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ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΝΑΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ
Διορατικώτατος ήν ό νοΰς Κωνσταντίνου τοδ Μεγάλου κατα- 

νοήσαντος δτι μόνον διά τών άρχών τοδ Χριστιανισμού, αρχών αγά
πης καί όμονοίας, ήδύνατο νά έπικρατήση τών φατριών, καί τής 
έκάστοτε, είτε δι’ επαναστάσεων, είτε δι’ εμφυλίων πολέμων επι- 
δρώσης εγωιστικής φιλαρχίας τών ιθυνόντων τότε τάς ρωμαϊκάς 
λεγεώνας στρατηγών · διότι κατά τήν έποχήν έκείνην ή στρατιωτική 
έπικυριαρχία κατά τοσοδτον κατέ
βαλλε τήν πολιτικήν, ώστε αυτη 
απλή σκιά κατήντησεν. Οί ρωμαίοι 
γερουσιασταί έ'φερον μέν καί τότε 
τήν ιστορικήν τήβεννον και κατεί
χαν τάς εαυτών έδρας έν τή άγοpcj; 
άλλά δέν παρίστων πλέον έκεΐ τούς 
σταθερούς έκείνους καί ύπερηφά- 
νους χαρακτήρας τών άρχαίων 
χρόνων. Αίτυραννίαι τώνΚαισάρων 
καί αί συνωμοσίαι κατέστρεψαν καί 
παντελώς έξηφάνισαν πρό πολλοδ 
χρο'νου καί τούς 
νους τών άρχαίων πατρικίων τής 
'Ρώμης, τών διακριθέντων διά τάς 
υψηλάς αύτών άρετάς καί τόν 
μέγαν πρός τήν πατρίδα έ'ρωτα.
Έκαστος στρατηγός άράμενος νίκην 
τινά έν τοΐς συνόροις τής άπεράν- 
του έκείνης αυτοκρατορίας καί δυνά- 
μενος νά διαθέση πολυπληθή στρα
τόν, έγκαταλείπων τάς έν τοΐς πε- 
δίοις τών μαχών κτηθείσας δάφνας 
ήλαυνεν είς 'Ρώμην, διότι ώρέγετο 
τάς δάφνας της αυτοκρατορίας, ών 
τό γέρας ήρπαζε πολλάκις πρό της 
έν τή πόλει ταύτη εισόδου αύτοδ.
Τήν ανώμαλον ταύτην κατάστασιν, 
τήν προοιωνίζουσαν τήν τελείαν της 
ρωμαϊκής αύτοκρατορίας καταστροφήν, διά τής εύφυοδς αύτοδ καί δεξιάς 
πολιτικής διερρύθμισεν ό Μέγας Κωνσταντίνος έπιβαλών διά Θεσπίσμα
τος τόν Χριστιανισμόν ώς έπίσημον Θρησκείαν τού κράτους. *) Βεβαίως 
ή πράξις αυτη γενομένη έν έποχή, έν ή απαντες άπηλπίζοντο περί 
τής κοινωνικής σωτηρίας, ήν έ'μπνευσις θείας Προνοίας, ήτις, δπως 
καν έκτίθεται παρά τών ίστορησάντων τά τών χρόνων έκείνων, ανα
γνωρίζεται πάντοτε ώς τοιαύτη, διότι ούδεμία άνθρώπινος δύναμις,

*) Lebeau. H is t . d. b a s -E m p . Τ μ . Α*, σ. 126. —  L act. d e  m ort. 
p e r s e c .  —  Ε&σεβ. Έ κ κ λ . Ί σ τ ο ρ .  Β φ λ . 10. κφ. 5. —  Κ ώ δ η ξ  ’lo u a t t v .  
Βιβλ. 2. τίτλ. 13. νομ. 21. —  Noris, d e  n u m . L i e .  κφ. 2 καί 5.

ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.
είτε πνευματική, είτε υλική ήδύνατο νά μετατρέψη τήν έποχήν έκείνην
άπό απώλειας καί ολέθρου εις έποχήν μεγαλείου καί δόξης τής
άνθρωπότητος.

Τοιαύτη ήν ή προηγηθεΐσα τής άναρρήσεως τού Χριστιανισμοδ
άστασία, άνωμαλία καί διαφθορά, ώς καί ή διαδεχθεΐσα καί συνο-
δεύσασα τοδτον ρύθμισις · δι’ δ συνεπές ήν αμα τή άναρρήσει αύτοδ

νά μελετήση πρός άνάπλασιν ίδίου 
τύπου ναού, δι’ ου, άποξενού-
μενος πλέον τών μέχρι τότε έν
χρήσει, νά δύναται έν τή νέε;; τοΰ 
τύπου μορφή νά συνάδη πρός τάς 
θεμελιώδεις αύτοδ διατάξεις καί 
νά φέρη στοιχεία, δι’ ών νά είκο- 
νίζη μέν τούς τόπους τής προελεύ- 
σεως, έμφαίνη δέ τήν ιστορικήν 
αυτού καταγωγήν. Τούτων έ'νεκεν, 
εί καί έν τφ τύπφ τών χριστιανι
κών ναών ώς αρχικόν διάγραμμα τό 
τών β α σ ι λ ι κ ώ ν  έφηρμόσθη, έν 
τούτοις έν τή μετά ταΰτα διαρ
ρυθμίσει καί τή έκ θεμελίων ιδρύ
σει δύο κύριαι βάσεις έτέθησαν · 
έπί δέ τών βάσεων τούτων έκανο- 
νίσθη τό πρώτον αύτών διάγραμμα. 
Αυται δ’ αί βάσεις έγένοντο, άφ’ 
ενός μέν ή έν ’Ανατολή τέχνη 
σφόδρα μεταποιηθεΐσα καί, ούτως 
είπεΐν, τελείως άναμορφωθεΐσα 
παρά τής ελληνικής, ήτις μετη- 
νέγχθη έκεΐ διά τοΰ έν Άλεξαν- 
δρείς£ φωταυγάζοντος πανταχόσε 
κατά τήν έποχήν έκείνην πολιτι
σμού, τοΰ περικλείοντος πάσαν έπι-
στήμην καί τέχνην · άφ ’ έτέρου 
δέ ή τού ιουδαϊσμού ιστορία, πρός 

ήν ό χριστιανισμός άνέφερε τήν καταγωγήν αύτοΰ.
’Αλλά πριν έπιληφθώμεν τής άναλύσεως τοΰ γνησίου τύπου 

τών χριστιανικών ναών όφείλομεν νά μελετήσωμεν τήν γενομένην έπί 
τών β α σ ι λ ι κ ώ ν  διαρρύθμισιν · διότι, εί καί ό Χριστιανισμός διά 
τήν πλάσιν τοΰ τύπου τών ναών αύτοΰ πρός έτέρας παραδόσεις καί 
χώρας άνέτρεξεν, δμως, ώς έν τοΐς έπομένοις δψο'μεθα, καί τοΰ 
αρχαίου ρωμαϊκού τύπου δέν άπεξενώθη παντελώς. Δι’ 6 κατά τόν 
αιώνα έκεΐνον τό διάγραμμα τών β α σ ι λ ι κ ώ ν  ληφθέν ώ ς βάσις, 
μετ’ εύχερείας διερρυθμίσθη καί ήρμόσθη ταΐς λειτουργίαις τού 
χριστιανικού θρησκεύματος. Πρός τούτο τό μέν β ή μ α  τής βασιλικής
κατελήφθη παρά τού ί ε ρ ο ΰ ,  δ, είτε άπό τοΰ σχήματος, είτε άπό
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τής χρήσεως διαφόρως έκλήθη, οίον, ά γ ι ο ν ,  ά γ ι α σ μ α ,  ι ε ρ α 
τ ε ί ο  ν, θ υ σ ι α σ τ ή ρ ι ο ν ,  ά δ υ τ ο ν ,  ά ψ ί ς, κ ό γ χ η ,  έ ξ έ δ ρ α ,  
κ υ κ λ ί ο ν κτλ .2), έφερε δέ σχήμα κυκλικόν ή πολύγωνον καί περι- 
ωρίζετο υπό λίθινου τείχους, έν φ διηνοίγοντο κόγχαι · έν δ’ έκαστη 
αύτών έ'κειτο εδρα δι’ άνάπαυσιν τών παρεστηκότων τφ επισκόπφ ή 
τφ προΐσταμένφ ιερέων, ου δ θρόνος ή ή έ'δρα ύπερυψοδτο τών 
άλλων καί έ'κειτο έπί τής κορυφής τοΰ ήμικυκλίου. Τό σύνολον τών 
εδρών τούτων άπεκαλεΐτο σ ύ ν θ ρ ο ν ο ν  (confessus). Τήν δέ τών 
παρέδρων θέσιν κατέλαβον οί ίερουργοΰντες έ'νθα έτέθ/j καί τό 
θ υ σ ι α σ τ ή ρ ι ο ν  ή ή Ά γ ί α  Τ ρ ά π ε ζ α ,  ής παραπλεύρως ειτε 
πρός δεξιά ειτε πρός άριστερά έ'κειτο τό π α ρ α τ ρ α π έ ζ ι ο ν  ή ή 
π ρ ό θ  ε σ ι ς . 3) Ή  πρό τοΰ βήματος στοά, ητις έκαλεΐτο transepts 
ή σ ω λ έ α ς προεκταθεΐσα έν τοΐς μεταγενεστέροις χρόνοις ώρίσθη 
διά τούς χορούς χωρισθεΐσα άπό τοΰ ίεροΰ διά κιγκλίδων ή κατα
πετάσματος έ'χοντος τρεις εισόδους · κατά μέσον μέν τήν β α σ ι λ ι 
κ ή ν  θ ύ ρ α ν  εκατέρωθεν δέ τά ά μ φ ί θ  υ ρ α.

Τό κενόν τών πλαγίων στοών ή ν η ώ ν  κατελήφθί] παρά τών 
πιστών · καί έν μέν ταΐς δεξιόθεν κειμέναις συνηθροίζοντο οί άνδρες 
έν δέ ταΐς άριστερόθεν at γυναίκες · έ'ν τισιν δμως βασιλικαΐς, έν 
αίς υπερέκειντο ετεραι στοαί, αυται κατελαμβάνοντο έπίσης παρά 
γυναικών, δι’ δ εκαλούντο γ υ ν α ι κ ε ί α ,  υ π ε ρ ώ α  καί T r i f o r ia .  
Αί στοαί αυται, πριν έ'τι έγερθώσιν έκκλησίαι, έν ταΐς μοναΐς τών 
γυναικών έχρησίμευον, ινα κατά τάς ιερουργίας άθροίζωνται πρός 
άκρόασιν έν μέν ταΐς δεξιόθεν αί ίερωθεΐσαι παρθένοι έν δέ ταΐς 
άριστερόθεν αί χήραι. Ταΐς στοαΐς ταύταις μεταγενεστέρως προσετέθη- 
σαν δ Ν ά ρ θ η ξ  ή πρόναος, δστις ήν πλαγία στοά κειμένη πρός 
τήν είσοδον τοΰ ναοΰ καί ώρισμένη τοΐς κατηχουμένοις ή μετανοοΰσιν · 
ώς καί τό α ί θ ρ ι ο  ν ή α υ λ ε ι ο ν  ή α ύ λ ή ή  atrium ή area, 
δπερ ήν δρθογώνιος περίβολος περιοριζόμενος μετά στοών, έν φ 
υπήρχον αί κ ρ ή ν α ι  καί τά β α π τ ι σ τ ή ρ ι α .  Τό α ’ί θ ρ ι ο ν ,  δ 
έστεγάσθί) μετά ταΰτα, κατείχε τήν έν ταΐς ρωμαϊκαΐς βασιλικαΐς 
θέσιν τής αγοράς, έκοσμεΐτο δέ μετά κιόνων, ώς έπί πλεΐστον μόνον 
πρός τάς τρεις αύτοΰ πλευράς · δτε δέ προσετίθεντο τοιοΰτοι καί 
παρά τη πρός τόν Ν ά ρ θ η κ α ,  τότε τά διάστυλα έκλείοντο μετά 
διαφράγματος καί έσχηματίζετο ουτω πρόδομος ή έξωνάρθηξ, έν φ, 
έκκλησιάζοντο οί μετανοοΰντες.

Τοιαύτη έν συνόψει ήν ή διάταξις τοΰ διαγράμματος τών χρι
στιανικών ναών έν τη πρώτη τών βασιλικών διαρρυθμίσει · δταν δμως 
οί Χριστιανοί κατέγιναν είς τήν έκ βάθρων έ'γερσιν βασιλικών, ώς 
είσίν ιδίως αί παρά τοΰ Μεγάλου Κωνσταντίνου οικοδομηθεΐσαι, έν 
αίς καταλέγονται ή τοΰ Λατερανοΰ, ή τής Α γίας Αγνής, ή τοΰ 
Αγίου Πέτρου, ή τοΰ Αγίου Λαυρέντιου καί ή τοΰ Αγίου Παύλου, 
αϊτινες, διά τό σέβας δ οί Χριστιανοί έ'φερον τοΐς λειψάνοις τών 
έαυτών μαρτύρων, έ'κειντο έν τοΐς νεκροταφείοις, έ'νθα ουτοι έτάφη- 
σαν, ήτοι έκτός τών πόλεων · τότε οί ναοί ήγείροντο συμφώνως ταΐς 
άποστολικαις διαταγαΐς, 4) είς σχήμα έπίμηκες καί πρός άνατολάς 
τετραμμένον,5) άρμοδίως δέ τοΐς τοΰ χριστιανισμού λειτουργήμασιν. 
Ά π ό  τής έποχής έκείνης αρχεται άναφαίνεσθαι κυρίως δ χαρακτήρ 
τοΰ χριστιανικού έν τη άρχιτεκτονική τόπου, δς μετά ταΰτα διά τήν 
είς Βυζάντιον έγκαθίδρυσιν τοΰ θρόνου τής ρωμαϊκής Αύτοκρατορίας 
άπέληςεν είς τόν Β υ ζ α ν τ ι ν ό ν · άφ’ ου κατόπιν παρήχθησαν αί

“) Paulin Epist. X X I ; —  Valafrid. Strabo. lib. de R e b . E c c l e s .  
cap. V I ; —  Ά νωνυμ . —  Photius i l l i u s  D e s c r ip t . ;  —  Gloss. G r. L a t .  
'Αγ. 'Ιερώνυμ. βιβλ. Β '. Έ π ι σ τ λ .  π. Έ φ ε σ .  —  Κ α σ σ ι α ν . Coll. X X IV . κ. VI. 
—  Εύσεβ. Ί σ τ ο ρ .  Έ κ κ λ η σ .

3) Φ . Βαφείδου, Έ κ κ λ η σ . Ί σ τ ο ρ .  Τμ. Α '. σ. 332. §. 89. 1. Κ/πολις. 1881.
4) Ά π οστολ . Διαταγ. 2, 5. —
5) Ή  πρός ά ν α τ ο λ ά ς  διάταξις δέν έφηρμόσθη βεβα ίω ς είς ναούς άπό

είδωλολατρικών είς χριστιανικούς μεταποιηθ-έντας ή  είς ετερά τινα άρχαιότερα
κτίσματα πρός τόν σκοπόν τοΰτον διαρρυθμισθέντα. Διά τήν αιτίαν ταύτην ενια
τών έν Βυζαντίω κτισμάτων, άρχαιότερα μέν τής οθωμανικής επικυριαρχίας, μή
δέ πρός άνατολάς τό ιερόν εχοντα έμβάλλουσιν είς άπορίαν τούς άρχαιολογοΰν-
τας περί τοδ είδους αύτών.

βάσεις τοδ Γ ο τ θ ι κ ο ΰ  ή τοΰ όρθώς καλουμένου Ε κ κ λ η σ ι α 
σ τ ι κ ο ύ  τ ή ς  Δ ύ σ ε  ω ς  τ ύ π ο υ .

Είς τόν Δ '  λοιπόν αιώνα ανάγεται ή πρώτη κατ’ ’ίδιον τύπον 
άνέγερσις χριστιανικών ναών. Ά λ λ ’ έπειδή τόν Χριστιανισμόν δέν 
έχώριζε μέγα διάστημα άπό τών καταδιώξεων, άς ύπέστη μέχρι τής 
ισχύος είς ήν περιήλθε, διά τοΰτο άδύνατον ήν αύτφ νά παραγάγη 
εύθύς έξ άρχής συντετελεσμένον τύπον ναοΰ. 'Ως έκ τούτου οί πρώτοι 
τών χριστιανών άρχιτέκτονες έπηρεάσθησαν έκ δύο σύναμα ιδεών 
άντιθέτων πρός άλλήλας · άφ’ ένός μέν έκ τών δεδομένων ήδη άρχών 
τής κλασικής άρχιτεκτονικής, ήτις κατά τήν έποχήν έκείνην διαχει- 
ριζομένη παρ’ άμαθών τεκτόνων καί άνεξελέγκτως έφαρμ.οζομένη 
τελείως έξέπεσε τής αρχαίας αύτής αίγλης, άφ’ ετέρου δέ άπό τών 
έπιβαλομένων παρά τής χριστιανικής θρησκείας θεσμών καί έπιταγών 
ε’ίς τε τήν μόρφωσιν τού διαγράμματος, ώς καί είς τά άφορώντα 
τήν έπικόσμησιν τοδ κτίσματος, άπαγορευομένου κατ’ αρχήν μετ’ 
άπολύτου αύστηρότητος δογματισμού παντός τοδ δυναμ.ένου ε’ίτε τη 
παραστάσει είτε τή αλληγορία νά άναπολήση τήν καταπίπτουσαν τών 
ειδώλων λατρείαν. Ό θεν άπό τοιούτων άρχών δρμώμενοι οί τής 
έποχής έκείνης τοΰ χριστιανισμού άρχιτέκτονες, οϊτινες, ώς οί πλεί- 
ονες τών έν 'Ρώμη καί έν έτέροις τής Αύτοκρατορίας τόποις τήν 
τέχνην έξασκούντων έγένοντο ελληνες, ήναγκάσθησαν νά τρέψωσι τήν 
φαντασίαν αύτών πρός έ'τερον ροδν καί νά άναπλάσωσι νέον τινά 
τύπον, ου τά στοιχεία, καίτοι, ούτως είπεΐν, ένυπάρχοντα έν τη έλλη- 
νορωμαϊκή τέχνη, δμως διετέλουν κεκρυμμένα υπό τά σύμβολα χρι
στιανικών αλληγοριών · διότι ήν άδόνα:ον αύτοΐς νά πράξωσιν άλλως, 
ώς μή υφισταμένων έ'τι πρωτοτύπων υποδειγμάτων. Τούντεΰθεν κατ’ 
άρχάς έπεδίωξαν καί κατέγιναν μόνον είς διαρρύθμισιν τής άρχαίας 
β α σ ι λ ι κ ή ς ·  πρώτον μέν ποικίλαντες τό διάγραμμα καί μορφώ- 
σαντες τοΰτο είς σχήμα σταυρού, δν, ώς όψόμεθα έν διαφόροις 
διαγράμμασι, πολυτρόπως έν τοΐς μετ’ έπειτα χρόνοις μετεποίησαν · 
ποΰ μέν ίσομήκως καθ’ δλους τούς βραχίονας ή κατά τούς δύο 
μόνον έπιμ,ηκύναντες, ποΰ δέ πολλούς αμα σταυρούς προσθέσαντες, 
ποΰ πάλιν τά εύθΰγραμμα πρότερον τοΰ σταυρού δρια είς καμπυ
λοειδή μετατρέψαντες · δεύτερον δέ ενεκεν τής έπικοσμήσεως έκ- 
λεκτισμόν τινα έν τοΐς άρχαίοις έλληνορωμαϊκοΐς κοσμήμασι διενήργη- 
σαν καί έπιτηδείως πολλά τής είδωλολατρείας κοσμήματα καί πρό
σωπα ώς χριστιανικά σύμβολα καί άλληγορίας παρέστησαν, βοηθη- 
θέντες έν τφ παραδόξφ τούτφ άναβαπτισμφ έκ τής άμαθείας έν ή 
διετέλουν έ'τι είς τά τής θρησκείας αύτών οί τών πρώτων αιώνων 
χριστιανοί, ώς καί τής έλαστικότητος τών δοξασιών πολλών έπισήμων 
χριστιανών, οϊτινες διετήρουν έ'τι έν τφ βάθει τοΰ νοός ’ίχνη τινά 
σεβασμού, άν ούχί πρός τήν άρχαίαν θρησκείαν, τούλάχιστόν δμως 
πρός τήν άπαράμιλλον ταύτης καλλιτεχνίαν. Έν γένει δέ ή χριστι
ανική τέχνη κατά τούς χρόνους έκείνους έκυμαίνετο άορίστως προσψαύ- 
ουσα καί δοκιμάζουσα διάφορα δομικής συστήμ,ατα καί άντιγράφουσα 
άκανονίστως καί άτέχνως πανταχόθεν, δπως κατορθώση τήν μόρφω- 
σιν οριστικού τίνος τόπου. Ή  δέ τοΰ τύπου τούτου σχετική ρύθμισις 
δέον νά λογίζηται άπό τής έποχής ταύτης · διότι οί κατά τούς πρώ
τους τοΰ Χριστιανισμού αιώνας κρημνισθέντες παρά Διοκλητιανοΰ καί 
ετέρων διωκτών χριστιανικοί ναοί πόρρω άπεΐχον τοΰ χαρακτηρισθήναι 
ώς ίδιαζούσης αρχιτεκτονικής μνημεία. 'Ως δέ ’Ιωάννης δ Χρυσό
στομος άναφέρει, 6) τοιούτους ναούς ή θυσιαστήρια ό Χριστιανισμός 
καί έν Βρεττανία. άκόμη ήγειρεν, έ'νθα πρωΐμως ουτος είσήχθη · 
διότι, λέγει ουτος, ,,Κάκεΐ έκκλησίαι καί θυσιαστήρια πεπήγασιν·“ 
έ'κφρα.σις δηλοΰσα έναργώς, δτι αί κατά τήν έποχήν έκείνην καλού- 
μ.εναι έ κ κ λ η σ ί α ι  ήσαν τόποι συναθροίσεων, ούχί δέ ναών, άνθ’ 
ών υπήρχον τά θυσιαστήρια.

