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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.
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ανατολική Έχχλησία ύπύ τοΰ * Αρχιμανδρίτου Κ. Καλόχυμη. (Συνέχεια.) — Αί τελει·- 
ταΐαι στίγμα! τον μουσουργοί· Chopin. — ‘Ο ‘Ερμής. — ‘0 κόλπος τοδ Ναίρου ίν 
Νορβηγία. — " Arm χαΐ Φλώρος, η ό Πΰρχος τής Πέτρας. ‘Τπό θεοδώρου Γ. Όρ-

φανΐδοι. — Ό αΐ-τοχράτωρ 'Ai.tgiog. 'Ιστορικοί διήγημα ύπύ Ί. II. (Συνέχεια) — 
‘1’ωσσιχά ταχυδρομεία. — ‘Η γενναία δωρεά τοΰ δουκός’ τής Ώμάλ);ς. — Διάφορα. — 
Αινίγματα Χαΐ λύσεις.

ΕΙΚΟΝΕΣ.
‘Η πλατεία τοΰ Συντάγματος έν ’Αβήναις. — Αί τελευταΐαι στίγμα! τοΰ μου

σουργού Chopin. — ‘Ο ‘Ερμής. — ·ο κόλπος τοΰ Ναίρου έν Νορβηγία. — Ψωσσίχόν 
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Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ.

Μετά είζόνος, δρα σελ. 161.)

S
TAN άνεοχόμενοι τήν όδόν Έρμου έν 
’Αθήναις, τήν μεγάλην ταύτην τής Έλ
ληνικής πρωτευούσης άρτηρίαν, διευθυ- 

νόμεθα προς τά βασιλικά ανάκτορα, διασχίζομεν 
εύρεϊαν πλατείαν όλίγον ανωφερή, ήτις άπό τοΰ 
έτους 1843 έκλήθη Πλατεία τοΰ Συντάγμα
τος, διότι έν αύτή συνηθροίσθη τήν νύκτα τής γ’.
Σεπτεμβρίου τοΰ έτους έκείνου ό λαός καί ό 
στρατός τής πρωτευούσης, όπως άπαιτήσωσι παρά 
τοΰ τότε βασιλέως Όθωνος τήν υπογραφήν τοΰ
συνταγματικού πολιτεύματος. Ή πλατεία αύτη, 
γνωστή παντι τάς ’Αθήνας έπισκεπτομένω, έμει- 
νεν έκτοτε ιστορική, καίτοι μεταβαλλοΰσα κατά 
τι όψιν, διότι έν έτει 1843 δέν έκοσμεΐτο είσέτι 
ύπο τοΰ ώραίου κήπου, δστις διασχίζει τήν 
μονότονον αύτής έκτασιν. Έν έτει 1846 ήρ- 
ξαντο αί έργασίαι προς ιδρυσιν τοΰ κήπου, άλλά 
το έδαφος ήτο βραχώδες καί έπί μήνας ολο
κλήρους ή πυρΐτις έδέησε νά διαρρήξη τούς 
σκληρούς βράχους, τούς τήν έπιφάνειαν αύτοΰ 
κατέχοντας. Σήμερον ή δψις τής πλατείας είναι 
πράγματι μαγευτική, διότι ού μόνον ό κήπος 
καλώς διατηρούμενος καί έχων έν τω μέσφ 
κομψόν άναβρυτήριον κοσμεί δεόντως τόν πρό
τών ανακτόρων χώρον, άλλά καί μεγαλοπρεπείς 
άνηγέρβησαν περί αύτήν οίκοδομαί, τά καλλίτερα 
τών ’.Αθηνών ξενοδοχεία καί ιδιωτικά μέγαρα 
πλουσίων πολιτών. Εκατέρωθεν τής πλατείας 
άνέρχονται πρός τά ανάκτορα δύο εύρεΐαι λεω
φόροι περικοσμούμεναι διά πυκνής δενοροστοι- 
χίας- ή άριστερά τών δύο τούτων λεωφόρων 
διερχομένη έμπροσθεν τοΰ ξενοδοχείου τής μεγά
λης Βρετανίας συνέχεται πρός τήν λεωφόρον 
Κηφισίας, περιεχούσης καί ταύτης πολυτελή 
μέγαρα, ή δέ δεξιά, διερχομένη έμπροσθεν τοΰ 
ξενοδοχείου τών Ξένων συνέχεται πρός τήν λεω
φόρον’Αμαλίας, τήν πρός τάς στήλας τοΰ ’Ολυμ
πίου Διός, τόν άγαπητόν τών ’Αθηναίων περί
πατον, άγουσαν. Διά τοΰ ίδρυθέντος κήπου 
διεσπάσθη κάπως καί ή άκομψος καί μονότονος 
τών βασιλικών άνακτόρων κυρία πρόσοψις, καθω- 
ραισθη δέ καί ή δλη πλατεία, ήτις, περί τό 
έσπέρας μάλιστα, εύχάριστον παρέχει τήν άνα- 
ψυχήν. Έν μέσφ τής πλατείας έστήθη κομψή 
έξέδρα, έφ’ ής παιανίζει πολλάκις, τής έβδομά-
δος ή τής φρουράς μουσική, συγκαλοΰσα έκεΐ 
πλήθος πολύ άκροατών, καθότι οί "Ελληνες, 
καίτοι μή πολύ άσχολούμενοι μέ τήν μουσικήν 
είναι δμως φίλοι ένθερμοι τής μουσικής, καί 
πάσης δράττονται εύκαιρίας δπως άκροασθώσιν 
αύτής. Έκτος δέ τούτου ή πλατεία τοΰ Συν
τάγματος είναι καί ό γνώμων, τό βαρόμετρον 
ούτως είπεΐν, τής καταστάσεως τής πολιτικής 
άτμοσφαίρας. Έν ήμέραις ύπουργικής κρίσεως 
ή σοβαρών τινων άποφάσεων ή πλατεία πλη- 
ροΰται διαφόρων όμίλων φιλοπραγμόνων, τών 
μέν συζητούντων, τών δέ καί ύπό απλής περι
έργειας ώθουμένων. Πολλάς διαδηλώσεις, καί 
ταραχώδεις καί ειρηνικός, ειδεν ή Πλατεία αυτή 
τών ’Αθηνών, άλλά καί πολλάς ένθουσιώδεις 
καί έθνικάς τελετάς καί πανηγύρεις, καί έν γένει 
αν ή πλατεία ήδύνατο νά κράτηση κάλαμον 
ήθελεν άφηγηθή ήμΐν πιστώς τήν ιστορίαν τής 

Ελλάδος τής τελευταίας πεντηκονταετίας, διότι 
ούδέν συνέβη δπερ νά μή λάβη άπήχησιν έν 
αύτή. Εύχής έργον θά ήτο ν’ άπεφασίζετο έπί 
τέλους καί ή χάραξις τής μεγάλης όδοΰ, ήτις 
άπό τής πλατείας θά διευθύνεται πρός τόν ναόν 
τής Μητροπόλεως- διά τής όδοΰ ταύτης, ήτις 
πρό πολλών ήδη έτών έσχεδιάσθη, θά ήνοίγετο 
και άλλα μεγάλη άρτηρία τών’Αθηνών καί θά 
άπέκτα ή πρωτεύουσα ήμών νέον καλλωπισμόν. 
’Ανάγκη άπόλυτος είναι, οί δημοτικοί ήμών 
άρχοντες νά έπιστήσωσι τήν προσοχήν των είς 
διακόσμισιν τής πόλεως τών Αθηνών, ήτις ούτω 
θά καταστή έν βραχεΐ τερπνότατη χειμερινή 
διαμονή ού μόνον διά τούς άπανταχοΰ ομογενείς 
άλλά καί διά τούς ξένους, οιτινες δέν έχουσι 
λόγους ικανούς πρός θαυμασμόν τοΰ ώραίου κλί
ματος καί τοΰ καθαρού τής ’Αττικής ούρανοΰ.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΤΕΡΩΝ

ΤΗΣ ΕΩΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ.

Ό σεβασμιώτατος πρώην αρχιεπίσκοπος Πατριόν 
καί λόγιος καθηγητής έν τιρ Πανεπιστημίψ 'Αθηνών 
Κύριος Νικηφόρος Κολογεράς άπέοτειλεν ήμΐν 
τήν κάτωθι σπουδαιοτάτην διατριβήν, ήν άσμενοι κατα- 
χωρίζομεν έν τώ “Έσπίρφ", άντιγραφεΐβαν έκ κώδικος 
χειρογράφου, εύρισκομένου έν τώ κατά τόν Άθω ϊεριρ 
μοναστηρίω τοΰ 'Αγίου Παντελεήμονος.

Σ. τ. Δ.

Τοΰ τιμιωτάτου καί λογιωτάτου κυρίου Χουρ- 
μουζίου τοΰ Κωνσταντινουπολίτου σύνοψις τών 
πάλαι έπισημοτέρων τής Έώας Γυμνασίων τω 

φίλων μοι άρίστφ κυρίφ ’Αθανασίφ Σκιαδα 
τφ κεφαληναίφ.

Ηδη τών οδοιπορικών άναθεΐσι καμάτων, 
καπι τήν αδομένην έπί σοφία τών Παταβίνων 
πόλιν τάς διατριβάς ποιουμένοις, καί σφάς άνα- 
λαμβάνουσι, φίλτρου άνάμεστος άκραιφνοΰς επι
στολή έγκεχείρισται, ή μετά τής ήδονής άτεχνώς 
ού μέτριον ήμΐν άλγος προσετρίψατο, τέρψασα 
δηλονότι διά τήν τών πάλαι ηύγμένων τε καί 
ελπισθέντων άπόβασιν, άνιάσασα δέ τφ μή πρός 
άξίαν έν τφ παρόντι οΐους τε γενέσθαι έξυπηρε- 
τήσαι φιλικφ καθήκοντι, άλλοις τέως προυρ- 
γιαιτέροις προσανέχοντας. Καίτοι ούν διακεί- 
μενοι ούτωσί, άλλως τε καί δυσχερεστέρου δντος, 
ου ημάς ήξίωσας, καί μακροτέρας δεομένου φρον- 
τίδος, δπως μή μέντοι δκνφ καί άφραδίοισι 
νόστο εΐκειν καθ’ "Ομηρον ύποληφθείημεν, άπα- 
ραμύθητα παντάπασι τά τής αίτήσεως παριδεΐν 
ούκ ήνεσχόμεθα. Άνθ’ δτου άφοσιώσεώς τίνος 
ενεκα, έξ ών ή μνήμη άνεξίτηλα διασώσασα ύπέ- 
βαλε συνοπτικώς τόγε νΰν έχον περί τών έπι
σημοτέρων έώων Φροντιστηρίων έν τφδε πραγμα- 
τευσάμενοι τφ φιλοπονήματι, έν τω περί ιερών 
συγγραφέων τελεώτερον, θεού ξυνεφαπτομένου, 
διαλήψασθαι πειρασώμεθα.

Ερρωσθω.

Έν [Ιαταβίφ ,αψια'.

θαργηλιώνος μεσοΰντος.

ΟΤΙ ΤΕΤΤΑΡΑ ΗΝ ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΟΤΕΡΑ ΤΗΣ ΕΩΑΣ 

ΓΥΜΝΑΣΙΑ.

Ιών θύραθεν μαθημάτων ρητορική μάλιστα, 
φιλοσοφία, άστρολογία τε καί γεωμετρία παΐδες 
Ελλήνων έχαιρον, ού μήν δέ καί ιατρικής δλι- 

γώρως είχον, τήν άναγκαιότητα τής τέχνης έν 
τφ βίφ μεγάλα είδότες χοησιμεύουσαν. ’Ένθεν τοι 
καί γυμνάσια τούτων δημοσία προύβέβλητο, καί 
οι έντριβεΐς τών καθηγητών μεγάλαις έπιδόσεσι 
μεταπεμπόμενοι τήν νεολαίαν έξεπαίδευον- οι 
ατέλειαν παντελή καί άλειτουργησίαν ξυγχωρη- 
θέντες, ούκ εύάριθμοι ξυνέρρεον, άλλοι άλλην 
έπιστήμην ένστησάμενοι. Τέτταρα μέντοι ταΰτα 
μακρω προύχει τών άλλων, καί δι’ αίδοΰς τοΐς 
πάσιν ήγετο. Τό έν Καισαρεία δηλονότι τής 
Παλαιστίνης, ’Αλεξανδρεία, Κωνσταντινουπόλει, 
και τό κορυφαίου πάντων τό έν ’Αθήναις- άπερ 
δσφ λόγων διδασκαλία, καί φιλοσοφίφ τών λοι
πών ύπερίδρυτο, τοσούτφ δήπου κάντοΐς φοι- 
τώσι διέφερε, κρείττφ σχεδόν άριθμοΰ ούσιν, 
οιονεί γάρ βασιλίς έτύγχανεν ούσα πρός τ’ άλλα 
ή κλεινή αύτη τετρακτύς τών φροντιστηρίων, 
τοΐς λοιποΐς τά χρησιμεύοντα βραβεύουσα, καί 
δελφικούς τρίπους τοΐς χρωμένοις προσφόρως 
χρησμοδοτουμένη· ήν Έλικώνα τις καί μουσών 
θρόνον καλώς όνομάσειεν, δταν άπίδη λέγω πρός 
τούς Πλάτωνας έκείνους, καί Άριστοτέλεις, τά 
τής φύσεως έξακριβώσαντας όργια, δτε Δημο- 
σθένεις έκείνους, καί Κικέρωνας ένωτόσοιτο τή 
δυνάμει τοΰ λόγου, κατά τόν κορυφαΐον έν αύ- 
λαΐς Τιμόθεον, στρατόν οπλίζοντας, τοΐς πολε- 
μίοις συμβάλλοντας, καί βασιλέων δφρήν αύτή 
τιάρφ καταγωνιζομένους. Έώ δέ τούς ποιμε- 
νάρχας τής έκκλησίας, οί τφ θώρακι, καί τή 
άσπίδι τής φιλοσοφίας τάς πολύπλοκους τών 
άντιξόων ύδρας ϊσας ύσμίνη, τό τοΰ λόγου, κα
τέστησαν, ταύτης γάρ τής παλαίστρας έτύγχανον 
βσοι σοφίας περιουσία, ύπέρ εύσεβείας σφάς 
άντεπεξαγόντες, τόν πάντα αιώνα καταπεπλή- 
χασιν. Ούδέ πρότερός τις σοφοΐς έγίγνετο έν- 
αρίθμιος, μή τήν τετράδα ταυτηνί τών γυμνα
σίων παραμειψάμενος, καί έπί μακρόν τοΐς έν
ταΰθα σοφοΐς συγγενόμενος, ών τή διαίτη τό 
έπώνυμον τής σοφίας προσηκόντως άπεφέρετο.

ΟΠΟΙΑι ΤΑΞΕΙ ΧΡΗΣΘΑΙ ΕΔΕΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 
ΕΝ ΤΟΙΣ ΡΗΘΕΙΣΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΙΣ.

Ούκ ένήν δ’ άπλώς βαδίζειν οίς άν βούλοιτο 
έκαστος γυμνασίοις, λόγφ δέ τινι, καί τάξει 
χρηστέον έδόκει, διόπερ οί πόρρω παιδείας έλά- 
σαι φιλοτιμούμενοι, άποχρώντως ήδη έν τοΐς 
κατά γραμματικήν οίκοι έγγυμνασθέντες παιδεύ- 
μασι, καί πρός ρητορικήν τε, καί φιλοσοφίαν 
σφάς συσκευάσαντες, πρώτον άπό τής πατρίδος 
τήν Καισαρείαν τής Παλαιστίνης έποιοΰντο κατά
λυμα, εκεισε δηλονότι τήν τών λόγων βαλβίδα 
άναρρήξαντες, ή δήτα τούς καταλύοντας παρ' αύ
τή τόν ρήτορα λόγον έξ άτελείας έκπαιδεύουσα, 
άμα δε καί φιλοσόφων, άκρφ, φασί, τώ δακτύλω, 
λόγων μεταδιδοΰσα, τή ’ Αλεξανδρέων παρέπεμπε, 
ήπερ οιονεί τινι φιλοσοφίας γνώμονι τό τής 
έκαστου φύσεως έπικλ'.νές κατοπτεύσασα, τώ 
μέν τήν περί τά μετέωρα προύθέσθαι έπιστήμην 
ύπετίθετο, τφ δέ προσφήναι παρήνει τφ Εύκλείδη, 
καί τόν μέν ένησχόλει τή ποιήσει, τόν δ’ Ίπ- 
ποκρατει, και Γαληνφ προσεκτέον είναι παρώ- 

τρυνε, καί συλλήβδην πρύς δ έκαστος έπεφύκει, 
τοΰτο δήπου πονητέον έδόκει βέλτιον, μή τής 
ιπποσύνης, καί τής ώδής άμάρτωσι, φησίν ή 
ποίησίί· ΤΪΙ τί<ς φύσεο)ί Ρ'-"ϊι έκαστος χρη- 
σάμενοι, κακείνοις ένασκηθέντες τοΐς μαθήμασιν, 
οίς παρά τών παιδευόντων έπεμερίσθησαν. τή 
Κωνσταντίνου, άνθούση άκμήν έπί σοφία, άμέσως 
έπεδήμουν, τελεωτέρας ένεκα παιδεύσεως, ής 
μετεσχηκότες, έπί τήν βασιλίδα σοφίας άπάσης, 
ώσπερ τι κέντρον έπείγοντο, τήν κλεινήν φημι, 
τών ’Αθηναίων πόλιν, ήπερ όμιλήσαντες, καί 
τών ών έγλέχετο έκαστος άπολαύσαντες, τών 
σφετέρων πόνων εύτυχές έποιοΰντο πέρας- ού 
παντός μέντοι ήν ό ές ’Αθήνας πλοΰς, ώσπερ 
ούδ’ έν Κορίνθφ φησίν ή παροιμία, άλλ’ ών τό 
συνειδός πρός τό εντελές σχεδόν γενέσθαι ύπε
τίθετο ■ μαρτυρεί δέ τοΐς λεγομένοις ή τών θεο- 
λογούντων άκρότης, Γρηγόριος, καί ή σάλπιγξ 
τής Έκκλησίας, Βασίλειος, οί τήν τετράδα τών 
γυμνασίων παραμειψάμενοι, καί καθηγεμόνες 
άμφιδέξιοι άναπεφηνότες φιλοσοφίας άμα, καί 
θεολογίας κλέος ήνέγκατο.

"Περί τών τότε αιρέσεων τής φιλοσοφίας 
ού παντάπασι, δ’ οίμαι, άπο σκοπού εσεσθαι, 
εί καί τάς αιρέσεις τών κατ’ έκεΐνο καιρού φι- 
λοσοφησάντων έν βραχεΐ ύπομνησαίμεθα. 1 ών 
πυθαγορείων τοίνην, τών άπό τής στοάς, καί τών 
έπικουρείων αί αιρέσεις ούκ ήν μέν ές τό πριν 
άνθοΰσαι· λείψανα μέντοι τής έκείνων φιλοσοφίας 
ού μάλλον άποδεκτέα, ή έπίμωμα περιεφέρετο- 
Πλάτων μέντοι, καί ’Αριστοτέλης σεβάσμιοι έτύγ
χανον τοΐς πάσι, καί διά πλείστης όσης τιμής 
ήγοντο, οΐ τφ ύψηλφ, καί μονονουχί θείφ τής 
σφών φιλοσοφίας έραστάς πάνυ τοι πολλούς ξυνε- 
φείλκοντο · τοΐς μέν ούν αύτών έκ τής τών μα
καρίων έκείνων άνδρών ομιλίας, ές τήν πρώτην, 
καί άληθή άνάγεσθαι φιλοσοφίαν, τοΐς δέ κακώς 
παρ’ αύτοΐς καταλύουσιν ές τον άθέμιτον τών 
μάγων πλάνον άθλίως έκκυλίεσθαι ξυνέβαινεν. 
Έ1 καί Ίουλιανός ό άποστάτης νέον ήδη άγων 
έτος 'υποκλαπείς, καί έμπλήκτως αύτή προσενε- 
χθείς, μετά τήν τής χλαμύδος άνοβολήν τό τοΰ 
Χριστού λήϊον δυσσεβώς έπιφλέξας προτεθύμηται- 
οσοι δ’ είχον δευσοποιώς τά προς εύσέβειαν, καί 
άνέκπλυντος αύτοΐς ό θείος φόβος έντέτηκεν, 
χαίρειν είπόντες τφ Πυθαγόρου λήρφ, καί τόν 
Επίκουρον αύτοΐς άτόμοις παρωσάμενοι, Πλάτωνι 
καί Άριστοτέλει τόν νοΰν προσεΐχον, καί τή έπι- 
στημονική άνάγκη, ού μόνον σφάς, άλλά τούς 
πλείω τών άκουόντων πρύς παραδοχήν τής Ίεράς 
φιλοσοφίας ένθέως άνέπειθον. Αηρείζων (ίσ. λη- 
ρείτωσαν) τοίνυν δσοι νωθεία φύσεως καί ραστώνη, 
τών θύραθεν άποτευξάμενοι μαθημάτων, πολλούς 
αύτή άναίδην τούς μώμους προσεπιτρίβουσιν, 
άσεβείας μητέρα, καί πολλών άλλων κακών άρ- 
χιτέκτονα τήν τούτων περίνοιαν προσαγορεύοντες- 
δέον μάλλον άποδέχεσθαι καί τεθηπέναι, τήν 
τούς άτενεΐς τών νόων άλεκτφ τω τρόπφ προς 
τό εύσεβές ύποκλέπτειν δεξιών (ΐσ. δεςιώς) εχου- 
σαν, ή ούκ άγενή ζωγρείαν οί ήγεμόνες τής έκ
κλησίας τφ Χριστώ προσαγηόχασι, καί άγέρωχον 
νίκην κατά τών αίρετιζόντων άνελόμενοι, τούς 
θριάμβους ές τό τής άθανασίας καπιτώλιον άνα- 
γεγράφασι. Καί δρα μοι έώων τε, καί εσπεριών 
θεολόγων, τόν θίασον, οΐ διαλεκτικώς μάλα τήν 
αλήθειαν έξακριβώσαντες, τό τής πίστεως άναμ- 
φίλεκτον έκτεΰθεν παρέσχοντο · είδέ τις κακώς, 
ή έδει τή θύραθεν έγκύψας φιλοσοφία, έν τοΐς 
περί πι*τεως  νεναυάγηκε. (Οίοί είσιν Άρειοι 
εκείνοι, καί Σαβέλλιοι, καί το λοιπών τών έξα- 
γίστων στίφος, ους ή Πλατωνική τριάς τών θεών 
δυσσεβώς έκληφθεΐσα, άνομοιότητα τής θείας 
φύσεως κατηγορεΐν άναπέπεικεν) ού παρά τούτο 
άποστατέον δλως τών θύραθεν μαθημάτων, άλλ’ έ- 
σκεμμένως τόν ένόντα νοΰν άνιμήσασι, καί ίσα 

δούλη έκείνοις πρύς δέσποιναν τήν ήμετέραν 
χρησαμένοις φιλοσοφίαν, τής άληθείας επιβόλους 
γενέσθαι ήκιστ άμφισβητητέον.

ΟΠΟΙΑι ΤΑΞΕΙ ΕΝ ΤΟΙΣ ΙΕΡΟΙΣ ΕΧΡΩΝΤΟ
ΜΑΘΗΜΑΣΙΝ.

