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ΤΤΟΤΤΤ ΣΤΣ
Η ΔΡΑΚΟΝΤΟΜΑΧΙΑ

TOY SCHILLER.

Πρός τί ή τόση συρροή ; 
πρός τί τοΰ οχΛου ή βοή ; 
Ή πόΛις καίεται τής 'Ρόδου ; 
ή μή ή.Ιώθη έξ εφόδου ; 
’Εξέχει εκ τοϋ συρφετού 
ίππεύς έφ’ ίππου *έκ.1εκτοϋ, 
καί οπισθέν του σύρουν τέρας, 
μήπω φανέν εις φως ημέρας· 
τήν όιξιν ύδρα φοβερά, 
τό χάσμα σαύρα φρικαΛέα· 
καί πας τις έκθαμβος όρα 
θηρίον άμα καί Ιππέα.

Καί αντηχεί βοή κραυγών· 
«’Ιδού ό δράκων ό φαγών 

βοσκούς καί ποίμνας, ον ό νέος 
αυτός έφόνευσε γενναίως. 
Πριν, έτεροι τών εκλεκτών 
κατά τόν άθΛον τόν φρικτον 
κατέδυσαν εις "Λδου σκότη. 
.Τιμή τώ το.ίμηρώ 'ιππότη!» 
Πρός τήν μονήν δέ προχωρεί 
τό πΛήθος δι’ δδοϋ συντόμου, 
οπού συνή.Ιθεν αυθωρεί 
κΛηθέν τό τάγμα τοϋ Προδρόμου.

Ό αρχών δ’ οπο υ ό κ.Ιεινός 
ό νέος βαίνει ταπεινώς· 
και ρους βοών Λαού άτάκτου 
πΛηροϊ τά βάθρα τοΰ δρυφάκτου. 
Ό δέ ΛαΛεί·—ιιΠιστώς π.Ιηρών 
Ιππότου χρέος Ιερόν 

τον φθείραντα τήν γώραν Θήρα 
μ' αυτήν έδάμασα τήν χεΐρα. 
Χφόβως πας πΛανάσθω νΰν· 
βοσκοί πρός τάς φορβάς τραπήτε· 
εις τήν θαυματουργόν Μονήν, 
πιστοί, τήν χάριν προσκυνεΐτε».

Ό δ’ αρχών άπαντά στυγνώς· 
ι’Ως ήρως πράγματι δεινός 
κατέδειξας ανδρείαν οτι 
ασκείς έμπρέπουσαν Ιππότη. 
Ά.ΙΛά, οί τόν Σταυρόν στοΛήν 
φοροϋντες, ποιαν έντοΛήν 
ώς πρώτην, Λέγε, έκτιμώσι ;» 
Καί κύκΛω πάντες ώχριώσι. 
"Ομως μεστός αϊδοϋς θροεΐ 
ενσχήμως νεύων ό ιππότης· 

«Ή πειθαρχία άξιοι
του κόσμου τούτους έν τοΐς πρώτοις»’

ΚΉν— άπαντα ό ήγεμών— 
παρέβης, πνεύμα ιταμόν, 
εις πάΛην κατε.Ιθιυν άφρόνως, 
'ήν νόμος έπΛηττεν έντόνως». 
'Οδέ,— ιι'Ο.Τ άκουσον πριν ή 
δικάσης με—σεμνώς φωνεΐ— 
τοϋ νόμου οτι νοϋν καί γνώμην 
πιστώς πΛηρώ έφανταζόμην, 
ούχί τυφ.Ιώς καί προπετώς 
κατά τοΰ τέρατος όρμήσας, 
ά.1.1’ εύφυώς καί συνετώς 
νά τό φονεύσω προσπαθήσας.

