί τού ώμου τοΰ συζύγου της,
’Αλέξιε, είπέ μοι, διατί δειλίας;
— Πώς νά μή δειλιάσω; ήρώτησεν ό ’Αλέ
ξιος ύψών τό βλέμμα του πρός τήν σύζυγόν του
ώς εί θέλων ν’ άντλήση θάρρος έν τώ άταράχω
αύτής όφθαλμώ. . . Τό στέμμα δμως συνετρίβη!
Τό ήκουσες, Εύφροσύνη ; Καί τό στέμμα είναι
τό σύμβολον τής βασιλικής έξουσίας, είναι τό
εύλογημένον ύπό τής έκκλησίας σημεΐον τού
αύτοκράτορος!
— Τί λέγεις, ’Αλέξιε; Κρίκος έκ πολιτιμοτέρου ή άγενεστέρου μετάλλου; . . . Δεν είναι
τό στέμμα τό παρέχον τήν έξουσίαν, άλλ’ ή κε
φαλή, ή τό στέμμα φέρουσα. Πόσας κεφαλάς
δέν έκόσμησεν ήδη ό κρίκος ούτος! Ησαν καί
δλαι άξια·, νά φέρωσι στέμμα;
— Έγώ δμως δέν ήδυνάμην ή νά θεωρήσω
τούτο ώς κακόν οιωνόν.
— Σύ βεβαίως, ’Αλέξιε, είπεν ή Εύφροσύνη,
ής τά χείλη έπέοτεφε λεπτόν ειρωνείας μει
δίαμα, σύ, δστις καταλαμβάνεσαι ύπό τού ματαιου
φόβου τής δεισιδαιμονίας καί ζητείς νά έξηγήσης καί τά άπλούστερα καί φυσικώτερα συμ
βάντα κατά τά διδάγματα τής δεισιδαιμονίας ...
’Έσο άνήρ, ’Αλέξιε! Περιφρόνει τάς μικροπρε
πείς ταύτας ιδέας. — θά έτοιμάσωμεν νέον
στέμμα, ώραιότερον καί πλουσιώτερον. — Μή
δέν θραύεται πολλάκις έν τή μάχη ξίφος άνδρείου στρατηλάτου; Άλλοίμονον, έάν έπρεπε
νά τό έκλάβη ώς κακόν οιωνόν! Αλλοίμονον
είς τόν άνθρωπον, δστις παραδίδεται είς τάς
άγκάλας τής παιδαριώδους δεισιδαιμονίας! . . ·
Έσο άνήρ, ’Αλέξιε! Σύ δέν έπτοήθης ένώπιον
πραγματικών κινδύνων — καί νΰν νά σέ πτοή
ή ιδιοτροπία ένός ίππου:... Ω! άκουσόν με ·
άπόκρυψον τήν άδυναμίαν ταύτην και αύριον
μετάβηθι πάλιν είς τόν Ναόν. 0 λαός δέον νά
πεισθή, δτι έν τωστήθει τοΰ βασιλέως του πάλλει
καοδία άνδρική. Τί θά εΐπωσιν οί έχθροί σου,
άν σύ αύτός τοιαΰτα δπλα τοΐς παρέχης; . . .
Δέν θέλουσι θρασυνθή, έάν σύ αύτός τοΐς δίδης
άφορμήν νά σέ καλώσι δειλόν καί άνανδραν; ...
θάρρος, ’Αλέξιε, θάρρος!
— ’Ώ! σύ, Εύφροσύνη, σύ εχεις καρδίαν γενναίαν, άνέκραξεν ό ’Αλέξιος έγειρόμενος. Αισθά
νομαι δτι νέαν άνακτώ ζωήν. Έν πολλαΐς τού
βίου μου περιστάσεσιν άνεγνώρισα καί έξετίμησα
τήν ίσχυράν σου συνδρομήν. Μή δέν όφείλω είς
σέ τόν θρόνον; Δέν ήσο σύ, ή εξομαλυνασα
μοι τήν όδόν τήν πρός τήν άνωτάτην άρχήν
άγουσαν;
Μειδίαμα θριάμβου καί βαθύτερον τών πα
ρειών τής έρύθημα ήτο ή άπάντησις τής αυτοκρατείρας. Τό ήσυχον αύτής πρόσωπον άνελαμψεν αίφνης καί έν τοΐς όφθαλμοΐς αύτής
άπεικονίζοντο τά τήν καρδίαν της πληροΰντα
αισθήματα. Ούχΐ δτι οί λόγοι τοΰ συζύγου της
έκολακευον αύτήν· οί έπαινοι τοιούτου άνδρος
δέν είχον έπιρροήν έπ’ αύτής· άλλ’ ήσθάνετο
ένδόμυχόν τινα ίκανοποίησιν, άναγνωριζομένην
καί ύπό τοιούτου άνδρός.
— θάρρος, ’Αλέξιε, έπανέλαβε. Τό διατηρεΐν είναι δυσκολώτερον τού κτάσθαι. Ίον
θρόνον, δν διά τοσούτων έκτησάμεθα κόπων,
όφείλομεν καί νά διατηρήσωμεν. Έχομεν εισέτι
έχθρούς, ούς πρέπει νά καταπολεμήσωμεν καί
νά καταβάλωμεν. Οί έναντίοι σου μεταχειρί
ζονται τάς προληπτικός σου ιδέας, δπως σε
παοαβλάψωσιν. Άντιτάχθητι αύτοΐς έρρωμένως!
*Ω! νά ήμην έγώ άνήρ! άνέκραξεν ή Εύφροσύνη
ύψοΰσα ύπεοηφάνως τήν κεφαλήν · θά ήδυνάμην
νά έξουσιάσω τόν κόσμον δλον. Υμείς οί άνδρες
έχετε αύτήν τήν ίσχύν, καί δμως παρακωλύεσθε
ύπό άνεξηγήτου δειλίας καί άνάνδρου φόβου.
Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν είσήλθεν εις τών

σωματοφυλάκων καί άνήγγείλεν δτι ό Ιωάννης
Λάγος έζήτει νά έμφανισθή ένώπιον τοΰ ήγε
μόνος δπως τω άνακοινώση σπουδαίαν τινά
είδη σιν.
‘0 Λόγος ήτο, ώς εΐπομεν άνωτέρω, είς
τών πιστοτέρων τοΰ αύτοκράτορος οπαδών. Ήτο
δέ ό μόνος δστις είχεν άείποτε έλευθέραν τήν
είσοδον είς τά βασιλικά δωμάτια. 'Ο Λόγος
άνήκεν είς τήν τάξιν έκείνην τών άνθρώπων,
οΐτινες κατέχουσι τήν έπιτηδειότητα νά ήναι
πάντοτε άπαραίτητοι. ' Η έπιρροή τής άύτοκρατορίσσης μεγάλως μέν ήλάττωσε τήν έπιρροήν
τού αύλικοΰ· ούχ ήττον δμως ό Αλέξιος ένεθυμεΐτο άείποτε μετ’ άγάπης τοΰ φίλου, δστις τό
σον ένθέρμως τόν είχεν υποστηρίξει.
( Επεται συνέχεια.)

ΓΝΩΜΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ.

Ή αγνωμοσύνη τών εθνών περιμένει πολ
λάκις ν’ άποθάνωσιν οί μεγάλοι άνδρες, δπως
έννοήση δτι ήσαν άξιοι νά ζήσωσιν.
Β.
Μισώ τόν φανατισμόν έν τή πολιτική, ώς
άποστρέφομαι αύτόν καί έν τή θρησκεία.
Φριδερΐκος ό μέγας.
'Η οίησις είναι έξ δλων τών έλαττωμάτων
τοΰ πνεύματος τό βλακωδέστερον καί πολυδαπανώτερον.
Γ. Βαλβέρ.

Ή πολιτική είαι ή πρώτη τών τεχνών καί
τό έσχατον τών έπαγγελμάτων.
Β.

Λόγοι σαφείς καί οριστικοί, έκφράζοντες ιδέας
καθαρός, είναι ό θάνατος πάσης συζητήσεως.
Despois.

Ή άμεροληψία είναι ή ισχύς τοΰ ιστορικού
καί ή άδυναμία τοΰ δημοσίου άνδρός.

Ευκολον είναι πάντοτε νά ζή τις μετά τών
έχθρών του, δύσκολον δμως μετά τών φίλων του.
Βερσώ.

Τήν πιστήν γυναίκα πάντες θαυμάζουσιν ·
ύπάρχουσιν δμως καί γυναίκες μετριόφρονες,
αΐτινες δέν έχουσι τήν φιλοδοξίαν νά θαυμάζωνται παρά τών άλλων.
Μαριβώ.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
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(Μετά εικόνων, δρα σελ. 73.)

SSJATA τόν παρελθόντα χειμώνα έξετελέίίχ)) σθησαν έν τή Άκροπόλει τών’Αθηνών
άνασκαφαί διευθυνόμεναι παρά τοΰ γε
νικού έφορου τών άρχαιοτήτων, Κυρίου II. Καββαδία, αΐτινες έσχον ώς άποτέλεσμα τήν εΰρεσιν
δεκατεσσάρων αρχαϊκών γυναικείων αγαλμάτων.
Τά αγάλματα ταΰτα εύρεθέντα εις βάθος 3—4 */2
μέτρων ύπό τό σημερινόν έδαφος έχουσι μεγάλην
άρχαιολογικήν σημασίαν ιδίως διότι έν αύτοΐς
διετηρήθη ό χρωματισμός. Παραθέτοντες σή
μερον τήν άπεικόνισιν τριών, τών κυριωτέρων
αγαλμάτων τούτων συνοδεύομεν τάς εικόνας διά
τής έμβριθοΰς έπιστημονικής διατριβής τοΰ κ.
Καββαδία], τής δημοσιευθείσης έν τφ α'. τεύχει
τών "Μουσείων τών Άδηνών”, δπερ οί άριστοι
ζαλλιτέχναι Κύριοι αδελφοί 'Ρωμαΐδαι, φωτο
γράφοι έν ’Αθήναις, έξέδωκαν έσχάτως μετά
πολλής τής φιλοκαλίας.
"Τά πλεΐστα τών αγαλμάτων τούτων παριστώσι γυναίκας ίσταμένας όρθιας, ένδεδυμένας
χιτώνα και ποδήρες ίμάτιον, ού ανέχεται τό
κράσπεδον διά τής άριστεράς χειρός· έχούσας
δέ τήν κόμην διατεταγμένην είς μεγάλους έμ
προσθεν καί όπισθεν καταπίπτοντας πλοκάμους,
συγκρατουμένους δι’ άκτινωτής ώς τό πολύ στε
φάνης, έχούσης γεγραμμένον άνθέμιον καί ένίοτε,
δ λίαν παράδοξον, μαίανδρον.
Η δεξιά χειρ
ήτο προτεταμένη άπό τοΰ άγκώνος καί έκράτει
τι, μήλον ίσως ή καρπόν ροιάς, ώς έκ τινων
εύρεθέντων τεμαχίων δηλοΰται. Έπι τής κε- ,
φαλής ύπάρχει μέγας δρειχάλκινος ήλος προσκεκολλημένος έν τω μέσω τοΰ κρανίου καί πρός
τά άνω έστραμμένος, ού τήν χρήσιν δύσκολον
είνε νά έννοήση τις- ίσως έχρησίμευε πρός ύποβάστασιν σκιαδιού τινός, προφυλάσσοντος τά έν
ύπαιθρο» άνακείμενα άγάλματα ταΰτα άπό τών
βροχών καί τοΰ ήλιου · τοιαύτη δέ προφύλαξις
ήτο άναγκαία προ; διατήρησιν τοΰ πλουσίου χρω
ματισμού, δν έφερον τά άγάλματα.
Τόν τύπον τοΰτον τοΰ γυναικείου σώματος
έγνωρίζομεν μάλιστα έκ τών έν Δήλφ εύρε
θέντων άγαλμάτων (Bulletin de corr. hell. 1879)
άλλα τα νέα ήμών ταΰτα ευρήματα διακρίνονται
έπί έπιμελεία καί λεπτότητι έργασίας καί έπί
ικανή χάριτι. Έν τοΐς γνωρίσμασι δέ τούτοι;
άναγνωρίζομεν τήν ’Αττικήν τέχνην καί τά σπέρ
ματα έκεΐνα, έξ ών έμελλεν αυτή ν’ άναβλαστήση μετ’ ολίγον θαλερά καί άκμαία καί άνέλθη
ούτως είς τήν ύπερτάτην τής τελειότητας βαθ
μίδα. Ίδιάζον δέ έν τοΐς άγάλμασι τούτοις
είνε μάλιστα ό έν αύτοΐς διατηρούμενος πλού
σιος χρωματισμός. Τά χρώματα είνε πράσινον,
τό καί κάλλιον τών λοιπών διατηρούμενον, ερυ
θρόν, κυανοΰν καί ύπόφαιον (τοΰτο διατηρείται
έν τισι τεμαχίοις). Δέν ήτο δέ άπασα ή έπιφάνεια κεχρωματισμένη, άλλά μέρη τινά τών
γυμνών μορφών καί τοΰ ίματισμοΰ. Ούτως οί
παρυφαι τοΰ χιτώνος καί τοΰ ΐματίου έχουσι
γεγραμμένας πρασίνφ καί έρυθρφ χρώματι ται
νίας καί μαιάνδρους καί ή έπιφάνεια αύτών είνε
κεκοσμημένη διαφόροις κοσμήμασιν, α έχουσι
σχήμα οίονεί άνθεμίου καί ρόδακος· ή κόμη ήτο
έρυθρφ χρώματι κεχρωσμένη , ώσαύτως κεχρωματισμένοι ήσαν οί δφθαλμοί· ένδς δμως (Πίν.
IX) είνε ένθετοι έκ κρυσταλλώδους δρυκτής
ύλης.
Καθ’ έαυτά δέ έξεταζόμενα τά άγάλματα
ταΰτα καί συγκρινόμενα πρός άλληλα δεικνύουσιν
ίκανάς καί διδακτικωτάτας παραλλαγάς, ούχι

