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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.

’Ανατροφή, εχπαίδευσις.
Βιβλιοθήκη (ή πρώτη) 18. Προσωπικόν τών έν 

Έλλάδι γυμνασίων καί έλληνικών σχολείων 22. 
Πρώτον (τό) βιβλίον τό δποϊον έτυπώθη έλληνι- 
στί 45. Τιμή (ή) τών βιβλίων έν Ευρώπη 43.

'Αρχαιολογικά.
Βλαχερνών (ή παναγία τών) ή τό άγίασμα τών 

Βλαχερνών 14. Σχλήμαν (ερευναι) 42. Φοίνικος 
(περί) 4.

Βιογραφίαι.
Γαμβέτας (Λέων) 210. Γρεβύ ,(δ Κ. Ιούλιος) 

49. Κανάρης (Κωνσταντίνος) 73. Σχλήμαν (’Ερ
ρίκος) 55. Σχλίεμανν (αυτοβιογραφία ’Ερρίκου) 
107.

Γεωργικά, βιομηχανικά, ίμπορικά, 
δημόσια έργα.

Άδαμαντοφόροι πεδιάδες έν τή νοτίω ’Αφρική 
238. Άδάμαντες (οί) τοϋ γαλλικού στέμματος 
237. ’Αθυρμάτων (βιομηχανία παιδικών) 213. 
Άμαξ-έστιατόρια 2 I 5. ’Αμερικανικός (δ) σίτος έν 
Γαλλία 140. Βάμβαξ (δ έν έτει 1878 έξαχθείς 
έκ τής’Αμερικής) 191. Βελονών (κατασκευή) 214· 
Βιομηχανία; (δλίγα περί) 32. Γηροκομείου τών 
ζώων 2 38. Γιγαντιαϊα δένδρα 117. Γυναικεϊον 
(τό) γάλα έν Κίνα 160. Ίππων (έφεύρεσις σκο
πούσα τήν πρόληψιν δυστυχημάτων έκ τών άφη- 
νιαζόντων) 239. Καταστροφή αγρίων θηρίων έν 
’Ινδική 237. Κεράσια (τά) 158. Κυνών (έμπόριον) 
43. Μεταβολή τής μεταξύ Άριζόνης και νοτίου 
Καλιφορνίας αμμώδους ερήμου εις θάλασσαν 161. 
Μετάξης (περί) 164. Όρτυγος (μεταναστεύσεις) 
140. Περιστεραί (ταχυδρομικά!) 110. Περί τής 
εισαγωγής καί τής χρήσεως τού καφέ έν Κωνσταν- 
τινουπόλει 1 63. Πόλεις φέρουσαι τό αύτό όνομα 
162. Φονεύετε (μή) τούς εΰεργέτας υμών 257. 
Ώά (τεχνητά) 69. 'Ωρολογίων (πεοί) 92.

Γεωγραφία και περιηγήσεις.
’Αεροστάτου (ή αεροπορία τού) «ή πόλις τής 

Αΰρηλίας» 5. Άθήναι (αί σύγχρονοι) 184. Αυ
στραλίας (βίος τών κατοίκων τής) 159. Βόρειον 
πόλον (έκδρομή εις τόν) 214. Γουϊάνην (έκδρομή 
εις) 42. ’Εκδρομή (επιστημονική) 117. Ελένη (ή 
άγία)-Λύσις ήλίου 133. Εύρώπη (ή πολιτική) 
75,152 Κούρδοι (οι) 56. Μωάμεθ (δ τάφος τού) 
104. Περιοδεία τής γής υπό χάρτου 285.

’Επιστημονικά.
Αΐθεροποσία έν Ιρλανδία 163. Αίτνα (ή) 156.

’Αναπνοή 192. Άνθέων (δ τεχνητός χρωματισμός 
τών) 68. Βαρόμετρα (άνθινα) 231. Δηλητηρίασις 
έκ πίλου 160. Διάρκεια (ή κατά μέσον δρον) τής 
ζωής 231. Διφθερί τιδος (άμοιβή διά τήν σύντα
ξιν τελειοτάτης πραγματεία; περί) 191. ’Εκλεί
ψεις κατά τό έτος 1879 17. Καμφοράς (περί) 54. 
Κοράλιον (τό) 161. Κρεοπώλαις (μία συμβουλή 
τοΤς) 192. Κυνός (εύφυία) 231. Ναυτικής (περί) 
πυξίδος κατά τόν μεσαίωνα 33. Πτηνά (τά) κα
τά τήν χολέραν 92. 'Ρόδσν (τό) 217. Σιδηρόχορ- 
τον (τό) 165. Σφυγμός (δ) 190. Τάσεως (περί 
τής) τών άνθρώπων νά διευθύνωνται πρός τά δε
ξιά ή πρός τά άρις·»ρά 114. Τηλεφώνου (πρακτική 
χρησιμοποίησις τού) 238. Φαρμακοποιίας (περί) 
284.Φυτών καί άνθέων (περί τών) εντός τών οικιών 
78. Φωσφορήσεως (τό φαινόμενον τής) 1 66. Χει- 
μών (δ) τού 1 779 65. Χρήσις (ή) τού τηλεφώνου 
έν ’Αμερική 1 65.

"Ηθη καί Ιθιμα.
’Απριλίου (ή πρώτη) 87. Αυστροουγγαρίας (ή 

αύτοκράτειρα τής) 140. Διαθηκών (τό έθος τών) 
144. Επικήδειοι (λόγοι) 160. Κυρίων (περί τών) 
ονομάτων 80. Κηρολαμπάδες (αί) 160. Κώδωνες 
(οί) f 61 .Σίναι (πότε καί πώς νυμφεύονται οί) 286. 
Τελετή (ή) τού λόρδου δημάρχου έν Λονδίνω 223. 
Χειροκτίων (ιστορία) 52.

Καλλιτεχνία.
’Ακαδημίας (κρίσεις περί τής έν Άθήναις) 236. 

Καλλονή γυναικών 262. Κωνσταντινούπολή (ή) 
τοϋ μέλλοντος 253, 280. Μεταμόρφωσις (ή θεία) 
179.

Κοινωνιακά, πολιτειακά, στατιστική.
Αγίου Γεωργίου (τό τάγμα τού) έν 'Ρωσσία 

234. Αίσθημα (τό) τού καλού 1. Άπόδειξις (νέα) 
τού μεγαλείου τών Παρισίων 239. 'Αρκτοι (αί) 
έν 'Ρωσσία 192. ’Αστυνομία (ή) τού Λονδίνου 
116. Γάμος (δ) 99. Γάμοι έπισήμων άνδρών 191. 
Γυναίκες (πόσου τιμώνται αί) 141. Δηλητηριά
σεων (στατιστική) 138. Δολοφονία; (άπόπειραι) 
κατά τών ήγεμόνων 117. Δρόμοι (γυναικών) έν 
’Αμερική 162. Έπιχοοήγησις ήγεμόνων τινών τής 
Εύρώπης 261. Ινδικής (ή έκτασις τής) χώρας 
159. Λονδίνου (δ πληθυσμός τοΰ) 238. Μεγαλου- 
πόλεων (θνησιμότης) έν τε Ευρώπη καί ’Αμερική 
91. Μεταναστεύσεις έκ τής Γερμανίας 161. Ναών 
(χωρητικότη; διαφόρων) 237. Νυμφευόμεθα (πότε 
όφείλομεν νά) 162. Πολιτισμένος κόσμος (τί έξο- 
δεύει δ) εις πυρίτιδα διά χαιρετισμούς, τιμάς βα- 
σιλικάς καί άνταλλαγάς φιλοφρόνων πατάγων καί 

| κρότων 285. Πολυτέλεια (ή) παρά τοίς άρχαίοις
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42. Παράσημον (τδ) του Λουτρού I 37. Παροιμίαι 
(δημώδεις) 45. Σφραγίδων (περί) 138. Ταχυδρο
μείων (στατιστική των δι’ όλων τών) τής ύφη- 
λίου διαβιβαζόμενων επιστολών 216. "Υδατος 
(περί τοΰ) έν Λονδίνω 69. Υδρογείου (πληθυσμό; 
τής) σφαίρας 20. Φαρμακοπωλεϊον (τδ πρώτον 
’Ιαπωνικό-) 144. Φάρων (περί) 141. Φυλακαί (αί) 
έν ’Ελβετία 235.

Πρακτικαί γνώσεις.

Βαρόμετρον (εύωνον)168. Βελούδου (τρόπος 
πρδς άποκαθάρισιν τοϋ) 264. Βλαστάνουσι (πώς) 
τά σπέρματα τών άνθέων 1 44. Δεάκρεσις τών I- 
πιβλαβών έκ τών αβλαβών εδωδίμων μανιταρίων 
264. Δοκιμασία τών χρυσών και αργυρών αντικει
μένων 240. ’Εκκαθαρίσεων (περί) μετάξινων υφα
σμάτων 264. Ζωυφίων (καταστροφή βλαβερών) 21. 
Λεμονίων (πεπυκνωμένος ζωμός) 240. Μέσον πρδς 
προφύλαξιν τών ποδών από τών χειμέθλων 93.

Οικιακή Οικονομία.

Διατήρησις τοϋ ζωμού τοΰ κρέατος 45. Έπι- 
δόρπιον (τδ) αί κομπόσται 288. Εξάλειψες τοϋ έ- 
λαίου καί του λίπους 144. Κατασκευή τοΰ αγ
γλικού ποτού Πονντζι (Punch) 288.

Διόπτρων (περί) 166.Κόνεων (κατάχρησις) 239. 
Λουτρά (τά έν τή πόλει ημών θαλάσσια! 141. 
Δύσσης (φάρμακον) 21. Όδόντων (προφυλακτικά 
μέσα τών) 21. Περιπάτου (ή έκ τοϋ) ωφέλεια 69. 
Πνιγομένων θεραπεία 287. Σιγάρον (τδ) 93. Υγρά 
(αρωματικά) 263 Χροιάς (περί τής) τοΰ γυναικείου 
προσώπου 118.

Φι.ίο.Ιογία, ήθο.Ιογία, φι.ίοσοφία.

’Ακάθιστος ύμνος 67. 'Αλήθειαι 17, 40, 91, 
115, 139, 160, 190,213, 235, 260, 284.’Αλ
φαβήτα (τα) 177. ’Αναγκαίων (περί τών) προσόν
των τοΰ συνδιαλέγεσθαι 102, 131, 183. Άντί- 
Οεσις μεταξύ Ανατολής και Δύσεως 285. Αξιώμα
τα ^235. Αρχή (ή) τοΰ Non Possumus 92. 
Βάόδιγκτων (δ Κ.) και έν Γαλλία φιλελληνισμός 
25. ’Ελευθεριότητες (αίγυπτιακαί) 229. Γνώμαι 
(δύο) 260. Γονείς (οί) παρά τοϊς ’Ασιανοί; 21 0. Δε- 
ληγεωργη (επεισόδια τοΰ βίου τοΰ άειμνήστου) 
121. Δοξασίαι (μυθικαί) τοΰ λαοΰ : δ άγιος Διο
νύσιος καί δ οίνος 16. Δούλοι εις τήν άρχάίαν Ελ
λάδα 183. Ειδοποιήσεις (αί) έν Παρισίοις 21 5. ’Ε
πισκεπτήρια (τά) 39. Έπιστολαί (εύφυεϊς) 233. 
θλίψεις έν τώγήρατι 230. Άφηρημένοι 283. Θω
μάς (δ απόστολος) 88. Καίσαρος (χαρακτήρ Ιου
λίου) 178. Κομμώσεως (κανόνες περί τής) παρά 

τοϊς Μουσουλμάνοι; 69. Κοραή (μία έπιστολή τοΰ) 
97. Κωνσταντινουπόλεως (πολιορκία τής) ύπό τών 
’Αράβων 145, 169, 193. Λέξις (ή) Grec 259. 
Μαντεϊαι τοΰ λαοΰ 232. Μεσαίων (Ελληνικός) 
2, 5 I. Μήν (δ) τοΰ μέλιτος 69. Μητέρας (πρδς τάς) 
227. Μυθικαί παραδόσεις καί δημοτικά άσματα 
περί τοΰ μεγάλου Πέτρου παρά τοϊς'Ρώσσοις 241. 
Νεοελληνικής (περί τής) ποιήσεως 50. Οικονομία 
17. Οϋγώ (λόγος Βίκτωρος) 148. Παραβολή ανα
τολική 212. Πορφυρογέννητος 164. 'Ρωμαντικδν 
έπεισόδιον τοΰ βίου τοΰ πρώην έμίρου τής Άφγα- 
νίας Σερ Άλή 251. Σααδής 144. Συγγένεια (αρ
χαία) μεταξύ 'Ελλήνων καί ’Ισραηλιτών 222. 
Τουγράς 235. Τουρκικά! αλήθειαι 68. Φίλοι (οί 
ψευδείς) 166. Φιλόσοφοι (δύο) αντιθέτων ιδεών 
186.

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ.

"Αγγλος (δ) καί δ Λαζαρόνος 65, 89. Γάμος (δ 
διά μηχανισμού) 7. Διπλή τραγωδία έν Κόβεντ- 
Γάρδεν 265. Dodero (δ πλοίαρχος) 198. Έρνέ- 
στης (δ ψιαθοπώλης) 124. θαλαμηπόλος (ή) τής 
θείας μου 36,57. Μουρίλλος ή ή διπλή συμφωνία 
150, 172. Παρισιανή (ή) νεάνις 82. Παράδειγμα 
μεγαλοψυχίας 225. Σιβηριανή (ή) νεάνις 111, 
136, 154, 180, 195, 219, 246, 271.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ.

ΆλφρέδρουΜυσσε (Sv άνέκδοτον) 287. ’Ανέκδο
τον (Sv) 213. ’Απερισκεψία (Ιατρική) 192. ’Απο
τυχία απροσδόκητος 21. Βίσμαρκ (Sv άνέκδοτον 
τοΰ) 260. Γέρων άγαμος 191. Δόλος'έβραίου 262. 
Έκδίκησις έλέφαντος 191. ’Επιστολή είκοσι φράγ
κων 161. Καστελλάν (δ στρατάρχης δέ)216. Κα- 
τάληψις πόλεος υφ’ ενός ιατρού 21 6. Νικολάου τοΰ 
αΰτοκράτορος τής Ρωσσίας(Βν ανέκδοτον τοΰ) 261. 
Πάρεργα 44, 68, 91, 116, 235.

HOIHSIS.

’Ανέκδοτα δημοτικά άσματα 236. Άθωότης 
καί ειλικρίνεια 139. ’Ασμα (τδ) 261. Δάκρυ (εις 
Sv) 40. Δοκούσα (η) εύτυχία καί ή αληθής 18. Έ- 
λεγεΐον 115. Μαζή με σέ κ’ή κόλασις 192. Πά
σχα (τδ) 91.

Πανομοιότυπα υπογραφής.

Δεληγεώργη (’Επαμεινώνδα) 1 45.

ΕΚΔΙΔΟΤΑΙ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ.

'Έτος Πρώτον.—Έν ΚωνσταντινουπόΛτι, τή I ’Ιανουάριου 1879.— Τεύχος Πρώτον.

Άνα.Ιαμβάνομεν τήν σύστασιν τοϋ περιοδικού 
τούτου, ύπό τήν έπωνυμίαν της ΧΛΩΡΙΛΟΣ 
τής μυθο.Ιογουμένης ταύτης θεάς τοϋ εαρος καί 
τών άνθέων, εχοντες ύπ’ όψιν τήν ύποστήριζιν 
πο.Ι.Ιών .Ιογίων ύμογενών, εις ων τήν εύγενή 
σύμπραζιν καί συνεργασίαν δυνάμεθα νά βα~ 
σισθώμεν.

Ή ΧΛΩΡΙΣ, θέ.Ιομεν καταβά.Ι.Ιει πάν τό 
έφικτόν μέσον, ό'πως καταστή τοιαύτη ώστε πάν 
φΰ.Ιον, πάσα ή.Ιικία και πάν έπάγγε.Ιμα νάεύ- 
(ίσκωσιν έν αυτή πρόσφορα καί διδακτικώτατα 
Αναγνώσματα, νά συνδέη τό τερπνόν και ήδύ 
μετά τοΰ ώφε.Ιίμου καί σπουδαίου καί έκαστος 
ανευ κόπου, έν παιδιά μά.Ι,Ιαν ή έν σπουδή, νά 
άρύηται πάντοτε έζ αυτής ώφέ.Ιιμόν τινα ιδέαν 
δι’ έαυτόν καί διά τούς όμοιους του. 

ΤΟ ΑΙΣ0ΠΜΛ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ

πρέπει νά τδ δμολογήσωμεν, άνευ ουδεμιάς έπι- 
φυλάξεως, πάσχει σπουδαίως παρά τώ ήμετέρω 
έθνει, καί πρίν ή άνοίξωμεν τδ στόμα ήμών όπως 
έξενέγκωμεν λόγους μεγαλαυχίας έπί τή ένδόξω 
ήμών καταγωγή, δφείλομεν νά ένθυμηθώμεν ότι 
εκείνοι άνετρέφοντο διά τής μουσικής, τής χάριτος 
περί τδ λέγειν, τή; άσκήσεως περί τήν γραφίδα 
καί τήν σμίλην, ένώ ημείς άνατρεφόμεθα άκουον- 
τες γαλών μιαουλίσματα, έν πλήρει άγνοέοε τών 
στοιχειωδεστέρων κανόνων τής ιχνογραφίας, τής 
προοπτικής, τής ζωγραφικής καί τή; γλυπτική;. 
Σεμνυνόμεθα έπί τή εΰγενες-έρα πατραγαθία, ενώ οι 
πρόγονοι ήμών ούτε τών πολιτικών ήπτοντο, ούτε 
έστρατήγουν, ούτε ήγόρευον έν τή πολιτική καί 
δικαστική αγορά πρίν ή καταστήσωσιν εαυτούς ά- 
ξίου; τή πατρίδι διά τής γυμναστικής, άποτελού 
σης καί ταύτης μέρος τής καλλιτεχνικής αγωγής, 
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διά τών βιωτικών εκείνων έξεων αϊτινες συνετέ- 
λουν όπως νοΰς υγιής διατηρηθή έν σώματι ύγιεϊ.

Τίς ήθελε πιστεύσει ότι Sv έλληνικδν γυμνά - 
στήριον έν Κωνς·/πόλει καταρτισθέν τή φιλοτιμώ 
πρωτοβουλία δμογενοΰ; νέου λαμπρώς εις τό εργον 
αυτοΰ ήσκημένου βλέπει εαυτό συχναζόμενον υπό 
πολλών μεν αλλοφύλων, υπό δλιγίστων δέ δμοε- 
θνών ; Τίς ήθελε πιστεύσει ότι έν Ευρώπη άπδ 
δεκάδων ήδη ετών ϊδρυνται εσπερινά σχολεία διά 
τού; παΐδας τών έργατών συντηρούμενα δαπάναις 
τών δήμων, παρ’ ήμίν δέ ούτε έν'Ελλάδι ούτε έν 
ταίς 'Ελληνικά!; Κοινότησι τής Τουρκίας διενοή- 
θησάν ποτέ νά συστήσωσι τοιοΰτον; Καί όμως έ
νεκα τών εσπερινών τούτων σχολείων, έν οϊς δι
δάσκεται εις τούς ύπηρέτας καί τούς χειρώνακτας 
ή ιχνογραφία, ή γραφή, ή άνάγνωσις, ή εθνική 
ιστορία, ή γεωγραφία καί ή αριθμητική, ένεκα, 
λέγω, τών εσπερινών τούτων σχολείων άναγκα- 
ζόμεθα νά βλέπωμεν τήν ξυλουργικήν λ. χ. εις 
χεϊρας τών έν ’Ανατολή Ευρωπαίων, διότι καί δ 
τελευταίος τεχνίτης Ευρωπαίος έρχόμενος εις τήν 
’Ανατολήν κατέχει τήν ικανότητα έκείνην τοΰ 
κομψεύειν τδ εργον αυτοΰ ήν στερείται κατά μέγα 
μέρος δ "Ελλην τεχνίτης, καί τήν δποίαν άπαν- 
τώμεν ούχ! μόνον εις τδν λεπτουργόν άλλα καί 
εις τδν υποδηματοποιόν Εΰρωπαίον καί είς πάντα 
σχεδόν τεχνίτην έξ Ευρώπης έρχόμενον. Πώς δέ 
κατορθούσι τούτο ; δυνάμεθα άδιστάκτως νά εϊ- 
πωμεν ότι τούτο κατορθοΰται μόνον διά τής ιχνο
γραφίας ήν εϊ; άπαντα τά σχολεία τής Ευρώπης 
διδάσκουσι, δημόσια, ιδιωτικά, δημοτικά καί κυ
βερνητικά.

Εις τήν πρόωρον καί έκ παιδικής ηλικίας άνά- 
πτυξιν τοΰ αισθήματος τοΰ καλού παρά τοϊς Εύ- 
ρωπαίοις καί είς τήν παντί παιδί καί κορασίω έ- 
πιβαλλομένην έν τοϊς σχολείοις άσκησιν περί τήν 
απαγγελίαν οφείλεται επίσης ή μεγάλη πρόοδος 
τής ήθοποιίας, ήτις, άς δμολογήσωμεν καί τούτο 
άνευ δις-αγμοΰ, εύρίσκεται έτι παρ’ ήμϊν έν σπαρ- 
γά.νοις, μέ όλας τάς προσπάθειας άς κατέβα) όν 
τινες τών ήμετέρων ηθοποιών 'ίνα έκπληρώσωσιν 

1
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ευσυνείδητος τδ καθήκον αυτών’ διότι ενώ αίφνης 
περί τήν μιμητικήν έπιτυγχάνουσι, καταδείκνυν- 
ται άτεχνότατοι μέχοις αηδίας πολλάκις περί τήν 
χρήσιν τής φωνής ήν αύρουσιν επί μακρδν έπί τού 
αυτού φθόγγου καί καθιστώσιν ούτω μονότονον 
παραβιάζοντες τάς φυσικάς αύτής διακυμάνσεις, 
νομίζοντες δτι άλλη είναι ή φωνή τού άνθρώπου 
επί τής σκηνής καί άλλη ή φωνή τού άνθρώπου 
έν τώ βίω καί μή έννοούντες δτι δ (οργισμένος, ό 
χαϊρων, ό λυπούμενος, δ έν έκστάσει ευρισκόμενος 
ούδέποτε λαλούσιν ή έκδηλοΰσι τά αισθήματα αύ· 
τών μονοτόνως καί μέ συλλαβάς μακροφώνους. 
"Απασαι αύται αί ελλείψεις τοϋ ήμετέρου έθνους, 
άποδοτέαι εις τήν περιφρόνησιν τών καλλιτεχνι
κών μαθημάτων, άτινα έπρεπε νά παρακολουθώσι 
τήν σπουδάζουσαν ήμών νεολαίαν άπδ τών πρώ
των βημάτων τής προκαταρκτικής παιδεύσεως 
μέχρις άποπερατώσεως τής γυμνασιακής άγωγής.

’Αλλά καί διά τάς άνωτέρας μαθήσεις απο
βαίνει απολύτως αναγκαία ή τών παίδων καλλι
τεχνική άγωγή, διότι καί ό ίατρδς καί δ δικη
γόρος θά ευρεθώσιν έν τώ βίω αύτών εις περιστά
σεις καθ’ άς θά αίσθανθώσι τήν χρησιμότητα τής 
ιχνογραφίας.λ. χ. δ δέ έξ επαγγέλματος φιλολό- 
γος καί δ αρχαιολόγος δέν δύνανται νά όνομασθώσι 
τοιούτοι άν δέν γνωρίζουσιν ούχΐ ίστορικώς άλλά 
καί πραγματικώς τούς κανόνας τής μουσικής, ϊνα 
έννοήσωσι τήν μετρικήν, τούς κανόνας τής αρχι
τεκτονικής καί τής προοπτικής ίνα έννοήσωσι τδν 
βαθμόν τής τελειότητος εις ήν εϊχον φθάσει οί 
ήμέτεροι πρόγονοι κατά τήν' ζωγραφικήν καί τήν 
άρχιτεκτονικήν.

Άγωνισθώμεν λοιπόν πάσαις δυνάμεσιν ίνα 
είσαγάγωμεν τήν σπουδάζουσαν νεολαίαν εις τά 
μυστήρια τής καλλιτεχνίας, ίνα άσκήσωμεν παρ’ 
αύτή τδ αίσθημα τοϋ καλού, ίνα μορφώσωμεν τήν 
άκοήν καί τήν δρασιν τών ήμετέρων δμοεθνών, 
καί έν γένει ίνα γυμνάσωμεν τάς ανθρωπίνους αι
σθήσεις αίτινες έτάχθησαν ύπδ τού Θεού ώς τά 
δραστικώτερα όργανα τής διαπλάσεως τής ψυχής 
καί οι πολυτιμότατοι αγωγοί τών εντυπώσεων 
τού έξωτερικού κόσμου. Δέν λέγει τις, φρονώ, υ
περβολήν δογματίζω·/ δτι ή νοσούσα σήμερον παρ’ 
ήμϊν άσκησις τών αισθητηρίων καθιστά ημάς α
νικάνους νά Θαυμάσωμεν προσηκόντως καί αύτήν 
τήν καλλονήν τής θείας δημιουργίας. ’Αρκεί, πρδς 
έπιβεβαίωσιν τού ισχυρισμού τούτου, νά - 
ρήση τις τήν άδιαφορίαν τών ήμετέρων 
πρδς μίαν υψηλήν αρμονίαν τού Βεδχόβεν ή 
'Ροσσίνη, και τδν ένθουσιασμδν αυτών περί 
κακόζηλα καί κακόηχα φθεγγοβολήματα τών 
σιατικών τής φωνασκίας εξαμβλωμάτων.

Ο.

να παρατη- 
ιληθών 

τοϋ 
τά
Ά-

i.

ΕΛΛΙΙΜΚΟΣ ΜΕΣΑΙΟ.

"Ορια αύτοΰ.—Άχάπτυζις τώ/· τριώκ περιό- 
tiur τής μεσαιωνικής ιστορίας τής ΈΑ.Ιάύος.— 
Κρίσεις των μεσαιονο.Ιόγων.— Αί μέχρι τοΰύε 
ερευναι περί αύτοΰ.

Έπί πολύν χρόνον πολλοί ιστορικοί άπηξίουν 
νά μελετήσωσι τάς σελίδας τής ιστορίας τής 'Ελ
λάδος κατά τδν μεσαίωνα. 'Ελεγον δτι δ βίος τών 
Βυζαντινών περιέχει τοσαύτας κηλίδας, τοσαύτα 
παραπτώματα, ώστε έκ τής μελέτης ταύτης ούδε- 
μία δύναται νά πρόκυψη τή επιστήμη ωφέλεια. Οί 
δυτικοί ιστοριογράφοι ιδία, άπόγονοι τοϋ Βυζαν
τινού Ζωσίμου, κατηνέχθησαν κατά τών βυζαν- 
τίων, μηνίοντες τδ μεν διότι Κωνσταντίνος ό μέ- 
γας μετήνεγκε τήν έδραν αύτοΰ άπδ τής 'Ρώμης 
εις τδ Βυζάντιον, τδ δέ ένεκα τού σχίσματος, υ
πέρ άπδ τοϋ περιωνύμου Φωτίου διαιρεί τήν ανα
τολικήν καί δυτικήν ’Εκκλησίαν.

