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στορία τή; Θεσσαλονίκης ύπο Ν. Χ α λ ικιοπούλου καθηγητοΰ (συνέχεια). Περί
Σωμασκία; ύπ'ο Σπ. Μπαλάνου καΟηγΐτοΰ έν^τω ΈΟν. Πανεπιστήμια) («υνεχ ε ι α ) . —-Μ ελέτη έπί του παντός ή τοϋ
ανάρχου καί άτελευτήτου κόσμου ύπό
Ά ν δ ρ . Οίκονομοπούλου διδάκτορος τών
Μαθηματικών ’Επιστημών (συνέχεια)—
Ή ’Ολυμπία καί ό ’Ολύμπιος Ζευς οπό
Κ. Νεστορίδου καθηγητοΰ. - Πινδαρικαϊ
Μελέται ύπό Ν· Πετρή γυμνασιάρχου.—
Μνημεΐον του Βύρωνος.
Π οίη μα ύπό
Γ. Βρετοΰ. — Είς κρύφιος γάμος ^κωμω
δία είς πράξεις τρεις μεταφρασΟεΤσα εκ
τοΰ ’Ιταλικού ύπό Κ. Ν. Ταπού:ου

’Εάν ή έπο^ή τή ; εύκλεία; καί
τοΰ μεγαλείου παρηλθεν,έάν ή δ^ς
τής ρ.εγαλοπραγμοσύνης καί τών
κατορθωμάτων άπεσβέσθη καί εις
βκοτίαν άλυτον έβυθίσθημεν, τά
ονόματα τών τολμητιών καί μεγαλεπιβούλων άνδρών τής επο
χής έκείνης, δέν συνετάφισαν μετά
τ ή ; δόξη; τή ; πατρίδο; μα;, οΰδ’
έμαράνθησαν τ ή ; δάφνη; οΐ στέ
φανοι οΰ; έδρεψαν έν τ·7ΐ πάλγι
τοΰ μαρτυρίου καί τή ; άναστάσ:ω;. Μεταξύ τών ονομάτων τού
των, τοΰ πχτριωτισμοΰ καί τ·ή{
αύταπαρνήσεως υπάρχει και τό
ονομα
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΕΛΙΟΣ.

ειδοποιηςις .
'Η Διεύθυνσις τνί; έπί τοΰ περιο
δικού συγγράμματος τοΰ ήμδτερου Συλλόγου Επιτροπή; λαμβάνει
την τιυ.ήν νά είδοποιήσνι του; κ κ·
συνδρομητά; δτι διά τη ; έκδόσεω;
τοΰ επομένου φυλλαδίου 18ου συμπληρυϋτα,ι ό Δ'. τόμο; τοΰ Βύρωνο;, καί νά παρακαλέσν) του; μη
έπιθυμοΰντα; ές αΰτών νά οιατελέσωσι καί εί; το μέλλον τοιοΰτοι
νά ειδοποιήσωσιν αΰτήν εγγράφω;
προ; αποφυγήν τ?!ς δαπάνη; τών
ταχυδρομικών τελών καί τνί; άπωλεία; τών φυλλαδίων· τοΰτο δέ δι
ότι κατά τό παρελθόν έτο; πολλοί
δεχθέντε; τά πλεΐστα φυλλάδια,
έπεστρεψαν, οπω; άποφύγωσι την
γλίσχρον αύτών συνδρομήν, τά τελευταία, ου
δόλως ώναλογισθέντες δτι, ένεκα τ ή ; διαγω
γή; των -κύτη;, καί τόν Σ Αλογον άδίκω; καΥ
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κ α τ α '/ . κ ^ α ί-

Συμπληρουμένου τοΰ Δ', τόμου ή Διεύθυνσις
τοΰ περιοδικού τούτου θεωρεί καθήκον της δη
μοσία νά έκφράσνι τάς ευχαριστίας τ η ; ποός
του; άςιοτίμους εκείνους άνταποκριτάς αΰτή;,
οϊτινες μετά πολλή; άφιλοκεοδεία; έπροστάτευσαν τά συμφέροντα τη ;, μετά μεγάλου πρός
τοΰτο ζήλου έργασθέντε;, πρά; τούς λογίους
συντάκτας τοΰ περιοδικοΰ, οϊτινες μετά άπαραοειγματίστου προθυμίας άείποτε τήν συνέ
τρεξαν καί πρός τούς συνδρομητά; έκείνου; οΐ-
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τινε; διά τ ή ; προθύμου καταβολής τής συν
δρομής των τή παρεχωρησαν τά υλικά μέσα
πρό; ύπ^στήριξιν τοΰ περιοδικού.
’Εκφράζει δέ ή Διεύθυνσή τήν βαθεϊάν τ·ης
λ ύ π η ν πρός τούς συνδρομητά; εκείνους ΌΪτινες
ό έν άπέτισαν εΐσέτι τήν συνδρομήν των, καί
τοι πολλάκι; ύπό τοΰ κ. Ταμίου αυτή; προσκληθέντες ποό; τοΰτο, καί ειδοποιεί αύτού;
μετά λύπη; δτι, ούδόλω; λαμβάνουσα ύπ’ δψιν
τάς ύπ’ αύτών πρός αποφυγήν δικαίας οφει
λή;, προτεινομένα; προφάσεις θέλει καταφύγει
εί; τά νόμιμα μέσα διά νά έςαναγκασθώσι νά
καταΟέσωσιν είς τό ταμεϊον αύτής τήν οφειλομένην συνδρομήν τ ω ν .
(Έ κ τοΰ γραφείου τής Διευθύνσεως).

Ό τραγωδοποιό; τοΰ ΙΊαλαιολόγου, καί τοΰ Άνδρούτσου έγεννήθη έν Λευκά δ ι τ φ 1877, έκ
γ'ονέων συγκαταλεγομένων μετα
ξύ τών πρώτων τ ή ; Λευκάδο;
οίκων, έπί παιδεία καί πλούτφ.
Διδάσκαλοι τοΰ Ζαμπελίου κατά
τού; χρόνου; έκείνου; ύπ'ήοξαν ό
Μαυρομμάτη; ιερομόναχο;, ό Γε
ώργιο; Δενδρινό;, δ ές ’Άρτη;
Κεοντίση;, καί τελευταίο; ό Στεφανίτσης, δστι; υπήρξε και άνάδοχο; αύτοΰ.
Μετ’ οΰ πολύ δμως, τω 1804,
ένδακρυ; έχαιρέτα ό Ιωάννη; τήν
πατρικήν στέγην πλέων έπί τών
ΰί)άτων τή ; ωραία; Βενετία;, ό'>>· /
«
<
που ε,ητει ευρυτεραν πνευματι
κήν τροφήν έν τώ έκεΐ πανεπιστημι'ω τής Βονωνίας.Δυστυχώς,
ώ; έν τή αυτογραφία του λέγει, ή έπιστήμη
τής νομικής, ήν έξελέςατο δέν ύπ'ήρξε τό δνειρον τοΰ ποιητοΰ, διότι τά βλέμματά του
είχεν έστραμμένα πρό; τήν φιλοσοφίαν καί οντω;
μετά τήν άπόκτησιν τοΰ διπλώματο; τή ; νο
μική;, ευρισκόμενο; έν Π ίση ό καθηγητή; τ·ή;
φιλοσοφία; Φραγκίσκο; Σακκέτη; τώ προσέφερε τήν έδραν τής φιλοσοφίας έν τφ Λυκείω τή ;
Λούκας, ήν άπεπο·ήθη έπιθυμών, νά έπιστρέψν)
εί; τά πατρικόν έδαφος, δεχθείς μόνον τήν
έγραφήν αύτοΰ ώς μέλους τ ή ; έν Πίση ’Ακα
δημία;.
Ά λ λ ’ ή Ιταλία υπήρξε διά τόν Ζαμπέλιον
ή γή τή ; ποιήσεω;, ό βωμό; τών ονείρων, τό
πΰρ έστιάδος όπερ εΐσδύσαν είς τά σπλ.άγχνα
τοΰ νεανίου κατέκαυσεν τ ά ένυπάρχοντα έκεΐ
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σπέρματα της ζωογόνου ευφυΐας. Έ κεΐ 6 Ζαμ
Τήν κατωτέρω έπίτομεν βιογραφίαν τοΰ Φρεπέλιος σιίνεόεθτϊ φιλικώς μετά τοΰ ποιητοΰ τώ.ν δερίκου Cuvier, έκοινοποίησεν ήμΐν πρός δημοΜνημάτων Φωσκόλου, μετά τοΰ ποιητοΰ Μάντη σίευσιν ό Κύριος Γ. Κ. Τυπάλδος, μέλος επίτι
καί μετά τόσων άλλων σοφών της εποχής εκεί μον τοΰ ήμετέρου Συλλόγου.
νης. Μόνον εις’ μόχλος έλειπε τέλος, μια ισχυρά
Ο ΦΡΕΔΕΡΙΚΟΣ CUVIER
δόνησις, ί!να ό Ζαμπέλιος άνέλθ'/) είς τον κό
σμον της ίδανικότητος καί της ποιήσεως. Κκί
’Μέθοδος άρίστη εισαγωγής είς τάς έπιστήό μόχλος υπήρξε δι’ αΰτόν ό ιδιότροπος Ά λ μας εΐναι ή ίστορ'α αΰτών, ή δέ βιογραφία
φιέρης, καί ή δόνισις ή τραγωδία αΰτοΰ δ
εΐναι μία. τών μάλλον επαγωγών μορφών τής
Τιμολέων.
ιστορίας. Ή βιογραφία έκτολίσσει τάς έννοιας
’Ή δη ομως ήλθεν ή ώρα, καθ’ ην ή 'Ελλάς
τάς άποτελοΰσας τήν έπιστήμην, συνάμα δέ
είχεν άνυψο'ισει τήν κεφαλήν καί έβρυχάτο ώς
παρουσιάζει τήν εικόνα τών καλλιεργούντων
λέων, ύποθάλπουσα είς τά σπλάχνα της τό
αΰτάς. Τοιαύτην τινά εικόνα, ή μάλλον σκια
ζωογόνον της έλευθερίας πΰρ, τήν δάδα τής
γραφίαν τοΰ Φρεδερίκου Cuvier παρουσιάζομεν
εθνικής άναστάσεως. Δοΰλος τετρακόσια έτη,
ένταΰθα.
ά'πατρις καί άστεγος ό Έ λλην τοΰ φωτός /.αί
Ο Φρεδερΐκος Cuvier ήτο άδελφός τοΰ με
τοΰ πατριωτισμού ύπέστη βασάνους, καί πληγάλου Γεωργίου Cuvier. Τό έργον αΰτοΰ έν τή
γάς, αΐτινες έβύθισαν ύπό τά χώ ματα της δου
επιστήμη έγένετο ήττον μεγαλοφυές καί μεγαλείας τόσα σπέρματα ανδρείων γόνων, τόσον
λεπ/,βολον ούτως είπεΐν ή το τοΰ άδελ^φοΰ αΰ
λαμπρόν μεγαλεΐον.
τοΰ, πλήν οΰχ ήττον χρήσιμον.
Τό όνειρον τής Φ ιλικής’Εταιρίας εΐχεν αλη
Ο,τι χαρακτηρίζει πρό παντός άλλου τόν
θεύσει τέλος, καί μεταξύ τών μελών αΰτής,
σοφόν τοΰτον άνδρα είναι ή άκρα μετριοφρο
άτινα διεσπάρασαν οπού γη 'Ελληνική κηρύτσύνη, ή πλήρης ελλειψις φιλοδοξίας. "Αριστα
τοντα τήν Άνάστασιν τής 'Ελλάδος,ήτο καί ό
ών συγκεκροτημένος καί εΰφυέστατος, έσημείΖαμπέλιος. Είναι μακρά καί υπερήφανος ή
ωνε συνεχώς παρατηρήσεις πολυτίμους άφορώιστορία τοΰ Ζαμπελίου έν τοΐς χρόνοις εκείνοι;
σας
ώς επί τό πλεΐστον εις τήν ζωολογίαν,
καί άδυνατοΰμεν, έν τώ στένφ τούτφ,χώρφ νά
επλουτιίε δε δι αυτών τά συγγράμματα άλ
τήν έκτυλίζωμεν. ΓΙόσην τόλμην, πόσον ενθου
λων καί κυρίως τά τοΰ ένδοξου άδελφοΰ του.
σιασμόν, πόσην αΰταπάρνησιν, πόσα δάκρυα,
IΙλην αί πλεΐσται τών παρατηρήσεων του ή 
δέν κατέπεσον είς τόν βωμόν της έλευθερίας
θελον απωλεσθή, έάν δέν συνέλεγε καί έδη!Λοκαί τνίς πατρίδος. Άποκαλυφθώμεν πρό τοΰ
σιευεν αυτας ό επιστήθιος αΰτοΰ φίλος καί α
άνδρός τούτου οστις έν τνί μάχν) έφερε τά όπλα,
γαπητός μαθητής Flourens έν πονχματι έπιέν τνί είρήν-/) έτραγωδοποίει διά τής γραφίδος
γραφομενω : Σ υ ν ο ψ ι ς ά ν α λ υ τ ι κ ή τ ώ ν
τοΰς στρατηγούς του. Κρύφα συνεδρίασαν εν
τνί οίκίςε αΰτοΰ ό Βλαχάβας, ό Κατσαντώνης π α ρ α τ η ρ ή σ ε ω ν τ ο ΰ Φ . Ο ι ι ν ϊ β Γ π ε ρ ί
τ ο ΰ ε ν σ τ ί κ τ ο υ κ α ί π ε ρ ί τ ή ς δ ι ακαί οί άλλοι. Κρύφα διήλθε πρηνής έντός λέμ
βου μεταβαίνων είς τοΰς αναμένοντας επανα ν ο ί α ς τ ώ ν ζ ώ ω ν (Resume analytique des
observations de F Cuvier sur 1 instinct et
στάτες τής ’Ηπείρου. Καί ήμεΐς είς αυτόν
Γ intelligence des animaux).
οφείλομεν διάπυρον εΰγνωμοσύνην, διότι ό πο
Ό Φ. Cuvier έγεννήθη έν Montbeliard τήν
λεμιστής υπήρξε καί ό πρώτος δστις συνέλαβε
28 Ιουνίου1773. Ητο έπομένως νεώτεροςκατά
τήν ιδέαν τοΰ εθνικού θεάτρου, ό πρώτος συγτεσσαρα ετη τοΰ άδελφοΰ του, μεθ’ οΰ τό πλεΐ
γράψ ς τραγωδίαν έθνικήν.
στον συνανετράφη. Τώ 1800 ό Γεώργιος Cu
Τέλος δμως έβδομηκοντούτης τήν ήλικίαν
vier, ήδη ένδοξο; γενόμενος διά τών πρώτων
άπέθανε τνί 15 Μαίου τοΰ έτους 1857, άφήσας
μεγάλων αυτοΰ έργων, έκάλεσεν αΰτόν ε:’ς Παδύο αθάνατα τής ζωής του ίχνη τάς τραγω
ρισίους. ’Αδύνατον ήτο βέβαια είς άνδρα νοήδίας *), καί τοΰ πατριωτισμού του τ ά έργα.
μονα καί λόγιον νά ζή συνεχώς πλησίον τοιού
του άνδρός έν άδελφικ?) οίκειότητι, χωρίς νά
Ν . ΙΓΓΛΕΣΗΣ.
συμμερισθή τάς κλ'.σεις έκείνου καί χωρίς νά
1)
Εκτός τών άλλων έργων καί ποιημάτων συνε- δεχθή τήν επιρροήν τής ίσχυράς μεγαλοφυίας
του. Καί τφ οντι παρά τοΰ Γ. Cuvier λαβών
γραψε 12 έθνικάς τραγωδίας.
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ΠΡΟΣΩΠΑ.
ΡΟΑΟΑΨΟΣ πατήρ της
Κ Α Ρ Ο Λ ΙΝ Α Σ ,
ΙΟ ΥΛΙΑ , κρυφή σύζυγος τοΰ
ΡΟΒΕΡΤΟΥ.
ΕΡΡΙΚΟ Σ, εραστής της Καρολίνας
ΓΟΥΑΙΕΛΜΟΣ, μνηστήρ της Καρολίνας.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ, γέρων ύπηρέτης

Ή σκηνή

ύποτίθεται

είς

’Ιταλίαν.

Γ1ΡΑΞΙΣ ΠΡΩΤΙΙ
ΣΚ Η Ν Η Α '.

καθαρίζων το δωμάτιονκαί ΙΟΥΛΙΑ
ΙΟΥΛ. (εισέρχεται μέ προσοχήν) ’Αντώνιε ;

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΝΤ. Καλώ; έσηκώθητε, κυρία Ιουλία.
ΙΟΥΛ. Ό οικοδεσπότης ;
ΑΝΤ. Κοιμάται άκόμη.
ΙΟΥΛ. Καί ό γραφεΰς δέν ήλθεν άκόμη ;
ΑΝΤ. Οχι κυρία, μάλιστα άποοώ διά τοΰ
το. έπειδή ό κύριος 'Ροβέρτος κατά τήν ώοαν
ταύτην εΰρίσκεται πάντοτε είς τήν θέσιν του.
ΙΟΥΛ. Χθες τά εσπέρας, άναχωρών, ήσθάνετο ίσως κακοδιάθετος ;
ΑΝΤ. Α π’ έναντίας, άνεχώρησεν εΰθυμος,
εΰχαριστημένος καί θά έλεγον σχεδόν πλέον
τρελλός άπό τό σύνηθες.
ΙΟΥΛ. Πτωχέ νέε ! έχει άληθώς αιτίαν νά
ήναι εΰθυμος, ζών έκ τοΰ εύτελοΰς μισθοΰ, δν
αυτός ό φιλάργυρος τώ παραχωρεί πρός άμοιβήν τών τόσων κόπων του.
ΑΝΤ. Διάβολε ! ’Αγαπάτε τάν κύριον 'Ρο
δόλφον ;
ΙΟΓΛ. Τόσον δσον πρέπει ν’ άγαπά τις ίνα
χαμερπή τοκογλύφον, ένα άσπλαγχνον πατέ
ρα, άπάνθρωπον, δστις μή εΰχαριστούμενος είς
τ ά πλούτη του, άτινα άπέκτησε διά τών δο• λίων πράξ*ών του, προσπαθεί νά πλουτίσν) πε
ρισσότερον, ΰπανδρεύων τήν μονογενή θυγατέ
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τήν νύξιν, έπεχείρισεν ό Φ. Cuvier καί έξέδω” 1
κε σειράν έργων άξιολόγων, οία είσίν αί διατριβαί καί τά υπομνήματα αΰτοΰ -περί έ ν 
στικτου,
περί κ ο ι ν ω ν ι κ ό τ η τ ο ί
καί περί έ ξ η μ ε ρ ώ σ ε ω ς τών ζώων, καί ή
μεγάλη αΰτοΰ Φ υ σ ι κ ή ι σ τ ο ρ ί α τ ώ ν
μ α σ τ ο φ ό ρ ω ν ζ ώ ω ν (Histoire naturelle
des mammif0res). To τελευταΐον τοΰτο έργον
εΐναι προϊόν τής μακρά; έν τώ βοτανικώ κήπφ
τών Παρισίων έργασίας του. Τώ 1804 εΐχε
διωρισθή διευθυντής τοΰ κήπου έκείνου, δπου
τρέφονται δλων σχεδόν τών ειδών ζώα. Έ κ εΐ
δέ ήργάσθη έπί τριακονταετίαν σπουδάσας έκ
τοΰ σύνεγγυς τά ήθη τών ζώων. Γενόμενος τφ
1810 έπιθεωρητής τής ’Ακαδημίας τών Πα
ρισίων. καί τώ 1831 γενικός έπιθεωρητής, ό
Φ. Cuvier ήρεύνησε μετά προσοχής τάς μεθό
δους, οι ών εΰχερέστερον ήδύνατο νά είσαχθίί
καί νά προκόψ·/ι ή σπουδή τών φυσικο'ι'στορικών επιστημών. Τάς ιδέας αΰτοΰ έπί τοΰ ποοκειμένου έςεθηκεν έν ίδίφ συγγράμματι άςιοσπουοάστφ μάλιστα παρ ήμΐν, δπου αί σπουδαί μικράν έχουσι πρός τάς τής φύσεως έπιστήμας τάσιν. ’Απέδειξε δέ, δτι ή μελέτη τών
φυσικοϊστορικών έπιστημών δύναται ν’ άρχίσν)
άπό τής παιδικής ήληκίας, ήτις κέκτηται είς
άνώτατον βαθμόν τήν περιέργειαν, τήν βάσιν
ταύτην πάσης έπιστημονικής έργασίας. Στρε
βλή καί σχολαστική μέθοδος σπουδών παρ’
έλλησι διαστοέφει τήν φυσικ/ν ταύτην κλίσιν,
καί άπομακρύνει τον νοΰν αΰτών άπο τής αλη
θούς έπιστη ;.ονικής περιεργείας καί άπό τών
ορθών έπιστημονικών μεθόδων.
Ό Φ. Cuvier έθαύμαζε τόν ένδοξον αΰτοΰ
αδελφόν μέχρι λατρείας. Δι’ έκεΐνον έζη, καί
δι έκεΐνον έγένετο φυσιοδίφης, αΰτάς δέ ήθελε
νά μένγ) έν άφανεία. Ή μ ε τ ρ ι ο φ ρ ο σ ύ ν η του εΐχε
ιδιαιτέραν τινά χάριν. Παρατηρτ,τέον δ’ δτι ή
άληθής επιστημονική άξία είναι πάντοτε μετριόφοων, διά τόν άπλούστατον λόγον, δτι ό
ειλικρινής πρός τήν έπιστημονικήν άλήθειαν
έρως καί ή πεοιφιλαυτία είσί δύο αισθήματα
άκρως άντίθετα καί δλως άσυμβιβαστα έν τ·?ϊ
ιδία ψυχή.
Τόν Δεκέμβριον τοΰ 1837 διωρίσθη Καθη
γητής τοΰ Φυσικοϊστορικοΰ Μουσείου καί ολί
γους μήνας ύστερον άπεβίι·»σεν αίφνηδίως, έξ
έτη μετά τάν θάνατον τοΰ άδελφοΰ του, δν
μέχρι τελευταίας πνοής άποκλειστικώς ύπερηγάπησεν. ’Εξέπνευσεν άφοΰ έπρόφερε τούς τε