Π ε ρ ί  τ ο ΰ  δ ι α γ ρ ά μ μ α τ ο ς  τ ώ ν  Χρι σ τ ι αν ι κών  ν α ώ ν  
κ α τ ά  τ ά ς  ά ρ χ ά ς  τ ο δ  Δ '  α ί ώ ν ο ς .

Οί Χριστιανοί άπό τών άρχών τοδ Δ ' αίώνος ήρξαντο έγείρειν

6) Χρυσοστ. "Ο τι Θ ε ό ς  6 Χ ρ ι σ τ ό ς .  Patrolog. ed, Paris.
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τούς ναούς αύτών συμφώνως ταΐς άποστολικαΐς διαταγαΐς, καθ’ ας, 
δ ναός έ'δει ψ αι έ π ι μ ή κ η ς ,  κ α τ ’ ά ν α τ ο λ ά ς  τ ε τ ρ ά  μ- 
μ έ ν ο ς ,  ν η ί  έ ο ι κ ώ ς · καίτοι έ'ν τισι τών κτισμάτων αύτών δέν 
έφηρμόσθησαν καθ’ ολοκληρίαν οί δροι ούτοι, ώς έν οίκείοις τόποις 
οψόμεθα. Διήρουν δέ τό γενικόν τοδ ναοδ διάγρααμα είς τά έφε- 
ξής μέρη.

Α ' είς τά Π ρ ό θ υ ρ α ·  15' είς τό Α υ λ ε ι ο ν  Γ'  είς τόν 
Μ έ γ α ν  Π ρ ό ν α ο ν  ή Ν ά ρ θ η κ α ·  Δ '  είς τόν Ν α ό ν  καί τάς 
Ν ή α ς μ,ετά τών Χ ο ρ ώ ν  έν τφ μ.έσφ · Ε ' είς τόν Σ ω λ έ α ν καί 
Σ Τ ' είς τήν Α ψ ί δ α .

Π ε ρ ί  Π ρ ο θ ύ ρ ω ν .

Τά Π ρ ό θ υ ρ α ,  α έκαλούντο έπίσης Ν ά ρ θ  η ς ,  Porche καί 
Vestibulum, προέκειντο τής εισόδου ή τών εισόδων τοΰ ναοΰ· έν 
μέν τοΐς μεσημβρινοΐς κλίμασι περιβαλλόμενα μετά διεστώτων κιόνων 
πρός ελευθέραν τοΰ άέρος κυκλοφορίαν, έν δέ τοΐς βορείοις τετει- 
χισμένα πολλάκις καί ούτωσί διακείμενα ώστε άμύνεσθαι πρός τάς 
τών εποχών άνωμαλίας. Έν τοΐς Π ρ ο θ ύ ρ ο ι ς  κατά τούς πρώτους 
τού Χριστιανισμού αιώνας διέμενον οί κατηχούμενοι, οί μετανοοΰντες, 
οί δαιμονιδόμενοι, οί εθνικοί καί έν γένει πάντες οι τής εισόδου 
τοΰ ναοΰ ή τής έν τή λάτρεις παραστάσεως άποκωλυόμενοι, μόνον 
δ ’ εν ταΐς διδαχαΐς προσερχόμενοι. Ό μ ω ς  καθ’ ήν έποχήν δ νηπιο
βαπτισμός έγενικεύθη, ήτοι περί τάς άρχάς τής Ε ' έκατονταετηρίδος,7) 
περιωρίσθη δέ δ άριθμός τών κατηχουμένων τά Π ρ ό θ υ ρ α  δέν 
ήγείροντο πλέον άποκλειστικώς μόνον πρό τής κυρίας εισόδου τοΰ 
ναοΰ, αλλ’ άδιακρίτως καί πρό ετέρων, ήτοι δπου έκρίνετο άνάγκη · 
δι’ δ έ'κτοτε κατήντησαν ώς άπλοΰν μόνον παράρτημα κατά τό μάλλον 
ή ήττον συνοδόν καί πολλάκις μεταγενέστερον καί καθ’ ολοκληρίαν 
διαφέρον τφ ρυθμφ τοΰ ναοδ. Έν πολλοΐς άρχαίοις ναοΐς εί καί 
τά Π ρ ό θ υ ρ α  διέφερον άπό τοΰ Π ρ ο ν ά ο υ , έν τούτοις οί τοίχοι 
τοΰ ναοΰ προεκτείνονται άχρι τοΰ περιστυλίου τών Π ρ ο θ ύ ρ ω ν  καί 
περικλείουσι ταδτα πλαγιόθεν. Οί τοδ ε’ίδους τούτου ναοί έκαλοδντο 
ψ ε υ δ ο π ε ρ ί π τ ε ρ ο ι ,  διότι, άντί ώς τά περίπτερα νά περιβάλλων- 
ται έκ πλαγίου μετά κιόνων έ'φερον μόνον παραστάδας προσκεκολη- 
μένας τφ τοίχφ. Τά άρχαΐα Π ρ ό θ υ ρ α  γενόμενα κατά μίμησιν 
τών έλληνικών προπύλων έσχηματίζοντο έκ κιόνων, έφ’ ών, έξετείνετο 
επιστύλιον · ώς δ ’ εικάζεται έκ πολλών σωζομένων εικόνων αύτών, 
ένίοτε περιεκλείοντο μετά καταπετασμάτων. Τών Π ρ ο θ ύ ρ ω ν  
υπερέκειτο δροφή, έν ή έ'κειντο τά τών κατηχουμένων διδασκαλεία · 
τό δέ σύνηθες διάγραμ.μα αύτών ήν παραλληλογραμμικόν · έγένοντο 
δμως καί ήμικυκλικά πρόθυρα ή καί καμπυλοειδή περιβαλλόμενα 
έσωτερικώς μετά μονοστίχου περιστυλίου καί έστεγασμένα διά τρούλλου. 
Έ ν τισι ναοίς άνθ’ ένός ήγείροντο δύο Π ρ ό θ υ ρ α  ή εν μόνον 
μ.ετά διπλού πρός τό βάθος μήκους. Έκτός δέ τών παρά τήν πρόσ- 
οψιν κειμένων υπήρχον καί δευτερεύοντα, δι’ ών, άπό τής δημοσίας 
δδοΰ είσήρχοντο είς τό Α  υ λ ε ι ο ν , κείμενα κατά τόν άξονα τοΰ 
ναοΰ καί φέροντα πέπλους ή θυρόφυλλα· πιθανόν δ’ έστιν δτι ταΰτα 
ησαν τά Ά  ν τ ι π ρ ό θ  υ ρ α. Πρό τών Π ρ ο θ ύ ρ ω ν  έκειντο βαθ- 
μ.ίδες, ών ό άριθμός δέν ήν δρισμένος.

Π ε ρ ί  Α ύ λ ε ί ο υ .

Τό Α  υ λ ε ι ο ν ήν τετράγωνος αύλή έκτεινομένη καθ’ δλην 
τήν δυτικήν πρόσοψιν τοΰ ναοΰ, έν άρχη μέν ύπαιθρος,s)  είτα 
δ’ έστεγασμένη καί περιβεβλημένη μετά στοών ή περιστυλίων, ών, 
έν τοΐς έπισήμοις ναοΐς άπαντώσι μέχρι τεσσάρων.9) Ή  προσκείμενη 
τή προσόψει τοΰ ναοΰ πλευρά ήν τετειχισμένη περιέχουσα ίσαρίθμ,ους

7) Σύνοδ. Καρθαγ. 418 μ. X.
8) Εύσεβ. 'Ι σ τ ο ρ . Έ κ κ λ . Βιβλ. Γ  κφ. δ'. ,,Είς τήν τοδ ούρανοδ κάτοψιν 

λαμπρόν και ταΐς τοδ φωτός άκτίσιν άνειμένον άέρα.“
a) Αύτόθι. ,,Διαλαβών δέ πλεΐστον δσον τό μεταξύ τοΰ τε νεώ καί τών 

πρώτων εισόδων, τέτταρσι μέν πέριξ έγκαρσίοις κατεκόσμησε στοαΐς, είς τετρά
γωνον περιφράξας τόν τόπον κίοσι πανταχόθεν έπαιρομέναις.“

μόνον ταΐς ν α ο σ ί τοΰ ναοΰ εισόδους, αϊτινες έκαλούντο μ έ σ α υ λ ο ι 
θ ύ ρ α ι .10) Έ ν  τισι ναοΐς τό α υ λ ε ι ο ν  ήν διόροφον · έν δέ τφ 
μέσφ τής ίσογαίου αύλής ή έκατέρωθεν τοΰ κεντρικοδ άξονος ήγεί
ροντο αί κ ρ ή ν α ι  καί φ ι ά λ α ι  ή κ ο λ υ μ β ε ΐ α  χρησιμεύοντα, 
ώς έθίζετο τότε, διά τήν νίψιν τών ποδών καί τών χειρών πρό τής 
έν τφ ναφ εισόδου· ώς καί τά β α π τ ι σ τ ή ρ ι α ,  περί ών ίστορή- 
σομεν έν τφ οίκείφ τόπφ. Τό α υ λ ε ι ο ν  έ'φερεν έπίσης καί ετερα 
δνόματα, ώς Α υ λ ή , 11) Α ί ' θ ρ ι ο ν ,  Α ί θ ρ ι α , 1") A t r i u m , 13) 
Μ ε σ α ύ λ ι ο ν , 14) Π ρ ο π ύ λ α ι α , 15) Π ρ ο τ ε μ έ ν ι σ μ α ,16) Atrium 
implivium, Porticibus circumdatum, κτλ.

Αί δέ κ ρ ή ν α ι  καί αί φ ι ά λ α ι  ήσαν, ούτως είπεΐν, εύρέα 
δοχεία υδατος, δεχόμενα τό υδωρ έκ δεξαμενής κειμένης περί τόν 
ναόν καί πληρουμένης έκ τών άπό στεγών ρεόντων υδάτων, η καί 
έξ υδραγωγών δταν ή δεξαμενή αύτη ήν μεγάλων διαστάσεων. 
Ή  τέχνη κατέγινεν δπως κόσμηση τάς κρήνας ταύτας μετά πολλού 
κόσμου ώς κειμένας έν τφ δμφαλφ τοδ αύλείου καί έπομ.ένως είς 
έπιδεικτικήν θέσιν. Περί τοδ κόσμου αύτών Παδλος ό Σιλλεντιάριος 
ώς έξής άναφέρει.

,,Μηκεδανής δ’ έρίτιμον ές δμφαλον ϊσταται αύλής 
,,Εύρυτάτη φιάλη τις ίάσπιδος έ'κτομος άκρης.
,,Έ νθα  ρόος κελάδων άναπάλλεται ήέρι πέμπειν 
,,’Ολκόν δλον παθέων έλατήριον κτλ.“ 17)

Αί φ ι ά λ α ι  έκοσμοδντο έπίσης μετά φρεατικών στοών γύρωθεν 
καί άντί στροφίγγων έν ταΐς κομψοτέραις καί πολυτελεστέραις ετί
θεντο μαρμάρινοι ή χαλκοί λέοντες ή ετερα ζφα έκχεόντες άπό τών 
στομάτων αύτών τό είς άπόνιψιν τοΰ λαοΰ υδωρ.18) Έ ν  τισι δέ 
α ύ λ ε ί ο t ς περιεκλείοντο μετά κιγκλίδων μετάλλινων ή ξύλινων καί 
ενίοτε έστεγάζοντο.,ft)

Π ε ρ ί  Μ ε γ ά λ ο υ  Π ρ ο ν ά ο υ ή Ν ά ρ θ η κ ο ς .

Ό  Μ έ γ α ς  Π ρ ό ν α ο ς  ή Ν ά ρ θ η ξ  ώς τό ό'νομα έμφαίνει 
έ'κειτο άμέσως πρό τοΰ ναοΰ κατεχων οϊαν παρά τοΐς άρχαίοις τών 
έλληνορωμ,αίων ναοΐς θέσιν δ Π ρ ό δ ο μ ο ς · ώς δ’ έν έκείνοις ουτω 
καί έν τοΐς χριστιανικοΐς ήν τετειχισμένος κατά τήν πρός τόν ναόν 
πλευράν συγκοινωνών πρός αύτόν μετ’ ισαρίθμων ταΐς ναυσίν εισόδων 
ή καί πολλάκις μετά μιάς μόνον. Πρός τήν έξωτερικήν αύτοΰ 
πλευράν, τήν πρός τήν άποψιν κειμένην, έ'φερε κίονας ή τετραγώνους 
βάσεις, έφ’ ών ήρείδοντο αψίδες κυκλικαί φέρουσαι έπ’ αύτών έτέραν 
οροφήν, ήτις έκαλεΐτο Γ υ ν α ι κ ε ΐ ο ν  καί περί τής χρήσεως τής 
όποιας έν τοΐς ήγουμένοις έξηγήσαμεν. Ό  Π ρ ό ν α ο ς  περιορίζετο 
έκατέρωθεν έκ τής προεκτάσεως τών πλαγίων τοΰ ναοΰ τοίχων · 
διότι είχε τό πλάτος ’ίσον τούτφ, διηνοίγετο δ’ έν έκάστφ τών πλαγίων 
τοίχων πόλη ή πρός τά εξω κοινωνοΰσα ή διά κλίμακος πρός 
παραρτήματα τοΰ ναοΰ έν τή άνφ όφορή κείμενα. Ό  Π ρ ό ν α ο ς  
έ'φερε κίονας ισαρίθμους ταΐς διαιρέσεσι τών νηών, οί δέ κίονες 
ουτοι άντέκειντο πάντοτε πρός ισαρίθμους παραστάδας, ΐνα συμ- 
πίπτωσιν έπ’ αύτών αί πλάγιαι άψίδες καί συρρυθμίζεται ουτω τό 
ορθογώνιον κενόν, δ μεταγενεστέρως, έστέγαζον διά τοδ συστήματος 
τών πεπιεσμένων σφαιρικών θόλων. Τό εύρος τοδ II ρ ο ν ά ο υ ήν 
τό αύτό ώς καί τών πλαγίων στοών έν ταΐς βασιλικαΐς · πλήν έν 
τοΐς μετ’ έ'πειτα χρόνοις υπεβλήθη είς έτέρας άναλογίας, περί ών 
θέλομεν πραγματευθή δτε περί τοδ όριστικοδ κανόνος τών βυζαντινών 
ναών έ'σται ήμΐν ό λόγος. Έν τφ Π ρ ο ν ά φ ϊσταντο οί ά κ ρ ο ώ-

10) ΙΙροκόπ. Βιβλ. Α '. κφ. δ', π. ναοΰ Σερ. καί Βκχ.
*’) "Ορα σημείωσ. άνωτέρω. —  12)  Εύσεβ. 'Ι σ τ ο ρ .  Έ κ κ λ . Βιβλ. Γ '. —  

·3) Silentiarius part. II vers. C L X X IV . —  14) Εύσεβ. Β ί ο ς  Κ ω ν σ τ . κφ. Λη'· 
—  15)  Προκόπ. ,,Προπύλαια δέ τό ένθένδε θαυμάσια οια, καί τις έπί κιόνων 
δυοϊν έπαιρομένη άψίς ές αφατον δψος. —  ,β) Ζωναρ. είς Can. L C V I. Τρουλλ. 
καί Εύσεβ. Βιβλ. Γ . κεφ. δ'.

>7) Μερ. Β '. στιχ. C L X X V II.
18) ,,’Εποίησε δέ είς τήν φιάλην γυρόθεν στοάς φρεαπκάς δώδεκα καί 

,,λέοντας· έρεύγεσθαι δδωρ είς άπόνιψιν τοΰ κοινοΰ λαοΰ.“ Ά νωνυμ.
10) S. Paulin έκ Νόλων N a t a l  X . S. Felic.
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μ ε ν ο ι, οΐτινες άνήκον είς τήν πρώτην τάξιν τών κ α τ η χ ο υ- 
μ έ ν ω ν.30) Έ ν  τισι ναοΐς ύπήρχον δύο Π ρ ό ν α ο ι  ή Ν ά ρ θ  η ξ. 
Ό  ε ξ ω  Ν ά ρ θ η ξ  εκαλείτο ένίοτε ώ ρ ο π ό λ α ι ο ν 2') καί Π ρ ό- 
π υ λ ο ς ή Π ρ ώ τ η  ε ί σ ο δ ο ς .

Π ε ρ ί  Ν α ο δ κ α ί  Ν η ώ ν.

'Ως έν τοΐς άρχαίοις ελληνορωμαϊκούς ουτω καί έν τοΐς χριστια- 
νικοΐς ναοΐς κύριον μ,έρος αύτών ήν ή Ν α δ ς ή Δ ό μ ο ς  cclla, 
δστις, ώς έν τοΐς ήγουμένοις εΐδομεν, επειδή οί ναοί ήγέρθησαν έπί 
τοδ τύπου τοδ διαγράμμ,ατος τών β α σ ι λ ι κ ώ ν ,  διά τοδτο διηρεΐτο 
συνήθως είς τρεις έπιμήκεις στοάς, ένίοτε δε καί εις πλείονας 
καλουμένας Ν η ά ς ,  ών ή μεσαία ήν πλατυτέρα τών εκατέρωθεν 
κειμ,ένων, τών καλουμένων καί π τ ε ρ ύ γ ω ν  ή κατά διάκρισιν τής 
θέσεωςήν κατεΐχον Βόρε ι ον  
καί Νό τ ι ο νκλί τ ο ς .  Ένίοτε 
το Β ό ρ ε ι ο ν  κ λ ι τ ό ς  ήν 
εύρύτερον τοδ αντικειμένου 
αύτφ · διότι, ώς γνωμ,οδο- 
τοδσιν, έν τούτφ διέμενον 
κατά τήν ιερουργίαν οί άνδρες 
καί κατά συνέπειαν οί επί
σημοι καί διακρινόμενοι. Τάς 
ν ή α ς  διεχώριζον άλλήλων 
αψίδες έρειδόμεναι έπί κιόνων 
ή άπλώς έπί βάσεων τετρα
γώνων. Πρός τά εξωτερικά 
τείχη τών π τ ε ρ ύ γ ω ν  διη - 
νοίγοντο μία ή καί πλείονες 
είσοδοι · εί δ1 έκεΐσε ελειπον 
τοιαδται, ομως ύπήρχον πάν
τοτε πρός τάς δύο άκρας τοδ 
Σ ω λ έ α .  Ά νωθεν τών πτε
ρ ύ γ ω ν ,  αίτινες ώς χαμη- 
λότεραι τής μεσαίας νηός 
έκαλοδντο ώσαύτως χα μη λ αί 
νήες, έξετείνετο τό triforium 
άπαραλλάκτως ώς έν ταίς 
β α σ ι λ ι κ α ΐ ς .  Έν δέ τφ 
μέσφ τής κεντρικής  νηός  
εκειτο ό Χ ο ρ ό ς  έγειρόμενος 
πρό τού Σωλέα καί χωριζό- 
μενος άπό αύτοδ δι’ άπλοΰ 
περιφράγματος κατά τό μάλ
λον ή ήττον πρός τήν με- 
σ α ί α ν  ν α δ ν  χωροδντος.
Ή  θέσις τοδ Χ ο ρ ο δ  ώρίσθη 
άκριβώς μετά τήν παρά τοδ
Μεγάλου Κωνσταντίνου άποδοχήν τοδ Χριστιανισμοδ · ΐσταντο δ ’ έν 
αύτφ οί ψάλται, οί διάκονοι, οί υποδιάκονοι, οί άκόλουθοι καί οί 
πάσαν υπηρεσίαν έν τφ χ ο ρ φ έκτελοδντες. Πρό τοδ Χ ο ρ ο δ  ήν 
ό Ά  μ β ω ν ή βραδύτερον οί δύο Ά μ β ω ν ε ς  ώρισμένοι, ό μέν 
πρός τό β ό ρ ε ι ο ν  κ λ ι τ ό ς  όρθούμενος είς άνάγνωσιν τοδ Ευαγ
γελίου, δ δέ πρός τό νότιον είς τήν τοΰ άποστόλου.

Π ε ρ ί  Σ ω λ έ α .
Ό  Σ ω λ έ α ς ,  λέξις προερχομένη έκ τοΰ λατινικού καί σημαί- 

νουσα φ λ ο ι ά ν ,  ήν στοά κειμένη πρό τοΰ αγίου βήματος, δ έχώ- 
ριζον άπό τών Χ ο ρ ώ ν .  Ά φ ’ ών δηλοΰται, δτι άκριβώς κατελάμβανε 
τόν περιεχόμενον χώρον μεταξύ τών παρά τό Ιερόν δύο βάσεων, 
έφ’ ών έρείδεται ό κεντρικός θόλος τών βυζαντινών ναών ή ή έν

ταις βασιλικαΐς πλαγία στοά, ή κειμένη πρός τό τέρμα τών ν η ώ ν 
καί χωρίζουσα ταύτας άπό τής βάσεως τής προεκβαλλομένης έπ’ 
αύτής κυκλικής άψίδος ή κόγχης. Ό τι δ Σ ω λ έ α ς κατείχε τόν
χώρον τοΰτον βεβαιοΰσι τά έφεξής έδάφια · πρώτον τό τοΰ Εύχο-
λογίου ,,Έξελθόντες δύο διάκονοι έκ τοΰ άγιου Βήματος, λαμβά- 
νονται, τόν μέλλοντα χειροτονεΐσθαι διάκονον έστώτα έν τή Σωλέα.· “ " )  
δεύτερον τό τοΰ Συμεώνος τοΰ θεσσαλονικέως ,. Γίνεται είσοδος είς 
τόν Σωλέαν έκ τοΰ Βήματος · “  “ ) είτα τό τοΰ Καντακουζηνοΰ άνα- 
φέροντος περί τοΰ αύτοκράτορος ,,διερχόμενον τόν Σωλέαν, ευρίσκειν 
τόν Πατριάρχην είς τά αγια θυρία · “ 2J) καί πολλά ετερα · ετι δ’ εύκρινώς 
δηλοΰται ή θέσις έκ τών έφεξής βεοδώρου τοΰ Στουδίτου „Οΐτε 
θείοι κίονες καί οί Σόλιοι καλοΰμ,ενοι, ά τό σεβάσμιον τοΰ ίεροΰ 
διατειχίζουσι θυσιαστηρίου.“ Πρό τοΰ Σ ω λ έ α  ήγείροντο κιγκλίδες

καλούμεναι άπό τοΰ μέρους 
Σ ω λ ί α ι καί κείμεναι πρός 
τό μέρος τοΰ θυσιαστηρίου · 
πιθανόν δ’ έστιν δτι βραδύ- 
τερον άντεκατέστησε ταύτας 
τό είκοναστάσιον.

