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Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ.

(Μετά είκόνος, δρα οβλ. 193.)

αρχαιότατη τής ’Αττικής ιστορία 
Κύπτεται, ώς και ή τών λοιπών 
'Ελλάδος χωρών, ύπό βαθυτάτου

κα-

σζό-
τους. Ή κυρίως ιστορία αύτής άρχεται μόλις 
είς σχετικώς μεταγενεστέρους χρόνους, είς χρό
νους δηλαδή, καθ’ ούς οί τής χώρας ταότης 
κάτοικοι παντοίων φυλών και διαφόρου κατα
γωγής είς εν ένωθέντες ήρξαντο άποτελοΰντες 
μίαν καί μόνην πολιτικήν οικογένειαν.

Δύσκολον είναι ν’ άνατρέξη τις είς τούς άρ- 
χαιοτάτους έκείνους χρόνους, καθότι δλίγιαται 
μόνον μαρτυρίαι περί αύτών διεσώθησαν ήμϊν, 
καί αύται το πλεΐστον διαφωνοΰσαι πρός άλλή- 
λας. Ούδέν άρα ύπολείπεται ήμϊν ή νά έρευ- 
νήσωμεν τάς διαφόρους λατρείας τών πάλαι έν 
τή ’Αττική λατρευομένων θεοτήτων καί τάς 
αρχαίας μυθικάς παραδόσεις, δπως έξ αύτών 
δυνηθώμεν νά μάθωμέν τι περί τής σκοτεινής
τών παναρχαίων χρόνων έποχής.

'Όπως έπί τής γεραράς Άζροπόλεως τών 
’Αθηνών ήρχε τό πάλαι ή πολιούχος ’Αθήνα, 
οΰτω καί πέρις τοΰ βράχου έκείνου ύπήρχον έν 
χρόνοις άρχαιοτάτοις ιερά διαφόρων θεοτήτων 
λατρευομένων ύπό τών διαφόρων φυλών, τών 
τήν χώραν κατοικησασών. ’Αρχαΐον τής ’Αφρο
δίτης ιερόν κείμενον παρά τάς δχθας τοΰ Ίλισ- 
σοΰ έμαρτύρει δτι τό πάλαι κατοίκησαν τήν 
χώραν ταύτην Φοίνικες έκ τών άπωτάτων μερών 
τής μικράς ’Ασίας έλθόντες. 'Αρχαΐον ιερόν 
έπιστέφον τόν βράχον τοΰ ’Αρείου Πάγου έδή- 
λου εισβολήν Ορακικών φυλών. Τό παρά τήν 
αγοράν ιερόν τοΰ 'Ηφαίστου ένέφαινε τήν άφιξιν 
λαών έκ τής νήσου Λήμνου κ. τ. λ.

’Εν ταϊς άρχαιοτάταις λατρείαις τής ’Αττι
κής ύπήρχε καί ή λατρεία τοΰ ’Ολυμπίου 
Διός. Πόθεν ή λατρεία αΰτη μετεδόθη εις τήν 
’Αττικήν, ύπό τίνος λαού καί κατά ποιαν έπο
χήν, είναι πάντη άγνωστον. Τοΰτο μόνον γνω- 
ρίζομεν έκ τοΰ Παυσανίου καί έξ άλλων συγ
γραφέων, δτι κατά άρχαίαν παράδοσιν ό Δευ
καλίων άνήγειρε πρώτος ιερόν τοΰ ’Ολυμπίου 
Διός παρά τάς δχθας τοΰ Ίλισσοΰ έν θέσει, έν 
η ύπήρχε τά χάσμα έντός τοΰ οποίου είσέρ- 
ρευσαν τά ΰδατα τοΰ μεγάλου κατακλυσμοΰ. 
("Τοΰ δέ ’Ολυμπίου Διός Δευκαλίωνα οίκοδο- 
μήσαι λέγουσι τό αρχαΐον ιερόν.” ΓΙαυσαν. ’Ατ
τικά 20.)

Αί περί τήν συγκριτικήν αρχαιολογίαν έρευ- 
ναι διδάσκουσιν ήμας δτι ή παράδοσις τοΰ κατα
κλυσμοΰ, άρχήν λαβοΰσα είς τάς εύφόρους πε
διάδας τής Βαβυλωνίας καί ’Ασσυρίας, τάς ύπό 
τών ύδάτων τοΰ Εύφράτου καταβρεχομένας, με- 
τεκομίσθη ύπο τών Φοινίκων εις τάς άπωτάτας 
τής δύσεως χώρας. Τήν μυθικήν δέ ταύτην 
παραδοσιν εύρίσκομεν έγχωρίαν ού μόνον έν 
’Αττική άλλά καί έν άλλαις τής 'Ελλάδος 
χώραις.

Έν Άθήναις παρά τάς δχθας τοΰ Ίλισσοΰ, 
ένθα κατοικούν οί αρχαιότατοι τής χώρας κά
τοικοι καί ένθα έντός καταφύτου άλσους έλα- 
τρεύετο ή ’Αφροδίτη, θεά φοινικικής καταγωγής, 
φαίνεται δτι ένεκαθιδρύθησαν έπίσης φυλαί φοι
νικικοί, διά θαλάσσης έλθοΰσαι. Πιθανόν επο

μένως είναι, δτι οί Φοίνικες οΰτοι μετέφερον 
ένταΰθα καί τήν λατρείαν τοΰ ’Ολυμπίου Διός, 
ω ό Δευκαλίων πρώτος έν τή θέσει ταύτη άνή- 
γειρεν ιερόν.

Δέν γνωρίζομεν ποιον σχήμα και ποιαν έκτα- 
σιν είχε τό άρχαιότατον τοΰτο ιερόν, διότι περί 
τούτου ή σύντομος τοΰ Παυσανίου περιγραφή 
ούδαμώς διαφωτίζει ημάς. Τό πιθανώτερον είναι, 
δτι ήτο άπλοΰς ιερός περίβολος, έν <<> ύπήρχε 
βωμός, έφ’ ού έτελοΰντο αί θυσίαι τοΰ Διός.

Μόλις δέ κατά τά 530 πρ. Χρ. έπί Πει- 
σιστράτου έτέθη ό θεμέλιος λίθος μεγαλοπρεπούς 
ναοΰ ανταξίου τοΰ μεγάλου θεού, καί τοΰτο 
ύπό τήν έπίβλεψιν τών κατ' έκείνους τούς χρό
νους διασήμων αρχιτεκτόνων Άντιστράτου, Καλ- 
λαίσχρου, Άντιμαχίδου καί Πορίνου. '0 ρυθμός 
τοΰ ναοΰ ήτο Ιωνικός, ή δέ έκτασις αύτοΰ 
μεγίστη. Έπελθούσης δμως τής εισβολής τών 
Περσών ό ναός έμεινεν ημιτελής, πρός μεγάλην 
τών κατοίκων λύπην, μέχρι τοΰ έτους 174 πρ. Χρ., 
δτε ’Αντίοχος ό Έπιφάνης έπεχείρησε τήν άπο- 
περάτωσιν αύτού έπιστασία τοΰ άρχιτέκτονος 
Κοσσουτίου. Θανόντος δμως τοΰ Επιφανούς τώ 
1G4 πρ. Χρ. διεκόπη έκ νέου ή οικοδομή μέ- 
χρις ού ό ρωμαίος αύτοκράτωρ Αδριανός, ό 
εύεργέτης τών ’Αθηνών, αποπεράτωσε τήν οικο
δομήν G50 ολα έτη μετά τήν ύπο τοΰ Πεισι- 
στράτου θεμελίωσιν αύτής. '0 αύτοκράτωρ 
’Αδριανός καί οί μετ' αύτδν Άντωνΐνοι νέον 
παρέσχον μεγαλεΐον είς τήν πόλιν τών ’Αθηνών, 
καί ή έποχή αΰτη δύναται νά θεωρηθή διά τάς 
’Αθήνας έποχή τοΰ τελευταίου ούτως είπεΐν 
μεγαλείου πρό τής καταστροφής αύτών έπί χρό
νων βαρβαρικών.

Τφ Άδριανφ ώφειλον οί ’Αθηναίοι τά λαμ
πρά οικοδομήματα, ών τά λείψανα διασωθέντα 
μέχρι σήμερον διεγείοουσι τόν θαυμασμόν ήμών. 
'Ο αύτοκράτωρ ούτος ό φιλόμουσος είναι ό άνε- 
γείρας νέον προάστειον παρά τάς δχθας τοΰ 
Ίλισσοΰ, τάς’Αθήνας τοΰ Αδριανοΰ ή τάς νέας 
’Αθήνας. Έκοσμεΐτο τό προάστειον τοΰτο διά 
πλείστων δσων οικοδομών, ιδίως δέ διά τοΰ 
λαμπρού ναοΰ τοΰ ’Ολυμπίου Διός. 'Ο ναός 
ήτο κορινθιακού ρυθμού, άπετελεΐτο δέ ύπό τοΰ 
κυρίως σηκού περιβαλλομένου ύπό δύο σειρών 
κιόνων, είκοσι τόν αριθμόν κατά τάς πλευράς 
καί ύπό τριπλής σειράς στηλών δέκα τόν άριθμόν 
έμπροσθεν καί όπισθεν, έχων ούτως έν δλφ 120 
στήλας, ών έκάστη διαμέτρου μέν G */2  άγγλικών 
ποδών καί ύψους GO ποδών. Τό δλον μήκος 
τοΰ ναοΰ ήτο 359 άγγλ. ποδών, τό δέ πλάτος 
αύτοΰ 173. Ώστε ό ναός ήτο είς τών μεγα- 
λειτέρων τής άρχαιότητος, δπερ καταφαίνεται 
καί έκ τής συγκρίσεως πρός άλλους αρχαίους 
ναούς, ών γνωστόν είναι τό μέγεθος. Ούτως ο 
ναός τής ’Αρτέμιδος έν Έφέσφ είχε κατά τόν 
Βιτρούβιον μήκος μέν 425 άγγλ. ποδών, πλάτος 
δε 220. 0 τού Διδυμίου ’Απόλλωνος παρά
τήν Μίλητον 304 ποδ. μήκος καί 165 πλάτος· 
τό ιερόν τής Δήμητρας έν Έλευσΐνι 217 ποδ. 
μήκος καί 178 πλάτος.

Ό ναός τοΰ ’Ολυμπίου Διός περιεβάλλετο 
ύπό τείχους τεσσάρων σταδίων περιμέτρου (κατά 
τόν Παυσανίαν), ού πλεΐστα λείψανα εύρέθησαν 
κατά τάς πρό έτών γενομένας άνασκαφάς. Έν
τός δε τοΰ ιερού περιβόλου διετηρούντο αναθή
ματα και αγάλματα θεών, ηρώων καί έπιφανών 
άνδρών. Ό Παυσανίας άναφέρει δτι έντός τοΰ
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περιβόλου ύπήρχεν έπίσης αρχαΐον ιερόν τοΰ 
Κρόνου καί τής Γής, ώς καί ανδριάντες τοΰ 
’Αδριανοΰ, αναθήματα διαφόρων πόλεων τής 
Ελλάδος.

Πολλά λείψανα τού περικαλλούς τούτου ναοΰ 
τοΰ ’Ολυμπίου Διός διεσώθησαν, ιδίως δέ δε
κατρείς στήλαι τής νοτιο-ανατολικής πλευράς τοΰ 
περιβόλου καί δύο τής νοτίου πλευράς. Αί δύο 
στήλαι αύται ήσαν τρεις μέχρι τοΰ έτους 1852, 
δτε δεινή θύελλα έπισυμβάσα έν Άθήναις κα- 
τέρριψε τήν μεσαίαν τούτων, ήτις σήμερον κατά- 
κειται άκεραία έπί τοΰ έδάφους, ώς ήρως έν
δοξα»; έπί τοΰ πεδίου τής μάχης πεσών.

Π.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΤΕΡΩΝ

ΤΗΣ ΕΩΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ.

(Συνέχεια καί τέλος).

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ.

Ωσπερ δέ μεγέθει τε καί κάλλει ή Κωνσταν
τίνου τών λοιπών έκράτει πόλεων, οΰτω δήπου 
καν ταΐς βιβλιοθήκαις μακρφ τών είρημένων ήν 
διάφορος, τώ γάρ ύπέρ αριθμόν σχεδόν είναι, τύ 
δοκίμιον καί άνακεχωρηκος τών βίβλων προσήν. 
Έν αίς τρεις ταύτας αί ίστορίαι θαυμάζειν ού 
λήγουσι· πρώτη ούν έτύγχανεν, ήν ανωτέρω 
πυρός ποιήσαι παρανάλωμα τόν Ίσαυρον είρή- 
καμεν δευτέρα δ’ ή έπί Βασιλίσκου τοΰ αύτο
κράτορος αίφνιδίω κάκείνη καί άνηλεεΐ πυρί 
έπινεμηθεΐσα, ής κατάρξας Κωνσταντίνος τό τής 
εύσεβείας διάδημα, σπουδή δέ καί δαπάνη τών 
έκείνου διαδόχων ές θαυμαστήν τινα τελειότητα 
προεληλυθέναι λόγος, είκοσι γάρ προς τας εκα
τόν χιλιάδας βίβλους πλουτήσαι ή βυζαντίς 
ιστορία παραδίδωσι · τρίτην δ’ ύπομιμνήσκ.ει 
βιβλιοθήκην ό Ζώσιμος τοΐς άνακτόροις προσεΐναι 
τής πόλεως, ή φροντίδα δτι πλείστην ό απο
στάτης είσενηνοχώς Ίουλιανός, παντοδαπών βί
βλων θημώνας έν αύτή συνείλοχε, καί μάλιστα 
τών χρησίμων καί περιμαχήτων· άλλά καί περί 
τούτων τοσαΰτα ε’ιρήσθω.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ.

Διειληφόσιν ές τόδε περί τών λοιπών Έώων 
γυμνασίων, δπως τ’ είχε τάξεως, καί μαθημάτων 
ύποσημηναμένοις, έπί τάς κλεινάς τών ’Αθηναίων 
ακαδημίας μεταβατέον, καί τοι καί τοΰτο ούκ 
έστιν, ω τινι ού διά φροντίδος έγένετο, καί γάρ 
παλαιών τε, καί νεωτέρων συγγράμματα τών 
ταύτης διηγημάτων είσίν άνάπλεω, κόσμον τών 
σφετέρων ηγουμένων συγγραμμάτων τό ’Αθηνών 
μεμνήσθαι, καί δι’ εύφήμου άγαγεΐν γλώττη; 
τά έκείνης πλεονεκτήματα. Άνθ’ δτου καί ήμϊν 
τήν περί τούτων ακριβή παραδραμοΰσι φροντίδα, 
δια τών καιριωτέρων έν βραχεί άφοσιωτέον τήν 
άφήγησιν. Ούχ ώσπερ τοίνην τά λοιπά τών 
γυμνασίων, καί τάς ’Αθήνας έχειν ύποληπτέον,

άλλ’ βσω περ βρααιν τών λοιπών πλεονεκτούσαν 
αισθήσεων γινώσζομεν, τοσούτιρ οηποι» τών αλ- 
ήο,ν τά έν Άθήναις γυμνάσια διαφέρειν νομί- 
ααντες, ού διαψευσόμεθα τήν αλήθειαν, ήν πο- 
ριστεαν είναι έζ τών ιστοριών έγνωκότες, ύμϊν 
άζιβδήλως προτιθέαμεν. Ταύτη τοι χαϊ οί έν 
-η λοιπή Έώα έπιτετραμμένοι φροντιστήρια, 
αφετέραν ήγοΰντο ζαλλονήν τό Αθηνών έπιβήναι, 
χα'ι τοΐς σοφοί; έκείνων όμιλήσαι. Εί δέ τώ 
όλιγώρφ ξυμβαίη τών Αθηνών γενέσθαι, ούτος 
δήπου και τών τής παιδείας γερών άπετύγχανε, 
καί τοΰ πολλοΰ δήμου !άντ’ είδότος ένομίζετο, 
τοσοΰτον διά θαύματος καί αίδοΰς τοΐς πάλαι ή 
κλεινή τών Αθηναίων διετέλει μητρόπολις, τώ 
περιόντι τής σοφίας τάς διανοίας τών ανθρώπων 
έκθαμβήσασα, τώτε μήτηρ σχεδόν πάντων τών 
παρ’ άνθρώποις καλών χρηματίσαι, τώ μίτφ, 
φασί, τής ρινός πάντας πρός έαυτήν επέσπα, και 
ξηνεπέσπερχεν. (Κιζέρ. είς Φλαζ.) Εντεύθεν 
γάρ, ή φησίν ό τών ρητόρων κορυφαίος Κιζέρων, 
(δς ήδη ές τούς έφήβους παραγγέλων, Άθήναις 
όμιλήσας, τούς ποταμούς τής εύγλωττίας έζεΐθεν 
ήρύσατο) παιδεία, εύσέβεια, χρηστότης, δίζαι, 
νόμοι, καί παν εΐ τι καλόν προζέκυφεν· άπερ, 
τόγ’ έμόν, τής εύφυΐας ούχ ήττον τής πόλεως, 
ή τής τών οίκούντων ήγητέον δεξιότητος απο
τελέσματα. Τφ γάρ εΰκράτω τοΰ περιέχοντος 
εύφορον νόων έπισήμων τήν πόλιν είναι ξυμ- 
βαίνειν, έν αναμφίλεκτοι; έστί. Τά Άθήνησι 
τοιγαροΰν φροντιστήρια ζρείττω σχεδόν ήν αρι
θμού, σοφίας τε τρόφιμοι ούκ εύάριθμοι έν ταύ- 
ταις οιέπρεπον, οίς έξ απάντων τών τής οικου
μένης μερών οί τέως μικρού δεϊν κατά παιδείαν 
έντελώς εχοντες ξυγγιγνόμενοι, τήν έσχάτην 
χεΐρα, ώσπερ οί ζωγράφοι τοΐς πίναξι, τή σφών 
έπιθέντες φιλοσοφία, τήν καθ’ αύτόν έλάν έκα
στος, τό τοΰ λόγου, ήπείγετο· ού μικρός δ’ άνά 
τάς έπισημοτέρας αιρέσεις αριθμός ακροατών 
υπάρχων, έπισπάσαι πρός έαυτού; έκαστοι τούς 
παραγιγνομένους μυρίοις έφιλονείκουν τρόποις 
άνθ’ "δτου κατά τόν θεολόγον, προκατελαμβάνοντο 
πόλεις, (Ναζιαν. έν τώ είς Βασιλ. έπιταφ.) οδοί, 
λιμένες, όρών άκρα, πεδία, έσχατιαί, ούδέν δ,τι 
μή τής’Αττικής μέρος, ή τής λοιπής Ελλάδος, 
ούς ού πρότερον τής σφών έποιοΰντο συμμορίας, 
ή παιδιά τινι πομπική τε αμα καί γλαφυρά δια- 
παίξαντες, ήν ό έκ Χαζιανζοΰ φωστήο οΐόν τι 
ήδυσμα τών οικείων λόγων ποιούμενος, περιττώς 
/.ίαν, διεσκευάσατο. Φησίν ούν, έπειδάν τις 
έπιστή τών νέων, καί έν χερσί γένηται τών 
έχόντων, γίνεται δε ή βιασθείς, ή έκών, νόμος 
ούτό; έστιν αύτοϊς, καί παιδιά σπουδή σύμμικτος· 
πρώτον μέν ξεναγεΐται παρά τινι τών προειλη- 
φότων, ή φίλων, ή συγγενών, ή τών έκ τής 
αύτής πατρίδος, ή τών δσοι περιττοί τα σοφι
στικά, καί προσαγωγοί τών λημμάτων, καν τεΰ- 
θεν μάλιστα διά τιμής έκείνοις, έπεί καί τοΰτο 
μισθός έστιν αύτοϊς, τό σπουδαστών τυγχάνειν, 
έπειτα έρεσχελεΐται παρά τοΰ βουλομένου παν
τός· βούλεται δέ αύτοϊς οΐμαι, τοΰτο τών νε- 
ηλύδων συστέλλειν τό φρόνημα, καί ύπό χεΐρα 
σφών άπ’ αρχής άγειν. Έρεσχελεΐται δέ παρά 
μέν τών, θρασύτερον, παρά δέ τών, λογικώτερον, 
δπως άν αγροικίας, 
πράγμα τοΐς μέν 
άνήμερον, τοΐς δέ προειδόσι και μαλιστα ηαυ. 
και φιλάνθρωπον, 
ή τό έργον τών άπειλουμένων.

ή άστειότητος έχη, καί τύ 
άγνοΰσι λίαν φοβερόν, καί

'» 
πλείων γάρ έστιν ή ένδειξις, 

“ ' ” * ’ -·'..... 1......  ’Έπειτα πομπεύει
διά τής άγοράς έπί το λουτρόν ποοαγόμενος· ή 
πομπή δέ, διατάξαντες εαυτούς στοιχηδόν κατά 
συζυγίαν έκ διαστήματος οί τελοΰντες τφ νεφ 
τήν πρόοδον, έπί τό λουτρόν προπέμπουσιν, έπει- 
δάν δέ πλησιάζωσι, βοή τε πολλή, και έξάλμασι 
χρώμενοι καθάπερ ένθουσιώντες, κελεύει δε ή 
βοή μή προβαίνειν, άλλ’ ΐστασθαι, καί άμα τών

θυρών άρασσομένων, πατάγιρ τόν νέον φοβήσαντες 
είτα τήν είσοδον συγχωρήσαντες, ούτως ήδη τήν 
έλευθερίαν διδόασιν, όμότιμον έκ τοΰ λουτροΰ, 
καί ώς αύτών ενα δεχόμενοι, καί τοΰτο έστιν 
αύτοϊς τής τελετής τό τερπνότατον, ή τάχιστη 
τών λυπούντων απαλλαγή, καί κατάλυσις.”

Ταύτη τοίνην τή παιδιά φρονηματωοώς μάλ
λον ή σοφώς τοΐς φοιτώσι προσπαίζουσιν, ήν περ 
διαφυγεΐν τινα σχεδόν τών άνεφίκτων ύπεί- 
ληπται. Βασίλειος μέν τοι ό μέγας Άθήνησι 
γενόμενος, τω στασίμω τών ηθών, καί τω καιρίω 
τών λόγων, καί τή θέφ μόνη μικρού δεϊν συ- 
στείλας το φρόνημα τών παιζόντων, μόνος σχε
δόν τών έπιδημούντων τόν κοινόν νόμον διέφυγε, 
κρείττονος, ή κατά νέϋλυν αξιωθείς τιμής, έν ή 
πλεΐστον οσον ό Ναζιανζηνός τω κλείνω Βασίλειο» 
ξυνήρατο, δ δήπου εις τήν πρός άλλήλους φιλίαν 
έφόδιον ποιησάμενοι, τό όμόστεγον, καί τό όμο- 
δίαιτον ήρετίσαντο· οΐον έπί σοφία μέγιστον 
άπενεγκαμένοιν κλέος, ρητορικήν, καί φιλοσοφίαν 
δημοσία διδάξαι άμφοΐν έπιτετράφθαι λέγεται. 
Ών Άθήνησιν Ίουλιανός ό άποστάτης τής μέν 
καλής μετείληφε συνουσίας, καί τών κοινών 
παιδικών τής φιλοσοφίας συμμετέσχεν. Έν τοΐς 
κατ’ εύσέβειαν μέν τοι άλλότριος πάντη άνα- 
δέδεικται, ούπερ τω τής γνώμης ύποκούφφ, καί 
τφ τόν έναντίον θαμικώς έκπονεΐν λόγον, άψευδή 
τεκμήρια έκ πολλοΰ έξενήνοχεν. Έ; τόδε τοι- 
γαρούν ίκανώς, σχεδόν, περί τών κορυφαιοτέρων 

φροντιστηρίων έσμέν διειληφότες, 
έν μέρει τής ' Εώας γυμνασίων 
άτε δήπου ζρείττω άριθμοδ δν- 

περί τών προύχόντων μόνον, ζαί 
ού μήν δέ πάντων τής Έώας 

Είδέτφ έλλειπέστερον, ή 
τά είρημένα, άπό μνή- 

πάλαι δηλονότι άναγνωσθέντα, ού 
είρήσθαι ές νοΰν άναληπτέον.