ρα του μεθ’ ένός όμοιου του άνοήτου καί χα μερποΰς γέροντας.
ΑΝΤ. Προς Θεοΰ, νά μή σάς άκούσν).
ΙΟΥΛ. Καί άν μέ ήκουε, τί κακόν θά μοί
συνέβαινε ;
ΑΝΤ. Μά τόν Βάκχον ! Τίς είξεύρει τί θά
έγραφεν είς τόν θεΐόν σας, καί κατά τήν επά
νοδόν του θά σάς έπέπληττε καί έτιμωρει.
ΙΟΥΛ. ’Α ν τ ώ ν ιε , σΰ γ ν ω ρ ίζ ε ις τ ά ν θεΐόν μου·
δέν ά ρ ν ο ΰ μ α ι δ τ ι εΐναι ο λ ίγ ο ν π α ρ ά ξ ε ν ο ς , οξύ
θυμος και αΰστηοός, ά λ λ ’ ή καρδία τ ο υ είναι
καλή· με άγαπά τρυφερώς, δ π ω ς μοί τό άποδεικνύη, καί δταν τώ εί’πω— ’Αγαπητέ θείε,
έγώ δέν δύναμαι π λ έ ο ν νά ζήσω είς τήν οι
κίαν τ α ύ τη ν ό κύριος 'Ροδόλφος μέ μ ετα χει
ρίζεται χειρότερον μιάς υπηρέτριας, σάς παρα
καλώ νά μοί εϋρητε μίαν ά λ λ η ν .................καί
έκεΐ, δύο μορφασμοί, εν φίλημα, καί τότε θά
ίδώμεν τίς θά μείνγ) μέ τό στόμα άνοικτόν.
ΑΝΤ. Είμαι βέβαιος δτι θά νικήσητε . . . .
Έ π ί τέλους τίς θά ήδύνατο ν’ άντισταθή είς
τοΰς μορφασμούς σας ; Α λλά διατί δέν έλάβατε πρότερον μίαν τοιαύτην άπόφασιν ;
ΙΟΥΛ. Διά τήν αγάπην ήτις μέ συνδέει μέ
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λευταίους τούτους λόγους. « Επιγράψατε επί
τοΰ τάφου μου. Φρεδερΐκος Cuvier,
άδ ε7. φός τοΰ Γεωργίου Cuvier.»
Ό Φ. Cuvier άφήκεν υίόν, διάδοχον άξιον
τοϋ ενδόξου ονόματος.
ν\ΛΛΛΛΑΛΛ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΰπό
ΤΛΦΕΛΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΛΑΙΟΝ Γ'.
Κάτοικοι

τής πόΛιως·

(Συνέχεια lot άριθ. 15)

Ό Κορνήλιος λοιπόν Βύηος έν σελ. 62 καί
65 τοΰ υπομνήματος άποδίδει έτος νεώτερον
είς τό μαρτύριον τοΰ 'Αγ. Δημητρίου. Διότι όέν
δύναται ό-θώς νά παραδεχθή τις τόνΜαξιμιανόν,τόν έπωνομαζόμενον 'Ηράκλειον,ου τίνος άρ
χοντος τό μέρος τών πράξεων τοΰ Αγ. Δημη
τρίου άναφέ:ει τάν Αγ·.ον Δημήτριον παθόντ α 6). Οί Γότθοι δηλ. καί Σαρμάται (Σκυθαι)
ώς αί πράξεις δηλοΰν} οΰδέποτε ενικήθησαν
άπ’ έκείνου τοΰ αΰτοκράτορος, άλλ ύπά Μα•ιμιανοΰ τού Γα/ερίου 7;, δστις έν τώ Ιλλυοικώ ώς Αΰγουστος ήρξεν τό έτος 305— 311
πρίν δε δηλ. έν έσει 2 9 2 — 305, ώς Καίσαρ
τοΰ Αΰγούστου Διοκλητιανοΰ. Ό Βύηος δμως
παραδέχεται, δτι ό 'Αγ. Δημήτριος δέν έπαθεν πρό τοΰ έτους 306 μ.άλιστα <)έ ϊσως εν
αύτώ τώ ετει. 'Π εορτή τοΰ μαρτυρίου εΐτε
τοΰ πάθους έν άμφοτέραις τή άνατολ. τουτεστι τή δυτική έκκλησία όμολογεΐται, οτι δεν
είναι ή αΰτή· τήνόγδόην ήμέραν τοΰ Οκτωβρ.
έχει καί τό άρχαΐον καί τά νέον μαρτυρολόγίον
τών Ρωααίων. Κοονηλ. Βυ. π. χωρ. σ. 65 6 6 ,
Τσΰ αΰτοΰ μηνάς ή άνατολ. Εκκλησία εχει
τήν 23. 'Ορθότερος είναι ό λογισμός τής Ελ6) ”Β « ’Ανώνυμον καί Συμεώνα τ'ον μεταφραστήν έν
' Α γ . τήν 8 8βρ. π. χω ρ. σ 90 , 96 τόν
αξιμιανόν απλώς έχει ό ανώνυμος ’Αναστασίου Βιβλιοθηκά
ριου (Π,,αξ· ‘Αγ. π χωρ. σ. 88. 'Ωσαύτως b Φώτιος
έν βιβλιοθήκη κώδηξ. 2 5 5 . (σελ. 46 9 έκδ. Βεκκερ.)
7) 'Ο Φώτιος έν 'Ιστορ. 7 2 3 0 μετά ταΰτα διάτω ν
αύτών ηγεμόνων (Αιοκλητιανοΰ καί Γαλερίου) γενναίως ήγωνίσατο έναντίον τών Κάρπων και Βαστκρνών· Τούς Σαρμάτας έπειτα ένίκησαν- ό 'Ηράκλειος
πρός τα ΰτα τά γενών δέν έπολέμησεν. Πρόσθες έκλογήν
τοΰ αυγγρα-ρεως περί Κωνσταντ. Χλωροΰ, άνα·ρερόμενα εις τήν ψήφον Ά μ μ ι α ν ο ΰ Μαρκελλίνου (έ’κδ.
cznert. σ. M3.

Π ραξ.
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λνινι-ής Έκκλησίας, ής ό Ά γ ιο ς Δημήτριος
πολίτης είναι· παραβ.Άνων.Πρ.άγ.έν Πρ.χωρ.
Ξ. 138 (είναι οΰτος συγγραφεΰς τοΰ 7 αίώ
νος), έπειτα έκ τής νεαράς Κομνηνοΰ αΰτο
κράτορος «περί άργιών»· έν ετει 1166 έκδοθείσης καί πολλάκις μετατυπωθείσης. Τήν αυ
τήν ήμέραν ή Οΰγγρική Έτκλησία, ήτοι ή
Ρωμανο-καθολικήέορτάζει'Κορνηλ. Βυ. Π. χωρ.
Σ. 85) έκ τοΰ γείτονος Σιρμίου, δπου άρχαιοτάτη ήτο ή εορτή τοΰ Αγίου, ταύτην νομί
ζομεν τήν λατρείαν λαβοΰσα.
Πότε ό "Αγιος Δημήτριος πρό τών άλλων
άγιων έν ττΐ πατρίδι του είτα έν τω άνατολικώ Βασίλεΐω ήρχισε νά λατρεύηται μετ όλί
γον θά έκθέσωμεν· νΰν περί τής αξίας αυτοΰ
είς τήν ήμετέραν θρησκείαν, ήτις μεγάλη νο
μίζομεν υπήρςεν, άκριβέστερον θα άναφέρωμεν.
Ό άνώνυμος λέγει, δτι κατήγετο έκ συγκλη
τικής οίκογενείας έν Πρ. Ά γ . π . χωρ. Σ. 90 καί
προσθέτει, δτι άφ' οΰ πρώτον όπηρετησεν ως
ΰπογραφεΰς, καί τής Ελλάδος επειτα ανθύπα
τος έγένετο καί ύπατικά παράσημα παρα τοΰ
αΰτοκράτορος Μαξιμιανοΰ έλαβεν *).(ακολουθεί)
w w w w >

ΥΓΙΕΙΝΗ
ΣΩΜΑΣΚΙΑΙ

ί . Διάφορα άλματα, ήτοι κάθετον καθ
ΰψος ή κατά βάθος* οριζόντιον μετα ή ανευ
μονοβόλου επί τών χειρών. Αί χεΐρές εισιν ελεύθεραι ή καί φέρουσι βάρη.
Γον.

Α σ κ ή σ ε ις γ ε ν ικ ώ τ ερ α ι.

Πάλη, πυγμή, σφαίρισμα, νήξις, άνοδος έπί
τών ιστών, έξακόντησις δίσκου, ακοντίου,
σφαιρών κτλ. κτλ.
Περαίνοντες ένταΰθα τά περί τών διαφόρων
γυμναστικών άσκήσεων, παρατηροΰμεν, ότι
αΰταί είσιν ιδίως ωφέλιμοι έφ’ δσον ασκείται
ολόκληρον τό μυϊκόν σύστημα, τοϋτέστιν εφ
δσον αί διά τών άσκήσεων αΰτών έκτελουμεναι κινήσεις είσί λίαν ποικίλαι έστω νά μεταδίδωνται καί είς τούς έλαχίστους, καί είς
τοΰς μάλλον αδρανείς κατά φύσιν μΰς. Ουχ
ήττον δμως μεγίστην έχουσι τήν ωφελεί αν καί
αί είδικαί άσκήσεις, καθόσον δΓ αΰτών αντι
σταθμίζονται τά έκ τών πλημμελών στάσεων
τοΰ σώυ.ατος ή τά έκ τών ενεκα έπιτηδευμάτων τινών, ομοιομορφων πάντοτε κινήσεων με
ρών τινών μόνον τοΰ σώματος έλαττώματα.
Αί σωμασκίαι αΰταί έπαυξένουσι τήν δεξιότη
τα, τήν εΰκινησίαν, τό θάρρος καθιστώσι τον
άνθρωπον έτοιμότερον είς τους κίνδυνους, τας
κινήσεις άσφαλεστέοας θαρραλεωτέρας κτλ.
κτλ. κτλ.

ΜΕΤΑΔΙΛΟΜΕΝΑΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ.

III ‘Υγιεινά παραγγέλματα.

ύπό

1ον. ΓενιχαΙ προφυ.ΙΛζϊΐς χχτά τάς

ΣΠΥΡΙΑΩΝΟΣ

Μ ΠΑΛΑΝΟΥ

(καθηγητοΰ έν τω Έθνικώ Πανεπιστήμια).)
Βον.
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Άτκησεΐί τών κοιλιακών άκρων.

α!. Διάφοροι θέσει; τών ποδών, καί διάφο
ροι τρόποι βαδίσματος. Σύγχρονοι έ;ελιγμοί,
διευθυεόμενοι ύπό μουσικού ρυθμού.
β'. Διάφορα ύποπηδήματα έπί τφ τόπφ
έκτελούμενα.
γ'. Διάφοροι ορχήσεις.
δ'. Δρόμος έπί έδάφους οριζοντίου, άνιόντος
ή κατιόντος, ομαλού ή άνωμάλου. στερεού ή
μαλακού. Οί δρομείς είσιν έλεύθεροι ή φέρουσι
βάρος είς τάς χεΐρας, τοΰς ώμους ή τά; ώμοπλάτας.

όιαγόροΐ’ς άσχήσεις.
Δέον νά έκλέγωμεν μέρη καταλλήλως δ ι α 
τεθειμένα, εΰάερα, σκιαζόμενα έν ώρα θέρους,
καί προφυλασσόμενα έν ώρα θέρους, καί προ
©υλασσόμενα έν ώρα χειμώνος απο τών αστασιών τοΰ καιρού εννοουμενου, ότι πρεπει
πάντοτε νά έπικραττΐ αυτοσε ακρα καθαριοτης.
Τό έδαοος δέον νά ηναι άμμόστρωτον κατά
τά ιχάλλον κ α ί ήττον κατά τό είδος τής άσκήσεα;. Εί δέ ή άσκησις γίνετα: έν κεκλεισμένφ
χώρφ, άνάγκη νά λαμβάνωμεν τότε άπάσας
τάς καταλήλονς υγιεινά; προφυλάξεις έν

2)
Είς δύω κύνας έδίθησαν άφθονοι τροφαί^ αεθ’^ο
τόν μέν ήνάγκασαν νά τρέξη, τόν δ’ έτερον έγκατά^
λειψ'αν έν ήσ υ χία . Άποκτείναντες δέ άμφοτέρους μετά
8)
Αί όπτασίαι τοΰ αγίου δέν φερουσι άλλα τινά τό άνω χρονικόν διάστημα, εύρον ^είς μέν τόν πρώ
τον τάς τοοφάς μεταβάσας έν τοΐς έντέροις μέ ατελή
επιφανή,σημεία συχναί ούσαι εν ταΐς πράςεσι. Λιοτι
ολως έπεξεογασίαν, είς δε τόν δεότερον αί τροφαί εύπεριβεβλημένος χλαμύδα, ώς άνή^ ύπατικός, έπίσης δέ
ρίθησαν διαμ,ένουσαι εισετι εν τω στομα^ω κχι *^υκαί τής στρατιωτικής κάτοχ_ος, τήν πόλιν πιστεύεται
ΐλοποιούμενχι ύπο του γαστρικού ρευοτου.
πεοιιππεύειν.