Τριττόν είδος τής ίεράς φιλοσοφίας τηνικαΰτα 
έν ϊσοις τοΐς γυμνασίοις διέπρεπεν, α μετιτέον 
έδόκει τοΐς φιλολόγοις, καί μάλισθ’ οίς έρως 
τών ιερών μετελθεΐν βίον έτύγχανε. Κατήχησις, 
άνάπτυξις τών θείων Γραφών καί ζητημάτων 
θεολογικών μετά θεωρημάτων πολλών και θαυ
μάσιων διασάφησις. Τω μέν ούν πρώτψ τα τής 
πίστεως έμυοΰντο οί παΐδες εύσεβών τε παραγ
γελμάτων καί έθών έν περινοία έγίγνοντο, άπλού- 
στερον μέν τοι καί έπιπολαιότερον · ατε τής 
άκριβεστέρας διδασκαλίας ού μεΐον βλάβην, ή 
ωφέλειαν έπάγειν φιλούσης, οίς κατά τό σκεύος 
τής εκλογής γάλα προσιστέον βέλτιον, ή στερω- 
τέρας μεταδοτέον τροφής- ού καί γυμνάσια 
προυκειτο δημοσία, καί οίς άν είη βουλομένοις 
προίκα έξήν φοιτάν, καί τόν λόγον κατηχήσθαι 
τής άληθείας, οίον δήπου καί τφ θείφ Μάρκφ 
έν’Αλεξάνδρειά διά φροντίδος έγένετο, καί σοφών 
άνδρών κάτω τοΰ χρόνου γενομένων έπιμελειφ, 
είς πνευματικήν ήλασε τελειότητα- ήδη δ’ άρρα- 
γεΐς τάς τής πίστεως κρηπίδας έν τοΐς προλη- 
φθεΐσι γυμνασίοις οί νέοι καταβαλόντες ού δευ
τέρου ήπτοντο μαθήματος, ο περί τήν άνάπτυξιν 
καί σαφήνειαν τών θείων ένησχολεΐτο I ραφών, 
αίς χρόνον ού μικρόν όμιλήσαντες, καί οίον τήν 
γραφικήν μελέτην καί διάνοιαν έξευμαρίσαντες, 
πρός τό τρίτον καί τελευταϊον σφάς μετήγον 
γυμνάσιον, έν φ ύψηλοτέρων θεωρημάτων και 
ζητημάτων ήν άνάπτυξις, περί θεού δηλονότι, 
θείων άποτελεσμάτων καί τών λοιπών, δσα τω 
μέρει έκείνφ συγγενή τής φιλοσοφίας, δ σοφία, 
ή θεολογία προστηγύρευται.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙ ΚΑΙ ΝΥΝ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ.

Ούδέν σχεδόν τής νΰν θεολογίας πρός τήν 
πάλαι το διάφορον ΰποφαίνεται. Καί γαρ τοΐς 
μέν πάλαι θεολογοΰσιν κατά τόν έκ Ναζιανζοΰ 
φωστήρα "ού περί άλλου τίνος ό λόγος έγίγνετο, 
ή δηλονότι περί κόσμων ή κόσμου, ύλης, ψυχής, 
περί νοΰ καί τών νοερών φύσεων, βελτιόνων τε 
καί χειρόνων, περί προνοίας, περί τής πρώτης 
τοΰ άνθρώπου συστάσεως καί άναπλάσεως, περί 
τών τύπων άληθείας, καί δευτέρας τοΰ Χριστού 
παρουσίας, περί σαοκώσεως, καί πάθους, καί 
άναλύσεως, περί άναστάσεως, τέλους, κρισεως, 
καί άνταποδόσεως, καί, το κεφάλαιον, περί τής 
μακαρίας Τριάδος (έν τφ άπολογητικφ”. Ταυτά 
δέ καί τοΐς νΰν θεολογοΰσι προτείνεται, άνα- 
πτύσσεται, καί παραδίδοται- ούκ άσύμφωνος άρα 
τή παλαια ή έφ’ ήμάς θεολογία, είμή τις τύν 
τής διδασκαλίας τρόπον διαφοράν ΰπολάβοι, 
άτε τοΐς μέν πάλαι άπολύτφ, καί οίον συγκεχυ- 
μένφ τινι τρόπιμ άναπτύσσεται (ίσ. πτύσσεσθαι) 
τά τής θεολογίας παρείληπται, τοΐς δέ νΰν όδφ 
καί λόγφ προϊέναι, καί ραδιωτέρα τινι μεθόδφ 
διευκρινεΐσθαι έγνωσται- κάνταΰθα μέν κομψό- 
τερον τοΐς πάλαι, άποδεικτικώτερον δέ τούτοις, 
τοΐς νεωτέροις πεφρόντισται, καί δρα μοι τά Βα
σιλείου, καί Γρηγορίου συγγράμματα, καί τάς 
τών λοιπών παλαιών περί θεού διδασκαλίας, καί 
γλαφυράς ερμηνείας, άς θεωρήμασι καί ζητήμασι 
διατρανοΰν φιλοΰσιν οί νεώτεροι- ώς ούν έφθη- 
μεν εΐρηκότες, ή τών πάλαι, καί νΰν θεολογία 
έν τφ τρόπφ τοΰ διδάσκειν, ού τοΐς άντικειμε- 
νοις το διάφορον έκληρώσατο-

'"Ότι, τρίτον είδος αίρέσεως έκ τοΰ τρί
του τών μαθημάτων μέρους άνέκυψε.

Τοΐς περί τό ΰψηλότερον διατρίβουσι τής θεολο
γίας, δ περί Τριάδος δηλονότι πραγματεύεται, 
καί τήν τών θεολόγων έπωνυμίαν πληρωσαμέ- 
νοις, τριττόν είδος δυσσεβείας άπηντηκός φαίνε
ται, άπερ ό Ναζιανζηνός καλώς, νόσους άποκαλεΐ 
θεολογίας- άθεΐα, Ιουδαϊσμός, καί πολυθεία. 
Σαβέλλιος τοίνην όλίβως τάληθοΰς έαυτόν δια- 
σφήλας, καί τριωνυμίαν κενήν έν τοΐς θείοις 
φρυαξάμενος, είς άθείαν παντελή έκβεβίασται. 
Τφ δ’ ’Αρείφ εις άλλοτρίαν τόν υίόν έπισπών τι 
φύσιν, καί τοιαύταις έμματαιάζοντι λέσχαις, είς 
’Ιουδαϊκήν έκτραχηλισθήναι πτωχείαν ξυμβέ- 
βηκε. Γρίτον δέ δυσσεβησάντων είδος ύπάρξαι 
μέν άναμφίρριστον, ής τούς προστάτας άγνοοΰν- 
τες, τούτΐ μόνον μετά τοΰ θεολόγου φαμέν, δτι 
άναρχα νομίζοντες τόν υίόν, καί τό Πνεύμα, είς 
μέθην πολυθέίας σαφή εκπεπτώκασι.

"Περί τών τότε όρθοδόξων, καί αιρετικών 
συγγραφέων."

Διά μακρών περί τών άκμασάντων έν τή έώφ 
συγγραφέων έν άλλοις σύν θεφ διαλεξόμεθα, 
άποχρήσει δ’ έν τφ παρόντι μεμνήσθαι ών καί 
ό θείος Ιερώνυμος- είσί τοίνην ό μέγας ’Αθα
νάσιος, Εύστάθιος ’Αντιόχειας, Θεόδωρος 'Ηρά
κλειας, Εύσέβιος έμεσσινός, Τριφολλίνος Κύπρου, 
Σεραπίων θμούεος έπίσκοπος έν Αίγύπτιρ, τό 
έπώνυμον σχολαστικός- Κύριλλος ’Αλεξανδρείας, 
Κύριλλος Ιεροσολύμων, Δίδυμος ’Αλεξανδρεύς. 
’Επιφάνιας έπίσκοπος Σαλαμίνης τής έν Κύπριο, 
Γρηγόριος Ναζιανζηνός. Βασίλειος Καισαρείας, 
Έφραίμ ό σΰρος τής έδεσσηνών ’Εκκλησίας διά
κονος, Διόδωρος Γαρσοΰ, Γρηγόριος ό Νύσσης- 
Εύάγριος, μάξιμος φιλόσοφος’Αλεξανδρεύς· Ιω
άννης Ιεροσολύμων- Θεόφιλος ’Αλεξανδρείας, 
Φίλων Καρπάθου χειροτονηθείς ύπό τοΰ άγιου 
Έπιφανείου. Γελάσιος Καισαρείας τής Παλαι
στίνης, ’Αμφιλόχιος Ίκονίου- Εύσέβιος Παμφίλου- 
Μάρκελος ’Αγκύρας. — Τών δ’ αιρετικών συγ
γραφείς μέν καί άλλοι ύπήρξαν, ούτοι δ’ είσίν 
οί επισημότεροι- ’Αστέριος σοφιστής, Άπολλι- 
νάριος Λαοδικεύς, Άέτιος σοφιστής, Εύζώϊος Και
σαρείας τής Παλαιστίνης- Βασίλειος ’Αγκύρας, 
Εύνόμιος Κιζύκου, ’Ακάκιος Καισαρείας τής Πα
λαιστίνης, Λούκιος Άρειανός, ών έν τφ περί 
εκκλησιαστικών, ώς ειρηται, συγγραφέων μνείαν 
μακρότερον ποιησόμεθα-

"Περί τοΰ έν Καισαρεία τής Παλαιστίνης 
φροντιστηρίου.”

Καισαρεία πόλις τής Παλαιστίνης παρά τήν θά- 
λατταν έπιφανής, οί τόν πΰργον τοΰ Στράτωνος 
διαμνημονεύουσι- ταύτην τήν πόλιν Ηρώδης ό 
Άσκαλωνίτης άναστήσας, περιφανέσιν οίκοδομαΐς 
κατηγλαϊκώς φαίνεται, αίς περικαλλή τινα καί 
εΰορμον λιμένα, εύορμον προσεπιμετρήσας, λίαν 
εράσμιον τήν πόλιν τοΐς άφικνουμένοις άπεφή- 
νατο, ήν Αύγούστφ τφ Καίσαρι άναθείς, Καισά- 
ρειαν τήν πόλιν προσηγόρευσε. Τών δέ Ιεροσο
λύμων ύπό Τίτου καταστραφέντων, και παντελεΐ 
φθορά παραδοθέντων, τό έκκλησιαστικόν τήν 
Καισάρειαν άξια μητροπόλεως κοσμήσαντες, καί 
προνομίοις όχυρώσαντες προύχουσιν, έκεΐσε σφάς 
μετέστησαν. Έξ ού δήτα Γυμνασίων καί μαθη
μάτων κλέει τήν ύφ’ ήλιον καταπέπληχε, μήτηρ 
σχεδόν εύσεβείας καί σοφίας άναδεδειγμένη μη- 
τρόπολις, ήπερ ή έώα νεότης προσφοιτώσα τόν 
ρήτορα εύσεβώς λόγον έξεπονοΰντο. Ού Ώριγέ- 
νην Φροντιστήριον ιερόν πρώτον δημοσία τοΐς 
βουλομένοις ΰπανοΐξαι έν τή κατ’ αύτόν ίστορίφ 
διατρανοΐ ό Εύσέβιος (ίστορ. βιβλ. στ . κεφ. ιγ .). 
Γενέσθαι δέ έν Καισαρία πρώτον τών έπιφανών 
Γρηγόριον τόν θαυματουργόν, Θεόδωρον τέως 
καλούμενον, άμα ’Αθηνοδώρφ τφ άδελφφ μετά 
τήν τών έν Καππαδοκίφ καί Βηριτφ Γυμνασίων 
περίοδον ό θείος ίστορεΐ Ιερώνυμος, παιδείας 
ελληνικής καί ρωμαϊκής μεθέξοντας- ους μετ’ ού
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πολύν χρόνον ό τά μέτρα τής ανθρώπινης σοφίας 
ύπερβάς ’Ωριγένης τήν αληθή τελεί φιλοσοφίαν, 
και είς τήν Χριστού πίστιν παρεμπορεύεται. 
Μετ’' εκείνον δ’ ή τής θεολογίας άσύμβλητος 
άκτίς, Γρηγόριος, έρωτι ρητορικής παρ’ αυτή 
καταλύει τή πόλει, δπερ αυτός περί έαυτού 
διέξεισιν ούτωσίν- "’Εγώ τοΐς κατά Παλαιστίνην 
έγκαταμείνας παιδευτηρίοις τότε κατά ρητορι
κής έρωτα κτλ.” Οί τω άτρύτω καί άφειδεΐ 
πάντη τών πόνων άμφιδέξιος άποοέοηκε ρήτωρ 
και ές τούς σοφιστικούς θρόνους άνείληπται. 
°0ν αμα Εύζωίιρ νέω κουηδή δντι, θεσπεσίου 
ρήτορος έν Καισαρεία επισήμου, άκοΰσαι παρει- 
λήφαμεν. Είθ’ ή τής νοεράς φύσεως άπορρώξ 
Βασίλειος, παραπλησίω έρωτι παραταθείς, ές 
τήν αυτήν ξενίζεται πόλιν, καί τών όμοιων μετα- 
λαμβάνει μαθημάτων, ούπερ ό Ναζιανζηνός ού- 
τωσί διαμέμνηται (έν τω είς Βασίλ. έπιταφίφ). 
“Έδει δ’ αυτόν μηδέν τών καλών διαφυγεΐν, 
μηδέ τω φιλοπόνω τής μελίσσης άπολειφθήναι, 
συλλεγούσης έκ παντός άνθους τά χρησιμότατα, 
έπί τήν Καισαρέων πόλιν έπείγεται, τών τήδε 
μεθέξων παιδευτηρίων- ταύτην δή λέγω τήν 
περιφανή τε καί ήμετέραν έπεί καί τών έμών 
λόγων αύτή καθηγεμών καί διδάσκαλος- τήν ούχ 
ήττον λόγων μητρόπολιν, ή τών πόλεων, ών 
ύπέρκειται, καί καθ’ ών έχει δυναστείαν, ήν ήτις 
τοΰ έν λόγοις κράτους άπογερήσειεν, άφηρηκώς 
έσται αύτό τό κάλλιστόν τε καί ίδικώτατον.” 
Ούκ δλίγοι δέ τών ήμετέρων παραγενέσθαι παι
δείας χάριν έν Καισαρεία διαμνημονεύονται, περί 
ών έν άλλοις έροΰμεν.

(“Επεται το τέλος.)

Ο ΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ.

Έπεισόδιον του γαλλο-πρωσσικοϋ πολέμου 
τοΰ έτους 1870.

(Έκ τοϋ γαλλικού.)

Β
ΤΟ περί τά τέλη ’Οκτωβρίου τοΰ έτους 
1870, οτε ήρξαντο αί τελευταΐαι τοΰ 
γιγαντιαίου γαλλο-πρωσσικου πολέμου 

καταστροφαί. Οί Πρώσσοι ώδευον πρός τούς 
Παρεσίους, προπορευομεόων τών προσκόπων, οί- 
τινες έχοντες βλας τάς άπαιτουμένας οδηγίας 

προύχώρουν έν πάση ασφαλεία καλώς γινώσκον- 
τες τήν πρωίαν ποΰ ήθελον γευματίσει τήν με
σημβρίαν καί ποΰ ήθελον κοιμηθή τήν νύκτα. 
Οί γάλλοι χωρικοί, πεφοβισμένοι καί γινώσκοντες 
δτι είς τήν έλαχίστην άντίστασιν ήθελον ϊδει 
τά χωρία των παραδιδόμενα είς τάς φλόγας, 
ύπετάσσοντο άθρόοι καί σχεδόν δουλοπρεπώς. 
Τί ήδύναντο νά κάμωσιν; Ό γαλλικός στρατός 
εύρίσκετο έν τελεία αποσυνθέσει, ούδέ ΰπήρχεν 
ελπίς περαιτέρω άντιστάσεως. 'Ο κατακτητής 
προσχωρεί καθ’ έκάστην σχεδόν ανενόχλητος καί 
γαυριών έπί ταΐς νίκαις αύτού. Ποΰ καί ποΰ 
έθελονταί τινες Γάλλοι ένέδρευον όπισθεν θάμνων
ή έντός μεμονωμένων οικιών, ανίσχυροι δλως. 

'Ημέραν τινά ύπό ούρανόν όμιχλώθη από
σπασμα σαξωνικοΰ πεζικού προύχώρει ώς προ
φυλακή. ’Από πρωίας διηρεύνα τήν χώραν έξε- 
τάζον πάσαν ατραπόν, παν καί τό έλάχιοτον 
δάσος. Προσήγγιζεν ή πέμπτη τής έσπέρας ώρα. 
Δεξιά έκειτο τό μικρόν χωρίον, έν ω έμελλε τό 
απόσπασμα τούτο νά διανυκτερεύση. Οί αγροί 
ήσαν έρημοι- τά πάντα κατέκειντο νεκρά. Οί 
Σάξωνες έβαινον έν πλήρει ασφαλεία διά μέσου 
πυκνών φρακτών, οΐτινες περιέβαλλον τήν οδόν ... 
Αίφνης ήκούσθησαν πυροβολισμοί καί Σάξων ύπ- 
αξιωματικός έπεσε καιρίως πληγείς. Πόθεν ή 
έπίθεσις; . . . ’Εκ μέρους τών χωρικών; . . . 

Ουχί. Τρεις ή τέσσαρες έλεύθεροι σκοπευταί, 
ένεδρεύοντες, έπεχείρησαν τό τόλμημα, μεθ’ δ 
έγένοντο άφαντοι. —

Είναι δυνατόν νά μείνη ατιμώρητος ό φόνος 
Σάξωνος ύπαξιωματικοΰ; Βεβαίως όχι- θά τον 
έκδικηθώσι φοβερώς. Οί Γερμανοί αξιωματικοί 
συσκέπτονται καί άποφασίζουσι νά πυρπολήσωσιν 
άνευ αναβολής τό χωρίον, παρ’ ώ διεπράχθη τό 
έγκλημα. ’Αλλά δευτέρα σκέψις παρακινεί τον 
άποσπασματάρχην λοχαγόν ν’ άναβάλη τήν πυρ- 
πόλησιν. Διατάσσει δέ αμέσως νά συνέλθωσιν 
δλοι οί κάτοικοι τοΰ χωρίου είς τήν πλατείαν, 
καί νά κλεισθώσιν οί άνδρες έντός τής έκκλησίας.

Οί έντός τής έκκλησίας άνδρες είναι τεσ
σαράκοντα τόν αριθμόν, έν οίς καί δύο στρα- 
τιώται τετραυματισμένοι μή άνήκοντες εις τό 
χωρίον καί νοσηλευόμενοι μόνον έκεΐ. Φόβος 
καί έκπληξις κατέχει πάντας. Γΐταίουσιν οί κά
τοικοι άν παρα τό χωρίον των έφονεύθη Σάξων 
ύπαξιωματικός; Είναι δυνατόν νά Οεωρηθώσιν 
αυτοί ένοχοι διά τόλμημα διαπραχθέν ύπό αγνώ
στων ελευθέρων σκοπευτών; Συζητοΰσι ταΰτα έν 
φωναΐς καί καθήμενοι έπί τών ξύλινων εδρών 
τοΰ Ναού. '0 δήμαρχος καί ό έφημέριος τοΰ 
χωρίου πειρώνται νά έλθωσιν είς διαπραγμα
τεύσεις, διαμαρτυρόμενοι περί τής άθωότητος 
τών συμπολιτών αύτών. Μάταια·, προσπάθειαι! 
Τήν πρωίαν θά συνέλθη τό στρατοδικεϊον. — 
Καί πάντες δδύρονται, κλαίουσιν, απελπίζονται.

Ουτω παρέρχεται ή νύξ. Έκ διαλειμμάτων 
τινές έλπίζουσιν, οι αισιόδοξοι. Πώς είναι δυ
νατόν οί Γερμανοί νά θελήσωσι νά τιμωρήσωσι 
διά θανάτου άνδρας άοπλους καί αθώους; Οί 
τούς φυλακισμένους φρουροΰντες Σάξωνες στρα- 
τιώται περιέρχονται τήν εκκλησίαν μέ τό τα- 
κτικόν αύτών βήμα. 'Η απελπισία καταλαμβάνει 
τούς δυστυχείς χωρικούς, καί έν τοσούτο» παρέρ
χονται αί ώραι βραδεΐαι, φρικώδεις . . .

Τέλος μετά τήν ανατολήν τοΰ ήλιου ή θύρα 
τής έκκλησίας ανοίγεται καί εισέρχεται αξιω
ματικός υψηλού αναστήματος παρακολουθούμενος 
ύπό αποσπάσματος στρατιωτών. Πολλοί τών 
χωρικών έκοιμώντο καταβληθέντες ύπό τοΰ κα
μάτου. —

— Έγερθήτε δλοι! διατάσσει ό Γερμανός. 
’Οφείλω νά σάς αναγγείλω θλιβεράν είδησιν. Τό 
στρατοδικεϊον άπεφάσισε νά τουφεκισθώσι τρεις 
έξ υμών, καί αναθέτει είς υμάς τήν φροντίδα 
τής έκλογής τών τριών τούτων!

Οί δυστυχείς προσβλέπουσιν άλλήλους μή 
τολμώντες νά πιστεύσωσι τήν σκληράν άπόφασιν. 
'0 δήμαρχος έπικαλεΐται θαρραλέως τήν δικαιο
σύνην καί τήν φιλανθρωπίαν. Ούδείς νόμος τι
μωρεί ποτέ άνθρωπον οι έγκλημα δπερ δέν διέ- 
πραξεν.

— Περιττοί αί διαμαρτυρήσεις, διακόπτει , 
αύτον ό Γερμανός αξιωματικός. Τό στρατοδι- 
κεΐον διέταξε καί οφείλετε νά ύπακούσητε. ’Έχετε 
προθεσμίαν είκοσι λεπτών τής ώρας, δπως ύπο- 
δείξητε τούς τρεις άνδρας. Ύμετέρα φροντίς 
είναι τά περαιτέρω.

Καί ταΰτα λέγων άπήλθεν.
Οί χωρικοί έμειναν τρέμοντες, ακίνητοι, 

παράφρονες σχεδόν έκ τοΰ τρόμου. Είναι δυ
νατόν τρεις έν μέσω αύτών νά γείνωσι θύματα 
οίκτροΰ θανάτου; Είναι δυνατόν αύτοί νά άναγ- 
κασθώσι νά έκλέξωαι τά τρία ταΰτα θύματα;... 
Νομίζουσιν δτι βλέπουσιν δνειρον άπαίσιον. 
‘Τπάρχει Θεός έν ούρανω, θεός μή έπιτρέπων 
τοιαΰτα κακουργήματα! . . . ν0χι, δέν όνειρεύ- 
ονται δυστυχώς! Είναι ή πραγματικότης, ή 
φριχτή πραγματικότης . . .

Δέκα λεπτά τής ώρας παρέρχονται ούτως ■ 
αίφνης έν μέσω γενικής σιγής ακούεται φωνή 
οξεία λέγουσα-

— ’Επειδή όφείλομεν ήμεΐς νά ύποοείξωμεν 
τα θύματα, δυνάμεθα νά παραδώσωμεν τούς δύο 
ξένους στρατιώτας, οΐτινες είναι πληγωμένοι. 
Αύτοί πιθανώς θά ύποκύψωσιν εις τάς πληγάς 
των. Παραδίδοντες αύτούς έκτελοΰμεν τό ήμισυ 
μόνον τής θυσίας.

