
ο

ΚΟΣΜΟΣ
ΕϋΡΤΟΖΧΙΚΟΙΧΓ

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΑΠΑΞ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ.

ΕΤΟΣ Α'· Έν Κωνσταντινουπόλει, Σάββατον 16 Απριλίου 1883. ΤΕΥΧΟΣ ΛΒ .

ΠΕΡΙ 
ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ.1 

(ΚΑΤΑ TON DECHARME).

Πράγματι, μετ’ ού πολύ δ Πόντος εύνασθείς τγ 
Γαί(ΐ παρήγαγεν άπάσας τάς θεότητας τάς εκπρο
σωπούσα; τάς δυνάμεις καί τάς πολλαπλά; της τε 
θαλάσσης όψεις, ώς επίσης άπάσας τάς τών ποτα
μών καί πηγών, ών δύναται τις νά εύρη την μακράν 
άπαρίθμησιν έν τή Θεογονία2. Είς τάς δημιουργίας 
ταύτας κατά φυσικήν τάξιν άνταποκρίνονται, έπί 
τής βασιλείας τού Κρόνου, έτεραι άνήκουσαι είς τήν 
ηθικήν τάξιν άλληγορίαι άφηρημέναι, δι’ ών έκτί- 
θενται πάντα τά αισθήματα καί πάσαι αί άρχαί αί 
συνδεόμεναι πρός τήν ύπαρζιν τού ανθρώπου, δστις 
μετ’ ού πολύ έμφανισθήσεται. *11 Νύς, ή πρώτη αύ
τη θυγάτηρ τού Χάους καί τού Ερέβους, γεννά τόν 
Θάνατον, τόν "Υπνον καί τά πλήθη τών ονείρων 
γεννά τάς Μοίρας, τήν Νέμεσιν, τήν ’Απάτην, τήν 
Ακολασίαν (Φιλότητα) το άποτρο'παιον Γήρας, καί 
τήν καρτερόθυμον (ζωηράν) Έριν. 'II Έρις τίκτει 
τόν άλγινοεντα Πόνον, τήν Λύπην (τά στονόεντα 
*Αλγεα) τούς Φόνους, τάς Μάχας καί τέλος τόν 
"Ορκον.

S

"Opxov θ’, δς όη χΛεϊστον έχιχθονέονς άνθρύπους 
Πημαίνεί, δτε χέν τις έχων επίορκον όριόσσ)/,

ήτοι τον "Ορκον τόν τοσούτον δλέθριον τοίς άνθρώ- 
ποις όταν τις ές αύτών έκουσίως ψεύδεται. Έπί τής 
βασιλείας τού Κρόνου ένεφάνη ή ιδέα τής ηθικής 
μετά πασών τών παραμαρτουσών αύτή άναπτύςεων.

Έν τούτοις δ κόσμος δεν άπηρτίσθη είσέτι, καί 
πριν ή προέλθη είς τήν τελευταίαν αύτού μορφήν ο
φείλει νά ύποστή νέαν μεταβολήν. Ό δεύτερος τού 
κόσμου κύριος θέλει ύποστή τήν τύχην τού πρώτου. 
'Ως έκεινος, άποπειραθήσεται νά παρακωλύση τήν 
πρόοδον τής ζωής, καί ώς έκεινος, ήττηθήσεται, ά- 
νατραπήσεται καί έκθρονισθήσεται ύπό τού υιού του. 
Ή μυθική ιστορία τού Ούρανού άνανεούται μετά τι- 
νων διαφορών έν τή τού Κρόνου. Ώς έκεινος έβύθιζεν 
έν τοις σπλάγχνοις τής γής πάντα τά έκ τής Γαίας 
γεννώμενα αύτώ τέκνα, ούτω καί δ Κρόνος καταπί-

1 Έε τεύχος ΛΑ'.

2 Στιχ. 240 — 265. 

νει έν τοις ίδίοις του στέρνοις πάντα τά νεογεννή 
τής Ρέας. Έν μόνον κατορθόνει νά τώ διαφυγή διά 
τίνος στρατηγήματος τής μητρός του. Τό έκ τής α
δηφαγίας τού πατρός του διασωθέν τούτο τέκνον εί
νε δ Ζεύς, δστις θέλει κατορθώσει νά δέσμευση τόν 
πατέρα του καί τον βιάσει ν’ άποδώση είς το φώς 
τούς καταποθέντας ύπ’ αύτού θεούς. Είς μάτην λοι
πόν δ χρόνος κατατρώγει καί καταστρέφει τό πάν 
τά γενόμενα γενήσονται αύθις· ή ζωή τής φύσεως 
εσεται αδιάκοπος καί ή γονιμότης αύτής ούκ έ'σεται 
τού λοιπού αλυσιτελής.

Τά τρία άλληλοόιάδοχα βασίλεια τού Ούρανού, 
τού Κρόνου καί τού Διό; δέν είνε, ώς φαίνεται, κο- 
σμογονική έπινόησις’ σχετίζονται πρός αρχαίας πα
ραδόσεις. Τό είς τόν Δία άποδιδομενον έπίθετον 
Κρονίων ύποτίθησιν δτι ούτος έσχε πατέρα δνόματι 
Κρόνον. Άφ’ ετέρου δ Ούρανός καί ή Γή ήσαν διά τούς 
πρώτους κατοίκους τής Ελλάδος τό πρώτον ζεύγος 
ές ού παρήχθησαν πάντα τά όντα. "Οταν δ Ζεύς κα
τέστη δ ύπέρτατος καί άνευ ανταγωνιστών Θεός, δ 
πατήρ άνδρών τε θεών τε, έπρεπε νά έξηγηθή τίνι 
τρόπω ποοϋπήρξεν αύτού δ Κρόνος καί δ Ούρανός. 
Ούτω έσχηματίσθησαν οί μύθοι οΐτινες διεφύλαξαν 
τήν παντοδυναμίαν τού Διός διά τής έπινοίας δτι ου- 
τος έςεθρόνισε τόν πατέρα του, ών βελτίων καί ισχυ
ρότερος έκείνου καί ότι δ Κρόνος έπίσης είχε προανα- 
τρέψει τόν Ούρανόν. Έπιλαμβανόμενος τών μύθων 
τούτων δ 'Ησίοδος έξέφρασε δι’ αύτών ιδέαν άδιαφι- 
λονεικήτου μεγαλείου. Κατ’ αύτόν δ κόσμος δέν προ
ήλθαν αίφνηδίως, ούδ* εύχερώς είς τήν ύφισταμένην 
ισορροπίαν καί αρμονίαν αύτού, άλλά κατόπιν πολ
λών μεταβολών καί διά βαθμιαίας προόδου ήν ούδέν 
ήδυνήθη ποτέ νά διακόψη. Έν τή πορεία ταύτη τού 
κόσμου πρός τό τέρμα τής τελειοποιήσεως αύτού ή 
ιδέα τής τάξεως κατά μικρόν διευκρινίζεται, άλλ’ ή 
τάξις δέν θέλει άληθώς βασιλεύσει ή δταν δ Ζεύς νι- 
κήση άπάσας τάς έχθράς δυνάμεις τάς είσέτι άνθι- 
σταμένας πρός τήν ένέργειάν του.

Μεταξύ τής πτώσεως τού Κρόνου καί τής βασι
λείας τού Διος ύπάρχει πράγματι περίοδος αγώνων 
καί μαχών καθ’ ήν ή φύσις άνατραπεϊσα είνε έρμαιον 
τρομερά; κρίσεως· κρίσεως τοκετού έξ ού μέλλουσι 
νά προκύψωσιν αί νέαι καί ύπέρτεραι τής ζωής μορ- 
φαί. 'II πάλη τών εναντίων δυνάμεων καί δ θρίαμ
βος τών βελτιόνων έπί τών άτελεστέρων φαίνεται
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λοιπόν δτι ύπήρξεν έν τή διανοίγ τοΰ ποιητοΰ, ή 
συνθήκη της άναπτύξεως τών πραγμάτων έν τώ 
κόλπω της φύσεως, ιδέα προκύπτουσα έκ τής παρ’ 
αύτού διηγήσεως τής μάχης τών Τιτάνων κατά τών 
’Ολυμπίων. Ό μ.ύθος τών Τιτάνων είνε άναμφιβόλως 
πολύ προγενέστερος τής Ήσιοδείου θεογονίας καί τό 
κείμενον τής Ίλιάδος περιέχει πολλά χωρία άναφε- 
ρόμενα εις τήν τιμωρίαν, ήν ύφίστανται έν τώ Ταρ- 
τάρω ό Κρόνος καί οί άδελφοί του1. Άλλ’ άν ό 
Ησίοδος ουδέν έτερον πράττει ή νά συλλέγν) άρχαιό- 
τατον μυθικόν πλάσμα, έφρο'ντισε νά τό άναπτύξη, 
νά εμφυσήσγ αύτώ πνοήν καί ζωήν τό ήρμήνευσε 
ποιητικός- τό κατέστησεν έν τών μεγάλων δραμά
των τής φύσεως έν ταϊς πρώταις τού κόσμου ήλι- 
κίαις.

1 Ίλιάδος Θ 179, Ξ 203, 27ί, Ο 225.
2 Τακτικού νΰν καθηγητοΰ τής φιλοσοφίας έν τφ Έ- 

Ον'χφ Πανεπιστημίω.

Οί Τιτάνες, οί'τινες είσί διόδεκα τον άριθμον, έξ 
άρρενες καί ές θήλεις, όφείλουσι τήν γέννησίν των 
είς τό αρχικόν γενετήριον ζεύγος ήτοι τόν Ούρανόν 
καί τήν Γήν. Έκ θεογονικής άπόψεως ή Τιτανομ.α- 
χία δέν είνε έτερον τι ή ή πάλη τών τέκνων τής Γής 
καί τού Ούρανού κατά τών υιών τού Κρόνου, ών 
προίσταται ο Ζεύς. Άλλά σημειωτέον δτι πάντες οί 
Τιτάνες οέν πολεμούσι κατά τών ’Ολυμπίων. Μετα- 
ςύ τών θηλέων Τιτάνων εύρίσκομεν δύο θεότητας, 
αϊτινες βραδύτερον συνενωθήσονται τώ Διί, ήτοι έν 
μυθολογική γλώσση καταστήσονται σύζυγοί του, 
τήν Θέμιν καί τήν Μνημοσύνην. ΊΙ Θέμις, έξ ής τε- 
χθήσεται η Δίκη, είνε ή ιδέα τής τάξεως καί τού 
νόμου· ή Μνημοσύνη είνε αύτή ή ένθύμ.ησις ή μνή
μη· ήτοι ή πράςις τού παρελθόντος διαιωνιζομένη 
εν τή διαρκεία. ’Άν έν τή πάλγ ταύτη πάντες οί 
Τιτάνες δεν είνε εχθροί τών θεών, σημαίνει δτι ό 
Ζευς δεν δύναται νά διανοηθή τήν άνευ έξαιοέσεως 
καταστροφήν απασών τών στοιχειωδών δυνάμεων 
τής φύσεως· θέλει άρκεσθή νά καταδαμκση πάν 
το τερατώδες καί άκανο'νιστον αύτών καί τάς κατα- 
στήσγ συμπράκτορας είς τήν ίδρυσιν τής νέας τάξεως. 
Ή ιδέα αύτη ύπεμφαίνεται έξ αύτής τής αρχής τής 
διηγήσεως τής Θεογονίας.

(Έπεται συνέχεια).

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ.

Mspi προοπτικές η σκιαγραφίας. 
(PERSPECTIVE).

Φίλε κ. συντάκτα τού Κόσμου.
Τώ 1873, διευθύνοντος τού κυρίου Χοήστου Πα- 

παδοπούλου2 τήν έν Χάλκη Εμπορικήν Σχολήν, τή 
πεφωτισμένη δε προστασία τού πολλαχώς τήν σχο
λήν ταύτην εύεργετήσαντος κυρίου Δ. Ν. Ταμβάκου, 
πρώτην φοράν ελληνιστί έξεδοθησαν έν Χάλκη διά 
τής λιθογραφίας τής είρημένης σχολής πίνακες προο
πτικής (perspective) ή σκιαγραφίας κατά Πλάτωνα.

Μέχρι τής έποχής έκείνης ή Ιχνογραφία έδιδά- 
σκετο είς τάς έν Τουρκία σχολάς έπί τή βάσει συ
στήματος άγονου1, δηλαδή διά τής τετριμμένης έ
κείνης μεθόδου τής αντιγραφής τών λιθογραφημένων 
υποδειγμάτων άνευ ούδενός κανόνος, ούδεμιάς έπε- 
ξηγ'/ΐσεως περί τού παρασχ7ΐ[Λατισ(Λθύ δν φαίνονται 
πάσχον-ία τά αντικείμενα συνεπείκ τής διαφόρου ά- 
ποστάσεως, τής θέσεως έν ή κεΐνται, άναφορικώς 
σςρος τον θεατήν, ή τού θεατού πρός αύτά, τού ατμο
σφαιρικού αερος, τού φωτός, καί άλλων αιτιών, ών 
τήν διδασκαλίαν περιέχει ή γραμματική τής ’Ιχνο
γραφίας, ή Προοπτική, άνευ τής οποίας μάτην ό δυ
στυχής άντιγραφεύς τών λιθογραφιών έπί έτη δλα 
άντέγραψεν έν ταίς σχολαΐς, νομίζων εαυτόν τέλειος 
ούτως είπεϊν, ίχνογράφον. Τήν ’Ιχνογραφίαν πολλοί 
όπολαμβάνουσιν ώς μάθημα πρός τέρψιν μάλλον συμ- 
βάλλον καί στολισμόν, ή πρός χρήσιν τού τελείαν 
λαμβάνοντος ανατροφήν νέου, τού συρμού καί αύτό, 
ώς τό κλειδοκύμβαλον, ό χορός, τό τετράχορδον, 
κτλ. Άγνοούσιν δτι αύτη είναι ή γλώσσα, ήν τά σχή
ματα λαλούσιν εις τον οφθαλμόν, ή δίδουσα εύχερέ- 
στερον νά έννοήση τις ποια τις είναι ή άποψις τής 
δεινός πόλεως, τού δεινός τοπίου (paysage), τού 
δεινός αντικειμένου, γλώσσα χρήσιμος είς πάντα βιο- 
μήχανον, έπιστήμονα, έμπορον κτλ.

Είδον μαθητάς σπουδαίαν λαβόντας ανατροφήν, 
γινώσκοντας δε τήν ’Ιχνογραφίαν (τήν αντιγραφήν 
δηλονότι τών λιθογραφιών, ώς προείρηται), μή είδό- 
τας δμως πώς έν άπλούν κιβώτιον παρίσταται όπτι- 
κώς, πώς ζωγραφίζεται έν δωμάτιον, αία οικία, ώς 
φαίνονται ταύτα έζωγραφημένα είς τό εσωτερικόν 
κάτοπτρον τού οφθαλμού, τούτο δέ διότι δέν έδι- 
δάχθησαν τούς κανόνας τής Προοπτικής, θεωρουμέ- 
νης δικαίως βάσεως στερεάς, έφ’ ής στηρίζεται ή δλη 
ζωγραφική.

Τό τετριμμένον τούτο σύστημα έξωστράκισαν ήδη 
αί πεφωτισμέναι σχολαί τού Βελγίου, τής 'Ελβετίας 
καί τής Γερμανίας, διά πολλής δέ εύγλωττίας προς- 
παθών νά έξοστρακίση δ σπουδαίος καί σοφός γάλ
λος L. d’Henriet εκ τής Γαλλίας, λέγει έν τώ προ- 
λόγω τού συγγράμματος αύτού Cours Rationnel 
de dessin a I'usage des (kales elementaires τά 
έξης :

«... Ούτω δέ τί προκύπτει; Μετά μακράν σειράν 
σπουδής ό μαθητής απέκτησε μ.όνον σχετικήν τινα 
εζιν δουλικών απομιμήσεων· αφού δ’άντέγραψεν ύπο- 
δείγματα σχετικώς δύσκολα, πολλάκις δέ αρκούντως 
περίπλοκα, είναι μ’δλα ταύτα ανίκανος άφ’ εαυτού νά 
ιχνογράφηση τό άπλούστερον άντικείμενον. Εναντίον 
τοιούτου σφαλερού συστήματος νοήμονες διδάσκαλοι 
προσεπάθησαν νά άντενεργήσωσιν έννοήσαντες δτιδέον, 
άνευ άναβολής, νά σπεύσωμεν ΐνα έξισωθώμεν ποός 
τάς σχολάς τού Βελγίου, τής ’Ελβετίας καί τής Γερ
μανίας. Αί βιομηχανικά! σχολαί πρώ'ται ήσθάνθησαν 
τήν άνάγκην θεωρητικής διδασκαλίας, τά δέ άποτε-

1 Οφείλεται πολύς έπαινος τφ φιλοπόνφ καλλιτέχνη 
καί φίλφ κυρίφ Όρφανουδάκη οστις έπιτυχώς ήοη διδά
σκει επι τοΰ νέου συστήματος τήν ’Ιχνογραφίαν. 