τής Έώας 
μηδαμώς τών 
ύπομνησθέντες, 
των, άλλως τε 
έπιφανεστέρων, 
είπεΐν ένεστησάμεθα. 
έδει εΐρηκέναι δύςαιμεν, 
μης μόνης, 
νεαράς άναγνιύσεως,

Έζδέδοται έν Παταίίω, έν τώ ‘Ελί.ηνομουσείω 
τή; κλεινή; τών 'Ενετών Άριστοκρατείας. 

Έν έτει ,αψια', έν θαργηλιοίς.

ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΦΛΩΡΟΣ,
ή

Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ.

Ύπό Θεοδώρου Γ. Όρφανίδου.

Γ.

Όρ’ υψηλά τή; Έλλάοος! προπύργι’ άνδρών ελευ
θέρων!

Τήν ύπερήφανον στέμμα νεφών κεφαλήν σα; στολίζει, 
Καί έξ αύτοΰ καταπίπτουν φλογών ή χιόνων σινδόνες! 
Άλλοτε πάσα πηγή σα; καί πάσα ράχις καί πέτρα 
Ήτο θεού ή θεάς αύτοποίητος τόπος λατρείας!
Εί; τάς κοιλάδα; νυμφών λευκοφόρων έσκίρτα χορεία, 
Καί τοΰ Πανός ό αυλός τήν ήχώ τών φαράγγων έςύπνει.

Τοΰ θεανθρώπου πλήν ώς έξηπλώθη ή άμωμος πίστις 
"Εοβυσαν οντα πλαστά, ώς τά σκότ’ είς άκτϊνας ήλιου- 
Κι’ δταν ή άλλοτε έδρα σοφίας καί φίλη ΓΙατρίς μου 
"Εκυψε δοϋλον αυχένα είς σμήνη βαρβάρων άπιστων, 
Έλησμονήθ’ έντελώς ή παγκόσμιο; φήμη σας τότε, 
Κ’ εύρον οί λύκοι έντός τών δρυμών σας άτάραχον βίον.

Πλήν μέ τού; λύκους αυτούς ήναγκάσθη κι’ό Ελλην 
υά ζήση!

Τή; άδιζίας έχθρός, δέν ήδίζει ποτέ τδν πλησίον, 
Ένδοξον έπιπτε βΰμα ένίοτε, δμως πριν πέση, 
Μέ τήν ρομφαίαν δικάζων, τό δίκαιον εΰρισκε μόνος.

Άνδρε; τοιοϋτοι πολλοί εί; τδ πΰρ τών [ιαχών έν- 
τρυφώντε;,

Καί, τών άρχαίων ηρώων τόν βίον βιοϋντε;, κατεΐχον 
Τοΰ Παρνασσού τά βουνά, τοΰ Όλύμπου, τοΰ Πίνδου, 

τή; "Οσση;·
Κ’ ήσαν αύτών μαθηταί οι τήν φήμην έγείραντε; Άρει;, 
Τή; Καλογραία; δ παΐς, οί κλεινοί Βοτζαραϊοι -καί άλλοι.

Τοΰ Έλκιώνο; τά δάση κρυστάλλινοι κρήναι δροσίζουν, 
"Οπου πτηνά κελαδοΰν, καί άκμάζει αιώνιον έαρ, 
“Οπου αύχμών ό ποιμήν τήν φλογώδη του δίψαν πραΰνει. 
Μίαν δ’ ώραίαν αύγήν, αυγήν τρίτην, άφ’ οΰ άνηρπάγη 
‘Π χρυσοπλόκαμος κόρη τοΰ Λάμπρου, παρά τινα κρήνην 
Κύκλω έκάθηντο δίκην λεόντων γενναίοι όπλΐται. 
Ήθος άγέρωχον, κόμη μεγάλη καί λάσια στέρνα, 
.‘Όπλα επίχρυσα, βλέμμα φλογώδε;, ύπήρχον ένδείξει;. 

Οτι οι πάντες άνήκον είς σπείραν άνδρών έλευθέρων ■
Ένησχολοΰντο οί μέν τά λαμπρά των καθαίροντες 

όπλα,
"Αλλοι δ’ άρνία καλά σ’ οβελούς ελατίνου; έπέρων, 
Πλεΐστοι έδώ κεχηνότε; διήκουον γέροντο;, Ζστι; 
Προγενεστέρων κλεπτών διηγείτο τά ένδοξα έργα, 
Κι’ άλλοι έκεϊ έτραγώδουν τόν θάνατον φίλου κ’ εταίρου.

Μόνο; δ’ έκάθητο εΐ; πρός κορμόν πυκνόφυλλου 
έλάτη;

Νέο;, ξανθό;, ύψηλος, ωχροπρόσωπος, έχων τάς χεΐρας 
Εσταυρωμένα;, καί ήθος έκφράζον εύγλώττω; τήν 

θλίψιν
“Υψον’ ένίοτε ίίμμα όργίλον έπί τοΰ ήλιου, 
‘Ω; ν’ άδημόνει, διότι βραδέως έχώρει, κι’ άπήντα 
Μία έκείνου άκτί; τό έπίσης φώσφορον του βλέμμα’ 
Τήν κεφαλήν του δέ στένων ένίοτε έκλινε πάλιν 
"Ως τις άν ήτο είκόιν ‘Ραφαήλειος, τύπος τής λύπης.

Έχυν’ ακτίνας θερμής μεσημβρίας ό ήλιος βαίνων, 
“Οτε άντήχησ οξέος συρίγματος ήχος, κ’ ήκούσθη 
Άνω τών βράχων φωνών ό σκοπός, δτι τρεις οπλοφόροι 
Φθάντες άπό Κιθαιρώνος δρομαίως έζήτουν τόν Φλώρον 
Είς άγγελίαν τοιαύτην ώς εΐς άνηγέρθησαν πάντες, 
Καί παρετάχθησαν κύκλω τοΰ νέου αύτών άρχηγέτου· 
‘0 ό*  έγερθεΐς ώς έξ ύπνου νηδύμου, “νά έλθωσιν!” 

είπε.
— “Τίς με ζητεί άπό σάς; —” Αρχηγέ μου, έγω σέ 

έκάλουν ·
“Μ’ έπεμψ’ ό Δήμος πρός σέ. — “Τί άγγέλει; 

‘Ητοίμασε πάντα.
‘‘Μόλις έν μέση νυκτί ή ήμίκυκλος δύση σελήνη, 
“Μεθ1 εκατόν οπαδών θέλει φθάσ’ είς τά πέριξ 

Πέτρας,
““Οπου πυκνό; καλαμών’ ώ; σημεΐόν δι’ έν μέσω 

λίμνη;
“Τρεις άλιέων πυραί, καί γλαυκός άποτρόπαιον ασμα.’’ 
“— Εύγε!” — Πλήν, Φλώρε, σκληρόν μοι έπέβαλ’ ό 

Δήμος καθήκον,
“Άγγελον πέμψας μ’ έδώ· είς πολέμους μέ είδες νομίζω, 
“Τρεις δ’ εβδομάδας αργόν τό πυρόβολον οΰτ’ έπί κάπρον, 
“Οϋτ’ έπί λύκον δρυμώνος έκένωσα, κ’ ειμ’ ώ; θηρίον, 
“Δοϋλον είς αίσχους δεσμά, τά δεσμά πλήν μαινόμενον 

δάκνον·
“Λάβε κ’ έμέ μετά σοΰ άν σκοπεύης πρός έργα κιν

δύνου,
“Κ’ ίσως ίδής μέ χαράν τήν απτόητου τόλμην τοΰ 

Μάρκου.’’
“— Δέν αποβάλλω ποσώς, εϊπ’ ό Φλώρος, γνωστόν μοι 

άνδρεϊον·
“"Ιδιον δ’ είναι άνδρών καί πρό πάντων τιμή τών ‘Ελ

λήνων
“Κλέος έν μέσω μαχών νά ζητούν, καί νά πίπτουν έν- 

δόςως.
“Μάθε πλήν, Μάρκε, δεινή συμπλοκή οτι θέλει ανάψει 
“Ήρπασ’ αισχρός ‘Ενετός τήν καλλίκομον κόρην τοΰ 

Λάμπρου,
“Κ’ ήτον αύτή ή μνηστή, ή χαρά κ’ ή ζωή τής ζωής 

μου.
“Τώρα είς τείχη στερρά, ώς είς φρούριον κρόπτετα 

Πύργου,
“Έχων φρουρούς μισθωτούς έκ Δαυλίδος, θηβών κι’ 

Άραχόβης-
“Έχομεν πλήν καί ημείς ώς άσπίδα τήν τόλμην καί 

πείραν ·
“"Εχομεν κέντρα τιμή;, τήν ψυχήν έκκινοΰντα εί; νίκην, 
‘•"Εχομεν ένα θεόν, αύστηρόν τιμωρόν τής κακίας. 
“"Υπαγε τώρα! καιρόν άναπαύσεως έχεις όλίγον, 
“Κι’ όταν νυκτώση γενοΰ συνοδίτης κ’ έταϊρος πολέμου.’’ 

"Οτε δέ κλίνας λαμπρός πρός δυσμάς τοΰ ήλίου ό 
δίσκος

Νέφη έγέννα χρυσά, τελευταίας τοξεύων άκτϊνας,
Κ’ έδιδε βόδου χροιάν ’ς τάς λεύκάς τών όρέων χιόνας·
"Οτε ή νύξ σκυθρωπή, τά πτερά της άνοίξασα, ήλθεν,
Μήτηρ σιγή; Ιερά; άστερόστικτον φέρουσα πέπλον,
"Ανδρε; εί; μάχας δεινοί μ’ άργυρα καί άστράπτοντα δπλα
Έκ τίνος πέριξ δρυμού τοΰ τερπνού ‘Ελκιώνος έξήλθον.

τής

τή:



196 ΕΣΠΕΡΟΣ. [Άρ. 133. 1/13 Νοεμβρίου 1886. Άρ. 133. 1/13 Νοεμβρίου 1886.] ΕΣΠΕΡΟΣ. 197

Αν τήν καλήν των μορφήν καί τό σπεΰδόν των έβλε- 
πες βήμα,

Ελεγες, δτι φαιδροί είς εταίρου πορεύονται γάμον, 
Ελεγες, δτι όρμοΰν, ώς ϊέρακες λάβροι πρός άγραν · 
Τρέχοντες δ*  ούτως έντός τής νυκτίας είσήλβον ομίχλης.

Ήτον εσπέρα τερπνή· τή; σελήνης ό ήμισυς δίσκος 
Ερριπτ' άκτΐνας ώχρας, αισθημάτων κ' έρώτων ακτίνας. 

Ζέφυρος «νέων ήδΰς είς τά δένδρα ’ψιθύριζε μόλις, 
Φέρων άρώματα θύμου, τευκρίου, ροδής κ’ ήδυόσμου. 
Τήν ίεράν σιωπήν μονοτόνως διέκοπτ’ ό γρύλλος, 
Καί νυκτιλάλων πτηνών οί μακρόθεν έρχόμενοι φθόγγοι 
Τού καθαρού ούρανοϋ οι άδάμαντες ήστραπτον δλοι, 
Κι' άντανεκλώντο έντός τών υγρών τής καλής Κωπα- 

ίδος,
Σπινθηροβόλον δ' αύτής τό γλαυκόν έκλαθμύριζε κύμα 
'Σ τήν χλοηφόρον της όχθην, έν <» πρός τό πέραν ήρέμει- 
‘0 Παρνασσός κ' 'Ελικών παρακείμεν' ώμοίαζον δύω 
Γίγαντας νεφοστεφεϊς κοιμωμένους έν μέσφ γαλήνης· 
Είς τά πλευρά των πυραί διεκρίνοντ' άγρύπνων ποι

μένων,
"Η πυροβόλου άστράπτον κ' ήχοϋν τολμηρού νυκτοθήρου.

"Ιστατο μόν’ ή θυγάτηρ τού Λάμπρου πλησίον θυρίόος, 
Τόν δροσερόν τής εσπέρας αέρα ποθούσα· ή λύπη 
Είχε μαράνει τοΰ θείου της κάλλους τά εΰχροα ρόδα, 
Τά κοραλλίζοντα χείλη ή κάθειρξις εΐχεν ώχράνει’ 
Είχε τό δάκρυ βλεμμάτων πύρινων θαμβώσει τήν 

λάμψιν.
‘0 τορνευτός της βραχίων έστήριζε τήν κεφαλήν της, 

Άτημελήτως ’ς τούς ώμους χρυσόχρους κατέπιπτε 
κόμη,

Ήτο δέ ζώσα είκών άθωότητος μέγα πενθούσης.
Πρός τής ΰγράς Λεβαδίας τήν γήν είχε στρέψει το 

όμμα,
“Οπου κατέλιπεν, δ,τι 'ς τόν κόσμον παμφίλτατον είχε, 
Στένουσα δ’ έλεγε- “Πάτερ, τί γίνεσαι! Φλώρε, πού 

είσαι;”
‘0 ‘Ενετός κατ’ άρχάς έφαντάσθη τήν βίαν ώ; μέσον

πλήν είδε λυσσών ό κα'Επιτυχές τού σκοπού του·
κούργος,

Ότ' έκοπία ματαίως· στρατήγημα τότε άλλάξα; 
'Αλωπεκήν ένεδύθη, καί πράον κ’ έράσμιον ήθος. 
Άλλ' ή παρθένος είς βίαν άντέτας' έπίμονον τόλμην, 
θρήνους, κραυγάς κι' άπειλάς· τήν πυρίνην δέ γλώσσαν 

τού πάθους
Περιεφρόνει σιγώσα, ή λόγους δριμεΐς έκφωνούσα. 
Είχον δ’ έλπίδας άμφότερ’ είς μόνον τόν χρόνον.

11— ’Εκείνος,
("Ελεγ’ ό άρπας) ψυχάς άγερώχους δαμάζει. “—'Εκείνος 
(“Ελεγ’ ή κόρη) αχρείων καρδίας ναρκόνει.” — Άλλ’ 

δμως
“Οναρ έλπίδων κενών άμφοτέρους δεινώς έςηπάτα. — 
Ήτο είς σκέψεις πικράς βυθισμένη, οπότε είσήλθεν 
‘0 Άντωνέλλης· είς τούτου τήν θέαν ή δύστηνος κόρη 
"Εμπληκτος έμεινεν, ώς τό άρνίον ένώπιόν λύκου.
“— Άννα, τή είπε μέ ήθος γλυκύ καί φωνήν πλήρη 

πάθους,
“Ήλθα καί πάλιν νά σ’ ΐδω, νά μάθω άν τίποτε θέλης· 
“Είσαι τών πάντων κυρία, κ’ έγώ ύπηρέτης καί φίλος.” — 
Ούτε κάν βλέμμα ήκόντισ’ έκείνη, κ’ έσίγα ώς λίθος. 
‘Ως ανοχήν έκλαβών τήν σιγήν παρεκάθησε τότε·
•— Κύτταςε, είπε, τί φύσις λαμπρά! τί ώραία εσπέρα! 
““Ω! τήν σελήνην ίδέ, πώς έκρύβη έκ φθόνου ώς σ' είδε!” 
Τότε δ' ή Άννα πικρόν μειδιάσασα είπε· — “Τό 

φώς μου,
“ Αν ή ουράνιος ήμην σελήνη, δέν ήθελον χύσει, 
“Όσον καιρόν έβεβήλουν αύθάδεις κακούργοι τόν 

κόσμον.’’
“— Πάλιν λαλεΐς μέ πικρίαν! κι’ ακόμη άρνεϊσαι, τό 

βλέπω,
“(Είπεν αύτός ώχριών) έν φ έχεις αγγέλου καρδίαν, 
“Τόλμην έρώσης ψυχής ν' άγιάσηςμέ λόγους συγγνώμης· 
“Πλήν μυριάκις έζήτησα ταύτην · καί πλέον τί άλλο; 
“Λέγε, τί άλλο ζητείς; μή τό αίμά μου θέλεις; τό 

χύνω!”
— “Τόν σύζυγόν μου ζητώ! τόν πατέρα μου θέλω! 

κ’ έν τάχει
“Σέ νά ίδώ, μιαρέ, 'ς τού δικαίου θεού μου τό βήμα! 
“Χύνεις τό αίμά σου λέγεις; Ί’οιαύτην μή λάβης φρον

τίδα!
“Χειρ ισχυρά κ' έκ θεού ώπλισμένη έλπίζω ν’ άρ- 

κέση! . . .”
"Ελεγε, κ’ εΐχ’ ή φωνή της τόν τόνον έκεϊνον. δν έχει 
Άοικουμένου φωνή! Άλλ' έν φ ώς έμβρόντητος οΰτος 
"Εμενεν, αίφνης έντός τών υδάτων τής λίμνης έχύθη 
Τρέμουσα λάμψις, καί τρεις κολοσσαϊαι πυραί μετ’ ο

λίγον
Τών κοιμωμένων ϋδάτων έχρύσουν τόν λεϊον κα- 

θρέπτην. —
Εΐχ’ ώχροπόρφυρος δύσ' ή σελήνη έν μέσω σκοτίας, 

Κ’ έχεον άστρων πυκνοί λεγεώνες άμφίβολον λάμψιν

Κ' είδε μέν άλλοτ' έν μέσω τής λίμνης πυρά; όρχου- 
μένας,

Ομως ήσθάνθη καθ’ δλον τό σώμα παράδοξον φρίκην, 
Ότε έκείνας τάς τρεις παρετήρησε· φάσιν δέ θέλων 
Άλλην νά δώσ’ είς τής κόρης τήν λύπην, κ' είς προ- 

ληψιν ίσως ·
— “Κύτταςε, είπε, πυράς άλιέων ζητούντων έγχέλεις . .. 
“Είναι τού βίου είκών αί τήν νύκτα καιόμεναι δάδες . .. 
“Άκουσον, πώς κ’ ή ήχώ ψιττακίζει πιστώς κατά

φθόγγον
“Άσμα γλαυκός ... Πλήν ... ούχί... ή φωνή ... έκ τής 

λίμνης έκβαίνει . . .
“Πρώτην 6' ίσως φοράν τούς ίχθύα; αί γλαύκες θη

ρεύουν . . .”
Είπε συσπών τάς όφρϋς, καί ώρθώθη. καί έκραξε· — 

“Τϊτα!
“Όλα τά όπλα εύθΰς ετοιμάσατε! όλους τούς άνδρας! .. . 
“"Ισως είς Θήραν γλαυκών κενωθώσι πολλά πυροβόλα. .. 
““Υπαγε! . . . κι’ άνω σκοπών, έσο δμμα όςύ καί 

ώτίον.” —
Κ’ έφυγ' ό Τϊτας άμέσως, φανεί; ώς σκιά πρός τήν 

θύραν.
Εφερε τότε έντός τού θαλάμου κλονούμενον βήμα' 

Τρις ο’ έξηκόντισεν ύποπτον βλέμμα επάνω τής λίμνης, 
Καί μέ σκληρού; λογισμούς πρός ολίγον έφάνη παλαιών. 
Στάς δέ έμπρός τής έκθάμβως τήν λίμνην όρώσης παρ

θένου ■
— “Κόρη τού Λάμπρου! τή είπε, πολλάς μέ ποτίζεις

πικρίας.
“Κ’ ίσως ή μαύρη μέ ώθησε Μοίρα πρός σέ, ίνα πλέξη 
“Δραματικώτερον έτι τό μέγα τού βίου μου δράμα... 
“Ώ! πίστευσέ με! πολύ τολμηρότερα έπραξα έργα... 
“Κ’ έντιμον μέλλον . . . φρικτόν παρελθόν . . . δτι 

ήγνιζ’ έφρόνουν.
“Άκουσον τώρα! έρρίφθην τυφλώ; είς θυέλλας κινδύνων, 
“Καί συμπαρέσυρα σέ, τήν άθώαν ώς άνθος ώραΐον! 
“θεία κατάρα βαρύνει έπί τής κακής κεφαλής μου, 
“Κι' δ,τι ποθήσω ή ψαύσω, θραυόμενον πίπτει είς 

κόνιν! . . .
“Έθαλλες χθές έν τφ μέσφ αγκάλη; πατρός καί μνη- 

στήρος,
“Σήμερον είσαι ώχρά καί θρηνούσα έν μέση; πλεκτάνη;
“Αρπαγος ξένου!... κακούργου φρικτοϋ!... κ’ έρα- 

στού μισουμένου!"
Κλίνας δέ γόνυ προσεΐπε μέ πάθος καρδίας Ορηνούσης-
— “Κλίνω τό γόνυ ένώπιόν σού, σελασφόρε παρθένε, 
“Καί τών προτέρων τού βίου πταισμάτων . . . ζητώ

τήν συγγνώμην
“ Αγνωστα ήσαν! καί θέλουσι μείν’ είς αιώνα θαμ

μένα . . .
“Αύρ' αρετής καθώς σ’ είδα μ’ ένέπνευσεν αίσθημα 

θειον,
“Κ' ή ρυπαρά μου καρδία ποτέ δέν γ[σθάνθη τοιούτον. 
“Ούριον πνεύμα τή; τύχης δ' άν πνεύση ολίγον άκόμη, 
“"Ορκον όμνύω, ποτέ νά μή πράξω παρ’ δ,τι θελήσης, 
“Σέ νά λατρεύω έξ δλης καρδία; ώ; άλλον θεόν μου· 
“Αγγελε ! σώσόν με κάν . . . άν δέν θέλης ποτέ μ' α

γαπήσει. —

(“Επεται συνέχεια.)

Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ Ο

ΒΑΣΙΛΟΠΑΙΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 

έπισκεπτόμενοι τά γραφεία τής έφημερίδος 
"ό Γαλάτης”' έν Παρισίοις.

Μετά είκόνος, δρα σελ. 197.)

βασιλική ήμών οικογένεια, 
έπανακάμπτουσα έκ Δα
νίας είς 'Ελλάδα κατά τον 
παρελθόντα μήνα, διέμει- 
νεν, ιός γνωστόν, έπί τινας 
ήμέρας έν Παρισίοις, ένθα, 
καίτοι μή έπισήμως πε
ριηγούμενη, έγένετο δεκτή 
πολλής συμπάθειας καιμετά 

πολλοί) σεβασμού.
Καί ό μέν Βασιλεύς ύπεδέξατο 

κατά τήν εκεί διαμονήν του πολλά των επι
σήμων προσώπων, μεθ’ ών έπι μακράν συνδιε- 
λέχθη, ή δέ Βασίλισσα έπεσκέψατο διάφορα 

φιλανθρωπικά ιδρύματα, ένθα διετράνωσε τήν 
όντως χριστιανικήν αύτής συμπάθειαν πρδς τά 
δυστυχή όντα τοΰ κόσμου τούτου, παρηγορούσα 
αυτά καί έξετάζουσα περί τών διαφόρων αύτών 
περιπετειών.