B

τοσοΰτον έν τή διαθέσει τοΰ ιματισμού, όσον έν
ταΐς μορφαϊς τοΰ προσώπου, οίον έν τφ κατά τό
μάλλον καί ήττον τυπικφ μειδιάματι τών χειλέων, έν τή διαπλάσει καί τώ σχήματι τών
δφθ αλμών, κ.τ.λ. Αύται δέ αί διαφοραί, ή εύρεσις άγαλμάτων τής αύτής μορφής είς διάφορα
τής Ελλάδος μέρη (Πλήν τής Δήλου εύρέθησαν
τοιαΰτα καί έν Έλευσΐνι· ίδ. έφημ. Άρχ. 1884
Πίν. 8). Καί ή άκρα καί ύπερβολική, ούτως
είπεΐν, έν αύτοΐς παρατηρουμένη σχηματοποίησις
δεικνύουσιν δτι ό τύπος ούτος ήσκεΐτο πολλαχοΰ
τής Ελλάδος καί έπί πολύν χρόνον άμετάβλητος
διατηρούμενος ούτως ύπό τής παραδόσεως. Έκ
τούτου καταφανές είνε δτι δυσκόλως δυνάμεθα
νά έννοήσωμεν τί είκονίζουσιν άκριβώς τά άγάλ
ματα ταΰτα. Ναι μέν έν τισι τών προσώπων
παρατηροΰνται ύποκειμενικά γνωρίσματα, έξ ών
όρμώμενος δύναται τις νά είπη δτι είκονίζουσιν
ίσως ίερείας τής ’Αθήνας ή άλλας τινάς γυναί
κας, άλλά τά ύποκειμενικά ταΰτα γνωρίσματα
δυνατόν νά είνε άποτέλεσμα ίδιαζούσης τεχνο
τροπίας τοΰ τεχνίτου. Έξ άλλου έπί τή ύποθέσει δτι είκονίζουσι θεάν τινα, ή θεά αύτη θά
είνε εικότως ή έν τή Άκροπόλει λατρευομένη
πολιούχος Άθηνα· τοιοΰτος δμως τύπος τής
’Αθήνας φαίνεται ήμΐν παράδοξος.
Τό μάρμαρον δέ έξ ού είνε πεποιημένα τά
άγάλματα ταΰτα φαίνεται δτι είνε πάριον καί
σύγκειται ούχί έξ ενός, άλλ’ έκ πλειόνων τεμα
χίων πρός άποφυγήν, ώς φαίνεται, τής άνάγκης
τής μεταφοράς καί χρήσεως μεγάλων όγκων
μαρμάρου, Ιδίως έξ ετέρου τεμαχίου είνε οί
κάτω πόδες άπό τοΰ μέσου περίπου τής κνήμης,
καί ό άπό τοΰ άγκώνος προτεταμένος δεξιός
πήχυς, ένίοτε δέ καί ή κεφαλή. Γίνεται δέ ή
σύνδεσις τών διαφόρων τεμαχίων κατά τρόπον
παράδοξον καί πρωτοφανή μοι, δλως διάφορον
τοΰ γνωστού ήμΐν τρόπου τής διά χαλκών γόμ
φων συνδέσεως· τό ετερον δηλαδή τών συνδετέων μερών έχει μακράν προεξοχήν τού λίθου
καί άποτελεΐ ούτως οίονεί έμβολον, δπερ περικεχρισμένον λευκή τινι κολλητική ύλη έμπήγνυται είς ισομεγέθη οπήν τοΰ έτέρου μέρους.
Ή κολλητική αύτη ύλη δέν είνε γύψος, ώς
φαίνεται, άλλ’ άσβεστος, καθ’ α έβεβαίωσέ με ό
καθηγητής τής’Ορυκτολογίας κ. Κ. Μητσόπουλος.
Εύρέθησαν δέ άπαντα τά περί ών ό λόγος
άγάλματα κείμενα άναμίξ μετά διάφορον κοινών
λίθων, άρχαϊκών έπιγραφών καί άρχιτεκτονικών
μελών σπονδύλου κίονος έκ τοΰ ναοΰ τής Πολιάδος ’Αθήνας καί διαφόρων βάθρων, ούτως,
ώστε άπετέλουν στρώμα βαΐνον δλίγφ άνωθεν
τών θεμελίων λίθων τοΰ τείχους τής Άκροπόλεως μέχρις αύτοΰ τοΰ βράχου. Τό στρώμα
τοΰτο άπετελεΐτο έκ τριών έπαλλήλων στρωμά
των, ών έκαστων συνέκειτο έκ διαφόρων κοινών
λίθων, άγαλμάτων, κεφαλών, ποδών καί λοιπών
τεμαχίων, έπιγραφών, θραυσμάτων άγγείων, τεμα
χίων άνθρακος καί έκ χώματος· άπεχωρίζετο δέ
έκαστον στρώμα άπό τών ύπερθεν καί κάτωθεν
αύτοΰ διά στρώματος λατύπης προερχομένης έκ
τών άντιστοιχούντων λίθων τοΰ τείχους.
Έκ τών ρηθέντων δέ δήλον είνε δτι τά
άγάλματα έτέθησαν έκεΐ, καθ’ δν χρόνον φκοδομεΐτο τό τείχος, διότι άν έτιθεντο ύστερώτερον
δέν θά έκειτο τοσοΰτον κανονικώς ή έξ έκάστης
σειράς λίθων τοΰ τείχους ποοερχομένη λατύπη.
Αλλά τό προκείμενον τείχος (ή τούλάχιστον τά
θεμέλια αύτοΰ) είνε κατά μεγίστην πιθανότητα
αύτό τό τείχος, δπερ φκοδόμησαν οί ’Αθηναίοι
μετά τά Περσικά, ώς ύποδηλοΰσι καί αύτά τά
γενόμενα εύρήματα, διότι ούτε τι τών άγαλμά
των ούτε τις τών έπιγραφών, ούτε τά εύρεθέντα
άρχιτεκτονικά μέλη φαίνονται προερχόμενα έξ
έποχής ύστερωτέρας τής τών περσικών χρόνων.
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Τούτου δέ ούτως εχοντος, τήν είς τό περί ού
ό λόγος μέρος υπαρξιν τών άγαλμάτων δυνάμεθα
νά έξηγήσωμεν ώς έξής ·
Οί Πέρσαι, είσελάσαντες είς τήν Άκρόπολιν,
καί τόν ναόν τής ’ Αθήνας έκαυσαν καί τά τήδε
κακεΐσε άνακείμενα άγάλματα κατέστρεψαν άποσπάσαντες αύτά άπό τών εαυτών βάθρων καί
πόδας καί κεφαλάς συντρίψαντε; καί άποκόψαντες· έπανελθόντες δέ οί ’Αθηναίοι είς αύτήν
τά μέν ιερά τών θεών άπεφάσισαν καί έδυνήθησαν νά άνεγείρωσι λαμπρότερα καί μεγαλο
πρεπέστερα, τά κατεστραμμένα δμως άγάλματα
είς ούδέν έδύναντο πλέον νά μεταχειρισθώσι το
σοΰτον μάλλον καθ’ δσον ταΰτα δέν ήσαν λα
τρευτικά άγάλματα άλλ’ άναθήματα, δ έστι κυριολεκτικώς άγάλματα, άπερ κατεστραμμένα τότε
όντα έλαχίστην είχον άξίαν. Συγχρόνως δέ
ήθέλησαν, ή ένεκα ών έμελλαν νά άνεγείρωσι
νέων μεγαλοπρεπών οικοδομημάτων ίσως ήναγκάσθησαν, νά ίσοπεδώσωσι κατά τι δι’ έπιχώσεως καί άνυψώσωσι τό έδαφος τής Άκροπόλεως,
άλλά πρός τοιαύτην έπίχωσιν είχον ανάγκην
ύλικοΰ· δι’ δ συνήγαγον δ,τι ύπήρχεν έπί τής
έπιφανείας τής ’Ακροπόλεως έκ τής περσικής
έκείνης καταστροφής άγάλματα, έπιγραφάς, λί
θους έκ τών καέντων καί καταστραφέντων οικο
δομημάτων καί εί τι ετερον. Τά προκείμενα
άρα άγάλματα μετεχειρίσαντο οί ’Αθηναίοι μετά
τά Περσικά ώς άχρηστον πλέον υλικόν καί ούτως
έρριψαν αύτά ώς παραγέμισμα πρός άνύψωσιν
τού έδάφους τής Άκροπόλεως. Σημειωτέον δέ
δτι καί έπί τή ύποθέσει δτι ταΰτα είχον θρη
σκευτικήν τινα, έστω καί μεγάλην άξίαν, ήσαν
δηλ. ύποκείμενα λατρείας, ούδέν έκώλυε τούς
’Αθηναίους άπό τοΰ νά μεταχειρισθώσιν αύτά,
ήκρωτηριασμένα πλέον όντα, πρός πλήρωσιν τής
ρηθείσης αύτών άνάγκης, διότι θάπτοντες ούτως
αύτά προεφύλασσον συγχρόνως άπό πάσης βεβηλώσεως.
Σύν τοΐς περί ών ό λόγος άγάλμασιν εύρέ
θησαν έτι πολλαί άρχαϊκαί έπιγραφαί, ών τινες
γνωρίζουσιν ήμΐν τά δνόματα εξ τεχνιτών. Τού
των γνωστός είνε Άντήνωρ ό Εύμάρου, αύτός
ό τά άγαλματα τών τυραννοκτόνων ποιήσας, α
ό Ξέρξης άπήγαγεν είς Ασίαν, (ίδε τήν περί
τών άνασκαφών έκθεσίν μου, δημοσιευθεΐσαν έν
Άρχ. Έφημ. 1886 σελ. 74) εύρέθησαν καί
άρχαία έκ τής Σολωνίου έποχής προερχόμενα
νομίσματα, 35 τετράδραχμα, 2 δραχμαί καί 23
άβολοι.”

ΤΑ ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΡΒΟΥ
ΕΝ ΙΣΠΑΝΙΑι.
(Μετά είκόνος, όρα σελ. 72.)

ΡΑΦΙΚΟΤΑΤΗ είναι ή σιδηροδρομική γραμμή,
ή άπό τών Πυρηναίων πρός τήν Μαδρίτην,
τήν πρωτεύουσαν τής 'Ισπανίας άγουσα.
Διασχίζουσα άπότομα όρη, διαβαίνουσα στενά
άπόκρημνα κατέρχεται βαθμηδόν πρός εύρείας
καί εύηλίους πεδιάδας, αΐτινες καθιστώσι τό
μέρος τοΰτο τής Ισπανίας άληθή παράδεισον.
Μεταξύ τών ζοφερών στενών τό περιεργότερον
είναι τό στενόν τοΰ Παγκόρβου, ού τήν εικόνα
παραθέτομεν. Ή στενή αυτή δίοδος κειμένη έν
μέσφ ύψηλών καί πετρωδών όρέων, σχηματίζει
ώσεί πύλην πρός τάς γονίμους τής Καστιλίας
πεδιάδας. Άλλά τό μέρος τοΰτο κινεί καί ύπό
ιστορικήν έποψιν τό ένδιαφέρον, καθότι παρά τά
στενά ταΰτα έκειτο τό φρούριον τοΰ άγριου κό·
μητος 'Ροδερίχου, δστις ύπήρξεν ή αιτία τής
κατακτήσεως τή; 'Ισπανίας παρά τών Μαύρων.

Γ

Άρ. 125.

ΕΣΠΕΡΟΣ.