ΚΕβ, είχον πέσει άδεΛφοί 
γενναίοι τώ θηρί τροφή, 
Χριστώ πο.Ιύτιμοι ίππόται, 
κ’ ήμπόδισας τόν άθ.Ιον τότε.
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ΠΛήν πένθος fi’ έτρυχε δριμί- 
jtpoc μάχην άμαχος ορμή, 
ώστ’ ετι νύκτωρ φόνον πνέων 
κατ’ όναρ ήσθμαινον παΛαίων 
και δτ' άνέτειΛεν αύγή 
μεστή αιμάτων νέου πάθους, 
Λυσσώδης μ’ έπνιζε·) οργή, 
τοΰ ύψους—«?πο>—η τοΰ βάθους.

υΚ' έσκέφθην· τίς άνδρδς τιμή ; 
και τί τδν έφηβον κοσμεί ;
ο'ι αθΛοι τών ηρώων ποιοι, 
ο'ι; άοιδοί υμνοΰσι θείοι ; 
οις δόξαν καί τιμάς θεών 
άπέδωκε τυφΛος αιών ; 
τήν γήν άπήΛΛαςα,ν θηρίων 
δι άθΛων όντως τεραστίων· 
χωρίς τον αίματος φειδοΰς, 
δ μεν τδν Λέοντα σπαράττων, 
δ δέ τώ Μινωταύρω δούς 
τον γόνον άντ’ οικτρων θυμάτων.

ηΤδ ξίφος τοΰ 'ιππότου μή 
εκ.Ιήθη δπως ποΛεμή 
τούς Λάτριις των είδώΛων μόνον ; 
’ΟφείΛει πάντη δι αγώνων 
νά σώζη πάντας στιΰαρδν 
άπδ δεινών και συμφορών.
ΠΛήι νους τήν τόΛμην άς ίθύνη 
τήν ρώμην δόΛος άς κρατύνη· 
κ’ έδίφων μόνος συνεπώς 
τά ίχνη τοΰ εχθρού εν φρίκη- 
δτ’ έΛΛαμάτς μ’ έπή.Ιθέ πως, 
και κράζω χοίρων- «εύρον ! νίκη/»

•οΚαί παραστάς—«Νά πορευθώ, 
Μαΐστωρ, ο’ίκα^ε ποθώ» — 
σοι είπον- καί τή σή άδεια 
διή.Ιθον τά ύγρά πεδία- 
καί κατεΛθόντι μοι ξεστδν 
τδν δφιν παρευθύς πιστόν 
συνέπηξαν δαιδάΛου χειρες. 
Ώς οί γνωστοίμοι χαρακτήρες, 
επί μικρών ποδών βαρύ 
πυργοΰται σώμα τερατώδες, 
τά νώτα δ’ άτρωτον φρουρεί 
φοΛίδων κά.ίυμμα φρικώδες.

»Άπο μακρου Λαιμού στικτόν 
έξέχει στόμα ανοικτόν, 

πρδς Λείαν χαινον πειναΛέον 
ώς πύΛαι Άδου φρικαΛέον. 
’Εμπνέουν τρόμον βΛοσυραί- 
αί τών δδόντων τον σειραί- 
ή δίκρους γΛώσσα ξίφους στόμα- 
πυρίπνουν τδ μικρόν του δμμα. 
Τδ τέρας δ' αίρει φοδεράν 
τών νώτων άκραν τήν ύστάτην 
ώς νά σπείρα κυρτήν ουράν 
περί τε ίππον κ’ αναβάτην.

υΦαιάν δέ βδεΛυκτήν βαφήν 
ενδύω τήν πιστήν μορφήν. 
Ήν δφις, σαύρα, άμα δράκων 
ίδών τδ φώς είς έΛους Λάκκον. 
Καί έτοιμος συν τούτοις ών, 
έκΛέγω ζεύγος μοΛοσσών 
γοργών, εύστροφων, θάρρους πΛήρων, 
πρδς άρκτων αγρευσιν εμπείρων· 
αύτών τήν φΛογεράν οργήν 
κατά τής σαύρας ερεθίζω, 
πρδς δήγμα καί Λοιπήν πΛηγήν 
τούς κύνας κράζων συνιθίζω.