"Ο,τι όμως Ιδίως δφείλει νά πληρώση χαράς 
πάσαν ελληνικήν καρδίαν είναι τδ ένδιαφέρον, 
δπερ έδειξαν οί νεαροί ήμών βασιλόπαιδες διά 
τάς προόδους καί τά αξιοσημείωτα μνημεία τής 
γαλλικής πρωτευούσης, οδηγούμενοι συστημα
τικούς ύπδ τοΰ λογίου διεθυντοΰ τής έκπαιδεύ- 
σεως αύτών, κ. ”0θωνος Λύδερς. Ό διάδοχος 
Κωνσταντίνος, φύσει εμβριθής καί φιλομαθής, 
πάσης έδράττετο εύκαιρίας, βπως έπεκτείνη τάς 
γνώσεις αύτοΰ, καί έπειδή έν τοΐς βλαστοΐς τής 
βασιλικής οικογένειας έγκειται καί τδ μέλλον 
τής φίλης ήμών πατρίδας, μετά πλείστου όσου 
ένδιαφέροντος παρηκολουθήσαμεν τά διάφορα 
αύτών διαβήματα.

Μία τών επισκέψεων, ήτις ιδίως έφείλκυσε 
τήν προσοχήν τοΰ Διαδόχου, ήτο καί ή έν τοΐς 
γραφείοις καί τώ τυπογραφεία» τής έν Παρισίοις 
έκδιδομένης έγκριτου έφημερίδος “δ Γαλάτης”, 
έφημερίδος άντιπροσωπευούσης τάς μοναρχικάς 
άρχάς. Δικαίως άνεμνήσθη ό Διάδοχος ήμών 
τής έφημερίδος ταύτης, διότι αύτη έκθύμως 
αείποτε συνηγόρησε καί συνηγορεί ύπέρ τών 
δικαίων τής Ελλάδος· καί ζωηρότατα διατη
ρούνται ακόμη έν τή μνήμη ήμών τά πλήρη 
συμπάθειας καί εύγενών αισθημάτων άρθρα αύ
τής κατά τάς αποφράδας ήμέρας τοΰ τελευταίου 
αποκλεισμού, δτε διά λόγων πεπληρωμένων 
άδολου φιλελληνισμού έπέχεε παρηγοριάν τινά 
είς χώραν δεινώς πάσχουσαν καί παριστα το 
προσγινόμενον άδικον. ’ Ό Γαλάτης” είναι, ώς 
ειπομεν, έφημερίς αρχών μοναρχικών καί ύπερ- 
ασπίζεται τάσεις ήθικάς τής κοινωνίας, ώς έπεί- 
σθημεν παρακολουθοΰντες προ καιρού τήν πο
ρείαν αύτής.

Τήν έπίσκεψιν ταύτην τοΰ ήμετέρου Δια
δόχου καί τού αδελφού αύτοΰ, βασιλόπαιδος 
Νικολάου, παριστα ή παρατεθειμένη σήμερον 
είκών, έν ή άνωθεν μέν φαίνονται αί προσωπο
γραφία'. τών δύο βασιλοπαίδων έν τή απλή αύ
τών περιβολή, δλίγον δέ κατωτέρω άπεικονί- 

r ζεται μία τών αίσθουσών τοΰ έν τή συνοικία 
Μομμάρτρης κειμένου τυπογραφείου, έν ω "ό 
Γαλάτης” έκτυποΰται. Οί βασιλόπαιδες, οδη
γούμενοι ύπδ τών διευθυντών τοΰ τυπογραφείου, 
παρίστανται είς τήν τύπωσιν τοΰ φύλλου.

Κατωτέρω φαίνεται ή πρόσοψις τών έν τή 
μεγάλη λεωφόρο» τών ’Ιταλών (boulevard des 
Italiens άο.9) κειμένων γραφείων "τοΰ Γαλάτου”. 
Οί Έλληνες βασιλόπαιδες, ους ύπεδέχθησαν 
μετά τών άνηκουσών αύτοΐς τιμών οί συντάκται 
(τοΰ διευθυντοΰ κ. Άρθ. Μέγερ άπόντος κατ’ έκεί- 
νην τήν ώραν), έξήτασαν τά πάντα λίαν έπι- 
σταμένως, έρωτήσαντες μετά πολλοΰ ένδιαφέ
ροντος περί όλων καί άποδεικνύοντες γνώσεις 
πολλάς· ό διάδοχος Κωνσταντίνος έξέπληξε τούς 
παντας διά τών έμβριθών αύτοΰ έρωτήσεων.

Η διεύθυνσις “τοΰ Γαλάτου”, σεμνυνομένη 
έπί τή βασιλική ταύτη έπισκέψει, έδημοσίευσε 
μακράν άρθρον κατά τήν περίστασιν ταύτην, έξ 
ού αποπνέει ή ειλικρινής πρδς τήν βασιλικήν 
ήμών οικογένειαν αγάπη καί ό ακραιφνής αύτή; 
Φιλελληνισμός, δν άλλως τε δέν λείπει νά 
έκδηλοΐ οσάκις τή παρέχεται ή ευκαιρία.

Πας τις έννοεϊ δτι ή 'Ελλάς έχει άνάγκην 
φίλων καί φίλων ισχυρών, οιτινες καί λόγω καί 
έργω νά ύπερασπίζωνται αύτήν καί νά συνηγο- 
ρώσιν ύπέρ αύτής. Δέον νά καταστήσωμεν τούς 
Ισχυρούς τής γής ευνοϊκούς ήμΐν, άποδεικνύοντες, 
δσάκις δυνάμεθα, δτι έπαξίως κατέχομεν τήν 
θέσιν ήμών έν τή μεγάλη τών έθνικοτήτων κοι-

Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΣΙΛΟΠΑΙΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,

έπισκεπτόμενοι τά γραφεία τής έφημερίδος "ό Γαλάτης” έν Παρισίοις.
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νωνία. Ουδέποτε δέ πρέπει νά λησμονώμεν, 
δτι ένδοξον έχοντες παρελθόν δφείλομεν καί 
μέλλον νά παρασκευάσωμεν τή χώρα ήμών έν
δοξον, καί πρός τοΰτο πάσης πρέπει νά έπω- 
φελώμεθα περιστάσεως. ‘0 έμβριθώς σκεπτόμε- 
νος περί τής τύχης του, καί παρασκευάζει ταύτην 
λαμπράν ό καθεύδων έν άπαθεία καί περιμένων 
τά πάντα έκ τής φοράς τών πραγμάτων, ή μέ
νει στάσιμος ή καί φθίνει βαθμηδόν καί άπόλ- 
λυται, διότι ό κόσμος ανήκει είς τούς δραστή
ριους.

Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΑΛΕΞΙΟΣ.
Ιστορικόν διήγημα

Οπό

ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΥ.

(Συνέχεια.)

Ν άκρα σιγή ήκροάσθησαν οί παρόντες 
τών λόγων τοΰ "Ελληνος βασιλόπαιδος. 
Πολλών τά βλέμματα άπήστραψαν έκ 

συγκινήσεως καί ένθουσιασμοΰ · πολλών οί δφ- 
θαλμοί έπλήσθησαν δακρύων.

Άναστάς ό μαρκήσιος τής Μομφεράτης καί 
προσελθών βήματά τινα είπεν·

— Ευγενεϊς κομήτες καί βαρώνοι! ’Ερχό
μενος είς Βενετίαν έπεσκέφθην καθ’ δδδν τον 
ένδοξον τής Γερμανίας καί δαφνοστεφή αύτο
κράτορα. '0 ήγεμών έκεΐνος έχει πεποίθησιν 
είς το φιλοδίκαιον ύμών καί παρακαλεΐ ύμάς 
δι’ έμοΰ νά τείνητε χεΐρά βοήθειας προς τον 
νόμιμον διάδοχον τοΰ βυζαντινού θρόνου. '0 
αύτοκράτωρ συνιστα είς τάς γενναίας ύμών καρ
διάς τόν νέον βασιλόπαιδα, τον άδελφόν τής 
σεπτής αύτοΰ συζύγου, δστις εύρίσκεται σήμερον 
ένώπιον ήμών. Είναι καθήκον ήμών ιερόν νά 
τον συνδράμωμεν. Ώς ύπερασπισταί τής αν
θρώπινης δικαιοσύνης έτοιμαζύμεθα νά έκστρα- 
τεύσωμεν προς άνατολάς, δπως έλευθερώσωμεν 
τον τάφον τοΰ Σωτήρος ήμών. ’Έστω αρχή 
τής ίεράς ταύτης έπιχειρήσεως ν’ άποδώσωμεν 
τον θρόνον είς ήγεμόνα, δν κακούργος έλήστευσεν 
άνήρ. Ή επιτυχής αρχή θέλει έξασφαλίσει ήμΐν 
έπιτυχές καί το τέλος. Άναλογίσθητε τάς συν
έπειας· πάσα αδικία γενομένη κατά τών ξένων 
έμπορων θέλει έπανορθωθή ■ πάντες θέλουσιν 
άποζημιωθή 0ta τα άρπαγέντα αύτοΐς χρήματα. 
Έν τω προσώπω τοΰ "Ελληνος αύτοκράτορος θά 
έχωμεν πιστόν σύμμαχον, δστις θέλει συνοδεύσει 
ήμάς είς Παλαιστίνην. Προσφέρατε έπομένως 
αύ τω τον βραχίονά σας είς έπιχείρησιν, ήτις καί 
δι’ αύτον καί δι’ ήμάς είναι τιμητική, καί συλ- 
λογισθήτε δτι ένδοξώτερον είναι νά άπονείμη τις 
στέμμα ή νά φέρη αύτό.

'0 Βονιφάτιος ώμίλησε μετά πολλής άξιο- 
πρεπείας καί μέ ΰφος ζωηρόν. Οί παρόντες 
έπείσθησαν είς τούς λόγους του, δτε ό άββάς 
de Vaux de Sernai ζητήσας τον λόγον είπε·

— Πρόκειται νά ύπηρετήσωμεν τον θεόν ή 
τους ανθρώπους; Πρόκειται νά έκστρατεύσωμεν 
κατά 'Ελλήνων, οιτινες είναι χριστιανοί, ή ώρκί- 
σθημεν νά κινήσωμεν έναντίον άπιστων; '0 δρκος 
ήμών μάς καλεΐ είς τήν Συρίαν. ’Έγκλημα θά 
ήτο νά τραπώ μεν άλλην όδόν!

Οί λόγοι ούτοι τοΰ εύγλώττου καί φανατικού 
εροκήρυκος ένεποίησαν βαθεΐαν είς τήν συνέ- 

λευσιν έντύπωσιν, καί ήδη ήτοιμάζοντο τών ιπ
ποτών τινες νά ύποστηρίξωσι τήν γνώμην τοΰ 
άββά, δτε ό Βονιφάτιος, δστις δέν ύπεχώρει 
εύκόλως, ρίψας βλέμμα άργιλον πρός τον ιερέα 
καί προβάς είς το μέσον τής αιθούσης άνέ
κραξεν ·

— Άφρονες, δεν συλλογίζεσθε δτι μεταβαί- 
νοντες κατ’ εύθεΐαν είς Συρίαν κινδυνεύετε καί 
αύτοΰ τοΰ επιούσιου άρτου νά στερηθήτε; Δέν 
σκέπτεσθε, δτι μόνον ή σύμπραξις τοΰ βυζαντινού 
αύτοκράτορος έξασφαλίζει ήμΐν την συντήρησίν 
μας έν τή άξένιρ καί έχθρικώς καθ’ ήμών δια- 
κειμένη Συρία; Πρέπει ν’ άγνοή τις έντελώς 
τήν κατάστασιν τών μερών έκείνων, ινα τόσον 
άπερισκέπτως καί ελαφρώς άποφανθή. Ή γνώμη 
μου είναι ή μόνη άκριβής, ή μόνη άσφαλής. 
Εάν δέν συμφωνήτε προς αύτήν, έγώ άποσύρο- 

μαι άμέσως μετά τών οπαδών μου, διότι δέν 
έχω σκοπόν νά έκθεσω τήν τιμήν μου καί τήν 
ζωήν τών άνδρών μου είς έπιχείρησιν, ήτις ού- 
δεμίαν έχει πιθανότητα επιτυχίας. 'Η έλευσις 
τοϋ "Ελληνος βασιλόπαιδος ένταΰθα είναι δά
κτυλος Κυρίου! Τόν δάκτυλον τούτον τον παντο
δύναμον βλέπω έγώ δεικνύοντα ήμΐν τόν δρόμον, 
δν δφείλομεν νά βαδίσωμεν! Άπό τοΰ δρόμου 
τούτου δέν άποτρέπομαι δι’ δλους τούς θησαυρούς 
τοΰ κόσμου!

Οί λόγοι ούτοι έπενήργησαν έπί τής συνελεύ
σεως· το τελευταΐον πρόχωμα τών έναντίων 
κατέπεσεν. Είς τοΰτο συνετέλεσε καί ή ψήφος 
τού δόγη καί τών γερουσιαστών, οιτινες, ώς άνω- 
τέρω εΐπομεν, μεγάλως ένδιεφέροντο δπως ή 
έκστρατεία διαβή διά Κωνσταντινουπόλεως. Πα- 
ρατεταμέναι άντηχησαν φωναί έν τή ευρεια 
αιθούση· ’Εμπρός! Είς Κωνσταντινούπολή!

Ύπό χαράς άπήστραψεν τό δμμα τού "Ελ
ληνος βασιλόπαιδος, δστις έρριψε βλέμμα πλήρες 
ευγνωμοσύνης πρός τον εύγενή αύτού συνήγορον 
καί πρός τόν γέροντα Δάνδολον, ού τό πρόσωπον 
έδήλου τήν εύχαρίστησιν, ύφ’ ής έπληρούτο ή 
καρδία του.

Ή μεγάλη συνέλευσις διελύθη καί τό πλή
θος, τό όποιον ήτο συνηγμένον πυκνόν έν τή 
πλατεία τού 'Αγίου Μάρκου, έχαιρέτισε μετά 
σεβασμού τούς άπερχομένους γερουσιαστάς καί 
τούς ξένους. —

Είναι νύξ· είς τό τρέμον φώς τής σελήνης 
στίλβει ή ήρεμος θάλασσα, ή έκτεινομένη άπό 
τού δουκικού μεγάρου μέχρι τής άπέναντι άκτής 
τοϋ Λίδου. Ή άτμοσφαΐρα είναι καθαρά καί 
γαληνιαία. Παρ’ άνοικτόν παράθυρον τού με
γαλοπρεπούς μεγάρου ΐσταται νέος άνήρ, δστις 
στηρίζει έπι τής χειρός του τήν ύπό μελάνων 
βοστρύχων έπιστεφομένην κεφαλήν του και πα
ρατηρεί τήν πρό τών ποδών του άπαστράπτουσαν 
θάλασσαν. '0 νεανίας ούτος είναι ό ’Αλέξιος, 
τοΰ όποιου ό νοΰς ώραιοτέραν ένθυμεΐται άκτήν 
καί κυανωτέραν θάλασσαν. Είναι ό υιός τοΰ 
αύτοκράτορος Ισαάκ, ό άναμιμνησκόμενος τής 
ώραίας αύτοΰ πατρίδος καί τοΰ μαγευτικού 
Βοσπόρου.

Ή καρδία του είναι ήσυχος, καί άναπαυ- 
μένη, διότι βλέπει προσεγγίζον τό τέρμα τών 
πόθων του. Τό μέλλον δέν τω φαίνεται ήδη 
σκοτεινόν, άλλά πεφωτισμένον ύπό τής άκτΐνος 
τής πραγματικότητος. Μόνον όσάκις άνακαλεΐ
είς τήν μνήμην του τόν έγκαταλελειμένον αύτοΰ 
πατέρα, καταλαμβάνεται ύπό θλιβερού αισθή
ματος. Καί ή μεγάλη χαρά, ώς καί ή μεγάλη 
θλίψις, καθιστώσι τον άνθρωπον μελαγχολικόν. 
'Η άνθρωπίνη καρδία, είτε πάλλει έν χαρά είτε 
πιέζεται ύπό τής λύπης, παρέχει είς τό πρόσω
πον τήν αύτήν έκφρασιν, καί τά δάκρυα έχρέ- 
ουσι τών δφθαλμών ού μόνον ύπό τής θλίψεως 
ωθούμενα, άλλά καί ύπό ύπερβαλλούσης χαράς.

Ό’Αλέξιος ΐσταται παρά τό άνοικτόν παρά
θυρον, ειρήνην έχων έπί τοΰ προσώπου καί τα
ραχήν έν τή καρδία. 'Ομοιάζει κατά τούτο τήν 
θάλασσαν, ής ή επιφάνεια ύπό τάς γλυκείας τής 
σελήνης άκτΐνας ήρεμος στίλβει, έν ω τό βάθος 
αύτής έγκρύπτει τοσαύτα μυστήρια.

Μακρόθεν φαίνονται αί πυραί έπί τής μικρά; 
νήσου τοΰ Αγίου Νικολάου. Αί πυραί έκεΐνα·., 
αί έμφαίνουσαι τήν θέσιν ένθα κοιμώνται οί άν- 
δρεΐοι Σταυροφόροι, τω φαίνονται ώς άκτΐνες 
φωτίζουσαι τό μέλλον αύτοΰ. Έκεΐ ήσυχά- 
ζουσιν οί γενναίοι έκεΐνοι τοΰ δικαίου πρόμαχοι, 
οί εύτολμοι έκεΐνοι ίππόται, οιτινες μετ’ όλίγον 
δέν θά έχωσι νύκτας ήσύχους τοσοΰτον καί άμε- 
ρίμνους. Ό ’Αλέξιος τοΐς άποστέλλει μακρόθεν 
τόν άσπασμόν του εύχόμενο; αύτοΐς τήν γαλήνην 
έκείνην καί ήσυχίαν, ήν παρέχουσιν ό ύπνος καί 
ή συναίσθησις τής έκτελέσεως ιερού καθήκοντος.

Ύπο το παράθυρον του διέρχεται άταράχω; 
έλαφρόν άκάτιον · δρθός ΐσταται έν αύτω ό λεμ
βούχος κρατών τήν κώπην καί αδων συγχρόνως 
άσμα διά φωνής γλυκείας καί μελαγχολικής. 
Είναι ασμα πρός τήν μακράν εύρισκομένην ερω
μένην του · είναι πόθος έρώσης καρδίας. Πόσον 
έκφραστικός πάς στίχος τοΰ ποιήματος! πόσον 
γλυκύς πάς ήχος τής φωτής!

— Ψάλλε! Ψάλλε! πτωχέ λεμβούχε, ψιθυ
ρίζει ό Αλέξιος. Τύ άσμά σου είναι γλυκύ ώς 
το κελάδημα τών πτηνών. Ή ερωμένη σου 
εύρίσκεται μακράν. Καί ή έμή ερωμένη είναι 
μακράν, ή ώραία πόλις, έν ή έγεννήθην καί 
πρός τήν όποιαν ό νοΰς μου διηνεκώς είναι 
έστραμμένος. Καί έγώ ποθώ τήν πατρίδα μου, 
τήν ερωμένην μου! . . . Τής καρδίας σου τούς 
πόθους δέν γνωρίζω . . . άλλ’ οί πόθοι τής έμής 
καρδίας είναι σφοδροί, σφοδροί πολύ. Πατρίς! 
ονομα προσφιλές! Πρέπει νά μένη τις μακράν 
αύτής, δπως έννοήση πόσον πικρός είναι ό άπό 
σού άποχωρισμός!

Καί έκ τού άκατίου άκούεται ή γλυκεία τοΰ 
ναύτου φωνή ·

“"Αν ή μήτηρ μου δέν είχεν
Μόνον στήριγμα έμέ, 
Ηά έπέβαινον τοϋ πλοίου 
Καί θά έτρεχον προς σέ·’-

— 'Π μήτηρ σου είναι γραία καί αδύνατος, 
έψιθύρισεν ό ’Αλέξιος· καί έγώ έχω πατέρα, τοΰ 
όποιου είμαι στήριγμα, διότι είναι τυφλός. 
’Ακούεις, ναύτα;'Ότε τον άπεχωρίσθην, ώρκίσθην 
νά τον έκδικηθώ. Ό δρκος είναι ιερός καί θά 
τόν τηρήσω!

Καί πάλιν ήκούσθη τό ασμα έκ τής λέμβου· 
“Ναί, ή ώρα είν’ έγγύς, 
“Οτε θά σέ ϊδω πάλιν.
Καί θά ήμαι ευτυχή;
Σφιγγών σέ είς τήν άγκάλην.’’

— Ναί, ναί, ή ώρα έκείνη θά ήχήση ... ή 
τής έκδικήσεω; καί τής άφάτου χαράς. Καί 
έγώ θά ήμαι εύτυχής· μοί τό λέγει ή καρδία 
μου !

Καί τό άκάτιον άπεμακρύνθη, τό άσμα ήχού- 
ετο βαθμηδόν άσθενέστερον μέχρις ού έντελώς 
έσίγησεν.

'0 ’Αλέξιος βαθύν έξέπεμψε στεναγμόν καί 
τα ομματά του έστράφησαν πλήρη δακρύων πρός 
ούρανόν.

Κεφάλαιον Θ'.

ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑι.

’Απέναντι τών άγριων καί άποτόμων Άκρο- 
κεραυνιων όρέων, χωριζομένη μόνον διά στενού 
θαλασσίου βραχίονος άπό τής παραλίας τής 
’Ηπείρου, κεΐται ή ώραία καί εύήλιος νήσος 

τής Κερκύρας, ή περίβλεπτος τών Φαιάκων νή
σος, ή κλείς τοΰ Άδριατικοΰ κόλπου. 'Η Κέρ
κυρα, ό μεγαλείτερος τών έπτά μαργαριτών τοΰ 
Ίονίου πελάγους, έχει ύπό τόν μεσημβρινόν αύ- 
τήσ ούρανόν έδαφος πλούσιον καί γόνιμον διό 
καί άνέκαθεν έθεωρεΐτο ώς πεπληρωμένη άπο- 
θήκη, πολύτιμος ιδίως διά τούς στόλους, τού; 
τήν θάλασσαν έκείνην διαπλέοντας.

Τούτου ενεκα καί οί έκ Βενετίας άποπλέ- 
οντες Σταυροφόροι τήν Κέρκυραν είχον όρίσει 
ώς πρώτον αύτών σταθμόν. Δύο δέ ήσαν οί 
πρός τούτο κύριοι λόγοι· πρώτον μέν, ή Κέρ
κυρα άνήκεν είς τό βυζαντινόν κράτος καί διε- 
τέλει ύπό τό σκήπτρον τού άρπαγος ’Αλεξίου, 
καθ’ ού οί Σταυροφόροι δέν είχον σκοπούς ειρη
νικούς- είτα δέ καλώς έγίνωσκον οί Βενετοί, 
πόσον καταλλήλως ήδύνατο νά έφοδιασθή δι’ δ
λων τών άναγκαίων έν Κερκύρα στόλος, έπι- 
χειρών πλοΰν μακρόν. Ήτο σύν τοΐς άλλοις 
γνωστόν, δτι ή αύτοκρατορική φρουρά τής νήσου 
ήτο άσθενής καί δτι οί ειρηνικοί αύτής κάτοικοι 
δέν ήσαν διατεθειμένοι νά χύσωσι τήν τελευ- 
ταίαν τού αίματός των ρανίδα ύπέρ ήγεμόνος, 
δν σχεδόν ούδέ κατ’ όνομα έγνώριζον. ' Τπήρχον 
τέλος καί πολλοί τών κατοίκων, οιτινες μετά 
πολλής τής εύχαριστήσεως άνέμενον τήν άφιξιν 
μεγάλου στόλου έλπίζοντες πλούσια τά κέρδη 
έκ τής έστω καί βραχυχρονίου διαμονής παρ’ αύ
τοΐς τοσούτων μεγαλοπρεπών καί πολυτάλαντων 
ιπποτών.