λέσματα αύτής έφάνησαν ταχέως έπαισθητά καί αί 
σχολαί τών τεχνών καί έπιτηδευμάτων εγένοντο φυ- 
τώριον επιτηδείων μ.έν ίχνογράφων, ειδικών δμως εις 
τήν μηχανικήν άργότερον αί σχολαί τών τεχνών έδο- 
σαν περισσοτέραν ώθησιν είς τήν τής θεωρητικής ιχνο
γραφίας εύρυτέραν εφαρμογήν. Εξαίρετοι διδάσκαλοι 
καί καλαί μ.έθοδοι περιόρισαν τό παλαιόν σύστημα 
τής διδασκαλίας αύτής άποκαταστήσαντες τήν ιχνο
γραφίαν άληθή γραφήν τού έργοστασίου. Άλλ.’ δμως 
έν ταϊς προκαταρκτικαϊς σχολαΐς, καί πολλαϊς τής 
μέσης παιδεύσεως, τό σύστημα τούτο τής άντι- 
γραφής έπικρατεϊ έτι, ή δέ διδασκαλία περιορίζε
ται είς δουλικήν άπομίμησιν, καθ’ ήν ό μαθητής 
περί ενός μόνου φροντίζει, της μο.1υ6άογραρρίας , ήτοι 
τής μηχανικής άντιγραφής μέχρι καί αύτών τών 
σφαλμάτων τού ύποδείγματος. Τούτο δε διότι ου- 4 
δεμία έπεξήγησις είς τόν μαθητήν εδόθη περί τού 
τρόπου καθ’ δν γίνεται ή οπτική άπεικόνισις εις το 
βάθος τού οφθαλμού, περί τού φαινομενικού παρα
σχηματισμού, δστις είναι κατ’ άνάγκην ή συνέπεια 
αύτής, περί τής διοπτικής, τέλος, άνευ τής όποιας 
είναι δλως άδύνατον νά ίχνογραφήσωμεν έπακριβώς 
τό άπλούστερον έν χρήσει άντικείμενον»1.

Έπί τή βάσει τοΰ σπουδαίου τούτου συγγράμμα
τος ή ποοοπτική διδάσκεται διά μεθόδου απλής άμα 
καί εύκολωτάτης, περιορίσαντος τού συγγραφέως τους 
κανόνας αύτής ούτως, ώστε ό μαθητής εκ τών α- 
πλουστέρων μεταβαίνει είς τά δυσκολότερα, βαθμι-

4 . . . . Aussi qu’arrive t it ? C’est qu’a la suite 
d'une etude assez longue. Γόΐένβ n’a acquis qu’une 
certaine habitude des imitations serviles. et qu’a- 
pes avoir reproduit des modeles relativement diflici - 
les et souvent fort compliques, it est incapable de 
dessiner par lui meme 1’objet le plus simple.

Tel est ]e defaut, contre lequel se sont efiorces 
de reagir des professeurs intelligents. qui ont com 
pris qu'il n’avait pas de temps a perdre pour nous 
mettre seulement au niveau des ecoles de Belgique, 
de Suisse et d’Allemagne. Les ecoles industrielles ont 
senti, les premiSres. la necessite d’un enseigne- 
ment raisonne. les resulfats ne se sont pas fait at
tendee et les ecoles d’arts et metiers sont devenues 
une pepiniaire de dessinateurs habiles, mais spe 
ciaux a la mecaniqne.

Plus tard, les ecoles professionnelles ont etendu 
le dessin raisonne a un plus grand nombre d’appli 
cations ■ d’excellents professeurs. quelques bonnes 
methodes ont elimine la routine et fait du dessin la 
veritable dcriture de I’atelier.

Mais dans les ecoles elementaires, et meme dans 
beaucoup d'ecoles secondaires. la routine predo 
mine encore, et I’enseignemcnt se reduit a une 
copie servile, oil 1’eleve ne se preoccupe que d’une 
chose ; exercer le coup de crayon c’est a dire co
pier machinalement, jusqu’aux fautes meme du 
modele.

Et comment en pourrait il etre autrement. puisque 
aucune explication n’est donne a 1’eleve sur la ma- 
niere dont se forme I'impression visuelle, sur les 
deformations apparentes qui en sont la consequence 
necessaire, sur la perspective enfin sans laquelle 
il est materiellement impossible de dessiner exacte· 
jnent le moindre objet usuel ? 

αίως δέ άφικνεϊται είς σημεϊον τοιούτον, ώστε νά δύ
ναται νά άντιγράφη τά τε άντικείμενα τής φύσεως 
καί τής τέχνης, οία παρίστανται πρό τού οφθαλμού 
αύτοϋ διά τών προοπτικών παρασχηματισμών (de
formations perspectives). Τά άντικείμενα παρασχη
ματίζονται τοιουτοτρόπως ώστε έν τετράγωνον φαί
νεται είς τήν δρασιν ότέ μέν τοιούτον, ότέ δέ τρα- 
πέζιον, ότέ δέ ρόμβος. Ό /.ύχλος ότέ φαίνεται τοι
ούτος, ότέ μ.ετατρέπεται είς έλλειψιν συνεπεία τής Θέ
σεως αύτού άναφορικώς πρός τόν θεατήν ή τού θεα
τού πρός αύτόν. Καθ’ έκκστην ήμέριζν, εις πάσαν 
στιγμήν, έν τή έξοχή, έν τή όδώ, εν τώ δωματίω 
τά φαινόμενα ταύτα τού παρασχηματισμού προσβάλ- 
λουσι τήν δρασιν ήμών, ζώμεν έν τώ μέσω αυτών, 
άλλ’ ή έξις άμβλύνει τό πνεΰμα τής παοατηρήσεως, 
βλέπομεν τόν παρασχηματισμόν τούτον, άλλά δεν 
ζητούμεν τόν λόγον αύτού, δέν γινώσκομεν διά τί ή 
όοιζοντίως έν τώ δωυ.ατίω κείμενη πρό τού οφθαλ
μού γραμμή μένει τοιαύτη, όταν δέ πλαγίως ίδωμεν 
αύτήν χάνει τήν οριζόντιον διεύθυνσιν ήν έχει, γενο- 
μένη γραμμή κεκλιμένη έπί γραυ.μής καλουμένης προ- 
οπτικώς τού όρίζολ'τος. Δέν γινώσκομεν ποϊον καλεί
ται οημεΐοκ οράσεων, ποϊον άκοστάσεως, ποϊον ση- 
μ,εί&τ τυχαϊΟΓ, γραρρη τοΰ ορίζοντας, γραμ
μή τής γής κτλ. άτινα περιέχει ή γραμμική προο
πτική, έφεύρεσις ούσα τών προγόνων ήμών. Οί 
Αθηναίοι, παριστανομένων τών τραγωδιών τού Αι
σχύλου, έθαύμασαν έν τώ θεάτρω πλαστήν αρχιτε
κτονικήν ζωγραφηθεϊσαν ύπό τού Άγαθάρχου, ζωγρά
φου έκ τών σπουδαιότερων τής έποχής εκείνης, δια- 
νοίξαντος δέ τήν οδόν τής τέχνης διά τών παρατη
ρήσεων τών οπτικών μετασχηματισμών τών αντι
κειμένων.

Ό Charles Blanc έν τώ συγγράμματι αύτού 
Grammaire des Arts du Dessin λέγει:

«ΊΙ ζωγραφική παριστώσα έπί έπιφανείας επιπέδου 
βάθη πλαστά, δίδουσα δέ είς αύτά τήν αύτήν φαι
νομενικήν παράστασιν, ήν ήθελον έχει εν τή φύσει, 
δέον νά έχγΐ έξ άπαντος βοηθόν τήν προοπτικήν, 
ούσαν ακριβώς έπιστήμην τών γραμμών καί τών φαι
νομενικών χρωμάτων. Καθ’ δν τρόπον ο οφθαλμός 
ήμών είναι έσχηματισμένος, τό τε ύψος καί ό όγκος 
δλων τών άντικειμένων σμικρύνονται κατ’ άναλογίαν 
τής άποστάσεως, άφ’ ής βλεπει αυτα, απασαι δε αι 
ποός τήν οπτικήν ακτίνα παράλληλοι γραμμαί, φαί
νονται συμπίπτουσαι πρός τό σημεϊον τού όρίζοντος 
έα,’ ού διευθύνονται τά βλέμματα ήμών αί μ.έν άνα- 
β'αίνουσιν, αί δέ καταβαίνουσιν, άπασαι δέ συνενούν- 
ται πρός τό σημ.εΐον έκείνο, δπερ είναι εις το ύψος 
τού οφθαλμού ήμών, καλείται δέ σημεϊον όρτ.σεως»1.

1 La peinture devant creuser des profondeurs 
fictives sur une surface plane, et donner a ces pro
fondeurs la meme apparence qu’elles auraient dans 
la nature, le dessin ne saurait se passer de la per
spective, qui est justement la science des lignes et 
des couleurs apparentes.

Suivant la manibre dont notre oeil est conforme, 
la hauteur et le volume de tous les objets dimi- 
nuent en proportion de la distance ou il les voit, et
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Έκ τών λόγων τοϋ σπουδαίου Γαλάτου έξάγεται 
δτι άνευ τής διδασκαλίας τοΰ μαθήματος τής Σκια
γραφίας ή Προοπτικής δέν ύφίσταται έντελής σειρά 
μ,αθημάτων Ιχνογραφίας σκοπόν έχούσης την άπει- 
κο'νισιν τών άντικειμ.ένων. ’Εννοείται οίκοθεν ότι μα
θητής άντιγράψας χιλιάδας ύποδειγμάτων λιθογρα
φικών, οίιβλέπομεν συνήθως έν ταϊς έζετάσεσι τών 
σχολών, είναι πάντοτε ανίκανος πρός παράστασιν ά-
πλοΰ άντικειμένου, οίον φαίνεται είς τήν όρασιν.

Πολλοί ίχνογράφοι, καί τινες μάλιστα περιώνυμοι, 
ύπε'πεσαν εις παράλογα σφάλματα διότι ήθέλησαν 
όλίγην νά δώσωσι προσοχήν είς τήν προοπτικήν. Ό 
Τενώ έν ειδική πραγματεία περί αύτής λε'γει δτι, ό 
Δελακροά, έν περιφήμω εϊκόνι Ό θάτατος τοΰ Σαρ- 
δαταπτ-Ιου , καθώς καί ό Δεκάμ έν άζιολο'γω έ'ργω, - -  I - -,-1 .
αύτοΰ Ό Ίωσηφ πω.Ιηθεις παρα των ά^ε.Ι^ωτ τον 
ύπε'πεσαν είς σφάλματα άτινα σήμερον δέν έπιτρέ- 
πονται είς καλλιτε'χνας, διότι όλίγοις δε'δοται τό 
χάρισμα τοϋ κάλυπτειν, ώς οί άνωτε'ρω άναφερόμενοι 
έξοχοι καλλιτε'χναι, παρόμοια γραμματικά λάθη.

Έλπίσωμεν, φίλτατέ μοι συντάκτα, δτι καί παρ’ 
ήμίν άνδρες επόμενοι τώ παραδείγματι τών σοφών 
τής Γαλλίας άνδρών θέλουσι συντελέσει διά λόγου τε 
καί έργου είς τήν ανατροπήν τοϋ έπικρατοϋντος άγο
νου καί δουλικοϋ τρόπου τής διδασκαλίας τής Ιχνο
γραφίας ώς άδίκως κατασπαταλώντας χρόνον πο
λύτιμον άνευ διανοητικής ώφελείας άνυψούσης τήν 
φαντασίαν είς άπομίμησιν αύτής τής φύσεως έξ ής 
καί μόνης έμπνεόμενοι οί έξοχοι καλλιτε'χναι είργά- 
σθησαν τά άθάνατα αύτών άριστουργήματα τά άπα- 
θανατίσαντα αύτούς τε καί τάς εαυτών πατρίδας.

Έν XxAxp τγ 25 Μχρτίου 1883.

Ξενοφών Μογε.

Ο 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΕΒΡΑΡΔΟΣ. 

(Διήγημα) J

Καί θαλάσσιαι έκδρομαί καί περίπατοι έν άμάξη, 
καί αλιεία έν ποταμίοις καί ίξοθηρία έν δρυμοϊς, πάν
τα δι’ αύτής έγίνοντο καί ούδέν άνευ έμοΰ. Θύρα τις 
τοϋ παραδείσου ήγεν είς λίμνην, ένθα άλιεύουσιν. Έ- 
κεϊσε πολλάκις έπορευόμεθα τό δειλινόν, έν εύδίαις 
ήμέραις. Έγώ μέν συνεκο'μιζον τάς γραφίδας μου, έ
κεΐναι δέ τά εαυτών έργα καί διελεγόμεθα συνεργαζό- 
μενοι. Τοϋ καιροϋ ό’ντος τοικυμιώδους, έζωγράφουν κο
σμήματα τέχνης, προςόψεις δήλον δτι καί άλλα- τά 
δ’ έργα ταΰτα πάλιν ή άξιάγαστος Μάρθα έχορήγει 
μοι, έν ταϊς όμβρίμοις ήμέραις. Τόσον ή φιλία αύτής 
ήτο όζύνους καί έπινοητική, σκοπούσα πάντοτε νά 

μ.’ έλκύη καί νά με συγκρατή! Ουτω πολλάκις έβλε- 
πον τήν Θηρεσίαν, καί οσάκις έβλεπον αύτήν, έγίνετο 
μοι φιλτέρα. Τό ποιητικόν καί θελζίνουν έκεϊνο δν λα
τρείαν άπένειμε πρός τό καθήκον, θαυμάζον έν έκστά- 
σει τήν καλλονήν τής έαυτοΰ μητρός. Ή Θηρεσία 
μάλλον έσεμνύνετο, μάλλον ήγάλλετο έπί τή καλλο
νή τής μητρός αύτής. ή πάσα άλλη νεάνις έπί τή έαυ- 
τής. Ήγωνίζετο πάντα ποιούσα, ϊνα μή κόπια ή μή
τηρ αύτής, ώς εί ήτο θεά, καί ή κυρία Λαβαρέν ή- 
σμένιζε θαυμαζομένη. ΉΘηρεσία διώκει τά τοΰ οίκου, 
άθορύβως πάντοτε καί πάσιν άρέσκουσα, καίτοι ά
γρυπνος ήτο καί δραστήρια. Άλλ’ αί οίκιακαί μ.ε'ριμναι 
ούτε τήν ψυχήν αύτής είχον ταπεινώσει, ούτε τήν 
νεότητα αύτής είχον άπομαράνει. Προώρως είχε κα- 
ταστή είδήμων τών τοΰ βίου, άλλά δέν είχεν άπολέ- 
σει τινά τών χαρίτων αύτής, ούδέ τήν φυσικήν αύτής 
διαπρέπειαν. Ήτο μέν όλιγώτερον φαιδρά τής Μάρ
θας, είχεν δμως τήν ψυχικήν έκείνην ίλαρότητα, ήτις 
ελέγχει φύσιν άγαθήν. Τίτο μετριοπαθής καί άπλή 
τά ήθη. Ήγάπα τούς άγρούς, έν οίς παιδιόθεν έτρά- 
φη καί δέν έπεθύμει νά καταλίπη αύτούς. Άλλά δέν 
ήσμένιζε μόνον ποιητικός αύτούς θεωμένη, άλλά καί 
έφίλει τά έν αύτοΐς έργα. Έν τέλει, τήν σύντροφον, 
περί ής πρό μικρού μοι είπες, είχον εύρεϊ, εύρών τήν 
θηρεσίαν. Αύτή θά έγίνετο τό γλυκερόν φώς τής έ- 
μής εστίας ! Ήγαπώμεθα σιωπηλώς καί αί καρδίαι 
ήμών ούδέν είχον νάνακοινώσωσιν άλλήλαις. Ούτε δο
κών έχρήζομεν, ούτε ύποσχε'σεων, έτι δέ νΰν νομίζω 
οτι ε’ίχομεν μνηστευθή !

Ό Νοέαβριος έχώρισεν ήμάς καί διεσκόρπισεν. Ή 
μέν κυρία Λαβαρέν ύπέστρεψεν είς τήν πόλιν, ή δέ 
Μάρθα πρός τούς οικείους. Καί άν έτι μέλλης νά με 
οίκτείρης, άνάγκη δμως νά. μάθης όποια τις καί όπο- 
ση ήτο ή άγνή ειλικρίνεια καί τά όνειρά μου. Βλέπων 
καθ’ έκάστην τήν θηρεσίαν, χαίρων δτι διέτριβον παρ’ 
αύτή καί εύτυχών τοσούτον, έκυμαινόμην μεταςύ έλ
πίδος καί ονείρων. Άλλ* 1 δτε άνεχώρησε, τότε καθώρι- 
σα κατά νοϋν όποΐά τινα έσκόπουν. Ούδέν διεώρων 
κώλυμ.α, ούδ’ έφρόνουν δτι ήδύνατο νά έπέλθη. Περί 
ούδενός άμ,φε'βαλλον, έπίστευον δέ μόνον. Τήν εύτυχίαν 
ένόμιζον ώς ξένον, πρός ον όυφειλον νά έμπιστευθώ. 
"Οθεν καθ’ δλον τόν χειμώνα παρεσκεύασα τόν οί
κον μου πρός ύποδοχήν τοΰ ξένου τούτου. Ή έπαυλις 
διετέλει ούσα οϊα μοί κατελείφθη ύπό τοΰ πατρός. Έ- 
κάλλυνα καί έξωράισα αύτήν, κατά τούς πόθους τής 
φιλτάτης μου, άλλά καί μετά πλείονος έπιτηδεύσεως, 
ή όσην εκείνη θά έπεθύμει ίσως. Έκτιζον φωλεάν καί 
ένέπλεκον τόν χνούν καί τό βρύον. Σήμερον πρωίας 
σέ είδον μειδιώντα πρό τινων κομψών πραγμάτων, 
άπερ βεβαίως δέν ήλπιζες δτι θά ϊδης ύπό στέγην 
νέου, καλλιεργούντος τάς γαίας αύτοΰ. Ώ φίλε μου ! 
Έν εκείνη τή ώρα ήσο έν τοϊς δώμασι τής γυναι- 
κός μου ! Τής γυναικός μου, ήν έβλεπον ήδη, κατέ- 
χουσαν τό μικρόν αύτής βασίλειον. Πόσον έρωτα, 
πόσον σέβας καί πόσας μέριμνας είχον ύπέρ τής νεα- 
ράς έκείνης άνάσσης ! Έφανταζόμην δτι έν Ώβιέ έώρ— 
ταζον ήδη τήν γέννησιν τοΰ πρωτοτόκου, δτι ξανθαί 
κεφαλαΐ έτρεχον έν τω περιβολω, ή έπαιζον έν τή 

toutes les lignes parailMes au rayon visuel semblent 
converger vers le point de 1’horizon sur [lequel se 
dirigent nos regards. Les unes s’abaissent, les au- 
tres s’e!6vent et toutes vont se reunir a ce point, 
qui est a la hauteur de notre oeil et qui se nomine 
le point de vue.

