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Η ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ.

(Μετά είκάνος, βρα βελ. 209.)

είσοδος είς τον περίβολον 
τοΰ ναού τοΰ ’Ολυμπίου 
Διάς καί έν γένει είς τδ 
ύπο τοΰ Άδριανοΰ έγερ- 
Οέν προάστειον ήτο ή λε- 
γομένη Πύλη τοΰ Ά- 
δριανοΰ, ή μέχρι τών 
ήμερών ήμών έντελώς 

σχεδόν διασωθεΐσα. Ή πύλη 
αυτή κεΐται έν τή δέσει, δθεν τό 
πάλαι διήρχοντο τά αρχαία τών 

’Αθηνών τείχη, τά περιβάλλοντα τήν ύπό τοΰ 
Θη σέως θεμελιωθεΐσαν άρχαιοτάτην πόλιν. 'Η 
πύλη έκειτο, κατά τόν Θουκυδίδην καί κατ’ άλ
λους αρχαίους συγγραφείς, είς τούς πρόποδας 
τής νοτίου πλευράς τής Άκροπόλεως. Ένταΰθα 
έσώζοντο τά Αρχαιότατα ιερά τής πόλεως, έν
τεΰθεν δέ έπίσης διήρχετο ή είς τήν Άκρύπολιν 
άγουσα οδός.

‘Η πρώτη καί άρχαιοτάτη άποίκησις υπήρ
ξε·? ή έπι τοΰ γεραροΰ έκείνου βράχου, καί οί 
αρχαιότατοι τής πόλεως Πελασγοί τόν βράχον 
τοΰτον είς κατοικίαν αύτών έξελέξαντο. Αυτοί 
ήσαν οί ίσοπεδώσαντες αύτόν, αύτοί ήσαν οί 
άνεγείραντες πρώτοι έπ’ αύτοΰ τά ιερά τών λα- 
τρευομένων θεοτήτων. Προϊόντος δμως τοΰ 
χρόνου πλεϊσται δσαι αποικήσεις περιέβαλον τήν 
Άκρύπολιν, έν αις προεςάρχουσα ή τών ’Ιωνι
κών φυλών, ή παρά τάς δχθας τοΰ Ίλισσοΰ 
έγκαθιδρυθεΐσα.

Ότε ό θησευς τάς πάλαι διεσπαρμένας άνά 
τήν ’Αττικήν κώμας είς εν συνήγαγε καί τάς 
’Αθήνας κέντρον τής χώρας δλης έποιήσατο έςε- 
λέξατο τήν νοτίαν τής Άκροπόλεως πλευράν 
κέντρον τής νέας πόλεως. Καθαρίσας τήν Άκρό- 
πολιν απο τών διαφόρων οικημάτων παρέδωκεν 
αύτήν Αποκλειστικώς είς τήν λατρείαν τών θεών.

Βαθμηδόν δέ ή νέα αυτή πόλις έςετείνετο, 
καί αί πριν παντοδύναμοι σχεδόν ίωνικαί φυλαί 
άπώλεσαν τήν έπιρροήν αύτών καί ύπεχώρησαν 
είς άλλος είς τήν χώραν είσβαλλούσας φυλάς. 
Αί πολεμικοί αύται φυλαί, στενώς πρός τάς έν 
τή απέναντι Εύβοια; οίκούσας συνδεδεμέναι, άπε- 
τέλεσαν ίδιον σύνδεσμον, δστις έχθρικώς διέκειτο 
πρός τούς κατοίκους τών Αθηνών. Είς μίαν 
τών πολεμικών τούτων φυλών ανήκε καί ή οι
κογένεια τών ΓΙεισιστρατιδών, ήτις ιδίως κατά 
τόν έκτον πρό Χριστοΰ αιώνα κτησαμένη μεγά
λην έπιρροήν έπεβλήθη κατά τών αρχαίων κα
τοίκων, τών Πεδιέων, τών κατ’ εξοχήν γειτόνων 
αύτής. ΓΙεισίστρατος ό Ίπποκράτους, άρχων 
γενόμενος, κληθείς διά τών μεγάλων αύτοΰ αρε
τών τύραννος, μετέβαλε σχεδόν έντελώς τήν τής 
αρχαίας πόλεως μορφήν μεταθέσας τό κέντρον 
αύτής πρός τήν βόρειον πλευράν τής Άκρο
πόλεως, ένθα καί τήν αγοράν ήγειρε περιβαλών 
αύτήν διά λαμπρών οικοδομών.

Ούτως αί Άθήναι έξετάθησαν ιδίως πρός 
βοοράν τής Άκροπόλεως καί ή πόλις τοΰ Θη
σέως δλίγον κατ’ δλίγον έξέπεσε τοΰ άρχαίου 
αύτής μεγαλείου. "Οτε δέ ό αύτοκράτωρ Άδρι- 
ανός νέαν έδωκε λάμψιν είς τήν πόλιν διά τών 
οικοδομών αύτοΰ άνήγειρε προάστειον παρά τάς 
δχθας τοΰ Ίλισσοΰ. Ή λεγομένη πόλις τοΰ 
Αδριανοΰ έχώριζε τό προάστειον τοΰτο άπό τής 

Αρχαίας πόλεως τοΰ Θησέως, ώς μαρτυροΰσι 
καί αί έπιγραφαί, αί έπί τοΰ έπιστηλίου τής 
πύλης διασωθεΐσαι. Αί έπιγραφαί αύται είναι 
δύο, ών ή μέν έστραμμένη πρός δυσμάς ανα
φέρει "Αίδ’ είσ’ Άθήναι Θησέως ή πριν πόλις”, 

ή δέ πρός άνατολάς " Αίδ’ είσ’ Άδριανοΰ καί 
ούχί Θησέως πόλις”.

ΊΙ πύλη αυτή, έργον έπίσης τής λαμπράς 
τοΰ Άδριανοΰ εποχής, είναι ρυθμού κορινθιακού, 
συνίσταται δέ έκ τής κυρίως πύλης, 20 Αγγλ. 
ποδών διαστάσεως, περιβεβλημμένης .ύπό δύο 
τετραγώνων στηλών, έφ’ ών στηρίζεται τό έπι- 
στήλιον. Έπί δέ τοΰ έπιστηλίου κεΐται έτερον 
οικοδόμημα συγκείμενον έκ τριών τετραγώνων 
θυρωμάτων, ών τό μεσαΐον έπιστέφεται ύπό 
Αετώματος. Τό ισόγειον οικοδόμημα έχει ύψος 
33 ποδών, έν ω τό άνώτεοον μετά τοΰ αετώ
ματος έχει ύψος 22 ποδών. Έντός τών θυρω
μάτων ύπήρχον κατά πάσαν πιθανότητα τά 
αγάλματα τοΰ Θησέως καί τοΰ Άδριανοΰ, τών 
δύο ένδοξων κτιτόρων. Θεμελιώσας ό Άδριανός 
τήν νέαν πόλιν έπλούτισεν αύτήν καί διά υδρα
γωγείου, ού λείψανα σώζονται έν μέρει μέχρι 
σήμερον, καί διά μεγαλοπρεπών οικοδομών καί 
λουτρών. Έν τών ώραιοτέρων οικοδομημάτων, 
τών δφειλομένων είς τήν μεγαλοδωρίαν τοΰ φι- 
λομούσου τούτου αύτοκράτορος ήτο καί τό Γυ- 
μνασιον, ου τά λείψανα είναι κατά πάσαν πι
θανότητα τά παρά τήν παλαιάν Αγοράν τών 
’Αθηνών σωζόμενα καί κοινώς ή Στοά τοΰ 
Άδριανοΰ καλούμενα.

ΓΙ.

Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.

‘Η αποβολή τοΰ Ζυγοΰ τής θρησκείας ώς σκλη
ρού καί έπαχθοΰς έστιν όρθή καί δικαία;

Ύπό τοΰ ’Αρχιμανδρίτου Κ. ΚαλοΣύμη.

(Συνέχεια.)

‘Η βασιλεία τοΰ Θεοΰ ούδαμώς άντιστρα- 
τεύεται τω πολιτικω βίω τω διαπνεομένω ύπό 
τοΰ πνεύματος τού Χριστοΰ. 'Η άντίθεσις άρ- 
χεται μεταξύ άμφοτέρων τούτων, καί δή μετά 
δυνάμεως, εύθύς άμα, είτε ή Εκκλησία θελήσει 
ίνα έξέλθη τοΰ προδιαγεγραμμένου αύτή κύκλου, 
είτε ή πολιτεία ζητήση ίνα χαράξη όδόν μή 
συνάδουσαν τοΐς έντάλμασι τοΰ θείου Χριστια
νισμού. Ίίτοι έάν ζητή αυτή ίνα άναπτυχθή 
έκτός τοΰ θρησκευτικού τούτου πεδίου σκοπούσα 
ουτω τήν κατάλυσιν τής βασιλείας τού Θεοΰ καί 
τήν άντικατάστασιν αύτής Απλώς διά τής πολι
τείας. Μέλη δέ τινα τών νΰν νεωτεριζουσών 
πολιτειών πειρώνται παντί σθένει ίνα διαχαρά- 
ξωσι τοιαύτην τινά όδόν. Διό καί πικρώς σκώ- 
πτοντες τοΐς περί θρησκείας εύσεβώς διαλεγο- 
μένοις άπορρίπτουσιν άποτόμως καί Ασυζητητί 
πάσαν θρησκευτικήν δόξαν, καί άλόγως κατα- 
κρίνουσι πάντα αληθή πολιτισμόν. Τά τοιαΰτα 
δε μέλη τών πολιτειών τούτων μόνον έξ επι
είκειας έπιτρέπουσι τω Χριστιανισμώ έπί τοΰ 
παρόντος υπαρξίν τινα έλεεινήν, ύπολαμβάνοντα 
την έν τφ μέλλοντι κατάλυσιν αύτοΰ ώς βεβαίαν. 
Οτι δέ τοιαΰται φθοροποιά! ίδέαι έμφωλεύουσιν 

έν ταΐς κεφαλαΐς τινων μωρών καί άσυνέτων 
Ανθρώπων, καί δτι εύρίσκουσιν αύται καί παρ’ ή
μΐν ύποδοχήν τινα καί ύποστήριξιν, έστι γνωστόν 
πάσι τοΐς εύ φρονοΰσι. Πολλαί δέ έκ τοιούτων 
Ακρίτων Ανδρών, καί ιδία νέων, άπαρτιζόμεναι 
λεγεώνες ετοιμάζονται νά είπωσι δήθεν τω Χρι
στιανισμέ, δτι ό καιρός σου πλέον παρήλθε, καί 
δτι δέν υπάρχεις πλέον. 'Οποία παχυλή άνοια! 
‘Οποία τυφλότης! Όποια μωρία! Τί δέ προβάλ- 

λουσιν είς δελέασιν οί νεωτερίζοντες ούτοι νεα
νίσκοι τοΐς τείνουσιν αύτοΐς ούς εύήκοον; Προ- 
βάλλουσιν, Αντί τής Χριστιανικής θρησκείας, τήν 
Αθεΐαν, αντί τού Θεοΰ, άνετον βίον, ή άλλως 
είπεΐν διεφθαρμένο·? καί άθεον πολιτισμόν, δν έν- 
θουσιωδώς έγκωμιάζουσι πρό τών άλλων απλών 
Ανθρώπων παριστώντες αύτόν ώς τό μόνον μέσον 
και έλατήριον, προς έξευγενισμόν καί έξωραϊσμόν 
τοΰ τε ιδιωτικού, κοινωνικού, καί πολιτικού 
βίου. Καί ουτω παρασύρουσιν ύπούλως πολλούς 
τών άπλουστέρων είς τά σκοτεινά βάραθρα τής 
άσεβείας, έξ ής προέρχονται ηθικά έλκη, καί έν 
τέλει ηθική σήψις.

Πρός αποφυγήν λοιπόν πάσης τοιαύτης νοση- 
ράς οσμής καί ύπέρβασιν άκινδύνως παντός τοιού- 
του ηθικού σκοπέλου δέον ίνα κατέχωμεν έν ταΐς 
χερσίν ήμών ασφαλώς τό ιλαρόν τής θρησκείας 
φώς. Δέον νά μή λησμονώμεν δτι μόνη ή θρησκεία 
καί ή καθαρά συνείδησίς είσιν οί ασφαλείς οδηγοί, 
οί τήν κατάλληλον ήμΐν όδόν ύποδεικνύοντες πρός 
ασφαλή διέξοδον ήμών έκ τοΰ λαβυρίνθου τών 
επιγείων πραγμάτων. Μόνος δ’ έκεΐνος οδεύει 
σταθερφ τφ βήματι τήν όδόν τής τιμής καί τής 
αληθούς εύημερίας, δστις ύπακούων είς τήν 
φωνήν αύτών έκπληρεΐ πιστώς τάς ίεράς αύτών 
συμβουλάς. Άλλ’ οί νέοι ούτοι πεπορωμένην 
έχοντες τήν συνείδησιν καί διεφθαρμένη·? τήν 
ψυχήν άκαμάτως έργάζονται, δπως παρασύρωσι 
τούς άπλουστέρους είς ασφαλή όλεθρόν. "Οθεν 
καλούνται άπαντες οί εύγενεΐς καί έντιμοι ομο
εθνείς οί ποθοΰντες τήν άνύψωσιν τής υπό τοι
ούτων μωρών διαστρεφομένης καί ύποβιβαζο- 
μένης θρησκευτικής άληθείας ίνα παντί ήθικώ 
βπλφ ύπερμαχώσιν αύτής. Καλούνται άπαντες 
οι γνήσιοι πατριώται ίνα άγρύπνω ομματι προ- 
φυλάττωσι τόν ήμέτερον λαόν έκ τής όση- 
μέραι έφαπλουμένης καί παρ’ ήμΐν θρησκευ
τικής αδιαφορίας, έκ τής άσθενείας τοΰ δεινού 
τούτου κακού, τοΰ κατ' άρχάς έξασθενοΰντος καί 
έν τέλει φονεύοντος πάν τό είς χεΐρας αύτοΰ έμ- 
πίπτον. Τέλος καλούνται άπαντα τά μέλη τά 
συνδεόμενα διά τοΰ ίεροΰ τής θρησκείας δεσμού, 
ίνα άπό κοινού έργαζόμενα άνεγείρωσιν ισχυρόν 
πρόχωμα κατά τοΰ ρεύματος τής άσεβείας καί 
τής ηθικής διαφθοράς, τής άπειλούσης ίνα κατα- 
κλύση καί καταπνίξη ήμάς. Όσω δ’ άλόγως 
καί άποτόμως καί άν διευθύνωνται αί προσβολα'ι 
κατά τής ίεράς ήμών θρησκείας, ούχ’ ήττον 
άλγώδες άποβαίνει αύτή τό αίσθημα τής δυσθυ
μίας τό προκαλούμενον έκ τών απειθών αυτής 
τούτων τέκνων. Τίς δέ φίλος ών άληθώς καί 
λάτρις τής άληθείας, τής δικαιοσύνης καί τής 
άρετής δέν αισθάνεται βαρύ άλγος βλέπων ούτω 
καταφρονουμένην τήν μητέρα ήμών Έκκλη
σίαν, καί έλαττούμενον τόν Αριθμόν τών τέ
κνων αύτής; Τίς φειδόμενος τής σωτηρίας 
τών αύθαδών τούτων μελών τών συνδεομένων 
μεθ’ ήμών διά τών έθνικών καί θρησκευτικών 
δεσμών δέν έρευνα μετ’ άγωνιώδους συμπά
θειας, δπως ΐδη τί συμβαίνει μετ’ αύτών, καί 
δέν χαίρει μανθάνων δτι τέλεον δέν άπεσβέσθη, 
ούδ’ έξέλιπεν έκ μέν τής καρδίας αύτών τό εύ- 
σεβές Χριστιανικόν αίσθημα, έκ δέ τής διανοίας 
τό Χριστιανικόν φρόνημα, δπερ αύτοΐς κατά 
πάντα ωφέλιμον, εύεργετικόν καί σωτηριώδες έν 
παντί καιρω δύναται ν’ άποβή; Πρέπει ν’ άνε- 
χώμεθα καί άναισθητώμεν βλέποντες αύτήν ύπό 
τών ίδιων φίλων, τών ιδίων τέκνων, έγκατα- 
λειπομένην, περιυβριζομένην, ή καταπολεμου- 
μένην; Δι’ αύτής δέν καθίσταται ό άνθρωπος τέ- 
κνον θεοΰ κατά χάριν; Τίς έτερος πλήν αύτής 
δύναται νά παράσχη τώ άνθρώπφ τοιαύτην έξαι- 
ρετικήν θέσιν, τοιαύτην υψηλήν τιμήν; Ούκ έστιν 
αύτη όρθώς καί καταλλήλως έξασκουμένη ή δί- 
δουσα τήν προσήκουσαν άξίαν τοΐς ήμετέροις έρ-

-ωΐ=; θύκ ^στιν ?σΖϋΡ“ ~Ροατάτρια τής άρε- 
τή?, ή άφθονωτάτη πηγή — 
ρίας, ή άΡίοτγ) «αρήγορο?
_εριπετείαις, καί έν αύτή έτι 
-οΰ θανάτου; Τοιαύτης δ’ ουυης 
λιτευώμεθα αύτήν καί φρονώμεν πι 
περί τίνος 
σημασίαν; 
τάς όψεις 
ταλαιπώρως άγωνίζονται 
ταορίψωσιν αύτήν έκ τή 
ή ΐσταται καί άναβιβάσωσιν είι 
τήν δεισιδαιμονίαν καί τήν άπ 
ματα

πηγή πάσης πολιτικής εύημε- 
:οΐς παθήμασι καί 
τή τελευταία ώρα 

ουσης πρέπει νά πο- 
:ερί αύτής ώς 

Αμφιβόλου ύποθέσεως έχούσης ευτελή 
Πρέπει ν’ άποστρέφωμεν έξ 
ήμών οσάκις

•9

θ’

αυτής 
Ακούομε·? δτι τινες 

δπως Απωθοΰντες κα- 
ύψηλής περιωπής έν 

ς τήν θέσιν αύτής 
:ιστίαν, τά γεννή- 

--1 ταΰτα πυρεσσούσης φαντασίας; Πρέπει νά 
υ,ένωμεν Αδιάφοροι καί ψυχροί πρός πάσαν τού
των κατά τής θρησκείας ένέργειαν καί προσ
βολήν, τήν προερχομένην ώς γνωστόν έκ πολλών 
U.5V άλλων αιτιών, πρό πάντων δμως έξ Ασαφούς 
καί συγκεχημένης μελέτης καί νοσηράς διανοίας; 
Πρέπει νά διατελώμεν έν ναρκώδει άδρανεία 
καί καθιστώμεν εαυτούς υπόπτους ούτως ώσ- 
ανεί έμέλλομεν νά παραιτηθώμεν τά ιερά αύ
τής έντάλματα, καί άπολέσωμεν πάν το έξ αύτής 
παρεχόμενον ήμΐν κληρονομικόν δικαίωμα; Ούχί! 
Τοιαύτη καταστάσις, τοιαύτη άλλοίωσις πνευμά
των ήθελεν είσθαι λυπηρότατον άληθώς διά τήν 
Ελλάδα σύμπτωμα, άπαίσιο; οιωνός. Δέον λοι
πόν νά έγρηγορώμεν καί άγωνιζώμεθα ήθικοΐς 
δπλοις κατά παντός σκοποΰντος είς τήν προσβολήν 
τής ίεράς ήμών Θρησκείας. “ Εαν δέ έν παντί έτέρω 
καιρω ή άπό κοινού ένέργεια τών λογιωτέρων 
μελών τοΰ κλήρου προς άποσόβησιν έκ τής χώ
ρας ήμών τοιούτων ολέθριων καί λαοφθόρων 
ιδεών, καί πρός διάδοσιν τών ιερών τοΰ Εύαγ
γελίου Αρχών έθεώρηθη πάντοτε εύπρόσδεκτος 
καί κατά πάντα λυσιτελής, πολλώ δέ μάλλον 
καθίσταται αύτη Αναγκαία σήμερον, δτε τό 
πνεύμα τοΰ αίώνος φέρει ήμάς ταχεΐ τώ βήματι 
είς Ασέβειαν καί διαφθοράν.

Ούδέν άληθώς πράγμα έπιδρα έπί τών άν
θρώπων τόσον άφανώς μέν καί ήρέμως, άλλ’ δ
μως ίσχυρώς καί στερρώς, δσον τό δεσπόζον 
πνεύμα μιάς τίνος έποχής, χαρακτηριζομένης έν 
ίδίοις συμβεβηκόσι, καθ’ δσον τό Ανθρώπινον 
πνεύμα φανεροί έν διαφόροις καιροΐς τάς δια
φόρους τάσεις αύτού. "Οτι δ’ έν πάση τοιαύτη 
έποχή, έν παντί τοιούτω αίώνι έκδηλοΰνται τά
σεις, προβάλλονται θεωρίαι, επιδιώκονται σκοποί, 
έστι τοΐς πάσι σχεδόν γνωστόν. Πάνυ δ’ όρθώς 
τήν δύναμιν τήν ώθοΰσαν είς έκδήλωσιν τούτων 
καλοΰμεν πνεύμα τής έποχής, ή τού αίώνος. 
"Εστι δ’ ή δύναμις αύτη Αόρατος, διό καί άοράτως 
έπιδρώσα καί έμπνέουσα ιδίας τάσεις 
θεωρίας έπιθέτει αύτοΐς τήν 
ί * *οι ης π 
θιστώσης ούτως οίονεί 
ενεργούν καί αύτοτελές ύπαρχον, 
μέγα έστιν άληθώς τή κοινωνία 
τόν αιώνα εκείνον, καθ’ δν 
θεωρίαι έλεγχόμεναι φανώσιν 
καί δρθαί, αί έκδηλωθεΐσαι 
εύγενεΐς, καί οί έπιδιωκόμενοι 
προσφυείς τώ ήθικώ τοΰ Ανθρώπου καταρτισμώ. 
Τότε τό πνεΰμα το έπικρατούν τοΰ αίώνος τού
του καλείται Αγαθόν. Καί δύναται παραβλη- 
θήναι πρός τήν λεπτήν έκείνην αύραν τήν άνω
θεν κατερχομένην, τήν ζωογονούσαν καί καθω- 
ραΐζουσαν τήν δλην φύσιν. Ώς δ’ αύτη πάν τό 
έν τή φύσει ζωογονεί καί τρέφει, ούτω καί τό 
πνεΰμα έποχής τίνος έπιδρών έπί τής άνθρω
πότητος εύεργετικώς παρέχει αύτή άφορμάς, ινα 
σεμνύνηται έπί τή ένδείξει ένδοξων έργων καί 
πράξεων εύγενών. ’Ατύχημα δέ δεινόν, έάν τό 
έπικρατούν πνεΰμα έστι διεφθαρμένον, καθ’ δ 
έσφαλμέναι θεωρίαι ώς δρθαί έκλαμβάνονται,

.. ----------- ,------ς, δόξας καί
έπιθέτει αύτοΐς τήν ιδίαν σφραγίδα, 

ιστοΰται τό έπ’ αύτών κύρος αύτής, κα- 
Γ(ς ούτως οίονεί τόν αιώνα ώς τι ζών 

Εύτύχημα 
τή ζώση κατά 

αί προοληθεΐσαι 
δτι είσί λογικαι 

τάσεις ίεραί καί 
σκοποί δσιοι καί

δικαίου ώς 
καί έν 

τά 
τοΰ

τήν έπί-

άδικοι πράξεις τήν σφραγίδα τοΰ 
μεγαλοπρεπές ένδυμα περιβάλλονται, 
γένει ή τών άνθοώπων ένέργεια χωρεΐ έπί 
πράγματα άστόχως, ώς άπάγουσα αυτούς 
ηθικού αύτών σκοπού, καί κωλύουσα 
τευξιν τοΰ ύψίστου έν αύτώ σημείου.

