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Λπό Γ. ΑΑΜ1ΙΑΚΗ 
ύφηγητο . :ής Χριστιανικής ’Αρχαιολογίας.

Γ>’. ’ΐριείτιανικη τέ^νη.
Μάτην. Κύοιαι. τήν πόλιν. έν ή έγεν- 

νήθη τ, Χριστιανική -i-jyr. θέλετε ζητήσει 
έπί τής επιφάνειας τής γής.

Τήν πάλιν τανττ,ν. ούδέποτε φως ήλιου 
έφώτισεν.ο’.δεποτε τόφώς τής ήμέρας είδεν.

Οί κάτοικο: αύτής εισ: νεκροί. αί οδοί 

στενά·., α·. δε πλατεία·. τόποι συναθροίσεως.
Καιτοι δε φονος ουδέποτε έν τή πόλε·, 

ταύτς, έγε’νετο. ούχ ήττον οί πλεΐστοι νε
κροί ε.σι πεφονευμένοι. καιτοι δέ ουδέ 
ρχνίς ποτέ αίματος ύπό τών κατοίκων ταύ- 
της έςεχύθη. καθνμαγμ.ε’νοι ούχ ήττον οί 
πλεΐστοι τον αιώνιον τοϋ δικαίου ύπνον ύ- 
πνώττουσιν.

ΊΙ πόλις αυτή έστιν αί έν Ρώμη, ύπό 
την γήν Κ ιιτακι'^ιβαι.

Τό σκότος τούτων έστί μέγα, άλλά τό 
έν ταύταις διαλάμπον τού Ευαγγε
λίου εστίν άπλετου. Εν ταύταις έγεννήθη 
ή Χριστιανική ~i-/yr,. καί διά συμβολικών 

γραμμικών σχημάτων τό πρώτον παρεστά- 
θησαν αί διδασκαλία·, τής Χριστιανικής 
πιστεως. ές ών βραδύτερον ή μεγαλοπρε
πής αγιογραφία τής Εκκλησίας προήλθεν.

Ναι. Κύριοι, αί Κατακόμβαι είσιν ή 
κοιτίς καί τό λίκνον,έν ώ έλαβον ύπαρςιν ή 
αρχιτεκτονική καί ή αγιογραφία καί αί 
λοιπαί Χριστιανικά· τέχναι. αϊτινες συν τώ 
χρόνω άνεπτυχθεΐσαι. ζπετε'λεσαν τάς καλ
λιμαρμάρους οικοδομάς τών Χριστιανικών 
Ναών, καί τά έκπάγλου κάλλους ψηφοθε
τήματα τοϋ Ναού τής άγιας Σοφίας, μετά 
τών λοιπών αποκλίσεων τών λοιπών αρι
στουργημάτων τής καθόλου Χριστιανικής 
τέχνης.

Ούτως έν τώ τμήματι τούτω θέλομεν 
έςετάσει ·

α'ι Τήν ύργιτίχτονικήγ.
%') Ί ή>· xffi«ti<>.T.I«irrtxi'i)'. 
γ ’) Τήν fyypaijitxiir. 
δ’) Τήν (ίονιπιωτικιρ·. 
ε’) Τήν )·.Λ·.ππχ//Γ.
7’ι Τήν ιατα.Ι.Ιουργικιρ·.
ζ') Τήν πι,ιχι.Ιτιχιρ·. 
η') Τήν νομιιψατιχι'ιτ. 
θ ) Ί ην ΐπι^γαιρικήτ. και 
ι ) 'Vry .rn./iiiovfiaiftai·
Και έν μέν τή’Λ^νιτεκτονεκη άνή- 

ζ.ουσι πάντες οί έζ.ζ.λησιαστιζ.οί ρυθμοί καί 
αι περίοδοι τών χριστιανικών οικοδομη
μάτων.

Έν δέ τ 
τών αρχαίων Βυζαντιακών Ναών διάφορο: 
κεραμοπλαστικαί διακοσμήσεις μετά τών 
μεγίστης σημασίας διαφόρων ιερών μονο
γραμμάτων.

‘Εν τϊΐ Ζωνοαόικίε• I V ν ■
1. .17 ΐγ' νγρόΐζ αγιογραφία/.
2. At Λ' t.latov.
3. .1' Λ’ οίοίί.
4. .1/ & ’ ϊγκιιΐ'οτικοϋ.
5. . I ί μιη·ογραφΐαι
Ιΐ. // νι.Ιογραγΐα καί
7. H κοορητιχή.

Έν τη Μουείειωτικη
1. opus tessellatum
2. opus lsectie
3. opus vermiculatum
i. opus Alexandrinum

Έν τΛ Γλνπτικη
1. II κνρίωι; t.-ΰ ραρμόρον γ.Ιι·.ττ/κή.
2. H Ι\ν.Ιογ.Ινπηχή.
3. H ιιικροζν.Ηιγ.Ιν-τιχι'ι.
'ι. II όστρακογ.Ιυπτικίι.
H- // i.rc τΰ>· ivytr&r καί πο.ΐντίμωι·

ή ΚεοαιεοπλαϋτικΑ,α: έπί



.Uttar γαραχτιχή ζαί
β. 'Η χηροπ.Ιαστιχΐ). Λ ίί/ζ/ε χι/fir S η 

!/ιιστ(ι·ηι:.ώς ή έν τώ Μίγάλω Στηλχίω 
σεπτή είκών τής Θεοτόκου.

Έν τή Μεταλλουργική άνήκουσ·. 
τά διά χυτής ή σφυρήλατου τέχνης επί 
διαφόρων μετάλλων αντικείμενα.

Έν τή Ποικιλτική τά καθόλου κεν
τήματα καί ή ύφαντουργ'.ζη.

Έν δέ τη Νορικίιιατικιι τά περί τών 
Χριστιανικών νομισμάτων καί τών επ' αυ
τών διαφόρων άγιογραφικών τύπων.

Έν τη Έπιγ<Μΐόι-κή
.17 οίά χρωστήροι;, όιά γ.Ινγάτον η δι’ 

axitec έπιγραφαί.
Έν δέ τη Παλαιογραφία τά καθό

λου χειρόγραφα καί τά παντός είδους καλ- 
λιγραφικά κοσμήματα.

Άπό τών μνημείων δέ τούτων της τέ
χνης εγεννήθη ό νεότατος κλάδος, ό κλά
δος της άπό τών [ο-ημείων θεο.Ιογίας (Μο- 
numentale Thoologici, δ·.’ ής αύτά τά 
μνημεία, αυτα: αϊ συμβολικά·. παραστά
σεις ε/>’·ω παριστασιν, ότι .Ιόγφ οί λοι
ποί κλάδοι τής Θεολογίας έκδιδάσκουσιν.

Ώς έν παραδείγματι. πρό τίνος σεπτός 
φίλος, έν Κρήτη Ιεράρχης, έπέστειλ.εν ήμΐν 
εικόνα, έφ’ ής παρίστατο βρέφος τετμη
μένου.

ΊΙ παράστασις αύτη μεθ’ετέρας,ήν συν- 
απέστειλεν ήμϊν.έ^χω άμφοτεραι παριστά- 
σιν, ή μέν τούς λόγους του Κυρίου, α'Γ/ίντό 
ttfri το Σωμά //ου», ή δέ τούς λόγους 
τοϋ Κυρίου <lT(> i’rrty ίψώ>· χ.ΙώμΐΥΟΓΌ■

Τοιοϋτον. Κύριοι, τό είς τά τ^ππα^α 
γΣγτ. διζιρούμενον της Χριστιανικής Άρ- 
χ αιολογίζς υποκείμενον.

Γ. ’Αξία.

Έκ τών μέχρι τοϋδε ειρημένων εξάγε
ται τις ή έκ τής επιστήμης ταύτης ώοέ- 
λεια καί τις ή α;ία αυτής.