1 Ίδε τεϋχος ΛΑ'.

λάμψει τής εστίας. Όποιον έαρ ό χειμών έκείνος ! 
Πάντα ήδον έν τή έμή καρδία. Μεταβαλών τό οίκη
μα, διεσκεύασα καί τόν κήπον, έφύτευσα λόχμας, 
άνήγειρα φυτοκομεία. Συγχρόνως έλογιζομην καί τήν 
περιουσίαν μου καί έκανόνιζον τάς δαπάνας μου. Έ- 
γενόμην άρχιτέκτων, κηπουρός, οικονομολόγος. Άλ
λά μάτην έγραφαν καί ισοζύγιζαν άριθμούς· πολύ 
άπεΐχον τοϋ πλούτου. Καί δμως ή μέτρια περιουσία 
μου ήδύνατο νά πορίζη άνεσιν, έφρόνουν δέ μάλιστα 
δτι ήδυνάμην νά παράσχω τή κυρία Λαβαρέν άνετώ- 
τερον καί ποικιλότερου βίον τοϋ έν Γράνζ ύπ’ αύτής 
διανομένου. Καί όντως αί πεποιθήσεις μου έκεΐναι 
δέν είχον τι τό παράλογον. Λήγοντας τοϋ Μαρτίου, 
πάντα ήσαν έτοιμα πάντα τετελεσμένα. Είς τήν πό
λιν σπανίως είχον καταβή, δίς ή τρεις τό πολύ. Εί
χον ίδεϊ τήν Θηρεσίαν καί ε’ίχομεν άγαπηθή ύπό τόν 
ούρανόν λειμώνων καί πεδίων, πάσα δ’ εύτυχία θέλει 
νά μείνη δπου έγεννήθη. Ούτως άνέμενον τήν έπά- 
νοδον αύτής, ίνα αιτήσω αύτήν παρά τής μητρός. 
Μία έτι έβδομάς έλείπετο. ϊνα ίδω αύτήν, δτε έλα- 
βον έπιστολήν τής κυρίας Λαβαρέν, άγγελλούσης μοι 
δτι σύν τή θυγατρί άπήρχοντο είς Παρισίους καί δτι 
έμελλε νά με ϊδη έν Γράνζ θέρους άρχομένου.

Τήν άποοςδόκητον ταύτην άπέλευσιν ούδόλως μέν 
προςεδόκων, άλλά δέν διετάραξε καί τήν βεβαιότη
τά μου. Έγίνωσκον δτι οί έν Παρισίοις συγγενείς τής 
Θηρεσίας άπό πολλοΰ έπο’θουν νά ίδωσιν αύτήν, καί 
διά τοΰτο ή τής μητρός άπόφασις ούόόλως μέ έςέ- 
πληξεν. Άφήκα άνευ άδημονίας νά παρέλθη τό έαρ· 
άλλ’ δτε, άμα τώ θέρει, παρήλθεν ή προθεσμία τής 
κυρίας Λαβαρέν· δτε αί ήμέραι, δτε αί έβδομάόες 
έπήρχοντο καί δέν ήρχοντο έκεΐναι, μέ κατέλαβε με
γάλη ταραχή. Τί άρά γε συνέβαινε; Μήπως ήσθε'νει 
ή Θηρεσία ; Διατί δέν έπανήρχετο ; Σπεύσας έζή- 
τησα πληροφορίας έν τώ οίκω αύτών, άλλ’ ούδέ εί- 
δησιν είχον. Τότε άπεφάσισα νά έρωτήσω τήν δε
σποινίδα Σαμλιέ. Έξ απαλών ονύχων ορφανή έγκα- 
ταλειφθεϊσα, συνέζη μετά γηραιών συγγενών, έκθρε- 
ψάντων αύτήν κκί τήν κληρονομιάν αύτής διαφυλα- 
ξάντων. ΤΙ κληρονομιά έκείνη ήτο μεγάλη, ή δέ γή 
Σαμλιέ άνήκε τή κόρη. Έ.δέξατό με ούχί μέν ψυχρώς, 
ένοσω δμως αύτόθι παρέμενον, διεΐδον έν αύτή στε
νοχώριαν τινά καί βίαν. Ένόμισα δτι τά όμματα 
αύτής άπέφευγον τό έμόν βλέμμα, οσάκις δ’ έπ’ έμοΰ 
ποοςηλοϋντο, είχον έμφασιν δλως έμοί άσυνήθη. 
Άλλ’ έπειδή δέν ήμεθα μόνοι, ή συνομιλία ήμών περι- 
ωρίσθη έν έρωτήσεσι καί άποκρίσεσι περί δλως κοινών 
καί συνήθων. Έμαθον λοιπόν δτι ή κυρία Λαβαρέν 
σύν τή θυγατρί αύτής είχον κάλλιστα, δέν ήτο δέ 
πιθανόν δτι ή άπουσία αύτών έμελλε νά παραταθή 
έπί πολύν χρόνον. Έξ άπαντος έμελλον νά έπανέλ- 
θωσι μετ’ ολίγον, έλεγον οί περί τήν δεσποινίδα 
Σαμλιέ, άλλ’ ούόέ λέξιν προςέθηκαν περί τής ήμετέ- 
ρας φιλίας, ούδέ ύπαινιγμόν περί τής προςεχοΰς ή- 
μ.ών επί τό αύτό συνενοίσεως. Ένί λόγφ άπήλθον 
δλως μέν ήσυχος έπί τή ύγιεία τής θηρεσίας, άλλά 
πολλώ μάλλον άμ.ηχανών ή δτε είςήλθον είς τής 
Μάρθας. Διήλθον έτι εβδομάδας τινας έν καρδιο- 

βόρω στενοχώρια. Ό άλλοτε ήδέως καί άδιαταρά- 
κτως πληρών τήν ζωήν μου έρως βαθμηδόν μετε- 
βάλλετο είς άγριον πάθος. Ώ, δύστηνος έγώ ! Ή εύ
τυχία ήτο πρόχειρος τότε· διατί άφήκα αύτήν νά 
φύγη ; Διατί δέν έδραξάμην αύτής άμέσως ; Πολ
λάκις ή πρόγνωσις τής τύχης μου μ.’ έπίεζεν ώς έφι- 
άλτης, καί ότέ αέν έγέλων έπί τώ έυ.ώ φόβω, πλει- 
στάκις δέ ύπέκυπτον αύτώ άγογγύστως. Νΰν έπλα- 
νώμην περί τήν Γράνζ καί έν τή αίγλη τοϋ όύοντος 
ήλιου, έθεώρουν τόν έρημον πυλώνα, τήν στυγνήν 
πρόςοψιν, τά καθειμένα παραπετάσματα καί έπανέ- 
στρεφον ο’ίκαδε, τηκόμενος ύπό θλίψεως.

Μια τών ήμερών, πρωίας έτι ούσης, ήλθεν είς τό 
έργοστάσιόν μου ό τής κυρίας Λαβαρέν κηπουρός. Μοί 
άνή-ι'γέιλεν δτι ή κυρία αύτοΰ είχεν έπανακκμψει τή 
προτεραία εσπέρα καί δτι αύθημερόν με άνέμενεν. 
Είόε'ς ποτέ τοϋ ούρανοΰ τά νέφη, έν άκαρεΐ σαρού- 
μενα ύπό πνοής άνε'μ.ου ; Τοιοϋτό τι έπαθον κάγώ. 
Παν δ τι ώνειροπόλησα, παν έν τώ έγκεφάλω μου 
γεννηθέν τερατώδες φάσμα, ύπό τοϋ τής προςδοκίας 
πυρετοϋ, διά μιας έξέλιπε καί πρό τής άληθείας τών 
πραγμάτων ήσύχως έμειδίων. ΊΙ Θηρεσία μοί άπεδί- 
δετο ! Ή ύπό τής κυρίας Λαβαρέν έσπευσμένη πρός- 
κλησίς μ.ου ίκανώς έμαρτύρει δτι τά προς μ.ε συναι
σθήματα αύτών πιστά έτι διετέλουν όντα. Άνεπό- 
λουν τότε πώς διετέθην, δτε έπεσκεψάμην τό Σαμλιέ, 
αύτός δ’ έμαυτόν ήλεγχον διότι έτόλμησα νά διατεθώ 
ούτω. Καί δμ.ως έυιαθον έξ ών έπαθον δτι δεν είνε 
ίδιον φρονήσεως τό άναβάλλειν τήν τής εύτυχίας 
άπόλαυσιν, τοΰτο δέ τό μάθημα έχων κατά νοϋν, 
άπήλθον είς τό ένδιαίτημ.α τής κυρίας Λαβαρέν.

Πόσον ήτο λαμπρά ή πρωία έκείνη ! Πόσον ο ού
ρανός ήτο διαυγής καί αίθριος ! Πόσον ό άήρ δροσε
ρός καί ήδύς ! Ότέ μέν έσπευδον, ότέ δ’ έβράδυνον, 
ϊν’ άπολαύω άνέτως τής τήν ψυχήν μου πϋ,ηρούσης 
εύφροσύνης. Μόνον εύτυχή καί μειδιώντα πρόςωπα 
έβλεπον καθ’ οδόν, μόνον γλυκείς λόγους ήκουον.

Οί περίβολοί μοι έπεμπον ήόιστα μΰρα, τά πτη
νά φαιδρά κελαδήματα, αί αύραι άπαλάς πνοάς· έν 
μέσω όέ τής γοητείας έκείνης ήσθανόμην τόν έρωτά 
μου σοβαρώτερον καί βαθύτερον ή άλλοτε' ποτέ, δτε 
ούδέν είχε πάθει. Έάν ταραχή τις ή δισταγμός είςέ
τι άπελείπετό μοι, ή είς Γράνζ άφιξίς μου έμελλε νά 
διασκέδαση αύτόν. Έν τώ ούδώ τοϋ οίκου έκείνου 
έτυχον τής αύτής καί τό προ'σθεν όεξιώσεως. Οί ύ- 
πηρέται πρόθυμοί με έκύκλωσαν, οί κύνες έλειχον τάς 
χεϊράςμου. Πάντα άνεγνώριζον, άνέπνεον δέ ένηδόνως 
μεθυστικάς εύοσυ,ίας, άς μο'νον αύτοΰ είχον άναπνεύ- 
σει. Τό πρόθυρον όλάνοικτον έφαίνετο λέγον μοι·

— «Είςελθε, σέ περιμένουσι !»
Άναβάς τότε τάς βαθμίδας τοϋ πυλώνας, καί 

μή άναμείνας νάνανγείλωσι τήν έλευσίν μου, είςέδυν 
είς τήν αίθουσαν.

ΤΙ κυρία Λαβαρέν ήτο μόνη, καί στρέψασα τήν 
κεφαλήν πρός τόν κρότον τών βημάτων μου, άνέστη 
μεθ’ ορμής καί έχώρησε προς με, τείνουσά μοι τάς 
χεϊρας. Ένομιζον δτι έμελλε νά αοι προςενέγκη δ τι 
έμελλον νά ζητήσω παρ’ αύτής.
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— «Έλθέ, έλθέ ! έφώνησε περιπαθώς. Σοι άναγ
γέλλω μεγάλα πράγματα καί θέλω σύ πρώτος νά 
μ.άθγς αύτά. Το'σον μοί είνε γνωστή ή ποός ήμάς α
γάπη σου, καί το'σον διαφερο'ντως περί ημών διαλο
γίζεσαι».

Καί ώς εί, παίζουσα πυροβόλον δπλον, έκένου 
αυτό κατά μέσον μου στήθος, άποτο'μως μοί άνήγ- 
γειλε τόν προςεχη γάμον της θυγατρός αύτής, Γά
μον άνέλπιστον καί πρόσοδον τριακοσίων χιλιάδων 
λιρών ! Λαμπρόν μέγαρον έν Παρισίοις, λαμπρόν μέ- 
γάρον παρά τόν Λείγηρα ! Ήγεαονικόν βίον έν τε ά
γροϊς καί έν τή πο'λει, πρός δέ καί εορτάς του ε.-rc· 
νίψου κόσμου καί γαμβρόν γερουσιαστήν ! ’Απήγ
γειλε δέ ταύτα άλλεπαλλήλως, πυρετωδώς καί πα- 
ραφόρως, μηδόλως έαυτής κρατούσα ! Ίστάμην έρει- 
δόμενος έπί τίνος σκεύους καί τούς κροτάοους μου 
κατέκλυζεν ίδρώς. Βεβαίως ή δψις μου είχε τού θα
νάτου τό χρώμα.

— «’Αλλά κάθισον», μοί είπε.
Καί μή προςέχουσα είς τό θάμβος μου, μή έκ- 

πλησσομένη έπί τή σιωπή μου, ήρξατο μετά πικράς 
εύγλωττίας άφηγουμένη δσας θλίψεις είχεν ύποστή 
καί δσας ανίας έν μέσω τούτων τών αγρών. Πάσαν 
ταραχήν, πάσαν ματαιότητα καί πάσαν απληστίαν 
αύτής, ήν τέως μόνη αύτή έγίνωσκε· πάντα τά κρύ
φια έλκη δοξομανοΰς ψυχής, πνιγομένης έν άφανεϊ 
βίω, πάντα ταύτα έφανέρωσε καί έζέθηκε πρό τών 
έμών όμμάτων. Νύν έμελλε νάναγεννηθή ! Πάντα 
πρό αύτής ήνοίγοντο, ό κόσμος ήδη αύτή ανήκεν. 
Έπί μάλλον δέ ετι ένθουσιώσα, ζωηρώς διέγραφε τόν 
μέλλοντα αύτής βίον. Άλλά περί τής ηθικής αξίας 
τού γαμβρού, περί τής εύτυχίας, ήν ή ένωσις έκείνη 
έπηγγελλετο τή θυγατρί αύτής, περί τούτων πάντων 
έσίγα. Περί έαυτής μόνον έλάλει, αύτή καί μόνη πρω
ταγωνιστεί. Έγώ ήκουον καί έβλεπον δλως έζουθενη- 
μένος καί πάντα περί έμέ συνεταράσσοντο. Ούδέν έγί- 
νωσκεν, ούδέν ύπώπτευεν. Άχρι τούδε λοιπόν με είχεν 
ώς αφορμήν διαχύσεως, ώς άπλούν καλόν γείτονα. .

— «Είδη λοιπόν περί τίνος σκέπτεσαι ; ήρώτησεν 
έν τέλει. Διατί εΐςέτι όέν μοι συγχαίρεις ’ Τί περι
μένεις άκόμη ;»

— «Κυρία, άπεκρινάμην, περιμένω νά μοι εϊπης έάν 
τούτο τό '/^ρ^ izkcjpwv σε συνοικέσιον, χαραποιή 
άμα καί τήν δεσποινίδα Ααβαρέν».

—«Ώ, μήφοβού! άπεκρίνατο μειδιώσα. Κατ’άρ- 
χάς μέν ή Θηρεσία άντέστη, μή δυνηθεϊσα διά μιας 
νά οίκειωθή πρός ούτως αίφνίδιον μεταβολήν άλλ* 
δμως έν τέλει κατενόησεν ή φιλτάτη κόρη δτι ή εύ
τυχία αύτής όέν χωρίζεται άπό τής έμής».

Τότε πάντα μοί άπεκαλύφθησαν. ΊΙ Θηρεσία δέν 
ήτο έλευθέρα, ύπέκυψε δέ είς προςλιπαρήσεις καί έθυ- 
σίασεν έαυτήν χάριν τής μητρός. Έλυπήθην άμα καί 
ήγανάκτησα καί ήγνόουν τί μάλλον με κατετάρασ- 
σεν, ή ρήξις τών έλπίδων μου, ή ή άφελής καί τε
ρατώδης φιλαυτία τής προ έμού γυναικος.

— «Συγχαίρω σοι, κυρία είπον έ γείρομε νος, και πί- 
στευσον δτι ή έπελθούσά σοι εύτυχία μέ συγκινει πολ
λώ βαθύτερον ή δσον φαντάζεσαι».

Καί ταύτα είπών, έστράφην πρός τήν θύραν.
— «Καί πώς ’ άνεφώνησε. Δέν μένεις παρ’ ήμϊν 

σήμερον ; Τόσον πολύ σπεύδεις ; ΊΙ Θηρεσία καί ή 
Μάρθα είνε έν τή πο'λει καί μετ* ολίγον θά ελθωσι. 
Μεϊνον λοιπόν».

— αΠρός Θεού, κυρία, δέν δύναμαι, άπεκρινάμην, 
Ότε άμαθον τήν ένταύθα άφιξίν σου, ήτοιμαζόμην 
νάπέλθω είς περιήγηση», καθ’ ήν έπί πολύ θαπουσιά
σω. Σύγγνωθι δτι το'σον ταχέως άπέρχομαι».