» Τούς δ' δνυχάς των άπειΛών 
προτρέπω, δπου άπαΛδν 
ιβιΛοΰται τής γαστρδς τδ δέρας, 
εκεί νά σχίζωσι τδ τέρας.
Κ’ έφ ίππου ένοπΛος έγώ 
τδν άραδά μου οδηγώ - 

— είν’ εύγε νους φυΛής τδ θρέμμα— 
τδ νέον του έξάπτων αίμα. 
Καί διά κέντρων χαΛεπών 
εύθύ πρδς τήν μορφήν όρμαίνων, 
εύστόχως βάΛΛω τδν σκοπόν 
τδ πΛάσμα τάχα ώς τιτραίνων.

υθ κέΛης μέν αγωνιών 
βρύχει ορθός κ’ άφηνιών· 
οί κύνες στένουσιν έντρόμως- 
δέν παύω πριν θαρρήσουν όμως. 
ΆΛΛ’ έξασκώ έπιμεΛώς 
αύτούς τρεις μήνας έντεΛώς- 
μαθόντας δ’ άκριδώς τδ δέον 
έδώ έπί σκαφών ταχέων 
κομίζω.—Τρεις πρωίαι νΰν, 
άφ' δτου σπεύδων προσωρμίσθην. 
Πριν πά.Ιην ύποστώ δεινήν 
άνάπαυσιν μικράν ήρύσθην.

υ’Εξήφθην φθάς, οίκτρώς πΛηγείς 
έκ νέας πάΛιν οιμωγής.
Βοσκούς είς έΛη πΛανηθέντας 
άνεΰρον νεωστΐ φθαρέντας. 
Λιδ προέδην παρευθύς 
έμέ αύτόν συμδουΛευθείς. 
Σπουδή τοίς δορυφόροις είπον 
τδ πράγμα, κ’ έπιδάς τδν ίππον 
κρυπτάς διέρχομαι οδούς 
θαρρούντως πρδς τήν πάΛην τρέχων, 
πιστούς κατόπιν οπαδούς 
τών μοΛοσσών τδ ζεύγος έ/ων.

»Μαΐστωρ, οίδας τδν ναόν 
δν ΐδρυσεν ένθουσιών 
τεχνίτου νους έπί αμάχων 
κυκΛόθεν περιδΛέπτων βράχων. 
ΈγκΛείει, καίπερ αφανής, 
σεπτήν εικόνα τής Αγνής 
φερούσης βρέφος τδν Σωτήρα 
δεχόμενον τών μάγων μΰρα. 
Λιά κρημνών οί εύσ'εδεϊς 
άνέρχοντ’ εκατόν βαθμίδας· 
ίΛιγγιών δ’ άν άναδής, 
άντΛεϊς τής χάριτος έΛπίδας.

υ Τήν ρίζαν τούτων τών κρημνών 
κοιΛαίνει σπήΛαιον σεμνόν, 
έν ω Λιμνοί ίΛύς τεΛμάτων, 
έν ω δέν Λάμπει φώς διάττον. 
'Εκεί έφώΛει κατοικών 
ό θήρ βοράν καραδοκών 
νυχθήμερον, πρδς πάντων φρίκην 
ναόν φρουρών Κερβέρου δίκην. 
Καί τδν έκ τών προσκυνητών 
οδόν τραπέντα^οΛεθρίαν 
ίδ ένεδρεΰον έρπετδν 
άνήρπαζ’ έξορμών ώς Λείαν.

»Τδν βράχον πριν άγωνισθώ 
άνέρχομα,ι ίν’ άγνισθώ· 
καί κΛίνας γόνυ ικεσίας 
καθαιρώ ρύπους αμαρτίας.
Καί τήν Λαμπράν στοΛήν φορώ 
τών όπΛων έν τώ ίερώ, 
v.cu δόρυ φέρω καταδαίνων 
πρδς μάχην νΰν ήγιασμένον.

Τούς δορυφόρους οδηγό) 
μακράν νά μένουν τοΰ θηρίου· 
καί ήδη έφιππος έγώ 
κινώ είς έ.Ιεος Κυρίου.