Περί  Ά ψ ί δ ο ς  ή Κό γ χ η ς .

Έν αρχή τής παρού- 
σης μελέτης άναφέραντες περί 
διαρρυθμίσεως τών βασιλικών 
είς χριστιανικούς ναούς ικανά 
έξεθέσαμεν περί τοΰ σκοποΰ 
είς δν ή Ά ψ ί ς  άφιερώθη- 
ήδη δ’ έρευνώντες άρχιτε- 
κτονικώς τό μέρος τοΰτο τοΰ 
ναού έν έκείνη τή έποχή 
παρατηροΰμεν δτι ώς καί τδ 
ρωμαϊκόν έξηκολούθει κατ’ 
ήμικυκλικδν έγειρόμενον σχή
μα, τήν δ’ έπιστέγασιν εχειν, 
δτέ μέν ήμισφαιρικώς θολω
τήν, ότέ δέ πυραμιδοειδή. 
Έπειδή δέ δέν έπενοήθη ετι 
ή μετά π ρ ο ε ξ ε χ ο υ σ ώ ν  
α ψ ί δ ω ν  έπιθόλωσις, καί ή 
έπ’ αύτής άνέγερσις τών 
τρούλλων,  ή σχηματίζουσα 
μετά τοΰ ήμιθόλου τής άψί
δος τό μέγα έν τοΐς βυζαν- 
τινοΐς ναοΐς τοΰ Κ  α θ  ο λ ι- 
κ ο ΰ κενόν · τοΰθ’ ενεκεν ή 
κορυφαία τοδ θόλου τής άψί
δος άνεπαύετο τότε έπί τού 

ύψουμένου γυμνοδ Οπισθίου τείχους τοδ ναοδ, δμοιάζουσα παραρτή- 
ματι ξένιο, τφ γενικφ ρυθμφ προστεθέντι βραδύτερον τφ ναφ. Έν 
τή έποχή ταύτη ή Ά  ψ ί ς ήρξατο νά ποικίληται κατά τε διάγραμμα 
καί μορφήν, καί νά κοσμήται μετά γλυφών, μετά καμ,αρωτών έρει- 
δομένων έπί παραστάδων, καί τέλος μετά ποικιλοχρόων μωσαϊκών 
κατά παντοΐα γεωμετρικά σχήματα. Ή  άψίς άπό τών πρώτων χρόνων 
έφωτίζετο διά θυρίδων διηνοιγμένων άνω τών περί τόν τοίχον κειμένων 
εδρών · άλλ’ αί θυρίδες αυται ήσαν ώς πασαι αί ρωμαϊκαί, ήτοι 
πλατεΐαι καί ήμικυκλικώς κεκαλυμμέναι.

Έν συνόλφ τοιαδται σχεδόν ήσαν αί διαιρέσεις τοδ διαγράμ
ματος τών χριστιανικών ναών κατά τάς άρχάς τοΰ Δ ' αίώνος.

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ Δ. Κ Ο ΪΠ ΙΙΑ Σ.

Α Τ Τ 0 Κ Ρ Α Τ Ε 1Ρ Α  Α Τ Γ Ο Τ Σ Τ Α  ΒΙΚ ΤΟ ΡΙΑ .

i0) Έ - ’.τοα. κανόν. Άρμενοιτ. τμήμα 5. έπιγρ. 3. —  31) Προκόπ. 22) Εδχολογ. Διάκον, διατάξ. —  23) Διάλογ. περΙ"Ορκ. 2Ι) Βιβλ. Α '. κφ. X L I.
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ΕΚΤΟΡΟΣ ΜΑΛΟ.
Τ Α  Α Τ Ι Μ Α  Ε Κ  Α Τ Ο  Μ Μ Γ Ρ Ι Α .

Έ κ  τοδ γαλλικού 
υπό

Φ. ΔΗΜ ΗΤΡΙΑΔΟΪ.
(Συνέχεια* ιδε προηγ. φύλλον.)

Μ έ ρ ο ς  δ ε ύ τ ε ρ ο ν .

V II .
Ί  Ιν ή παρασκευή, ή ημέρα τοΰ Μελοδράματος διά τήν κυρίαν 

Γριπά, τό δε θεωρεΐον αύτής ήν έν τή πρώτη οροφή μεταξύ τών 
στηλών. Τήν παρασκευήν λοι
πόν τήν μετά τό έν τφ ξένο- 
δοχείφ Ρίο δεΐπνον δ δούξ 
Βαλμ,ονδουά καί δ Ό δέ ήλ- 
θον άμφότεροι συγχρόνως καί 
κατέλαβον τά ένοικιασθέντα 
ύπ’ αύτών θεωρεία, ών ή έκ- 
λογή ύπό τοΰ δουκός έγένετο 
κατά τρόπον, ώστε στρέφον- 
τες πρός τήν σκηνήν τά νώτα 
νά βλέπωσι κατέναντι τοΰ 
θεωρείου τής κυρίας Γριπά.
Αν ήθελεν δ δούξ, ίνα ιδη 

καλώς τήν Ιουλίαν ό Ό δέ 
έπεθΰμει καί αύτός νά σπου- 
δάση τήν μέλλουσαν αυτοΰ 
νύμφην · ,,τήν λαμπράν καί 
εύρωστον καλλονήν", ήν ειχεν 
εκθειάσει χωρίς ούτε νά γνω- 
ρίζη μάλιστα, άν ήτο υψηλή 
ή μικρόσωμος, μελαγχροινή 
ή ξανθή.

Είχεν ήδη ύψωθή ή 
αύλαία κατά τήν πρώτην 
πράξιν τοΰ Προφήτου, οί 
χωρικοί μέ τά έργαλεΐά των 
άνά χείρας, οί μυλωθ-ροί 
τούς σάκκους τοΰ αλεύρου 
φέροντες έπ’ ώμων έψαλλον 
έν χορφ · 

λάμπει ή ’μέρα γαλανή, 
ήσυχο τό αεράκι

Ά λ λ ’ έλαχίστην είς τά Α Τ ΤΟ Κ ΡΑ Τ Ω Ρ

έν τή σκηνή τελούμενα έ'διδον
προσοχήν δ δούξ Βαλμονδουά καί ό Ό δέ· αμα τάς θέσεις αύτών 
καταλαβόντες ούδέν άλλο έ'βλεπον ή τό θεωρεΐον ή ς  κυρίας Γριπά. 
Τό θεωρεΐον ήν κενόν.

Έκάθί]σαν τότε.
—  Δέν ήτο άνάγκη νά σπεύσω τόσον, είπεν ό Ό δέ.
—  Ή  σπουδή σου αυτη μοί άποδεικνύει δτι έμελέτησες δ,τι 

σοί είπον.
—  Μέ ύπεχρέωσαν νά πράξω τοΰτο.
—  Σέ ύπεχρέωσαν ; ποιος ;
Ό  Ό δέ εκυψε πρός τόν πατέρα του.
—  Οί κλητήρες, οί όποιοι μέ κατεδίωξαν πεισματωδώς.
—  Ά ! τό αύτό επαθον καί έγώ · λυπηρά σύμπτωσις.
Ό  χορός έ'ψαλλε ·

τ’ άεράκι δέν φυσάει
νά, ό μύλος σταματάει.

Ήδύναντο νά δμιλώσι χωρίς νά ένοχλώσι τούς γείτονας καί 
άνευ φόβου ν’ άκουσθώσιν.

—  At καταδιώξεις αυται, έξηκολούθησεν δ Ό δέ, δέν εινε διά σάς 
είμή ένόχλησίς τις . . .

—  Κατάσχεσις, έκποίησις, εινε αίσχος.
—  Δι’ έμέ είνε καταστροφή· ό συνταγματάρχης μέ προσεκάλεσε 

σήμερον καί μοί έδήλωσε ρητώς, δτι αδύνατον είνε νά παραταθή ή 
κατάστασις αυτη άνευ κινδύνου δι’ έμέ. Μέ ύπεστήριξεν άχρι τοΰδε 
έξ άδυναμίας πρός τήν σύζυγόν του, τής δποίας κολακεύεται ή 
ματαιότης, νά βλέπη ενα πρίγκηπα είς τάς αίθούσας της, τόν δποιον 
ώς φαινόμενον έπιδεικνύει καί μεταχειρίζεται ώς κόσμημα, ινα διε- 
γείρη τήν ζηλοτυπίαν τών άλλων κυριών. Ά λ λ ’ έπειδή εινε μέχρι 
βλακείας άνθρωπος τής τάξεως, τό πράγμα τόν παρώργισε πολύ ·

άπαιτεΐ νά πληρώσω τά χρέη 
μου. Πιστεύω δέ δτι άν ήτο 
είς θέσιν νά μοί δανείση τό 
ποσόν, θά  έ'πραττε τοΰτο.

—  Ά λλά  δέν είνε.
—  Θέλει νάνυμφευθώ.

. —  Είνε νουνεχής άν
θρωπος.

Έδέησε νά σιωπήσω- 
σιν· δ χορός είχε περατώσει 
τό άσμα. Ή  Βέρθα είχεν 
αρχίσει τήν μονφδίαν της ■ 
δέν ήτο πλέον δυνατόν νά 
όμ,ιλώσιν έλευθέρως.

Ά λλ ά  καίτοι μή δμιλών 
δ δούξ ούδόλως προσεΐχεν 
εις τά έν τή σκηνή. ’Ολίγον 
ένδιέφερεν αύτόν ή ,,υποτε- 
λής“ αυτη, ής είκοσάκις 
είχεν άκούσει τούς θρήνους.

Έστρέφετο συχνάκις καί 
προσποιούμενος δτι κατοπτεύει 
τήν αίθουσαν ολόκληρον παρε- 
τήρει τό θεωρεΐον τής κυρίας 
Γριπά, δπερ ήτο έ'τι κενόν.

—  Είσθε βέβαιος δτι 
ή παρασκευή είνε ή ημέρα 
της; ήρώτησεν δ Όδέ.

—  Άναμφιβόλως ά
πήντησεν δ κύριος Βαλμον
δουά χαίρων έπί τή άνυπο- 
μονησί^ι ταύτη, ήτις έμαρτύρει

ΓΟΪΑΙΕΛΜΟΣ Β . δτι δ υίός του είχε σκεφθή
περί τοΰ ζητήματος, ή δέ 

σκέψις είχε κατασιγάσει τάς άντιρρήσεις έκείνας, δι’ ών είχε κατ’ 
άρχάς ύποδεχθή τό σχέδιον τοΰτο τού γάμου.

Κατά τό τέλος τής πράξεως τό θεωρεΐον έ'μενεν έ'τι κενόν · 
κατά τό διάλειμμα δ δούξ καί δ υίός αύτού δέν κατέλειπον τάς 
έ'δρας αύτών, άλλά στρέφοντες πρός τήν σκηνήν τά νώτα κατεσκόπουν 
διά τών διόπτρων τήν αίθουσαν χαιρετίζοντες διά τής κεφαλής καί 
τής χειρός τά γνωστά αύτοΐς πρόσωπα · παρετήρουν αύτούς μετά 
περιεργείας καί διηρωτώντο οί θεώμενοι περί τής αιτίας, ήτις τήν 
εσπέραν ταύτην είχε φέρει έπί τό αύτό τόν υιόν καί τόν πατέρα · 
τό πράγμα ήτο έκτακτον.

Αίφνης λάμψις έφώτισε τό βάθος τοδ σκοτεινοδ θεωρείου · 
είχεν άνοιχθή ή θύρα.

—  ’Ιδού αύτή, είπεν δ δούξ.
Ά λ λ ’ ήτο περιττή ή είδοποίησις · στηριζόμενος έπί τής δευτέρας 

οροφής καί τό δίοπτρον άνά χείρας έ'χων ώς ενδιαφερόμενος εις τά
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έν αύτφ συμβαίνοντα ό Ό δέ έβλεπεν εις τό θεωρεΐον της κυρίας 
Γριπά διά τών οξυδερκών τοο δφθαλμών. Εΐδεν έν πρώτοις εισερ- 
χομ.ένην γυναίκα τεσσαρακοντοΰτιδα πρασίνην έκ βελούδου φέρουσαν 
έσθήτα καί ενα μόνον έπί τοΰ τραχήλου διά ταινίας προσηλωμένον 
άδάμαντα, άλλά τόσφ ευμεγέθη καί λαμπρόν, ώστε άπετέλει κέντρον 
άκτινοβόλον έν τφ θεωρείφ · είτα νεαράν, ξανθήν κόρην έσθήτα έξ 
ώχροΰ κυανοΰ τουλλίου περιβεβλημένην, τούς ώμους εχουσαν καί 
τούς βραχίονας γυμνούς, άνευ κοσμημάτων ούδέ άνθέων έπί τής 
κόμης, ώς κόρην διακεκριμένης κοινωνίας, ήτις περιφρονεΐ τους 
καλλωπισμούς καί πάσαν αύτής τήν πεποίθησιν στηρίζει έπί τής 
καλλονής της μόνης· ώμολόγει δέ δτι τήν υπερήφανον ταύτην πεποί- 
θησιν έδικαίου δ έπίχαρις τής φυσιογνωμίας τύπος καί ιδίως ή 
λάμψις τής μαρμαροειδοΰς αύτής εύχροίας, τής θελκτικωτάτης βενε
τικής αύτής ξανθότητος. Ό  συνοδεύων αύτάς νεαρός άνήρ ήν 
αρκούντως ευειδής, άλλ’ ειχε τό βλέμμα λίαν άσταθές καί πεπλανη- 
μένον έν τφ δλφ αύτοΰ άτόμφ έξεδηλοΰτο εύκαμψία τις καί νευρική 
τις τραχύτης μετέχοοσα καί ποιας τίνος κοπώσεως καί έξαντλήσεως 
συχνάκις παρατηρουμένης είς τούς μετά πάθους περί τήν ξιφομαχίαν 
έπιδιδομένους. Ά λ λ ’ εις τόν νέον τοΰτον ήκιστα προσεΐχεν ό Όδέ, 
πάσαν δέ αύτοΰ τήν προσοχήν είς τήν κόρην άφιέρου.

ϊοΰτ1 αύτό έπραττε καί ό δούξ.
—  Ά λ λ ’ είνε ώραιοτάτη, έντελώς ώραία, έψιθύρισεν.
—  Δέν τήν έγνωρίζετε λοιπόν; ήρώτησεν έκπληκτος δ Όδέ.
—  Π ώ ς ! δέν τήν γνωρίζω! καλλονή εύρωστος, είνε ή δέν 

είνε τοιαύτη;
—  Ά λ λ ’ είνε ξανθή.
—  Μ πά! δπως δλαι αί γυναίκες.
Τήν στιγμήν ταύτην ή κυρία Γριπά παρετήρησεν έκ τών πλαγίων 

τόν δοΰκα, δστις έχαιρέτισεν αύτήν διά τής κεφαλής καί τής χειρός 
έπιδεικτικώς ώς άνθρωπος θέλων νά παρατηρηθή.

—  Πώς τήν ευρίσκεις; ήρώτησεν δ κύριος Δέ Βαλμονδουά.
—  Ά !  έάν δέν ήτο Γριπά!
—  Σοί άρέσκει λοιπόν; άρκεΐ · δταν νυμφευθήτε θά  ήνε 

πριγκήπισσα Δέ Βερβερή· κατά τό διάλειμμα τό προσεχές θά ύπάγω 
νά έπισκεφθώ τήν κυρίαν Γριπά· θά ευρω τρόπον, ΐνα σέ παρου
σιάσω.

—  Ά λλά  . . .
—- Τί σοί είπεν ό συνταγματάρχης σου;
Ήρξατο ή δευτέρα πράξις.
—  Δύνασαι νά στρέφεσαι ένίοτε, είπεν ό δούξ εις τόν υιόν 

του · ώραία κόρη ούδέποτε δυσαρεστεΐται, δταν τήν θαυμάζωσιν.
Ό  Ό δέ έστρέφετο, αν ούχί ινα θαυμάση, άλλ’ δπως θεωρή 

τούλάχιστον καί σπουδάζη αύτήν.
Ή το τφ ό'ντι ώραία, ώραιοτάτη ή ξανθή αύτή κόρη · ούχί 

κανονικώς ώραία, άλλά μεγαλοπρεπής, χαριεστάτη · καλλονή εύρωστος, 
ώς ελεγεν δ πατήρ αύτοΰ, υγιής, ζωηρά καί τοΰτο ήτό κάλλιστον 
κεφάλαιον διά τά μέλλοντα τέκνα, διά τήν παραγωγήν γενεάς· ά ! 
έάν δέν έγεννάτο Γριπά!

Ά λη θές είνε δτι, αν δέν ήτο Γριπά, δέν θά  είχεν είκοσι καί 
πέντε εκατομμυρίων προίκα. Κόρη άριστοκράτις τοιαύτην προίκα 
διαθέτουσα δέν υπήρχεν. Έξετάζων δέ έν τή κοινωνία', είς ήν άνήκε 
τά γενόμενα μεγάλα συνοικέσια δέν ευρισκεν ή θυγατέρας όψιπλούτων, 
βιομηχάνων ή τραπεζιτών, οϊτινες ήγόρασαν διά τοΰ χρήματος αύτών 
δνόματα μεγάλα- τά δέ μεγάλα ταΰτα ονόματα έπωλήθησαν ούχ  ̂
είς ύπερόγκους πάντοτε τιμάς. Ποΐαι άριστοκρατικαί οίκογένειαι δια- 
κεκριμένην ετι έν τή κοινωνία κατέχουσαι περιωπήν δέν ένίσχυσαν 
τήν δυσχερή αύτών οικονομικήν θέσιν διά τοΰ πλούτου τών τραπεζιτών;

Ή  πράξις έπερατώθη καί αμα τής αύλαίας καταβιβασθείσης 
δ κύριος Βαλμ,ονδουά κατελιπε τήν θέσιν του, ϊν’ άναβή είς τό θεω 
ρεΐον τής κυρίας Γριπά.

Χωρίς νά είσέλθη είς πάσας τοΰ σχεδίου του τάς λεπτομερείας 
ό Πούο είχεν άγγείλει τή κυρία Γριπά τήν προσεχή κατά τινα

πέμπτην έπίσκεψιν τοΰ δουκός /.αί άνέμενεν έκείνη τήν έπίσκεψιν 
ταύτην · δέν έξεπλάγη δμως δτι άνέβαλλεν αύτήν δ δούξ. Υπήρχον 
τόσοι λόγοι, ών ήσθάνετο τήν σημασίαν, δι’ ους δέν ήδύνατο δ κύριος 
Βαλμονδουά νά έ'λθη έν ημέρα υποδοχής. Όταν είδεν αύτόν είσερ- 
χόμενον είς τό θεωρεΐόν της ήσθάνθη έαυτήν ύπό χαράς τίνος κατα- 
λαμβανομένην, διότι άν ό πρίγκηψ Δέ Βερβερή είχε πολλάκις πρός 
αύτήν στραφή, άλλά καί αυτη δέν έγκατέλειπεν αύτόν διά τών 
οφθαλμών καί ευρισκεν αύτόν θελκτικώτατον, πολύ θελκτικώτερον 
ή δσον αί φωτογραφία1, του έδείκνυον, έλεγε δέ καθ’ έαυτήν δτι ήτο 
άληθώς άξιος τής ’Ιουλίας. Ή  σκέψις αυτη γενομένη καθ’ ήν μάλιστα 
στιγμήν παρεδέχετο έκείνη τό δυνατόν τοΰ γάμου τούτου ήν ή 
καθιέρωσις σχεδόν αύτοΰ. Καί έπειτα δ δούξ Βαλμονδουά είς 
οίανδήποτε καί αν εύρίσκετο κατάστασιν ήτο πάντοτε δ δούξ Βαλ
μονδουά, τούτέστιν εν τών ώραιοτάτων τής Γαλλίας ονομάτων καί 
δέν ήδύνατο νά καταστείλη δρμήν τινα ύπερηφανείας καταλαβοΰσαν 
αύτήν έπί τή θέα; τοΰ δουκός εισερχομένου εις τό θεωρεΐόν της 
ένώπιόν τής έκλεκτοτέρας τών Παρισίων κοινωνίας καί χαιρετίζοντος 
αύτήν μετ’ ένδείξεων σεβασμοΰ. Καίτοι ήκιστα προσεΐχεν είς τούς 
περί αύτήν έν τή αιθούση ήσθάνετο δμως τά δίοπτρα πρός τό 
θεωρεΐον αύτής διευθυνόμενα, ή δέ υπερήφανος τής παρούσης στιγμής 
ικανοποίησις έξήλειφε τήν άνάμνησιν τών ταπεινώσεων, άς τοσάκις 
είχεν ύποστή · τέλος πάντων !

Ό  δούξ έ'λαβε τό κάθισμα, δπερ διά τής χειρός ύπέδειξεν 
αύτφ ή κυρία Γριπά, καί έκαθέσθη έστραμμένος πρός τήν α’ίθουσαν.

—  Θά έλάμβανον άπό πολλοΰ ήδη τήν τιμήν νά έπισκεφθώ 
υμάς, ειπεν, αν σπουδαϊαι υποθέσεις δέν μ’ έκώλυον * ίδών λοιπόν 
υμάς απόψε δέν ήθέλησα νά έπιβραδύνω πλειότερον τήν εύχαρίστησιν 
καί τό καθήκον τοΰτο, άν καί δ τρόπος ουτος τής παρουσιάσεως
δέν είνε κατά πάντα δ άρμόζων.

Μετά τό όλίγφ μακρόν τοΰτο προοίμιον δ κύριος Βαλμονδουά 
άπηύθυνε διά βραχέων τά συγχαρητήρια αύτοΰ τή κυρίςι Γριπά 
δι’ ήν έπεδείξατο έν τή διακανονίσει τής ύποθέσεως αύτών εύγένειαν, 
καί είτα άπέτεινεν άμέσως πρός τήν ’Ιουλίαν φιλοφρονητικάς τινας 
διά τήν καλλονήν της φράσεις καί είς τόν Έδγάρδον διά τήν μονο
μαχίαν του. Είς έκαστον έλάλησε τά δέοντα.