’Αφ’ ής ήμέρας έλήφθη έν Βενετία ή άπό- 
φασις νά καταπλεύση ό στόλος είς Κέρκυραν, 
πολύς δέν παρήλθε χρόνος, δτε έφάνησαν μα
κρόθεν τά πρώτα πλοία, οί πρόσκοποι τού στό
λου. Έν τω άμα δλα τά υψώματα, έξ ών 
έφαίνετο ή άνοικτή θάλασσα, έπληρώθησαν πυ
κνών ομίλων περιέργων, οιτινες μετά προσοχής 
παρετήρουν τά ύπό εύνοϊκοΰ βορείου άνέμου πρός 
τήν νήσον ώθούμενα πλοία. Μετ' ού πολύ καί 
ό στόλος ήγκυροβόλησε καί έπί τής παραλίας 
έστήθησαν αί σκηναί διά τούς άποβ'βαζομένους 
όπλίτας. Τάς εύρυχωροτέρας σκηνάς κατέλαβαν 
οί άρχηγοί τής έκστρατείας καί ό συνοδεύων 
αύτούς Έλλην βασιλόπαις.

'Ηγεμονικά! άπεδόθησαν τιμαί τω Άλεξίω 
κατά τήν άπόβασιν· ηγεμονική ήτο ή συνοδεία, 
ή παρακολουθήσασα αύτόν άπό τοΰ πλοίου μέχρι 
τής σκηνής του· ηγεμονική καί ή φρουρά, ή 
τής σκηνής αύτού άναλαβούσα τήν φρούρησιν. 
Μετ’ άκρα; έκπλήξεως καί θαυμασμού ειδον οί 
απλοϊκοί τής νήσου κάτοικοι τήν λαμπραν πομ
πήν τοΰ νεαρού βασιλόπαιδος καί τάς άπαστρα- 
πτούσας στολάς τών Σταυροφόρων.

Οί δλίγοι δπλΐται, οί άποτελοΰντες τήν φρου
ράν τής νήσου, άπεσύρθησαν άμα τή έμφανίσει 
τού στόλου είς το φρούριον, άπόφασιν έχοντες 
ν’ άντισταθώσι μέχρις έσχάτων. Είς τοΰτο συν- 
ετέλεσεν αύτός ό φρούραρχος, δστις ήτο εις τών 
ένθερμοτέρων τοΰ αύτοκράτορος δπαδών. Άλλ’ ό 
μαρκήσιος τής Μομφεράτης δέν ήτο άνήρ, δστις 
ήδύνατο νά ύποχωρήση άπέναντι τοιούτων προσ
κομμάτων· ό άνδρεΐος μαρκήσιος είχεν άγω- 
νισθή κατ’ έχθρών πολλω ίσχυροτέρων χωρίς 
ποτέ ν’ άπολέση τήν παρρησίαν τού πνεύματος, 
ήτις ήτο μία τών κυριωτέρων αύτού άρετών.

— ’Αναγγείλατε πρός τούς έν τω φρουρίω 
κεκλεισμένους, είπε πρός τινας τών ιπποτών τής 
συνοδείας του, δτι αν αύθωρει δεν έγκαταλει- 
ψωσι τάς θέσεις των, άναγνωρίζοντες ώς νόμιμον 
κύριον καί αύτοκράτορά των τον νέον βασιλό- 
παιδα, δστις άπεβιβάσθη σήμερον μεθ’ ήμών, 
ημείς άνευ άναβολής θέλομεν προβή είς έφοδον 
κατά τοΰ φρουρίου καί θέλομεν τιμωρήσει αύ
τούς πάντας κατά τούς αυστηρούς τού πολέμου 
νόμους.

Ή άπειλή ήτο ρητή καί έντονος, καθίστατο 
δέ έτι έντονωτέρα διά τών μυριάδων δοράτων 
καί τών φοβερών πολιορκητικών μηχανών, 
αίτινες τήν ένίσχυον. Ή φρουρά έπί πολύ 
δέν έσκέφθη, άλλ’ ήνοιξεν τήν πύλην τοΰ 
φρουρίου καί παρέδωκε τά δπλα· ό δέ μαρκή
σιος τής Μομφεράτης έσπευσε νά άναγγείλη 
αύτοπροσώπως τήν εύχάριστον ταύτην είδησιν 
εις τόν βασιλόπαιδα ’Αλέξιον, δστις τό πρώτον 
τότε ήσθάνθη τήν παρήγορον έκείνην συγκίνησιν, 
ήτις καταλαμβάνει πάντα άνθρωπον έπί άπροσ- 
δοκήτφ τινι έπιτυχία. Μακράν μέν είσέτι εύ
ρίσκετο άπο τοΰ τέρματος τών πόθων του, άλλά 
τό πρώτον τούτο βήμα τω ένέπνεε θάρρος καί 
πεποίθησιν εις τό μέλλον.

'0 μαρκήσιος άφήσας τόν ’Αλέξιον μόνον μέ 
τάς σκέψεις του συνεκάλεσεν είς τήν σκηνήν του 
τούς πιστοτέρους τών οπαδών του, δπως συ- 
σκεφθη μετ’ αύτών περί τής ήμέρας τού έκ 
Κερκύρας άπόπλου καί περί τής διευθύνσεως, 
ήν ώφειλε νά λάβη ό στόλο;, δτε άπροσδόκητον 
συμβάν διέκοψεν αίφνης τήν ήσυχον συνδιά- 
σκεψιν.

"Ηδη έν Βενετία είχε σχηματισθή, ώς άνω- 
τέρω εΐδομεν, κόμμα μεταξύ τών Σταυροφόρων, 
το όποιον δέν συνεμορφοΰτο πρός τήν άπόφασιν 
νά μεταβώσιν είς Κωνσταντινούπολη» καί νά έγ- 
καταστήσωσιν έπί τού θρόνου τον άόμματον 
’Ισαάκ· ήδη έν Βενετία οί άντιφρονούντες οΰ- 
τοι, είχον έναντιωθή είς τήν κατασπατάλη- 
σιν χρόνου πολυτίμου. Τό κόμμα τοΰτο, ού 
άρχηγοί ήσαν οί ισχυρότεροι τών Γάλλων ιπ
ποτών, ώς ό ’Ιάκωβος τής Άβέρνης, ό Γουύ 
Δέ Κουσή, ό Πέτρος τής Άμιένης καί άλ
λοι, ύπέκυψε μέν έν Βενετία είς τήν άνάγκην 
καί είς τήν πλειοψηφίαν καί μετέβη είς Κέρ
κυραν, άλλά μόλις άφιχθέντες έκεΐ οί Γάλλοι 
ίππόται ένόμισαν εύκαιρον τήν περίστασιν νά 
διαμαρτυρηθώσι κατά τής ληφθείσης άποφάαεως 
καί ν’ άναπετάσωσι φανερά τήν σημαίαν τής 
άντιστάσεως. Εύθύς τήν πρώτην νύκτα μετά 
τον κατάπλουν συνήλθον έν σπουδή οί δυσηρε- 
στημένοι πάντες, άπήλθον είτα μετά τών άνδρών 
των τού στρατοπέδου καί συνεκεντρώθησαν έν 
μικρά κοιλάδι, μίαν περίπου ώραν τής πόλεως 
άπεχούση. Πρός τήν στενήν ταύτην κοιλάδα 
ήγε μικρά τις άτραπός, ήν οί άντάρται «οχύ
ρωσαν καταλλήλως καί έκ τών ένόντων, διότι 
έφοβοΰντο, καί τοΰτο πάνυ δικαίως, μή ό 
μαρκήσιος τής Μομφεράτης έπαιρώμενος έπί 
τή εύκόλφ κατά τών Κερκυραίων νίκη αύτοΰ 
άναγκάση καί αύτούς διά τής βίας νά ύπο- 
ταχθώσιν.

"Αμα έμαθεν ό μαρκήσιος τά συμβαίνοντα 
κατελήφθη ύπό σφοδρά; οργής, ήγέρθη άπό τής 
έδρας του καί άνέκραξε μετά φωνής βροντώδους.

— Νομίζουσιν οί άθλιοι έκεΐνοι δτι φοβού- 
μεθα τά ξίφη των; Πόσοι είναι τόν άριθμόν;

— Είναι σχεδόν το ήμισυ τοΰ δλου στρατού, 
τω άπεκρίθησαν.

— Καί μέ τό έτερον ήμισυ, είπεν ό Βονι
φάτιος ύπερηφάνως, θά τούς διαλύσω έγώ! θά 
έννοήσωσιν δτι ό μαρκήσιος τής Μομφεράτης 
δέν παίζει· θά έννοήσωσιν δτι δέν τοΐς επιτρέ
πεται νά παίζωσιν άναιδή κωμωδίαν, οί επί
ορκοι! θά τοΐς δείξω, πώς τιμωρώ τήν προδο
σίαν καί τήν έπιορκίαν!

Άλλ’ ό Βονιφάτιος ήτο άνήρ τών στιγμιαίων 
εντυπώσεων· ή δργή του κατηυνάσθη καί ή 
κρίσις άνέλαβε παρ’ αύτω ταχέως τήν έξουσίαν 
της.

— Καί δμως, προσέθηκε μετά τινας στιγμάς, 
δύναμαι έγώ νά γείνω αφορμή, ή χειρ τού φίλου 
νά όπλισθή κατά τού φίλου; ό αδελφός νά φο- 
νεύση τόν άδελφόν; θά δώσω έγώ τό σύνθημα 

καταστρεπτικού εμφυλίου πολέμου; — Ούχί! 
Προτιμώ νά ύποστώ πάσαν ταπείνωσιν, πριν ή 
προβώ είς μέτρον βίαιον τοσοΰτον. — '0 μαρ
κήσιος τής Μομφεράτης θυσιάζεται ύπέρ τοΰ 
κοινού καλού!

Έν άπορία προσέολεπον άλλήλους οί παρόν
τες, ό δέ μαρκήσιος άπήλθε τής σκηνής του 
δπως άναγγείλη τφ ’Αλεξίω τό συμβάν.

— Ό κίνδυνος είναι μέγας καί άπειλητικός, 
είπεν άμα είσελθών είς τήν σκηνήν τού βασιλό- 
παιδος· πρέπει νά έντείνωμεν δλας τάς δυνάμεις 
μας, δπως άντιπαραταχθώμεν κατά τοΰ κινδύνου 
τούτου. Ό έμφρων ναύτης δέν αύξάνει έν καιρώ 
τρικυμίας τά πανία του- δέν έναντιοΰται είς τά 
ήγριωμένα στοιχεία, άλλά ζητεί νά τ’ άποφύγη, 
άλλάσσει τήν διεύθυνσιν τοΰ πλοίου καί σώζει 
εαυτόν καί τό σκάφος. Ουτω καί ημείς πρέπει 
τώρα νά πράξωμεν· ή βία θά προκαλέση βίαν, 
ή άντίστασις τήν άντίστασιν. Χάριν τής ίεράς 
ήμών έκστρατείας δφείλομεν νά καταπνίξωμεν 
τήν προσωπικήν ήμών φιλοτιμίαν, καί ώς πρό
μαχοι τού Χριστού δφείλομεν νά μιμηθώμεν τό 
παράδειγμα τπύ Σωτήρος ήμών.

Οι λόγοι ούτοι τοΰ εύτολμου στρατηλάτου, 
λόγοι πλήρεις αύταπαρνήσεως, ούδεμίαν πρού- 
κάλεσαν άντίρρησιν ούτε έκ μέρους τού βασιλό- 
παιδος ούτε έκ μέρους τών ιπποτών. Εύκόλως 
πείθονται οί άνθρωποι είς τούς λόγους τής με
τριοφροσύνης καί αύταπαρνήσεως, δταν οί λόγοι 
ούτοι έκφέρωνται παρ’ άνδρός, περί ού γνωστόν 
είναι δτι ή μετριοφροσύνη δέν είναι σημεΐον 
άδυναμίας, άλλ’ έκφρασις ώριμου καί έμβριθοΰς 
σκέψεως.

Πένθιμους φορούντες στολάς καί έπιβάντες 
ίππων πενθίμως διεσκευασμένων ό μαρκήσιος 
τής Μομφεράτης καί ό ’Αλέξιος διηυθύνθησαν 
μετά τής ακολουθίας των πρός τήν μικράν κοι
λάδα, έν η οί στασιασταί είχον δχυρωθή. Ητο 
ώραία έαρινή πρωία καί αί άκτΐνες τοΰ άνατέ- 
λοντος ήλιου έχρύσουν τάς κορυφάς τών δρέων, 
δτε ή πένθιμος άκολουθία άφίχθη είς τό στενόν. 
Προεπορεύετο ίππεύς κρατών έν χερσί μέγαν 
σταυρόν, σύμβολον σωτηρίας καί συμφιλιώσεως. 
Έν σιωπή εΐποντο οί ίππόται, έπί κεφαλής ό 
μαρκήσιος έχων πρός τά δεξιά του τόν ’Αλέξιον 
καί κατόπιν άνά δύο οί βαρώνοι καί κομήτες, 
οί άποτελοΰντες τήν ήγεμονικήν θεραπείαν.

Όταν έφθασαν εις τήν στενήν δίοδον, ήν 
έφρούρουν όπλΐταί τινες, ή συνοδεία έστάθη, καί 
ό μαρκήσιος έξέφρασε τήν έπιθυμίαν του νά 
όμιλήση πρός τούς συνηγμένους έχθρούς. Ή 
έμφάνισις τοΰ Βονιφατίου, δν πάντες έσέβοντο, 
καί τό σύμβολον τής σωτηρίας, τό άπαστράπτον 
είς τάς ζωηράς τοΰ ήλιου άκτΐνας, παρεκίνηααν 
τούς φρουρούς ν’ άφήσωσι τήν δίοδον έλευθέραν, 
καί μετ’ ού πολύ οί έναντίοι εύρίσκοντο άντι- 
μέτωποι.

Οί προσελθόντες άφίππευσαν πάντες, καί ό 
μαρκήσιος τής Μομφεράτης, άποκαλυπτόμένος, 
είπε μέ φωνήν ήρεμον καί μέ ΰφος ταπεινώσεως 
πρός τούς άπέναντι αύτοΰ ίσταμένους άρχηγούς 
τών στασιαστών

— Εύγενεΐς ίππόται καί συστρατιώται! Πρός 
τί θέλετε νά ματαιώσητε έπιχείρησιν μεγάλην 
καί ίεράν; Πρός τί θέλετε νά γείνωμεν ένοχοι 
αιωνίου έγκλήματος; Απομακρυνόμενοι άφ’ ή
μών, τών συστρατιωτών σας, ματαιούτε τήν κυ- 
ρίευσιν τής Παλαιστίνης. Ή μόνη όδός, ή πρός 
τήν νίκην άγουσα, τό μόνον μέσον, δπερ δύναται 
νά στέψη τήν έπιχείρησιν ήμών δι’ έπιτυχίας, 
είναι ή μεταξύ ήμών ομόνοια, είναι ό σύνδεσμος 
τών δυνάμεων ήμών καί τών προσπαθειών μας! 
Έν δνόματι τού Ύψίστου! μή έπιμένητε περαι
τέρω είς τήν δλεθρίαν ταύτην διάστασιν! Μή 
έγκαταλίπετε τούς άδελφούς σας! Ώ! βεβαιώ-
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0ητε, θά έπροτιμώμεν άν ταύτην τήν 
στιγμήν ήθέλετε έμπηξε·. τά ξίφη σας είς 
τδ στήθος μας! Γενναίοι άδελφοί, εϊμεθα 
αποφασισμένοι ν’ άποθάνωμεν ένταΰθα 
προ τών ποδών σας, έάν δέν δυνηθωμεν 
νά πείσωμεν ύμάς δτι ιερός μάς συνδέει 
δρζος. Συλλογισθήτε, προσέθηζεν ό μαρ- 
κήσιος βλέπων όποιαν βαθεΐαν έντύπωσιν 
ένεποίησαν οί λόγοι του, συλλογισθήτε 
δτι ή Εύρώπη σύμπασα έχει τά βλέμ
ματά της πρδς ημάς έστραμμένα! Συλ- 
λογισθήτε πόσον θανασίμως προσέβαλον 
ημάς οί άπιστοι καί δτι είναι καθήκον 
ήμών νά έκπλύνωμεν τοιαύτην προσβο
λήν. "Οσον αφόρα εμέ, έγώ δεν δι
στάζω νά καταλάβω τήν θέσιν τοΰ έσχά- 
του οπλίτου, άν ύμεΐς μοί ύποσχεθήτε 
δτι θέλετε μείνει ηνωμένοι μεθ’ ήμών. 
Καταρρίψατε τόν μεσότοιχον, δν προ
σπαθεί ν’ άνεγείρη μεταξύ ήμών ή δι
χόνοια! Τοιοΰτον έργον είναι άξιον καί 
τοΰ δνόματος καί τοΰ ένδόξου υμών πα
ρελθόντος!

Τοσοΰτον ενθουσιασμόν άπέπνεον οί λό
γοι τοΰ εύγενοΰς μαρκησίου, τόσον πιστώς 
απεικόνιζαν τήν θέσιν τών πραγμάτων · 
τοσοΰτον είλικρινώς έξεφράζετο ή έπιθυμία 
τής συνδιαλλαγής, καί τοσοΰτον ώραίαν εικόνα 
τής όμονοίας παοίστων, ώστε άπήχησαν μέχρι 
τού βάθους τής καρδίας τών παρόντων. Αί 
κεφαλαί ενευσαν πρός τά κάτω, οί δφθαλμοί 
έπληρώθησαν δακρύων, αί ζαρδίαι έπαλλον έν 
συγκινήσει. Ούδέ εις έμεινε διστάζων πάντες

έτεινον τάς χεΐρας πρός συνδιαλλαγήν. IIτο 
τούτο δρζος άνευ λέξεων, δρζος ειλικρινής καί 
απαράβατος.

(Έπεται συνέχεια.)

Η ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΣ 
ΤΗΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ.

(Μετά τής είζόνος τοΰ ’.Αρσάκειου.)

συμπληροΰνται πεντήκοντα 
ακριβώς έτη άφ’ δτου τή πρωτο
βουλία μεγαθύμων πατριωτών 

έν τή πρωτευούση τοΰ 'Ελληνικού
βασιλείου ή Φιλεκπαιδευτική 'Εται
ρία, ής σκοπός είναι ή έκπαίδευσις τοΰ 
γυναικείου φύλου. 'Ο σκοπός ήτο ιερός 
καί άξιοι παντός επαίνου καί μνήμης άϊ-
δίου οί άναλαβόντες τήν σύστασιν τοιούτου
παιδευτηρίου.

Ίο διοικητικόν τής 'Εταιρίας συμβού- 
λιον άπεφάσισε, καί δικαίως πολύ, να 
πανηγυρίση τήν πεντηκονταετηρϊδα διά 
καταλλήλου εορτής, ήτις καί έτελέσθη 
έν Άθήναις τή 20 τοΰ 'Οκτωβρίου (έτ. π.) 
έν δλη τή έπισημότητι. Έν τή έσωτε- 
ρική τοΰ καταστήματος αύλή, δεόντως 
διακοσμηθείση διά μυρσινών καί σημαιών, 
καί απέναντι τοΰ Ναού τής Σχολής, πα- 
ρεσκευάσθησαν έδοαι διά τούς προσκε
κλημένους. Τήν 10 πρ. μ. ώραν μετέ- 

βησαν έκεϊ ό βασιλεύς φορών στολήν στρατηγού 
τοΰ πεζικού, ή βασίλισσα, ό διάδοχος μέ στολήν 
άνθυπολοχαγοΰ, οί βασιλόπαιδες καί ή ακολου
θία των. "Αμα ένεφανίσθησαν οί βασιλείς τα 
έν ήμικυκλίω παρατεταγμένα κοράσια, αί μαθή- 
τριαι τοΰ παιδευτηρίου, έψαλαν ύμνον, μεθ ’ δν

Η ΝΗΣΟΣ ΣΑΡΚΗ ΕΝ ΤΩι ΑΤΛΑΝΤΙΚΩι ΩΚΕΑΝΩι
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έγένετο ή συνήθης δοξολογία. Έκ τών μαθη
τριών αί μέν έξωτερικαί έφερον στολήν ανοικτού 
κυανού χρώματος, αί δέ ήμισύσιτοι οαθέος κυα
νού χρώματος, και αί εσωτερικοί στολήν λευκήν 
και ζώνην κυανήν. Το θέαμα ητο αληθώς θελ
κτικόν. Μετά- τήν δοξολογίαν ό πρόεδρος τοΰ 
διοικητικού Συμβουλίου είπεν όλίγας λέξεις, καί 
μετ’ αυτόν ό γηραιός καθηγητής κ. Βιώνης 
απήγγειλε τόν πανηγυρικόν, έν φ έξέθηκε τήν 
ιστορίαν τής Φιλεπαιδευτικής εταιρίας διά μα
κρών. Τέλος δ’ έψάλη ύπό τών μαθητριών ό 
εθνικός ύμνος. Δυστυχώς ό καιρός δέν ήτο 
πολύ εύνοϊκός, καθότι άπό πρωίας ήδη έπνεε 
ψυχρός βόρειος άνεμος και νέφη απειλητικά 
έκάλυπτον τήν ατμόσφαιραν, πριν δ’ έτι τε- 
λειώση ό πανηγυρικός ήρξατο καταπίπτουσα και 
βρο/ή, θτι' πολλούς ήνάγκασε ν’ [άπέλθωσιν. 
Τό έσπέρας δμως έγένετο έν τφ Άρσακείφ συ
ναναστροφή καί χορός, δστις υπήρξε ζωηρότατος, 
διαρκέσας μέχρι βαθείας νυκτός.