(Έπεται τά τέλος.)

Η ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ.

^ΟΙΝΗ γνώμη λέγεται ή έν τή κονωνία 
κοινή τών πνευμάτων ομοφωνία περί/fl8® . , . - ο ·

τήν κρισιν καί εκτίμησιν τών άνθρωπι- 
νων πράξεων.

Τό κράτος τής κοινής γνώμης είναι εύρύτα- 
τον καί ή δύναμις αύτής ίσχυροτάτη. Αύτη 
κατά τόν D’Alembert διέπει τόν κόσμον "L’opi
nion gouverne le monde”, καί ύπό τοΰ ΙΙασχάλ 
καλείται βασίλισσα τοΰ κόσμου· "L’opinion est 
comme la reine du monde”.

Μή άρκουμένη είς τά ουσιώδη καί άληθώς 
τήν κοινωνίαν διαφέροντα, έπεκτείνει τό κράτος 
αύτής καί έπ’ αύτά έτι τά επουσιώδη καί δλως 
Αδιάφορα. "Εκαστος οφείλει νά ένδύηται, νά 
κάθηται, νά τρώγη κ. τ. τ. ώς αύτη ώρισεν. 
Ούαί δέ τώ τολμώντι ν’ άποσείση τον ζυγόν 
αύτής! Ό τοιοΰτος, έάν μή τι άλλο, θά έγί- 
νετο τοΐς πάσι καταγέλαστος. Κατά ταΰτα ή 
κοινή γνώμη δυνατόν νά θεωρηθή ώς ό τύραννος 
τής άνθρωπότητος.

Ή κοινή γνώμη έπεμβαίνουσα είς τά τής 
πολιτείας έπιβάλλει πολλάκις τήν θέλησίν της 
είς τους κυβερνώντας, οιτινες χαριζόμενοι ένίοτε 
είς αύτήν καί είς τό θέλημα αύτής ύπείκοντες 
ώθοΰσιν έστιν δτε τό Κράτος κατά κρημνών. 
Προβαίνουσα καί έτι προσωτέρω Αναμιγνύεται 
είς ζητήματα πάντη Ανώτερα τών δυνάμεών της 
διά τά θρησκευτικά καί επιστημονικά, ύπολαμ- 
βάνουσα δέ καθήκον αύτής ιερόν τήν υπερασπι- 
σιν τών καθεστώτων εγείρει πόλεμον κατά τών 
νεωτεριζόντων. Έντεΰθεν δέ οί θρησκευτικοί 
καί έπιστημονικοί πόλεμοι οί κατασπαράξαντες 
πολλάκις τάς κοινωνίας. Καί είναι μεν άληθες 
δτι έν τοΐς τοιούτοις ύπ’ ούδενός ελκεται ίδιο- 
τελοΰς σκοποΰ, πλήν άλλ’ δμως άπατάται, τοΰτο 
μέν ώς έπιλαμβανομένη ζητημάτων άλλοτρίων 
τής ιδίας αύτής άρμοδιότητος, τοΰτο δε ως 
έπηρεαζομένη ύπο τών προ αιώνων έπικρατου- 
σών προλήψεων. Όθεν κατά ταΰτα ή κοινή 
γνώμη είναι δύναμις άληθώς λίαν έπικίνδυνος.

ΊΙ κοινή γνώμη είναι ορθή ή σφαλερά κατά 
τόν βαθμόν τής πνευματικής, ήθικής καί πολι
τικής άναπτύξεως τής κοινωνίας, καί ιδίως τών 
ήγετών αύτής. Πλήν, καίπερ σφαλλομένη έν 
πολλοΐς διά τούς προμνημονευθέντας λόγους, 
ούδαμώς σχεδόν σφάλλεται περί τήν κρίσιν καί 
έκτίμησιν τών 
άγαθοΰ καί τοΰ 
άνθρωπον· διά 
σκει κάλλιστα 
περί τής ήθικότητος ή μή τών γενομένων πρά
ξεων. Ενδέχεται νά σφάλλη ένίοτε περί τήν 
έκτίμησιν τών προσώπων, ούχί δμως και τών 
πραγμάτων. Άπ’ αύτής τής έπόψεως θεωρου- 
μένη ή κοινή γνώμη κέκτηται πολύ τό αγαθόν 
καί ωφέλιμον.

Ή κοινή γνώμη σκανδαλιζομένη έπί τή θέα 
ή τώ άκούσματι τοΰ έγκλήματος, έξεγείρεται 
αύστηρά καί άμείλικτος κατά τοΰ αύτουργοΰ, 
καταδικάζοοσα αύτόν διά τοΰ στιγματισμοΰ καί 
τής άποστροφής, μή περιοριζομένη δε έπί τών 
κακιών έκείνων, άσπερ ό νόμος προεΐδεν, έπι- 

καθαρώς ηθικών. 'Η ιδέα τοΰ 
κακού είναι έμφυτος είς πάντα 

τοΰτο καί ή κοινή γνώμη γινώ- 
νά κρίνη καί ν’ άποφαίνηται

βάλλει τήν ηθικήν αύτής ποινήν καί είς αύτάς 
τάς κακίας, περί ών ή νομοθεσία τών έθνών 
ούδεμίαν έλαβε πρόνοιαν. Ούδείς ύπάρχει νόμος 
κατά τοΰ υπερήφανου, τοΰ Αλαζόνος, τοΰ άγνώ- 
μονος, τοΰ φιλαργύρου, τοΰ πλεονέκτου, τοΰ άνε- 
λεήμονος, τοΰ μή τηροΰντος τόν λόγον του κ. λ., 
ή κοινή δμως γνώμη τήν έλλειψιν τής νομοθε
σίας άναπληροΰσα τιμωρεί καί τους υπό τοιού
των παθών κατεχομένους διά τών ιδίων αύτής 
ήθικών ποινών, αΐτινες πολλάκις αποβαίνουσι . 
βαρύτεραι καί αύτών τών υλικών, τών ύπό τών 
νόμων όριζομένων.

Πολλάκις τά δικαστήρια έλλείψει ικανών 
Αποδείξεων άπολύουσι τους εγκληματίας· ούδείς 
δμως τών τοιούτων έκφεύγει τό κράτος τής κοι
νής γνώμης, ήτις Αδιαφορούσα περί τους τύπους 
δικάζει καί άποφαίνεται κατά συνείδησιν· "Les 
"coupables, λέγει ό Condillac, ne sauraient 
"se soustraire ιϊ tout cliatiment; ils sont punis 
"par le jugement que le public porte de leur 
"conduite; ainsi l’opinion est une loi qui 
"statue sur les actions dont la loi civile ne 
"prend pas connaissance.”

Ίί κοινή γνώμη δέν είναι μόνον αδέκαστος 
τών κακιών κριτής καί αύστηρός αύτών τιμωρός · 
είναι συγχρόνως καί ισχυρός κατά τών παρεκτρο
πών χαλινός. Ιίόσοι, καί έν αύτή έτι τή όρμή 
τοΰ πάθους, δέν Αναχαιτίζονται ύπό τοΰ φόβου 
τής κοινής γνώμης! Μόνον ό άπολέσας πάν 
αίσθημα αίδοΰς καί ό παντάπασι κεκαυτηρια- 
σμένην έχων τήν συνείδησιν δύναται νά περι- 
φρονή τήν κοινήν γνώμην.

Καί έτερον ούχ’ ήττον ωφέλιμον προσόν 
κέκτηται ή κοινή γνώμη, έχει δήλον δτι τήν 
δύναμιν τοΰ παρορμοΰν τον άνθρωπον είς τό 
Αγαθόν διά τής πρός τους έναρέτους καί εύερ- 
γετικούς έπιδεικνυομένης κοινής Αγάπης καί ύπο- 
λήψεως καί τών δημοσία άπονεμομένων αύτοΐς 
τιμών.

ΊΙ κοινή γνώμη λοιπόν, καίπερ ύποκειμένη 
είς λάθη ώς πάντα τά Ανθρώπινα, είναι άξια 
σεβασμού παρά πάσι τοΐς εύ φρονοΰσι, καί ό 
ταύτην αίδούμενος άπό πολλών Απαλλάσσεται 
κακών. Κ.

Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΑΛΕΞΙΟΣ.
Ιστορικόν διήγημα 

ύπδ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΥ.

(Συνέχεια.)

υ£
μέσφ τής γενικής σιωπής προσήλθε 

g Ffsl νεαΡθ’ Ιππότης, ό κόμης Κουση, καί 
άπήντησεν ώς έξής είς τήν προσφώ- 

νησιν τοΰ μαρκησίου·
— Σεβαστέ άναξ! Γενναίε στρατάρχα! Καί 

ύμεΐς πάντες οί όπαδοί αύτοΰ! Ακούσατε τήν 
άπάντησιν ήμών. Οί λόγοι τοΰ εύγενοΰς μαρ
κησίου τής Μομφεράτης βαθέως συνεκίνησαν 
ήμάς. Μόνον αί καρδίαι, αΐτινες αισθάνονται, 
συγκινοΰνται. Φοβούμενοι μή ματαιωθή ή πρός 
τούς Αγίους Τόπους έκστρατεία ήμών έχωρί- 
σθημεν καί διεφωνήσαμεν πρός ύμάς. Ότε έζώ- 
σθημεν τό ξίφος τοΰτο, δτε έκοσμήσαμεν τό στή
θος ήμών διά τοΰ συμβόλου τούτου τής σωτη
ρίας, τό σύνθημά μας ήτο- "Είς τήν Παλαι
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στίνην!” ‘Η Παλαιστίνη ήτο τό μόνον τέρμα 
ήμών. "Οτε δε ύμεΐς έπροτείνετε νά λάβωμεν 
τήν εις Κωνσταντινούπολιν άγουσαν, ένομίσαμεν 
δτι σκοπεύετε ν’ άποτρέψητε ήμάς άπό τού σκο
πού ήμών. "Ηδη δμως έννοούμεν μετ’ άκρας 
ψυχικής άγαλλιάσεω; δτι ήπατήθημεν. Ύμεΐς 
εμμένετε πιστοί εις τόν δρκον σας. Δότε ήμϊν 
τήν ύπόσχεσιν δτι κατά τήν ήμέραν τού·’Αρχαγ
γέλου Μιχαήλ τά πλοία θέλουσιν είσθαι έτοιμα, 
δι’ ών Οέλομεν μεταβή είς Συρίαν. ΊΙ ύπό- 
σχεσις αυτή θέλει επισφραγίσει τήν άρχαιαν 
ήμών φιλίαν. 'Ορίσατε τήν ήμέραν, ήν σάς ύπε- 
δείξαμεν ώς ήμέραν τού απόπλου ήμών είς τήν 
Παλαιστίνην, καί ημείς σάς ύποσχόμεθα νά 
τείνωμεν ύμΐν αμέσως τήν χεΐρα τής συνδιαλ- 
λαγής!

— Ύποσχόμεθα τούτο, ανέκραξαν ταύτοχρό- 
νως ό Βονιφάτιος καί ό ’Αλέξιος.

— Τό ύποσχόμεθα! έπανέλαοον οί ίππόται, 
οί άποτελούντες τήν συνοδείαν τών δύο αρχη
γών.

— Καί ήδη ας έπανέλθωμεν είς τό κοινόν 
ήμών στρατόπεδον! είπεν ό Βονιφάτιος υψών τό 
άπαστράπτον αύτού ξίφος.

Έν ζωηραΐς καί παρατεταμέναις έπευφημίαις 
διήλθεν ό στρατός τήν στενήν κοιλάδα καί διηυ- 
θύνθη πρός τό στρατόπεδον, δπερ πρό τινων 
μόνον ώρών είχεν έγκαταλείψει.

Ό ήλιος έδυεν οτε οι όπλΐται άφίχθησαν 
είς τό εγκαταλελειμμένον στρατόπεδον. Νέα 
ήρξατο έκεϊ κίνησις καί ζωή · αί σκηνα'ι έκοσμή- 
θησαν πάλιν διά ποικιλοχρόων σημαιών καί δ 
μαρκήσιος τής Μομφεράτης καί ό ’Αλέξιος άπέ- 
θεσαν τά πένθιμα αύτών ένδύματα. ' Η όμόνοια, 
ή παρήγορος θεότης, ήρατο νίκην λαμπράν! 
Μόλις δέ έξήπλωσεν ή νύς τόν σκοτεινόν αύτής 
μανδύαν έπί τής γής, άπήστραψε τό στρατόπε
δον έν φανοϊς καί κεχρωματισμέναις λυχνίαις, 
καί ή γενική χαρά έξεφράζετο διά ασμάτων καί 
εύθύμων χορών.
. Πρό τής πολυτελούς σκηνής του έκάθητο ό 

"Ελλην βασιλόπαις μετά τού μαρκησίου τής 
Μομφεράτης καί παρετήρει μετά συγκινήσεως 
τήν έορτήν. Ίό βλέμμα τού μαρκησίου, συνει- 
θισμένον είς τοιαύτας σκηνάς, ένεθάρρυνε τούς 
χορεύοντας καί αδοντας όπλίτας- άλλ’ ό ’Αλέ
ξιος ήτο νέος καί άπειρος άκόμη καί έβλεπε τά 
πάντα μέ δφθαλμούς άπορούντας.

— Δέν νομίζεις, πρίγκηψ, τω είπεν ό Βονι
φάτιος, δτι οί σοβαροί ούτοι όπλΐται έγένοντο 
αίφνης απερίσκεπτα καί άδάμαστα παιδία;

— ’Απορώ, πράγματι, άπήντησεν ό ’Αλέξιος, 
πώς στρατιώται δύνανται νά αίσθάνωνται τοσαύ- 
την πρός τάς διασκεδάσεις χαράν. Ύπέθετον 
πάντοτε, δτι τό στρατιωτικόν έπάγγελμα καθι
στά τούς άνδρας σοβαρούς καί μελαγχολικούς.

— Δέν θά ήπόρεις βεβαίως, παρετήρησεν ό 
μαρκήσιος, άν έγίνωσκες πόσον αθώα καί άγνή 
είναι ή καρδία τών άνδρών τούτων, ούς ή στρα
τιωτική στολή καί ό άτρόμητος δφθαλμούς σοί 
πνριστάνουσι τόσον σοβαρούς καί πολεμικούς. 
' Ακουσόν με, πρίγκηψ. Έκλήθης νά βασιλεόσης 
ποτέ έπί πολλών λαών θ’ άνέλθης έπί θρόνου, 
δν χιλιάδες ανθρώπων θά περιστοιχίσωσι· θά 
ΐδης τήν κολακείαν έρπουσαν πρό τών ποδών 
σου καί τήν πίστιν καί άφοσίωσιν ίσταμένην 
σοβαράν καί άξιοπρεπή ένώπιον σου · θά έχης 
άνάγκην μεγάλης ίκανότητος καί τέχνης, δπως 
διοίκησης τό κράτος σου. — 'Η σκηνή αΰτη, 
ήν βλέπεις σήμερον ένώπιόν σου, έστω σοί μά
θημα διδακτικόν. Γίνωσκε, ’Αλέξιε, καί πίστευ- 
σόν μοι· πολλάκις ύπό τόν πενιχρώτερον καί 
άσημότερον χιτώνα πάλλει ή εύγενεστέρα καί 
πιστοτέρα καρδία. "Ω! μή πιστεύεις, δτι τό 
περίχρυσον ένδυμα καί οί κολακευτικοί λόγοι 

έπί τών χειλέων άντιπροσωπεύουσι καί τά εύγε- 
νέστερα τής καρδίας αισθήματα· μή πιστεύεις, 
δτι ό αύλικός, ό συστρέφων τό στόμα του εις 
μειδίαμα, δί ού καθ’ έκάστην πρωίαν ύποδέχε- 
ται τήν έμφάνισιν τοΰ ήγεμόνος του καί προ
λαμβάνει καί τάς έλαχίστας έπιθυμίας του, δτι 
ό αύλικός ούτος ό ευνοούμενος σέ άγαπα καί 
δτι είναι έτοιμος είς πάσαν ύπέρ σοΰ θυσίαν. 
"Οχι, ’Αλέξιε, ό κόλαξ εκείνος ό χαμερπής δέν 
έχει πρό όφθαλμών του ή τό ίδιον αύτού συμ
φέρον· ό άνθρωπος έκεΐνος θά σέ έγκαταλείψη 
άμα έννοήση δτι ή λάμψις τού θρόνου σου άρ- 
χεται έπισκιαζομένη ή δτι το σκήπτρον κλονεϊ- 
ται δλίγον είς τάς χεΐράς σου. Θά στραφή 
πρός τόν άνατέλλοντα ήλιον καί θά στρέψη 
βλέμμα χλευασμού καί περιφρονήσεως προς τόν 
δύοντα. Ζητείς άληθή πίστιν καί ειλικρί
νειαν; Θέλεις νά εύρη; καρδίαν καθαράν καί 
άδιάφθορον. Ζήτησον αύτήν έν μέσω τών απλοϊ
κών τούτων καί άπαιδεύτων οπλιτών, ούς έν 
μόνον τών χειλέων σου μειδίαμα αρκεί νά έν- 
θουσιάση. Θέλεις νά αρχής άγαπώμενος καί 
εύδαίμων; Θέλεις νά ήσαι πράγματι πατήρ τών 
λαών σου; Κάτελθε είς τά κατώτερα στρώματα 
τού λαού- έκεϊ θά εΰρης τά άδολα αισθήματα, 
τήν αληθή άφοσίωσιν έκεϊ θά εΰρης δ,τι ήγε- 
μών τόσον σπανίως εύρίσκει, τήν άληθή πίστιν. 
"Οταν ό απλούς τού λαού άνήρ θά σοί άποτείνη 
τόν λόγον δταν θ’ άκούσης έκ τού στόματός του 
τήν προσφώνησιν- Βασιλεύ! γίνωσκε δτι ή λέξις 
αΰτη τω απορρέει κατ’ εύθεϊαν έκ τής καρδίας. 
"Οτε δέ ό κόλαξ αύλικός σου, γονυπετών ένώ
πιόν σου, σοί εϊπη- Τρισένδοξε αύτοκράτωρ! 
Γενναίε κύριε καί αρχών! ήξευρε, δτι αί πομ
πώδεις αύται προσφωνήσεις άπεροέουσι μόνον έκ 
τών χειλέων, ούχί δέ καί έκ τής καρδίας!

Έν σιωπή ήκουσεν ό βασιλόπαις τούς λόγους 
τού φίλου καί συμμάχου του, καί ό δφθαλμός του 
ήτο άκόμη προσκεκολημμένος έπί τών χειλέων 
τού μαρκησίου, άφ’ ού ούτος είχε καταπαύσει 
τόν λόγον. '0 ’Αλέξιος ήτο νέος, άλλά τό 
πνεΰμά του ήτο ήδη ώριμον διά τοιαύτην διδα
σκαλίαν ή καρδία του είχεν έννοήσει τήν σημα
σίαν τών λόγων τοΰ διδασκάλου του. 'Η φαν
τασία του τόν μετέφερεν είς τό άπομεμακρυσμένον 
μέλλον· έβλεπεν εαυτόν έτοιμον ήδη νά έφαρ- 
μώση τά σο»ά ταύτα διδάγματα. Ό ’Αλέξιος 
είχε κάμει τό πρώτον βήμά του είς τήν δύσκολον 
τέχνην τοΰ κυβερνάν καί βασιλεύειν. —

Ήτο ή τελευταία ημέρα τοΰ μηνός Μαΐου. 
Μετά τάς έορτάς τής Πεντηκοστής, ας έν εύθυ- 
μία διήλθεν ό έν Κέρκυρα συγκεντρωμένος στρα
τός, τύ στρατόπεδον ήρθη, καί οί Σταυροφόροι 
έπιβιβασθέντες είς τά πλοΐα έπερίμενον τό ση- 
μεΐον τού άπόπλου. Έπί τού καταστρώματος 
ένός τών μεγαλειτέρων πλοίων ΐστατο ό μαρκή
σιος τής Μομφεράτης έπιτηρών τάς τελευταίας 
τού άπόπλου παρασκευάς. Έπί τής παραλίας 
ΐσταντο έν πεπυκνωμένοις όμίλοις οί Κερκυραΐοι, 
δπως ϊδωσιν άναχωροΰντα; τούς ξένους, ούς έπί 
τρεις δλας εβδομάδας είχον φιλοξενήσει1 περί 
τά πλοΐα έπλεον μικραί λέμβοι, έν αίς φιλο
χρήματοι έμποροι είχον συσσωρεύσει τά έλκυ- 
στικώτερα προϊόντα τής χώρας των, καί τά 
βλέμματα τών άναχωρούντων οπλιτών προση- 
λώντο μετά πόθου έπί τών χρυσών πορτοκαλλίων 
καί έπί τών ποικολοχρόων άνθέων, ατινα τοΐς 
προσεφέροντο είς αγοράν. Οί Σταυροφόροι άπε- 
χαιρέτιζον τόν ώραΐον τοΰ άδριατικού κόλπου 
μαργαρίτην, τήν νήσον έκείνην, έν ή εύδαίμονας 
διήλθον ώρας καί έν ή είχε συνομολογηθή ό 
σύνδεσμος τής συνδιαλλαγής.