ΊΙ Χριστιανική Αρχαιολογία, ούτω 
λαμπρός καί έν εκ.τάσει τά περί τής ύιοι- 
xi'/mac, ~0: .Ιατρειης, τοϋ fic<u· 7.7.·. τε- 
γ> η<: τών αρχαίων Χριστιανών έξετάζουσα, 
μεγάλας εις πάντα; τούς κλάδους τής Θεο
λογίας προσπορίζεται ώφελείας.

ΊΙ επιστήμη αύτη ενισχύει ημάς έν τη 
πίστει, καταδεικνΰσα τήν αγάπην, μεθ’ής 
οί πρώτοι Χριστιανοί ήσαν προσζεκολλημέ- 
νοι είς τήν πίστιν καί λατρείαν τοϋΚυρίου. 
καί πώς ταύτης ένεκεν έμ.αρτύρουν, έπα- 
σχον καί άπέθνησκον.

ΊΙ Χριστιανική Αρχαιολογία διαφωτί
ζει ημάς περί τής διδασκαλίας καί τής πρά- 
ξεω; τής πρωτογόνου Εκκλησίας’ περί τοϋ 
αρχαίου τύπου της διοικήσεως. περί τοϋ 
τρόπου καί χρόνου τής λατρείας τών πρώ
των Χριστιανών.καί τής βαθμηδόν καί κατ’ 
ολίγον ,διαμορφώσεως τών ιερών τελετών, 
ύπό τον τύπον, ύφ'όν καί νϋν πα.ρ’ήμϊν αύ- 
ται τελούνται, χωρίς τό παράπαν νά διϊ- 
στώμεθα τής πιστεως τών αρχαίων Χρι
στιανών.

ΊΙ αύτή επιστήμη τής Χριστιανικής 
’Αρχαιολογίας, ώς ειδική ιστορία τής τέ
χνης. άνερευνώσα την τέχνην τών αρχαίων 
καί τών μετέπειτα Χριστιανών, σπουδαιό
τατα έςάγει πορίσματα είς τούς περί τήν 
γενικήν ιστορίαν τής τέχνης ασχολούμενους, 
οία τά περί τής συνεχείας τής αρχαίας τέ
χνης έν τή Χριστιανική τέχνη, περί τής έκ 
ταύτης διαμορφώσεως τής Βυ,αντιακής 
Χριστιανικής τέχνης, καί πώς αύτη, έπε- 
δρασε καί προητοίμησε τήν έν τη Δύσει με- 
γάλην τών τεχνών ζναγέννησιν.

ΊΙ αύτή επιστήμη γής Χριστιανικής 
Αρχαιολογίας, ώς επιστήμη Ιστορικός έξε— 
τάζουσζ τόν θρησκευτικόν βίον καί τήν 
θρησκευτικήν άνάπτυςιν τών λαών, με
γάλα ωσαύτως παρέχει συμπεράσματα έΐς 
τε τούς περί τάς γενικάς ιστορικά; μελέ
τα; ασχολούμενους καί ειδικότερου είς τούς 
περί τήν ιστορίαν τοϋ Έθνους, έν ώ αί 
Χριστιανικά· αρχαιότητες διερευνώνται καί 
έξετάζονται.

Άν δέ διά τούς έν τή Δύσει οϊκοϋντας 
ή έπιστήμ.η τήςΧριστιανικής αρχαιολογίας, 
δι ους ανωτέρω εϊπομεν λόγους, ^πολλοϋ 
λόγου άξια έστί, δι' ήμα; τούς "Ελληνας, 
έν τη γλώσση τών όποιων συνεγρ άφησαν 
τά Εύαγγέλια, καί δι’ ών έόαζάαϋιι ό 
Τίός τοϋ ’. Ικ^ώτου, μεγίστη; σημασία; 
καί μελέτης άξια εστίν.

Οί Χριστιανοί ‘Έλληνες, ήμεϊς. μή λη- 
σμονώμεν ότι δέν συνδεόμεθα τόσον μετά 
τοϋ δήμου τοϋ I Ιερικλ.έους, όσον μετά τής 
εποχής τών Αύτοκρατόρων τοϋ Βυζαντίου.

Άπαν τό θρησκευτικόν ήμών σύστημα, 
αί ίσχύουσαι τελεταί καί έορταί δέν έμορ- 
φώθησαν έπί τοϋ Περικλεούς έν τώ Ιίαρθ'ε- 
νώνι, άλλ επί τών Αύτοκρατόρων τοϋ 
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Βυζαντίου ύπό. τούς θολούς τής άγιας Σο- 
?ίαΆ „ ,

Ο Έλλην ενθουσιά είς τό όνομα τοϋ 
Παρθενώνος. άλλ’ είς τό όνομα τής άγιας 
Σόφιας πίπτει μάρτυς !

Άν διά τόν πρώτον όμιλεΐ τό ιδανικόν 
τοϋ καλού. διά τόν Ναόν όμως τής Άγιας 
Σοφίας όμιλοϋσιν αύτά τά μυχαίτατα πά- 
σης Ελληνικής καρδιάς !

Οί Βυζαντιακοΐ Ναοί, είς ους σήμερον 
εισερχόμενο·, προσευχόμεθζ, είσίν οί αυτοί 
Ναοί, εις ους πρό ήμών έν τή αύτή πίστει 
προσηυχήθησαν οί ΙΙατέρες ήμών.

Ανδρε; Ελληνοφώνου γνώμης είπον ότι 
τό γένος τών Ελλήνων έξηφανίσθη άπό 
τοϋ προσώπου τής γής’ ή Αττική δέ καί 
αύταί αί ΐοστέφανο: Άθήναι. άπό τοϋ Τ’ 
μέχρι τοϋ ι’ αίώνος, ήτοι έπί 400 έπη, έ
μειναν άσπαρτοι, ακατοίκητοι, έρημοι.

Καί όμ.ως ούδείς μάλλον εύστερνος πολέ
μιος τής’Ελληνολέθρου γνώμης ταύτης,τών 
μνημείων τή; Χριστιανικής αρχαιότητος.

Αί έπι τών κιόνων τοϋ ΙΙαρθενώνος καί 
τοϋ Θησείου δι' άκίόος έπιγραφαί, είς άς 
πρώτο: ήσχολήθη ό έν μακαρία τή λήξει 
σοφό; 1’ώσσο; Αρχιμανδρίτης .άντωνΐνος. 
αί έν τή καείση ά··οο2 έπινοαφαί’

Vhirfjir, τίμ: Δ[·ι>μ>·)·αρε<ι<:1 ·}■ 856).
Ei-.-Tprifyai: (-\-865) 
θώμαίόος ι -^-921 / 

ώς καί αί άνά παν τό Κράτος έπί τών 
Χριστιανικών μ.νηυ.είων διεσπαρμ.έναι Χρι- 
στιανικα: επιγραφαι. αρόην ανατρεπουσι 
τάς μισελληνικάς αύτών θεωρίας καί διά 
παντός διαφεύδουσ: τους Ελληνοφώνους καί 
Έλληνοφθόρους τούτους ιστορικούς.

Τοιαύτη βραχεί ρήματι ή τών Χριστι
ανικών αρχαιοτήτων αξία, και τοσαϋτα τά 
έκ τούτων τή επιστήμη τής Θεολ.ογίας, τή 
ιστορία, πή τέχνη, καί σύμ.παντι τώ Ελ
ληνισμό, προκυπτοντα πολύτιμα ιστορικά 
πορίσματα, ζζί έπιστημονιζα συμ.περά- 
σματα.

Ε II I Α Ο Γ Ο Σ

Τό πρώτον τοϋτο μάθημα τή; Χριστια- 
ν:κή;Άρχαιολογία; παραίνων. ελπίζω. Κύ
ριοι. ότι ισχυρός έπίκουρο; τή έμ.ή άσθε- 
νεία θέλει έλθει ή επιμέλεια καί ό ζήλος 
υμών.