Καί ή μέν εορτή ήτο άπλή ώς έμπρέπει είς 
σεμνόν Παρθεναγωγεΐον, πολλάς δμως διήγειρεν 
αναμνήσεις καί συγκινήσεις είς τάς καρδίας τών 
παρευρεθέντων, οιτινες μετ’ ευγνωμοσύνης έμνή- 
σθησαν τών μεγάθυμων ιδρυτών καί τών μελών 
τοΰ πρώτου έκλεχθέντος διοικητικού Συμβουλίου. 
Καί πράγματι είς τούς φιλοπάτριδας έκείνους 
άνδρας οφείλεται ή προαγωγή καί πρόοδος ιδρύ
ματος τοσοΰτον άγλαούς έπενεγκύντος καρπούς. 
Τήν ιδέαν τής ίδρύσεως τής Φιλεκπαιδευτικής 
Εταιρίας συνέλαβον οί διδάσκαλοι τοΰ γένους 
Ιωάννης Κοκκώνης, Γεώργιος Γεννάδιος 
καί Μισαήλ Άποστολίδης, ό κατόπιν ώς 
πρόεδρος τής ίεράς Συνόδου τής Ελλάδος άπο- 
βιώσας. Οί τρεις ούτοι άνδρες συσκεφθέντες 
πολλάκις καί έπικυρωθέντες ώς έπιτροπή, συνέ
ταξαν τόν πρώτον όργανισμόν τής Εταιρίας καί 
τήν πρός τούς απανταχού Ομογενείς προκήρυξιν 
έδημοσίευσαν, δι’ ής συνήχθησαν οί αναγκαίοι 
πρός έπιτυχίαν τού έπιδιωκομένου σκοπού πόροι. 
Ίο δέ πρώτον διοικητικόν συμβούλιον άπετελεΐτο 
έκ τών έξής προσώπων. Πρόεδρος έξελέγη ό 
Γ. Κουντουριώτης, αντιπρόεδρος ό Γ. Γεννάδιος, 
γραμματεύς ό Ί. Κοκκώνης καί σύμβουλοι οί 
Ν. Κωστής, Α. Πολυζωΐδης, Ά. Ταγκαβής» 
Μισαήλ Άποστολίδης, Γεώργιος Αίνιάν, Κ. Σχι- 
νάς, Στ. Δάρας, Γ. Καραμάνος καί Ίω. Βούρος. 
Έκ τοΰ πρώτου τούτου συμβουλίου μόνος επιζών 
είναι ό κ. ’Αλέξανδρος Ταγκαβής, ό τανύν έν 
Βερολίνω πρεσβευτής τής Ελλάδος.

Διά τής έγνωσμένης τών Ομογενών φιλο
πατρίας γενναΐαι είσέρρευσαν ύπέρ τής Φιλεκ
παιδευτικής Εταιρίας αί συνεισφορά! καί ούτω 
κατηρτίσθη τό ίδρυμα κατάλληλον πρός τόν 
σκοπόν. Βαθμηδόν όμως έπέστη ή ανάγκη κα
ταστήματος εύρυχωροτέρου ένεκα τής μεγάλης 
τών μαθητριών συρροής. Είς τούτο έφάνη αντί, 
λήπτωρ ό γενναιόδωρος ’Απόστολος Άρσά- 
κης, βστις ίδίφ δαπάνη άνέλαβε τήν άνέγερσιν 
καταλλήλου οικοδομήματος και τού έν αύτω 
ιερού Ναού. Τό διοικητικόν συμβούλιον ευγνω
μοσύνης ένεκεν άπεφάσισε νά δώση είς τό άνε- 
γερθέν κατάστημα τό δνομα τοΰ Άρσάκη καί 
τούτο ν’ αναγραφή έπί μαρμάρινης πλακός άνω
θεν τής μεγάλης εισόδου αύτοΰ, ένθα χρυσοΐς 
γράμμασι φαίνεται γεγραμμένη ή λέξις ΑΡΣΑ- 
ΚΕΙΟΝ.

"Κατά τον πεντηκονταετή βίον τής Εται
ρίας, είπεν ό κ. Βιώνης έν τφ πανηγυρικοί αύ
τοΰ, ύπέρ τάς δύο χιλιάδας διδασκάλισσαι άπε- 
φοίτησαν τοΰ ’Αρσάκειου καί τοΰ έν Κερκύρα 
παραρτήματος, αί μέν εύδοκίμως διδάσκουσαι έν 
πάσαις ταΐς πόλεσι καί κώμαις καί χωρίοις τής 
Ελλάδος, αί δέ διευθύνουσαι έπιτυχώς σχολεία 
είς άπωτάτας καί άλλογλώσσους χώρας, έν Δα

μασκό», έν Βηρυττώ, έν Ίκονίφ, έν Καισαρεία, 
έν Άίοινίω, έν Φιλαδέλφεια, έν Κύπρο», Αέρω, 
'Ρόδιο, Κρήτη, Σμύρνη, Χίο», Σάμο», Μιτυλήνη, 
έν Θεσσαλονίκη, έν Κωνσταντινουπόλει, έν Άδρι- 
ανουπόλει, έν Φιλιππουπόλει, έν Βάρνη, έν Γα- 
λαζίφ, έν Βραΐλα καί έν πολλαΐς άλλαις πό
λεσι, καί άλλαι διδάσκουσαι ώς οικοδιδάσκαλοι 
παρ’ οίκογενείαις έλληνικαΐς κατοικούσαις έν 
Γαλλία, ’Αγγλία, Αύστρία καί αλλαχού. Έκ 
τής άπαριθμήσεως τών ονομάτων καταδεικνύεται 
έπαρκώς είς ποιας άπεράντους άκτΐνας εκπέμπει 
τό θερμογόνον αύτής πΰρ ή σεμνή αύτη έστία, 
ή καλούμενη Άρσάκειον.”

Άπό καρδίας εύχόμεθα όπως έπί αιώνας έτι 
διατηρηθή το άξιόλογον τοΰτο ίδρυμα καί μετά 
συγκινήσεως μνημονεύομεν τών άνδρών έκείνων, 
ών αί ίδέαι τοσοΰτον λαμπρώς έκαρποφόρησαν.

Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.

Ή αποβολή τοΰ Ζυγού τής θρησκείας ώς σκλη
ρού καί έπαχθούς έστιν όρθή καί δίκαια;

Ύπό τοΰ ‘Αρχιμανδρίτου Κ. ΚαλοΣύμη.

(Συνέχεια.)

Τοιούτων δ’ οντων τών κληρικών τής ’Ορ
θοδόξου Ανατολικής Έκκλησίας πάσα κατ’ αύ
τών αϊτίασις, πάσα μομφή, καί άπρεπης ελέγ
χεται καί άδικος, καί πάς κατά τής ίεράς ήμών 
θρησκείας χλευασμός μωρός καί παράλογος. Οί 
δέ τοιαύτας κατ’ αύτών άτασθαλίας έκφράζοντες 
ή έρεσχελίας προς τούτο έκφέροντες προοίδουσιν 
έν πάση μεγαλοπρεπεία τήν παχυλήν αύτών περί 
τούτων άνοιαν καί άσύγγνωστον μωρίαν, καί δει- 
κνύσιν άμα δτι έχουσι καί ψυ/άς άσεβεΐς καί 
συνειδήσεις διεφθαρμένος. Διότι μόνοι οί τοι
αύτας ψυχάς έχοντες καί πεπωρωμένας συνει
δήσεις άγαπώσι νά σκώπτωσι τή θρησκεία, μεμ- 
ψιμοιρώσι δέ καί χλευάζωσι καί τοΐς λειτουργοΐς 
αύτής. Μόνον οί τοιούτοί είσιν επιτήδειοι είς 
τό εύρίσκειν άφθονον ύλην χλευασμού, έφ’ φ 
καί όξέως άκονίζοντες τήν γλώσσαν αύτών έκ- 
φέρουσι κατά τών έπιθυμούντων νά διάγωσι βίον 
χριστιανικόν λίαν δηκτικούς καί άλλους σαρκα
στικούς λόγους. "Παρατηρήσεται ό αμαρτωλός 
τόν δίκαιον, λέγει ό Έαλμφδός, καί βρύξει έπ’ αύ
τον τούς δδόντας αύτού” (Ί’αλμ. λστ, 12).

Ιαύτα δέ έκθέτοντες περί άμφοτέρων τών 
Εκκλησιών τούτων καί περί τών ύπηρετών αύ
τών δέν άρνούμεθα δτι υπήρξαν καί ύπάρχουσι 
μεταξύ τών δργάνων τής δυτικής Έκκλησίας 
καί άνδρες άγαθοί εύεργετικοί καί δίκαιοι, κα
θώς καί μεταξύ τών τής ήμετέρας Έκκλησίας 
άνθρωποι μομφής καί κατακρίσεως άξιοι. Άλλ’ δ
μως τούτο καί παρ’ έκείνοις καί παρά τούτοις 
άποτελεΐ έξαίρεσιν, καί δή σπάνιάν. Καθόλου 
δ’ είπεΐν, παρά μέν τοΐς δργάνοις τής δυτικής Έκ
κλησίας έπικρατεΐ πνεύμα οίήσεως καί άστοργίας, 
βιαιότητος καί φιλοκτημοσύνης, φιλαυτίας καί φι- 
λσργυρίας κτλ. παρά δέ τοΐς λειτουργοΐς τής ήμε
τέρας ’Εκκλησίας πνεύμα επιείκειας καί διαλλα- 
γής, ίλαρότητος καί πραότητας, φιλανθρωπίας καί 
ίεράς άγάπης. Καθ’ δσον έκεΐνα μέν θηρεύοντα 
έγκόσμια άγαθά, έπίγειον βασιλείαν, άφίστανται 
τοΰ χριστιανικού πνεύματος, τής χριστιανικής 
πίστεως, καί ούτως ύπηρετοΰσι τόν άρχοντα τού 
κόσμου. '0 δέ αρχών ούτός έστιν ό τού σκό
τους άρχων ό ύποδουλώσας τόν κόσμον καί πει- 

ρώμενος έσαεί κατακρατεϊν αύτον έν δεσμοΐς 
άϊδίοις. Ούτοι δέ ύπηρέται πιστοί καί κήρυκες 
τού θείου λόγου οντες, εξαιρέσει ένίων, καί μόνον 
περί τής ιδίας καί τής τών πιστών σωτηρίας 
άγρύπνως έχοντες καί έπιμελώς μεριμνώντες, 
όδηγούσι τά πνευματικά αύτών τέκνα είς νομάς 
σωτηρίους· ούτω δέ πολιτευόμενοι έπιζητοΰσιν 
ούχί έπίγειον, άλλά τήν ούράνιον βασιλείαν.

Μετά τήν έκθεσιν δέ τών άνωτέρω καί τήν 
κατάδειξιν τού εσφαλμένου καί άτοπου τών φρο
νημάτων τών νέων έκείνων τών φρονούντων δτι 
ό άνθρωπος ινα άνυψωθή είς μέγαν βαθμόν ήθι- 
κής τελειότητας οφείλει ν’ άποβάλη έκ τού τρα
χήλου αύτού τόν βαρύν τής θρησκείας κλοιόν, 
δέν θεωρούμεν δλως άσκοπον ινα εΐπωμεν είσέτι 
ένθάδε δτι ύπάρχουσι, πλήν τών νέων τούτων, 
καί πολλοί άλλοι τών καλούμενων χριστιανών, 
οιτινες σφάλλονται σπουδαίως είς τάς κρίσεις 
αύτών φρονούντες δτι ό άνθρωπος δύναται ν’ ά- 
ναβή τάς ύψηλοτέρας βαθμίδας τής ηθικής τε
λειότητας άνευ τής βοήθειας τής χριστιανικής 
θρησκείας. Οι ούτω δέ φρονούντες άγνοοΰσι 
φαίνεται δτι ή θρησκεία αύτη έστιν ή μόνη 
κλίμαξ ή είς τοιαύτην τελειότητα άγουσα, ή 
φρονήματα γενναία καί εύγενή αισθήματα έμ- 
πνέουσα, ή έξάπτουσα τόν έρωτα προς τό καλόν, 
πρός τήν αρετήν, ή θάρρος καί ανδρείαν έν τοΐς 
κινδύνοις έμφυσώσα καί υπομονήν έν ταΐς θλί- 
ψεσι παρέχουσα, ή τό σέβας πρύς τούς νόμους 
καί τούς άνωτέρους διδάσκουσα. Καί έν γένει 
δτι αύτη έστιν ή έςευγενίζουσα τόν άνθρωπον 
καί καθιστώσα αύτον άξιον θείας κληρονομιάς.

Άλλ’ δμως τό έσφαλμένον καί άστοχον τής 
κρίσεως αύτών ταύτης άρδην έλέγχει, έστω καί 
μικρά τις μόνον διά τών δμμάτων τής διανοίας 
κατόπτευσις τής παχυλής βαρβαρότητος, τής έπι- 
κρατούσης είσέτι άπασών τών χωρών έκείνων, 
τών μή είσέτι καταρδευσαμένων διά τών ζωο
γόνων τοΰ Θείου Χριστιανισμού ναμάτων μηδέ 
καλλιεργηθεισών ύπό τών εύεργετικών αύτού 
χειρών. Διότι ούτός έστιν ό έρρωμένος σκα- 
πανεύς ό δυνάμενος έπιτηδείως άνασκάψαι τά 
πολυειδώς καί πολυχρονίως κεχερσωμένα πεδία 
τής άνθρωπίνης καρδίας, έξ ής, μόνον μετά τοι
αύτην κατάροευσιν καί καλλιέργειαν, δύνανται 
ν’ άναβλαστήσωσι πολλά ηθικά βλαστήματα, καί 
προέλθωσι πολλά ηθικά προϊόντα, ήτοι ποικίλοι 
χριστιανικοί καί πολιτικοί άρεταί. "Οσον δ’ ά- 
φοράήμάς τούς Έλληνας, λέγομεν, δτι έθνικότης 
Ελληνική καί Χριστιανισμός συμφυέντα θέλουσι 
πάντως άναβλαστήσει δένδρον μέγα, άειθαλές καί 
άγλαόκαρπον. —

Γούτων δέ ούτως έχόντων δέον άπασαι αί 
κοινωνίαι τών άνθρώπων, άπαντα έν γένει τά 
εύγενή εκβλαστήματα τού άνθρωπίνου βίου νά 
καλλιεργώνται καί άναπτύσσωνται έντός τοϋ 
πνευματικού πεδίου τής χριστιανικής Θρησκείας. 
Πολιτεία δέ άναπτυσσομένη έντός τών ορίων 
τού θρησκευτικού τούτου πεδίου λαμβάνει τύπον 
άληθώς θείας διατάξεως, καί έστι κατάλληλος 
ινα διαπνέηται καί καθαγιάζηται διά τού πνεύ
ματος τού Χριστού. Τό άναγκαΐον δέ τής δια- 
μορφώσεως χριστιανικού φρονήματος καί χαρα- 
κτήρος έν τή πολιτεία: έπιρρώννυσιν έτι μάλλον 
τήν ιδέαν, δτι ή πολιτεία δέον νά ύπάρχη, 
άλλ’ ούχί χάριν τούτου ή έκείνου τού μερικού 
σκοπού, άλλά χάριν αύτοΰ τοΰ ανθρώπου, δστις 
έν αύτή προστατευόμενος μέλλει ινα έπεξερ- 
γασθή καί προαγάγη άπάσας τάς ύποθέσεις έκεί- 
νας, αίτινες συμβάλλονται είς τήν πολλαπλήν 
αύτού άνάπτυξιν, τήν αληθή εύδαιμονίαν καί 
μακαριότητα.

"Οθεν ή πολιτεία ή σπουδαίως μεριμνώσα 
περί τής αίσιας λύσεως τών λίαν πολύπλοκων, 
τών ποικιλωτάτων καί σπουδαιοτάτων προβλη

πε- 
καί 
πο- 
τήν

μάτων τοΰ άνθρωπίνου βίου έχει άπόλυτον άνάγ- 
κην τής άρωγής τοΰ Χριστιανισμού.

Πάσα δέ έκτος αύτοΰ διαμορφουμένη πο
λιτεία έστιν ώς τό δένδρον έκεΐνο τό άπειλού- 
μενον συνεχώς νά καταπέση έν πάση σφοδρά 
τού άνέμου πνοή, ώς έχον μέν έκτενεΐς καί 
πυκνωμένους τούς κλώνους, άβαθεΐς δμως 
ασθενείς τάς ρίζας. Διότι, ναί μέν έκάστη 
λιτεία δημιουργεί νόμους οιτινες διδάσκουσι 
τήρησιν τού δικαίου, καί ένί λόγω έπιτάττουσιν 
ή άπαγορεύουσι τήν έκτέλεσιν τούτου ή έκείνου· 
άλλ’ ούτε παιδαγωγοΰσιν ούτε έμπνέουσι πνεύμα 
υποταγής καί σεβασμού. Ό έξευγενισμός τής 
καρδίας κεΐται έκτος τής δικαιοδοσίας, ή μάλλον 
είπεΐν έκτύς τοΰ κύκλου τής ένεργείας τής πο
λιτείας, καί δμως πάς πολίτης, πάς άνθρωπος 
Εχει τόσον ανάγκην τής καρδίας, δσον καί τών 
χειρών αύτοΰ. Ή υγιής πολιτεία διεγείρει βε
βαίως τό έθνικόν συναίσθημα, τήν πολιτικήν 
ουνείδησιν, άλλ’ ούτε διά τής έπιβλέψεως αύτής, 
ούτε διά τής νομοθεσίας άναλαμβάνει τήν έγ- 
γύησιν περί τής άσφαλείας αύτών. "Οπως δέ 
ταΰτα διατηρώνται έν άκμή καί κανονικώς λει- 
τουργώσι δέον νά βαίνωσι παραλλήλως διανοη
τική καί θρησκευτική μόρφωσις· ώστε ό άνθρω
πος δι αύτών άνυψούμενος νά ΐσταται ύπεράνω 
παντός διχασμού, τοϋ μεταξύ τοΰ ιδεώδους καί 
πραγματικού υφισταμένου, καί άντλή δυνάμεις 
καί θάρρος πρός έκτέλεσιν τοΰ άγαθοΰ, τού δι
καίου, τόσον έν όλβίαις, δσον καί έν χαλεπαΐς 
ήμέραις. "Ινα ούτω καί μεθ’ δλην τήν τή φύσει 
προσκόλλησιν ή 
νά δύνηται ινα διαβλέπη 
ματος ύγιούς καί καθαρού καί έν διαυγεΐ κατό- 
πτρφ τφ έν τφ φωτί τήν εικόνα τής πάντα διε- 
πούσης θείας δυνάμεως, καί κατανοή άκριβέ- 
στερον τόν υψηλόν αύτοΰ προορισμόν. Άλλά 
πρός έπίτευξιν τούτου άπαιτεΐται ταχεία άμα 
καί σύντονος μέριμνα καί ύπο τών αρμοδίων 
πρός καταρτισμόν καταλλήλων τής Έκκλησίας 
λειτουργών καί ικανών διδασκάλων δυναμένων 
έπαξίως ινα έκπληρώσι τό εαυτών καθήκον. 
Παραγνωρίζουσι δέ δεινώς τήν μεγάλην τής 
Έκκλησίας σημασίαν καί τάς πολυειδεΐς και 
πολυτίμους πρός τήν πολιτείαν ύπηρεσίας αύτής 
οί θέλοντες ν’ άποβάλλωσιν αύτήν τής πολιτείας, 
διότι αΰτη ενεργούσα έντός τών τεταγμένων αύτή 
ορίων δέν καθίσταται κράτος έν κράτει, ώς τινες 
φρονούσιν, άλλ’ έστιν ή ψυχή ούτως είπεΐν τής 
πολιτείας. Καθ’ δσον ή Εκκλησία άναγνωρί- 
ζουσα καί εύλογοΰσα τούς νόμους καί τάς άγα- 
θάς τής πολιτείας πράξεις έπιδοκιμάζουσα παρέ
χει αύτοΐς οιονεί κύρος καί δύναμιν είς τό λει- 
τουργεΐν κανονικώς. ‘Η πολιτεία δ’ ή πειρωμένη 
ινα διαμορφωθή ηθικώς έκτος τοΰ πεδίου τής 
Έκκλησίας, έκτος τής περιφέρειας τών θείων τοΰ 
Χριστιανισμού προσταγμάτων, ούδέν άλλο πράττει 
ή μετά βαρείας άξίνης καί δΓ ίδιων χειρών ύπο- 
σκάπτει τήν βάσιν τής ηθικής αύτής εύημερίας, 
καί κατακόπτει τάς ρίζα.; τής ηθικής αύτής ύπάρ- 
ξεως. Διότι διά νόμων παρέχονται μέν δείγματα 
τιμής ή άμοιβής, έπιβάλλεται τιμωρία ή αίρεται 
τοιαύτη, ένθαρρύνονται πρός τι οί πολΐται ή έπι- 
πλήττονται έπί τινι· δΓ αύτών πολλά καλά τοΐς 
πολίταις παρασκευάζονται, πολλών κακών ή 
τέλεσις παρακωλύεται, άλλ’ ούδαμώς έμφυσάται 
υπ αύτών τό πνεύμα τού άγαθού, τοΰ ηθικώς 
ώραίου, τού εύγενούς καί ύψηλού. ΔΓ αύτών 
επιτρέπεται ή άνέγερσις Σχολείων, Γυμνασίων, 
Πανεπιστημίων, ή καί άλλων τοιούτων Εκπαι
δευτικών ιδρυμάτων, άλλ’ ούτε πνεύμα περί 
ΰψηλοτέρου ηθικού βίου περί ούρανίου πολιτείας 
διδάσκεται ή έμπνέεται, ούτε τό αίσθημα άνα- 
ζωπυρούται άληθοΰς καί γενναίας αύταπαρνή
σεως καί έθελοθυσίας, άνευ άμοιβής δΓ έγκο- 

καί έξ αύτής έξάρτησιν αύτοΰ 
πάντοτε ώς δΓ δμ-

σμίων πραγμάτων ή τιμών. Διότι ήθικόν καί 
εύσεβές πνεύμα, πνεύμα ισότητας καί δικαιοσύ
νης, πνεύμα φιλανθρωπίας καί άγάπης έμπνέ
ουσι μόνον αί θεΐαι άρχαί τού ’ιερού Εύαγγελίου, 
τά ιερά έντάλματα τοΰ θείου 'Χριστιανισμού. 
Πολιτεία άφισταμένη τούτων κατορθοΐ ούδέν 
ύψηλόν καί εύγενές καί άληθώς ένδοξον· "Χωρίς 
έμοΰ, λέγει ό θείος Σωτήρ, ού δύνασθε ποιεΐν 
ούδέν.” (Ίωανν. 15, 5.)

"Οθεν πάσα υγιής πολιτεία δέον νά προσ- 
δ'.ορίζη καί διαμορφοΐ τάς έαυτής θεμελιώδεις 
ήθικάς ιδέας έν Χριστιανικοί πνεύματι στηρί- 
ζουσα έπ’ αύτοΰ τήν άνάπτυξιν καί προαγωγήν 
τοΰ ήθικοΰ και κοινωνικού βίου. Ούδαμοΰ δ’ άλ- 
λαχοΰ δύναται αυτή πρός τοΰτο έργαζομένη 
να εύρη γονιμώτερον έδαφος καί άσφαλέστερον 
έχέγγυον πρός άναβλάστησιν πολιτικών καί κοι
νωνικών άρετών, ή έν τω Χριστιανισμό». Ούτός 
έστιν ό παράγων καί προασπιστής παντός ηθικώς 
ύψηλού καί ώραίου, παντός εύγενούς, καί παντός 
άληθώς άνθρωπίνου· ούτος ό συγκρατών Χρι
στιανικά πολιτεύματα έξ ών εκφύονται Χριστι
ανικά ήθη. Δέον λοιπόν ό ’Ιησούς Χριστός ό 
Βασιλεύς καί Κύριος νά άρχη ού μόνον έντός 
τών τεσσάρων τειχών τής Έκκλησίας, άλλά 
καί έπί παντός πεδίου πάσης άνθρωπίνης καρ
δίας προσκτωμένης διά τής είς αύτόν πίστεως. 
Δέον ή δόξα αύτού νά έξαγγέληται καθ’ άπαντας 
τούς λαούς καί 
τας 
καί 
καί άναπτύξεσιν αύτών.