1/13 ’Ιουλίου I886.J

Τά στενά τοΰ Παγκόρβου συνδέουσι δύο τών
έπισημοτέοων ισπανικών πόλεων, τήν Βικτωρίαν
καί τήν πόλιν Βοΰργος (ή ελληνικώτερον Πύρ
γος). 'Η δευτέρα αύτη πόλις, πατρΐς τοΰ Ισπα
νού ήρωος Cid, είναι ή άρχαία πρωτεύουσα τής
Καστιλίας. Βεβαίως γενομένη ήδη επαρχιακή
πόλις άπώλεσε τήν μεγάλην σπουδαιότητα, ήν
είχεν άλλοτε· ούχ ήττον δμως έχει βιομηχανίαν
αρκετήν καί ιδίως άναμνήσεις πλείστας τή; άρ
χαίας αύτής λαμπρότητος. Τό περιεργότερον
αύτή; οικοδόμημα είναι ή άρχαία μητρόπολι;,
άριστούργημα Γοτθικής αρχιτεκτονικής. Τό δχυρόν φρούριον τοΰ Πύργου, έν φ ό προμνημονευθείς ήρως Cid ένυμφεύθη, έπολιορκήθη έν έτει
1812 ύπό τοΰ Βελλιγκτώνος, ζητούντο; νά έξώση
τούς καταλαβόντα; τήν πόλιν Γάλλους. Άλλά
καί ό μέγα; Άγγλο; στρατηλάτης, ό νικητής
τού Ναπολέοντος. ένόησε τό αδύνατον τής άλώσεως τοΰ φρουρίου καί παρητήθη τοΰ σχεδίου.
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ΠΑΤΡΟΣ ΑΝΑΜΝΗΣΙΣ.
■Απόσπασμα 4Ε έπιστολής υίοΰ πρός μητέρα.

Μέσα
τά φύλλα τή; καρδιάς βαθειά μέ δέρνει ό πόνο;,
Σάν τόν γλυκό πατέρα μου, καλή μου, 'θυμηθώ!
Καθόλου δέν τόν έσβυσεν άπό τόν νοϋ μου ό χρόνο;,
Καί δέν ’μπορώ χωρίς αύτόν ποτέ νά κοιμηθώ.

*
"Αγια σκιά! ποΰ συντροφιά
τήν ξενητειά μού κάνεις,
Καί κάθε νύκτα έρχεσαι, Πατέρα, νά μέ ίδη;'
Μέ ένα λόγο σου γλυκό κυττά; νά μέ θερμάνης,
Γιά νά βαστώ ’; τήν χειμωνιά έδώ τή; ξένη; γής!
Φ

Χτυπά ακόμα δι' έμά; ή πατρική καρδιά σου,
Κι' άφίνει; τόν Παράδεισο κοντά μα; γιά ν' άρθής.
Είνε, Πατέρα μου, πολύ γλυκεία ή συντροφιά σου.
Κΐ άν παύση; νά μά; έρχεσαι, θέ νάρθωμεν έμεΐς.
Μά στέκε 'λίγο πλειότερο τήν νύκτα, δταν μέ βλέπης,
Καί λέγε μου, Πατέρα μου, δύο λόγια ποιο πολύ ...
Τόν ύπνο μου δέν μοϋ χαλάς, μ’ ευχαριστείς, μέ τέρπεις,
Καί ’; τήν καρδιά μου κρύβεται κάθε σου συμβουλή.

Τό χέρι σου, Πατέρα μου, σάν σκύβω νά φιλήσω,
Μή φεύγης καί μοϋ χάνεσαι, ένφ σέ λακταρώ!
Γιατί θέ νάρθη μιά φορά, ποϋ πλειά δέν θά ξυπνήσω,
Μόνο θά τρέξω πίσω σου, Πατέρα, νά σ’ ευρώ!

Μ.

ΠΟΙΗΣΙΣ.

Η ΚΑΡΔΙΑ.
Διατί τρελλή καρδία
Πάλλεις καί άδημονεΐς
Καί πώς είσαι ή αιτία
Τών δεινών μου λησμονής;

ΕΛ1ΖΑ ΚΑΙ ΒΙΔΜΕΡ.
Έκ τών τοΰ Topffer.

*
'Ως άτίθασσον θηρίον
Άμειλίκτω; μέ πτοείς,
Παθών έμπλεον ταμεΐον
Δίχως νά τό έννοεΐς!

Μετάφρασις Θ. Δ. Πισουρίκα.
(Συνέχεια.)

*
Τήν ψυχήν μου αν φωτίζη
Άμυδρώς χαρά; σπινθήρ,
Παρευθύς τόν άφανίζει
Τών παλμών σου δ κρατήρ.
*
Πάλιν δταν κλυδωνίζουν
Ταύτην θλίψεις, στεναγμοί . .
Οί δεινοί σου μ’ άπελπίζουν
Αδυσώπητοι παλμοί.

♦
Κ’ έν φ πάντοτέ τι θέλη;
Κ’ αιωνίως τι ποθής . . .
Παν μου βήμα άναστέλλει;
Καί τήν χεΐρα άπωθεΐς.

*
Πλήν πρός τί τόσον άσκόπως
Τάς δυνάμεις εξαντλείς
Καί δεινώς τοιουτοτρόπως
Τήν ζωήν μου άπειλεΐς;
♦
Έν φ παν θά έμειδία
Έάν ήσο ευπειθή; . . .
Έάν έπαυες καρδία
Στιγμήν μίαν νά ποθής!
Έν ΓΓετρουπόλει.

Π. Κ.

Είχον ήδη άπωλέσει τήν μητέρα καθ' δν
χρόνον έπεσκεπτόμην τήν θείαν και βεβαίως δια
ν’ άναπληρώση τό κενόν τή; μητρικής στοργής
ή εξαίρετο; έκεινη γυνή μέ περισυνέλεγε παρ’ αύτή,
καίτοι έν λύπαι; διατελοΰσα καί ήνείχετο μετά
τόση; ύπομονής τήν άτακτον νεότητά μου. Μοί
άνέφερεν ένίοτε περί τής θυγατρό; της · άλλ’ έπειδή ούδέποτε τήν είδα, ή αόριστος αύτη άνάμνησις διέφυγεν έντελώς τήν μνήμην μου. —
'Ολίγον μετά τόν θάνατον τή; θείας είσήλ
θον εί; τήν έφηβότητα· άναστρεφόμενο; μετά
τών συντρόφων τής ήλικίας δεν είχον τήν
εύκαιρίαν νά διατηρώ σχέσεις μετά οικογενειών,
ας ό πατήρ μου έν μέσφ τών ασχολιών τή;
έργασίας καί τινων αταξιών τοΰ βίου, είχεν έν
τελώς παραμελήσει χωρίς καν νά ένδιαφέρηται
ΐνα έγώ τουλάχιστον διατηρώ αύτάς. Ανεπαισθήτως κατέστην ξένος καί πρό; αύτήν τήν οίκογένειάν, βτε, μετά ταραχώδη νεότητα, γεγονος
τι δπερ άπεφάσιζεν έπί τοΰ μέλλοντος βίου μου
συνέτεινε πλέον παντός άλλου δπως έξαφανίση
τά ίχνη τών συγγενών, οίτινες ήδύναντο να
ύπάρχουσι δι’ έμέ.
Ό έρως είναι συμφυής τή ανθρώπινη φύσει·
συνβλαστάνει έν τή αρχή τής ζωής, τήν θω
πεύει, τήν κατέχει, παίζει αύτήν καί άνακινεΐ
ώς άνεμο; φύλλον έλαφρόν ή νεότη; έμπιστεύεται τάς χρυσάς ήμέρας της είς τόν άπιστον
τοΰτον δεσπότην, είς τόν τυφλόν όδηγόν, τόν
ακολουθεί είς τά; ατραπούς του ών ή επιφάνεια
εύελπι; καί ήδυτάτη παρεκκλίνει πολλάκις εί;
άνωμαλία; καί κρημνούς. Καί διά τού; εύτυχεστάτου; έτι τά άνθη μαραίνονται και ό ου
ρανός χάνει τήν χρυσίζουσαν μαρμαρυγήν του.