Μεγάλη σημαία, άναπετασθεΐσα έπί τοΰ ίστοΰ 
τού πλοίου, έν ω εύρίσκετο ό μαρκήσιος τής 
Μομφεράτης, έδωκε τό σημεΐον τοΰ άπόπλου, 

και τά πεντακόσια πλοΐα, τά άποτελοΰντα τόν 
στόλον, ήρξαντο κινούμενα ήσύχως ώς ωθούμενα 
ύπο άοράτου χειρός. Αεπτή πρωινή αύρα έπλή- 
ρου τά λευκά ιστία· ό ήλιος, καθαρό: έν άνε- 
φέλιρ στίλβων ούρανω, έρριπτε τάς άκτΐνάς του 
έπί τών περικεφαλαιών καί τών δπλων τών 
Σταυροφόρων. Αί ασπίδες ήσαν τοποθετημένα·, 
κατά σειράν έπί τοΰ καταστρώματος καί έφαί- 
νοντο χρυσαΐ έπάλξεις φρουρίου. Είς τήν παρα
λίαν άντήχουν αί πολεμικοί σάλπιγγες, άποχαι- 
ρετίζουσαι τά άποπλέοντα σκάφη, έφ’ ών εύρί- 
σκοντο οι εύγενέστεροι καί άνδρειότεροι τών 
ιπποτών.

0 πλους ήρξατο ύπό τούς αίαιωτέρους οιω
νούς· οι Σταυροφόροι έβλεπαν διερχομένας ένώ
πιον τών βλεμμάτων των τάς μαγευτικός παρα
λίας, τά ύψώματα καί τάς καταφύτους κοιλάδα:, 
αιτινες καθιστώσι τάς νήσους τού Ίονίου πελά- 
γους άληθή κήπον. Καί πρώτον μέν ένεφανίσθη 
ή σκοτεινή άκτή τής Κεφαλληνίας· είτα έξήλθεν, 
ώ; άναδυομένη έκ τής θαλάσσης ’Αφροδίτη, ή 
Ζάκυνθος, "τό άνθος τής ’Ανατολής”, ήν οί έπί 
τών πλοίων ευρισκόμενοι Βενετοί έχαιρέτισαν 
διά ζωηρών έπευφημιών. Καί ό πλοΰς έξηκο- 
λούθει πρός άνατολάς. Μετά τινας ημέρας 
έφάνησαν αί κορυφαί τών δρέων τής Πελοπον- 
νήσου καί μακοόθεν έν ομίχλη είσέτι τετυλιγ- 
μένη ή μεσημβρινωτέρα άκρα τής Ελλάδος, το 
φρικώδες Ταίναρον άκρωτήριον. Πρώτον ήδη 
έβλεπον οί Σταυροφόροι τήν θυελλώδη έκείνην 
άκραν, καί ή καρδία τών τολμηροτήρων έπαλλεν. 
Αύτό λοιπόν είναι το φοβερόν άκρωτήριον τών 
τρικυμιών, ό βωμός, έφ’ ού τοσαΰται ήδη άν- 
θρώπινοι θυσίαι προσηνέχθησαν τω θεω τής 
θαλάσσης; Αύτή λοιπόν είναι ή έπικίνδυνος 
άκρα, ό φύλαξ ούτος τής Μεσογείου, δστις διά 
τών απειλητικών αύτού όφθαλμών έπιτηρεΐ τήν 
έκτεταμένην θάλασσαν; Αύτδς είναι ό άπόκρη- 
μνος βράχος, περί τόν όποιον μαίνονται τά άγρια 
στοιχεία καί δστις παρατηρεί τήν φρικώδη πά
λην άκίνητος, ώς νά περιεφρόνει τήν άνίσχυρον 
αύτών μανίαν, άδιάφορος ώς γίγας ένώπιον αδυ
νάτου, δστις έν τή έξάψει τής δργής του αφρίζει 
καί λύσσα; Ναί, τοΰτο είναι τό πολυθρύλλητον 
Ταίναρον!

Καί δμως πόσον ήρεμος καί γαληνιαία είναι 
σήμερον ή θάλασσα περί αύτό! Πώς μειδιώσι 
σήμερον τά έλαφρά κύματα, τά κατασπαζόμενα 
τρυφερώς τήν τρόπιδα τών πλοίων! Πώς περιΐ- 
πτανται σήμερον εύθύμως φωνάζοντα τά λευκά 
θαλάσσια πτηνά, παρακολουθοΰντα μετ’ αδηφάγου 
βλέμματος τά πλοΐα! Καί οί Σταυροφόροι 
ύψοΰσι τού; Οφθαλμούς πρός τούς άποτύμους καί 
γυμνού; έκείνους βράχους οΐτινε; υπήρξαν μάρ
τυρες τοσούτων καταστροφών, καί παρατηροΰσιν 
έπειτα τήν θάλασσαν, τήν άπέραντον καί κυα
νήν, ουσπιστοΰντες καί οίονεί άποροΰντες πώς 
είναι δυνατόν νά διαπλέωσιν ήσύχως σημεΐον 
τοσοΰτον έπικίνδυνον. Προαισθάνονται τόν αίσιον 
οιωνόν, δστις άπό τής ήρεμούσης θαλάσσης τοΐς 
προσμειδιά!

Ή νύξ έπελθούσα έπεσκίασε τέλος τήν μα
γευτικήν σκηνήν. Τήν έπιούσαν ό στόλος περί- 
κάμψας τό άκρωτήριον διηυθύνετο πρός τό ελλη
νικόν αρχιπέλαγος.

Αίφνης έπί τίνος τών πλοίων τής πρώτης 
μοίρας έφάνη μέλαινα σημαία. Ή μέλαινα 
σημαία είναι σημεΐον θανάτου. Είς τών άν- 
δρειοτέρων ιπποτών είχεν άποθάνει τήν παρελ- 
θούσαν νύκτα έν δλη τή άκμή τής νεότητάς του. 
'0 κόμης Κουσή, ό τής συνδιαλλαγής άγγελος, 
ύπέκυψεν είς δδυνηράν νόσον. ‘Ως άστραπή διε- 
δόθη ή θλιβερά αγγελία είς δλα τά πλοΐα- ό 
κόμης Κουσή ήτο τοΐς πάσιν αγαπητός, ού μόνον 
διά τδν εύγενή αύτοΰ χαρακτήρα άλλά καί διά

περί τό πλοΐον, έν ώ

-ήν άνδρίαν καί εύτολμίαν του. Ό αιφνίδιος 
καί πρόωρος αύτού θάνατος υπήρξε κτύπημα 
βαρύ δι’ δλους τούς Σταυροφόρους.

Ή θάλασσα έμελλε νά δεχθή μετ’ δλίγον 
τό άψυχον αύτοΰ σώμα- ή εύρεΐα, βαθεΐα θά
λασσα έμελλε νά καταστή ό τάφο; τοΰ άνδρείου 
ιππότου, τάφος άξιος τοιούτου άνδρός. Τά πλοΐα 
έσχημάτιζον εύρύν κύκλον 
έκειτο τό πτώμα τοΰ 
κόμητος Κουσή. "Εκειτο 
ούτος έπί τοΰ καταστρώ
ματος ένδεδυμένος τήν 
πολεμικήν αύτοΰ στο
λήν καί έπί τοΰ στήθους 
εχων τό έρυθροΰν σύμβο- 
λον τής σωτηρίας. Έφαί- 
νετο δτι έκοιματο, τόσον 
ήρεμον ήτο τό πρόσω
πόν του. Επι της α
σκεπούς αύτοΰ κεφαλής 
καί έπί τής ξανθής αύ
τοΰ κόμης έπαιζον αί 
τελευταΐαι άκτΐνες τοΰ 
δύοντος ήλιου.

’Ασκεπείς ΐσταντο οί 
άρχηγοί περί τό πτώμα, 
καί έν μέσω αύτών ό 
μαρκήσιος τής Μομφε
ράτης καί ο βασιλόπαις 
’Αλέξιος, δστις οέν ήδύ- 
νατο ν’ άποτρέψη τό 
βλέμμα του άπό τού ω
χρού έκείνου προσώπου 
έφ’ ού ό θάνατος είχεν 
έπιθέσει τήν σφραγίδά 
του. Έν δπλοις καί ά- 
οκεπεΐς περιισταντο καί 
οί λοιποί ίππόται.

Καί ο μαρκήσιος τής 
Μομφεράτης προσελθών 
είπε μετά φωνής τρε- 
μούσης έκ τής συγκινή- 
σεως·

— ’Ανδρείε Κουσή, 
σέ άπωλέσαμεν! Μάς 
έγκαταλείπεις, γενναίε 
συσστρατιώτα, καί απέρ
χεσαι πρός τόν θρόνον 
τοΰΎψίστου, δπως άναγ- 
γείλης δτι έμμένομεν 
πιστοί εις τόν δρκον ή
μών. "Απελθε, φίλων 
βέλτιστε! Περικυκλού- 
μεν σήμερον τό πτώμά 
σου καί σοί δίδομεν τόν 
τελευταΐον ασπασμόν. 'Ο 
θεός δέν ηύδόκησε ν’ ά- 
ποθάνης ένδόξως έπί τού 
πεδίου τής μάχης, ώς 
έμπρέπει είς πολεμιστήν. 
Νόσος σκληρά σέ άφήρ- 
πασε πριν ή άσπασθής 
τό ιερόν έκεϊνο έδαφος, πρός τό όποιον μεταβαί- 
νομεν. "Απελθε έν ειρήνη, γενναίε Κουσή! Ή 
μνήμη σου διαμένει αιώνια έν ταΐς καρδίαις ήμών!

Τό πτώμα έτέθη έπί σανίδος καί πάντες 
προσήλθον δπως άσπασθώσιν άπαξ έτι τά νεκρά 
έκεΐνα χείλη. Τά δμματα τών στρατιωτών 
έκείνων, ους ούδείς έφόβιζε κίνδυνος, έπληρώ- 
θησαν δακρύων έν βαθεΐα συγκινήσει ΐστατο 
σιωπηλός ό νεαρός βασιλόπαις.

Ή σανίς μετά τοΰ έπ’ αύτής πτώματος τίθε
ται έπί τού τοιχώματος τού πλοίου καί λαμ
βάνει τήν πρός τήν θάλασσαν διεύθυνσιν. Ιό 
νεκρόν πρόσωπον στρέφεται άπας έτι πρός τας 

τελευταίας τοΰ ήλιου άκτϊνας — Ή σανίς ώθεΐ- 
ται, καί μετά τοΰ νεκρού βυθίζεται εις την θά
λασσαν — άκριβώ; καθ’ ήν στιγμήν καί ό ήλιος 
γίνεται άφαντος έν τω όρίζοντι.

(Έπεται συνέχεια.)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΣΚΥΤΕΩΣ ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑι.

ΒΕΝΕΤΟΣ ΣΚΥΤΕΥΣ (ΕΜΒΑΛΩΜΑΤΑΣ).

τών εύφυεστέρων ζωγράφων τών 
καθ’ ήμάς ήμερών, δστις ιδίως τά ήθη 
καί έθιμα τοΰ λαού τής Βενετίας λίαν 

άπεικόνισεν, είναι ό 'Ολλανδός van 
Hannen, ω οφείλεται καί ή παρατεθειμένη εί
κών, ή παριστώσα πτωχικόν έργαστήριον σκυ- 
τέω; ή έμβαλωματά έν Βενετία. Ή παράστασις 
είναι πιστότατη καί πάντες οί τήν Βενετίαν έπι- 
σκεφθέντε; καί τάς διαφόρους τοΰ ζωηρού έκείνου 
λαού έργασίας παρατηρήσαντες θέλουσιν ομο
λογήσει δτι ή σκηνή είναι πράγματι ειλημμένη 

έκ τής φύσεως. Νεαρά κόρη τού λαού προσέρ
χεται είς τό έργαστήριον, δπως ζητήση τά πρός 
έπιδιόρθωσιν δοθέντα υποδήματά της. Ή φυ
σιογνωμία τής κόρης είναι καθαρώς βενετική, 
καί αύτή δέ ή στάσις της προδίδει τήν αφέλειαν 
έκείνην τοΰ λαού τής Βενετίας. '0 μικρός παΐς, 
τύπος καί ούτος έκφραστικώτατος, σπεύδει νά 
τελειώση τήν έργασίαν, ό δέ σκυτεύς, έν τώ 

έργαστηρίω καθήμενος, 
προσπαθεί νά πείση τήν 
κόρην δτι ύπελόγισε τήν 
δαπάνην διά τό εμβά- 
λωμα είς άκρον μετρίαν, 
δπερ δμως φαίνεται μή 
παραδεχομένη ή παραγ- 
γελιοδότις.

Τοΰ εύφυοΰς τούτου 
καλλιτέχνου, δστις δε
όντως έκτιμάται εν Εύ
ρώπη, θέλομεν δημοσι
εύσει προσεχώς καί έτέ
ραν εικόνα, παριστώσαν 
άλλην βενετικήν σκηνήν 
έκ τών συνήθων. Εϊ- 
ρήσθω ένταΰθα δτι ό 
ζωγράφος άγει ήδη τό 
42 έτος τής ήλικίας του 
καί δτι ή καλλιτεχνία 
άναμένει παρ’ αύτοΰ καί 
άλλα έργα, αντάξια τών 
ήδη έπεξεργασθέντων.

ΠΕΡΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΛΙΘΩΝ

ΚΑΙ

ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ.

Ύπό Χρ. Παπαδοπούλου.

Έν ταΐς τελευταίαις 
άνασκαφαΐς τής Σαλα- 
μΐνος, ώς έφθημεν εί- 
πόντες, εύρέθησαν με
ταξύ πολλών ιστορικών 
κειμηλίων τής γεραράς 
άρχαιότητος καί τινες 
δακτυλιόλιθοι μεγάλης 
ιστορικής σημασίας. Έπί 
μιας παρίσταται ό Διο
μήδης γυμνός καθήμενος 
έπί τετραγωνικού λίθου 
δίκην εδωλίου, πρός δε
ξιάν κρατεί τή δεξιά 
έκτεινομένη, έφ’ ής ά- 
πλούται τό ίμάτιον, τό 
Παλλάδιον, τή δ’ έτέρα 
στηριζομένη έπί τοΰ λί
θου, κρατεί όπισθεν τό 
άκρον τοΰ ίματίου· έμ
προσθεν αύτοΰ έπί κίονος 

είδώλιον "Ερωτος τοξότου, κάτωθι δέ πρό τοΰ 
κίονο; νεκρός έκτάδην κείμενος. Έπί έτέρου 
γέγλυπται ό 'Ερμής, δστις διά μέν τής δεξιάς 
χειρός κρατεί κηρύκειον καί διά τής έτέρας τής 
άριστεράς κρατεί στέφανον, δν τινα πρόκειται 
νά έπιθέση έπί τής κεφαλής στρατηγού τινός- 
ό δέ στεφανηφόρο; ούτος άνήρ φέρει στολήν 
στρατιωτικήν μετά τίνος έπενδύτου- αί γλυφαί 
είσιν ώραΐαι, καί, καθά ίστορικώς έστι γνωστόν, 
δτι έν Σαλαμϊνι καί Πάφω ύπήρχον τά δια- 
σημότερα έργαστήρια τοιούτων δακτυλιδογλυφών. 

Τούντεΰθεν ούν λαμβάνοντες ένδόσιμον έρ- 
χόμεθα διαλαβεΐν έν δλίγοις καί περί τής χρή-
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σεως του δακτυλίου. Τό φέρειν δακτύλιον έν 
Έλλάδι τδν έλεύθερον πολίτην καί μετά τους 
άρχαιοτάτους τούλάχιστον χρόνους εθεωρεΐτο 
έθος, διότι τό τοιοΰτον δέν έχρησίμευεν ώς 
κόσμημα, άλλ’ ώς σφραγίς. "Άγνωστόν έστι 
πότε παρά τοΐς "Ελλησιν ήρξατο τό έθος τοΰ 
φερειν δακτυλίους έν ταΐς χερσί. Περί τούτου 
λόγον ποιούμενος ό Πλίνιος λέγει, δτι ούδαμοΰ 
έν τοΐς όμηρικοΐς ποιήμασι γίνεται λόγος περί 
αύτών. Τό έθος δμως τοΰ φέρειν δακτυλίους 
εισήχθη έν Έλλάδι έξ ’Ασίας, ένθα ήν πάγκοινον. 
Επί Σόλωνο; φαίνεται, δτι ήσαν έν χρήσει αί 

σφραγίδες, διότι παρά τω Διογένει τφ Λαερτίφ 
άναφέρεται ό περί παραποιήσεως τών σφραγίδων 
νόμος άπαγορεύων τοΐς σφραγιδογλύπται; τήν 
διατήρησιν τοΰ τύπου τών σφραγίδων, ας έπώ- 
λουν. Οί δακτύλιοι περιείχαν έγγλύφους πολυ
τίμους λίθους και πιθανότερον φαίνεται, δτι τότε 
αί σφραγίδες έχαράττοντο μάλλον έπ’ αύτοΰ τοΰ 
μετάλλου τοΰ δακτυλίου, δπερ απαντάται πολ
λάκις είς τούς μεταγενεστέρους χρόνους. Καί 
παρ’ αύτω τώ ΙΙλάτωνι καί ’Αριστοφάνει άνα
φέρεται, δτι οί δακτύλιοι έφέροντο μάλλον ώς 
κοσμήματα', ή προς χρήσιν, καί πολλοί μή άρ- 
κούμενοι εις ένα καί μόνον έφερον δύο καί 
τρεις, ή καί πλείονας, τινες δέ μάλιστα μνη
μονεύονται κατακαλύπτοντες διά δακτυλίων τάς 
χεΐρας αύτών. Καί αί Έλληνίδες έφερον δακτυ
λίους, άλλά σπανιώτερον ή οί άνδρες, καί ώς 
φαίνεται, ήττον πολυτελείς, διότι άνεφέρονταί 
τινες έξ ήλέκτρου καί έξ έλέφαντος. Έν δέ τή 
Σπάρτη λέγει ό Πλίνιος δτι άείποτε έφερον σι
δηρού; δακτυλίους καί συνήθως εΐχον αύτούς έν 
τφ παραμέσα) δακτύλφ. Έκτος δέ τής Σπάρτης 
ούδαμοΰ τής Ελλάδος άναφέρεται δτι οί νόμοι 
άπηγόρευσαν τήν πολυτέλειαν τών δακτυλίων, 
ούδέ τύ φέρειν αύτούς χρυσούς περιωρίσθη ποτέ 
είς ιδιαιτέραν τάξιν τής κοινωνίας.

Έχρησίμευον δέ οι δακτύλιοι ή μάλλον αί 
έπ’ αύτών έπικεχαραγμέναι σφραγίδες, ώς παρ’ ή
μΐν, είς σφράγισιν έπιστολών, συμβολαίων κτλ., 
καί προσέτι οσάκις έμακρύνοντο οί άρχαΐοι έκ 
τών οικιών αύτών έσφράγιζον συνήθως τάς άπο- 
θήκας καί τά θησαυροφυλάκια αύτών προς ασφά
λειαν άπο τών κλεπτών, ή τών δούλων κυρίως. 
Οί δέ έπικεχαραγμένοι τύποι ήσαν παντοΐοι, ώς 
τοΰτο φαίνεται έκ τών πολυπληθών σωζομένων 
άρχαίων δακτυλιόλιθων. Καί έπί τινων μέν 
παρίσταντο εικόνες θεών ή μυθολογικά! ή έκ 
τών αύτών λατρείας σκηναί, έπί ετέρων δέ ει
κόνες προγόνων ή φίλων ή συμβολικαί τινες 
νύξεις έκ τής άληθοΰς ή μυθικής ιστορίας τής 
οικογένειας. Ό Πομπήϊος είχε δακτύλιον, έφ’ ου 
παρίσταντο τρία τρόπαια. Ό Αύγουστος είχε 
κατ’ άρχάς μέν ώς σφραγίδα τήν Σφίγγα, έπειτα 
δέ τήν προτομήν τοϋ Μεγ. ’Αλεξάνδρου, είτα 
δέ τήν εαυτού, δπερ έμιμήθησαν καί πολλοί 
τών διαδόχων αύτοΰ. Ή πρώτιστη τοΰ δακτυ
λίου άξια συνίστατο είς το πολύτιμον τής σφρα- 
γΐδος, ή μάλλον τής εργασίας αύτής. Τίν δέ 
ή σφραγίς συνήθως σαρδόνυξ λίθος, ού το ποι- 
κιλόχρουν παρεΐχεν τφ τεχνίτη άξιόλογον άφορ- 
μήν έπιτηδειοτάτων συνθέσεων. Οί νεότεροι έν 
τή ψηφογλυφίφ ούδέποτε παρήγαγόν τι άντάξιον 
τής άρχαίας τέχνης. Πολλάκις δέ είχε καί 
αύτός ό δακτύλιος καί ή σφενδόνη ή πυελίς 
(τύ μέρος έν ω ένετίθετο ή σφραγίς) άξιόλογον 
έργασίαν.

Πολλοί κενοδόξως φερόμενοι πρύς έπίδειξιν 
εφερον πολυτίμους δακτυλίους τήν έπιφάνειαν, 
άλλ’ έσωθεν κενούς, καί πλήρεις εύτελοΰς ύλης. 
'0 περιλάλητος δακτύλιος τοΰ τυράννου τής 
Σάμου ΓΙολυκράτους ήν χρυσόδετος, ή δέ σφρα
γίς, κατά τύν 'Ηρόδοτον, έκ σμαράγδου λίθου, τύ 
δέ έν αύτή γεγλυμμένον ήν λύρα.

Περί δέ τής χρήσεως τών δακτυλίων έπί τε 
τών άρχαίων καί νεωτέρων χρόνων καί έτι μάλ
λον έν’Ασία καί έν Έλλάδι ή έν'Ρώμη ύπήρ- 
χον πολλαί δεισιδαιμονία!· καί πολλοί έκερδο- 
σκόπουν πωλοΰντες μαγικούς δακτυλίους, προφυ- 
λαττοντας δήθεν άπύ ασθενειών, κινδύνων, καί 
μετά ταΰτα άπύ δαιμονικών έπηρειών. Τοιοΰτος 
ό Εύδαμος έν Άριστοφάνει, καί ό Φέρτατας παρά 
Άντιφάνει. Ησαν δέ οί τοιοΰτοι δακτύλιοι έξ 
ευτελούς ύλης, ώς έξάγεται έκ τής τιμής αύτών 
(μιάς δραχμής) εις τά δύο μνημονευθέντα παρα
δείγματα, καί έπεζητοΰντο κυρίως ύπύ τών 
χυδαίων καί τής κατωτέρας τάξεως τοΰ λαοΰ. 
Υπάρχουσι δέ καί τινες περίφημοι δακτύλιοι 

άναφερόμενοι ύπύ άρχαίων συγγραφέων, ώς μα
γικήν δύναμιν κεκτημένοι, οΐον ό δακτύλιος, δν 
ευρεν ό Γύγης έντύς τάφου, ό τής Χαρικλείας, 
καί ό σιδηροΰς τοΰ Εύκράτους.