Ιούς λόγους τούτους έξέφερεν ό ράπτης τού 
χωρίου, μικρόσωμος πονηρός άνήρ, καί ραδι
ούργος.

Οί δύο στρατιώται έφρύαξαν. Ό εις αύτών 
εχων τήν σιαγόνα τεθραυσμένην, σύρεται πρός 
τούς χωρικούς καί διά απελπιστικών φωνών 
ζητεί βοήθειαν ό έτερος πληγωμένος τόν πόδα 
καί κατακείμενος έπί στρώματος άχύρου μάτην 
προσπαθεί νά έγερθή, δπως διαμαρτυρηθή κατά 
τής άδ ικου ταύτης άποφάσεως. Οί χωρικοί 
σιωπώσιν.

— Σάς έπαναλαμβάνω, λέγει ό ράπτης, δτι 
τούτο είναι τό φρονιμώτερον.

Καί ετοιμάζονται τινες νά συμφωνήσωσι πρός 
τήν γνώμην ταύτην, άλλ’ ό Γερμανός άποσπα- 
σματαρχης, παρών εις τήν συζήτησιν, νομίζει 
καλόν νά έπέμβη.

— Δέν πρέπει νά έκλέξητε έκτος τών κα
τοίκων τοΰ χωρίου ■ ή έκλογή σας θά ήτο άκυρος. 
Ό φόρος τοΰ αίματος είναι προσωπικός . . .

Ίίνα νά έκλέξωσι; Φριχτόν δίλημμα! "Αν 
τούλάχιστον έπαρουσιάζοντό τινες πρόθυμοι νά 
Ουσιασθώσιν- άλλ’ δλοι θέλουσι νά ζήσωσιν. 
Εκαστος άποσύρεται είς μίαν γωνίαν τής έκ- 

κλησιας, ώς νά έφοοεΐτο τούς περιστοιχοΰντας 
αύτόν. Παρά τόν βωμόν γονυπετεΐ κλαίων ό 
έφημέριος. '0 δήμαρχος, στηρίζων τήν κεφαλήν 
έπί τών χειρών του, σκέπτεται νά προτείνη 
κλήρον. Καί όμως τά λεπτά παρέρχονται. 
Εξωθεν τής έκκλησίας τό άπόσπασμα τό μέλλον 

νά έκτελέση τήν θανατικήν ποινήν είναι ήδη 
παρατεταγμένον. Μετά τινας στιγμάς θά έμ- 
φανισθή ό άνώτερος άξιωματικός ζητών τήν 
λείαν του. Τίνα νά έκλέξωσιν;

'Η τραχεία φωνή τοΰ ράπτου άκούεται πά
λιν, άντηχοΰσα ύπό τόν Οόλον τής έκκλησίας.

— Ιωάννης Βαπτιστής Germain! λέγει ή 
φωνή.

Ούδείς έκινήθη. Ό ράπτης λέγει πάλιν
— Έπαναλαμβάνω. Ιωάννης Βαπτιστής 

Germain!
’Ισχνός γέρων έγείρεται, λευκόθριξ, μέ χεΐρας 

τρεμούσας, ωχρός.
— ’Αστεΐζεσαι νομίζω, λέγει- θέλεις νά μέ 

φοβίσης μόνον. Ίδέτε έγώ δέν φοβούμαι. Σάς 
παρακαλώ μή με παραδώσετε είς τούς Πρώσ- 
σους- είμαι έβδομήκοντα πέντε ετών. Καθ’ δλον 
τόν μακρόν μου βίον ούδένα έβλαψα, άλλ’ εύηρ- 
γέτησα πολλούς. Τό γνωρίζετε δλοι . . . Φίλοι 
μου, καλοί μου φίλοι, δέν θά μέ παραδώσετε__

— Κάρολος Germain! έξηκολούθησεν ό 
ράπτης ούδέ προσέχων είς τάς παρακλήσεις τοΰ 
γέροντος.

Έγείρεται νεανίας. Είναι ό υιός τοΰ γέ
ροντος.

— Καλά, λέγει, προτιμώ τούτο- έκλέξατέ 
με, άλλά μόνον έμέ. Πιστεύω δτι δέν θά σφά
ξετε και τόν πατέρα καί τόν υιόν. Έγώ δέχομαι 
νά τουφεκισθώ, ύπό τον δρον δμως ν’ άφήσετε 
έλεύθερον τόν πατέρα μου. Συλλογισθήτε · ή 
μήτηρ μου είναι μόνη έν τή οικία- έχετε δλίγην 
εύσπλαγχνίαν!. . . Τί, έγίνετε δλοι τίγρεις;... 
Εντροπή σας!

Φρικώδης είναι ή έν τή έκκλησία έπικρα- 
τοΰσα σιγή. '0 γέρων κύπτει τήν κεφαλήν- 
ούτε βλέπει πλέον, ούτε άκούει- φαίνεται ώς 
ηλίθιος. '0 ράπτης προφέρει τρίτον ονομα-

— Πέτρος Auguet!
’Αναπήδα ό νεανίας ούτος.

ΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΐΑΙ ΣΤΙΓΜΑΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΥΡΓΟΥ CHOPIN.

— Είσαι άνανδρος! άναφωνεΐ άποτεινόμενος 
πρός τόν ράπτην. Μισείς τόν Germain καί έμέ, 
διότι σ’ έμποδίσαμεν νά μάς άπατας είς τό 
παιγνίδιον. Πρέπει έπί τέλους νά μάθωσιν δλοι 
τίς είσαι . . . Καί τί, έχετε πράγματι άπό- 
φασιν νά μάς θυσιάσητε χάριν αύτού τοΰ άχρείου 
άνθρώπου; ’Ας ρίψωμεν κλήρον- άς άποφασίση 
ή τύχη . . .

Καί ό Κάρολος Germain έξηκολούθει κραυ- 
γάζων·

— Φονεύσατέ με, άν θέλετε- παραδώσατέ με 

είς τούς Πρώσσους. Μοί είναι άδιάφορον! ’Αλλά 
σεβασθήτε τόν πατέρα μου, τόν γέροντα πατέρα 
μου . . . σάς παρακαλώ . . . σάς έξορκίζω! . . .

Είς τοιαύτας περιστάσεις έκαστος φροντίζει 
περί τής ιδίας αύτοΰ σωτηρίας . . . Καί δτε ό 
ράπτης λέγει, οί παραδεχόμενοι τήν έκλογήν 
του νά ύψώσωσι τάς χεΐρας, βλαι αί χεΐρες 
ύψοΰνται.

Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν ό Σάξων άξιωμα
τικός εισέρχεται είς τήν έκκλησίαν. Φέρει έν
τός τοΰ πίλου του τεσσαράκοντα δελτία, ών τρία

κεχρωματισμένα, δπως γείνη κλήρωσις. Άλλ’ ό 
ράπτης κραυγάζει-

— Ή έκλογή έγεινεν. Ιδού οί τρεις, τούς 
όποιους έξελέξαμεν!

— Καλώς, είπεν ό άξιωματικός. 01 κατα-
δικασθέντες έχουσι πέντε λεπτών τής ώρας και
ρόν, δπως προετοιμασθώσιν είς θάνατον.

Άπαξ άκόμη ό δήμαρχος ήθέλησε νά δια-
μαρτυρηθή. Ό Πέτρος Auguet όρμα κατά τοΰ
ράπτου, δν ήθελε φονεύσει, άν οί Γερμανοί στρα
τιώται δέν έπενέβαινον, άπειλήσαντες νά πυρ-
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πολήσωσι τήν έκχλησίαν μέ δλους τους έν 
«Μ-..................................., , , ,

Τέλος ό έφημέριος όδηγεΐ τά τρία θύματα 
προς τον βωμόν. '0 γέρων Germain είναι εν
τελώς άποβεβλακωμένος.

Το τύμπανον άκούεται έξωθεν, και ό έφη
μέριος έρωτα τούς δύο νέους καταδίκους·

— Συγχωρεΐτε τούς έκλέξαντας ύμδς;
— Ναί, τούς συγχωροΰμεν.
— Αποθνήσκετε προθύμως ύπέρ τής πα- 

τρίδος;
— Ναί, προθύμως άποθνήσκομεν . . .
— 'Ο θεός μεθ’ ΰμών Αφίενται ύμΐν αί 

Αμαρτία·.!
Οί τρεις κατάδικοι διευθύνονται πρός τήν 

θύραν τής έκκλήσίας έν μέσο» δακρύων και 
λυγμών τών παρισταμένων ... Ιο τύμπανον 
ήχεΐ πάλιν ■ άκούεται πυροβολισμός. Οί χωρικοί 
κύπτουσι τήν κεφαλήν. Ό φόρος τοΰ αίμα
τος έπληρώθη!

"Εκτοτε παρήλθον δεκαέξ δλα έτη. Τό μι
κρόν χωρίον ηρεμεί. Τό φρικώδες δράμα σχε
δόν έλησμονήθη. 'Ως άλλοτε αί λευκοί οίκίαι 
τοΰ χωρίου στίλβουσι μακρόθεν έν μέσω πυκνής 
φυτείας καί περί τήν έκκλησίαν, ής τό κωδω- 
νοστάσιον έπιστέφει χρυσούς πετεινός. 'II ζώσα 
ειρήνη έπανέκτησε τούς αγρούς έκείνους, οΰς ή 
διηνεκής έργασία κατέστησε γονίμους. Μόνον 
τό αίμα τών τριών μαρτύρων έρρευσε καί οί 
γερμανικοί 'ίπποι βόσκουσιν ήδη εύδαίμονες εις 
τάς ευφόρους πεδιάδας τής ’Αλσατίας.

Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.

Η αποβολή τού ζυγού τής θρησκείας ώς σκλη
ρού καί έπαχθούς έστιν όρθή καί δικαία;

Ύπό τοΟ "Αρχιμανδρίτου Κ. ΚαλοΚιμη.

(Συνέχεια.)

δέ τή διαλλαγή ταύτη μόνος ό άνθρω
πος εκείνος δύναται "να βαίνη ασφαλώς 
αί άπροσκόπτως τήν όδον τής αλή

θειας, τής δικαιοσύνης καί τής ελευθερίας, δστις 
κατέχει στερρώς τήν στιβαράν καί εύεργετικήν 
τοΰ ίεροΰ Ευαγγελίου χεΐρα. Εύθΰς δ’ αμα 
θέληση ίνα παραιτηθή αύτήν πάραυτα βλέπει 
έαυτόν κατερχόμενον έκ τοΰ ηθικού τής ελευ
θερίας δψους, καί όλονέν βυθιζόμενον εις τόν 
βόρβορον τής ταπεινής δουλείας, έν ή ύπηρετών 
Αναγκάζεται ίνα άθετή απαράγραπτα έντάλματα, 
ιερά δίκαια, ών ή μέν τήρησις εξασφαλίζει αύτώ 
διαρκή ευδαιμονίαν, ή δέ άθέτησις άγουσα εις 
ηθικόν όλεθρον υποβάλλει αύτόν εις τόν βαρύν 
καί όχληρόν...ζυγόν .παντοίων παρεκτροπών, καί 
εύτελών κλίσεων. "Οθεν τόν ζυγόν τής κακο- 
δαιμόνου καί σκληρας ταύτης δουλείας δύναται 
ν’ άποσείση ό χειραγωγούμενος ύπό τοΰ ίεροΰ 
Ευαγγελίου. Μόνος ούτος δύναται νά ή πολί
της έντιμος καί άπολαύη τής πολυτιμοτάτης 
καί άναγκαιοτάτης έκείνης ελευθερίας, τής προ
ερχόμενης έκ τής σταθεράς καί άκραδάντου 
πρός τήν αιώνιον άλήθειαν πίστεως, ήτοι τής 
πίστεως πρός τόν Σωτήρα του κόσμου, δστις 
έστιν ή αύτοαλήθεια. "Καί ή άλήθεια έλευθε- 
ρώσει ύμάς, λέγει τό Αψευδές αύτοΰ στόμα.” 
(Ίωάνν. 8, 33.)

Καί αληθώς ή πηγή ύψηλοτέρου ανθρωπίνου 
βίου έστιν ή άλήθεια, μόνον δι’ αύτής καί έν 

αυτή καθίσταται ό άνθρωπος ελεύθερος. "Οπου 
δέ πλάνη υπάρχει, έκεϊ καί δουλεία πνευματική 
επικρατεί. "Οπου Απιστία ή Αχαλίνωτος ελευ
θερία, έκεΐ διαφθορά, όπου οϊησις, έκεϊ καί στρέ- 
βλωσις διανοίας, έκεϊ καί πνευματικόν σκότος. 
Πάνυ δ’ δρθώς έκπαλαι ή οϊησις, ή κενοδοξία, 
έθεωροΰντο ώς τι όρμητικώς ωθούν καί φέρον 
τόν άνθρωπον ώς άλλον τυφλόν εις τόν τής πα
ραφοράς κρημνόν καί εις τό βάραθρον τής δια
στροφής τής άληθείας. Καί αληθώς ό ΰπ’ αύ- 
τών κατεχόμενος, καθ’ α ή πείρα διδάσκει, μαρ
τυρεί άσθένειαν νοός τίκτοντος έσφαλμένας δόξας, 
διότι πάν δ,τι πράττει ο άνθρωπος κατ’ έπίδρασιν 
αυτών, ούτε αγαθόν δύναται νά ή, ούτε ύψηλόν 
καί εύγενές, ώς άπορρέον έκ προϋποθέσεων καί 
βουλευμάτων, καθ’ α ή ενέργεια τών διανοητι
κών αυτού δυνάμεων ούκ ήν άπηλλαγμένη τής 
επαχθούς καταπιέσεως τών σκοτεινών τούτων 
δυνάμεων. Άρα τό άναγκαιότατον καί πολυτι- 
μότατον στοιχεΐον, έν ώ δύναται νά ζή καί 
ΰπάρχη άληθώς έλεύθερος πνευματικός βίος, 
έστιν ή άλήθεια. Πού δ' δμως δύναται τις ίνα 
ζητήση καί εύρη αυτήν; Διά πάντα δέ πιστόν 
τού Εύαγγελίου όπαδόν καί ένθερμον φίλον πάνυ 
ραδία έστιν ή άπάντησις πρός τό έρώτημα τούτο, 
καί ιδού αυτή. "Έγώ είμι ή οδός, ή άλήθεια 
καί ή ζωή” λέγει ό θείος Λυτρωτής. (Ίωανν. 
14, 6.) 'Ηγεμόνα τής άληθείας καλεΐ έαυτόν 
ό Ιησούς πρό τού Πιλάτου κατά τήν κρίσιμον 
ώραν τοΰ θανάτου αύτοΰ. Καλεΐ δ’ έαυτόν ού
τως ούχί δια νέαν τινά επιστημονικήν έφεύ- 
ρεσιν, ούδέ διά τήν άκρίβειαν πειραματικών συμ
περασμάτων, ή άλλων Ανθρωπίνων ερευνών, άλλά 
μόνον διά τήν ύψηλήν άλήθειαν τήν ύπ’ αύτοΰ 
κηρυττομένην, διά τήν άλήθε.αν τών λόγων αύ
τοΰ, δντων καί λόγων τοΰ Θεοΰ. " Νΰν δέ ζη- 
τεϊτέ με άποκτεΐναι, άνθρωπον, δς τήν άλήθειαν 
ύμΐν λελάληκα, ήν ήκουσα παρά τοΰ θεοΰ.” 
(Ίωανν. Η'. 40). Διό καί τούς λόγους καί τήν 
διδασκαλίαν αύτοΰ παρέδωκεν ύμΐν ώς τήν αιω
νίως ίσχύουσαν άλήθειαν λέγων. (Ή έμή δι
δαχή . . . ούκ έστιν έμή, . . .” (Ίωανν. 7, 16.) 
" Ό ούρανός καί ή γή παρελεύσονται, οί δέ λόγοι 
μου ού μή παρέλθωσι.” (Μαρκ. 13, 31.) Καί όν
τως, ώς αιώνιος άλήθεια άνεγνωρίσθη έν τή πορεία 
τών αιώνων τό ιερόν αύτοΰ Εύαγγέλιον. Χιλι
ετηρίδες άπό τής συγγραφής αύτοΰ παρήλθον 
κατά τήν μαρτυρίαν τής ιστορίας. Κατά δέ τό 
μακράν τούτο χρονικόν διάστημα πολλοί τών 
άνθρώπων περί πολλών καί διαφόρων πραγμάτων 
συνεζήτησαν καί ήρεύνησαν. Έν τή έρεύνη δέ 
ταύτη εύρυνομένης τής άνθρωπίνης γνώσεως 
πολλάς καί ποικίλας Ανακαλύψεις έπί διαφόρων 
πεδίων έποιήσαντο, καί ικανούς πνευματικούς 
θησαυρούς καί άλλους παντοίους συγκαταλέξαντες 
εις τό κοινόν πνευματικόν τής άνθρωπότητος 
ταμεΐον κατέθεσαν, έπήνεγκον δέ καί πολυειδεΐς 
Αλλοιώσεις έπί πολλών πεδίων. ΙΙλήν καί μεθ’ δ
λην τήν γενομένην ταύτην πνευματικήν πρόοδον 
καί πολλών φιλοσοφικών θεωριών Ανασκευήν, 
ούδείς ποτέ τών σοφών τοΰ κόσμου έτόλμησεν ίνα 
έλέγξη ώς άπατηλούς τούς Απλούς καί σαφεστά- 
τους λόγοΰς αύτοΰ1. Ούδείς τούτων ήδυνήθη ν’ άπδ- 
καλύψη ήμΐν τήν ίεράν θέλησιν τοΰ έν ούρανοΐς 
πατρός,· ή μόνος ό Μονογενής Υιός καί Λόγος τού 
θεού, ό έκ τού ούρανοΰ καταβάς. Ούδείς έδειξεν 
ήμΐν καθαρώτερον καί άσφαλέστερον τήν πρός 
αιώνιον εύδαιμονίαν άγουσαν οδόν, ή μόνος αύ
τός. Ούδεμία διδασκαλία ύπήρξεν ήμΐν καρπο- 
φορωτέρα, ίαματικωτέρα, καί μάλλον καταληπτή 
ή τού Ιησού Χριστού. Ούδείς έδίδαξεν ήμας 
άπλουστερον καί τελειώτερον τήν έννοιαν τοΰ 
καθήκοντος καί τοΰ δικαίου, ή μόνος ό Σωτήρ 
τοΰ κόσμου. "Απασαι αί έξοχοι έν τω κόσμω 
διάνοιαι άκαμάτως είργάζοντο πρός έκχυσιν ικα

νού φωτός έν τώ πνευματικφ τής άνθρωπότητος 
όριζοντι, άλλ’ ύπ’ ούδεμιάς τούτων έπετεύχθη 
ή άνάφλεξις τοσούτου καί τηλικούτου ιλαρού 
πνευματικού φωτός, οίον άνέτειλε τή άνθρωπό- 
τητι έν τω ’Ιησού Χριστώ τω Σωτήρι ημών. 
Διότι αύτός έστι τό φως τού κόσμου. " Έγώ 
είμι τό φώς τοΰ κόσμου, λέγει περί εαυτού ό 
θεάνθρωπος Ιησούς.” (Ίωανν. 8, 12.) Καί άλ- 
λαχοΰ ό αύτός Αναφωνεί "έγώ φώς εις τόν 
κόσμον έλήλυθα, ίνα πας ό πιστεύων εις έμέ 
έν τή σκοτία μή μείνη”. .(Ίωανν. 12, 46.) 
1 νωστόν δ’ έστιν οτι ή άγνοια περί πνευματικών 
Αντικειμένων καί ή πλάνη περί τών τής θρη
σκείας πραγμάτων παραβάλλονται πρός το σκότος. 
"Οταν δέ τοΐς έν άγνοια καί τοιαύτη βλαβερά 
πλάνη εΰρισκομένοις άνθρώποις έπαχθώσιν όρθαί 
και σωτηριώδεις γνώσεις, τούτο είκονικώς τή 
γλώσση τής ίεράς Γραφής παριστανόμενον δηλοϊ 
ώσανεί άνήφθη, ή άνέτειλεν αύτοΐς φώς. Λύχνον 
καί φώς όνομάζει πλέον ή άπαξ καί ό προφήτης 
Δαβίδ καί βασιλεύς τόν νόμον τού θεοΰ λέγων. 
"Λύχνος τοΐς ποσί μου ό νόμος σου, καί φώς 
ταΐς τρίβοις μου.” (Ψαλμ. 118, Στασ. 3.) Έν 
γένει δέ ή ίδιότης τού φωτός πολλάκις άπεδί-

τοΰ κόσμου ήν ή έν 
Φώς άπλετον έπιχέε 

καί σκιά καθημένοις άνθρώποις ή ίερά 
διδασκαλία. Οί λόγοι αύτοΰ είσι λόγοι 
άληθείας, καί ζωής αιωνίου. Αί θεία·.

εύδαιμονίαν τών άν- 
δε τήρησιν τών ιερών

δετό τοΐς μεγάλοις έκείνοις άνδράσιν, οιτινες διά 
τής ίεράς αύτών διδασκαλίας συνεβάλοντο με- 
γάλως εις τήν μόρφωσιν καί τόν φωτισμόν τοΰ 
Ανθρωπίνου γένους. 'Υπό τον τύπον δέ τής 
ώραίας ταύτης είκόνος προβάλλεται ούχί σπα- 
νιως εν τή παλαια Διαθήκη καί ό Μεσσίας. 
"Οθεν, δτε ήν έν τω κόσμφ φώς τοΰ κόσμου 
έκάλει έαυτόν ό Σωτήρ ήμών, ό μέγας ούτος 
Λυτρωτής καί διδάσκαλος τών λαών καί έθνών. 
Καί άληθώς φώς τοΰ κόσμου ήν ή έν αύτΓ 
παρουσία αύτοΰ. Φώς άπλετον έπιχέει τοΐς έν 
σκότει ··“'· —- 
αύτοΰ 
φωτός,
αύτοΰ έντολαί διαλάμπουσαι έν τω κόσμφ ώς 
άλλοι τηλαυγείς λαμπτήρες διαφωτίζουσι πάντα 
άνθρωπον έρχόμενον εις αύτόν.

’Αναρίθμητο· είσιν άληθώς οί έντεΰθεν ήθικοί 
θησαυροί, παμπληθή δέ καί πολύτιμα καί εύ- 
γενή τά δώρα τά πρός 
θρώπων. Πρός πιστήν 
τούτων κειμηλίων ζατέστησεν ό παροχεύς αύτών 
φύλακα τής ίεράς ταύτης παρακαταθήκης καί 
κήρυκα τών θείων αύτοΰ ένταλμάτων τήν άσπι
λον αύτοΰ νύμφην, τήν άβράν καί φιλόστοργον 
ήμών μητέρα Εκκλησίαν, ής τάς έντολάς άθε- 
τησας σκοπίμως ένεκα εύτελών φιλαρχικών σκο
πών ό έπί τής ίεράς έν Ρώμη έδρας καθήμενος 
προύκάλεσεν έν τή εισαγωγή καινοτομιών καί 
δογματικών πλανών τον χωρισμόν τών τέκνων 
τής Εκκλησίας ταύτης εις Ανατολικούς δρθο- 
δόξους, καί εις παπιστάς. Διασπάσας δέ ουτω 
τά μέλη αύτής ένέσπειρεν έν τή καρδία αύτών 
τόν όλέθριον σπόρον τής μεταξύ αύτών έριδος 
καί σφοδράς διαμάχης. Λίαν δέ βαρυθύμως 
άναμιμνήσκεται πάν εύπειθές καί εύάγωγον τής 
Εκκλησίας τεκνον, καί-πάς φίλος τού δικαίου 
καί τής άληθείας, πάς πιστός καί Αχώριστος 
δπαδός τού ίεροΰ Εύαγγελίου, τών κατά καιρούς 
διαπραχθεισών δυστυχώς ύπό ύπηρετών τού Χρι
στιανισμού ανηκούστων δολοπλοζών. καί έν γένει 
τών έξασκηθεισών ύπ’ αύτών παντοίων κακουρ- 
γιών, ών καρπός υπήρξαν, σύν άλλοις άνεκφρά- 
στοις δυστυχήμασι καί ποικίλαις συμφοραΐς, καί 
αί μεγάλα·, έκεΐναι καί τοΐς πάσι γνωστοί σταυ
ροφορία·., αί προκαλέσασαι τή άνθρωπότητι καί 
δηώσεις άπεριγράπτους, καί άφθονον τήν χύσιν 
τοΰ πολυτίμου Χριστιανικού αίματος.