Ή πορεία μηκυνομένη καθίσταται δυσχερή;·
άλλά καί μέχρι τοΰ τελευταίου βήματος έσχον
καρπού; νά συλλέξωσι καί αίσθανθώσι . . . Γήν
πρόσκαιρον γοητείαν διαδέχονται αγαθά ήττον
μέν λαμπρά άλλά μάλλον διαρκεΐ. Δι’ άλ
λους! . . . πόσοι σπαραγμοί, πόσαι πικραί άπογοητεύσεις, βαθεΐ; στεναγμοί κατά τάς παρά
φορους τοΰ πάθους στιγμάς! Πώς ή άνθισμένη
έπιφάνεια οδηγεί πρό; άνίλεα σκότη, πρός άπέλπιδα όχθην, πρός τό χαΐνον βάραθρον! Πώς,
μήτε καν γευθέντες άληθώς εύδαιμόνων στιγμών
έξέρχονται τή; ταραχή; καί τών άγενών τή;
ζηλοτυπίας δπως μεταπέσωσιν εις νηνεμίαν
άχαριν, άνευ γλυκύτητος! Δυστυχείς! μέ ψυχήν
συντετριμμένην, μέ καρδίαν έξαντληθεΐσαν άπογυμνοΰνται άκαίρως τών δνείρων, ατινα έπί μακρόν έτι έδει νά στέφωσι τήν χαράν καί εύδαιμονίαν των!
Ανήκω είς τούς δευτέρους. 'Ως φιάλη πεπληρωμένη γενναίου ποτού ή καρδία μου έχύθη
δλη είς τόν πρώτον έρωτα · δέν έμεινεν ή μόνον
ύποστάθμη πικρά . . . Ουτω άκαίρως γεγηρακώς,
ξένο; τών αισθημάτων άτινα έξωραίζουσι τήν
ζωήν τών άλλων, εστερημένο; περιθάλψεων και
καθηκόντων άτινα δι’ άλλους έχουσιν άξίαν καί
τιμήν, πλανώμαι έν τφ κόσμω άδιαφόρω; άνευ
πόθου νά μείνω έν αύτφ ούτε νά τόν καταλίπω.
Διότι ούτε έδώ κάτω, ούτε άνω, έν τφ ούρανφ,
θά δυνηθώ νά τήν συναντήσω. Οίκτρότερος τοΰ
άνθρώπου, δν προ μικρού συνεπόνουν διαβιώ ήμέ
ρας σκοτεινά; άνευ έλπίδο; νά σβέσω τά δεινά
μου. 'Η έξορία μου είναι άτέρμων! . . . Ουτω
ποθώ τήν μοναξίαν, έπισκέπτομαι έρημα μέρη,
εισέρχομαι είς τό νεκροταφεΐον, πλανώμαι με
ταξύ τάφων διότι ή πένθιμο; αύτη ήδονή μοί
παρέχει άνακούφισιν. 'Η άθυμία μου ύποθάλπεται, οι πόθοι μου περιστέλλονται, αί άναμνήσεις μου άναζωπυροΰνται χωρίς νά έπιμετρήσω
καί τήν άπαισίαν χαράν ήν αισθάνονται αί έγκαταλελειμμέναι ψυχαί δταν θεώνται τήν έρημίαν τοΰ θανάτου καί τά; συμφορά; τής άνθρωπότητος.
Διήλθον άχαλίνωτον νεότητα, πλήρη ύπερφιάλων δρέξεων· έγνώρισα τήν κακίαν άλλ’ ούχι
τόν έρωτα· ή καρδία μου ήτο νέα άκόμη, βτ’ έπεφάνη έκεινη ήτις μοί άπεκάλυψε τάς έκστάσει;
φλογερωτάτου πάθους. Ήγάπων, έλάτρευον.
Είδα τήν μέθην τών δρκων, τό γλυκύ δέλεαρ
τών ύποσχέσεων, τήν ορμήν τής παραφοράς...
Άλλά τί πράττω! Άναξέω τήν πληγήν, άναταράττω τήν οπήν τη; ΐνα αίμάσση άκόμη !...
’Όχι· άρκεΐ νά εΐπω δτι διά τή; διαγωγή; μου
έφρόντισα νά κλείσω τήν όδόν τής εύτυχίας,
ν’ αποξενωθώ δεσμού γλυκυτάτου· δέν είχον
ούτε τό γένος ούτε τά πλούτη δσα άπαιτοΰσιν
ή ’Ηθική καί αί Προλήψεις. Οί γονείς τη; τήν
άπεμάκρυναν άπ’ έμοΰ. Αυτή έζήτησε ν’ άντιστή . . . νά τηρήση τήν πίστιν . . . πλην πολύ
μαλακή . . . καί. . . δλίγον πονοΰσα μ’ έπρόδωκε
καί παρεδόθη εί; άλλον. Τό ήκουσα άπό τοΰ
στόματός τη; . . . καί τήν έπιοΰσαν κατέλιπον
τόν τόπον ένθα ή έρωμένη μοί άνηρπάγη.
Άπό δύο ήδη έτών άπέθανε· έπανήλθον,
άλλά ξένος πρός τού; άνθρώπου; καί τά πράγματα
τοΰ τόπου μου διαβιώ άνευ άρχαίων γνωριμιών
καί άνευ πόθου νά συνάψω νέας. Κατά τήν
άπουσίαν μου άπεβίωσεν ό πατήρ καί έγενόμην
κύριο; τής μικράς κληρονομιάς τής μητρό; μου.
Καί άφοΰ είχον σκοπόν ν’ άποφεύγω τούς συγ
γενείς, δέν έφρόντιζον νά γνωρίσω ούδέ καν
προσωπικώ; τίνες ήσαν. Λυπούμαι διά τούτο·
αν είχον γνωρίσει τόν άνθρωπον ου τόν βίον
έμάνθανον έπί τάφου θ’ άνεκουφιζόμην συνενών
τά δεινά μου πρό; τήν δυστυχίαν του, θα συνήντων ίσως έν τω προσώπφ τοΰ άτυχούς έκει·
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νου, τδν φίλον δστις μοί λείπει, καί δν θά ήδυνάτουν νά εδρω μεταξύ τών ανθρώπων, οϋς ή
εύτυχία ώθεΐ μακράν μου.
Διηγήθην ταΰτα τή καλή γραία δπως δι
καιολογήσω τήν έκπληξιν, ήν ήσθάνθην έπί τή
θέα τοΰ βιβλίου, παρετήρησα δέ δτι ή συνάντησις
συγγενοΰς τοΰ κυρίου της τήν ηύχαρίστει είλικρινώς.
"Μοί προξενείτε άνακούφισιν, καλέ μου κύριε,
είπεν· έδίσταζον νά άναμιχθώ μόνη εις τά
πράγματα τοΰ κυρίου μου· ήδη αγνοώ τί πρέπει
νά γείνη· έσκόπουν σήμερον νά υπάγω παρά τφ
κυρίω, δστις τφ έφερε χρήματα· τόρα είναι πε
ριττόν, αν υμείς θελήσητε ν’ άναλάβητε τάς
υποθέσεις τοΰ συγγενοΰς σας.’’ — Δέν έχω τό
δικαίωμα, τή άπεκρίθην· άλλά δέν μοί εΐπετε
αν σας άφησε διαταγήν τινα; — Ναι κύριε·
τήν αύτήν ήμέραν, καθ’ ήν έκαυσα τά έγγραφα,
μοί είπεν, δτι μετά τον θάνατόν του θά εδρω
έν τφ σύρτη τούτφ έσφραγισμένον φάκελλον,
δπου ύπάρχουν γεγραμμέναι αΐ τελευταίοι θελή
σεις του· ιδού ό φάκελλος. — Καί δέν τδν
ήνοίξατε; — Ούχί, ®έν ήθελα νά τό πράξω άνευ
μαρτύρων · έπειτα . . . δέν έπεθύμουν τόσον τα
χέως . . . Τά κλεισμένα αυτά έγγραφα μοί ένε
ποίουν φρίκην... Απευθύνονται πρός υμάς·
θέλετε νά τά άνοίξητε μόνη σας ή προτιμάτε
νά τ’ άνοίξω έγώ; — Κάμετε, άπεκρίθη.
Ηνοιξα τδν φάκελλον· περιεΐχεν άλλα έγ
γραφα, έπί δέ τοΰ εξωφύλλου γραμμάς τινας
διά τήν Μαργαρίταν· άνεγίνωσκον ένώ ή δυ
στυχής γυνή έπνίγετο είς δάκρυα — " Καλή
μου Μαργαρίτα, είς σέ έμπιστεύομαι τά έγγραφα
ταΰτα- άφοΰ μοί κλείσης τούς δφθαλμούς άνάγνωθι τό περιεχόμενον καί φέρε άμέσως πρδς
τδν συμβολαιογράφον Κ. Πιγάλ, πρδς δν παραγγέλω νά λάβη πρόνοιαν περί τών συμφερόν
των σου. ’Επιθυμώ νά ήσυχάσης καί νά μή
ύπηρετής πλέον· 'Τγίαινε Μαργαρίτα· δταν
6’ άναγινώσκης τάς γραμμάς ταύτας ό κύριός
σου θά ήνε ευτυχής· ένθυμοΰ με δπως μέ αγα
πάς ούχί ινα μέ οίκτείρης.” — Ό εύγνωμονών
φίλος σου Κάρολος Βίδμερ. —
Γά λοιπά γράμματα ήσαν ανοικτά, έκτδς τοΰ
πρδς τδν συμβολαιογράφον· τά διέτρεξα πρδ τής
Μαργαρίτας. Τδ εν περιείχε τδν κατάλογον τής
περιουσίας τοΰ θανόντος· τό έτερον τήν διαθήκην·
έπειδή τό δεύτερον τοΰτο δύναται νά παράσχη
ένδιαφέρον τι είς τούς μέχρι τοΰδε παρακολουθήσαντας τήν διήγησίν μου, σημειώ τάς δύο
διατάξεις, ας περιείχε·
"Στερούμενος φυσικών κληρονόμων κατα
λείπω έκ τών ύπαρχόντων μου (κατά τήν έσώκλειστον σημείωσιν) τδ ήμισυ είς τούς πτωχούς
τής κοινότητος ένθα ή οικία μου, τδ έτερον
ήμισυ είς τήν Μαργαρίταν Βεσόν, έπιθυμών ουτω
άσθενώς νά έκφράσω αύτή τήν ευγνωμοσύνην μου
δι’ δσας φροντίδας έσχεν υπέρ έμοΰ έπί εΐκοσιν
ολόκληρα έτη. ’Επιθυμώ, άνευ ούδενός δρου,
νά κατέχη καί κατοική τήν οικίαν ένθα έζήσαμεν όμοΰ. Κληροδοτώ αύτή πρός τούτοις, έκτδς
τοΰ άνω μεριδίου, δλα τά έν αύτή έπιπλα, δσα
θά εύρεθώσι κατά τήν ήμέραν τοΰ θανάτου μου.”
"Παρά τής συζύγου μου καί τής μητρός της
έκληρονόμησα τδ ποσδν τριών χιλιάδων φράγ“κών καί διάφορα άντικείμενα κατά τήν έσώ"κλειστον σημείωσιν· ’Αγνοώ αν ό κ. Λουδο" βίκος Λεμάρου, έξάδελφος τής συζύγου μου,
"ζή άκόμη· ήτο ό πλησιέστερος συγγενής μετά
"τδν θάνατον τοΰ αδελφού της· έν έλλείψει αύ‘τοΰ ή ετέρων δικαιούχων, καί τό μέρος τοΰτο
"τής κληρονομιάς νά περιέλθη κατ’ ίσην μοίραν
"είς τούς άνω είρημένους κληρονόμους.” —
"Ημην έγώ, δν ώριζεν ούτω ή διαθήκη τού
Βίδμερ. Ουτω άνά πάσαν στιγμήν διά γεγονό
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των αγνώστων μέχρι τής ήμέρας έκείνης προσήγγιζον έπί πλέον πρδς τον άτυχή τοΰτον άν
θρωπον, πρδς τήν νεαράν σύζυγόν του, πρδς τήν
προσφιλή θείαν μου, καί κατά παράδοξον συγ
κυρίαν έγινόμην κύριος τού βιβλίου έκείνου, τής
έδρας, τών παλαιών επίπλων, ών ή θέα διασχίζουσα τάς ασχήμιας τοΰ παρελθόντος βίου
μου μ’ έπανέφερεν είς τάς χαρωπάς ήμέρας τής
παιδικής ήλικίας. Τό βιβλίον ιδίως μοί έφαί
νετο θησαυρός πολύτιμος· άνεπόλουν αύτό συχνά,
έσκέφθην πολλάκις πόσον θά έπεθύμουν νά άνε
γίνωσκον έν αύτω ώς ή Οειά μου, έκ τής άναγνώσεώς του ν’ αντλήσω ώς έκείνη ήσυχίαν καί
γαλήνην καί έπανευρίσκων άνελπίστως τδν παι
δικόν τοΰτον φίλον ύπεσχόμην έν έμαυτω ήδέως
νά καλλιεργήσω τάς σχέσεις του καί νά μή άνεχωρισθώ πλεδν αύτοΰ. Έφ’ δσον τά πράγματα
ταΰτα άπεκαλύπτοντο έβλεπον τήν Μαργαρίταν
προσβλέπουσαν με μετά αύξοντος βαθμηθδν σεβα
σμού- έχανε τήν οίκείαν έκείνην διάχυσιν, ήτις
έχαρακτήριζε μέχρι τοΰδε τάς συνομιλίας μας.
Τή έφαίνετο δτι ή αύθεντία ήν είχεν έπ’ αύτής
δ κύριός της μετεβιβάσθη είς έμέ καί δτι κληρονομήσας τι έκ τής περιουσίας συνεκληρονόμησα
έπίσης καί τά δικαιώματά του έπί τών υπη
ρεσιών καί τής ύπακοής τής πιστής γραίας.
Ήγέρθη καί στηρίξασα ήαύχως τδ κάθισμα παρά
τδν τοίχον ύστατο εύλαβώς μακράν μου άναμένουσα δπως τή άποτείνω τδν λόγον " Μαργα
ρίτα, είπον, σεις ή φίλη τοΰ Βίδμερ, παρακαλώ,
λάβετε τήν θέσιν σας καί σκεφθήτε δτι εισθε
κυρία ένταΰθα τόσον διά τών έγγράφων δσον
διά τών άρετών καί τού χαρακτήρος ατινα σάς
καθιστώσιν άξίαν παντός σεβασμού.” — Ή καλή
γραΐα έπλησίασε τότε, άλλά μάλλον έξ ύπακοής
καί δπως μέ εύχαριστήση ή έκ συναισθήσεως
τών λόγων μου, διότι ή καρδία της έξίσου αγνή
και άφωσιωμένη ήτο εύγενής έξ ένστικτου καί
μεγάλη έν τή άγνοια της.
Έπελήφθην άμέσως τών υποθέσεων τής κλη
ρονομιάς καί τών μέσων δπως θέσω ύπό τήν
κατοχήν τής Μαργαρίτας τήν μικράν περιουσίαν.
Δέν έκοπίασα πρδς τοΰτο, χάρις τφ ζήλφ δν
συνήντων παρά τφ κ. Πιγάλ· ού ή καρδία
εύαίσθητος καί πλήρης ειλικρίνειας είχε κατα
νοήσει άμέσως τήν ιερότητα τής διαθήκης τοΰ
Βίδμερ. Παρέλαβον έν τή οικία μου τήν Μαρ
γαρίταν κατά τήν ύπό τής άρχής σφράγιση» τών
άντικειμένων καί έν διαστήματι δλίγων έβδομάδων καταναλωθεισών είς δικαστικούς τινας τύ
πους απαραιτήτους καί είς τήν άκριβή διαλογήν
τών ύπαρχόντων έπανήλθον δπως έγκατασταθώ
έν τφ οίκίσκφ τού Βίδμερ. Μετά τάς ήμέρας
ταύτας τής άπουσίας ή Μαργαρίτα έπανεΐδε τήν
οικίαν μετά ζωηράς συγκινήσεως καί ό πόνος
της ύπεκκαυθείς έκ τής θέας τών έρήμων έκείνων τόπων άνελύθη είς λυγμούς καί δάκρυα.
’Αναίσθητος διά τήν γαλήνην τής νέας της καταστάσεως έσκέπτετο μόνον τδ παρελθόν. Έθρήνει πικρώς τδν κύριόν της καί έφαίνετο μή δυναμένη νά ζή έν τφ κόσμφ χωρίς νά ΰπηρετή
εκείνον · διέολεπον ούτω έν τή άτυχεΐ ταύτη
γραία έν έτι θύμα προωρισμένον νά τακή έν τή
λύπη διαρραγέντος δεσμού.
"Μαργαρίτα, τή είπον, μή έξαντλήσθε ούτω
"διά κύριον, δν γνωρίζετε δτι είναι εύτυχής ήδη·
"αντλήσατε θάρρος έν τή άναμνήσει τής άγάπης
"του καί ένθυμηθήτε τήν τελευταίαν έπιθυμίαν
"του νά διέλθητε πλέον έν ήσυχία καί έλευ"θεριά έν μέσφ εύζωΐας, ήτις τόσον δικαίως
"σάς άπενεμήθη.” Οί λόγοι μου ύπενθυμίζοντες
αύτή τήν αγαθότητα τοΰ κυρίου της προσεκάλεσαν
άφθονώτερα τά δάκρυα. Τότε κατά τήν άπόφασιν, ήν είχον σχηματίσει δτε διετέλει παρ’ έμοί τή προέτεινα άσμένως τδν σκοπόν μου.
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"Ακούσατε με, Μαργαρίτα, ύπέλαβον τά έπι"πλα δσα μοί άνήκουσιν ένταΰθα δέν θέλω πο' σώς νά οίκειοποιηθώ· έπεθύμουν έξ δλης καο"δίας νά ζήσω μετ’ αύτών, μεθ’ υμών, άν τοΰτο
"σάς εύχαοιστή. — *Αχ, κύριε, μοί είπεν άμέ"σως, θέλω νά μείνω έδώ καί μόνον ούτω ■
"άλλως μοί είναι άδύνατον λάδετέ με είς
"τήν υπηρεσίαν σας, γενήτε ό κύριος ένταΰθα·
"τότε δύναμαι νά ζήσω . . . ’Αγαπάτε τόν Βίδ"μερ ... θά νομίσω δτι τδν υπηρετώ άκόμη ...
"δτι τφ χρησιμεύω εις τι·” — "Έξ δλης ψυχής
"Μαργαρίτα, άλλ’ ιδού ύπό ποιους δρους· θά
"σάς πληρώνω τήν κατοικίαν κατά τήν άξίαν
"της, ούτε περισσότερον ούτε δλιγώτερον· ώς
"πρδς τήν υπηρεσίαν, "να σάς άποδείξω δτι θέλω
"νά ήμαι φίλος ούχί κύριός σας, τήν δέχομαι
"εύγνωμόνως καί άνευ άμοιβής· είμαι μόνος έν
τφ κόσμφ · έχω κ’ έγώ τάς λύπας μου αΐτινες
" μέ χωρίζουσιν άπ’ αύτοΰ, αισθάνομαι τδ κενόν
'τής στοργής, ήτις θά μ’ έλάφρυνε κ’ έζωογόνει·
"δύναμαι νά τήν εύρω έν ύμΐν πρδ παντός άλ"λου· ιδού οί λόγοι, οί κινοΰντες με νά δια"βιώσω έν τω άποχωρητηρίφ τούτφ καί νά συ"νενώσω τήν ζωήν μου μετά τής έδικής σας·
"θά έχωμεν τδ ένδιαίτημά μας, θά έχω ύπό
τήν έπίβλεψιν μου τά συμφέροντά σας καί
ή άμοιβαιότης αύτη τών έκδουλεύσεων θά μάς
"προσενώνη έπί μάλλον. ’Ιδού, προσέθεσα θω"πεύων τδν κύνα, ιδού ό κοινός μας φίλος Μαρ
γαρίτα· δέν είναι δυνατόν νά μοί τδν παρα"χωρήσητε· δέν έχω τδ θάρρος νά σάς τδν
"στερήσω· άς τδν έχομεν λοιπόν άπό κοινοΰ.”
Οί λόγοι μου τήν ηύχαρίστουν προφανώς.
’Από τής στιγμής έκείνης τδ πρόσωπον τής
γραίας κατέστη ήρεμώτερον· είσελθοΰσα είς βίον
σύμφωνον πρδς τάς έξεις της άπησχολεϊτο νυχθη
μερόν είς φροντίδας δπως διασκεδάση τήν λύπην
ή άφοσίωσις ήτο άνάγκη διά τήν καρδίαν ταύ
την, τήν περιπαθή καί γενναίαν· ύπηρετειν ένα
κύριον, περιποιεΐσθαι τινά, λησμονεϊν έαυτήν
χάριν άλλου ήν δι’ αύτήν προορισμός καί σκοπός
τοΰ βίου· καί χωρίς νά δύναται νά ύψοΰται
ύπεράνω τής καταστάσεως τοΰ ύπηρετειν έξηυγένιζε τήν ταπεινήν θέσιν καί τή προσέδιδε
χροιάν εύπρεπείας ής άμοιροΰσιν ούχί σπανίως
οί κύριοι. —
Άφοΰ κατηνάλωσα ήμέρας τινάς διά τάς
άσχολίας ταύτας ήλθον νά συζήσω μετά τής
Μαργαρίτας· μέ καρδίαν πλήρη γλυκύτητος καί
εύφροσύνης έπί τή ήρέμφ έκείνη διαμονή, ήν
δέν έσκόποον πλέον νά καταλίπω. Συνεκέντρωσα
έν αύτή τήν ζωήν μου, διέθεσα κατά βούλησιν
τά έπιπλα τής θείας έν τφ θαλάμω δν έξέλεξα
καί ήσθανόμην εύχαρίστησιν, ής πρδ πολλοΰ
έστερούμην έχων παρ’ έμοί κοινωνδν έλαφρύνοντα
τούς πόνους μου, φίλην συντρώγουσαν έν τή
τραπέζη μου. Μετά τινα χρόνον έπεσκέφθημεν
όμοΰ τδ νεκροταφεΐον, οθεν έπανήλθομεν κατηφεΐς τήν έσπέραν άκολουθούμενοι ύπό τοΰ κυνός,
δστις μάς έθεώρει πλέον ώς κυρίους του. —
Μεταξύ τών έπίπλων τής κληρονομιάς (μου)
εύρίσκοντο καί τά έγγραφα τής θείας καί με
ταξύ αύτών έπιστολαί τής θυγατρός της καί
τοΰ Βίδμερ. Έπεφυλάχθην νά τάς διέλθω προ
σεχώς έν άνέσει καί νά περισυλλέξω άπλήστως πάν δ,τι θά ήδυνάμην νά μάθω περί τής
Έλίζης ταύτης, τής τόσον τρυφερώς άγαπηθείαης.
"Αμα ώς έγκατέστημεν έν τή οικία προέβην είς
τήν διακαή έπιθυμίαν μου, έτακτοποίησα τά έγ
γραφα καί παρά τά έν αύτοΐς πολλά χάσματα
κατώρθωσα ν’ άνεύρω τά ίχνη τοΰ βαθέος τούτου
δεσμού, άρξαμένου έπί τής γής, διαρραγέντος
ύπό τής ειμαρμένης, άντέχοντος είς τάς δοκι
μασίας τοΰ χρόνου ιν’ άνερευθή έν τφ ούρανω.
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άντιβασιλεύς της Βαυαρίας.