’Αλλά κατόπιν, εμβριθείς ιστορικοί καί ακριβό
λογοι, αφέντες κατά μέρος ταΰτα ένέκυψαν εις τήν 
ιστορίαν τοϋ Ελληνικού μεσαίωνος καί άνεύρον 
πράγματι δτι δ βίος τών Βυζαντινών, 8ν άπηξίουν 
μέχρι τούδε νά μελετήσωσι, περιέχει τοσαύτας 
ενδόξους σελίδας, ώστε ή ιστορία αυτού αξία μα- 
κράς καί σπουδαίας μελέτης αποτελεί άναπόσπα- 
στον μέρος τής παγκοσμίου ιστορίας. Πράγματι 
αί μέχρι τούδε γινόμεναι έρευναι επί τών μεσαιω
νικών σπουδών απέδειξαν δλως εναντίας τάς δό
ξας τών προγενεστέρων ιστορικών καί έβεβαίωσαν 
δτι ή μελέτη τής μεσαιωνικής ήμών ιστορίας είναι 
πολύτιμος. Δι’ ήμας ιδία καθίσταται μάλλον α
ναγκαία καθότι είναι ή γέφυρα ή συνδέουσα τδν 
βίον ημών πρδς τδν βίον τών ήμετέρων προγόνων, 
ή μετάγουσα ημάς έκ τής νέας εποχής εις τήν 
αρχαιότητα. ’Ολίγα περί τού θέματος τούτου προ- 
τιθέμεθα νά γράψωμεν ενταύθα. Καί πρώτον έ- 
ξετάσωμεν τίνα δνομάζομεν ελληνικόν μεσαίωνα 
καί τίνα τά όρια αύτοΰ.

Διάφοροι υπήρξαν ώς πρδς τούτο γνώμαι. Οί 
μέν ώνόμασαν μεσαίωνα τής Ελλάδος τήν άπδ 
τής ίδρύσεως τής Κωνσταντινουπόλεως μέχρι τής 
άλώσεως αυτής περίοδον, άλλ’ ή γνώμη αύτη άνε- 
κηρύχθη κατόπιν εσφαλμένη. Ό μεσαίων τής Ελ
λάδος υπήρξε μακρότερος τού μεσαίωνος τών άλλων 
έθνών. Καθ’ήν έποχήνή Δυτική Εύρώπη ένεκαίνιζε 
νέον βίον, έπανηγύριζε τήν πολιτικήν, πνευματικήν 
καί θρησκευτικήν αυτής παλιγγενεσίαν, ή Ελλάς 
ετίθετο ύπδ νέον κύριον υφ’ 8ν διετέλεσε επί τέσσα- 
ρας ετι αιώνας καί κατά τδ διάστημα τούτο μι
κρόν κατά μικρδν έτέλει τήν παλιγγενεσίαν αύτής. 

δ μέγας συνίστα πανδιδακτήριον έν Βυζαντίω, έν 
ω έδιδάσκοντο πρδς τοϊς άλλοις τά άθάνατα προ
ϊόντα τής ελληνικής σοφίας, ή δέ σύζυγος τού μι
κρού Θεοδοσίου Εύδοκία, ή περίφημος αύτη φιλό
σοφος γυνή, προσεκάλει έν τοϊς άνακτόροις πάν- 
τας τούς "Ελληνας λογίους καί περιεποεϊτο. Ού
τως άρξάμενον τδ έργον έπετελέσθη περί τά τέλη 
τοϋ ΙΙΓ αΐώνος. Χριστιανισμός. Ελληνισμός καί 
'Ρωμαϊσμδς άπετέλεσαν τόν Βυζαντισμόν’ τό πρώ
τον στοιχείο·/ παρέσχε τήν θρησκείαν, δ Ελληνι
σμός τήν γλώσσαν καί τό ελληνικόν πνεύμα, ό δέ 
'Ρωμαϊσμδς τά ήθη καί έθιμα.

Τήν περίοδον ταύτην τών τεσσάρων αιώνων ώ
νόμασαν γραικορωμαϊχήν.

Λέων ό "Ισχυρός έγκαινίζει πρώτος τήν δευτέ
ραν τής μεσαιωνικής ιστορίας περίοδον. Τδ κράτος 
διερρυθμίσθη, έπίσημος γλώσσα τής αύλής άνεκη- 
ρύχθη ή ελληνική. Κατά τήν περίοδον ταύτην διά
φορα εξωτερικά γεγονότα έδόξασαν τήν ιστορίαν 
τού βυζαντινού κράτους’ ώς προπύργιου τδ βυζαν
τινόν κράτος άνθίς-αται καθ’ όλον τδ μακρδν τού
το διάστημα κατά τών έξωτερικών προσβολών 
βαρβάρων λαών, οΐτινες, ώ.σεί χείμαρρος, κατέ- 
κλυσαν τήν Δύσιν καί προυκάλεσαν τήν έν τή ίφο- 
ρία άποκαλουμένην μεγάλη·/ τών έθνών μετανά- 
στευσιν. Ή Κωνσταντινούπολή έπολιορκήθη πολ
λάκις, άλλά πάντοτε άντέστη. 'Η στρατηγική ί- 
κανότης τών στρατηγών τού ’Ιουστινιανού, οί ά- 
θλοι τού 'Ηρακλείου, είσίν άξιοι νά καθέξωσι σπου
δαίας έν τή ιστορία σελίδας. Καί όμως ή έξωτε- 
ρική αύτη άκμή έπί μακρδν δέν διάρκεσε’ τό κρά
τος έσωτερικώς ένεκα διαφόρων αιτίων ευρίσκετο 
έν άκρα παραλυσία, ήν ει καί έθεράπευεν δ εις 
τών αύτοκρατόρων, έπανέφερον οί διάδοχοι αυ
τού. Ή παραλυσία αύτη ήγαγεν εις τδν όλεθρον. 
Μεγάλην σειράν αύτοκρατόρων άνευρίσκομεν κατά 
τήν περίοδον ταύτην, δλίγιστοι όμως τούτων ύ- 
πήρξαν άγαθοί, δρμώμενοι έξ υγιών άρχών καί έμ- 
φορούμενοι υπδ ορθών ιδεών. ’Ανάξια λόγου έξαμ- 
βλώματα τής κοινωνίας άνήλθον πολλάκις τδν 
θρόνον τού Βυζαντίου, κυβερνώμενοι υπό τών αύ- 
λοκολάκων ευνούχων ή έπιτροπευόμενοι υπό άθλιων 
γυναικαρίων. Τό κράτος ούτω κατέρρεεν. Άλλ’ ού 
μόνον οί αύτοκράτορες ουτοι ησαν αίτιοι τής τοι- 
αύτης καταστάσεως. Ό θρησκευτικός φανατισμός, 
δ κατέχων τδν βυζαντινόν λαόν, έξήντλησε μεγά- 
λως τάς δυνάμεις του’ πρδς τούτο συνετέλεσαν αί 
παράλογοι θρησκευτικοί συζητήσεις τού θεολόγου 
κλήρου άφ’ ένδς καί άφ’ ετέρου ή αύξήσις τών εορ
τών καθ’ άς δλοκλήρους έδαπάνουν ημέρας έν τώ 
ναώ. Ταΰτα πάντα έπήνεγκον τήν μεγάλην εκεί
νην εΐκονομαχικήν έπανάστασιν έπί πολλά διαρ- 
κέσασαν έτη καί λίαν διαφθείρασαν τό κράτος. 
Όμολογητέον ενταύθα δτι τδ θρησκευτικόν τού 
λαού αίσθημα πολλάκις έσωσε τδ Βυζαντινόν κρά-

’Εν τούτοις καί ή δυτική Εύρώπη, καί τοι τοσοΰ- 
το προηγουμένως εϊσήλθεν εις νέον βίον, δέν διε- 
τέλει είσέτι ύπδ τδ σκότος καί ύπδ τδ βάρος τών 
μεσαιωνικών ιδεών; Διό καί δ Βολταΐρος έπεκτεί- 
νει τδν μεσαίωνα τής Γαλλίας μέχρι τής Γαλλι
κής έπαναστάσεως. Τότε βεβαίως άνεκηρύχθησαν 
αί φιλελεύθερα! ΐδέαι καί τά έθνη είσήλθον εις νέον 
στάδιον, τδ στάδιον τής ελευθερίας καί τού πο
λιτισμού.

Έπί τών σκέψεων τούτων βασιζόμενος δ ενταύθα 
ύφιστάμενος Σύλλογος τών μεσαιωνικών σπουδών, 
συστάς πρδς μελέτην τής ιστορίας τού ελληνικού 
μεσαίωνος, ωρισεν άκριβέστερον τά όρια τού ελλη
νικού μεσαίωνος καί έξήνεγκε τήν όρθοτέραν περί 
τού ζητήματος τούτου γνώμην. Κατά τήν γνώμην 
ταύτην δ 'Ελληνικός μεσαίων άρχεται άπδ τής ί
δρύσεως τής Κωνσταντινουπόλεως καί λήγει περί 
τά τέλη τού παρελθόντος αΐώνος. Τδ μακρδν τού
το τμήμα τής ελληνικής ιστορίας δύναται νά δι
αιρεθώ εις τρεις μεγάλας περιόδους, ών ή μέν άρ
χεται άπδ τού Δ' αΐώνος καί λήγει περί τά τέλη 
τού Θ', ή δέ άπδ τής έποχής ταύτης μέχρι τών 
μέσων τού ΙΕ', ή δέ τρίτη άπδ τής άλώσεως μέ
χρι τών μέσων τού ΙΗ' αΐώνος. Τήν πρώτην πε
ρίοδον άπεκάλεσαν προπαρασκευαστικήν τού όλου 
μεσαίω·ος’ δ Έλλην έξακολουθεϊ περιβεβλημένος 
τδν ρωμαϊκόν χιτώνα’ ζή μέν ύπδ χριστιανούς η
γεμόνας διατελεϊ όμως ύπδ τήν έπήρειαν τών ρω
μαϊκών ήθών καί έθίμων. 'Ο Κωνσταντίνος δ μέ* 
γας, άσπασάμενος τδν χριστιανισμόν καίμετενεγ- 
κών τήν έδραν αύτοΰ εις τδ Βυζάντιον, μετήνεγ- 
κεν άπαντα τά ρωμαϊκά ήθη καί έθιμα. Αύτδς 
μέν ώνομάσθη μέγας ποντίφηξ συστήσας τήν τά- 
ξιν τών πατρικίων, τήν δέ ρωμαϊκήν γλώσσαν είς- 
ήγαγεν εις τήν αύλήν ώς επίσημον. Ούτως έβα- 
σίλευον έν τώ κράτει δύο στοιχεία δ χριστιανι
σμός μετά τού ρωμαϊσμού’ άπητεϊτο καί Sv τρί
τον δ 'Ελληνισμός, όπως συνδυαζόμενος μετά τών 
δύο άλλων άποτελέσρ τδν Βυζαντισμόν. Αλλά καί 
δ Χριστιανισμός δέν ειχεν είσέτι στερεώσει’ δ Ί- 
ουλιανός, δ έπικληθείς Παραβάτης, άνεκήρυξεν άμα 
άναβάς τδν θρόνον τήν άνάστασιν τής ειδωλολα- 
τρείας καί τού άρχαίου Ελληνισμού. Οί συγγρα
φείς τής 'Ελληνικής άρχαιότητος άντικατέστησαν 
τά ιερά βιβλία, άλλά δέν έλειπον κατά τήν έπο
χήν ταύτην οί άληθεϊς προασπισταί τών ορθών ι
δεών, οΐτινες μακράν τού κόσμου μονάζοντες, πα- 
ρεσκεύασαν τδμέγα έργον τού συνδυασμού τού χρι
στιανισμού μετά τού ελληνισμού. 'II άχλύς, ή κα- 
λύπτουσα τέως τά πνεύματα, ήρξατο δλονέν δια- 
σκεδαζομένη διά τών φώτων τοϋ ελληνισμού καί 
τών φώτων τής νέας θρησκείας. Τδ έργον ήρξατο 
τιθέμενου εις ενέργειαν’ οί μετά τδν θάνατον τού 
Ιουλιανού αύτοκράτορες οπαδοί τού χριστιανισμού 

ύπερήσπισαν καί προήγαγον αύτό. Ό Θεοδόσιος
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τος προφανέστατων κινδύνων, ή δέ ιστορία μαρ
τυρεί δτι κατά την έπί 'Ηρακλείου γενομένην ύπδ 
τών Άβάρων πολιορκίαν αύτοϋ, ή Θεοτόκο? έσω
σε τήν πόλιν.

’Αποτέλεσμα τής θρησκομανίας ταύτης ήν και 
αί ένθοοσιώδεις Αφοσιώσεις τοΰ λαοΰ πρδς τδν μο
ναχικόν βίον" μυριάδες Ανδρών κατέλειπον τήν κοι
νωνίαν, Ανεχώρουν εις τά όρη καί έμόναζον, τδ 
δέ κράτος έστερείτσ ούτω στιβαρών χειρών, πολ- 
λαχού δυναμένων νά χρησιμοποιηθώσι. Τέλος ή 
μετά τής δυτικής έκκλησίας διένεξις, έπί πολύν 
διαρκέσασα χρόνον, πολλάς προύκάλεσε Οεολογι- 
κάς συζητήσεις, εις τάς όποιας καί αυτοί Ανεμί- 
χθησαν πολλάκις οί αυτοκράτορες καί έπήνεγκον τδ 
μεταξύ τών δύο ’Εκκλησιών σχίσμα, δπερ διεκή- 
ρυξεν δ διάσημος πατριάρχης Φώτιος.

Πάντα ταΰτα υπήρξαν 8ν τών κυριωτέρων αι
τίων τών προκαλεσάντων τήν παρακμήν καί πτώ- 
σιν τοϋ Κράτους" καί ταΰτα Αφοΰ αί έπτά οικου
μενικά! σύνοδοι, αληθείς Αμφικτυονίαι, καθαρώς 
καί ευκρινώς διετύπωσαν τά υψηλά τοΰ Χριστια
νισμού δόγματα.

"Ετερον αίτιον τής παραλυσίας τού Κράτους εί
ναι ή εισαγωγή έν τή αυλή καί παρά τώ λαώ τών 
βωμαίκών ήθών καί έθίμων. ’Αρκεί πρδς Απόδειξιν 
τούτου ή περίφημος έν τή ιστορία στάσις τοΰ 
Nixa, οίκτρδν Αποτέλεσμα τών 'Ιπποδρομιών, Αρ
κεί ή έκκλησία τών αύλικών καί τών εύνούχων, 
ών έ'να, τδν Εϋτρόπιον, κατεκεραύνωσε τδ χρυσό- 
λαλον τοΰ Χρυσοστόμου στόμα. Έπί τών ήθών 
τοΰ λαοΰ μεγίστην πρδς τοϊς άλλοις έσχον έπή- 
ρειαν αί βαρβαρικαί έπιδρομαί. "Ολα ταΰτα συνε- 
τέλεσαν εις τήν παρακμήν τοΰ Βυζαντινού κρά
τους, τής δποίάς πρώτη έκφανσις ήν ή ύπδ τών 
Λατίνων άλωσις αυτού.

Ούτω τδ μέγα κράτος ύφίσταται τδ πρώτον 
καίριον τραύμα" δ θρόνος μετατίθεται εις Νίκαιαν, 
ή δέ βυζαντινή κοινωνία παραλύεται ένεκα τής 
άκρας τού λαού Αποστροφής πρδς τούς ίπαδούς 
τού Πάπα. 'II κατάκτησις διήρκεσεν έπί ήμισυν 
αιώνα. Περί τά μέσα τοΰ 1Γ' αίώνος ή βυζαντινή 
αύτοκρατορία Αποκατέστη έν Βυζαντίω, Αλλά ό 
χείμαρρος τής καταστροφής έρρεε, τδ κράτος ήγε 
πρδς τδν όλεθρον.

Τδ βυζαντινόν κράτος έζησε μετά ταΰτα δύο 
αιώνας" κατά τδ διάστημα τούτο πολλάς θρησκευ
τικά? διαπραγματεύσεις διεξήγαγον οί αύτοκρά- 
τορες περί ένώσεως τών έκκλησιών, όπως προκαλέ- 
σωσιν ούτω τήν έκ μέρους τής Δύσεως βοήθειαν. 
’Αλλά μάτην" πάσα συνεννόησις Αδύνατος Απέβη 
καί δτε δ τουρκικός χείμαρρος περί τά μέσα τού 
ΙΕ' αίώνος κατέκλυσε τδ Βυζαντινόν κράτος, απα
θής ή Δύσις έθεώρει τήν κατάλυσιν αύτού. Ούτω 
διά τής άλώσεως τής Κων/πόλεως ύπδ τών Τούρ
κων έληξεν ή δευτέρα τής μεσαιωνικής ήμών ί?ο- 

οίας περίοδος. Τήν περίοδον ταύτην ώνόμασαν βυ
ζαντινήν. 'Π άπδ τής άλώσεως μέχρι τού τέλους 
τοϋ παρελθόντος αίώνος ίς-ορία αποτελεί τήν Τρί
την. Ό "Ελλην έτέθη ύπό τήν ξένην Αρχήν, απώ- 
λεσε τήν πολιτικήν καί Ατομικήν αυτού έλευθερίαν 
καί έπί τέσσαρας όλους αιώνας έζησε βίον Αβίω
του. Τδ τουρκικόν κράτος κυριεΰσαν κατά μικρόν 
άπάσας τάς χώρας τοΰ εύρέος βυζαντινού κράτους, 
έδωκε μέν τοίς χριστιανοί? μικράν προστασίαν, 
Αναθεΐσα τώ έθνάρχη, τώ πνευματικώ αυτών αρ- 
χηγώ, πάσαν πολιτικήν καί πνευματικήν εξουσίαν, 
άλλ’ ή κατάστασις αΰτη παρευθύς μετεβάλλετο 
τή διαταγή τοΰ δείνος Σουλτάνου ή τή δυσμενεία 
τού δείνος ισχυρού. Ούτω πάν ίχνος ελευθέρου βίου 
κατεστράφη καί έπί πολύν χρόνον έβασίλευεν ή 
καταπίεσις, τδ μέν διά βαρέων φόρων, τδ δέ δι’ 
άλλων άναρμόστων μέσων. Καί όμως κατά μικρόν 
καί ιδία Απδ τού 12 αίώνος νέος βίος ένεκαινί- 
σθη διά τδν "Ελληνα" ή τουρκική κυβέρνησις Α
νάγκην έχουσα τών φώτων αυτού προσεκάλεσεν 
αύτδν εις τά πράγματα καί μετ’ δλίγον Ανεβίβα- 
σεν αύτδν εις τδν ηγεμονικόν θρόνον. Τδ έλλήνι- 
κδν έμπόριον ελαβε νέαν ζωήν, πολλαχοϋ δέ συν- 
ές-ησαν έλληνικάς Αποικίας. Ούτως έβελτιώθη μέν 
κατ’ δλίγον ή κατάς-ασις, ούχ ήττον όμως ή βελ- 
τίωσις αύτη ούτε Ασφαλής ην, ούτε μακρόβιος Καί 
όμως ή ήμέρα τής Αναγεννήσεως ην εγγύς καί εις 
τούτο συνετέλεσαν πλείστα μέν καί άλλα γεγονό
τα, ιδία όμως τδ έξης. Καί τοι δ "Ελλην άπώλεσε 
πάσαν έξουσίαν, ένεπνέετο όμως είσέτι ύπδ θερμού 
θρησκευτικού αισθήματος καί ύπδ τού άκρου πρδς 
τά γράμματα έρωτος. Ή Ανάπτυξις τών δύο τού
των διηυκόλυνε τήν ελληνικήν παλιγγενεσίαν τε- 
λεσθείσαν θαυμασίως. Άνευ τής προπαρασκευής 
ταύτης άπέβαινεν αδύνατος ή έπιτυχία πάσης Α
πόπειρας καί ώς γνωστόν μόνον ή πνευματική καί 
ήθική τών εθνών Αναγέννησις δύναται νά έπενέγ- 
κη καί τήν πολιτικήν.

Κατά τδ διάστημα όμως τών τεσσάρων τούτων 
αιώνων δ "Ελλην άπεξεδύθη τδν Βυζαντινόν χιτώ
να έκ ξενικών απαρτιζόμενον στοιχείων καί ένεδύ- 
θη νέον, τδν χιτώνα τής ελευθερίας καί τού πολι
τισμού. Ό "Ελλην τού 1821 είναι τέκνον τής έ- 
παναστάσεως τού 1789. Ούτως έληξε καί ή τρίτη 
περίοδος, τήν δποίαν όνομάζομεν νεοελληνικήν. 

Έπεται τό τέλος.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΘΩΜΑ.

ΠΕΡΙ ΦΟΙΧΙΚΟΣ.

'Ο Φοΐνιξ είναι θαυμάσιόν τι πτηνδν, τδ δποίον, 
κατά δημώδεις παραδόσεις, έζη πολλούς αιώνας, 
καί θνήσκον παρήγεν άπδ τδν μυελόν τών οστών 

του μικρόν τινα σκώληκα δστις έσχημάτιζε νέον 
φοίνικα.

Εις τάς έρημους τής ’Αραβίας, λέγουν ότι έγεν- 
νάτο, καί ότι έζη πεντακόσια ή έξακόσια έτη.

Οί Αιγύπτιοι, άναφέρει δ 'Ηρόδοτος'* εις τήν 
Εϋτέρπην του, έχουσι πτηνόν τι τδ δποίον τιμώσιν 
ώς ίερδν, δπερ όμως δέν είδε, λέγει, ποτέ είμή έζω- 
γραφημένον. Άν πιστεύση δέ τις τούς κατοίκους 
τής έν Αίγύπτω 'Ηλιουπόλεως, τδ βλέπουσι σπανι· 
ώτατα, ήτοι κατά πέντε αιώνας άπαξ, όταν δ πα
τήρ του αποθάνφ. Λέγουσιν ότι έχει μέγεθος αε
τού, ότι ή κεφαλή του καλύπτεται ύφ’ ωραίου θυ
σάνου, έχει τά μέν πτερά τού τραχήλου του χρυσά, 
τά δέ άλλα πορφυροειδή, (φοινίκια, έξ ου έχει καί 
τήν Ονομασίαν), τήν ούράν λευκήν μέ στίγματα 
κερασόχροα καί όφθαλμού; σπινθηροβολούντο? ώς 
οί Αστέρες. "Οταν αίσθανθή τδ τέλος τών ήμερών 
του έγγίζον, ετοιμάζει δι’εαυτόν φωλεάν τήν δ
ποίαν κατασκευάζει μέ ξύλα καί Αρωματικά? κομ- 
μιώδεις υλας, έντδς τής όποιας άποσυρόμενος απο
θνήσκει. Έκ τού μυελού δέ τών οστέων του γεν- 
νάται σκώληξ, όστις μεταβάλλεται εις νέον φοίνι
κα. Ή πρώτη φροντίς τού νέου τούτου φοίνικος εί
ναι νά κηδεύση τδν νεκρόν τού πατρός του. Κατά 
τδν αυτόν 'Ηρόδοτον, σχηματίζει έκ σμύρνης όγ
κον τινά έντδς τού δποίου περιτυλίσσει τά λείψα
να τοϋ πατρός του καί μεταφέρει τδ πολύτιμον τού
το φορτίον εις Ήλιούπολιν έν τώ ναώ τού Ήλίου.

Οί αρχαίοι ιστορικοί Αναφέοουσιν τέσσαρας εμ
φανίσεις φοίνικος. Τήν πρώτην έπί τής βασιλείας 
τοϋ Σεσώστριος, τήν δευτέοαν έπί τής τοΰ Άμά- 
σιος, τήν τρίτην έπί τού τρίτου τών Πτολεμαίων 
καί τήν τελευταίαν, Αναφέρει Δίων δ Κάσσιος, ώς 
οιωνόν τοϋ θανάτου τού Τιβερίου. Ό Τάκιτος μνη
μονεύει ότι δ φοί»ιξ ένεφανίσθη τδ τέταρτον εις 
τήν Αίγυπτον έπί τής αυτοκράτορίας τοϋ Τιβερίου. 
'Ο δέ Ηλήνιος λέγει ότι τούτο έγένετο κατά τήν 

1 Έςτ καί άλλος ίρνις Ιερός, τώ οΰνομα φοίνιξ, ’Ε
γώ μίν μνιούκ ειδον, ε! μή όσον γραφή" κ«ϊ γάρ δή καί 
σπάνιος έπιψοιτ? σφι, δι’έτίων, ώς ΉλιουπολΤται λέ- 
γουσι, πεντακοσίων φοιτδν δέ τότε φασί, έπεάν ο! ά- 
ποΟάνη ό πατήρ. "Εστι δέ, εί τή γραφή παρόμοιος, το- 
σός 3ε καί το ιός δε τά μέν αύτοΟ χρυσόκομα τών πτε
ρών, τά δέ, έρυθρά- ές τά μάλιστα αίετώ περιήγησιν 
όμοιότατος, καί τό μέγεθος. ΤοΟτον δέ λέγουσιν μη- 
χανάσΟαι τάδε, έμοί μέν ού πιστά λέγοντες· ές Άρα- 
6ίης όρμεώμενον, ές τό Ιράν τού Ήλίου κομίζειν τόν 
πατέρα, έν σμύρνφ έμπλάσσοντα, καί Οάπτειν έν τοΰ 
'βλίου τώ Ιερφ Κομίζειν δέ ο’ϋτω· πρώτον, τής σμύρ
νης ώόν πλάσσειν όσον τε δυνατός έστι φέρειν· μετά δέ, 
πειράσΟαι αύτό φορέοντα" έπέαν δέ άποπειρηΟή, ούτω 
δή κοιλήναντα τό ώόν τόν πατέρα ές αϋτό έντιθέναι· 
σμύρνη δέ άλλη έμπλάσσειν τούτο, καθότι τού ώοΟ έγ- 
κοιλήνας άνέδηκε τόν πατέρα· ές κειμένου δέ τοϋ πα
τρός, γίνεσδαι τωϋτό βάρος· έμπλάσαντα δέ, κομίζειν 
μέν έπ’ Αίγυπτου έ; τού Ήλιου τό (ρόν Ταύτα μέν τοΟ- 
τον τόν όρνιν λέγουσι ποιέειν. (Ήρόδ. Ευτέρπη § 73).

Ύπατείαν τού Κουίντου Πλακίου (QuilltllS Pla- 
CIUS), προσθέτων ότι τδ σώμα τοϋ τετάρτου τού
του φοίνικος μετεκομίσθη εις τήν 'Ρώμην καί έξε- 
τέθη εις τήν μεγάλην πλατείαν, καί ότι γίνεται 
μνεία τούτου έν τοίς βιβλίο·.? τού δήμου.

'Ο 'Ηρόδοτος, Αφηγούμενος τήν ιστορίαν τού 
φοίνικος προσθέτει ότι τώ φαίνεται απίθανος. Ό 
δε Πλίνιος καί Τάκιτος ότι ό εκτεθείς εις τήν'Ρώ
μην ήν άλλο τι πτηνόν.