Τά τής μονομαχίας, άλλως τε, δέν άνεκίνησε τυχαίως ό κύριος 
Βαλμονδουά, δστις προύτίθετο νά ευρη έν αύτοΐς αφορμήν, Ϊνα
δμ.ιλήση περί τοΰ Έδγάρδου.

—  Είνε τό άντικείμενον πάσης συνομιλίας ή μονομαχία σας, 
έξηκολούθησεν δ κύριος Βαλμονδουά, καί πρό ολίγου μοί έ'λεγεν ό 
υιός μου —  ήλθον μετά τοΰ υίοΰ μου είς τό Μελόδραμα απόψε 
—  μοί έ'λεγεν δ υιός μου, δτι ot άξιωματικοί τοΰ συντάγματος του 
έπεδοκίμασαν όμοθυμως τό μάθημα τό όποιον έδώκατε είς τούς
άχρείους τούτους. Δυσάρεστον βεβαίως είνε νά φονεύση τις έ'να 
άνθρωπον, ή σκέψις αυτη είνε ανιαρά, δταν τις έ'χη τά νεΰρά του . . .

—  Πάντοτε, είπε σοβαρώς δ Έδγάρδος.
—  Ό π ω ς τό λέγετε, νέε μου. Λυπούμαι δτι δέν ήκούσατε 

τόν υιόν μου.
Είτα σταματών προσέβλεψεν έταστικώς τόν Έδγάρδον καί μετά 

τινας στιγμάς πρός τήν κυρίαν Γριπά στρεφόμενος.
Εύαρεστεΐσθε νά μοί έπιτρέψητε νά σάς παρουσιάσω τόν υιόν 

μου, κυρία;
Καί τήν αιτησιν ταύτην έσημείου διά βλέμματος δηλοΰντος 

δτι άναμφιβόλως θά  ήτο καλόν διά τόν Έδγάρδον, έν ή εύρίσκετο 
διαθέσει νά δμιλήση μετά τοΰ πρίγκηπος Δέ Βερβερή καί ν’ άκούσΐβ 
τί ουτος περί τής μονομαχίας ταύτης έσκέπτετο. Ή  πρότασις αυτη 
ικανοποιεί κάλλιστα καί τάς μυστικάς τής κυρίας Γριπά άνησυχίας 
ώς πρός τήν ήθικήν τοΰ Έδγάρδου κατάστασιν, λίαν δέ προθύμως 
άπεδέχθη ταύτην, δέν είχεν, άλλως, πάντα λόγον, δπως έπιθυμή νά 
ϊδη έκ τοΰ σύνεγγυς τόν πρίγκηπα Δέ Βερβερή;

Ό  κύριος Δέ βαλμονδουά ήγέρθη · έ'καμε σημεΐον διά τής 
χειρός καλών τόν Ό δέ, δστις έ'μενεν έν τή θέσει του τά ο'μματα
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έ'χων πρός τό θεωρεΐον έστραμμένα · δέν έβράδυνε δέ ουτος νά 
προσέλθη.

Ή ν παρουσίασις μάλλον ή έπίσκεψις, άλλ’ δσφ καν υπήρξε 
βραχεία ήρκεσεν έν τούτοις, Ϊνα δ Ό δέ ύπό τοΰ πατρός του βοηθού- 
μ,ενος φανή δπως συνέφερεν αύτφ, χαρίεις καί έπαγωγός.

Τάς λέξεις ταύτας τούλάχιστον μετεχειρίσθη δ κύριος Βαλ
μονδουά έξερχόμενος τοΰ θεωρείου.

Τάς αύτάς δέ λέξεις έξέφερε καί ή κυρία Γριπά, δταν έμεινε 
μόνη μετά τών τέκνων της.

—  Εινε χαριέστατος δ πρίγκηψ Δέ Βερβερή, είπεν εις τήν 
’Ιουλίαν μάλλον ή είς τόν Έδγάρδον άπευθυνομένη.

—  Τφ ό'ντι, άπήντησεν δ Έδγάρδος καί δ,τι έκ τοΰ πλησίον 
ειδον έπιβεβαιοΐ τήν έντύπωσιν τήν όποιαν μοί έ'καμε μακρόθεν.

Έπειδή έσίγα ή ’Ιουλία τήν ήρώτησεν ή μήτηρ της κατ’ 
εύθεΐαν πρός αύτήν άποτεινομένη.

—  Σύ δ έ ; ήρώτησε, πώς τόν ευρίσκεις.
Είχεν υψωθή έκ νέου ή αύλαία. Ή  Ιουλία έστρεψε πρός τήν 

σκηνήν τά βλέμματα καί δέν άπεκριθη · ή μήτηρ τότε έπανέλαβε.
—  Πώς ευρίσκεις τόν πρίγκηπα Δέ Βερβερή;
—  Πολύ καλόν.
—  Τό λέγεις ώς νά μή τόν παρετήρησες.
—  Τόν ειδον, είπε νωχελώς, είνε καλός.

. Ή  μήτηρ της έ'ρριψεν έπ’ αύτής έταστικόν βλέμμα · έκείνη 
ήτένιζε πρός τήν όρχήστραν, άλλ’ έκ τοΰ μέρους τοΰ αντικειμένου 
πρός έκεΐνο, Ι'νθα δ κύριος Βαλμονδουά καί δ Ό δέ είχον τάς 
έδρας των.

Κύπτουσα τότε πρός τήν ’Ιουλίαν ή κυρία Γριπά, έν φ ό
χορός άγριας έξέπεμπε κραυγάς.

—  'Ως σύζυγον;
—  Καί διά τινα;
Ό  θόρυβος τής ορχήστρας έπλήρου τήν α’ίθουσαν· άλλ’ έπειδή 

έκάθηντο λίαν έγγύς πρός άλλήλας ήδύναντο νά δμιλώσι χωρίς
ν’ άκούωνται υπό τοΰ ό'πισθεν αύτών καθημένου Έδγάρδου.

—  Δέν άπεφασίσθη τίποτε άκόμη · άλλ’ ή έκτακτος τοΰ κυρίου 
Βαλμονδουά έπίσκεψις καί ή ούχ ήττον παράδοξος παρουσίασις τοΰ 
πρίγκηπος Δέ Βερβερή, άποδεικνύουσι, μοί φαίνεται, άρκετά τάς 
διαθέσεις των. Γνωρίζω, άλλως τε, δτι δ κύριος Δέ Βαλμονδουά, 
διανοείται τόν γάμον τοΰτον.

—  Ά λ λ ’ έγώ δέν τόν θέλω ! είπε ζωηρώς ή ’Ιουλία.
—  Π ώ ς ! δέν θέλεις! καί διά τί;
Μέλλουσαν δέ ν’ άπαντήση έμπόδισεν αύτήν ή κυρία Γριπά.
—  Δέν είνε καιρός τώρα νά έξηγηθώμεν · θά  δμιλήσωμεν 

περί τούτου βραδύτερον.
—  Τί τρέχει λοιπόν; ήρώτησεν δ Έδγάρδος.
—  Τίποτε.
Ή  ’Ιουλία άνέλαβε τήν θέσιν αύτής είς τά πρόσω τοΰ θεω 

ρείου ώσεί ένδιεφέρετο είς τά ψαλλόμενα άσματα · άλλά τά βλέμ
ματά της προσηλοΰντο ούχ: είς τήν σκηνήν, άλλ’ είς τήν ορχήστραν.

Έκεΐ, έν τή πρώτη τάξει τών εδρών υπήρχε θεατής ουδόλως 
έπ’ ίσης μεριμνών περί τών έν τφ θεάτρφ τελουμένων, άνά πάσαν 
δέ στιγμήν πρός τήν α’ίθουσαν στρεφόμενος. Ή ν άνήρ πέντε καί 
τριάκοντα περίπου έτών μέλαιναν, πυκνήν καί μακράν έ'χων τήν 
κόμην είς τά όπίσω έρριμένην, τό πρόσωπον έντελώς έξηρισμένον 
ώς τό τών ιερέων καί τών κωμφδών, τό σώμα ρωμαλέον, τήν κεφαλήν 
εύρωστον καί τήν φυσιογνωμίαν αινιγματικήν καί κρυψίνουν · έπί τών 
μαύρων οφθαλμών του άνεγινώσκετο ή ευφυΐα, ή θέλησις καί ή 
δραστηριότης. Ά λ λ ’ όποιαν τούτων έποιεΐτο χρήσιν; τοΰτο άδύνατον 
ήτο νά μαντεύση τις· ήτο καλλιτέχνης; ϊσως· δικηγόρος; δυνατόν 
πολιτικός; πολύ πιθανόν. Ή το τέλος πάντων άνθρωπός τις.

Έν στιγμή τινι, καθ’ ήν ήτο έστραμμένος πρός τό θεωρεΐον 
τής κυρίας Γριπά ή ’Ιουλία έ'φερε τό κεκλεισμένον της ριπίδιον πρός 
τό ούς καί έτήρησεν αύτό έπί πολύ έν τή θέσει ταύτη.

Ή  κυρία Γριπά έκλινε πρός τήν θυγατέρα της, ήτις κατεβί- 
βασεν άμέσως τό ριπίδιον.

—  Ό  κύριος Ραμπάλ είνε είς τήν όρχήστραν, είπεν ή κυρία Γριπά.
—  Τόν ειδον άπεκρίθη fj ’Ιουλία.
—  Δήλα δή, είπεν ό Έδγάρδος κλίνων πρός αύτάς, άδύνατον 

είνε νά λείπη, δταν χορεύη ή Μελχά· δ Ραμπάλ είς τήν όρχήστραν 
σημαίνει δτι θά  ’ίδωμ.εν τήν Μελχά είς τόν χορόν.

ΤΙ ’Ιουλία έστράφη πρός τόν άδελφόν της.
—  Ένόμιζον δτι δ κύριος Ραμπάλ δέν ένδιαφέρεται πλέον 

περί αύτής.
—  Τότε γνωρίζεις κάλλιον έμοΰ τά πράγματα.
Ελαφρά ταραχή έκώλυσε τήν ’Ιουλίαν ν’ άπαντήση άμέσως.
—  Άνέγνωσά που τι τοιοΰτον, είπε τέλος.
—  Ά ! άνέγνωσες.
—  Καί έγώ, είπεν ή κυρία Γριπά.
—  Βλίπεις, άνέκραξεν ή ’Ιουλία.
—  Τί σημαίνει; έξηκολούθησεν δ Έδγάρδος ■ δέν λέγω δτι 

δέν τό άνεγνώσατε · λέγω μόνον δτι δυνατόν νά συμφέρη είς τήν 
Μελχά, ϊνα άναγνωσθή τό τοιοΰτον.

—  Μήπως γυνή ώς ή Μελχά δέν πρέπει νά ύπερηφανεύηται, 
δταν καθίστανται γνωσταί αι σχέσεις αύτής μετ’ άνθρώπου οίος δ 
κύριος Ραμπάλ; ήρώτησε ξηρώς ή ’Ιουλία.

— Ή  υπερηφάνεια καί τό συμφέρον είνε δύο διάφορα πράγ
ματα · τό δέ συμφέρον αύτής, τό καλώς έννοούμενον συμφέρον της 
απαιτεί νά πιστευθή δτι είνε έλευθέρα· τάς έβραίας, συγκινεΐ περισ
σότερον τό συμφέρον ή ή υπερηφάνεια. Τώρα, είνε πολύ πιθανόν 
καί δ Ραμπάλ νά έθεώρησεν ώφέλιμον τήν διάδοσιν τής διακοπής 
τών σχέσεών των.

—  Θά δμολογήσης έπίσης δτι είνε δυνατόν καί νά είνε άπλώς 
πραγματική ή διάδοσις.

—  νΩ ! βεβαίως · αν σ’ εύχαριστή τό τοιοΰτον, είπε γελών δ 
Έδγάρδος.

—  Καί διά τί θέλεις νά μ’ ευχάριστή τό πράγμα τοΰτο; 
ήρώτησεν ή ’Ιουλία προσηλοΰσα έπ’ αύτοΰ έταστικόν τό βλέμμα.

—  νΩ ! τοΰτο, άπήντησεν ό Έδγάρδος, θά μοί ήτο πολύ 
δύσκολον νά τό ε’ίπω.

Καί λαβών τό δίοπτρον αύτοΰ διηύθυνεν αύτό πρός τήν 
σκηνήν · δ χορός έ'μελλε ν’ άρχίση · έψάλλοντο δέ ύπό τοΰ όμίλου 
αί προκαταρκτικαί στροφαί.

—  Ά κριβώς, ιδού αύτή, είπεν δ Έδγάρδος.
Γονή μελα.γχρο'.νή ένεφανίσθη χορευτικήν φέρουσα ένδυμασίαν 

τό σώμ,α έ'χουσα θαυμάσιον, υψηλόν καί εύλύγιστον, γνησίως ώοειδές 
τό πρόσωπον, τάς όφρΰς τοξοειδείς καί θελκτικωτάτους οφθαλμούς 
δμοιάζουσα μάλλον πρός γυναίκα τής Ανατολής ή πρός τό πρόσωπον 
δπερ ύπεκρίνετο.

—  Ποΰ νά ευρη κάνεις πλάσμα τοότου τελειότερον; είπεν ό 
Έδγάρδος παρατηρών αύτήν διά τών διόπτρων.

—  Είς τά έργαστήρια τών ζωγράφων καί τών γλυπτών, άπήν
τησεν ή ’Ιουλία, μεταξύ έκείνων, αϊτινες άντικατέστησαν αύτήν καί 
αϊτινες είσίν ’ίσως πολύ αύτής τελειότεραι.

—  Δέν είνε πολύ βέβαιον δτι τήν ύπερτεροΰσι, διότι αύτήν 
έζήτησαν ϊνα τήν έπιδείξουν είς δλας τών νυμφών τάς άποθεώσεις.

—  Τό δποΐον δέν τήν έμποδίζει μ,ολαταΰτα νά έχη τήν ρίνα 
άγκιστρωτήν καί σουβλερόν τό πωγώνιον.

—  νΩ ! μητέρα, είπε διαμαρτυρόμενος δ Έδγάρδος επικα
λούμενος ώς κριτήν τήν κυρίαν Γριπά.

—  ’Αφήσατε δά πλέον τήν δεσποινίδα Μελχά, είπεν ή κυρία 
Γριπά δι’ υφους δηλοΰντος δτι άπήρεσκεν αύτή δ διάλογος ουτος.

—  Έπί τέλους είνε τεσσαρακοντοΰτις, είπεν ή ’Ιουλία, καί 
άπορώ πώς προσελήφθη είς τό Μελόδραμα γυνή ούδέν άλλο έ'χουσα 
προσόν ή νά έκτελή αιθέριους άναρτήσεις είς τάς παραστάσεις τών 
νηρηίδων.
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—  Περί τούτον ύπέλαβεν ό Έδγάρδος, πρέπει νά έρωτήσης 
τόν κύριον Ραμπάλ, οταν τόν ΐδης.

Καί ή ευκαιρία αυτη δέν έβράδυνε νά παρουσιασθή.
Ά φοΰ κατεπετάσθί] ή αυλαία ό κύριος Ραμ,πάλ είσήλθεν εις 

τό θεωρεΐον.
—  'Ωμιλοΰμεν περί υμών, ειπεν δ Έδγάρδος προσβλέπων τήν 

αδελφήν του.
Ά λη θώ ς, έπεθύμουν νά ήμαι παρών, άπήντησεν ό Ραμπάλ 

μετά μεσημβρινού τίνος τόνου, εξ ου προδήλως ούδέποτε ήθέλησε 
νά διορθίοθή · είμαι πάντοτε ευτυχής, δταν γίνεται περί έμοΰ λόγος · 
δταν λέγωνται κακά, εινε καλόν . . .

—  νΩ ! κύριε Ραμπάλ, άνέκραξεν ή Ιουλία.
Ό  Ραμπάλ υπεκλίθει.
—  Όταν καλά λέγωνται, εινε καλλίτερον.
Καί έξηπλώθη έπί τών νώτων τής έδρας έν άνειμένη τινι 

στάσει άνθρώπου ήκιστα προσέχοντος μή πτυχθή τό ένδυμα ή 
μετατεθή δ λαιμοδέτης του.

— Ε’ίδομεν ευχαρίστως, ειπεν ή κυρία Γριπά, δτι θεωρεΐσθε 
ώς υποψήφιος βουλευτής.

—  Με θεωροΰν, κυρία, έγώ ούδόλως τό έπιδιώκω.
—  Ά λλά  διά τί λοιπόν ; άπήντησεν ή ’Ιουλία δυσανασχετούσα.
—  Ή  ώρα μου δέν ήλθεν άκόμη ■ άς παρέλθη ή μεταβατική 

αυτη έποχή.
—  Ά λ λ ’ είνε άπώλεια χρόνου.
—· *Ισως · άλλά καί ωφέλεια άφ’ ετέρου.
Κατά τήν είσοδον τοΰ Ραμπάλ δ Έδγάρδος παρεχώρησεν 

αύτφ τήν έδραν του καί ΐστατο ορθός στηρίζων τά νώτα έπί τοΰ 
καταπετάσματος τοΰ θεωρείου. Ύψώσασα τό ριπίδιον αύτής ώς ινα 
άπαντήση εις τάς τελευταίας ταύτας λέξεις ή ’Ιουλία άφήκεν αύτό 
νά πέση καί εκυψεν ινα τό άναλάβη, άλλά ταχύτερος αύτής δ Ραμπάλ 
εκυψεν ώσαύτως ούτως ώστε αί κεφαλαί αύτών εθιγον σχεδόν 
άλλήλας.

— Αυριον τό εσπέρας, έψιθύρισεν ή ’Ιουλία.
Καί ελαβε τό ριπίδιόν της άπό τών χειρών τοΰ 'Ραμπάλ είς 

τά χείλη τοΰ δποίου έπήνθει μ,ειδίαμα ευχαριστήριον.
Ό  διάλογος έξηκολούθησεν έπί τινας ετι στιγμάς περί ποικίλα 

αντικείμενα ανευ ένδιαφέροντος περιστρεφόμενος · είτα ήγέρθ/] δ 
Ραμπάλ καί άπεχώρησε.

—  Λοιπόν! είπεν δ Έδγάρδος, δέν τόν ήρώτησες πώς προσέ- 
λαβον τήν Μελχά είς τό Μελόδραμα· σοί παρεσκεύασα έν τούτοις 
τήν δδόν.

Δέν άπήντησεν ή ’Ιουλία καί έφάνη καθ’ δλην τήν παράστασιν 
περίσκεπτος.

Όταν κατέβησαν, καί ή μέν κυρία Γριπά προεπορεύετο μόνη, 
εΐπετο δέ στηριζομένη έπί τοΰ βραχίονος τοΰ άδελφοΰ της ή ’Ιουλία,

ευρον έν τφ προδόμφ φράττοντας τήν πάροδον, άφ1 ενός μέν τής 
κλίμακος μέρους τόν δοΰκα Δέ Βαλμονδουά μετά τοΰ πρίγκηπος 
Δε Βερβερή, οΐτινες έχαιρέτισαν αύτάς υποκλινέστατα, άφ1 ετέρου 
δέ τόν 'Ραμπάλ, δστις ύπεκλίθη μέν, άλλ’ άνυψών άμέσως τήν 
κεφαλήν μετ’ άνενδοιάστου καί υπερηφάνου ύφους.

("Επεται συνέχεια.)

 "Φ*----------

Η Α Υ Τ Ο Κ Ρ Α Τ Ο Ρ Ι Κ Η  Ο Ι Κ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Α  
Φ Ρ Ε Ι Δ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ  Γ .

Α ύ τ ο κ ρ ά τ ω ρ  Φρ ε ι δ ε ρ ί κο ς  Γ ', έγεννήθη τή 6 /18  ’Οκτω
βρίου 1831, άπέθανε τή 3 /15  ’Ιουνίου 1888, Σελ. 273. 

Αύ τ ο κ ρ ά τ ε ι ρ α  Φρει δερ ί κου  Βι κτ ο ρ ί α ,  έγεννήθη τή 
9/21 Νοεμβρίου 1840, Σελ. 281.

Τέ κν α  αυτών:

α) Αννοκράτω ρ Γονλι,έλμος Β  , έγεννήθη τή 15/27 Ίανουαρίου 
1859, Σελ. 277.

Αύ τ ο κ ρ ά τ ε ι ρ α  Αύ γ ο ύ σ τ α  Βικτορία,  σύζυγος τοΰ 
αύτοκράτορος Γουλιέλμου Β ', έγεννήθη τή 10/22 
’Οκτωβρίου 1858, Σελ. 276. 

β) Πρι,γκήπιββα Κ αρλόττα, έγεννήθη τή 12/24 ’Ιουλίου 1860, 
Σελ. 281.

Β ε ρ ν ά ρ δ ο ς  πρίγκηψ δ ι ά δ ο χ ο ς  του Σα ξ ο ν ι κο ΰ  
Μ αΐ'νιγγεν, σύζυγος τής πριγκηπίσσης Καρλόττας, 
έγεννήθη τή 1 Απριλίου 1858, Σελ. 281. 

γ) 'Ερρίκος πρίγκηψ τής Π ρωββίας, έγεννήθη τή 2 /14  Αύ- 
γούστου 1862, Σελ. 281.

Πρ ι γ κήπι σ σ α  Είρηναί α,  σύζυγος τοΰ πρίγκηπος τής 
Πρωσσίας Ερρίκου, έγεννήθη τή 11 ’Ιουλίου 1866, 
Σελ. 281.

δ) Πριγκήπιββα Βικτορία, έγεννήθη τή 12/24 Απριλίου 1866, 
Σελ. 281.

ε) Πρι,γκήπίββα Σ οφ ία , έγγεννήθη τή 2 /14  Ίυυνίου 1870, 
Σελ. 264.

Κων σ τ αν τ ί ν ο ς ,  δ ι ά δ ο χ ο ς  τοΰ έλλ. θ ρόνου , σύζυ
γος τής πριγκηπίσσης Σοφίας, έγγεννήθη τή 21 ’Ιου
λίου 1869, Σελ. 265. 