ι>’Εφάνη μόΛις πεδιάς 
κ’ ή τών κυνών κΛαγγεί δυάς· 
ό ίππος τρέμει καί άσθμαίνων 
ορθός αντέχει μή προδαίνων. 
’Εκεί που ήΛιοι σωρόν 
τδ τέρας βδεΛυκτών σπειρών 
έν γή θερμή. Ευθύς τοΛμώσιν 
οί κύνες καί ταχείς όρμώσιν. 
ΠΛήν τρέποντ’ είς οίκτράν φυγήν 
τδ χάσμα δτ’ άνοίγον δΛον 
ώς θώς συρίζει ώρυγήν, 
έκπέμπον πνεύμα ίοδόΛον.

η’Εκ νέου δ’ είς έπιδρομήν 
πυρώ τοΰ ζεύγους τήν ορμήν, 
σφοδρώς δι δΛης τής ισχύος 
τδ δόρυ ρίπτων κατ’ όσφύος. 
ΆΛΛ' ή φοΛιδωτή δορά 
τδ άποκρούει κρατερά- 
πριν δεύτερος δ’ έπέΛθη κτύπος 
όρθοΰται πρδς φυγήν ό ίππος. 
Ό δζων τής πνοής ιός, 
τδ βασιΛίσκου βΛέμμα καΧον 
ωθεί τδν ίππον κραταιώς.— 
ΆποΛωΛώς δέ ήμηι π.Ιέον.

»Πεζεύω τότ’ ώς αστραπή- 
γυμνώ τδ δ,ίφος έν ριπή- 
πΛήν μάτην τών πΛηγών τδ τάχος, 
σκΛηρδς ό θώραζ δσον βράχος. 
Μέ τήν ούράν μεστόν οργής 
κτυποΰν μέ ρίπτει κατά γής. 
Τό χάσμα πρός με νΰν αφρίζει' 
Ιδού φρικτούς όδόντας τρίζει. 
ΆΛΛ' ίσταται βοών μικρόν 
ές άΛγους ίσχυροΰ μανέντες 
οί μοΛοσσοί δηγμόν πικρόν 
ποιούν είς τήν νηδύν ριφθέντες.

υΚαί πριν έκ τών δηγμών σωθή 
δρθούμ’ έν τάχει- καί βαθύ 
είς τήν γαστέρα τραύμα δίδων 
ώθώ, ύιΛή δπου φοΛίδων, 
τδ Είφσς πάν· πυκνοί κρουνοί 
αιμάτων βΛύουν σκοτεινοί·



652 Ο ΚΟΣΜΟΣ.
Ο Κ Ο Σ Μ Ο Σ 65?

xctc πίπτει· θάπτει όέ με πίπτον. 
Τπο το μέγα βάρος κϋπτων 

Λειποψνχώ μετά μικρόν· 
όρώ όέ συνεΛθών είς πέρας 
τους παϊόας κυκΛω, και νεκρόν 
εις αίμα κοΛυμβών τό τέρας»»

Μακρόν έπισχεθεϊσαν νυν 
επαίνου πάς θροεί φωνήν, 
ειπόντος ταΰτα τοϋ Ιππότου. 
Αεκάκις ό’ ή ηχώ τοϋ κρότου 
κυΛίεται ώς νά βροντά 
καί εκ τοϋ θόΛου άπαντά. 
Τό τάγμ αυτό προσθέτει κύρος 
κραυγάζον νά στεφθή ό ήρως· 
αυτόν ό' υψών ως είς πομπήν 
Λαός Λαώ νά όείξγ θέΛεί' 
αΛΛ’ έπιβάΛΛων σιωπήν 
ο αρχών τάς όφρϋς συστέΛΛει.

« Ανόρείως φέρεις συ κτανων 
τής χώρας— Λέγει—τό όεινόν 
έγένου είόωΛον τώ πΛήθει, 
αΛΛ’ είς τοϋ τάγματος τά ηθη 
εχθρός, ώς έρπετόν τεκών 
μάΛΛον τοϋ όράκοντος κακόν. 
*Οφις, ιόν ψυχάς ποτίζων 
καί στάσιν καί φθοράν κομίζων, 
ό νοϋς έστιν ό απειθής· 
αυθάόης τάξιν όέν γνωρίζει, 
φθορευς τοϋ νόμου απαθής 
αυτός τόν κόσμον αφανίζει.