ΑΝΤ. 'Όπως θέλετε. Μάλιστα Οά έλθω νά ρός . . . . έπράξαμεν τό κακόν καί είναι δί
τήν καλήν Καρολίνα* θά έκλαιεν ή καρδία μου 11
σάς
ειδοποιήσω άν τυχόν ό κύριος μου ερχεται καιον νά έξιλεωθώμεν αυτοΰ.
νά τήν έγκαταλείψω μόνην χωρίς καμμίαν παΡΟΒ. Πώς ;
πρός
τό μέρος τοΰτο. (άναχωρεΐ)
ρηγορίαν είς τάς χεΐρας τοΰ χαμερποΰς πα
ΙΟΥΛ. Νομίζεις διά τίποτε, ο,τι διέθεσα
|
ΙΟΥΛ.
Τί
καλός
άνθρωπος
!
Ά
λ
λ
ά
καλά
τό
τρός της.
τό
κ α τ’ έμέ, χο>ρίς νά ειδοποιήσω τον μονον
ειπεν· έδώ εί'μεθα δλοι καλά πλήν τοΰ οικοδε
1 ΑΝΤ. Τώρα δπου αύτη υπανδρεύεται θά παύ
μου
συγγενή, τάν εΰεργέτην μου ;
σπότου, δστι; είναι ό μετημφιεσμένος δαίμων.
ση νά ύποφέρη.
ΡΟΒ. Καταλαμβάνω καί εγώ ότι τοΰτο
’ ΙΟΥΛ. Κάλλιον είπεΐν, θ’ άλλάξη τά είδος
είναι κάτι τι. Ά λ λ άς λεχθ?! μεθ όλης τής
ΣΚ Η Ν Η Β'.
τ ώ ν παθημάτων της, θ’ άπεράσν) άπά τήν φω
άπλότητος, ή εκλογή σου δικαιολογεί τό σφάλ
τιάν είς τό πάγος.
ΡΟΒΕΡΤΟΣ καί ή ρηθεΐσα.
μα σου* καί δταν ό θειος σου θα μάΟγι ότι
ΑΝΤ. Διατί 5 Ό κύριος Γουλιέλμος είναι άν
είσαι σύζυγο; τοΰ εκλαμπρότατου απογονου τής
ΡΟΒ.
(εύθυμος)
Ά
χ
!
μοί
τό
έλεγεν
ή
καρθρωπος αάλλ.ον καλός.
δία μου δτι ή ώραϊά μου εΰεργέτρια μ έπερί- ένδοξοτάτης οίκογενείας τ iv 'Ρωμαίων δεν θά
ΙΟΓΛ. Ά λ λ ’ είναι γέρων.
μενεν ήδη· άλ,λά τί θέλεις ; σήμερον μονον έ- δυνηθνί ή νά συγχωρήστι την άνεψιάν του άπαΑΝΤ. Πλούσιος.
κατασταθεΐσαν Κομησσαν.
κοιιιήθην πλέον τοΰ συνήθους.
ΙΟΥΛ. Ά λ λ ά γέρων.
ΙΟΥΛ. Κ’ έγώ φ-,βοΰμαι άπ’ έναντίας, δτι
ΙΟΥΛ. Είπε μάλλον, ωραίε νέε, οτι εγεινες
ΑΝΤ. Τίμιος, ευχαρις, γενναίος.
έπιστρέφών
ό θειος μου εκ α<ν.κο;, και ευριμαλθακός καί ^έν φροντίζεις πλέον δι’ έμέ.
ΙΟΓΛ. Ά λ λ ά γέρων, γέρων καί γέρων.
σκων
τήν
άνεψιάν
του, εν ά γ ν ο ^ του, υπανΡΟΒ. Τί λέγεις ; ’Εγώ δέν συλλογίζομαι
ΑΝΤ. Ά λ λ ά λοιπόν είς γέρων σύζυγος ;
δρευμένην,
καί
όπερ
εΐναι χ_ειροτερον μ.εθ ενος
ΙΟΓΛ. Είναι ή μεγαλειτέρα τών παρηγο πλέον δι’ έσέ ; Ά προσφιλέστατη μου σύζυγε !
έκλαμπροτάτου
άπελπισμένου,
όποιος εΐσε συ,
ΙΟΥΛ. Σιώπα, άπερίσκεπτε !
ριών ..............Ά ! κάποιος έρχεται.
θά θυμώση τρομ.ερά, θά μ επιπλήξνι, θά μοί
ΡΟΒ.
’Εχεις
δίκαιον,
ψυχή
μου,
εχεις
δί
ΑΝΤ. (Παρατηρών) Εΐναι ό κύριος 'Ροβέρκαιον. Ά λ λ ’ είπέ μοι, φώς μου, πότε θά δημο- παύστ, τήν έπιχορήγησιν, καί τότε ό κύριος Κό
'ΤΟ,ς.
μης καί ή κυρία Κόμησσα θ αναγκασθώσι νά
ΙΟΥΛ. Αντώνιε, άφες με μόνην, πρέπει νά σιεύσωμεν τοϋτο τό βαρύτατον δι εμέ μυστι
κερδίζωσι τά πρός τά ζήν διά τών κόπων των,
τφ όαιλήσω δι’ υποθέσεις άφορώσας τλν ευτυ κόν ;
καί μένοντες νηστικοί τά ; πε:ΐσσοτερας .φοράς
. ΙΟΥΛ· Οταν θά ήναι ό κα τά λ λ η λ ος και
χίαν τής καλής μικράς σου οίκοδεσποίνης*
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ιδίω κεφαλαίω έκτεθεισομένας· πρό παντός μ ά τ ω ν καί όντως δέν ήτο δυνατόν έξαιρετιΗλίου εις την περιοχήν α υτοΰ, άπστόμωσε
πρεπει νά άποφεύγωμεν τήν συσσώρευσιν πολ κώς οί λοιποί Ηλιακοί κόσμοι, ν άποφύγωσι τούς άντιλέξαντας.Τφ έζήτησαν έςηγήσεις πείί
λών άτόμων, άτόπημα συνηθεστατον έν ταΐς τούς γενικούς καί έμφύτους τή ύλν) νόμους, τοΰ ειδικού βάρους τών διαφόρων πλανητών,
αιθουσαις τόΰ χορού. Τά ενδύματα δέον όπως διότι άείποτε καί άναγκαίως ύπό τούς αύτοός οί’τινες καθ’ οσον άπέχουσιν τοΰ Ήλιου άντι
ώσιν ευρύχωρα, μαλακά καί ελαφρά, άρκεΐ ισοβαρείς όρους τά διάφορα φαινόμενα ώς καί νά ώσιν είόικώς έλαφρότεροι τών ήττον άπε συνήθως ν’ άποθήσωμεν πρό τνϊς άσκήσεως πάν τό ύπαρχον παρήχθη· δέν ήτο δυνατόν χόντων, συνωδά τή άνωτέρφ ρηθείσ-/) φυσική
μέρος τών συνήθων ενδυμάτων· δεν πρέπει δέ όπου νόμος τις διέπει νά μή διέπωσι καί οί λοι παραδοχή, ότι ή βαρυτέρα ύλη κατείχε τό κέν
να εμποδίζηται ή έ/ευθέρα τών μυών κίνη- ποί ωσαύτως, διότι είσίν άλληλενδέτως συνδε- τρον τ ή ; άτμοειδοΰς σφαίρας, ή δέ έλαφροτέρα
σις και ή κυκλοφορία τοΰ αίματος δι’ ούδενός δεμένοι, καί κατά συνέπειαν πάσα παρεκτροπή την περιφέρειαν, είσί είόικώς βαρύτεροι* ή ύπ’
όεσμοΰ περισφίγγοντος μέρος Tt τοΰ σώματος. ή οιαχώρισις ήθελεν έπιφέρει άνεπανόοθωτον αυτοΰ όμως δοθεϊσα έξή\ησις, καθ’ ήν ό πρό
Οι αρχαίοι ήσκοΰντο γυμνώ τώ σώματι, ή συγχυσιν, άλλως τε ή ισορροπία τών δυνάμεων τερον μορφωθείς πλανήτης, χρόνων παρερχοεφορουν βραχύν χιτώνα, έμπόδιζον δέ τους υ εσαεί θεωρείται καί είναι ό θεμελιωδέστατος μένων συνέβαινε νά χάν·/) πλείστην θερμότητα,
περβολικούς ιδρώτας, άλειφόμενοι λίπ;*: καί όρος πάσης ύπάρξεως.
καί συνεπώς νά γίνηται είδικώς βαρύτερος, τοΰ
κυλιόμενοι είς τήν άμμον, δπερ τήν σήμερον
Ο ατελεύτητος λοιπόν κόσμος ύπό τών αύ πολύ έπειτα γεννηθέντος, κατώρθωσε καταολως περιττόν άποβαίνει, καθ’ ό'τι άφ’ ένός τών συντεθειμένος ύλών, καί ύπό τών αύτών πληκτικώς νά δαμάσ·/) τάς παραδόξους τών άνμέν δέν έκλελοΰμεν τοσοΰτον βιαίας σωμα «Ηεπόμενος δυνάμεων, δέν δύναται ή νά έχτ) τιφρονούντων περιεργείας.
σκίας, άο ετέρου δέ τήν έκ τών μετμίων σω κοινήν ιστορικήν άρχήν γενέσεως καί άναπτύΚαί είς πλείστας άλλας έξεγερθείσας άντιρμασκιών έφίδρωσιν άποφεύγομεν διά καταλ ςεως, άλλως τε εχομεν άποδείξεις άρκούσας, ρήσεις, έδωκε τάς έμβριθεΐς καί προσηκούσας
λήλων ενδυμάτων. Μεθ’ υπερβολικήν άσκησιν πρός ειλικρινή παραδοχήν τής άνω ύποθέσεως, αύτών έξηγήσεις, καί ούτως ή ύπ’ αύτοΰ έ τιουδόλως συμφέρει νά μεταβαίνωμεν είς άπό
τάς παρατηρήσεις άς διάφοροι εμβριθείς ούρα- νοηθεΐσα καταπληκτική θεωρία έμεινε κυρίαρ
λυτόν ανάπαυσις, απαιτείται δέ μετά τό τέ νοσκόποι διά μεγεθυντικωτάτων τηλεσκοπίων χος, ώς εξηγούσα άβιάστως καί σαφώς πάντα
λος αυτής νά έπιπροσθέτωμεν ένδυμά τι άπλώς διαρκώς ποιοΰντες έτι τών έντφ Ούρανφ Φαινο τά παρουσιαζόμενα, τουλάχιστον μέχρι τοΰδε
προφυλακτικόν χωρίς vie ήναι ουτε βαρύ ούτε μένων νεφελωδών κηλίδων, δέν κατώρθωσαντού- γήϊνα ή ουράνια φαινόμενα· άλλως τε ή θεω
στενόν. Ουδέποτε συμφέρει ούτε μεθ ύπερβολι- λάχιστονμέχρι τοΰδε νά διίδωσιν είς πλείς-αςέξ ρία αύτη γίνεται τοσοΰτο μάλλον παοαδεκτή,
κην άσκησιν νά τρώγωμεν, ούτε ν’ άσκώμεθα αυτών, φαινόμενον όπερ ήνάγκασεν αύτούς νά καθ’ όσον έκ τών υστερούν έν πολλοΐς δείκνυται
ευθυς μετά τό άριστον, έκτος μόνον άν ή ά- πεισθώσιν άνεκκλήτως ότι, ή τάς κηλίδας ταύ- καί έπισφραγίζεται δι άσαλεύτων λόγων ή φαεισκησίς εστι μετρία, καθώς λ. χ . ή βάοισις, ή τας σχηματίζουσα ύλη, εύρίσκεται είς κατά- νοτάτη αύτής αλήθεια, ώς διά τής έπ’ εσχά
βάδην ιππασία, ή δ,ά καλώς άπαιωρουμένης στασιν άνάλογον έκείνης έν vj εύρίσκετο κατ’ των έπινοηθείσης φασματικής άναλύσεως, δι’
άμάξης πορεία, ή μετρία ωδή κτλ. (2) έ'στω- άρ^άς τά ήμέτερον ’Ηλιακόν σύστημα, τουτέ- ής άνεκαλύφθη ότι πάντα τά τοΰ πλανητικού
σαν δε αί τροφαί άφθονώτεραι τών συνήθων στι κατάστασιν κόσμων άπεράντων σ^ηματιζο- ήμών συστήματος σώματα συνίστανται έκ τών
άνάλογοι τής άσκήσεως. Τά ποτά εττωσαν έ μένων έξ όγκων άτμοΰ, ώς ή άρχοειδής ήμών αυτών σχεδόν ουσιών, φαινόμενον πείθον ήμάς
πίσης αφθονώτερα ούχί ομως κ^ί ύπερβολικά, άτμοειδής σφαίρα, υποκειμένων είς τάς ενερ περί τής όρθότητοςτής προρρηθείση» ύποθέσεως
καί αντί τών όλως υδατωδών καί διαφορετι γεί α ς τών άναλλοιώτων νόμων τής ΐ.ίζιω ς, καί λαμβανούσης ώς βάσιν μίαν καί τήν αύτήν άοκών προτιμητέα τά ύπόξυνα καί τά όλίγον οι βαθμηδόν συμπυκνουμένων όπως μετατραπώσιν χικήν ουσίαν έξ ής τό πάν έδημιουργήθη.
νοπνευματώδη. Τά κατά τήν άσκησιν μάλι εις Ηλιακά συστήματα.
Έμμορφος έν τω παντί υλ/,.
στα λαμβανόμενα ποτά εστωσαν τονωτικά
Αί έπί τής όποθέσεως ταύτης αντιρρήσεις
μάλλον. Κατά τάς βιαίας όπωσοΰν άσκήσεις πλεΐσται πολλαχόθεν ήγέρΟησαν, άλλά καί
§ 5. Κατά την άνω λοιπόν ύπό τοΰ προρρηωφελεί ζώνη πλατεία καί ελαστική, εύκαμ άπασαι κατέρρευσαν, ή μία μετά τήν άλλην, θέντος Laplace έξενεχθεΐσαν θεωρίαν, έμορφώθη
πτος ύποβαστάζουσα τήν κοιλίαν καί άνθ.- ύπό τήν ακριβή καί δοιμυτάτην άντίκρουσιν, διά διαδοχικής άναπτύξεως, ή έν τώ παντί
σταμένη είς τάς κήλας κτλ.
υπό τήν λ.επτομερή και έπισταμένην έξήγησιν, διεσπαρμένη άμορφος ύλη, είς απειρίαν έν τφ
(ακολουθεί)
παντός τοΰ προταθέντος τώ έφευρέτγ) Ούρανίου Ουρανφ περιπολουμένων έμμορφων σωμάτων,
ή Γηίνου φαινομένου, άμεσον σχέσιν έ'χοντος τούτέστι σφαιρών ή κυκλοτερών όγκων, ών άλ
πρός τά καθ’ έ'καστα τής διατοπωθείσης ύπο- λοι μέν τηροΰσι
σχετικώς σχεδόν τήν αΰτήν
θεσεώς του. Τώ έπρότεινον λ. γ . ώς άντίορη- προς άλλήλους αύτών έν τφ
Ούρανφ θέσιν,
ΜΕΛΕΤΗ
σιν τούς Κομήτας, οΐτινες, ώς έπί τό πσλύ δέν ουδόλως τούτέστι πλανώμενοι, έξ ού καί ’Αέπί του Παντός ή τοϋ άναρχου
περιφέρονται περί τόν "Ηλιον έκ Δ. πρός Α. n.lnrfTc ' Αστίρίc έκλήθησαν, (ή μάλλον Η.hoi
και άτελευτήτου κόσμου.
ώς οί έ; αύτοϋ γεννηθέντες πλα-ήται* ή ύπό καθ ότι άκριβεστέοα ’Αστρονομική παοατήοη"5 r οτι
” και.* ουτοι
»
τοΰ εφευρέτου όμως παραδο/ή οτι οί Κομήται σις εοειςεν
εν >τω4 ·>πολυτω ά, χ4α (Συνεχεία ορα φυλλάδιον 16)
δέν έμορφώθησαν πάντες άπό τής άρχεγόνου νεΐ κινούνται δι’ ιδίων όλως κινήσεων λίαν ανε
Ή αύτή θεωρία έγένετο παραδεκτή καί ώς εκείνης σφαίρας, άλλ’ άπό έτέρας έν τώ παντί παίσθητων), άλλοι δέ είς κυκλοτερή ύπόκεινπρος την γενεσιν τών λοιπών 'Ηλιακών συστη άμορφου ύλης, μετέπειτα έλκυσθέντες ύπό τοΰ I ται κίνησιν έσαεί πλανώμενοι, έξ ού καί ΠΑα-

νήται ώνομάσθησαν, άλλοι δέ μεταβάλλουσι
τήν πρός τούς ’Απλανείς άστέρας θέσιν αύτών
μή εχοντες ούδεμίαν ώρισμένην κίνησιν έν τφ
Ούρανφ άλλά διατρέχοντες αύτόν καθ’ άπάσας
τάς διευθύνσεις, καί ούτοι έκλήθησαν Kouijzai,
καί τέλος άλλοι κινούνται μετά μεγίστης τα χύτητος, σχηματίζοντες μεγάλην φωτεινήν
γραμμήν ώς έν ώρα αιθρίας νυκτός τό τοιοΰτον
φαίνεται, έν άκαρε;. έξαφανιζομένην, έ; ού ύπό
τών Αρχαίων ’Αστρονόμων Atdrrorzzc 'Αστέρες
έκλήθησαν.
*4 . ί lareii; '4σν{(>ες ΐ) “R .htu. Αί φωταυγεΐς
αύται έστίαι, αί όιατηοοΰσαι περί αύτάς μυοιάδας σκιερών καί άταοειδών σωμάτων, α;
συνιστώσαι τήν κινητήν ούτως είπεΐν άρχιτεκτονικήν τοΰ Παντός, παρουσιάζουσιν ήμΐν φώς
στιλπνότερον καί έντονώτερον τών άλλων άστέ
ρων καί διατηροΰσι τό αύτό πάντοτε μέγεθος,
εί'τε δι’ ώπλισμένου εί'τε δι' άοπλου οφθαλμού
ένορώμεναι, πε^ίπτωσις παοέςασα τοΐς άστρονόμοις τό άμεσον συμπέρασμα περί τής όντως
μεγίστη; άφ’ ήμών άποστάσεώς των.
"Εκαστος τών Ήλίων τούτων sivat κέντρον
πηγής ρωτάς καί θερμότητος, ουχί ματαίως
έκχέων τό άπλετον αύτοΰ φώς, καί άποτελών
ίδιον σύστημα, ύπό άναλλοιώτων διεπόμενον
νόμων. Πολλοί τούτων κινούνται περί §ν κοινον
κέντρον, καί ώς οί Πλανήται τοΰ ήμετέρου
ύλιακοϋ συστήματος, πεαί ών παρακατιών θά
ίδωμεν, οί μή στερούμενοι δορυφόρων, άποτελοΰσι μικρότερα συστήματα έν τφ όλω 'Ηλιακφ
ήμών, ούτω δύνανται νά θεωρηθώσι καί τά
διάφορα Η λ ια κ ά συστήματα ώς μικρότερα έν
τός7 μεγαλειτέρων
περιενόμενα.
( ί
\
k /- ι
Ό άοιθμάς τών άπλανώλ τούτων άστέρων
ακριβώς δέν δύναται νά όρισθή, ε’σί ούτοι άπειράριθμοι, καθ' ότι έφ' όσον τά όργανα τελειο
ποιούνται, έπί τοσοΰτον νέοι όλω; αστέρες έν
τφ άπείρω τοΰ Ούρανοΰ χώρω, παρουσιάζονται
είς τά έκπληκτα ήμών βλέμματα' δύναται
ό'μως ό παρατηρητής διά γυμνού οφθαλμού νά
διακρίνν) έν τε τφ Βορίω καί Νοτίω ήμισφαι
ρίφ περί τάς 6 , 0 0 0 τούτων, οΐτινες άναλόγως
τού μεγέθους καί τής φωταύγειας των διαι
ρούνται είς διαφόρους τάξεις, έξ ών μόνον αί
πρώται 6 είσίν όραταί δι’ άοπλου όφθαλμοΰ,
αί δέ λοιπαί μόνον δ ά τοΰ τηλεσκοπίου.
Ενεκεν τοΰ απειραρίθμου, ώς έροέθη, τών
’Απλανών άστέρων, άπέβαινε πολύ έπίπονος ή
μάλλον άδύνατος ή καταμέτρησις αύτών, ώς

θα επαναπαύονται πειναλεοι ύπό τήν σκιάν
των εκλαμποοτάτων προγόνων των.
ΡΟΒ. Φεΰ ! Διατί τά τοιαΰτα άπαίσια προ
γνωστικά j . . Αλλά, ώς πρός τήν νηστείαν,
ελπίζω οτι θά μ ’ ετοίμασες τό συνηθισμένον
πρόγευμα.
ΙΟΙ Λ. Ναι, άλλ’ ήδη πρέπει νά σοί ομι
λήσω διά σπουδαιοαέρας ύποθέσεις.
ΡΟΒ. Τήν στιγμήν ταύτην δέν γνωρίζω τί
πράγμα θά μ’ ένδιέφερε περισσότερον άπό τοΰ
νά προγευματίσω.
ΙΟΥΛ. Λαίμαργε ! σύ δέν σκέπτεσαι άλλο τ ί
ή νά φάγης.

ΡΟΒ.
! Ά ! τότε ή ύπόθεσις άλλάζει
φάσιν.
ΙΟΥΛ. Καί έγώ θέλω μέ οίανδήποτε θυσίαν
νά ττ,ν βοηθήσω.
ΡΟΒ. Βοήθησε την (τρώγει).
ΙΟΥΛ. ’Αλλά πρέπει καί σύ νά μέ βοηθήσνις.
ΡΟΒ. Ευχαρίστως· άλλά ί)έν είξεύρω πώς
θά ήδυνάμην νά τής φανώ χρήσιμος* καλώς
γνωρίζεις, ότι όσα είπώ είς τόν γέροντα θά
ήναι λέξεις είς τάν άέρα, καί θά μ ’ έπιπλήξιρ
χωρίς κανέν άποτέλεσμα.
ΙΟΥΛ. Πράς τό παρόν δέν έχεις νά κάμγις
άλλο. ή νά φέρνις μίαν έπιστολήν καί λάβνις
τήν άπάντησιν.
ΡΟΒ. Νά φέρω έπιστολάς ! Κυρία κόμησσα
, τίνος έπαγγέλματος μάς εκλαμβάνει αύτη ;
ΙΟΓΛ. ”Ω ανόητε ! χάριν φιλίας δύναται νά
γίντ).
ΡΟΒ. Ό χ ι , όχι . . . συγγνώμην, άλλά δέν
έννοώ.

, Ρ 0 Β · Συγχώρησαν μοι, ψυχή μου, διότι ό
εύγενής σου σύζυγος δέν έδείπνησε y θές, καί
κατά συνεπειαν δύναμαι τρώγων, νά σέ άκροάζωμαι.
ΙΟΥΛ. ΓΙτωχε Ροβερτε ! Ε^εις δίκαιον ! περίμενέ με έδώ καί άμέσως επιστρέφω.
ΡΟΒ. ’Εδώ ; Δέν έπεθύμουν νά μάς προφθάσνι ό γέρων.
ΙΟΥΛ. Κοιμάται άκόμη. καί ό ’Αντώνιος
προσέχει διά νά μάς είιϊοποιήσν) άν τυχόν ήθελε

διευθυνθή δι’ έδώ- μένε ήσυχος, ακριβέ μοι, καί
τώοα έρχομαι (άνα/ωρεϊ).
ΡΟΒ. Τί έράσμιον πλάσμα ! Μοί φαίνεται
άδύνατον ότι εύρον μίαν σύζυγον τόσον ώραίαν
καί καλήν είς τήν πτωχήν μου θέσιν. Ά λ λ ’ ώς
επί τό πλεΐστον οΐ άληθεΐς απελπισμένοι ϊ /ουσι
τύχην μέ τό ώραΐον φύλλον. ’Επί τέλους άν
καί πτωχός δικαιούμαι καλητέρας τύχης· ή
γεννησίς μου, τά φυσικά μου προτερήματα καί
ή εις τάς δυστυχίας καρτερία μου, όλα ταΰτα
μοί διδουσι τό δικαίωμα νά έλπίζω εύτυχές
μέλλον . . . Αλλ ίδού την έπιστρέφουσαν μέ τό
πρόγευμα.
Σ Κ Η Ν Η Γ'.
ΙΟΤΑΙΑ χαί ό ρηθεί ς.