. τά έθνη, νά είσάγηται είς άπάσας 
τάξεις καί τάς κοινωνίας τών άνθρώπων, 
άναγνωρίζηται έν άπάσαις ταΐς ρυθμίσεσι

(Έπεται συνέχεια.)

ΙΑΚΩΒΟΣ Γ. Γ1ΒΣΩΝ.
(Μετά είκόνος, δρα σελ. 200.)

Π
ΑΡΑΘΕΤΟΜΕΝ σήμερον τήν εικόνα τού 
προ μικρού άποβιώσαντος Αγγλου φι- 
λέλληνος ’Ιακώβου Γίβσωνος, βστις 
έκέκτητο φήμην έν τή πατρίδι αύτοΰ ώς λόγιος 

άνήρ καί μεταφραστής τών έργων τοϋ Ισπανού 
ποιητού Σερβάντη, τού άθανάτου συγγράφεως 
τοΰ " Δόν Κυσώτου”. Περί τού λογίου τούτου 
άνδρός τό άγγλικόν περιοδικόν " Άθήναιον” τήν 
έπομένην έδημοσίευσε νεκρολογίαν.

‘"Ο θάνατος τού Ιακώβου Γίβσωνος, τοΰ 
μεταφραστοϋ τού Σερβάντη, άραιοΐ τάς άραιάς 
ήδη τάξεις τών Αγγλων φιλολόγων, τών μέ τήν 
ισπανικήν φιλολογίαν ένασχοληθέντων. Ό Γίβ- 
σων, άνήρ μετριόφρων καί ήσυχος, όλίγον άνα- 
λόγως έξετιμήθη ζών έπί τή εξαιρετική αύτού 
έπιδεξιότητι είς τήν μετάφρασιν τών ποιημάτων 
τού Σερβάντη. Αί μεταφράσεις τοΰ Γίβσωνος 
δικαίως έφείλκυσαν τήν προσοχήν τών πεπαι
δευμένων έν τε ’Αγγλία καί έν 'Ισπανία, καθότι 
τό έργον καί δυσχερές ήτο καί επίπονον. Τό 
νά μεταδιύση τις είς αγγλικούς στίχους τά ποι
ητικά έργα τού 'Ισπανού συγγραφέως ήτο επι
χείρησες άνταξία άνδρός μεμορφωμένου · δι’ αύ
τής ό 'Ισπανός ποιητής έγένετο δημοφιλής έν 
Αγγλία καί είς τά κατώτερα του συγγράμματα, 
ών τήν αΐγλην έπεσκίασε τό άριστούργημά του 
“ό Δόν Κυσώτος”.

Ό Ίακ. Γίβσων έγεννήθη έν έτ;ΐ 182 G, 
υιός τού έν Έδιμβούργιρ σιτεμπόρου Γουλιέλμου 
Γίβσωνος. Έξεπαιδεύθη δέ διά τό ιερατικόν 
έπάγγελμα, ου περ βμως μετά δύο έτη παρη- 
τήθη διά λόγους ύγείας. Σπουδάζων έτι έν τή 
ιερατική σχολή κατεγίνετο εις τήν μελέτην 
ξένων φιλολογιών καί ιδίως τής 'Ισπανικής καί 
γερμανικής. Εσχάτως ένυμφεύθη τήν κυρίαν 
Μαργαρίταν Σμίθ, άδελφήν τής εύπαιδεύτου 
φιλελληνίδος Κυρίας 'Αγνής Σμίθ καί άπεκα- 
τέστη έν τή κωμοπόλει Swaynesthorpe παρά 
τό Λονδΐνον, ένθα έξηκολούθει καταγινόμενος 
είς τάς προσφιλείς αύτφ μελέτας. Ό θάνατός 
του συνέβη έν Ramsgate σχεδόν αίφνιδίως έξ 
όξείας πλευρίτιδος. Ήκούσαμεν δτι έγκατέλιπεν 
άνέκδοτον τήν μετάφρασιν τών ασμάτων τών 
άναφερομένων είς τόν Ισπανόν ηρώα Σίδ, ών ή 
δημοσίευσις θά ήτο έργον πολλού λόγου άξιον.

Η ΝΗΣΟΣ ΣΑΡΚΗ
ΕΝ ΤΩι ΑΤΛΑΝΤΙΚΩι ΩΚΕΑΝΩι.

(Μετά είκόνος, δρα οελ. 2υΟ.Ι

ΙΣ άπόστασιν έπτά μιλιών άπο τής νή
σου Γέρνσεϋ κεΐται ή μικρά βραχώδης 
νήσος Σάρκη, περί ής ό περιηγητής 

Βενιαμίν λέγει τά έξής· "Είναι μία τών μικρό
τερων, τών περιεργοτέρων καί ώραιοτέρων άτ- 
λαντικών νήσων. Οί άρχαΐοι μυθογράφοι, οί 
διηγούμενοι περί φανταστικών νήσων, ποτέ μέν 
άναφαινομένων, άλλοτε δέ έξαλειφομένων ώς διά 
μαγικής ράβδου, θά ένεπνεύσθησαν άναντιρρήτως 
ύπο τής νήσου Σάρκη, ήτις θεωμένη έκ τής 
πλησιόχωρου Γέρνσεϋ κατά τινας ήμέρας τόσον 
καθαρώς φαίνεται, ώστε διακρίνονται έν αύτή 
καί οί έλάχιστοι βράχοι, αί οίκίαι καί αύτοί 
άκόμη οί άνθρωποι καί τούτο διά γυμνού ύφθαλ- 
μού· άλλοτε πάλιν μόλις φαίνονται άμυδρά δια
γράμματα ώς χώρας άπεχούσης τεσσαράκοντα 
καί πλέον μιλιά άπό τής θέσεως, έφ’ ής ίστά- 
μεθα. Αίαν έπικίνδυνος είναι ή προσέγγισις είς 
τήν νήσον ταύτην, καί μόνον έν ήμέραις άκρας 
γαλήνης δύναται τις διά λέμβου νά προσορμισθή 
είς αύτήν· άμα δμως ή θάλασσα είναι κατ’ έλά
χιστον τεταραγμένη διατρέχει τό σκάφος κίνδυνον 
σπουδαΐον νά συντριβή κατά τών άποτόμων σκο
πέλων. Πολλάκις καί έν ώρα θέρους πολλαί 
παρέρχονται ήμέραι πριν ή κατορθώση τις νά 
συγκοινωνήση πρός τήν νήσον. Οί βράχοι έχουσι 
μεγαλοπρεπή χρωματισμόν, διασχίζονται δέ ύπό 
φαράγγων βαθυτάτων ύπάρχει φάραγξ μήκους 
τετάρτου τοΰ μιλίου, ής ή είσοδος καλύπτεται 
ύπό καταπεσόντων ογκολίθων, κατά τών όποιων 
θραύονται μετά πατάγου τά θαλάσσια κύματα. 
Ιό περιεργότερον είναι, δτι οί βράχοι ούτοι οί 
κινητοί μετατοπίζονται ύπό τής ορμής τών ύδά- 
των καί συχνότατα άλλάσσουσι μορφήν. Τούτου 
ενεκα καί τό καλλιεργήσιμον τής νήσου έδαφος 
πολλάκις καταπίπτει σύσσωμον είς τήν θάλασσαν 
συμπαρασυρόμενον ύπό τών ύποστηριζόντων αύτό 
βράχων. Ή έκτασις τής δλης νήσου είναι μό
λις 3>/2 μιλιών κατά μήκος, τό δέ πλάτος 
αύτής είναι ένός μιλίου, διαιρείται δέ είς δύο 
τμήματα, συνεχόμενα διά στενού ισθμού· κα
λούνται τά τμήματα ταΰτα ή μεγάλη καί ή 
μιχρα 2αρκη.
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ΤΟ ΑΣΜΑ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ.I
Διήγημα έκ τοΰ Αγγλικού.

(Μετά εικόνων, δρα σελ. 205.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

ΑΙ ταλαιπωρία» ένός άνδρός, ύπό 'Ράλφ 'Ρίδγαιτ.

κόσμος μέ ώνόμασεν άνθρωπον σκληρόν, 
και ίσως δέν είχε και άδικον. Πρέπει 
νά ήναι τις σκληρός, άλλως δέν ευρί

σκει τδ δίκαιόν του. ΙΙολλάκις ήναγκάσθην νά 
φανώ αύστηρός, έν ω θά μοι ήτο εύαρεστώτερον 
νά φανώ ήπιος και γλυκύς.

Δέν έννοώ βεβαίως ν' άπολογηθώ, διότι ή 
άλήθεια θέλει συνηγορήσει ύπέρ έμοΰ. "Οταν 
βλαι αί περιστάσεις, αΐτινες μ’ έσχέτισαν πρδς 
τδν Στάμφορδ Νεβισώνα, γνωσθώσι, πάντες θά

Ό μαθητής τοϋ Ορφανοτροφείου, 

έννοήσωσιν δτι μόνον γνώμονα τών πράξεών μου 
είχον τήν δικαιοσύνην. Ό πατήρ αύτοΰ ήτο 
άνήρ εύγενής καί συνανεστρέφετο πρδς τήν καλ- 
λιτέραν κοινωνίαν καθ’ ήν εποχήν έγώ ούδέν 
ήμην. Καί έγώ μέν κατόπιν ύψώθην, έκεΐνος 
δέ έςέπεσεν άλλά δέν πρέπει νά ύποθέση τις 
δτι έζήλευον τδν υιόν του ένεκα τής γενετής 
του και τών οικογενειακών του σχέσεων. Ώρ- 
γίσθην μόνον δταν άνεκάλυψα δτι ό νεανίας ού
τος ήγαπάτο παρά τής θυγατρός μου Έππης 
καί δτι άμφότεροι είχον μυστικώς συνεννοηθή. 
Άλλ’ ούδεμίαν είχον επιθυμίαν νά τον κατα
στρέψω.

Ή Έ,ππη ήτο δι έμέ ώς τό φώς τοϋ ήλιου 
μετά τον θάνατον τής μητρός της. Ή μήτηρ 
της τήν «ονόμαζε δεσποινίδα Ίουνίαν έκ τίνος 
προσφιλούς αύτή άσματος, δπερ είχε διδάξει 
τήν θυγατέρα της νά φδη. Τδ δ'νομα τούτο 
άρέσκει τή Έππη καί τινες τών φίλων μας 
ουτω μέχρι σήμερον τήν όνομάζουσιν. ’Εγώ 
άκροώμαι μέν εύχαρίστως τοϋ άσματος, ουδέ
ποτε δμως μεταχειρίζομαι τδ όνομα τούτο. Πολ
λάκις τή λέγω· “Ψάλε μου τό άσμα τής μητρός 
σου, "Εππη · ’ Καί ή "Εππη τό ψάλλει κατ’ ’Α
πρίλιον, Μάϊον καί Ιούνιον, καί έπειτα τδ άφίνει 
μέχρις ού έλθη πάλιν ό ’Απρίλιος.

Δέν είμαι άνθρωπος τών ψυχικών διαχύσεων, 
άλλ’ άγαπώ έν&έρμως τήν Έππην, ήτις νομίζω 
δτι τδ γνωρίζει. Καί κατά τοϋ Στάμφορδ Νε- 
βισώνος ούδέν είχον παράπονον μέχρι τής στιγ
μής καθ’ ήν διενοήθη νά μέ ληστεύση. Ήξευ- 
ρον δτι μ’ έκλεψε τήν καρδίαν τής θυγατρός 
μου καί ύπωπτεύθην δτι μ’ έκλεψε τά χρή
ματά μου. Έξεπαιδεύθη έν τψ βασιλικοί σχο- 
λείφ, καί έν ηλικία δεκαπέντε έτών είσήλθεν 
είς τδ γραφεΐόν μου. Παρέστησα είς τον πα

τέρα του δτι πολύ άφησε τδν υιόν του είς τδ 
σχολεΐον, άλλ’ ό πατήρ του άλλως έσκέπτετο.

Έγώ είχον άνατραφή έν τω ’Ορφανοτροφεία» 
τοϋ Σβαρφτώνος, ένθα διέμεινα έπί έξ δλα έτη. 
‘Η διαμονή έν τφ Όρφανοτροφείω κατέστησε 
τινάς ές ήμών σοβαρούς καί δύστροπούς, άλλους 
πάλιν κατέβαλε, μέχρις ού ευρισκον άφορμήν 
ν’ άπέλθωσιν. Πολλάκις έν τοΐς τοιούτοις σχο- 
λείοις ή καρδία ούτως είπεΐν άποβλακοΰται, καί 
πολλούς έγνώρισα πάσχοντας ύπδ τοιαύτης νόσου.

Έν στιγμαΐς ήσυχωτέραις ήπόρουν καί ένό- 
μιζον δτι έγώ είχον πλασθή ές άλλης, διαφόρου 
ύλης τών λοιπών παιδιών- διό καί οί συμμα- 
θηταί μου μοί έδωκαν τήν επωνυμίαν τοϋ χά- 
λυβος. Τδ έπίθετον τοΰτο δέν είναι πολύ κο
λακευτικόν, άλλ’ ύπάρχουσιν έν τφ κόσμφ έπί- 
θετα χειρότερα τούτου.

Ό Βαλδουΐνος Νεβισών, ό πατήρ τοϋ Στάμ
φορδ, είχεν είσαχθή είς τήν βασιλικήν σχολήν 
μικρός τήν ήλικίαν, καί έξέμαθε τά ελληνικά 
καί τά λατινικά καί πολλά άλλα πράγματα, τά 
όποια έγώ ήγνόουν· έγώ δμως ήμην άνώτερος 
αύτού είς τήν αριθμητικήν. Διά τδν λόγον τού
τον νομίζω δτι κακώς έπραξεν άφήσας τον Στάμ
φορδ έπί μακρδν χρόνον έν τή Σχολή.

%* ΐ

Τον Βαλδουΐνον Νεοισώνα έγνώρισα έξ δψεως 
έκ παιδικής ήδη ήλικίας. Οί παΐδες τοϋ ’Ορ
φανοτροφείου μετέβαινον καθ’ έκάστην Κυριακήν 
είς τήν ένοριακήν έκκλησίαν, καί ΐσταντο έντός 
μικρού διαδρόμου έγγύτατα τής θέσεως, ήν κα- 
τεΐχεν έν τφ ναφ ή οικογένεια Νεβισών. Πόσον 
ώραία ήτο ή θέσις αυτή άπέναντι τοϋ στενού 
χώρου, δστις ήτο ώρισμένος δι’ ήμάς. Ό γέρων 
κ. Νεβισών εκαλείτο ό ταγματάρχης, καθότι 
είχεν άλλοτε υπηρετήσει έν τφ στρατό» καί ήδη 
εύρίσκετο ύπό σύνταξιν · ήτο άνήρ ύψηλός καί 
ισχνός, τδ πρόσωπόν του είχεν έξυρισμένον — 
ούδέ κάν μύστακα έφόρει. 'Η σύζυγός του ήτο 
εύειδής γυνή άλλ’ ύπερήφανος, νομίζω. Έν 
γένει δέ έφαίνοντο βλως διάφοροι άνθρωποι, ή 
δ,τι ήμεΐς τά πτωχά παιδία έν τω διαδρόμφ.

Άπό καιρού εις καιρόν μάς έπετρέπετο νά 
έπισκεφθώμεν τούς φίλους μας, άν εΐχομεν τοι
ούτους, καί έάν ή διαγωγή μας ήτο καλή καί 
έκάμνομεν προόδους είς τά μαθήματα. Πολλά 
“εάν” ύπήρχον μεταξύ τών ορφανών καί μιας 
έξόδου.

Νομίζω οτι έγώ ήμην ό μόνος παΐς έν τή 
σχολή ό μή έχων συγγενείς· τουλάχιστον καθ’ δ- 
σον έγώ ένθυμοϋμαι, δέν ύπήρχεν έν τφ κόσμοι 
ούτε άνήρ ούτε γυνή, πρός ους μέ συνέδεον 
δεσμοί συγγένειας. "Ολοι οί παΐδες εϊμεθα ορ
φανοί πατρός· άλλά τινες τών παίδων έπεσκέ- 
πτοντο τούλάχιστον τήν μητέρα ή τήν μάμμην 
των, ιδίως δέ ταύτην. Ιίόσον έπεθύμουν καί 
έγώ νά είχον μάμμην ένίοτε έζήτουν τοιαύτην 
έν τή προσευχή μου, μή έννοών δτι άδύνατον 
είναι ν’ άποκτήση τις μάμμην διά παρακλήσεων 
καί πόθων.

Ό πατήρ μου καί ή μήτηρ μου είχον άπο- 
θάνει σχεδόν ταύτοχρόνως· ήσαν άμφότεροι ξένοι 
έν Σβαρφτώνι καί ούδείς έγίνωσκε πόθεν είχον 
έλθει. Γειτόνισσά τις εύσπλαγχνος μέ περι- 
έθαλψεν, χωρίς ν’ άποβλεπη είς άμοιβήν, μέχρι 
τής έποχής καθ’ ήν είσήλθον είς τό Όρφανο- 
τροφεΐον. 'Η γυνή αύτη ήτο είς άκρον πτωχή, 
και δμως ήτο τδ μόνον πρόσωπόν έπί τής γής, 
τό όποιον ήδυνάμην έγώ νά έπισκέπτωμαι, οσά
κις μοί έπετρέπετο ή έκ του σχολείου έξοδος. 
Ή δυστυχής γυνή είχε σύζυγον μέθυσον καί 
οικογένειαν πολυμελή· άλλ’ οσάκις μετέβαινον 
παρ’ αύτή, μοί έδιδε ποτήριον τείου, τεμάχιον 

άρτου καί ήμίσειαν πένναν, ήτις ήτο τδ μόνον 
τσέπ-χαρτζιλίκι μου. 'Η άγαθή γυνή άπέ- 
θανε πριν ή έγώ δυνηθώ νά κάμω τι ύπέρ αύτής, 
καί τά τέκνα της διεσπάρησαν τήδε κάκεΐσεν 
άλλ’ έγώ, άμα ήδυνήθην, επέθεσα λιθίνην πλάκα 
έπί τοΰ τάφου της, καί χιλιάκις έπεσκέφθην 
κατόπιν τδν προσφιλή έκεΐνον τάφον, διότι μέ 
ήγάπα ή δυστυχής. Έάν έζη ήθελον τή άφήσει 
δλα μου τά χρήματα μέχρι τοΰ τελευταίου 
δβολοΰ. Έπροσπάθησα ν’ άνακαλύψω τά τέκνα 
της, άλλά ματαίως ήρεύνησα. Ό άνάξιος αύτής 
σύζυγος έπέζησεν αύτής κατά πολλά έτη, άλλά 
διετέλει πάντοτε ελεεινός μέθυσος. 'Η καλή 
αύτη γυνή έκαλεΐτο Αικατερίνη Σκώλη, ώς δύ- 
νασθε ν’ άναγνώσητε τδ όνομα της έν τή πενιχρά 
γωνία τού νεκροταφείου, ένθα μεταξύ πολλών 
πτωχών τάφων επέθεσα σημεΐον δπως διατη
ρήσω τήν μνήμην αύτής.

Ήναγκαζόμην νά διέλθω έμπροσθεν τής Βα
σιλικής σχολής οσάκις μετέβαινον είς τήν μικράν 
οικίαν, ένθα διέμενεν ή μόνη έν τφ κόσμφ φίλη 
μου. Ή μισητή στολή, ήν έφόρουν, έκίνει έκά- 
στοτε τδν χλευασμόν τών μαθητών τής Βασι
λικής σχολής, οιτινες ώνόμαζον ήμάς τούς ορ
φανούς "Παπαρούνας”, άγνοώ διά ποιον λόγον. 
Οί παΐδες είναι άπερίσκεπτοι καί όλοι μετεχει- 
ριζοντο το χλευαστικδν τούτο όνομα, έννοεϊται 
καί ό Βαλδουΐνος Νεβισάιν μεταξύ αύτών. Πολ
λοί τών δρφανών έφευγον, έγώ δμως έμεναν καί 
άντίκρυζον αύτούς θαρραλέως· πολλάκις δέ συ
νέβη νά κτυπήσω αύτούς ίσχυρώς. Οί άνθρωποι, 
οι όνομάζοντές με σκληρόν, δέν δύνανται νά 
έννοήσωσι πώς ή σκληρότης είσήλθεν είς τήν 
καρδίαν μου δτε ήμην πτωχόν καί άπροστά- 
τευτον παιδίον.

** *

Οί μαθηταί τοϋ ’Ορφανοτροφείου είχον τό 
προσόν, δτι είσήγοντο ώς μαθητευόμενοι είς 
καταστήματα βιομηχανικά καί ούτως έμάνθανον 
εύχερώς το έμπόριον. Καταστηματάρχαι τινές 
τής πόλεως προσελάμβανον τούς μαθητευομένους 
των άποκλειστικώς έκ τοϋ ’Ορφανοτροφείου. 
Έγώ έσχον ουτω τήν τύχην νά έκμάθω νέον 
έργον, καί γνωστόν είναι δτι διά νέου έργου 
προάγεταί τις πολύ εύκολώτερον ή διά γνωστού 
ήδη καί παλαιού. "Οταν τό στάδιον ήναι κατει- 
λημμένον ύπό άλλων, δύσκολον άποβαίνει είς 
τδν νέον είσερχόμενον νά συναγωνιθή πρδς αύ
τούς, έν φ τούναντίον δταν τό στάδιον ήναι 
έλεύθερον δέν είναι εύκολον νά παραγκωνισθή 
τις ύπδ άλλων.

Είσήλθον λοιπόν ώς μαθητευόμενος είς τό 
κατάστημα τοΰ Γεωργίου Lystead, κατασκευ- 
αστοϋ ιατρικών καί χειρουργικών έργαλείων. 

’Ήμην τότε έν ήλικίφ δεκατεσσάρων έτών καί 
ή συμφωνία μας ήτο νά μείνω παρ’ αύτώ έπί 
έπτά δλα έτη καί μίαν ήμέραν. Έάν δμως ό 
κύριός μου θά διετέλει πάντοτε κατασκευαστής 
ιατρικών έργαλείων, άμφιβάλλω άν θά κατώρ- 
θουν νά κάμω περιουσίαν, διότι καί άλλοι ύπήρ
χον αρχαιότεροι κατασκευασταί καί ήμεΐς πολύ 
όλίγην έξόδευσιν εΐχομεν έργαλείων. Ό Lystead 
ήτο γνωστότατος έν τή πόλει καί γνωστός μά
λιστα ύπό το βαπτιστικόν του όνομα Γεώργιος. 
Καί τινες μέν τδν έκάλουν Γεώργιον, άλλοι δέ 
“ό κουμπάρος”. Ήτο άνήρ λίαν ευπροσήγορος 
καί πρός έμέ καί έν γένει πρός πάντας. Προσ- 
ελήφθην παρ’ αύτφ ώς εσωτερικός μαθητευό
μενος· ή σύζυγός του δέν ήτο μέν κακή γυνή, 
άλλ’ έκ παιδικής ήλικίας είχε δεθαχθή, δτι οί 
μαθητευόμενοι δέν έχουσιν άνάγκην νά διάγωσι 
βίον άνετον καί έλεύθερον · έπομένως καί έγώ 
ήσθάνθην τά άποτελέσματα τής τοιαύτης οι-

αναμιξιν τών 
' Η ιδέα του

δασκαλίας, ιδίως ώς πρδς τήν τροφήν. Ή οικο
γένεια είχε καί υιούς καί θυγατέρας, οιτινες 
καίτοι νεώτεροί μου, μέ προσέβλεπον κάπως 
περιφρονητικώς· ώς έκ τούτου ή θέσις μου δέν 
ήτο πολύ εύχάριστος, ήναγκαζόμην δέ νά τρώγω 
έν τώ μαγειρείο) μετά τών ύπηρετών. Ή κυρία 
Lystead ήτο ύπερήφανος καί δέν έλησμόνει δτι 
έγώ ήμην μαθητής τοΰ ’Ορφανοτροφείου, τά δέ 
τέκνα της ώφειλον νά διατηρώσι τήν θέσιν των.