’Ενίοτε δαρκούσης τής έργασίας ταύτης έποίουν έν έμαυτω πικράς σκέψεις άναπαριστών τδν
βίον μου. νΑχ, ούχί · δέν είναι ό θάνατος, δστις
διασχίζων τούς δεσμούς τοΰ έρωτος έγχαράττει
είς τήν καρδίαν αίμάσσουσαν πληγήν! . . . Καταπατηθέντες δρκοι, εύτυχία φυγοΰσα άνεπιστρεπτεί, πόθοι άνευ έλπίδος, ιδού ό θάνατος
τής καρδίας! ... — θέλω, άφοΰ ήρχισα πλέον
τήν διήγησίν ταύτην, θέλω νά προβώ έτι, να
εΐπω πάν δ,τι γνωρίζω διά τούς δύο τουτους
έραστάς· καί νά περάνω ούτω τάς σελίδας έν
αίς περιαυτολόγησα αρκούντως. Καί άν δέν
άπηξίουν νά προδώσω τδ μυστήριον τών περι
παθών άρετών των, θ’ άφινον νά όμιλήσωσιν
αύτάς αύται αί έπιστολαί, ας κατέχω- διότι
ποια ποτέ γραφίς δύναται νά συνενώση τδ θέλγητρον τών γραμμών τούτων, δπου ή τρυφερότης
καί χάρις, ή πρωτοτυπία καί ζωηρότης τής νεότητος άποτυποΰνται ύπό τάς ώραιοτέρας αύτών
μορφάς, δπου ή ένθεος άγνότης καί άφοσίωσις
τής ήλικίας παρίστησι τήν οίκτροτάτην άντίθεσιν πρδς τδν ταχύν καί πικρόν χωρισμόν!
Άλλά δέν δύναμαι· προτιμώ νά έξασθενήσω τδ
θέλγητρον ή νά τδ μιάνω.
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τού άειμνήστου "Οθωνος, βασιλέως τής Ελλάδος,
γεννηθείς τή 21 Μαρτίου 1821 έν Βυρτσβούργη.
Οί δύο πρεσβύτεροι αύτοΰ άδελφοί έφερον
βασιλικόν στέμμα, καί ό μέν Μαξιμιλιανδς
τδ στέμμα τής Βαυαρίας, ό δέ "Οθων τδ τής
Ελλάδος. Ό πρίγκηψ Λουϊτπόλδος έκληρονόμησε παρά τού πατρός του τήν πρδς τας
τέχνας κλίσιν καί καθ’ δλον αύτοΰ τδν βίον
έδείχθη ένθερμος τών καλλιτεχνών προστάτης·
πολλάκις έπεσκέπτετο τά έργοστάσια τών ζω
γράφων καί γλυπτών έν Μονάχφ, πολλάκις δέ
καί τούς έκάλει είς τήν τράπεζάν του άρεσκόμενος νά συνδιαλέγηται μετ’ αύτών. Μέ τήν
πολιτικήν ήσχολήθη μόνον μετά τήν νόσον τού
άνεψιού του, δτε έλαβε καί τήν προεδρείαν τών
υπουργικών συμβουλίων. Είναι δέ πρίγκηψ εις
άκρον μεμορφωμένος και φρονημάτων φιλελευ
θέρων, πρόθυμος νά συντελέση είς τήν εύημερίαν τής χώρας αύτοΰ.

ΑΙ

κόσμφ, έν αίς μέ βλην τήν καλήν θέλησιν
άδύνατος άποβαίνει ή χάραξις όδοΰ · επομένως
ύφίσταται ή άνάγκη εύρέσεως προχείρων τινών
μέσων συγκοινωνίας. °Εν τών μέτρων τούτων,
δπερ εχει πολλήν τήν πρωτοτυπίαν καί σπανίως
έφηρμόσθη, είναι ή διάβασις δρους διά κλιμά
κων, ώς έκτελειται αυτή έν Λεύκη (Leuk)
τής Ελβετίας καί ώς παρίσταται έν τή παρα
τεθειμένη είκόνι.
Μεταξύ τών άποτόμων τού δρους βράχων
είναι στερεώς έμπεπηγμέναι ξύλιναι κλίμακες,
δι’ ών οί κάτοικοι διαβαίνουσι τδ δρος καί μεταβαίνουσιν άπό τού ενός χωρίου πρδς τό έπί
τοΰ άντιθέτου μέρους κείμενον. Εύχερής ή διάβασις αυτή δέν είναι, άλλ’ οί χωρικοί τών με
ρών έκείνων μετά τοσαύτης εύκολίας καί έπιδεξιότητος έχτελοΰσι ταύτην, ώστε πολλάκις καί
φέροντες μεγάλα βάρη άνέρχονται καί κατέρ
χονται τάς κλίμακας. Πολλάκις περιηγηταί
έπειράθησαν νά έκτελέσωσι τήν διά κλιμάκων
διάδασιν, άλλ’ έδοκίμασαν τά πάνδεινα καί ή
μετενόησαν άμα άναβάντες μίαν ή δύο τών
κλιμάκων, είτε ήναγκάσθησαν νά ζητήσωσι τήν

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΕΝ ΛΕΥΚΗι

διόδφ τών "Αλπεων.

Οί άνθρωποι, δπου ήδυνήθησαν, έφρόντισαν καί
φροντίζουσι περί τών εύκολωτέρων μέσων τής
συγκοινωνίας · διό καί βλέπομεν δτι άμα χωρίον τι
ή κωμόπολις άποκτα μικραν τινα σημασίαν, πρώ
τον μέλη μα τών κατοί
κων είναι νά κατασκευάσωσιν οδούς συγκοινωνούσας πρός άλλα χωρία
ή | άλλας πόλεις Τούτο
άπήτει άνέκαθεν ή άνάγκη
τού άνθρώπου νά εύρίσκηται έν σχέσει πρδς
τούς όμοιους του. Ύπάρχουσιν δμως θέσεις έν τφ