Έξέστω ήμΐν είπεΐν δτι τύ έθος τής πωλή- 
σεως τοιούτων μαγικών δακτυλίων σιδηρών ή 
άργυρών ώς καί τής χρήσεως αύτών εϊδομεν 
διατηοούμενον έν Τριπόλει τής Βαρβαρίας, ώς 
καί έν δλη σχεδόν τή ’Αφρική. Έν αύτή ύπάρ
χουσι γυναίκες μάγισσαι άραβιστί καλούμενοι 
Σαχηρέ, αίτινες έξάσκοΰσι τύ έντιμον έπάγ- 
γελμα αύτών άδεώς καί άνενοχλήτως άπολαύ- 
ουσαι ούχ ήκιστα τιμής καί ύπολήψεω; καί 
κερδοσκοποΰσαι μεγάλως. Αί γυναίκες αύται 
κατασκευάζουσι διά τίνος μαγικής τέχνης καλου- 
μένους άραβ. ρέμλ, δακτύλια, ατινα δύνανται 
ινα έπενεργήσωσιν ούχί μόνον έπί τών ασθε
νειών καί κινδύνων, άλλά καί έπί τής άμώ- 
μου διαβιώσεως, ώς καί τής περί τής προσελ- 
κύσεως τοΰ έρωτος άλλων γυναικών. Οί πάντες 
δύνανται κατανοήσαι δτι αί τοιαΰται γυναίκες έν 
’Αφρική έχουσι μεγάλην πελατείαν, διότι προσ- 
πελάζουσιν αύταΐς πάσης τάξεως είς ήλικίας 
άνθρωποι.

Καί ταΰτα μέν έστωσαν έν μοίρα παρεκβα
τική είς συμπλήρωσιν τής περί δακτυλιόλιθων καί 
χρήσεως δακτυλίων μελέτης ήμών.

ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΦΛΩΡΟΣ,
ή

Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ.

Ύπό Θεοδώρου Γ. Όρψανίδου.

Δ.

Κόλασιν ά’δου έν φ^είς τοϋ στήθους τά βάθη ήβ,Οάνθη 
Ό Άντωνέλλης· έν ω ή αχρεία καί μαύρη ψυχή του 
Πρώτην έζήτει φοράν εϋσπλαγχνίαν είς πόδας αγγέλου· 
Ηλθεν ό Τΐτας ώχρός, καί μέ πρόσωπον φαϊνον δειλίαν 

*0 δέ μ’ ορμήν έγερθείς καί λαβών τόν συνήθη του 
τόνον ·

— “Ποια τά νέα λοιπόν, άνηρώτησε, πώς τόσος φόβος;’’
— “Έρχονται! — Πόσοι; — Πολλοί! — Άλλ’ έκεΐνος;—

Κ’ έκεΐνος μαζή των, 
“Φέρων καί άλλους ληστάς- μοί έφάνη δτ’ είδα τόν

Δήμον,
“"Οστις προχθές τόν Καδδήν συλλαβών, μ’ οπαδούς 

ούκ ολίγους,
“Έσφαξε δίκην κριού τόν Καδδήν καί ήμέτερον φίλον- 
“Είδα προσέτι, θαρρώ, τό πελώριον σώμα τοϋ Μάρκου· 
“Τούτον γνωρίζεις καί σύ, κ’ είς Δελφούς ενθυμείσαι, 

οπότε
“Σ’ ίβαλεν δλως γυμνόν είς τήν θέσιν τής πάλαι Πυθίας 
“‘Ώρας νά λέγης χρησμούς μέ τό ψύχος μηνός Δεκεμ

βρίου."
— “Τίτα μου, τρίξε εύθύς, έξασφάλισε θέσεις καί

πόλην,

‘•Δό; δε τά δπλα μου! δός καί πυρίτιο’ άφθόνως καί 
σφαίρας!

“Καί μή κτυπήση κανείς πριν κενώσω έγώ πυροβόλου.’’ 
Ταΰτα είπών έν ριπή καί ριγών ύπό φόβου καί 

λύσσης,
Κ’ έκ τής χειρός τήν ώχράν, ώς σελήνην, παρθένον 

άρπάσας
Εκλεια’ αύτήν ώς θηρίου έντός ασφαλούς δωματίου*
Ή δυστυχής! πρός τόν Πλάστην έν εύγλωττου ϋψωσε 

βλέμμα,
Οπου έξήστραπτ’ έλπις, έν ω έξω οι άλλοι προύχώρουυ*  

Ήρχουτο δέ ώς σκιαί οΐ άνδρεϊοι όπλΐται άψόφως, 
Ηρχοντ’ ώς κύνες κακοί, όταν οάκνωσι κρυφά καιρίως, 

"Ηρχοντ’ ώς λύκοι δρυμού, πριν όρμήσουν είς ποίμνην 
προβάτων■

Πέριξ δ’ έν φ όχυράς κατελάμβανον θέσεις πολέμου·
— “Μή πλησιάζης πολύ! φωνή είπεν ισχνή έκ τοϋ

Πύργου·
“ θΖι> δευ θέλω άπλοϋυ θύμα σφαίρας νά πέσης, ώ 

Φλώρε,
“θέλω νά δρέψω έγώ τόν άνθοϋντα τοϋ βίου σου στάχυν, 
“Βάπτων καί μέχρι λαβής, είς τά στέρνα σου δίστομον 

ξίφος.”
Τότε ό Φλώρο; λυσσών είπεν — “Άναυδρ’! αισχρέ! 

δολοφόνε!
“"Οστις άφόβως όρμάς κατ’ άοπλων κι’ αθώων παρ

θένων,
“βλέπω λαλεΐς εύγενώς, όταν κρύπτεσ όπίσω είς τείχη! 
“"Ομως τών λόγων, δειλέ, άν δεικνύης άνάλογον τόλμην 
“Τρίξε, ή 'Ρόδος ιδού! τό πεδίον ιδού! κ’ έγώ μόνος !” —

Λόγοι τοιοΰτοι έν ω άυτηλάσσουτο, πϋρ σμερδαλέον 
Έλαμψε μέγα κροτούν, καί ή λάμψι; του έπεμψε 

σφαίραν,
"Ητις συρίξασ' εύθύς, ματαιώθ' είς τοΰ Φλώρου τήν 

σπάθην.
— “Κρύπτω τήν σφαίραν αύτήν τής θανής σου πικρόν

άρραβώνα,
"Δόλων υιέ ‘Ενετέ,” άνεβόησεν αίφνης ό Φλώρος, 
Έχων τό βλέμμ’ αστραπήν καί βροντήν φοβεράν τήν 

φωνήν του.
Στρέψας δέ πέριξ — “’Εμπρός! τί προσμένετε, φίλοι 

εταίροι;
“θέλω άφεύκτως αύτόν τοΰ κακούργου τόν μέγιστον 

Πύργον,
“Πριν μάς ίδή ή αύγή, νά ίδώ έρειπίων σωρείαν."

Είπε, καί μόλις αύτός τόν πτερόεντα έπαυσε λόγον 
Πέριξ έσείσθη ή γή, κι’ άπό έκαστον θάμνον καί πέτραν 
Γλώσσα έςήλθε πυρός, τοΰ θανάτου πικρά αγγελία.

"Οταν κρυόεις βορράς νέφη μαύρα σωρεύη προσπνέων, 
Τάττων αύτά άντικρύ τών νεφών ύετίζοντος Νότου, 
Πάλη άνάπτει δεινή μεταξύ άδαμάστων στοιχείων, 
Βρέμουν βρονταί, σελαγοΰυ άστραπαί, κεραυνοί έπι- 

σκήπτουν,
Κι δλη ή φύσις είκών είν’ όλέθρου καί τρόμου καί 

φρίκης.
Πλήν φρικτοτέρα αύτής τής είκόνος ύπήρχεν ή μάχη, 

"Ητις άνήφθη· έκάστη βολή βροντερού πυροβόλου 
'θέριζε μίαν ζωήν, έθαυάτουεν ένα άνδρεΐον.
"Ηρχισ’ ό Δήμος σφοδρώς προχωρών νά προσβάλη τήν 

πύλην,
Κ’ έθραυ’ ό Μάρκος κτυπών τάς θυρίδας τοΰ Πύργου 

εύστόχως·
"Ως δε ταχύς άετός πανταχόθεν έπέτα ό Φλώρος, 
Δίδων σοφάς προσταγάς, νουθετών, παροτρύνουν κ’ ύ- 

βρίζων ·
Πϋρ έν τοσούτφ πυκνόν κ’ οί τοΰ Πύργου άντέταξαν 

άνδρες,
Καί τις οξεία φωνή διεκρίνετο μέσφ τών κρότων, 
Τάσσουσα δώρα πολλά, βλασφημοϋσα βαρβάρως συνάμα. 

Έβαλον ήδη μοχλούς είς τήν πύλην οί πέριξ τοΰ 
Δήμου ■

Κ’ ένδον ό Τΐτας ήκούσθη φωνήσας — “Κλονεΐται ή 
πύλη!”

"Οτε ταχύς ώς δορκάς ό κακός ‘Ενετός καταρρίπτει 
Λίθους μεγίστους, καί σφαίρας, καί μόλυβδον,‘κ’ έλαιον 

ζέον,
Κ’ έπεσον τότε νεκροί ούκ όλίγοι· άλλ’ δμως ό Δήμος 
Πνέων όργήν, καί πηδών ώς οίστρήλατος ταύρος τοΰ 

Αίμου,
Έκραξε· — “Δεύτε όμοΰ άς όρμήσωμεν τέκνα κινδύνου! 
“Είν’ έντροπή είς ήμάς ν’άπρακτώμεν ένώπιον θύρας, 
“Καί ό δειλός Ιταλός νά καγχάζη όπίσω έκείνης. ' 
“Λάβωμεν λίθους βαρείς καί συγχρόνως άς ρίψωμεν 

πάντες! ’’
Είπε, καί ώς έν ριπή έξηκόντισαν λίθους ογκώδεις, 

Δοΰπος δ’ ήγίρθη πολύς, καί ή πύλη μέ πάταγον μέγαν 
Ένδον κατέπεσ’ εύθύς· ίαχαί δέ μεγάλοι θριάμβου 
Τότε αντήχησαν πλήν, ώ ματαία χαρά! πύλη άλλη, 
Εσω τής πρώτης, τήν δίοδον έφραττεν έτι ώς τείχος.

"Ομως φραγμός στερεό; μία πύλη πρό; τόσους δέν 
ήτο!

Τούτο νοήσας καλώς καί τόν κίνδυνον άφευκτον βλέπων 
• 0 μοχθηρός ‘Ενετός, διακόπτει τό πϋρ τοΰ πολέμου, 
Βάλλων είς πράξιν βουλήν, πιθανή; σωτηρία; έλπίδα. 
Λούς δ’ είς τόν Τΐταν κρυφά; προσταγά;, μέ φωνήν 

θαρραλέαν
Ένδον θυρίδος μικρός πρό; τούς κάτωθεν έλεξε τάδε· 
__ “Τί μέ τοσούτου; έδώ ληστρικώ; ήλθες, Φλώρε

* ανδρείε;
— “θέλω τήν κόρην τοϋ Λάμπρου! — “Καλώ;! σοί

τήν δίδω άμέσως."
__ “θέλω κ’ έκείνην καί σέ!" άγερώχω; προσέθηκ’ δ 

Φλώρος·
_  “Ούτε έκείνην λοιπόν, ούτ’ έμέ θέλει; ΐδει ποτέ σου, 
“Εϊπ’ ό πανούργο; ■ άλλά κεχηνώς μετ’ όλίγον θά ΐδης 
“θέαμα δλως λαμπρόν ... καλήν νύκτα, καί μήν έξο- 

δεύης
“Τόσον πολύ τάς βολά;, έν ω τόσον ένταΰθα σπανί

ζουν.”
Είπε, καί γέλως όξύς διεδέχθη τόν εϊρωνα λόγον. 

Κ’ έκθαμβοι μέν οι πολλοί έσιώπων τά δπλα κρατούντες, 
Δύσπιστου δ’ έρριψε βλέμμα γογγύσας ό Δήμος, κι’ ό 

Φλώρος 
Δόλον συνήθη τινά προσεδόκα- άλλά μετ’ όλίγον 
Στήλη δυσώδους καπνού άνηγέρθη έπάνω τής στέγης, 
Μαύρη ώς φάσμα νυκτός, υψηλή ώς πελώριος γίγας, 
Καί λαμπηδών ζωηρά τά κενά τών θυρίδων έπλήρου.
— “Καίετ’ ό Πύργος! άνέκραξαν πάντες. “Έκάη ό

Πύργος!” —
Τόσον ανέλπιστος ήτον ή πράξις έκείνη, καί τόσην 
Έκπληξιν ήγειρεν, ώστε πρός ώραν ήπόρει ό Φλώρος 
Τί ν’ άντιπράξη· τό πϋρ αδηφάγου έυ τούτοις πρού- 

χώρει.
Κόρης δ’ ήκούσθη κραυγή μετ’ ολίγου όπίσω τής πύλης, 

’Ήτις έπυίγ’ είς τά βάθη τοϋ Πύργου, καί βήματ’ άν
θ ρώπωυ.

Σπασμωδικώς πρός αύτήν άνεσκίρτησε τότε ό Φλώρος. 
Και απειλών μέ τήν χεΐρά, φωνή στεντόρεια προσεΐπεν
— “Ούτε τήν τέρψιν αύτήν, ούτ’ αύτήν τήν χαράν θά

σ’ άφήσω
"Τοϋ ν’ άποθάνης μ’ αγγέλους, παγκάκιστε δαϊμον τοϋ 

’Άδου.’’
"Ωρμησαν δέ πρός τήν πύλην οί πάντες ώς χείμαρρος 

τότε,
"Οστις άπ’ όρη υψηλά μέ βοήν καί βροντά; καταβαίνων 
Δένδρα καί βράχου; τραχείς είς τ’ αφρώδη του κύματα 

σ-ύρει.
‘Ρόπαλα, ξίφη, λακτίσματα, δπλα, πελέκεις καί λίθοι 
Δίκην χαλάζης πυκνής είς τήν θύραν έπέσκηψαν, ήτις 

" Επεσ’ έντός, είς μυρία Ολασθεΐσα τεμάχια ξύλων.

(Έπεται τό τέλος.)

Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΦΩΤΙΖΟΥΣΑ 
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ.

Κολοσσιαΐον άγαλμα στηθέν έν Νέα Ύόρκη.

(Μετά είκόνος, δρα σελ. 216.)

Π
ΕΡΙ τά τέλη τοΰ παρελθόντος μηνός 
’Οκτωβρίου έτελέσθησαν έν Νέα Ύόρκη 
τών 'Ηνωμένων τής ’Αμερικής Πολι

τειών τά έγκαίνια τοΰ κολοσσιαίου άγάλματο; 
τής Ελευθερία;, τό όποιον έστήθη τή έπιμε- 
λεία επιτροπή; Γαλλο-άμερικανικής εί; άνάμνησιν 
τής πρό έκατον έτών έπιτευχθείσης άπελευθερω- 
σεως τής βορείου ’Αμερικής καί τής άνακηρυ- 
χθείσης άνεξαρτησίας τών 'Ηνωμένων Πολιτειών. 
Το άγαλμα, οπερ παριστα ή παρατεθειμένη είκών, 
είναι έργον τοΰ διαπρεπούς Γάλλου γλυπτοί) 
Βαρθόλδη, δστις μετά πολλής έπιτυχίας έφερεν 
είς πέρας τό δύσκολον έργον. ' Η δημοσιευθεΐσα 
προκήρυςις τής ’Επιτροπής λέγει· 'Πρόκειται 
είς άνάμνησιν τής ένδοξου έπετηρίδος νά στηθή 
μνημεΐον άντάξιον τοΰ μεγάλου έργου. Έν μέσω 

τοΰ εύρυχώρου λιμένος τής Νέας Ύόρκης, έπι 
τοΰ νησιδίου Bedloe, καί άκριβώς έν η θέσει 
έχύθη τό πρώτον ύπέρ τής άνεξαρτησίας αίμα, 
θά ύψωθή τό άγαλμα ένιύπιον τών μεγάλων 
αμερικανικών πόλεων τής Νέας Ύόρκης, τής 
Ίερσέης καί Βρούκλυν. Εις τά πρόθυρα τής 
μεγάλης έμπορική; πόλεως, δπου καταπλέουσι 
τά πλοία δλων τών έθνών, θά ύψωθή τδ άγαλμα 
έκ τής θαλάσσης καί θά παριστα τήν ’Ελευθε
ρίαν φωτίζουσαν τόν κόσμον. I ήν νύκτα κύκλος 
φωτός έκπεμπόμενο; έκ τοΰ μετώτου τοΰ άγάλ- 
ματο; 0’ άπαστράπτη καί θά φωτίζη μακρόθεν 
τήν άπέραντον θάλασσαν. Τό μνημεΐον έκτελε- 
σθήσεται ύπο τών δύο έθνών (Γάλλων καί’Αμε
ρικανών), τά όποια έν άδελφική όμονοία έθεμε- 
λίωσαν τήν ’Ελευθερίαν.”

Τδ πρόγραμμα έτηρήθη θρησκευτικώ; καί τά 
έγκαίνια τοΰ μοναδικού άγάλματο; έτελέσθησαν 
ήοη ένώπιον άπειρου πλήθους λαοΰ καί έν με
γάλη έπισημότητι. Αί διαστάσεις τοΰ άγάλματος 
είναι πράγματι κολοσσιαΐαι. Τό έκ γρανίτου 
λίθου βάθρον αύτοΰ έχει υψο; 25 μέτρων, τό δέ 
ύψος τοΰ άγάλματος άπό κεφαλής μέχρι ποδών 
είναι μ. 34. Έάν προσθέσωμεν καί τδν τήν 
δαοα κρατούντα βραχίονα, τότε τδ δλον ύψος 
τοΰ άγάλματος (άνευ τής βάσεως) άνέρχεται είς 
μ. 46. Τό άγαλμα έχει διπλάσιον ύψος τοΰ 
άγάλματος τοΰ Αγίου Καρόλου Βορρομαίου έν 
Άρόνη, τοΰ έν έτει 1696 ύπό τοΰ γλύπτου 
Κεράνη έκτελεσθέντος · έχει δηλ. τάς διαστάσεις 
τοΰ κολοσσού τή; 'Ρόδου (κατά τήν παράδοσιν) 
καί ύπερτερεΐ κατά τδ υψο; τδν περίφημου άν- 
δριάντα τοΰ Νέρωνος.

Τήν νύκτα τδ άγαλμα τή; ’Ελευθερίας φω
τίζεται διά ήλεκτρικοΰ φωτός, δηλ. διά 27 
ηλεκτρικών λαμπτήρων σχηματιζόντων τά κοσμή
ματα τοΰ διαδήματος. '11 δας έχει 5 λαμπτήρας 
ηλεκτρικούς, ίσοδυναμοΰντας έκαστος πρός 30 
χιλ. κηρίων. Τδ έργον είναι όντως μεγαλοπρε
πές, καί ή κολοσσιαία αυτή γυναικεία μορφή 
φορούσα πολύπτυχον χιτώνα καί δρθή ίσταμένη 
κατά τήν είσοδον τοΰ λιμένος τής Νέα; Ύόρκης 
έμποιεΐ έντύπωσιν καταπληκτικήν. Όλίγας ήμέ
ρα; προ τοΰ θανάτου αύτοΰ ό Βίκτωρ Ούγος 
έγραφε πρδς τδν διάσημου γλύπτην Βαρθόλδην· 
"Διά τόν γλύπτην ή μορφή είναι τό παν 
μηδέν· καί μηδέν μέν άνευ τής εύφυΐας, τδ 
δέ διά τής ιδέας.”

Πότε θά ίδωμεν καί ήμεΐς έν Έλλάδι
οΰτο μνημεΐον είς άνάμνησιν γενεάς ηρωικής;

καί 
παν

τοι-

ΤΟ ΜΕΓΑΡΟΝ ΤΟΥ ΠΩ ΕΝ ΓΑΛΛΙΑι.

(Μετά είκόνος, δρα σελ. 217.)

πόλις ΓΙώ (Pau) είναι ή πρωτεύουσα 
τής επαρχίας τών κάτω Πυρηναίων καί 
τής άλλοτε ύποκομητείας τής Βεάρνης, 

άρχαία δέ έδρα τών βασιλέων τής Ναβάρρης 
καί κεΐται ού μακράν τής Βαϋόννης. 'Η πόλις 
έχει 28 χιλ. κατοίκων, κεΐται δέ έν θέσει γρα- 
φικωτάτη· τδ κλίμα είναι ύγιέστατον, διό καί 
έν χειμώνι πλεΐστοι δσοι άσθενεΐς διαμένουσιν 
έν αύτή. Τύ έν έτει 1724 ίδρυθέν ένταΰθα 
Πανεπιστήμιον κατηργήθη κατά τήν μεγάλην 
γαλλικήν έπανάστασιν, ώς καί ή έν έτει 1721 
συστηθεΐσα ’Ακαδημία τών έπιστημών.

"Ο,τι βμως καθιστά πρό [πάντων περίεργον 
τήν μικράν ταύτην πόλιν είναι τό ώραΐον βασι
λικόν μέγαρον, ού τήν εικόνα παραθέτομεν. Τό 
μέγαρον τοΰτο, εν τών κομψότερων οικοδομη
μάτων τής Γαλλίας, είναι γνωστόν ύπο ιστορικήν 

έποψιν ώς ή κατοικία τής διασήμου βασιλίσσης 
Μαργαρίτας καί τοΰ βασιλέως 'Ερρίκου τοΰ Δ'., 
βστις καί έγεννήθη έν αύτω. 'Η άνέγερσις τοΰ 
μεγάρου άνέρχεται είς τον ιδ'. αιώνα, άποδίδεται 
δέ είς τον Γαστώνα Φοίβον, κόμητα τής Βεάρνης 
καί ήγεμόνα τής Ναβάρρης. Λέγεται βτι βτε 
έγεννήθη ό όντως μέγας βασιλεύς τής Γαλλίας 
Ερρίκος ό Δ'., οί παρόντες έπέμενον νά τώ 
δοθή πρός πόσιν, κατά τδ έθιμον τοΰ τόπου, 
δλίγος γενναίος έγχώριος οίνος, καί δτι ό οίνος 
ούτος είναι ό καταστήσας αύτόν τόσον τολμηρόν 
καί άνδρεΐον έν τω μετά ταΰτα βίω αύτοΰ. Πρύς 
τήν ώραίαν ταύτην γωνίαν τής γής ό βασιλεύς 
έτρεφεν άείποτε ιδιαιτέραν συμπάθειαν, καί κατά
κτησα; τήν Γαλλίαν καί άνακηρυχθείς βασιλεύς 
αύτής ένησμενίζετο λέγων, δτι έδωκε τήν Γαλ
λίαν εί; τήν Βεάρνην, καί ούχί τήν Βεάρνην 
είς τήν Γαλλίαν. Άπόδειξις τούτου είναι καί 
τό έπώνυμον (le Bearnais), δι’ ού είναι γνω
στός έν τή ιστορία.