Αναζεφαλαιοΰντες δέ νΰν τά μέχρι τοΰδε 
ένθάδε λεχθέντα περί άμφοτέρων τών προμνη- 
μονευθεισών ήδη Εκκλησιών καί τών λειτουργών 

αύτών άγόμεθα εις τό Ασφαλές συμπέρασμα, οτι 
τά μέν όργανα τής δυτικής Εκκλησίας ένεφο- 
ροΰντο ύπέ πνεύματος φιλαρχιζοΰ καί φιλοδόξου, 
φιλοκτήμονος καί καταδυναστικοΰ. Τά δέ τής 
’Ορθοδόξου ’Ανατολικής Εκκλησίας ύπό πνεύ
ματος έπιεικείας καί πρφότητος φιλανθρωπίας 
χαί ίεράς Αγάπης. ’Όπερ έστί χριστιανικόν. 
Ούδέν δ’ έτερον ή πνεύμα ταπεινής φιλοδο
ξίας, βπερ έστί πνεύμα τοΰ άρχοντος τού σκό
τους, ήνάγκασε τόν αρχηγόν τής δυτικής Εκ
κλησίας ινα άποχωρισθή τής Εκκλησίας τοΰ 
Χριστού πρός κοινήν τής άνθρωπότητος βλά
βην. Άποχωρισθείς δ’ αύτής ούκ έπαύσατο 
ζητών παντοίοις τρόποις καί ποικίλαις ένερ- 
γείαις ίνα κορέση τό δεινόν πάθος τής φιλό
δοξου αύτοΰ ταύτης έπιθυμίας έν τή προσκτήσει 
καί πολιτικής έξουσίας. Πρός έπίτευξιν δέ τού 
σκοπού αύτοΰ τούτου εϊργάσθη άληθώς μετά 
δεξιότητας καί Ακαμάτου ζήλου αύτός καί τά 
όργανα αύτού, έν οΐς διεκρίθησαν έπί βία καί 
διαπράξει διαφόρων Αγριοτήτων καί Ανομημάτων 
προ πάντων οί τό τοΐς πάσι γνωστόν τάγμα τών 
Ιησουιτών άποτελούντες. ’Ανέκφραστοι είσιν 
άληθώς αί ύπό τών κληρικών τούτων διαπραχ- 
θεΐσαι ώμότητες καί θηριωδία·, κατά τών ταλαι- 
πώρων τέκνων τής Εκκλησίας ταύτης. ’Ανή
κουστοι είσιν αί αθεμιτουργίαι καί αί κακώσεις, 
δειναί δέ καί Ανυπολόγιστοι αί έντεΰθεν προελ- 
θοΰσαι συμφοραί καί δυστυχίαι, ών μνημονεύον 
καί αύτό τό στόμα τής ιστορίας τρέμει. Άλλ’ ή 
ύπο τών κληρικών τούτων έξάσκησις διαφόρων 
βιαιοτήτων καί θηριωδών έγκλημάτων κατά τών 
ύπ’ αύτών ποιμαινομένων έξηνάγκασαν πολλά 
τέκνα τής δυτικής Εκκλησίας ίνα έξεγερθώσι 
κατά τών τοιούτων πνευματικών ποιμένων καί 
έν ισχυρά άντιτάξει γραφή τε καί λόγω καί 
παντί άλλφ ήθικφ οπλφ παρακωλύσωσι πάσαν 
ενέργειαν αύτών έξερχομένην τής πνευματικής 
Αρμοδιότητας καί έξουσίας. Έντεΰθεν δέ προ
έρχονται αί κατά τών ιερατικών τούτων οργάνων 
δοιμεΐαι καταφοραί, βαρεΐαι προσβολαί, καί αύ- 
στηραί καταζρίσεις. Έντεΰθεν ή έν τοΐς τέκνοις 
τής ’Εκκλησίας ταύτης θρησκευτική Αδιαφορία, 
ήν προθυμοποιηθέντες πολλοί τών ήμετέρων νεα
νιών εσπευσαν άνευ περισκέύεως νά μεταδώσωσι 
καί εις τό ήμέτερον έθνος. Έντεΰθεν καί ή 
έπελθούσα άλλοίωσις καί διάθεσις τών έν I αλλίφ 
πνευμάτων ή έφέλκουσα έπί μάλλον καί μάλλον 
πολλά τών τέκνων αύτής, καί έν γένει τής Δύ- 
σεως εις τήν Απιστίαν καί Αθεΐαν. Διότι οί 
λαοί ούτοι προσηλωθέντες ενεκα τών μεγάλων 
καταπιέσεων καί κακώσεων, ας ύφίστανται παρά 
τών ποιμένων τούτων, εις τάς περί πολιτείας 
θεωρίας καί έπιθυμίας, Απέστησαν τελείως καί 
αύτών τών θεμελιωδών τής θρησκείας, καί ουτω 
φέρονται Ασφαλώς εις τήν ύλοφροσύνην καί τήν 
Αθεΐαν, Απειλούσαν ίνα όλοσχερώς έπικρατήση 
καί κατακυριεύση τοΰ δημοσίου πνεύματος. Ιδού 
δέ οί λόγοι οί πειθαναγκάζοντες καί σήμερον 
έτι πολλά τών τέκνων τής δυτικής Εκκλησίας 
ίνα καταβοώσι κατά τών οργάνων αύτής, καί 
διάκεινται λίαν δυομενώς προς αύτά. ’Αλλ' ούχ 
ούτως έχει ή ύπόθεσις αυτή παρά τή ήμετέρα 
Όρθοδόξιρ ’Ανατολική ’Εκκλησία, καθ’ δσον οί 
λειτουργοί αύτής ζηλωταί δντες τής άληθείας, 
τών πατρώων δογμάτων, καί έργάται πιστοί καί 
φύλακες τής Αληθούς εύσεβείας, έχοντες δέ καί 
ύπ’ οψιν τό τοΰ Κυρίου λόγιον, δι’ ού λέγει. 
"Μάθετε απ’ εμού οτι πραός είμι καί ταπεινός 
τή καρδία,” (Ματθ. 15, 29.) χωροΰσιν εις τό 
έργον τής ίεράς ταύτης διακονίας μετά ίεροΰ 
ένθουσιασμοΰ, ήθικής εύλαβείας καί ταπεινότητος, 
ήτις έστιν ή οάσις καί ό θέμεθλος τών Αρετών, 
ό φύλαξ τών καλών έργων, ή πηγή τών ούρα- 
νίων χαρισμάτων. Ή ταπεινότης έστιν ή πρώτη 

πηγή τής χάριτος ή έκ τών κόλπων τής γής 
άναβλαστάνουσα, καθ’ βσον αύτη άνυψοϊ τόν άν
θρωπον πρός τόν θεόν, ινα άντλή ούτος έκ τής 
ίεράς ταύτης πηγής, έφ’ βσον έστιν επιδεκτικός, 
πάντα τά Αγαθά, όσων έχει χρείαν. "Ανευ δέ 
ταύτης ούτε αρετή τις έξέχουσα ύπάρχει, ούτε 
πλούτος καλών έργων, ούτε χαρισμάτων δαψί- 
λεια. Μέ τοιαύτας δέ άρετάς περικοσμούμενοι 
οί πνευματικοί ούτοι ποιμένες άφιεοούνται βλως 
εις τήν υψηλήν τής ίερωσύνης διακονίαν, καθ’ ήν 
ποιμαίνουσι τό λογικόν τοΰ Χριστού ποίμνιον 
έν πατρική στοργή, έν χριστιανική Αγάπη καί 
•υπομονή, έν έπιειζεία καί χρηστότητι. Καί ένί 
λόγφ γίνονται, καθ’ α ό ’Απόστολος Παύλος έν- 
τέλλεται, τύπος καί υπογραμμός τών πιστών έν 
λόγω, έν Αναστροφή, έν Αγάπη, έν πίστει, έν 
άγνοια. (Πρός Τιμοθ. Α'. Γ'. 12.) Έν τούτοις 
οι λειτουργοί ούτοι λοιδορούμενοι εύλογούσι, 
διωκόμενοι Ανέχονται, βλασφημούμενοι παρακα- 
λούσιν.

ΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ ΣΤΙΓΜΑΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΥΡΓΟΥ 

CHOPIN.

(Μετά είκόνος, δρα σελ. 165.)

Chopin, ό διάσημος καί συμπαθής μου
σικός καί μουσουργός, έγεννήθη τή 8 Φε
βρουάριου τοΰ έτους 1810 έν Σελασόβα-

Βολα, κωμοπόλει πλησίον τής Βαρσοβίας κειμένη, 
κατήγετο δέ έκ πτωχής γαλλικής οικογένειας, 
ήν ή τύχη είχε φέρει μακράν τής πατρίδος. 
Μεγάλην έχων πρός τό κλειδοκύμβαλον κλίσιν 
έδιδάχθη τούτο Από τής ηλικίας εννέα έτών, 
έπέσυρε δέ διά τής έκτελέσεως διαφόρων μου
σικών τεμαχίων τήν προσοχήν τοΰ βαθυπλούτου 
πρίγκηπος 'Ρατσιβίλ, δστις Ανέλαβε τήν περαι
τέρω αύτοΰ Ανατροφήν καί έζπαίδευσιν. Έν 
έτει 1829 έπαιξε δημοσία τό κλειδοκύμβαλον 
μετά πολλής επιτυχίας έν Βιέννη καί άφ’ ού 
περιήλθε μέρη τινα τής Γερμανίας μετέβη έν 
έτει 1831 εις ΓΙαρισίους, ένθα οί πολυπληθείς 
έξόριστοι συμπολΐται αύτού Πολωνοί ύπεδέχθη- 
σαν αύτόν μετά πολλής φιλοφροσύνης καί γεν- 
ναίως τόν συνέδραμον · ούτοι συνετέλεσαν καί 
μεγάλως βπως ή φήμη αύτού ώς μουσουργού 
διαδοθή καθ’ απασαν τήν Εύρώπην. Έν έτει 
1837 άνεφάνησαν παρ’ αύτώ τα πρώτα συμπτώ
ματα τής Αμείλικτου στηθικής νόσου, εις ήν καί 
ύπέκυψε δώδεκα έτη μετά ταΰτα, τή 17 ’Οκτω
βρίου τοΰ έτους 1849 έν Παρισίοις. 'Η έκτέ- 
λεσις τοΰ Chopin έπί τοΰ κλειδοκύμβαλού διε- 
κρίνετο διά τήν μεγάλην χάριν καί Ακρίβειαν καί 
διά τήν έντέλειαν περί τό τεχνικόν τής μουσι
κής μέρος. Τήν αύτήν χάριν έχουσι καί τά 
διάφορα αύτοΰ μουσικά συνθέματα, τά όποια 
είναι πολλά καί μέχρι σήμερον έκτελοΰνται 
ύφ’ δλων τών διαπρεπέστερων κλειδοκυμβαλι- 
στών.

'Η παρατεθειμένη είκών παριστα τάς τελευ
ταίας στιγμάς τοΰ διαπρεπούς Πολωνού μουσουρ
γού. Προαισθανόμενος ούτος τόν προσεγγίζοντα 
θάνατον είπέ ποτέ πρός τινας φίλους του· "Πο- 
σον πικρόν είναι ν’ άποθάνη τις μακράν τοΰ 
τόπου έν φ έγεννήθη!” Τήν 15 ’Οκτωβρίου 
1849 αί δυνάμεις τοΰ πρό εβδομάδων ήδη κατα- 

κεκλιμένου μουσουργού ήρξαντο έπαισθητώς ελατ- 
τούμεναι, καί οί ιατροί προεΐδον λίαν προσεχές 
τό τέλος.

Η πρεσβυτέρα αύτοΰ Αδελφή μετά τοΰ συζύ
γου της καί τής θυγατρός της, ώς καί οί οίκειό- 
τεροι τών φίλων του περιεστοίχιζον τήν κλίνην 
του. Κατ’ εκείνην τήν στιγμήν είσήλθεν εις τόν 
κοιτώνα ή ώραία κόμησσα Δελφίνη ΙΙοτόκα, 
ήτις έξόχως τόν έθαύμαζεν. Ό Ασθενής έξυπνή- 
σας καί Αναγνωρίσας αύτήν έμειδίασε καί τήν 
παρεκάλεσε νά έκτελέση έπί τοΰ κλειδοκυμβά- 
λου μίαν τών μελωδιών, ήν ιδίως καλώς έπαι- 
ζεν. 'Η κόμησσα καταπνίξασα τά δάκρυά της 
έκάθησε παρά τό δργανον καί συνοδευομένη 
ΰπ’ αύτοΰ έψαλε τόν "Υμνον εις τήν Παναγίαν 
τοΰ μουσουργού Στραδέλλα, καί τούτο τόσον 
καλώς, ώστε ό Αποθνήσκων έψιθύρισεν "’Τί! 
πόσον ώραΐον! θεέ μου, πόσον ώραΐον! Καί 
πάλιν, καί πάλιν!” Καί πάλιν ή κόμησσα ήρ- 
ξατο έτέρας μελωδίας, τού ψαλμοΰ τοΰ Μαρ- 
κέλλου, καί ή φωνή αύτής ήχει ώς φωνή άγγέλ- 
λου, ερχομένου νά όδηγήση τήν ψυχήν του 
διδασκάλου πρός τάς αιωνίους μονάς. Τήν έπι- 
οΰσαν ό Chopin έκοινώνησε τών άχράντων μυ
στηρίων καί τήν πρωίαν τής 17 ’Οκτωβρίου 
άπεβίωσεν ήσύχως καί άνευ Αγωνίας.

Ο ΕΡΜΗΣ.
Είκών τοΰ Άγγλου ζωγράφου W. Richmond.

είκών τοΰ Έρμοΰ, ήν δημοσιεύομεν, έξε- 
τέθη πρό μικρού έν έλαιογραφία έν Λον- 
δίνιρ καί έπέσυρε τήν προσοχήν τών 

έπισκεφθέντων τήν έκθεσιν διά τόν ζωηρόν αύτής 
χρωματισμόν καί τήν βλως πρωτότυπον παρά- 
στασιν. Καί πράγματι πρώτον ήδη παρίσταται, 
ώς έν τή είκόνι ταύτη, ό 'Ερμής, ό υίός τοΰ 
Διός καί τής Μαίας, ό θεός τού εμπορίου, ό

καλλιτέχνης, βλως διαφόρως 
έμπνευσθείς, παριστα

ψυχοπομπός. Ό 
τών συναδέλφων αύτού 
ήμΐν τόν κήρυκα τών θεών έτοιμαζόμενον να 
έκτελέση παραγγελίαν τινά· ·'—' —'-----
ναού ίστάμενος προσδένει εις 
τά πτερωτά αυτού πέδιλα.

ύπο τους κίονας· 
τούς πόδας του 
Ενώπιον αύτοΰ

έκτείνεται ή κυανή θάλασσα, ύπό έλαφράς Ανέμου 
πνοής ταρασσομένη· εις τό βάθος φαίνονται τά 
ό'ρη ελληνικής τίνος γής. Καίτοι έντέχνως λίαν 
γραφεϊσα ή είκών έπεκρίθη ύπό τών περί τήν 
ζωγραφικήν Ασχολουμένων, οιτινες εύρον δτι 
είναι κάπως έλλιπής περί τήν ανατομικήν παρά
σταση», καί οτι δέν Απεικονίζει τόν έλαφρόν καί 
εύκίνητον θεόν τοΰ έμπορίου πιστώς κατά τάς 
παραδόσεις. Δέν είναι ούτος ό πειστικός καί 
ζωηρός τών ποιητών Ερμής, ό Αθάνατος κήρυξ, 
αλλ’ είναι μορφή τις θνητή, μή δυναμένη νά 
ύψωθή ύπεράνω τών γήινων πραγμάτων. Τοι- 
οΰτον Έρμήν μέ τά πέδιλα καί τό κηρύκιον 
εϊδομεν άλλοτε καί έν άγάλματι έπί τής κυριω- 
τέρας ποοσόψεως τοΰ παλαιού χρηματιστηρίου 
έν Τεργέστη, άλλά πόσον φυσικωτέοα είναι έκεϊ 
ή στάσις του! Πόσον έλαφρώς παρίσταται! Λέ
γεις βτι ιπταται καί δτι ώς Αστραπή δύναται 
νά διέλθη τάς εκτάσεις. Ί1 αρχαία ήμών Μυ
θολογία τοσάκις ήδη έξεμεταλλεύθη ύπό τών 
καλλιτεχνών δλων τών χωρών καί δλων τών 
αιώνων, ώστε απαιτείται έκτακτός τις εύφυία, 
δπως παράξη έργον δυνάμενον νά έπιβληθή διά 
τής πρωτοτυπίας καί τέχνης αύτοΰ.
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Ο ΚΟΛΠΟΣ ΤΟΥ ΝΑΙΡΟΥ
ΕΝ ΝΟΡΒΗΓΙΑι.

(Μετά εΐχύνος, δρα σελ. 169.)

Ν Νορβηγία καί Σουηδία, έν Σκωτία, 
, καί έν μέρει καί έν ’Αμερική ύπάρ- 
χουσι βαθεΐς καί στενοί Θαλάσσιοι κόλ

ποι σχηματισθέντες έν μέσω αποτόμων βράχων 
καί είς πετρώδεις άκτάς. Οί κόλποι ούτοι ονο
μάζονται έν μεν Σουηδία fjords, έν δέ Σκωτίφ 
firths. Τινες τούτων είναι άξιοθέατοι διά τήν 
ρωμαντικήν καί άγρίαν αύτών δψιν. Εις τών 
ώραιοτέρων τών κόλπων τούτων είναι άναντιρ- 
ρήτως ό κόλπος του Ναίρου έν Νορβηγία, δν 
καί παριστα ή παρατεθειμένη είκών. Είναι 
είδος θαλασσίας κοιλάδος, σχηματισθείσης έκ 
τών έκ τής Θαλάσσης εΐσρεόντων κυμάτων καί 
έκ τών ύδάτων, τών άπό τών άναλυομένων χιό· 
νων καταρρεόντων. Τό βάθος τοΰ κόλπου είναι 
δισχιλίων ποδών περίπου καί τά ύπερκείμενα 
δρη ύψοΰνται μέχρι πεντακισχιλίων ποδών ύπε- 
ράνω τής έπιφανείας αύτοΰ. 'Η θέσις είναι 
αγρίως μαγευτική καί κατά τήν μαρτυρίαν τών 
διαφόρων περιηγητών όλίγαι τοποθεσία·, έν τώ 
κόσμφ δύνανται νά παραβληθώσι κατά τοΰτο 
πρύς αύτήν. "Ετι γραφικωτέραν καθιστά τήν 
σκηνήν ό καταρράκτης, βστις άπό τοΰ βρους 
Ναιροδάλ καταρρέει άπο υψους δισχιλίων ποδών 
καί είναι γνωστός ύπό τό ονομα τοΰ Keel Foss. 
Ή σκοτεινή αυτή κοιλάς είναι προσιτή άπό τής 
πόλεως Gudvangen διά καλώς κεχαραγμένης 
όδοΰ, ήτις παρακολουθεί τούς διάφορος τοΰ κόλ
που ελιγμούς. 'Η όδός είναι έν καιρώ χειμώ
νας άρκούντως έπικύνδυνος καί ιδίως έν ώρα 
έαρος, δτε άποσπώνται άπό τών υψηλών κορυ
φών τεμάχια βράχων καταπίπτοντα είς τήν θά
λασσαν καί πολλάκις καί τήν παρακειμένην όδόν 
άποκλείοντα. Ή καταλληλοτέρα δέ έποχή προς 
έπίσκεψιν τών μερών τούτων είναι οί μήνες 
Αύγουστος καί Σεπτέμβριος, δτε ένίοτε, ώς έφέ- 
τος π. χ. ή θερμότης τής άτμοσφαίρας άνακα- 
λεΐ είς τήν μνήμην χώρας μεσημβρινός καί 
εύηλίους.

Δημοβιεύααντε; έν τινι τών προλαβόντων ήμών 
τευχών τήν βιογραφίαν τοΰ άρτι άποβιώσαντος καθη- 
γητοΰ ζαι ποιητού θεοδώρου Όρ φαν ίδ ου, κατα- 

οήμερον είς μνημόσυνο*  αύτοΰ ούτως είπεϊν, 
αύτοΰ ποίημα “Άννα καί Φλώρος”, τό βρα-

βευθέν έν τώ ποιητικώ διαγωνισμφ τοΰ έτους 1855. 
Τό άριστον τοΰτο ποίημα, είς στίχους έςαμέτρους γε- 
γραμμένον, είναι όλίγον γνωστόν. Σ. τ. Δ.

ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΦΛΩΡΟΣ,
ή

Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ.

Υπό Θεώδορου Γ. Όρφανίδου.

" Οταν άνύστ ή αρχαία Ελλά?, καί όμού
’ ' ■ή αρχαία 

ΑΙσθησιτ, rpirrei μ’ αύτήν ν' avaary ό άρ- 
χαΐότ τητ στίχοί." 

(Άλ. 'Ραγκαίβη ττρύτ Δούκαν.)

Α.

Κεΐτ’ υψηλός μεταξύ τών θηβών καί τοΰ δήμον τής 
Πέτρας

Πύργος βαρβάρου βυθμοΰ, πρός δυσμάς καταρρεύσας έν 
μέρει,

"Εχων τήν βάσιν έπί τών οχθών τής καλής Κωπαΐδος, 
“Οπου γλαυκοΰ ούρανοΰ τά λαμπρά κατοπτρίζονται 

κάλλη.

Φέρει τά τείχη έντός μελανά, καθώς τείχη καμίνου, 
"Ενδειξιν, δτι βορά αδηφάγου πυρός άνηρπάγη.

Μέγεθος, θέσις, ειρμός, κ’ αί πλησίον πολύκαρποι 
γαϊαι,

Πείθουσιν δτι ποτέ ενδιαίτημα ήτο πλουσίου. 
Τώρα ή γλαύς κελαδεϊ καθημένη είς γήσον θυρίδος. 
Έρημολάλοί έκεΐ φωλεός νυκτικόρακες έχουν,
Καί είς τά τείχη έντός, πρός τό μέρος τής πάλαι αι

θούσης,
θύσσανοι «ύοντ’ ώχροί σισυμβρίου, έλςίνης, κ ευζώμου, 
Λάβρος δέ πνέων βορράς τούς κινεί καί στενάζει πενθίμως.