ΡΟΒ. Ελθέ, άγαπητή μοι ’Ιουλία, προγευ
μάτισε τάν 'Ρωμαΐόν σου, τόν όποιον ή άθλία
του τύχ-,- ήνάγκασε νά μείνη νηστικός.
ΙΟΊ Λ. Τρελλέ ! (γελά καί έτοιμάζει).
ΡΟΒ. Ως τόσον ή τύχη δέν ήδύνατο νά μάς
δώσν) ονόματα πλέον κατάλληλα είς τήν περίστασίν μας· συ Ιουλία, εγώ έκ τών 'Ρωμαίων
όπερ ίσοδυναμεΐ πρός 'Ρωμαϊον . . . Δέν έπεθύ-

μουν όμως νά κάμωμεν καί ήμεΐς τό τραγικόν
τέλος έκείνων τών δύο δυστυχών εραστών.
ΙΟΥΛ. Άφες αύτάς τάς άνοησίας· κάθησαι,
προγευμάτισον, ά λ λ ’ακούσε τί θά σοί εΐπω.
ΡΟΒ. Ναι, ψυχή μου, είς τάν αύτόν καιρόν
θ ανοίξω στόμα καί ώτα* ώμίλει, ώμίλει,
(τρώγει).
ΙΟΥΛ. Καλώς γνωρίζεις ότι σήμερον φθά
νει ό μνηστήρ, όν ό φ>.λάργυρος ούτος έχει προ
πολλοΰ καιροΰ ορίσει διά τήν θυγατέρα του.
ΡΟ Β. Τό γνωρίζ ω κάλλιστα.
ΙΟΥΛ. Αλ.λά δέν γνωρίζεις οτι ό μνηστήρ
ούτος ύπερβαίνει τά εξήντα ετη.
ΡΟΒ. Γνωρίζω περισσότερον ότι είναι πολύ
πλούσιος, καί οτι δέν λαμβάνει ούδέ λεπτόν
διά προίκα· καί ίδού πώς άντα/είβεται ή ηλι
κία του. Ποσάκις έπεθύμησα μίαν γραίαν πλουσίαν όιά συζυγον ! . . Πριν σέ γνωρίσω όμως
ψυχή μου ! . . (τρώγει).
ΙΟΥΛ. Ή π τω χή Καρολίνα δέν δύναται κατ'
ούδένα τρόπον νά τόν ύπανδρευθή* πρώτον,
διότι είναι πολύ γέρων, καί δεύτερον . . . δ
ιότι
είναι ερωτευμένη άλλου.

ΑΝΤ.

Β Υ Ρ Ω Ν
έκ τούτου υί άρχκΐοι ’Αστρονόμοιήναγκάσθησαν
νά κατατάξωσιν αύτούς είς διαφόρους άστρώας
άθροίσεις, άκανονίστους καί άνομοίους, άς ;κά
λεσαν ’ Aartptatit’bi;, καί είς άς έϊ)ωκαν άνα
λόγως τής εαυτών θέσεως καί τοΰ σχήματός
των ίδιον όνομα μεταφορ'.κώ; έκ πραγμάτων
είτε ζώων είτε προσώπων τής Ελληνικής Μυ
θολογίας. ’Αν καί ή διαίρεσις αύτη έγένετο
κάπως βεβιασμένη, καί κατά συνέπειαν αί δοθεΐσαι αύται όνομασίαι σπανιώτατα ά 'τ α π ο 
κρίνοντο πράς τό σχήμα τής τυχούσης άθροίσεως, υύχ ήττον όμως παρεΐξεν άξιολογωτάτην τήν εύκολίαν τής εύρέσεως αύτών κατά τε
τους παλαιοτάτους καί νύν χρόνους. Λπό τής
παναρχαίας έποχή; τών Αιγυπτίων ό άρ θμάς
τών ’Αστερισμών τούτων εΐχεν άνέλθει μέχρις
48 ό αύτάς διαμείνας καί κατά τήν ελληνικήν,
είτα τήν 'Ρωμαϊκήν, καί τέλος τήν ’Αραβικήν
Αστρονομικήν φρχαίαν έποψήν, οί νεύτεροι
07.ως ’Αστρονόμοι ηύςησαν τόν άριθμόν τών
’Αστερισμών τούτων, μέχρις 1 0 0 ύποδιαιρέσαντες άπλώς τούς άρχαίους ’Αστερισμούς. ’Εκ
τούτων τήν λαμποοτέραν καί σημαντικωτέραν
έν τφ στερεώματι θέσιν κατέχουσιν οί άποτελούμενοι έκ τών μάλλον διακεκριμένων άστέρων
καθ’ OTt οί συνιστώντες τούς διαφόρους Α σ τε 
ρισμούς ’Αστέρες, διακοίνονται άναλόγως τής
τάξεώς των τοΰ μεγέθους των καί τής στιλ
πνότητάς των, διά τών άλφαβητικών κατά τά
ξιν γραμμάτων δηλούαενοι.
’Εκτός τών άνωτέρων άστρώων άθροίσεων,
τών ύπό τών άστρονόμων αστερισμών κληθεισών, άν ρίψωμεν τό βλέμμα ήμών πρός τόν
ούρανάν μετά πλείονος ένδιαφέροντος θέλομεν
έπ'.στήσει τήν ύμετέραν προσοχήν, έπί εύρε ας
ά.'.ανονίστου καί νεφελοειδούς ζώνης έν νυκτί
άσελήνω διακρινομένης καί όιαιρούσης τόν ού
ρανάν είς δύο σχεδόν ΐσα μέρη έκ Βορρά πρός
Νότον, ήτις διά τήν λευκόχροιαν καί γαλακτοειδή ανταύγειάν της Γ α Α ^ ία ς παρά τών
’Αρχαίων έκλήθη, δοξαζόντων ότι ή άρχή αύ
τοΰ καί ή ύπααξις έλαβε χώραν έκ σταγόνων
γάλακτος οπερ έν τφ άπείρω ουρανφ ή θεά
”Ηρα έχυσεν. Ό "Ερσχελος όμως μετά τήν ά
νακάλυψιν τοΰ τηλεσκοπίου έδειξεν ότι ό ΓαJoifjac ούδέν άλλο είναι ή πληθύς άπλανών
άστέοων ή Ήλίων άπεχόντων άπ άλ,λήλων
καί είς καταπληκτικήν άφ’ ήμών άπόστασιν ευρι
σκομένων καί κατά συνέπειαν παρσυσιαζομένων
ήμΐν ώς συσσώρενσις συνεφώδους λευκοειδοϋς έν

τησεν έάν ό κύριος 'Ροβέρτος εύρίσκεται είς τά
j γραφεΐον, καί νομίζω ότι έρχεται έδώ.

ΙΟΥΛ. Γρήγορα νά μή μέ ίδή· (σιγά είς τόν
| 'Ροβέρτον). Ό τ α ν άναχωρήσν) θά έπιστρέψω
I διά νά σοί δώσω τήν έπιστολήν καί σοΰ είπώ
I πρός ποιον πρέπει νά τήν έγχειρίσης.
ΡΟΒ. (σιγά είς τήν ’Ιουλίαν). Σοί έπαναλαμβάνω ότι δέν συμ,φέρει καί έγώ . .
ΙΟΥΛ. ’Ανόητε ! (σιγά). Θά κάμγις πάν ό,τι
: μοί άρέσκει (αναχωρεί).
ΑΝΤ. ΓΙόσα μυστικά ! *Ε νεότης ! νεότης!
ΡΟΒ. Αύτη δύναται νά λέγη ο,τι θέλει,
άλλά . . ώ διάβολε ! Καί τό πινάκιον τοΰτο ;
’Εάν τά ίδ·/] ό γέρων είμαι καλά.
ΑΝΤ. Είναι καί έλεημονήτρια ή δεσποσύνη
(γελών).
ΡΟΒ. ’Αντώνιε, δι’ εύσπλαγχνίαν, πάρε δ’λα
αύτά.
ΑΝΤ. Άμέσως. ’Εκάματε καλόν πρόγευμα j
ΡΟΒ Κάμε γρήγωρα καί τάν αισθάνομαι
ΣΚΗΝΗ
.
είς τούς ώμους.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ χαί οί ρ/;θίντ«ς
ΑΝΤ. Μήν αμφιβάλλετε, είναι πράγμα τε Κυρία, άποσυρθήτε* ό κύριός μου ήρώ- τελεσμένον (λαμβάνει τά οκεύη, προχωρεί, καί
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τ φ διαστήματι διακεχυμένης άμορφου ύλης.
Τοιουτοτρόπως ή άνακάλυψις αύτη τού ”Epσχελ έβεβαίωσε τήν δόξαν τού Δημοκρίτου,
πρεσβεύοντος οτι ό Γα.ΙαΕίας είναι συναυγασμάς πολλών μικρών καί συνεχών άστέρων συμφωτιζομένων άλλήλοις. ’Ακριβείς ύπολογισμοί
καί λεπτομερείς παοατηρήσεις τής νεωτέρας
έπιστήμης έβεβαίωσαν OTt περί τά 50 έκατομ.
είναι ό άριθμάς τών αποτελούντων τάν Γα.ΙαΉ λίων, είς τών οποίων είναι καί ήμέτερος μεθ ολου τού Πλανητικού αύτού συ
στήματος.
Τά τηλεσκοπικά τής έποχής ή μ ΐν όργανα
τά μέγιστα συνετέλεσαν ώς γνωστόν είς τάς
νεωτέρας άστρονομικάς άνακαλύψεις, άποκαλύψα/τα ήμΐν θαύματα σχεδόν ουράνια, πριν
τ ή ; άνακαλύψεως τών όποιων ένεόν καί έκπληκτον έμενε τά άνθρώπινον βλέμμα, καί
κατεθαμβοΰτο ή διάνοια, ζητούσα είς τά βάθη
τοΰ αχανούς αγνώστου νά έξεύρν) μέσα όπως
κατορθώσν) έστω καί έπί μικρόν τήν έξήγησιν
τών άνεξιγήτων. Κατώρθωσε τέλος ό άνθρωπσς δι ένόελεχούς μελέτης καί κόπων άτρήτων νά έξεύρν) μέσα, δογανα τούτέστι επικου
ρικά δι’ ών νά είσδύσγ) είς τόν άμετρον ουρά
νιον χώρον καί ίδού έν τέλ*ει μετά πλείστας
j τηλεσκοπικάς τελειοποιήσεις ό Έρσχελ καί
μετ’ αύτόν ό λόρδος Ρόσσε κυριευθεντες ύπό
τών θαυμασίων
τοΰ Ούρανοΰ
οαινομ.ένων
καί
t
k
Τ
ι
καταληφθέντε; ύπά μεγάλου ένθουσιασμού πρός
τάς άστρονομικάς παρατηρήσεις, έτελειοποίησαν τό Τηλεσκόπιον καί τό κατέστησαν τό
σον μεγεθυντικόν καί πλησιάζον τά άντικείμενα. ώστε λίαν τολμηρώς καί πεποιθότως
παρουσίασαν ήμΐν άντί τοΰ ένός προρρηθέντος
Γa.lat-j'ou ύπέρ τούς πεντακισχιλίους Γα.ΙαΕίας
διαφόρου μεγέθους καί πολυποίκιλων σχημά
των, Γαλαξίας άποτελουμένους έξ άπειραρίθμων ήλιακών συστημάτων.
Οί ΓαΧπ,^ίαι ούτοι διά γυμνοΰ όφθαλμοΰ
παρουσιάζονται ώς έλαφρά λευκόεντα νέφη
Φι.ιΤ(·>·('φέ.Ιιιι καλούμενα, πλεΐστα όσα έν τφ
Ούρανφ δ εσπαομένα, καί Ά ω ς είς έκεΐνα τά
Ούράνια μέρη ένθα οί άστέρες φαίνονται κα
τέχοντες θέσεις όπωσοΰν άραιοτέρας. Τό τ η 
λεσκόπιον δμως τά άνέλυσεν καί έδειξεν ήμΐν
τήν ά ρ/ι ήν αύτών σύνθεσιν. 'Υπάρχουσιν ό
μως πλεΐστα τούτων τών ι ιφών άτινα είσίν
άνεπίδεκτα τουλάχιστον μέχρι τοΰδε άναλύ
σεως· ίσως ή πρόοδος τής έπιστήμης ήμέραν

ποός τήν θύοαν πίπτει Sv πινάκιον οπεο σπά
ζει). ’Ώ ! '
ΡΟΒ. ”Ω διάβολ.ε ! διάβολε ! Τώρα είμεθα
καλά . . Ίδού τον έρ/εται . . Φύγε καί θά τά
διορθώσω έγώ οπως κάλλιον δύναμαι (ό Α ντώ 
νιος άναχωρεΐ· αύτός δε συνάζει τά τεμάχια,
τά θέτει έπί τινο; καθήκλας καί τά καλύπτει
δι’ ένός μανδηλίου). Τωρα ό φιλάργυρος ούτος
δέν θά τελειώστ) πλέον τοΰ νά φωνάζν) . . .
Άρκεΐ, άς γίνει ότι γίνει ! Καί ούτε διά τοΰτο
έννοώ νά μέ άνησυχήσν) (ύπάγει είς τήν τρά
πεζαν καί προσποιείται ότι γράφει).
Σ Κ Η Ν Η Ε'.
ΡΟΔΟΛΦΟΣ μ ’ ένδυμα θαλάμου καί ό ρηθίίς.

ΡΟΒ. Κύριε δικηγόρε, είμαι δοϋλός σας.
ΡΟΔ. Σάς χαιρετώ . . . Έτελειώσατε έκεί
νην τήν αγωγήν τήν όποιαν σάς έσύστησαχθές
τόσον ;
ΡΟΒ. ’Εργάζομαι έπ’ αύτής.
ΡΟΔ. Κάμετε γρήγορα- μοί χρειάζεται νά
παρουσιασθή τήν πρωίαν ταύτην* όταν θά την
τελειώσητε νά τήν παρουσιάσητε σεΐς ό ίδιος
είς τάν Πρόεδρον.
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Ttvoc δείξει ^ιά τής τελειοποιήσεως τών θαυμασίων οργάνων της οτι καί ταΰτα την αυ
τήν συνθεσιν κεκτεινται, καί κατά συνέπειαν
οτι ουδαμοΰ τοΰ Αχανοΰς εΰρηται ΰλη διε
σπαρμένη έν άμορφα καταστάσει, καί τοιουτοτροπως επισφραγισθή τελέως τό «δτι ή έν
zfi v-lr) ευρισχομένη αδιάσπαστος χαι αχώριστος
δυναρκ. έμποδιζει ταύτην ΐ'ά εϋρίσχ?)ται έν άναπανσει, εχυνοα ταύτην ζΐς άέναον χαι άδιdxojrcv χινητικήν ενέργειαν.))
Ο Ηιιέτερος Η.Ιιης. Ό μάλλον ενδιαφέρων
ήμας εκ τών Απλανών αστέρων, ώς θάλπων
ζωογονών και ποικίλων αΰτήν τήν φύσιν ό παρεχων την κίνησιν τοΐς περί αΰτόν ΙΙλανήταις
είναι ό κατέχων τό Κέντρον τοΰ ήμετέρου
Πλανητικού συστήματος, άπλνανής άστήρ Η 
λ ι ο ς εξ ου αρυομεθα, ζωήν, φώ; καί θερμό
τη τα . Τό μεγαλοπρεπές καί τεραστίου μεγέ
θους σφαιρικυν τοΰτο σώμα, ό’περ ώς άνω είί
δομεν έχει άτοδειχθή ώς γεννήτορ τών περαυτο σφαιρών, φαίνεται ήμΐν ώς δίσκος ελά
χιστης διαμέτρου, άλλ’ ή πραγματικότης υ
περτερεί απείρως τήν φαντασίαν, καί ούτως
έχομεν υπ oJnv ήμών ’Αστέρα τεράστιον καί
υπερμεγεθη ούτινος ή μέν Αιάιιετροι: είναι πε
ρίπου 2 0 0 ,0 0 0 Γεωγρ. Μιλ. (1 Γ. Μ.= 7 4 0 0
μέτρα) ή Περ,γέρε.α 6 0 0 ,0 0 0 Γ. Μ. ή ’Δ’.τί
φανεια 12,000κις μείζων έπιφανείας Γ ή ς'Έ π ιφάνεια γ ή ς = 9 , 5 0 0 , 0 0 0 Π Γ. Μ.) ό ογκος 1,
3 0 0 ,0 0 0 κ ΐ; μείζων όγκου Γής^Ογκος Γ ή ς = 2 ,
5 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 Κυβικά Γ. Μ.) ή δέ άπόστασις
τής μεγαλοπρεπούς ταύτης Σφαίρας από τοΰ
ήμετέρου Πλανήτου ΰπελογίσθη εις 2 0,00 0,
000 Γ. Μ.
(επεται τό τέλος)·
Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ Ο ΙΚ ΟΝΟΜ ΟΠΟΪΑ ΟΣ
(Διδάκτωρ τών Μαθηματικών.)
wwvvw»

Η ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΖΕΥΣ.
Α ' Περιγραφή τής Ό.ί>·μπίας·
Εάν τις άπό τοΰ Μητρώου ποός τό Στάδιον
βαδίζ ων διευθύνετο πράς Δ. διά τοΰ Β. της
Ά λ τ εω ς μέρους άπήντα αριστερόθεν, πράς τάς
μεσημβρινάς τοΰ Κρονίου ΰπ.ορείας, κρηπίδα
συνισταμένην εκ πολλών καί μακρών αναβα
θμίδων. ’Εκ τοΰ ανατολικού πέρατος διά της
χρνπτής εισόδου έδύνατο νά φθάσν) αμέσως είς
τό Στάδιον. Επί τών αναβαθμίδων ϊσταντο

Β Υ Ρ Ω Ν
επί Παυσανίου 17 ’Αγάλματα τοΰ Διός, Ζάνες
καλούμενα καί έκ της έπιβληθείσης είς παρανομήσαντας άθλητάς χρηματικής ζημίας κατασκευασθέντα (α). Ή άνωτάτη άναβαθμίς
ήγεν είς δέκα θησαυρούς, οικοδομήματα πεοιφερη,οίκοδομηθέντα ύπό διαφόρων πόλεων, έκτος
της κυρίως Έλλάόος ύπαρχουσών, πρός άποθήκευσιν πολυτίμων αναθημάτων. Οΐ θησαυροί
οΰτοι διαδοχικώς έξετείνοντο άπό Β. πρός Α.
Ο θησαυρός τών Σικυωνίων, ίδρυθείς ύπά τοΰ
τυράννου τών Σικυωνίων Μύρωνος, τή 33όλυμπιάδι (648 π. X.) άρματι νΐκήσαντος, είχε δύο
θαλάμους, τάν μέν δωρικοΰ, τόν δέ Ίωνικοΰ
ρυθμοΰ καί τά τείχη του ήσαν έκ φύλλων
χαλκοΰ. Ό τών Καρχηδονίων ίδρύθη ύπό τών
Γελωνος καί τών Συρακουσίων είς άνάμνησιν
τ·?ίς παρά τήν Ιμέραν καταστροφής τών πρώτων.
Θησαυρους είχον οί Βυζάντιοι, οί Συβαρΐται,
οί Κυρηναϊοι, οί Σέλινού <τιοι, οί Μεταπόντιοι,
οί Μεγαρεΐς καί οί Γελώοι (β). Οί θησαυροί
περιείχοντο πάντες έν τνί Ά λ τ ε ι διά τοΰ βο
ρείου τείχους αΰτή;- μεταξύ αΰτών καί της
κορυφής τοΰ Κρονίου, έπομένως ύψηλότερον τής
μεσημβρινής κλιτύος τοΰ δρους τούτου, ύπήοχεν ιερόν ΕίΛειθυίας τής Ό lujimac λαλουμέ
νης, εν ω ήτο βωμός τοΰ παρ’ Ήλείοις τιμω
μένου δαίμονος Σωσιπόλιδος. Πλησίον δέ τοΰ
ναοΰ τής Ειλειθυ ας ύπήρχον έπί Παυσανίου
ερείπια ίεροϋ τής Οΰρανίας ’Αφροδίτης (γ).
Η υπο τών Αρκάδων κατά τάν έν ετει 365
π. X. πράς τούς Ήλείους πόλεμον όχυρωθεΐσα
κορυφή τοΰ ορούς ήτο αρχαία εδοα λατρείας,
εφ ης κορυφής οί ΒασΜαι, (οϊτινες ήσαν γένος
άρχαΐον Αχαιών ή Ήλείων ιερέων) κ α τ ’ ετος
*ατα την εαρινήν Ισημερίαν προσέφερον θυσίας
εις τόν Κρόνον, (δ).
Επανερχόμενοι είς τήν Ά λ τ ιν καί ρίπτοντες πάλιν έν αΰτή το βλέμμα έχομεν νά
προσθεσωμεν έκτός τών έν αύτή ήδη μνημονευθεντων οικοδομημάτων καί βωμών καί πολ
λάς Στοάς (ε) διά τοΰς πεοιπάτους, κοινωνικας και επιστημονικός συνδιαλέξεις, ών α ί
θέσεις δέν είνε ώρισμέναι. Μία τών τοιούτω 7
Στοών ωνομάζετο .τι,ιχίΛη, διότι οί τοίχοι «ΰτής εν χρόνοις άρχαιοτέροις ήσαν κεκοσμημέα)
β)
γ)
8)
ε)

•
ΡΟΒ. Οπως προστάζετε.
ΡΟΔ. Σήμερον φθάνει δ γαμβρός μου καί διά
τοΰτο δέν δύναμαι νά επιληφθώ άλλων υποθέ
σεων, ή τοΰ έπιθυμητοΰ τούτου γάμου. Δόσατέ μοι νά ίδώ.
ΡΟΒ. Τί πράγμα ;
ΡΟΔ. Τήν άγωγήν.
ΡΟΒ. ”Ω ! ’Αμέσως, (τήν ζητεί μεταξύ τών
χαρτίων).
ΡΟΔ. Πώς ; Δέν τήν έγράφατε ήδη ;
ΡΟΒ. Μάλιστα . . . . Δ η λ α δ ή
νΗΘ:λον τήν άρχίσει . . . . Ποΰ διάβολον είναι ! ...
Ητον εδώ . . . . άχ ! ιδού την !
ΡΟΔ. (την λαμβάνει) Αλλά μόλις είναι είς
την άρχήν της !
ΡΟΒ. Τώ;α εις μίαν στιγμήν τήν τελ.ειώνω.
ΡΟΔ. Αχ ! κύριε Ροβέρτε, σείς γίνεσθε καθ’
ήμέραν όκνηρώτερος.
ΡΟΒ. Διατί λέγετε τοΰτο ;
ΡΟΔ. Διότι δύναμαι νά τό άποδείξο». Π α 
ρατηρήσατε τήν σύγχησιν μεθ’ ής κρατείτε τά
γραφεΐον τοΰτο, καί έπειτα υποστηρίζετε τό
εναντίον. Ινυττάξατε ’ Βιβλία άνοικτά, χάρ
της κατά γής, τό παν άνευ τάξεως, άνευ έπι-

Παυσ.
Παυσ.
Παυσ.
Παυσ.
Εενοφ.