ν’Ανόρείως πάς τις ποΛεμεΙ· 
ήμάς ευπείθεια κοσμεί' 
όιότι έφ' αγίου τόπου, 
εν ω θεός μορφήν ανθρώπου 
έόέχθη, έθεντο ποτέ 
θεσμόν πατέρες ίόρυταί 
υψίστην άναπτυσσειν ρώμην, 
όαμάζειν τήν ίόίαν γνώμην. 
Σέ όόξης εκνησεν αγών· 
όιο μακράν τοϋ βΛέμματός μου ! 
Ο μη φορών Λριστοϋ ζυγόν 

στερεισθω τοϋ σταυροϋ ώς κόσμου».

’ΑΛΛ* ό Λαός άναβοψ 
όονοϋνται θόΛος καί στοά- 
αίτοϋσι χάριν οι ϊππόται. 
Ο νέος όμως κύπτει τότε

σιγή τό ενόυμ' άποθείς, 
τήν αυστηράν χειρ άσπασθείς 
και. φεύγει. — Τοϋθ’ όρων ό γέρων 
τόν προσκαΛει ήπίως χαίρω ν 

«περίπτυξόν μ', υιέ, θαρρών !
νϋν νίκην ήρας υπέρ πάσας· 
και αθΛον Λάβε τόν σταυρόν, 
ως ταπεινώς σαυτόν όαμάσας.» 

Έν Κων/πάλη.
Μεταφοασθέν νηο α + ί

ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ ΑΠΑΝΤΑ, 
μεταφραζόμενα, μετά σημειώσεων 

προς ΧΡ^^ν τοϋ λαοϋ.

Ό εκ τών καθηγητών τού έν Άδριανουπόλει Γυμνά
σιου φιλοπονος κ. Μιχαήλ Μιχαλόπουλος πρό πολλού 
ανελκβε καί μετ’ επιτυχίας έπεράτωσε την είς τήν νε'αν 
ελληνικήν γλώσσαν μετάφρασιν τών απάντων τού 
Λουκιανού, τού μεστού ’Αττικού άλατος συγγραφέως, 
πρός ού τήν εύφυά χαριτολογίαν καί τήν σατυρικήν 
τέχνην τεσσάρων μονών έξοχων άνδρών τά έργα δυ
νατόν νά παραβληθώσι, τά έργα, λέγομεν, τού Άρι- 
στοφάνους, τού Μολιε'ρου, τού Γερμανού Ερρίκου Χάϊ-
νε και τού Γαλατου Βολταιρου. Έκ τής όλης μετα
φράσεως ασμένως δημοσιεύομεν σήμερον τήν εύγενώς 
άποσταλεϊσαν ήμϊν Αίκην Φωνηέντων, δι’ έλπίδος 
έχοντες ότι τό επίπονον έργον τού κ. Μ. Μιχαλοπού- 
λου εύρήσει προθύμους ύποστηρικτάς πρός εκδοσιν διά 
τού τύπου επ ωφελεικ καί τέρψει τών μή δυναυ.ένων
παρακολουθήσαι την πρωτότυπον γλώσσαν τού συγ
γραφεως. Επειδή δε η εκδοσιτ γίνεται χάριν τού 
λαού κατά την σημείωσιν τού μεταφραστού, έπι- 
τραπήτω ήμϊν νά διατυπώσωμεν εύχήν τινα περί τής 
σπουδαίας ταύτης εκδόσεως· δηλονότι, νομίζομεν 
καλόν όπως ο μεταφραστής εν τή δημώδει ταύτη έκ- 
όοσει Απάντων τών τού Λουκιανού έργων παραλεί- 
ψη τινάς έκ τών διαλόγων αύτού καί τινα άλλα κε
φαλαία, εν οις περιεχονται ιδέαι καί περιγραφαί, γρα- 
φεϊσαι μέν πρός σατυρισμόν, άλλ’ έκτρεπόμεναι δλως 
τού σεμνού, δπερ 5εον νά επιζητήται σήμερον έν τή 
υπο τού λαού ή τών μαθητευομένων άναγνώσει κλα
σικών έργων. Μετάφρασές απάντων ανεξαιρέτως τών 
ε^γων τού Λουκιανού ήθελε μεν ίσως άναγνωσθή ά- 
πληστως και παρά τών τάςεων εκείνων, αίτινες κρύφα 
και εμφοοως υποκλέπτουσι καιρόν πρός άνάγνωσιν 
ασέμνων γαλλικών μυθιστορημάτων, άλλά 8C αύτό 
τούτο νομίζομεν δτι δ μεταφραστής οφείλει ν* άπο- 
φύγη τάς σκανδαλώδεις έκείνας σελίδας, ών ή άφαί- 
ρεσις κατ ούδέν ελαττώσει τήν άξίαν τών λοιπών εύ-
φυεστατων και χαριεστάτων τού Λουκιανού έργων.