στ) Πριγκήπιβΰα Μ αργαρίτα , έγεννήθ/j τή 10/22 Απριλίου 
1872, Σελ. 281.

Π Ρ ΙΓΚ Η Π ΙΣΣΑ  Β ΙΚ ΤΟ ΡΙΑ . Π Ρ ΙΓΚ Η Π ΙΣΣΑ  Μ Α Ρ Γ Α Ρ ΙΤ Α .

Η Α Τ Τ Ο Κ Ρ Α Τ Ε ΙΡ Α  Φ ΡΕ ΙΔΕ Ρ ΙΚ Ο Γ Β ΙΚ ΤΟ ΡΙΑ

II Ν ΡΙΓΚ Η Π ΙΣΣΑ  Ε ΙΡΗ Ν Α ΙΑ  
ΕΡΡΙΚΟ Γ Τ Η Σ Π Ρ Ω Σ ΣΙΑ Σ .

II ΠΡΙ ΓΚΙΠΙΙΣΣΛ ΚΛ ΡΛ Ο ΤΤ Λ  
ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ'  ΤΟΤ Σ ΑΞ Ο Μ Κ Ο Γ -  

Μ Α ΪΝ ΠΊ ΈΝ .

Ο ΠΡΙΓΚΗΨ  ΔΙΑ ΔΟ Χ Ο Σ ΤΟΤ 
ΣΑΞΟΝΙΚΟΓ Μ Α ΪΝ ΙΓΓΕΝ  

Β Ε ΡΝ Α Ρ ΔΟ Σ.

Ο 11Ρ1ΓΚΗΨ Τ Η Σ Π Ρ Ω Σ ΣΙΑ Σ  
ΕΡΡΙΚΟΣ.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ Α0ΗΝΩΝ
υπό τοΰ μοναχοΰ JA C Q U E S P A U L  B AB IN .

(Κ α τ ά  μ ε τ ά φ ρ α σ ι ν  έν. τ ο υ  γ α λ λ ικ ο ύ  υπό X . ’Α λ ε ξά κ * /])

Τιρ Κ υ ρ ί φ  Ά  β β ά Π ε κ ο ά λ ,  Κ α ν ο ν ι κ φ  τ ή ς Σ χ ο λ ι α κ ή ς  
Ε κ κ λ η σ ί α ς  τ ο ΰ  St .  J u s t ,  κτλ.

Κύριε.
Δέν μοί έπέτρεψαν αί μέχρι τοΰδε ενασχολήσεις μου, Γίνα σας 

κάμω τήν περιγραφήν τής λαμπράς καί αρχαίας πόλεως ’Αθηνών, 
ήν μοί έζητήσατε, έν φ ήμην έν Κωνσταντινουπόλει καί Σμύρνη καί 
τήν οποίαν πάλιν μοί έζητήσατε μετά τήν έκ χίου άναχώρησίν σας 
διά τίνος τών φίλων σας. Θέλω ένασχοληθή κατά τόν ολίγον χρόνον, 
δν διαθέτω τόρα νά έκπληρώσω τήν ύπόσχεσίν μου καί ελπίζω, δτι 
ή άνάγνωσις τής έκθέσεως μου ταύτης δέν θά σάς δυσαρεστήση καί, 
δτι ή ευσέβεια καί ή περιέργεια υμών θέλουν έν αύτή ευρει τέρψιν 
τινα, δταν θέσω υπό τήν μελέτην υμών τάς αρχαίας τής πόλεως 
ταύτης έκκλησίας, τό φρέαρ τοΰ ’Αποστόλου τών έθνών καί τήν 
οικίαν τοΰ ’Αποστόλου τής Γαλλίας Άγιου Διονυσίου, καί δταν 
λαλήσω πρός υμάς περί τών ναών τών ψευδοθέων, περί τοΰ φανοΰ, 
ή σπουδαστηρίου τοΰ Δημοσθένους, τής Ακαδημίας τοΰ Πλάτωνος, 
τοΰ Λυκείου τοΰ Άριστοτέλους, περί τών ’Ανακτόρων τοΰ Θησέως, 
τοΰ Θεμιστοκλέους καί τοΰ Αύτοκράτορος Άδριανοΰ, περί τών κιόνων, 
τών θριαμβευτικών Αψίδων καί τών λοιπών μεγαλοπρεπών τής Α ρ 
χαιότητας λειψάνων, ατινα μετά τοσούτους διαφόρους πολέμους, ύφ’ 
ών κατά διαφόρους έποχάς έκακώθη ή χώρα αυτη σώζονται Ιτι.

’Εν πολλοϊς βιβλίοις θέλετε δυνηθή νά ευρητε τήν περιγρα
φήν τής 'Ρώμης, τής Κωνσταντινουπόλεως, τής ’ Ιερουσαλήμ καί τών 
λοιπών άξιολόγων τοΰ κόσμου πόλεων, δπως εχουσι σήμερον · άλλά 
δέν είξευρω έν τινι βιβλίφ περιγράφονται αι Άθήναι τοιαΰται, οϊας 
τάς ειδον καί δέν ήθελέ τις δυνηθή νά ευρη τήν πόλιν ταύτην, εί 
άνεζήτει αύτήν οια περιγράφεται έν τή συγγραφή τοΰ Παυσανίου 
καί υπ1 άλλων τινων άρχαίων συγγραφέων · άλλ’ ένταΰθα θέλετε ίδή 
αύτήν έν αύτή τή καταστάσει, έν ή εύρίσκεται σήμερον ουσα τοιαύτη 
ώστε καί έν τφ μέσφ τών έρειπίων της ούχ ήττον δέν παύει 
έμποιοΰσα τον πρός αύτήν σεβασμόν. . . .

2. Ή  θέσις αύτής μοί έφάνη καλλίστη καί προσφυέστατη έπί 
λόφου έν τφ μέσφ εύρείας πεδιάδος 5 ή 6 Λευγών τδ μήκος πλήρους 
έν μέρει έξ άμπελώνων καί άγρών σιτοφόρων καί έν μέρει έξ έλαιών, 
αϊτινες συνετέλεσαν άλλοτε, ϊνα καθιερωθή μάλλον τή Ά θηνα, ής 
καί φέρει τ’ ό'νομα, ή τφ Ποσειδώνι · έξ ου καί έκτίσθη είς άπό- 
στασιν μείζονα μ,ιάς λεύγης άπό τής θαλάσσης τών ιδρυτών προτι- 
μησάντων λαούς καλλιεργοΰντας τήν γήν καί έπιμελουμένους τών 
έλαιών, ή ναύτας, άλιεΐς, έμπορους, ή πειρατάς.

Ή  μεγάλη αυτη πεδιάς είνε είς τό μέσον καί τό κέντρον εύ- 
ρέος άμφιθεάτρου άποτελουμένου έκ τοΰ ό' ρ ο υ ς  Ύ μ η τ τ ο ΰ ,  τ ο ΰ  
ό' ρ ο υ ς Κιθαιρώνος, τοΰ Ίππείου Κολωνοΰ, τοΰ Πεντελίου (;) ό'ρους 
καί πολλών έτέρων βουνών κεκαλυμμένων υπό τινων δένδρων καί 
παντοειδών βοτάνων πληρουσών τόν αέρα ήδυτάτης δσμής, δι’ 8 καί 
τό Ύμήττειον μέλι θεωρείται ετι, ώς τό άριστον τών έν τφ κόσμφ 
υπαρχόντων.

Ούκέτι βλέπει τις έπί τοΰ όρους τούτου τό άγαλμα τοΰ Διός, 
ώς ουτε καί τό έπί τοΰ όρους Πάρνηθος καί τό έπί τοΰ μικροΰ 
βουνοΰ τοΰ Άγχέσμου, ώς ούκέτι φαίνονται έπί τοΰ Ίππείου Κολωνοΰ 
οι βωμοί τής Ά θηνάς καί τοΰ Ποσειδώνος, ουτε οι τοΰ Πειριθόου, 
τοΰ Θησέως, Οίδίποδος καί Άδράστου. Ταΰτα πάντα δέν κωλύουσιν, 
ώστε δ άήρ τών Αθηνών νά μήν είνε εξαίρετος · ένταΰθα δέν δύ- 
νανται οί ’Ιατροί νά πλουτήσωσι, καθότι αί άσθένειαι είσί σπανιώ- 
ταται. Ό  λοιμός, δστις συχνάκις έρημοί τάς πλησιοχώρους πόλεις, 
ώς τάς Θήβας καί τήν Χαλκίδα φαίνεται μή τολμών έκ σεβασμού

νά προσέγγιση πρός τήν περιφανή ταύτην πόλω, ήτις σπανίως υπ1 
αύτοΰ μολύνεται.

3. Κάλλιστος είνε ό τών ’Αθηνών λιμήν ύπερβάλλων κατά τε 
τό εύρος καί τό μήκος τόν τής Μασσαλίας, άλλά μειονεκτών κατά 
τοΰτο, δτι υπ1 ούδενός φρουρίου υπερασπίζεται, ϊνα έξασφαλίζη τά 
πλοία, τά δποΐα είσίν έν αύτφ έκτεθειμένα είς τάς λεηλασίας τών 
πειρατών καί κατά τό δτι άπέχει τής πόλεως έπέκεινα τής μιάς 
λεύγης, τών ’Ιταλών ύπολογιζόντων τήν άπόστασιν ταύτην είς πέντε 
μίλια. Παρά τήν άκραν τής θαλάσσης φαίνονται ετι τά θεμέλια 
προκυμαίας καί άρχαίας τινός άκροπόλεως καί τά λείψανα στύλων, 
δπου πιθανώς ήτο ή άλυσις, καί οϊτινες είσί νΰν είς τήν έπιφάνειαν 
τής θαλάσσης, ώς δύο σκόπελοι κατά-τήν'ε’ίσοδον τοΰ λιμένος, δστις 
καλείται Λιμήν τοΰ Λέοντος, ενεκα μεγάλου τινός Λέοντος έκ λευκοΰ 
μαρμάρου ευρισκομένου έν τή πρός τήν πόλιν έσχατια έγγύς μιάς 
καί μόνης άκατοικήτου οικίας, κτισθείσης, ϊνα θέτωσιν έν αύτή τά 
έμπορεύματα πριν, ή τά φορτώσωσιν είς τά πλοία. Έκεΐ δέ δ 
Τελώνης ζυγίζει μέρος αύτών, ϊνα λάβη τά δικαιώματά του. Εί καί 
ό Λέων κάθηται έπί τών δπισθίων υψοί τοσοΰτον τήν κεφαλήν δσον 
θά  ήδύνατο νά τήν υψώση καί ό κάλλιστος ϊππος.

Ό  Παυσανίας πληροφορεί ήμάς, δτι ό Θεμιστοκλής κατεσκεύασε 
τόν λιμένα τοΰτον καλούμενον υπό τοΰ Πλουτάρχου Πειραιά, λέγον- 
τος, δτι ό βασιλεύς Κέκρωψ έκτισε μακράν οδόν περιφρασσομένην 
ύπό τειχών, ών τά θεμέλια φαίνονται εισέτι. Τό μέρος, δπου ήτο 
ή δδός αυτη νΰν έστί λεωφόρος είς τάς πλευράς τής δποίας βλέπει 
τις πεδιάδα, δπου έπί έκτάσεως πλείονος τής ήμισείας λεύγης σπεί- 
ρουσι σίτον. Είτα δδευει τις μεταξύ άμπελώνων καί έλαιών έπί έκ
τάσεως ήμισείας έτέρας λεύγης, μεθ’ δ έν τφ ΰπολοίπφ τής έγγυ- 
τέρας πρός τήν πόλιν δδοΰ άπαντ^ τις πεδιάδα δμοίαν πρός τήν 
πρώτην εχουσαν έτέρας ήμισείας λεύγης εκτασιν.

4. Δύναται δέ τις νά είσέλθη έν τή πόλει χωρίς νά διέλθη 
δι’ ούδεμιάς πύλης, εί καί παρετήρησα δύο, ή τρεις έξ αύτών ούδέ
ποτε κλειομένας, ώς μή υπαρχόντων ποσώς τειχών περί τήν πόλιν. 
Αί πλεΐσται δέ τών άγυιών δμοιάζουσι πρός άγυιάς χωρίου.

Άντί τών μεγαλοπρεπών έκείνων οικοδομημάτων, τών ένδόξων 
έκείνων τροπαίων, τών πολυτελών έκείνων ναών, οί δποΐοι περιεκό- 
σμουν άλλοτε τήν πόλιν, βλέπει νΰν τις μόνον άγυιάς στενάς άλιθο- 
στρώτους, οικίας άνευ λαμπρότητος κατεσκευασμένας έξ άρχαίων 
έρειπίων καί άντί παντός οίουδήποτε κοσμήματος· τεμάχια κιόνων 
άτάκτως τεθειμένων έν τοΐς τοίχοις αύτών καί καθ’ δν τρόπον ένε- 
τέθησαν καί οί άλλοι λίθοι, ή μαρμαρίνους τινάς βαθμίδας σεση- 
μειωμένας διά τοΰ σταυροΰ, χρησιμευσάσας άλλοτε έπί τών θυρών, 
ή θυρίδων τών έρειπωθείσών έκκλησιών. Αί οίκίαι πάσαι είσί λίθινοι 
έν φ αί πλεΐσται έν Κωνσταντινουπόλει είσί ξύλινοι. Βλέπει δέ τις 
μάλιστά τινας ίκανώς, ώς πρός τόν τόπον ώραίας, δπου νΰν δέν 
έπιτρέπεται νά έ'χω at μεγαλοπρεπείς οικίας.

5. Ό σον δέ αφορά, τάς κρήνας ειδον ώραιοτάτην τινά κεκοσμη- 
μένην διά διάφορων πρόσωπων έπί τοΰ μαρμάρου · νομίζω δέ, δτι είνε 
ή περί ής ποιείται λόγον δ Παυσανίας άναφέρων, δτι δέν|υπάρχει, ή μία 
καί μόνη, είς ήν άρα προσέθηκαν έ'ξ, ή επτά έτέρας μή άφθονούσας 
τοσούτου δσον αυτη υδατος, ουτ’ έχούσας κίονας καί μαρμάρινα 
πρόσωπα, εί καί Ιχουσι μεγάλα τινα τεμάχια έκ μαρμάρου σεσημειω- 
μένα καί κεκαλλωπισμένα διά σταυρών, δεικνύοντα, δτι έλήφθησαν 
άπό τών έρειπίων άρχαίων έκκλησιών.

Ούδόλως παρά τήν κρήνην ταύτην ειδον τό άγαλμα τοΰ 
Βάκχου ουτε τόν ναόν τής Δήμητρος, ή τόν τής Περσεφόνης, 
οϊτινες υφίσταντο ένταΰθα κατά τούς χρόνους ετι τοΰ Παυσανίου

ΑΡΙΘ. 18. ΠΡΟΟΔΟΣ. 283

λέγοντος, δτι ή κρήνη αυτη, ήν ό Πεισίστρατος έκάλλυνε μέ διάφορα 
πρόσωπα έκαλεΐτο έννεάκρουνος, διότι είχεν έννέα σωλήνας. Καί 
ό Θουκυδίδης ούτως άποκαλεΐ αύτήν προσθέτων, δτι πρό τής έποχής 
έκείνης, δτε έν τη πόλει υπήρχον κρήναι τινες έκαλεΐτο „ Καλλιρρόη “ . 
Νΰν δ’ Ιχει τρεις μόνον, ή τέσσαρας σωλήνας.

Ά νωθεν τής κρήνης ταύτης υπάρχει μεγάλη τις αίθουσα 
πλήρης χρυσωμάτων υποστηριζομένη ύπό κιόνων μαρμαρίνων, δπου 
λέγεται, δτι έμφανίζονται φαντάσματα, δπως ήθέλησε νά ποιήση 
πιστευτόν Διερμηνεύς τις κατακλιθείς έν αύτή. Ό  Κύριος Γάλλος 
Πρόξενος, δστις κατοικεί έν τφ ώραίφ τούτφ οίκήματι, δπερ ανήκει 
εις Ttva πλούσιον Τούρκον, διαβεβαιοΐ, δτι συχνάκις τήν νύκτα άκούει 
κρότους καί δτι τήν πρωίαν ευρίσκει πάντα τά σκεύη άνω κάτω.

6. Πριν ή ποιήσωμαι λόγον περί τών υπολοίπων τών Αθηνών 
αρχαιοτήτων θέλω νά αναφέρω καί τινα περί τών κυριωτέρων έκ
κλησιών, άς οί τοΰ Έλληνικοΰ δόγματος Χριστιανοί διασώζουσιν, 
άφοΰ οί Τοΰρκοι τοΐς άφήρεσαν πολλάς τών ώραιοτέρων, ϊνα μετα- 
βάλωσιν αύτάς είς Τεμένη.

Ό  Αρχιεπίσκοπος 'έ'χει τήν οικίαν αύτοΰ έπί τών άρχαίων 
θεμελίων τής οικίας τοΰ Ά γ . Διονυσίου, τοΰ Άρειοπαγίτου, συνα- 
πτομένης πρός τά έρείπια μικράς τίνος άρχαιοτάτης έκκλησίας, ής 
τά κατερειπωμένα λείψανα καί οί τοίχοι φαίνονται έ'τι κατακεκοσμη- 
μένα μέ διάφορα ζωγραφήματα καί πλησίον τής δποίας είνε φρέαρ τι, 
δπου βεβαιοΰται, δτι δ Ά γ . Παϋλος εμεινεν έπί 24 ώρας κεκρυμ- 
μένος έν διωγμφ τινι, δν κατ’ αύτοΰ διήγειρον οί έχθροί του μετά 
τήν είς τόν χριστιανισμόν έπιστροφήν τοΰ Άρειοπαγίτου τούτου 
γερουσιαστοΰ.

Οί Φράγκοι εχουσιν έν Άθήναις μόνον τά παρεκκλήσιον τών 
πατέρων Καπουκίνων, ώς είχον πρότερον μόνον τό τών πατέρων 
’Ιησουιτών. Λέγεται δέ δ,τι κτΐσται ευρόντες υπό τήν γήν μεταξύ 
τών έρειπίων τής άρχαίας ταύτης Ελληνικής έκκλησίας άγαλμα 
μαρμάρινον παριστών τήν Αγίαν παρθένον εχουσαν έν άγκάλαις 
τόν υιόν αύτής, ό άποθανών Αρχιεπίσκοπος αμα ίδών αύτήν τήν 
κατεσυνέτριψε, έκ φόβου μή οί Λατίνοι λάβωσι τό έπιχείρημα τοΰτο 
κατά τών Ελλήνων, άντιτάσσοντες αύτοΐς, δτι δ Ά γ . Διονύσιος 
έτίμα τάς προστύπους εικόνας, άφοΰ ευρον μίαν τοιαύτην έν τοΐς 
έρειπίοις τής μετά τής έκκλησίας ταύτης συναπτομένης οικίας του.

7. Είς 150 περίπου βημάτων άπόστασιν άπό τής έκκλησίας 
ταύτης τοΰ Ά γ . Διονυσίου βλέπει τις άρχαΐον τινα ναόν ειδώλων 
δλον έκ μαρμάρου, δστις άπό τών χρόνων τής βασιλείας Θησέως 
τοΰ βασιλέως τών ’Αθηνών τοΰ οίκοδομήσαντος αύτόν, εμεινεν 
ακέραιος μεταποιηθείς υπό τών Χριστιανών είς έκκλησίαν καθιερω- 
θεΐσαν τφ Ά γ . Γεωργίφ. . . .

Βαδίζει δέ τις πέριξ τοΰ ναοΰ τούτου έν στοά έκ λευκοΰ 
μαρμάρου καί μεγάλων έκ τής αύτής δλης κιόνων, οϊτινες έπί τής 
στοάς ταύτης υποβαστάζουσι θόλους έπιπέδους δέκα περίπου ποδών 
τό πλάτος, δπου βλέπει τις άρίστην αρχιτεκτονικήν, μεγάλα έκ 
μαρμάρου τεμάχια, τά δποΐα ευκόλως ήθελέ τις ύπολάβει ώς 
μακράς δοκούς. Μεταξύ δέ τών κιονοκράνων καί τής κορωνίδος, 
ήτις έκτείνεται πέριξ υπάρχει ώραία τις ζωηφόρος έξ άναγλύφων, 
δπου άπεικονίζονται οί άθλοι τοΰ Θησέως καί ιδίως ή τών Κενταύρων 
"καί Λαπίθων μάχη, ώς καί ή τών Αθηναίων πρός τάς Αμαζόνας. 
Εις έκάστην κατά μήκος τοΰ ναοΰ πλευράν υπάρχουσι 12 στήλαι, 
πέντε δέ κατά τό πλάτος. Ό  θόλος δν είχον κτίσει οί χριστιανοί 
καί δστις φαίνεται δι’ οπής τίνος τοΰ κλείθρου ούδόλως προσεγγίζει 
πρός τήν μεγαλοπρέπειαν τοΰ ναοΰ τούτου.

Είς πεντήκοντα δ ’ έκεϊθεν βημάτων άπόστασιν έ'ν τινι λεωφόρφ 
υπάρχει Λέων τις έκ λευκοΰ, ώς ή χιών μαρμάρου κατακεκλιμμένος 
έπί τών ποδών τοΰ κατά γής · είνε δέ μείζων καί μακρότερος ϊππου 
βλέπων τις τδ στόμα αύτοΰ ήνεωγμένον καί μεγάλην τινα οπήν 
δαπερώσαν τήν κεφαλήν αύτοΰ, δε’ ής ανθρώπινη τις ήθελε δυνηθή 
νά διέλθη, ήθελεν είπεΐ, δτι έχρησίμευσεν είς κρήνην τινα.

8  .     ---------------------------------

Άρκοΰν μοι είνε νά ε’ιπω δ,τι πολλοί μέ διεβεβαίωσαν, δτι 
δηλ. υπολείπονται έ'τι τοΐς Χριστιανοΐς περί τάς τριακοσίας έκκλησίας 
έ'ν τε ταΐς Άθήναις αύταΐς καί έπί μίαν λεύγην κύκλω, τοΰθ’ δπερ 
ήθελε φανή άπίστευτον, άν έγώ αύτός δέν έξεπληττόμην βλέπων το
σοΰτον πολυαρίθμους έκκλησίας έξ ών τινές έκ μαρμάρου.