Άλλά τοιαύτη χαρά κατεϊχεν αύτήν, ώςτε ούδέν 
εμάντευσεν. Ούτε τήν μεταβολήν τού προςώπου μου 
διεϊδεν, ούδέ τήν ώχρότητα τού μετώπου μου, ούτε 
τήν ταραχήν μου· άλλ’ ούδ’ ό ξηρός άποχαιρετισμός 
καί ή έσπευσμένη άναχώρησίς μου έξέπληξκν αύτήν 
περισσότερον.

— «Άλλ’δμως φρονώ, είπεν, δτι θά είσαι έδώ 
κατά τούς γάμους τής θυγατρός μου».

Έκλινα, μηδέν άντειπών, καί άπήλθον. Όποία 
έπάνοδος δι’ αύτών έκείνων τών οδών, δι’ ών πρό 
μικρού το'σον άκμαϊος, το'σον θαρραλέος, τόσον εύ
τυχής διήλθον ! Είς Ώβιέ με άπήγαγον, ούτως εί- 
πεϊν, ή οργή καί άπόγνωσις, πάσαι αί σκέψεις καί 
πάντα τά θορυβώδη συναισθήματα, άπερ διήγειρεν 
έν έμοί ή τών ονείρων μου απώλεια. Καί ήλενχον 
μέν έααυτόν, ώς μή δυνηθέντα νά ύπερασπίσω τήν 
έμήν- εύτυχίαν, ήγανάκτουν δέ καί παρωργιζόμην 
κατά τής έμής ανανδρίας. "Ηθελον νά επανέλθω είς 
Γράνζ, νά έπανίδω τήν κυρίαν Λαβαρέν, νά δηλώσω 
αύτή δτι ήγάπων τήν θυγατέρα αύτής, δτι άντηγα- 
πώμην, δτι δ Θεός μοι εδωκε δικαιώματα έπ’ αύτής 
καί δτι μόνον μετά τής ζωής μου ήδύναντο νά μοι 
τήν άποσπάσωσιν. Ότε δμως διέβην τήν θύραν μου, 
δτε είςήλθον αύθις είς τόν έμόν οίκον. . . . τήν μι- 
κοάν μου έπαυλιν, ήν είχον περικαλλύνει τόσον περι- 
παθώς, ήν ένόμιζον άνάκτορον καί ήπερ, αύτή έκεί
νη τή πρωία, ήτο χαρά καί πλούτος μου ! . . . Ό ! 
τότε πώς μοι έφάνης, μικρά μου έπαυλις ·, Δέν άνε- 
γνώριζον ήδη αύτήν. Πόσον άθλιά μοι έφαίνοντο 
πάντα ! Πόσον πτωχόν και απόκληρον ένόμισα έμαυ- 
τόν ! Όποία τύχης μεταβολή ! ! Πλανηθείς ώς σκιά 
άπο δωυ.κτίου είς δωμάτιον, είςήλθον είς τά τή φιλ- 
τάτγ Θηρεσία ώρισμένα δώματα. Τότε είδον αύτήν 
έν τοϊς έν Παρισίοις καί παρά τόν Λείγηρα μεγάροις 
καί ήρζάμην κλαίων καί κοπτο'μενος. ......

Τού Παύλου περατώσαντος τήν διήγησιν ταύτην, 
ό Έβράρδος είπε-

— Σέ οίκτείρω, οίκτείρω δέ πρό πάντων τήν δε
σποινίδα Λαβαρέν. Σύ μέν δέν έχεις ή τό άλγος σου· 
άλλ’ ή κόρη αύτη ! . . . . Αύτή μόνη είνε άξία θρή
νων ! Πότε τελείται ό γάμος ούτος ·,

— Ποοςεχώς Πάντες περί αύτού λέγουσι.
— Λοιπόν, φίλε μου, σέ παραλαμβάνω μετ* έμού. 

Δέν είσαι πρώτος τών έκεϊ πέραν εύρόντων ειρήνην 
καί ύγιείαν ψυχής. Είναι σκληρά ή δοκιμασία σου, 
άλλ? ούχί καί έκ τών άμαυρουσών τήν τύχην τού 
άνθρώπου. Τόν έρωτά σου ούδεις περιεφρόνησεν ή κυ
ρία Λαβαρέν ούδέν σοι ύπέσχετο, ούδέ έσπάραξε τήν 
καρδίαν σου έν έπιγνώσει. Τό τραύμά σου λοιπόν

στεϊσρών, ζατώρθου ένίοτε νά φαιδρόν/) αύτήν ολίγον. 
Τή ήρέρ? έζείνη ή ζυρία Λαβαρέν ήτο πολλφ ράλ- 
λον άζτινοβόλος ύπό χζρζς, ή τή προτεραιγ. 1ή 
πρωία είχε λάβει γράρρ", δι’ ού τό άνθος των γαρ- 
βρών ήγγελλεν ότι θά ήρχετο, ληγουσης της ε6δο- 
ράδος· ή ζυρία λοιπόν, ζαίτοι έπίστευεν οτι η λεία 
δέν ήδύνατο νά διαφυγή αύτήν, δέν έλυπεΐτο ορως 
διότι ήγγιζεν. ή ώρα, ήτις έ'ρελλε νά ζλε^σ·/) εν ζ.λω- 
βω πτηνόν τόσον πολύτιμον. Έν τή χαρά αύτής^ ε- 
^ένετο πάλν είκοσαέτις. ΊΙ Θηρεσία ήσθάνετο έαυ- 
τήν άρειβορένην έπί τή θυσία, βλέπουσα τήν ρητέ- 
ρα τόσον νεάζουσαν, τόσον θριαρβεύουσαν, τόσον ώ- 
ραίαν. Μόλις ή δύστηνος έτόλρα νά ρερψιροιρήση έν 
τώ βάθει τής καρδίας αύτής.

Άλλά τά κιβώτια καί αί κίστεις μόλις είχον πα- 
οαδώσει τινάς τών θησαυρών αύτών, οτε ηνεωχθη 
βραδέως ή θύρα του προδόμου καί έπεφάνη ή κεφα
λή τού κηπουρού.

JULES SANDEAU.
("Επεται συνέχεια).

ό χρόνος θά έπουλώστι αύτό. , 
Ερφύς φίλτατε ΠχΓΑε ! Παρασχευαζου zat

αύριον άναγωρούμεν. , 7
1__ Ούνι αύριον !, έφοίνησεν ο Πζϋλοζ. Δεν σοι ε -

-αν πάντα. Παοηλθον πεντεκαίόεχα τψ.έραι, αφ οτου 
είδον τήν ζυρίαν Λαβαρέν. ΏφειΗν νάπέάθο» ζαι ο- 
αως ψεινα. Ίίτο ζρεΐσσον τών δυναμών ρ.ουνζπο- 
ίε'σω τήν «-/ιρεσίαν, αή έπανώων αυττ,ν. Πλπ^ο 
■λοιπόν έπί τήν δεσποινίδα ΣαρΛιέ. Σήρ-ερον πρωίας 
ώρΑτ,σα ρετ’ αύτής. Ήρ^θα ρόνοι. Έδρα',ατο των 
γειρών μου καί ήτο τεταραγμέν/).
Λ «—Άπελθε, ροϊ είπε· ε’ίρεθχ αρφοτεραι οσον 
χαί σύ δυστυχεί; ζα’ι άπέλπιδες. Δέν ήδυνήθην να- 
ναζοινώσω πάντα τή ζυρίζ Λαβαρέν II θγ,εσ'θΧ ε' 
σφράγισε τά χείλη ρου· θυσιάζεται ολη ζαι δεν θ.λει 
ή* θυσία αύτη νά προξενήσ·/; έλαχίστην λύπην τ/ι^ρη- 

αύ-ήί Τί λοιπόν περιρένεις ; προςεθηζεν ησυ- 
χως άρα ζαι έπιταζτιζώς. Ένόριζον ότι άνεχωρη- 
σας. Άνάγζη νάπορ.αζρυνθής, ανάγζη, Ι^'·1 
τε καί σού». , r , '

«— Δέν θκναχωρήσω, πριν ίδω αυτήν, ανεφω- 
νησα. Πολλά πράγρατα ούδέποτε είπον αυ .f, ζαι 
άδύνατον είνε νά ρή είπω αύτά τούλάχιστον απα,. 
Θά είπω ότι αγαπώ αύτήν, ότι πάντα κπωλεσα α- 
πολέσας αύτήν, ότι ήτο ζωή ζαι ψυχή ρου. Είσαι 
άγαθή· ρή άπορρίψ·{ΐ; λοιπόν τήν παράζλησιν ρ.ου 
ζαι οίζτειρον τήν άρηχανίαν ρου ! Αύριον περί γ υσιν 
ήλίου, θά είραι παρά τήν λίρνην. Έλθε ρετ αυτής, 
όδήγησον αύτήν πρός ρε ζαι θά σοι οφείλω την τε- 
λευταίαν εύτυχίαν ρου. Θάνα/ωρήσω ευλογών σε».

Καί ρή άναρείνας τήν άπόζρισιν αυτής, ζατ. .
πον αύτήν καί έφυγον.

— Καί φρονείς ότι αί δύο αύται νεανιόες ; ■ · · · 
— Ναι φρονώ ζαι ελπίζω. , , , ,
__ Άλλ’ έγώ δέν φρονώ τούτο, είπεν ο Εοραρι ο,.

Έχω άλλην πεποίθησιν . . . Ούτω λοιπον, προςε- 
θετο χαρηλοφώνως ζαι ζαθ’ εαυτόν, Οζποχαιρε.ι- 
σωσιν άλλήλους παρά τήν λίρνην, θά ιόωσιν αλ 6- 
λους τό ύστατον, . . . παρά τήν λίρνην, περί δυσιν 

ήλίου, ύπο τάς ιτέας ! ο , ,
Καί έβυθίσθη είς βαθεΐαν όνειροπολησιν, ην ο ν.- 

ος δέν έτόλρησε νά διαταράζγι. Μετά τινα λετ.τα 
ώεας έχωρίσθησαν, συνθέρενοι
υ.ετά ρ.ίαν ήρε'ραν. Καίτοι ή νύζ ήτο βαθεΐα, ζαιτοι 
ο ΙΙαύλος επέρεινε νά ζρατήσ'/ι τόν συνταγραταρχ/,/, 
αύτός όρως σύννους ήψατο τής εις τήν πο u α 

γ°’S τήν δειλήν τής έπαύριον συνέβησαν πράγ

ρατα έν τώ ένδιαιτήρατι τής ζυριας Λαοαρ-ν,^ 7.^ 
ήδύναντο νά έρπνεύσωσι ζωγράφον. II φ-pvfl 
θηρεσίας πρό ολίγου είχε ζορισθή, ή δε ζυρια Λα
βαρέν ήσχολεϊτο ρετά τής Μάρθας περί τήν ζενωσιν 
τών είς τόν πρόδορον ζορισθέντων ζιβωτιων. II ζυ- 
οία Λαβαρέν ένηβρύνετο· ήτο προιζ ήγεμονιδο,. 
θηρεσία ζαρτεριζώς έθεατο τά λεπτά ύφάσρατα ζαι 
πλε'γρατα, άπερ ή ρήτηρ άνέπτυσσε πρό, αυτής.^ Αλλ 
ή ρορφή τής νέας ένίοτε έφωτίζετο ύπ άλαρπους ρει- 
διάρατος, χά?Κ τγ Μάρθα, ήπερ, διά λόγων ζαι α-

Περί
της ’Εκκλησίας.

Άρτίως έλάβομεν τόν πρώτον τομον 
κη(; '^χαίο.Ιογίας έρανισθείσης καί έκδοθεισης υπό 
τού γνωστού τώ όρθοδόξω δημοσίω άρχιμανδρίτου 
καί ίεοοκήρυκος κ. Διονυσίου Λάτα. Επιφυλασσόμε
νοι νά έπανέλθωμεν είς τό σπουδαίον τούτο πόνημα, 
άποσπώμεν έξ αύτού τήν έπομένην παράγραφον περί 
τής έν τη καθ’ ήμάς έκκλησία ίεράς ψαλμωδίας :

Ό ίεοός κανών τών Ιουδαίων συνίστατο έκ του 
νόυ.ου κ^ί τών προφητών. Οί ψαλμοί ήσαν συλλογή 
ιερών ασμάτων, καί έχρησίμευον είς τάς λειτουργίας 
έν τώ ναώ αύτών, ώς αί νεώτεραι συλλογαί ύμνων εν 
τή χριστιανική Έκκλησία. ΊΙ χρήσις τής ίεράς μου
σικής έν τή θρησκευτική λατρεία προήλθεν εκ των 
’Ιουδαίων, καί οί ψαλμοί τών αγίων Γραφών εχρη-

| σίμευον τοϊς άρχαίοις Χριστιανοϊς ώς άσματα πρός 
ψαλμωδίαν. Εις ή πλειότεροι ηγούντο τής ψαλμφόί- 
ας, ολόκληρος δέ όμήγυρις ήνωνε τάς φωνας 
In χορώ* ένίοτε άπετέλουν δύο διαιρέσεις, και έξαλ
λον κατ’ απαντήσεις πρός άλλήλους, άλλοτε δε πά
λιν οί πάντες εψαλλον ηνωμένοι. Έν γένει δε ή λα
τρεία αύτών έγίνετο διά τής άναγνώσεως τών Γρα- 
φών ζχί τή; ψαλμωδία; άλληλοδιαδόχως. Ψαλμοί 
τινες έψάλλοντο ώρισμένως ’έν τισι περιστάσεσιν· υ
πήρχαν επομένως πρωινοί ζαι εσπερινοί ψαλμοί, ζχ:. 
ψαλμοί ώρισμένοι ύπό τών έπισζόπων, ίνα ψζλλων- 
ται ζατά τά; διαφόρου; θρησζευτιζά; εορτάς.

Άζιον σημειώσεω; είναι, οτι οι αρχαιότεροι τώ/ 
Χριστιανών Πατέρων ούδόλως μνημονεύουσι ψαλμών 
ζαι ύμνων, ώ; μέρους θρησζευτιζής λατρείας. Οι ύ
μνοι ούτοι ζαι οί ψαλμοί ζατετάσσοντο έν ταίς ευ- 
χαΐς ζαι εύχαριστίαις τής Έζζλησίας. Ό ’Ωριγένης 
είναι ό πρώτος συγγραφεύς, όστις άναφερει αυτους 

1 διαζεζριμένως· «ήμεϊς, °^τΟί’ Ψ^0!'·57 υ"
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ρους τώ Θεφ τώ ό’ντι υπέρ - - -
«φ ,·λ% ’.ο 2

2ϊ'ίΧ,; Γφ xZS ^-(“ί "'™’- "τράζο“- 
Γ*** *τ»” * «™«· ■& αα,., si X; 
.7" rr· r-?“ξ,ν· ίτ·«®·"« ™ ν™»■Β IT*™”” ,0.'Λ“ ■«: W·:»,- ·Β«Λισ.·„, 

Η περιπτωσις οτι οί ψαλμοί καί οί ύ.,ΛΟι τ.- .
χα-.ας Εκκλησίας ούδόλως περιήλθον ^/ρ .ρ ώΡ 
όυναται ν’ άποδοθή εις /j ?

Ουτοι σχετικώς όλίγοι τόν 
ρνο^νον εις ολίγους ύμνους, σίτιζες έτ^οϋ^Χ 
V μνημην των νέων, καί πάντων έκείνων', οϊτινε- 
J ηδυναντο να ύποστώσι τήν δαπάνην χειρογ,ήΐ 

r κτνου· ,*™κβ^{ 
πρός^ού-οΓ" τ°ύί. Z>0Ui Τών ^ών·

·1είτ,Ον^
στο->· ά ·μ ? ? ίΐς ΖΛλου’> τούς πι
στού η Ικκλησια ητο μεγάλως διγρημένη ώ; πρός 

συλλογάς τώνψαλμών. Αί δεά^ ζ^^τώνΣ 

ρε-ιζων ^ικ εφήρμοζον τήν ψαλμωδίαν αύτών

αυτών αισθήματα. Έν γένει δέ ή ά-- 
χα-α ψαλμφδία δεν ii/? δογματικόν χαρακτήρα ύ 
^7' εις μεταβολήν άπό έποχής ίς'έποχήνΧ- 
ζολουθουσα τά άείποτε μεταβαλλόμενα χί$’*χ 

Εκκλησίας. Ώς τά σύμβολα αύτών καί αί ζα- 
τηχησεις, ουτω και ή ψαλμωδία περιείχε πεοίληίιν 
™Λ χριστιανικής πίστεως· ή δέ συν δέουσα? αύΐ 

κγχγτο άς^ TtAz, (χεΛωοιας.

ΓΝΠΜΑΙ.
(Έκ των τοϋ Malesherbes).

:&ί _ ΓΤ λίϊ^ενα· άλλ’ άκριβώς αύτή ή 
•Ου.ω, ε,.αναληψτς ύπό πάντων μαρτυρεί περί -ή- 
«υτοις εκφρασμένης άληθείας καί π-ί'-χ- ■ ' ' 
^•/>'ΓΓ^ «Λ ~ /ΡΛσιυ.ο-‘-/ΐτος αυτών. ™ ν

τ:ς^ΧΤΤ1^ΧΓκ^ίτ1^^’ "‘ 

* ο,τι καταδικάζομε^ 

νουμεν υπο ετερον όνομα. 1 ' ’
κε·ζΣΤθσϊ Ω°λλθί κΧΪ παντοίο'· άριθμοΰνται οί δια- 
ν'ώενζ0·/ f7°1’ ώσΤε ™ 
νωμεν .ους μη διακεκριμένους. 1
άλΓή^ε^ Z>'Z’0V£; ^εικνύουσι μετριοφροσύνην, 
?α-α-ίϊί ?TVZ 70των’ ε7;'·τηδεία, δέν 
ε,ζ,.ατα επι πολυν χρόνον.