Κι’ δταν τήν νύκτα τό φώς τής είς νέφη θαμμένης 
σελήνης

Λούη αύτοΰ άμυδρώς τ’ άποτρόπαια. ■/.’ έρημα τείχη, 
'Τάφου σιγή άνορθοϊ τοΰ δειλού διαβάτου τάς τρίχας, 
Φρίσσοντος είς τήν ήχώ τών πυκνών κ’ έλαφρών του 

βημάτων.
Λέγουν προσέτι λευκόν δτι φαίνεται φάντασμα κόρης, 

Έχον τήν κόμην λυτήν, καί μακράν καί ποδήρη χιτώνα, 
"Εχον θεάς καλλονήν, άλλ’ έκφράζουσαν φρίκην καί 

τρόμον
Σϊγα δ’ άφ’ ου πλανηθή μέ σπουδήν άπό τοίχου είς 

τοίχον.
Χύνεται ώς άστραπή είς μεγάλην πρός έω θυρίδα,
Βάλλον έκεΐθεν φωνάς, άντηχούσας μακράν είς κοιλάδας, 
Κι’ ώς νά ζητή συνδρομήν, άδημόνως σαλεΰον τάς χεΐρας. 

"Αλλοτε πλήν έν αύτω ή ζωή θορυβώδης άντήχει 
"Ορχησις, γέλως, ώδαί, προσταγαί, άπειλαί τε καί θρήνοι- 
"Οργανα φόνου στιλπνά τών δωμάτων τά τείχη έκόσμουν, 
Κ’ έπιπλα δλως γλυπτά, έργα τέχνης μεγάλω; άνθούσης, 
Ίπποι πολλοί καί καλοί έχρεμέτιζον έξω τών σταύλων, 
Κ' ένοπλοι άνδρες. φρουρά τοΰ οίκοΰντος συνέζων δε

σπότου.
Ήτο δέ ξένος αύτός Άντωνέλλης καλούμενος, ήτο 

Πλούσιος σφόδρα, έκ γένους λαμπρού, Ενετός τήν πα
τρίδα·

Μέτριον σώμα, καί κόμη ξανθή, καί ευτράπελος λόγος, 
Ήσαν όπόσα έκ φύσεως είχε πολύτιμα δώρα·
Οί πονηροί δ' όφθαλμοί, κι’ ό πλαστός τοΰ προσώπου 

του γέλως,
Γέλως δριμύς, καί άκαίρως πολλάκις τά χείλη του ούρων, 
Τόνος προσέτι φωνής ϋποτρέμων κι' οξύς, έμαρτύρουν, 

"Οτι κακούργος ψυχή είς τό σώμα έκεΐνο κατώκει. 
"Ελεγον δτι δεινός ήτο ναύτης, έλθών είς Ελλάοα 
Μόνος, έν λέμβιυ μικρά, έν καιρώ τρικυμίας μεγάλης. 
"Εζη πρό χρόνων έκεΐ άλλ’ ήγνόουν καί φίλοι κ' έχ- 

θροί του,
Πώς τήν πατρψαν άφείς είς τήν ξένην μετέβη νά ζήση. 

Τής άνδρικής ηλικίας δέν είχεν άκόμη τούς χρόνους, 
Κ’ είχ’ ή νωθρά του ψυχή χαυνωθή ύπό κόρου · τά πάθη 
Είχον δαμάσει τήν φύσιν, διό καί αύτόν του τύν βίον 
Είς άθυμίας στιγμάς ώς φορτίον βαρύ έθεώρει.
Ήτο δέ τότε κακός, ώς τοΰ Άδου ό κάκιστος δαίμων 
‘II φαντασία σκηνάς τφ παριστα αιμάτων καί φόνων, 
Κ’ έκ τής ιδέας ώρμάτο πρός στύγια έργα· ώς κτήτωρ 
“Ολων τών πέριξ γαιών, τών πτωχών γεωργών ήτο 

μάστιξ,
Καί μέ τούς τούρκους,κυρίους τοΰ τύπου, φιλίαν συνδέσας 
Συνετυράννει κι’ αύτός φυλακίζων. ϋβρίζων καί δαίρων. 
Τέλος, τό φόβητρου ήτο παντός έναρέτου πολίτου,
Πάσας καλής γυναικός, ή σεμνής και άνθούσης παρθέ

νου. —
Μάιος ήτο τερπνός, ή πλούσια καί θάλλουσα φύσις 

Τήν άνθοστόλιστον είχεν απλώσει αύτής άλουργίδα, 
Αύραι ζεφύρου λεπταί διαχέουσαι δρόσον καί μΰρα 
"Επαιζον μέ τούς ξανθούς καλλικόμων παρθένων βο

στρύχους.
Δρόσου σταγόνες έδψ τό κατάλευκον κρίνον έκύρτουν. 
Καί έπί χλόης φαιδράς ώς πολύτιμοι ήστραπτον λίθοι. 
Σμήνη έντόμων χρυσών παρεκεϊ έκινοΰντο βομβοΰντα, 
Κ’ είς ροδοδάφνας άνθούσας πλησίον ρυάκων πηδώ-.των, 
Ηδυπαθές άηδόνων εύθύμων ήκούετο μέλος.

Είν’ έορτή τοΰ παντός αί ήμέραι τοΰ έαρος! είναι 
Γής θεϊκής καλλονής τό άπαύγαυμα! πάσα καρδία, 
Πάσα ζωή κατ’ αύτάς έξυμνεΐ, πάσα δπαρξις κράζει· 
“θέλω κ’ έγώ τών καλών νά μετάσχω τού Πλάστου 

μου δώρων.”
Πλήν ή κακούργος ψυχή βυθισμένη είς σκέψεις, ή λύπην, 
Είς τού παντός τήν χαράν αΰτη μόνη λογίζεται ξένη, 
Μόνη αύτή μελετά στεναγμούς, ονειρεύεται γόους, 
"Οταν καί γή κι’ ουρανοί ώς θερμοί έρασταί μειδιώσιν. 

Περιεπάτει λοιπόν σκεπτικός καί τά χείλη του δάκνων
Μίαν Μαίου αύγήν ό κακός ‘Ενετός είς τήν άνω 
Αίθουσαν, δπου συνήθως έπέρα τάς ώρας μονάζω·/, 
"Οταν σπουδαία φροντίςάπησχόλει τήν χαύνου ψυχήν τον 
Είς τάς πτυχάς τοΰ εύρέος μανδύου του κούπτων τάς 

χβϊρ»«.
"Ανω καί κάτω βαδίζων, νοός κατεδείκνυε ζάλην.
Κάπποτ’ ισχνός γογγυσμός τόν διίφευγ' έκ βάθους τών 

στέρνων,

01 ρώθωνές του ώγκοΰντο, ή δ' δψις αύτοΰ έπυροΰτο. 
Κάπποτε δ’ ίστρεφεν έν του μειδίαμα πλήρες πικρίας, 
Χείλη ώχρά ώς νεκρού, καί προφέροντα λέξεις άνάρθοους· 

Ίστατ' ώς λίθος σιγών πρός αύτό τής αιθούσης τό 
βάθος

Ο κακοπρόσωπος Τΐτας, αγρίως τά δμματα στρέφω»· 
(Ήτο δ’ ό Τΐτας αύτός Ί Γαλός, καί πιστός του θεράπων, 
Ητον ό νοΰς καί ή χείρ, κ' είς κινδύνους πολλάκις 

άσπίς του).
"Ωραν άφ' ου τής αιθούσης τό μήκος καί πλάτος διήλθε, 

Πότε ταχύνων, καί πάτε βραδύνφν μονότονον βήμα, 
Πρός τόν πιστόν του στραφείς μέ φωνήν ύποτρέμουσαν 

είπε·
“— Τϊτα! τούς ίππους εύθύς καί τούς άνδρας έτοι

μους! —” Δρομαίος 
Μόλις τον λόγον άκούσας ό άγριος Τΐτας κατήλθε, 
Καί μετ' όλίγον λαμπρά συνοδία Ιππέων ένοπλων 
Πρός τής ύγράς Λεβαδίας τήν πόλιν καλπάζουσα ήγεν.

Τί δ’ άρα είχ’ ό κακός ‘Ενετός κ’ άνησύχει τοσοΰτον: 
Κ’ είς Λεβαδίαν πρός τί μετ’ ένοπλων άνδρών άνεχώρει; 
Είχ’ δτι έχει ή φλόξ, είς πνοάς δταν μαίνετ’ ανέμου, 
Κ’ έτρεχε πνέων οργήν έπιβούλους σκοπούς νά τελέση. 
Ερως οξύς καί δεινός τήν νωθρόν του καρδίαν έκέντα, 
Κ' ούτος ό πρώην σκληρός, παραδόξως ώς θήρ έδα- 

μάσθη,
Ούτος ό πρφήν γελών είς τά δάκρυ’ αθώων παρθένων, 
Τώρα έθρήνει, και πόνους ήσθάνετ' ό άπονος λίθος —

Είς φθινοπώρου καθώς τάς ψυχράς κι’ Ομιχλώδεις 
ήμέρας

Κάπποτε δένδρον άνθεΐ άπολέσαν καί φύλλα καί κάλλος, 
“Ομως δέν φέρει καρπόν παρομοίως μετ’άσεμνον βίον 

Εν τών παθών έξυπνε! είς ψυχήν έκ παθών χαυνωθεΐσαν, 
"Εχον ορμήν, άλλ’ ούχί καί τά θέλγητρα πάθους άκμαίου. 

! Πάθος δ'αν ήν’ εύγενές ό σφοδρός καί θερμότατος έρως,
Πλήν είς καρδίας σκληράς ήναι πάντοτε πάθος θηρίου. 
Μάτην δ’ ό ξένος ήράτο τής κόρης τού γέροντος Λάμ

πρου,
Μάτην έστέναζε βλέπων τήν νέα» κ’ ένάρετον "Ανναν, 
Οΰσαν πρό χρόνων μνηστήν τοΰ ανδρείου καί έμφρονος 

Φλώρου,
Κ’ έτοιμον ήδ’ είς δεσμόν προσεχούς πανευδαίμονος 

γάμου.
Ήτο δ' ό Λάμπρος αύτός Λεβαδεύς έκ τών μάλα 

φρονίμων,
Πλούσιος, θρήσκος, θερμός πατριώτης, (καθόσον ή τότε 
Τής φοβέρας τυραννίας δεινή έποχή συνεχώρει),
Καί έτιμάτο δικαίως παρ' δλων τοϋ γήρως του δ’ είχε 
Μόνην στερράν βακτηρίαν τήν Άνναν του, ήν καί ήγάπα 
Ώς άγαπά κηπουρός τό καλλύνον τόν κήπόν του άνθος — 
Είς ηλικίας δ’ άκμήν ή γλαυκώπις κΓ αθώα παρθένος 
“Ολη φαιδρότης και χάρις τοΰ κάλλους άρχέτυπον ήτο. 
Κι’ αριστοτέχνου γραφίς ατελή θέλει δώσει ιδέαν, 
Άν τού άγγέλου έκείνου τά θέλγητρα μόνη έκθέση. 
Είς τήν καρδίαν της έτι τά πάθη δέν είχον ριζώσει, 
Ούτε τόν πράόν της βίον ταράξει ψυχής καταιγίδες- 
Ώς δ' άγνοεϊ τήν ώραίαν χροιάν του τό εύοσμον ρόδον, 
Η παραδείσου πτηνον τών στιλβόντων πτερών του τήν 

λάμψιν,
Ούτω κ’ ή άκακος κόρη τό θεϊόν της κάλλος ήγνόει, 
Κ' έχαιρε ζώσα, κ’ ήγάπα τόν κόσμον, πλήν μόνον διότι 
Είχε πατέρα τόν Λάμπρον , κι’ ό Φλώρος θερμώς τήν 

ήγάπα.
Ναί, τήν ήγάπα θερμώς, τήν έλάτρευεν ένθους ό 

Φλώρος,
Κ’ είς τό άστράπτον της βλέμμα ουράνιον έβλεπ’ άκτΐνα, 

‘Ήτις ψυχών εύγενών τόν αγνόν χαρακτήρα εμφαίνει. 
Έκ παιδικών ημερών τόν πατέρα του είδε σφαγέντα, 
Ούτος δέ λάθρα σωθείς είς τούς πέριξ βουνούς άνετράφη, 

i "Οθεν, άν κ' είχε γλυκύ, άν καί είχεν εράσμιον ήθος 
Κάπποτε ήτο σκληρός, καί φιλέκδικος μέχρι μανίας. 
Τής δ’ αγωγής του αύτής διετήρει ακμαίας τάς έξεις, 
Καί τούς τυράννους μισών, ήρυθρία νά λέγηται δούλος. 
Ήτο ταχύς ώς δορκάς, καί γενναίος ώς λέων τοϋ δάσους. 
Καί είς τά όπλα δεινός ώς ούδείς τών εταίρων του 

άλλος■
Ήτον ώραΐος, σεμνός, φιλοκίνδυνος, πράος, καί είχε 
Πάσαν σχεδόν άρετήν πλήν γυμνήν καλλονής έπικτήτου.

Δύο δ’ ήμέρας άφ' ού ό κακός ‘Ενετός είς τήν πόλιν 
Τής Λεβαδίας είσήλθε (κρυφίως δ’ είσήλθε, διότι 
Κρύπτεται δστις κακόν μελετά καί κακόν διαπράττει), 
Τών τρυφερών έραστών πομπωδώς έτελούντο οί γάμοι. 
“Ολος ό οίκος τού γέροντο'ς Λάμπρου είς κίνησιν ήτο. 
Φίλων κ’ οικείων πληθύς συνηθροίσθη έντός τής αιθούσης, 
Καί ύπηρέται πολλοί τού προδόμου κατεϊχον τάς θύρας· 
Τής Λεβαδίας αί κόραι, όμήλικες φίλαι τής Άννης, 
Ήσαν άθρόαι έκεΐ, έορτάσιμον φέρουσ’ έσθήτα, 
Καί ή τοϋ Φλώρου μνηστή μειδιώσα καί δλη φαιδρότης 
"Ελαμπ’ έν μέσφ αύτών ώς σελήνη έν μέσιρ τών άστρων, 
Εθαλλ’ ώς ρόδον σεμνόν μεταξύ τών άνθόίν τοΰ Μαίου. 
Τάς καλλονάς της χρυσός, καί πολύτιμοι λίθοι έκόσμουν,

Πλήν, τής στιλβούσης της κόμης δέν είχ’ δ χρυσός 
τήν άξίαν,

Ούδ’ οί πολύτιμοι λίθοι ένός βλέμματός της τήν λάμψιν. 
Λώρον τοϋ Φλώρου λευκόν είς τά στήθη της έφερε 

ρόδον,
ΚΓ όλοι έφθόνουν τήν τύχην αύτοΰ, καί τήν τύχην τοΰ 

Φλώρου.
Πλήρη; δέ ούτος χαράς, τήν ώραίαν του έβλεπεν 

"Ανναν.
Πέντε έτών στεναγμοί τήν ήμέραν έκείνην έσίγων.
Kt’ δνετροι πέντε έτών έπληροΰντο αισίως· πλήν είχε 
Είδος δειλίας, έν ω ή ψυχή του άτρόμητος ήτο.

"Οταν μεγάλη χαρά στέφανοί τάς πρό χρόνων έλπίδας, 
Τρέμ’ ή καρδία, ριγεί ή ψυχή, ώς διστάζουσα έτι, 
Καί δειλιφ έκ μιας είς έτέραν προβαίνουσα φάσιν.
Τις δέν ήσθάνθη παλμούς, καί άνέκφραστον φόβον συνάμα 
"Οταν τήν χεΐρά του τείνας πρός κόρην, τή' είπε τό 

πρώτον ■
Είς τη; ζωής μου τόν πλοΰν σύ θά είσαι άστήρ 

καί πυξίς μου,
Μόνην χαράν τήν χαράν σου, τήν λύπην σου λύπην 

θά έχω;”
Πνέων γαλήνην ψυχής, καί μέ πρόσωπον φαϊνον 

αγάπην
‘0 γηραιός ύπεδέχετο Λάμπρος τους πάντας ασμένως- 
Πλήν ώς τήν Άνναν άπήντα τό βλέμμα του έχυνε 

λάμψεις,
Κ’ϋπερηφάνω; προσβλέπων ήγάλλετ' οτ’ήτο πατήρ της. 
Πάντες δ' έθαύμαζον, πάντες έπήνουν συζύγους τοιούτους, 
Καί πρός τόν γέροντα πάντες άπηύθυνον λόγους θωπείας. 

Είχ’ ένδυθή πολιός ιεράρχης στολήν χρυσαυγοΰσαν, 
Είχον λαμπάδες λευκαί άναφθή ποθητού όμεναίου, 
Κ’ έτρεμ’ ή χείρ τής μνηστής είς τήν χεϊρα φιλτάτου 

μνηστήρος.
“Οτε ήκούσθη πολύς είς τόν πρόδομον κρότος, καί δοΰπος 
Ήχησ' άνδρών μεθ’ ορμής βαδιζόντων, κ’ ήνοίχθη ή 

πύλη,
Κ’ ένοπλ’ είσήλθον πολλοί τοϋ τοπάρχου μισόχριστοι 

τοΰρκοι.
Φόβου ώχρότης τά πρόσωπα πάντων έκάλυψε τότε, 
Καί άπαισία σιγή τής χαράς διεδέχθη τούς φθόγγους.

“— Τίνα ζητείτε; προβαίνων εύτόλμως, ήρωτήσ' ό 
Λάμπρος.

Τόν είς κακούργους ληστάς χορηγοϋντα κρυφή 
προστασίαν,”

Είπεν ό πρώτος τών τούρκων. — “Ζητήσατε, είπεν ό 
γέρων,

"Αλλοθι τότε τόν ένοχον τούτον, καθότι ένταΰθα
Είναι τοϋ Λάμπρου ό οίκος, καί φίλ' οί παρόντες τού 

Λάμπρου —
— Είσαι ό ένοχος σύ, άπεκρίθη ό τοϋρκος δργίλως, 
Κ’ έχω ρητήν προσταγήν νά σέ δέσω μ’ άλΰσεις σιδήρου.” 
Πριν δέ τούς λόγους περάνη, οί πέριξ αύτού στρατιώται 
Τόν γηραιόν κατεφόρτωσαν Λάμπρον μ’ άλύσεις σιδήρου, 
ΚΓ άναγαγόντες αύτόν, έν σπουδή άνεχώρουν ώς ήλθον. 
Ό δυστυχής! έν το> φεύγειν ίδών νεκρουμένην τήν

Άνναν.
Καί περιπτύξας αύτήν φιλοστόργως τή είπε δακρύων·
— “"Αννα μου χαϊρε! καί άν (δ μή γένοιτο!) πλέον δέν

σ’ ίδω,
Έχ’ αρωγόν τόν θεόν καί τόν Φλώρόν σου άλλον πα

τέρα.”
— Κ’ ήσαν οί λόγοι στοργής πατρικής τρομερά προ

φητεία. —
Τέλος άνέλπιστον έσχον τοιοΰτον οί γάμοι τού Φλώρου, 

Κ' έμεινεν όναρ κενόν ή προύλίγου οτερρά εύτυχία. 
Ναύτης ομοίως, απών άπό χρόνων τής φίλης πατρίδος, 
Μ' όμματα πόθου έν ψ τά τερπνά της παράλια βλέπει, 
Τέκνα κ*  οικείους έν φ μετ’ όλίγον ελπίζει νά σφίγξη, 
Πρός τά λυσσώντα πελάγη έξαίφνης έκ νέου ώθεϊται, 

Τών προεστώτων δεήσεις, καί έντονοι λόγοι τού 
<1>λώρου,

Δέν συνεκίνησαν καν τοΰ τοπάρχου τό άκαμπτον ήθος, 
Τούς πρόεστώτας χλευάσάς, όργίλως τόν Φλώρον 

’> οιώξας,
Ν’ "άπαγχονίση ήπείλει τόν Λάμπρον, ώς άλλον κα-

- κοϋργον · ν..
Πάν-ςες δ’ έθρήνουν άθιΰον κ’ ένάρετον άνδρα τοιοΰτον. 

Μία πλήν μόνη ψυχή ένετρύφα είς τούτο τό δράμα, 
Εις ' άνθρωπόμορφος δαίμων έσκίρτα τήν λύπην-των 

βλέπων, · · ■’
Κ’ ήτον ό πλέςας αύτό άφανώ; — ό αισχρόςΆντω- 

•νέλλης. —

(Έπεται συνέχεια.)

Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΑΛΕΞΙΟΣ.
Ιστορικόν διήγημα

ύπό
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΥ.

(Συνέχεια.)

Κεφάλαιον Ζ’.

Η ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ.

Β
ΤΟ ή ήμέρα τής επανόδου τοϋ αύτοκρά
τορος είς τήν πρωτεύουσαν. Ο ’Αλέ
ξιος, ώς ειπομεν ανωτέρω, δέν ήτο ήγε

μών φιλοπόλεμος· ό κρότος τών οπλών, τά 
στρατόπεδα καί αί πολεμικά! προπαρασκευαί 
ούδόλως έτερπον αυτόν. “Ηδη όμως, κατορθώσας 
νά νικήση τύν αντάρτην Καμιτζήν, έπανήρχετο 
εις την πρωτεύουσαν του μέ τήν στερεάν πε- 
ποίθησιν βτι ήτο μέγας στρατηλάτης καί δτι αί 
οαφναι, αί τους κροτάφους αύτοΰ περικοσμοϋσαι, 
λίαν έπαξίως κατεϊχον τήν θέσιν έκείνην. Ό 
’Αλέξιος άνήκεν είς τήν τάξιν τών εύήθων έκεί
νων άνθρώπων, οιτινες έπαίρονται έπι ούτιδανοϊς 
και δλα τά συμβάντα άποδίδουσιν είς τήν ικα
νότητα κα! περίσκεψιν αύτών.

Καθ’ δλον τό διάστημα τής έν τώ στρατο- 
πέδω διαμονής του έπασχεν έκ τών άρθριτικών 
είς τον πόδα πόνων κα! έπι ήμέρας όλοκλήρους 
κατέκειτο έπ! τής κλίνης του, παραδοϋς τήν 
διοικησιν τοϋ στρατού είς τους ύπό τάς διαταγάς 
αύτοΰ διατελοΰντας σωματάρχας. ’Αλλ’ αί δά- 
φναι τής νίκης εΐχον ένσταλάξει βάλσαμον έπι 
τών πασχόντων μελών του· ή υγεία του έφαί
νετο νΰν άνθηρα κα! τό πρόσωπον του άπήστρα- 
πτεν άπό χαράς. Η αινιγματώδης φυγή τοΰ 
άνεψιοΰ του έπεσζίασε μέν έπί τινας ήμέρας 
τήν έκ τής επιτυχίας άγαλλίασιν, άλλά καί τό 
συμβάν τοΰτο παρήλθε χωρίς ν’ άφήση ίχνη 
έπ! τοΰ πνεύματος τοΰ ήγεμόνος, δστις συνεπέ-
ρανεν δτι ό άνεψιός του είτε κατεσπαράχθη ύπό 
άγριου τινός θηρίου έν τώ δάσει, είτε έβυθίσθη 
εις τά τεταραγμένα τοΰ 'Ελλησπόντου κύματα· 
διό καί πάσης ήτο άπηλλαγμένος άνησυχίας κα! 
μετά πολλής υπερηφάνειας κα! μεγαλοπρεπούς 
ψυχραιμίας έδέχετο τάς τιμητικάς τών όπαδών 
κα! κολάκων αύτοΰ ένδείξεις. "Οτε άφιππεύσας 
έδέχθη παρά τήν μεγάλην τών άνακτόρων πύλην 
τά συγχαρητήρια τών αύλικών, έμειδίασεν ό 
Αλέξιος μετά τόσης αύταρκείας ώς νά έπανήρ

χετο κατακτητής τής ’Ασίας δλης· οτε δέ έν 
τή ευρεια τοΰ θρόνου αιθούση ενεφανίσθη ένώ
πιον τής συζύγου του, ήσπάσθη αύτήν έπ! τοΰ 
μετώπου μετά συγκαταβάσεως τοσοΰτον υπερο
πτικής, ώς νά ήθελε νά εϊπη· “Ίδέ, όποιος 
άνήρ είναι ό σύζυγός σου κα! αύτοκράτωρ σου!”