5, 21, 2 καί έξ. 6, 2 0, 8.
6 , 19
6, 20 .
6. 20, 1.
Έ λ λ . 7, 4, 31.

20 ΙΟΥΝΙΟΥ 1880

20 ΙΟΥΝΙΟΥ 1880

*έν τοΐς Όλυμπιακοΐς άγώσιν δ). Πάσα άλλ,η
ιγυνή έγγαμος, ΐολμώσα νά εΐσέλθτ) εις τά Ο
λύμπια έορίπτετο άπο τοΰ ορούς Τυπαίου (ίδε
άνωτέρω σελ. 135) Διά τ ί ομως συνεχωρεΐτο εις
τάς παρθένους ή είσοδο; {παψθένοπ;
υύχ εϊργοναι θεάσθαι) ε), καί άν ύπό τά όνομα αυτά
έννοητέον τάς ίερείας ή άν τό χωρίον τοΰτο
τοΰ Παυσανίου θεωρείται ΰπό τινων έφθαρμένον, ώς αναφέρει ό Smith ς ) ή άν παρθένοι
συνεχωοοΰντο αόνον αί τών Δωριέων-ένεκα τής
διαφόρου αΰτών άγωγή; ώς λέγει ό Sch0mann ζ),
τοΰτο δέν εινε τοΰ παρόντος νά έςετασθ·/) η).
Πρός τό άκρον τοΰ Σταδίου έδείκνυτο τοΰ
Ένδυμίωνος μνήαα θ). Άνατολικώς δέ αΰτοΰ
καί κατά πάσαν πιθανότητα ,ΒΔ. διεύθυνσιν
λαμβάνων έξετείνετο ό / Ύ/τόδρί'ΐ/πς, όςτις ήτο
πολύ μείζων τοΰ Σταδίου- διότι πλάτος μέν
είχε 600 πόδας, μήκος δέ 1200 ι). ’Ολίγον
πρό τής 25 Όλυ,α. είχον ίδρύση χώρους διά
τάς ιπποδρομίας καί άρματοδρομίας ια). Το ο
λίγον άπωχέρω ποός Δ. μέρος συνίστατο έκ
τίνος τεχνικού ύψώυ.ατο; χωρίζοντος τάν ιππό
δρομόν άπο τοΰ Σταδίου* τό δέ άνατολικάν
μέρος άπετέλει φυσικός τις λόφος, όςτις ήτο
προεκβολή τοΰ όοους Όλύμπου είς τήν πεδιάδα
όμοία πρός ισθμόν.
Ε ί; τά μεσημβρινά τοΰ Σταδίου πέρατα ήτο
συνημμένη καί μετά ίδιαζούσης τεχνικής δεξιότητο; ΰπό τοΰ Κλεοίτα έπεξειργασμένη "Λφε<7<r, ό χώρος διά τήν άναχώρησιν τών άρμάτων, δςτις ένεκα τοΰ σχήματος παρωμοιάζετο
ύπό τών άρχαίων πρός πρώραν α ).’Ητο δε ή Ά φεσις κατά πασαν πιθανότητα τρίγωνον ισο
σκελές, οΰ ή κορυφή διευθύνετο πρός τό στά
διον καί έκάστη πλευρά είχε 400 πόδας αήκος.
’Εν ταΐς πλευραϊς ταύταις ύπήρχον άμαξοστάσια, έν δέ τώ έσω γυμνω τόπφ εΰάριθμοι βω
μοί. ’Επί τής βάσεως τής Άφέσεως, ώς τέρμα
τοΰ Ιπποδρόμου πράς τήν πεδιάδα ήτο φκο-

vot ζωγραφίαις

καί έπειδή άπό μιας φωνή;
πολλάς άντανακλάσεις έποίει καίπολ>αί ήκούοντο φωναί έκάλουν αΰτήν Στοάν τής Ή ιθ»<(ς·)
καί έπτάψωνυν (ζ).Ό μεταξύ όλων τούτων τών
οικοδομών καί βωμών χώρος ήτο ενθεν μέν
πεφυτευμένος δένδροις καί ίδια έκ πλατάνων,
τά όποΐα, πάντως έν προγενεστέροις χρόνοις,
κατέσχον τό μέγιστον τής Ά λ τ εω ς μέρος,
άλλά βραδύτερον κατά μικρόν διά τών έρ
γων τής άνθρωπίνης χειρός έξεβλήθησαν,
ένθεν δέ έκαλύπτετο ΰπό άναρίθμου πληθύος
άγαλμάτων, τών πλείστων έκ χαλκοΰ, στη
λών, τροπαίων, θριαμβικών άρμάτων κτλ. ’Εν
τή Ά λ τ ε ι ύπήρχον πρός τούτοις άπειρα άναθήματα πόλεων καί ιδιωτών καί άγάλματα ιδρυ
μένα είς τιμήν τών νικώντων έν τοΐς άγώσιν η).
Τά άγάλματα ταΰτα, ών ή ϊδρυσις καθιερώθη άπό τής 60 Όλυμπιάδος (540 π. X.),
έστηρίζοντο έπί κιόνων ή έκειντο έπί στηλοβατών μετά έπιγραφών δηλουσών τά αίτια τής
αφιερώσεως. ΙΙλεον τών 40 άγαλμάτων τοΰ
Διός υπο διάφορων τεχνιτών έργασθέντα καί
υπο πόλεων η ιδιωτών άφιερωθέντα ύπήρχον
έν τή Ά λ τ ε ι, ών τινα είχον 27 πόδας ύψος ά).
Έ ν τ ή Β Δ . γωνία, τής Ά λτεω ς συνείχετο δ ά
δύο εισόδων μετ αΰτής συναπτομένων τά Σ τά(h.or, όπερ άπό Β. πρός Μ. έκτεινόμενον έφθανε
μέχρι τής ανατολικής ύπωρείας τοΰ Κρονίου.
Ί ό Στάδιον ών 600 πόδας μακράν (β) καί χρησίμεΰον εις τον δρόμον καί τοΰς λοιπούς.έκτός τοΰ
αρχαιοτάτου καί κατ’ άρχάς μόνου τούτου άγώ
νος,τους γενικώς παραδεδεγμένους γυμνικοΰςάγώνας,έκειτο μεταξύ τεχνικώς ύψουμένων λόφων,
οϊτινες παρεΐχον είς τούς θεατάς τάς αναγκαίας
έδρας. Εν τώ βοοείω πέρατι ήσαν τών ’Ελλα
νοδικών (γ) αί εδραι καί τούτων απέναντι βω
μός λίθου λευκού, έφ’ ού έκάθητο ή ιέρεια τής
Δημητοος Χαμύνης, ή μόνη γυνή ήτις έθεατο
ς)

Παυσ. 5, 2 1 , 17.
ζ) Λουκ. π:ρί τής Περεγρ. τελευτής § 40· Πλουταρχ_.
περί άδολεσχ. si 1.
η) Παυσ. 5 , 2 7 , 11 π ;β λ . καί Barth lemy, Voyage
dn Je me Anachavsis. t 3 a- 122.
θ) Παυσ. 5, 21.
α) Παυσ. 5, 24. πρβλ. Bartbelemy ένθ’ άνωτεοω σ·
122
β) Rarthel. αΰτόθ.
γ) Ο αριΟυ,ος το>ν 'Ελλανοδικών δέν ήτο πάντοτε
ο αυτός άλλά συχνά υεταβάλλετο, εως ού άπο τής
108 Ό λ υ μ . (348 π. X . ) οί 'Ελλανοδί και ησαν π α ν - I
τοτε δέκα'πρβλ. fichomann. Griehische Alterth'imni. t. 2,
σ. 54 καί 55 -αί Smith, έν λεξ. Όλύυ.. σ. 710

δ) Παυσ. 6 , 2 0 , 9.
ε) Παυσ. αύτόθ. έ’νδα λέγεται θ ε α σ β α ι καί οΰχί
β ε α σ α σ Ο α ι , ώς φέρεται έν τή μιεταρρ. του λεξικού
τοΰ Smith εν σελ. 707
ς) Έ ν λες. ’Ολύμπια σελ. 707.
ζ) Griech. Altertb τόα. *2, σ λ3.
η) Περί τούτου. ’Ίδε καί τά ε’. ς Παυσ. σχόλια τοΰ

SicbeJis
Παυσ. 6 , 2 0 , 9.
ι) Αύτόθ. 0, 16, 4·
ta) Bursian, ένθ’ άνωτέρ. σ. 298·
α) Παυσ. 6 2 0 , 8.

Β Υ Ρ Ω Ν
δομημένη Στοά, ήτις άπό τοΰ κτίσαντος αυ- |
τήν έκαλεΐτο 'Αγναπτος Στοά (β). Επί τής δυ- |
τικής πλευράς τής Άφέσεως, δι ής ή είσοδος |
ήγεν είς τό Στάδιον, ϊστατο έ"ΐ τής άκρας αύ
τοΰ ό λεγόμενος 7 αρά/ίιηποι;, στρογγύλ.ος βω
μός, έτϊί τν; θέα τοΰ οποίου οί ϊπποι εταράσσοντο, φαινόμενον όπερ διαφόρως ήρμήνευον αί
τών συναξαριστών παραδόσεις (γ). Πρό; τά με
σημβρινά πέρατα τοΰ λόφου,· όςτις άπετελει
τήν ανατολικήν πλευράν τοΰ Ιπποδρόμου, υπήρ
χε ναός τής Δήμητρος Χαμύνης, όστις κατα
πκσαν πιθανότητα ήτο πρό τής ίδρυσεως τού
Ιπποδοόμου καί διά τοΰτο, ότε κατεσκευάζετο οΰτός, έφείσθησαν αΰτοΰ. Έντεΰθεν εςηγεΐται σαοέστατα διά τί ή ανατολική πλευρά
ήτο όλίγω βραχυτέρα τής δυτικής (δ).
Ό μεταξύ τοΰ μεσημβρινού τείχους τής
Ά λ τ εω ς καί τοΰ έπί τών οχθών τοΰ ήρεμα
ρέοντος Άλφειοΰ κατεσκευασμένου τείχους ήτο
ποοωρισμένος κυρίως διά τού; κ ατ’ έςοχην αναριθμου; ξένους, οϊτινες αγόμενοι τοΰτο μεν εκ
τής πρός τό θεΧσθαι επιθυμίας, τοΰτο δέ έξ
έμποοικών συμφερόντων είσέρρεον πανταχόθεν.
Έκτός τών άγορών, τών παραπηγμάτων καί
άλλων χρησίμων είς τάς διαφόρους ανάγκας
μερών ύπήρχον ένταΰθα καί πολλά ξενοδοχεία
έν οίς έπί Παυσανίου διασημότατον ήτο τά
Λεωνίδαιον, ούτως όνομασθεν άπό τίνος ίδρυτοΰ Λεωνίδου, όπερ έχωρίζετο άπό τής κυρίας
εισόδου τής Ά λτεω ς διά στενωπού καί ήτο
προωρισμένον νά δέχηται τούς άρχοντας τών
'Ρωμαίων (α). Τούτου άπέναντι έδείκνυτο ετι
έπί Παυσανίου τό έργαστήριον τοΰ Φειδίου,
έν ώ εΐργάσθη τόν Όλύμπιον Δία. Τά έργα
στήριον διά τήν παο’ αΰτό οικοδομήν βω
μού εί; πάντας τούς θεούς είχε θρησκευτικήν
τινα άγιότητα (β). Είς τά πέριξ τούτουάναζητητέον καί τήν δεξαμενήν τοΰ ύδραγωγείου,
όπεο κατασκεύασε τήν δευτέραν μ. X. εκατον
ταετηρίδα 'Ηρώδης ό Αττικός, όπως θεραπεύσν) τούς πάσχοντας έζ έλλείψεως ποσίμου
ύδατος έν ώρα θερμού θέρους γ). Έάν τις άπό
τοΰ γυμνασίου (ίδε άνωτέρω) διαβνϊ τάν Κλάβ) Αύτόθ·
γ) Αύτόθ 6, 20 , 10.
δ) Αύτόθ. 6, 2 0 , 15.
ε) Bursian, ενΟ’ άνωτέρω σελ. 2 9 9 .
α) Παυσ. 5, 15, 1. 6, 17, 1.
β) Αύτόθ.
γ) Φιλόστρ έν βίω σοφ. 2, 5· Αουκ. περί τής Π ερεγριν. τελευτής 19.
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δεον, φθάνει είς γήλοφον έχοντα λνίθίν^ν κρη
πίδα, ήτις ώς τάφος τού Οίνομάου έλέγετο·
έρείπια οικοδομήματος τίνος άνω τοΰ λόφου
τούταυ έδείκνυντο ο>ς λείψανα τών σταύλων
τού Οίνομάου δ).
Έ π ι τ ή ; όχθης τοΰ αύτοΰ ποταμού έπί λό
φου ύπήρχε μνήμα τών Αρκάδων, οϊτινες έπε
σαν έν τή έν ετει 364 π. X. γενομέν/) πρός
Ήλείους μάχη α).
(ακολουθεί)

Π ΙΝ Δ Α Ρ ΙΚ Α Ι Μ Ε Λ Ε Τ Α Ι .
Ε ΐην εύρησιέπης α,ναγεΤσθαι
πρύ(.φι·α<ι(; έν Μοι ·άν όίψρω. Πινδάρου
Ό-Ιύμπιον. θ . στ. 8 6
87.
Ό Βοίκχιος διαστίζει τό χωρίον ούτως, ώστε
τά άπαρέμφατον άναγεΐσθχι συ^δεει τοΐς επομέ-οις «είθε νά ή μην φδών εύρετής, είθε νά
ήμην κατάλληλος είς τό όχεΐσθαι περαιτέρω
έπί τού άρματος τών Μουσών.» Οΰδ’ ύπολ,ηπτέον κυριολεκτικώς ένταΰθα, έπάγει ό αΰτός,
έπί διηγήσεως, ώς εν Νεμ. J. 19, άλλ’ έν ώ
άδει, έν ώ άφηγεΐται, προχωρεί έπί τού άρ
ματος τώ.ν Μουσών, οπού τόσον ή κατά μικρόν
συντεμνομένη περίοδος καί τά διάστροφα μέλη
τοΰ λόγου κρίνονται άποδοκίυ.αστέα, δσον τό
εΰρησιεπής, ήτοι δαψιλής (πρβ. Σουίδαν έν λ.
εύρεσιεπής) καί έντεΰθεν J/iJoi. (loquax), καθάπερ παρ’ Άριστοφάνει Νεφ. ς·. 44 7 εύρησιεπής, περίτριμμα δικών, Μ γυμνώς τεθέν καθίστησι τόν λόγον χαλαρώτατον. Μάλιστα διά
τήν χ.υρίαν ταύτην αιτίαν ή σημασία τοΰ ήγεμόνος (= ή ν ιό χο υ , ή παρά Σοφοκλεΐ Οίδίπ.
Τυράν. ς . 8 04 ξυνηντίαζον κάξ όδοΰ μ’ ο θ’
ήγερώ ν2, άπκντώσα, δέν είναι απαραίτητον
νά παραβάλληται πρός τό έν τω έπομένφ στίχω έσποιτο τόλμα δέ καί άμφιλαφής δύναμις
έσποιτο) /.αί τούτου ένεκα δι’ εύκολου πλάνης
παρήγαγε τόν Τάφελ έν Diluc Pind. I. p. 362
δ) Παυσ. 6. 1 3.
ε) Παυσ. 5, 20 6. πρβλ. καί Bursian ενθ’ άνωτέρ.
σελ· 3 0 0 .
1) Ώ ς ό Δημοσθένη, άποκαλεΤ τόν Αΐσχίνην περίτριμμα άγορ.ΐς.
2) Ό αύτόθι ήγεμ.ών μετά τ α ΐτ α καλείται καί τροχ η λ ά τη ς, ενθα σημ-ειοοται ό Σ/^αίφερος, ότι ούδέν τό
ξενικόν εχει ή έπωνυμία αύτη, έάν σχώμεν ύ π ’ οψε'
τόν τής όδοΰ ηγεμόνα.

mu, iim.-r»-ΙΓΜ Π |r,||-.|.....-

μελείας . . . . (λαμβάνει iv χαρτίον) Τί είναι
τοΰτο ;— Μέρος τοΰ Λελιου εις τάν Ψεύστην
διά τάν κύριον 'Ρωμαΐον — Τί έννοεΐ τοΰτο ;
Θά κάμετε σεις τόν Κωμωδόν ;
ΡΟΒ. Οχι κύριε. Αΰτό είναι έπειδή έγγράφην είς τινα φιλοδραμματι/.ήν εταιρίαν,
και ώς πρώτον προσωπον όπου ανήκω είς τόν
θίασον, άνεδέχθην τό μέρος τοΰ Ψεύστου.
ΡΟΔ. Θαυμάζω μέ υμάς, κύοιε.
ΡΟΒ. Διά ποίαν αιτίαν ;
ΡΟΔ. Εντραπεϊτε νά χάνετε τόσον κακώς
τάν καιρόν σας. Κωμωδός ! Ουφ ! ’Αληθές έπάγγελμα έκείνων οϊτινες δέν εχουσι διάθεσή
νά κάμωσι καλόν.
ΡΟΒ. ’Αλλά δ ιατί ; Ή δραμματική τέχνη
δεν είναι ί'σως μία τών εΰγενεστέρων καί ώφελιμωτερων τνί κοινωνία ; Τό θέατρόν μας δέν
ε ί ν α ι ............
ΡΟΔ. Δυναταί τις ν άκούσγι χειρότερον ;
Σιωπήσατε, απερίσκεπτε, σιωπήσατε· έάν δέν
θελετε ν’ άκούσητε πικράς παρατηρήσεις. Γνω
ρίζετε τί είναι τό θέατρον ; Ό άντιθάλαμος
τής οικίας τοΰ διαβόλου.
ΡΟΒ. Μάλιστα, άλλ’ έκεΐ στέκει τις τόσον