Εύτυχής δέ έσομαι. έάν μετά τά μ.αθή- 
ματα ταϋτα, άναβαίνοντες τά όρη πρός 
έξέτασιν τών χριστιανικών ερειπίων, δύνα- 
σθε τούντεϋθεν, έν μέσω τής σιγή; τής πέ- 
ριξ φύσεως.νά άκούητε τών άπό τών Χρι
στιανικών ερειπίων έξερχομένων φωνών τών 
αιώνων.

ΊΙ 'Ελλάς είναι τό «έγα ΛΙονείεϊον 
πάσ-ης σοφία; καί αρχαιότητος.

Ένώ §έ ύπό προχριστιανικήν έποώιν, 
καθ’ έκάστην άνερευναται καί έξετάζεται, 
ύπό Χριστιανικήν έπούιν τουναντίον δεΐται 
πεφωτισμένων σκαπανέων πρός άναδίφη- 
σιν τοϋ μεγάλου Χριστιανικού πλούτου, όν 
άπό τής έποχής τοϋ ΙΙαύλου μίχρ’-ζ ήμών 
περικλείει έν τοΐ; στέρνοις αύτής.^·*·'

Είθε, Κύριοι, έν τώ προσώπω ύμών, ή 
σεμ.νή αΰπη έπιστήμ.η νά εύρη τούς άξιους 
αύτή; έργάτα;. πρό; δόξαν τής τε ’Εκκλη
σίας καί τής Πατρίδος.

Ο X Ο Ρ Ο Σ
X <ιο εί·ι >νν >οει'·ονν. 
Καθό?ιου δέν παι'ουν, 
Εκεί βασιλεύουν

Τά πλούτη, ίι χαρά.
I ’up ίζοι ■ ν, φω νά ζουν, 
’Σ τό πρόσωπο άνάόουν. 
Γοργά λαχανιάζουν, 
Ιΐιιδάνε γοργά.

Τά βλέιιιιιιτιι άστράφτουν 
Σά ναναι ζαφείρι
Κι’ άκοίριιτιι άνάφτουν 
’Σ τά στήθη φωτιά.
Μέ σίφουνες· μοιάζουν 
Οί άιιέτοιιτοι γι'οοι 
HoC· σπίτια ρημάζουν 
Καϊ πλούσια χωριά.

Μά ΐ'άσου ένας- κρότος 
Σά νάναι όολόϊ
’Σ της- νύχτας το σκοτος 
Γοοικιέται βουβά,
Κ ’ εκεί παρα πέρα
Άονό ιιοιοολιίϊV t u t , ,
Τίιν ικιϋοον αεοιι, ε *■ , 1Γειιιζει ιιεηια.

Σ τά στήθη γοοικιέται 
Γλυκό καρό ιοκτύπι, 
’Σ τό μάτι π/νανιέται 

Τοειιιισίΐυστο Φώς—U . ν , * , ν« ’Σ τιι (Ιι οα ποΰ τοιζει 
Τί ΟεΛούνε οι κτύποι;» 
Σιγά ύιΟυοίζει 
Κ αθένας,· χλωμός.

Σά φάντασμα μπαίνει 
ΊΊιλός ένας ξένος.
Σιιιά τουυ πηγαίνειV * · f
‘Σ τό προσιοπο άχνος. 
Σέ μαύρα κουρέλια 
Ιΐλατυά τυλιγμένος 
Κι ’ άρχίζει τά γελοία 
Σά ναναι τοελλόο.V

Μ’ανήσυχο βλέμμα 
Τόν έρμο κυττάζουν, 
ΙΙαγιίνει τό αίμα 
Καί τοέιιει ίι φωνή.
ΊI κοιιιι ΛΥοιευει.ζ V ν , V-Kul ov ιοοωτα σταιονν.
<ι ’Εδώ τι γυρεύει 
Έκείνη ή μορφή;»

Σ τή μέση πετιέται 
Ό άγνώριστσς ξένος, 
Καθένας τοαβΐέται, * L
Με χεί/.η ανοικτά, 
Τό ηέτωπο κλίνει U
Καθένας σκιασμένος- 
Κι’ όλότρεμος δίνει 
Κουφή ιιιά ιιατιά.L · V V

«Σ’ έιιέ ποια παρθένα 
Θά γενιι όδιιγήτρα; 
ΙΙοιά κόοιι σ’ έμενα 
Διό λέξεις- θά πή;
’Σ τα τόσα στολίδια 
Μια πάλη νικήτοα 
Σ τιι τίμια ξεσκλίδκι 
Ηωρεΐτε δειλοί.

«Κλεισιιένος ’ς τίιν έοιιιι 
Φτωχή κατοικιά μου.
Έθέριζε ίι θέρμη
ΙΙέντ’ έξιι ορφανά. 
Έθέριζε ίι πείνα 
Σκληρά τά παιδιά μου 
Κ ’ εγώ σάν ι:’ εκείνα
Δέν είχα λαλιά.

«Γουανόυ ’c τό κρεβάτι 
Τριγύριζα μονος
Μ’ ολάνοικτο ιιάτι 
Μέ χέρια ανοικτά.
Τά μαϋοιι τά στήθια 
Μού έθέριζε ό πόνος
Κ' εκείνα βοήθεια
Ζητούσαν σιγά.

«ΙΙατέοιι. έφωνάζαν, 
Κ’έγώ δέ μιλούσα, 
Τά στήθη μού έσφαζαν 
ΊΙ τόσαις· φωναίς.
Τά δύστυχη έκλαίγαν 
11ού <ίγάλι βογγούσα, 
ΙΙατέοιι, μού έλέγαν, 
ΙΙατέοα nil κλαίυ.

«Τιι χείλη μου σμίγω 
’Σ τ' άχνά τους· τό στόμα 
Σωπάσαν γιά λίγο·
Σ τιι στήθη τά κλειώ. 
Παιδιά μου φωνάζιο 
Καί πέφτω 'ς· τί> χώμα, 
Τοϋ· κάκου τά κράζω 
Σά νάιιονν Θεοιό.ν ν

«ΓΙοίν έύγουν τ' αστέρια, 
Αυγνός· άφ’ τήν πείνα, 
Μέ τούτα τιι χέρια 
Πού έτοέιιαν φοικτά,, t V Ik ’
Μέ τοιίηο κοατοΰσα, . V k , ν » > ΖΣφικτα την αξινα.
Νά θάι'/ω ζητούσα 
Τά πέντε <ίρφαν<ί.

«Χοοέι'·ετε τώοιι
Κι' οΐ τροηοι σας Φθάνουν. 
Έσηηανε ή ωρα
ΙΙού εγιό Οά γαοώ.
Ακαυτε ενα κρότο; 

Τίιν κάσα μου Φτιάνουν, 
Άφίστε με πρώτο 
’Σ τό πλούσιο χορό.
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«I Ιο'ι\' κοι'ί'ίι το σώιια V k - I . > . νΊΙ έσπΑαχνιι αξινα 
Θά βγάλω άφ' τό χώμα 
Τά πέντε ορφανά, 
Κι’ αύτά νάχορτάσουν 
Τίιν τόση τίιν πείνα, 
Κι’ αύτά νά γελάσαν 
Γιά πρώτη Φορά.»

Σάν κούφια γροίκιούνται 
Πατήματα κάτον
ΊΙ θύραις· κυνιοϋνται, 
Ανοίγουν, βροντούν.
Ί) νέοονταυ στοέφειIk w k w
Γοργή τή ματιά του, 
Τά πέντε του βρέφη 
Τιι στήθη του κλειούν.

— Καλώς τά παιδιά μου, 
Καλώς: τα, τούς λέει,
—Σπαράζει ίι καρδιά μου 
Παιδιά μου χρυσά.— 
Σφίκτά 'ς τήν άγκάλιι 
Τά σφίγγει καί κλαίει, 
Τό στήθός τον πάλλει 
Σά ναχε Φωτιά.