Άλλά περιττόν νομίζω νά ένδιατρίψω εις 
τό μέρος τοΰτο τής ιστορίας μου. Ό Γεώργιος 
Lystead έγνωρίσθη μετά τίνος Bramley καλού
μενου, δστις κατεγίνετο είς τήν 
διαφόρων ποιοτήτων τοΰ χάλυβος. 
ήτο ν’ άποφύγη τάς άρχαίας με
θόδους καί νά παράξη καλλιτέ- 
ραν ποιότητα χάλυβος δια με- 
τριωτέρας δαπάνης. Τδ σύστημα 
τοΰ Bramley ήτο έφεύρεσίς του, 
καί τδ σύστημα τούτο είναι έ- 
κεΐνο, δπερ καί έμέ κατέστησε 
πλούσιον. Έάν έζη ό Bramley 
άμφιβάλλω άν θά κατελάμβανον 
ήν κατέχω σήμερον θέσιν· άλλ ό 
έφευρετής ούτος έκαμνε πειρά
ματα καί έπερίμενεν · δτε δέ ένό- 
μισεν δτι έφθασεν είς τδ ποθού- 
μενον τέρμα ήσθένησε καί άπέ- 
θανε πτωχός.

Ό Bramley έσχετίσθη μετά 
τοΰ ταγματάρχου Νεβισώνος καί 
τφ έπρότεινε νά συνεταιριοθή 
μετ’αύτοΰ· άλλ’ό ταγματάρχης, 
μή θέλων νά έπιδοθή είς έπι- 
κινδύνους έπιχειρήσεις, έπροτι- 
μησε ν’ άγοράση ξένα χρεώ- 
γοαφα καί άπώλεσεν δλην τήν 
περιουσίαν του. Ί οΰτο συνέβη 
δτε έγώ ήμην είς ήλικίαν είκοσι 
καί ένδς έτών. Ή άπώλεια 
υπαρχόντων 
νατον τοΰ ταγματάρχου Νεβισώ
νος, καί ή χήρα αύτοΰ άναγ- 
κάσθη νά ζή έκ γλίσχρου συν
τάξεως. '0 Βαλδουΐνος Νεβισών 
έσπούδαζεν έν Όςφόρτη, ένθα 
έζη πολυτελώς· μετά δέ τδν 
θάνατον τοΰ πατρός του έγκατέ- 
λιπε τδ Πανεπιστήμιου καί με- 
τέβη παρά τή μητρί του εις 
Σβάρφτων, ένθα έδέχθη θέσιν έν 
τφ καταστήματι έν φ καί έγώ 
εύρισκόμ.ην, θέσιν ύποδεεστέραν 
τής έμής- μετά δέ παρέλευσιν όλίγων έτών κα
τέστη σχεδόν δ ύπηρέτης μου. Ήμέραν τινά 
έμαθον δτι ό Βαλδουΐνος ένυμφεύθη, ήπόρησα 
πράγματι, καθότι δέν έγνώριζον πώς ήδύνατο νά 
ζή, άτακτος καί άμελή; ώς ήτο.

Άφ’ ού ή θέσις μου έβελτιώθη ούσιωδώς 
άπεφάσισα καί έγώ νά νυμφευθώ, καί πρός τοΰτο 
ούδεμίαν θά ευρισκον δυσκολίαν, διότι όλίγαι 
θά ήσαν έν τή πόλει αί κόραι, αΐτινες δέν θά 
μέ ήθελον σύζυγον. Έγώ δμως έζήτουν γυναίκα 
τής τάξεώς μου, καί εύρον τοιαύτην τήν θυγα
τέρα τοΰ Θωμά Φράϋ, τοϋ διδασκάλου τοϋ χω
ρίου, έν φ εύρίσκοντο τά μεταλλευτικά έργα, 
τά όποια έγώ διηύθυνον. Ή κόρη αυτή, νεω- 
τέρα έμοΰ κατά δεκάδα έτών, έλέγετο Ελένη 
καί ήτο ό τύπος τής καλής γυναικός. Ές έτη 
μετά τδν γάμον μου άπέθανεν ή Ελένη, άφί- 
νουσά με τρία τέκνα, μίαν θυγατέρα, τήν ’Έπ
πην καί δύο υιούς, τόν Ούγον καί τόν θωμάν. 
Ή "Εππη ήτο τδ ομοίωμα τής μητρός της καί 
οσάκις έψαλλε τδ ασμα τοΰ Ιουνίου, τδ όποιον 
έψαλλεν ή μήτηρ της, άνεκάλουν είς τήν μνήμην 

τών
του έπέφερε τόν θά-

μου τήν παρελθοΰσαν τόσον βραχεΐαν εύδαιμονίαν 
μου. Μετά τήν πικράν άπώλειάν μου έρρίφθην 
είς τάς έργασίας μου μέ περισσότερον ζήλον 
παρά ποτέ καί τά πάντα μοί έπετύγχανον. Ό 
Βαλδουΐνος Νεβισών διετέλει πάντοτε ύπάλληλός 
μου καί δταν ό υιός του Στάμφορδ ήνδρώθη 
προσέλαβον καί τοΰτον είς τδ κατάστημά μου. 
Ήτο νέος εύχάριστος καί επιμελής, άλλά δέν 
ήγάπα πολύ τδ έργον του· έγώ έπανειλημμένως 
τώ έπρότεινα νά τόν διδάξω τδ πρακτικόν μέρος 
τής έργασίας, άλλ’ ούτος ήρνήθη. ν1σως έσφαλα 
προσλαβών πολύ ένωρίς τούς δύο υιούς μου είς 
τήν έργασίαν, άλλ’ ή ιδέα μου ήτο δτι ό άνήρ 
άπό τής ήλικίας δεκατεσσάρων έτών δφείλει νά

“’Εκαθήμην είς τό πρόγευμα . . .”

μάθη έργον τι, δπως τώ χρησιμεύση διά τόν 
μετά ταΰτα βίον.

Οταν ή κόρη μου έφθασεν είς ήλικίαν δέκα 
έτών παρεκάλεσα τήν κυρίαν Νεβισώνος νά τήν 
διδάξη, διότι είχον πεποίθησιν εις τήν άρετήν 
καί τήν ικανότητα τής καθ’ δλα καλής έκείνης 
γυναικός, ήτις άνέτρεφε τόσον καλά τάς ιδίας 
θυγατέρας της. Ή "Εππη προσεκολλήθη είς 
τήν οικογένειαν έκείνην καί ουτω παρήρχοντο 
τά έτη. Τέλος δμως ό Βαλδουΐνος ήσθένησε 
καί μετ’ δλίγον άπέθανεν- έγώ δέ έπρότεινα είς 
τόν υιόν του, Στάμφορδ, ν’ άναλάβη τήν θέσιν 
τοϋ πατρός του είς τό γραφεΐόν. Ούτος έδέχθη 
καί συχνότατα ήρχετο καί είς τήν οικίαν μου· 
ούδέποτε δμως ήδυνάμην νά ύποθέσω δτι με
ταξύ τοΰ νέου τούτου καί τής θυγατρός μου 
ήθελε γεννηθή αίσθημα, καθότι έγώ έν γένει 
δέν έθεώρουν τήν οικογένειαν Νεβισών άνταξιαν 
ήμών. Ούδεμίαν λοιπόν είχον υποψίαν δτε σο

βαρόν συνέβη περιστατικόν. Ήμέραν τινά έπλη- 
ρώθη είς τδ γραφεΐόν μου ποσόν τι είς χαρτο
νομίσματα τής τραπέζης Βλάγκτων. Είχον δι
δόμενα νά πιστεύσω δτι ή τράπεζα αυτή δέν 
ήτο πολύ άσφαλής· ό Στάμφορδ μοί έπρότεινε 
νά μεταβή άμέσως είς τήν τράπεζαν έκείνην καί 
ν’ άλλάξη τά χαρτονομίσματα πρδς άλλα άσφαλή 
τής τραπέζης τής ’Αγγλίας. Τδν εΐπον νά τό 
κάμη καί άπήλθε. Τδ ποσδν άνήρχετο είς χι- 
λίας λίρας. "Οταν έπέστρεψε έκλείσαμεν τά 
χρήματα είς τδ σιδηροΰν χρηματοκιβώτιον. Τήν 
πρωίαν καί τά χαρτονομίσματα καί ό έν τφ 
κιβωτίφ χρυσός είχον κλαπή. Τδ χρηματο
κιβώτιον ούδέ ίχνος βίας έδείκνυεν· είχεν άνοι- 

χθή διά κλειδός. Έκ τών κλει
δών ό Στάμφορδ είχε τήν μίαν 
έγώ δέ τήν άλλην άλλος τις 
δέν είχε κλείδα.

Έκαθήμην είς τδ πρόγευμα 
δτε είσελθών ό Στάμφορδ μοί 
άνήγγειλε τήν κλοπήν. Ήτο 
ωχρότατος· μέ ήρώτησεν άν είσ
ήλθον τήν νύκτα είς τδ γρα- 
φεϊον καί είπόντος έμοΰ δτι δέν 
είσήλθον. μοί διηγήθη πώς έγε- 
νετο ή κλοπή.

— Ποΰ είναι ή κλείς σου; 
τδν ήρώτησα. Μοί τήν έδειξε 
βεβαιώσας με δτι τήν είχε πάν
τοτε μαζύ του.

Τδν είπον τότε νά μεταοή 
εις τδ γραφεΐόν καί νά μή εΐπη 
είς ούδένα τι, καί δτι έγώ 
μετ’ δλίγον θά μετέβαινον.

Άφ’ ού άπήλθεν, είπον πρδς 
τήν "Εππην, ήτις ήτο παροΰσα·

— ' Η διαγωγή τοΰ Στάμφορδ 
είναι ύποπτος.

— Ώ, πατέρα, άνεβόησεν ή 
”Εππη· μή εϊπης τοΰτο· ή καρ
δία μου ρηγνύεται!

Τήν προσέβλεψα μή δυνάμε- 
νος νά πιστεύσω τά ώτά μου. 
Είχον μάθει διά μιας τδ μυστι
κόν τοΰ έρωτός των καί τοΰτο 
μ’ έθλιβε περισσότερον ή ή άπώ- 
λεια τών χρημάτων. Τδ έπει- 
σόδιον τοΰτο δέν ήδύνατο νά 
συμβή είς χειροτέραν έποχήν. 

Έφαίνετο δτι ό Στάμφορδ 
ήτο ό κλέπτης καί έπερίμενα νά 
μάθω τήν δικαιολόγησίν του, 
διότι έχω πάντοτε τήν άρχήν, 

δτι πρέπει νά δίδωμεν είς πάντα άνθρωπον τδ 
δικαίωμα τής ύπερασπίσεως, ούδέποτε δέ νά τδν 
κρίνωμεν κατά τά φαινόμενα άλλά κατά τήν 
πραγματικότητα.

Περί ένδς δμως είχον σχηματισμένην τήν 
πεποίθησιν μου, δτι ούδέποτε θά δεχθώ τδν 
Στάμφορδ Νεβισώνα ώς γαμβρόν μου.
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Η ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ

ΤΗΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΘΟΝΤΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΕΝ ΙΑΣΙΩι.

ΈΕ ιδιαιτέρας άνταποκρίσεως.

Έν Ίασίφ τή 27;8 Νοεμβρίου 1886.

άκαμάτο» ένεργεία και προστασία τοΰ 
’Ιάσιο» "Ελληνος Προξένου, Κυρίου 
Κρητικού έδόθη κατά τήν 11 ’Ο

κτωβρίου ε. έ. έν τή αιθούση τοΰ Συλλόγου τών 
ερασιτεχνών ("Amicii Artelor”) θεατρική πα- 
ράστασις ύπέρ τών έκ τοΰ σεισμού θυμάτων τής 
Πελοπόννησου. ’Άν κα'ι είχε παραχωρηθή τω 
κ. ΙΙροξένω δωρεάν τδ θέατρον τής πόλεως,
ενεκα δμως τών έν αύτώ γενομένων έπισκευών, 
καί τών καθωραΐσεων μόλις άποπερατωθησομένων 
κατά τδ τέλος τοΰ τρέχοντος μηνός, έδέησε τα
χύτερου νά δοθή ή έν λόγο» παράστασις, άφ’ ού 
άλλως καί τινα τών προσώπων, τών συμμε- 
τασχόντων εις τάς διδαχθείσας κωμορδίας, εμελ- 
λον ν’ άποδημήσωσιν έξ Ίασίου. Ώς έκ τούτου 
άπεφασίσθη ή παράστασις νά δοθή έν τή αιθούση 
τοΰ μνησθέντος Συλλόγου, καίτοι μικροτέρα τής 
τοΰ θεάτρου. Ή επιτυχία υπήρξε πληρεστάτη 
χάρις είς τάς άοκνους προσπάθειας τοΰ κυρίου 
’Αλεξάνδρου Γ. Σούτζου, Προέδρου τοΰ Συλλό
γου, τοΰ άναλαβόντος τήν διοργάνωσιν τοΰ άναγ- 
καίου θιάσου, καταρτισθέντος έκ προσώπων τής
ύψηλής τού Ίασίου κοινωνίας, τών πλείστων 
καταγομένων έκ τών Έλλην. ηγεμονικών οικο
γενειών καί έκ τού προξενικού έν Ιασίφ σώμα
τος '0 κ. ’Αλέξανδρος Γ. Σοΰτζος τυγχάνει 
εις τών άοκνων καί περισπουδάστων έκείνων 
άνδρών, οΐτινες άφίνουσιν έποχήν έν τή χώρα 
των · ούτος είναι δ συστήσας τδν Σύλλογον τών 
’Ερασιτεχνών καί διατελών σύμβουλος είς άλ
λους Συλλόγους έκπαιδευτικούς καί φιλανθρω
πικούς. Καί οί τρεις άδελφοί Σούτζοι, δ,τε 
’Αλέξανδρος, ό Νικόλαος καί ό Μιχαήλ, μετά 
τών εύγενών συζύγων αύτών, Κυριών Λουκίας, 
Ναταλίας καί 'Ελένης, παρέχουσι τδ παρά
δειγμα άκαμάτου ζήλου πρδς ύποστήριξιν παντδς 
φιλανθρωπικού έργου καί πρδς διάδοσιν τής παι
δείας καί τής καλλιτεχνίας. Ύπδ τών αύτών 
εύγενών αισθημάτων έμπνέονται καί αί ετεραι 
δύο ηγεμονικά! οίκογένειαι, ή τοΰ Μαυροκορδάτου 
καί ή τοΰ Μουρούζη, αΐτινες καί σήμερον πα- 
ρέχουσιν άνδρας διαπρέποντας έν τε τώ διπλω
ματικοί, καί έν τώ πολίτικα» καί φιλολογικά» 
κόσμω. Τήν παρέκβασιν ταύτην έκάμαμεν πρδς 
άπόδειξιν δτι τά εύγενή αισθήματα καί ή παι
δεία βαίνουσι διαδοχικώς καί πρδς τους άπο- 
γόνους τών περιπύστων έκείνων ήγεμόνων τής 
'Ρουμανίας.

Είς τήν έπίκλησιν τοΰ έν Ίασίφ ελληνικού 
Προξενείου πρόθυμοι άρωγοί προσηνέχθησαν οί 
Κύριοι Αίμύλιος καί Γεώργιος Μαυροκορδάτος, 
υιοί τοΰ εύγενοΰς κυρίου Άλες. Μαυροκορδάτου, 
νέοι φέροντες πάντα τά προσόντα τής άρίστης 
ανατροφής καί έξ απαλών δνύχων έν Παρισίοις 
έκπαιδευθέντες, έχοντες πρδς τούτοις καί τδ 
φυσικόν δώρον τής σκηνής. ’Επίσης εύγενώς 
προσηνέχθη καί ό κ. Ί. Γκίκας δικηγόρος, είς 
τών εύπαιδεύτων καί άξιολόγων νέων τής έν
ταΰθα άριστοκρατίας· ωσαύτως καί δ κ. Α. 
Σκορτζέσκος, νέος δεκαεννεατής, εύφυέστατος, 
καί φοιτητής τοΰ ένταΰθα Πανεπιστημίου· δ 
κ. G. de Bencich, eliive-consul παρά τφ έν
ταΰθα Προξενείω τής Αύστροουγγαρίας, δ κ. S. 
Peterson, υποπρόξενος τοΰ ένταΰθα προξενείου 
τής 'Ρωσσίας, άνήκων είς μιαν τών καλλίτερων 

οικογενειών τής Πετρουπολεως· καί δ κ. Νικό
λαος Καντακουζηνδς έκ τής γνωστής οικογένειας, 
νέος εύγενέστατος καί τύπος ελληνικής ώραιό- 
τητος.

’Εκ τών Κυριών άναφέρομεν τήν δεσποινίδα 
Ναβακώφ έκ Πετρουπολεως, τυχοΰσαν ένταΰθα 
παρά τή αδελφή αύτής Κυρία Πέτερσων, δια- 
τελοΰσαν δέ Κυρίαν τής Αύλής παρά τή αύτο- 
κρατείρα τής'Ρωσσίας. 'Η δεσποινίς Ναβακώφ 
είναι δ άληθής τύπος τής ρωσσικής καλλονής 
καί εύγενοΰς άφελείας. Άν καί τδ πρώτον ήδη 
άνήλθεν είς τήν σκηνήν, ούχ ήττον άριστα έπέ- 
τυχεν είς άμφοτέρας τάς παρασταθείσας γαλλι
κός κωμωδίας, προκαλέσασα ζωηρά χειροκροτή
ματα καί έπευφημίας. Είτά δέ ή δεσποινίς 
Βεντούρα, τδ γένος Μαυρογένη, μόλις τδ 18 έτος 
τής ηλικίας της άγουσα, πεπροικισμένη διά 
πλεονεκτημάτων καί φυσικών καί έπικτήτων. 
'Η έπιτυχία αύτής ύπήρξεν άδιαφιλονείκητος 
καί έν τή κωμωδία Le serment d’Horace, έν 
ή ύπεκρίθη τδ πρόσωπον τής Rose, καί έν τή 
κωμωδία Les deux timides, οπού ύπεκρίθη τδ 
λίαν δύσκολον πρόσωπον τής baronne, προκα
λέσασα δέ άκράτητον ένθουσιασμδν καί χειρο- 
κροτηθεϊσα έπανειλημμένως. ΓΙολλαί πολύτιμοι 
άνθοδέσμαι τή προσηνέχθησαν, έν αίς καί μία 
παρά τοΰ ελληνος Προξένου κ. Κρ ητικού μετά 
κυανολεύκων ταινιών, παριστανουσών τήν έλλην. 
σημαίαν, έφ’ ών ήτο προσκεκολλημένον δελτίον 
χρυσοϊς γράμμασιν άναφέρον τδν χρόνον τής 
παραστασεως, ώς ένδειξιν τής εύγνωμοσύνης καί 
εύαρεσκείας τοΰ προξένου. Όμοια τοιαύτη άν- 
Οοδέσμη έδόθη παρά τοΰ προξένου καί πρδς τήν 
δεσποινίδα Ναβακώφ. Ένταΰθα δέον νά ποιή- 
σωμεν εύφημον μνείαν καί τής ξανθοπλοκάμου 
Κυρίας Bossy, έχούσης τδ παράστημα Άρτέμι- 
δος, άνηκούσης δέ είς οικογένειαν άριστοκρατικήν.

Οί δύο άδελφοί Μαυροκορδάτοι ύπεκρίθησαν 
τδ μέρος των ώς άριστοι ήθοποιοί, δμιλοΰντες 
άλλως τήν γαλλικήν ώς αυτόχρημα Γάλλοι. 

’Έλαβον δέ μέρος δ μέν κ. Αίμύλιος είς τήν 
κωμωδίαν La pluie et le beau temps, ώς καί 
είς τήν έτέραν Les deux timides, ό δέ κ. Γε
ώργιος είς τήν κωμωδίαν Le serment d'Horace 
καί είς τήν Les deux timides μετά πλείστης 
δσης έπιτυχίας. Ό νεαρός κ. Σκορτζέσκος, άν 
καί τδ πρώτον άνήρχετο τήν σκηνήν ούδόλως 
έπτοήθη, άλλ’ ύπεκρίθη άριστα τδ μέρος του. 
'0 δέ κ. Ν. Καντακουζηνδς καί άλλοτε ύπεκρίθη 
έπί σκηνής, τυγχάνει δέ συνάμα καί άριστος 
μουσικός. Μεγάλως έπέτυχον τέλος καί οί 
κύριοι de Bencich καί Peterson.

ΊΙ παράστασις ήρξατο διά τής τριωδίας τοΰ 
"Γουλιέλμου Γέλλου” τοΰ αθανάτου ‘Ροσσίνη, 
συνοδευομένης έπί τοΰ κλειδοκυμβάλου ύπδ τοΰ 
καθηγητοΰ τοΰ ένταΰθα ’Ωδείου K0J Meissner 
καί διευθυνομένης ύπδ τοΰ καθηγητοΰ τής φω
νητικής μουσικής κ. Μουζιτζέσκου ■ διεκρίθη έν 
τή τριωδία ταύτη ή υψίφωνος κυρία Βασιλείου.

Η πρόσοψις τής σκηνής ήτο καθωραϊσμένη 
διά Ελληνικών καί ‘Ρωμουνικών σημαιών, καί 
έν μέσο» έφαίνετο ή Λύρα, τδ σύμβολον τοΰ 
’Απόλλωνος. Ό κ. Πρόξενος τής Ελλάδος ίστά- 
μενος παρά τήν είσοδον ύπεδέχετο τούς προσερ- 
χομένους μετά τής άπαιτουμένης εύγενείας καί 
προσήνειας. Παρήσαν είς τήν αίθουσαν αί πρώ- ι 
τισται τής πόλεως οίκογένειαι, αί ωραιότεροι [I 
καί σεβαστότεροι δέσποιναι καί δεσποινίδες. 
Άναφέρομεν τήν κυρίαν Σούτζου μετά τής κυ
ρίας Ελένης Μ. Σούτζου, τήν σεβαστήν πριγ- 
κήπισσαν Αγλαΐαν Μουρούζη, τήν εύγενή κυρίαν 
Ζωήν Άλκάζ, τήν κυρίαν Έλίζαν Μ. Μαυρο
κορδάτου, τήν κυρίαν 'Ράκοβιτς τού στρατηγού 
μετά τών δεσποινίδων Δρόσου· τάς κυρίας Λου- 
κίαν Μαυρογένη, Ί. Γκίκα μετά τών δεσποινίδων || 

Γκίκα· τάς κυρίας τών τραπεζιτών Naisach καί 
Waisengriin· τήν κυρίαν Πιλάτου καί δεσποι
νίδα Baltu ■ τάς κυρίας Σκορτζέσκου καί Περίδου 
ιατρού καί άλλας.