— Πολλάκις ίνα μή άποβάλωμεν άφ’ήμών κακ-αν 
τινα απονέμομεν αύτή όνομα τίμιον.

°. κΧΖ"Χ’ Η·ετ/Ζων δύναται νά όμιλή πεοί ά. 
te>™ * —-ί-

Το άγιον ΙΙχβχα.

ρτ=ε 35 διάφορων ημερομηνιών, άπό τής 22 Μαο- 

'Α’^“

καί έζ ·Γ·ς ττ,ςπχ,σε^Μ
7' πα’,ΧνοΓ1^^’' τ''? ^£>X’' αύτ%· ΈπΕι^ 
ν^ά“ υίίΐ ?1 ^ΡΖονται εις τάς αύτάς ήμερομη-

’ Ρ-ετα19ε.η ^χνχ.ίος αεΜιντιο) καί -ά Α ' 
υττν τ-Ί-r ■ ύ λ λ, ' ' ' ,si ε~τα ονο-(· α της ε&οομαδος διαδέχονται άλλτϋ/ν · 
αύτήν τά?·ν -τ- ■ - Λ. aAA^>.a ζατα την

ζ ' τ' αυτ71ί Ημερομηνίας μετά 28 ε ^(>1.^ Μο,,Ι, 6 ’ ^τ: . ,532

•s / ,, ζ c 3 iif κυκλους z-
- η -ο^.η του Πζσχζ επανέρχεται έπί τών 35 

δίφορων ημερομηνιών αύτής κα^ά τήν αύτήν τάξ."

η> ,.ν.ο< ον των 532 ετών καλοϋσιν Λίώηον Πα- 
oXa.hor. Έχων τις ένωπιδν του τόν πίνακα τοϋ αΙ

«ου Πασχαλιου, περιε'χοντα τά 532 ετη κατά τά- 
ςιν και πλησίον αυτών άριθμόν δεικνύοντα ποσά- ή- 
μερας μετζ την 2J Μαρτίου εορτάζεται -A ’ ‘ 
Πάσχα ^ν έκάστω,τών έτών τούτω'ν, δύναται εύκΧς 
να προσόιορισγ την ημερομηνίαν τή' έοο—Λ · ' 
δ·;-η_- . 1· Γ'’·<Αν ‘Λ» -ορ.ης di Οίον-
, .-οτε -.ο, αφαιρωναπ αυτού τόν 532 δσάζις 
«φαφειται καί παρατηρών εις τό ύπόλοιπον X 
«μθμος αντιστοιχεί έντός τοϋ Αιωνίου Πασχαλίου· 
π. χ. α,.ο το έτος 1883 άφαιρεΐται ό 532 τρις καί 
μενει υπολοιπον ο 287· ώστε τό προκείμενον ίοσ 
είναι το 28,ον τής περιόδου, καί τό Πάσχα έοοτ'ά-

— 2Λ '^ςνουτεστ. εις τας / τοϋ Απριλίου. Έκ τών ποοσε- 
Ζ^ωνετων το 1888, ό'ν 292ον τής τριόδου, 
ύιακρινεται ως φερον τον άριθμόν 34· τό πάσχα δζ> 
εορτα,εται τήν 24 Απριλίου· τοϋτο συμβαίνει όζτά^ 
ζ-·; εν τ·ρ περιοδφ τών 532 έτών. Σπανιώτεραι τέσ- 
σα^ε, ε?το4 τής περιόδου, είναι αί ήαερομηνίαι 22 
Μαρτίου καί 25 ’Απριλίου· έξ αύτών μ<λλ ν Χοσ' 

Ζ^ιναι η 22 Μαρτίου κατά τό έτος 1915. ‘ 
r ...=ιδη όμως αί πανσέληνοι δι’ών προσδιοοίζετα- ή 
εορτή δεν είναι αί άκριβεϊς, καί ή 2 1 Μαρτ. δέν συλ 
™ και σήμερον όπως άλλοτε μετά τής ίσημερία'ς 
• η, ζ;ο εως κατόπιν τής όποιας πρέπει νά έορτάλ- 
ται το Πκσχα, Λατινική Εκκλησία βελτιώσασα τό 

ζα^ζα-άτό ~ολλζκιί πρό ήμών, ώς συνέβη
y μ.χ το προκείμενον έτος νά έορτάση 35 ήμέρασ 

σνμ^και κατα τα ετη 1888, 1891, 1894 κατά 
δε το έτος 1899 θέλει εορτάσει 28 ήυέα ’ -

’ι?< .- ' π j-.zuci ζο ημ,ερ. προ ησ.ων.
ν /"£‘0'* ^κ<%Κ^'·ου Μελέτη αύτοϋ ό κ Α 
-παθαρης (εν Κωνστ. 1 880) προέβαλε τρόπον συαΐ 
οιβασμου του Ιουλιανοΰ -ημερολογίου μετά τής άκρι- 
οους ημερομηνίαν τ-ΐ- ~ η ■ , Λ 1/ „,ύ.; 1 :: ε^της 10υ Πασχα- εν δέ τώ

·ευχ5 του εκκλησιαστικού περιοδικού ^δεια 
ίνβί^^- -ρί

’F:\,επε?£Ρε -’Ρ^’^ρΗσεις πολλοΰ λόγου 
α,.α,. LJZ<i εργον ηθελεν είσθαι έάν τό ζήτηία 
τούτο θεωρητικώς έξηντλεΐτο, ώστε ή ύλη πϊσα νά 
εορεθ·/) έτοιμη κατ’ ένδεχομένην έζκλησιαστικήν άπό- 
?ασιν προς μεταρρύθμισιν. Π. ρ

ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ ΠΑΣΧΑΛΙΩΝ

65.

Ε. π. Ε. π. Ε. π. Ε. Π. Ε. π. Ε. π. Ε. Π. Ε. π. Ε. Π. Ε. II.

1 6 54 24 107 7 160 24 213 7 266 18 319 1 372 18 425 29 478 19
2 26 55 9 108 26 161 9 214 27 267 10 320 20 373 10 426 21 479 4
3 18 56 28 109 18 162 29 215 12 268 29 321 12 374 23 427 13 480 23
4 2 57 20 110 3 163 21 216 31 269 14 322 32 375 15 428 32 481 15
5 22 58 5 111 23 164 5 217 23 270 6 323 17 376 6 429 17 482 35
6 14 59 25 112 14 165 25 218 8 271 26 324 8 377 26 430 9 483 20
7 34 60 16 113 34 166 17 219 28 272 10 325 28 378 11 431 29 484 11
8 18 61 8 114 19 167 2 220 19 273 30 326 13 379 31 432 13 485 31
9 10 6i 21 1 15 11 168 21 221 4 274 22 327 5 380 22 433 5 486 16

10 30 63 13 116 30 169 13 222 24 275 7 328 24 381 7 434 25 487 8
11 15 64 32 117 15 170 33 223 16 276 26 329 16 382 27 435 10 488 27
12 6 65 24 118 7 171 18 224 7 277 18 330 29 383 19 436 29 489 12
13 26 66 9 119 27 172 9 225 20 278 10 331 21 384 3 437 21 490 4
14 18 67 29 120 1 1 173 29 226 12 279 23 332 12 385 23 438 6 491 24
15 3 68 20 121 31 174 14 227 32 280 14 333 32 386 15 439 26 492 15
16 22 69 5 122 23 175 6 228 16 281 6 334 17 387 35 440 17 493 28
17 14 70 25 123 8 176 25 229 8 282 26 335 9 388 19 441 2 494 20
18 34 71 17 124 27 177 10 230 28 283 1 1 336 28 389 11 442 22 495 5
19 19 72 1 125 19 178 30 231 13 284 30 337 13 390 31 443 14 496 24
20 10 73 21 126 4 179 22 232 4 285 22 338 5 391 16 444 33 497 16
21 30 74 13 127 24 180 13 233 24 286 7 339 25 392 7 445 18 498 8
22 15 75 3 3 128 15 181 26 234 16 287 27 340 9 393 27 446 10 499 21
23 7 76 17 129 7 182 18 235 29 288 18 341 29 394 12 447 30 500 12
24 26 77 9 130 20 183 10 236 20 289 3 342 21 395 4 448 21 501 32
25 11 78 29 131 12 184 29 237 12 290 23 343 6 396 23 449 6 502 24
26 31 79 14 132 31 185 14 238 32 291 15 344 25 397 15 450 26 503 9
27 23 80 5 133 16 186 6 239 17 292 34 345 17 398 28 451 18 504 28
28 7 81 25 131 8 187 26 240 8 293 19 346 2 399 20 452 2 505 20
29 27 82 10 135 28 188 10 241 28 294 11 347 22 400 11 453 22 506 5
30 19 83 30 136 19 189 30 242 13 295 31 348 13 401 24 454 14 507 25
31 4 84 21 137 4 190 22 243 5 296 15 349 33 402 16 455 34 508 16
32 23 85 13 138 24 191 7 244 24 297 7 350 18 403 8 456 18 509 1
33 15 86 26 139 16 192 26 245 9 298 27 351 10 404 27 457 10 510 21
34 7 87 18 140 35 193 18 246 29 299 12 352 29 405 12 458 30 5H 13
35 20 88 9 141 20 194 3 247 21 300 3 353 21 406 32 459 15 512 32
36 1 1 89 29 142 12 195 23 248 5 301 23 354 6 407 .24 460 6 513 17
37 31 90 14 143 32 196 14 249 25 302 15 355 26 408 8 461 26 514 9
38 16 91 6 144 16 197 34 250 17 303 28 356 17 409 28 462 1 1 515 29
39 8 92 25 145 8 198 19 251 2 304 19 357 2 410 20 463 31 516 13
40 27 93 10 146 28 199 11 252 21 305 11 358 22 411 5 464 22

51 / 0
9η

41 19 94 30 147 13 200 30 253 13 306 24 359 14 412 24 465 7 519 10
42 4 95 22 148 4 201 1 5 254 33 307 16 360 33 413 16 466 27 520 29
43 24 96 6 149 24 202 7 255 18 308 7 361 18 414 1 467 19 521 21
44 15 97 26 150 9 203 27 256 9 309 27 362 10 415 21 468 10 522 13
45 35 98 18 151 29 204 18 257 29 310 12 363 30 416 12 469 23 523 26
46 20 99 3 152 20 205 3 258 21 311 32 364 14 417 32 470 15 524 17
47 12 100 22 153 5 206 23 259 6 312 23 365 6 418 17 471 7 525 9
48 31 101 14 154 25 207 15 260 25 313 8 366 26 419 9 472 26 526 29
49 16 102 34 155 17 208 34 261 17 314 28 367 11 420 28 473 11 527 14
50 8 103 19 156 8 209 19 262 2 315 20 368 30 421 13 474 31

5

51 28 104 10 157 21 210 11 263 22 316 4 369 22 422 5 475 16 530 1052 12 105 30 158 13 211 24 264 13 317 24 370 7 423 25 476 7 531 30
53 4 106 15 159 33 212 15 265 33 318 16 371 27 424 16 477 27 532 21
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Λϊέα περί τών ηφαιστείων ΰεωρό'α·

Άναγνούς τελευταϊον έν ξένω τινί περιοδικώ συγ- 
γράμματι θεωρίαν περί σχηματισμού τών ηφαιστείων 
δλως νέαν ή μή τούλάχιστον, καθόσον έγώ γνωρίζω, 
έν ελληνικοί; συγγράμμασιν άπαντώσαν, έκρινα κα
λόν, καίτοι μή ειδικός περί τά τοιαύτα, νά δημο
σιεύσω διά τού Κόσμου έλευθέραν μετάφρασιν τών 
περί της θεωρίας ταύτης, ίνα δώ αφορμήν τοίς έμού 
κρείττοσι ν’ άναπτύζωσιν έπί μάλλον τά κατ’ αύτήν.

Παρετηρήθη, γράφουσιν έν τώ μνημονευθέντι πε- 
ριοδικώ, δτι στενή ύπάρχει σχέσις μεταξύ τών ηφαι
στειογενών υλών καί τών εν τώ θαλασσίω ύδατι δια- 
λελυμε'νων ούσιών. Τά ηφαίστεια, ούδ’ ενός έξαιρου- 
με'νου, εύρίσκονται πάντοτε έπί τών οχθών σχεδόν 
τών θαλασσών καί τών μεγάλων λιμνών, εύθύς δ’ ώς 
αύται εξαφανίζονται, τά ηφαιστειώδη φαινόμενα παύ- 
ουσιν άαε'σως.

Τό θαλάσσιον ύδωρ λοιπον απολύτως άναγκαίόν 
έστι πρός σχηματισμόν ηφαιστείου τινός. Είσδύεται 
εις το εόαφος είτε διά βαράθρων, οίον τό της Χαρύ- 
βδεως, είτε δια τών πόρων τών βράχων έάν δέ συν
άντηση τά άναγκαιοϋντα στοιχεία, σχηματίζει τά 
ηφαίστεια. Αεγομεν, εννοείται, «έάν συνάντηση», 
διότι η θάλασσα δέν έχει πάντοτε ηφαίστεια είς τάς 
δχθας, τούναντίον ταύτά είσι σπάνια, ούχί δέ καί.αι 
παραλίαι. Τά δέ άναγκαιοϋντα στοιχειά είσι τό πυ- 
ριτιον, το θειον καί τά ηλεκτραγωγά μέταλλα.

Γά επαγωγα τού ηλεκτρισμού ρεύματα τά παοα- 
γομενα υπο της Γης, αποτελούσης τό θετικόν στοι- 
χείον, έν ώ δ "Ηλιος άποτελεί τό αρνητικόν, φερόμε- 
να διά τών μεταλλούχων φλεβών άποσυντιθείσι τό 
είσδυόμενον ύδωρ είς τά εαυτού στοιχεία, όξυγόνον 
και υδρογονον. II αποσύνθεσις αύτη παράγει ποσό
τητας σημαντικά; θερμότητος καί αί προκύψουσαι δ’ 
έκ ταύτης όξυδώσεις εσονται μείζονος θερμότητος α
φορμή και συντελεσουσιν εις την παραγωγήν τού υ
δρατμού. Έπειδή δε η τού άτμού έκτατη δύναμις, 
αύξουσα μετά της θερμότητος, άρχεται ύπαίρουσα 
τούς περικυκλούντας βράχους, απωθεί επίσης τά δια- 
λελυμένα σώματα έν εϊδει φλεβών αεταλλικών. Καί 
έπειδή η δύναμις αύτη δέν δύναται νά παρέλθη διά 
μιας ουδέ νά παύση ευκόλως την ενέργειαν τού ά
τμού, αυτή εκτείνεται κατά μήκος παράγουσα ούτω 
τας σειράς τών ορέων, ως λόγου χάριν την ηφαι
στειώδη σειράν τών ’Αμερικανικών * Ανδεων.

1 α φαινόμενα ταύτα επιτελούνται συνήθως ήρέμα. 
Αλλ εν όεδομενη στιγμή αί χημικαι ένέργειαι το- - 
σούτον είσι ίσχυραι καί ενεργητικαί, ώστε τό έδαφος 
αίρομενον, διαλυόμενον καί εις κο'νιν μεταβαλλο- 
μενον υπεικει τέλος, και νήσος τις έκ τού κόλπου τών 
ύδάτων άναδύεται ή ήφαίστειόν τι σχηματίζεται. 
Αι προκυπτουσαι λοιπόν εκ τών χημικών ενεργειών 
πρώται μηχανικαι εργασίαι εισί* δονήσεις τού έδά- 
φους ή σεισμοί, τών ορέων έξάρσεις καί σχηματισμός 
τών ηφαιστείων.

Γά ηφαίστεια διαιρούνται είς μεγάλα καί είς μι

κρά. Τά πρώτα έκτος τού κεντρικού κρατήρος έχουσ1 
συνήθως μέγαν άριθμόν μικρότερων καί ήττον ύψη- 
λών, δι’ ών έκχέεται ή ζέουσα λάβα. Έκχέονται δέ 
αί διάφοροι ύλαι έν έκρήξει τινί, έπειδή άπωθούνται 
ύπό τού άτμού* άλλά τούτου άπαξ διεξελθόντος, ή 
εκριζις παύει, ο κρατηρ πληρουται πκλιν εν μερει καί 
το ήφαίστειόν έφησυχάζει έπί μακρόν χρόνου διάστη
μα, νέας παρασκευάζον έκρήξεις νέας πυρπολήσεις, 
νέους κεραυνούς.......................

’Εν Γαλαζιω, χατ’ Ά-ττ^ίλίον τοΰ 1883.

MIX. Λ. ΒΙΣΤΗΣ.

ΤΑ ΝΕΟΤΕΡΑ

ΤΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ·
Έν Κούβα είςέτι ύπάρχουσιν 137,500 δούλοι*

χάρις ταίς προςπαθείαις τών πεπολιτισμένων κατ’ έ
τος σπουδαίως έλαττούται ό άριθμός τών δούλων. 
Έξ ού χρόνου ισχύει ό τού 1 880 νόμος περί άπελευ- 
θερώσεως, άπηλευθερώθησαν 1 6,6 1 5 αίθίοπες, καί 
66 μεν τοίς εκατόν τή οικεία βουλήσει τών κυρίων 
αύτών, 1 1 δέ τοϊς εκατόν ώς έκ τού πρό τού 1880
ίσχύοντος εκπολιτιστικού καί ποινικού νόμου καί 23
τοίς εκατόν ένεκα τού νέου νόμου. Τά τέσσαρα πέμ
πτα τούτων τών 23 τοίς εκατόν έκτήσαντο τήν έ- 
λευθερίαν δι’ έξαγοράς.