—Πατέρα γλυκέ μας— 
Τά δόλια Φωνάζουν, 
—Θεοιιά φίλησε ηαυ.k k V f k ~ ·
Πατέρα χρυσέ.— 
Τά πόδια, τή μέση
ΣΦίκτά τ' Αγκαλιάζουν,
— Σ τά διΊιτνχα αρέσει 
Νά ηένουν η’ έσέ.—k k

— Ελάτε παιδιά μου 
Κ’ έσεϊς· νά χαοιίτε.
Πηδάτε σιμά μου
’Σ τό πλούσιο χορό.
Ειιέ τό θλιηιιένοV >Κυττάχτε να ιοί.τε 
ΙΙώς τώρα μαθαίνω
Γλυκά νάγελώ.—

Καθέναο ιιανοίλα/■» y ν /Θωρεϊ οΛογυρα τον, 
Φοίκτίι άνατριχίλα 
'Σ τίιν πλάτη γροικιά, 
Τό πόδι νά σύοιι 
Τοομάζει ιί καρδιά του, 
Πλατύ κοιμητϋρι 
Τριγύρω κυττά.

Τού ήλιου προβαίνει 
Τό φώς· μεσ' 'ς τίιν πλάσι 
Και μέσα έκεϊ μπαίνει 
Σά λάμα χρυσή· 
Ό γέρος τά βρέφη 
Ζητεί νά σκεπάση
Κι ’ ώς νάτουνα νέφη 
Σκορπιοϋνται άπό 'κεΐ.

ΣΤΕ·1·ΛΝΟΣ ΜΛΡΤΖΩΝΊΙΣ



Σ A Ο ϊ Α
ΤΡΑΓΩΠΛ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΑΛΦΙΕΡΗ

ΙΙΡΑΞ1Σ ΠΕΜΠΤΗ— ΣΚΗΝΗ Γ’.
Σαλοιύλ. Μελχόλ.

ΣαονΧ
Φάντασμα τρομερό κ·.’ άγοιωμένσ, ά ! στάσου ! 
μη σιμωσης !... Ιδές, στά πόδια σου πφοσπέφτω ... 
ΙΙοϋ φεύγω ; αλλοίμονο ! ποϋ κρύβομαι : ώ φρικώδες. 
άσπλαχνο φάντασμα, ήμερώσου ... Άχ '. δε μ' ακούει, 
καί πάντα έμπρός μου. έμπρός μου άντιβαδίζει ;... Ώ σχίσο· 
καϊ καταπιέ με. ώ γή !... νά μή α'ε σαϊτεύη 
τής φοβεοής σκιάς τό Οεριωμένο βλεααα .'... '

' Μελχόλ
Γ·.ά ποιόν Οά φύγης ; ποιος σέ κυνηγά : Πατέρα.
οέ μέ βλέπεις έμέ. δέ μέ γνωρίζεις πλέον :

ΣαονΧ
Ώ οόξαστέ μου. ώ θείε, πρέπει έδώ νά μείνω ; 
*Ω Σαμουήλ, μιά μέρα αληθινέ πατέρα.
σύ τό θέλεις : ιδού, στήν προσταγή σου πί&τω 
στό χώμα έμπρός σου ταπεινός. Μ' αύτό τό χέρι 
στήν κεφαλήν μου σύ μοϋ φόρεσες τό στέμμα 
τήν έστολισες σύ καί σύ ξ· στόλισε την 
τόρα. σύ πάτησε την. Πλήν... τήν πυρωμένη 
ρομφαία τοϋ Κυρίου, ποϋ φριχτήν έμπρ·.; υ.ου 
Οωρώ,... σύ ποϋ μπορείς, πατέρα, μάκρυνε την 
όχι άπό μένα, άπ ’ τά παιδιά μου. Τά παιδιά μου 
είναι άπό κάθε αμάρτημά μου άΟώα...

ΜεΧνόΧ
Ώ θέσις. 

ποϋ παρόμοια ποτέ στόν κόσμον δέν έστάΟν ! 
Παραβλέπεις, πατέρα, γύρε πρός εμένα... '

ΣαονΧ
Ω χαρά !... τί Οωρώ ; τό μάτι σου ειρηνεύει :
1J γέροντα, είσακοϋς έσύ τή δέησί μου : 

Τά πόδια έγώ δέ Οά σ' άφήσω, άν τά παιδιά μου 
απ' τή σκληρή σου πριν καί σύ δέ μοϋ γλυτώση; 
έκδίκησι.—Τί είπες ;... ώ λαλιά 1 Παιδί σου. 
παιδί σου ήταν ό Δαβίδ, κ' έως θανάτου 
τόν έχεις κατατρέξη.» "Ω ! Τί μοϋ ελέγχεις ;... Στάσου ! 
στάσου !... ποϋ ’ναι ό Δαβίδ : τρίξτε. ζητήστε, άς έρΟη’ 
άς μέ σκοτώση, άν Οέλη, άς γίνη βασιλέα;
αοναχά τά παιδιά μου άς σπλαγχνισΟή και άς γείνη...— 
Άλλ' ασάλευτος στέκεις ; Λίμα τ' άγριο μάτι, 
φωτιά ’χει τό σπαθί, τό χέρι' άπ'τά ρουθούνια 
μαύρη φλόγα φυσάς καί κατά μέ τή ρίχνεις...
καί νά. μ’ έφτασε, νά. μέ καίει’ άχ ! ποϋ νά φύγω :... 
Θά τρίξω έδώΟε.

ΛΙεΧχόΧ
Δέ Οά κατορθώσω τέλος 

νά σε βαστάξω, στήν αλήθεια νά σέ φέρω : 
Άχ ! άκουσέ με...

ΣαονΧ
Άλλ' όχι. κι άπό 'δώ τό δρόμο 

μέγας μοϋ φράζει ποταμός αίμα γιομάτος.
— τ’?·1'·'’! · /·'·ί· ττή μία καί στήν άλλην Οχθη 

σωρό: μέγας κορμιά σφαγμένα τ ώρα τώρα 
θημωνιασμένος στέκει’ άχ ! θάνατος ε’.·/ όλα 
εκεί’ νά φύγω έδώΟε πρέπει... Άλλάτί βλέπω ; 
ποιοι είσθε σείς : ποιοι είσθε ; — '‘Τοϋ Λβιμέλεχ τέκνα’ 
ό Λβιμέλεχ είμ' έγώ. Σαούλ, ά ! τέλο: 
τρεμε καί σύ.»— 'Ω ιοοίκη ! τόν γνωοίζω’στάζει 
ολο; αίμα νωπό, κ' αίμα δικό μου πίνει.

1 Στή στιγμή ποϋ ρίχνεται άπάνου στό σπαθί του ορθό καί πεΟαί- 
£?7/'ντα'- "λήΟιοι οί Φιλισταϊοι νικηφόροι μ' αναμμένα δαδιά καί μέ 

σπαθιά αίματωμένα. καί καθώς τρέχουν μ' αλαλαγμού; κατά τό Σαούλ. ή 
σκεπή τής σκηνής κατεβαίνει.

'Αλλά ποιος άπό πίσω τά μαλλιά μ' αρπάζει : 
Σύ Σαμουήλ ; — Τί είπε : πώς σέ λίγην ώρα 
ολοι μαζί του Οά βρεθούμε : Μ όνος, μόνος 
έγώ Οέ ναμαι’ τά παιδιά μου... —Άλλά ποϋ είμαι . 
“Ολοι ξάφνου έχαΟήκαν μονομιάς οί ϊσκοι.
Τί είπα : ποϋ 'μαι δώ ; τί κάνω έγώ ; ποιος είσαι ; 
τί ταραχή ’ναι τούτη : φαίνεται μου μάχης’ 
καί δέν εοεξε’ πώς : ναι, ταραχή 'ναι μάχης. 
Την ασπίδα μου εύΟύς, τό δόου αου. τό κοάνος 
φέρτε μου έδώ’ τ' άρματα ευθύς τοϋ βασιλέα 
τ' άρματα. Νά πεΟάνω θέλω πολεμώντας.