(Έπεται συνέχεια.)
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ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΑΣ.
άνίατος άσθένεια τοΰ βασιλέως τής Βαυ
αρίας Λουδοβίκου Β'. έπέφερε τήν άνάγκην τοΰ διορισμού άντιβασιλέως, δστις
νά καταλάβη τήν άνωτάτην άρχήν έν δνόματι
τοΰ βασιλέως. Ώς τοιοΰτος δέ προύτάθη καί
έγένετο παραδεκτός παρά τών βουλών ό πρίγ
κηψ Λουϊτπόλδος, θειος έκ πατρδς τού βασιλέως. Μόλις δέ έπεκυρώθη ή έκλογή καί έπήλθεν ό τραγικός τού δυστυχούς ήγεμόνος θάνατος
έν τοΐς υδασι τής λίμνης Στάρεμβεργ. Φυσικός
διάδοχος τού βασιλέως έπί τού θρόνου ήτο δ
μικρότερος αύτοΰ άδελφδς "Οθων, δστις καί ύπό
τδν τίτλον Όθωνος τού Α'. άνηγορεύθη βασιλεύς.
Άλλά καί ούτος έκ παιδικής ήλικίας έπασχε
τάς φρένας· διό καί ή άντιβασιλεία διετηρήθη,
καί ό Λουϊτπόλδος όριστικώς έμεινεν ό τής άνωτάτης αρχής διαχειριστής. Ό πρίγκηψ Λουϊτπόλ
δος είναι ό τριτότοκος υιός τοΰ φιλομούσου τής
Βαυαρίας βασιλέως Λουδοβίκου Α'. καί άδελφδς
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συνδρομήν των συνοδευόντων αυτούς οδηγών.
Το δυσάρεστου είναι, δτι αί κλίμακες αυται,
έκτεθειμέναι ούσαι έν ύπαίθρφ, σήπονται ταχέως
και παρίσταται συχνή ή ανάγκη τής άναπληρώσεως αύτών διά νέων.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ.
Συμπλήρωμα εις τήν μέθοδον τοΰ
Pasteur. Προ πολλών μηνών ή Άγλίς Kings
ford, διδάκτωρ τής έν Παρισίοις Ιατρικής Σχο
λής, Αντεπεξέρχεται κατά τής τελευταίας γνω
στής Ανακαλύψεως τοΰ Pasteur, Έσχάτως μάλίστα επεμψε προς δημοσίευσιν είς τήν έφημερίδα Pall Mall Gazette λίαν ένδιαφέρουσαν
διατριβήν, ήν μεταγλωτήσαντες έκ τής Γαλλικής, συνοψίζομεν ενταύθα χάριν τών κ. κ. ΑναΠ ρέπει δμως νά
γνωστών τού '"Εσπέρου”,
όμολογήσωμεν δτι τά επιχειρήματα τής αξιότι
μου ημών συναδέλφου υπαγορεύει, ως φαίνεται,
ή μερίς τών άντιζωστομιστών. Έν τούτοις
αί παρατηρήσεις αυτής εισι τφ δντι μεγάλης
αξίας.
Έκ τών ομολογιών τοϋ Pasteur προκύπτει,
γράφει ή κ. Kingsford, δτι ή θεραπεία τής
λύσσης δεν καθίσταται δυνατή όπόταν τά συμπτώματα αυτής έκδηλωθώσιν έν τφ δηχθέντι
άτόμφ. 'Η μέθοδος αυτού προλαμβάνει τήν
έκρηξιν τής νόσου, ’Ενοφθαλμίζει ό Pasteur
έξησθενημένους ιούς είς τάς περιπτώσεις καθ’ ας
τδ ύποπτον δήγμα δεν υπερβαίνει τας 35 ήμέρας. Έθεωρήσαμεν λοιπόν καλόν νά ύπενθυμίσωμεν ένταύθα έτέραν τινά μέθοδον δφειλομένην
έπίσης είς Γάλλον, τόν κ. Buisson ήτις έφαρμόζεται είς άπαντα τά στάδια τής λύσσης, και
ήτις είναι συγχρόνως προφυλαχτική καί θερα
πευτική. Τήν μέθοδον ταΰτην περιέγραψεν ό
κ. Buisson έν τφ κατά τδ έτος 1885 δημοσιευθέντι συγγράμματι αύτοΰ· "Μέσον πρδς προφύλαξιν καί θεραπείαν τής λύσσης” συνίσταται δέ
είς τήν Αποβολήν τού ιού τής λύσσης διά τής
προκλήσεως Αφθονων ιδρώτων έν τφ πάσχοντι.
Ό ιατρός Buisson παρετήρησεν δτι ή λύσσα
είναι νόσος ειδική είς τά σαρκοβόρα έκ τού
είδους τών κυνών καί τών αίλούρων, καί δτι τά
ζώα ταΰτα δεν έφιδρώνουσιν δπως οί άνθρωποι
καί τινες τάξεις ζώων, ών ό όργανισμος παρεμφέρει προς τόν ήμέτερον. Έγνώριζεν, δτι ό ιός
τών δφεων, τών έντόμων καί τών σκορπιών, Απο
βάλλεται εύκόλως διά τής έφιδρώσεως, καί δτι
ή θεραπεία αυτή είναι γενικώς έν χρήσει είς τούς
τόπους ένθα τά ζώα ταύτα Αφθονούσι. Δεν
ήγνόει έπίσης, δτι ή δαμαλίς δέν έπιφέρει ούδέποτε τό Αποτέλεσμα αύτής, έάν τό άτομον
έκτεθή αμέσως μετά τόν ένοφθαλμισμόν ύπό
τήν έπήρειαν άτμολούτρου. Τέλος δέ, δτι τό
μίασμα τών έλωδών πυρετών καί τών άλλων
ζυμωτικών νοσημάτων υποχωρεί συχνότατα είς
τήν αυτήν θεραπείαν. Ό ιατρός Buisson δι
καίως διέβλεπεν είς τά πειράματα ταΰτα δτι ό
τής λύσσης ιός ανάλογος τήν καταγωγήν καί τήν
ένέργειαν προς τόν τών δφεων καί τής δαμαλίδος, ήδύνατο έπίσης νά ύπωχωρήση είς έντονον
έρεθισμόν τών ιδρωτοποιών Αδένων. Ό κίνδυ
νος, ή μάλλον ή διάπυρος περιεργία μεθ’ ής
έξήτασε τά συμπτώματα τής υδροφοβίας, παρέσχον αύτφ τήν ευκαιρίαν νά δοκιμάση επ’ αυτού
τοΰ ίδιου τό συμπέρασμά του.
ΙΙαρευρίσκετο ήμέραν τινά είς πάσχοντα,
δστις Απέθνησκεν έκ λύσσης ύπό τήν μάλλον
τρομεράν αύτής μορφήν. '0 έπί τών χειλέων
τοΰ άποθνήσκοντος σίελος διέβρεξε τόν δάκτυ-