Όμιλήσαντες περί τών έκκλησιών τών Χριστιανών πρέπει νά 
εϊπωμέν τι καί περί τών τεμενών τών Τούρκων.

9. Εις εν μόνον τών τεμενών τών Α θηνών εισήλθον, δπερ 
πρότερον υπήρξε ναός οίκοδομηθείς υπό τών έθνικών πρός τιμήν 
τής Θεάς Παλλάδος, πρό τής έλεύσεως τοΰ υίοΰ τοΰ θεοΰ καί 
καθιερωθείς είτα ύπό τών Χριστιανών μετά τό Άποστολικόν κήρυγμα 
τή αιώνια. Σοφία.

Ό  ναός ουτος, δστις λίαν πόρρωθεν φαίνεται καί δστις είνε 
ή έν τφ μέσφ τής Άκροπόλεως ύψηλοτέρα οικοδομή είνε άριστούρ- 
γημα τών δοκιμωτάτων τής Άρχαιότητος Αρχιτεκτόνων. Καί τό 
μέν μήκος είνε εϊκοσι καί έκατόν ποδών, τό δέ πλάτος πεντήκοντα· 
έν αύτφ δέ βλέπει τις τρεις στοίχους θόλων ύποστηριζομένων ύπό 
ύψηλοτάτων έκ μαρμάρου κιόνων, ήτοι τοΰ σηκοΰ καί τών δύο αύτοΰ 
πτερύγων καθ’ άς υπερτερεί τήν ύπό τοΰ Αύτοκράτορος Ίουστινιανοΰ 
έν Κωνσταντινουπόλει κτισθεΐσαν Αγίαν Σοφίαν καίτοι ουσαν άλλως 
θαύμα τοΰ κόσμου· άλλά προσέξας παρετήρησα, δτι οί τοίχοι αύτοΰ 
είσί μόνον κεκονιαμένοι καί κεκαλυμμένοι ύπό μεγάλων τεμαχίων 
μαρμάρου πεσόντων άνωθεν έ'ν τισι τών στοών μέρεσι, δπου βλέπει 
τις πλίνθους τε καί λίθους κεκαλυμμένους έκ μαρμάρου.

Ά λ λ ’ εί καί ό ναός ουτος τών ’Αθηνών τοσοΰτον είνε μεγαλο
πρεπής διά τό υλικόν αύτοΰ, θαυμασιώτερος είνε έ'τι μάλλον διά 
τήν έργασίαν καί διά τήν τέχνην ήτις έν αύτφ παρατηρεΐται materiam 
superabat opus.1) Μεταξύ τών έκ μαρμάρου αψίδων υπάρχει μία, 
ήτις είνε ή εύπρεπεστέρα πασών ώς περικοσμουμένη απασα έκ το
σούτων ώραίων μορφών κεχαραγμένων έπί τοΰ μαρμάρου δσας 
δύναται νά περιλάβη.

Ό  πρόναος έ'χει τοσοΰτον μήκος δσον είνε τό εύρος τοΰ ναοΰ 
καί πλάτος περί τούς δεκατέσσαρας πόδας ύποκάτωθεν τοΰ όποιου 
ύπάρχει μακρός τις ’ίσος θόλος, δστις φαίνεται ών περικαλλές δάπε- 
δον, ή μεγαλοπρεπές φάτνωμα διότι βλέπει τις έν αύτφ μακρά μαρ
μάρου τεμάχια, τά δποΐα φαίνονται ώς μακραί καί παχεΐαι δοκοί ύπο- 
στηρίζουσαι ετερα μεγάλα καί έκ τής αύτής υλης τεμάχια κεκο- 
σμημένα υπό διαφόρων μορφών καί προσώπων θαυμασίας τέχνης.

Ή  μετόπη τοΰ ναοΰ, ήτις έστί λίαν υψωμένη ύπέρ τόν πρό
ναον τοΰτον είνε τοιαύτη, ώστε δυσκολεύομαι νά πιστεύσω, δτι έν 
άπάση τή Γαλλία υπάρχει τοιαύτη τις τοσοΰτον μεγαλοπρεπής καί 
τοσοΰτον καλώς έπεξειργασμένη. Αί μορφαί καί τ’ άγ άλματα τοΰ 
πύργου (chateau) τοΰ Ρισχελιέως, δστις είνε τό θαύμα τής Γαλλίας 
καί τό άριστούργημα τών τεχνιτών τών χρόνων τούτων, ούδέν έ'χουσι 
τό προσεγγΐζον πρός τάς ώραίας τε καί μεγάλας ταύτας άνδρών, 
γυναικών καί ϊππων μορφάς, αϊτινες φαίνονται έν τή μετόπη ταύτη 
ούσαι περί τάς τριάκοντα τόν άριθμόν καί τοιαΰται έν τή έτέρα τοϋ 
ναοΰ πλευρά ό'πισθεν τοΰ τόπου, δπου ήν τό μέγα θυσιαστήριον 
κατά τούς χριστιανικούς χρόνους.

Κατά μήκος δέ τοΰ ναοΰ ύπάρχει διάδρομος, ή στοά έξ 
έκάστης τών πλευρών, δπου τις διέρχεται μεταξύ τών τοίχων τοΰ 
ναοΰ καί επτά καί δέκα ύψηλοτάτων καί παχυτάτων διερραβδωμένων 
κιόνων οϊτινες δέν σύγκεινται έξ ένός, άλλ’ έκ πολλών τεμαχίων 
ώραίου λευκοΰ μαρμάρου τεθειμένων τών μέν έπί τών δέ. Μεταξύ 
τών ώραίων τούτων στύλων κατά μήκος τής στοάς ταύτης υπάρχει 
μικρόν τι τείχος άφΐνον μεταξύ έκάστου κίονος τόπον, δστις ήθελεν 
είσθαι ίκανώς εύρύς, ϊνα κατασκευάσωσιν έν αύτφ θυσιαστήριον 
καί παρεκκλήσιον, ώς βλέπει τις είς τάς πλευράς καί παρά τούς 
τοίχους τών μεγάλων έκκλησιών.

Οί κίονες ούτοι χρησιμεύουσιν ϊνα μετά τών άντηρίδων ύπο-

’ ) Τ ό εργον υπερβάλλει τήν δλην.
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βαστάζωσι πρός τ’ άνω τούς τοίχους τοδ ναοδ καί κωλύωσιν αυτούς 
έ'ξωθεν, ίνα μή ένδίδωσιν οπό τό βάρος τών αψίδων. Οι τοίχοι 
τού ναοδ τούτοο περικοσμοδνται άνωθι πρός τά εξω ύφ’ ώραίου 
περιβόλου έκ μαρμαρίνων λίθων έντελώς κατειργασμένων, έφ’ ών 
απεικονίζονται πολυάριθμοι θρίαμβοι εις τρόπον ώστε βλέπει τις έν 
προστύποις άπειρίαν άνδρών, γυναικών, παίδων, ίππων τε καί αρμά
των άπεικονιζομένων έπί τών λίθων τούτων, οΐτινες είνε τοσούτον 
ύψηλά, ώστε οί οφθαλμοί μετά κόπου άνακαλύπτουσι πάσας τάς 
καλλονάς καί διακρίνουσι πάσαν τήν δεξιότητα τών ποιησάντων 
αύτούς αρχιτεκτόνων καί γλυπτών. Εις τών μεγάλων τούτων λίθων 
τών συνιστώντων τήν ζώνην ταύτην άπεσπάσθη έκ τής θέσεώς του 
καί πεσών μετηνέχθη έν τφ τεμένει δπισθεν τής θύρας, έφ’ ου 
μετά θαυμασμού βλέπει τις άπειρίαν προσώπων άπεικονιζομένων 
έπ’ αύτού μετ’ άπαραμίλλου τέχνης.

ΓΙάσαι αί καλλοναί τοΰ ναού τούτου, δν πρό ολίγου περιέγραψα 
εισίν εργα τών αρχαίων έθνικών Ελλήνων. Άσπασθέντες τόν χριστια
νισμόν οί ’Αθηναίοι μετέβαλον τόν ναόν τοΰτον τής ’Αθήνας είς 
έκκλησίαν τοΰ αληθινού Θεοΰ προσθ-έντες έν αύτφ θρόνον έπισκοπικόν 
καί άμβωνα διά τόν Ιεροκήρυκα σωζόμενα ετι ώς καί αγίας τραπέζας 
άνατραπείσας υπό τών Τούρκων, οΐτινες ούδόλως έν τοΐς τεμένεσιν 
αύτών προσφέρουσι θυσίας. Τό μέρος τοΰ μεγάλου θυσιαστηρίου 
είνε είσέτι λευκότερον, ή τό λοιπόν τοΰ τοίχου· αί πρός άνάβασιν 
είς αύτό βαθμίδες είσίν άκέραιαι καί μεγαλοπρεπείς.

10. Ά φοΰ έποιησάμεθα λόγον περί τοΰ λιμένος τών Αθηνών, 
τών οικοδομημάτων, τών κρηνών, τών έκκλησιών καί τεμενών τής 
πόλεως ταύτης θέλομεν έπισκοπήσει τάς άλλας αύτής αρχαιότητας 
χωρίς νά έξέλθωμεν τοσοΰτον ταχέως έκ τής Άκροπόλεως, ητις 
τό γε νΰν έ'χον δέν είνε είς κατάστασιν, ινα ύιτοστή μακροχρόνιον 
πολιορκίαν καίτοι τής θέσεως αύτής ουσης προσφυεστάτης.

Βλέπει τις έν αύτή άρχαΐόν τι Άνάκτορον μεγαλοπρεπέστατο'; 
δλον μαρμάρινον καί τό όποιον τινές λέγουσιν, δτι ήτο ή δπλοθήκη, μετά 
τετραγώνου πύργου ύψηλοτάτου καί ώραιοτάτου. ’Επί δέ τής πύλης τής 
Άκροπόλεως εσωθ-εν φαίνεται ετι 'Ρωμαϊκός τις αετός έπί μαρμάρου.

11. Ά νωθεν τών τειχών τής Άκροπόλεως έπί τής πρός τήν 
θάλασσαν προσβλεπούσης πλευράς αύτής βλέπει τις έπί τής κατω- 
φερείας τοΰ έφ’ ου κεΐνται λόφου τά λείψανα τοδ Άρείου Πάγου 
συνιστάμενα εκ τινων τειχών καί θυρίδων αίτινες εχουσιν έ'τι καλήν 
τήν έξωτερικήν ό'ψιν.

Έξερχόμ,ενος δέ τις τής Άκροπόλεως βλέπει πολύ πλησίον 
έπί λόφου τινός πρός τ’ αριστερά θριαμβευτικήν τινα άψίδα άν- 
εγερθεΐσαν πρός τιμήν τοΰ Αύτοκράτορος Άδριανοΰ.

12. Είς τήν οικίαν, ήν πρό ολίγου ήγόρασαν οί Καπουκίνοι 
πατέρες υπάρχει άρχαιότης τις λίαν περίβλεπτος καί ήτις άπό τών 
χρόνων τοΰ Δημοσθένους έ'μεινεν άκεραία- κοινώς δ’ αυτη καλείται 
τ ό  φ α ν ά ρ ι  τ ο ΰ  Δ η μ ο σ θ έ ν ο υ ς  καί οί σοφώτεροι τών Α θ η 
ναίων είπον μοι, δτι ήτο δ τόπος, δπου, άφοΰ έ'κειρε τόν πώγωνα 
καί τήν κόμην άπεσύρθη δ μέγας ουτος ρήτωρ, Γίνα διά τοΰ μέσου 
τούτου άναγκάση έαυτόν νά μένη άπομεμονωμένος, δπως διά τής 
μελέτης καί έν τή σιγή κτήσηται τάς καλλίστας τών γνώσεων καί 
τά κάλλιστα τών τής φιλοσοφίας φώτων, ώς καί τάς άκροτάτας 
τής εύγλωττίας λεπτότητας.

Ό  φανός ή ό λαμπτήρ ουτος εινε πυργίσκος δλος έκ 'λευκού 
μαρμάρου, νΰν δ’ ολίγον , τι ήμαυρωμένος άνωθεν εκ τε τών 
βροχών καί τών πυρκαϊών, αίτινες παρηνάλωσαν τάς τε έγγύς κειμένας 
οικίας ώς καί τάς αίθούσας καί τά δωμάτια, δπου δ μέγας ουτος 
ρήτωρ είχεν άποσυρθή, καθότι δέν δύναμαι νά πείσω έμαυτόν, δτι 
διέμενε πάντοτε κεκλεισμένος έν τώ πυργίσκω τούτφ, ώς εν τινι 
ειρκτή, έ'χοντι μόνον ύψος άναστήματος άνθρωπίνου καί μή δυνα- 
μένω νά περιλάβη ή τρία πρόσωπα μόνον.

Φρονώ μάλλον δτι τφ έχρησίμευεν ώς ναός, έν φ  ελάτρευε 
τούς θεούς του πρός τιμήν τών δποίων ήναπτε λυχνίας, αίτινες συνε-
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τέλεσαν ώστε νά άμαυρώσωσι τό μάρμαρον τοΰτο καί ών ενεκα 
καλοΰσι πιθανώς τόν τόπον τοΰτον φ α ν ά ρ ι , ,  ή λαμπτήρα. Ά λ λ ’ 
είνε άληθές δτι καί έκ τοΰ σχήματος αύτοΰ ήδύνατο νά δνομασθή 
ουτω· διότι ό πυργίσκος ούτως είνε κατεσκευασμένος, ώς φανός μέ 
εξ διερραβδωμένους στυλίσκους εχων §ξ ποδών υψος υποβαστάζοντας 
κύκλον ένός ποδός τήν παχύτητα καί τόν δγκον καί δύο καί 
ήμίσεος τό υψος, περί δν υπάρχουσι περικαλλή τήν γλυπτικήν πρός- 
τυπα άπεικονίζοντα θεούς θαλασσίους. Μεταξύ τών στυλίσκων 
τούτων υπάρχουσι μεγάλα τεμάχια μαρμάρου ευρύτατα καί τοΰ 
αύτοΰ ου καί οί στυλίσκοι υψους. Ό  κύκλος ουτος καλύπτεται έξ 
ενός καί μόνου λίθου έ'χοντος κιονόκρανον έκ φυλλώματος δύο ποδών 
τό υψος κάλλιστα έξειργασμένον.

13. Πρός τό μέσον τής πόλεως υπάρχει άρχαίός τις έκ 
μαρμάρου ναός, άκέραιος καί οκτάγωνος έφ’ έκάστης τών πλευρών 
αύτοΰ έ'ξωθεν υπάρχει άνθρωπίνη τις μορφή έν προστύπφ κάλλιστα 
έξειργασμένη, καί κατακεκλιμένη εξ ποδών τό μήκος, μετ’ άνθέων, 
ή τοιούτων τινων πραγμάτων έν τή χειρί. Έκάστη μορφή είνε δια
φορετική καί απασαι άπεικονίζουσι τούς οκτώ ανέμους, οίς πιθανόν 
ήν καθιερωμένος ό ώραΐος ουτος ναδς, δ όποιος ανω τών οχτώ 
τούτων πλευρών ήθελεν ομοιάζει πρός περιστερώνα.

Ό  ναός ουτος, δστις, ώς λέγουσί τινες, είνε δ τάφος τοΰ 
Σωκράτους, ομοιάζει τρόπον τινά πρός τούς άρχαίους έκείνους τών 
Αιγυπτίων ειδωλολάτρων ναούς, οΐτινες έ'ξωθ-εν μέν ήσαν ώραΐοι, 
άλλ’ εσω έ'βλεπέ τις μόνον μΰς, κροκοδείλους καί παντός είδους 
ό'φεις · ουτω δέ δύναται νά είνε τό 'Ιερογλυφικόν σύμβολον τών 
υποκριτών, ώς καθιερωθ-έν τοΐς άνέμοις· καί έξωτερικώς μέν είνε 
ώραΐος, ένφ έσωτερικώς έξαιρουμένων τών τοίχων καί τής έν εΐδει 
θόλου μαρμαρίνης καμάρας, δέν βλέπει τις κάτω, ή άμάραν τινά 
καί άπειρίαν άκαθαρσιών.

14. Έγγύς τής άγοράς, ήν καλοΰσι διά τοΰ Τουρκικού δνό- 
ματος IΓ α ζ ά ρ, υπάρχει ρύμη τις ώραιοτάτη καί εύρυτάτη καί 
ικανώς πλησίον αύτής εύρίσκεται μία τών καλλίστων τής πόλεως 
ταύτης άρχαιοτήτων. Είνε δέ μία τών μεγαλοπρεπεστέρων πυλών, 
ών υπάρχουσι τρεις, ή μέν μετά τήν δέ, ώ ς τις βλέπει τοιαύτας 
είς τάς εισόδους τών φρουρίων. Ή  στερεότης αύτής άμιλλάται πρός 
τήν μεγαλοπρέπειαν, καθότι ή τριπλή αυτη πύλη είνε έκτισμένη έκ 
μεγάλων μαρμαρίνων λίθων καλώς έστιλβωμένων.

Συνεχές τή λαμπρή ταύτη πόλη ύπάρχει καί έ'τερον λίαν 
περίβλεπτον τής ένδοξου ταύτης πόλεως λείψανον. Είνε δέ ικανώς 
μακρός τοίχος έξ ωραίου λευκού μαρμάρου μετ’ οκτώ, ή έννέα έκ 
τής αύτής υλης κιόνων 24 ποδών το μήκος καί είς ικανήν τών
μέν άπό τών δέ άπόστασιν καί οΐτινες συνενοΰσι τόν τοίχον κατά
τόν αύτόν τρόπον καί μετά τής αύτής κομψότητος ήν βλέπει τις
έν Γαλλίςι είς τούς βωμούς τών μεγαλοπρεπεστέρων έκκλησιών. 
Εξεπλάγην βλέπων τήν καλλονήν τοΰ τοίχου τούτου έ'χοντος μήκος 
άγυιάς καί βλέπων δτι νΰν περικλείει μίαν τών συνοικιών τής
πόλεως έν ή εισέρχονται έκ τοΰ μέρους τούτου διά τής τριπλής 
ταύτης πύλης, πέραν τής οποίας εύρίσκεται τις είς τήν έξοχήν · κατ’ 
άρχάς ένόμισα, δτι ήτο πύλη τής παλαιάς τών Αθηνών πόλεως καί 
λείψανον τών άρχαίων καί λαμπρών αύτής τειχών, ών δέν άνακα- 
λύπτει τις άλλαχοΰ σημεία, τής πόλεως ταύτης ούσης έπί τοΰ παρόν
τος, ώς μέγα τι χωρίον, καί αύτά τά τείχη τής Άκροπόλεως δέν 
προσεγγίζουσι κατά τήν καλλονήν ταΰτα.

Ά λλ ’ άφοδ έξετάσας προσεκτικώς είδον, δτι οι κίονες ούτοι 
ούδεμίαν συνάφειαν εχουσι μετά τών τειχών τής πόλεως, πείθομαι, 
δτι είνε μάλλον ή πύλη καί τό πρόσωπον τών άνακτόρων τοΰ Θεμι
στοκλέους, ή λείψανον ’ίσως τοΰ μεγαλοπρεπούς έκείνου Ναοδ τοΰ 
’Ολυμπίου Διός, δν εκτισεν ένταδθα δ Αύτοκράτωρ Άδριανός.

15. Αύτός ούτος δ Αύτοκράτωρ κατεσκεύασε δι’ έαυτόν μεγα- 
λοπρεπέστατον Άνάκτορον, ου βλέπει τις τά λείψανα ετι εν τινι άγρφ 
μεταξύ πόλεως καί μικρού ποταμοΰ. Λέγεται δέ, δτι άλλοτε είχεν 
είκοσι καί εκατόν κίονας έκ μαρμάρου έξ ών μένουσιν ετι εξ καί
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δέκα λίαν υψηλοί καί τοσοΰτον παχείς, ώστε δύο άνδρες δέν δύναν- 
ται νά έναγκαλισθώσιν έ'να έξ αύτών βλέπει τις τά λείψανα μικράς 
τίνος θολωτής στοά.ς. ]) Μεταξύ τεσσάρων έκ τών κιόνων τούτων 
ύπάρχει μικρόν παρεκκλήσιον τών Ελλήνων άκεραιότατον, άλλ’ δπερ 
ούδέποτε κλείεται καί ού ποσώς δέν ποιούνται χρήσιν.

16. Εγγύτατα τών κιόνων τούτων έκ στρογγύλων λίθων 2) τών 
μέν έπί τών δέ υπάρχει μέγας τις πυλών έκ μαρμάρου έπί τής 
μετόπης τοΰ δποίου άναγινώσκονται μεγάλοις γράμμασιν έλληνικαί 
λέξεις σημαίνουσαι ,,Ούκέτι φδε έστιν ή πόλις τοΰ Θησέως, άλλ’ ή 
τοΰ Άδριανοΰ.“  Ό  αύτός Αύτοκράτωρ έκτισε τήν Άδριανούπολιν.

17. Λέγεται δτι συστοιχία τις τών κιόνων τούτων διήκεν έκεΐ-
θεν μέχρι τής Άκροπόλεως έγγύς τών τειχών τής όποιας βλέπει
έντεΰθεν τις έ'τι δύο έπί τοΰ λόφου, μικρόν τι έλάσσονας τών άλλων. 
Δύο δ ’ έτέρους τής αύτής παχύτητος, ής καί οί τελευταίοι ούτοι, 
βλέπει τις έπί τοΰ πρανούς ετέρου λόφου καί βεβαιοΰσιν, δτι ύπήρχεν 
έ'τι καί έτέρα τις στοά, ή συστοιχία κιόνων άπό τοΰ άνακτόρου μέχρι 
τοΰ λόφου τούτου, έπί τής άκρας τοΰ δποίου ύπήρχεν άλλοτε ναός
τής Παλλάδος, έν τή θέσει τοΰ δποίου ύπάρχει νΰν έλληνικόν τι
παρεκκλήσιον.