— Νεωτάτη κατάκτησις έν τή χώρα τού ηλεκ
τρισμού εινε ο ύπο τού εν Παρισίοις διδάκτορος Clau
del επινοηθείς ηλεκτρικός χιτών έκ φλανέλλας. Ό 
χιτών έν ένί χιλιογράμμω έρίου περιέχει 1 15 γραμ
μάρια οξειδίου κασσιτέρου, 
σίδηρου, ενυφασμενων εν ενί τών νημάτων μερει *καί 
αποτελούντων κανονικήν ηλεκτρικήν συστοιχίαν. Κα
τά τό περιοδικόν La nature ό χιτών ούτος όντως 
αναπτύσσει πολυν ηλεκτρισμόν, άμα άπτόμενος τού 
άνθρωπίνου σο^ματος.

— Η Ιατρική της ΑυστραΜας ίφημερις χαρα
κτηρίζει το παραδείσιον μήλον ώς προφυλακτικόν 
απο τών επιδημιών. Το μήλον τούτο, καλούμενον 
και μήλον τού έρωτος, μήλον τού Άδάμ, Τομάτα 
και β ο τα νικώ; Αυκόπερσον τό έδώδιμον (Lycoper- 
SlCUm esculentum) καί γεννίόμενον έν τή μεσημβρι
νή ’Αμερική, ταίς άνατολικαίς Ίνδίαις, τή Μεσογείω 
και αλλαχού, εν Εύρώπη καλλιεργείται έν κήποις. 
Προ πολλού χρονου οί κηπουροί καί φίλοι τών άνθέ
ων εγίνωσκον δτι τό φυτόν τούτο προφυλάττει έτεοα 
απο τών παρασίτων. Έάν π. χ. τεθή άπεξηραμένον

χιτών έν ένί χιλιογράμμω 
μάρια οξειδίου κασσιτέρου, 
σιδήρου, ένυφασμένων έν 

χαλκού, ψευδαργύρου καί

εν τινι σωρώ γεννημάτων, άπαλλάσσει αύτά τής 
ερυσίβης, τού μίλτου καί άλλων άσθενειών. Τήν κα
ταστρεπτικήν ταύτην επί τών βλαβερών μικρών ορ
γανισμών δύναμιν αύτού άναφέρουσι πάντες είς τό 
θειον, δπερ άφθονον εΰρηται έν τώ φυτώ τούτω, 
καθ’ ά άπέδειξαν αί γενόμεναι άναλύσεις. Τό ένδό- 
σιμον τούτο, κατά τό μνημονευθέν φύλλον, ένέβαλέ 
τισι τών ιατρών τήν εικασίαν δτι τό παραδείσιον 
μήλον δύναται νά ένεργήση καί κατά τών έν άνθοώ- 
ποις επιδημικών άσθενειών. Πειράματα έβεβαίωσαν 

τήν εικασίαν, μάλιστα δέ έν χολέρα καί κακοήθεσι 
διαρροίαις. Έπειδή δέ είνε διαδεδομένον τό παρα
δείσιον μήλον, λίαν θά τιμηθή ώς άντεπιδημικόν 
φάρμακον καί αί τής είρημένης εφημερίδος ανακοι
νώσεις δέον πάντως νά έλκύσωσι τήν προςοχήν τών 
αρμοδίων. Άλλά μέχρι πλήρους βεβαιώσεως τών εί- 
ρημένων άνάγκη πολλών άκριβών πειραμάτων, μέχρι 
δέ τούτων αί έλπίδες δέον νά μή είνε ύπερβολικαί.

— Ό έν Βόννη έντιμος βουλευτής καί καθηγητής 
Clausius έλαβε παρά τής έν Παρισίοις ’Ακαδημίας τήν 
επίσημον είδησιν δτι άπενεμήθη αύτώ τό τού έτους 
1882 βραβεΐον Poncelet. Τό έκ διςχιλίων φράγκων 
βοαβεϊον τούτο ήρξατο άπονεμόμενον άπό τού 1868, 
πρός τιμήν τού διασήμου μαθηματικού στρατηγού 
Poncelet καί κατ’ έτος έδίδετο παντί Γάλλω ή άλ- 
λοδαπφ σοφώ, ού τά έργα, τά δημοσιευθέντα κατά 
τά δέκα τελευταία έτη, συνεβάλοντο τά μάλιστα, 
κατά τήν κρίσιν τής ’Ακαδημίας, είς τήν πρόοδον 
τής θεωρητικής καί πρακτικής Μαθηματικής. Τό βρα- 
βεϊον τετράκις άπενεμήθη είς μή Γάλλους σοφούς, ή
τοι τώ 1 868 τώ έν Γοττίγκη ClebSch, τώ 1869 
τώ έν Χάιλβρον Έοβέρτω Μάϋερ, τώ 1873 τώ έν 
Γλασκόβη Γουλιέλμω Θώμσονι καί νύν τώ διαπρεπεί 
φυσικώ Ρουδόλφω Κλαυσιω.

— Έν τώ έν Βερολίνω νέω χρηματιστήριο) ίδρυ- 

θήσεται έμπορική σχολή.
— ΊΙ έν Καλκούττη τή 4 Δεκεμβρίου άνοιχθησο- 

μένη Διεθνής έκθεσις, θά περιέχη τά εξής δέκα τμή
ματα. 1) Τμήμα Καλών Τεχνών. 2) Τμήμα τών πε
ρί τήν έκπαίδευσιν. 3) Τμήμα Υγιεινής. 4) Γμήμα 
τών περί τήν οικοδομικήν τέχνην. 5) Τμήμα ένδυμά- 
των καί τών τούτοις συναφών. 6) Τμήμα άκατεργά- 
στων καί κατειργασμένων προϊόντων, μή δυναμένων 
νά περιληφθώσιν έν άλλοις τμήμασι. 7^ Τμήμα μη
χανών παντοίων. 8) Τμήμα εδωδίμων. 9) Τμήμα 
Γεωργίας καί κηπευτικής. 10) Τμήμα έθνολογίας, 
’Αρχαιολογίας καί Φυσικής ιστορίας. Τό έν ‘Αμβούρ- 
γω κατάστημα "Edxar κΤι Σα άνέλαβε τήν άπο- 
στολήν τών γερμανικών, βελγικών, ολλανδικών, ρωσ- 
σικών καί σκανδιναυϊκών εκθεμάτων.

— Ό American Farmer δίδωσι τήν εξής οδη
γίαν πρός ίδρυσιν τηλεφώνου ούχί δαπανηράν. Πρός 
ίδρυσιν καλού καί χρησίμου τηλεφώνου, δι* ού τις 
νά συεννοήται άπό μιας έπαύλεως μέχρι άλλης, ούδέν 
άλλο λαμβάνομεν ή τό άρκούν σύρμα καί δύο δμοια 
κυτία σιγάρων Έν μέσω τού πυθμένος τών κυτίων 
τούτων άνοίγεται οπή, διαμέτρου ήμίσεως περίπου 
δακτύλου, καί έκάτερον τών κυτίων κομίζεται είς έ- 
κατέοαν τών οικιών, άς θέλομεν νά συναψωμεν. Είτα 
λαμβάνομεν πέντε πφουντια συνήθους σιδηρού σύρ
ματος, είςάγομεν τάς άκρας είς τάς τών κυτίων ο- 
πάς καί στερεούμεν αύτάς διά καρφιού. ’Αμέσως τει- 
νομεν τό σύρμα μεταξύ τών δύο οικιών καί, ει δεη- 
σει, έρείδομεν αύτό δι* ισχυρού σχοινιού. Πρός κάλ
λιο να άπομόνωσιν τής γραμμής, είσάγομεν τό σύρμα 
διά τού παραθύρου, οπήν άνοίγοντες είς τό πλαισιον. 
Τά κυτία στηρίζονται διά μανδάλου πλαγίως ύπό 
τό παοάθυρον κκί τό τηλέφωνον είνε έτοιμον. Ό γρα

φών ταύτα λέγει δτι πρός κτήσιν τοιούτου τηλεφώ
νου, μακρού διακοσίας ύάρδας, απαιτούνται ούχί 
πλείονα τών 45 εκατοστών τού φράγκου. ΧΟργανον 
δέ, έν γειτονία παίζόμενον καί άπέχον τών κυτίων 
30 πόδας, ακούεται εύκρινώς διά τοιούτου τηλεφώνου.

— ΊΙ έν Νεαπόλει βασιλική άκαόήαεια προύκή- 
ρυξεν αμοιβήν 500 φράγκων χάριν συγγράμματος 
πρκγματευομένου ώς δει περί τής έν Ιταλία άρχής 
προόδου καί σκοπιμότητος τής γοτθικής άρχιτεκτο- 
νικής, καί περί τών ποικίλων μορφών, άς έλαβεν έν 
ταϊς διάφοροι; έπαρχίαις. Τά άποσταλησόμενα έργα 
γίνονται δεκτά τό πολύ μέχρι 30 Μαρτίου τού 1884. 
Έν τώ δικγωνισμώ τούτω γίνονται δεκτοί καί άλλο- 
δαποί συγγραφείς. Τά έργα αύτών δύνανται νά γρα- 
φώσιν ίταλιστί, λατινιστί καί γαλλιστί. Προεκδεδομέ- 
να συγγράμματα είνε άπαράδεκτα καί τό όνομα τού 
συγγραφέως δέον νά σταλή έν έσφραγισμένω φακέλλω.

— Κατά τήν προςεχή παρισιανήν ΚαΤΙιτεχπκην 
εκθεσιν} τήν ιδία όνομαζομένην Salon, θά προςέλθω- 
σιν 611 γάλλοι καί 188 άλλοδαποί ζωγράφοι* 252 
γάλλοι καί 57 άλλοδαποί γλύπται* 246 γάλλοι καί 
42 άλλοδαποί άρχγτέκτονες καί 127 γάλλοι καί 31 
άλλοδαποί χαράκται καί λιθογράφοι. Οί άλλοόα- 
ποί κατ’έθνη διήρηνται ώς εξής. Βέλγοι* 31 ζω
γράφοι καί 16 γλύπται. Γερμανοί* 29 ζωγράφοι καί 
4 γλύπται. Άγγλοι* 22 ζωγράφοι καί 6 γλύπται. 
Αύστριακοί* 21 ζωγράφοι καί 5 γλύπται. ’Ιταλοί 17 
ζωγράφοι καί 1 4 γλύπται. Ελβετοί* 1 4 ζωγράφοι 
καί 2 γλύπται. Ισπανοί* 13 ζωγράφοι καί 3 γλύ- 
πται. Όλλανδοί* 10 ζωγράφοι καί 2 γλύπται. Σκαν- 
διναυοί* 1 1 ζωγράφοι. Ρώσοι* 8 ζωγράφοι καί 2 
γλύπται. Έκ βορείου ’Αμερικής 6 ζωγράφοι. Δανοί* 
2 ζωγράφοι. Έλληνες* 1 ζωγράφος καί 1 γλύπτης. 
Πορτογάλλοι* 1 ζωγράφος καί 1 γλύπτης καί τέλος 
1 γλύπτης έκ Χαίτης (Haiti), θα προςέλθωσι δέ κκί 
γυναίκες καλλιτέχνιδες περί τάς 60, ών 46 γκλλίδες 
ζωγράφοι, 2 γλύπτριαι κκί δύο χαράκτριαι χκλκού. 
Αί λοιπαί άνήκουσιν είς διάφορα έθνη, ιδία δέ είνε 
γερμανίδες, σκανδινκυίδες κκί έλβετίδες.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ.
Ό άτενίζων πρός τό κτίριον ή τήν εικόνα τής 

Μεγάλης τού Γένους Σχολής νυττομένην αισθάνεται 
τήν καρδίαν δταν άντιπαραβάλλω τό μεγαλείον τού 
ονόματος, τής ιστορίας καί τής άποστολής τού κεν- 
τοικού τούτου εκπαιδευτήριου προς την ταπεινότητα 
τού ενεστώτας αύτού καθ’ ημέραν βίου, προς την 
άνάγκην είς ήν περιέρχεται τού έπικαλείσθαι συνεχώς 
τήν προσοχήν τών φιλομούσων καί έλευθερίων εις 
τήν δυσχερή αύτού οικονομικήν κατάστασιν. Ιο αυ
τό αίσθημα καταλαμβάνει ήμάς δταν έν τώ δινήεντι 
καί πολυστρόφω τού έπί γής βίου ρεύματι έντύχωμεν 
άρχαία τινί καί ιστορική οικογένεια, κατεχούστι μεν 
περγαμηνάς παρελθόντος ηγεμονικού μεγαλείου, καί 
λάμψεως καί όλβου και έργων, αλλκ συγκρυπτουσης 
έν ύπερηφάνω μελαγχολία τήν ενεστώσαν αυτής α-
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πορίαν καί μόλι; τολμώση; νά ύποδειχνύν) τοΐς οΐ- 
κειοτέροι; τό άμήχανον της έαυτή; θέσεω;.

θαρραλέο; αντιπρόσωπος καί δεξιός εισηγητής, 
•ή ’Αδελφότης Ξηροκρήνη έξετέλεσε καί έκτελεϊ μετά 
καρτερίας, παρρησίας καί ζήλοι; τό έργον τοΰ ύπομι- 
μνήσκειν τά δικαιώματα του ύπερηφάνου εκείνου οί
κου έπί τής μερίμνης έκάστου ομογενούς καί τά 
καθήκοντα ήμών πρός εκείνον. Ή φωνή τής Ξηροκρή- 
νής ούδέποτε 'ήγχσεν είς τά εύαίσθητα ώτα τών φιλο
προόδων άνευ καλού άποτελέσματο; καί ή έπίκλησις 
αύτής ούδέποτε κατέληξεν εις αποτυχίαν. Ούτω καί 
σήμερον καλεΐ πάντας τούς έν Κωνστ/πο'λει μετά σε
βασμού καί εύγνωμοσύνης άναφέροντας τό όνομα τής 
Μ. τού Γ. Σχολής, άνδρα; τε καί γυναίκας, νε'ους καί 
γέροντα;, ΐνα έν ώρισμ-ένη ήμερα προσερχόμενοι έν κή- 
πφ, έν ύπαίθρω, ύπό τό θάλπος τού μαγευτικού μη
νάς Μαίου, ύπό τήν σκιάν δένδρων, σκηνών καί στε
γασμάτων έορτάσωσι κατά πρώτην φοράν κοινήν, οι
κογενειακήν, Αγροτικήν πανήγυριν.

Όποια τίς έσται ή πανήγυρις αύτη ;
’Αληθώς, ού γινώσκομεν έπ’ άκριβεία, διότι ή διορ- 

γανοΰσα ταύτην έπιτροπή έπιφυλάσσεται, φαίνεται, 
νά έκπλήςν) τούς προσελευσομένους, δι’ έργων καί ούχί 
διά πτεροέντων έπών. ’Αρκεί μόνον νά εϊπωμεν ότι 
τής διοργανώσεως προίστανται εύγενεϊς κυρίαι τής 
ανώτατης παρ’ ήμΐν τάξεως γινώσκουσαι πώς τοι-
αΰται πανηγύρεις όργανούνται καί έπιτυγχάνουσιν έν 
ταϊς άκμαζούσαις σήμερον χώραις, κυρίαι έργαζόμεναι 
αείποτε πρός εύόδωσιν παντός κοινωφελούς έργου καί 
δυνάμεναι διά τής κοινωνικής αύτών έπιρροής νά έ- 
ξασφαλίσωσιν έκ προτέρου τήν έπιτυχίαν. ’Αρκεί νά 
ύποδείξωμεν ότι ό εύρύς έν Ταξειμ.ίφ κήπος τής Δη- 
μαρχίας μεταμορφωθήσεται διά τής μαγικής χειρός 
τής οργανωτικής έπιτροπής τών κυριών είς παράδεισον 
(έπίγειον), είς μ.ικρόπολιν άρτιφανή, όπου πας τις 
διαπορών θά περιστρέφηται περί άπειρα κέντρα καί 
θά διανύη άτελευτήτους τροχιάς μή είδώς πού πρώ
τον νά έπιστήσν) τήν προσοχήν, είς τήν αγοράν τών 
ποικίλων πραγμάτων, άτινα έξ εύρωπαίκών έργοστα- 
σίων έπί τούτω παρηγγέλθησαν, είς τά πολυπληθή 
μικρά καί κομψά έργαστήρια, καφενεία καί ξενοδο
χεία ή είς τούς διευθύνοντας καί ύπηρετούντας έν αύ- 
τοϊς; ’Εννοείται δ’ ότι έν πάσι τούτοις ή παιανίζου-
σα λαμπρά μουσική έσται εν τών έλασσόνων γοήτρων 
τής πρωτοφανούς ταύτης ’Αγροτικής ΙΙανηγύρεως, 
έκτος άν είσερχομένη αίφνης είς τήν πανήγυριν καί 
μία τών Μουσών, περί ής ούδείς γίνεται κατά τήν έ
ποχήν ταύτην λόγος, άναδείξ·/) τήν έν τοιαύταις πε- 
ριστάσεσι σημασίαν καί δεξιότητα τής μουσικής ορ
χήστρας.

Ή έν λόγω πανήγυρις, ής πας τις δύναται νά με- 
τάσχν) αντί εισιτηρίου τιμωμένου ε’ίκοσιν αργυρών γρο- 
σίων, γενήσεται ύπό τήν προστασίαν τών κυριών Κ. 
Καλλιάδου, Α. Καποράλ, Ε. Εύγενίδου, θ. Μαυρογορ- 
δάτου, Ο. Νεγροπόντη, Α. Ψυχάρη, καί Λ. Ζαρίφη, 
τήν προσεχή Κυριακήν τού θωμά, δί’·’ ’Απριλίου.