λον τοΰ ιατρού έφ’ ού ύπήρχεν Αμυχή πρόσφα
τος. Κατανοήσας πάραυτα τούτο έσπευσε νά
καυτηρίαση τόν δάκτυλον διά νιτρικού Αργύρου.
Μεθ’ δλην δμως τήν προφύλαξιν ταύτην, άνεφάνησαν πάραυτα δξύτατοι πόνοι καθ’ δλον τό
Αντιβράχιον συγχρόνως δ’ οί οφθαλμοί τοΰ έπαρουσίαζον τά έξής περίεργα φαινόμενα- Έφαίνετο
αύτφ δτι θά έπιττον τών κοιλοτήτων αύτών, τό
φώς προσέβαλεν αυτούς δδυνηρώς, ή δέ θέα τών
στιλβόντων αντικειμένων ήτο αφόρητος.
Η
ευαισθησία τοΰ τριχωτού μέρους τής κεφαλής
παρωξύνετο είς τρόπον ώστε — ήσθάνετο έκάστην τών τριχών του ιδιαιτέρως, δυναμένων μά
λιστα νά στύωνται καί νά φρικιώσι. — 'Η έπί
τής έπιδερμίδος αυτού προσβολή καί τοΰ άσθενεστάτου ρεύματος τοΰ Αέρος έπέφερεν αύτφ σφο
δρούς πόνους. Έφαντάζετο δτι άπώλεσε τό
βάρος τοΰ σώματός του καί τήν έκουσίαν δύναμιν νά έγείρηται έκ τοΰ έδάφους. Πάντες οί
Αδένες τοΰ στόματος καί τοΰ φάρυγγος έξοιδήθησαν συγχρόνως, έπενεγκόντες ούτω φρικώδες
αίσθημα συσφίγξεως καί πνιγμονής. Τέλος ήσθά
νετο έαυτόν κατειλημμένον ύπό τής ύπερβολικής
αναγκης να οακνη και να τρεχη δια να
ίκανοποιηθή δέ κατά τι ήρξατο νά περιτρέχη τδ
δωμάτιόν του, καί νά διαμελίζη τδ ρινόμακτρον
διά τών δδόντων του. Τδ πίνειν έφαίνετο αύτφ
Αδύνατον, διά τήν δυσκολίαν τής καταπόσεως καί
διά την στιλπνήν έπιφάνειαν τοΰ υδατος. Έν
τούτοις κλείων τούς όφθαλμούς ήδύνατο νά καταπίνη σταγόνας τινάς.
1 οιαύτη ήτο ή κατάστασις τοΰ ιατρού Buisson
όπόταν είσήλθεν είς ρωσσικον λουτρδν θερμο
κρασίας 42" Ρεωμύρου. Μετά στιγμάς τινας
ήρξατο ή έφίδρωσις- όπόταν δ’ αΰτη άπέβη
Αφθονωτάτη, τά συμπτώματα τής ύδροφοβίας
ήρξαντο κατευναζόμενα, έκλιπόντα καθ’ όλοκληρίαν μετά ώρας τινάς. Ό πάσχων ήδύνατο νά
πινη εύκόλως άνευ Αποστροφής ή πόνου. Τδ
εσπέρας έγκατέλειψε τδ λουτρδν καί έκοιμήθη
έξαίρετα. Τήν έπαύριον ή θεραπεία ήτο τελεία.
Έκτοτε έπείσθη πλέον περί τής ιαματικής
ένεργείας τής έφιδρωτικής μεθόδου πρδς θερα
πείαν τής λύσσης. Είς τδ διάστημα δ’ ολίγων
μηνών έθεράπευσεν 25 περιπτώσεις ύδροφοβίας.
'Η μέθοδος αύτοΰ συνίσταται είς 7 λουτρά ρωσσικά λίαν παρατεταμένα ΐνα προκαλέση άφθονον
έφιδρωσιν, πλύσιν τών τραυμάτων δι’ Αμμωνίας,
καί άφθονον χρήσιν εγχυμάτων Απλών πρδς έπίσπευσιν τής ένεργείας τών ιδρωτοποιών Αδένων.
'"Η πεΐρα μοί άπέδειςεν, έγραφεν ό ιατρός
Buisson, δτι όπόταν ή νόσος έκρήγνυται, διαρκεΐ
συνήθως 3 ήμέρας. Τήν πρώτην ήμέραν ή θερα
πεία είναι βεβαία, τήν δευτέραν Αβέβαια, τήν
δέ τρίτην ήμέραν σχεδόν άνευ έλπίδος. ’Αλλά
τίς, γνωρίζων τήν θεραπευτικήν ταύτην μέθοδον,
θά έγκαταλείψη τόν πάσχοντα έκουσίως νά περιέλθη είς τήν τελευταίαν περίοδον τής νόσου;
Δέν πρέπει λοιπόν νά άναμένωμεν τήν έκφανσιν τής νόσου, Αλλά τούναντίον νά προλαμβάνωμεν ταύτην διά τής μνημονευθείσης θεραπευ
τικής Αγωγής.”
Τοιοΰτον είναι τδ λησμονηθέν δημοσίευμα
τού ιατρού Buisson, δπερ ή κ. Kingsford Ανα
καλεί ήδη έν εύθέτφ χρόνφ είς τήν μνήμην τών
έπιστημόνων. Έλπίσωμεν βτι θά δοκιμασθη καί
ή μέθοδος αΰτη, ή έφιδρωτική, είς τάς περιπτώ
σεις μάλιστα καθ’ ας οί πάσχοντες προσέρχονται
πολύ βραδέως ΐνα ύποβληθώσιν είς τήν δι’ ένοφθαλμισμών θεραπείαν, τό δ’ άνεγερθησόμενον
ΓΙανακαδήμιον (Institut) τοΰ Pasteur θά είναι
ό μόνος κατάλληλος χώρος διά τά πειράματα
ταΰτα.
Δρ. Ν. I. Δ.
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Ο ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΡΝΕΛ.
ήττα τοΰ ύπουργείου Γλάδστωνος καί
ή πιθανή Ανάρρησις είς τήν έξουσίαν
τοΰ Salisbury εΐλκυσαν πάλιν τήν προ
σοχήν τοΰ κόσμου έπί τοΰ Ιρλανδού Αρχηγού,
τοΰ Καρόλου Πάρνελ, δστις κατά τόν τελευ
ταίο·? καιρόν μετά τοσαύτης έπιτηδειότητος έπολιτεύθη, άφ’ ένός μέν έπωφελούμενος τής Αδυ
ναμίας τής μιας μερίδος, Αφ’ ετέρου δέ καταβάλλων τήν ίσχύν τής έτέρας. ‘0 Πάρνελ είναι
άριστος μαθηματικός καί κατά τάς ώρας τής
σχολής του άσχολεΐται είς τήν κατασκευήν μη
χανών- είναι δέ καί είς τών μεγαλειτέρων γαιο
κτημόνων τής πατρίδας του, έχων έν τή γενετείρφ αύτοΰ πόλει Άβονδέλ έν τή κομητεία
Βίκλωβ ώραίαν έπαυλιν καί κτήμα μεγάλης
έκτάσεως. Καί δμως ό άνήρ ούτος, ό πλούσιος
ιδιοκτήτης, είναι ό όργανωτής τοΰ αγροτικού
συνδέσμου, είναι ό Απαιτών τήν γήν ύπέρ τοΰ
αύτόχθονος Αγρότου. '0 πατήρ τοΰ Πάρνελ ήτο
Αγγλος, ή δέ μήτηρ αύτοΰ Άμερικανίς- αυτός
δέ είναι ’Ιρλανδός, σεμνύνεται μάλιστα ώς κατα
γόμενος από τοΰ διαβοήτου κόμητος Βάρβικ,
δι’ οΰ συγγενεύει πρός τούς λόρδους Καβένδις,
Άρτιγκτώνα καί Σπένσερ. Καί δμως ό Κάρο
λος Πάρνελ, ό απόγονος καταχτητών, έγένετο ό
υπερασπιστής καί ύπέρμαχος τών κατακτηθέντων. Είναι άνήρ πλήρης αντιφάσεων · εΐδωλον
τών’Ιρλανδών, οίτινες άνακηρύττουσιν αύτον "βα
σιλέα των άνευ στέμματος”, παρουσιάζει δέ τόν
καθαρώτερον τύπον τής άγγλο-σαξωνικής φυλής.
Ισχνός, υψηλός, ξανθός τήν κόμην, ωχρός τό
πρόσωπον, ψυχρός καί Αδιάφορος, ούδέν έχει
κοινόν πρός τόν ζωηρόν κελτικόν λαόν, δστις
ένεπιστεύθη αύτφ τήν διεκδίκησιν τών δικαιω
μάτων του. '0 Ιρλανδοί είναι καθολικοί το
θρήσκευμα, ό Πάρνελ είναι διαμαρτυρόμενος· οί
’Ιρλανδοί είναι θορυβώδεις, μεταδοτικοί, ό δέ
Πάρνελ είναι σιωπηλός καί όλιγόλογος. Τόσον
πολύ άγαπα τήν άπομόνωσιν, ώστε καί οί πιστό
τεροι του φίλοι έπί έτη ολόκληρα δέν έγνώριζον ούδε τήν κατοικίαν του. Ότε κατά πρώ
τον έν έτει 1874 ένεφανίσθη είς τήν συνέλευσιν
τών Ιρλανδών, ή έντύπωσις ήν παρήγαγεν ήτο
ήτο χειριστή- έψιθύριζε διακεκομμένα; καί Ακαταλήπτους λέξεις. Διό καί ώνομάσθη ύπό τών
οπαδών του "τό σιωπηλόν μέλος” τής συνελεύσεως. Ό Πάρνελ όμιλεϊ καθαρώτατα τήν Αγ
γλικήν, ώς μαθητής Αγγλικού πανεπιστημίου,
τούτο δέν ήτο σύστασις αύτοΰ παρά τοΐς Ίρλανδοΐς, δθεν καί δτε κατά πρώτον έξετέθη ώς
βουλευτής, άπέτυχεν · έπέτυχε δέ μόνον μετά εν
έτος (1875) έν τή κομητεία Μήθ. Τήν τιμήν
δέ ταύτην ώφειλεν ούχί είς τά προσωπικά του
προτερήματα, Αλλά μάλλον είς τό γόητρον τών
προγόνων του, διότι καί ό πάππος του καί ό
προσπάππος του παρεκάθησαν έν τή βουλή τοΰ
Δουβλίνου. '0 πατήρ δέ τοΰ προσπάππου του
διετέλεσε καί ύπουργός έν Ιρλανδία δνομασθείς
ένεκα τοΰ έντίμουχαρακτήρός τοΰ ό "Ακέραιος”.
Είς τούτον ιδίως δφείλει ό τρισέγγονος, ό "σιω
πηλός” τήν έκλογήν αύτοΰ ώς βουλευτοΰ. Εύθύς
ή πρώτη αύτοΰ έμφάνισις έν τφ άγγλικφ κοινο
βούλιο) έδωκε τό σύνθημα εις νέαν πραγμάτων
φοράν. Μέχρι τοΰδε τά δύο μεγάλα κόμματα
έφαίνοντο Αγνοοΰντα τήν ΰπαρξιν τοΰ Ιρλανδι
κού κόμματος- ό Πάρνελ είναι ό δούς αύτφ ζωήν·
ό Πάρνελ είναι ό έφευρετής τής καταχθονίου
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μηχανής, ήτις ήτο ώρισμένη πρός ανατροπήν τοΰ
Αγγλικού κοινοβουλευτικού συστήματος - ό Πάρνελ
συνεννοήθη πρός τούτο μετά τίνος Βίγαρ καλού
μενου, έμπορου χοίρων. Ιδού πώς οι δυο σύμ
μαχοι έπεχείρησαν τούτο · ' Εσπέραν τινά, κατ’ ’ Α
πρίλιον 1875, ή βουλή συνεζήτει νομοσχέδιον
πρός περιστολήν τής Ιρλανδίας· ό Βίγαρ έζήτησε τόν λόγον καί ώμίλησεν έπί τέσσαρας δλας
ώρας, μέχρις ού ή πλειοψηφία τής βουλής, άποκαμοΰσα, έγκατέλιπε τήν αίθουσαν. Τότε ό Βιγαρ παρετήρησεν είς τόν πρόεδρον, δτι έν τοΐς
άκροατηρίοις εύρίσκοντο ξένοι, έν φ γνωστόν
είναι δτι αί συνεδριάσεις τοΰ Αγγλικού Κοινο
βουλίου δέν είναι δημόσιοι, καί αύτοί Ακόμη
οί δημοσιογράφοι γίνονται μόνον Ανεκτοί, και δτι
αρκεί ή παρατήρησις ένός βουλευτοΰ, δπως ό
πρόεδρος διατάξη τήν έκκένωσιν τών Ακροατη
ρίων. Τούτο έγένετο κατά τήν εσπέραν έκείνηνμεταξύ τών άποβληθέντων, ώς μή βουλευτών,
ήτο καί αύτός ό πρίγκηψ τής Ούαλλίας, ό διά
δοχος τοϋ ’Αγγλικού θρόνου. Οί βουλευταί δλοι
ώμολόγησαν έκ συμφώνου δτι ό Βίγαρ προσηνέχθη ώς Αληθής έμπορος χοίρων· άλλ’ ό Πάρ
νελ έκήρυξεν δτι ό Βίγαρ έπραξεν όρθότατα,
έπιμείνας νά έφαρμοσθή ό κανονισμός. ’Από τής
ήμέρας έκείνης έβεβαιώθη έν τφ άγγλικφ κοινοβουλίφ ή ΰπαρξις τρίτου κόμματος, τού Ιρλαν
δικού, ού ό Πάρνελ άνεκηρύχθη Αρχηγός. Έπί
δέκα δλα έτη αγωνίζεται ό Πάρνελ κατά τών
■Άγγλων· πόσον δέ έπιτυχώς, τούτο άποδεικνύει
ή διαγωγή τοΰ Γλάδστωνος κατά τούς τελευ
ταίους μήνας καί τό Αποτέλεσμα τών τελευταίων
έκλογών. Καί αύτοί Ακόμη οί άρνούμενοι είς
τούς Ιρλανδούς αύτόνομον διοίκησιν, όμολογοΰσιν δτι ή μερίς έχει ζωτικότητα· άς άπορριφθή
το νομοσχέδιον, άς άποσυρθή τής πολιτικής
σκηνής ό Γλάδστων, τό ιρλανδικόν ζήτημα δέν
θέλει έξαφανισθή Από τής Αγγλικής βουλής.

Τή πρωτοβουλία τής χήρας μητρός βασιλίσσης τής Βαυαρίας θέλει άνεγερθή έν τφ μέσφ
τής λίμνης Στάρεμβεργ μνημεΐον είς Ανάμνησιν
τοΰ φρικώδους θανάτου τοΰ βασιλέως Λουδοβί
κου Β'. καί τοΰ ιατρού Γοΰδδεν. Περί τοΰ εί
δους τοΰ μνημείου θέλουσι σκεφθή οί ειδήμονες·
τήν δαπάνην θέλει καταβάλλει ή βαυαρική Κυβέρνησις.

Άπεβίωσεν έσχάτως έν Παρισίοις ύπερογδοηκοντούτης ό καρδινάλιος αρχιεπίσκοπος τών II αρισίων Guibert, είς τών έξοχωτέρων γάλλων
κληρικών. Οί τρεις προκάτοχοι αύτοΰ Αρχιε
πίσκοποι Απέθανον θανάτφ βιαίφ, ό μέν έπί τών
οδοφραγμάτων, βπου μετέβη, δπως προτρέψη
τούς μαχομένους νά καταπαύσωσι τόν εμφύλιον
πόλεμον καί οπού προσεβλήθη ύπό σφαίρας, ό
δέ δολοφονηθείς έν τφ μητροπολιτικφ ναφ
τών Παρισίων ύπό φανατικού ίερέως, ό τρίτος
τέλος καταδικασθείς είς θάνατον ύπό τών Αν
ταρτών τών Παρισίων έν έτει 1871. Ότε δέ
έξελέγη ό Guibert Αρχιεπίσκοπος είς τών φίλων
του τφ παρέστησε τό επικίνδυνον τής Αποστολής.
"Εννοώ τόν κίνδυνον, Απεκρίθη ό ιεράρχης,
Αλλ’ ό πνευματικός ποιμήν οφείλει νά έργασθή
ύπέρ τού ποιμνίου Αψηφών παντα κίνδυνον.’
Όμοφώνως ό γαλλικός τύπος έξύμνησε τάς άρετάς τοΰ μεταστάντος αρχιεπισκόπου, δστις έδειχθη καθ’ απαντα αύτοΰ τόν βίον άξιος τής υψη
λής αύτοΰ Αποστολής. Διάδοχος αύτοΰ έξελέγη
ό Αρχιεπίσκοπος Richard, άνήρ λόγιος καί εμ
βριθής.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
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Πρόβλημα 462.

Αίνιγμα 459.

Μέ τό δλον μου σοί δίδω
'Ό,τι άν έπιθυμής ·
Μέ τό ήμισύ μου δμως
Μέρος μόνον εν τής γής.
Π. Κ. έν Πετρουπόλει.

*
*
*
*
*
*
*

* *

* *
* *
* *
*

* *

Άναπληρωθήτωσαν οί αστε
ρίσκοι διά γραμμάτων ούτως,
ώστε ν άναγινώσκωνται καΟέ* *
τως και όρψοντείως ες λέξεις,
* *
σημαίνουσαι ή μέν α'.) θεάν, ή
*
β'.) υίόν τού Διος και τής Ίοΰς,
κτισαντα πρδς τιμήν τής γυναικός του δμώνυμον αυτή πόλιν,
ή γ'.) ποταμόν τής Αοκρίδος, ή δ'.) πρώτον πρό
σωπον παρατατικού συνήθους ρήματος, ή ε'.) αν
τωνυμίαν, ή στ'.) μέρος σώματος· τδ ζ'.) είναι
στοιχεΐον αλφαβήτου.
* *
* *

*

Αίνιγμα 460.

Τής ύφηλίου είμί γέννημα, θρέμμα,
"Αμα δέ καί πολλών βροτών ένδιαφέρον θέμα·
Πατρική στοργή περιθάλπομαι ζών.
Πλήν φεΰ! τής κακεντρεχείας τών θνητών!
Γήν θαλεράν μου ηλικίαν άσπόνδως φθονοΰσι
Καί είς προβεβηκυίαν νά μ’ ίδωοιν έπιθυμοΰσιΚαί τότε οί'μοι! κατ’ έμοΰ άπλήστως έπιπίπτουσι
μανιωδώς,
Καί τά κεκμηκότα μέλη μου άποκόπτουσιν άνιλεώς,
Έν φ δέ τό κύριόν μου σώμα
Ό πανδαμάτωρ χρόνος κέκληται λυσαι,
Συ, άνθριυπε, έπί τών γηραιών μελών μου
Νά έντρυφήσης πονηρώς διανοείσαι.
”Ω τής άσπλάγχνου σου θηριωδίας,
Έπί τής ανίσχυρου καί νέκρας ήδη λείας!
Τά μέλη μου Απηνώς κατακερματίζεις
Καί είς τό παμφάγον πΰρ σατανικώς μέ προσ
πορίζεις.
Διαβολικήν άρύεσαι τροφήν
Από τήν νέαν μου μορφήν·
Καί δμως δέν μετανοείς. Πλήν έστι θεία δίκη!
θά σέ δικάση Έριννύς.
φόβητρον! ”Ω φρίκη!
‘Ολοκαύτωμα τού πυρός διηνεκώς ύπό σε δια
τελώ, θνητέ·
Τήν σάρκα μου χάνω, πλήν τδνομά μου
’Αθάνατον μένει καί ή ισχύς μου κρατύνεται
ο ' ·
επι σε.
Έκ τών σπλάγχνων τού πυρός Αναχωρών,
Πρός τ’ άτέρμονα πελάγη τών ούρανών,
Δαιμονίως έπί σοί καί τοΐς συγχρόνοις έπιδρώ,
Καί τήν ζωτικότητα τών όργάνων σου Αφαιρώ·
Κληρονομιά τών πατέρων σου είμαι προγονική.
Καί είς τούς Απογόνους σοο θα μείνω
’Επιδημία σατανική.
Μετά τόν θάνατόν μου καί διά τοΰ βίου μου
Το άωρον πέρας,
‘Γ1 θεία δίκη μ’ έδωκεν αιχμάλωτον
Είς τούς Ανθρώπους γέρας.
Άν θέλης νά μ’ έκδικηθής,
Τάς Ακρωτηριάσεις μή φοβηθήςΉ κεφαλή μου άν κοπή,
Κι’ ό ποΰς μου διπλασιασθή,
Τό δέ βάρος τών ποδών μου
Έπί τής κεφαλής μου τεθή,
“Απνους θά μείνω πάραυτα,
Κι’ ό νοΰς σου θέλει άπαλλαχθή.
Κ. Φτεροόδης έν Βιρ-σάμς (Αίγύπτον).