Φαίνεται, λέγει δ μοναχός Χάλτ, έν τή περί 
Κίνας περιγραφή του, ότι ή μυθώδης ιδέα περί 
φοίνικος υπάρχει καί εις τούς Κινέζους, διότι, δο- 
ξάζουσιν, ότι υπάρχει μοναδικόν τι πτηνδν εις τδν 
τόπον των τδ όποιον Αναγεννάται έκ τής τέφρας 
του. Τούτο δ’ είναι Απόδειξις ότι οί Κινέζοι δεν 
ήσαν πάντοτε περιωρισμένοι έντδς τοΰ Ούρανίου 
κράτους αυτών, αλλ’δτι καί έξήρχοντο αυτού καί 
πολλά τοιαύτα έμιμήθησαν Απδ τούς Αιγυπτίους 
καί ’Ινδούς.

Ν. ΔΕΣΤΟΥΝίΛΝΟΣ.

II ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣΤΑΤΟΥ

« Ή Πό.Ιις τής Αυφη.Ιίας. »

Τδ αυγκινητικώτερον καί θαυμασιώτερον τα- 
ξείδιον δπερ, κατά τήν πολιορκίαν τών ΙΙαρισίων, 
έτελέσθη έν τώ κόλπω τής ατμόσφαιρας είναι Α- 
ναντιρρήτως τδ τών ΚΚ. 'Ρολιέ καί Βεζιε, οϊτινες 
αμφότεροι έποιοϋντο αρχήν τοϋ αεροστατικού ρα
δίου.

Οί δύο αεροπόροι Ανυψώθησαν έκ Παρισίων τήν 
24 νοεμβρίου, έν τώ Αεροστατικό) ταχυδρομείο) ή 
πύ./ις τής ΑύρηΛΙας, κατά τήν ένδεκάτην ώραν 
καί τεσσαράκοντα λεπτά τής εσπέρας. Μετά δε- 
κατετράωρον δέ διαμονήν έν τώ κόλπω τής Ατμό
σφαιρας, έπέβησαν τής γής, ύπδ σφοδρού γεύματος 
φεοόμενοι, έπί τού ορούς Lid, έν Νορβηγία, εις 
άπόστασιν350 χιλιομέτρων άπδ τής Χριστιανίας, 
μετά ταχύτητος 112 χιλιομέτρων τήν ώραν!

Ό Κ. Παύλος 'Ρολιέ εΰηρεστήθη νά παράσχη εν
τελείς πληροφορίας περί τής καταπληκτικής άερο- 
βασίας, ήτις θά διαμείνη Sv τών δραματικίοτέρων 
έπεισοδίων τής ιστορίας τής Αεροστασίας.

Μέγα πλήθος θεατών ήσαν συνηγμένοι τήν ε
σπέραν τής 30 νοεμβρίου 1870 εις τδν βόρειον 
σταθμόν, δστις ήν Sv τών όρμητηρίων τών Αερο
στάτων τής πολιορκίας. Ό ουρανός είναι μέλας 
καί ό άνεμος σφοδρός. Ό Κ. Παύλος 'Ρολιέ επι
βαίνει μετά τού συντρόφου αυτοΰ τής σκαφίδος, 
εις ήν προσέδεσαν σάκκους πλήρεις ειδήσεων καί 
έν ή έθηκαν κλωβόν περιέχοντα S; Αγγελιοφόρους 
περιστεράς. Οί πάντες είναι σιωπηλοί καί περί-
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μένουσιν έναγωνίως την ώραν τής άναχωρήσεως. 
Τέλος, μετά την ίσοστάθμισιν τής σκαφίδος, τδ 
άερόστατον ύψούται καί γίνεται άφαντον έν τή 
σκοτεινή ατμόσφαιρα.

Οί δύο αεροπόροι φθάνουσιν εις ύψος 2700 μέ
τρων βλεπουσι τού; Παρισίους απομακρυνόμενους, 
πόλεις καί χωρία διαδεχόμενα άλληλα καί τά ό
ποια έκ φώτων τινών διακοίνουσιν άπό καιρού εις 
καιρόν εις τά κατώτατα στρώματα τού αερίου ώ- 
κεανού. Ό αήρ γίνεται πυκνότερος, καί οί άερο- 
ναΰται περιμένουσιν ούχί άνευ συγκι-ήσεως τήν 
έμφάνισιν τής αύγής. Ό ήλιος ανατέλλει τέλος 
εις τόν ορίζοντα' τά κατώτερα νέφη γίνονται δ- 
παλλιόχροα, ημιδιαφανή, και έπί τέλους διασκε
δάζονται ολίγον κατ’ δλίγον.

Ό κ. 'Ρολιέ έξετάζ ει τήν γήϊνον επιφάνειαν, 
έφ’ ή; συγκεχυμένως διακρίνει λεύκάς τινας κηλί
δας α'ίτινες έφαίνοντο ότι έκινούντο. 'Αρπάζει τό 
τηλεσκόπιόν του, καί . . . ψυχρός ίδρώς περιρρέει 
αϊφνης τό μέτωπόν του' αί κινηταί έκεΐναι κηλί- 
δε; έσχηματίζοντο υπό τού άφοού τών κυμάτων 
τά όποια έξετείνοντο επ’ άπειρον έφ’ όλων τών 
σημείων τού όοίζοντος. Ό άνεμος έφερε τό αερό
στατου πρός τό κέντρον τής Βορείου θαλάσσης.

Μετά πολύωρον αγωνίαν, πλοϊά τινα εμφανί
ζονται έπί τής ώκεανείου έπιφανείας» Μάτην ό Κ. 
'Ρολιϊ πλησιάζει πρός τήν επιφάνειαν τής θαλάσ
σης' μάτην άφίν,ει έπιπλέον τό συοόμενον σχοινίον 
του καί επικαλείται βοήθειαν. "Εν τών πλοίων τά 
όποια παρατηρεί έπιδέδοται εις λοξοδρομίας προσ
παθούν νά φθάσρ τό άερόστατον' ακούεται μάλι
στα εν τώ πλοίω καί τηλεβόλου έκπυρσοκρότησις 
σκοπούσα νά χαιρετίσ-ρ τού; δύο αεροπόρους, νά 
δώση αύτοϊς θάρρος καί νά δηλώση αύτοϊς ότι φί
λοι άγνωστοι είναι έτοιμοι νά δράμωσιν εις βοή
θειαν αύτών. ’Αλλά τό άερόστατον φέρεται έν τώ 
κόλπο» τής ατμόσφαιρας πολύ ταχύτερον ή τό 
πλοϊον έν τώ μέσω τών ΰδάτων' δθεν απομακρύ
νεται δλίγον κατ’ ολίγον καί πάσα ελπίς σωτη
ρία; φαίνεται έκλείπουσα. Ό Κ. 'Ρολιέ, ώς καί δ 
συνοδοιπόρος αυτού, ετοιμάζεται εις τόν θάνατον' 
λαμβάνει μίαν τών άγγελιαφόρων περιστερών καί 
δένει εις τήν ουράν τού πτηνού έλαφρόν έπις-όλιον 
γεγοαμμένον διά μολύβδου καί απευθυνόμενο·», τή 
ευδοκία τού θεού, εις τόν διοικητήν τών Παρισίων 
ϊνα στείλη εις τε τούς φιλτάτου; αυτού καί εις 
τήν πατρίδα του τό ύστατον χαϊρε.

Ή ομίχλη, ή διασκεδχσθεϊσα κατά τήν ανα
τολήν τού ήλιου σχηματίζεται καί πάλιν' ταυτο- 
χρόνως δέ καί ή προμήθεια τού έρματος ή περιε- 
χομένη έν τή σκαφίδι έξαντλεϊται. Οί άεροναύται 
περιέρχονται εις τήν ανάγκην νά καταφύγωσιν εις 
τού; σάκκου; τού; περιέχοντα; τά; ειδήσεις, καί 
ολόκληρον ένα έξ αύτών ρίπτουσιν εΐ; τήν θάλασ
σαν τήν στιγμήν καθ’ ήν τό άερόστατον άρχεται 

καταβαϊνον μετά ταχύτητος σημαντικής. 1 Τό 
άερόστατον, άπαλλαγέν βάρους 60 κιλογράμμων, 
έτινάχθη εις τά νέφη καί τά υψηλότερα ρεύματα 
ώθούσιν αύτό πρός βορράν, εις ύψος πλέον ή 3000 
μέτρων, έν τώ μέσω νεφών πεπυκνωμένων, ένθα 
άφθονα τεμάχια πάχνης σχηματίζονται αυθωρεί, 
θ «χωματισμός τών έκ πάγου τούτων κρυστάλ

λων φαίνεται, ώς ή κορωνίς τής δυστυχίας τών 
αεροπόρων' διότι μετ’ ού πολύ ή έπιφάνεια τού 
αεροστάτου έπληρώθη τούτων, ή δέ αυξησις ση
μαντικού βάρους πιέζει αύτό άδιαλείπτως καί τό 
παρασύρει δλεθρίως πρός τόν ώκεανόν. Τετέλεσται 
περί τού έναερίου πλοίου καί τών κυβερνητών 
αύτοΰ.

Έν τούτοις τά νέφη γίνονται διαφανέστερα καί 
ό ωκεανός μέλλει όσονούπω νά έμφανισθή. Αϊφνης 
δ Κ. Βεζιέ βάλλει κραυγήν φρίκης, καί ό Κ. 'Ρολιέ 
κύπτει έξωθεν τής σκαφίδος καί παρατηρεί. Βλέ
πει ούχί πλέον τήν έκτασιν τών κυμάτων τής 
θαλάσσης, άλλά δάσος πλήρες έλατών καί χιονο- 
σκέπαστον, όπερ, ώς έκ θαύματος, διεδέχθη τήν 
άπέραντον ύδατίνην δθόνην τής θαλάσσης. Οί άε- 
ροναϋται Οεωροϋσι μετ’ έκπλήξεως τό παράδοξον 
τούτο θέαμα' άλλά τό έξ έλατών δάσος ποοσεγ- 
γίζει, μεγεθύνεται, λαμβάνει διαστάσεις ύπερμε- 
γέθεις. Τό άερόστατον πίπτει έν τώ μέσω πεδιά
δας κεκαλυμμένης υπό παχέος στρώματος χιόνος, 
όπερ άδυνατίζει τής πτώσεως τάς συνέπειας. Οί 
ΚΚ. 'Ρολιέ καί Βεζιέ πηδώσιν έξω τής σκαφίδος' 
καί δ μέν εί; πίπτει έπί τών χειρών, δ δ’ έτερος 
πηδά έπί τών κνημών καί μετ’ έκστάσεως ύψοΐ 
τούς βραχίονας βλέπων τό άερόστατον. ,'Η πόΜς 
της Αύρη.Ιίας, όπερ ούτως έλαφρυνθέν άνίπταται 
καί πάλιν πρός τήν ατμόσφαιραν.

Ούτω λοιπόν οί ήμέτεροι άεροπόροι, άοπλοι, 
άσκεπεϊς, καί τροφών έστεοημένοι, έξέπεσον έπί 
γή; άγνώστου, έν τώ μέσω εδάφους άνωμάλου 
κειμένου έπί τής κλιτύος υψηλού όρους. Δάσος έξ 
έλατών παρουσιάζεται εις τούς οφθαλμούς των, 
καί μανδύας χιονώδης καλύπτει πανταχοΰ μέχρις 
έκτάσεω; άπεράντου τό τε έδαφος καί τήν φυ
τείαν.

Μετά μακράν νύκτα ήν διήλθον έν ύπαίθρω, άο- 
χονται τής δδοιπορίας καί φθάνουσιν έπί τέλους 
ένώπιον καλύβη; καθ’ δλοκληρίαν σχεδόν κεκρυμ- 
μένης υπό τήν χιόνα. 'Η θύρα τής κατοικίας ειν’ 
ήμιάνοικτος, καί ένέργειά της τού ποδός άρκεϊ ν’ 
άνοιξη αυτήν καθ’ δλοκληρίαν. Πύρ ζωηρόν σπιν
θηροβολεί έν τή εστία, καί γεώμηλα βράζουσιν έντή 
χύτρα. Καίτοι έπανειλημμένως έφώνησαν, ουδείς ά- 
πεκρίθη. Άλλά τάγεώμηλα άναδίδουσιν είδος κνίσ-

1. Τόν σάζ.κον τούτον εΰρε πλοϊον άποστεϊλαν αυ
τό» ■ !; Γαλλίαν, ένθα πϊσαι αί έπιστολαί, ϊ; περιεί
χαν, εστάλησαν εις τόν πρός ΰν ορον. 

τοι βραδύτερον καταστώσι γενναίοι ώς ημείς». 
Νεάνιδες παρουσιάζονται πρός αύτούς μετ’ άνθο- 
δεσμών τριχρωμάτων καί σπουδασταί διέρχονται 
υπό τά παράθυρά των, άδοντες τούς γαλλικούς 
έθνικούς ύμνους.

Τήν εσπέραν ή πόλις Χριστιανία προσφέρει τοίς 
Γάλλοις άεροναύταις συμπόσιον, εις 8 παρακάθη- 
σαν χίλια πεντακόσια πρόσωπα. Κατά δέ τό έπι- 
δόρπιον όμιλος μελωδών έμελφδησεν ύμνον εις τήν 
Γαλλίαν, έκείνην τήν ώραν ποιηθέντα υπό τοϋ 
Νορβηγού ποιητού ’Ιωνά L1C.

Ό 'Ρολιέ και δ Βεζιέ κατέλιπον τήν Νορβηγίαν 
μεσά δύο ημέρας- άπερχομένοις δέ αύτοϊς ένεχείρι- 
σαν 23800 φράγκα υπέρ τών Γάλλων τραυματιών.

Ούτως έληξεν ή άεροπορία τών αεροναυτών τού 
ταχυδρομικού άεροστάτου ή Πό.Ιις της Αύρη.Ιίας' 
ώστε αί ειδήσεις, άς έκόμιζον καί αΐτινες ειχον ύ- 
ψίστην τινά σπουδαιότητα, έφθασαν εις Γαλλίαν 

τόν στρατόν τού Λείγηρος ή έξοδος τού στρατού 
. τών Παρισίων, υπό τήν άρχηγίαν τού στρατηγού 

Δουτρό.
'II έν Νορβηγία πτώσις τού άεροστάτου τού Κ. 

'Ρολιέ πρέπει νά θεωοηθή ώς νέον δυσμενές τεκμή- 
ριον τής ειμαρμένης έν τώ αίματηρώ έκείνω δρά- 
ματι τής πολιορκίας τών Παρισίων, περί ού ή ίς-ο- 
ρία θά εϊπη ότι ή δυστυχία περιέβαλε τήν Γαλ
λίαν καί 'ίνα κάμη αύτήν νά μεταμεληθή διά τά 
παρελθόντα σφάλματά της καί διά τήν λησμοσύνην

σης εις ήν δέν δύνανται ν’ άνθέξωσιν οί νεναυαγη- 
κότες. Τρώγουσι καί Κύριος οϊδε μέ ποίαν όρεξιν! 
θερμαίνονται, καί, εις έπίμετρον εύτυχίας, άνα- 
καλύπτουσιν έπί σανίδος τινός άγγεΐον γάλακτος 
ξεινού, διά τού όποιου σβύνουσι τήν δίψαν αύτών.

Άλλά φωναί άκούονται έξωθεν. ’'Ανθρωπός τις 
εισέρχεται έν τή καλύβη, καί μετά τούτον έτερός 
τις 8ν δ πρώτος έκάλει διά τού ονόματος οΚλάς! 
Κλάς!» Εύκόλως δύναταί τις νά σχηματίση ιδέαν 
περί τής έκπλήξεως ήν οί δύο νεωστί έλθόντες ήσ- 
θάνθησαν ίδόντες τούς άεροναύτας έγκατες-ημένους 
έν τή καλύβη, έκβαλόντας τά υποδήματα αύτών 
άπερ έστέγνονον εις τό πύρ καί τρώγοντας έν άνέ- 
σει τάς δλίγας ζωοτροφίας. Ό κύριος τής καλύβης 
ύψόνει τούς βραχίονας πρός τόν ούρανόν, καί ό 'Ρο
λιέ άπαντ? αύτώ διά χειρονομίας ήν ούδόλως κα
ταλαμβάνει. Καί όμως είς τών δύο φαίνεται έκ
πληκτος παρατηρήσας τά υποδήματα τών ξένων' 
τό σχήμα τών υποδημάτων τούτων ελκύει τήν λίαν βραδέως, ώστε δέν άνηγγέλθη έγκαίρως είς 
προσοχήν του. Λαμβάνει λοιπόν 8ν, τό εξετάζει, 
καί άναγινώσκει τήν άκόλουθον έπιγραφήν, 
προμηθευτής τής αύτοκρατείρας, Παρίσιοι.

’ — Paris! Paris! ανακράζει νο French 2 
French ? .

— Ya, Υα, αποκρίνεται ό 'Ρολιέ' Parisi 
Paris ! Balloun, balloun, προστίθησι ταύτο- 
χρόνως, δεικνύων τόν θόλον τοϋ ούρανού καί κα- 
ταβιβάζων τόν βραχίονα διά τρόπου έκφραστικοϋ, 
μαρτυρούντος τήν πράξιν τής καταβάσεως. , . ,

Μετά φιλόξενου υποδοχήν, προχωρήσαντες πέντε έαυτής. Μόνη παραμυθία ήμών διά τάς ολέθριους 
σταθμούς έν έλκήθρω καί δδεύσαντες είκοσιν ώρας, συνέπειας τής πέραν τών θαλασσών πτώσεως τού 
δ 'Ρολιέ καί Βεζιέ έφθασαν είς-Κονζβέργην, όθεν άεροστάτου τούτου είναι ή τοίς άεροναύταις γενο- 
μετέβησαν είς Δράμμεν καί εύρο.ν τόν Γάλλον προ- μένη υποδοχή. Ή είς μεμακρυσμένους τόπους πτώ- 
ξενικόν πράκτορα, Κύρ. Oinsted. Όδέτηλέγρα- σις τής 773Λως- ΑΰξηΛΙας άπέδειξεν ήμίν ότι ύ
φος μελοποιεί είς δλας τάς πόλεις τής Νορβιγίας πήρχε πρός βορράν χώρα τις συμπαθούσα τήΓαλ- 
τήν κατάβασιν τού άεροστάτου ή Πύ.Ιις της Αύ- λία, έθνος τίμιον καί σοφόν, παρ’ ω τό δίκαιον 
ρηΜας, καί τού λοιπού οί δύο Γάλλοι άπαντώσι τιμάται καί ή δικαιοσύνη δέν είναι λέξις κενή, 
πανταχοΰ έπί τής διαβάσεως αύτών πλήθος άπει- | 
ρον, συμπαθητικόν, ύποδεχόμενον καί χαιρέτιζαν 
αύτούς μετ’ ένθουσιασμοϋ.

Ή άνευφημία έμελλε νά ηναι συγκινητικωτέρα 
ακόμη έν Χριστιανία, ένθα ύπήρξε τόσον ειλικρι
νής καί τόσον συμπαθητική, ώστε ή διήγησις αύ
τής θά έχη τό προνόμιον τού νά διεγείρή πάντοτε 
συγκίνησιν, χαράν καί εύγνωμοσύνην έν τή καρδία 
παντός Γάλλου.

Οί άεροναύται φθάνουσιν είς τήν πόλιν έν τώ 
μέσω πλήθους σημαντικού κραυγάζοντος «Ζήτω ή 
Γαλλία! Ζήτω ή ώραία Γαλλία!» Μεταβαίνουσιν 
είς τό μέγαρον όπερ ώρίσθη αύτοϊς πρός κατοικίαν, 
καί εύθύς μετ’ δλίγον έπιτροπή κυριών παρουσια- 
σθείσα έχαιρέτησεν αύτούς. Γυναίκες έκ τού λαού 
θέλουσιν επίσης νά ϊδωσι τούς άεροπόρους, καί, τα 
τέκνα αύτών έκ τής χειρδς κρατοΰσαι, λέγουσιν αύ- 
τοΐς «Εύλογήσατε τούς υιούς ήμών, όπως καί ού-

Gaston Tissandier.

Ο ΔΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΓΑΜΟΣ.

Μετάοράσις έκ τοΰ ’Αγγλικού, 
υπό Π. ΚΑΒΑΦΗ.

77 (ila ά,ποψις της ύττοθίσεως-

Κ.

Είναι ή πρώτη φορά καθ’ ήν έπεχείρησα νά κα
ταστήσω τό θλιβερόν ίς-ορικόν τού βίου μου γνω
στόν εις τό δημόσιον. Πολλοί, ίσως Οέλουσι θεω
ρήσει τό πράγμα ώς δλως άπίθανον, ώς άπίστευ-
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τον. Καί έγώ ούτο> θά τδ έθεώρουν εάν έπρόκειτο 
περί ετέρου προσώπου, i\7.ct πρόκειται περί έμοΰ, 
καί κατά συνέπειαν, δπως εγώ, ούτω και ίμεϊς, 
ούδόλως δικαιούσθε ν’άμφιβάλλη :ε περί τής πραγ
ματικότητας.

Β.
Έν νεαρό: είσέτι ηλικία έσχον τήν ατυχίαν νά 

έρασθώ. Τδ τοιοΰτον δεν ήτον δμως καί πάντη ά- 
σύνηθες εις τήν οικογένειάν μας. 'Τπάρχουσιν οί- 
κογένειαι τών δποίων τά τέκνα νυμφεύονται πρωί- 
μως, δπως ύπάρχουσι γεωμηλέαι καί κολοκυνθέαι 
άναδίδουσαι πρωΐμως τούς καρπούς αύτών.

Είχον S; άδελφού; καί πέντε άδελφάς, άπαν- 
τες δέ, πρίν ή συμπληρώσωμεν τδ είκοστδν τής η
λικίας ήμών έτος, εϊχομεν ήδη αγαπήσει καί άν- 
ταγαπηθή, καί δώσει και λάβει Ορκους αιωνίου 
πίστεως καί άφοσιώσεως. Τινές έζ ήμών ούχί μό
νον άπαξ άλλα καί δίς καί τρίς. Καί ή ύπόθεσις 
έλάμβανε μέν πέρας, ούχί δμως καί ύπδ τήν ύφ’ 
ήμών καλώς έννοουμένην έννοιαν τοΰ πράγματος’ 
έλάμβανε πέρας τή άπολυταρχική έπεμβάσει τών 
γονέων καί συγγενών τοΰ ετέρου τών ενδιαφερο
μένων μερών, οϊτινες γονείς, συγγενείς ή καί κη
δεμόνες, δεν έφαίνοντο διατεθειμένοι ή δεν ήθελον 
νά έννοήσωσιν όποια τά προκύψοντα πλεονεκτή
ματα έκ τίνος συγγένειας μετά τής ήμετέρας οι
κογένειας.

'II μήτηρ μου ήτο χαρακτήρος φύσει ρωμαντι- 
κοΰ, καί άνεγίνωσκε μυθιστορήματα. Ό πατήρ μου 
δέν είχε καιρδν διά τά τοιαΰτα, άλλ’ άντί τούτου 
μετέβαινεν εις τδ ’'Αστυ καί είργάζετο έπί δώδεκα 
ώρας καθ’ έκάστην, ώς γραμματεύς εμπορικού 
τίνος καταστήματος, δπως έπαρκέση εις τήν 
διατροφήν καί λοιπάς άνάγκας ήμών τών έναπο- 
λειπομένων έν τή οικία. 'Ημείς δέ οί έναπολεπόι- 
μενοι έν τή οικία ήμεθα έν συνόλω δώδεκα τδν α
ριθμόν—νέοι άπαντες, υγιέστατοι, εύρωστότατοι 
καί λάβροι πάντοτε έπιτιθέμενοι κατά τής ενώ
πιον ήμών παοουσιαζομένης τροφής. Ό πατήρ μου 
φοβούμαι δτι εΰρισκε τδ εργον τής διατροφής κα'ι 
ίκανοποιήσεως τών λοιπών ήμών άναγκών εις ού 
μικρδν βαθμόν δυσχερές, ενθυμούμαι δέ δτι πλεί- 
στον οσον έδαπάνα χρόνον και κατεβασάνιζε τδ 
πνεΰμά του πρδς έξεύρεσιν νέων ειδών τροφών συ- 
νενουσών τοιαύτας θρεπτικάς συνάμα καί χορτα
στικής ουσίας, οΐαι νά έπιφέρωσιν έλάττωσίν τινα 
τών κατά μήνα πρδς τδν άρτοπώλην καί κρεα- 
τοπώλην πληρονομένων ποσών. Νομίζω δτι βλέπω 
είσέτι τδν πατέρα μου — μικρόσωμόν τινα, λιπό
σαρκο·/ και φαλακρόν άνθρωπον — προεδρεύοντα 
τής τραπέζης τοΰ γεύματος, και δτι άκούω αυ
τόν άκόμη λέγοντα κατά τινα περίστασιν ήτις έ
μεινε ζωηρώς έγκεχαραγμένη έν τή μνήμη μου : 
«Είναι έντροπή καί αμάρτημα ένταυτώ, Έβελίνα, 

ν’ άφίντ,ς τδ ροστμπΐφ δλως άνυπεράσπιστον άπδ 
τών επιθέσεων τών γινιτσαροπούλων τούτων, ενώ 
ήδύνασο κάλλιστα νά προφυλάζης αΰτδ διά τίνος 
παχυλού λαπά, έν είδει προμαχώνος, δστις καί νά 
δεχθή τήν πρώτην ορμήν τής προσβολής, εις τρό
πον ώστε νά μείνη έκ τοΰ ροστμπίφ άρκετδν διά 
τδ πρόγευμα τής αύριον. »

"Απαντες, νομίζω, ταυτοχρόνως σχεδόν ήσθάν- 
θημεν, κατά τήν περίστασιν εκείνην, μικράν τινα 
τύψιν συνειδότος έπί τή παντελεΐ έλλείψει έκ μέ
ρους ήμών μετριοπάθειας τίνος δσον άφορά τήν ι
κανό ποίησιν τών απαιτήσεων των, άσυγγνώστως, 
έάν λάβωμεν ύπ’δψιν τάς περιστάσεις, άπαιτητι- 
κών ήμών στομάχων, έγώ τουλάχιστον δέν έλα- 
βον παρά δύο μόνον δόσεις έκ τοΰ ρόσμπιφ’ ύπερί- 
σχυσαν τά πρδς τδν πατέρα μου εΰγενή μου αι
σθήματα, καί δέν έσχον τδ θάρρος νά ζητήσω καί 
τρίτην.

Γ'.
'Η Έβελίνα, ή πρδς ήν άπηύθυνε τδν λόγον ό 

πατήρ μου κατά τήν περίστασιν ήν άνέφερον άνω, 
ήτον ή μήτηρ μας.

Έκ τών επτά θυγατέρων τοΰ πατρός της αύτη 
ήτον ή ώραιοτέρα, δ δέ πατήρ μου έδέξατο τότε 
πλείστων δσων τά συγχαριτήρια έπί τή επιτυχία 
αυτού, δτι κατώρθωσε νά ύπερσκελίση άπαντας 
τούς άλλους ύποψηφίους διά τήν χεΐρα τής μη- 
τρός μου, καί νά άναρπάση αυτήν θριαμβευτικώς.