Πάσα άμφιβολία περί τής συρροής τού πλήθους 
κατά τήν προκειμένην πανήγυριν ήθελεν είναι ασέβεια 

πρός τήν φιλοκαλίαν καί φιλομουσίαν, άλλά δή καί 
πρός τό φιλέορτον, τού κοινού καί μάλιστα κατά τάς 
έπί θύραις χαρμοσύνους ημέρας τής άναστάσεως.

Ή έναρξις τής πανηγύρεως γενήσεται κατά τήν 1 
ώραν μ. μ.

Τής ’Οθωμανικής εταιρίας τών συναλλαγμάτων 
καί χρεωγράφων (Societe Ottomane de Change el de 
Valeurs) ή δεκάτη έτησία τών μετόχων γενική συ- 
νέλευσις συνεκροτήθη τό παρελθόν σάββατον έν τώ έν 
Γαλατά κεντρίζω αύτής καταστήματι, παρουσιαζόν- 
των πεντήκοντα περίπου έκ τών μετόχων αύτής έκ- 
προσωπούντων είκοσάκις χιλίας μετοχάς. Ό προε- 
δρεύων τής συνελεύσεως κ. Εύστάθιος Εύγενίδης, έκ 
τών διοικητών τής 'Εταιρίας, άνέγνω τήν έκθεσιν 
τών έτησίων έργασιών έξ ής άποδεικνύεται ότι τό κα- 
θίδρυμα τούτο, άντιθέτως πρός πολλάς άλλας έπιχει- 
ρήσεις, έφ’ ών έπέδρασεν ή άπό τίνος έπιβαρύνουσα 
τήν άγοράν ήμών οικονομική δυσπραγία, εύημερεΐ καί 
προάγεται παρέχον ώφελείας τοΐς μετόχοις αύτού. 
Ούτω τά έκ τής χρήσεως τού λήξαντος έτους πηγά- 
σαντα καθαρά κέρδη άνέρχονται είς 32 περίπου χιλ. 
λιρών, ή δέ 'Εταιρία μετά τήν έκτέλεσιν πασών αύτής 
τών ύποχρεώσεων καί μετά τήν άφαίρεσιν τής ζημίας, 
ήν ύπέστη έκ τής οριστικής διακανονίσεως τής συμ
μετοχής αύτής εϊς τινα δάνεια, ήδυνήθη νά διανείμη 
τοΐς μετόχοις αύτής 8 °/0 έπί τοΰ κατατεθέντος ύπ’ 
αύτών κεφαλαίου, καί ν’ άποταμιεύσγ) τό κατά τόν 
Κανονισμόν αύτής ώρισμένον ποσοστόν τοΰ άποθε- 

ματικοΰ κεφαλαίου. Κατά τόν δεκαετή δέ βίον τής 
Εταιρίας, μεθ’ όλας τάς συνεχείς οικονομικά; καί 
έπιζημίους έν τή ’Ανατολή, καί έν Εύρώπν; κρίσεις, αί 
μετοχαί αύτής άπήνεγκον 104 θ/θ ήτοι έτήσιον 
καθαρόν εισόδημα 1 0 άΑ, έπί τού κατατεθέντος κεφα
λαίου. Τό άποτέλεσμα τοΰτο εΐνε άξιοσημείωτον έν 
ταϊς παρούσαις μάλιστα περιστάσεσιν, μαρτυρούν τήν 
οικονομολογικήν εύφυΐαν καί έμπειρίαν τών διαχειρι- 

ζομένων τά τής Εταιρίας κ.κ. Ε. Εύγενίδου καί Α. 
Βάρκερ καί τήν έμπιστοσύνην ής γενικώς άπολαύει έν- 
ταύθά τε καί έν τώ έξωτερικώ ή ύπ’ αύτών διευθυνο- 
μένη τραπεζιτική αύτη εταιρία. Όθεν δικαίως έξεδη- 
λώθησαν ύπό τής συνελεύσεως ένθερμοι εύχαριστίαι 
τοΐς ίθύνουσι τήν εταιρίαν, ών αί ύποβληθεΐσαι προ
τάσεις έγένοντο έπίσης όμοφώνως παραδεκταί. Ή 
λεπτομερής τών άπολογισμών έκθεσις, ήν περαιτέρω 
βλέπει ό άναγνώστης, καταδεικνύει πειστικώτερον, ή 
πας άλλος λόγος, τήν άρίστην τής εταιρίας πορείαν.

Γνωστόν ότι έν ταϊς βιβλιοθήκαις, ού μόνον 
τών έν Άθω άλλά καί πολλών άλλαχοΰ Μονών ένα- 
πόκεινται θησαυροί χειρογράφων τής τε άρχαίας, τής 
βυζαντιακής καί τής νεωτέρας έποχής, τεθαμμένοι 
καί άγνωστοι, σπανιωτάτη δ’ έστίν ή άπό καιρού 
είς καιρόν γινομένη τυχαία ώς έπί τό πλεΐστον άνα- 
κάλυψις, καί έτι σπανιωτέρα ή έκδοσίς τίνος τών 
χειρογράφων τούτων. Ή ολιγωρία αύτη άποδοτέα 

βεβαίως είς τήν έλλειψιν αρμοδίων προσώπων δυνα- 
μένων νά περιέρχωνται πρός έπίσκεψιν τών βιβλιο
θηκών τούτων, νά έκτιμώσι τήν αξίαν τών χειρο
γράφων καί νά δαπανώσι πρός έκδοσιν αύτών. Τήν 
έλλειψιν ταύτην ήβουλήθη νά άναπληρώσγ, έν μέρει 
ό ένταϋθα φιλόμουσο; κ. Θεόδ. Μαυρογορδάτος άγ- 
γείλας δι’ έπιστολή; αύτού τώ έν Κ)πόλει Έλ. 
Φιλολ. Συλλο'γω ότι προσφέρει έξακοσίας λίςας πρός 
συλλογήν καί δηυ.οσίευσιν τοιούτων σπουδαίων χει
ρογράφων. Έκ τού ποσού τούτου κατ’ έτος θά δαπα- 
νώνται, κατά τήν θέλησιν τοΰ δωρητού, 150 λίραι, 
ώστε ή έργασ/α αύτη διαρκέσει έπί τετραετίαν. Τό 
έργον τής έπισκέψεως τών βιβλιοθηκών, τής συλλο
γής καί έκδόσεως τών χειρογράφων άνέθηζεν ό Σύλ
λογος τώ κ. Α. Π. Παπαδοπούλω Κεραμεϊ ώ περ ώ- 
ρίσθη έτησία άμοιβή έξ 1 20 λιρών πληρωτέα έκ τού 
δωρηθέντο; ποσού. "Ωστε τό δαπανηθησόαενον ποσόν 
πρός έκδοσιν χειρογράφων ώρίσθη εί; λίρ. 30 έτησίως. 
Τώ κ. Θ. Μαυρογορδάτω ό Σύλλογος άπένειμεν έν
θερμους εύχαριστίας σύν τώ τίτλω μ.εγάλου δωρητού, 
τά δέ έκδοθησόμενα έργα άπεφασίσθη ινα φέρωσι τόν 
τίτλον Λ/αυροχορδάτειο; Βιδ.Ιιοθήκη. Εύχόμεθα όπως 
καί άλλοι εύποοούντες άκολουθήσωσι τό άξιόζηλον 
τούτο παράδειγμα καθόσον ή πρός συλλογήν καί έκ- 
δοσιν χειρογράφων έργασία άπαιτεΐ καί χρόνον μακράν 
καί κόπους έπιμο’νους καί δαπάνας μεγίστας ένεκα 
τής πληθύος τών χειρογράφων καί τών βιβλιοθηκών, 
έν αίς ταύτα δέον ν’ άναζητηθώσιν.

— Έφιστώμεν τήν προσοχήν τών είδικώς άσχο- 
λουμένων περί τού; ύπολογισμού; τών Πασχαλιών εί; 
τήν άνωτέρω διατριβήν, όφειλομένην φίλω ήμών άρ- 
μοδιωτάτω περί τά τοιαύτα. Ό παρατιθέμενο; πί- 
ναξ τοΰ Αιωνίου Πασγα.Ιίου δημοσιεύεται νύν κατά 
πρώτον άν μή άπατώμεθα.

Η ΠΑΙΔΟΚΤΟΝΟΣ.
ΚΑΤΑ SCHILLER.

Άχούετε ;. . . απαίσιος δ χώδωχ άχτηχει· 
δ δείχτης εις τοΰ δρόρου του τόχ ό’ροχ άφιχχειται. .
Γεχέσθω Λ—έχ δχόρατι θεοΰ ! —τρ άτυχεϊ !
'Εταίροι ρον έχ ρχήρατι, είς τό ιχρίοχ Ίτε !
Ώ χόσρε, Τάδε φί^ηρα παχύστατοχ τοΰ χαϊρε ! 
Τά δάχρυά ρου δέχθητε, ω γόησσαι ίιρέραι !
ΜεΜχρατοχ ρετέδως ροι, ώ χόσρε, τόχ ίόχ. . . 
Τετέ.Ιεσται! άπάχθρωπε φθορεν τώχ χαρδιώχ !

"ίΐ! έρρωσο, άείζωε τοΰ φοίβου .Ιαρπηδώχ, 
ηχ νά σχοτίσρ, πέπρωται, τοΰ τάφου ρου τό χωρά! 
’Ώ ! χαϊρε, χρόνε ρόδινε τρυφών πο.Ιυειδών, 
δ τών παρθένων εύχερώς άποτυφ.Ιών τό δρρα ! 
Καί σεϊς, ώ χρυσοδαίδαΛοι της ηδης όπτασίαι, 
τεχνία παραδίσεια, παρθένων φαντασίαι, 

ούαί ροι! έραράνθητε χαί. ρόΛις έν σπορά. . . 
ούδέποτε θά Ιδητε τό φώς έχ τή χαρά.

Τό πά.Ιαι ρέ ένέδυε ροδοειδής στο.Ιή, 
ή κύκνου άχη.Ι.δωτον χαί χιονώδες πτΙΛον , 
τήν κόρην ρου άπέριττοχ έν χάριτι πο.Ι.Ιή 
τό ρόδον καθωράϊζε άβρόχ χαί έρωτύΛον.
Oval ροι! τής κοίάσεως τό θϋρα είς χερτερωχ 
κατέρχεται, ώς ά.Ι.Ιοτε Λευκήν έσθήτα φέρον. . . 
Π.Ιηχ ρεϋ ! χρωθύ.Ιουν, τρίχαπτα χαί άχθη έορτώχ 
rvx σχέπει τον θαχάτου ρον ό πεχθηρόο χετώχ.

Ώ ! θρήχει, ΐ] ονθέποτε εχπέσασα γνχή, 
<Κ’ ηχ β.Ιαστάχεε άπ.ίετα ή άθωότηο Ία, 
παρθέχε, ηο τό ε.Ιεος τον στερχου σνχεχο'ε, 
εχ φύσεως, άθάραστος χαί χρατερα χαρθια. . . 
Oval! ή άχθρωπίχη ρον χαρθία χατενύγη. . . 
ό ερως ρον είς ό.Ιεθροχ χαί ΘΙχηχ χατα.Ιήγει. . . 
άπίπτη είς επίορχοχ άγχά.Ιηχ χαί θερρηχ 
ραρθΛσα ή άγχότης σου, Λουίζα, ρε όρρήχ.

’Άχ! ίσως ά.ΒΙης σήρεροχ ό δό.Ιιος ερα.. . . 
εχαίχα. . . άφίχει ρε εχ τρ υρριχώδει τύχη- 

εχ ω δ’ έγω πορενοραι προς τά<φοχ χ.Ιαυθρηρά, 
πρό τοΰ χατόπτρον τέρπεται, χα.Ι.όύχεται, χαί σρή- 

[Χ«· · ·
’Ώ ! Ισως τ^ς φι.Ιτάτης του θωπεύει τάς πΛεθ,Ιδας, 
Ίσως .Ιαρθάχει φί.Ιηρα, χαί δίδωσιχ ελπίδας, 
έχ ω ύπό τόχ πέΛεχυχ έροΰ ρετ’ ον πο.Ιύ 
θά άχαθ.Ιύσρ αόρατος πηγηχ ή χε^α.Ιή. . .

’Ω Ίωοήφ, ώ ’Ιωσήφ! ώ, γένοιτο, έν γή 
το άσρά ρου τό ρόρσιροχ νά σέ σοδρ έν .Ιύσση. 
*Ϊ2 ! είθε ή τοΰ κώδωνος .Ινγρά ό.ΙοΤυγή 
τό ους σου οϊον άγγε.Ιρα άπαΐσιοχ νά πΤήσση. 
"Οτε παρθένου ευειδούς τό έρυθρόχρουν χεϊ.Ιος 
ρε.ίίζει σοι ρορρύρισρα τοϋ έρωτος α/ρύ.Ιως, 
έν σοι δ "Αδης τραύρατα όρύσσων ά.Ιγεννά 
νά σδύνρ ρέ τεχρήρια τάς τέρψεις σου δεινά.

Προδόια! τής Λουΐζης σου δέν ϊσχει ή ψυχή, 
δέν Ίσχει κόρης όνειδος τά στέρνα σου νά χύζη,' 

τό τέχνον όπερ έτεζα έκ σον έν ιαχή, 
ή τίγρις ή ή Λέαινα δέν ήρχει νά σέ δήςη ; . . . 
Μακράν τής όγθης έδ.Ιεπον τό σκάφος άποπ.Ιέον, . 
ήτένιί^ον τά κύρατα ρέ β.Ιέρρα άπευκταϊον. . . 
Καί νΰν, ρα?.ράν, εις έτερα παρά.άα όίκών 
ρέ «άχ a πΛανφ έπΙπ.Ιαστα τάς φρέχας γυναικών... 
’A.LI’ δ υιός ; . . . δ δείΛαιος! έγγύς ροι δ υ'ιος 
άρέριρνος ήρέραζεχ έχ ρητρική άγκάΛη, 
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έν χάριτι, ώς έαρος ροδοστεφής ήώς, 
μειδίαμα έδώρει μοι παρήγορον έν ζάΛη . . . 
Το πρόσωπον τοΰ τέκνου μου είδάΛιμον χαι θεϊον 
πιστότατον παοίστα μοι έκείνου έχμαγείον . . . 
Την μητριχην καρδίαν μου έδόνει ώς σεισμός, 
ό έρως, ή άπόγνωσις, χαι ό έζιΛασμός . . .

Ω Γύναι! ό γεννήτωρ μου ποΰ είναι;»—ώς άρά, 
ώς χεραυνοΰ ήρώτα με φωνή, ή ΛαΛιά του . . .— 
α' Ω Γύναι! ποΰ ό σύζυγος ; » — ήρώτα χ-ίαυθμηρά 
ή ορφανή καρδία μου χαί έν .ΙυγμόΙς θανάτου. — 
ά.Ι.Γ ορφανόν τα.Ιαίπωρον είςμάτην τόν προσμένεις, 
φι.Ιεϊ τεχνία έτερα, έτέρας ερωμένης . . .
Τάς ώρας χαταράσθητι ανόμων ήδονών, 
άνθ’ ών τοΰ νόθου όνομα άπέκτας, ορφανόν.

Ήμήτηρ σου . . . "Ω! Κό.Ιασις τά σπ.Ιάγχνα μου 
[δοζ«ί . . .

Ήμήτηρ μόνη, έρημος έν χόσμω όΛοΛύζει . . . 
ή δίψα όΛβιότητος τήν τρύχει ά.Ιγεινή, 
πΛήν φάρμακα ή θέα σου, ώ τέχνον, τήν ποτίζει. 
'Ο φθόγγος ον τό χεϊ.Ιός σου έν χάριτι μοι Λέγει 
μεμαραμμένον αίσθημα έντός μου άναφ.ΐέγει . . . 
Μέ βέΛη δέ ό θάνατος φριχώδη μέ χτυπά 
οπότε μειδιάματα μοί δίδεις χαρωπά.

Ή χόΛασις, ή χόΛασις, μακράν σου, τρυφερέ . . . 
ΤΙ χόΛασις τό όμμα μου οπότε σέ θεαται . . .
Οί ασπασμοί σου μώ.Ιωπες δαιμόνων χαί άραί, 
έν όσω τών χειΛέων του ή. μνήμη μοί γεννάται . 
Ό όρχος του έρίγδουπος έχ τύμβου άναθρώσχει, 
αεί τής απιστίας του ή μνήμη μέ τιτρώσκει . . . 
Καί ούτω . . . μέ έχέντησεν ή ύδρα τήν σχΛηράν 
χαί χρεουργίαν έπρόζα έν Λύσση στυγερών . . .

~ Ω Ιωσήφ, ώ ’Ιωσήφ! ώ ! είθε έπί γής 
νά σέ σοβή τό φάσμα μου αείποτε άσχά.Ι.ίον, 
έν τή ψυχροί άγχά.Ιη μου νά σπείρης χαί ριγόίς, 
έν μέσω τών ονείρων σου νά διεγείρω σά.Ιον. 
Είς τών άστέρων έντρομος τό ωχριαίνον χρώμα 
σβεννύμενον τοΰ τέχνου σου νά διορας τό όμμα . . . 
*Ωείθε μέ αίμόφυρτον τό φάσμα του στο.Ιήν 
νά κΛείη τόν παράδεισον είς σέ μέ άπειΛήν !

Ίδέ . . . έχει που άψυχον, έγγύς μοι, πρό ποδών, 
φρενήρης χαί άπάθητος τόν παίδα έθεώμην, 
τό αίμα ρέον έβ.ίεπον έχείνου χρουνηδόν, 
άπέθνησχε τό τέχνον μου, έγώ δ’ έσβεννυόμην , . . 
Βαρεϊα ή άτέραμνος βοά δικαιοσύνη ’ 
Βαρεϊα ή χαρδία μου κραυγάζει ώς έχείνη !