Αίνιγμα 461.

Έν τή θαλάσση άγονον
Μέ έρριψεν ή φύσιςΠλήν, "Ελλην, σέ έδίδαξα
Πώς τά δεσμά νά λύσης . . .
Εάν προσλάοω εν μικρόν
Μόνον, φίλε, στοιχεΐον,
’Άσημον τότε γίνομαι
Τοΰ χωρικού άγγεΐον.

Πρόβλημα 463.

Έπί λίθου έν έλληνική χώρα εύρέθη έπιγραφή έφθαρμένη, περιέχουσα κατά πάσαν πι
θανότητα στίχον τινά τής’Αντιγόνης του Σοφοκλέους· Τίς δ στίχος οΰτος;
ΠΟΛΛΑ............. ΝΑ . . . ΔΕΝ
. . . ΡΩΠΟΥ ΔΕΙΝ........................ ΑΕΙ.

ΛΥΣΕΙΣ.
Αίνιγματος 455.

Αινίγματος 454.

Σύμη.

Συ — μή — μύς.

Τό γράμμα Λ.

Αινίγματος 456.

Γεωπόνος — Πόνος — Ονος.
ΙΙροδλήματος 457.

Πολλοί στρατηγοί Καρίαν άπώλεσαν. 'Ηρόδοτος.

Ιίροολήματος 458.

Πελοπίδας ό Θηβαίος.

ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΝ.
Λογίφ καθηγητή κ. Κ. Φ. εις Πατάδιο»·. Ευχα
ρίστως έλάβομεν τήν ύμετέραν έπιστολήν καί σογχαίρομεν ύμϊν διά τήν έπιτυχίαν. Τοιοϋτοι λόγιοι αντι
πρόσωποι περιποιοϋσι πράγματι τιμήν είς τό έθνος
αύτών. Έλάβομεν διά τοϋ ταχυδρομείου τό άποσταλέν
τίμημα Ασφαλώς. — κ. Α. Λ. είς Γ«λ«Δοι·. Τό φι
λικόν υμών δελτίον έλάβομ&ν · λυπούμεθα δμως μή
ουνάμενοι νά σάς εύχαριστήσωμεν, καθότι τά άντικείμενα, περί ών ζητείτε πληροφορίας, είναι δλως έξαιρετικά και μεγάλης αξίας ένεκα τής καλλιτεχνικής
αύτών περιποιήσεως. Περί τών άλλων γενήσεται σκέψις. — κ. Ε. Δ. Ο. είς -ουΐζ. Έλάβομεν ασφαλώς
τό τίμημα, καί ένεγράψαμεν υμάς συνδρομητήν διά τό
Στ', έτος. Τά τεύχη, τά ποιητικά παραρτήματα καί
τό γραμμάτων τοϋ λαχείου τοΰ ‘Εσπέρου άποστέλλονται ύμϊν κατ’ αύτάς. Τό υπόλοιπον τοϋ έμβασθέντος μένει είς τήν διάθεσίν σας- ή γερμανική μάρκα
ίσοδυναμεϊ πρός φρ. 1.25 (χρ.). — κ. Ν. Β. είς Άλείάΐ'ΐϊρειαί’. ‘11 ύμετέρα έπιστολή έλήφθη καί θέλομεν
συμμορφωθή ευχαρίστως πρός τήν έπιθυμίαν σας. —
κ. Κ. Ν. είς Σιιΰρημ1. Τίμημα συνδρομών Στ', έτους
έλήφθη, καί άπεστάλησαν ήδη τά γραμμάτια τοϋ λα
χείου καί τά ποιητικά παραρτήματα διά τους νέους
συνδρομητάς. — κ. I. Κ. είς θεσσαλοΐ'ίκφ·. Τά περι
καλύμματα θέλουσιν άποσταλή αμα ληφθή τό αντί
τιμου αύτών' ένεγράψαμεν νέον συνδρομητήν. — κ.
1ί. Φ. είς 'AztSdritoiiar. Ευχαρίστως. — κ. S. 'Γ.
είς Κω»·σταΐ’τΐΓθΰ.τολι>’. Έλήφθη· τά πάντα θέλουσιν
άποσταλή ασφαλώς. — κ. Ν. Β. είς Bitrwji’. Τίμημα
ύμ. συνδρομής έλήφθη. Ε'/ει καλώς.

Διευθυντής καί έκδοτης·

έν ΛΕΙΨΙΑι.

Δρ. I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ

ELSTER-STR. 4ΐ·

Ν. Γ. Μουσσύρης έν Βερδιάνσκα.
Τύποις-

Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν ΛΕΙΨΙΑι.

Επειδή ό "Έσπερος”, έπιτυχώς διανύσας πέντε έτη άπό τής ίδρύσεως αύτοϋ, εισέρχεται ήδη εις τό ezrov αύτού
έτος, ή Διεύθυνσις αύτοΰ άπεφάσισεν όπως συστήση έφέτος ΛαχεΤου πρός όφελος των κκ. συνδρομητών τοΰ Εσπέρου,
σίτιζες τοσοΰτον εϋμενώς ύπεδέχθησαν αύτόν καθ’ δλον τό πενταετές τούτο διάστημα.
Ό αριθμός τών γραμματίων τού Λαχείου, τά όποια θέλουσι διανεμηθή δωριαν τοΐς κκ. συνδρομηταΐς άνά εν έκάστω,
δέν δύναται νά όρισθή από τοΰδε ακριβώς, διότι Θέλουσι συμπεριληφθή εις τούτον καί οί νέοι συνδρομηταΐ τοΰ έκτου
έτους- οί κληρωθησόμενοι όμως αριθμοί έσονται Stxa έν δλω, καί θέλουσι κερδίσει·
1) Πολυτελές Λεύκωμα σχήματος μεγάλου φύλλου, χρυσοδεδεμένον περιέχον 12 μεγάλας εικόνας γυναικείων καλλονών,
μετά σπανίας τέχνης έπεΕειργασμένας έν φωτοτυπία.
2) "Ετερον Λεύκωμα επίσης χρυσοδεδεμένον, περιέχον έν χαλκογραφίμ 24 θέας τών γραφικωτέρων μερών τής Ευρώπης
έπίσης άρίστης κατασκευής.
3) "Ολην τήν σειράν τοΰ "Έσπεροι,·”, ήτοι τούς τόμους A'. Β’. Γ'. Δ', καί Ε'. χρυσοδεδεμένους διά τού γνω
στού περικαλύμματος αύτών.
4) Θήκην χρυσόδετον, περιέχουσαν
εικόνας άνθοδεσμών έ£ άνθέων φυσικού μεγέθους, διά ζωηροτάτων χρωμάτων
κεχρωματισμένων, καί τούτο τόσον πιστώς, ώστε δύνανται αύται νά χρησιμεύσωσι καί ώς υποδείγματα ζωγραφικής.
5) 6) 7) Άνά ένα τόμον τού Έσπερον έπίσης χρυσοδεδεμένον. Τό έτος αύτού κατ’ έκλογήν τού κερδίζοντος.
8) Λεύκωμα Βοτανικής, πολυτελές καί κομψότατον, διά συλλογήν Εηρών άνθέων χρήσιμον. "Εκαστος πίναΕ αύτοΰ πε
ριέχει τά ιχνογραφήματα έ£ ή έπτά άνθέων φυσικού μεγέθους, μετά τών ονομάτων αύτών λατινιστί καί γερμανιστί. Μέθοδος διδακτικωτάτη διά τούς καταγινομένους εις συλλογάς άνθέων.
9) Περιήγησιν τής ‘Ελλάδος, βιβλίον κομψώς δεδεμένον καί μετά εικόνων. Καί
10) "Ολην τήν σειράν τών περικαλυμμάτων τοΰ “‘Εσπέρου’’ από τοΰ Α'.—Ε’. τόμου.

Τό Λαχεΐον τούτο, τοΰ όποιου ή κλήρωσις θέλει γίνει ένώπιον έπιτροπής έν Λειψία τή 1/13 Αύγούστου 1886, συμμετέχουσιν αύτοδικαίως οί μέχρι 15/27 Ιουλίου 1886 καταβαλόντες τήν έτησίαν αύτών συνδρομήν, τά δέ γραμμάτια τοΰ
Λαχείου, κατά τό κάτωθι σχέδιον, θέλουσιν άποσταλή αύτοΐς άσφαλώς πρό τής έκκυβεύσεως.
Διό παρακαλούνται οί κατά τόπους κκ. άνταποκριταί τού ‘Εσπέρου νά έμβάσωσιν έμπροδε'σρως τάς καταβληθείσας
αύτοΐς συνδρομάς, όπως μή προκύψωσι βραδύτητες καί γεννηθώσι παράπονα, καθότι ή Διεύθυνσις, αν δέν λάβη έν Λειψία
τό τίμημα τών συνδρομών, εις ούδένα άνείαιρέτως θέλει άποστείλει γραμμάτιον.
Ό όρος τής καταβολής τής συνδρομής έτέθη, διότι πλεΐστοι μέν τών κκ. συνδρομητών, συμμορφούμενοι πρός τό
πρόγραμμα τοΰ "Εσπέρου”, έχουσι τήν εύγενή προθυμίαν νά καταβάλλωσι τήν συνδρομήν των άμα τή ένάρΕει τοΰ έτουςύπάρχουσιν όμως καί συνδρομηταΐ τινες υπέρ τό δέον βραδύνοντες, καί έπομένως δέν είναι δίκαιον νά μετέχωσιν ουτοι
τών αύτών ώφελημάτων μετά τών άλλων, τών διευκολυνόντων τήν υπηρεσίαν τής Διευθύνσεως.

□

□
ΛΑΧΕΙΟΝ ΤΟΥ* ΕΣΠΕΡΟΥ*
ΕΚΚΥΒΕΥΘΗΣΟΜΕΝΟΝ ΤΗι 1/13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1886 ΕΝΩΠΙΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝ ΛΕΙΨΙΑι.

Οροι τοΰ Λαχείου ·

Συμμετέχουσιν αύτοΰ πάντες οί Κύριοι συνδρομηταΐ, οί μέχρι τής 15,27 Ιουλίου τρέχ. έτους καταβαλόντες τήν έτησίαν αύτών συνδρομήν.
Ή Διεύθυνσις τοθ ‘Εσπέρου δέν θεωρεί γενομένην τήν καταβολήν τής συνδρομής, είμή άφ’ ο& έμβασθή αϋτη έν Λειψίιμ
Τά γραμμάτια θέλουσιν άποσταλή δωρεάν άμα τή λήψει τοθ τιμήματος τής έτησίας συνδρομής.
01 δέκα κληρωθησόμενοι άριθμοί κερδίσουσι κατά τήν έϊής τάίιν ή
Άρ. α’.
- β'.

Τήν σειράν τών τόμων Α'. Β'. Γ'. Δ'. Ε'. τοΰ ‘Εσπέρου χρυσοδέτων.
Λεύκωμα τών καλλονών έν φωτοτυπικαΐς είκόσιν.

-

γ'. Λεύκωμα τών ώραίων τοποθεσιών έν χαλκογραφία.
δ’, ε'. στ'. Άνά ένα τόμον τοΰ ‘Εσπέρου κατ’ έκλογήν.

-

Ζ'.
η'.
θ'.
Γ.

Θήκην μετά 6 είκόνων άνθέων ποικιλοχρόων.
Λεύκωμα Βοτανικής.
Περιήγησιν τής ‘Ελλάδος.
Τά περικαλύμματα τού ‘Εσπέρου τών έτών A'.—Ε’.

Απαντα τά κέρδη θέλουσιν άποσταλή έλεύθερα ταχυδρομικών τελών, οΐ δέ κερδίσαντες άριθμοί θέλουσι δημοσιευθή διά τοΰ ‘Εσπέρου.
Έν Λειψίμ 15,27 ’Απριλίου 1886.

11 ΔΙΕΤΘΤΝΣΙΣ.
U

ΐ

3J