ΜεΧχύΧ
Ά 1 στάσου, ησύχασε... Στήν κόρη σου πατέρα... 

ΣαονΧ
Τ’ άρματα, λέω. τί κόρη ; ευθύ: υπάκουσε με. 
Ασπίδα, κράνος, δόρυ, αύτά είναι τά παιδιά αου.

ΜεΧ’ΆΧ
Δέ Οά σ αφήσιυ έγώ...

ΣαονΧ
Πλ-.ό βροντερά λαλήσαν 

αϊ σάλπιγγες ; Οά. τρίξω έκεϊ’ μοϋ σώνει έμενα

αύτό μου τό σπαθί. —-Ξεμάκρυνε σύ, φύγε, 
υπάκουσε. Αυτού τρέχω’ ό θάνατος έκεϊ 'ναι. 
ποϋ έγώ ζητώ.

ΣΚΗΝΉ Δ'.
Σίιούλ. Μελχύλ, Άάενιϊο. μέ άλίγους ατρατηδταις ποΰ φεύγουν- 

’Αβενήρ
Δυστυχισμένε βασιλέα !... 

πού τρέχεις τώρα, ποϋ : νύχτα φριχτή ’ναι τούτη.
ΣαονΧ

Άλλά. γιατί τή μάχη ;...
Άβενίιρ

Ξαφνικά πλακώσαν 
οί εχθροί τό στράτευμα. Τελείως νικημένοι 
είμαστ' έμεϊς...

ΣαονΧ
Τελείως : καί σύ ζής. άχοεΐε ;

ΆΙίενιίρ '
Έγώ : γιά νά σέ σώσω. Τώρ’ άμέσως ίσως 
ό εχθρός Οά πλημμυρίση’ τή σφοδρήν δομή του 
άς ξεφύγουμε τώρα’ Οά χαράξη ωστόσο. 
’Εσένα έκεϊ στό πλάγι μέ τούς λίγους τούτου; 
Οά σύρω...

ΣαονΧ
Έγώ νά ζήσω, ένώ ό λαός αου σούνει : 

ΜεΧχόΧ
Άχ ! μήν άργής. .. αύξαίνει ό θόρυβος, αύξαίνει... 

ΣαονΧ
Ό ΊωνάΟαν... τά παιδιά μου... φεύγουν ίσως 
μέ παραιτούν κ έκείνα :

Άίίενήρ
’Ωιμέ I δυστυχισμένα I...

Τά παιδιά σου... άχ ! έκείνα όχι δέν έφύγαν.
ΣαονΧ’

"Ενα. ίνα. σ’ έννοώ, στόν τόπο πεΟααένα 
μοϋ πέφτουν...

ΛΙεΧνόΧ
Ωιμέ !... τ’ αδέλφια μου !...

Άβενήρ
Ά ! ναί, πλέον 

τέκνα δέν έχεις.
ΣαονΧ

— Τί μού μένει : ... Σύ καί μόνη 
άλλ' οχι καί γιά μέ.—Στά κούφια τής ψυχής μου 
από καιρό τά πάντα έγώ χω αποοασίση 
κ’ ή ώρα έσήμανε.—Άβενήο. τό ϋστεοινό μου 
πρόσταγμα δέξου. Σύ τήν κόρη γλύτωσε αου.

ΜεΧχύΧ
Οχι’ σφιχτά, πατέρα, στό κορμί σου γύρω 

Οά πιασΟώ’ σε γυναίκα βέλος δέ Οά ρίξη 
ό έχΟρός.

Σαοί-Χ
Παιδί μου ί... Ά ! σώπα’ μή μέ βιάσης τώρα 

νά κλάψω’ νικημένος βασιλιάς δέν κλαίει. 
Άβενήρ, γλύτωσε την, τρίξε’ άν όμως τύχη 
ανέλπιστα νά πίση στών έχΟρών τά χέρια. 
λ! μή. μή πής πώς είναι τοϋ Σαούλ' ή κόρη, 
πέ; τους εύΟύς πώς είναι τοϋΔαβΐδ γυναίκα, 
καί Οά τή σεβασΟοϋν. Πήγαινε, τρίξε.

Άβενήο* Λν κάτι 
αςιζω, Οά σωΟή. τ’ ορκίζομαι, ομω: θέλω 
καί σέ...

ΛΙεΧχόΧ
Πατέρα.... ίνω δέ Οέλω-νά σ' άφήσω 

Σαοί’Χ
Το θέλω έγώ. και άκόμη έγώ είμαι ό βασιλέας 
Αλλά οί εχθροί πλακώνουν. Άβενήρ, ά ! τρίξε’ 

καί στανιχώς, άν πρέπη, σύρε την μαζί σου.
ΣΚΗΝΗ Ε'.

ΜεΧχόΧ.
Ω πατέρα μου,... πλέον οέ σέ βλέπω πλέον ! 

ΣαονΧ.
Ώ τέκνα, ιύ τέκνα !... — Δυστυχής ! πατέρας ήμουν.— 
Ώ βασιλέα, μόνος είσαι’ άπό τούς τόσους 
πιστούς σου ένας δέ σοϋ μένει. — ΕϋχαριστήΟης 
τέλος αουσωπήτου ' Τψίστου οργή φρικώδηί : 
Αλλά μοϋ μένεις σύ, σπαθί μου’ στήν έσχάτην 

άνάγκη γίνε σύνεργας μου.— ’Ιδού, μ'ε αύΟάδεις 
αλαλαγμούς πλακώνει ό νικητής’ στά μάτια 
τ αναμμένα δαδιά τους βλέπω νά μού αστράφτουν, 
καί σπαθιά μύρια...—Τρίξε, μισημένο γένος’ 
καν τιμημένο έδώ νεκρό κορμί (1 ... Οά μ’ ευρης.
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σελ. 308.

Ηθική καί φιλολογία σελ. 322.
,ΜενέΛ. Φιί.ήντας.—Τά δημοτικά μας τραγούδια σελ. 

322.
Κ. Α. Καιροόύλας. — Λαυρέντιος· Στεκκέττης σελ. 

362. 375.
Αεωνί7»ας· Ζώης.— Ό Πετράρχης καί ό Πατήρ τής 

Λαύρας (Μετάφραση·) σελ. 381.
Γεώργιος ΚαλοΒγοϋρος.— ΊΙ σκηνή ώς ήθικός θε

σμός (ΜετιίΦρασις) σελ. 338, 351.—Σαούλ σελ.408.
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Karl. Dieterich.—- Άχιλλεΰς' Παράσχος. Ψυχολογική 
μελέτη σελ. 290, 298, 300, 314.

Αθηναίος.—Μία συναυλία σελ. 152.—Άπό τά θέα
τρα. Λουδοβίκος ια' σελ. 334. — Γεοίργιος Βιζυη- 
νός σελ. 186.

X. Σπανδωνής.—Βλάσιος Γιιβριηλίδης σελ. 210, 218. 
............................ Φώκιανός σελ. 211.
Α. X. Βεοναρδάκιις.— Όλυαπιακοί άγώνευ σελ. 294. 
300. 310. 315.
Σπνρ. Δάόιος.—Δύο Καλλιτέχναι σελ. 227.
Μποέμ.— Ή ποίησίυ μας σελ. 234. — Νέα βιβλία σελ. 

242.
................—Χαρίλαος Τοικούπιις σελ. 176.

............... —Δ. Κοκκίδιις· σελ. 14 2.

...............—Τό Ημερολόγιου έν Αγγλία σελ. 58.