Είς τά πέριξ τοΰ ιστορικού τούτου μεγάρου 
συνεκροτήθη έν άρχή τοΰ αίώνος τούτου πει
σματώδης καί φονικωτάτη μάχη μεταξύ τοΰ 
λόρδου Βελλιγκτώνος καί τών στρατών τοΰ με
γάλου Ναπολέοντος, διοικουμένων παρά τοΰ 
ίκανωτάτου στρατάρχου Σούλτ, καθ’ ήν ένίκησαν 
οί Άγγλοι. Οί Γάλλοι είχον τοποθετηθή λίαν 
καταλλήλως, ούδέ ήδυνήθησαν καθ’ δλην τήν . 
ήμέραν οί Άγγλοι νά διασπάσωσι τάς τάξεις τών 
έχθρών. "Ήδη ό Σούλτ, έπαιρώμενος έπί τή 
έπιτυχία ταύτη, άνήγγειλεν είς τούς ύπ’ αύτόν 
σωματάρχας, οτι τά πράγματα .βαίνουσιν αισίως, 
δτε αίφνης ό Άγγλος συνταγματάρχης Κόλ- 
βουρν, ό μετά ταΰτα λόρδος Σήτων, άρχηγός 
τών άηττήτων λεγομένων άπομάχων, διά καταλ
λήλου στροφής κατώρθωσε νά καταλάβη έπί- 
καιρον σημεΐον, καί τοΰτο τόσον άπροσδοκήτως, 
ώστε οί Γάλλοι εύρέθησαν έν τω αμα περιχυ- 
κλωμένοι καί ή βεβαία νίκη έξέφυγε τών χειρών 
των. '0 Ναπολέων δέν ήδύνατο νά παρηγορηθή 
διά τήν ήτταν ταύτην, πρό πάντων διότι ό παθών 
αύτήν ήτο ό ίκανώτερος τών στρατηγών αύτοΰ.

ΟΙ ΕΓΓΑΣΤΡΙΜΥΘΟΙ.
Μετά είκόνος, δρα σελ. 221.)

Α'.

έγγαστριμυθία είναι σήμερον άπλή παι
διά, άπλή γύμνασι;· δέν ήτο βμως άλ
λοτε τοιαύτη, καθότι έθεωρεΐτό τι σπου

δαΐον καί παρά φύσιν. Έν τοΐς μαντείοις τών 
έθνικών έχρησίμευσε πολλάκις προ; χρησμοδό- 
τησιν άπό σπηλαίων, άπό βράχων· διά αύτής 
έλάλουν άγάλματα, σκιαί, ζώα ή καί άψυχα 
δντα. Καί δσον άνατρέχομεν είς τήν άρχαιό- 
τητα εύρίσκομεν τήν έγγαστριμυθίαν χρησιμεύ- 
ουσαν ώς μέσον, βπως οί άμύητοι πιστεύσωσιν 
είς μεσολάβησιν δυνάμεων ύπερφυσικών.

Παρατηρητέον δτι έν τή εβραϊκή γλώσση 
οί διά φωνής μυστηριώδους διδόμενοι χρησμοί 
έλέγοντο δβ ή δβώθ, δπερ σημαίνει άσκδς ή 
άγγεΐον, λέξεις δικαιολογοΰσαι πληρέστατα τδν 
ύπόκωφον καί δυσδιάκριτον ήχον, δι’ ού συνήθως 
έδίδοντο οί χρησμοί.

Κατά τήν περιγραφήν τών μυστηρίων τών
τελουμένων έν τοΐς ναοΐς καί τοΐς ίεροΐς τής
Περσίας, τή; Αίγύπτου καί τή; Ελλάδος αύτής,
εύρίσκομεν έν τή έγγαστριμυθία καί έν τή άκου-
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Αγαλμα στηθέν έσχάτως έν Νέα Ύόρκη.

4



18 ΕΣΠΕΡΟΣ. [Άρ. 134. 15/27 Νοεμβρίου 1886. Άρ. 134. 15/27 Νοεμβρίου 1886.] ΕΣΠΕΡΟΣ. 219

στική τήν έξήγησιν πολλών τοιούτων μυστηρίων 
Δένδρον τι ώμίλησεν ένώπιόν τοΰ ’Απολλώνιου 
τή επιταγή τοΰ άρχηγοΰ τών γυμνοσοφιστών έν 
τή άνω Αίγύπτφ· “'Η άκουσθεΐσα φωνή ήτο 
ευκρινής, άλλ’ άσθενής καί. όμοιάζουσα προς 
φωνήν γυναικός,” λέγει ό Φιλόστρατος. Γνω
στόν είναι έπίσης δτι αί έν Δωδώνη δρΰς έχρη- 
σμοδότουν. Ό Πυθαγόρας άπέτεινεν έπισήμως 
τόν λόγον είς τόν ποταμόν Νέστον έν Θράκη, 
δστις τφ άπήντησε διά φωνής καθαρας· " Χαΐρε, 
Π υθαγόρα!”

Καί παρ’ αύτοΐς τοΐς άγρίοις λαοΐς εύρί- 
σκομεν έγγαστριμύθους μάγους. 'Ο περιηγητής 
Λαδά (Νέα περνήγησις έν ταΐς γαλλικαΐς νή- 
σοις τής ’Αμερικής 1701) διηγείται δτι έν τή 
νήσφ τοΰ 'Αγίου Θωμά εΐδε μαΰρον δοΰλον, 
δστις παρείχε φωνήν είς άκατέργαστον πήλινον 
άγαλμα. Ό δούλος ούτος κατώρθωσε και είς 
ράβδον νά έμβάλη φωνήν. Κατηγορηθείς έπί 
μαγεία κατεδικάσθη είς τόν διά πυρός θάνατον.

Οί πρώτοι γαιοκτήμονες τής ’Αμερικής κατ- 
έφυγον πολλάκις είς μάγους πρός άνίχνευσιν 
έκγλημάτων διαπραχθέντων έν τοΐς κτήμασιν 
αύτών, και συχνότατα οί μάγοι ούτοι ύπεδεί- 
κνυον τους ένοχους διά φωνής έξερχομένης έκ 
τοΰ στόματος άγάλματός τίνος· έννοεΐται δτι 
πολλάκις δΐ αύτού τοΰ τρόπου παρεδίδοντο είς 
τάς βασάνους καί είς τόν θάνατον δυστυχείς τι- 
νες δούλοι δλως άθώοι.

Κατά βάρβαρον δοξασίαν έπικρατοΰσαν έν 
πολλαΐς χώραις τής κεντρφας ’Αφρικής, ό θά
νατος τινός, καί φυσικός αν ήναι, είναι συνέπεια 
βασκανίας, προερχομένης έξ άτόμου είτε άνή- 
κοντος είς τήν αύτήν φυλήν είτε είς γειτνιάζον τι 
χωρίον. "Οθεν μετά τόν θάνατον άνδρός τίνος, 
οί συγγενείς αύτοΰ δπως έκδικηθώσι προσκα- 
λοΰσι μάγον, δστις διά τής τέχνης του υπο
δεικνύει τόν ένοχον. Τοΰτο γίνεται συνήθως διά 
τής μυστηριώδους φωνής τοΰ άποθανόντος ή, ίνα 
εϊπωμεν καθαρώτερον, διά τής φωνής έγγαστρι- 
μύθου τινός.

Μηχανικός τις, έπανελθών πρό τίνος έκ τής 
χώρας τών Άσαντών, διηγήθη δτι παρέστη 
μάρτυς αύτόπτης τοιαύτης σκηνής, ήν και πα- 
ριστα ή παρατεθειμένη είκών. Άνήρ τις είχεν 
άποθάνει· όλίγας ήμέρας μετά τήν κηδείαν του 
συνήλθε σύμπασα ή φυλή έπισήμως, δπως γνω- 
ρίση τόν ένοχον τοΰ θανάτου. 'Η συνέλευσις 
έγένετο έντός καλύβης, έν τφ μέσφ τής οποίας 
εύρίσκετο τεμάχιον ξύλου βαναύσως κατειρ- 
γασμένον καί παριστών τον άποθανόντα, κε- 
κοσμημένον διά τών πολυτίμων λίθων του καί 
διά τών προσφιλεστέρων αύτφ άντικειμένων. 
Παρά τό άγαλμάτιον τοΰτο ίστατο ό μάγος, 
δστις άφ’ ού έπί τινα καιρόν έχόρευσε καί έψαλε 
περί τδ ξόανον, τό ήρώτησεν, άν ό άποθανών 
ηύχαριστήθη έκ τής γενομένης αύτφ κηδείας, έκ 
τών άπονεμηθεισών αύτφ τιμών καί έκ τών δο- 
θεισών αύτφ τροφών. Είς τάς έρωτήσεις ταύ- 
τας άπήντα τό άγαλμάτιον. Είτα δέ τό προσ- 
εκάλεσε νά υπόδειξη τόν ένοχον τοΰ θανάτου 
του, δνομάζων εν πρός εν τά μέλη τής φυλής· 
τό ξόανον άπεκρίνατο άρνητικώς πρός μεγάλην 
τών παρόντων χαράν, οιτινες ούτως άπηλλάσ- 
σοντο πάσης ένοχής. Τέλος δέ άφ’ ου ό μάγος 
άνέφερε τό όνομα πτωχού τίνος κατοίκου, δστις 
είτε δέν ήθέλησε είτε δέν είχε νά προσφέρη _τφ 
μάγφ δώρα, ή φωνή έπανειλημμένως καί κα- 
θαρώτατα ύπέδειξεν αύτόν ώς τόν ένοχον. 'Ο 
δυστυχής άνθρωπος συνελήφθη αύθωρεί, έδε- 
σμεύθη καί παρεδόθη είς οίκτρόν θάνατον, δστις 
ήτο τοσοΰτον φρικτότερος, καθ’ δσον έκαστον 
μέλος τής φυλής ήθελε τρόπον τινά νά έκδικηθή 
διά τόν φόβον, δν ύπέστη μή ύποδειχθή παρά 
τοΰ μάγου ώς ένοχος.

’Εν Κίνα οί μάντεις χρησμοδοτοΰσι διά 
στόματος άκατεργάστων άγαλματίων του θεοΰ 
Βούδα. ’Εσχάτως ό περιηγητής ‘Ρογοζίνσκης 
διηγείτο δτι είχε παραστή μάρτυς έν τή νήσφ 
Φερνάνδφ-Πώ (παρά τήν δυτικήν τής Αφρικής 
άκτήν) θρησκευτικής τελετής είς τιμήν τοΰ θεοΰ 
θύμου, καθ’ ήν ή έγγαστριμυθία προεξάρχουσαν 
κατείχε θέσιν. "Οί εγχώριοι, λέγει ό περιη
γητής, προσέρχονται τφ ίερεΐ κατά σειράν, κατα- 
θέτουσι παρά τούς πόδας αύτοΰ δώρά τινα ή 
φοινικέλαιον, καί παρακαλοΰσιν αύτόν νά έρω- 
τήση τόν θεόν θύμον περί πραγμάτων άφορώντων 
είς αύτούς. 'Ο ίερεύς συγκινεΐται· ό θύμος 
πλησιάζει! Είτα άκούεται ήχηρά φωνή, ήτις 
φαίνεται ώς έξερχομένη έκ τοΰ έδάφους καί 
ήτις άπαντα είς τάς έρωτήσεις τοΰ ίερέως. Δέν 
δύναμαι άλλως νά έξηγήσω τοΰτο, προσθέτει ό 
'Ρογοζίνσκης, ή περαδεχόμενος τόν ιερέα ώς 
έγγαστρίμυθον.”

Κατά τόν παρελθόντα αιώνα ό’Άγγλος πλοί
αρχος Lyon παρευρέθη παρά τοΐς Έσκιμώοις 
είς όμοίαν τινά σκηνήν. Διά δώρων τινών ό 
μάγος συγκατετέθη νά έπικαλεσθή τήν ψυχήν 
τοΰ έφεστίου θεοΰ Τόργκα έν αύτφ τώ κοιτω- 
νίσκφ τοΰ πλοιάρχου, δστις ώς εξής διηγείται 
τό συμβάν

"Άφ’ ού πάσα λυχνία έσβέσθη ό μάγος ήρ- 
ξατο χορεύων καί αδων καί προσκαλών τόν 
θεόν. Αίφνης ή φωνή αύτοΰ έγένετο ύπόκωφος 
καί έφαίνετο ώς άπομακρυνομένη βαθμηδόν καί 
βυθιζομένη ύπό τό πλοΐον. Ή σύζυγος τοΰ 
μάγου μοί είπε τότε δτι ό μάγος έβυθίσθη είς 
τήν θάλασσαν δπως μεταβή παρά τφ Τόργκα. 
Μετά παρέλευσιν ήμίσεος δευτερολέπτου ήκού- 
σθη συριγμα άπομεμακρυσμένον, τό όποιον βαθ
μηδόν έπλησίαζε βραδέως, καί μετ’ δλίγον φωνή 
δλως διάφορος τής προηγουμένης ήκούσθη μετά 
τοΰ συρίγματος καί βαθμηδόν έγένετο εύδιάκρι- 
τος. Φωνή ισχυρά καί ούδόλως όμοιάζουσα τήν 
τοΰ μάγου ήρξατο αδουσα άναμεμιγμένη μετά 
συριγμάτων, στόνων και κραυγών όμοιαζουσών 
πρός τάς φωνάς ’Ινδικής ορνιθος· είτα πάλιν ή 
φωνή άπεμακρύνθη καί έλαφρότερον τήν διε- 
δέχθη σύριγμα. Τέλος ήκούσθη σύριγμα ώς 
ροκέττας καί ό μάγος διά ήχηράς φωνής άνήγ- 
γειλε τήν έπάνοδόν του.”

Κατά τόν μέσον αιώνα πολλαί μάγισσαι ήσαν 
έπιτηδειόταται έγγαστρίμυθοι · ιδού παραδεί- 
γματά τινα· Περί τό τέλος τοΰ 16 αίώνος έζη 
έν Ιταλία μικρόσωμος τις γραία, ήτις συνδιε- 
λέγετο ύψηλή τή φωνή πρός δαίμονα, δν ώνό- 
μαζε Κιγκιννάτουλον. Τήν γυναίκα ταύτην έξή- 
τασε μετά προσοχής έν 'Ροβίγφ ό ιατρός 'Ρο- 
διγΐνος, δστις ήκουσεν εύκρινώς φωνήν έξερχο- 
μένην έκ τής κοιλίας τής γυναικός. 'Υπετίθετο 
έπομένως δτι ό δαίμων ένυπήρχεν έντός τής 
γυναικός· "Πολλάκις, λέγει ό ρηθείς ιατρός, 
ήκουσα τήν φωνήν ταύτην τοΰ δαίμονας, ήτις 
ώμίλει περί παρόντων καί παρελθόντων πρός 
μεγάλην τών άκροατών έκπληξιν· βσον δμως 
άφώρα είς τά μέλλοντα ή φωνή έλεγε ψευδή 
τό πλεϊστον.”

Κατά τόν αύτόν περίπου χρόνον γυνή έγγα- 
στρίμυθος, Καικιλία δνομαζομένη, ένεφανίσθη έν 
Λισσαβώνι. 'Η γυνή αυτή τοσοΰτον έπιτηδείως 
μετεμόρφου τήν φωνήν, ώστε αυτή, κατά τήν 
μαρτυρίαν τών συγχρόνων, έφαίνετο έξερχομένη 
ποτέ μέν έκ τοΰ ποδός της, ποτέ δέ έκ τής 
χειρός της, άλλοτε έκ τοΰ τραχήλου καί έξ άλ
λων τοΰ σώματος μερών. Ήρώτα ον άνύπαρ- 
κτον, τό όποιον άπήντα τακτικώς είς τάς έρω- 
τήσεις της. '11 γυνή αΰτη έδικάσθη ώς μάγισσα 
καί καΐεδικάσθη είς έξορίαν έν τή νήσφ τοΰ 
Αγίου θωμά.

Κατά τόν 16 έπίσης αιώνα έγγαστρίμυθός 

τις δνόματι Πέτρος Βραοανσών, πρώην θαλαμη
πόλος τοΰ βασιλέως Φραγκίσκου Α'. κατέστη 
διάσημος διά τάς διαφόρους άπάτας του. "Ό 
άνθρωπος ούτος, λέγει σύγχρονος ίστορικός, ώμί- 
λει όσάκις ήθελε διά τής κοιλίας του, κρατών 
άνοικτόν τό στόμα καί ούδόλως τά χείλη κινών. 
Δια τής τέχνης του ταύτης ή διά τής βοήθειας 
τοΰ διαβόλου κατώρθου ν’ άπατήση πολλούς. 
Έρασθείς πλούσιας καί ώραίας Παρισινής, ής 
ό πατήρ πρό μικροΰ είχεν άποθάνει, έζήτησεν 
αύτήν είς γάμον παρά τής μητρός της, ήτις 
δμως ήρνήθη. 'Ημέραν τινά, καθ’ ήν οί έν τφ 
οικφ ήσαν συνηγμένοι έν τή αιθούση, ήκούσθη 
αίφνης ή φωνή τοΰ άποθανόντος συζύγου, στε- 
νάζοντος καί παραπονουμένου δτι βασανίζεται έν 
τφ Καθαρτήριο» διότι ή σύζυγός του δέν θέλει 
να δώση τήν θυγατέρα του εις τόν Βραβανσώνα, 
δστις τοσάκις τήν έζήτησεν είς γάμον καί δστις 
ήτο άνθρωπος τοσοΰτον καλός καί εύύπόληπτος. 
'Η μήτηρ τότε, δπως συμμορφωθή πρός τήν 
θέλησιν τοΰ άποθανόντος συζύγου της, παρέ- 
δωκε τήν θυγατέρα της είς τόν Βραβανσώνα, 
δστις έντός εξ μηνών κατεσπατάλησε τήν περι
ουσίαν τής συζύγου του καί έδραπέτευσεν είς 
Λυών. Έν Λυών ό άγύρτης κατώρθωσε νά 
λαβή ποσόν ούκ εύκαταφρόνητον παρά εύπιστου 
τινός τραπεζίτου, είς δν ώμίλησε διά τής φωνής 
τοΰ πρό μικροΰ άποβιώσαντος πατρός του. ’Άγνω
στον είναι τί άπέγεινεν ό Βραβανσών ούτος, κατά 
πάσαν δμως πιθανότητα είτε άπηγχονίσθη ώς 
κλέπτης είτε έκάη ώς μάγος.

Έν έτει 1683 πολύς έγίνετο λόγος περί γυ
ναίκας, καλουμένης Βαρβάρας Ίακώβη, ήτις διε- 
μενεν έν τφ νοσοκομείο» τής Άρλέμης έν 'Ολ
λανδία. Καθ’ έκάστην σχεδόν έδιδε δείγματα 
τής τέχνης της ώς έγγαστριμύθου ένώπιόν με
γάλου άκροατηρίου έκ σοφών θεολόγων καί ια
τρών, μεταβαινόντων συχνότατα έκ μερών άπο- 
μεμακρυσμένων δπως ΐδωσιν αύτήν. Κατά τάς 
συνεδριάσεις ταύτας ή Βαρβάρα ίστατο δρθή, 
καλύπτουσα τό ήμισυ τοΰ προσώπου της διά 
τών παραπετασμάτων τής κλίνης της· συνδιε- 
λέγετο τότε ζωηρώς πρός άφαντόν τινα Ιωα
κείμ, δν κατηγορεί διά τών ύβριστικωτέρων 
λέξεων, καί δστις μετά κωμικής άληθώς ζωη- 
ρότητος ύπερήσπιζεν έαυτόν. Πολλάκις οί πα- 
ρόντες ήνοιξαν τό παραπέτασμα, δπως ΐδωσιν 
αν έκρύπτετό τις όπισθεν αύτοΰ, άλλά τότε ό 
άφανής Ιωακείμ ήκούετο διαμαρτυρόμενος είτε 
έκ γωνίας τινός τοΰ δωματίου είτε καί έξωθεν 
τής θύρας αύτοΰ. Άν καί οί ιατροί τής Άρ
λέμης παρεδέχοντο δτι ή Βαρβάρα Ίακώβη κα- 
τείχετο ύπό δαίμονος, ούχ’ ήττον οί έν'Ολλαν
δία δικασταί έφάνησαν έπιεικέστεροι τών έν τή 
λοιπή Εύρώπη συναδέλφων αύτών, διότι ή έγ- 
γαστρίμυθος τής 'Αρλέμης άπέθανεν ήσύχως έν 
τή κλίνη αύτής.

Διηγούνται δτι ό καρδινάλιος Richelieu με- 
τεχειρίσθη ποτέ τήν έπιτηδειότητα έγγαστρι
μύθου τινός αύλικοΰ, δπως πείση ένα έπίσκοπον 
νά έγκαταλείψη τήν Αύλήν καί νά έπιστρέψη 
είς τήν έπισκοπήν του. Εσπέραν τινά, καθ’ ήν 
ό καρδινάλιος καί ό έπίσκοπος έκάθηντο παρά 
τήν εστίαν καί ό αύλικός ίστατο όλίγα βήματα 
όπισθεν αύτών, ήκούσθη φωνή άπομεμακρυσμένη. 
Ό έπίσκοπος έκπληκτος άκροάζεται· ή φωνή 
άναφέρει τό όνομά του. " Είναι ή φωνή τοΰ 
πατρός μου!” άναβοφ ό έπίσκοπος συγκεκινη- 
μένος. 'Ο καρδινάλιος τόν προτρέπει νά έρω- 
τήση τήν φωνήν τί τόν θέλει. Ό έπίσκοπος 
γονυπετεΐ και άκούει τήν μυστηριώδη φωνήν 
λέγουσαν πρός αύτόν- "Πρόκειται, τέκνον μου, 
περί τής σωτηρίας σου! Έπίστρεψον είς τήν 
έπισκοπήν σου καί φρόντισον μάλλον νά κατη- 
χήσης αιρετικούς ή νά μένης παρά τή αύλή.” 