Τινές τών άλλων ύποψηφίων ή άντιπάλων τού 
πατρός μου ήσαν πλούσιοι καί ισχυροί, φόβος δέ 
ύπήρχεν δτι θά έζήτουν νά έκδικα.θώσι διά παν- 
τοίων μέσων μετέπειτα τδν πατέρα μου, διότι ύ- 
περίσχυσεν αυτών’ νομίζω, όμως, ότι μετά πα- 
ρέλευσιν δλίγων μηνών έλησμόνησαν όλοτελώς καί 
τδν πατέρα μου καί τήν ύπόθεσιν έν γένει, νυμ- 
φευθέντες καί αύτοί άλλας κυρίας, καί ύπερισχύ- 
σαντες άλλων άντιπάλων πλουσιωτέοων καί ισχυ
ρότερων αύτών.

Ό πατήρ μου δέν ήτο τόσον πλούσιος δσον οί 
άλλοι νέοι οϊτινες ήράσθησαν τής μητρός μου, ή 
μάλλον δ πατήρ μου μόλις έπορίζετο τά πρδς τδ 
ζην, οί δέ γονείς τής μητρός μου δέν έθεώρουν 
τδν πατέρα μου ώς γαμβρόν πρώτης τάξεως, ή 
μάλλον δέν τδν ήθελον ποσώς ώς τοιοΰτον. "Εχω 
τήν ιδέαν δτι δι’ αύτδν τούτον *τδν λόγον τδν έ- 
προτίμησεν ή μήτηρ μου καί άπεφάσισε νά φύγη 
μετ’ αυτού, διότι δ γάμος τής μητρός καί τού 
πατρός μου προήλθεν έξ έρωτος, καί δ πατήρ μου 
έκλεψε, κατά τήν χυδαίαν έκφρασιν, τήν μητέρα 
μου" μολονότι έγώ έσχημάτισα τήν ιδέαν δτι ή 
μήτηρ μου πρέπει νά έκλεψε τδν πατέρα μου, διότι 
δ παππάκης μου είναι άνθρωπος τόσον ήσυχος καί 
ειρηνικός ώστε δέν θ’ άπεφάσιζε νά κλέψη ούτε 
μίαν καρφίτσα πολλώ δέ μάλλον μίαν γυναίκα,
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καί μάλιστα γυναίκα ρωμαντικού χαρακτήρος, 
οϊα ή μαμμά μου. 'Οπωσδήποτε είναι βέβαιον δτι 
έφυγον κρυφίως, μέ τήν διαφοράν δτι δέν ύπήγον 
πολύ μακράν, διότι δ πατήρ μου δέν ήδυνήθη νά 
λάβη άδειαν άπουσίας έκ τοΰ καταστήματος έν ώ 
είργάζετο, καί δέν μετεβησαν παρά εις οικίαν κει- 
μένην έν τή δδφ τή άμέσως επομένη τής οδού έν ή 
κατώκει ή οικογένεια τής μαμμάς μου, καί άπδ 
τής δποίας οικίας ή μήτηρ μου εγραψεν, ήμίσειαν 
ώραν μετά τήν φυγήν της, αιτούσα συγγνώμην 
καί παρακαλοΰσα τούς γονείς της νά τή πέμψωσι 
διά τοΰ ixiftfortoq τήν τοιαύτην συγγνώμην 
καί yi/ar ά.ώέα&ά ρούγα. Μέχρι τής σήμερον 
ούτε τήν συγγνώμην ούτε τήν ά.Ι.Ιαζιά έλαβεν.

Είπον δτι οί γονείς τής μαμμάς μου δέν ήθε- 
λον ποσώς τδν δυστυχή τδν παππάκη μου ώς 
γαμβρόν, ή δέ μαμμά τής μαμμάς μου είπε τότε 
ότι δέν ήθελε «ποτέ, ποτέ νά τδν ίδή κατά πρόσω- 
πον». "Ωστε δ παππάκης ήναγκάσθη ν’ άρκεσθή 
εις μόνην τήν μαμμά μου, δπως ήτο μέ τά καθη
μερινά της, νά έπιστρέψη ε?ς τδ γραφεΐόν του, καί 
ν’ άναθέση τάς ελπίδας του εις τδ μέλλον.

"Απαντες έλεγον τότε δτι μέλλον σπουδαίου 
περιέμενε τδν πατέρα μας, ούδείς δμως εύρέθη άρ- 
κετά επιεικής ωςζ νά δο>ση νύξιν τινα τουλάχις-ον 
πού περιέμενεν αύτδ τδ μέλλον τδν παππάκη μας, 
και μέχρι τής σήμερον δέ, άν καί άπδ πολλών ήδη 
έτών δ πατήρ μας άπέθανε καί έτάφη, οί έναπο- 
λειφθέντες έκ τής οικογένειας καταγινόμεθα εΐ- 
σέτι νά έξακριβώσωμεν πού αρά γε νά περιέμενεν 
αΰτδ τδ μέλλον τδν μακαρίτην παππάκη μας, καί, 
κατά συνέπειαν, νά περιμένη εισέτι, έάν δέν άπηύ- 
δησε, καί ήμάς, τά τέκνα τοΰ παππάκη μας.

Τήν έπί τδ μέλλον έναπόθεσιν τών ελπίδων 
των πιθανόν νά παρετηρήσατε καί εις άλλας οι
κογένειας. Έγώ δέν θεωρώ τδ πράγμα ώς έν γένει 
έπιβλαβές διά τήν κοινωνίαν.

Δ'.
Τώρα μόλις τδ ένθυμήθήν. Σάς ειπον, νομίζω, 

δτι ή οΐκογένειά μας συνίστατο έκ τοΰ παππάκη, 
τής μαμμάς, καί ήμών τών δώδεκα τέκνων των. 
Σάς ειπον προσέτι δτι έκ τών δώδεκα τούτων τέ
κνων, τά μέν έξ ήσαν άρρενα, τά δέ έξ θή- 
λεα. Δέν σάς ειπον δμως καί εις ποιαν τών δύο 
κατηγοριών άνήκον έγώ, εις τήν κατηγορίαν τών 
άροένων τέκνων τών γονέων μας, ή εις τήν κατη
γορίαν τών θηλέων. Ζητώ συγγνώμην διά τήν έλ- 
λειψιν ταύτην, καί διά νά μή έπέλθη παρακατιών 
σύγχισίς τις, προλαμβάνω τώρα νά σάς εϊπω δτι 
έγώ ήμην μία έκ τών έξ θυγατέρων τοΰ πατρός 
μου, ούχί έκ τών εξ υιών’ ήμην δέ, καί εις τάς 
τοιαύτας περιστάσεις είναι καλόν νά ήναί τις δσον 
ένεστιν άκριβής, καί ή ώραιοτέρα έκ τών ές τού
των θυγατέρων.

ΤΟΜΟΣ ΠΡΗΤΟΪ.
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Έφοονεϊτο παρ’ήμϊν δτι έγώ θά «ένεπιστευό- 
μην τήν χεΐρα καί τήν καρδίαν μου εις τδν νέον 
τής εκλογής μου» (κατά τήν έκφρασιν τής ζω
μαντικής μου μαμμάς) ένωρίτερον άφ’ δτι αί ά- 
δελφαί μου θά ένεπις-εύοντο τάς εαυτών, μολονότι 
έγώ δέν ήμην παρά ή προτελευταία έκ τών έξ. 
Δυστυχώς αί προρρήσεις αύται τής οικογένειας μου 
δέν έπαλήθευσαν.

Ύπδ τήν μίαν έποψιν τού πράγματος, τήν κα
θαρώς οικονομολογικήν, 6 τε πατήρ καί ή μ-ήτηρ 
μου έπεθύμουν «νά μάς ξεκάμουν» (κατά τήν έκ- 
φρασιν τοΰ πρακτικού παππάκη) δσον τδ δυνατόν 
ένωρίτερον, δίδοντές μας εις « νέους τής εκλογής 
μας», (8 έστί εις νέους οϊτινες δέν θά κατεΜχοττο 
νά κάμωσι λόγον περί προικδς)’ κατά τδν φυσικόν 
δέ όούν τών πραγμάτων, αί άδελφαί μου έδικαι- 
ούντο νά έλπίζωσιν δτι οί γονείς μας θά «έζέκα- 
μ,νον» πρώτον αύτάς’ τδ δυστύχημα δμως ήτον 
δτι οί νέοι οϊτινες ένόμιζον δτι ήσαν μανιωδώς 
ερωτευμένοι μέ τάς άδελφάς μου, άμα ώς μέ έ- 
βλεπον, ήρώντο έμοΰ, καί έπειδή έγώ δέν ήρώμην 
αυτών, αύτοί δέ δέν ήθελον νά έρασθώσιν καί έκ 
δευτέρου τάς άδελφάς μου, τά πράγματα άπδ η
μέρας εις ημέραν περιεπλέκοντο, καί οί γονείς μου 
έμποδίζοντο άπδ τού νά «ξεκάμωσι» τάς άδελφάς 
μου τόσον ταχέως δσον άλλως θά ήδύναντο νά 
τάς «ξεκάμωσι».

Ε'.

’Οφείλω, αρά γε, νά θεωρήσω ώς τιμωρίαν τής 
θείας δίκης διά τάς λύπας τάς οποίας, καίτοι ά- 
κουσίως, έπροξένησα εις τάς άδελφάς μου, δ,τι 
συνέβη καί εις εμέ δτε καί έγώ ήράσθην; Ό «νέος 
τής εκλογής μου», συστηθείς εις τήν οικογένειάν 
μας, ήρχισε διαδοχικώς νά έράται μίαν έκάστην 
τών πέντε μου άδελφών, άντί νά έξακολουθήσ7] 
άγαπών έμέ. Ίσως σάς φανή άπίστευτον, τούτο 
δμως καί συνέβη.

(Τ' 1 ·
Συνηντήθημεν κατά πρώτον έν τινι συνανα

στροφή, έν ή παρήν άπασα ή άριστοκρατία τοΰ 
τρίτου βαθμού τής τέταρτη; κοινωνικής τάξεως.

'Ητο νεώτατος κατά τήν ηλικίαν — φθςνεραί 
τινες φίλαι μου τδν άπεκάλουν παιδί — ειχεν δ
μως τι τδ εύγενές έν τή φυσιογνωμία του, έφερε 
δέ τήν κόμην ολίγον μακράν, καί έρριμμένην πρδς 
τά δπίσω, ώς-ε νά φαίνηται άπαν τδ ύψηλδν, εύρύ, 
καί εύφυΐαν προδίδον μέτωπον αύτού.

Έκ συμφώνου άπαντες οί έν τή οικία άπεφή- 
ναντο οτι ύπήρχέ τι τδ λεόντειον ώς πρδς τήν 
κεφαλήν του’ ούχί δμως καί ώς πρδς τά σκέλη 
του τά οποία ήσαν τόσον λεπτά ώστε νά ομοιά
ζουν πρδς «καλάμους ύπδ ανέμου σαλευομένους», 
κατέληγον δέ εις πόδας ούχί τόσον όσον έπεθύ-
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μουν εγώ άριστοκρατικούς, διότι πρέπει νά ει- 
χον τουλάχιστον είκοσι δακτύλων μήκος καί δέκα 
πλάτος. Είχε προσέτι και τρόπον τινά του κάθε- 
σθαι έπί τών δύο του χειρών, μέ τάς άκρας τών 
ποδών του έστραμμένας πρδς τά έσω, όστις πολύ 
άφήρει έκ τοϋ ολου τοϋ άλλως τε εύγενοϋς αύτοΰ 
έξωτερικοϋ.

Ουδέποτε δυνάμεθα νά έξακριβώσωμεν πώς 
συμβαίνουν τά τοιαϋτα' τδ βέβαιον δμως είναι 
δτι τδν ε’δον καί ή καρδία μου άνήκεν ήδη εις 
αύτδν, πριν ή άνταλλάξωμεν ήμίσειαν δωδεκάδα 
βλεμμάτων.

Μέ προσεκάλεσε νά χορεύσωμεν, καί μέ ώδή- 
γησεν έντδς τοϋ συρφετού τοϋ χοροϋ. Καί πράγ
ματι ό χορδς εκείνος υπήρξε δι’ήμάς ουδέν άλλο ή 
συρφετός, διότι πρέπει ν’άνομολογηθή δτι δέν είχε 
παρά λίαν άμυδράν ιδέαν περί τών διαφόρων σχη
μάτων τής καδρίλλίας, πολλάκις δέ διαρκοϋντος 
-τοϋ τετραχόρου τούτου εύρέθη περιπλανώμενος 
έντδς ετέρου τετραγώνου καί διά τής βίας σχεδδν 
ώδηγήθη εις την θέσιν του.

Mot ώμολόγησε κατόπιν δτι ούδέν έγνώριζε περί 
χοροϋ, προσθέσας δτι έπεθύμει νά μάθη. 'Γοϋτο 
κάπως μέ δυσηρέστησε κατά τήν στιγμήν έκείνην, 
καί τώ ειπον δτι ήδύνατο, έν τοιαύτη περιπτώ- 
σει, ν’ άπευθυνθή πρός τινα χοροδιδάσκαλον. Μοί 
άπήντησεν δτι Οά έλάμβανε τδ πράγμα ύπδ σπού
δαζαν σκέψιν.

Έκαθήσαμεν έν τινι γωνία, μετ’ ολίγων δέ λε
πτών σιωπήν αμφοτέρωθεν, μέ ήρώτησεν έάν δέν 
έθεώρουν «τά τοιαϋτα» (τείνων ένταυτώ τήν χεΐ- 
ρα Οεατρικώς πρδς τδν δμιλον τών χορευτών) «ώς 
μάταια καί αηδή». 'Ομολογώ δτι ουδέποτε ειχον 
μέχρι τοϋδε θεωρήσει τάς διασκεδάσεις καί τούς 
χορούς ύπδ τοιαύτην έποψιν, ήσθάνθην δμως τότε 
δτι ύπήρχεν άλήθειά τις έν τοίς λόγοις του. Κατά 
τήν ςτγμήν ταύτην προσεκλήθημεν εις τδ δεϊπνον.

Έφρόνουν δτι δέν θά έτρωγε πολύ ή καί πο
σώς, καί είχον μεγάλην ανησυχίαν έπί τοϋ κεφα- | 
λαίου τούτου δι’ έμαυτήν’ μοί έφαίνετο πολύ κοι
νόν νά έχη τις δρεξιν ενώ ούτος έξεφράζετο το- 
σοϋτον σαρκαστικώς περί τών ανθρωπίνων αδυνα
μιών’ ούχ ήττον ό ίδιος, άφοΰ πρώτον είπε δι’ 
ύφους λίαν περιφρονητικού δτι ουδόλως έφρόντιζε 
περί τών «τοιούτων», έκάθησε καί έφαγεν ά- 
πλήστως.

Κύριός τις, πρδς 8ν κατά τήν στιγμήν έκείνην 
ήσθάνθην αποστροφήν, μ’ έπλησίασε, διαρκοϋντος 
τοϋ δείπνου, καί μέ προσεκάλεσε νά χορεύσω τδ 
πρώτον μετά τδ δεϊπνον βά.1<: μετ’αύτοΰ, «’Εάν, 
προσέθηκε, ρίπτων περιφρονητικόν βλέμμα έπί τοϋ 
τέως συντρόφου μου, δέν ύπεχρεώθητε ήδη είς 
άλλον».

» Ευχαριστώ, τώ άπήντησα, άλλ’ έδωσα ήδη 
τδν λόγον μου πρδς τδν κύριον τοϋτον». "Οτε

ούτος άπεμακρύνθη, ήρώτησα τδν Άλέξιν έάν έ- 
χόρευε βά.Ις.

Μοί άπήντησεν δτι δέν ητο τόσον δόκιμος περί 
τδ βά,ΐς δσον περί τήν καύξί.ΙΙαν. Κατόπιν τής 
άπαντήσεως ταύτης έκρινα καλόν νά παραιτηθώ 
τής ιδέας τοϋ νά χορεύσω βά,.Ις μετ’ αύτοΰ, καί 
έπροτίμησα νά λάβωμεν καί πάλιν Οέσιν έν τινι 
γωνία καί νά έξακολουθήσωμεν συνδιαλεγόμενοι.

Δέν δύναμαι νά έξηγήσω ούτε τδ διατί ούτε τδ 
πώς συμβαίνουν τά τοιαϋτα, νομίζοι δμως, δτι 
έάν άπαντες σχεδόν έκ συμφώνου δέν τδ έκαμνον 
έργον νά χλευάζωσι τδν Άλέξην, δέν θά ήρώμην 
αύτοΰ έπί τοσοΰτον δσον ήράσθην αύτοΰ, έφ’ 
δσον δέ άπαντες άντέτασσον είς τήν ιδέαν δτι θά 
τδν ένυμφευόμην, έπί τοσοΰτον έγώ ένέμενον είς 
τήν ιδέαν ταύτην, καί έπί τέλους έπέτυχον — 
άφοΰ δμως έμεσολάβησε χρονικόν τι διάστημα.

Η'.
Μετά παρέλευσιν τοσούτου χρόνου, δέν ένθυ- 

μοΰμαι πλέον έάν δ Άλέξης αύτδς έζήτησε τήν 
άδειαν νά μ' έπισκεφθή κατ’ οίκον, ή έάν έγώ, 
πλαγίως πως καί μεθ’ δλης τής άπαιτουμένης λε- 
πτότητος καί αίδοϋς, τώ έδωσα νύξιν τινα δτι 
ήδύνατο νά έλθη.

Είς μερικά πράγματα ήτο λίαν παράδοξος καί 
διέφερε πολύ, έφ’ δσον έγνώριζον έκ πείρας, τών 
συνήθων έραστών. Έκάθητο έπί ώρας δλοκλήρους 
χωρίς νά προφέρη λέξιν, καί μέ τά όμματα προ
σηλωμένα έφ’ ένδς καί μόνου άντικειμένου. Ότε 
ένίοτε τώ ήρώτουν περί τίνος έσκέπτετο, μοί ά- 
πήντα «περί ούδενδς», καί έχω λόγους νά πις-εύω 
ότι έπί τοϋ άντικειμένου τούτου ούδόλως έψεύδετο.

Ημέραν τινά ή μαμμά τδν ήρώτησεν έάν έπαι- 
ζεν δργανόν τι, ούτος δέ άπήντησεν δτι έπαιζε 
τδν πλαγίαυλον.

— Πρέπει λοιπόν νά φέρητε τδν πλαγίαυλόν σας 
μαζύ σας δταν έλθητε καί πάλιν, τώ εΐπεν ή

Έστράφη πρδς έμέ καί μέ ήρώτησεν:
— Υμείς τδ έπιθυμήτε ;
— Άναμφιβόλως, άπήντησα.
Έλαβε τδν πϊλόν του καί έξήλθε, μετά παρέ- 

λευσιν δέ ολίγων λεπτών έπανήλθε φέρων μεθ’ ε
αυτού τδν πλαγίαυλόν του, έπί τοϋ οποίου ήρχισε 
καί δέν έπαυσε παίζων έξακολουθητικώς καθ’ όλην 
έκείνην τήν εσπέραν, καθώς καί πολ.λάς έκ τών ε
πομένων.

Ότε δ παππάκης ήρχετο τδ εσπέρας έκ τής έρ- 
γασίας του κεκοπιακώς καί άπηυδισμένος (δ παπ
πάκης πάντοτε ήρχετο ούτω, φοβούμαι δέ δτι ή 
μουσική τοϋ Άλέξη δέν παρήγαγεν έπ’ αύτοΰ έν- 
τελώς καταπραϋντικά αποτελέσματα! έρρόφα σιω- 
πηλώς τδ τέϊόν του καί έμενεν έπί πολλήν ώραν 
άτενίζων τδν Άλέξην, χωρίς δμως νά εϊπη τι.

εϊχομεν πλανηθή, καί δτι ή Σελίνα ήν ή εύτυχής 
θνητή ήν δ Άλέξης ειχεν έκλέξει διά μελόνυμ- 
φόν του.

Τδ σάββατον εύρισκόμεθα καί πάλιν έν αμφιβο
λία, περί ένδς μόνου, δμως, εϊμεθα άπαντες πε
πεισμένοι δτι αί έπισκέψεις τοϋ Άλεξη δέν άπέ- 
βλεπον ποσώς έμέ.

Τήν κυριακήν έκρίθη καλόν νά δμιλήση ό παπ
πάκης σπουδαίως πρδς τδν Άλέξην, έφ’ ώ καί με
τά τδ γεύμα προσεκάλεσεν αύτδν έντδς τοϋ γρα
φείου του καί τδν ήρώτησε περί τών προθέσεών του.

Ό Άλέξης πάνυ είλικρινώς ώμολόγησεν δτι δέν 
είχε καμμίαν πρόθεσιν.

— Έν τοιαύτη περιπτώσει, είπεν ό παππάκης, 
καί άφοΰ μάλιστα δέν πρόκειται περί εύχαρίστου 
τίνος άποτελέσματος, νομίζω δτι δέν δύναμαι έπί 
πλέον νά έπιτρέψω τήν έξακολούθησιν τής τοιαύ- 
της καταστάσεως τών πραγμάτων.

Πρδς ταΰτα δ Άλέξης άπήντησεν ώς εξής:
— Ναΐσκε!
Έπήλθε παρατεταμένη άμφοτέρωθεν σιωπή, κα'ι 

ούτως έληξεν ή συνεντευξις έκείνη.
Μετά ταΰτα δ παππάκης καί ή μαμμά έσχον 

πολ.λάς συνδιαλέξεις ιδιαιτέρως, καί έπί τέλους 
άπεφασίσθη δτι έάν δ Άλέξης δέν έδείκνυεν έντδς 
ώρισμένου χρονικού διαστήματος προτίμησίν τινα 
πρός τινα ώρισμένην διεύθυνσιν, νά τδν παρακα- 
λέσωσι νά καταστήση τά; έπισκέψεις του σπα- 
νιωτέρας.

Ό καιρός παρήρχετο’ ή Βιργινία, ή Άδελίνα 
καί ή Σελίνα, έν τούτω τώ μεταξύ ήρραβωνί- 
σθησαν μετ’ άλλων νέων, και δμως δ Άλέξης ού- 
δεμίαν είσέτι έφαίνετο λαβών δρις·ικήν άπόφασιν.

'Εσπέραν τινα έπί τέλους, κατά τήν διάρκειαν 
τής δποίας ύπήρςε σιωπηλότερος τοϋ συνήθους, 
καί δέν έκαμεν άλλο ή νά περιφέρη τδ βλέμμα 
του άπδ τής μιάς είς τήν άλλην έξ ήμών, έγερ— 
θείς όπως άναχωρήση, έπλησίασε πρδς τήν μαμμά 
καί τή εΐπεν :

—Έχω τι νά σάς είπώ, άλλά Οά έλθω αΰριον 
διά νά σάς τδ είπώ.

— Καί διατί όχι τώρα; ήρώτησεν ή μαμμά.
— Ναΐσκε, άλλά προτιμώ νά έλθω αύριον νά 

τδ είπώ.
Ότε ήλθε τήν έπιοϋσαν, δύνασθε νά φαντα- 

σθήτε έν τίνι καταστάσει φρικώδους άνησυχίας 
καί προσδοκίας εύρισκόμεθα άπαντες. ’Ηλθε διά 
νά μάς εϊπη δτι οί συγγενείς του έσκέφθησαν δτι 
ώφειλε πλέον νά φροντίση περί έργασίας τίνος. 
Είχε, προσέθηκε, συγγενείς έν Νέα Ί’όρκη καί 
άνεχώρει προσεχώς είς Αμερικήν δπω; είσέλθη 
είς τδ κατάστημα θείου του τινός.

Τόσον μόνον είπε, καί άνεχώρησε.

Τέλος τή; μιϊς άπόψεως τή; ΰποβέσεως.

'Ημέραν τινά ό παππάκης άπήυθυνε πρδς τήν 
μαμμά τήν εξής παράδοξον έρώτησιν: — “ Πρδς 
ποιαν έκ τών θυγατέρων μας άποβλέπει ό νέος ού
τος ή διά ποιαν έρχεται τέλος πάντων; »

— « Διά τήν Ούρανίαν, έννοεϊται, » άπήντησεν 
ή μαμμά.

(Έγώ είμαι ή Ούρανία).
— « Δέν είμαι τόσον βέβαιος περί τούτου, εΐ- 

πεν δ παππάκης, έγώ μάλλον φρονώ δτι έρχεται 
διά τήν Λαβινίαν. »

Άπδ τής ήμέρας έκείνης τδ μόνον έπασχολοϋν 
ολόκληρον τήν οίκογένειάν μας ζήτημα ήν νά εξα
κριβωθώ) μετά θετικότητος πρδς ποιαν έξ ήμών ά- 
πέβλεπεν δ Άλέξης.

Άπέβλεπεν ή ήρχετο διά —
Τήν Λαβινίαν ;
Τήν Βιργινίαν ; ;
Τήν Άδελίναν ; ; ;
Τήν Σελίναν ; ; ; ;
Τήν Κλεμεντίναν ; ;; ;;
•λ δι’ ΕΜΕ

Θ'.

Ή έπί τοϋ άντικειμένου συζήτησις ήοχισε Δευ
τέραν τινα άπδ πρωίας, πρδ τής έσπέρας δέ άπαν
τες εϊχομεν καταλήξει είς τδ συμπέρασμα δτι ή 
Λαβινία ήτον ή εκλεκτή. Τδ άποτέλεσμα τοϋτο τής 
συνδιασκέψεως υπήρξε δι’ έμέ, τδ δμολογώ, λίαν 
δυσάρεστον, οπωσδήποτε, δμως, παρά ν’ άμφιβάλ- 
λη τις κάλλιον νά γνωρίζη θετικώς. Δέν είμαι φύ- 
σεως φθονεράς, ωριμότερου δέ σκεφθεΐσα κατεννό
ησα καί έγώ δτι ώφειλον νά υποχωρήσω άπέναντι 
τή; πρεσβυτέρας μου άδελφής, ής ή ήλικία εϊχεν 
ήδη προχωρήσει άρκούντως, καί ήτις έάν καί κατά 
τδ έτος τοϋτο δέν εύρισκε « τδν νέον τής έκλο- 
γής της, » δέν Οά ήδύνατο νά βασισθή έπί κατα- 
κτήσεώς τίνος κατά τδ έπιόν.

Τήν τρίτην δμως τδ έσπέρας εϊχομεν λόγους ι
σχυρού; νά πιστεύωμεν δτι δέν έπρόκειτο ποσώς 
περί τής Λαβινίας, άλλά περί τής Άδελίνας. Άφ’ 
εσπέρα; εϊχομεν ανταλλάξει δριμεΐς τινας λόγους 
μετά τή; Λαβινία;, δι’ δπερ καί ήοχισα νά αίσθά- 
νωμαι ζωηράν μεταμέλειαν άμα ώς έλαβον γνώ- 
σιν τής νέας τροπής τών πραγμάτων, δέν ήδυνή- 
θην, όμως, ύπδ τάς περιστάσεις, καί νά μή δώσω 
πάραυτα είς τήν Άδελίναν νά έννοήση τί έφρόνουν 
περί αύτής.