18. Πολύ πλησίον τοΰ Άνακτόρου τούτου καί πέραν τοΰ 
μικρού ποταμοΰ έπί γηλόφου τινός υπάρχει ώραιοτάτη τις έκκλησία 
φκοδομημένη ολόκληρος έκ καλλίστου μαρμάρου, άλλ’ έγκαταλελειμ- 
μένη καί άπασα ήνεωγμένη, ής οί θόλοι έξωράίζονται ύπό ζωγραφιών, 
έν αίς μάλιστα παρετήρησα λείψανόν τι είκόνος προστύπου (en liossc) 
παρά τήν συνήθειαν τών Ελλήνων.

19. Καταβαίνων τις ολίγον είς 60 ή 80 βημ.άτων έκεΐθεν 
άπόστασιν βλέπει έπί τοΰ ποταμοΰ ώραιοτάτην γέφυραν, ήτις ύπο- 
κάτωθεν έ'χει δύο μακράς στοάς (voutes) έκτισμένας μέ μεγάλους 
λελαξευμένους λίθους ίσους κατά τε τό μήκος καί τό πλάτος. Υ πάρ
χει δέ καί τοίχος άποχωρίζων τάς δύο ταύτας στοάς ούσας, ώς δύο 
μεγάλους καί εύρεΐς άγωγούς, δι’ ών τό υδωρ ρέει έπί τής γεφύρας 
ταύτης.

Εύχερές είνε νά κρίνωμεν έκ τής καλλονής, τοΰ πλάτους καί 
μήκους τής γεφύρας ταύτης, δτι δ Ίλισσός είχεν άλλοτε άφθονώ- 
τερον τό υδωρ παρ’ δσον κατά τό παρόν, διότι τόρα ή μία τών 
στοών καί δ είς έκ τών άγωγών τούτων υπεραρκοΰσι καί κατά τόν 
χειμώνα αύτόν διά πάντα τά υδατα τοΰ μικροΰ τούτου ποταμ,οΰ.

Ά νω θεν τής γεφύρας ταύτης φαίνονται τά έρείπια έκκλησίας 
καί ο’ικίας τινός, εξ ού δύναται τις νά εικάση, δτι ήτο μοναστήριον 
μετά τής έκκλησίας του έκτισμένον ούτως έπί τοΰ υδατος καί πρό 
πάντων, διότι ούδέν σημείον δδοΰ φαίνεται ούτε δι’ άμ,άξας, ούτε δι’ 
ίππους καί διότι εισέρχεται τις έπί τής γεφύρας ταύτης έκ τής 
πόλεως μόνον διά τοΰ πυλώνος τής έκκλησίας, ής τοίχοι τινες σώ 
ζονται έ'τι άκέραιοι.

20. Έκ τοΰ έτέρου μ.έρους τνΰ ποταμοΰ είς ρωγμήν τινα 
σχηματιζομένην μεταξύ δύο λόφων βλέπει τις τό λείψανον τοΰ άμφι- 
θεάτρου καί τοΰ τοίχου τοΰ κλείοντος αύτό έκ τοΰ προςβλέποντος 
τήν γέφυραν μέρους. Τών λοιπών τριών μερών κλειομ,ένων έκ τοΰ λόφου.

21. Άναβαίνων τις ύψηλότερον καί άκολουθών τήν κοίτην τοΰ 
ποταμοΰ άπαντα, είς ήμίσειαν λεύγην άπό τής πόλεως πολλούς κή
πους ώραιοτέρους τών ολίγον τι κατωτέρω τοΰ άνακτόρου τοΰ Άδρι- 
ανοΰ r.j.pa τήν πόλιν κειμένων, καί οΐτινες έ'χουσι μείζονα έ'κτασιν, 
έξ ού καί ό Παυσανίας ποιείται μνείαν τόπου τίνος έγγύς τών Αθηνών, 
καλουμένου ο ί Κ ή π ο ι . 3)

Ούδόλως έν τοΐς κήποις τούτοις είδον τόν ναόν τής ’Αφροδί
της δστις κατά τους χρόνους τοΰ Παυσανίου ύπήρχεν έκεΐ, ούτε τό 
άγαλμα, τής Θεάς ταύτης, δπερ έν τφ πρώτψ Βιβλίφ της Περιηγή- 
σεως τής Ελλάδος δ συγγραφεύς ούτος λέγει, δτι ήτο έ'ργον δ οί 
θεώμενοι έξίσταντο έκ θαυμασμοΰ.

’ ) ’ Εννοεί τό πρό δλίγων ετι έτών σωζόμενον Δερβισικόν κελλιον.
2) ’ Εννοεί τούς σπονδύλους.
3) Οί ’Αμπελόκηποι.

Καί δμως βλέπει τις έ'τι σημαντικώτατα. λείψανα άρχαίου 
τινός πύργου, έκτισμένου έκ τραχέος, χονδροειδούς καί κακώς έστιλ- 
βωμένου μαρμάρου· δμοιάζει δέ ώς έγγιστα πρός τά έν Γαλλία 
περιστεροτροφεία. Ό  θόλος αύτοΰ έ'πεσεν, έκαστος λίθος είνε τοΰ 
αύτοΰ μεγέθ-ους, προεξέχουσι δέ καί προεκβάλλουσιν απαντες πρός 
τά έ'ξω έν εΐδει άκίδος άδάμαντος φεγγιτοτέχνου.

Διεβεβαίωσάν με δέ, δτι ό πΰργος ούτος άλλοτε ήτο ή Σχολή 
καί ή ’Ακαδημία τοΰ Πλάτωνος καί τοΰτο κάλλιστα συμ,φωνεΐ πρός 
τό δ,τι άνέγνωσα έ'ν τισι συγγραφεΰσιν, οτι ό περίφημος ούτος φιλό
σοφος άπεσύρθη έ'ξω τών Αθηνών είς τήν έξοχήν καί πολύ πλησίον 
βουνού τινός. Ό  πΰργος ούτος είνε είς άπόστασιν ήμισείας λεύγης 
άπό τής πόλεως καί δέν άπέχει τοΰ ό'ρους Υμηττού, ή περί τό 
τέταρτον λεύγης.

’Ιδού, Κύριέ μ,ου, τί γινώσκω νά σάς γράψω περί τών Αθηνών, 
δπως άπεικονίσω ύμίν τήν πόλιν τοιαύτην, οΐα τήν σήμερον είνε · έξ ού 
βλέπετε, δτι είνε πολύ διάφορος, τοΰ δ,τι ήν άλλοτε, καθότι δέν 
βλέπει τις πλέον πάντας τούς ναούς έκείνους, πάντα τά μαυσωλεία 
έκεΐνα, πάντα τά άγάλματα έκεΐνα περί ών ποιούνται λόγον οί Ιστο
ρικοί. Ούτε είνε γνωστόν μάλιστα είς ποιον μέρος ήσαν οί ναοί τής 
Ή ρας καί τής Δήμητρος, ούτε ποΰ οί μεγαλοπρεπείς τάφοι τοΰ 
Μενάνδρου, τοΰ Εύριπίδου, τοΰ Περικλέους καί τοΰ Φορμίωνος · ούτε 
τ’ άγάλματα τοΰ Κέκρωπος, τοΰ Πανδίωνος, Φιλίππου τοΰ Μακε- 
δόνος, τοΰ υίοΰ αύτοΰ Αλεξάνδρου τοΰ Μεγάλου, τοΰ Βρούτου καί 
Κασσίου καί πολλών ά'λλων έπιφανών άνδρών · ούτε τό ύπό τοΰ 
Πτολεμαίου κασθέν Διδασκαλεΐον (college), έν φ άνέκειτο τό άγαλμα 
αύτοΰ, ούτε οί βωμ.οί τοΰ Ελέους, τής Αίδοΰς, τής Φήμης καί τής 
Χαράς. Ούτε καν μένει σήμειόν τι τοΰ περιωνύμου έκείνου βωμού, 
έξ ού ήρυσθη δ Ά γ . Παύλος τήν ύπόθεσιν τοΰ πρώτου αύτοΰ έν τή 
πόλει ταύτη κηρύγματος, δστις ήν αφιερωμένος τφ Άγνωστοι Θεφ.

Καιρός είνε νά τελειώσω. Ελπίζω δέ δτι θέλετε λάβει τήν* 
καλοσύνην νά μοί συγχωρήσητε διά τό σχοινοτενές τής έπιστολής 
ταύτης, ήν έγραψα μόνον διά νά έκπληρώσω τήν ύπόσχεσίν μου καί 
νά παράσχω ύμ.ΐν τέρψιν τινα, παρακαλών Ύμ-άς είς άνταλλαγήν 
έάν έ'χητε νέον τι πόνημα άφορών τούς δλλανδούς καί τάς νίκας τοΰ 
ένδοξου ήμών Μονάρχου νά μοί τό μεταδώσητε καί θέλετε μεγάλως 
ύποχρεώσει τόν μετ’ ειλικρινούς καρδίας διατελοΰντα,

Κύριέ μου,

Ταπεινότατον καί εύπειθ-εστατον ύμέτερον θεράποντα 

JA C Q U E S  P A U L  B AB IN  
(Έ κ  τής άδελφότητος τοΰ ’Ιησού.)

Έν Σμύρνη, τή 8 'Οκτωβρίου 1672.

---------- Φ----------

ΚΙΚΕΡΩΝΟΣ ΑΝΕΚΔΟΤΑ.
'Ο Καΐσαρ έςελέξατο τόν Γαμήνιον Ρέμουλον διά νά άντικαταστήσν] τόν 

άποθ-ανόντα δπατον Φάβιον Μ άξιμον άλλ’ ή  άντικατάστασις αδτη δέν διήρκεσεν 
εί μή μίαν ήμέραν, ό δέ Κικέρων ειπεν άστειευόμενος ,,εσχομεν δπατον πολο 
αγρυπνον, μή κοιμη9·έντα κατά τό της δπατείας του διάστημα.“ ’Ερχόμενος δέ 
μετά τών πελατών αύτοδ πρός έπίσκεψιν τοδ υπάτου τούτου, „Σπεύσωμεν, ελεγε 
καθ·’ δδόν, φίλοι μου, νά φθ-άσωμεν πρό τοΰ τέλους της δπατείας του.“

*  **
Π εριδιαβάζων ποτέ εις τήν δημοσίαν πλατείαν, ήσ8·άν3η δίψαν, καί έζή

τησεν δδωρ. Λ αβώ ν δέ νά π ί ν ε ί δ ε  τόν Κήνσωρα Κότταν, έκδοτον εις τήν 
οινοποσίαν. ,,Κρύψατέ με, τοΐς λέγει, διότι, έάν ό ήμέτερος Κήνσωρ μέ ’δν“ 
πίνοντα δδωρ, θ-έλει μ' άποβάλει τής Γερουσίας."

*  **
Ό  Κ. Ποπάλιος, άνθρωπος εύήθης καί απαίδευτος, ένόμιζεν έαυτόν 

δεινόν νομοδιδάσκαλον. Προσκληθ-είς διά νά παρευρεΟ^ ώ ς μάρτυς είς 6πό3·εσίν 
τινα, άπεκρίθη δτι δέν ήξευρε τίποτε. „Νομίζετε, είπεν είς αύτόν ό Κικέρων, δτι 
ήίΗλον σάς Ιρωτήσει περί τοΰ Δικαίου.“



286 ΠΡΟΟΔΟΣ. ΑΡΙΘ. 18.

ΓΑΜΗΛΙΑ ΔΩΡΑ.
Το ύπό τοϋ  αύτοκρά τορος Γονλιέλμου Β'. τη ήγεμοι ίδι 

Σ οφ ία  δωρηθέν διάδημα έξ άδαμάντω ν καϊ καλαΐνων λίθων, 
άποτελούντων όμοϋ διά τή , βυναρμολογήβεως τώ ν  χρωμάτων 
τά  έθνικά τώ ν Έλλήνων χρώματα, είνε υψηλόν είς το μέβον καϊ 
λεπτότατα έπεξειργαβμένον. Τρεις βειραϊ καλαΐνων π ερ ιτο ιχ ίζο ν 
τα ι ύπό χαριεβτάτων άραβονργώ ν έξ άδαμάντω ν. Το περιδέραιον 
έχει Οχημα τα ινίας έξ άδαμάντω ν, το  δέ κλεΐβτρον άποτελεΐται 
έκ μεγάλων καλαΐνων.

*  **

Ή  αύτοκράτειρα Φρειδερίκου έδωρήβατο είς τη ν  ήγεμονίδα  
Σ οφ ία ν  περιδέραιον έκ ρουβινίω ν και άδαμάντω ν, οπερ φέρεται 
και ώς διάδημα, βταυρόν, θαυμ άβιον τή ν  άξίαν καϊ το  κάλλος, 
οβτις ήτο έπι πολύ κειμήλιον το ϋ  άγγλικοϋ βτέμματος, πόρπην 
έκ μεγάλων άδαμάντω ν πέριξ ύπερμεγ έθους καλαΐνου λ ίθου, 
ήτις δύνατα ι νά φέρηται καϊ ώς ψέλιον, δ ύο  περιδέραια έξ υπέρ- 
μεγέθων μαργαριτώ ν μετά κλείβτρου έξ άδαμάντων.

* **
Ή  αΰτοκράτειρα Α νγο νβ τα  έδωρήβατο είς τήν έγγονή ν της 

δύο μεγάλους άδαμαντίνους άβτέρας. Ο πρίγκηψ διάδοχος τοϋ  
Σ αξονικοϋ Μ αΐνιγγεν ψέλιον έκ καλαΐνων και άδαμάντω ν, ετερον 
ψέλιον έξ άδαμάντω ν η μεγάλη δούκιββα της Σ αξονίας, ετερον 
ψέλιον έκ μαργαριτών και δύο βειρών άδαμάντω ν ή δούκιββα  
τοϋ  Β έδφορδ, ετερον δέ ψέλιον έκ μεγάλου βαπφείρου καϊ άδα
μ άντω ν  ό κόμης Χοενάου.

*  *
*

Τά δώρα τής άνάββης της Α γγλ ία ς είς τή ν  έγγονήν της 
ήγεμονίδα Σ οφ ία ν εινε πολυτιμότατα, περιλαμβάνουβι δε το κατά- 
βτικτον έξ άδαμάντω ν ινδικόν βάλιον, το δω ρούμενον είς παβαν  
έκ βαβιλικοϋ αίματος πριγκήπιββαν, βαρύτιμ ον περιδέραιον έξ 
άδαμάντω ν, βυβκευήν τεΐου έκ παλαιάς κυανής πορβελάνας καϊ 
βιβλιοθήκην περιέχουβαν χρνβοόέτους του ς  προβφιλεϊς αύτη  βυγ- 
γραφεΐς.

*  *
*

Το έπίβυρμα τής νυμφικής έβθήτος τής ηγεμονίδος Σ οφ ίας  
έφιλοτέχνηβεν ή διδάβκαλος τής κεντητικής ”Έμμα Σέλιγερ. Τΐ) 
ϋφ αβμα είνε λευκόν άτλάζιον, τά  κεντήματα αργυρά. Τό ολον 
έπίβυρμα έχον μήκος 3 ·50 μέτρω ν καϊ πλάτος 1·75 είνε κατά- 
βτικτον διά αν μαβιών κοβμημάτ ων, φύλλων καϊ καλύκων άνθέων. 
Ώ ς πρότυπ ον είχεν νποδειχθή ύπό τής αύτοκρατείρας Φρειδε
ρίκου κατακέντητός τις πορφύρα το ϋ  Ι Σ τ ' αίώνος.

* **
Ό  νυμφικός πέπλος τής ηγεμονίδος Σ οφ ίας είνε λόγω 

καλλιτεχνικής τελειότητας έφάμιλλος πρός τό έπίβυρμα. Έκεν- 
τήθη έν τοΐς περιφήμοις τριχαπτοποιείοις τής Σιλεβίας κατά 
βχέδια βωξόμενα έν τω  Μ ουβείω το ϋ  Βερολίνου καϊ έκλεχθέντα 
ύπό τής αύτοκρατείρας Φρειδερίκου. Ε ίς παραβκευήν τοϋ  πέπλου 
ΐίργάβϋηβαν έπί τέββαρας μήνας 2 0 0  βιλεβια.ναϊ έργάτιδες.

* *

Οί δύο τάπητες, ους προβφέρει ή έλληνική παροικία 
Σ μύρνη ς είς τό ν  διάδοχον και είς τή ν  ήγεμονίδα Σ οφ ία ν, ύφ άν-

θηβαν έκ μαλίίου α ιγώ ν τής Ά γκ υρας, είνε δέ παχύτατοι καϊ 
θαυμ αβίου χρωματιβμοϋ καϊ έργαβίας · εκαβτος α ύτώ ν έχει 
βάρος 2 0 0  Οκάδων, μήκος 13 καϊ πλάτος 10 πήχεων.

* *
*

Οί άπεβταλμένοι τώ ν έν Τεργέβτη Έλλήνων θά  έπιδώβωβι 
καλλιτεχνικώτατον καϊ πολυτελές λεύκωμα, περιέχον τή ν  προβφοράν  
τής παροικίας, βυνδυάζουβαν τήν φ ιλανθρω πίαν πρός τή ν  φυλο
γένειαν. Ό  καλλιγράφος Σ ένβιγ, ό άντιγράψας έπί τρ ιώ ν φύλ
λων περγαμηνής τή ν άφιέρωβιν καϊ τό προβφώνημα, φωράται 
καλλιτέχνης είς άκρον φιλόκαλος · καϊ ή τόν  βύνδεβμον τώ ν  δύο  
ήγεμονικών οίκων παριβτώβα αλληγορία το ϋ  Α όνζα  είνε έπίβης 
άριβτούργημα. Ο ζωγράφος βυνέπλεξεν έναρμονίως έπϊ ένός 
φύλλου περγαμηνής τή ν κλαβικήν πρός τήν νεωτέραν Ελλάδα  
και πρός τά  περϊ το ϋ  μέλλοντος όνειρα τής ελληνικής φυλής, 
βυναρπάζει δέ τό ν  θεατήν είς ιδεώδες υψος. Ε μπ ρός φαίνοντα ι 
τά  βύμβολα τής άρχαίας Ελλάδος, προτομή το ϋ  Μ εγάλου Α λ ε 
ξάνδρου , λύρα, περικεφαλαία, αρχιτεκτονικά έρείπια, έπ’ αυτώ ν  
δέ τύπ οι τώ ν κ αθ ’ ήμάς Έ λλήνων άτενίζοντες μετ’ εύφροβύνης  
καϊ έλπίδος πρός τό ν  ουρανόν, ένθα  ζεϋγος λευκών περιβτερών 
ένοϋτα ι είς άθώ ον φίλημα ύπό τά ς άκτίνας το ϋ  έκ μέβου νεφώ ν  
άνατέλοντος ήλιου. Ή  Παλλάς Ά θ η ν ά , ή ένβάρκωβις τής Ε λ 
λάδος, έπιβλέπει εύμενώς τό  ύπό τού ς  πόδας της βύμπλεγμα. 
Πρός τά  δεξιά φαίνεται ή κατάμεβτος πλοίων θάλαββα, είς τό  
βάθος δ ’ ο έν Τεργέβτη έλληνικός ναός τοϋ  Ά γ . Νικολάου και 
έ'τερα μνημεία. Τό έκ πεπιεβμένου δέρματος περίβλημα έχει 
πέριξ αργυρά κοβμήματα άρχαίου έλληνικοϋ ρυθμ οϋ , είς δέ τό  
μέβον ναόν, είς ού  τά ς βαθμίδας κάθηται ή άλληγορία τής 
έλεημοβύνης. 'Τπεράνω φ αίνοντα ι έκ μίλτου καϊ χρυβοϋ τά  
βτέμματα τώ ν δύο νυμ φ ίω ν και ή ρήβις το ϋ  έλληνικοϋ οίκου 

Ίβχύς μου ή άγάπη το ϋ  λ α ο ϋ Ά ε ξ ι ά .  βτηρίζει τά  βτέμματα ή 
Παλλάς Ά θ η νά , άριβτερά ή άλληγορία τής Βιομηχανίας. Πάβαι 
αί μορφαι είνε ανάγλυφοι έξ αργύρου, ένιαχοϋ δέ κεχρνβωμέναι.

* *
*

Τό πρός τό ν  διάδοχον Κ ω νβτα ντΐνον  καϊ τή ν  ήγεμονίδα  
Σ οφ ία ν  δώ ρον τώ ν  έν Βιέννη Έλλήνων άποτελεΐται έκ μικράς 
έβεννίνης τραπέζης μετά χρνβώ ν καϊ άργυρώ ν κοβμημάτων. Ή  
τράπεζα άνοίγεται δι επιτηδείου μηχανιβμοϋ καϊ έν αύτή ύπάρχει 
θήκη περιέχουβα υδατογραφ ίας, έ'ργα περίφημων καλλιτεχνών, 
παριβτώβας διάφορα άνάκτορα και τοπεΐα βυνδεόμενα πρός 
προβφιλεϊς άναμνήβεις τώ ν  βεπτών μνηβτήρων.

* *
*

Ό  έν Α ιβόρνω  κ. Μιχαήλ Μ αυρογορδάτος άπέβτειλλε πρός 
τό ν  διάδοχον Κ ω νβ τα ντΐνο ν  100  χιλ. φράγκων, οπως οί τόκοι 
α ύτώ ν διάτίθεντα ι κατ’ έτος ύπό τής πρίγκηπίββης Σ οφ ία ς πρός 
άποκατάβταβιν μιας ορφανής έκ τώ ν τροφ ίμω ν τοϋ  έν Α θ ή να ις  
Ά μαλιείου ορφανοτροφείου.

* *
*

Οί έν Α ονδ ίνφ  Έ λληνες άπέβτειλον πρός τήν πριγκήπιββαν 
Σ οφ ία ν  έπιτραπέζιον βυβκευήν έξ αργύρου διά πεντήκοντα βυν- 
δαιτημόνας, αί δέ Έλληνίδες όλόχρυβον βυβκευήν καλλνντηρίου, 
άμφότερα έντός περικόμψων έρμαρίων έκ καρυας.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ.
Ασ τ ρ ο ν ο μί α .  Νέ ο ς  πλ ανήτ ης  άνεκαλόφθη έν τφ μ,ετεωρο- 

σκοπείφ τής Νίκαιας, δστις προστίθεται είς τό δσημέραι πολλαπλασια- 
ζόμενον πλήθος τών αστέρων τούτων, οΤτινες δέν διακρίνονται πλέον 
δι’ Ιδίου ονόματος άλλά δι’ άριθμών, υπολογίζονται δέ είς 300 ώς 
έγγιστα. Τήν 28 καί 29 Ίανουαρίου έγένοντο αί δύο πρώται έπί τοδ 
ουρανίου τούτου σώματος παρατηρήσεις υπό τοδ γάλλου άστρονόμου 
Φευ. Ό  νεός πλανήτης κατατάσσεται είς τούς τοδ γ ' μεγέθους.