Εύθύς τήν έπιοΰσαν ό έπίσκοπος ύπακούων εις 
τήν μυστηριώδη φωνήν άπήλθε τών Παρισίων.

Τόν παρελθόντα αιώνα περίεργος σκηνή συ
νέβη έν μικρφ τινι χωρίφ τής Αγγλίας, ένθα 
άγύρτης τις έσυρε μεθ’ έαυτοΰ άρκτον. 'Ημέ
ραν τινά έν πληθούση άγορά έν τφ μικρφ 
χωρίφ Hopfield ένεφανίσθη ό άγύρτης έπιδει- 
ανύων τήν άρκτον. Περιηγητής τις έγγαστρί- 
μυθος έπλησίασε πρός τόν άγύρτην καί τον ήρώ- 
τησε διά ύφους σοβαρού άν ή άρκτος ήδύνατο 
νά όμιλή.

— Έρώτησέ την καί θά το μάθης, άπεκρίθη 
ό άνθρωπος, νομίζων δτι τόν χλευάζουν.

'0 έγγαστρίμυθός πλησιάζει προς τήν άρκτον 
καί τήν έρωτα’

— Πόθεν είσαι, εύγενεστάτη;
‘Η άρκτος άπαντα διά φωνής καθαρας·
— Άπό τάς “Άλπεις έν Ελβετία.
Οί άκροαταί έκπληκτοι άποσύρονται βήματά 

τινα. Ό έγγαστρίμυθός έξακολουθεΐ·
— Πρό πολλοΰ άνήκεις είς τόν κύριόν σου;
— Πρό άρκετοΰ καιροΰ, ώστε [έβαρύνθην 

πλέον, άπαντα ή άρκτος.
— Δέν σε μεταχειρίζεται καλά;
— Ναί, καλά, ώς σιδηρουργός μεταχειρί

ζεται τόν άκμωνά του.
— Καί τί θά κάμης πρός έκδίκησίν σου;
— θά τόν φάγω σύσαωμον, καί τοΰτο συν- 

τόμως. Άκοΰον ταΰτα τό πλήθος φεύγει έν- 
τρομον, ό άγύρτης ζητεί νά σύρη τήν άρκτον έκ 
τής άλύσεως, άλλ’ ή άρκτος μυκάται άπειλη- 
τικώς καί ή πλατεία έν ροπή όφθαλμοΰ κενοΰται.

Μέχρι τέλους τοΰ παρελθόντος αίώνος η 
έγγαστριμυθία έθεωρεΐτο τέχνη μυστηριώδης, 
ήτις διά τούς πολλούς καί διά τινας έτι φανα
τικούς σοφούς δέν έξηγεΐτο ή διά τής μεσολα- 
βήσεως τοΰ διαβόλου. Έν έτει 1770 παντο
πώλης τις έν Γαλλία, δνόματι Saint-Gilles, έπι- 
τηδειότατος έγγαστρίμυθός, διεσκέδαζε τούς φί
λους του διά διαφόρων τεχνασμάτων ό άνήρ 
ούτος τοΐς έξήγει τό μυστήριον τής έγγαστρι- 
μυθίας βεβαιών αύτούς δτι ούτε μάγος ήτο ούτε 
κατείχετο ύπό τοΰ διαβόλου. Αύτήκοός τις 
μάρτυς λέγει· "Ποτέ μέν ή φωνή έφαίνετο έρ- 
χομένη έκ τοΰ άέρος, άλλοτε έκ τίνος ύπογείου, 
άλλοτε έπλησίαζεν ή άπεμακρύνετο καί έν γένει 
έλάμβανε διαφόρους ήχους.” Περί τοΰ έγγα
στριμύθου τούτου πολλά έλέγοντο άνέκδοτα. 
'Ημέραν τινά έν τφ νεκροταφείο» μονής τίνος 
έπαρουσίασε τάφον όμιλοΰντα ένώπιόν τών έκ- 
πεπληγμένων μοναχών· άλλοτε έπανέφερεν είς 
τήν εύθεΐαν όδόν διεφθαρμένον τινά νεανίαν διά 
μυστηριώδους φωνής έξερχομένης έκ τοΰ δάσους. 
Σοφός τις τών χρόνων έκείνων, ό ίερεύς Cha- 
pelle, ό έφευρετής τοΰ σκαφάνδρου, τοΰ έρ- 
γαλείου τών δυτών, ήθέλησε νά έξετάση τόν 
έγγαστρίμυθον παντοπώλην, δστις τφ έξήγησε 
προθύμως τό μυστήριον τής έγγαστριμυθίας δια- 
βεβαιών αύτόν δτι έντός δκτώ μόνων ήμερών 
έξέμαθε τήν τέχνην παρά τίνος έγγαστριμύθου, 
δν είχε συναντήσει έν Μαρτινίκη. Ό Chapelle 
έπρότεινεν είς τήν Ακαδημίαν τών έπιστημών 
νά έξετάση έπισταμένως τό ζήτημα τής έγγα- 
στριμυθίας καί ή Ακαδημία δέν άπηξίωσε νά 
προσκαλέση πρός τοΰτο τόν παντοπώλην Saint- 
Gilles. Καί έν μέν τή πρώτη συνεδριάσει άπε- 
δείχθη ή έκτακτος έπιτηδειότης τοΰ έγγαστρι
μύθου, κατά δέ τήν δευτέραν ή Ακαδημία (τή 
16 Ίανουαρ. 1771) συνέθετο έκθεσιν, καθ’ ήν ό 
εισηγητής άναφέρει τά πάντα λεπτομερώς· 
"Έξετάσαντες, λέγει, τόν έγγαστρίμυθον διά τής 
έπιθέσεως τών χειρών μας έπί τής κοιλίας του 
έβεβαιώθημεν δτι ή κοιλία ούδόλως έκινεΐτο είς 
τρόπον ώστε νά δύναται νά έκπέμπη φωνήν καί 
■δτι ή φωνή προήρχετο έκ συστολής τίνος τοΰ 

λάρυγγος, συστολής ήτις άποκτάται διά τής 
έξεως· έπομένως γνωμοδοτοΰμεν δτι ή λέξις έγ- 
γαστρίμυθος δέν είναι ή κατάλληλος πρός 
έκφρασιν τοΰ φαινομένου.”

Καί δμως παρά τήν γνωμοδότησιν τής σο
φής Ακαδημίας, μέχρι σήμερον ή λέξις έγγα- 
στρίμυθος είναι έν χρήσει.

Έν δευτέρφ άρθρφ θέλομεν έξηγήσει την 
τέχνην τής έγγαστριμυθίας, άφ’ ού άναφέρομεν 
περί έγγαστριμύθων τινών τών καθ’ ήμάς χρόνων·

(Έπεται τό τέλος.)

ΤΟ ΑΣΜΑ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ.
>

Διήγημα έκ του Αγγλικού.

(Μετά εικόνων, δρα σελ. 217.)

Έν μέσφ δύο στενών, ύπό "Εππης ‘Ρέδγαιτ.

Α’.

Β
ΡΧΟΜΑΙ άπό τής φοβέρας έκείνης ήμέ
ρας, καθ’ ήν άνηγγέλθη ήμΐν ή κλοπή. 
Έκαθήμην μετά τοΰ πατρός μου είς τό

πρόγευμα· ό Ουγος καί ό θωμάς, οί άδελφοί 
μου, είχον ήδη άπέλθει είς τήν έργασίαν των, 
διότι έπρόκειτο νά γείνη έπισκευή τις είς τήν 
κάμινον τοΰ έργοστασίου. '0 πατήρ μου δέν 
ήτο πολύ εύδιάθετος, έλεγεν δμως δτι δέν αι
σθάνεται ένόχλησίν τινα, άλλ’ δτι δέν έκοιμήθη
καλά.

— Ψάλε μου τό άσμα τής μητρός σου, 
”Εππη, μοί είπεν.

Άποπερατώσασα τό πρόγευμά μου ήνοιξα τό 
κλειδοκύμβαλον· ήξευρον δέ ποιον ασμα μοί 
έζήτει· ήτο τό ασμα, δπερ μοί είχε διδάξει ή 
μήτηρ δτε μόλις ήδυνάμην νά προφέρω δλίγας 
λέξεις. Κατά τόν ύγρόν ’Απρίλιον καί τόν 
Μάϊον ό πατήρ μου πολλάκις μοί έζήτει τό 
φσμα μου, διότι έγώ έγεννήθην τήν πρώτην 
Ιουνίου, καί ό Στάμφορδ μέ ονομάζει "βασί
λισσαν τοΰ Μαίου” · έγώ δέ πολλάκις τφ είπον 
δτι λυπούμαι μή γεννηθεΐσα μίαν ήμέραν πρό
τερον, δπως λάβω τόν τίτλον " βασιλίσσης τοΰ 
Μαΐου”, δστις θά μοί ήτο άρεστότερος.

Μόλις είχον τελειώσει τό ασμα, είσήλθεν ό 
Στάμφορδ και άνήγγειλε τήν συμβάσαν κλοπήν· 
δτε δέ άπήλθε τοΰ δωματίου διηγήθην είς τόν 
πατέρα μου τό μυστικόν τοΰ έρωτος ήμών. Ό 
λόγος ουτος έξήλθεν δλως άκουσίως τών χειλέων 
μου, άλλ’ άφ’ ού έλέχθη δέν ήτο πλέον δυνατή 
ή δπισθοχώρησις. Τό μυστικόν δέν ήτο μόνον 
ίδικόν μου, άλλά καί τοΰ Στάμφορδ. “Ίσως 
ώφειλον νά έκφρασθώ ταχύτερον είς τδν πατέρα 
μου. Τίς ήδύνατο νά πιστεύση δτι τό μυστήριον 
θ’ άπεκαλύπτετο άκριβώς καθ’ ήν στιγμήν μέλαν 

νέφος έφαίνετο έπισκιάζον τήν τιμήν τοΰ δυστυ
χούς Στάμφορδ;

Άς διηγηθώ τώρα πώς ή ύποψία έπεσεν 
έπ’ αύτοΰ. Τό χρηματοκιβώτιον ήτο έν τφ γρα- 
φείφ τοΰ Στάμφορδ, ήτο δέ κιβώτιον άσφα- 
λέστατον, διότι ό πατήρ μου πολλάκις έλεγεν, 
δτι τά χρηματοκιβώτια δέον νά ήναι άσφαλή, 
άλλως είναι άρχηστα έπιπλα, καί προμηθευθείς 
τοιοΰτον έξ έργοστασίου γνωστού διετέλει ήσυχος.

Ό πατήρ μου, μαθών τά τής κλοπής, είπεν·
— "Υποπτος είναι ή διαγωγή τοΰ Στάμφορδ 

Νεβισώνος. 'Ομολογώ καί έγώ δτι αί ένδείξεις 
είναι έπιβαρυντικαί δι’ αύτόν, άλλά πρέπει νά 
ύπάρχη παρεξήγησίς τις, διότι ό Στάμφορδ δέν 
είναι κλέπτης.

Δέν θέλω νά έπαναλάβω ένταΰθα δσα μοι 
είπεν ό πατήρ μου άμα μαθών τόν έρωτα ήμών· 
είπε λέξεις σκληράς, άλλά πρέπει νά λάβη τις 
ύπ’ οψιν πόσον τόν κατέπληξεν ή άπροσδόκητος 
είδησις.

Φοβουμένη μή λυπήσω τόν πατέρα μου πε
ρισσότερον, παρεκάλεσα τόν Στάμφορδ νά μή 
άναφέρη τι μέχρι τών προσεχών γενεθλίων μου.

— Μέχρι τής ένδοξου πρώτης Ιουνίου; 
είπεν ό Στάμφορδ καί ύπεσχέθη τοΰτο.

Ό πατήρ μου είπε λοιπόν σκληρούς λόγους, 
άλλ’ είναι άνθρωπος άγαθός καί άδικον είναι 
νά λέγη ό κόσμος δτι δέν είναι τοιοΰτος.

Β.

Κατοικοΰμεν είς έξοχικήν έπαυλιν, άπέχουσαν 
έν περίπου μίλιον άπό τών έργοστασίων, τά 
όποια καί φαίνονται άπό τών παραθύρων μας, 
διότι νομίζω δτι ό πατήρ μου εύχαριστεΐται νά 
βλέπη τάς καπνοδόχους τοΰ έργοστασίου του.

Τήν ήμέραν τής κλοπής μετέβην μετά 
τοΰ πατρός μου πρός τό έργοστάσιον, καί ή 
καρδία μου ήτο είς άκρον τεθλιμμένη. ’Έμ
προσθεν ήμών έν τή έξοχική όδφ έβάδιζον δύο 
μικρά παιδία, άδελφός καί άδελφή καί εις μι
κρός σκύλος, δστις έπήδα ποτέ μέν πρός τό έν 
παιδίον ποτέ δέ πρός τό έτερον, καί όσάκις 
έβλεπεν δτι τά παιδία έχωρίζοντο έκλαιε καί 
προσεπάθει τρόπον τινά νά τά ένώση. Έγώ 
παρετήρουν τόν σκύλον καί έσυλλογιζόμην δτι 
ή θέσις μου ήτο ή αύτή· καί έγώ προσεπάθουν 
νά ένώσω τά διεστώτα. ΊΙ έπιτυχία τοΰ μι
κρού σκύλου μ’ ένεθάρρυνε διά τό μέλλον· τόσον 
πρόθυμοι εϊμεθα νά παραδεχθώμεν καί τήν έλα- 
χίστην ένθάρρυνσιν όσάκις ή καρδία μας θλίβεται.

' Οτε είσήλθομεν εις τό γραφεΐόν ευρομεν 
έκεϊ τόν Στάμφορδ καί τήν άδελφήν του Μό
ραν· ό Στάμφορδ δέν μέ προσέβλεψεν', δν καί 
πάντοτε μ’ έλεγε μίαν "καλήν ήμέραν”, ήτις 
δι’ έμέ είχε μεγάλην σημασίαν, διότι ήκουον έν 
αύτή λέξεις, ας οί άλλοι δέν ήκουον. Είδον 
δτι έστρεψε τά βλέμματά του πρός τόν πατέρα 
μου καί ένόησα δτι διέβλεπε τήν ύποψίαν τοΰ 
πατρός μου· ή δέ Μύρα μ’ έπερίμενε καί τό 
γλυκύ αύτής πρόσωπόν ήτο ωχρόν καί τεθλιμ- 
μένον.

Έκεϊ ίστατο καί τό χρηματοκιβώτιον έν η 
θέσει πάντοτε τό έβλεπον. Καί ήρχισα νά σκέ- 
πτωμαι· ό πατήρ μου καί έγώ είσήλθομεν είς 
το γραφεΐόν τοΰτο τήν προηγουμένην έσπέραν· 
ό Στάμφορδ μετέβη ν’ άλλάξη τά χαρτονο
μίσματα· είδον αύτά- ήσαν διακόσια χαρτονο
μίσματα τής τραπέζης τής Αγγλίας τών πέντε 
λιρών έκαστον. Είδον δτι ό Στάμφορδ έθεσε 
τά χαρτονομίσματα ταΰτα έντός τοΰ χρηματο
κιβωτίου, καί δτι έκλεισε τοΰτο άσφαλώς. Ου- 
δεις άλλος είχε κλείδα ή ό Στάμφορδ καί ό 
πατήρ μου καί άδόνατον ήτο ν’ άνοιχθή τό χρη
ματοκιβώτιον άνευ κλειδός. Καί δμως ήνοίχθη
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καί τά χρήματα έκλάπησαν. 'Η τδ γραφεΐον 
καθαρίζουσα γονή ούδέν ένόησε. Πράγματι άκα- 
τανόητον! '0 Στάμφορδ δπέθεσεν [δτι δ πατήρ 
μου μετέβη είς τδ γραφεΐον πρδ αύτοΰ καί δτι 
μετέφερε τά χρήματα είς τδ ιδιαίτερόν του συρ- 
τάριον· δτε δέ έμαθεν δτι τοΰτο δέν συνέβη, 
έσπευσε νά μάς δώση εΐδησιν περί τής γενο- 
μένης κλοπής.

'0 πατήρ μου, βεβαιωθείς περί τής έλλεί- 
ψεως τών χρημάτων, ούδέν είπεν· εύτυχώς είναι 
άνήρ, δστις δέν έξάπτεται εύκόλως. Έγώ δμως 
ένθυμήθην τούς λόγους, ούς είπε κατά τδ πρό
γευμα, καί έφριξα έπί τή ύπονοία, άλλ’ ούδέ- 
ποτε ήδυνάμην νά παραδεχθώ δτι δ Στάμφορδ 
ήτο δ κλέπτης· πας άλλος θά ήτο, ούχί δμως 
αύτός. Έμνήσθην τοΰ βιβλίου του πάππου μου, 
ένθα ύπήρχε γεγραμμένον τδ έξης ρητόν· "Αί 
μεγαλείτεραι άλήθειαι πολλάκις δέν άποδει- 
κνύονται.”

— Έκράτησες τούς αριθμούς τών χαρτονο
μισμάτων; ήρώτησεν αίφνης ό πατήρ μου τδν 
Στάμφορδ μετά φωνής ήρεμου, ώς νά μή έμαί- 
νετο θύελλα έντδς τοΰ στήθους του.

— Ναί, τούς έκράτησα, άπήντησεν ό Στάμ
φορδ.

— Κάλεσον τδν Πάρσβην, διέταξεν δ πατήρ 
μου. Ό Πάρσβης είναι τδ ώρολόγιον του κα
ταστήματος. Άνετράφη εν τω ’Ορφανοτροφείο», 
έν ω καί δ πατήρ μου, καί είς δλους διηγείται 
δτι ήτο πάντοτε έπιστήθιος αύτοΰ φίλος. Είναι 
άνθρωπος άλλόκοτος, έχει τήν ρίνα έστραμμένην 
πρδς τδ εν μέρος, δπερ δίδει είς τό πρόσωπόν 
του ίδιάζοντα τύπον ήκοοσα δτι είναι κωμικός 
είς τάς έκφράσεις του ώς καί είς τδ βλέμμα 
του, άν καί ένώπιον μου είναι πάντοτε συνε
σταλμένος.

Εισήλθεν δ Πάρσβης είς τδ γραφεΐον μέ 
πρόσωπον έμφαΐνον έκπληξιν καί θλίψιν· έφο- 
βεΐτο ίσως μή ήθελεν έπιτιμηθή.

— Τίς έκλεισε τδ γραφεΐον χθες τδ έσπε
ρος; ήρώτησεν δ πατήρ μου άνευ άλλου προ
οιμίου.

■— Έγώ, άπεκρίθη δ Πάρσβης τεθορυβη- 
μένος· έγώ τδ έκλεισα, καλώς τδ ένθυμοΰμαι· 
δ κ. Πρέκτερ ήτο ό τελευταίος έξελθών. Τδ 
εσπέρας μετέβην είς τήν Λέσχην μου, είς τήν 
τών “ ’Αγάμων”, ένθα συνήθως μεταβαίνω, διότι, 
γινώσκεις, Κύριε, δτι άνήκω είς τήν Ένωσιν τής 
Μαγκεστρίας, καί τά μέλη αύτής έκεϊ συνέρ
χονται.

— Κάλεσον τδν Πρέκτερ, είπεν δ πατήρ 
μου μέ ύφος, δπερ μοί έφάνη σκληρόν καί άπό- 
τομον.

Ό Πρέκτερ είναι μικρόσωμος γέρων άνήρ, 
δστις πρώτος τήν πρωίαν έμβάπτει τούς δακτύ
λους του είς τήν μελάνην, καί τελευταίος πάν
των τδ έσπέρας. Ούδέν δέ κοινόν έχει πρδς τά 
βιβλία. Έφαίνετο ώς έάν ήρχετο άπδ τής άπο- 
θήκης τών άνθράκων. Άπαντών δ Πρέκτερ είς 
τδν πατέρα μου έπεβεβαίωσε τούς λόγους τοΰ 
Πάρσβη· άλλ’ έφαίνετο τεταραγμένος καί ήρυ- 
θρία άνά πάσαν στιγμήν. Έγώ άπέδωκα τοΰτο 
είς τδ δτι ήτο νευρικός.

— Λέγε, Πάρσβη, είπεν δ πατήρ μου, ποΰ 
έθεσας τήν κλείδα τοΰ γραφείου, άφ’ ού τδ 
έκλεισας;

— Τήν έθεσα είς τδ έρμάριον.
— Καί τήν έλαβέ τις έκεΐθεν;
— νΟχι, έκεϊ τήν εύρον τδ πρωΐ, τούλάχι- 

στον... 'Ο Πάρσβης διεκόπη και πάντες έστρέ- 
ψαμεν τά βλέμματά μας πρδς αύτόν.

— Καί; ήρώτησεν δ πατήρ μου άποτόμως.
— Τίποτε, κύριε· σάς είπον μόνον δτι ήμην 

τδ έσπέρας είς τήν λέσχην, δπου διέμεινα μέχρι 
τής δεκάτης — ίσως ήτο καί ή ένδεκάτη . . . 

ναί, ναί, νομίζω δτι ήτο ήδη ή ένδεκάτη· άλλά 
καί ή κυρία Πάρσβη ήτο μετ’ έμοΰ’ τοΰτο σπα- 
νίως συμβαίνει, διότι ώς έπί τδ πλεΐστον μένει 
έν τή οικία, καί άν ζητήται ή κλείς τοΰ γρα
φείου, αύτή τδ δίδει· άν δμως ή σύζυγός μου 
εξέρχεται, τότε μένει έν τή οικία ή θυγάτηρ 
μου ή Μαρία νΑννα.

— Κάλεσον ένταΰθα τήν κυρίαν Πάρσβη καί 
τήν Μαρίαν "Ανναν, είπε πάλιν δ πατήρ μου.

— Άνεχώρησαν άμφότεραι διά τδ Δέρβη, 
κύριε, νά έπισκεφθώσι τδν έξάδελφον τής συζύ
γου μου, έκεϊνον, δστις μεταβαίνει είς τήν ’Αμε
ρικήν, κύριε.

— Καί πότε θά έπιστρέψωσιν;
— Διενοούντο νά μείνωσιν είς Δέρβη σχε

δόν έπί μίαν έοδομάδα, κύριε, δπερ ίσοδυναμεΐ 
δι’ αύτάς πρδς δώδεκα ήμέρας τούλάχιστον.

— Νά τηλεγραφήσης πρδς αύτάς νά έπι- 
στρέψωσιν άμέσως· πρέπει νά τάς έρωτήσης, 
είπεν δ πατήρ μου. ' Ας άναχωρήσωσι πάλιν 
τδ έσπέρας διά Δέρβη, άν θέλουν· τά έξοδά των 
πληρόνω έγώ.