Έκ τών Κυρίων παρήσαν δ πρίγκηψ Γρη- 
γόριος Στούρζας, ό καί έπίτιμος τοΰ Συλλόγου 
πρόεδρος, δ έργάτης παντδς καλού έν τή πόλει 
ταύτη, ό πρίγκηψ ’Αλέξανδρος Βογορίδης, ό 
στρατηγός Κρετζιάνος, ό γενικός Πρόξενος τής 
'Ρωσσίας κ. Kobermuller μετά τής συζύγου του, 
ό συνταγματάρχης κ. Πάσχος, δ λοχαγός κ. Μον- 
τιάνος καί πλεΐστοι άλλοι αξιωματικοί. ΊΙ 
ελλειψις τοΰ κ. γενικοΰ Προξένου τής Αύστρο- 
ούγγαρίας μετά τών θυγατέρων του, ώς καί ή τοΰ 
κ. Ν. Σούτζου μετά τής συζύγου του κυρίας Νατα
λίας, ένεκα πένθους, ύπήρξεν όντως έπαισθητή.

Έν γένει δέ δφείλομεν νά δμολογήσωμεν βτι 
ή έσπερίς τής 11 ’Οκτωβρίου άφησεν είς πάντας 
άνεξάλειπτον τήν ένθύμησιν.

*

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΥ.

Σ
υνεςτηθη πρό τινων έτών διεθνής Επι
τροπή, ής σκοπός ήτο ή τακτοποίησις τοΰ 
Μεσημβρινού μεταξύ τών διαφόρων τής 

Εύρώπης κρατών. Ή έπιτροπή αΰτη συνελ- 
θοΰσα έφέτος έν Βερολίνω έπεράτωσε τάς έργα- 
σίας της, παραδεχθεϊσα ώς γενικόν γνώμονα τδν 
Μεσημβρινόν τοΰ Greenwich, κωμοπόλεως παρά 
τδ Λονδΐνον κειμένης. Μέχρι τοΰδε έκάστη 
χώρα κάπως σπουδαία είχε τδν Μεσημβρινόν 
της· τοΰτο δμως δέν συνέτεινε ν’ απλοποίηση 
τούς γεωγραφικούς χάρτας, καθότι έπρεπεν έκά- 
στοτε νά λαμβάνηται ύπ’ δψιν ή έθνικότης τών 
γεωγραφικών χαρτών. Έγένετο δέ παραδεκτός 
ό Μεσημβρινός τής Αγγλίας, διότι οί άγγλικοί 
χάρται, καί ιδίως οί ναυτικοί, είναι οί τά μά
λιστα έν χρήσει παρ’ δλοις τοΐς έθνεσιν. 'Η 
άπόφασις αύτη τής Επιτροπής δέον νά θεωοηθή 
ώς άληθής πρόοδος· άλλ’ ή έν Βερολίνφ σύνοδος 
είχε καί έτέραν άποστολήν, έπίσης σπουδαίαν 
καί άναφερομένην είς τάς μεταξύ τών διαφόρων 
κρατών σχέσεις. Τδ ζήτημα τοΰτο ήτο τδ ζή
τημα τής ένοποιήσεως τής ώρας. Γνωστόν είναι 
δτι έκάστη χώρα έχει τήν ιδιαιτέραν αύτής 
ώραν. Έν Γαλλία είναι ό γνώμων ή ώρα τών 
ΙΙαρισίων, έν Ιταλία ή τής 'Ρώμης, έν Γερ
μανία ή τοΰ Βερολίνου κτλ. Τοΰτο έπιφέρει 
μεγάλην σύγχυσιν. Επιβάτης μεταβαίνων διά 
σιδηροδρόμου άπδ Γαλλίας είς Ιταλίαν καί δι- 
ερχόμενος διά τής Γερμανίας καί Ελβετίας 
βλέπει τρις μεταβαλλομένην τήν ώραν. Διά τά 
τηλεγραφήματα τδ τοιοΰτον έπιφέρει μέγα πρόσ
κομμα, διότι πρδς έξεύρεσιν τοΰ καιρού, δν 
κατέβαλε τηλεγράφημα έρχόμενον έκ τοΰ έξω- 
τερικοΰ, απαιτείται δλόκληρος άστρονομικδς ύπο- 
λογισμός. Επόμενον είναι δτι τδ άτοπον τοΰτο 
θά έξέλιπεν άμα δλη ή Εύρώπη θά είχε μίαν 
καί τήν αύτήν ώραν. Δυστυχώς ή Εύρώπη, 
καίτοι μικρά έν συγκρίσει πρδς τά άλλα τής γής 
μέρη, είναι άρκούντως μεγάλη, δπως μή κατα- 
στήση δυνατόν τδν ορισμόν μιας καί τής αύτής 
ώρας. 'Η Εύρώπη κειμένη πρδς βορραν εκτεί
νεται έπί 70 βαθμών μήκους· ύπολογίζοντες 
15 βαθμούς καθ’ ώραν εύρίσκομεν διαφοράν 4 
καί πλέον ώρών άπδ τής μιας είς τήν άλλην 
άκραν. Όταν είς τάς έκβολάς τοΰ Βόλγα ηναι 
μεσημβρία, έν Ιρλανδία είναι μόλις ή 8 πρωινή 
ώρα. Έάν δμως δέν ηναι δυνατόν νά ένοποιήση 
τις τήν ώραν, κατορθωτόν είναι νά σμικρύνη 
τις τήν διαφοράν είς μίαν ώραν μόνον. Τοΰτο 

είναι τδ ζήτημα, δπερ ζητεί νά λύση ή διεθνής 
έπιτροπή, ήτις φαίνεται, ώς έκ τών γενομένων 
συζητήσεων καί μελετών, δτι θέλει παραδεχθή 
τά εξής · Καί πρώτον θά δρίση τούς μεσημ
βρινούς, τούς παρέχοντας τδν μέσον δρον τών 
ώρών. Άφ’ ου ό μεσημβρινός τοΰ Greenwich 
παρέχει τήν μεσημβρίαν, ό τής Αίτνης θά όρίση 
τδν τής μιας μετά μεσημβρίαν, τδν τών δύο 
ώρών δ τής Πετρουπολεως, τδν τών τριών δ 
τής Νίζνης. Μετά τοΰτο θά προσδιορισθώσιν 
αί χώραι, αί ύπαγόμεναι είς τούς άνω μεσημ
βρινούς. Ουτω διά τδ ανατολικόν μέρος τής 
Εύρώπης θέλει γείνει παραδεκτή μία καί ή 
αύτή ώρα μέχρι τοΰ μεσημβρινού τοΰ Τουρίνου· 
ή αύτή ώρα πάλιν, μέ προήγησιν μιας ώρας 
άπδ τοΰ μεσημβρινού τοΰ Τουρίνου μέχρι τοΰ 
τής Σπάρτης, καί άπδ τούτου μέχρι τοΰ τής 
Μόσχας, καί άπδ τούτου τέλος πρδς τδ ανατο
λικόν μέρος τής Εύρώπης. Τοΰτο είναι απλού- 
στατον· ή Εύρώπη διαιρείται είς τέσσαρα ώρι- 
σμένα τμήματα· μεταβαίνων τις άπδ τοΰ ενός 
τών τμημάτων τούτων είς τδ έτερον αρκεί να 
προχωρήση ή νά όπισθοδρομήση κατά μίαν 
ώραν, παραβλέπων τά λεπτά τής ώρας. 1 οΰτο 
δμως παρουσιάζει τήν εξής δυσκολίαν· Ύπάρ- 
χουσι χώραι άνήκουσαι είς δύο ή καί είς τρία 
τών τμημάτων τούτων, καί αί χώραι αύται θα 
είχον ουτω δύο ή καί τρεις διαφόρους ώρας. 
Ή 'Ελβετία, ή Ιταλία, ή Γερμανία, ή Αύστρία, 
ή Σουηδία, ή Ελλάς, ή Τουρκία θά είχον δύο 
διαφόρους ώρας, ή δέ 'Ρωσσία τρεις. Ή διε
θνής έπιτροπή θά παραδεχθή μίαν μόνην ώραν 
έξαιρέσει τής 'Ρωσσίας, ής ή έκτασις είναι πολύ 
μεγάλη. Ούτως ώς πρδς τάς ώρας τά διάφορα 
κράτη θά διαιρεθώσιν ώς εξής. Ή Πορτογαλλία. 
ή 'Ισπανία, ή Γαλλία, ή Αγγλία, τδ Βέλγων, 
ή ‘Ολλανδία καί ή Ελβετία θά έχωσι τήν αυ
τήν ώραν, τήν τοΰ Greenwich. 'Η Σουηδία, ή 
Δανία, ή Αύστρία, ή Ιταλία, ή Σερβία, τδ 
Μαυροβούνιου θά έχωσι τήν αύτήν ώραν μέ 
προήγησιν μιας ώρας άπδ τής τοΰ Greenwich. 
Ή 'Ρουμανία, ή Βουλγαρία, ή Τουρκία, ή Ελ
λάς καί τδ μέρος τής ‘Ρωσσίας, τδ πρδς άνα- 
τολάς τοΰ μεσημβρινού τής Μόσχας, θά έχωσι 
τήν αύτήν ώραν μέ προήγησιν δύο ώρών άπδ 
τοΰ Greenwich. Καί τέλος τδ υπόλοιπον τής 
'Ρωσσίας θά έχη τήν ιδιαιτέραν ώραν του μέ 
προήγησιν τριών ώρών. Δια τοΰ τροπου τουτου 
έλπίζεται νά έπιτευχθή ή ένοποίησις τής ώρας 
έν Εύρώπη.

Ο ΚΑΡΔΙΝΑΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΡ.

Π
ΡΟ τινων ήμερών έώρτασεν έν Βουδα
πέστη ό σεβάσμιος άρχιεπίσκοπος τής 
Ουγγαρίας, καρδινάλιος Σιμώρ, τήν πεν- 
τηκονταετηρίδα τής είς ιερέα προχειρίσεως αύ

τοΰ. Ό καρδινάλιος, δστις είναι είς τών λογι- 
ωτέρων καθολικών κληρικών, έγεννήθη έν έτει 
1813 έν μικρά τινι πόλει τής Ουγγαρίας, ένθα 
ό πατήρ αύτοΰ έζη ώς έντιμος καί εύκατά- 
στατος βιομήχανος. Έκ παιδικής του ήλικίας 
έτρεφεν ό Ιωάννης Σιμώρ κλίσιν πρδς τδ ιερα
τικόν έπάγγελμα, καί ήμερα χαρμόσυνος δι’ δλην 
τήν οικογένειαν ήτο δτε έν έτει 1842 μετά τήν 
άποπεράτωσιν τών σπουδών του διωρίσθη έφη- 
μέριος τής Βαϊάνης. Κατ’ ολίγον άπδ βαθμίδος 
είς βαθμίδα κατέλαβε τήν άνωτάτην έκκλησι- 
αστικήν Οέσιν έν τή πατρίδι αύτοΰ, διορισθείς 
άρχιεπίσκοπος τής Ουγγαρίας έν έτει 1867. ΊΙ 
πρώτη Ιεροτελεστία αύτού ώς τοιούτου ήτο ή 
στέψις τοΰ αύτοκράτορος τής Αύστρίας ώς βα- 
σιλέως τής Ουγγαρίας. Έν έτει δέ 1873 έγέ

νετο Καρδινάλιος. Ό πρωθιεράρχης Ίω. Σιμώρ 
ού μόνον έμβριθέστατος θεολόγος είναι καί εύ
γλωττος ίεροκήρυξ, άλλά καί άνήρ φιλόμουσος 
είς άκρον καί φιλάνθρωπος. "Αμα πρόκειται 
περί φιλανθρωπικού τίνος έργου τίθεται άείποτε 
έπί κεφαλής τών συνεισφερόντων · μόνον ύπέρ 
τών έκ πλημμύρας παθόντων συμπολιτών του 
προσέφερεν ήδη κατά τδ διάστημα τών τελευ
ταίων 20 έτών ύπέρ τάς 800 χιλ. φιορινίων! 
Τδ ρητόν του είναι · " Τό δίδειν είναι τερπνό- 
τερον τοΰ λαμβάνειν.” Άπέχων πάσης πολιτικής 
συζητήσεως, άφωσιωμένος μόνον είς τά τής διοι- 
κήσεώς του, λαμβάνει ένεργδν μέρος είς τάς 
συνεδριάσεις τών φιλολογικών Συλλόγων, έν αίς 
διακρίνεται διά τών πεφωτισμένων αύτοΰ άγο- 
ρεύσεων. Ή φιλομουσία του είναι έγνωσμένη · 
πλέον τών 100 χιλ. φιορινίων έδαπάνησεν ήδη 
πρδς πλουτισμόν τής βιβλιοθήκης τής άρχιεπι- 
σκοπής καί 80 χιλ. ύπέρ τής πινακοθήκης του, 
ήτις περιέχει έργα τών δοκιμωτέρων καλλι
τεχνών. Τοιοΰτος ών δ σεβαστός ιεράρχης άγα- 
πάται ύπδ τοΰ πνευματικού αύτοΰ ποιμνίου καί 
λατρεύεται ύπ’ αύτού· πάντες δέ'εύχονται δπως 
έπί μακρδν έτι ζήση πρός τό καλόν τής πατρίδος 
του καί τής έκκλησίας.

Αίνίγμα 494.

‘Έξοχου είμαι γέννημα πλείστων χωρών καί τόπων, 
Άμα δέ δημιούργημα ποικίλου τών> ανθρώπων, 
Ους πολλαχώς ευεργετώ παντού και συντροφεύω, 
Άπό παυτοίων δέ κακών τοΰ βίου προστατεύω . . .

Άν δμως τίς αχάριστος μέ άποκεφαλίση,
’Λ; τρέμη! ... είς τήν θέαν μου θά έκπλαγή, θά φρίξη! 
ΊΙ δέ σκιά μου ώς μαινάς θά τόν καταδίωξη,
Μέχρις ου καί τόν τράχηλον σκληρώς μέ άποκόψή .. .

Τότε θ’ αλλάξω πάραυτα φΰσιυ καί τρόπον άμα, 
θά λησμονήσω μάλιστα καί τό δεινόν μου τραύμα, 
Καί θά υμνώ περιπαθώ; τής φύσεως τά κάλλη, 
Τούς ήρωας, τόν έρωτα έν τρυφερά αγκάλη· 
Δίοον στήυ θλίψιν άνεσιν ή καί παρηγοριάν, 
Καί έπιστέφου τήν χαράν μέ τίρψιυ κ’ εύθυμίαν.

Έμμ. Σολωμός έν, Γιουργέβω.

Αίνιγμα 495.

Τδ πρώτον μου θά διδαχθή
Έν πρώτοις τδ παιδίον
Ίο δεύτερόν μου απαντάς 
Πολλάκις είς τόν βίον.
Πάθος έστιν άχρεΐον, 
Άλλ’ δμως καί ανθρώπινον.
Ίο δλον μου ζητείς
Είς πάσας περιστάσεις, 
Κι’ ύφ’ δλας του τάς φάσεις 
ΙΙροθύμως τδ ποθείς.

Ν.

Πρόβλημα 496.

*(i* 0***0s ε;'*ου*  »α*«ό*  έ** ’ οΐ»ο*  *έ  *ού.
Al»*u*o s.

Έλλείπουσι τά σύμφωνα.

Πρόβλημα 497.
λϊ7ι·Λ <Ρΐ·

^7.^·
Έλλείπουσι τά φωνήεντα.

ΛΥΣΕΙΣ.
Αινίγματος 489.

Τά — τό — ιον = Τατόϊον.

Αινίγματος 490.
Ελένη — Ωλένη,

φως
Αινίγματος 491.

— φόρος = φώσφορος.

Προβλήματος 492.

'Ρώμη — Βρώμη
Ί’οιά — Χροιά
Χώμα — Χρώμα

’Άλλος — Κάλλος
Άσμα — Φάσμα
'Ρήνος — Θρήνος
Λύσις — Π λύσις
Πηγή — Πληγή.

Προβλήματος 493.
Μηδέν άγαν.

EZoffar. Τά 485, 487, 488 ή δεσποινίς Ίφιγ. Α. 
Ιΐασσαλίδου έν ’Αλεξάνδρειά· τά 489, 491 ό κ. II. I. 
Χάϊτας έν Βουκουρεστίο»· τά 489, 493 ό κ. Ί. ΓΙ. 
Ιίορτοκάλλης έν ’Αλεξάνδρειά· τό 491 ό κ. Α. Π. 
Πορτοκάλλης έπίσης· τό 492 ή δεσποινίς’Ελένη 
11. Πορτοκάλλη έπίσης· τό 487 κ. Ε. Γ. Α. έν Μαγ- 
κεστρία.

ΛΑΧΕΙΟΝ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ.
Γενομέυης τής προαγγελΟείσης έκζυδεύ- 

σειυς τού Λαχείου τοΰ Εσπέρου, έζέρ- 
δισαυ οί έπομενοι 10 αριθμοί’

Αζ. ό αριθμός 800.
Β'. - - 571.
Γ'. - - 736.
Δ'. - - 756.
Ε'. - - 522.
Στ'.- - 788.
Ί:. - - 678.
Η'. - - 757.
θ'. - - 907.
1'. - - 566.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ.
Κ” Κ. Καλοζύμης, Άρχιμ., ΚΓ'; Άθ. Άζύλας. 
Κ05 Δ. Τσαουσόπουλος, Κ"ς Εύθ. Καββαθάς.

Σημ. τ. Δ. Παρακαλοΰνται οί κάτοχοι τών 
κερδισάντων γραμματίων ν’ άποστείλωσι ταΰτα 
έγκαιρως πρδς τήν διεύθυνσιν τού "Εσπέρου” 
είς Λειψίαν διά τά περαιτέρω.

Έν Λειψία 113 Νοεμβρίου 1886.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ.
Εύχαρίστως άγγέλλομεν δτι τή εύγευεΐ 

φροντίοι φιλομούσου δεσποίνης περιήλΟευ 
εί; χεΐρα; ήμών ή είκών τοΰ ποιητοΰ Πα- 
ναγιώτου Σούτσου. ’Επειδή δέ αΰτη 
δέον νά προταχΟή τών ποιημάτων του, ή 
συνέχεια τών ποιητικών παραρτημάτων θέ
λει γείνει διά τοΰ προσεχούς ήμών τεύχους.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ.
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Παρακαλοϋνται οί έπιστέλλοντες πρός τόν "Εσπερον νά πέμπωσι τά χειρόγραφα καθαρώς γεγραμμένα, τά όποια δημοσιευόμενα ή μή δέν
έπιστρέφονται.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΝ
ΤΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ ΤΟΤ ΕΝ ΤΕΡΓΕΣΤΗι ΑΤΣΤΡΟ-ΟΤΓΓΡ1ΚΟΤ ΛΟΤΔ.

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

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

Είς Καλκούτταν διά Πόρτο-Σαίδ, Σουέζ, Αδεν καί Κολόμβου τή, 15 ’Ιανου
άριου, 15 Φεβρουάριου, 15 Μαρτίου, 15 Αύγούστου, 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 
Κερκύρας (συγκοινωνία πρός το Πόρτο-Σαίδ καί τήν Συρίαν).

Πλειοτέρας πληροφορίας δίδει ή έν Τεργε'οτη Διεύθυνσις καί τδ Γενικόν 
Πρακτωρεϊον τοϋ αύστρο-ουγγρικοϋ Λόυδ έν Βιέννη (Schwarzenberg-Platz άρ. 6). 

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

ΓΡΑΜΜΗ ΒΡΕΝΤΗΣ10Υ-ΠΕΙΡΑ1ΩΣ. Έκ Βρεντησίου τήν Πέμπτην 
έκάστης εβδομάδας τό μεσονύκτιον διά Κέρκυραν, Πάτρας, Κόρινθον, 
’Αθήνας καί Πειραιά.

Έκ Πειραιώς διά 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, Καλάυ-ας, Πειραιά, Θεσσαλονίκην, 
Θεσσαλίαν μέχρι Κωνσταντινουπόλεως.

ΊόΣάββατον τή 2 μ. μ. είς Κωνσταντινούπολιν ,μέ προσέγρ.σιν είς Κέρκυραν 
καί Πειραιά· είτα δέ έκ Πειραιώς είς Σύρον. Κρήτην, Σμύρνην, Συρίαν, Θεσσαλίαν, 
καί διά Κωνσταντινουπόλεως είς τούς λιμένας τοΰ Εύξείνου Πόντου (τής μαύρης θα
λάσσης) καί τοϋ Δουνάβεως.
ΕΙΣ ΤΥΝΙΔΑ κατά δεκαπενθημερίαν, τήν Πέμπτην άπό τής 4 Ιανουάριου 

είς τάς 4 μ. μ. διά ’Αγκώνος, Βάρης, Βρεντησίου, Μεσσήνης, Κα- 
τάνης, Συρακουσών καί Μελίτης (Συγκοινωνία έν’Αγκώνι διά Φιούμιον 
καί έκ Φιουμίου).

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

ISO

ΤΟ ΠΕΡΙΚΑΛΥΜΜΑ ΤΟΤ ΕΣΠΕΡΟΤ.
Έκαστον τών κομψών τούτων καί έπιχρύσων περικαλυμμάτων 

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

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 αύτοΰ.

ΕΥΘΥΜΙΟΥ· ΤΟΥ ΖΙΓΑΒΗΝΟΥ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ
ΕΙΣ ΤΑΣ

ΙΔ' ΕΠΙΣΤΟΛΑΣ ΤΟΤ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΤΛΟΤ ΚΑΙ
ΕΙΣ ΤΑΣ Ζ' ΚΑΘΟΛΙΚΑΣ

ΝΥΝ ΠΡΩΤΟΝ ΕΚ ΠΑΛΑΙΟΥ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΥ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΗ 
ΜΕΤΑ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 

ΤΠΟ

ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΚΑΑΟΓΕΡΑ
Ά/>χί€ΐΓί<ΤΛ·07Γου τρωην Πατρώα, Διδασκάλου της A. Τ. τοΰ έπιοόξον Διαδόχου τοΰ Ελληνικού 

θρόνου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και ίτπτίμου Καθηγητον της θεολογία? ίν τψ Άθήνησι 
ΪΙανΓΤίστημίφ

ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ
Περιέχων την ίρμηνίίαν τής πρός 'Ρωμαίου; επιστολής, τώι· 8νο προς Κορινθιους 

καί τής προς Γαλάτας

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΤΥΠΟΙΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΕΡΡΗ

1887

EUTHY.MII ZIGABENI

COMMENTARIUS
ΙΝ

XIV EPISTOLAS ESANCTI PAULI 
ΕΤ VII CATHOLICAS

NUNC PR1MUM AD FIDEM CODICIS ANTIQUI

CUM PROLOGO ET ANIMADVERSIONIBUS
EDIDIT

NICEPHORUS CALOGERAS 
olim Archiepiseopus Putrensis, Magister Serenissimi 

Principle Hellenist CONSTANTIRI et Universisatis Athenarum 
Professor honorarius Theologiae

TOMUS PRIOR
Complectens praefationem et interpretationem Epistolae ad Romanos, 

I et JI ad Corinthios et ad Galatas

ATHENIS
TYPIS FRATRUM PERRI

1887

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

Τύποις· Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν ΛΕΙΨΙΑι.