Συνιστώμεν έπίσης τώ μεταφραστή μείζονα φρον
τίδα περί τήν καθαρότητα τής νέας γλώσσης, είς 
ην πρόκειται νά ερμηνευση συγγραφέα έχοντα ύφος 
γλαφυροτατον και διαυγές, χάριν δ’ άπαράμιλλον

περί τήν έκφρασιν. Έκ τού παρατεθειμένου σήμερον 
δείγματος δυνάμεθα νά άποφανθώμεν δτι κατά τό 
πλεϊστον δ μεταφραστής έπέτυχεν ύπό τήν έποψιν 
ταύτην άλλά δεύτερα·, φροντίδες, πρό τής έκδόσεως 
τού δλου, πιστεύομεν δτι καταστήσουσι τό έργον αύ
τού τελειότερον. Κατόπιν μάλιστα τών τελευταίων 
περί γλώσσης παραινέσεων τού κ. Κ. Κοντού καί τού 
κ. Θ. Λιβαδά, άςπερ πάς λόγιος οφείλει έχειν ύπ’όψει, 
ούκ έπιτρέπεται, νομίζομεν, άμελεϊν τής συντακτικής 
όρθότητος καί τής όρθοεπείας καί γράφειν καταχρώ
μαι τίνος καί ε’ί τι τοιούτο, ένώ τρεις δλας σελί
δας τών ΓΛωσσικών αύτού Παρατηρήσεων άφιέρω- 
σεν δ πρώτος τών δύο τούτων διαπρεπών καθ’ ήμάς 
φιλολόγων είς τά περί συντάξεως τού ρήματος 
τούτου.

. Μιχαλοπούλου άξια 
προσοχής καί συνδρο- 
άχιστα ε’ίδωμεν ταύ-

Έν γένει, ή έργασία τού κ 
τυγχάνει ούσα παντός έπαίνου, 
μής καί εύχόμεθα δπως ώς τ 
την έκδιδομένην διά τού τύπου

ΔΙΚΗ ΦΩΝΗΕΝΤΩΝ.

1. }Επί έίρχοντος Άριστάρχου τοϋ ΦαΛηρέως\ 
Πυανεψτώνος^ έβόόμη 'ισταμένου, τό Σίγμα ένήγαγε 
τό Ταυ ένώπιον τών έπτά Φωνηέντων έπί βία και 
Υπαρχόντων αρπαγή, Λέγον οτι άφήρεσεν αυτοϋ 
πάντα τά θιά όιπΛοϋ Ταϋ έκφερόμενα .̂