’Εν <ρ άλλοτε μόνον έν έπισήμοις περιστά- 
σεσιν έφόρει τό πολύτιμον αύτοΰ ξίφος, ήδη 
ούδ’ έπ! στιγμήν έμενεν άνευ 'αύτοΰ, ήρείδετο 
έπ’ αύτοΰ κα! τό βλέμμα του συχνά: προσηλοΰτο 
έπι τοΰ έν τή .ζώνή αύτοΰ εύριακημενου στιλ
πνού εγχειριδίου. 'Η δλη του πάράστασις είχεν 
αποκτήσει πολεμικήν τινα δψιν, ι κμί αύτός -ο 
όφθαλμός του είχεν, όπισθεν τών:πυκνών βλε
φάρων του, τί προκλητικόν καί υπεροπτικόν. 
Ούτω συνήθως οί.έστερημένοι πνεύματύςχζητοΰσι 
να έπιβληθώσι δι’ έξωτ-ερικών έπιδείξεών· ούτως
άνθρωποι ανόητοι ζητοΰσι νά ΰψωθώσιν, έν <μή 
αληθής άξια ούδεμίαν ανάγκην έχει τών τοιούτων 
παιδαριωδών επιδείξεων δπως διαλάμψη. —

Ό αύτοκράτωρ εύρίσκετο ήδη έν τώ μεγάρω 
αύτοΰ, άμέριμνος περί τοΰ μέλλοντος καί υπερή
φανος μόνον διά τό ένεστώς· ό άφρων δέν προ- 
ησθάνετο όποια άγρια κατ’ αύτοΰ . έπήρχετο 

θύελλα και πόσον άκριβά ήθελε πληρώσει τον 
γελοΐον αύτοΰ έν Θράκη θρίαμβον!

’Εν ευρεια αιθούση τής άνατολικής τών αύτο- 
κρατορικών άνακτόρων πτέρυγος, ένθα ήσαν τά 
ιδιαίτερα τού άνακτος δωμάτια, έκάθητο ό ’Αλέ
ξιος έρείδων τήν χεΐρά έπι τής λαβής τοΰ ξίφου 
του, κα! ένώπιον αύτοΰ ΐσταντο δύο τών πιστό
τερων αύτοΰ όπαδών και πλησιεστέοων αύτου 
συγγενών. '0 μέν ήτο ό ’Ανδρόνικος Κοντοστέ- 
φανος, σύζυγος τής δευτερότοκου τοΰ αύτοκρά
τορος θυγατρός, ό δέ ήτο ό Ιωάννης Καμάτηοός, 
ό άδελφός τής αύτοκρατορίσσης Εύφροσύνης.

0 Κοντοστέφανος ήτο νέος τήν ηλικίαν τό 
πρόσωπον αυτού είχε τήν άνόητον καί άσήμαντον 
έκείνην έκφρασιν, ήν έχει συνήθως τό πρόσωπον τών 
άνθρώπων, τών έννοούντων καί διδόντων μεγάλην 
σημασίαν είς τά κανονικά χαρακτηριστικά. '0 Κα- 
ματηρός ήτο πρεσβύτερος τήν ήλικίαν έν τώ 
βλέμματι αύτού ήστραπτεν ό σπινθήρ τής φιλοδο
ξίας, ήτις παρέχει είς τύ πρόσωπον τήν έκφρασιν 
αρπακτικού ορνέου. Οι δύο ούτοι άνδρες, συν
δεόμενοι διά τών δεσμών τής συγγένειας, ήσαν καί 
οιά τής τύχης συνδεδεμένοι· άλλ’ ό Καματηρός 
ητο ό οδηγός τοΰ άφρονος Κοντοστεφάνου, δστις 
ήτο μόνον εύπειθές όργανον έν χερσίν αύτού. 
Ό Καματηρός είχε συμμαχήσει πρός τον νέον 
άνεψιόν του διά τόν άπλούστατον λόγον, διότι 
έβασίζετο είς τήν έπιρροήν, ήν ό σύντροφός του 
έξήσκει ώς γαμβρός έπ! τοΰ πνεύματος τής ισχυ
ρός άνάσσης. Καί ήτο μέν ό Καματηρός άδελ
φός αύτής, άλλά πρό πολλοΰ αί άδελφικα! με
ταξύ των σχέσεις εΐχον χαλαρωθή, διότι ή 
Εύφροσύνη, έννοήσασα τάς φιλοδόξους τάσεις 
τοΰ άδελφοΰ της, έθεσεν είς αύτάς φραγμόν διά 
τής προσλήψεως τοϋ δραστήριου Μεσοποταμίτου. 
Κατ’ άρχάς ή άγανάκτησις τοΰ Καματηροΰ καί 
τοΰ συνεταίρου του έστράφη προς τόν ισχυρόν 
σύμβουλον δτε όμως ό Καματηρός ένόησεν. ότι 
ούδέν ήδύνατο νά κάμη κατά τού Μεσοποταμίτου, 
έστρεψε τά βέλη του κατά τής ιδίας αύτοΰ άδελ- 
φής και οοηθουμενος ύπό τοΰ Κοντοστεφάνου 
έπειράτο νά καταστρέψη τήν πηγήν, έξ ής ό 
Μεσοποταμίτης ήντλει τήν ίσχύν του, δηλ. νά 
καταβάλη τήν αδελφήν του, τήν αύτοκρατόρισσαν. 
Η Ευφρόσυνη, ανωτέρα τών τοιούτων μικρο- 

ραδιουργιών, έμειδία πρός τάς άποπείρας ταύτας 
τοΰ άδελφοΰ της, καί ισχυρά έν τώ άξιώματι 
αύτής, ισχυρά διά τής συνδρομής τού Μεσοπο
ταμίτου, ισχυρά ιδίως διά τής έπιρροής, ήν 
έξήσκει έπί τού αύτοκράτορος, ούδόλως έπτοεΐτο, 
και περιεφρόνει τά κατ’ αύτής τεκταινόμενα ώς 
ύλακάς θρασύδειλων κυνών. ’Αλλ’ οί κύνες 
ήκόνιζον έν κρύπτω φοβερόν κατ’ αύτής δπλον, 
τό δπλον τής συνοφαντίας.

— Λοιπόν, Καματηρέ, είπεν ό αύτοκράτωρ 
έςακολουθών τήν μετά τών δύο συγγενών του 
ομιλίαν, ό ναύαρχος μου Στρυφνός δέν ανέχεται 
πλέον τόν Μεσοπόταμίτην; — Παράδοξον τοΰτο · 
άμα στρέψω τά νώτα είς τήν πρωτεύουσάν μου, 
άμέσως άρχίζουσιν. αί, διχόνοιαι και αί άντεγ- 
κά.ίσεις. ,. .· .-

—- Είς τοΰτο, άπήντησεν ά Καματηρός, ού
δόλως πταίει ό μέγας νάύαρχος. Μετά τήν 
άναχώρησιν σου, βασιλεύ, ή συμπεριφορά τοΰ 
Μεσοποταμίτου κατέστη τοσούτον άφόρητος, ώστε 
ού μόνον τοΰ Στρυφνού τήν ύπομονήν έξήντλησεν, 
άλλά και. τών ήπειοτέρων άνθρώπων.

—r Συλλογίσου, πάτερ, προσέθηκεν ό Κοντο- 
στέφάνος· ό αύθάδης έκεΐνος άνθρωπος, ό Μεσο
ποταμίτης, έτόλμησε νά μοί εΐπη κατά πρόσω
πον, δτι πολλοί τών έναντίον του έτιμωρήθησαν 
ήδη διά έξορίας είς .τάς άποκεντροτέρας. τής 
’Ασίας έπαρχίας ένεκα τής κατ’ αύτοΰ άντι- 
στάσεώς των.

— Κα! δμως, παρετήρησεν ό ’Αλέξιος, τοι-
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οΰτος δέν ήτο ό Μεσοποταμίτης δτε εισήλθεν 
είς τήν ύπηρεσίαν ημών.

— Δέν είναι φρόνιμον, βασιλεύ, είπεν ό 
Καματηρός, νά προσλάβη τις είς τήν ύπηρεσίαν 
του άνθρωπον ΰπηρετήσαντα ήδη άλλον ηγεμόνα. 
'0 Μεσοποταμίτης είναι πλάσμα τού αναξίου 
’Ισαάκ, δν κακή μοίρα σοί έδωκεν αδελφόν. 
Πώς είναι δυνατόν, ό άνθρωπος ούτος, οστις 
υπήρξε πιστός τού Ισαάκ όπαδός, νά ύπηρετήση 
σε πιστώς καί ειλικρινώς; Καί συν τοΐς άλλοις 
άνθρωπος, τόσον απότομον έχων χαρακτήρα; — 
Άλλα κατά τούτο, βεβαιώθητι, δέν πταίει ό 
Μεσοποταμίτης· πταίουσιν έκεΐνοι, οΐτινες οι’ δ- 
λων τών μέσων ύποθάλπουσι τήν αύθάδειαν 
αύτού. ’Εάν ό Μεσοποταμίτης δέν εΰρισζεν 
ύποστήριξιν παρά τή βασιλίσση, βεβαίως δέν 
ήδύνατο νά έχη τοιαύτην συμπεριφοράν.

— Αίσχύνομαι αληθώς, προσέθηκεν ό Κον· 
τοστέφανος ώς ηχώ, νά έχω τοιαύτην γυναίκα 
πενθεράν.

— ’Ανδρόνικε, είπεν ό ’Αλέξιος · προ πολλού 
ήδη δέν διατελεΐς είς φιλικάς πρός τήν βασί
λισσαν σχέσεις.

— Καί είναι δυνατόν άλλως γενέσθαι; άπε- 
κρίθη ό Κοντοστέφανος, οστις ύπό τό ένθαρρυν- 
τικόν βλέμμα τού Καματηροΰ καθίστατο έπί 
μάλλον καί μάλλον τολμηρότερος. Είναι δυνα
τόν ν’ άνέχηταί τις τήν αύθάδειαν γυναικός, 
έστω καί βασιλίσσης, ής ή διαγωγή δέν είναι 
ανεπίληπτος;

— Παρεκτρέπεσαι, Ανδρόνικε! διέκοψεν αύ- 
τόν ό αύτοκράτωρ αύστηρώς.

— Άφ’ ού μάθης, βασιλεύ, τά ενταύθα συμ- 
βαίνοντα, είπεν ό Καματηρός τονίζων έκάστην 
λέξιν, τότε βεβαίως δέν θά είπης δτι ό Κοντο
στέφανος παρεκτρέπεται.

— Δέν εννοώ τους λόγους σου, Ιωάννη, 
είπεν ό ’Αλέξιος· έξηγήθητι σαφέστερον. θέλω 
νά μάθω τά πάντα.

— Καί πρέπει νά μάθης τά πάντα, άπε- 
κρίθη ό Καματηρός. 'Ο ήγεμών δφείλει νά 
γνωρίζη πάντα τά έν τω οιζω αύτού συμβαί- 
νοντα· ό σύζυγος δέν πρέπει νά άγνοή τήν αναιδή 
κωμωδίαν, ήτις παίζεται όπισθεν τών νώτων 
του! — Εϊπον αναιδή κωμφδίαν, βασιλεύ· διότι 
πράγματι άπρεπή συμβαίνουσιν ένταΰθα.

— Καματηρέ, άνεβόησεν ό αύτοκράτωρ. 
Πρόσεχε· οί λόγοι σου είναι καταμηνύεις.

— Τούτο καί είναι, άπήντησεν ό Καματηρός 
υψών τήν φωνήν του καί γονυπετών ένώπιον 
τού αύτοκράτορος. — Προ έτών γνωρίζεις τά 
φρονήματά μου, ώς καί τά φρονήματα τού γαμ
βρού σου Κοντοστεφάνου· έχεις δέ καί καθη
μερινός αύτών αποδείξεις. Δέν ύπάρχουσιν έν 
δλω τω κράτει σου πιστότεροι καί εύπειθέστεροι 
δπαδοί σου ημών.

— Γά φρονήματά σου γνωρίζω, ’Ιωάννη, 
είπεν ό αύτοκράτωρ, καί ό ’Ανδρόνικος είναι 
προσφιλής μοι ώς υιός.

— Καί τά φρονήματα ταύτα τοιαύτα καί 
εις τό μέλλον θά ηναι, προσέθηκεν ό Καματηρός. 
Έν τή άφοσιώσει πρός τόν θρόνον σου, έν τή 
πίστει πρός σέ, είμεθα συνδεδεμένοι, υπέρ τού 
θρόνου σου ήμεΐς θά ήμεθα πάντοτε οΐ πρώτοι 
νά θυσιάσωμεν τήν ζωήν ημών. Διά τόν λόγον 
τούτον ούτε δυνάμεθα ούτε πρέπει νά σιωπώμεν 
όσάκις βλέπομεν δτι κίνδυνος έπαπειλεΐ τόν 
θρόνον σου· όφείλομεν μάλιστα νά προσπαθή- 
σωμεν ν’ άποτρέψωμεν τόν κίνδυνον τούτον. Δια- 
γνώσαντες τήν αιτίαν τού κακού δυνάμεθα εύ- 
κόλως νά ευρωμεν καί τά μέσα τής θεραπείας 
αύτού. — Βασιλεύ, άνεκαλύψαμεν τόν μυστη
ριώδη μίτον τόν συνδέοντα τόν Μεσοποταμίτην 
πρός τήν βασίλισσαν· έξιχνιάσαμεν τό μυστήριον 
καί άποκαλύπτοντές σοι αύτό σήμερον, ού μόνον 

έκπληρούμεν τό καθήκον μας ώς συγγενείς, αλλά 
τηροΰμεν καί τον δρκον, δν ώμώσαμεν ένώπιον 
σου ώς πιστοί σου υπήκοοι. ’Αντί τής προστα
σίας ήν ή βασίλισσα παρέχει τω Μεσοποταμίτη 
λαμβάνει παρ' αύτού συνδρομήν πρός τήν έπιλή- 
ψιμον διαγωγήν της.

— Τί λέγεις, Ιωάννη; άνεφώνησεν ό ’Αλέ
ξιος έγειρόμενος καί τύπτων τό ξίφος του 
κατά γής.

— Σοί λέγω τήν άλήθειαν, βασιλεύ, άπε- 
κρίθη ό Καματηρός ψυχρώς. Δέν πρέπει νά 
μένης έπί πλέον έν τω σκότει περί τής διαγωγής 
τής συζύγου σου, καθότι ό βίος αύτής ού μόνον 
ώς σύζυγον σέ ατιμάζει άλλ’ απειλεί σε ώς 
κύριον καί ήγεμόνα. Ή διαγωγή τής Εύφρο- 
σύνης κατέστη κοινόν σκάνδαλον. Έν τή άγα- 
θότητι τής καρδίας σου παρέλαβες καί έπρο- 
στάτευσες νεανίαν, δν άγαπας ώς υιόν καί δν 
προετοιμάζεις είς τά υψηλότερα τού κράτους 
αξιώματα.

— Ιόν Βατάτζην έννοεΐς; διέκοψεν αύτόν ό 
’Αλέξιος.

— Ναί, βασιλεύ, τόν Βατάτζην έννοώ. Έπί 
τού νεανίου τούτου έρριψεν ή βασίλισσα το βλέμμα 
της — μετ’ αύτού διήλθε κατά τήν απουσίαν σου 
τάς ώρας αύτής — Τόν νεανίαν τούτον προπαρα
σκευάζει διά τόν θρόνον!... Μή με προσβλέπεις, 
βασιλεύ, μέ άποροΰντας όφθαλμούς! . .. Θέλει νά 
ίδη έπί τής κεφαλής τού έραστοΰ της λάμπον 
τό αύτοκρατορικόν στέμμα, καί πρός τούτο έξη- 
σφάλισεν έαυτή τήν συνδρομήν τοΰ Μεσοποτα- 
μίτου, δστις τή δφείλει τήν προαγωγήν του.

— ”Ω! τί λέγεις, Ιωάννη; άνέκραξεν ό αύ
τοκράτωρ. 'II βασίλισσα; 'Η Εύφροσύνη;

— Θ’ άνεχθής έπί πλέον τοιούτον όνειδος, 
βασιλεύ; έξηκολούθησεν ό Καματηρός, δστις 
μετ’ ένδομύχου χαράς παρετήρει τήν έξαψιν τοΰ 
ήγεμόνος. Θά μείνης αδιάφορος απέναντι τοι- 
αυτης ατιμίας καί τοιούτου κινδύνου;

— Δέν είχον δίκαιον, είπεν ό Κοντοστέ
φανος, δτε πρό τινων στιγμών σοί έξέφρασα δτι 
αισχυνομαι άποκαλών πενθεράν μου, μητέρα μου, 
τοιαύτην γυναίκα;

— Ναί, ’Ανδρόνικε, είχες πληρέστατα δί
καιον, άπήντησεν ό ’Αλέξιος μετά τινας στιγμάς, 
ώς άνθρωπος λαβών κτύπημα σφοδρόν έπί τής 
κεφαλής καί κατ’ δλίγον συνερχόμενος είς εαυ
τόν- είχες δίκαιον. Τοιαύτη γυνή ού μόνον 
άναξία είναι νά καλήται πενθερά σου, άλλά δέν 
δυναται έπί πλέον νά ηναι σύζυγός μου καί 
βασίλισσα! — 'Η τιμωρία πρέπει νά παρακο- 
λουθήση κατά πόδας τό έγκλημα- διά τάς τοι- 
αύτας γυναίκας, τάφος είναι ό πυθμήν τοΰ Βο- 
σπόρου!

— Μή σπεύδεις, βασιλεύ, είπεν ό Καματη
ρός, δστις είχε συμφέρον καί τήν βασίλισσαν νά 
τιμωρήση καί δι’ ενός κτυπήματος νά καταβάλη 
άμφοτέρους τούς έχθρούς του· μή σπεύδεις· ή 
ένοχή δέον ν’ άποδειχθή.

— Τί λέγεις; άνεβόησεν ό αύτοκράτωρ. Καί 
έχομεν άνάγκην πλειοτέρων άποδείξεων;

— Άκουσόν με, βασιλεύ, έξηκολούθησεν ό 
Καματηρός- μή σπεύδεις. 'Η άτιμος σύζυγος 
πρέπει νά τιμωρηθή· είς τούτο συμφωνώ. Άλλ’ έν 
τφ συμφέροντί σου έγκειται, ή ένοχή ν’ άπο- 
δειχθή έπισήμως, δπως τιμωρήσης αύτήν δι
καίως καί συγχρόνως έξαφανίσης τούς βοηθούς 
αύτής. U κόσμος, βασιλεύ, συμπαθεί πάντοτε 
πρός τούς καταδιωκομένους έν δσω υπάρχει τις 
άμφιβάλλων έτι περί τής ενοχής των· άλλά τον 
άποδεδειγμένως ένοχον ούδείς λυπεΐται.

— Τί νά πράξω λοιπόν; ήρώτησεν ό Αλέ
ξιος περιφερόμενος έν τή αιθούση έν ύψίστη 
έξάψει.

— θά σοί εϊπω τί όφείλεις νά πράξης, άπε- 

κρίθη ό Καματηρός, ού ό δφθαλμός έλαμπεν 
αγρίως ώς όφθαλμός τίγρεως. Ν’ άποστείλης 
άνευ άναβολής άνθρωπον τής εμπιστοσύνης σου, 
δπως φονεύση τόν Βατάτζην. Τό έγκλημα 
είναι άξιον θανάτου. "Αμα σοί άγγελθή ό 
θάνατός του παρατηρείς ποιαν έντύπωσιν ή 
ειδησις αΰτη έπροξένησεν είς τήν ένοχον βα
σίλισσαν. ’Επωφελούμενος δέ τής πρώτης 
έκρήξεως τής θλίψεως καί άπελπισίας της 
συγκαλεΐς τό δικαστήριον’, καί άποδειχθείσης 
πλέον τής ενοχής της επιβάλλεις αύτή τήν ύπό 
τού νόμου όριζομένην ποινήν. Περί τού Μεσο- 
ποταμιτου δεν είναι άνάγκη νά φροντίσης πε
ραιτέρω· καταπεσόντος τού δένδρου καταπίπτει 
καί ό καρπός.

— Ας έλθη άμέσως ό Βαστραλίτης! διέ- 
ταξεν ό Αλέξιος χωρίς ν’ άπαντήση είς τούς 
λόγους τοΰ συγγενούς του.

Αγρίως άπήστραψε τό βλέμμα τού Καμα
τηροΰ· καλώς ένόει τί έσήμαινεν ή αύτοκρατο- 
ρική αΰτη διαταγή. —

Μετ’ όλίγον εισήλθεν είς τήν αίθουσαν ό 
Βαστραλίτης- ήτο ούτος είς τών άνδρών έκεί- 
νων, οις οί βυζαντινοί αύτοκράτορες ένεπιστεύ- 
οντο τήν έκτέλεσιν τών μυστικών αύτών δια
ταγών. Ό Βαστραλίτης είχεν δψιν δημίου.

— Βαστραλίτη, τω είπεν ό Αλέξιος· γνω
ρίζεις τον νεον Βατάτζην, δστις τρώγει παρά 
την τραπεζάν μου καί κοιμάται παρά τόν κοι
τώνα μου.

— Τόν νέον, άγένειον Βατάτζην; Ναί, τόν 
γνωρίζω, βασιλεύ.

— Έντός μιας ώρας άπαιτώ νά μοί φέρης 
ένταΰθα τήν κεφαλήν του.

— Ή διαταγή τού βασιλέως καί κυρίου μου 
θέλει έκτελεσθή, άπεκρίθη ό Βαστραλίτης καί 
έξήλθεν.

— ’Ιωάννη, Ανδρόνικε, είπεν ό Αλέξιος 
πρός τούς δύο συγγενείς του· άμα ό Βαστρα- 
λιτης έκτελέση τήν διαταγήν μου έρχεσθαι πρός 
με έν τοΐς δωματίοις τής βασιλίσσης.