'Ο Πάρσβης άπήλθε, καί ήμεΐς έκαθήμεθα 
πάντες παρατηροΰντες τδ χρηματοκιβώτιον. Έγώ 
έγνωμοδότησα νά κατασχεθώσι τά χαρτονομί
σματα άφ’ ού έγνωρίζομεν τούς άριθμούς των. 
Άλλ’ δ πατήρ μου δέν έλαβεν ύπ’ δψιν τήν 
γνωμοδότησίν μου ταύτην. Τέλος διέταξε νά 
δώσωσιν εΐδησιν περί τής κλοπής καί νά κατά- 
σχωσι τά χαρτονομίσματα, άν καί, προσέθηκε, 
δέν ηναι εΰκολον νά κατασχεθώσι χαρτονο
μίσματα τής τραπέζης τής ’Αγγλίας, τά όποια 
κυκλοφοροΰσιν ώς λίραι χρυσαΐ.

Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν είσήλθον οί δύο 
άδελφοί μου, οΐτινες άπδ πρωίας ήσαν είς τά 
έργοστάσια καί ούδέν έγίνωσκον περί τής κλοπής. 
"Οτε δέ ήκουσαν περί αύτής, έμειναν εμβρόν
τητοι.

Ούδέν είπον μέχρι τοΰδε περί τής ήλικίας 
ήμών. Έγώ τήν α'. Ιουνίου θά ήμαι είκοσι 
καί ενός έτών ■ δ Ούγος είναι κατά εν έτος νεώ- 
τερός μου, καί δ θωμάς κατά έν έτος καί τέσ- 
σαρας μήνας νεώτερος τοΰ Ουγου. Ούδείς είχέ 
ποτέ καλλιτέρους άδελφούς έμοΰ- ό Ούγος είναι 
σκεπτικός καί αγαπά τήν άνάγνωσιν, δ δέ θωμάς 
έχει μεγάλην κλίσιν πρδς τήν μηχανικήν. Έάν 
είπον τινες δτι ό πατήρ μου μεταχειρίζεται αύ- 
τούς ψυχρώς, τοΰτο είναι ψεύδος. Τδ ύφος τοΰ 
πατρός μου είναι άλλόκοτον, άλλά τά τέκνα του 
καλώς γινώσκουσιν δτι τά άγαπα.

Ό θωμάς έξήτασε τδ χρηματοκιβώτιον.
— 'Ο σύρτης δέν έσηκώθη, είπεν ούδέ έν

τδς ένδς έτους δύναταί τις νά σηκώση τδν σύρ
την. Βεβαίως τδ κιβώτιον ήνοίχθη διά κλειδός.

— Τάς κλείδας έχουσιν δ πατήρ καί δ Στάμ
φορδ, είπον έγώ, διότι δέν ήδυνάμην νά ύπο- 
φέρω τήν έπικρατοΰσαν σιωπήν.

— θά έπρομηθεύθη τις τδ έκτυπον τών κλει
δών μας, έξηκολούθησεν ό θωμάς· έντδς μιάς 
ώρας δύναμαι νά κατασκευάσω κλείδα, αμα έχω 
τδ έκτυπον αύτής έκ κηρού. Αύται αί κλει
δαριά! δέν είναι τόσον καλαί, καλλίτεραι είναι 
αΐ διά γραμμάτων ή διά χρονομέτρου.

Ό Ουγος παρετήρησεν δτι ή άνακάλυψις τοΰ 
κλέπτου είναι έργον τής άστυνομίας, καί περιτ
τά! δλαι αΐ ύποθέσεις.

Οί άδελφοί μου φαίνονται μάλλον έργάται 
ή υιοί τοΰ ιδιοκτήτου, άλλ’ είναι νέοι εύσωμοι 
καί εύειδεΐς. Πολλάκις έσκεπτόμην δτι ή Μύρα 
Νεβισώνος θά ήτο κατάλληλος σύζυγος διά τδν 
άδελφόν μου Ούγον, άλλ’ εις ούδένα είπόν τι 
περί τούτου, διότι είχον τδ μυστικόν μου νά 

τηρήσω, καί έκφραζομένη πρδς τήν Μύραν έφο- 
βούμην μή άναγκασθώ νά τή εΐπω τι, δπερ δέν 
ήθελον άκόμη νά τή έκμυστηρευθώ.

Δέν ένθυμοΰμαι άκριβώς πότε ήρχισα νά 
σκέπτωμαι διά τδν Στάμφορδ· θά έγέλα βεβαίως 
μαζύ μου, άν έγνώριζεν δτι έγώ ώς μικρά κόρη 
τδν έθεώρουν νεανίαν τέλειον. Καλώς έγίνωσκον 
δτι καί δ Στάμφορδ μέ ήγάπα, άλλά μόλις πρδ 
μικρού έν ω έπεστρέφομεν άπδ τοΰ έργαστασίου 
είς τήν έπαυλίν μας, μοί έξεφράσθη. Έγώ τδν 
είπον δτι τοΰτο θά δυσηρέστει τδν πατέρα μου, 
καί ό Στάμφορδ ήθέλησεν άμέσως νά έξηγηθή 
πρδς τδν πατέρα μου.

— Πρέπει νά περιμένης μέχρι τών προσεχών 
γενεθλίων μου, είπον έγώ.

Κατ’ άρχάς δέν συγκατετέθη είς τούτο, 
άλλ’ έπί τέλους έπείσθη καί άπεφασίσαμεν νά 
τηρήσωμεν τδ πράγμα μυστικόν.

— Λοιπόν κατά τήν ένδοξον ήμέραν τής 
πρώτης ’Ιουνίου, είπε καί ήρξατο ώάλλων τδ 
ασμα τοΰ ’Ιουνίου·

"Ώ βασίλισσα τοΰ έτους” κτλ.

Δ’.

'Η οδός, ή άπδ τών έργοστασίων πρδς τήν 
έπαυλιν ήμών άγουσα, καί δι’ ής διέρχονται αί 
άνθρακοφόροι αμαξαι, ούδεμίαν παρέχει εύχαρί- 
στησιν, διότι οί περιβάλλοντες αύτήν φράκται 
είναι έν κακή καταστάσει καί έν γένει ή πέριξ 
χώρα άγονος, άλλ’ έγώ ούδέποτε διέρχομαι τδ 
μέρος έκεΐνο, ένθα ό Στάμφορδ μοί έξήφρασε 
τον ερωτά του, χωρίς νά αισθανθώ τήν μεγα- 
λειτέραν τέρψιν καί νά νομίζω δτι εύρίσκομαι 
έν τή ώραιοτέρα τοΰ κόσμου τοποθεσία. ’Έχει 
πληρέστατα δίκαιον δ πάππος μου, δστις έν τινι 
τών συγγραμμάτων του λέγει· "Ούδέν μέρος 
στερείται έντελώς καλλονής, διότι ή φαντασία 
χρωματίζει καί τήν έρημον διά τών χρωμάτων 
τοΰ παραδείσου.”

’Ολίγον ένθυμοΰμαι τί συνέβη άφ’ ού δ πατήρ 
μου διέταξε τον Πάλσβην νά καλέση τήν σύζυ
γόν του καί τήν θυγατέρα του. Τοΰτο μόνον 
γνωρίζω, δτι ήλθεν άνθρωπος τής άστυνομίας, 
δστις έξήτασε τδ μέρος, ένθα έγένετο ή κλοπή, 
έκαμεν άνακρίσεις καί κατεφόβισε τδν δυστυχή 
Πρέκτερ. Είσήλθε καί δ Στάμφορδ χωρίς νά 
μέ παρατηρήση· το βλέμμα του είχέ τι άφηρη- 
μένον καί έφαίνετο είς άκρον τεταραγμένος. 
Εύχαρίστως θά τδν παρηγορούν, άλλά δέν εύρον 
εύκαιρίαν πρός τοΰτο. Πώς νά τω άνακοινώσο» 
τάς ύποψίας τού πατρός μου; Τέλος έξήλθον 
τοΰ γραφείου μετά τής Μύρας, ήτις έν μεγάλη 
ταραχή μοί είπεν·

— ’Ώ, Έππη! τί νά κάμωμεν;
'Η Μύρα μ’ έκάλει πάντοτε "Κυρίαν Ίου- 

νίαν” ένώπιον άνθρώπων, καί ήπόρουν δσάκις 
ήκουον αύτήν καλούσάν με διά τοΰ δνόματός 
μου.

— Τί νά κάμωμεν; άπήντησα μέ ύφος 
γλυκύ· συλλογίσου δτι εχομεν πολλήν έργασίαν 
καί ένταΰθα ίστάμεναι ούδέν κατορθοΰμεν.

— Τπόθες δτι τις ύποπτεύεται τδν Στάμ
φορδ· ή ιδέα αυτή μέ καταβασανίζει. ’Απορώ 
πώς ούδείς έσκέφθη τοΰτο.

Ή δυστυχής Μύρα δέν ήξευρε πόσον τδν 
ύπωπτεύοντο ήδη.

Αίφνης ήκουσα τδν πατέρα μου καλούντά με 
έκ τοΰ γραφείου του, καί πάραυτα άφήσασα τήν 
Μύραν μετέβην παρ’ αύτώ. Παρά τήν τράπεζαν 
ΐσταντο οί δύο άδελφοί μου, ό Ούγος καί ό 
θωράς, καί παρά τδ γραφεΐον έκάθητο ό πατήρ. 
Οί άδελφοί μου ήσαν έξημμένοι, δ πατήρ μου 
δμως έφαίνετο ήσυχος. Ένόησα δτι είχε λεχθή 
τι περί τής ένοχης τοΰ Στάμφορδ, καί δτι δ 

Ούγος καί δ θωμάς εί
χον διαμαρτυρηθή κατά 
τοιαύτης ύπονοίας.

—"Ολοι ένδιαφέρεσθε 
είς *ή ν ύπόθεσιν ταύτην, 
είπεν δ πατήρ μου άφ’ ού 
έκάθησα, καί σείς αγα
πάτε περισσότερον τδν 
Νεβισώνα, ή δτι έγώ τδν 
αγαπώ. — Καί δ πατήρ 
μου μέ προσέβλεψεν. — 
Άλλά τό κατ’ έμέ νο
μίζω δτι δέν είναι δί
καιον νά ΰποφέρη ολό
κληρος οικογένεια διά τδ 
σφάλμα ενός μέλους αύ
τής. Δέν υποθέτω δτι 
δλοι ένέχονται είς τδ έγ
κλημα.

— Τδ αύτό θά ήτο 
νά ΰποπτευόμεθα τήν Μό
ραν ώς τδν Στάμφορδ, 
είπεν δ Ούγος· τδ αύτό 
θά ήτο νά ύποπτεύεσθε 
έμέ ώς πάντα άλλον.

— "Αν υποπτεύεσαι 
τδν Στάμφορδ, είπεν ό 
θωμάς πρδς τδν πατέρα, 
διατί δέν ύποπτεόεσαι 
ώσαύτως καί έμέ;

Σπανίως είδον τδν πα
τέρα παρωργισμένον κατά τών αδελφών μου · 
άλλά τό βλέμμα, τδ όποιον τοΐς έρριψεν είς 
τούς λόγους τούτους, ήτο βλέμμα, δπερ μ’ έκαμε 
νά φοίξω.

— Ας άφή σωμεν τήν δυσάρεστον ταύτην 
ύπόθεσιν, είπεν ό πατήρ μετ’ δλίγον, καί άς 
ίδωμεν τήν έργασίαν μας.

Καί ουτω: έληξεν ή σκηνή αυτή. Ένεθυμή- 

01 ΕΓΓΑΣΤΡΙΜΥΘΟΙ.

είχε κλονισθή ■ έάν είχον 
αμφιβολίαν τινά, αΰτη 
συνεβάδιζε μετά τής πε- 
ποιθήσεως. Προσεΐχον δε 
μή προδοθώ ένώπιον τής 
Μύρας. Τδ σπαρτιατικόν 
θάρρος δέν είναι μόνον ή 
ίκανότης νά ΰποφέρη τις 
τούς πόνους, άλλά νά τούς 
ΰποφέρη καί χωρίς νά 
το άποδεικνύη. Τοιοΰτο 
θάρρος έπεκαλούμην είς 
τήν λυπηράν ταύτην πε- 
ρίστασιν.

Καλώς έγίνωσκον δτι καί ό Στάμφορδ μέ ήγάπα . . .

θην πάλιν τούς λόγους τοΰ πάππου μου, δστις 
έν τινι χώρίω τών συγγραμμάτων του λέγει· 
"'Η πέποίθησις καί ή αμφιβολία είναι δίδυμοι 
άδελφοί άδιαρρήκτως πρδς άλλήλους συνδεδέ- 
μένοι, ώς οί δίδυμοι τής Σιάμης· αδύνατος είναι 
δ χωρισμός αύτών.

’Ητο ή άμφιβολία ή φοβίζουσά με διά τδ 
μέλλον; Έγνώριζον, δτι ή πέποίθησις μου δεν

Περί τήν έσπέραν έ- 
φθασεν έκ Δέρβη ή Κυ
ρία Πάρσβη μετά τής 
θυγατρδς της, προσκλη- 
θεΐσαι τηλεγραφικώς. Ή 
κυρία Πάρσβη είναι σο
βαρά γυνή· λέγεται δέ 
δτι απέκτησε τήν σοβα
ρότητα ταύτην ένεκα τοΰ 
ελαφρού χαρακτήρος τοΰ 
συζύγου της καί τής τά- 
σεως αύτού πρδς τάς 
αστειότητας. Πώς είναι 
δυνατόν νά άστείζεται 

ένώπιον αυτής, άγνοώ. Οί άδελφοί μου λέγουσιν 
δτι οσάκις ό σύζυγός της λέγει άστειότητά τινα, 
αΰτη έκρήγνυται είς δάκρυα. Οί παρόντες γε- 
λώσι καί ό μέν Πάρσβης νομίζει δτι γελώσι διά 
τούς άστεϊσμούς του, ή δέ σύζυγός του χύνει έτι 
άφθονώτερα τά δάκρυα. 'Η θυγάτηρ αύτής, 
Μαρία "Αννα, είναι άνόητος κόρη ώς δεκαπέντε 
έτών ήλικίας. Λέγεις δτι οί άστεϊσμοί τοΰ
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πατρός της έλαβον μορφήν καί ένεσαρχώθησαν 
έν αύτή.

‘Η χόρια Πάρσβη έχει και άλλα παράπονα 
κατά τοϋ συζύγου της, κα'ι πρώτον μέν μέμφεται 
αύτοΰ δτι μεταβαίνει τύ εσπέρας εις τήν Λέσχην, 
είτα δέ δτι κατέχει τόσον ταπεινήν θέσιν έν τφ 
έργοστασίφ. Τήν ήκουσαν έπιτιθεμένην κατ’ αύ
τοΰ, δτι ούδόλως έπέτυχεν έν τω βίφ του, έν 
φ ό πατήρ μου τοσαύτας έποιήσατο προόδους, 
και δτι δέν δύναται νά έννοήση πώς είς μα
θητής τοΰ ’Ορφανοτροφείου επιτυγχάνει έν τφ 
βίω κα'ι άλλος δχι. Κατόπιν έμάθομεν δτι τήν 
προτεραίαν, δταν ό ΙΙάρσβης έπέστρεψεν έκ τής 
λέσχης, μεγάλη ήγέρθη φιλονεικία μεταξύ αύτοΰ 
καί τής συζύγου του, και δτι τήν πρωίαν δέν 
διετέλουν έν πολλή αρμονία οί δύο σύζυγοι.

Πρ'ιν ή έλθωσιν έκ Δέρβη ή Κυρία ΙΙάοσβη 
καί ή θυγάτηρ της, άνθρωπος τής άστυνομίας 
μετέβη είς τό γραφεΐόν, δπως προβή είς νέας 
άναχρίσεις. Δέν ήτο ούτος ό τήν πρωίαν έλθών 
υπάλληλος, άλλ’ έτερος νεώτερος, άνήρ ώς εΐκο- 
σιδύο έτών ήλικίας. Ήτο ένδεδυμένος ώς γρα- 
φεύς συμβολαιογράφου, καί ούδέν είχε τύ έξαι- 
ρετικύν έν τφ προσώπω αύτοΰ, έκτύς τών Οφθαλ
μών του, οιτινες ήσαν οί ζωηρότεροι καί έκ- 
φραστικώτεροι οφθαλμοί, ους ποτέ είδον. Τύ 
δνομά του ήτο, ώς είπε, Βίλλης. "Αν καί ήμεΐς 
ήμεθα πολύ τεταραγμένοι εις τήν έμφάνισίν του, 
ούτος έμεινεν έντελώς απαθής καί ψυχρός· υπο
θέτω δτι συνφκειώθη προς τήν ατμόσφαιραν τών 
έγκλημάτων, ήτις τφ είναι άρεστή.

Εύρισκόμεθα δλοι έν τω γραφείφ τοΰ Στάμ- 
φορδ, καί ό Βίλλης έξήταζε τύ χρηματοκιβώτιον 
καί έποίει ερωτήσεις. Είτα δέ αύτύ: καί ό 
πατήρ μου άπεσύρθησαν είς τύ ιδιαίτερον γρα- 
φεΐον. Τί είχε ν’ ανακοίνωση ό είς πρύς τύν 
άλλον; 'Η καρδία μου μοί έλεγεν δτι ώμίλουν 
περί τοΰ Στάμφορδ. Ή θύρα ήνεώχθη καί έπέ- 
στρεψαν. 'Ότι έλέχθησαν φρικώδη πράγματα, 
ένόησα άμέσως έκ τοΰ βλέμματος τοΰ άναχρι- 
τοΰ, τύ όποιον άπέφευγε νά προσηλωθή έπί τοΰ 
Στάμφορδ.

— Ήλθον αί Κυρίαι Πάρσβη, άνήγγειλεν 
είς τών υπαλλήλων.

— Είπέ τω Πάρσβη νά έλθη, διέταξεν ό 
πατήρ μου.

Καί ήλθεν ό Πάρσβη, ό δέ Βίλλης ήρξατο 
έρωτών αύτόν. ’Ερωτήσεις τινές έφαίνοντο δλως 
άσήμαντοι, άλλ’ ύποθέτω δτι ό ανακριτής ήθελε 
δι’ αύτών νά σχηματίση γνώμην περί τής φιλα
λήθειας τοΰ Πάρσβη.

— Τί λέγει ή Κυρία Πάρσβη; ήρώτησεν ό 
αστυνομικός υπάλληλος. Είσήλθε τις εις τδ 
γραφεΐόν άφ’ ού άπήλθες εις τήν λέσχην; Έλαβέ 
τις τήν κλείδα;

Ήσθάνθην μυστηριώδη τινά δύναμιν, ήτις 
έσυρε το βλέμμα μου προς τον Στάμφορδ, άλλά 
δέν έτύλμων νά τον προσβλέψω. Έπρόχειτο νά 
άνακαλυφθή δτι ύπήρχε συνεννόησίς τις μεταξύ 
αύτοΰ καί τών Πάρσβη, καί δτι ή οικογένεια 
Πάρσβη, γνωρίζουσα δτι αύτός είσήλθεν είς το 
γραφεΐόν, ήθελε νά τηρήση σιγήν; Τί φριχώδες 
πράγμα τύ έγκλημα! Ή ρυπαρότης αύτοΰ έξα- 
πλοΰται καί κηλιδοΐ και τον μή διαπράξαντα 
αύτό. Ήτο ό Βίλλης τοιοΰτος άνθρωπος ύπο 
τοΰ έγκλήματος κηλιδωθείς;

Πλήν τί έλεγεν ό Πάρσβη; Ή σύζυγός του 
ούδέν τφ άνέφερεν, ήρνεΐτο δέ δτι ό κύριος 
'Ρέδγαιτ τήν έκάλεσεν.

— ’Εξαίρετος γονή, είπεν ό Πάρσβης· θά 
έλεγον δέ έξαιρετωτάτη, άν μοί τό έπιτρέπετε· 
άλλ’ εύρίσκεται ήδη είς δύσκολον θέσιν.

— Είπέ την νά έλθη ένταΰθα, δίέταξεν ό 
πατήρ μου.

— Νά καλέσω καί τήν Μαρίαν ’’Ανναν; 
ήρώτησεν ό Πάρσβη.

Ό πατήρ μου έκύτταξε τόν ανακριτήν.
— Ή Κυρία Πάρσβη άς έλθη μόνη, είπεν 

ό Βίλλης, καί σύ δύνασαι νά μεταβής δπου 
περιμένει ή θυγάτηρ σου, άλλά μή άπομακρυν- 
θής τοΰ γραφείου.

Έάν ή κυρία Πάρσβη προσεκαλεΐτο είς τήν 
κηδείαν τής προσφιλεστέρας της φίλης, δέν θά 
είχε σοβαρώτερον πρόσωπον παρ’ δ,τι είχεν δτε 
είσήλθεν είς τά γραφεΐόν. Τή είπον νά καθήση, 
καί ό πατήρ μου τή έξέφρασε τήν λύπην τοΰ 
δτι ήναγκάσθη νά τήν μετακαλέση έκ τής έξο- 
χής, άλλ’ ήτο ανάγκη νά άπαντήση εις τινας 
έρωτήσεις.

— Εϊδετε τόν σύζυγόν σας μεταφέροντα τάς 
κλείδας είς το γραφεΐόν τήν παρελθοΰσαν νύκτα; 
ήρώτησεν ό ανακριτής ταχέως, ώς άνθρωπος 
βιαστικός.

— Ναί, κύριε, τόν είδον.
— Καί τόν εϊδετε νά τάς λάβη πάλιν;
— Οχι, κύριε· δέν πιστεύω νά τάς έλαβεν 

έκεΐθεν.
— Τάς έλάβετε ύμεΐς;
Ή κυρία Πάρσβη προσέβλεψε τον πατέρα 

μου, άλλά δέν άπήντησεν.
— Έλάβετε ύμεΐς τάς κλείδας; ήρώτησε 

πάλιν ό άνακριτής. Τί μέ κυττάζετε; ’Εννοείτε 
βεβαίως άγγλικά;

Ή Κυρία Πάρσβη έςερράγη είς δάκρυα.
— Καλλίτερον είναι νά ειπητε δ,τι γνωρί

ζετε, είπεν ό πατήρ μου.
“Ω! πώς έπαλλεν ή καρδία μου! Δέν ήδυ- 

νάμην νά προσβλέψω ούδένα. Τί θά εϊπη ή 
γυνή αυτή;

Ό άνακριτής τή είπε νά προσέχη είς τούς 
λόγους της, διότι οί λόγοι της ήδύναντο νά τήν 
ένοχοποιήσωσι.