καλά, οίστε έλκύεται νά είσδύση είς τούς θαλάμους του.
ΡΟΔ. Ας τελειώσωμεν τάς άνοησίας, καί
ενθυμηθεΐτε ότι έγώ δέν κρατώ ανθρώπους τοΰ
θεάτρου είς τήν οικίαν μου, καί διά τοΰτο σάς
προειδοποιώ ότι, έάν θέλετε νά παραστήσητε,
να φροντίσητε όι’ άλλον γραφεΐον.
ΡΟΒ. Μήν άνησυχεϊτε καί δέν θά πράξω
τοιοΰτον τι.
ΡΟΔ. Τόσον τό καλήτερον δι' εσάς. Σκεφθήτε νά κάμετε τό χρέος σας.
ΡΟΒ. Δύνασθε νά πκραπονεθήτε δι’ έμέ ;
ΡΟΔ.Βεβαίως. Ώ , τ ί ώραίαν φροντίδαλαμβάνετε διά το γραοεΐον τοΰτο ! Παρατηρήσατε !
"ι?
» μεγίστην
.
> *·, 1
/
£>ν γραφειον εις
αταξίανη,' τραπεζα αύτη έςω τής θέσεώ ς της· ή καθήκλα αΰτη
τεθειμενη είς ώραίαν θέσιν διά νά έμποδίζϊΐ
την θυραν. (σηκώνεται) Τί βλέπω, τί είναι τά
συντρίμματα ταΰτα ;
ΡΟΒ. Τίποτε . . . . Δηλαδή θέλω νάείπ ω ...
Ε,ήτησα £ν ποτήριον ύο'ατος καί ό Αντώνιος
φερων αυτά ,ώλίσθησε καί έσύντοιψε τά πινάκιον.
ΡΟΔ. Εν πινάκιον ! . . . . Ζήτω ό Βάκχο;?

|
ί
|
j
ι

:

καί έκ τών καλλιτέρων ά'τινα έχω . . . . Ανόη
τε γέρων ! ’Απρόσεκτε ! Αντώνιε, Αντώνιε.
ΡΟΒ. Σάς παρακαλώ, κύριε, νά μήν έπιπλήξητε τάν καλόν έκεΐνον γέροντα, διότι έγώ
είμαι ό αίτιος τής ζημίας καί είμαι ύπόχρεως
νά τήν πληρώσω . . . .
ΡΟΔ. Νά πληρώσητε! Νά πληοώσητε ! Θαυ
μάζω ! ’Εγώ δέν παρατηρώ ποσώς τάς μικρο
πρέπειας ταύτας.— Θέλεις καί δέν θελεις εν
νοώ ότι θά τήν πληρώσνις. — Αντώνιε, Αντώ
νιε ;
ΣΚ ΗΝΠ ΣΓ'.
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ΑΝΤΑΝΙΟΣ χαί οί ρηθέντες·

ΑΝΤ. Διατάξατε.
ΡΟΔ. Σύναξε τά συντρίμματα ταΰτα.
ΑΝΤ. Αμέσως.
ΡΟΔ. Καί άλλην φοράν πρόσεχε τ ί λάμνεις,
άνόητε !
ΑΝΤ. Ά λλά Κύριε . . . .
ΡΟΒ. (σιγά είς τάν Αντώνιον ) Ησύχασε
καί θά σοί δωρήσω έν τάλληρον.
ΑΝΤ. (σιγά είς τόν 'Ροβέρτον) Εν τ ά λ λ η 
ρον . . . . Δέν τά θέλω, δέν τά θέλ.ω. (εισέρχε-

ται, λαμβάνει έν σάρωθρον καί καθαρίζει.)
ΡΟΔ.— Μή σέ μέλλει καί σύ θά τό πληρώσνις— Καί σείς τώρα τί κάμνετε ; Διατί δέν
έζακολουθεΐτε τήν έργασίαν σας ; Δέν σάς φαί
νεται άληθές ότι εύρίσκετε ύπεκφυγάς, όπως
τήν διακόψητε ;
ΡΟΒ. ”Ω ! έσυλλογιζόμην (κάθηται νά γράψη— Τί κακός γέρων !—
ΡΟΔ. 'Υπάγω νά ένδυθώ- τελειώσατέ τήν
ά γ ω γ ή ν σάς συνιστώ τήν τ α χ ύ τ η τ α (διά νά
άναχωρήσνι).
ΡΟΒ. Κύριε Δικηγόρε,συγχωρήσατε- δέν είξεύρω έάν ένθυμεΐσθε OTt ή έβδομάς έληξεν άπό
Χθέ«·
,
Τ
.
ΡΟΔ. Τί κα/.όν έλάττωμα είναι τό ίδικόν
σας νά ζητήτε πάντοτε !
ΡΟΒ. Διότι ίσως τά έλησμονήσατε.
ΡΟΔ. Εκτιμάτε όλους τούς άνθρώπους ό
μοιους σα;, έλλειπεΐς μνήμης ; Γνωρίζω καλώς,
(διά νά άναχωρήσνι)
ΡΟΒ. Έπειδή είχον άνάγκην . . . .
ΡΟΔ. Αργότερα . . . . μετά τό πέρας τής
έργασίας . . . . άργότερα . . . .
ΡΟΕ. Αργότερα δέν θά εχητε καιρόν πε-

ριμένετε ξένους, θά ύπάρχν] γεΰμα.
ΡΟΔ. Ί σ α , ίσα. θά ύπάρχτι γεΰμα, καί
συντρίψαντές μοι τό πινάκιον έκεΐνο, μέ υστε
ρήσατε εν τεμάχιο·? τής συλλογής μου καί άς
σάς τό συγχωρήση ό ουρανός ! Ά λ λ ’ ήδη οΰδείς
ένόιαφέρεται διά τίποτε . . . . Το πάν προβαί
νει είς την χαλάρωσιν, είς τήν καταστροφήν,
είς τήν έξολόθρευσιν. "Ω καιροί ! ’Ώ καιροί !
(άναχωοεΐ μορμορίζων)
ΡΟΒ. Φιλάργυρε τοΰ διαβόλου ! Καί πάλιν
όμιλεΐ διά τά πινάκιον ! Κάθε φοράν ό'που τοΰ
\

\

χ

rt

*

»

/

«

ς η τ ω εκ είνο τ ο μ,ικρον ποσον οττερμε α ν ή κ ε ι , ρ.οι

άπαντά μέ συμβουλήν τινα, μόνον καί μόνον
διά νά μέ πληρώση οσον τό ίυνατόν άργότερα.
Ά λ λ ά σήμερον δεν τάν άφίνω ήσυχον- θέλω τό
έδικόν μου καί άν πρόκειται ν’ άκούσω εκατόν
χιλιάδας παρατηρήσεις ! (κάθηται έκ νέου.)
ΣΚΗΝΗ
ΕΡΡΙΚΟΣ

Ζ'.

καί ό ρηθεις*

ΕΡ. Συγχωρεΐται ;
ΡΟΒ. Εμπρός . . Τί αγαπάτε ;
Ε Ρ . Επιθυμώ νά ομιλήσω πρός τόν δ ικ η γ ό 
ρον κ. Τσίλην.
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είς τήν γνωμάτευσιν, OTt έπί τοΰ άρματος τοΰ
ήνιόχου ποιητοΰ ώχούντο συνοδοιπόροι ή Θρα
σύτης κ*ί ή Βία. Άποροΰμεν διά τ ί ό σοφός
άνήρ, ό άλλως περί τ ά ; άλληγορίας ίκανώς
διατετριφώς, δέν οιατελεϊ λέγων, δτι ένεκα
άνδρίας ΰποσημαίνονται νικηταί b 'Ργάρμοστος
καί όΛ αμπρόμαχιχ. *) Τόν δέ Δισσένιον άμφίβολον, αν εκίνησαν παρόμοιοι λεπτολογίαι, ή ή
έν Ό λυ μ . ΣΤ. 23 ύφηγηθ εΐσα γνώμη περί τών
άρμάτων τών Μουσών, διότι τηρήσας την κατά
Βοίκχιον πλοκήν τών λέξεων μεθερρ.ηνεύει
essem fabularum (mythorum δ η λ . ) i n v e n t o r y

ε’ίθε νά ήμην εύρετής μύθων). Ά λ λ ά καί τνί
ερμηνεία ταύτ·/] πολλά είσί τάντικείμενα. Καί
τήν άπλήν ευκτικήν f ?//>·, τήν ουτω; έρμηνευομένην ποσίχον υποστηρίζει τό άλλο χωρίον, τό
έν τέλει τών Όλυμ. Γ. «οΰ μιν διώξω κεΐσ’
δς εΓη,» ήλίου φαεινότερον άποδεικνύουσιν
αί διαφωνούσαι τών σοφών ερμηνευτών γνώμαι, έν οίς δ Ρεϊσίγιος έν τ γ περί τοΰ μορίου
άν είςΆριστοφάνουςΝεφέλας ρ.126 παρεκβάσει
μόλις ποθώ; τό υποθετικόν έκεΐνο μόριον προ
βάλλεται «τό κείνο; είην.» Ό δέ τήν δύναμιν
τής αντωνυμίας κατανοήσας Σχολιαστής έξηγεΐται «είθε ν ά ήμην έκεΐνος, ή γ ο υ ν ό τών
δυνατών έφιέμενος». Ά λ λ ’ εί'θ’ ό ποιητής ν ά
προΰτίμα τό τοΐος, ούδέ θά έξήγετο ευκόλως
τοιουτότροπος έννοια. Τούναντίου ό Γοδ. Έρμόίννος εν τή περί τοΰ άν όνομαστή πραγμα
τεία Opusc. Vol. IV, 1. Il l e. 5 p. 161 φρο
νεί, δτι ή δοξασία ενυπάρξει άνευ ύποθέσεως,
άνευ δηλ. τοΰ ά ν , εί κ α ί δυςνόητον αποβαίνει
πώς δύναται νά έξοβελισθνί ή ΰπόθεσις. 2) "Ο

Β Γ Ρ Ω Ν
πως πο τ’ άν ή άτοπος παντάπασιν υπολαμβά
νεται τόσον ή τριπλή έκείνη καύχησι;, δσον
τό δεύτερον μέρο;, τό τοσοΰτον μεγαλοπρεπώ;
καί λαμποώς εκδεδηλωμένον άτε δή τοΰ ποιητοΰ μή έπιτελοΰντος πράξεις έφ’ αίς σεμνύνεται, ήτοι υπηρεσία; καί καθήκοντα θείου ήνιόχου. Διότι τά ίδιον έγκώμιον ετι μάλλον άμαυροΰται έκ τών άντιτιθεμένων αύτώ «προξενιά
δ’ άρετά τ ’ ήλθον« ώσανεί αί νΐκαι τοΰ Εφαρ
μοστού ήνάγκασαν τόν ποιητήν νά κατέλθη
άπό τοΰ άρματος τών Μουσών καί νά έγκολπωθή τά πεζά. Τούτων δέ τά μά/ισ τα άπέχουσιν, όσα ό Τάφελ μετά στόμφου προβάλ
λεται ώς ομοιότατα Ό λυ μ π . Β. 91 πολλά μοι
ύπ’ άγκώνος ώκέα βέλη ένδον άντί φερέτρας
φανώντα συνετοΐσιν· ώς δέ τόπαν έρμηνέων
χατίζει. Ενθα ή μνήμη τοσούτων ηρώων άνακινεΐ τήν συνείδησιν δαψιλεστάτης ποιητικής
φλεβος· ουχί ά-ευ χλευασμοΰ τοΰ άντιπάλου
Βακχυλίδου, καί Όλυμ. ΙΓ. 89 εμέ δ’ εΰθύν
ακοντων ιεντα ρόμβον παρά cxonov ού χρή
τά πολλά βέλεα καρτύνειν χεροΐν). Μοίσαις γάρ
άγλαοθρόνοις έκών ] όλιγαιθίδαι )σίν τ ’ έβαν έπίκουρος] ’Ισθμοί τά τ ’ έν Νεμέα· δπερ χωρίον
φαίνεται εναργές καί οίονεί συντεθειμένον πρός
άπόδειξιν, δτι ένταΰθα τοιοΰτοι ελιγμοί τοΰ
μεγαληγορου ποιητοΰ δεν θά συνεφώνουν τώ
άρματι τών Μουσών καί δέν θά ήσαν τίποτε,
ή άκαιρος κυκεών.
Ουδε τά εν Νεμ. Δ. 33 τεθμό; ώραί τ ’ έπειγόμεναι παρακωλύουσι τήν σύζευξιν πλειόνων
μύθων, άλλ- ή παρά τών Θηβαίων τώ Λαμπρομάχω προ;ενεχθεΐσα προξενιά
καί τών

20 ΙΟΤΝΙΟΤ 1880
νικητών ή άνδρία. Πρός τούτοις ό στενός έκεΤ»
νος σύνδεσμος, δι’ ου κατά τήν όξυνουστάτγ,ν
γνωμάτευσιν τοΰ Βακχίου τά πρόσωπα τοϋ
Αχιλλέως καί τοΰ Πατρόκλου συζεύγνυνται τώ
Εφαρμοστοί καί Λαμπρομάχω (Γδ. στίχον 76
παραβλητέον πρός τούς ς-. 90 καί 91), καθί
σταται χαλαρός καί διαλύεται. Τέλος παρατηρητέον, δτι τά έξαφανίσαι γραφικόν άμάρτηιια διαφέρει τοΰ καταστήσαι τόν λόγον γλαφυρώτερον.
(ακολουθεί)
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ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΒΓΡΩΝΟΣ.

Ή ’Εφορία τοΰ Φιλολογικού Συλλόγου Βύ
ρωνος πληροφορηθεΐσα δτι ή κατασκευή τοΰ
ολου μνημείου τοΰ φιλέλληνος ποιητοΰ Βύρω
νος εΰρίσ/.εται έν τώ τελειοΰσθαι, άπεφάσισε
νά πέμψν) εί; τήν Έρμούπολιν, ένθα έγένετο
ύπό τοΰ βραβευθέντος γλύπτου κ. Γεωργίου
Βιτάλη ή επεξεργασία τοΰ εργ'υ τοιμελή έπιτροπήνήτις νά έπιθεωρήστ) τήν έργασίαν καί νά
συσκεφθή μετά τοΰ έκτελέσαντος καλλιτέχνου
περί τοΰ τρόπου τής πρό; τόν Σύλλογον παραδόοεως τοΰ έργου καί τερί τ·^ς μεταφοοά;
αύτοΰ είς Μεσολόγγιον· έξελέξατο δε μέλη
τ ή ; έπιτρ πή; ταύτη; τού; κ κ. ΙΊννιγήν Ραζήν, Κωνσταντίνον Μυρτίλον καί Τιμολέοντα
Βισοίζην.
Ή επιτροπή αυτη μετέβη ήδη εί; rFρμούπολιν καί έξεπλήρωσεν τό καθήκον της. Έ κ τών
κοινοποιήσεων δέ αΰτής πρός τήν ’Εφορίαν έςάγεται ή ευχάριστος εΐδησις δτι ή δλη έπεΙ) Τω Εφαρμοστώ τούτω Ό πουντίω παλαιστή άνακόν,^καθ ά διορθουσιν άλλοι μεν εις το οργής, άλλοι
ξεργασία τοΰ δλου έργου έπεραιώθη πράγματι
τίΟησιν ό Πίνδαρος τήν ©'. τών Όλυμπιονικ ών, πρβ.
οέ εις τό αιτίας, ο δέ Sommer εικάζει ύπολανθάνοντα
καί δτι ό καλλιτέχνης, είς δν ό Σύλλογος διά
τ!) οΐκεΐον χωρίον . . . ττροξενίot δ’ άρετ^ τ ’ ηλθον
εν τω αυτής τά «αυτώ στάσεως.» ’Α ναγνωστεον ο«λως
διαγωνισμού ά.έθετο τήν έκτέλεσιν τοΰ έργου,
τιμάορος Ίσμβί
α υ τ ή ς ιό Πινδ. ΙΝεμ Θ. 35, ή λεςις καί π*ρ ποι
atm
Λ α μ π ρ ο μ ά χ ο υ μίτραις,
ειργάσθη
προς τοΰτο έν ΰψη/'7ϊ έμπνεύσει - αί
ητική ενθάδε καθιστησι τον λόγον συοιαετρον, επειδή
οτ’ άμφότεροι κράτησαν
μετά έπισταμένης μελέτης. Πρό; ί έ έκ τών
άλλαχου του αύτου συγγραφέως, (ήγ^υν τ ο ΰ ’Απολ
(στροφή δ' )
λο6ωΓου) οιονΙΧ 28 άναγινώσκονται β ά σ ε ι ς (= · π 6 αΰτών κοινοποιήσεων τής αΰτη; έπιτροπή;
μίαν εργον άν’ άμέραν
δες), όψ ε ι ς (— οφθαλμοί) Λαβρον πυρ καί έν κεφ. 28
πληροφορτιθεϊσα
ή ’Εφορία τοΰ Συλλόγου δτι
"Αλλαι δέ δυ* εν Κορίνθου
μουσών μελωδεΐν. Καί δή καί άκεραίους στίχους ποι
οί
κάτοικοι
τή
;
φιλοτίμου
έκείνης νήσου πολύς
πύλαις εγένοντ’ έ'πειτα χάρμαι
ητών τηρεί πρβ. Σχαιφέρου Meleiemata crilica Ρ 88
ταί δέ καί Νεμέας Έ φ α ρ 1)
Τό δέ σύστημα καί τά είδη τής προξενιάς δια-ιιδώς καί πολυτρόπως έξείήλωσαν αύτή τάμ ά σ τ ω κατά κόλπον κ έ.
φεράντως διαλευκαίνει ο Μαυρίκιος Μείερ έν τ ή δ ια τε συμπαθείας -ων, πρ'-ς τον Σύλλογον καί τήν
2)
Ει καί προστιθέμεθα τ/} τοϋ Βοικχίου επόψει, τριβή, ής ή έπιγραφή de proxeuia siie de publico Gtae
κοινήν
επιθυμ· αν όπως λάβωσιν ενεργόν μέοος εί;
ουδέν ήττον το κ ε ί ν ο ς λυσισελες κ.ίνομεν νάνα^έcomii) hospiiio, οποθεν δήλον^ οτι εγενετο διττόν είδος
την
συμπληρωσιν
τοΰ πρό; γενικήν κ,λυψιν
ρωμεν μάλλον είς το άβατον, ή εις τό πόρσω, έάν τό
προξένων* το [/.έν αύτών, οΐτινες έ ν f, πολιτεία τεάσμα τοΰτο εγκλείσωμεν έν έρωτηματικω σημείω, αρα
τών
άταιτουμενων
μέχρι της άναστηλώσεως
Λουσι προνοουσι τών συμφερόντων άλλης, ήτις προσήκενός θά ή μ ν)ν ; Άληθέστερον δέ δι’ εναντίας εναλ
νεγκεν έκείνοις τήν τιμήν τής προξενιάς* το δ’*άλλο
τοΰ ά- δριάντο; δαπανών, άπ.φάσισε νά συγλαγής ή αντωνυμία, ή παρ’ Ά π ολλοδώ ρω (Βιβλιολ
I l l Κ . V I § 2 γενομένης γάρ α ύ τ ή ς πρός "Αδραστον,
διαλυσάμενος ώμ,οσε κτλ.) μεταβλητέα είς οϋσιαστι-

αύτών, οΐτινες δεν ώνομάζοντο ύπο τής πολιτείας, ής
τό^ν ύποθεσεών πως έφρόντιζον, άλλ’ ύπο τής ιδίας
εαυτών πατριόος. Το πρώτον τών ειδών αύτών είναι