2. Ενόσω μέν, ώ Φωνήεντα δικασταί, ήσαν μι
κρά τά άδικ,ήματα, τά όποια έπασχον ύπό τούτου 
τού ένώπιον ύμών Ταύ, καταχρωμένου τών έμών καί 
έπεμβαίνοντος δπου ούδαμώς έδικαιούτο, ύπέφερον 
μεθ’ ύπομονής τήν βλάβην καί προσεποιούμην δτι δέν 
ήκουόν τινα τών λεγομένων ύπό μετριοφροσύνης, μετά 
τής οποίας γνωρίζετε δτι φέρομαι πρός τε ύμάς καί 
τάς άλλας συλλαβάς· έπειδή δμως έφθασεν είς τοι- 
ούτον βαθμόν πλεονεξίας καί άνοιας, ώστε, μή άρ- 
κούμενον είς δσα μεθ’ ήσυχίας πολλάκις ύπέφερα, έξέ- 
τεινεν είς πλειότερα τήν βίαν αύτού, έξ άνάγκης κα- 
ταγγέΤ^ω αύτό σήμερον πρός ύμάς, τά οποία γνω
ρίζετε άμφότερα ήμάς. Ύπό μεγάλου δέ κατέχομαι 
φόβου μή καί έκθλιψιν έμσυτου ύποστώ· διότι, έπι- 
προσθέτον άδιακόπως είς τάς.προηγουμένας παρανο
μίας αύτού, έξ ολοκλήρου θά με έκθλιψη τών θέσεών 
μου, ώστε δέν απαιτείται πολύ, έάν έπιτρέψω αύτώ 
τούτο, ίνα μηδέ συγκαταριθμώμαι πλέον μεταξύ τών 
γραμμάτων, καταστώ δέ ούδέν άλλ’ ή κενός ήχος.

3. Είνε δίκαιον λοιπόν, ού μόνον δι’ύμάς, τά 
έπί τής δικαστικής έδρας καθήμενα, άλλά καί διά 
τά λοιπά γράμματα νά τεθή φραγμός τις πρός τάς 
τοιαύτας άποπείρας· όιότι άν συγχωρηθή είς τούς 
θέλοντας ν’ άφίνωσι τήν ιδίαν θέσιν καί διά τής βίας 
νά καταλαμβάνωσι τήν ξένην καί έπιτρέψητε τούτο 
ύμεϊς, χωρίς τών οποίων ούδέν άπολύτως δύναται 
νά γράψη τις, δέν βλέπω διά τίνος τρόπου ή σύντα
ξις θά δυνηθή νά τηρήση τούς κανόνας, ύπό τούς ο
ποίους έξ άρχής έτέθη. Άλλ’ ούτε ύμεϊς πιστεύω δτι 
θά φθάσητέ ποτέ είς τοσαύτην άμέλειαν καί παρά- 

βλεψιν, ώστε νά έπιτρέψητέ τινι τήν άδικίαν, ούτε, 
καί άν ύμεϊς φανήτε άδικοι, θά δυνηθώ έγίυ νά παρί- 
δω έμαυτόν άδικούμενον.

4. Είθε, θεέ μου, καί τών άλλων γραμμάτιων ν* ά- 
νεκόπτετο ή αύθάδεια άμέσως, δτε ήρξαντο παρανο- 
μούντα ! ουτω δέν θά έμάχετο μέχρι τού νύν έτι τό 
Λάμβδα πρός τό Ρώ, διαμφισβητούν αύτώ περί τής 
κισσήρεως καί κεφαΛαργίας^ ούτε τό Γάμμα θά διη- 
γωνίζετο πρός τό Κάππα καί θά ήρχετο μικρού δεϊν 
είς χεϊρας πολλάκις έν τώ γναφείω ένεκχ τών γνα- 
φάΛΛων^, θά έξέλειπον δέ καί αί φιλονεικίαι αύτού 
πρός τό Λάμβδα, τού οποίου άφήρεσεν ή μάλλον εί
πεϊν έκλεψε τό μόγις6, καί τά λοιπά δέ θ* άπεϊχον 
τού ν’ άρζωνται παρανόμου συγχύσεως. Πόσον ώραϊον 
είνε νά μένη έκαστον είς τήν θέσιν, είς ήν τό είδος 
του εταξεν αύτό, ένώ τό νά ύπερβαίνη τά δριά του 
δέν είνε άλλο ή κατάλυσις τής δικαιοσύνης.