Τήν τετάρτην τδ ζήτημα έλαβε πάλιν άλλην 
φάσιν. Ή Κλεμεντίνα ήν ή υποψήφιος, καί περί 
τούτου δέν μάς έμενεν ήδη ή ελάχιστη άμφιβολία.

Καί πάλιν δμως εύρέθημεν ήπατημένοι, καί μό
λις τήν πέμπτην κατορθώσαμε·? νά λύσωμεν δρι- 
στικώς τδ ζήτημα. Έπρόκειτο ήδη περί τής Βιρ— 
γινίας.

Τήν παρασκευήν άνεκαλύψαμεν δτι καί πάλιν
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Ή ίτίρα ά.·το^·ις της ϋποθίσεως.

’Ονομάζομαι Άλέξης Ίωάννου. 'Εχω ήλικίαν 
τριάκοντα δύο ετών και είμαι καταστηματάρχης. 
Κατά τά πρώτα έτη τής νεότητός μου ειχον, νο
μίζω, τάσεις τινας προς τήν ποίησιν καί τήν μου
σικήν. 'Εκτοτε είσήλθον εις τδ έμπόριον και αι
σθάνομαι ήίαυτόν πολύ καλήτερα.

Άνεχώρησα έξ Αγγλίας διά τήν Νέαν Ύόρκην 
προ δεκαπέντε περίπου έτών, και παρελήφθην ώς 
γραφεύς εις τδ κατάστημα τοΰ θείου μου. Διά 
τής έπιμελείας, τής φιλοπονίας, τοΰ περί τήν εργα
σίαν άόκνου ζήλου μου, τής περί τήν έκπλήρωσιν 
τών καθηκόντων μου ακρίβειας, τής χρηστότητος 
τών ήθών μου, καί τών πολλών και ποικίλων άλ
λων προτερημάτων μου, κατόρθωσα νά φθάσω εις 
τήν υψηλήν θέσιν ήν κατέχω σήμερον. Έγκατέ- 
λειψα τήν Νέαν Ύόρκην πρό τινων έτών, και έλ- 
Οών έγκατέστην έν τή πόλει ταύτη, άνηκούση εις 
μίαν τών πρδς άνατολάς πολιτειών τής ’Αμερικής, 
ένθα ήδη είμί απόλυτος κύριος μεγάλου παντοπω
λείου, ιδιοκτήτης καί διευθυντής τής κυοιωτέρας 
έπιτοπίου έφημερίδος, καί δήμαρχος τής πόλεως.

Εί καί συγκριτικώς νέος είσέτι τήν ηλικίαν, α
πολαύω, όμως, μεγίστης ύπολήψεως ένταΰθα, αι
σθάνομαι δέ εΰχαρίς-ησιν κοινοποιώ·; ύμΐν τδ τοι- 
οΰτον. *Εχων έξωτερικδν αρκούντως παρουσιάσιμου 
ή καί ευάρεστου ακόμη έάυ θέλετε, καί κεκτη- 
μένος πολλών κοινωνικών ποιοτήτων, συμπερι- 
λαμβανομένης και τής έπιτηδειότητός μου περί τδ 
παίζειν τδν πλαγίαυλον, δεν ήδυνάμην παρά νά 
προσελκύσω τήν προσοχήν τοΰ ώραίου φύλλου τής 
πόλεως μας, δπερ κατά διαφόρους περιστάσεις έπε- 
δείξατο ζωηροτάτας διαθέσεις νά συνομολογήση 
μετ’έμοΰ συμμαχίαν καί έπιμαχίαν, άποβλέπουσαν 
εις γάμον.

Τάς διαθέσεις ταύτας έγώ ουδέποτε ένεθάρρυνα, 
άλλ’ απεναντίας πάντοτε άποφασις-ικώς άπέκρουσα. 
Τδ κύριον μέλημα τοΰ βίου μου υπήρξε νά σχημα
τίσω περιουσίαν, κατά δεύτερον δέ λόγον έσκέφθην 
δτι ώφειλον νά έκλέξω σύντροφον καθ’δλα αξίαν 
μου. ’Επειδή δέ όλίγισται ειχον παρουσιασθή τοι- 
αΰται, έμενα μέχρι τής εποχής έκείνης άγαμος.

Τήν έν τώ βίφ έπιτυχίανμου αποδίδω, κατά μέ- 
γα μέρος, εις τδ θάρρος μεΟ’ ου έθεττον εις ένέργειαν 
καί αμέσως έξετέλουν τά διάφορα έπιχειρηματικά 
σχέδια τά οποία συνελάμβανον σχετικώς πρδς τήν 
ταχεϊαν καί έπικερδή έξόδευσιν τών σακχάρεων, 
τών οσπρίων, τών ποτών καί τών άλλων ειδών ό
σα ευρίκοντο έν τώ παντοπωλείο» μου. Τδ κατά
στημά μου βαθμηδόν κατές-η πυρρήν φλογερός, καί 
καταστρεπτικός συνάμα διά τά άλλα τοιούτου εί
δους καταστήματα τής πόλεως μας.

Ό τρόπος δι’ού κατέστην ιδιοκτήτης τής κυ- , 

ριωτέρας έπιτοπίου έφημερίδος ύπήρξεν άπλούς-α- 
τος. Ό πρώην ιδιοκτήτης δέν ευδοκίμησεν, είχε 
χρεωθή, καί έπί τέλους κατήντησε νά μή δύναται 
νά πορίζηται ούτε τά απολύτως πρδς τδ ζήν α
ναγκαία. Προσεφέρθην νά αγοράσω τδ φύλλου καί 
τδ τυπογραφείου του, ούτος δέ ασμένως έδέξατο. 
"Αμα ώς έγινα κάτοχος τοΰ φύλλου καί τοΰ τυπο
γραφείου προέβην εις σπουδαίας μεταρρυθμίσεις ά- 
φορώσαςτήν καθωράϊσιν άμφοτέρων. Ήγόρασα νέα 
στοιχεία, καί προσέλαβον εις τήν υπηρεσίαν μου 
νέον τινα έκ τών σπουδασμένων, οστις νά γράφη 
άρθρα, νά συλλέγη συνδρομάςκαί εύρίσκτ, ειδοποιή
σεις, και νά φυλάττη τδ γραφείου καί τυπογρα
φείου κατά τήν άπουσίαν τοΰ άλλου υπαλλήλου μου, 
δταν ουτος έξήρχετο όπως διανείμη τά φύλλα εις 
τούς συνδρομητάς.

Νομίζω δτι ή πρόοδος τής έφημερίδος μου οφεί
λεται όλοτελώς εις τήν έντονον ς-άσιν ήν έλάβομεν 
άναφορικώς τών έπιτοπίων πολιτικών ζητημάτων, 
προσέτι δέ προθύμως πάντοτε κατεχώρουν διατρι
βής, κατηγορητήρια καί άλλα τοιαΰτα εις τιμάς με 
τριωτάτας,συγκατατιθέμενος πολλάκις νά δέχομαι 
διάφορα είδη πραγμάτων άντί χρημάτων, δταν τδ 
τοιοΰτον συνέφερεν. ’Εγώ ό ίδιος δέν έχω μεγάλην 
κλίσιν πρδς τήν φιλολογίαν, έχων νά σκεφθώ περί 
άλλων καί σοβαροτέρων υποθέσεων (τών ζακχάρεων 
τών καφέδων, τών οσπρίων μου κ.τ.λ.), οφείλω 
όμως νά όμολογήσω δτι είναι λίαν εύχάριστον νά 
δύναταί τις μετά τδ γεΰμά του τδ έσπέρας νά 
λαμβάνη άνά χεΐρας τήν ύπ’ αύτοΰ το,ΰ ίδιου έκ- 
διδομένην έφημερίδα, καί νά λέγη, « Ίΐ έφημερίς 
αύτη είναι ιδιοκτησία μου. Έν αυτή έμπεριέχον- 
ται παντός είδους πληροφορίαι, συλλεγείσαι έξ δ- 
λων τών μερών τοΰ κόσμου! Ιδού τί έστί πολι
τισμός! Έδώ θά εύρητε πάντα τά άφορώντα τάς 
έπιστήμας, τάς ώραίας τέχνας, τά πολιτικά συμ
βάντα, καί παντοειδείς έξωτερικάς ειδήσεις. Καί 
δμως έάν μίαν μόνην αποφασίσω έγώ νά εϊπω λέ- 
ξιν καί διατάξω νά μή έξέλθη αύριον τδ φύλλου, 
παύει αίφνης κινουμένη ή δλη μηχανή, και υμείς 
μένετε άνευ ειδήσεων' έν μια στιγμή δύναμαι νά 
σάς βυθίσω άπδ τοΰ φωτός εις τδ σκότος !»

Δέν άπεφάσισα δμως ακόμη νά πράξω τοιοΰτόν 
yi, διότι μέχρι τοΰδε τδ φύλλου ούχί μόνον τά 
έξοδά του άπαντά αλλά κα'ι περίσευμα, οΰκ εύ- 
καταφρόνητον άφίνει.

"Οτε τδ άρις-ούργημα έκείνο τής μηχανικής τέ
χνης, ό ύπερωκεάνειος τηλέγραφος, δι’ού συνεδέετο 
ό παλαιός μετά τοΰ νέου κόσμου, διεκλαδώθη μέχρι 
τής πόλεως ημών, ό μεγαλείτεοος έπεκράτησεν έν- 
θουσιασμδς κατά τήν ημέραν τής έγκαινιάσεως τοΰ 
τηλεγραφικού σταθμοΰ έν ταί; δδοίς καί εις δλα 
έν γένει τά δημόσια μέρη' έγένοντο φωτοχυσίαι, 
αγορεύσεις, έκάησαν πυροτεχνήματα, καί διαφορο- 
τρόπως άλλως έξεδηλώθη δγενικδς ένθουσιασμός.

παντοπωλείου μου, τήν δέ νύκτα τής προτεραίας 
τόσον τδ παντοπωλείου καθώς καί τδ γραφείου 
καί τυπογραφείου τής έφημερίδος μου ειχον φω- 
ταγωγηθή διά τρόπου όλως έξαιρετικοϋ.

Δέν δύναμαι νά κρύψω δτι ήσθανόμην καί έγώ 
ανησυχίαν τινά. Έάν αίφνης δέν ήρχετο! ΊΙ σκέ
ψις αύτη μοί ήνώχλει έτι μάλλον έφ’ δσον έσυλ- 
λογιζόμην τά έξοδα εις τα όποια ειχον καθυπο- 
βληθή διά τάς φωτοχυσίας, τήν μουσικήν κτλ.

’Εκτός τούτου έγνώριζον δτι άπαντες μετ’ ά- 
νυπομονησίας προσεδόκουν νά ίδωσι τήν νέαν ήν 
ειχον έκλέξει ώς μέλλουσαν σύζυγόν μου, καί δτι 
αύτη θά καθυπεβάλλετο εις σοβαράς κρίσεις καί 
επικρίσεις. Έπί τοΰ άντικειμένου δμως τούτου δέν 
είχον τόσον μεγάλας άνησυχίας’ ή Λαβίνιά μου 
ήτο ύψηλοΰ αναστήματος, καί είχέ τι τδ ηγεμονι
κόν, ουδόλως όμοιάζουσα πρδς τήν άχαριν αυτής 
αδελφήν Ουρανίαν, ήτις είχε τδ άνάστημα νάνου 
και ρίνα δμοίαν πρδς τδ ρύγχος γαλής.

’Εγώ δέν ήθελον τοιαύτην σύζυγον. Ήθελον γυ
ναίκα ύψηλήν καί ήθους ηγεμονικού, τής οποίας ή 
παρουσία νά κοσμή τδ παντοπωλείόν μου, έν δέ 
τή Λαβινία εύρισκον ακριβώς δ,τι καί έζήτουν. Κα
τά συνέπειαν ήσθανόμην έμαυτδν ευχαριστημένου 
καί ευτυχή.

Έπί τέλους άφίχθη ή αμαξοστοιχία τού σιδη
ροδρόμου δι’ ής περιέμενον τήν μελλόνυμφόν μου. 
Παρευρισκόμην έν τώ σταθμώ. Εις μάτην έζήτη- 
σα μεταξύ τών έπιβατών τήν γυναίκα ήν, γνωρί- 
σας προ δεκαπέντε έτών καί έπέκεινα, ειχον ήδη 
άποφασίσει νά καταστήσω σύζυγόν μου. Οί έπιβά- 
ται άπαντες έξήλθον τών αμαξών καί διεσπάρη- 
σαν — άπαντες, έκτδς μιας μόνης μικρού άναστή
ματος, ευσάρκου, μέ κιτρίνην τήν κόμην καί έρρι- 
τιδωμένον τδ μέτωπον καί τάς παρειάς, γυναικδς, 
φεοούσης άνά χεΐρας μικρόν ξύλινον κιβώτιον.

'Ενστικτόν τι μ.οί έκαμε νά πλησιάσω καί νά 
ομιλήσω πρδς τήν μικράν (τδ σώμα), εύσαρκον, 
μέ κιτρίνην τήν κόμην καί έρρυτιδωμένον τδ πρό- 
σωπον καί τάς παρειάς, ταύτην γυναίκα. ’Ητο ή 
δεσποσύνη Σμίθ — ή δεσποσύνη Ουρανία Σμίθ. 
ΓΗ δεσποσύνη Σμίθ ήν έγώ ήννόουν είχε νυμφευθή 
άπδ δέκα ήδη έτών. Δέν έσκέφθην δτι τοιοΰτόν τι 
ήδύνατο καί νά συμβή, καί άπορώ διατί δέν μοί 
ήλθε ποσώς εις τδν νοΰν.

Μεγάλη, εννοείται, ύπήρξενη άπογοήτευσίς μου, 
φοβηθείς δμως δτι θά έπέσυρον τδν περίγελων α
πάντων έάν άνεκοίνουν εί; τινα τδ γεγονός...........
ένυμφεύθην τήν Ουρανίαν.

Δέν έχω άλλο τι νά προσθέσω.

Έγώ, ώς δήμαρχος τής πόλεως, άπεφάσισα ή ·. 
μάλλον συντ,σθάνθην δτι κάπως και μοί έπιβάλ- · 
λετο νά πανηγυρήσω τδ γεγονός διά τίνος τολμη- 
ράς συνάμα κα'ι άνηκούστου πρωτοτυπίας πράξεως.

Άπδ πολλοΰ ήδη μοί άπησχόλει ή σκέψις αυ
τή, καί έπί τέλους συνέλαβα καί έθεσα εις πρά- 
ξιν τδ εξής σχέδιον:

Όλίγας ημέρας πρό τής έγκαινιάσεως τοΰ τη
λεγραφικού σταθμοΰ διέταξα νά έκτυπωθώσιν έν 
τώ τυπογραφεία» μου, καί νά διανεμηθώσι δωρεάν 
καθ’ άπασαν τήν πόλιν, μικραί τινες και κομψαί 
ειδοποιήσεις, δι’ ών άνήγγελον εις τδ δημόσιον δτι 
άπεφάσισα νά νυμφευθώ, καί δτι δστις δήποτε ή
θελε προπληρώσει χρηματικόν τι ποσδν άπέναντι 
τοΰ οποίου άνελάμβανον νά τώ χορηγώ προμήθειας 
έκ τού παντοπωλείου μου έπί τρεις ολοκλήρους 
μήνας άνεξόδως, θά άπήλαυε τδ δικαίωμα τού νά 
λάβη δώρόν τι κατά τήν ημέραν τών γάμων μου. 
Ή άγγελία αύτη παρήγαγε βαθυτάτην έντύπω- 
σιν- σωρηδόν οί άνθρωποι έτρεχον καί έπλήρονον 
τδ όρισθέν ποσδν, άπασα δέ ή πόλις καί τά περί
χωρα άντήχουν ύπδ μιας καί μόνης έρωτήσεως : 
Τίς αρά γε ή εύτυχής υποψήφιος διά τήν χείρα 
τού Άλέξη Ίωάννου ;

Μεθ’ δλας δμως τάς παρακλήσεις πολλών, έπι- 
μόνως ήρνούμην νά δώσω έστω καί τήν έλαχίστην 
νύξιν περί τών προθέσεών μου πριν ή φθάση ή 
κατάλληλος στιγμή’ ώς τοιαύτην δέ ειχον ώρίσει 
καθ’ έμαυτδν τήν ημέραν τής έγκαινιάσεως τού 
τηλεγραφικού σταθμοΰ. Κατά τήν ημέραν έκείνην 
προσελθών πρώτος εις τδ τηλεγραφείον, έπεμψα, 
χωρίς ποσώς νά λάβω υπ’ δψιν τδ μέγεθος τών έ- 
ξόδων, τδ εξής τηλεγράφημα εις ’Αγγλίαν πλη- 
ρώσας καί διά τήν άπάντησιν:

«Ό Άλέξης Ίωάννου Δήμαρχος κτλ. κτλ., 
πρδς τήν δεσποσύνην Σμίθ, Προάστειον Κάμδεν, 

Εις Λονδίνου.

«Άπδ πολλοΰ προετιθέμην νά σάς γράψω. Θέ
λετε νά γίνητε σύζυγός μου καί νά έλθητε νά ά- 
ποκατασταθήτε ένταΰθα; Έάν συγκατατίθεσθε, 
δύνασθε νά άπευθυνθήτε πρδς τούς κ. κ. Δόδσον 
καί Υιούς, τούς πράκτοράς μου έν Λονδίνω, οϊτι · 
νες θέλουσι πληρώσει ύμίν τά διά τήν οδοιπορίαν 
σας άπαιτούμενα έξοδα. Συγχωρήσατε τήν συν
τομίαν μου. 'Ελθετε άμέσως. Ή άπάντησις είναι 
πληρωμένη ».

ΊΙ άπάντησις ειχεν ώς εξής:
«Εύχαοίστως- άναχωρώ έντδς οκτώ ημερών».

Ή ημέρα ή ώρισθείσα διά τήν άφιξιν τής δε
σποσύνης Σμίθ έκ Λονδίνου, ύπήρξεν ημέρα με
γάλου ένθουσιασμού. Άπδ πρωίας τής ημέρας έ
κείνης ή μουσική τής πόλεώς μας ήρχισε καί έξη- 
κολούθησεν άδιαλείπτως παιανίζουσα έξωθεν τού
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u ΠΑΝΑΓΙΑ Tax BAlXEPXaX II ΤΟ ΑΓΙΑΣΜΑ 
Tax BAAXEPXaX.

Τής έπιφανοΰς ταύτης τών Βυζαντίων ’Εκκλη
σίας διεσώθη μόνον τδ άγιασμα, συχνάκις καλού- 
μενον λοΰμα ή λοΰσμα τών Βλαχερνών ί Κεϊται 
έν τή βόρειό-δυτική άκρα τής Κ/πόλεως, έν τή 
συνοικία τδ πάλαι καλουμένη τδ "Εβδομον, καίνΰν 
Εγρη-καπή . Συχνότατα μνημονεύεται έν τοϊς 
συγγράμμασι τών Βυζαντινών, πολιτικοϊς και έκ- 
κλησιαστικοϊς, καί άπειράκις έν τοϊς συναξαρίοις. 
Κατα τού; τελευταίους μάλιστα αιώνας τοΰ κρά
τους, δ ναδς ουτος, ένεκα τοΰ ύπεράνω αύτοΰ κεί
μενου ανακτόρου τών Βλαχερνών, λίαν έτιμάτο, 
διότι εδώ εκκλησιάζετο δ βασιλεύς μετά τών αΰ- 
λικων. Σήμερον καί τδ όνομα αΰτδ'τοΰ ναοΰ, ά- 
γνοοΰσιν οί πλειότεροι. "Απασα ή συνοικία αδτη, 
και η εςω τών χερσαίων τειχών χώρα, καλουμένη 
Κοσμιδιον, είναι άςία μελέτης, διότι εδώ έστρα- 
τοπεδευσαν ούχί μόνον οί πολ.ορκήσαντες τήν 
Κων/πολιν Άραβες καί Βούλγαροι, άλλα καί οί 
σταυροφόροι, τούς όποιους έκ τών τειχών έθεώντο 
οι Βυζάντιοι.
, Εν τή μελέτη τοΰ παλατιού τών Βλαχεονών 3, 
ιστόρησα τινα έρείπια τοΰ ναοΰ τούτου.

1. Μ. Άτταλιώτη;, σελ. 138. Γ. Κεδρηνός, Τόμ. Β'. 
σελ. 683. ’Εφραίμιος, στίχ. 3393.

2. Γ. Φραντζή;, σελ. 938 Νικ. ό Γρήγορά;, Τόμ. Α'. 
σελ. 192, άφηγεϊται περίεργον άνακάλυψιν γενομένην 
από μειράκια θηρεύοντα νεοσσούς ορνίθων, έν ταϊς ό- 
παΤ; τών τοίχων τή; 'Αγία; Σοοία;.

3. «ΤεΤχο; ευθύ; δομησάμενοί τοΰ ίεροΟ έκείνου vioU 
φρούριον κατέστησαν.. Νικ. Ιίατριάρχου, σελ. 29.

4. Σύναξ. ’Ιουλίου 31. Αύγουστου 13. Κ. Πορφυρόν.
Τομ. Α'. σέλ. 191, 739. ’ ' '

5. Συνας. Ιουλίου 2. Πρβ. καί τήν περιγραφήν τοΰ
ναο5 τών 'Αγίων Πέτρου καί Μάρκου, σελ. 317. θεο- 
φύλ. Ιστορ. σελ. 322. Μ. Γλυκδς, σελ. 489. .’Εν Βλα- 
χερναι; άπετέβη... ήτι; ές έρίων εύφθάρτων έξυφασμένη 
καί στημόνων όμοιοειδών καί όμοχρόων, άδιάφθαρτός έ- 
στιν καί αδιάλυτο; μέχρι τοΰ νΰν-. Ίωήλου Χρονογρ., 
σελ. 42. Γ ΙΓ

6. Συνέχ. Θεοφάνου;, σελ. 406, 827.

έπί ’Ιουστινιανού τοΰ μεγάλου. Ίωήλου Χρονογρ., σελ. 
44. Κ. Πορφυρογ. Τομ. Α'. σελ. 147. Ή τελετή αύτη, 
ήρχισεν άπό τοϋ; χρόνου; Ιουστινιανού τοΰ Μεγάλου. 
Μ. Glos., λέςι; 'Υπαπαντή. Κατά Λέοντα τόν Γραμ
ματικόν, σελ. 123, 127, έπί ’Ιουστίνου τοΰ θρακό;.

1. Σελ. 138.
2. Κ. Πορφυρογέννητο;. Τομ. Α'. σελ. 331.

Πόθεν ή λέξις Βλαχέρνα, ειν’άγνωστον. "Ολαι 
at ετυμολογία; είναι παιδαριώδεις 4

Τήν έκκλησίαν ταύτην, ναδν, κατ’έμέ, τδ πά- 
λ*’· 'Ελληνικόν, άνήγειρεν ή Αύγούστα'Πουλχερία 
τω 435ω, έν αρχή τής βασιλείας τοΰ Μαρκιανοΰ 5. 
Εν τφ ναώ τούτω τής Πουλχερίας, άνίδρυσεν ό 
Ιουστίνος δύο αψίδας, καί έγινεν ή ’Εκκλησία 

σταυρωτή . Τήν έκκλησίαν ταύτην πυρποληθεϊ- 
σαν, βασιλεύοντος τοΰ 'Ρωμανού Διογένους, άνή- 
γειρε λαμπροτέραν ’Ανδρόνικος ό πρεσβύτερος 7. 
Ot σταυροφόροι οί κυριεύσαντες τήν Κων/πολιν τώ 
I 204ω, μετέβαλον αυτήν εις Λατινικήν, Σώζονται

1. Κ. Πορφυρ. Τομ. Α'. σελ.334. Γ.Κωδινό;, σελ. 428. 
, , Ο; ναός (τών Βλαχερνών) έκειτο έν τή Κ/πόλει

πλησίον τοΰ Κερατικοΰ κόλπου έν τφ αίγιαλώ.. Γ. 
Φραντζή;, σελ. 138.

3. Ίδε ανωτέρω σελ. 83 ·
4. Περί του ονόματος, λέγει ό Γενέσιος έν ταϊς Βα- 

σ.λειαι; σελ. 83· -Βλαχέρνα·.;, από τινο; άρχηνοΰ 
ΣκυΟου Βλαχερνου αναιρεθέντο; έκεϊσαι πεφήμισται.. 
Ταύτην τοΰ Γενεσίου γνώμην πάμπολλοι άντέγααψαν. 
Κατα τόν Προκόπιον, Τόμ. Γ'. σελ. 184. ό χώρος, πρό 
τής ανεγέρσεω; τοΰ ναοΰ. έκαλεϊτο Βλαχέοναί. Π;β. καί 
σελ. 193. Γ. Κωδινός, σελ. 93.

3. Θεοφάνης, Τόμ. Α'. σελ. 162. Πολλαί έκκλησία·. 
έν Βυ,αντιψ, άνηγέρθησαν έπί αρχαίων 'Ελληνικών να
ών. Γ. Παχυμέρη;, Τόμ. 1!'. σελ. 260. Έοραίμος, στ·-/ 
817, 820. Μ. Γλυκά;, σελ. 484. Τ<' I* > Ζ

6. Θεοφάνης, Τόμ. Α'. σελ. 376. Γ. Κεδρηνό;, Τόυ.. 
Α. σελ. 681 Texier, L’Archit. Byz., σελ. 23.

7· C. Christ. Βιβ. Δ', σελ. 83.

πολλαί έπιστολαί τοΰ Πάπα Ίννοκεντίου, πρδς τδν 
αρχιερέα τής εκκλησίας τών Βλαχερνών. Ό Δου- 
κάγγιος μνημονεύει καί τού; πλείστους έκ τών ξέ
νων συγγραφέων, τών γραψάντων περί τών Βλα
χερνών.

’Η έκκλησία αυτή κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ Άτ- 
ταλιώτου-*, έπυρπολήθη τώ 1070ώ, άνεκτίσθη καί 
έκ νέου έπυρπολήθη τώ 1434ω, δεκαεννέα έτη 
προ τής τελευταίας άλώσεως, «ύπό τινων άρχοντο- 
πούλων θελόντων πιάσαι τινάς νεοττούς περιστε
ρών Έκ τούτων καταφαίνεται, οτι ή έκκλησία 

γ·το ξυλόστεγος, καθώς μέχρι σήμερον 
είναι ή μονή τοΰ Στουδίου καί τοΰ Μανουήλ^

Ό ναδς ουτος, τδ πάλαι έξω τών Θεοδοσιακών 
τειχών^ κείμενος, περιεβλήθη μεθ’ όλου τοΰ καλου- 
μένου Εβδόμου, ύπδ τοΰ μονοτείχους τοΰ 'Ηρά
κλειου, περί τάς πρώτας άρχάς τοΰ εβδόμου 
αίώνος1 2 3.

Τά μέν εγκαίνια τής έκκλησίας, έτελοΰντο μετά 
πολλής παρατάζεως τή 3 f η Ιουλίου, ή δέ σύνα- 
ξις τής Θεοτόκου τή I οη Αΰγούστου4.