0 Καματηρός καί ό Κοντοστέφανος έκλιναν 
τήν κεφαλήν ένώπιον τοΰ αύτοκράτορος, καί ό 
’Αλέξιος άπήλθε τής αιθούσης, αύρων όπισθεν 
αύτού τό βαρύ αύτού ξίφος. —

ΤΙ αύτοκρατόρισσα Εύφροσύνη κατείχε τήν 
δυτικήν πτέρυγα τών άνακτόρων, ένθα ύπήρχε 
σειρά μεγαλοπρεπώς διεσκευασμένων αιθουσών 
και δωματίων. Τά δωμάτια ταΰτα, έξ ών μα
γευτική έξετείνετο έπί τού Βοσπόρου θέα, πα- 
ρεχωρούντο συνήθως είς τάς συζύγους καί τάς 
θυγατέρας τών αύτοκρατόρων, αιτινες σπανίως 
έξερχόμεναι διήρχοντο τάς ημέρας αύτών έν τή 
ώραια έκείνη κατοικία, άπό τής όποιας έξετεί- 
νοντο ένώπιον τών όφθαλμών αυτών οί κατά
φυτοι λόφοι καί ή κυανή θάλασσα. 'Η Εύφρο
σύνη, έμμείνασα είς τήν παλαιάν ταύτην συνή
θειαν, κατέλαβε τά δωμάτια ταύτα- άλλ’ ή ευ
φυής καί δραστήρια γυνή δέν έζη έκεΐ, ώς αί 
προκάτοχοι αύτής, έν άφροντισία μόνον καί άνα- 
παύσει, άλλά κατεγίνετο είς έργα άντάξια γυ- 
ναικος καί ήγεμανίδος· είργάζετο δηλ. ύπέρ τών 
πτωχών καί ένδεών. Τά εύρύχωρα αύτής δω
μάτια ώμοίαζον προς έργοστάσιον, έν ώ κατε- 
σκευάζοντο τά διάφορα ένδύματα διά τούς πτω
χούς, ών ή άνασσα ήτο άληθής προστάτις καί 
θεία Πρόνοια. Ιδίως προσεγγίζοντος τοΰ χει- 
μώνος ή εργασία ήτο πολλή, διότι ή Εύφροσύνη 
έσυλλογίζετο τούς ενδεείς, οΐτινες δέν ήδύναντο 
νά προμηθευθώσι τά άναγκαΐα ένδύματα, δπως 
κατά τούς μήνας τοΰ ψύχους καλύψωσι τά 
γυμνά αύτών μέλη.

"Οτε τή άνηγγέλθη ή έπίσκεψις τοΰ αύτο
κράτορος ή Εύφροσύνη κατέθεσε τό έργόχειρόν 
της καί μετέβη είς τήν παρακειμένην αίθουσαν 

τοΰ θρόνου, ένθα συ
νήθως έδέχετο τάς επι
σκέψεις.

— Τις ή εύχάριστος 
αίτια, ήτις μοί παρέχει 
σήμερον τήν έπίσζεψιν 
τοΰ κυρίου καί συζύ
γου μου; ήρώτησε τόν 
έν τω μέσιυ τής αι
θούσης ίστάμενον αύ- 
τοκράτορα.

— Εύφροσύνη, άπήν
τησεν ούτος■ έπί μα
κρύ*  χρόνον ήμην α
πών, καί άπησχολημέ- 
νος ύπό τών πολεμικών 
μου έπιχειρήσεων πα- 
ρημέλησα, ύπέρ τό δέον 
ίσως, τήν σύζυγόν μου 
καί βασίλισσαν. Σή
μερον έρχομαι δπως 
έπανορθώσω τό άκού- 
σιόν μου σφάλμα. Σή
μερον δύναμαι ώς νι
κητής νά γευθώ τής 
άναπαύσεως τής οικίας 
μου.

Παρηγορητιζόν 
διά τήν σύζυγον, 

ή Εύφροσύνη,

τών 
σζέ-

είναι 
είπεν 
ν’ άκούη τόν σύζυγόν 
της όμολογοΰντα δτι 
τω είναι έπιθυμητή ή 
ήσυχία τής οικίας του.

— Είθε δλαι αί 
γυναίκες οΰτω νά έσκέ- 
πτοντο! παρετήρησεν ό 
Αλέξιος ρίπτων βλέμ
μα έταστιζόν πρός τήν 
σύζυγόν του.

—"Ολαι αί γυναίκες 
δέν έχουσι τήν αύτήν 
γνώμην, είπεν ή Εύ
φροσύνη μή δυναμένη 
νά έννοήση τον σκοπόν 
τών λόγων τοΰ αύτο
κράτορος. Εύτυχώς έν 
τή ήμετέρα χώρα τό 
πλεΐστον μέρος 
γυναικών οΰτω 
πτεται.

— Καί πιστεύεις 
τούτο, Εύφροσύνη; ... ίΐ 
Κατά τήν άπουσίαν 
τοΰ συζύγου σου πώς 
διήλθες σύ τάς ήμέρας 
σου;

— Δέν άγνοεΐς, βασιλεύ, δτι οί πτωχοί μου 
πολλήν μοί παρέχουσιν έργασίαν· ευχαρίστως 
δέ σοί άναφέρω, δτι είργάσθημεν πολύ καί δτι 
δέν φοβούμεθα τήν προσεγγίζουσαν έποχήν τού 
χειμώνας.

— Ζηλεύω τούς πτωχούς σου, είπεν ό Αλέ
ξιος άφηρημένος καί ρίπτων βλέμμα έπί τής θύρας.

— Εύτυχώς ό Μεσοποταμίτης είναι άνήρ 
δραστηριώτατος, είπεν ή Εύφροσύνη, ώστε όλίγην 
φροντίδα καί όλίγους κόπους μοί παρέσχον αί 
υποθέσεις τοΰ κράτους.

— Ό Μεσοποταμίτης ήτο πάντοτε άρεστός 
σοι, τούτο είναι γνωστόν, άπήντησεν ό Αλέξιος 
μειδιών. Δέν δύναμαι δμως νά έννοήσω πώς 
δύναται γυνή νά έλκυσθή ύπ άνδρός, οίος ό 
Μεσοποταμίτης- είναι άνήρ δυσειδέστατος· τό 
πρόσωπόν του είναι πρόσωπον πιθήκου μάλλον 
ή άνθρώπου.

Είκών α’.

Είκών β'.

ΡΩΣΣΙΚΟΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ.

— Δέν είναι το πρόσωπον μόνον, τό όποιον 
ελκύει, Αλέξιε· τό πνεύμα έχει μεγαλειτέραν 
ελκυστικήν δύναμιν τών εύρύθμων χαρακτηρι
στικών τοΰ προσώπου καί τοΰ ώραίου τών όφθαλ- 
μών σχηματισμού.

— Πώς, Εύφροσύνη; Κατέστης αίφνης άναί- 
σθητος πρός τό κάλλος; Καί δμως δέν ήσο 
πάντοτε τοιαύτη. Πότε έγένετο ή μεταβολή αΰτη ;

— Τά έτη παρέρχονται, βασιλεύ, είπεν ή 
Εύφροσύνη μετά μελαγχολικοΰ μειδιάματος, καί 
μέ τά έτη έρχεται ή πείρα, ή μεγάλη διδά
σκαλος, ήτις παρέχει είς τάς άνθρωπίνους σκέ
ψεις άλλην διεύθυνσιν.

— Απορώ πράγματι, Εύφροσύνη, άκούων 
σέ ομιλούσαν ώς γραίαν, έτοιμοθάνατον γυναίκα. 
Βλέπεις ποτέ το πρόσωπόν σου έντός κατόπτρου; 
Είδές ποτέ ρυτίδα έπ’ αύτού ή λευκήν τρίχα 
έν τή κόμη σου;

— Τοιαύτη έπεθύ- 
μουν νά διατηρηθώ 
έπί πολύ άκόμη, άπε
κρίθη ή Εύφροσύνη 
έλαφρώς έρυθριώσα, 
καί τούτο δπως ήμαι 
αρεστή τω κυρίω καί 
συζύγφ μου.

— ”0φι ιοβόλε! 
έψιθύρισεν ό Αλέξιος, 
ου τίνος τό βλέμμα 
έστράφη πάλιν πρός 
τήν θύραν έν ω ή χειρ 
του σπασμωδικώς έ- 
δράξατο τής λαβής τοΰ 
ξίφους.

Κατ’ έκείνην τήν 
στιγμήν εισήλθεν είς 
τήν αίθουσαν τής αυ- 
τοκρατορίσσης ό Ιω
άννης Καματηρός άκο- 
λουθούμενος ύπό τοΰ 
Ανδρονίκου Κοντοοτε- 
φάνου.

Πρό πολλοΰ ή Εύ
φροσύνη δέν είχεν ΐδει 
τούς δύο τούτους συγ
γενείς της είς τά ιδι
αιτέρα δωμάτιά της· 
διό καί ήπόρησεν έπί 
τή έμφανίσει αύτών 
καί ήτοιμάζετο νά έρω- 
τήση περί τής αιτίας, 
δτε ό Καματηρός, χω
ρίς ούδέ βλέμματος 
ν’ άξιώση τήν άδελφήν 
του, είπε πρός τόν 
Αλέξιον ·

— Βασιλεύ, ή δια
ταγή σου έξετελέσθη 
αισίως· ό Βαστραλίτης 
περιμένει.

Καί εισήλθεν ό δή
μιος κρατών έν χειρί 
τήν αιμοσταγή τοΰ 
Βατάτζη κεφαλήν. Τό 
θέαμα ήτο άποτρό- 
παιον.

Αύθωρεί έστράφησαν 
τά βλέμματα τοΰ αύτο
κράτορος καί τών δύο 
συγγενών του πρός τήν 
Εύφροσύνη ν, ής τό 
πρόσωπον ένέφαινε τήν 
μεγαλειτέραν έκπλη- 
ξιν. Καί έφαίνετο μέν 
δτι ή φρικώδης θέα 

τής άποκεκομμένης κεφαλής βαθεΐαν τή ένε- 
ποιει έντύπωσιν, άλλ’ ή έντύπωσις αΰτη δέν 
ήτο οΐαν περιέμενον οί παρατηροΰντες αύτήν.

— Γνωρίζεις τήν κεφαλήν ταύτην; ήρώτησεν 
ό αύτοκράτωρ τήν Εύφροσύνην δεικνύων τήν 
πελιδνήν κεφαλήν, ήν ό Βαστραλίτης έκράτει 
άπό τής κόμης.

— Είναι ή κεφαλή τοΰ Βατάτζη, άπεκρίθη 
ή αύτοκρατόρισσα.

— Καί γνωρίζεις ώσαύτως, διατί ή κεφαλή 
αυτή άπεκόπη άπό τοΰ σώματος; ήρώτησε πάλιν 
ό ’Αλέξιος.

— Δέν δύναμαι νά έννοήσω, ποιον έγκλημα
διέπραξεν ό νεανίας, δπως κριθή άξιος τοιαύτης
τιμωρίας, άπεκρίθη ή Εύφροσύνη άφελώς.

— Τί διέπραξεν; άνεφώνησεν ό Αλέξιος μετά
βροντώδους φωνής. Θά σοί τό είπω έγώ. Ό
νεανίας ούτος ήτο έραστής σου! Έτόλμησε νά
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προσβάλη τον αύτοκράτορά του· οιο καί έπρεπε 
ν’ άποθάνη!

— Εραστής μου: '0 Βατάτζης; Τί λέγεις, 
’Αλέξιε; 'Οποία λέξις έξήλθε τών χβιλέων σου; 
άνέκραξεν ή Ευφροσύνη οπισθοδρομούσα, ώς νά 
είχε πατήση ίοοόλον έντομον. ’Εραστής μου; 
θεέ μου!

Κατ’ εκείνην τήν στιγμήν έν τή έξάψει τής 
άγανακτήσεώς της ή Ευφροσύνη ήτο πράγματι 
ώραία. — Μεγαλοπρεπής ώς σύζυγος, μεγαλο
πρεπής ώς άνασσα ήτο έχείνη ή γυνή δτε έπρό- 
φερε τάς βραχείας καί διακεκομμένα; ταύτας 
λέξεις, έν αΐς κατεφαίνετο ή δλη ‘άθωότης αυτής·

'Ο ’Αλέξιος έρριψε βλέμμα προς τούς δύο 
κατηγόρους, ώς βέλων νά ζητήση παρ’ αύτών 
βοήθειαν. ’Αλλ’ ή Εύφροσύνη τδν είχε μαγεύσει.

— Εύφροσύνη! έψιθύρισε καί ή φωνή αύτοΰ 
ετρεμεν.

— ’Αρκεί, άπήντησεν αύτη άπωθούσα αυτόν 
διά υπερήφανου νεύματος τής χειρός καί προσ- 
βλέπουσα μέ άκραν περιφρόνησιν τδν άδελφδν 
καί τδν γαμβρόν της. ’Αρκεί! Καί άπήλθε τής 
αιθούσης.

— Είναι άθώα! άνέκραξεν ό ’Αλέξιος.
— Έχάθημεν! έψιθύρισαν τά ώχρά χείλη 

τοΰ Καματηροΰ.
(Έπεται συνέχεια.)

ΡΩΣΣΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ.

(Μετά δύο εικόνων, δρα σελ. 173.)

Ν 'Ρωσσία, τώ έκτεταμένω κρατεί, εις 
τά μέρη, τά όποια δέν διατρέχουοιν 
είσέτι οί σιδηρόδρομοι ή δέν διαπλέ*  

ουσι τά άτμόπλοια, έκτελεΐται ή ταχυδρομική 
υπηρεσία διά έλαφρών έλκύθρων συρομένων ύπό 
κυνών ή ρέννων, ώς παρίσταται τούτο εις τάς 
δύο παραδετομένας εικόνας. Καί ή μέν διά 
χυνών έκτελουμένη ταχυδρομική υπηρεσία είναι 
έν χρήσει έν τή έπαρχία τής Καμτσάτκας έν 
καιρίρ χειμώνος. Μετακομίζονται δέ ού μόνον 
έπιστολαί καί ταχυδρομικά δέματα, άλλά καί 
έπιβάται. "Εκαστος επιβάτης ύποχρεούται νά 
προσφέρη τδ ίδιον αύτού ελκυθρον, πρό τοΰ 
όποιου ζεύγνυνται 5 ή 6 κύνες στιβαροί· δεύτε
ρον ελκυδρον και τούτο συρόμενου ύπό κυνών 
μεταφέρει τάς άποσκευάς του. Έν έκάστω 
σταθμιρ άλλάσσονται οί κύνες, οιτινες διοικούν-
ται ύπό έμπειρου αμαξηλάτου έγχωρίου. Προ
πορεύεται εκάστου έλκύθρου έτερος κύων οδηγός, 
δστις προσέχει εις τά προστάγματα τού αμαξη
λάτου, δστις τδν διευθύνει ούχί διά ράβδου ή 
μάστιγος, άλλά μόνον διά τής φωνής καί διά τοΰ 
κρότου τοΰ οστόκ, ράβδου λεπτής έχούσης εις τδ 
άκρον κωδωνίσκους καί μετάλλινους κρίκους, ήν 
κρατεί έν χειρί ό άμαξηλάτης. ‘Η δέ ταχυ
δρομική υπηρεσία διά ρέννων έκτελεΐται έν τή 
έπαρχία τοΰ ’Αρχαγγέλου καί εις τάς γειτνια- 
ζούσας βορείους επαρχίας· τήν άμαξαν ή τδ 
ελκυδρον σύρει εις ρέννος, έξαιρετιχώς δέ δύο, 
ό άμαξηλάτης δμως διοικεί έχει δύο άμαξας 
ταύτοχρόνως, ώς παρίσταται έν τή είχόνι ήμών. 
Περίεργα καί δλως πρωτότυπα είναι ό ζυγός 
καί τά ηνία, τά όποια διέρχονται μεταξύ τών 
ποδών τοΰ ζώου καί προσαρμόζονται εις τά 
κέρατα αύτοΰ. Ο άμαξηλάτης ό κομίζων τάς 
έπιστολας έν δεοματίνφ σάκκω, οσάκις οιοι,χεΐ 
δύο έλκυδρα κρατεί διά τής δεξιάς λεπτόν κάλα
μον δίκην μάστιγος, διά δέ τής άριστεράς κρατεί 
τά ηνία τού όπισθεν ερχομένου ρέννου. Εις τήν 
δευτέραν άμαξαν μετακομίζονται τά βαρύτερα 
ταχυδρομικά δέματα.

Η ΓΕΝΝΑΙΑ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΔΟΥΚΟΣ ΤΗΣ 
ΩΜΑΛΗΣ.

ΡΟ τινων ήμερών διεοίοετο δτι ό εξόρι
στος Γάλλος βασιλόπαις, δούξ τής Ώμά- 
λης, υιός τοΰ πρώην βασιλέως Λουδο

βίκου Φιλίππου, έδώρησεν εις τήν γαλλικήν 
’Ακαδημίαν, ής διατελεί μέλος, τήν μεγαλοπρεπή 
αύτοΰ έπαυλιν τοΰ Chantilly. Κατ’ άρχάς ή 
είδησις αυτή δέν έπιστεύθη, καθότι ό πρίγκηψ 
έξορισδείς άδίκως άπό τής Γαλλίας είχε δίκαια 
κατά τής Κυβερνήσεως τής πατρίδος αύτοΰ 
παράπονα. 1Η είδησις δμως είναι άληθεστάτη. 
Γό δωρητήριον έγγραφον, έν είδει διαθήκης τού 
άτεκνου δουκός, έδημοσιεύθη διά τών έφημερί
δων δλων, προεξαρχουσών, ώς έπόμενον, τών 
έφημερίδων τοΰ μοναρχικού κόμματος. ‘Η δω
ρεά είναι γενναία, όντως ήγεμονική, καθότι τό 
κτήμα τού Chantilly έχει άξίαν 50—60 έκα- 
τομμυρίων φράγκων.

Η έπαυλις τοΰ Chantilly θεωρείται ού μό
νον διά τήν έκτασίν της άλλά καί διά τά έν 
αύτή διατηρούμενα καλλιτεχνικά κειμήλια καί 
τήν πλουσιωτάτην αύτής βιβλιοθήκην έν τών 
λαμπροτέρων τής Γαλλίας κτημάτων. ’Εκαλείτο 
δέ αί Βερσαλλία·, τών Κονδέ”, διότι ύπό τοΰ 
μεγάλου Κονδέ ήγοράσθη κατά τόν 17 αιώνα 
άπό τής κατεχούσης αύτό οικογένειας τών δου
κών Μονμορανσύ. '0 Κονδέ έζη τό πλεϊστον 
τοΰ έτους έν αύτώ. Τω 1761 έδωκεν ενταύθα 
εις τιμήν τοΰ έξαδέλφου του, τοΰ Λουδοβίκου 
τοΰ 1Δ . λαμπράν εορτήν, ής ή δαπάνη άνήλθεν 
εις 200 χιλιάδας φράγκων. Τό κατά τήν εορ
τήν ταύτην παρατεθέν συμπόσιον έμεινεν ιστο
ρικόν ένεκα τού τραγικού θανάτου τού διασήμου 
μαγείρου Βατέλ, δστις ηύτοκτόνησε περί το 
τέλος τού γεύματος έν τω μαγειρείω, διότι οί 
παραγγελθέντες διά τήν τράπεζαν ιχθύς δέν είχον 
φθάσει έγκαιρως όπως παρατεθώσιν ενώπιον τών 
έπισήμων ξένων. Κατά τήν μεγάλην γαλλικήν 
έπανάστασιν το μέγαρον τού Chantilly έν μέρει 
κατηρειπώθη, άνεκαινίσθη δέ πάλιν έν έτει 1814. 
Ότε έν έτει 1830 ό τελευταίος Κονδέ, στρα
τάρχης τής Γαλλίας, περιπεσών εις μελαγχο
λίαν ηύτοκτόνησεν, εύρέθη διαθήκη χρονολογου- 
μένη άπό τού έτους 1829, δι’ ής έκληοοδότει 
τό κτήμα τούτο εις τόν βαπτιστικόν του, τόν 
δούκα τής Ώμάλης, τέταρτον υιόν τού βασιλέως 
Λουδοβίκου Φιλίππου, τόν καί γενικόν κληρονό
μον του. Κατά τό διάταγμα τοΰ έτους 1852, 
δπερ έπέβαλε τήν δήμευσιν τών κτημάτων τών 
Όρλεανιδών, έπωλήθη καί ή έπαυλις τού Chan
tilly έπί δημοπρασία καί ήγοράσθη (ειζονικώς 
μόνον) ύπό τίνος κυρίου Bocher, δστις έν έτει 
1872 άπέδωκεν αύτήν πάλιν εις τόν νόμιμον 
αύτής ιδιοκτήτην.

Ιό ώραΐον μέγαρον ύψοϋται έν μέσφ λίμνης 
καί άνηγέρθη κατά τόν πλούσιον ρυθμόν τού 
16 αίώνος. Τό έσωτερικόν αύτού διατηρεί 
άχόμη πολλά ίχνη τής άρχαίας αύτοΰ λαμπρό- 
τητος. Ουτω σώζεται ή πολύτιμος πινακοθήκη 
μέ τάς εικόνας, τάς παριστώσας τάς μάχας τοΰ 
μεγάλου Κονδέ, καί γραφείσας παρά τοΰ ζωγρά
φου Van der Meulen, έξοχου όλλανδού καλλι
τέχνου, δν ό βασιλεύς Λουδοβίκος ό ιδ'. είχεν 
έν τή ύπηρεσία του, καί δστις παρηκολούθει τόν 
βασιλέα εις δλας τάς έκστρατείας του. Σώζον
ται είσέτι τά εύρύτατα ιπποστάσια, δυνάμενα νά 
περιλάβωσι 250 ίππους. Έν τω παρακειμένφ 
πυκνοτάτω δάσει, τω άνήκοντι εις τό κτήμα, 
τελείται έτησίως ή πανήγυρις τού άγ. Ούβέρτου, 
τού προστάτου τών θηρευτών. 'Η κωμόπολις 
Chantilly, άφ’ ής το κτήμα έλαβε καί τό όνομα, 
είναι αρκούντως βιομήχανος, καί γνωστά είναι 
τά πολύτιμα καί πολυδάπανα τρίχαπτα τοΰ

Chantilly. Καί τά τρίχαπτα ταΰτα έχουσι τήν 
ιστορίαν των. 'Η δούκισσα τής Λογγεβίλλης, 
μιά τών ώραιοτέρων γυναικών τών χρόνων της, 
ΐδρυσεν έν άρχή τής 17 έκατονταετηρίδος δια
φόρους σχολάς τριχάπτων έν Chantilly, τό 
όποιον έκτοτε διετήρησε τήν φήμην του έν τοΐς 
κύκλοις τοΰ συρμού καί τής αριστοκρατίας.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΞΕΝΩΝ ΣΙΤΩΝ.