............... —Προκόπιος Οίκονοιιίδης σελ 338.
Αιηι. Βαρδουνιώτης.— ’Ολύμπια άγομεν σελ. 160.
Άλέξ. 'Ραγκαβής.— Ανέκδοτος επιστολή σελ 346. — 

Ανέκδοτος επιστολή σελ. 354.
Κ. X. 'Ρόδος.—Americana σελ. 354.
Κ.—Τίι θανάσιμα σελ. 349.
Γεώργιος ΙΙώπ.—Μεταμεσονύκτιοι Άθήναι σελ. 3. 2| 
Κομήτης. — Όγδοηκοντούτης Όλυμπιονίκιις σελ. 42 
Γεώρ. Καλλιόπέοης. Γερμανικά εξάμηνα σελ. 46, 
Μίί.τος.—Τό ψυχοσάββατου σελ. 115.

Ζ

F — ■ 1 —
•

I Κ, Ί’ίσβης. - ΧριστουγεννηατικΟ σελ. 56. 
. Ί. Κονδυλάκης. - Φιλανθρωπία σελ. 56. 

IΗολυπράγμων. - Προφητειών τό 
[ Εΰάγ. Βενιζέλος. - "Ενα τσάι σελ. 
! Δ"; Εύγενία Ζωγράφοι·. — Ιωάννα 
κ· στοιχειό σε Λ. 186. 
ti ll. Δ.- Αί δύο μητέρες σελ. 138. 
! Ίωάνν. I Ιετοουνάκος. Ό Γέρος· 
[ τού ναύτη σελ. 350.

ί| Γεώργ. Άσποέας. — Μέσ’ τό ρημοκλήσι σελ. 3 
σκελετός σελ. 336.

Δ. 1. Καλογεοόπουλος. -Τελευταία χαρά σελ.

Ανάγνωσμα σελ*. Ill· 
119.
σελ. 122. 131. — Τό

σελ. 238. - Τό μνήμα

334.-Ό

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ

II II I II Μ Α 'Γ Α

Σάτυρος σελ. 358. — Εικόνες· έρειπίων σελ. 372.— 
"Ο Κωδωνοκοούστης· σελ. 396.

Γεώργ. Στρατήγης. — ΊI Στρίγγλα ίι Σφίγξ σελ. 340.— 
Όνειρον νεκρού σελ. 387.

Γιώργης,- Κοασσας.— Ένας· πατέρας· σελ. 374.
Αξιώτης. Καράβι καί βαρκούλα σελ. 394.

. II. Χρυσανθόπουλος. - Δύο νύκτες· τών Χριστουγέν
νων σελ. 398.

II.
1

8, 16, 24. 32
τής· εβδομάδας· σελ.

Γεοάιί. Μαρκοοας.— Στίιν έληά άποκάτω σελ. 219.— 
Σέ μιά φωτογραφία τού Ίακ. ΓΙολυΔά σελ. 297.

Γ. Σουμής.—Στο Στάδιον σελ. 4.
Κ. ΙΙαλ.αηας.—Τό Δράμα και ό ΊΙριος σελ. 6.—Εις τά 

ανάγλυφα τής· Άρτέμιδος· σελ. 55. — Στίιν έριιμιά 
σελ. 130.

■φ Άχιλλεΰς Παράσχος.—Εις λεύκωμα Κόοΐις· σελ.46. 
— ’Επιτύμβιοι· σελ. 46.

-φ Γ. Βιζυηνός. -Φθινόπωρου σελ.22.—Άγρυπνος· πό
νος· σελ. 185.— "Ο Μάρτης σελ. 189.

’Ιωάν. ΙΙολέιιης.—Τό έριιιιόσπητο σελ. 11.— Ό ύιινου 
τών άγγελων σελ. 50. — Άποκριιάτικο σελ. 82.— 
ΠέντιιθΛον. ΤΙ Μούσα σελ. 123.

Στέο. Μαρτζώκης.— Σ’ ένα τυφλό ζητιάνο σελ. 1 18. 
'Ο πρώτος δάσκαλός μου σελ. 269. — Οί Αδελφοί 
σελ. 292.— Στίιν Άννα σελ. 317.— *11 Αυγή σελ. 
349.—Στό Χριστό σελ. 393.—Ό Χορός· σελ. 407.

II. Σ. Σννοδινός.—Τό σκυλί τής διακονιάρας σ. 400. 
Γ. Στρατήγης.— Ό πεζοπόοος σελ. 27.
Μ. Δ. I 'ιαννονκάκης.—Τάχα σελ. 27. — Ψυχοσάββα- 

τον σελ. 78.
φ ’Ιάκωβος Πολυλβς. — Εις τόν θάνατον τού Διονυ

σίου Σολωμού σελ. 324.
-j- X. Φλογαΐτης.—Έξομολόγησις· τού Ίωάννου Προ

κοπαίου σελ. 332.
Ιωάν. II. ΙΙετροννάκος.— Ό άθαφτος· σελ. 63. — Σέ 

μιά πεθαμένη σελ. 143.— Ό Μάης· σελ. 206. — Ή 
Φιληιιένη σ. 302.

Άξιώτης. — "Επί τοΰ τάφου τού Άχιλλέως Ιΐαοά- 
σχου σελ. 181.
■ς Μωραϊτίνης.— Τραγούδια τής στρατώνας μου 
τελ. 8.— Ή πρωτομαγιά σελ. 204.—Τά δάκονά ιιου 
ι.λ. 222.—Τήν ώρα πού έφυγε σελ. 236.—Τό κον

δύλι σ. 400.
Πέτρος Βασιλικός. — Γυρνά σελ. 40. — Τά Χριστού

γεννα τοΰ χωριού σελ. 54.—Τραγούδι άγάπης σελ. 
356.—Σάν όνειρο σελ. 372.

Λάμπρος Άάτέρης.—Νεκρός άϊτός· σελ. 139.—Σέ μιά 
ΣΦακιανοποΰλα σελ. 331. - Ή δοξολογία τών ποι
μένων σελ. 395.

Μ. Α. ΛΙαλακάΟης. — Τό στεφάνι τού γάμου σ. 39.—

Εις άνάγλυφον τοΰ ’Απόλλωνος σ, 255.—Κόοη σελ. 
255. —Εκ τών Απορρήτων σελ. 340.

Σπυρ. Ματόούκας. — Ό βοσκός σελ.380.—ΘάνατοςτοΛ 
βοσκού σελ. 389.
Φακ. — Άχ ! ξεχάνεις σελ. 35. — Φουλιού λοι·?ούδκι 

σελ. 58.
Άλεκος Βραχνός. —Στά μάτια της σελ. 47.
Ζ. ΙΙαπαντωνίου. - Υστερινή βοήθεια σελ. 47. - Χιο

νισμένος· νεκρός· σελ. 67.
Αβδηρίτης. Σέ μιά δούλα. Στό θέατρου Τσόχα σ. 16. 

—Στον Άγιον Ελευθέριον σελ. 48.— Ό χοεός- τού 
Παλατιού σελ. 72.

Λεβιάθαν.— ΊΙ πολιτική κατά στάσις· σελ. 16. — ’Επι
γράμματα σελ. 48.—Τά φώτα τών χρυσοκανθάοων 
σελ. 72. Co pauvre Ferdinand σ.72.

Δα Μαρίκα Φιλιππίδου. — Άνάμνησις· σελ. 107.
ΙΙλδμ. - Τραγούδιατής αυγής· σελ. I 19.
Α. Μπουρνιας.— Τραγουδάκι σελ. 135.
Γιάννης Ί’όδης. — Ήμέοα άγάπης σελ. 120.
Άγις θέρος. — Τραγούοια σελ. 147.
Μάρκος Βόλος.—Τό ξερονήσι σελ. 166.
Φαζίλ Ναόμή. —Τό έαρ σελ. 153.
X. ΙΙιιπαλεξ ανδοής. — Τό τραγούδι τών Άνδ< 

ων σελ. 211.
Χϊνος Γιαλούοης. — ’Αλάθευτος δρόμος σελ. 260.
X. Μαρσέλλος.— Κλαίει σελ. 287.
Β. Κυρέλλος.—Δύο Ακτίνες σελ. 55.
Γ. Τ«ίο»:όπουλος. — Τά χριστούγεννα τού τιμονιέρη 

σελ. 52.
Θ. Βελλιανίτης. — ’Επίγραμμα σελ. 56.— Ή Μάγισ

σα σελ. 26.
Γ. Βούρβαχης. — Στοχασμός σελ. 71.
γ Δ. ΙΙαπαορηγόπουλος. — Ό άρραβών σελ. 80.
Μ. Δ. Φραγκονδης. — Ή Αχώ σελ. 364.
Χότης Δούκινας. — Δέν τό πιστεύω έγώ σελ. 356.
Η. ΙΙαπαμιχαήλ. — Τό μαργαριτάρι σελ. 323. 
........... — Τής· στιγμής σελ. 48.