ΡΟΒ. Καθήσατε . . τώρα θά τάν κράξω . . .
Ω ουρανέ ! ρ.οί φαίνεται δτι . .
Ε Ρ . Δέν άπατώμαι· ό 'Ροβεοτος . .
FOB- Ό ’Ερρίκος, ό καλός μου Ερρίκος,είσαι
σύ ; (ένηγκαλίζονται).
Ε Ρ . ’Ακριβέ μοι φίλε, μέ πόσην εΰχαρίστησιν σέ έπαναβ/έπω μετά τόσον πολύν καιρόν . .
Μόλις άφίχθην, έζήτησα παρά δια©όίων ειδή
σεις περί σοΰ, άλλ άνωφελώς ; Ό μέν ένόμιζεν
ότι ανεχώρησες, ό δε ήγνόει ποΰ εύρίσκεσαΐ.
ΡΟΒ. Το πιστεύω, εΐναι ήδη πολύς καιρός
δπου ζώ τραβηγμένος τοΰ εΰγενοϋς κόσμου.
Καλέ μου Ερρίκε, πόσον ήλλαξες ! Δέν σέ έγνώρ’.ζα πλέον . . Αλλ είπέ μοι, ποια. εύτυχής σύμπτωσις σ επανεφερεν εις Ιταλίαν, μετά επ τα 
ετή απουσίαν ;
Ε Ρ . Ηλθον δι ύποθεσεις . . Αλλ ήδυνάαην
να σ ερωτήσω πρότερον, διατί σ’ ευρίσκω εί;
το γοαφείον ένός δικηγόρου ;
ΡΟΒ. Αλλά τί θέλει; : έναντιότης τής τύ
χη ; ! Οταν είμεθα εί; τό σχολεϊον έγώ είχον
τόν τίτλον Ινόμητος, ήδη ευχαριστούμαι εί;
τάν τίτλον γραφέως, άντιγραφέω; καί τά π α 
ρόμοια.
Ε Ρ . Αλλά πόθεν άραγε τοιαύτη τρομερά

ρ.εταλλαγτ) j Αν και η οικογένεια σας εύοί- τροΓ, οστι; δεν θέλει οΰτε καν ν άκούση τ ’ όσ/.ετο τότε εί'ς τινα χα/αρωσιν, ρ/ δλον τούτο vof/.ά μου, έχω καί ένα έξάδελφον τοΰ πατοός
αύττ) (ϊιεττ,ρεΐτο ετι κατα τόν βα(?ρ.ον τν^ς.
μου, δστις θά μ έξόριζεν εΰχαρίστως, διότι
P C B . Ισα, ίσο-,αοτη ε ί 'at, vj αίτ α τν^ς παν φέρω τό αύτό έπίθετόν του. Βλέπεις λ.οιπόν,
τελούς καταστροςν.ς. Eyw ο ίδιος 7 )ν\όουν τ*ήν τί ήδυνάρην νά περιμένω άπό τοιούτου; συγαΟ/ίαν κατάστασιν τών οικονομικών ρ.ας· καί γενίΐς.
οταν ύστερήθτ,ν τον εντιμ,ον,α/λά λίαν γενναιόΕΡ. Πτωχέ φίλε !
δωρον πατέρα αου, p i παρυσιάσΟν.σαν πρό;
ΡΟΒ. Αλλά πτω χέ; τή άληθεία. Ά λλος τις
βλάβην [/.ου απειρα χρεν) παρ αύτου γεν\γ)- εις την θεσιν μου θ άπελπίζετο, άλλ’ εγώ
θεντα, όπως υποστήριξη, την ύπόλνΥ.ψιν καί τό προσκαλών εις βοήθειαν jjoo φρόνησιν καί φιλο
μεγαλεϊον τή; ο κογενεια; μας· Γεν ολίγαις λέξε- σοφίαν, εγελων τ ή ; σκληρότητος τ 7,ς τύχης
σιν, ή ευτελής περιουσία μα; ήτον υποθηκευ καί περιφρονών νά ζητήσω έλεημοού η ν π α 3 '
μένη, κατηναλωμενη, πριν άκόμη έγώ γεννη άλλου τινός, εζησα y.zypt τοΰόε έκ τοΰ καοποΰ
θώ, καί δταν έπίστευον δτι θά γίνω κάτοχος τών κόποιν μου καί τών προτερημάτων μου. .
της πατρικής μου περιουσίας, μοί παοουσιάΑλλ ω fc/εε ! . . ΙΙόσας σκληράς νηστείας έκασθησαν απειράριθμοι πιστωταί, οΐτινες διένει- μον φιλοσοφών μετά τήν τρομεράν κατ^στοομον τό παλάτιον καί έκεινα τά ολίγα κτήματα φήν, η τιςμ ε υστέρν,σεν απο πίίν ό,τι ήν.ην κάάτινα μα; εμενον, καί ό μικρό; κύριο; κόμη; τοχος, άφήσασά με μόνην καί μόνην, τήν καέμεινε μέ τά ; χεΐρας κενάς καί άνευ στέγης.
θαράν καί άθωαν καταγωγήν μου.
£ιΡ· Αλλα δεν σοί έμεινε κανείς πλούσιο;
ΕΡ . Καλέ μου Ροβέρτε, πόσον σέ λυπούμαι
συγγενής, παρ’ ού νά ζητήσης βοήθειαν ;
διά τ ά ; ί>'-·στυχ·α; σου ! 1 Ιαρηγοροΰμαι δμως
1 ΟΒ. Συγγενείς ! . . Ο πτωχός όέν έχει τοιοτι δύναμαι εν μέρει νά σ έλαφρωσω έκ τών
ούτους, καί οί πλούσιοι είναι οί πρώτοι οΐτινες θλίψεων σου . . Μάθε ότι έ —λ ού τ ι σα έκ τυΰ θα
τον άποφεύγουσι καί αίσχύνονται δτι είναι νάτου τοΰ θείου ρ.ου, παρ ού έζων* δέν έξαοσυγγενείς του.’Εν τούτοις έχω ένα θειον έκ μη- τώμαι παρ ούδενός· δέν έχω ή τήν γραίαν καί
ΓϊηΟΓΓΑ,ΦΙιΙΟΝ ΙΩΙνΡΑΤΟΙί nJiP. ΙΔ.ΣΕΜΙΔΟΓ

δημωδέστερον καί είς αύτό πάντως
Λαμπρομ.αχος.

καταριΘμητίος ό

2.0 ΙΟΤΝΙΟΤ 1880
κροτήση έκεΐσε ά-τιπρόσωπον ’Επιτροπήν καί
έξελέξατο μέλη αυτής τού; έκεϊτε τούς άςιοτίμ ο υ ς κ . κ . Σ ταα. Κ. ΙΙρώϊον.
Ελπιδ. Λα-ίόπουλον, Ν. Κ. Πετρόπουλον, Κ. Στυλιανόν,
Παντιάν Καράλην, Γ. ΙΙοσει^ώνα, και II. Ζ.
Νεγρεπό /τη·/. Τα μέλη τής αντιπροσώπου ταύ
της 'Επιτροπή; συνήλβον, άμα τή κοινοποιήσει
τών διοοισμώ/ αΰτών ύπό τοΰ Συλλόγου, εις
συνεδρίασιν καί άποδεχθέντα μ :τά πολλοϋ ζή
λου τήν άπόφασιν τή ; Εφορίας τοΰ Συλλόγου
άπεφάσισαν κέντρον αΰτών νά εχωσιν τά ; ενεογείας τοΰ πολυτίμου καί σείαστοΰ κ. ΙΙρωίο υ , έξελέξαντο δέ ταμίαν τή ; έπιτροπή; τόν
κ . Π. Ζ. Νεγρεπόνντην, καί γραμματέα τόν
άκάματον έκεΐσε τού Συλλόγου ανταποκριτήν
κ . Δ. 'Α-θηναίον. Κατηρτίσθησαν δέ ήδη καί οί
τών συνεισφορών κατάλογοι καί ή Ίίπιτροπη,
καλέσασα τού; κατοίκου; τ ή ; Ερμουπόλεως
δπως προσφέρωσίν δ,τι εύαρεστοΰνται ύπερ τοΰ
σ κ ο π ο ύ τούτου συνέλεξεν έν μια κα ί μόνν) αυ
τ ή ς εκδρομή σχεδόν δραχμάς χιλίκς πεντακοσίας· ύπάρχει δε μεγίστη έλπίς δτι τό ποσόν
τ ο ΰ τ ο θ ά ηύξύνθη μέ/ρι τοΰδε έπαισθητώ;. Δυ
σ τ υ χ ώ ; δέν δυνάμεθα νά κοινοποιήσωμεν προς
τούς ήμετέρους άναγ^νώστας τό γενικόν άποτέ
λεσμα τών ένεργειών τή ; αντιπροσώπου ταυτης
επιτροπής καθότι ς·εοούμεθα νειοτέρων είοήσεων.
Οΰτως ή νήσος Σύρος, ή φιλοξενούσα σήμερον
τήν έπί τοΰ μαρμάρου τ ή ; Πεντέλης χαραχθεΐσαν εΰγνωμοσύνην ολου τοΰ Ελληνικού λαοΰ
πρός τόν υέγαν φιλέλληνα, τείνει χεϊρα άρρωγόν δπως ή έκίήλωσι; αΰτη τή ; έθνικη; συνειδήσεως δε·.χθ·7ί πλήρης, τελεία καί ή εΰγνω-

Β Τ Ρ Ω Ν
μοσύνη δλων τών Ελληνικών Λαών έκφρασθή
άπε',ρος, απέραντος. Οΰτω συμπληροΰται εργον
εΰγενές, εργον πρό τοΰ όποιου θά καταπέστ)
αισχρά κατά τοΰ' Εθνους συκοφαντία,δτι είς λή
θην παρέδωκε τά ονόματα τών εΰεργετών του'
δχι, άν ήναι λαός δστις νισθάνθη βαθύτατα τό
αίσθημα τής εΰγνωμοσύνης πρός τούς ευεργέτας
αϋτοΰ, ούτος είναι ό Ελληνικός λαός. Καί πώς
νά τούς λησμονήσν) ! Τά όνόματά των τα υ τί
ζονται μετά τής έλευθερίας του* καί τίς πο
τε έλησμόνησε τήν έλευθερίαν του !
Έ φ ’ δλοις τούτοις ή ’Εφορία τοϋ Συλλόγου
Βύρωνος έκφράζει δημοσί^ τήν εΰγνωμοσύνην
της πρός τούς εΰγενης κατοίκους τής φιλομούσου νήσου Σύρου διά τήν υποδοχήν ής έτυχεπαρ’
αύτοΐς ή αντιπρόσωπος Έπιτροπή τη ; καί πρός
τού; κ. κ. Σταμ. ΓΙρώϊον, Έ λ π ιδ . Λαδόπουλον
Ν. Κ. Πετρόπουλον, Κ. Στυλιανόν, Παντ.
Καοάλη, Γ. ΙΙοσειδώνα καί Π. Ζ. Νεγρεπέντην,
του, αποτεΜ)υντα; την εκ.εισε επιτροπήν οια
τήν αεγιστην έκδούλευσιν ήν παρέχωσι πρός
τόν Σύλλογον Βύρωνα, δστις άείποτε μ ετάγλυκυτάτης άναμνήσεοις θά άναπο 1'7ι τήν συνερ
γασίαν ταύτ/,ν.
Έ ν τέλει δέ ή Έφορία εκφράζει τάς βαθείας
εύχαριστίαςτη; πρός τον εΰγενή καίγενναΐον νέον
κύοιον Δ. ’Αθηναίον δστις οΰδενός κόπου έφείσθη όπω; φαν-?) χρήσιμος άείποτε τώ Συλλόγω,
ίδ-α ίέ είς τήν περίστασιν ταύτην, καθ’ ήν δύναταί τ·.ς είπεΐν ύπήρ^έν ό μοχλός πάσης κινήσεως παρά τοΐ; κατοίκοις τής Σύρου. Επίσης
τά ; αύτά; εΰχαριστίας άπονέμει ή Έφορία καί
ποός ~όν τύπον τ ή ; Σύρου δστις ύπεστήρι;εν

ΡΟΒ. Συγχωρήσατε, άλλ’έπαναβλέπων μετά
επταετή άπομάκρυνσιν, ένα σύντροφον τοΰ σχο
λείου . . Συγχωρήσατέ μοι νά σάς παρουσιάσω
τάν καλλίτερον τών φίλων μου . .
Ε Ρ . Σάς παρακαλώ νά συγχωρήσητε . .
ΡΟΔ. Δοΰλός σας ! — Θά ήναι άλλος πεινασμένος.
ΡΟΒ. Θά σάς όμιλήσν) δπως . . . . καί εχει
χρείαν τών συμβουλών σας διά . . . . (είς τόν
’Ερρίκον)— Τί διάβολον θά τοΰ όμιλήσνις ;
ΡΟΔ. Γνωρίζετε κάλλιον έριοϋ, δτι σήμερον
δέν δύναυ-at νά έπιληφθώ καμμίαν ύπόθεσιν..
Ε Ρ . Κύριε, έγώ δέν έννοώ νά σάς ένοχλήσω, άλλ’ άκούων δτι είσθε είς τών καλλίτερων
δικηγόρων τής πόλεως ταύτης, ήλθον νά σάς
συαβουλευθώ,δπως σ£ς έπιφορτίσω δίκην τινά,
διά μερικά κτήματα, τά όποια έκληρονόμισα
καί διά τά όποΐα άδίκως ευρίσκω αντιστάσεις·
καί πριν προστρέξω είς τήν τοΰ δικαστηρίου
όδόν, έπιθυυ,ώ ν’ ακούσω τήν γνώμην ένός έν
τιμου άνθρώπου καί άναγνωρισμένου ειλικρι
νούς ώς έκαστος άποκαλεΐ ύμ 2 ς.
ΡΟΒ. (Τίς άρά γε τοΰ είπε τοιαΰτα ψεύδη !)
ΡΟΔ. Σάς είμαι λίαν ύπόχρεως, κύριε, διά
τήν καλήν διάθεσιν έχετε δι’ έμέ. Ά ν καί λίαν
έ.τιοοοτισμένος, χρέος μου θεωρώ νά σάς υπη
ρετήσω.
ΡΟΒ. (σιγά είς τόν Ερρίκον) Μήν έμιιιστ 3 ύεσε· είναι ό πρώτος καταχραστής τοΰ τό 
κου.— Οταν τό έλεγον έγώ,δτι ό κύριος δικη
γόρος είναι ή μόνη είλρίνεια καί ευγένεια.
ΡΟΔ. Σας ευχαριστώ 'Ροβέρτε. Φέφετε δύο
καθήκλας, καί ένώ ό φίλος σας μοί εκθέτει
τήν ύπόθεσιν του, τελειώσατε έκεΐνο τό έγ
γραφον, δπερ τόσον μοί άναγκαιοΐ.
ΡΟΒ. ( Ά ! Είς ποίας χεΐρας πίπτει ό κα
λός μου φίλος . . . . Ά λ λ ’ έγώ θά τόν σώσω,)
Σ Κ Η Ν Η Η'.
Ε Ρ . (Θά ήδυνάμην τουλάχιστον νά κάμω
ΡΟΔΟΛΦΟΣ καί οί ρηθεντις.
είς τήν Καρολίναν γνωστήν τήν άφιξίν μου !)
ΡΟΔ. Κύριε 'Ροβέρτε, σεΐς μ ’ εμπαίζετε ! ΡΟΔ. (Κάθηνται) Μέ ποιον έχω τήν τιμήν νά
όμιλώ ;
"Οταν σάς συνιστώ τα χύ τ η τα . . .

ακριβήν μου μητέρα, ήτις μέ ύπεραγαπά. *Η5η
κατά τήν έπάνοδόν μου, αΰτη θά έχν) πλησίον
της ενα άλλον υιόν ήμεΐς δέν θά χωρισθώμεν
ποτέ* σύθά ένασχολεΐσαιείς τά συμφέροντα μου
καί έπανευρίσκων παρ’ έμοίένα αγαπητόν αδελ
φόν, θά λησμονήσγις τούς σκληρούς καί άχαρίστους συγγενείς, οΐτινες μόνον τότε άναγνωρίζουσι τήν συγγένειαν, δταν εύρίσκωνται εις
τόν κολοφώνα τής δόξης.
ΡΟΒ. Ώ ακριβέ μοι φίλε ! είς τήν γενναίαν
ταύτην προσφοράν σου άναγνωρίζω τον κάλλιστον φίλον τής παιδικής μου ήλικίας. Αλλά
πόσον λυπούμαι καί δυνάμενος πρός το παρόν
νά παραδεχθώ τάς εΰγενεΐς προσφοράς !
ΕΡ. Τί ! Μέ άδικεΐς νά μοί άρνηθής. Θ αμφιβάλλης ίσως περί τής ειλικρίνειας τών προσφο
ρών μου ;
ΡΟΒ. Καλώς γνωρίζω τήν καρδίαν σου δια
νά σχηματίσω τοιαύτας ιδέας . . Αλλά σπουδαΐόν τι μ’ έμποδίζει, έπιθυμών δέ καί εγώ ν
άνταποκριθώ είς τήν ειλικρινή φιλίαν σου, σοί
εμπιστεύομαι κάτι τι . . . Ά λ λ ά σοί συνιστώ
άκραν εχεμύθειαν. Μάθε δτι πρό ένός περίπου
μηνός είμαι νυμφευμένος.
ΕΡ. Τί άκούω ; Είσαι ; . .
ΡΟΒ. Νυμφευμένος κρυφίως, καί . . . Αλλα
κάποιος έρχεται· είναι ίσα ισα ό προϊστάμενος
μου· θά σοί τά είπώ όλα μίαν άλλη ν στιγμήν.
Ε Ρ . Πόσον με δυσαοεστεΐ ή διακοπή αύτη·
καί εγώ είχον νά σοί ομιλήσω περί τίνος πράγ
ματος, δπερ ένδ αφέρει ζωηρώς τ η ν καρδίαν
μου . . Σύ ήδύνασο νά μέ βοηθήσγις, συμβουλεύσνις . . Ώ ς τόσον παρουσίασε με είς τόν γ έ 
ροντα δικηγόρον.
ΡΟΒ. Ευχαρίστως,άλλά μήν βασίζεσαι πολύ
έπί τής συστάσεώς μου.