* *
*

’Α ρ χ α ι ο λ ο γ ί α .  Νέ α ι  έν Κα ρ χ η δ ό ν ι  ά ν α σκ α φ α ί. Ό  
μαρκήσιος Δεβόγκ περιγράφει έν λεπτομερείς τάς προσφάτους έν 
Καρχηδόνι οιερευνήσεις τοδ κυρίου Δελάτρ καί τά έν αύταΐς διά τήν 
άρχαιολογικήν ’Επιστήμην έπιτευχθέντα σπουδαία -αποτελέσματα. ’Επί 
τοΰ λόφου Byrsa ευρεν ουτος άρχαίαν νεκρόπολιν μεταξύ τών 
ευρημάτων τήν προσοχήν ελκύει ίδιοι; τάφος έξ ογκωδών άκατεργά- 
στων λίθων έκτισμένος καί έγκλείων δύο όροφάς σωμάτων έν οίς 
καί αγγεία ποικίλα, δπλα, ορειχάλκινα κλπ. Έν τφ τάφφ τούτφ 
εύρέθησαν τά πρώτα δείγματα τής κατά τόν ζ ' καί η ' π. X . αιώνα 
τέχνης τών Καρχηδονίων. Έτεροι τάφοι τοΰ δ' καί ε'. π. X . αίώνος 
παρέχουσι πλάσματα έξ δπτοΰ λίθου αίγυπτιαζούσης κατασκευής, 
αγγεία φοινικικά πολλήν εχοντα τήν ομοιότητα τοΐς άρχαιολογικοΐς 
εύρήμασι τής Κύπρου καί Σαρδοΰς. Αί εικόνες καί αί φωτογραφία-, 
αύτών έστάλησαν παρά τοΰ κ. Δελάτρ τφ μαρκησίφ Δεβόγη καί 
ύποβληθεΐσαι τή Ακαδημία τών Παρισίων κατέδειξαν δτι ή άνακαλυ- 
φθεΐσα νεκρόπολις έν θέσει καλούμενη Γκαμάρτ, ήν ό τόπος ιου
δαϊκής αποικίας συγχρόνου τή ρωμαϊκή έποχή. 'Η σπουδαία αυτη 
άνακοίνωσις προυκάλεσε ποικίλας παρατηρήσεις τών κ. κ. Περρώ, 
ΓΙαβαισσών, Δέρεμβουρ καί Ρενάν, ών ώφεληθήσεται ό κ. Δελάτρ 
διά τάς μελλούσας αύτοδ άνασκαφάς.

* *
*

Διά διατάγματος τοδ έν Γαλλία έπί τής έκπαιδεύσεως καί τών 
καλών τεχνών ύπουργοΰ συνεκροτήθη συνέδριον κατά τήν διάρκειαν 
τής Παγκοσμίου Έκθέσεως, ου εργον εσται ή μελέτη τών ζητημά
των τών άναγομένων είς τήν προστασίαν τών μνημείων δσα παρέ- 
χουσιν αρχαιολογικόν η καλλιτεχνικόν διάφορον. Κληθήσεται Συνέ- 
δριον τ ών  Τε χ ν ώ ν  καί  τής αρχαιολογίας καί συνεδριάσει έν τφ 
άνακτόρφ' Τρογαδέρο ενθα καί τό μουσεΐον έστί τής συγκριτικής 
γλυπτικής.

* *#
ΊΙ Πα γ κ ό σ μ ι ο ς  Ε κ θ ε σ ι ς  καί  ή αγγλι κή γνώμη.  Ό  

γνωστός άγγλος δημοσιολόγος ’Ιούλιος ΙΙρίο, εγραφεν έσχάτως έν 
τή Pall Mall Gazette, τά επόμενα. „ Ή  'Εκθεσις τοΰ 1889 εσται 
ή μάλλον κολοσσιαία καί ή περιεργοτάτη, έξ δσων είδέ ποτε δ 
κόσμος. Οι γάλλοι άρέσκονται είς τά μεγάλα εργα, άποδεικνύουσι 
δε ήδη δτι κατέχουσι τήν άπαιτουμένην είς ταΰτα ικανότητα. Ή  
'Εκθεσις τής εκατονταετηρίδος τοΰ 1789, παραβαλλομένη πρός τά 
οικτρά σωρεύματα, ατινα είθίσθημεν νά βλέπωμεν έν Κέσσιγκτων, 
παρίστησι θέαμα καταπληκτικού μεγαλείου. Ουτε μόχθων, ού'τε 
χρημάτων έγένετο φειδώ. Ούδέν τό ευτελές καί άπειρόκαλον προσ
βάλλει τό βλέμμα- τό καλλιτεχνικόν αίσθημα καί ή φιλοκαλία δια- 
λάμπουσι καί έν τφ έλαχίστφ σιδηρφ έλασματι. Τό άποτελεσμα 
τής Έκθέσεως θά  καταδείξη τή οικουμένη, δτι ή Γαλλία είνε πάν
τοτε τό φιλοπονώτατον καί καλλιτεχνικώτατον τών έθνών καί δτι 
απαξ άποδοθεΐσα είς εργον τι, γινώσκει ν’ άφοσιώται είς αύτό ψυχή 
καί σώματι. Ή  Ε κθεσις θά προσελκύση είς Παρισίους τό ήμισυ 
τοΰ πεπολιτισμένου κόσμου καί μά τήν αλήθειαν, δικαίως, διότι εσται 
ή ώραιοτάτη τών έκθέσεων, άς είδέν ποτε ή ύφήλιος.“ Ή  κρίσις 
αυτη είνε πολύτιμος διά τούς Γάλλους.

Κο λ ο σ σ ι α ί α  έκ θ έμ α τ α  έν τφ  Πα γ κ ο σ μ ί φ  Ε κ θ έ σ ε ι . 
Έ κ τών πολλών καί θαυμαστών τής Βιομηχανίας προϊόντων, ατινα 
έπισύρουσι τήν έ'κπληξιν τών προσελθόντων έκ τών τεσσάρων τής 
Οικουμένης περάτων είς τήν Παγκόσμιον Έκθεσιν, άξια ίδιαζούσης 
μνείας είσί καί τά επόμενα. Είς τό Πεδίον τοΰ Ά ρ εω ς  έκτίθεται 
μηχανή χιλίων ίππων δυνάμεως, τής οποίας δ κύλινδρος ζυγίζει 
μόνος 22 χιλιάδας χιλιόγραμμα, ή δέ λοιπή συσκευή 20 χιλιάδας 
χιλιόγραμμα. Έν τφ ήλεκτρικφ τμήματι, έτοποθετήθη ηλεκτρική 
λυχνία, ής ή εστία αριθμεί 15.000 μικροτέρας λυχνίας. Τό τμήμα 
τών μεταλλευτικών καί δασονομικών προϊόντων έπλουτίσ.θη υπό ό'γκου 
δένδρου, έκ τών κεδροειδών, ζυγίζοντος 7 χιλιάδας χιλιόγραμμα καί 
εχοντος 4 μέτρων υψος. ΤΙ διάμετρος τοΰ ύπερμεγέθους τούτου 
κορμοΰ είνε ένός μέτρου καί 25 έκατοστ., ή δέ περιφέρεια 6 μέτρων 
καί 80 εκατοστών. Ειδικά μέσα μετακομίσεως καί βαρυουλκοί καί 
ποικίλαι προφυλάξεις έδέησε νά γείνωσι διά τήν μεταφοράν καί τοπο- 
θέτησιν τοΰ ξυλίνου τούτου δγκου. Τό τμήμα τών υε λο κρ υσ τ άλλων  
περιέχει δύο τεραστίου μεγέθους κρυστάλλινους ό'γκους, τόν μέν έξ 
άκατεργάστου, τόν δέ έκ κατειργασμένης υέλου · αί δπερμεγέθεις αυται 
υέλινοι πλάκες εχουσιν υψος μέν 8 '20  μέτρων, εύρος δέ 4 '7 5  · μετε- 
κομίσθησαν δέ διά τοΰ σιδηροδρόμου έπί δύο ειδικών συνδεδεμένων 
άλλήλαις φορτηγών αμαξών, έξησφαλισμένων δέ κατά πάσης ρήξεως 
διά συσκευής έπί τούτφ γενομένης έν τφ έκτιθέντι αύτούς έργοστασίφ. 
Τέλος, υπερμεγέθης βυτίνη, άποσταλεΐσα ύπό βιομηχάνου Δουπερναί 
καλουμένου. Τό γιγάντων τοΰτο βαρέλιον μετηνέχθη συρόμενον ύπό 
εύρυτάτης άμάξης, είς ήν ήσαν έζευγμ.ένα δώδεκα βοών ζεύγη· εχει 
χωρητικότητα 200 χιλιάδων φιαλών καί βάρος 20 χιλιάδων χιλιό
γραμμα. Κοσμ.εΐται διά γλυφών, αί όποΐαι περιβάλλουσι τά σήματα 
τών πρωτίστίον τής Καμπανίας αμπελώνων καί άλληγορικής παρα- 
στάσεως, έν ή παρίσταται ή Καμπανία π ρ ο σ φ έ ρ ο υ σ α  τή Ά γ γ λ ί ς  
σταφυλήν.  Τό τεράστιον τοΰτο Ικθεμα διήλθε διά τής Πύλης 
Δορέ, τής μόνης τών Παρισίων Πύλης, ήτις ήδύνατο νά έπιτρέψη 
τήν είς τήν πόλιν εισαγωγήν αύτοΰ, καί μετά μυρίων άφίκετο καί 
έτοποθετήθη δυσχερειών. Έ ξ Αυστρίας μετεκομίσθη κολοσσιαΐον 
δένδρον εχον εξ μέτρων περιφέρειαν κατά τήν βάσιν καί όκτώ μέτρων 
μήκος, ζυγίζον δε 14.000 χιλιόγραμμα. Έξ ’Ιαπωνίας δέ τά περιερ- 
γότατα είδη τής ιαπωνικής χλωρίδος μετηνέχθησαν υπό ειδικών 
Ιαπώνων φυτοκόμων, οιτινες έπιστατοΰσι κατά τήν μεταφύτευσιν καί 
τοποθέτησή αύτών. Πλήν τών κυλιομένων εδρών καί τών έκ Κάιρου 
σταλέντων δνων μετά τών δνηλατών αύτών, υπάρχει εν τινι τής 
Έκθέσεως τμήματι καί σιδηρόδρομος μετά σταθμών καί μηχανών 
παντοίων, έκτάσεως τριών χιλιομέτρων.

* *
*

Χρ η σ ι μ ο π ο ί η σ ι ς  τών κυνών έν τή σ τ ρ ατ ι ωτ ι κή υπη
ρεσία.. Έν Βερολίνφ συνεστάθη εταιρία ύπό τήν έπωνυμίαν Juno 
σκοπούσα άποκλειστικώς τήν άσκησιν τών κυνών διά τήν στρατ. 
υπηρεσίαν. Ά χ ρ ι τοΰδε μόνον διά τήν ταχυδρομικήν καί αστυνομικήν 
υπηρεσίαν είχον άσκηθή οί κύνες· ήδη χρησιμοποιηθήσονται είς τό 
μετακομίζειν τά έπιτήδεια είς τούς τής εμπροσθοφυλακής σταθμούς 
εν μέσφ τών μαχών καί συμπλοκών · αί τροφαί θά  έγκλείωνται έντός
μικρών σάκκων άναρτωμένων άπό τοΰ τραχήλου τών κυνών.

* **
Έ φ α ρ μ ο γ α ί  τοΰ τ ηλεφώνου .  Αί υποβρύχιοι τηλεφωνικαί 

συγκοινωνίαι είχον κατά πολλών άχρι τοΰδε προσκρούσει κωλυμ,άτων 
καί δυσχερεστάτη άπέβαινεν ή πραγμάτωσις αύτών. Αγγέλλεται νΰν 
έξ ’Αγγλίας δτι μεταξύ τοΰ W alton -on -th e-N aze καί τοΰ πλοίου 
Sounk υποβρύχιος γραμμή μήκους 15 χιλιομέτρων έξαίρετα παρέσχε 
διά τοΰ τηλεφώνου άποτελέσμ,ατα· οί διάλογοι καί αί άνταποκρίσεις 
γίνονται λίαν εύχερώς καί έν κακοκαιρία ετι.
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Τήν 19/31 Αύγουστου 1889 συνεπληρώθη ή πεντηκονταετηρίς 
σπουδαίας καί πρός «πάσας τάς τεχνας καί τάς έπιστήμας στενώς 
συνδεόμενης έφευρέσεως, τής φωτογραφίας δήλον οτι. Ό  διάσημος 
■(άλλος άστρονο'μος Δομίνικος Φραγκίσκος Ά ραγώ  άνεκοίνωσε τό 
πρώτον εις τήν έν Παρισίοις ’Ακαδημίαν τών έπιστημών τήν 7 Ίανου- 
αρίου 1839, οτι τοΰ λοιποΰ ήτο δυνατόν νά παράγωνται διά τής 
δυνάμεως τοΰ φωτός έντός 4— 5 λεπτών εικόνες καί μ.ετά μαθημα
τικής μάλιστα ακρίβειας καί αγνώστου τέως λεπτότητος έν τή παρα- 
στάσει ουδέ τών έλαχίστων λεπτομερειών παραλειπομένων. "Απας ό 
τύπος τής έποχής έκείνης ένδιαφέροντα έποιήσατο λόγον περί τοΰ 
σπουδαίου τοότου άντικειμένου, τήν δέ 19 Αύγουστου τοΰ 1839 
πλεΐστοι προσήλθον είς τήν συνεδρίασιν τής ’Ακαδημίας τών τεχνών 
καί έπιστημ,ών, έν fj αύτός ό Ά ραγώ  ανέπτυξε έν λεπτομερείς τά 
κατά τήν έφεύρεσιν συμφώνως πρός τάς αποκαλύψεις τών έφευρετών 
Niepce καί Daguerre.

Ό  ’Ιωσήφ Νικηφόρος 
Niepce, πρφην αξιωματικός τοΰ 
ίππικοΰ έν τώ γαλλικφ στρατφ, 
ειτα ιδιώτης (γεννηθείς τήν 
7 Μαρτίου 1765 έν Chalon 
sur Saone, άποβιώσας τήν 
3 ’Ιουλίου 1833 έν Gran) 
ύπήρξεν ό πρόδρομος τοΰ D a
guerre έν τή ανακαλύψει τής 
ηλιογραφίας διά τής χρήσεως 
τοΰ ασφάλτου καί δύναται νά 
θεωρηθή ώς ο κύριος ταύτης 
έφευρέτης. Μεμονωμένος καί 
μακράν διατελών τοΰ λογίου 
κόσμ,ου καί παραδεδομένος είς 
έπιστημονικάς μελέτας εζη ό 
Niepce έν τή γενεθλίφ αύτοΰ 
πόλει χρήσιν ώς έπί τό πολύ 
ποιούμενος οργάνων ατελών καί 
στοιχειωδεστάτων καί χημικών 
υλών αμφιβόλου γνησιότητος · 
αι πολλαί καί έπανειλημμ.έναι 
άποτυχίαι, άς ύπέστη δέν άπε- 
θάρρυναν αύτόν, κατώρθου δε 
όσημέραι νά υπερπήδα νέας 
δυσχερείας · άλλ’ ή φιλοτιμία 
καί ή αφιλοκέρδεια αύτοΰ δέν 
τφ έπέτρεπον ν’ άποκαλύψη ημι
τελή τήν έφεύρεσιν αύτοΰ. Ό θεν 
έξηκολούθει άνενδότως έργαζό-

μενος καί μεθ’ ύπομονής έκτάτου, έ'ως ού ή θλΐψις καί ή άθυμία έπί 
τή μή ευδοκιμήσει τής έφευρέσεως αύτοΰ κατέστρεψαν τήν υγείαν του 
καί αιφνίδιος θάνατος έ'θηκε τέρμ.α είς τήν άδιάκοπον ένέργειαν τοΰ 
καί στερήσεις έ'τι δοκιμάσαντος μεγαλονόου τούτου άνδρός, δστις δέν 
έπέπρωτο νά δρέψη τούς καρπούς τής είκοσαετοΰς καί έπιπονωτάτης 
αύτοΰ έργασίας.

Ό  Αουδοβίκος Ιάκωβος Monde Daguerre (γεννηθείς τήν 
18 Σεπτεμβρίου 1787 έν Corneilles έπαρχία τοΰ διαμερίσματος 
Seine et Oise καί άποθανών τήν 10 ’Ιουλίου 1851 έν B ry  sur 
Marne), ζωγράφος εύδοκίμως καλλιεργών τήν σκηνογραφίαν, έφεΰρε 
κατά τό έ'τος 1829 τό διόραμα, έφ’ φ καί άπενεμήθη αύτφ ό σταυρός 
τής λεγεώνος τής τιμής. Βραδύτερον έπεδίωξε καί αύτός έφ’ ικανά 
έ'τη έν άγνοια, διατελών τών έρευνών τοΰ Niepce τόν αύτόν καί έκεΐνος 
σκοπόν, τφ δέ 1829 συνεταιρίσθη μετ’ αύτοΰ πρός κοινήν έπί τής

άνακαλύψεως ταύτης συνεργα
σίαν. Πρό τοΰ συνεταιρισμού 
αύτών ό Daguerre ύπήρξεν έν 
ταΐς άποπείραις αύτοΰ ατυχέστε
ρος τοΰ Niepce, ουτινος καί 
ήσπάσατο ένθουσιωδώς τάς ιδέας 
καί προέβη είς τήν περαιτέρω 
άνάπτυξιν καί έφαρμογήν αύτών. 
Μετά τόν θάνατον τοΰ Niepce 
συνεβλήθη μετά τοϋ υίοΰ αύτοϋ 
καί παρέλαβεν απαν τό υλικόν 
τών πειραμάτων του · μετά πέντε 
δέ καί ήμισυ έ'τη, τήν 1 Δεκεμ
βρίου 1837, κατώρθωσεν ό D a
guerre νά παραγάγη εικόνας διά 
τοΰ άτμ,οΰ τοΰ υδραργύρου, τφ 
δέ 1839 τοσαύτας έπήνεγκεν είς 
τήν μέθοδον αύτοΰ βελτιώσεις, 
ώστε οί κόποι αύτοΰ ύπό πλή
ρους έστέφθησαν έπιτυχίας. Ή  
γαλλική βουλή έψήφισε διά τήν 
δημοσίευσιν τής μεθόδου ταύτης 
είς αύτόν μέν έτησίαν σύνταξιν 
6000 φρ., 4000 δέ τφ υίφ τοΰ 
Niepce.

Ή  19 Αύγούστου λοιπόν, 
ήμερα, καθ’ ήν ή μεγάλη έφεύ- 
ρεσις έκοινοποιήθη έν συνεδρίοι 
τής γαλλικής Ακαδημίας, δι
καίως θεωρείται ώς γενέθλιος 
αύτής ήμέρα.

ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΤΟΥ ΣΕΣΩΣΤΡΙΔΟΣ.
(Μετά είκόνος.)

Έν τοΐς άπωτάτοις περιχώροις τής Σμύρνης τής Μικράς Ά σίας 
εύρίσκεται κατά τινα έκ τραχέων άπορρώγων περιστοιχουμένην κοιλάδα 
έν μ,έσφ άγριας, όρφνής καί χαραδρών πλήρους χώρας έπί βραχώ
δους τείχους κειμένου πρός Δυσμάς τό μ.νημ.εΐον τοϋ αίγυπτίου 
βασιλέως Σεσώστριδος, δστις δέκα καί πέντε πρό Χριστοΰ έκατοντα- 
ετηρίδας μετήγαγε κατά τά μέρη ταΰτα τόν πολιτισμόν. Ό  Σέσωστρις 
είνε έ'ν τινι κοιλώματι τοΰ βράχου γεγλυμ.μένος καί παρίσταται εύκρινώς 
ύπό τό σχήμα τοξευτοϋ άπαράλλακτον ώς καί τό έν τοΐς έρειπίοις 
τής Νινεΰι άνευρεθέν άνάγλυφον. Τό παρά τήν Σμύρνην άνάγλυφον 
έ'χει μήκος 2 5 μέτρων. Τό φρύγιον κάλυμμα, τό πρόμηκες πρό
σωπον, ή άσιατική πανοπλία καί μέγα τόξον, δπερ κρατεί διά τής

άριστεράς χειρός, ένφ διά τής δεξιάς έξάγει βέλος έκ τής φαρέτρας, 
πάντα ταϋτα πλήρη παρέχουσιν είς τό μ,νημεΐον τόν άσίατικόν 
τύπον. Ό τε δ μ-έγας ιστοριογράφος Ηρόδοτος κατά τό 462 π. X. 
περιηγούμενος τήν Μικράν Άσίαν έπεσκέφθη τό μνημεΐον τοΰτο, 
εύρεν έπί τοΰ στήθους έγκαρσίως έπιγραφήν, τής όποιας ούδ’ έλάχι- 
στον ’ίχνος νΰν σώζεται. Έν τή ιστορική σειρά τών αίγυπτίων βασιλέων 
δύο μνημονεύονται Σεσώστριδες, πατήρ καί υιός· άμφότεροι υπήρξαν 
μεγάλοι κατακτηταί μεγάλας έπιχειρήσαντες είς Μικράν Άσίαν έκ- 
στρατείας καί μυθικάς περί αύτών καταλιπόντες παραδόσεις διά τών 
κατορθωμάτων αύτών, ατινα συγχέονται πρός άλληλα.

'Γπεόθ·ονος Συντάκτης· Λουδοβίκο; Βέρνερ. Διευ9·υντής καί εκδότης· Κ. Γ. Κωνσταντινίδης, Τόποις· Φρειδερίκο» Γιάσπερ.