Τό ιταλικόν θέατρου σελ. 72. 
..................................— Στίιν άπολεσθεϊσαν διδασκάλκτ- 

σαν σελ. 75.
Paul Verlain. — Πότε πλέον (μετάφρ.) σελ. 343. 
..........................- Έλληνοσαλεντινά τραγούδια σ. 247.

Κ 
X.

Γ. Ξένος.—Οί ξένοι έν Άθήναις· σελ. 12. 
Άποότολίδιις.—Τά συκοφαντούμενα ζώα σελ. 29.

35.—Περί παρασίτων σελ. 370.
σελ. 15.— "Ο θαλάσσιος-

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

Δ. Γο. Καμπούρογλους. — Γάτος άπό μηχανής σελ 2. — 
Ό Καλικάντζαρος σελ. 52.

Γριιγόριος· Ξενόπουλος.—Τό μυστικό σελ. 14, 23.—Χοι- 
στουγεννηάτικο σελ. 52.

Μήτσος· Χατζόπουλος (Μποέμ). — Δέν φαίνεται σελ. 27,

ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ

39. — Χοιστουγεννιιάτικον είδύλλιρν σελ. 50. — Μία 
καροία σελ. 196·

Κίοις. — Άλλ’ άντ’ άλλων σελ. 54.
Ν. Αά< ίρις. —Τά Χριστούγεννα τού Φιλαργύρου σ. 55.
Αάμ "Αστέρας. —Νέος Μεσαίας σελ. 55.

ΙΙοΛυποάγικον.—Τί> γένειον 
όφις· σελ. 60.

Σπ. Μηλιαράκης.—Περί άνθέων σελ.68.
Θεόδ. Σκοϋόου.—Ithvrhvnehotheriuni Mitzopuli σελ. 

98, 108, 1 14.+ Βερνάρδου ’Ορότάϊν.—ΙΙεοί σκοοόδου σελ. 139. 
Δ“.·’Αγγε>.ικίι ΙΙαναγιωτάτου. -’Ερεθίσματα σελ. 148. 
Μ. ΊΙλ.ιάδης.— ΙΙεοί γάμου καί διαζυγίου έν τη άρ- 

χαία Έλ/αίδι καί ιδίως έν Άθήναιυ σελ. 150. 152. 
161 169, 180.

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΆ

Μαλτέζος. — Άνακάλυύΐς· Ι’έντγγεν 
Έκ τοΰ προλόγου του διεθνούς· δεΔτί 
τμήμ. τοΰ Άστεροσκοπ. σελ.220.— ΊΙ καταιγίς τής- 
14ης· Νοεηβοίου σελ. 386.

Φλεγύας.—Τά θαλάσσια λουτρά σελ. 250. 
Δολόίν.—Καλλιτεχνική έκθεσις· σελ. 176. 
..... . — Ό τάφος- τού Τρίκούπη σελ. 183.
Σπ. Δάιίιος. —*Ο Σακούλες· σελ. 31.
Zschokkc.—Σι μβοι-λαί σελ. 206.
..... .—Διά τάς· άνυπάνδρους- σελ. 359. 
Σέόωότρις. — ΊΙ έκπαίδευσις· έν Σαγχοίρ τής· Αιγύ

πτια· σελ. 404.

Κ.
• σελ. 116. — 

ς δελτίου τούμετεωρ.

Χαρ. Άννινος.—Τά Παριλύσσια σελ. 7, 68. Τό νεκρο- 
ταφεϊον τών διαμαρτυρομένων σελ. 33. —Ό κήπος· 
τού Κλαυθμώνος σελ. 127.

Σπυρ. Άραβαντινός. — Ή κυριϊ Φοοσύνιι σελ. 11.
Σπυρ. Λάμπρος. — ΊΙ Φερενίκη καί ίι κλεφτοπούλα 

σελ. 25.ίσκαριις. - ΊΙ άλωσιςτού ΙΙαλαμηδίου σελ. 28. 
. Σπηλιωτόπουλος. — Οί Αγώνες- τών Βυζαντινών

σελ. 124.Άνδρ. Χούηηυ.—Ίστοοικαί πληοοφοοίαι σελ. 206.—Ί- 
στοοικαι σημειώσεις· σεΛ. 299.

Ί. Μιινούσος.—Τό έν Κερκύρα θέατρον τού Αγίου 
Ιακώβου σελ. 391.
.................................. Ή
............................... *() 
τάφρασις) σελ. 363.

Α.
στέί'ΐς· τών Τσάρων σελ. 204. 
θάνατος τού Άλκιβιάδου (Με-

·—τ- . '5. —Ό ληστής Καστάνα σελ. 78, 88.
Ονωοιος Βιιλίακ. — Γο έουθοόν Πανδοχείου

212, 246. 254, 270. 278?
Francois Coppe.- Αί χελιδόνες σελ. 325.
Βέργα. —ΊΙ Λύκαινα σελ. 402.
..............  ΊΙ μικρά Άθιγγανίς· σελ. 302. 307. 
..............  Ό οραπέτης· φύλλου σελ. 31.

Άλφόνδος· Δωδέ

Δ 1 11 Γ Η Μ A Τ Λ (ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ) .

Φιλοποσία μετά 
Αί τέσσαοες μυϊ

Μίλτου.—Αποκρηά τών χωρικών σελ. 106. 
ΝΊκόλ' Λ. Άντωνόποί’λος. Ενας γάμος·

σελ. 202,

. θάνατον σελ. 56.
........ ν _ ϊαι σελ. 59.
Δύο όβίδες σελ. 61.
Διάσημοι μονόφθαλμοι σελ. 71. 
Τά δύο ύάρια σελ. 71.
Χωλοί διάσημοι σελ. 77.

ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ

στό Τσύβερι

σελ. 243, 253, 262, 268, ,286. '

X ρ ο X I Κ Α

. . . . Πολιτική σελ. 2, 10, 18.
’Αθηναϊκά χοονικιϊ σελ. 42, 49, 65, 

74.82.91,97, 106. 114, 121, 129, 138, 1 46. 151,

160, 168. % ,
. Τό 1896 σελ. ·>ι.
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Ε I Κ II
Δ. Βικέλας σελ. Γ.—Γεώργιος· Άιίέμωφ σελ. 5. - Λί 

έργασίαι τον Σταδίου σελ. 5. - Βασιλ. Ναύσταθμος· σελ. 
9. —ΊΙ πλωτίι δεξαμενή τοΰ Ναυστάθμου σελ.'.).—Κουμ- 
περτέν.Τ. Φιλήμων, ’Ολυμπιακοί άγώνες· κατά τίιν αρ
χαιότατα σελ. 13. ’Λλέξανδοος· Δουαάς· )Ί·><·. ΙΙρό- 
πλασμα Σταδίου σελ. 17. — Ό Ιππότης· Δ’ Άρτανιάν 
σελ. 21.—Ί'ό Ναύπλιον σελ. 25. - Στάϊκος· Σταϊκόπου- 
λος·. Ί'ό ΙΙαλαμήδιον σελ. 29. — Τό Νεκροταφείου τών 
διαμαρτυρομένων σελ. 33. - Δ. Λ. Κορομηλάς, Διομή- 
όη<· Κυοίακόυ. Τό Σκοπέυτήοίον σελ. 37. 'Ο 'Ελλην.k · t
ναός· έν Ιίαρισίοις-σελ. ί I. Άνδριάς- Άδέρωφ σελ. ι’ι.