*Ω ! είθε τοΰ θανιίτου μου ή παγερά πνοή 
νά σβέση τής οδύνης μου τήν φΛόγα έσαεί.

’ Ω ’Ιωσήφ μου ! Είη σοι ό Π.ίάστης αρωγή 1
Σέ συγχωρώ ή τάΛαινα άμαρτωΛή έν τύψει . . .
Παν αίσθημα μνησίχαχον άφίημι έν γή.
’Εμπρός ώφΛόζ άνάφθητι! τό πΰράς μέ χαΛύψη !... 
Γενέσθω !... ούτω μ’ έχαιον χαί αί έπιστοΛαίτου. . . 
τους όρκους του έβρόχθισε τό πΰρ χαί τάς προσρήσεις... 
Οι ασπασμοί του χάμινον άνήπτον έν έμοί . . .
τό μόνον ό ήγάπησα χαί έδωχα θερμή . . .

Φοβήθητε νεότητας τά ρόδα αρεστής !
Φοβήθητε, νεάνιδες, τούς όήχους νεανίου !
Το χάΛΛος μοί έγένετο φθορεύς τής αρετής, 
τό χαταρώμαι φρίσσουσα έζ ύψους του ίχρίου.
”Ω! . . . δάκρυ δάχρυ σπένδουσι τά β.Ιέφαρα σφαγέως ;
Σκοτίσατε τό βΛέμμα μου μέ χάΛυμμα ευθέως ' 
Φοβείσαι κρίνον, δήμιε, νά δρέψης τρυφερόν,; . . . 
Ώ! παΰσον, παΰσον, δήμιε ωχρέ, ύποχωρών ....

Πόγαν Φίβρουάριοί 18 S3·
θ. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ.

Τφ φιλώ * *
(Έχ τοϋ χταοπλοί’ου·'

Άχανθαι τόν ανθρώπινον περιχυχΛοΰσι βίον 
ΠΛήν χάπου χάπου χρύπτεται χαί μοσχοβόΛον Ιον. 
Ευδαίμων οστις ψυχιχόν έν ώ τόν τήκει πάθος 
Εύρη έν ίον εύοσμον ’ς τών άκανθών τό βάθος.

GUSTAVE LAFFON

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ
ΈξτΑθεν άρτίως τών πιεστηρίων η ύπό τοΰ κ. Σ. 

I. Βουτυρά αρχισυντάκτου τοΰ ΝεοΛόγου, έκπονη- 
θεΐσα μετάφρασις τοΰ Τορκουεμάδα, άρτιφανοΰς δρά
ματος τοΰ πολιοΰ Βικτορος Orra. Φίλος τις άνα- 
γνοϋς έν μια εσπέρα τήν μετάφρασιν άπηύθυνεν ήμίν 
τήν πρωίαν τής επαύριον τό επόμενον δίστιχον επί
γραμμα σύν τή παρακλήσει δπως οημοσιευθή άνω
νύμως·

Τώ μεταφραστή τοΰ Τορκουεμάδα.
Κόσμου ήμοίρει τοϋ δαίμονας νοΰ ό τεράστιος κόσμος* 
Si» δέ προσέθου αυτόν, φίλην ταϊς Μοϋσαις φωνήν.

ZTOlKTTYTk
WWWAZV*

Έν Παρισινή έοημερίδι άναγινώσκομεν τήν έπομε'- 
νην είδοποίτ,σιν:

«’Ιατρός τις επιθυμεί νά εΰρη νεαράν κόρην άναι- 
μικήν ίνα τήν κατασνήσν) ύπνοβκτιδα. θα λαμβάνν) 
κατά μήνα μισθόν έζ 1 00 φράγκων καί θα έργάζηται 
μετά τοΰ ίατροΰ τρις τής έβδομάδος άπό τής τέταρ
της με'χρι τής έκτης ώρας. Άπευθυντέον» κτλ.

Οί μϋς ώς κινητική δΰναμις.
Τό βδελυρώτατον τών ζώων, ό μΰς, ό μέχρι τοϋδε 

ύπό γαλών καί κυνών καί άνθρώπων νυχθημερόν κα- 
ταδιωκόμενος καί είς θάνατον αείποτε διά παγίδων, 
δηλητηρίων, ή σφαγής καταδικαζόμενος, άπεκαλύ- 
φθη ών χρήσιμος τώ άνθρώπω, έργάτης αύτοΰ καί 
συναρωγός έν τή βιομηχανία, άποκατασταθείς !

Έν τή μικρά πόλει Kirkeldey, έν ’Αγγλία, βιομή- 
χανός τις έφαντάσθη νά είσαγάγγ τούς μΰς ώς ip'fl- 
ra; έν τω βαμβακονηματουργείφ αύτοΰ καί ή από
πειρα έστέφθη δι’ έπιτυχίας. Ό αμείλικτος τής οι
κιακής ησυχίας πολέμιος, ό κλέπτης καί καταστρο- 
φεύς τών έδωδίυ,ων καί τών σκευών παντός οίκου, 
κατέστη δύναμις κινητική περιστρέφουσα τροχούς, 
ί>·.' ών κινείται ή κλώθουσα τά νήματα μηχανή τοΰ 
εργοστασίου ! Οί τροχοί ούτοί είσι σωληνοειδεΐς, έν
τός δ’ αύτών τίθενται έγκλειστοι οί μΰς, οΐτινες άκα- 
ταπαύστως κινούμενοι μεταδίδουσι τήν κίνησιν είς 
τούς τροχούς καί ούτοι εις τήν νηματουργικήν μη- 
χαΓήν· , - , . . ·

Ή καθ’ εκάστην ημέραν κίνησις ένός μυός ίσοδυ- 
ναμεΐ πρός πορείαν I 0—1 1 μιλλίων άγγλικών, έκα
στος δέ τών μυών κλώθει ούτω καθ’ εκάστην εκατόν 
περίπου νήματα. 'Π τροφή αύτοΰ, συγκειμένη έζ α
λεύρου βρώμης άπαιτεΐ έτησίαν δαπάνην 6 πεννών 
(ήτοι 60 εκατοστών). Έκαστος μΰς άποφέρει έτήσι- 
ον εισόδημα επτά περίπου σελινίων (ήτοι φρ. 8,50.) 
Άφαιρουμένης τής δαπάνης τής τροφής καί ένός σε
λινιού διά τήν έπισκευήν τής μηχανής, μένει καθαρόν 
ετήσιον εισόδημα πέντε σελλινίων έζ έκάστου μυός.

Εσχάτως έτερος Άγγλος βιομήχκνος συνέστησεν 
ιδιαίτερον ποντικονηματουργεΐον, έν ώ έστησε χιλίους 
τροχούς κινούμενους διά μυών, έλπίζει δ’ ότι τό μι
κρόν αύτοΰ έργοστάσιον θά παρέχγ αύτώ έτησίως 
καθαρόν κέρδος 2,500 λιρ. στερλινών.

Ιδιωτικός Χορός ’Αμερικανικός.
Πολίτης τής Νέας Τόρκης, ιδιώτης, ό κ. Βάν- 

δερβιλτ έδωκεν έσχάτως χορόν περί ού πολύς γίνε
ται λόγος καί έν τω άμερικανικώ καί έν τώ εύρωπαϊ- 
κώ τύπω. Έφημερίς τις ύπολογίζει ότι τό σύνολον 
τής περιουσίας τών παρευρεθέντων έν τώ χορώ τού- 
τω συμποσοΰται είς οκτώ χι.άάδας εκατομμυρίων 
τα.ΙΛήρων"! Πολλοί τών παρευρεθέντων δέν ήσαν 
προσκεκλημένοι, άλλ’ ήγόρασαν τά προσκλητήρια 
άλλων μή μεταβαντων είς τόν χορόν άντι 500 ή 
1 000 ταλλήρων. Διά μόνα τά άνθη δι’ ών έκοσμή- 
θησαν αί α’ίθουσαι έδαπανήθησαν 1 0,000 ταλλήρων. 
Ή ολική δαπάνη τοΰ χοροΰ άνήλθεν είς 50,000 τα- 
λήρων, έζ ών 20,000 διά τόν δεΐπνον. Ό ιματι
σμός τών κυριών- πλήν τών άδαμάντων—άπερρόφη- 
σεν 60,000 ταλλήρων.

Πληθυσμός καί έκτασις τών έπικρατειών 
τής Εύρώπης.

Άπό σχετικών μελετών τής καταστατικής πλη- 
ροφορούμεθα περί τών πληθυσμών καί τής χωρικής

έκτάσεως 1 7 έπικρατειών τής Εύρώπης, έν ταϊς ό- 
ποίαις δέν περιλαμβάνονται ή Ρωσσία καί ή Τουρκία. 
Πρόκειται περί τοΰ έτους 1881, τά άπογραφικά διδό
μενα τοΰ οποίου θέλομεν κατατάξει κλιμακηδόν ύπ’ 
άμφοτέρας τάς έπόψεις, τόσον δηλαδή τοΰ πληθυ- 
σμοΰ δσον καί τής χώρας έν ή οίκεΐ ούτος.

ΑΖ. Πζ-ηθυορον.
1 Γερμανία....................... 4 5,245,000
2 Αύστροουγγαρία............  37,586.000
3 Γαλλία. .'.....................  37,405,000
4 Μ. Βρετανία.................. 35,24 6,000
5 Ιταλία.......................... 28,210, 000
6 ’Ισπανία.........................  16,860.000
7 Βέλγιον.....................   . . . 5,537,000
8 Ρουμουνία..........................  5,04 0,000
9 Σουηδία. ·........................ 4,572,000

10 'Ολλανδία........................ 4,1 14,000
11 'Ελβετία.......................... 2,832,000
12 Ελλάς................................2,067,000
13 Βουλγαρία....................... 1,998,000
14 Δανία..................................1,981,000
15 Νορβηγία...........................1,900,000
16 Σερβία.............................. 1,750,000
17 ΛουΕεμβοΰργον ............... 209,000

Β* ΧΕχτασις είς τετρ^γ χιΐιόυ-.
1 Αύστροουγγαρία.................. 622,334
2 Γερμανία.................................538,425
3 Γαλλία..................................  328,572
4 ’Ισπανία...................................... 507,236 ·
5 Σουηδία................................  4 41,620
6 Νορβηγία.................................318,195
Ί Μ. Βρετανία........................... 314,968
8 Ιταλία...................................2 96,306
9 Ρουμουνία................................160,150

10 Βέλγιον........................... -....62,021
11 Βουλγαρία................................. 62,000
12 Ελλάς. . . . . ·...................... 60,307
13 Σερβία...................................... 48,680
14 Ελβετία.....................................41,418
1 5 Δανία........... ■ ·.......................  39,375
16 Όλανδία................................... 32,996
17 Αουξεμβοΰργον............................ 2,587

Έκ τοΰ πίνακος τούτου προκύπτουσι διάφορα ε
ξαγόμενα. ΊΙ πυκνότης τοΰ πληθυσμοΰ δέν άκολου- 
θεΐ τήν έκτασιν τής χώρας. Ούτως άρκεΐ νά γνωρίσγ 
τις τήν βαθμίδα, τήν οποίαν ή έπικράτεια κε'κτηται 
έν έκατέρα τών κλιμάκων, καί ή φιλοσοφία τών αρι
θμών δέν θέλει σιγήσει. ΊΙ Γερμανία καί ή Αύστροουγ
γαρία συναλλάττουσι τάς βαθμίδας των, ή Μεγάλη 
Βρετανία άπό τετάρτης ίν τή κλίυ.ακι τοΰ πληθυσμοΰ 
είναι έβδομη έν τή κλίμακι τής έκτάσεως, τό Βέλ- 
γιον άπό έβδομου ύπό τήν έποψιν τοΰ πληθυσμοΰ εί
ναι δέκατον ύπό τήν τής έκτάσεως, ή 'Ολλανδία ά
πό δεκάτης έν τώ πληθυσμ.ω είναι δεκάτη έκτη ύπό 
τήν έποψιν τής έκτάσεως, ή Νορβηγία άπό δεκάτης 
πέμπτης έν τή κλίμακι τοΰ πληθυσμοΰ είναι έκτη έν 
τή τής έκτάσεως. Παραλείπομεν τάς λοιπάς έπικρα- 
τείας. Μόναι ή Γαλλία, ή 'Ελλάς καί τό Λουξεμβοΰρ-
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γον κατέχουσι τήν αύτήν βαθμίδα κατ’ άμφοτε'ρας 
τάς κλίμακας τοϋ πληθυσμού καϊ τής χωρικής έκτά- 
σεως. 'Π Γαλλία είναι τρίτη, ή Ελλάς δωδεκάτη και 
τό Λουξεμβούργου δε'κατον έβδομον.—(ΟΙκ ΈλιΘ.)

ΔΙΑΛΟΓΟΙ.
β-ο-ο-ο·

— Τί κλαίεις, παιδί μου ; ήρώτα αγαθός γέρων 
κλαυθμυρίζον πενταετές κοράσιον.

— Ή γειτο'νισσά μας είπε πώς εχει αρραβωνια
στικό καί θε'λω κ’ έγώ ένα.

Σεμνή διδασκάλισσα έπιμελώς άπε'οευγε τήν χρή
σιν τής λε'ςεως έρως και παρήγγελλε ταίς μαθητρίαις 
άντ’ αύτής νά λε'γωσιν απλώς κ.Ιίαις. Όθεν μαθή
τρια τις ήρώτησε' ποτέ.

— Πρε'πει λοιπόν νά λε'γωμ.εν περί τής τραγωδίας 
τοϋ Schiller 'ΓαΛοιγγία και κ.Ιίΰις ;

(254. 58). —Αποβάθρα (252, 58).—Π. Σάρδης (252). 
’Αλεξάνδρα Βεγλερή (252, 53, 54, 55) —Οϊχος Καλλί- 
φρονος (252. 53, 58). I. Α. Κυριακίδης (252, 53, 58). 
—Καφενείου Άναστ. Γενιδουνια έν Χάλχη (252, 53, 54, 
58)—Γ. Ε. Μισαηλίδης (252,53,58).—Οϊχος Μπέλλα 
(252,53,55,58).

Έν Βουχουρεστίφ Έαμ Σολωμός (244, 48. 
—’Ε ν Άδριανουπολει Δ. Βασιλειάδης (244).

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ν ΕΑ·
ΑΡ. 259.—ΑΙΝΙΓΜΑ.

Πεντασύλλαβος προ'χειμαι λέξις 
Είμαι δε τών λογιών εστία.

"Αν *ς τάς πρώτας μου τρεις μή προσέξης, 
Θά ϊδής οτι μ’ έ'μεινε μία.

Έν •λσμαηάίω. Μ. Τ

ΑΡ. 260—ΕΤΕΡΟΝ.
Μέ ζωγρα©εϊς ακέφαλου, σχεδόν έσταυρωμένον, 
Μετά ποδών μέν ανοιχτών χειρών δέ υψωμένων. 
Πρώτον έμέ θέλεις ίδε? κρουρόν έν πάση χώρφ. 
Ίύοΰ σοι είπον τίς εΐμι δός σύ τήν λύσιν τώρα.

Μ. Τ.

ΠΑΡΕΡΓΑ.

Δύσεις τών εν τφ ΛΑ'. τεύχει προβλημάτων.

Άρ. 252. αίνιγμα.—Καρδία.
Άρ. 253. ετερον.—Τό γράμμα ε.
Άρ. 25ί. ετερον.—Ό αριθμός 3 0 0.
Άρ. 255. Charade—Τό <pvtbr Bon due ή 

bonroi-
Άρ. 256. LOGOGRIPHE.—Όλεξίγριφος ούτος έ

νεκα παροράματος αναδημοσιεύεται:
Avec ma tele, rille de France;
Change ma tele, rille de France.

Άρ. 257. ΑΕΣΙΓΡΙΦΟΣ ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΟΣ.---
JEAN

Ε Μ M A 
AMAN 
NANA

Άρ. 258. γρίφος.—Μή ποεήσ^ς εςς άλλον 
δ σύ μχβε£ς.

Λ Τ Τ A I
τών έν τφ ΛΔ'. τεύχει προβλημάτων.

Εν Κωνσταντινουπόλει. —Άγγελος Σαίλας, 
Θεραπειοις (252, 53, 54, 58).—Άρ. Α. Ζερβουδάχη

ΑΡ. 261.—ΕΤΕΡΟΝ.
Πόλεως δυστυχησάσης άν τό πρώτον άπαλείψης 
Δένδρον έχ τών καρποφόρων παρευθύς θά σχηματίσης.

Μ. Τ.

ΑΡ. 2G2 —ΕΤΕΡΟΝ.
Τίνος νήσου τόν ηγέτην όταν άποχεφαλίσης 
τό κατάλοιπον εις χεϊρας τών χαρτοπαικτών εΰρήσεις ;

Μ. Τ.

ΑΡ. 263.—ΛΕΪΙΓΡΙΦΟΣ
(charade).

En France circule mon premier 
A Rome reside mon dernier, 
Sur la vapeur mon entier.

Batoum. Marie P.

AP. 264. — ΕΤΕΡΟΣ.
Mon premier vous met en marche,
Mon second toujours deevance,
Mon troisieme avance, 
Mon tout ralentit la marche·

Μ. P.
AP 265. —ΕΡΩΤΗΣΙΣ.

Τίς ά'νθρωπος εννοεί πάσας τάς γλώσσας τοΰ κόσμου ;
Μ. Π.

ΑΡ. 266.—ΓΡΙΦΟΣ.

Ν. Μ.