— Ήμπορώ νά σάς ομιλήσω μίαν στιγμήν 
ιδιαιτέρως; ήρώτησεν ή Κυρία Πάρσβη τον 
πατέρα μου.

— “Όχι βεβαίως, άπήντησεν ούτος. Έγώ 
άκούσας τήν λακωνικήν ταύτην καί άπότομον 
άπάντησιν ένόησα διατί ό κόσμος έπωνόμασεν 
αύτόν "χάλυβα”. Σάς ήρώτησαν καθαοώς, καί 
[ίητώς καί ν’ άπαντήσητε.

(“Επεται συνέχεια.)

ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΕΝ ΠΕΛΟΤΤΟΝΝΗΣΩι
ΠΑΘΟΝΤΩΝ.

Αμα τω άκούσματι τής δεινής καταστροφής 
τής έσχάτως έν Πελοποννήσφ συμβάσης, πάσα 
Ελληνική καρδία βαθύτατα συνεκινήθη, αί δέ 
έν τώ έξωτεριχφ Ελληνικοί παροιχίαι έσπευσαν 
μετά ζήλου αξιέπαινου νά συλλέςωσι συνεισφοράς 
πρός άνακούφισιν τής μεγάλης συμφοράς. Παν- 
ταχόθεν συνερρευσαν χρηματικά ποσά, ατινα 
προστεθεντα είς τά ύπό τής κυβερνήσεω; ήμών 
ψηφισθέντα έκτακτα βοηθήματα, συνετέλεσαν είς 
πρόχειρον συνδρομήν τών δυστήνων θυμάτων. 
Καί παράδοξον μέν δέν είναι, άν αί πολυπλη
θείς καί πλούσιοι Ελληνικοί άποικίαι γενναίως 
συνεισέφερον είς τό φιλανθρωπικόν έργον· τό 
ιδίως παρηγορητικόν είναι δτι καί μέρη, ένθα 
όλίγιστοι μόνον διαμένουσιν ομογενείς ήμών, 
προθυμότατα έπεδαψίλευσαν τόν όβολόν των. 
Τοΰτο συνέβη καί έν Αμστελοδάμφ, έμπορική 
πόλει τής 'Ολλανδίας, έν ή τή εύγενεϊ πρωτο

βουλία τοΰ άγαθοΰ πατριώτου καί προξένου τή; 
Ελλάδος κυρίου Ν. Βλάχου είσεπράχθησαν 

ύπέρ τών παθόντων άδελφών πλέον τών εξ χι
λιάδων φράγκων είς χρυσόν, ποσόν ούκ εύκατα- 
φρόνητον, δπερ καί άπεστάλη ήδη είς τόν πρός 
δν δρον. Ό κ. Βλάχος συνέστησεν επιτροπήν 
έκ τών έξής εύγενών φιλελλήνων Κυρίων Α. 
Pierson, καθηγητοΰ, Β. L. Gompertz, Ρ. Α. 
Hundten, G. Harkema, Ν. J. Den Tex, καί 
Tutein Nolthenius & de Haan, οιτινες διά 
συγκινητικής προκηρύξεως άπετάνθησαν είς τά 
φιλανθρωπικά αισθήματα τών συμπολιτών αύτών. 
Ή έπιτροπή είργάσθη δραστήριοι; άφ’ οΰ κατώρ- 
θωσε να φέρη άποτέλεσμα τόσον άπροσδόκητον. 
Δίκαιος δφείλεται έπαινος έν πρώτοις είς τόν 
έν ’Αμστελοδάμφ ήμέτερον πρόξενον κ. Βλάχον 
καί είς τά αξιότιμα μέλη τής έπιτροπής, είτα 
δέ και είς τούς εύγενώς ύπέρ των παθόντων 
τόν οβολόν αύτών καταβαλόντας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ.

Αί θεΐαι καί ίεραί λειτουργίαι τών έν 
Άγιοι; πατέρων ήμών Ίωάννου τοΰ Χρυσο
στόμου καί Βασιλείου τοΰ Μεγάλου. Έκδο- 
θεΐσαι μετά άγγλικής μεταφράσεως ύπό J. Ν. 
W. Β. Robertson. London 188G. — Έλά- 
βομεν κατ’ αύτάς το ώραΐον τοΰτο βιβλίον, έργον 
τού λογίου κ. 'Ροβερστώνο:, δστις λίαν έπιμελώς 
μετεφρασε τα; δύο θείας Λειτουργίας τών με
γάλων ήμών Θεολόγων. Τό βιβλίον έκ 14 τυ
πογραφικών φύλλων μικροΰ 8 σχήματος, περι
έχει τό Ελληνικόν κείμενον καί είς τήν απέ
ναντι σελίδα τήν άγγλικήν μετάφρασιν πιστοτάτην 
καθ δλα ■ είναι δέ χρησιμώτατον ιδίως διά τούς 
Αγγλους θεολόγους, παρ’ ών ή δημοσίευσι; 

έχαιρετίσθη έν’Αγγλία λίαν εύμενώς. Πωλείται 
έν Αονδίνφ παρά τφ David Nutt (278 Strand), 
άντί 5 σελίνι ων.

Συγκριτικά·, μελέται έπί τοΰ Αύστρο- 
ούγγρικοΰ Λόϋδ. — Ό έν Τεργέστη δια- 
μένων ομογενής ήμών κ. ’Ιωάννης Άντ. Δη- 
μητρίου, γενικός πρόξενος τής 'Ρουμανίας, 
έξέδωκε κατ’ αύτάς ίταλιστί φυλλάδιον μετά 
πολλής έπιμελείας συντεταγμένον, έν φ έν πί- 
ναξι συγκριτικοί; πρός άλλα; άτμοπλοϊκάς εται
ρίας (τήν ιταλικήν, τήν γαλλικήν καί τήν ρωσ- 
σικήν) άποδεικνύει τήν καταπληκτικήν πρόοδον 
τής άπό πεντήκοντα έτών ύφισταμένης έν Τερ
γέστη άτμοπλοϊκής εταιρία; τοΰ αύστριακοϋ 
Λόϋδ. Διά τούς περί τό έμπόριον καί περί τά 
ναυτικά ένασχολουμένους τδ πόνημα είναι πολ
λοΰ λόγου άξιον, διότι βασίζεται έπί αριθμών 
καί άποδεικνύει τρανώτατα, δτι, α'.) Ή έταιρία 
τοΰ Λόϋδ έχει στόλον άτμοπλοίων, τά όποια 
τή στοιχίζουσι κατά 20% εύθυνώτερον τών τής 
γαλλικής Εταιρίας, β'.) δτι έχει τόν άριστα 
πάντων διωργανισμένον ναύσταθμον, γ'.) δτι έχει 
άποθεματικόν κεφάλαιον άνώτερον πάσης άλλης 
εταιρίας, ο'.) βτι έχει διαθέσιμον κεφάλαιον 
άνερχόμενον είς τδ τέταρτον τοΰ δλου μετοχικού 
κεφαλαίου, ε'.) βτι ώρισε ναύλους διά τά έμ- 
πορεύματα εύθυνώτερον κατά μίλιον καί τών 
τριών άλλων εταιριών, στ'.) βτι κατώρθωσε νά 
έχη όλιγώτερα τά έξοδα τής διαχειρίσεως, καί 
ζ'.) οτι δέν έπιβαρύνει ή κατ’ έλάχιστον τήν 
Κυβέρνησιν, έν φ άλλαι Έταιρίαι λαμβάνουσι 
μεγάλα; έτησίας έπιχορηγήσεις. Ταΰτα έκθέτει 
έν γλώσση καθαρά καί εύλήπτφ τό έκ σελίδων 
34 συγκείμενον τεύχος, ού ή άνάγνωσις μεγάλως 
θέλει ένδιαφέρει καί τούς πολιτικούς καί τούς 
έμπορικούς κύκλους.

Πρόοδοι έν τή τηλεγραφία. Έν ’Αμε
ρική ύπάρχει πρό τίνος ή εύκολία διά τού; έπι- 
βάτας σιδηροδρομική; άμάξη; νά δύνανται νά 
τηλεγραφώσιν έν φ ή αμαξοστοιχία κινείται. Ιδ 
σύστημα τοΰτο τοΰ τηλεγραφεΐν, εφευρεθέν παρά 
τού Έδισώνος, είναι ήδη έν χρήσει εν δλαις 
ταΐς μεγαλειτέραις γραμμαΐς τής ’Αμερικής. 
Άλλ’ έν Εύρώπη ή πρόοδος αύτη δέν είχεν 
είσαχθή. ’Ήδη δέ άπεφάσισεν ή έταιρία τών 
ελβετικών σιδηροδρόμων νά κάμη δοκιμήν τοΰ 
συστήματος τούτου έν τή γραμμή Ζυρίχης-Άρ- 
γοβίας, καί άν ή δοκιμή έπιτύχη, ούδόλως 
παράδοξον νά ίδωμεν τδ σύστημα έφαρμοζόμενον 
είς δλας τάς σιδηροδρομικά; γραμμάς, δπερ 
μεγάλως βεβαίως θά εύχαριστήση τδ περιηγού- 
μενον κοινόν.

Ιστορικόν δώρον. Ο βασιλεύς τής Ολ
λανδίας παρεκάλεσε τδν αύτοκράτορα τής'Ρωσ- 
σίας νά δεχθή ώς δώρον τήν ιδιοκτησίαν τοϋ 
μικροΰ έν Σαρδάμη οίκίσκου, έν φ έπι πολλούς 
μήνας ό Τσάρος Πέτρο; ό μέγας είργάσθη ώς 
απλού; έργάτης ύπό τδ όνομα " Πέτρος”, βτε 
μετέβη είς'Ολλανδίαν πρός έκμάθησιν τής ναυ
πηγικής, ήν καί μετέδωκε κατόπιν είς τού; ύπη- 
κόους του. Ό οίκίσκος ούτος διατηρείται μέχρι 
σήμερον έν Σαρδάμη έν ή καταστάσει εύρίσκετο 
καθ’ ήν έποχήν κατφκεΐτο ύπό τοΰ μεγαλεπη- 
βόλου τσάρου.

Εθνική βιβλιοθήκη έν ’Αμερική. Ή 
κυβέρνησις τών Ηνωμένων τής ’Αμερικής Πο
λιτειών ήγόρασεν έν Βασιγτώνι μέγα οίκόπεδον 
έκτάσεως 300 χιλιάδων τ&τραγ. ποδών, έφ’ ού 
θά έγείρη τδ κατάστημα, τοΰτο θά έχη μήκος μέν 
680 ποδών, πλάτος δέ 575 ποδών καί θά περι- 
βάλληται ύπό πυκνοΰ κήπου. Έν τή βιβλιο
θήκη ταύτη θά ύπάρχη χώρο; διά πολλά εκα
τομμύρια τόμων καί διά πλεΐστα βσα έργα 
καλλιτεχνικά.

Τδ νέον ταχυδρομεΐον έν Παρισίοι;. 
Τό μεγαλοπρεπές οικοδόμημα, έν φ θά ύπάρχη 
ή γενική διεύθυνσις τών γαλλικών ταχυδρομείων, 
πλησιάζει ν’ άποπερατωθή. Ή άνέγερσις αύτοΰ 
έκόστισε μέχρι τοΰδε 17>/2 εκατομμύρια φράγ
κων, ήρξατο δέ τήν 20 Δεκεμβρίου τοΰ έτους 
1880.

ΤΤΡΑΚΤΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ.

Μέθοδος πρός τομήν ύελινών σωλή
νων διά τοΰ ήλεκτρισμοΰ. Μέχρι τοΰδε ή 
τομή ύελίνων σωλήνων έχόντων διάμετρον 10 
καί πλέον έκατοστομέτρων ήτο δυσχερεστάτη. 
'0 Γάλλος φαρμακοποιός Έστεύης εύρε μέ
θοδον διά τοΰ ήλεκτρισμοΰ πρακτικωτάτην καί 
άλάνθαστον. Ό ύέλινος σωλήν περιβάλλεται 
διά σιδηροΰ σύρματος, έχοντας μήκος όλίγον 
μεγαλείτερον τής περιφέρειας τοΰ σωλήνος καί 
διάμετρον 5 περίπου χιλιοστών τοΰ μέτρου. Αί 
δύο άκραι τοΰ σύρματος τούτου τίθενται είς 
συγκοινωνίαν πρός ρεΰμα ήλεκτρικδν δι’ αγωγών 
εύκαμπτοτάτων, δπως τδ σιδηροΰν σύρμα προσ- 
κολλάται καλώς είς τήν δελον καθ’ δλον τό 
μήκος αύτής. Οί αγωγοί ούτοι δύνανται νά 

ώσιν έκ χαλκοΰ, έχουσι δέ διάμετρον ϊσην πρός 
τήν τοΰ σύρματος. Είτα οδηγείται τδ ήλεκρι- 
κδν ρεΰμα ισχυρόν αρκούντως δπως πυρακτωθή 
το σύρμα, καί τότε άρκεΐ νά έπιθέση τις στα
γόνα υδατος έπί τοΰ πεπυρακτωμένου μέρους, 
όπως ή υελος τμηθή ακριβέστατα πανταχοΰ, 
δπου προσήγγιζε τδ σιδηροΰν σύρμα. Διά τής 
μεθόδου ταύτης κόπτονται φιάλαι ή σωλήνες 
ύέλινοι έχοντες διάμετρον καί πλέον τών 10 
εκατοστών τοΰ μέτρου· παρατηρητέον μαλιστα 
βτι ό τρόπος ούτος έπιτυγχάνει καλλίτερον δσφ 
οί σωλήνες είναι παχύτεροι.

Οί φράκται τών αγρών. Γνωστόν είναι 
δτι τά σύνορα τών αγρών ορίζονται πολλάκις 
διά φρακτών πεφυτευμένων. Τδ καταλληλό
τερου φυτδν διά τούς τοιούτου; φράκτας είναι, 
κατά τήν γνώμην έμπειρου γεωπόνου, ή άγρια 
μηλέα. Κλώνοι μηλέας διετοΰς εμφυτεύονται 
είς τήν γήν είτε κατά τδ φθινόπωρον ή και 
κατά τδ έαρ. Καλός διβωλισμδς (δεύτερον σκά- 
λισμα τής γής) έν καιρφ έαρος ωθεί τήν βλά- 
στησιν καί καταστρέφει τά περιττά χόρτα, τά 
όποια ήδύναντο νά παρεμβάλλωσι πρόσκομμα 
εις τήν άνάπτυξιν τοΰ φράκτου. "Ετερος διβω- 
λισμδς κατά τδν Αύγουστον είναι αναγκαίος, 
δτε καί άναμιγνύεται τδ χώμα μετά λιπάσματος. 
Είτα άφίεται ό φράκτης ούτος έπί δύο ετη 
άνέπαφος· κατά δέ τδ τρίτον έτος κόπτονται οί 
βλαστοί είς άπόστασιν 10 έκατοστών τοΰ μέ
τρου άπό τοΰ έδάφους. Ί ότε δέ άρχονται παν- 
ταχόθεν άναπτυσσόμενοι οί βλαστοί, οι μεν ισχυ
ρότεροι πρός τά άνω, οί δέ ασθενέστεροι έρποντες 
καί σχηματίζοντες ουτω φράκτην άδιάρρηκτον. 
Ούδέν πλέον υπολείπεται ή τδ κόψιμον τοΰ 
φράκτου είς τδ άπαιτούμενον ύψος καί τδ σκά- 
λισμα τοΰ ύπ’ αύτόν χώματος, δπως μή τα 
άγρια χόρτα άπορροφήσωσι τήν ικμάδα τής γής.

upai σχολή:

Αίνιγμα 498.

Φίλε, γίνωσκε, γεννώμαι, 
Ή φωνή όπόταν θνήσκη· 
ΙΙαρ’ άνθρώπων δέν δρώμαι, 
Καί ούδείς ποτέ μ’ ευρίσκει.

Δι’ έμοΰ δέν διακρίνεις 
Βλάκα από εύφυοΰς- 
Νά ύπάρχω μέ άφίνεις
Έν κοιτώνι άσθενοΰς.

Έν νυκτί δέ βασιλεύω, 
’Άν καί δέν ηγεμονεύω.

Τις είμί; Είπέ· πού κείμαι; 
Έν αίθέρι, είς τήν γήν; 
Πλήν δέν είμαι δ,τι είμαι. 
"Αμ’ άκούσης σύ φωνήν.

Αίνιγμα 499.

Ημην άλλοτε θεά
Καί μεγάλη κι’ ισχυρά.
Άν δέ μοΰ προσθέσης γράμμα
Έμφανίζομ’ έν τφ άμα 
'Οδοιπόρου αγαθός
Καί έπαίτου δπαδός.

Αίνιγμα 500.

Τέσσαρα στοιχεία μόνον 
Μ’ άπαρτίζουσιν είς λέξιν, 
Καί τδ δεύτερον στοιχεΐον 

’Έχει πνεΰμα, έχει τόνον, 
'Ως είς έκαστον βιβλίον 
Προχειρότατα εύρήσεις.
Πριν τδ αίνιγμα πλήν λύσης, 
’Απαιτείται νά γνωρίσης, 
Τί ή λέξις μου έκφράζει. 
Μάθε· Έ πιδοκιμάζει.
Μ’ εύχαρίστησιν πολλήν 
Τήν ακούεις, δταν πράξιν, 
Φίλει έκτελής καλήν.

ΛΥΣΕΙΣ.

Αινίγματος 494.

"Υφασμα — Φάσμα — Άσμα.

Αινίγματος 495.

”Α — φθόνος = Άφθονος.

Προβλήματος 496.

Κάτοπτρον είδους χαλκός έστ’ οίνος δέ νοΰ. 
Αισχύλος.

Προβλήματος 497.

Δυοΐν παρόντοιν ήμισυ; λόγο; πάρα. 
Αισχύλος.

"Ελυσαν. Τά 489, 493 ό κ. Γ. Κ. Ζέρρος έν 
Προύση· τά 489, 491, 493 ό κ. Πέτρος Γ. ΓΙετρί- 
δης έν "Αθήναις· τά 492, 493 ή Κυρία ‘Ελένη 
Κοσμάτου έν Καίρφ- τά 491, 492 και 493 ή δεσποι
νίς Ίφιγ. Ά. Παοσαλίδου έν ’Αλεξάνδρειά· τά 494 
καί 495 δ κ. Ν. Πλατύς έν Βουκουρεστίψ.

ΛΑΧΕΙ0Ν ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ.

Γενομένης τής προαγγ-λθείσης έχζυοεύ- 
αεως τοΰ Λαχείου τοΰ 'Εσπέρου, έζέρ- 
δισαν οι επόμενοι 10 αριθμοί*

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

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ.
Κ05 Κ. Καλοζύμης, Άρχιμ., Κο; Άθ. Άκύλας. 
ΚΟί Δ. Τσαουσόπουλος, Κος Εύθ. Καβοαθάς.

Σημ. τ. Δ. Παραχαλοΰνται οί κάτοχοι τών 
χερδισάντων γραμματίων ν’ άποστείλωσι ταΰτα 
εγκαίρως πρός τήν διεύθυνσιν τοΰ "Εσπέρου” 
είς Λειψίαν διά τά περαιτέρω.

Έν Λειψίφ 1/13 Νοεμβρίου 1886.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ.
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ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ 50 ΦΟΙΝ. ΤΟΝ ΣΤΙΧΟΝ. — ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ELSTER-STRASSE 41. LEIPZIG.

Παρακαλοΰνται οι έπιστέλλοντες προς τόν Έσπερον νά πέμπωσι τά χειρόγραφα καθαρώς γεγραμμένα, τά όποια δημοσιευόμενα ή μή δέν
έπιστρέφονται.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ ΤΟΤ ΕΝ ΤΕΡΓΕΣΤΗι ΑΤΣΤΡΟ-ΟΤΓΓΡΙΚΟΤ ΛΟΤΔ.

διώρυγος 
Βομβάης, 

: είς τάς

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

Σουέζ), είς Χόγκ-Κόγκ, διά Βρεντησίου, ΙΙόρτο-Σαΐδ, Αδεν, 
Κολόμβου, Πέναγγ καί Σιγγαπώρης τή α. έκαστου μηνδ 
4 μ. μ.

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

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

ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΥΠΤΟΥ. Έκάστην Παρασκευήν είς ’Αλεξάνδρειαν διά 
Κέρκυρας (συγκοινωνία πρός τό ΙΙόρτο-Σαΐδ καί τήν Συρίαν).

ΙΙλειοτέρας πληροφορίας δίδει ή έν Τεργέστη ΔιεύΟυνσις καί τό Γενικόν 
Πρακτωρεϊον τοϋ αύστρο-ουγγρικοΰ Λόυδ έν Βιέννη (Scliwarzenberg-Platz άρ. 6). 

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

ΓΡΑΜΜΗ ΒΡΕΝ ΓΠΣΙ0Υ-ΠΕΙΡΑ1ΩΣ. Έκ Βρεντησίου τήν Πέμπτην 
έκάστης έβδομάδος τό μεσονύκτιον διά Κέρκυραν, Πάτρας, Κόρινθον, 
’Αθήνας καί Πειραιά.

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

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

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

ΕΙΣ ΤΥΝ1ΔΑ 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 Άγκώνι διά Φιούμιον 
καί έκ Φιουμιου).

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

(SO

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

τιμάται μαρκών 5 (ήτοι φράγκων 6.25) καί άποστέλλεται ελεύθερον 
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’ ουδέ μια προφασει 
περικάλυμμα άνευ τής προκαταβολής τοϋ τιμήματος αύτοΰ.

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΟΥ ΖΙΓΑΒΗΝΟΥ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ
ΕΙΣ ΤΑΣ

ΙΑ' ΕΠΙΣΤΟΑΑΣ ΤΟΤ ΑΠΟΣΤΟΛΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΚΑΙ 
|ΕΙΣ ΤΑΣ Ζ' ΚΑΘΟΛΙΚΑΣΙ

ΝΥΝ ΠΡΩΤΟΝ ΕΚ ΠΑΛΑΙΟΥ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΥ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΗ 
ΜΕΤΑ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

ΤΠΟ.

ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΚΑΑΟΓΕΡΑ
Αρχιεπισκόπου ττριρην Πατρΰ», Διδασκάλου τήί A. Τ. τοΰ ίιτώύξου Διαδόχου τοΰ Έλληικκον 

άρόνου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ καί έπιτίμου Καώγγττοΰ τί)ϊ θεολογία! έν τψ Άθήνησι | 
Πανεπισπι,αίφ

ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ
ΤΙιριίχων την ΐρμηνιίαν τής πρός ’Ρωμαίους επιστολής, των δύο προς Κορινθίονς 

καί τής πρός Γαλάτας
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