Έν τω γαλλικω τύπω πολύς γίνεται κατ’ αύ- 
τάς λόγος περί άτμοπλοίων, τά όποια έναυλώ- 
Οησαν έν ’Αμερική, δπως έκεϊθεν μεταφέρωσι 
σίτον εις τούς λιμένας τής Νορμανδίας καί Βρε
τανίας, έπαρχιών ιδίως σιτοφόρων. Δικαίως κα- 
τετάραξεν ή είδησις αυτή τούς Γάλλους καλλι- 
εργητάς, οιτινες ώς έκ τής πλημμύρας τών ξένων 
σίτων προβλέπουσιν άνυπολογίστους ζημίας καί 
σχεδόν καταστροφήν· διότι φανερόν είναι δτι ή 
έξωθεν εισαγωγή θά συνεπιφέρη ούσιώδη έλάτ- 
τωσιν εις τήν τιμήν τών γαλλικών σίτων. 'Οποία 
θά ήναι ή θέσις τών Γάλλων καλλιεργητών! 
Τό μέν δέν θά δυνηθώσι διά τής μικρά; τιμής 
νά καλύψωσιν ούτε τά έξοδα, τό δέ κινδυνεύουσι 
νά ίδωσι τούς δημητριακούς αύτών καρπούς μέ
νοντας άπωλήτους. Τό δυστύχημα τούτο προ- 
εβλέπετο πρό έτών ήδη, καί οί Γάλλοι γαιο
κτήμονες έπανειλημμένως άνεφέρθησαν εις τήν 
Κυβέρνησιν ζητοΰντες προστασίαν· άλλ’ αύτη 
μέχρι τούδε ούδεμίαν έλαβε πρόνοιαν, καί ύπάρ- 
χει φόβος, έάν δέν τεθή φραγμός τις εις τήν 
πλημμύραν τής ξένης εισαγωγής, μή ή καλλι
έργεια τών δημητριακών καρπών παύση έντελώς 
έν Γαλλία. Τά αίτια τής τοιαύτης οίκτράς 
καταστάσεως συνεζητήθησαν διά μακρών έν με
γάλη συνελεύσει Γάλλων γαιοκτημόνων, συνελ- 
θούση πρό όλίγων ήμερών έν Παρισίοις. 0 
συναγωνισμός τών γαλλικών σίτων πρός τούς 
ξένους καθίσταται αδύνατος, και τούτο διά τόν 
εξής λόγον- Έν Γαλλία ή καλλιεργήσιμος γή 
τιμάται πολύ, τά δέ ήμερομίσθια είναι υπέρογκα. 
Τούναντίον έν ’Αμερική ή έν 'Ρωσσία τό έδαφος 
έχει μετρίαν τιμήν καί αντί ελάχιστου μισθού 
εύρίσκονται χεΐρες έργατικαί πολλαί. Έκτος δέ 
τούτου έν ’Αμερική καί 'Ρωσσία τό έδαφος εί
ναι καί νέον καί πλούσιον, δίδει έπομένως καί 
καρπόν περισσότερον, έν ω έν Γαλλία ή γή είναι 
παλαιά καί σχεδόν έξηντλημένη, έχει έπομένως 
ανάγκην διηνεκούς λιπάνσεως. Κατόπιν συνεζη
τήθησαν παρά τής έν λόγιο συνελεύσεως τά μέσα 
πρός άποτροπήν τού έπαπειλούντο; τήν Γαλλίαν 
κινδύνου. Το προσφορώτερον μέσον είναι ή επι
βολή φόρων εί; τά ξένα σιτηρά, δπως ή τιμή 
αύτών έξισωθή πρός τήν τών γαλλικών. Οί 
ύπέρμαχοι τής ιδέας τής ελευθερίας τοΰ εμπο
ρίου καταπολεμοΰσι τό μέσον τούτο διατεινό- 
μενοι δτι έπιβαλλομένων φόρων έν καιρίρ σιτο
δείας ή Γαλλία δέν θά δυνηθή νά προμηθευθή 
έξωθεν τον άναγκαιοΰντα αύτή σίτον ή μετά 
δυσκολίας καί εις τιμάς υπέρογκους. Τούτο 
δμως δέν έχει σήμερον λόγον, διότι χάρις εις 
τήν άνάπτυξιν τής ναυτιλίας καί εις τούς τηλε
γράφους, εύκολον είναι έν διαστήματι όλίγων 
ήμερών νά προμηθευθή τις έξωθεν οίονδήποτε 
ποσότητα σιτηρών, ήν οί ξένοι καλλιεργηταί προ
θύμως θέλουσι παραχωρήσει.

ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ.

Διατήρησις τών ώών. Κατά τήν έποχήν 
ταύτην τοΰ έτους, δτε σπανίως τά ώά είναι 
νωπά, εύκαιρον νομίζομεν ν’ άναγράψωμεν μέθο
δόν τινα πρός διατήρησιν τών ώών, ήν ευρομεν

gv τινι δυσευρέτω συγγράμματι τού ν Αγγλου 
Κοΰπερ, έπιγραφομένω· "Αί όρνιθες, ή κατα
γωγή αύτών καί ή ιστορία των.” Καίτοι φαι
νόμενο; ερμητικώς χεκλεισμένος ό φλοιός τού 
ώού περιέχει μυριάδας πολλάς λεπτοτάτων πό
ρων, ούς μόνον διά τοΰ μικροσκοπίου δύναται 
τις νά διακρίνη. Διά τών πόρων τούτων έξα- 
ταίζεται τό λεύκωμα καί εισέρχεται έντός τοΰ 
ώού ό άτμοσφαιρικός αήρ. 'Όταν τό ώόν ηναι 
έντελώς πλήρες, ρεύμα άέρος διαπερα διαρκώς 
τούς πόρους αύτοΰ, δπερ καί αποτελεί τήν αιτίαν 
τής άποσυνθέσεώς του. ΤΙ άποσύνθεσις δέ αυτή 
είναι ταχυτέρα κατά τάς θερμάς τού θέρους 
ήμέρας ή έν χειμώνι. Νωπόν ώόν είναι πλήρες, 
άλλ’ εις τά παλαιότερα ώά υπάρχει πάντοτε 
κενός τις χώρος προερχόμενος έκ τής διά τής 
έξατμίσεως άπωλείας τού λευκώματος. Επιθέ
των τις τήν γλώσσαν έπί τής μιας άκρας νω
πού ώού ευρίσκει αυτό έντελώς ψυχρόν έν ω 
τούναντίον δταν τό ώόν ήναι παλαιόν, ή άκρα 
είναι θερμή, καί τούτο διότι τό λεύκωμα τού 
νωπού ώού προσαρμοζόμενον εις τόν φλοιόν 
άπορροφα τήν θερμότητα τής γλώσσης ταχύτε- 
ρον τοΰ άέρος, τοΰ περιεχομένου έντός τού φλοιού 
τού παλαιού ώού. Έάν λοιπόν έμποδίσωμεν 
τόν άτμοσφαιρικόν αέρα νά είσέλθη έντός τοΰ 
ώού, δπερ δέν καταστρέφει τό έν αύτώ έμβρυον 
ούδ’ έμποδίζει τήν έκκόλαψιν αύτοΰ, διατηροΰμεν 
τό ώόν πλειότερον χρόνον ή δι’ οίασδήποτε άλλης 
μεθόδου. Διά ουτω διατηρηθέντων ώών ό συγ- 
γραφεύς άπέκτησε νεοσσά μετά δύο ολόκληρα 
έτη. 'Η μέθοδος είναι ή διά βερνικιού. Γό 
βερνίχιον τούτο κατασκευάζεται διά άναλύσεως 
κόμμεως έντός οινοπνεύματος. Διά τού βερνι
κιού τούτου άλείφονται καλώς δλα τά ώά· δτε 
δέ ή έπίστρωσις είναι έντελώς ξηρά, τίθενται 
τά ώά έντός πιτύρων μέ τήν παχεΐαν άκραν 
πρός τά άνω. θέλων δέ τις νά μεταχειρισθή 
τά ώά ταΰτα δέν έχει ή ν’ αφαίρεση τό βερνί
χιον διά οινοπνεύματος, καί ταΰτα ευρηνται έν 
ή καταστάσει έτοποθετήθησαν, δηλ. κατάλληλα 
πρός βρώσιν καί έκκόλαψιν. Τής τοιαύτης με
θόδου γίνεται ήδη χρήσις έν ’Αγγλία καί τούτο 
λίαν έπιτυχώς. Ν.

Μέθοδος άπλουστάτη έναντίον τών 
κωνώπων. Έν τω μέσιρ τοΰ κοιτώνος άναρ- 
ταται ύέλινος φανός, ού αί υελοι άλείφονται 
διά μέλιτος. Οί κώνωπες καί αί μυιαι έλ- 
κυόμεναι τήν νύκτα ύπό τής λάμψεως τής λυ
χνίας προακολλώνται εις τό μέλι, δθεν δέν 
δύνανται πλέον ν’ άποσπασθώσι καί ούτως άιοί- 
νουσιν άνενόχλητον τόν κοιμώμενον έν τωκοιτώνι.

Ν.

ΔΙΑΦΟΡΑ.

'0 Ιταλός Succi καί ή νηστεία του. 
Πρό τίνος έπασχολεΐ τούς ιατρικούς τής Ευρώ
πης κύκλους έκτακτόν τι φαινόμενον, δηλ. άνήρ 
τις, δστις διατείνεται δτι δύναται νά μένη έπί 
30 καί πλέον ήμέρας άνευ τροφής, καί τούτο 
χωρίς νά πάθη ποσώς ή ύγεία του ουδέ νά 
έξααθενήσωσιν αί σωματικαί αυτού δυνάμεις. Ό 
άνήρ ούτος λέγεται Succi καί εν Μεδιολάνω 
εξετέλεσεν έσχάτως τήν παράδοξον νηστείαν του. 
Κατά τήν έκθεσιν τών διαφόρων ιατρών, οιτινες 
παρηκολούθουν ήμέρας καί νυκτός τό πείραμα 
τούτο, ό Succi έπί τριάκοντα δλας ήμέρας ουδέ 
τεμάχιον στερεάς τροφής έλαβεν, άλλά μόνον 
ύδωρ έπινε, και κατώρθωσε νά φέρη εις πέρα; 
την νηστείαν του. Βεβαίως πολλοί υπήρξαν καί 
ύπάρχουσιν οί δυσπιστούντες καί έκλαμβάνοντες 

τά πάντα ώς απάτην, άλλ’ ό Succi διατείνεται 
δτι τό βλον μυστικόν του έγκειται εις τήν πόσιν 
φαρμάκου τίνος ρευστού παρεσκευασμένου έκ τών 
φύλλων δένδρων τή; κεντρώας ’Αφρικής, ιός 
πράττουσι τούτο οι τών ερήμων έκείνων τόπων 
κάτοικοι όσάκις πρόκειται νά έπιχειρήσωσι μα- 
ζοά; οδοιπορίας, καθ’ ας ολίγη υπάρχει έλπίς 
νά εύρωσι τρόφιμα. Ήδη ό Succi παρασκευά
ζεται νά ύποστή δευτέραν νηστείαν, τεσσαρακον
θήμερον, έν Παρισίοις, καί τούτο συνέπεια άρ
θρου, δπερ κατεχώρισε γάλλος ιατρός έν τινι 
έφημερίδι τών Παρισίων έχφράζων αμφιβολία; 
περί τής ειλικρίνεια; τής νηστείας. Πρός τον 
ρηθέντα ιατρόν έγραψεν ό Succi τήν έπομένην 
έπιστολήν· " Μοί προτείνετε στοίχημα 100 χιλ. 
φράγκων· δέχομαι τό στοίχημα, άλλά τά περιο
ρίζω εις 10 χιλιάδας φράγκων, ας θά καταθέ- 
σωμεν εις τήν τράπεζαν τής Γαλλίας τήν πρώ- 
την ήμέοαν τάς νέας μου νηστείας, άρξομένη; 
κατά τάς πρώτα; τού Νοεμβρίου ήμερα;. Πρός 
άπόδειξιν τής ειλικρίνειας μου ορίζω άπό τούδε 
τάς 10 χιλ. φράγκων, τό κέρδος μου, ύπέρ τών 
πτωχών. 'Υμείς, έξοχώτατε, θά ήσθε εις τών 
πρώτων ιατρών, πρός ούς θ’ άποτανθώ δπως έπι- 
βλέψωσι τήν νηστείαν καί πεισθώσιν δτι ούδείς 
ένυπάρχει εις τό πείραμα δόλος.” Μετά πλεί- 
στου δσου ενδιαφέροντος άναμένουσιν οί έν 
Παρισίοις τήν άφιξιν τοΰ παραδόξου τούτου νη- 
στευτοΰ.

’Επιδημία γάμων. Έν τή αύλή τής 
’Αγγλίας έπικρατεΐ κατ’ αΰτάς αληθής έπιδημία 
γάμων. ’Αγγέλλονται έκεϊθεν είκοσι συνοικέσια, 
τελεσθησόμενα προσεχώς· μεταξύ τούτων είναι 
καί ό γάμος τοΰ πρώτου ύπασπιστοΰ τής βασι- 
λίσσης. δύο ιπποκόμων, §ξ αξιωματικών τής 
άνακτορικής φρουράς, τοΰ ιδιαιτέρου γραμμα- 
τέως τής άνάσσης καί τριών αύλιζών ιατρών. 
Ή βασίλισσα Βικτωρία θέλει προσεχώς απευ
θύνει 40 έπιστολάς συγχαρητηρίους πρός τούς 
40 μελλονύμφους.

Αίνιγμα 485.

Τό πρώτον μου πολλάκις
Προθύμως έκτελεΐς,
Πρό πάντων μέ συντρόφους 
Εύθύμους, προσφιλείς.

Τό πρώτον μου σέ φέρει,
Άν θέλης πρός τό άλλο"
Πλήν πρόσεχε μή τύχη

’ Εν τρικυμίας σάλω.

Τό δλον μου νά γείνη
Καθείς έπιποθεΐ·
Πρός τούτ’ ό νους του τείνει,
Πρό; τούτο τόν ώθεΐ.

Άν έχης νούν καί κρίσιν
Ευρίσκει; καί τήν λύσιν.

Ν.

Αίνιγμα 486.

Ιό πρώτον μου άν ήν’ κακόν
Στενοχωρεΐ τό δλον
Τό άλλο είναι δρμο; τις
"Ητις πολλάκις στόλον
Μεγάλων είδε πλοίων
Καί ξένων κ’ εγχωρίων.

Είναι μικρά τις νήσος,
Ην είδες καί σύ ίσως, 

Γνωστή, άν καί πετρώδης, 
Διά τούς πολύ ευώδεις, 
Ωραίους της καρπούς.

Αίνιγμα 487.

Είμ’ ελαφρό; καί άστατος, 
Κ’ έν τούτοι; δλοι μ’ αγαπούν, 
Ανευ έμού φιλάρεσκοι 

Ούδέποτε εύδοκιμούν.

Μικρά; είμι καταγωγής, 
Μέ θέλουν πλήν οί εύγενεΐς· 
Ούδέν έχω έπάγγελμα. 
Πασών τεχνών είμ’ έγκρατής.

’Απέναντι μου φρόνησι;
Καί κρίσις δέν νικούν.
Καί αύτοί άκόμ’ οί βασιλείς 
Ολοι σχεδόν μέ προσκυνούν.

Γά έτη μου αμέτρητα,
' Οσα τά έτη καί τής γής, 
Κι’ δμως διά τήν νεότητα 
Είμαι τοΐς πάσι προσφιλής.

Πρόβλημα 488.

Π «***«**«*«  ***■

π,υπνώ καί μοϋ είπαν έφυγεν
ή κόρη πού

Καί κατεβαίνω στό
Τήν θάλασσα
I ζιν

— Έγώ τά πρωτοδέχθηκα
^τ’^άφράτα της τά

Μοΰ είπε ένα κύμα, καί γιά
Με πόθο και με
Φιλώ το

—· Ίά μάτια της, έρώτησα,
μην ησαν sssssssisiti

'Ένα άλλο κύμα μοΰ S*S*X·
— Σάν τό χαρούμενο
Έπήγαινε στά —

Τό τρίτο κύμα έρώτησα- — 
ν’

Νά κλαίω καί νά
Περνάει τό κύμα τό
Χωρίς νά μου

Γ. Ζ.

ΛΥΣΕΙΣ.
Αινίγματος 481.

Πύρ—έτο;= Πυρετός.
Αινίγματος 482. 

'Η άστοαπή.

Αινίγματος 483.
Ούδέν.

Προβλήματος 484.

Γ A Λ Α
A I Ω Ν
Λ Ω Β Η
A Ν Η Ρ

Ελν<7α>·. 1 ό 477 ή Κυρία A. Ν. Λ. έν Manchester ·
τά 477—479 ή δεσποινίς Χαρίκλεια Λ· ‘Ραυτο-
ποόλου έν Πειραιεΐ, ή δεσποινίς Α. 1. Μπαξεβα-
νίδον έν Ταϊγάνίφ, καί ή δεσποινίς ’Ιφιγένεια Α.
Πασσαλίδου έν ’Αλεξάνδρειά· τό 479 ό ζ. Μ. Γ. έν
Σμύρνη.
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Παραχαλοΰνται οι έπιστέλλοντες πρός τόν 'Έσπερον νά πέμπωσι τά χειρόγραφα καθαρώς γεγραμμένα, τά όποια δημοσιευόμενα ή μή δέν
έπιστρέφονται.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΝ
ΤΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ ΤΟΤ ΕΝ ΤΕΡΓΕΣΤΗ. ΑΤΣΤΡΟ-ΟΤΙΤΡΙΚΟΤ ΔΟΤΑ.

’Αναχωρήσεις έκ Τεργέστης·
ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΙΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΑΣ JSti τής διώρυγος 

Σουέζ), είς Χόγχ-Κόγχ, διά Βρεντησίου, Πύρτο-Σαΐδ, Άδεν, Βομβάης, 
Κολόμβου, Πέναγγ καί Σιγγαπώρης τή α'. έκαστου μηνός είς τάς 
4 μ. μ.

Είς Καλκούτταν διά Πόρτο-Σαΐδ, Σουέζ, Αδεν καί Κολόμβου τή, 15 Ιανου
άριου, 15 Φεβρουάριου, 15 Μαρτίου, 15 Αύγουστου, 15 Σεπτεμβρίου, 15 ’Οκτωβρίου, 
15 Νοεμβρίου καί 15 Δεκεμβρίου είς τάς 4 μ. μ.

Επί τής γραμμής Τεργέστης-Βομβάης τά ατμόπλοια θέλουσι διανύει 10 μίλια 
τήν ώραν, μεταξύ δέ Βομβάης καί Χόγκ-Κόγκ 9 μίλια.

ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΥΠΤΟΥ. Έκάστην Παρασκευήν είς ’Αλεξάνδρειαν διά 
Κέρκυρας (συγκοινωνία προς τό ΓΙόρτο-Σαίδ καί τήν Συρίαν).

Πλειοτέοας πληροφορίας δίδει ή έν Τεργέστη Διεύθυνσις καί τό Γενικόν 
ΙΙρακτωρεΐον τοΰ αύστρο-ουγγρικοΰ Λόυδ έν Βιέννη (Schwarzenberg-Platz άρ. 6). 

ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΗΣ. Έκάστην Τρίτην είς τάς 4 μ. μ. είς 'Ελλάδα 
μέχρι Σμύρνης, εναλλάξ διά Φιουμιου, Βρεντησίου, Πειραιώς, καί διά 
’Αγκώνος κτλ.

ΓΡΑΜΜΗ ΒΡΕΝΤΗΣΙΟΓ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Έκ Βρεντησίου τήν Πέμπτην 
έκάστης εβδομάδας τδ μεσονύκτιον διά Κέρκυραν, Πάτρας, Κόρινθον, 
’Αθήνας και Πειραιά.

Έκ Πειραιώς ota τοΰ σιδηροδρόμου είς Κόρινθον, καί έκ Κό
ρινθου διά τοΰ άτμοπλοίου έκάστην Δευτέραν, τήν μεσημβρίαν διά 
Πάτρας, Κέρκυραν είς Βρεντήσιον.

Τήν Τετάρτην (έκάστην δευτέραν Τετάρτην άπό 10 ’Ιανουάριου) τή 6 μ. μ. 
είς Φιούμιον, Κέρκυραν, Πάτρας, Κατάκωλον,' Καλάμας, Πειραιά, Θεσσαλονίκην, 
Θεσσαλίαν μέχρι Κωνσταντινουπόλεως.

Τό Σάββατον τή 2 μ. μ, είς Κωνσταντίνουπολιν μέ προσέγγισιν είς Κέρκυραν 
καί Πειραιά· εϊτα δέ έκ Πειραιώς είς Σύρον, Κρήτην. Σμύρνην, Συρίαν, Θεσσαλίαν, 
-καί διά Κωνσταντινουπόλεως είς τούς λιμένας τού Εύξείνου Πόντου (τής μαύρης θα
λάσσης) καί τοΰ Δουνάβεως.

ΕΙΣ ΤΥΝΙΔΑ κατά δεκαπενθημερίαν, τήν Πέμπτην άπδ τής 4 Ίανουαοίου 
είς τάς 4 μ. μ. διά ’Αγκώνος, Βάρης, Βρεντησίου, Μεσσήνης, Κα- 
τάνης, Συρακουσών καί Μελέτης (Συγκοινωνία έν Άγκώνι διά Φιούμιον 
καί έκ Φιουμίου).

Είς ΔΑΛΜΑΤΙΑΝ τήν Τρίτην, Πέμπτην καί Σάββατον έκάστης έβδο- 
μάδος.

I»

ΤΟ ΠΕΡΙΚΑΛΥΜΜΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ.
Έκαστον τών κομψών τούτων καί έπιχρύσων περικαλυμμάτων 

τιμαται μαρκών 5 (ήτοι φράγκων 6.25) καί άποστέλλεται ελεύθερον 
ταχυδρομικού τέλους.

JC4ET ’Επειδή κατά τά πρώτα έτη τινες τών Κυρίων συνδρο
μητών ήμέλησαν νά έμβάσωσι τό τίμημα τών παραγγελθέντων περικαλυμ
μάτων, καί ώς έκ τούτου προέκυψεν έπαισθητή ζημία, ή Διεύθυνσις έλαβε 
τό γενικόν μέτρον νά μή άποστέλλη τοΰ λοιπού έπ’ ούδεμια προφάσει 
περικάλυμμα άνευ τής προκαταβολής τοΰ τιμήματος αύτού.

BROCKHAUS’
CONVERSATIONS-LEXIKON.

------- ------------

Έκδοσις ΙΓΖ. έπηυξημένη καί διά 400 εικόνων καί γεωγρα
φικών χαρτών κεκοσμημένη.

Τό πλούσιον τούτο Λεξικόν, έν τεύχεσι 240 πρός φοίνικας 50 
έκαστον, θέλει άποτελέσει 16 ογκώδεις τόμους, ών οί 11 έδημο- 
σιεύθησαν ήδη.

'Έκαστος τόμος τιμαται·
Άδ&τος μιν ρηρκών 7.50.
ΔεδεμΔος 8ιά λινόν μ. 9.
Ήμίδερμάτινος μ. 9.50.
Έπί εξαιριτιχοϋ χάρτου χαι πλουαίως δεδεμειος μ. 15.

ΜΙΛΤΩΝΟΣ Μ. MINGHETTI.
ΑΓΤΟΛΕΣΘΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Τά πολιτικά κόμματα καί ή τούτων

έμμετρος μετάφρασις έπέμβασις είς- τά τής δικαιοσύνης

Αλεξάνδρου Σ. Κάσδαρλι;. καί τής διοικήσεως.

Εκδοσις πολυτελής μετά εικόνων Μετάφρασις έκ τοΰ ’Ιταλικού 
καί εισαγωγή

ύπό
Γ. Μέκονίον

Gustave Dore. διδάκτορας τής Νομικής.

Λ
t

ΕΝ ΛΕΙΨΙΑι
Έ ν Λειψία W. DRUGULIN

1884. 1885.
W. DRUGULIN.

Εδρηται παρά τιρ τυπογραφείφ

Έκδίδεται κατά τεύχη· τιμή έκάστου W. Dbugcuh

τεύχους μάρκαι 2. έν Λειψία, καί τιμαται φράγκων 5.

Διευθυντής καί έκδότης· Δρ. I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑι. ELSTER-STR. 4>·

Τΰποις- Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν ΛΕΙΨΙΑι.