, Έν τώ ναώ τούτω έφυλάττετο τδ πάλαι ή τί
μια έσθής τής Θεοτόκου, τήν όποιαν οί πατρίκιοι 
Γάλβιος καί Κάνδιδος μετεκόμισαν άπδ τήν Γαλι- 
λαίαν , καί κατέθεσαν πρώτον έν τώ υπ’ αύτών ά- 
νεγερθέντι ναώ τών 'Αγίων Πέτρου καί Μάρκου, νΰν 
Κατζά Μουσταφά πασά, καί ακολούθως έν τώ ναώ 
τών Βλαχερνών.

Παρα τήν τιμίαν έσθήτα, έφυλάττετο έν τώ ναώ 
τουτω καί,τδ ώμοφόριον τής Θεοτόκου, τδ όποιον 
'Ρωμανός ό Λακαπηνδς ώς θώρακα περιέβαλε καί 
έξήλθε κατά τοΰ πολιορκοΰντος τήν πόλιν Συμεών 
τοΰ Βουλγάρου6 * 1· Ένεκα τών έν τώ ναώ τούτω φυ- 
λαττομενων ιερών κειμηλίων, μεγίστη ήτο τδ πά
λαι τών Βυζαντίων ή συρροή, καί μέγας τής έκ
κλησίας ό πλοΰτος. Κατά τούς τελευταίους αιώνας, 
όταν οί ήμέτεροι βασιλείς διέτριβον τδ πλεϊστον 
τοΰ χρόνου, έν τώ ύπεράνω τοΰ ναοΰ παλατίω τών 
Βλαχερνών, τακτικώς έδώ συνεκκλησιάζοντο μετά 

πάντων τών αυλικών. Μνημονεύεται δ πρωτοπαπάς 
Βλαχερνών-*, έχων τήν αύτήν εκκλησιαστικήν τι
μήν τοΰ έν τοϊς άνακτόρο ς τής ’Ακροπόλεως ίε- 
ρουργοΰντος πρωτοπαπά.

'II έκκλησία αύτη τών Βλαχερνών καί οί έν αΰ' 
τή ίερουργοΰντες μνημονεύονται συχνότατα έν τοϊς 
πατριαρχικοί; έγγράφοις.

Περί τής επιφανούς ταύτης έκκλησίας, τής ό
ποιας τδ όνομα φέρουσι καί έ'τεραι άλλαχόσε έκ
κλησίας λέγει ανώνυμός τις2. «Τούτων δέ πάντων 
τών άνά πάσαν τήν πόλεν ναών τε καί ευκτήριων, 
έπί τώ δνόματι τής Θεοτόκου δοξαζομένων καί 
τιμωμένων, κεφαλή τις ώσπερ καθέστηκε καί μη- 
τρόπολις, ό έν Βλαχέρναις αύτής υπερένδοξος καί 
θείος ναδς, πάντων άνέχων, πάντων ύπερλάμπων, 
καθάπερ πάντα; άνέχει καί ύπερλάμπει τών κατ’ 
ουρανόν αστέρων, ήλιος3».

Τή 2α Φεβρουάριου, εορτή τής 'Υπαπαντής, ά- 
νήρχοντο οί βασιλείς έκ τών μεγάλων ανακτόρων, 
έν μεγάλη πομπή εις τδν ναδν τών Βλαχερνών, 
μεθ’ όλων τών αύλικών καί τοΰ πατριάρχου4. Τήν 
παραμονήν τής ’Ορθοδοξίας, δ πατριάρχης μετά 
πάντων τών μητροπολιτών καί έπισκόπων διατρι- 
βόντων έν Κων/πόλει, άπήρχετο εις τδν ναδν τών 
Βλαχερνών. Μετ’ αύτών προσήρχοντο καί πάντες 
οί έν ταϊς μοναΐς ενασκούμενοι μοναχοί. Τδ πρωί 
πρδ τής ένάρξεω; τής λειτουργίας, είσήρχετο εις 
τδν ναδν ό βασιλεύς, καί απτών κηρόν, καί δεχό
μενος Ουμιατδν έκ τής χειρδς τοΰ πραιποσίτου, ε- 
θυμία τδ θυσιαστήριον καί τήν άγίαν σορδν, καί 
μετά τήν λειτουργίαν, άσπαζόμενοι άλλήλους δ 
βασιλεύς καί πατριάρχης, άπήρχοντο εις τά ίδια. 
Έδώ συνήλθεν ή κατά τών άγιων εικόνων σύνοδος 
έπί Κωνσταντίνου τοΰ Κοπρωνύμου, έν τή δποία 
οί ίερεϊ; άνεφώνησαν, «σήμερον σωτηρία τώ κόσμω, 
δτι σύ βασιλεύ έλυτρώσω ημάς έκ τών ειδώλων».

Ή Νεαρά τοΰ 'Ηρακλείου, δρίζει διά τδν ναδν 
τής Θεοτόκου έν Βλαχέρναις, τού; ακολούθους ιερείς. 
Πρεσβυτέρους . 
Διακόνους. . .
Διακόνισσας. . 
Υποδιακόνου; .

Έτέρα προέλευσις εις τδν ναδν τούτον, έγίνετο 
τή μεγάλη Παρασκευή, όταν δ βασιλεύς ίππεύων 
έν τώ ίπποδρόμω άπήρχετο εί; Βλαχέρνας. Οί πα
τρίκιοι έκκλησιάζοντο έντώ ναώ τής'Αγίας Ειρήνης
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Άναγνώστας . 
ψάλτας. . 
Πυλωρούς .

"Ολους.

1. .'Ο πρωτοπαπά; τοΰ κλήρου τών Βλαχερνών, Μα
νουήλ ό μονομάχο; καί Μ. Τομ. Α'. σελ. 371. Τόμ. Β'. 
σελ. 298, 299. ’

2. C. Christ. Βιβ. Δ', σελ. 84.
3. «Τό δέ τέμενο; τοΰτο τών σεβασμίων λίαν καθέ

στηκε, θρησκεύεται τε ΰπό τοΰ άστεος εις τά μάλιστα.» 
θεοφυλ. ίστορ., σελ. 322.

4. Ή εορτή τή; 'Υπαπαντής, ήρχισε νά έορτάζηται 

όπου δ πατριάρχης έτέλει τάς θείας κατηχήσεις. 
Ό βασιλεύ; έπιστρέφων έκ Βλαχερνών, έπεσκέπτετο 
τά καθ’ όδόν πτωχοτροφεϊα καί λωβοκομεΐα, δια- 
νέμων τοϊς γηροκομουμένοις, χρήματα καί τροφάς. 
Είσήρχετο εις τ’ άνάκτορα περί τήν 9ην Μ. Μ. 
Λέων δ Γραμματικός-* μνημονεύει καί έτέραν λι
τήν έν Βλαχέρναις, καλουμένην πρεσβείαν «τήν 
κατά Παρασκευήν τελουμένην», διαταχθεϊσαν ύπδ 
Μαυρίκιου γαμβρού τοΰ Τιβέρίου.

Έκ τών πολλών περί τοΰ ναοΰ τούτου γεγραμ- 
μένων, άντιγοάφω τοΰ Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυ- 
ρογεννήτου τά «δσα δει παραφυλάττειν τών δε
σποτών άπιόντων λούσασθαι έν Βλαχέρναις.2»

Τή παρασκευή, άπασα ή σύγκλητος, συναθροί
ζεται έξω τής χερσαίας πύλης τών Βλαχερνών, ό
που ό βασιλεύς προσέρχεται, διαπλεύσαε άπδ τ’ ά
νάκτορα μέχρι τής άποβάθρας, μετά τοΰ Δρουγγα- 
οίου τής Βίγλας. Οί βασιλείς συνοδευόμενοι ύπδ 
τών περιεστώτων απέρχονται κατ’ εΰθεϊαν διά τής 
δμωνύμου χερσαίας πύλης, εις τδν ναδν τών Βλα
χερνών. Εισερχομένων τών βασιλέων εις τδν νάρ
θηκα, άπτουσι κηρούς, διέρχονται τήν έκκλησίαν 
καί τήν σωλαίαν, καί εισερχόμενοι διά τών άγίων 
θυρών, άσπάζονται τήν άγίαν ένδυτήν. Εΰχομένων 
δέ τών βασιλέων ενώπιον τοΰ άγιου βήματος, οί 
μέν βασιλικοί ϊστανται εις τδν νάρθηκα τής άγίας 
σοροΰ, οί δέ βασιλείς έκ τοΰ θυσιαστηρίου, άπέρ- 
χονται διά τοΰ πρδς άνατολήν δεξιού μέρου; τοΰ 
βήματος, καί εισέρχονται εις τδν νάρθηκα τής ά
γίας σοροΰ. Οί βασιλείς έκ νέου άπτουσι κηρού; εις 
τάς βασιλικά; πύλας τής άγίας σοροΰ, εισέρχονται, 
κλείονται αί πύλαι καί έκτελοΰσιν οσα έξετέλεσαν 
έν τώ θυσιαστηρίω τοΰ ναοΰ.

Μετά ταΰτα, οί βασιλείς εισέρχονται εις τά ά- 
ποδυτά, περιβάλλονται χρυσά λέντια, καί εισέρ
χονται εις τδ άγιον λοΰσμα. Προεισέρχονται τών 
βασιλέων αΰλικοί τινε;, κρατούντες κηρού;, τούς ό
ποιους άπτουσιν οί βασιλείς ευχόμενοι. Έπί τής 
δεξιάς πλευράς τοΰ κολύμβου, ΐστανται οί πραι- 
πόσιτοι, μετά τή; ιδιαιτέρας θεραπείας τών βασι
λέων. Εισερχόμενοι άπτουσι κηρούς, καί προσκυ- 
νούντες τάς άργυοάς εικόνας έν τώ κολύμβω, διέρ
χονται τδ δεξιόν μέρος τού κολύμβου’ εΐτα άπτου
σι κηρούς εί; τήν πρδς άνατολήν κόγχην, έν ή καί 
ή είκών τής Θεοτόκου. ’Απέρχονται άριστερά, έν 
τόπω όπου είναι ή έκ μαρμάρου έκτύπωσις τής 
χειρδς τή; Θεοτόκου, έκ τών χειρών τής όποιας έκ-
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χύνεται τδ άγιασμα. Μετά ταΰτα εξέρχονται οί 
βασιλείς, ένδύονται καί περιβάλλονται λέντια χρυ- 
σούφαντα. Μετά τινας εύχάς λαμβάνουσιν οί δε- 
σπόται άγιασμα, έκ νέου καταδύουσι καί απέρ
χονται εις τδ άποδυτδν, καί έδώθεν είτε εις τήν 
Ζωοδόχον πηγήν, είτε εις τά ανάκτορα.

Έκ τής περιγραφής ταύτης, μανθάνομεν πολλά 
περί τοΰ ναοΰ τούτου. Πρδ πάντων, δτι κατά τδ 
δεξιδν μέρος τοΰ ναοΰ, ήτο παρεκκλήσιον καλούμε- 
νον 'Αγία σορδς, δπου έφυλάττοντο τδ ώμοφόριον 
και ή τιμία έσθής τής Θεοτόκου, καί δπου μόνος 
ό βασιλεύς συνεχωρεΤτο νά είσέλθη 1.

1. 'Π έορτή έκαλεΤτο, «τάκαταΟέσια τής τιμία; έσΟή- 
το; -.ή; ΰπιραγίσ; Θεοτόκου έν Βλαχέρνζι;». Μ. Glos., 
λες. καταΟέσια. Θεοφυλ. ίστορ., σελ. 322. Γ. Κεορηνό;, 
σελ. 9fl, 273.

2. «Ματθαίο; ό βασιλεύ; . . . κατά τΰν έν Βλσχέρ- 
ναι; τή; Θεομήτοοο; ναόν έστέφετο· κατά τό έΟο;, ϋπό 
Φιλοθέου τοΟ πατριάρχου κτλ. · Ί. Καντακουζ. Τομ. 
Γ'. σελ. 273.

3. Riant, σελ. 1-8.
4. Γύλλιος, σελ. 291.

1. Πλάτων.

Τδ άγιασμα ώς σήμερον φαίνεται, άπώλεσε τάς 
εικόνας καί τά μαρμάρινα έκτυπώματα τά ύπδ τοΰ 
Πορφυρογέννητου άναφερόμενα. Σώζει τδ άρχαΧον 
αύτοΰ σχήμα, τδν κόλυμβον καί τδν ενδότερον θό- 
λον τδν 'Αγιον Φωτεινόν, δπου σήμερον δέν σώ
ζεται τδ έλάχιστον σημεΧον Βυζαντινής τέχνης 1 2.

Έμακρηγόρησα περιγράφων τήν εκκλησίαν ταύ- 
την, τοσούτω ήμελημένην τήν σήμερον ύπδ πάν
των τών Κωνσταντινουπολιτών. *Ανευ τής συντό
νου μελέτης τής εκκλησίας ταύτης καί τοΰ ύπερ- 
κειμένου ανακτόρου τών Βλαχερνών, ουδόλως δυ- 
νάμεθα νά έννοήσωμεν τήν ιστορίαν τών σταυρο
φόρων, καί τάς πολλάς πολιορκίας τής Κωνσταν
τινουπόλεως.

Άπδ τδν ναδν τοΰτον άφγ,ρεσαν οί Λατίνοι επί 
τής τέταρτης σταυροφορίας, τδν βραχίονα τοΰ Α
γίου Γεωργίου, τδ σώμα τής Αγίας Λουκίας καί 
σταυοδν θαυματουργόν. Ταΰτα μέχρι σήμερον σώ
ζονται έν Βενετία 3 4.

Τήν εκκλησίαν ταύτην, εύρήκαν κατηρειπωμέ- 
νην οί ’Οθωμανοί έπί τής άλώσεως. Όγδοήκοντα 
έτη μετά ταΰτα, κατά τδν Πέτρον Γύλλιον, δια- 
τοίβοντα τότε έν Βυζαντίω, καί αυτά τά λείψανα 
τής πυρποληθείσης έκκλησίας, όλονέν ήφανίζοντο

Άπδ του; χρόνους τή; άλώσεως μέχρι τή; σή
μερον, τδ άγιασμα τοΰτο εις τδ όποιον είσέτι προσ- 
τρέχουσί τινες τή εορτή αύτοΰ τελουμένη τή 3 I η 
Ιουλίου, έπωλήθη εις Όθωμανδν, καρπιζόμενον 
πλούσια δωρήματα άπδ τούς Χριστιανούς. Άνη- 
γέρθη άνω τοΰ άγιάσματος ξύλινον οίκημα, κτή
μα ’Οθωμανού. Ουδέποτε δμως έπειράθησαν οί 'Ο
θωμανοί νά μεταβάλωσι τδν ναόν τοΰτον εις τέ
μενος. Τδν παρελθόντα αιώνα, συγκατώκουν έν τώ

περιβόλω τοΰ άγιάσματος, πλεΧστοι Άτσίγγανοι, 
οίτινε; έκδιωχθέντε; έκεΧθεν, ένδιαιτώνται σήμε
ρον ύπδ τά ήρειπωμένα ανατολικά τείχη τοΰ πα
λατιού τών Βλαχερνών.

Τδν ναδν ήγόρασεν ή συντεχνία τών Γουναρά- 
δων, άπδ τδν Όθωμανδν κτήτορα. Πρδ δέκα έτών, 
άνηγέρθη παρά τδ άγιασμα ναΐσκος. Άνασκαπτο- 
μένων τών θεμελίων, εύρέθησαν τεμάχια μαρμά
ρου ποοφυροΰ καί τμήμα κίονος. Ταΰτα άνήκον εις 
τδ δάπεδον τοΰ Βυζαντινού άγιάσματος, διότι ή 
εκκλησία ήτον ύπεράνω αύτοΰ.

Σήμερον τδ άγιασμα τοΰτο, σώζεται ώς τδ πε
ριγράφει ό Πορφυρογέννητος. Έν τή βορείω πλευ
ρά τοΰ περιβόλου, έφαίνοντο, ώς πρδ ολίγου χρό
νου, δύο αψίδες εύτελεστάτης έργασίας καί ύλης, 
μνημονευόμενα', έν τώ συγγράμματι τοΰ πατριάρ
χου. Ό περίβολος ό άρχαϊο; ήτον εκτενέστερος τοΰ 
σημεοινοΰ, καί έξετείνετο πρδς νότον μέχρι τών 
βορείων τειχών τοΰ παλατιού τών Βλαχερνών, καί 
πρδς βορράν μέχρι τών παραλίων τειχών. Ύπδ τδ 
τείχος τοΰ παλατιού είναι δύο μέγιστα ύπόγεια, 
καί έντδ; τοΰ τείχους κρύπται τετράγωνοι καί έπι- 
μήκεις, μήκους Μ. 2,50, καί πλάτους Μ. 0,75. 
Πιθανδν, δ τι έν τοΧ; ύπογείοις καί ταΧς κρύπταις 
ταύταις ένέΟετον τά σώματα τών άποθανόντων ιε
ρέων. Έκ τούτων δλων, συμπεραίνω, δτι δ ναδς 
έξετείνετο μέχρι τοΰ τείχους τοΰ παλατιού, άπδ 
τοΰ δποίου σήμερον διαχωρίζεται διά τής όδοΰ 
Άϊβαζ έφέντη

Κατά τά γραφόμενα τοΰ κλεινοΰ πατριάρχου 
Κωνσταντίου 2, δ Άγιο; Δημήτριος, τοΰ Κανάβη 
επιλεγόμενος, ή το ναδς άρχαΧοςμετά τρούλου, «καί 
έσωθεν καθιστορισμένος διά μωσείου». Ό ναδς οΰ- 
τος κατεστράφη, καί περί τάς άρχάς τοΰ δεκάτου 
όγδόου αίώνος άνηγέρθη ό νΰν ξυλόστεγος. Ό ναδς 
ούτος ουδέποτε μνημονεύεται έν τοΧ; συγγράμμα- 
σι τών Βυζαντινών. Εικάζει δ πατριάρχης, δτι ή 
οικογένεια τοΰ Κανάβου, « εφήμερος χρισθέντος βα- 
σιλέω;» τώ Ι20Ιω άνήγειρε τδν ναδν τοΰτον3.

άπηύδησε καί έκάθησεν έπί μιας πέτρας διά νάάνα- 
παυθή. Άλλ’ έν ω καθήμενος έβλεπε πρδς τά κά
τω, ίδε παρά τούς πόδας του νά φυτρώση έκ τοΰ 
έδάφους φυτάριόν τι, τδ δποΧον εύρε τόσον ώραΧον, 
ώστε εύθύ; άπεφάσισε νά τδ λάβη μαζή του καί 
νά τδφυτεύση. Έξερρίζωσε λοιπόν τδ φυτάριόν καί 
τδ έφερε μαζή του μακρύτερα. Άλλ’έπειδή δ ήλι
ος τώ έφαίνετο πολύ καυστικός, έφοβήθη μήπως 
ξηρανθή πριν φθάση εις τήν Νάξον. Εύρε λοιπόν 
μίαν κνήμην πτηνοΰ, έθεσε τδ μικρόν του φυτδν 
εις αύτήν καί προεχώρησε μακρύτερα. Άλλ’ έπειδή 
εις τήνεύλογημένην του χεΧρα ηύξησε τόσον ταχέως 
τδ φυτάριόν, ώστε οί βλαστοί του πρός τά κάτω 
καί άνω τής κνήμης έξεΧχον, έφοβήθη μήπως πά
λιν ξηρανθή καί έσυλλογίσθη νά διορθώση τδ κα
κόν. Εύρήκε λοιπόν κνήμην λέοντος παχυτέραν τής 
■τοΰ πτηνοΰ, καί έθεσε τήν κνήμην τοΰ πτηνοΰ με
τά τοΰ φυταρίου εις τήν τοΰ λέοντος. Αλλά μετ’ 
ολίγον ηύξησε έπίσης τδ φυτάριόν εις τήν κνήμην 
τοΰ λέοντος. Εύρήκε λοιπόν κνήμην orov, παχυ
τέραν έτι τής τοΰ λέοντος, έθεσε τό φυτάριόν μέ 
τήν κνήμην τοΰ πτηνοΰ καί λέοντος εις τήν τοΰ 
όνου καί τοιουτοτρόπως έφθασεν εί; Νάξον. Άφοΰ 
δέ έκεΧ ήθέλησε νά φυτεύση τδ φυτάριόν, εύρήκεν 
δτι αί £ίζαι του μέ τάς κνήμας τοΰ πτηνοΰ, τοΰ 
λέοντος καί τοΰ όνου ήσαν δυνατά συμπεπλεγμέ- 
ναι, καί έπειδή δέν ήδύνατο νά τδ έκριζώση χω
ρίς νά βλάψη καί τάς ρίζας, τδ έφύτευσε δπως ήτο.

Αλλά μετ’ όλίγον έμεγάλωσε τό φυτάριόν πρός 
τά άνω, καί παρήγαγε ποδς χαράν του τάς ώραιο- 
τέρας σταφυλάς, έκτώνδποίων ευθύς παρεσκεύασε 
τδν πρώτον oiror καί έδωκεν εις τούς άνθρώπους 
νά πίωσιν' δποΧον δμως ΐδε θαύμα! δταν οί άνθρω
ποι έπινον, κατ’ άρχάς έτραγώδουν δπως τά πτη
νά, έάν δμως δλίγω περισσότερον έπινον, έγίνοντο 
δυνατοί ώς οί Λέοντες, καί έάν άκόμη περισσότε
ρον, μετεβάλλοντο εις όχους.

ΜΥΘΙΚΗ ΔΟΞΑΣΙΑΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ.
Ο ΑΓΙΟΣ ΑΙΟ'ΝΎΣΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΟΙΝΟΣ.

Ότε δ Διονύσιος ήτο άκόμη μικρδς, έκαμε τα- 
ξείδιόν τι διά τής'Ελλάδος έπιΟυμών νά ύπάγη εις 
τήν Νάξον. Άλλ’έπειδή δ δρόμος ήτο πολύ μακοδς,

1. Αί πρόσοδοι τοΟ άγιάσματος τούτου, άπό τή; 1η; 
Μαρτίου 1874 μέχρι τή; 28η; Φεβρουάριου 1873, ήσαν, 
γρ.' 33449,23. Έφ'ημ. ’Εποχή, άρ. 28 Μαίου 9 1873.

2. Κ. Πατρ. Έλασ. ΓραφαΙ σελ. 441.
3. Βυζαντινοί μελέται ύπϋ Α. Γ. Πασπάτη.

ΊΙ έκλειψις τής σελήνης θέλει συμβή κατά τήν 
16(28) Δεκεμβρίου μερική καί ορατή έν Κ/πόλει.

Μέσου χρόνου Κωνσταντινουπόλεως.
Ή έκλειψις τής σελήνης αρχεται περί τήν 5ώρ. 33λ. μ.μ. 
Τό μέσον αυτή; περί τήν .... 6ώρ. 22λ. μ.μ. 
Τό τέλο; αύτή; · » . . . . 7ώρ. 11λ. μ.μ.

ΊΙ τρίτη δέ καί τελευταΧα έκλειψις τοΰ ήλιου 
γενησομένη τή 31 Δεκεμβρίου ( 12 ’Ιανουάριου 
1880) εσται άόρατος έν Ευρώπη.

Α. ΚΟΥΜΠΑΓΗΣ
Διευθυντή; τοΰ έν Κ/πόλει Αΰτοκρ. ’Αστεροσκοπείου.

ΟΙΚΟΧΟΜΙΛ.

Ή οικονομία είναι ή μήτηρ τής άνεξαρτησίας, 
τής έλευθερίας καί αύταρκείας, ή ώραιοτέρα ά- 
δελφή τής έγκρατείας, τής τέρψεως καί τής ύ- 
γείας, καί ή άσωτεία, ό απηνής καί πονηρός δαί
μων, δστις καθίστησι βαθμηδόν τούς όπαδούς αυ
τής ύποχειρίόυς καί όφειλέτας.

ΓΧΩΜΠ ΣΙΝΙΚΟΥ ΣΟΦΟΥ.
Όταν οί γονεΧ; πλανώνται, πρέπει ό υιός μετά 

ταπεινοφροσύνης καί πραότητος νά ύποδείξη τήν 
πλάνην των. Άν ουτοι άποκρούσωσι τήν παρα- 
τήρησίν του, όφείλει ούτος νά ήναι εύπειθής καί 
νά άποδίδη τάς όφειλομένας αΰτοΧς τιμάς. Καί άν 
αυτοί όργισθέντες μαστιγώσωσιν αυτόν ούτως ώ- 
στε νά βέη καί αίμα, ουδέποτε πρέπει νά άγανα- 
κτή κατ’ αύτών, άλλά πρέπει μετά μεγαλειτέρου 
σεβασμού νά φέρηται πρός αυτούς

ΑΛΙΙΘΕΙΑΙ.
Παλίρροιά τις ύπάρχει έν τοΧς πράγμασι 

τών άνθρώπων' άν αυτή συλληφθή καταλλήλως, 
δδηγεΧται ό άνθρωπος πρδς τήν τύχην' τυχούσης 
δμως άδιαφορία; περί αυτής, άπασα ή βιωτική 
πορεία παρέρχεται έν τώ μέσω δυστυχιών καί 
σκοπέλων (Σάκεσπηρος).

Ή αιδώς πρέπει νά ύπερασπίζηται τδ κάλ
λος, ώς ή άκανθα ύπερασπίζεται τδ ρόδον. (Β. I. 
'Ροσάτης).

Εις τά έθνη, δπου ή παιδεία έν είνε έξα- 
πλωμένη καί ή έπιστήμη δέν φωτίζει τούς νέους, 
οί γέροντες έχουν τά πρωτεΧα τής γνώσεως' οποίος 
είδε πρωϊμώτατα τον ήλΙο, έχει καί πράξιν πε
ρισσότερη τή; ζωή;. (Γέρο-Κολοκοτρώνης).

Πρέπει νά σέβηταί τις τάς θρησκευτικής 
πεποιθήσεις τών άλλων, δποιαιδήποτε καί άν ώ- 
σιν. (Β. Ούγκώ)

3

ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1879.

Κατά τδ έτος 1879 Οέλομεν έχει τέσσαρας έκ- 
λείψεις, έκ τών δποίων τρεις μέν θά ώσι τοΰ ή
λιου, μία δέ τής σελήνης.

Καί ή μέν πρώτη τοΰ ήλιου έκλειψις δακτυλο- 
ειδής, γενησομένη τή 10(22) Ιανουάριου, έσται 
άόρατος έν Κ/πόλει.

Ή δευτέρα έκλειψις έπίσης δακτυλοειδής καί 
έν μέρει δρατή παρ’ ήμΧν, θέλει συμβή τή 7(19 
’Ιουλίου.

Μέσου χρόνου Κωνσταντινουπόλεως.
Αρχεται ή οευτέρα αύτη έκλειψις περί τήν 9ώρ. 7λ. π.μ. 

Τό μέσον αυτή; περί τήν .... ΙΟώρ. 3λ. π.μ. 
Τό τέλος · » ·........................11ώρ. 5λ. π.μ,

ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ.
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, »"· 'θ άνόητος έρωτόί τούς άλλους περί τής 
αιτίας τοϋ σφάλματος αύτοΰ, ενώ ό σοφός έρωτά 
εαυτόν. (Κομφούκιος)

* · 'Η άΟωότης είναι τρυφερά ώς το άρτιΟαλές 
άνθος- τό παραμικρόν δύναται νά τήν μαράνη. 
(Βαλερία Δεϊδέκ).