ΕΤΟΣ Δ'— ΤΟΜ. Ε'— ΦΓΛΛΟΝ 17— 137
αΰτήν είς τήν έκτέλεσιν τοΰ έθνικοΰ τούτου
σκοπού.
Τ . Γ. Καθ’ ήν στιγμήν τό φύλλον τοΰ Βύ
ρωνος ετίθετο ύπό τά πιεστήρια έλάβομεν
έκ Σύρου κατάλογον τών ποοσενεγκόντων διά τήν
άνέγερσιν τοϋ άνδριάντος τοΰ λόρδου Βύρωνος.
Ευχαρίστως λοιπόν καταχωρίζομεν τά ονόματα
αυτών.
1 Δ. Β αφ ιαδάκης.............. δραχ.
56
2 Σταμ. Κ. Πρώιος . . . .
»
100
3 Ν. Κ. Πετρόπουλος . . .
»
100
4 Έ λ π ιδ . Λαδύπουλο; . . .
»
100
5 Π. Μ. Κ α ρ ά λη ς.................
,,
100
6 Π. Ζ.
Νεγρεπόντης . . .
»
100
7 Κ. Σ τυλια νός.............................
50
8 ’Ελληνική’Ατμοπλοία . .
υ
22 ί
9 Δ. Μπαρουτζάκης . . . .
»
58
10 Έ μ μ . Σαλοΰστρος . . . .
»
100
11 Σ. ίΐάγκαλος καί άδελφός
»
50
12 Ιωάν. Κ α ζ ίλ α ς ...................
»
12
13 Α. Μαυροκορδάτο; . . .
»
11,20
14 1. 'Ροδοκανάκτ,ς . . . .
»
1 ’,20
15 Πετροκόκ ινος καί Κρίνος
»
11,20
16 Έταιοία «’Αρμονία» . .
»
11,20
17 ΓΙ. Φουστάνο;............................
7 ,60
18 Υιοί Ιν. Ζερβόυδάκη . .
«
28
19 ’Αδελφοί ’Αποστόλου . .
»
11,20
20 ’Α νώ νυμ ος.....................
»
5,60
21 Τίοί X. Νικολαίδου . .
»
56
22 Λ. Μ. Γ at τ η ; ...................
»
28
23 ’Αδελφοί Βρυώνη . . . .
»
28
2 ί Γ. Σ. Γ α λ ά τ η ς ............
>.
5,60
25 Γ. Δ. Π οσειδώ ν..........
»
5.C0

Ε Ρ . Θά γνωρίζετε βεβαίως τήν οικογένειαν
Τσίλη, άν καί είναι πολλά έτη δπου λείπομεν
άπό τήν πόλιν ταύτην.
ΡΟΔ. Τσίλη ! Ώ διάβολε ! Είς τών πλουσιωτέρων μας εμπόρων καί τραπεζιτών, δστις
πρό έπτά έτών άπεκατεστάθη είς Μασσαλίαν.
Ε Ρ . Μάλιστα.
ΡΟΔ. Ό κύριος Αντώνιος Τσίλης ήτο κα
λός πελάτης καί φίλος μου, καί χαίρω πολύ
λαβών τήν τιμήν νά γνωρίσω ένα στενόν του
συγγενήν.
Ε Ρ . 7Ητο θεΐός μου.
ΡΟΔ. Τί . . . . ίσως 0ά ! . . . .
Ε Ρ . Έ ν έτος ήδη θρηνώ τόν θάνατόν του...
ΡΟΔ. Ώ ! λυπούμαι έξ δλης καρδιάς. Ή τ ο
τόσον άςιος άνθρωπος, τόσον τίμιος καί έπί
τέλου; τόσον πλούσιος !
ΡΟΒ. (Ίδού ή τιμιότης του !)
ΕΡ. Αυτός έξετέλεσε τ ά ; ευεργεσίας του,
άφήσα; με τ ό ν μόνον κληρονόμον του.
ΡΟΔ. Σάς συγχαίρω. Ο διάβολε ! Ώοαία
τύχη ! (Καί έγώ τόν ένόμιζα δυστυχή !)
ΕΡ . Αποφάσισα ν’ άποσυρθώ ό’λως διόλου
τοΰ έμπορίου, καί νά ύπολογισω τό έδικόν μου,
καί διά τοΰτο μοί χρησιμεύετε, όπως μέ κηρύξητε δικαιούχον έπί τινων κτημάτων, άτινα
μοί άρνοΰνται μέ ψευδή δικαιώματα καί μυθώ
δεις έπιμονάς.
ΡΟ Δ. Έκμυστηρευθεΐτε πρός έμέ δσον κάλλιον εΰαρεστεΐσθε, καί βεβαιώθητε δτι θέλω
θέσει είς ενέργειαν δλας τάς άσθενεΐς μου
γνώσεις, δπως σίίς ύπηρετήσω.
ΕΓ. Σας εΰχαριστώ· ύπάρχουσι καί πολλαί
πιστώσεις νά είσπραχθώσι, καί είς τοϋτο θά
μοί χρησιμεύσητε.
ΡΟΔ. Τοΰτο είναι πολύ δύσκολον. Τήν σή
μερον οΐ χρεώσται είναι πλειότεροι τών π ι 
στωτών, καί ή εί’σπραξις είναι τόσον δύσκο
λο; . . άλλά μήν άμφιβάλ,λετε δτι καί διά
ταύτην θά κάμω τό δυνατόν. Συγχωρήσατε μοι
έάν ποός τό παίόν δέν δύναμαι νά ι/.είνω έπί

I

138
26
27
28
29
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Στέφανος 'Ρ ήγας . . . .
Γ. Ζαβός...............................
Σ. I. Π ρ ώ ϊο ; ...................
Π. Καλού τάς και υ ίο ί,. .

»
»
»
»

112
5,60
50
56

Γενικόν άθροισμα. . . δοαχ. 1,492,
ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΥΠΕΡ ΤΟ Υ ΜΝΗΜΕΙΟΓ

*0 καθηγητή; κ. Φίλιππος Οικονομικής άρχαΐον τοΰ Συλλόγου μέλος δημοσιεύσας έν φυλλαδίω τό ποίημά του «Τό ovstpov τοΰ Γλάδ
στωνος», αφιέρωσε φιλοτίμως τά έκ τί)ς πωλήσεως αυτοΰ εισπραχθησόμενα ύπέρ τοΰ Μνημείου
Βύρωνος. Έ κ ίέ τή ; μέχρι τοΰδε πωλήσεως
τοιούτων φυλλαδίων είσεπράχ Οησαν 60 φράγκα
τά όποια ό άςιότιμο; Φ. Οίκονομίδη; επεμψε
τω κ. προέδρω ΙΊ. Ραζ/ϊ διά της κάτωθι δημοσιουομένης ωραίας επιστολής είςην όκ. πρόε
δρος άπήντησεν αυθωρεί ευχαριστών αΰτόν.Καί
την επιστολήν τοΰ κ. προέδρου δημοσιεύομεν
κάτωθεν.
Ac ίπιοτο.Ιαί.
’Αξιότιμε κύριε Π. Ραζή.
Έξ αντιτύπων εκατόν καί εΐκοσιν τοϋ ύπ' έμοΰ
εσχάτως εν Κεφαλλήνιοι δημοσιευθέντος ποιήματος
«Το δνειρον τοΰ Γλάδστωνος», έκποιουμένου, ώς τό
προωρισα, ύπέρ τοΰ άνδριάντος τοΰ Βύρωνος, συνήχθησαν μέχρι τοΰδε δραχμαί νέα·. έξήκοντα, τάς οποίας
— ώς τον οβολόν τής χήρας— σας εγχειρίζω προς τον
ιερόν σκοπόν, έλπίζων οτι δσον ού'πω θέλω δυνηθή
ευχαρίστως ν’ αναγγείλω είς τον Σύλλογον τήν συνα
γωγήν καί άλλων συνδρομών διά τής αύτής όδοΰ, άλ
λά προσδοκών συνάμα καί άλλοι κύριοι νά φανώσιν
ευτυχέστεροι μου οπωσδήποτε είς διενέργησιν καί
προσφοράν συνδρομών ύπέρ τοΰ άνδριάντος τοΰ άλη
θώς μεγατίμου καί άθανάτου φιλέλληνος.

μακρόν μαζύ σας, διότι σπουδαΐαι υποθέσεις
μέ καλοΰσιν άλλαχοΰ. Αΰριον θά μοί φέρητε τ ’
αναγκαία έ'γγραφα, καί θά μοί έζηγίσητε σαφέστερον περί τίνος πρόκειται· ώς τόσον σάς
καθιστώ κύριον τη ; οικίας μου.
Ε Ρ . (Τοΰτο είναι δπερ έπεθύμουν). Σάς εΰχαριστώ διά τάς φιλοφρονήσεις σας Αΰριον
λοιπόν θά έλθω νά σάς ενοχλήσω μέ τ ’ άπα ιτούμενα έγγραφα.
ΡΟΔ. Θά μοί κάμητε μεγάλην εΰχαοίστησιν.
Ε Ρ . Φίλε, σάς χεραιτώ.
ΡΟΒ. Υγιαίνετεάκοιβέ Ερρίκε (σηκώνεται).
Ε Ρ . Κύριε δικηγόρε, αν δεν σάς ένοχλγ), σάς
παρακαλώ νά ι/,οί άφήσητε σήμερον έλεύθερον
τόν φίλον μου.
ΡΟΔ. Ά λλά . . άληθώς νά έγκαταλείψν) τό
γραφεΐον . . άλλ’ αισθάνομαι οτι δέν δύναμαι
νά σά; άρνηθώ τίποτε. 'Ροβέρτε, οταν θά τελειώσητε τήν άγωγήν, ΰπάγτται εί; τό ταχυδρομεϊον καί φέρηται τάς έπιστολάς, είσθε ε
λεύθερος σήμερον είς τήν διάθεσιν τοΰ έκλαμποοτάτου κυοίου Τσίλη.
ΡΟΒ. Σάς ευχαριστώ (σιγά είς τάν Ερρί
κον). ΙΙρίν τ η ; εσπέρα; δέν βλεπόμεθα.
Ε Ρ . (σιγά είς τόν ’Ροβέρτον). Φρόντισε νά
ξεμπερδεύσης, εγω τήν άνάγκην σου . . Έάν ό
κύριος δικηγόρος μοί τά έπιτρέπη θά έπιστρέψω
αργότερα νά λάβω τον 'Ροβέρτον.
ΡΟΔ. Οπως7 αγαπάτε.
4
Ε Ρ . Σάς ευχαριστώ καί έχω τήν τιμήν νά
σάςπροσκυνίσω . . Ύγίαινε'Ροβέρτε(άναχωρεΐ).
Ρ θ Δ . (άφοΰ τάν έσυνωδευσε). Καλός νέος !
εΰγενής, εύγλωττο; . . Θά τον υπηρετήσω έγκαρδίως. Χαίρω, 'Ροβέρτε, δ ιά τόν φίλον ον
έπανίδατε. Μά τόν Βάκχον ! Είναι πολΰ πλού
σιο;, μοί φαίνεται γενναιόδωρο;, καί θά ευρν)
κάτι τι καί διά σάς . . Μάλιστα σάς παρα
καλώ, έάν ποτέ άκούσητε, οτι κάποιος κακό
βουλος . . ΕΙςεύρετε o n δλοι έχομεν εχθρούς . .
Σείς θά μέ καταλαμβάνετε . . Συνιστώμαι εις
τήν φιλίαν σας . . Ώ διάβολε ! Έσήμανον δέκα

Β Υ Ρ Ω Ν
’Εν τούτοις δέξασθε, Κύριε, τήν εκφρασιν τής ύπολήψεως, μεθ’ ης πρός Ύμας διατελώ:
’Εν ’Αθήναις, ση 28η ’Ιουλίου 1880
'Ο ολως πρόθυμος
Φ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ.
Πρός τόν κύριον Πρόεδρον τοΰ Φιλολογικού Συλλό
γου Βύρωνος Π. Ραζήν κ.τ.λ.
’Αξιότιμε κύριε Οίκονομίδη,
’Έλαβον τήν πλήρη πατριωτικών αίσθημάπων επι
στολήν υμών ύπό ημερομηνίαν 28ης τρέχοντος μηνός
ώς καί τό ποσόν τών εξήκοντα φράγκων, άτινα είσεπράξατε έκ τοΰ φυλλαδίου σας του έπιγραφομένου
«Τό ονειρον τοΰ Γλάδστωνος» ύπέρ τοΰ μνημείου Βύ
ρωνος, ύπέρ ου είχετε τήν καλωσύνην νά τό άφιερώσητε. Διερμηνεύων, κύριε Οίκονομίδη, τά αισθήματα
τών μελών τοΰ Συλλόγου ώς πρόεδρος αύτοΰ, σας έκίρράζω τήν πλήρη εύαρέσκειαν άπάντων τών μελών
τοΰ Συλλόγου διά τήν αύθόρμητον καί άκραιφνή πα
τριωτικήν ήμών πραξιν ύπερ τοΰ τόσου ίεροΰ σκοποΰ.
Εύ/ομαι δε καί άλλοι νά μιμηθώσι τό παράδειγμα
ύμών πρός πλήρη αποπεράτωσιν τοΰ εογου τοΰ Συλ
λόγου.
Δέξασθε, άξιότιμε κύριε, τήν βαθε'ανμου ευγνωμο
σύνην μεθ ής διατελώ:
Ό Ιΐοόεδρος τοΰ Φιλολογικού Συλλόγου «Βύρωνος»
Π ΡΛΖΗΣ.
Έν ’Αθήναις τη 28η ’Ιουλίου 1880.

ΕΡΓΑΣΙΛΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Ε π ίτ ιμ α μέλη τοΰ Συλλόγου έςελέγησαν
κατά την τελευταίαν συνεδρίασιν οί έν Σύεω
κκ. Δ. Βαφιαδάκη; δήμαρχο;, Σταμ. Κ. ΙΙρώϊος,
Έ λ π ιδ . Λαδόπουλος, Παντι?.; Καράλης, Ν. Κ.
ΙΙετρόπουλος, Γ. Ποσειδών, Κ. Στυλιανοΰ. ΓΙ.
Ζ. Νεγρεπόντης καί Ξενοφών Διαλεισμάς αντα
ποκριτής τοΰ Συλλόγου έν Γαλαζίω.
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ΤΑ

ΔΑΚΡΥΑ.

Τάνυσε λύρα μου νά ζής τή λιγερή χο:δή σου
Καί σμίξε μέ τά δάκρυα τόν ήχο τής φωνής σου.
Τά δάκρυα είν’ αρμυρά σάν τοΰ πελάου τό κΰμα
Ποΰ άνβίγει στό ναυτόπουλο τό ερμο, βαθύ μνήμα.
Τό δάκρυ πλήν ξεθύμασμα καί πόνου άλαφρομάρα
Είναι ώς γιά τήν ά’φραστη τοΰ δυστυχή τρομάρα.
"Οντας ό νιος χαρούμενος στό ξάγναντο προβαίνη
Καί θεωρεί" ολόγυρα τή γή του σκλαβωμένη.
Καί ή φαντασία του θερμή σάν άετός πετάει
Καί δπου γυρίσει καί σταθή, καί δπου στραφή καί πάη
Βλέπει μέ μιάν άπέραντη καί άχάλαγη άλυσίδα
’Απ’ τόν λαιμό τόν εύ'μορφο σφιγμένη τή’ πατρίδα,
Δέ μνέσκει άλλο είς τό νιό πώχει άγνά τά πάθη
Παρή τό άναστένασμα οχ τής καρδιας τά βάθη
Καί ύστερα απόκρυφο θερμό νά τοΰ αναβλύση
Τό δάκρυ είς τούς οφθαλμούς ώσάν *ενούρια βρύσι.
Καί δταν τόν’Έρωτα αίσθανθή σφοδρά νά τοΰφλογίζη
Τά σωθικά έντρέπεται πώς σκλάβο θά στολίζη.
Τό Ρόδο τό άπάρθενο τά στήθια, κι’ άρχηνάει
Δακρύζοντας καί τρέμοντας νά γλυκοτραγουδάη.
Πΐο ®άν αύτό παθητικό τό μοιρολόι ποΰ στέρνει
Σταΐς αύ'ραις τής πατρίδος του καί ό ά'νεμος τό πέρνει ;
Ουτε στεργ’ά, ούτε πέλαα τήν κλάψα του άγροικοΰνε
"Οταν τα αισχρά συμφέροντα τά πάντα άποκοιμοΰνε
Καί δταν βαρθή νά στοχατθή τήν τύ/η τσ’ άδελφής του
Τά δάκρυα ποΰ τοΰ τρέχουνε είν’ πόνοι τής ψυ/ής του
Σ’ τόν Πλάστη πλήν δακρύζοντας άφίνει τήν ελπίδα,
Καί τώρα είν’ τα δάκρυα γλυκά γΐ,ά τήν πατρίδα.
Έν Μεσσήνη (τής ’Ιταλίας) κατά μήνα Αύγουστον.
Γ. ΒΡΕΤΟΣ.

| άς μή χάσω πλέον καιρόν . . . Τρέχω είς τάν
ΙΟΥΛ. Περί τοΰ νέου έκείνου δστις παρου| σταθμόν τοΰ Λεωφορείου . . Τίς γνωρίζει έάν σιάσθη πρό ολίγου καί ό όποιος είναι είς τό
| έφθασεν ήδη ό γαμβρός μου !
έπακρον έρωτευμένο; τ ή ; Καρολίνας καί έπιΡΟΒ. Κύριε Ροδόλφε, μή κάμνετε τήν χ ά θυμεΐ δι’ όποιασδήποτε θυσίας νά τήν νυα! ριν νά μοί δώσητε τά χρήματα ; . .
;
ΡΟΔ. Είς τήν έπιστροφήν μου, ακριβέ νέε ! φευθ·?].
ΡΟΒ. Πώ; ; Ό φίλος μου Τσίλης ;
(λαμβάνει τόν πϊλον καί τήν ράβδον).
ΡΟΒ. Σάς έπαναλαμβ άνω δτι εχω απόλυτον
ΙΟΥΛ. Φίλος σου ;
άνάγκην.
ΡΟΒ. Έ π ί παιδικής ήλικίας, εΐμεθα σύν
ΡΟΔ. Έ ! Σήμερον θά γευματίσητε μέ τόν
τροφοι είς τά σχολεΐον. ΑΓ ; Αΰτάς είναι λοι
κ. Τσίλη.
πόν
ό έραστής περί τοΰ οποίου μοί όμίλει; ;
ΡΟΒ. Μάλιστα, άλλ’ είμαι άνευ λεπτοΰ.
ΙΟΥΛ.
Ναί. Τώρα δέν θά έντρέπεσαι νά έγΡΟΔ. ΕΙς τήν έπιστροφήν μου· τώρα δέν
εχω καιρόν είναι αργά ! . . Είς τήν έπιστροφήν χειρίσγις μίαν έπιστολήν ;
μοο (άναχωοεΐ).
ΡΟΒ. Μίαν ; . . . . Εκατόν. Ά λ λ ά ............
ΡΟΒ. Ζήτω ό οΰρανός ! Αΰτάς θέλει νά μέ
Καί ό γαμβρό; δστι; φθάνει ;
κάμνι νά χάσω τήν υπομονήν ! Άρκεΐ, τόν συγ
ΙΟΓΛ. Θά άναγκασθνϊ νά έπιστρέψϊί.
χωρώ πρός χάριν τή ;τυ χη ρ ά ; συμπτώσεω;, ήτις
ΡΟΒ. Καί τό συμφωνητικόν ;
μοί παραχωρεί τόν καλλίτερόν τών φίλων. 'Ο
ΙΟΥΛ. Θά άκυρωθνϊ.
καλά; Ερρίκο;! μέ πόσην εΰχαρίστησιν μοί έπαΡΟΒ. Καί ό πατήρ.;
νείδεν ! Πόσαι χαρίεσσαι προσφοοαί ! Ά λ λ ’ έγώ
ΙΟΓΛ. Θά συγκατανεύσϊ) . . . . Έλθέ μεθ’
έπεθύμουν νά γνωρίζω τίς ΰπήρζεν ό κακόβου
λος, δστις τόν συνεβούλευσε νά θέση είς τάς ήμών καί θά ίδνϊ; έάν είςεύρω νά σά; εκβάλλω
χεΐρας ένό; καταχραστοΰ, τόσον άναγνωοισμέ- ολου; άπό τήν αμφιβολίαν.
ΡΟΒ. Είναι άληθε; ; Τό είπον πάντοτε δτι
νου, δσον είναι ό αγαπητός μου προϊστάμε
ήςιζε;
νά ήσε σύζυγος ένό; όμοιου μου.
νο;. Ά λ λ ά θά τάν είδοποιήσωμεν, θά τόν είΙΟΥΛ. Σιώπα, ανόητε !
δοποιήσωμεν . . . .
ΡΟΒ. Κόμησσα σύζυγε !
ΣΚΗΝΙΙ Θ'.
ΙΟΓΛ. Τελείωσε, καί έλθέ μεθ’ ήμών τρελλέ, ανόητε, απερίσκεπτε !
ΙΟΥΛΙΑ, ΚΑΡΟΛΙΝΑ καί ό ρηθείς.
ΡΟΒ. Πόσον είναι χαρίεσσα ή εκλαμπρότα
τη
σύζυγό; μου ! (άναχωροΰσιν)
ΙΟΥΛ. Πώ; έτελείωσεν ;
ΚΛΡ. Έ ζηγήθη ;
ΙΟΥΛ. Τί άπήντησεν ό γέρων :
ΡΟΒ. Ποιο; ; .... Τί ; .... Τί πράγμα ; ....
ΚΑΡ. Ό πατήρ μου.
ΙΟΥΛ. Ό έραστή;.
ΡΟΒ. Δέν έννοώ περί τίνο; όαι^εΐτε.

Τ Ε Λ Ο Σ ΤΓ1Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Π Ρ Α Ε ΕΩΣ.

Έξεδόθη τή 23 Αύγουστου 1880.