Τά ιιελη τίιν έπιτοοπήυ τών ’Ολυμπιακών άγώνων 
σελ. 45.— ΊΙ Βηθλεέιι σελ. 49. - Χαιιεοστάϊν, Ίω. Πάν- ν υ Κ. *
κας, Ή σύλλιιύις· Χαμεοστάϊν σελ. 53. Διάδοχος· Κων
σταντίνος· σελ. 57.-Τά ερείπια τής· άρχαίας· Ολυμπίας· 
σελ. 61.—Τά ΙΙαοιλύσσια σελ. 65. — Κλεών Ι’αγκαάής·, 
Κλέόελανδ σελ. 6!). — Τό ’Εθνικόν Οέατρον σελ. 73. 
Κοζάκης Τυπάλδος, Γ. Τώμας· σελ. 77. —ΊΙ Λπόι-οεως 
σελ. 81.—(-). Άμεταϊος, Φλοκέ σελ. 85. — Ό Έμπορος 
τής· Βενετίας· σελ. 89. —Σ. 1 Ιροσαλέντης- σελ. 9Π.—Ιωα
κείμ ό 1". σελ. 93. —Γ. Ξενόπουλος σελ. 96. - Γερμανός 
Καλλιγάς· σελ. 97. —Μαρίνος- Βαλλιάνος σελ. 101. — Τό 
ανήκα τίιν Μιιτέοαυ σελ. 105.— Λνδοέαυ Αύγεοινόυ σελ. 
109. - ΊΙ γέφυρα τής Χαλκίδος σελ. 113.—Ό Ρέντγγεν 
σελ. 116.—Λεωνίδας- Καλόγερός σελ. 1 17. — Βύρων σελ. 
121.—Ευγενία Ζωγράφον σελ. 122. - Β. Όρστάϊν σελ. 
125. — Ιωάννης Μεσσηνέζης· σελ. 126. — Κρίσπιις σελ. 
129. —Μενελίκ σελ. 132. — Αύτοκοάτειοα τής? Άβυσσι- 
νίας σελ. 133. — Τό έαρ σελ. 138.— Γ. Γρηγορίου σελ. 
140. — Ά. Κουμπάρας σελ. 141. — Δ.Κοκκίδιις σελ. 142.

Ν Ε Σ
— Τό φίλησα τοϋ Ιούδα σελ. 145. Νικόλ. Καλλιφρο- '* *. β
vuc σελ. 148. — X. Βασιλάκοι·. Δ. Δεληγκίννης· σεά. 
149. - Μηοαθών σελ. 151. Χαοόάτι. Άποι'ης Μαραθώ- 
νείον πεδίου σελ. 155.— Άλέξανδοος· Βασιλεύς της Σερ
βίας σελ. 159.—Τίι Στάδιον σελ. 162. 163. — Σ. Λούης· 
σελ. 167.—X. Τοικοι’πηυ 171.—X. Τοικούπης 175.— Τό k k
παραμύθι τοϋ ΙΙάππον 179. — Ό τάφος τοϋ Τρικούπη 
183.-Γ. Βιζνηνός· 186. —Ν. Λύτρας· 187. —Δ. Γρ. Καμ- 
πούρογλους, II. Δημητοακόπουλος· 191. —Ό Σάχης τής· 
Ιΐεοσίαυ. Κάνναι σελ. 195. Ό Τσάοον καί ή Τσαρίνα 
201. Το Στέμμα τών Τσάρων. ΊΙ άμαξα τής· Μ. Λίκατε- 
οίνιις 205. - ΓεοάσϊιίουΜαοκοοάυ 209. — Βλ.Γαβριηλίδης· 
210. Μητροπολίτης Νοίίογορόδ, ό Γέννερ, Ιωάννης- 
Φωκιανόο 213. —Ό ναός τοϋ Κοειιλίνου 217. — Τά Χα-“ - V k
νία, Τό Ήοάκλειον 221. —Οί νεοσσοί σελ. 225. — Μετά 
τόν θερισμόν 234. — Λ. Γιαλλινάς· 237. — Αγροτική σκη
νή 24 1.—Τά ποώτα βήιιατα 245. —'Ο Οεοίσηός 249. — 
Λγγελικοϋλα 252. — Λΐ πομφόλυγες 257. - Κεραλκής; 

260. Δηη. Βεοναοδάκηυ 261. — θερινή έσπέοα 266. — 
Έονέστος Κούρτιος 273. = ΊΙραΐον 277. — Θερινή πρωία 
282. — Ίάκωάος· Πολυλάς· 290.—ΙΙαρά τίιν Κρήνην 301.
— Γιά τί> τοαπέζι 305. — ΊΙ λευκή πεοιστερά 313. — ΊΙV . *■ fπρώτη επιστολή 321. —ΙΙανλος Καλλιγάς? 329.—ΙΙροκο- 
πιος· Οίκονομίδης 337. — Τό άνευρεθέν Ί’έκνον 345. Φι
λικό παιγνίδι 349. — Ό δράκος· 353.- 01 ιΐντίζιιλοι 356.
— Κατά τήν καταιγίδα 361. — 'Ο νέος- καλλιτέχνης 369.
— Έογαστήριον Ζωγράφου 378, - Χαρμόσυνος· έπιστόΛή 
385.- Νυξ Χριστουγέννων 593. — Λί τρεις· χριστιανικοί 
άοεταί 398.’— Ό 'ΟοΦεύι- θοηθοηνών τήν Εύουδίκηνν k · ν ν k k
σελ. 405.

Ε Ν Τ

Έόδομ. φιλολογική επιθεώρηση·.
ΊΙ Ιίαρισινή έκθεσις τοϋ 1900. —Βιβλιοκρισία.
Ε. Δοϊιίνιτσιο καί Ί. Καταλάνη.k *
Οΐ άτιμοι.
Γνώση σοφών περί Μωσαϊκής κοσμογονίας. — Ό νεό

τερος Λακωνισμός. —Νεκρικόν νανάρισμα (ποίημα).
Σαλειιέλ Λακούο.Έονασίαι συνεδοίου ύπέρ τής πνευ- 

ματικής ιδιοκτησίας.—ΊI Γαλλική σχολή.
Ν. Καλόγερός.—Φιλολογία. Καλλιτεχνία, Ιστορία.
Φιλολογία, Καλλιτεχνία, Ιστορία.
Αθηναϊκά χρονικά.—Σ. Ξύνδας. - Εβδομαδιαία φι

λολογική έ π ι θ ε ώ ρ η σις.
’Αθηναϊκά χρονικά. — Ποικίλα.
Αθηναϊκά χρονικά.— Βιοτεχνική Άκαδημία. — Μία

Δ Ε Λ Τ I Ώι

παράδοση? τής· Κορέας.
Ειδήσεις.
Ειδήσεις. — Ανέκδοτα.
Μυθιστόρημα. — Ανωφελής· πλούτος· Γ. Όνε μέχρι 

τοϋ dp. 48.
Ειδήσεις. - Καλλιτεχνία.—Φιλολογικά.
Καλλιτεχνία καί Οέατρον. — Φιλολογικά. — Ειδήσεις.
Αθηναϊκά χρονικά. - Εβδομαδιαία Φιλολογική επι

θεώρηση·. Συγκριτική μελέτη περί Μεγάλου Πέτρου 
ύπό Θ. Φλογαϊτου.

’Αθηναϊκά χρονικά. — Εβδομαδιαία φιλολογική επι
θεώρηση·. Συγκριτική μελέτη περί Μεγάλου Πέτρου ύπό 
<-). Φλογαϊτου.

Τύπον· Λογικής