• » Ό συρμός είναι νόσημα, τδ όποιον ώς γάγ
γραινα περιτρώγει τήν ΰπαρξιν πολλών ανθρώπων.

„ „ 'Η ταπεινοφροσύνη όμοιάζει το ίον, όπερ 
χαμηλότερον μέν, ευωδέστερου δέ τών άνθέων τυγ
χάνει.

Η πρώτη βιβλιοθήκη, περί ής άναφέρει ή ιςο- 
ρία, είναι εκείνη, ήν ϊδρυσεν ό βασιλεύς τής Αϊ- 
γύπτου Όσυμανδίας (Σέμφος), μεταξύ τοϋ εικο
στού καί δεκάτου έκτου αΐώνος π. X- εντός τών 
ανακτόρων αύτοΰ εις Θήβας. Έπί τής θύρας τής 
βιβλιοθήκης ταύτης, ήν είχον ονομάσει · 7ερά>·, 
άνεγινώσκετο, ώ; λέγει Διόδωρος ό Σικελιώτης, 
« Φαρμακεΐον τής ψυχής».

X Α Ω Ρ I Σ.

Τό χάτωθι δημοσιευόμενοι ποίημα άπίστει- 
.Itr ήμΐχή μουσοτραφής διευθύντρια τής Π α Λ- 
Λά,δος χυρία Σαπφώ Χεοντιάς, ήτις πάνυ εύ- 
γενως εσπευσεν όπως δι'αύτοΰ χοσμήση τάς πρώ 
τας σε.ΙΙδας τής XΛωρΙδος.

Σ. τ. Δ.

II ΔΟΚΟΓΣΑ ΕΓΤΓΧΙΑ ΚΑΙ Π ΑΛ1ΙΘΙΙΣ.

Ούτω λοιπόν ΰπό πνοάς ωθούμενοι άνέμων 
παντοίων είς τό πέλαγος τοϋ κυματώδους βίου 
τό σκάφος περιφέρομεν κατάπλεον φορτίου 
έλπίδων, πόθων, λογισμών ποικίλων, καί εύδαίμων 

ούδείς τών άλλων πλέον, 
δέν κατορθοΐ τήν άγκυραν νά £ίψτι ςτόν εύκταΐον 
λιμένα, «που αληθής τής ευτυχίας δαίμων;

Ώ I Όδυσσεϊς πλανώμενοι τής Καλυψοϋς νησία 
κατά τόν πλοΰν μαγευτικά συχνάκις άπαντώμεν, 
πρός τάς δολίου; χάριτας αύτών προσμειδιώμεν. 
Πλήν τά καλύπτει αληθώς νεφέλη, κι’άπαισία 

τή; πλάνη; μας είκών 
στάς όψεις μας παρίσταται, και συμφορών σωρεία 
τό δναρ αντικαθιστά τό γοητευτικόν.

*0.1 καθ’έσπέραν σοέννυται ο,τ’ήήμέρα βλέπει! 
ΤΙ λέγω; δέν εΐν ή στιγμή διάδοχο; τή; άλλη;· 

ή πρώτη πλέει εύτυχής έντός χαράς μεγάλης, 
βαρεία τήν άκόλουθον ή λύπη κατασκέπει.

έν φ μόλις εις ρόδα 
κινοΰμεν τόν κλονούμενον καί άστατόν μας πόδα, 
κι ευθύ; εί; χώρας άκανθών πνοή κακή μάς τρέπει.

ΦεΟ! ώς τό κρίνον τοϋ άγροϋ μαραίνεται τό κάλλος, 
άσθένεια αϊφνήδιος, δεινή σκιά θανάτου, 
άδυσωπήτως άλλοιοΤ τά φίλα θέλγητρά του! 
Καί ένω χείλη τρυφερά λαλοϋντα ήδυλάλως 

ματαίου; λατρευτά; 
έδέσμευον, βαρύηχος τή; συμφορά; ό σάλο; 
τού; απωθεί σιωπηλού; εί; μακρυνά; άκτά;.

’Οδύνη ! ούτω τοϋ πτηνοϋ είς τών δασών τά βάθη 
ή έναρμόνιος ψδή παρερχομένη σούνει, 
τών γλυκερών του μελισμών τό ίχνος δέν άφίνει· 
ο’ύτω; ό ήχος φόρμιγγο; έξέπνευσεν, έχάθη 1 

στοϋ ούρανοϋ τόν θόλον 
ούτω διάττων ό άστήρ μ’ορμήν άστραπηβόλον 
πετ?, καί είς τόν δρόμον του σκοτϊα έξετάθη 1

Ναι! κεφαλήν άγέρωχον εις ούρανούς στηρίζει 
στό μέτωπον διάδημα ακτινωτόν φοροϋσα 
ή δόξα καί τά όμματα τών πλείστων έκθαμβούσα 
γονυπετείς στού; πόδας της τού; κόλακα; άθροίζει. 

πλήν νέφος σκοτεινόν 
τόν αγλαόν τη; έξαφνα όρίζοντα μαυρίζει, 
καί μέ φρικτόν τήν πτώσίν τη; μηνύει κεραυνόν I

Οΐμοι 1 ή τύχη δυσμενώς τό βλέφαρόν της κλείει 
μόλις, φλογώδης άνωθεν ή θεία σφαίρα πίπτει, 
κλονεΐ τό πάν κατά τή; γής κακώς τήν δόξαν βίπτει· 
εί; βάραθρον άπαίσιον τήν λάμψιν της κυλίει, 

κι’είς ζοφεράν γωνίαν
Φεϋ ! ερριμμένη είς δεινοϋ θανάτου αγωνίαν 
είς τάς τρεμούσας χεΐράς της τού; οφθαλμού; της κρύπτει

ή δόξα δακρυόεντως· —«Θεέ μου ! ψιθυρίζει 
ό χθέ; κλεινός, άπόκοψε τόν βοΟν τών ήμερών μου,
• ή θέα, φεϋ ! ή απεχθής τών μαύρων συμφορών μου
• τό σμήνος τόσων θαυμαστών μακράν μου έξορίζει!

" ή δρόσος τής αύγής
• ϊσω; στό άνθος μαρανθέν αναψυχήν χαρίζει·
• τοδ χρυαηλάτου βίου μου άστήρ ό τηλαυγής

• δμως εί; λίμνην πνιγηρά; ασφάλτου έβυθίσθη 1
« κι’ή καλλιβλέφαρος ’Ελπίς—ώς βεύμα άπό βράχου;
• χάνετ’είς φάραγγας δεινού; έκπίπτον μετά τάχους, 
« ούτω στή; ατυχίας μου τόν βόθρον έκρημνίσθη

• κι’ αύτή τόν άπευκταΐον!
« ώ! άνοιξον τό άσυλον, θεέ ! τό τελευταίου. 
« Φίλος πιστό; ό θάνατο; ςτού; δυστυχεί; ώρίσθη !· 

Άλλά κι’ ό πλοϋτος ; ώ ! δεινόν πανόραμα τοϋ βίου. I 
τό δελεαστικώτερον τή; τύχη; προσωπείου, 
ό κύβο; ό στιλπνότερος—τόν άνθρωπον είς ποιον 
θρόνον έδραΐον άνυψοΐ μεγάρου πανολβίου.

Βαβαί! μέ θησαυρού; 
παντός μετάλλου τού; κύκλοι, λίθου παντός τίμιου. 
Καί ούτος μέ μειδίαμα τά θεωρεί αβρόν !

Ό ματαιόφρων είς αύτά τά άπιστα πελάγη 
τής εύτυχίας τήν αύγήν πανευφροσύνως πλέει 
Σειρήνων μέλος μαγικόν εις τήν ψυχήν του χέει 
τήν ήδονήν μελίστακτον· αύτός δ’ έκεΐ προσάγει, 

ύπό χαράς μεθύων, 
πλησίστιον τοϋ βίου του τό ζηλευμένον πλοϊον· 
πλήν φεϋ ! εΐδε τόν ολοιον ό κόσμος καί έξεπλάγη 

πρό; τήν εσπέραν ’ ναυαγός οίκτρός εις παραλίαν 
πλήρη σπιλάδων φοβερών καί βράχων αποτόμων 
εΐν’έρριμμένος καί ζητεί πρός άσυλόν τι δρόμον· 
εύχαριστεΐται άν πτωχού καλύβην παναθλίαν 

εύρη νά στεγασθή.
Δέν έχει τήν Όδύσσειον έκείνην πανοπλίαν 
είς βασιλίδα καί γυμνός νά παρουσιασθή ;

Τι έκαμε τά θαυμαστά, κι’έξαίσιά του πλούτη ; 
τού; χρυσωρόφους οίκους του, όπου φαιδρά ήντήχει 
τοσούτων φίλων ή φωνή, κι’ ήκούοντο οι ήχοι 
θελξικάρδιου μουσικής; ποϋ κόσμοι οί τοιοϋτοι; 

τι έγειναν; ποϋ είναι 
αί άδαμαντοστόλιστοι περιφανείς του κλίναι ; 
είς κολοφώνειον άκμήν χθες ούτος δέν έπλούτει;

Ναι! πλήν τής Δίκη; τού θεού ό δάκτυλος όργίλως 
τόν ήγγισ’ είς τήν κεφαλήν, ήν ύψον’ άλαζόνως· 
Έπεσ’ εύθύς· καί πέριξ του στραφείς εύρέθη μόνος, 
κείμενο; παρά τό δεινόν τής συμφορά; του χείλος· 

είς έρημον άγρόν
<5λον αύτοΰ έσκόρπισε τόν μέγαν θησαυρόν.
— Πώς φίλο; τόν συνήθροισε, δέν έμεινε πλήν φίλο; !

’ίϊ! λοιπόν εΐνε τής ζωής ή πάσα εύτυχία 
ώς λίμνη είς άφρικανάς έρήμους φαινομένη;
Μακράν τήν βλέπει ό θνητός καί εύθυμος προβαίνει- 
τήν πλησιάζει· καί ώς γύψ δεινό; ή δυστυχία 

στό στήθος του βυθίζει
τούς φοβερούς της όνυχας, κι’ άλγοΰντα τόν κρημνίζει 
Είς βόθρους, όπου στοναχεΐ ή μαύρη του καρδία;

Ή ομοιάζει ό θνητός τό άκακον άρνίον, 
όπερ στολίζων τών ψευδών θεών ό ύπηρέτης, 
είς τούς βωμούς των έφερε χάριεν, οφειλέτη; 
αίματος, πρός καθαρισμόν σφαλμάτων άνθρωπείων ; 

ούτω; είς τόν ναόν 

τής συμφοράς, «που δειναί ήχοϋν α! στοναχαί της 
σύρεται ΘΟμα καί αύτός εΰθυμον, αγλαόν ;

— Είς τήν όδόν τοϋ βίου μας λοιπόν άπελπισία ; 
Ό Ποιητής τόν κόσμον του άμα δημιουργήσας, 
καί μέ τήν ματαιότητα αύτόν έπισφραγίσα; 
ώργίσθη καί τόν ώθησεν έν ώρα άπαισ'α 

τών οφθαλμών του πέραν;
Ό ήλιος τήν πρώτην του άνέτειλεν ήμέραν; 
Κι’ εΐδε τήν γήν κυλίουσαν εί; άκανθων πεδία ;

Κι’ εΐδε τήν άνθρωπότητα έκεΐ άροτριώσαν 
'Ι’πό ζυγούς άλύσεων χρυσών, έστιλβωμένων· 
ώς ταύρον εί; τό άροτρον σφιγκτά προσδεδεμένον, 
τήν εΐδε μ’ όμμα χαρωπόν γλυκέως μειδιώσαν, 

κι’ είς αύλακας σποράν 
ότι ώραίαν έσπειρε, καί έφερ’ είς τήν γλώσσαν 
εύχάς· όμως έθέριζεν άκάνθας, συμφοράν;

Ώ ! όχι σύγγνωθ·, Θεέ! τοιαύτην βλασφημίαν, 
ό κόσμος εΐνε προσφιλές τής δεξιά; σου πλάσμα· 
ο! άγγελοί σου έψαλλον εύδαιμονίας άσμα, 
0τ’ έπ’ αύτού έξέχεες τήν θείαν Σου σοφίαν, 

«τε τήν καλλονήν Σου 
τήν άμωμον είκόνιζες, καί νόμον τήν φωνήν Σου 
μυστηριώδη έγραφες είς τήν δημιουργίαν 

« Πάντα καλά »· ο! δέ θνητοί πα.δία φίλτατά Σου, 
Ίεχοβά ! Σύ δι’αύτού; τά πάντα έξεεργάσθης, 
έκ τής άγάπης πρός αύτούς ςτήν γήν κατεβιβά σθης· 
Στό πάν τοΐς ένετύπωσες τά διαβήματα Σου.

Τό όμμα τής αύγής 
έθέσπισες πρός τ’ άγαθά ν’ άνοίγη όμματά Σου, 
καί ήλιος τό όμμα μας νά φέγγη χρυσαυγής.

Σύ Πλάστη; παντοδύναμος, Σύ βασιλεύ; τών όλων, 
γίγα; ςτόν κόσμον ό θνητός διώρισας να γένη, 
ώς αετός ταχυπετών ςτά ύψη ν’ άναβαίνη, 
τά νέφη νά διαπερ? καί μ’ όμμα φωτοβόλον 

ςτών άστρα ν τήν χορείαν 
τήν τών ποδών Σου μυστικήν νά έκζητ? πορείαν- 

I καί νά βυθμίζη πρό; αύτήν τόν βίον αύτοΰ δλον.

Προορισμός του δέν εΐνε λοιπόν ή εύτυχία;
Πώ; οχι ; ότε δι’ αύτόν ή φύσι; έπλουτίσθη; 

I Κι’ έκ πολυτίμων αγαθών άπειρων έστολίσθη ; 
I Πώς οχι; βτ’ είς του Ονητοϋ τό μέτωπον ή θεία 

εΐν’ έντυπος σφραγίς;
I Όπως τό ίίμμα εύγενώ; ύψοΐ άπό τής γής
I εί; χώρους, δθεν πέμπονται αύτφ καλά μύρια ;

I Πώς δέν εΐν’; — "Ομως πού αύτήν ζητών απολαμβάνει; 
I Ποϋ άληθή καί μόνιμον βεβαίως τήν εύρίσκει;
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Καί τήν ζωήν του έπί γή; μάτην δέν άναλίσκει ; 
Πώ; τήν ψυχήν του διαρκώ; δύναται νά εύφραίν^. 

καί πλήρη τόν κρατήρα 
τή; ευθυμίας πάντοτε νά φέρη εί; τήν χεΤρα ; 
Χωρίς ποτέ τό χεΐλός του ή λύπη νά πικραίνη;

Χωρίς ποτέ τών συμφορών όπίσω του τό κύμα 
Ν’ άκούηται μυκώμενον καί απειλούν αγρίως 
νά κατακλύση τόν θνητόν ; χωρίς ποτέ ό βίος 
αυτού νά γείνη άχαρι τής ατυχία; θύμα- 

καί εις παρόν δεινόν 
ώς εί; βαθύ καί αφανές έν τή έρήμψ μνήμα 
τών ήμερών του νά ταφή πάν ονειρον τερπνόν ;

Ή ! τού; μυθώδεις θησαυρού; δ; μή ζητή τού Κροίσου 
σής γήί τά σπλάγχν’ ακόρεστο; δ; μή έκμεταλλεύη 
τά; ματαιοφροσύνα; του διά νά Οεραπεύγι_
Άς μή θηρά μανιωδώ; τή; δόξης περίχρυσου 

τόν άσταθή κομήτην, 
ήτις τόν έπιτήδειον μιμείται σφενδονήτην, 
καί δόλου; σφενδονίζουσα διά χρυσής άλύσου 

τόν εις αύτήν έμβλέποντα εί; μέτωπον πληγώνει 
κ’ έμορόντητον εί; σκοτεινόν πυθμένα τόν βυθίζει- 
τό κάλλος μή τού σώματος άκήρατον νομίζη- 
καί έκθαμβον τό δμμα του πρός τούτο προσηλόνή 

θεού λιβανωτόν
προσφέρων ςτήν εικόνα του- τό φθείρουσιν ο! πόνοι, 
α! νόσοι τό μαραίνουσι, καί δλως ειν’ τρωτόν !

Ά; άποσπάση άπ’ αύτών πάντων τόν έρωτά του- 
ώ; διά νέφους δι’ αύτών ό βίος διαβαίνει, 
έφήμερο;, ή κόνι; των ’;τού; πόδα; απομένει- 
δ; έκτινάξή καί αύτήν- τά διαβήματά του 

ό άνθρωπο; α; φέργι 
έκεΐ, όπου εύτυχιών αιώνιον θά χαίρη 
χαράν, πάντοτε αδάκρυτα έχων τά δμματά του-

Έκεΐ, Ιδού : δ; βυθισθή, ’ςτής φύσεως τούς κόλπου; 
έντός αύτού τήν άγκυραν τοΰ πλοίου του ά; στήση, 
μέ τού; άφθάρτους θησαυρού; αυτή; δ; καλλωπίση 
τό πνεΰμά του- τήν ακοήν πρό; γλυκεΤ; κι’ εύμόλπου; 

φθόγγου; τή; αρετής
δ; τέρψη- εις τού ούρανοΰ τού; άκυμάντου; κόλπου; 
θέλει πιστώ; όδηγηθή κι’ ένδόξως ύπ αύτής.

ΈκεΤ λαμπάδα φαεινήν βαστάζω·? εί; τήν χεΤρα 
τοΰ Πλάστου δ; δ-.δάσκηται τήν άφθιτον σοφίαν- 
Έδώ τό εύαγγέλιον φέρων εί; τήν καρδίαν, 
δ; χρίη τά; πτυχά; αύτής μέ τ’ άγιά του μύρα-

Κατασιγών τά πάθη 
τού Αιωνίου τάς βουλάς νά μελωδή δς μάθη- 
πρός τούτο τφ έδώρησεν άειφεγγή λαμπτήρα- 

*il ! έξ όρέων ποταμό; συνηρεφών πηγάζει, 
όγκούται εί; τήν άβυσσον πλήν χάνεται είσρέων- 
'Ο πύργος ϋψικόρυφο; γηράσκει καταρρέων- 
Άλλ’ ό θνητός, ον ήλιος σοφία; κατευγάζει, 

δστις κινεί εις βόδα 
τή; θεσπεσίου αρετής τόν εύγενή του πόδα, 
τήν αιωνίως ευτυχή ζωήν του έτοιμάζει.

"Ιδετε, τό περικλεών τού Ιίαρθενώνο; κάλλος 
ανεξάλειπτου; έπ’ αυτού φέρει τά; άιαμνήσει;· 
Καί ό σοφό; τών ’Αθηνών διατηρεί έπίση;
τή; άληθού; εύκλειας του άμάραντον τό Οάλος· 

—Πλήν τού σοφού, λοιπόν 
καί έναρέτου εύτυχή; ούδε’.ς υπάρχει άλλος. 
Διατελεί μακάριος και τήν ζωήν λιπών.

ΣΓΜΜΙΚΤ.Α.

Π.Ιηθυσμός τής ύδρογείου σφαίρας.

Εις τδ τελευταϊον φυλλάδιον τών Γεωγραφιχωχ 
διαχοινύσεων, τοϋ έν Γόθα διάσημου γεωγράφου 
Πέτερμαν, άπαντώμεν στατιστικήν περί τοΰ πλη
θυσμού τής υδρογείου σφαίρας.

Κατά τήν στατιστικήν ταύτην οί κάτοικοι τής 
ύφηλίου σφαίρας άνέρχονται ώς έγγιστα εις 1,444, 
343,980 ώς έξής'
Ευρώπη..............................................312,498,480
’Ασία (μετά τών μεγ. μεσημ. νήσων) 836,1 06,000 
’Αφρική......................................... 205,210,500
’Αμερική......................................... 86,116,000
Αυστραλία καί Πολυνησία . . 4,413,000

Έφ’έκαστου τούτέστι τετραγωνικού μιλίου τής 
έπιφανείας τής γήινου σφαίρας κατοικοϋσι 500 
άνθρωποι.

θ'. Γερμανοί στατιστικοί ένασχολοΰνται προσέτι 
καί περί τοϋ πληθυσμού τών ίππων. Ό άριθμδς 
τών ίππων τών έν τή γηίνφ σφαίρα υπαρχόντων, 
μή συμπεριλαμβανομένων τών τής Κίνας καί Ια
πωνίας, αναβιβάζεται εις 58 περίπου εκατομμύρια.

Έκ τούτων εις τήν 'Ρωσσίαν ύπάρχουσιν 21, 
750,000' εις τάς Ηνωμένας Πολιτείας 9,504,000' 
εις τήν δημοκρατίαν τοΰ ’Αργεντινού 4 εκατομ
μύρια' εις τήνΓερμανίαν 3,352,000'εις τήν Γαλ
λίαν 3 έκατομμύρια' εις τδν Καναδάν 2,264,000' 
εις τήν Μεγάλην Βρεττανίαν 2,255,000' εις τήν 
Ουγγαρίαν, 2,179,000' εις τήν Αυστρίαν 1,367, 
000, κτλ.

Κατά τάς απαριθμήσεις ταύτας οί έν Τουρκία 
ίπποι άνέρχονται εις 1,100,000.

Φάρμαχοτ .Ιίσσης.
Άναγράφομεν ενταύθα έκ τοϋ βιβλίου Ιίί fflU- 

ne de Ωΐέοβ τού κ. Χελδράϊχ, χάριν περιέρ
γειας δτι οί μοναχοί τής μοτής Φανερωμένης έν 
τή νήσω ΣαλαμΙνι μεταχειρίζονται κατά τής λύσ- 
σης φάρμακον δπερ θεωροϋσιν άλάνθαστον. Τδ 
παρέχουσιν έσωτερικώς εις τούς δηχθέντας ύπδ 
λυσσώντος κυνδς άφοϋ έννοεΐται καυτηριάσωσι τήν 
πληγήν. Τδ φάρμακον τοϋτο εις κόνιν διδόμενου 
σύγκειται έκ τού φλοιού τής ρίζης φυτού τίνος τής 
τάξεως τών Άσκληπιαδών, κοινού έν ’Αττική καί 
έκ τών άπεξηραμένων σωμάτων είδους κανθαρίδων 
συγγενών πρδς τάς κανθαρίδας τών έκδορίων.

Kal-τά -.Ιοιπά.
Πόλεμος καταστρεπτικός ήγέρθη κατά τδ 1655, 

μεταξύ Σουηδίας καί Πολωνίας διότι ό βασιλεύς 
’Ιωάννης Καζιμίρος, γράφων πρδς τήν περιβόητον 
τής Σουηδίας Χριστίναν καί άπαριθμών τούς τί
τλους της, παρέλειψεν Sv κ.τ.λ. Ό απλοϊκός Καζι
μίρος είχε θέσει μόνον άιίο έπί τής έπιστολής, οί 
δέ" Σουηδοί τώ άφήρπασαν τδ τρίτον διά τής 
λόγχης.

’Αποτυχία άπροσύόχητος.
'Ο κ. X . . προγάστωρ ζυθοπώτης, έκτδς τής 

αξίας λόγου περιουσίας αυτού, ην κάτοχος καί μι- 
κράς τίνος χαριεστάτης υπηρέτριας.

Πρωίαν τινα καθικέτευσε τδν Κύριον αύτής ή 
χαριεστάτη μικρά δπως τή δανείση Sv φιορίνιον 
πρδς αγοράν τής τετράδος τών αριθμών ένδς λα
χείου 8, 17, 52, 90, έφ’ών αύτη άπδ τής νυ- 
κ'τδς έρέμβαζεν, ίδούσα αύτού; κατ’ δναρ. Ό Κύ
ριός της δεν άπέρριψε τήν πρότασίν της' τή έδά- 
νεισε τδ φιορίνιον.

Όλίγαι ήμεραι είχον παρέλθει καί κ. X . . 
μετά πολλής έκπλήξεως μανθάνει δτι οί ύπδ τής 
υπηρέτριας άγορασθέντες αριθμοί κερδίζουσι ση
μαντικήν ποσότητα χρημάτων. ’Επανέρχεται δθεν 
συγκεκινημένος οίκαδε, αλλά βλέπων τήν υπηρέ
τριαν του απαθή καί έν άγνοια δλως τής ευτυχίας 
της διατελούσαν, κρύπτει .άπ’ αύτής τδ πράγμα 

•καί σπεύδει νά τήν νυμφευθή.
Οί γάμοι έτελέσθησαν ήδη έν τή εκκλησία τής 

πόλεως * *
— Καί τδ γραμμάτων ; ήρώτησεν δ κ. X . . 

μετά προθυμίας, μόλις έξελθών τοϋ ναοΰ.
— Τδ γραμμάτων; ποιον γραμμάτων; άπήν- 

τησεν ή σύζυγος.
— Τδ γραμμάτων τοΰ λαχείου ! !
— Ά μπά! Είχον μετανοήσει τότε, καί διά 

τοϋ φιορινιού ήγόρασα Sv chignon.

Αέν άναφέρεται άν δ κ. X . . κατα τήν στιγ
μήν έκείνην έσκέπτετο περί διαζυγίου.

ΥΓΙΕΙΝΟ.

ΠροφυΛαχτιχά. μ ίσα των όόόντων.
Αον.— Καθάριζε καθ’ έκάστην, πρωί καί εσπέ

ρας, τούς δδόντας σου, παρατρίβων αύτού; μέ α
παλήν βούρτσαν βεβρεγμένην εις υδατώδες οδον- 
τόσμιγμα, ή έχουσαν όδοντότριμμα ξηρδν ή έκ- 
λειγματώδες, ΐνα έξαλειφθή ή άκαθαρσία, ήτις έ- 
σχηματίσθη κατά τδ διάστημα τής νυκτος ή τής 
ήμέρας.

Β'.— Πλύνε τδ στόμα σου μετά τδ φαγητόν.
Γ'.— Μή μεταχειρίζεσαι είμή ξυλίνας ή έκ 

πτερού οδοντογλυφίδας, άπόφευγε δε τας μεταλ- 
λίνας, χρυσάς, άργυράς κτλ.

Δ'.— Άπόφευγε τήν ζέστην καί τδ ψύχος, καί 
μάλιστα τήν αίφνιδίαν μετάβασιν άπδ τοϋ ένδς 
εις τδ άλλο.

Ε'.— Μή προσπαθής ποτέ νά συντρίψης σκλη
ρόν σώμα, οίον καρύδια κτλ. διά τών δδόντων, 
μήτε νά κόψης δι’ αύτών κλωστήν Λ

ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ ΓΜΣΕΙΣ.
Καταστροφή β.1α6ερών ζωϋφΐων. ,

Πρδς καταστροφήν τών βλαπτόντων τά δένδρα 
μυρμήκων καί άλλων ζωϋφίων, λάβε σαπουνων 
μαΰρον καί διάλυσέ το έντδς ύδατος τόσον, ώστε 
τδ ύδωρ νά μαυρίση- έπειτα βρέξε έντδς τοϋ υ
γρού τεμάχων πανίου, καί πλύνε δι’ αύτού τά 
βεβλαμμένα μέρη τοϋ δένδρου. Τά ζωύφια κατα
στρέφονται αμέσως. Πρεπει όμως να έκλέξης κα
λήν καί αιθρίαν ημέραν.

«Ι»1·Ι·ΛΙΙΛΙ ΜΙΓΛΙΙΛΙ.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ή Ευρωπαϊκή Τουρκία μετά τήν συνθήκην τού 
Βερολίνου ύπέστη μεγίστας άπωλείας άπδ 6,157 
τετραγωνικά [Χ.£λια ηλαττώΟη εις 3,86/, έκ δε 
10 εκατομμυρίων κατοίκων άπέμεινε μέ 6 /2 έ- 
κατομ. έκτδς τών άριθμών τούτων περιλαμβανό
μενης τής ’Ανατολικής 'Ρωμυλίας μετά 300 τε- 
τραγ. μιλίων καί 1 έκατομ, κατοίκων.

—Τουρκική τις έφημερίς υπολογιζουσα τους μέ-

1 'Εστία. 
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νοντας κατοίκους τής αυτοκρατορία; ευρίσκει αυ
τούς τή; μέν Ευρώπης συμποσουμένους είς 6,350, 
000 τών νήσων είς 150,000 τής ’Ασίας είς 14, 
250,000 και τής ’Αφρικής είς 2 000,000’ τδ δ- 
λον 23,750,000.

—'Η Θράκη δημοσιεύει κατ’ αύτάς έν έπιφυλ- 
λίδι μετάφρασιν τοϋ εσχάτως έν Παρισίοις έκδο- 
Οέντος νέου φυλλαδίου τοϋ Qlieux de Sailit- 
I lilaire. «Οί Ελληνικοί Σύλλογοι έν ’Ανατολή,καί 
Εύρώπη καί περί τής προόδου τών φιλολογικών 
σπουδών έν τή σημερινή Έλλάδι».

—Ό κ. ’Ελευθέριος θωμά αγγέλλει τήν έκδοσιν 
περιοδικού άπαξ τού μηνδς έκδιδομένου ύπδ τδ 
τδ όνομα «Βυζαντινόν Πανόραμα».

— Ό έν Άθήναις «'Ελληνικός διδασκαλικός 
Σύλλογος» ήρχισε τήν έκδοσιν περιοδικού, παιδα
γωγικού και φιλολογικού ύπδ τδ όνομα «Πλάτων» 
άπαξ τού μηνδς έκδιδομένου.

—Ό πανελληνίου άπολαύων τιμής Κ. Ζάππας 
έγνωστοποίησε πρδς τήν έν Άθήναις έπιτροπήν 
τών ’Ολυμπίων δτι άπεφάσισε νά δαπανά 1 2,000 
δρ. κατ’έτος, τδ μέν ίνα άποστέλλωνται είς Ευ
ρώπην τρεις νέοι ένιαυσίως πρδς έκμάθησιν τής 
γεωπονικής, τδ δέ ΐνα έκδίδωνται γεωργικά βι
βλία είς απλήν γλώσσαν πρδς διάδοσιν τών χρη
σίμων μεθόδων και γνώσεων, έπί τή βάσει προ
γράμματος δρισθησομένου ύπδάρμοδίας επιτροπής.

—Κατά τάςσημειώσεις τού υπουργείου τών Οί 
κονομικών ό αριθμός τών διαφόρων κτηνών έν Έλ
λάδι πλήν τών Ίονίων νήσων κατά τδ I 877 εΐ- 
χεν ώ; εξής: Πρόβατα 2,104,149’ αίγες 1,965, 
89 4’ βόες 5,886’ αγελάδες 48,520’ βούβαλοι 
346’ ίπποι 57,1 ΟΓ ήμίονοι 27,851’ όνοι 54, 
418’ χοίροι 42,862’ κάμηλοι 69.

—Κατά τδν ύπδ τής βουλής έπιψηφισθέντα 
προϋπολογισμόν τών έσόδων καί έξόδων τού Ελ
ληνικού κράτους διά τδ έτος 1879, τά έσοδα α
νέρχονται είς δρ. 45,808,440, τά δέ έξοδα είς 
δρ 60,078,760 καί 6)00.

—Οί έν Μασσαλία "Ελληνες ώργάνωσαν συνεισ 
φοράν, δπω; προσφέρωσιν είς τδν Κ. Βαδιγκτώνα 
ώς δείγμα εύγνωμοσύνης τήν προτομήν του έξ ελ
ληνικού μαρμάρου. Λέγεται δτι ή συνεισφορά ά- 
πέφερεν άχοι τούδε περί τάς δώδεκα χιλιάδα; 
φράγκων.

—Ή γαλλική κυβέρνησις παρήγγειλε τήν κα
τασκευήν άνδρίαντος καί δύο προτομών τού Θιέρς. 
'Ο άνδριάς σταθήσεται έν τφ μουσείω τών Βερσα- 
λιών, ή μία τώ; προτομών είς τδ Ίνστιτούτον, ή 
δ’ έτέρα έν τή γενετείρα πόλει τού Θιέρς.

—Έν ’Ιταλία συνεστήθησαν δύο Πανεπιστήμια 
Γυναικών, ών τδ Sv έν 'Ρώμη, τδ έτερον δέ έν 
Φλωρεντία.

—Έν τή νέα έκδόσει τού γαλλικού Λεζικοΰ τής 
’-Ικαάημίας ύπάρχουσι 2200 λέξεις, νύν τδ πρώ

τον είσαγόμεναι είς τήν γαλλικήν γλώσσαν’ κα- 
ταργούνται δέ 300.

—Έν τή μεγάλη Βρεττανία έκδίδονται σήμε
ρον 1885 εφημερίδες καί 818 περιοδικά ήτοι έν 
συνόλω 2703, ών 486 έφημερίδες καί 598 πε
ριοδικά έν Λονδίνω.

—Κατά τήν τελευταίαν άπαρίθμησιν, ό άριθ · 
μδς τών απόρων έν τή μεγαλουπόλει τού Λονδί
νου άνέρχεται είς 77,660.

—Ό βασιλεύς τή; Δαχομέης έθυσίασε πρδ δ- 
λίγων μηνών 500 ανθρώπους είς τδν Θεόν, κατά 
τδ παρ’ αύτφ έπικρατούν θρησκευτικόν έθιμον.

—Κατ’ αύτάς έν Πετρουπόλει ήρξατο ή έκδοσις 
Άφγανιστανορωσσικού λεξικού ύπδ τού καθηγητού 
Σταρτζέβσκην. Αί άφγανιστανικαί λέξεις είναι γε- 
γραμμέναι διά στοιχίον ^ωσσικών. Τδ όλον σύγ
γραμμα θά σύγκειται έξ 20 τοπογραφικών φύλ
λων, περιέχον και γραμματικήν τής Άφγανικής 
γλώσσης.

—Ή (ίωσσική κυβέρνησις έψήφισε χορηγίαν έξ 
60,000 ρουβλίων κατ’έτος πρδ; διδασκαλίαν τής 
^ωσσικής γλώσσης έν τοίς λυκείοις τής Σερβίας.

—Οί καθηγηταί τού πανεπιστημίου τής ’Οξ
φόρδης υπέβαλον άναφοράν, δι’ ής προτείνοντες 
διαφόρους βελτιώσεις τού παναρχαίου ιδρύματος 
ζητούσε σύν τοϊς άλλοις νά συστηθή έν Άθήναις 
αγγλική σχολή κατά τδ πρότυπον τής γαλλικής.

—Έκ τών μεσημβρινών πολιτειών τής Αμε
ρικής ή Αργεντινή Δημοκρατία έχει τά κάλλιστα 
σχολεία. Έκ 2 έκατομ. ψυχών φοιτώσιν είς τά 
δημοτικά σχολεία 117,000 μαθηταί’ οί διδά
σκαλοι λαμβάνουσι μισθόν 80 μέχρι 100 δολλα- 
ρίων κατά μήνα και μένουσιν ανενόχλητοι ένόσω 
είναι είς κατάστασιν νά διδάσκωσιν.

—Έν Φραγκοφορτίω άπεβίωσε κατ’αύτάς ύ- 
πεοεξηκοντούτης εις τών άρίς-ων δραματικών συγ
γραφέων καί μυθιστοριογράφων τής Γερμανίας ό 
Κάρολος Γούτσκωφ. Έκ τών δραμάτων του γνω
στότατου είναι δ «Ούριελ Άκόστας»’ έκ δέ τών 
μυθιστορημάτων του. « Οί ίππόται τού πνεύμα
τος». Κατά τά τελευταία έτη ή διάνοια τού Γούτ
σκωφ. εϊχεν έπισκοτισθή καί ύπδ ανιάτου κατε- 
χόμενος μελαγχολίας άπεπειράθη άπαξ και ν’ αύ- 
τοκτονήση.

—Εσχάτως γενομένης άπαριθμήσεως εύρέθη 
ότι έν Παρισίοις ύπάρχουσι 12,000 σφαιριστήρια,' 
1250 λεωφορεία, 8,000 ίδιωτικαί άμαξα ι, 1 0, 
000 άγοραΐαι και είκοσιπεντακισχίλιαι άμαξαι 
φορτηγαί.

ΙΙΡΟΣΩΙΙΙΚΟΧ TfiX EX ΕΛΛΑΔΙ ΓΓΜΧΑΣΙΩΧ 
KAI ΕΛΛΙΙΧ1Κ41Χ ΣΧΟΛΕΙθΧ.

Έκ τής «Έφημερίδος τών φιλομαθών» έρανι- 
ζόμεθα έν περιλείψει τήν άρτίως δημοσιευθεϊσαν 

έκθεσιν τού προσωπικού τών έν Έλλάδι γυμνασίων ' 
καί έλληνικών σχολείων.

Καί γυμνάσια μέν είσι τδν αριθμόν 22 μετά τού 
έν Άθήναις «Βαρβακείου Λυκείου» καί τής έν Κε
φαλληνία «Πετριτσείου σχολής»; ήτοι

1—3 έν Άθήναις Λ', Β', καί Γ', ών τδ μέν Α' 
καί Β' έχει προσωπικόν έξ 9 καθηγητών, έξ ών καί 
οίγυμνασιάρχαι Στυλιανός Κωνς-αντινίδης καί Άντ. 
I. Άντωνιάδης, τδ δέ Γ' έξ 7 καθηγητών, έν οϊς 
καί ό γυμνασιάρχης Κ. Γραμματικόπουλος.

4. Βαρβάκειον Λύκειον, άπαρτιζόμενον έκ 17 
καθηγητών μετά τού διευθυντού’Αθ. Παπαγεωργίου.

5. Πειραιώς (προσωπικόν 7 μετά γυμνασιάρχου 
I. Βορτσέλα).

6. Χαλκίδος (όμ. μετά τού γυμνασιάρχου Πολ. 
Σπανοπούλου).

7. Λαμίας, προσωπ. 6. μετά τού γυμνασιάρχυυ 
Γ. Ν. Τσερέπη.

8. Μεσολογγίου, δμ. μετά τού γυμνασιάρχου 
Π .Παπαιωάννου.

9. Πατρών, προσωπ. 7. μετά τού γυμνασιάρχου 
θ. ΙΙαπαλουκά.

1 0. Τριπόλεως, προσωπ. 6. μετά τού γυμνασι
άρχου Π. Γαλανοπούλου.

11. Σπάρτης, δμ. 6, μετά γυμνασιάρχ. Β Βοζίκη.
12. Καλαμών, προσωπικόν 7. μετά τού γυμνα

σιάρχου Π. Παπαναστασίου.
13. Ναυπλίου, προσωπικόν 6. μετά τού γυμνα

σιάρχου Ν. ΓΙετρή.
1 4. Κορίνθου, δμ. μετάγυμνασιάρχ. Π. Μοσχούτη.
15. Πύργου, δμ. μετά τοϋ γυμνασιάρ. Β. Γραβάρη.
16. Αίγιου, δμ. μετά γυμνασιάρχου Π. Κομνηνού.
17. Σύρου, δμ. μετά τού γυμν. J. Πανδούρη.
18. Κερκύρας, προσωπικόν 8. μετά τού γυμνα

σιάρχου Π. Τσαπάρα.
19. Λευκάδος, προσωπικόν 4. μετά τού γυμνα

σιάρχου Α. Παπαθαλασσινού.
20. Κεφαλληνίας, προσωπικόν 6, μετά τού γυ

μνασιάρχου Δ. Παπανικολάου.
21. Πετρίσειος σχολή Ληξουρίου, προσωπ. 5.
22. Ζακύνθου, προσωπικόν 6, μετά τού γυμνα

σιάρχου Ν. Κωνσταντοπούλου.
Σχολάρχαι δέ είναι τδν αριθμόν 76, έχοντα άνά 

7—2 διδασκάλους’
Έν Άθήναις 4, (άνά 6 μετά τών σχολαρχών), 

Βαρβακείου λυκείου Α' τμήμα (προσωπ. 7), Β' τμή
μα (5), Πειραιώς (3), Μεγάρων (3), θηβών (3), 
Λεβαδείας (3), Χαλκίδος (3), Καρύστου (3), Κύμης 
(3), Σκοπέλου (3), Μεσολογγίου (3), Ναυπάκτου 
(2), Αγρίνιου (3 , Βονίτσης (2), Καρπενησιού (3), 
Λαμίας (3),Άμφίσσης (3), Γαλαξειδίου (2), Ατα
λάντη; (3), Ναυπλίου (4), 'Αργους (3), Κορίνθου 
(δμ.), Τρικάλων (δμ.), Ύδρα; (δμ.), Πόρου (3), 
Σπετσών (2), Κρανηδίου (δμ.), Κυθήρων (3), Πα
τρών Α' (3), Πατρών Β' (δμ.), Αίγιου (δμ.), Πύρ

γου (δμ.), Καλαβρύτων (δμ.), Καλαμών (5), Μεσ
σήνης (3), Κορώνης (2), Πύλου (2), Κυπαρισσίας 
(2), Άνδριτσαίνης (3), Μελιγαλά (3), Θούριας (3), 
Τριπόλεως (6), Λεωνιδίου (2), 'Αστρου; (3), Δη- 
μητσάνης (3), Καρυταίνης (3), Λαγκαδίων (δμ), 
Βυτίνης (δμ.), Σινάνου (2), Σπάρτης (4), Μολάων
(2) , Γυθείου (3), Άρεοπόλεως (3), Σύρου Α' (3), 
Σύρου Β' (δμ.), Μυκόνου (3), Κέας (3), Μήλου (3),
(3) , Σίφνου (3), Τήνου (3),'Ανδρου (δμ.), Κορθίου
(2) , Νάξου (3), Θήρας (2), Κερκύρας (3), Λευκάδος
(3) , Πατρών (2), Αργοστολιού (3), Μακρυοτίκων 
(2), ’Ιθάκης (3), Ληξουρίου (3), Ζακύνθου (3).

Σχολεία δέ έλληνικά άριθμούνται τδ ολον 83.
Έχουσι δέ τά μέν άνά 1 διδάσκαλον (Κερατέας, 

Σαλαμΐνος, Μάνδρας, Άραχώβης, άγ. Άννης, 
Στενής, Λίμνης, Σκιάθου, Άλιβερίου, Αίτωλικοϋ, 
Πλατάνου, Κεφαλοβρύσου, Αστακού, Φουρνά, Κε- 
ρασόβου, Πρωσσού, Κρικέλου, Υπάτης, Νέας Μι- 
ζέλης, Άγά Σπερχιάδος, Αιδωρικίου Δαδίου, Μαρ
τίνου, Ζαχόλης, Άκράτας, Δίβρης Αεχανών, Γα- 
στούνης, Σωποτού, Λειβαρτζίου, Μαζέϊκα, Καρ- 
τέζης, Άγουλινίτσης, Λιγουδέστης, Καλτεζών, άγ. 
Πέτρου, Βυζικίου, Βαλτεσινίκου, Ζατούνης, Ίσαρι, 
Εύρυσθένων, Καστανέας, Λεβετσόβων, Κάμπου, 
Πλάτσας, Καρδαμ-ύλης, Κύττης, Κύθνου, Σερίφου, 
Φολεγάνδρου, ΙΙανόρμου, Γαυοίου, Πάρου, Ύρίας, 
Αμοργού, Καλλίστης, Οίας, Ίου, Καστελλάνων, 
άγ. Θεοδώρων, Μεσοβουνίου, Αίγιαλού, Σάμης, 
Δερβίς, Τσελεπή, Ήλιδος).

Είς ταΰτα προσθετέον καί τά ναυτικά σχολεία 
Αργοστολιού, Σύρου, Σπετσών, Ύδρας καί Γα- 
λαξειδίου.

Τά δέ άνά 2 (Κορωπίου, Αίγίνης, Σκύρου, Πο
ταμού, Κυθήρων, Τσερνίτσης, Έράνης, Γαργαλιά- 
νων, Λεβιδείου, Κοντοβαζαίνης, Στεμνίτσης, Βαμ- 
βακούς, Τραγαίας καί Πασσάδες).

Τά δέ άνά 3 (Ξηροχωρίου καί Κραβασσαρά).
Τδ όλον έν Έλλάδι γυμνάσια μέν 22 μετά κα

θηγητών καί διδασκάλων 153, σχολαρχεία 76 
μετά διδασκάλων 238, έλληνικά σχολεία 83 μετά 
διδασκάλων 100.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΧ.
1. Χ.Ιωρίς. Έκδίδοται κατά μήνα. Τόμος Α' 

'Ετος Α'. Τεύχος Α'. Μήν ’Ιανουάριος 1879. Έν. 
Κων/πόλει, έκ τού τυπογραφείου Α. Κορόμηλά, 
1879, 4ονσ.1—24. Περιεχόμενα: Τδ αίσθημα 
τού καλού.—Ελληνικός Μεσαίων.—Περί Φοίνικος. 
— 'II άεροπορία τού άεροστάτου «Ή πόλις τής 
Αύρηλίας».—'Ο διά μηχανισμού γάμος.—'Η Πα
ναγία τών Βλαχερνών ή τδ άγιασμα τών Βλαχερ
νών.— Μυθικαί δοξασίαι τού λαού: ό άγιος Διο
νύσιος καί ό οίνος. — Εκλείψεις κατά τδ έτος 
1 879. — Οικονομία. — Γνώμη Σινικού σοφού.—
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’Αλήθειαι. — 'II δοκοΰσα εύτυχία κα! -η αληθής 
ύπδ Σαπφοΰς Λεοντιάδος.— Σύμμικτα.— 'Υγιει
νή.— Πρακτικά! γνώσεις.—Φύρδην Μίγδην.

3. 'Ιστορία τοΰ 'Ρωσσο-Τονρχικοϋ πο.Ιέμου. 
Μετάφρασις έκ τοΰ Γαλλικού ύπδ Κ. Λουρέντζη. 
Μετ’ εικονογραφιών. Έκδίδοται κατά δεκαπενθη
μερίαν, άδείοι κα! έγκρίσει τοΰ Αύτοκρατορικοϋ 
'Υπουργείου τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως, κα! τή 
εύγενεΧ προστασία τού κυρίου Δ. 'Ρεβελάκη ύπδ 
'Ιππποκράτους Μαργαρίτη καί Κ. ’Αγορά. Τεΰχος 
Εζ. Έν Κων/πόλει, τύποις Κ. Πληθωνίδου, 1879, 
4ον, σ. 129—160.

4. Χρηστομάθεια τών δημοτικών σχο.Ιείων. 
Προπαίδεια επιστημονική. Τεύχος Α'. κα! άνα- 
γνωστικδν πρώτης περιόδου ύπδ Ίωάννου Δ. Άρι- 
στοκλέους. Νΰν τδ πρώτον έκδίδοται δαπάνη τοΰ 
συγγραφέως. Άδεία τοΰ 'Υπουργείου τής Δημοσίας 
Έκπαιδεύσεως. Έν Κωνστ/πόλει, 1878. Τύποις 
Βουτυρά κα! Σας. 8ον, σ. 174.

1ΙΜΕΡ0Λ0ΓΙ0Ν.
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ.

Έχων ήμ. 31. Ή ήμ. έχει ώρ. 10 κα! ή νΰξ ώρ. 14.
13 1 Δ. Ή περιτ. τοΰ Χρις·. και μν. Βασ. τοΟ μεγ. Α.
14 2 Τ. Σιλβέστρου Πάππα 'Ρώμης.
13 3 Τ. Μαλαχίου τοΟ Προφήτου.

Σ. τελ. τέτ. ώρ. 0. λ. 38. μ. μ.
16 4 II. 'II Σύν. τών 70 Άποστ. καί Θεοτοκ. τοΰ όσ.
17 5 II. θεοπ. κ. Θεών, τών μ. κ. Συγκλ. τής όσ. Ν.
18 6 Σ. Τά 4γ. θεοφάν. τοδ Κυρ. ήμών Ίησ. Χρ. Α.
19 7 Κ. ΊΙ Σύναξ. τοΰ Προδρ. καί Βαπτις·. Ίωάνν. Α.
20 8 Δ. Δομνίκης τή; όσ. καί Γεωργ. τοΰ Χοζεβίτου.
21 9 Τ. Πολυεύκτου μάρτυρος.
22 10 Τ. Γρηγ. έπισκ. Νύσσης καί Δομετ. Μελιτινή;.

Ν. Σ. ώρ. 1. λ. 47· μ. μ.
23 11 Π. Θεοδοσίου τοΰ Κοινοβιάρχου.
24 12 Π. Τατικνή; μάρτυρος.
23 13 Σ. Έρμύλου καί Στρατονίκου τών μαρτύρων.
26 14 Κ. Τών έν 'Ρα’ίθφ καί Σιν? άνευρεθ. Πατέρων.
27 13 Δ. Παύλου τοΰ Θηβ. καί Ίωάνν. τοΰ Καλυβίτου.
28 16 Τ. Ή προσκ. τής τιμία; άλύσεω; τοΰ Άπ. Πέτρ.
29 17 Τ. ’Αντωνίου τοδ Μεγάλου. Α.
30 18 Π. ΆΟανασ. καί Κυρίλ. πατριαρχ. Άλεξανδρ. Α.

Σ. Πρώτ. τέτ. ώρ. 1. λ. 41. μ. μ.
31 19 Π. Μακαρίου τοδ ΑΙγυπτ. καί Άρσεν. Κερκύρα;.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ.
1 20 Σ. Ευθυμίου τοδ Μεγάλου. Α.
2 21 Κ. Τοδ Τελών. καίΦαρισ. Μας. τ. όμ. κ. Νεοφ. μ.

Άρχεται τό Τριψδιον.
3 22 Δ. Τιμοθέου τοδ Άποστ. καί Άναστ. τοδ Πέρσου.
4 23 Τ. Κλήμ. Άγκύρας καί Άγαθαγγέλου Μάρτ.
3 24 Τ. Ξένη; τής Όσίας.
6 23 Π. Γρηγ. τοδ Θεολόγου έπ. Κ/πόλεως. Α.

ΙΙανσ. ώρ. 3. λ. 38. μ. μ.
7 26 Π. Ξενοφ. τοδ Όσ. καί τή; συνοδ. αύτοΰ.
8 27 Σ. Άνακομ. τοδ λειψ. Ίωάν. τοδ Χρυσός·. Α.
9 28 Κ. Τοΰ Ασώτου. Έφρα’ίμ τοδ Σύρ. τοδ 'Οσίου.

10 29 Δ. Άνακομ. τοδ λειψ. ’Ιγνατίου τοδ Θεοφόρου
11 30 Τ. Τών τριών Ιεραρχών. Α,
12 31 Τ. Κύρου και Ίωάν. τών θαυμ. Αναργύρων.

ΑΙΝΙΓΜΑ
Α'.

Έξ επτά στοιχείων μόνον σύγκειται τδ όνομά μου’ 
πλήν τδ πρώτον έάν θέλης νά ΐδής προτέρημά μου, 

άκουσον μέ προσοχήν.
Εις τήν θάλασσαν μ’ εύρίσκεις, κα! εις ποταμούς 

[συγχρόνως’ 
είμαι άψυχόν τι πράγμα, κα! δημιουργός συ μόνος, 

όστις μ’ έδωκες αρχήν.
Δύο πόδας εχω, φίλε, κα! πολλούς, άν θέλης, εχω, 
κα! τδ σώμά μου, βαδίζων, άεννάως καταβρέχω’ 

κα! ώς βέλος πτερωτόν,
άπδ Sv εις άλλο μέρος μετά σοΰ πετώ κα! φθάνω. 
Κήτος, φίλε μου, δέν είμαι, πλήν ’ςτά ύδατα έπάνω 

τρέχω ώς τι έρπετόν.
Άπδ τήν άρχήν μ’ άν θέλης μόνον τέσσαρα ς-οιχεΧα 
ν’άφαιρέσης, δέν μ’ εύρίσκεις εις άπάτητα πεδία’ 

κα! εις άνθος τρυφερόν 
μεταβάλλομαι ευκόλως,κ’είςτους κήπους τότε πλέον 
δύνασαι νά μ’ άπαντήσης μεταξύ πολλών άνθέων 

εΰωσμον κα! ζωηρόν.
Άν δέ καί τήν κορυφήν μου σύ θελήσης νά έγγίσης, 
τότε, τότε, καλέ φίλε, νά μέ ϊόης μέ Οελήσης. 

τήν άρχήν μου ουδέ νους 
δύναται ποτέ νά εύρη, έπ! όλων έγώ άρχω’ 
παντού δύνασαι νά μ’εύρης, επειδή παντού ύπάρχω, 

κα! εις γήν κ’ εις ουρανούς.

0 ΕΝ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ.

Πρόγραμμα τών κατά μήνα ’Ιανουάριον 
διδαχθησομένων μαθημάτων.

2. Τρίτη. Κ. Μακρής. —Περί γυναικείου γά
λακτος.

4. Πέμπτη. Θ. Άντωνιάδης.—Περί Συνταγμα
τικού πολιτεύματος.

9. Τρίτη. Δ. Σταματιάδης. — Περί έργασίας 
ήτοι περί μισθοδοσίας, άξίας τών 
πρδςζωάρκειαν άναγκαίων κα! περί 
τής κατας-άσεωςτών έργαιτκών τά
ξεων έν τή άρχαία 'Ελλάδι.

11. Πέμπτη. Θ. Άντωνιάδης τδ αυτό.
I 3. Σάββατον. Δ. Σταματιάδης τδ αυτό.
I 6. Τρίτη. Θ. Τάγης.— Πολίτικα! Οϊκονομίαι. 
18. Πέμπτη. Άθ. Δημητριάδης. —Φιλολογικά. 
20. Σάββατον.’θδ. Ίάλεμος. —Έρμηνεϊαι τοΰ η

γεμόνας τοΰ Μακιαβέλη.
23. Τρίτη. Άθ. Δημητριάδης. — Φιλολογικά. 
23. Πέμπτη. Όδ. Ίάλεμος. — Τδ αυτό.
27. Σάββατον. Θ. Τάγης.— Τό αυτό.
30. Τρίτη. Άθ. Δημητριάδης — Φιλολογικά.

Διευθυντή; ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ.