5. Άλλά καί έκείνος δστις πρώτος όιετύπωσεν 
ήμϊν τούς νόμους τούτους, είτε Κάόμος δ νησιώτης, 
είτε Παλαμήδης δ υιός τού Ναυπλίου,—καί είς τον 
Σιμωνίδην δέ άποδίδουσί τινες τήν πρόνοιαν ταύτην 
—ού μόνον τήν τάξιν διώρισε, καθ’ ήν όφείλομεν νά 
τοποθετώμεθα, ποιον πρώτον καί ποιον δεύτερον, 
πρός έπικύρωσιν τής προεδρίας, άλλά καί τάς ποιό
τητας, τάς όποιας έκαστον ήμών έχε; καί τάς δυνά
μεις διϊδών έλ:ανόνισε· καί είς ύμάς μέν, ώ δικασταί, 
εδωκε τήν μεγαλειτέραν τιμήν, διότι δύνασθε μόνα 
καί άφ’ εαυτών νά παράγητε φωνήν, τήν δέ κατό
πιν είς τά Έμίφωνα, διότι διά ν* άκουσθώσι δέονται 
προσθήκες τινός· έννέα δέ τών πάντων, τά όποια 
ούδ’ ίχ^νος έχουσι φωνής άφ’ εαυτών8, έθέσπισε νά ε- 
χωσι τήν εσγχττ^ πασών θέσιν καθήκον λοιπόν τών 
Φωνηέντων είναι νά έπιτηοώσι τήν έφαρμογήν τών 
νόμων τούτων.

6. Τούτο δέ τό Ταύ, διότι δ& δύναμαι ν’ απο
δώσω αύτώ όνομα χειρότερον9 έκείνου, δπερ φέρει, τό 
όποιον, μά τούς θεούς, άν δέν συνήρχοντο δύο έξ ύ
μών άγαθοί καί χαρίεντες, τό* Αλφα καί τό Ύψιλον, 
ούδέ θά ήκούετο καν, μόνον προφερόμενον, τούτο, 
λέγω, έτόλμησε νά ύπερβη πάντας τούς λοιπούς κα
τά τήν πρός με άδικίαν καί νά μέ άποπέμψη μέν τών 
πατρικών μου ονομάτων καί ρημάτων, νά μέ έκδιώ- 
ξη δέ ου.ού άπό συνδέσμ,ων άμα καί προθέσεων ώστε 
δέν δύναμαι νά ύποφέρω πλέον τήν τερατώδη αύτού 
πλεονεξίαν. Άλλά καιρός ν’ άναφέρω ύμϊν δθεν καί 
άπό τίνων ήοξατο τών άδικιών του.

7. Έπεδήμουν ποτέ είς τό Κύβελον, είνε δέ τού
το μικρά πόλις άρκετά εύάρεστος, άποικία, ώς λέ- 
γουσι, τών Άθηναίων^θ· συνωδευόμην δέ ύπό τού 
άγαθωτάτου Ρώ, τού καλλίστου τών γειτόνων μου· 
κατελυον δέ παρά τινι ποιητή κωμωδιών Λυσίμ,α- 
χος^ ώνομάζετο, έκ Βοιωτίας μέν άνέκαθεν ως ε- 
φαίνετο καταγόμενος, άξιών δμως νά λέγηται γνή
σιον τής Αττικής τέκνον παρά τούτω λοιπόν φιλο
ξενούμενος άνεκάλυψα τήν πλεονεξίαν τούτου τού 
Ταύ. Καί μέχρις δτου μέν αί καταχρήσεις αύτού πε- 
ριωρίζοντο είς ολίγα καί έλεγε τετταράκοντα12, άπο- 
στερούν με ούτω τών ες άρχής άχωρίστων μοι, έξε-
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λάμβανον τό πράγμα ώς θάρρος φιλικόν μεταξύ γραμ
μάτων άνεταθραμμένων όμού* προσέτι Se δτε, σφετε- 
ριζόμενον τό r^zepor13 και τά δμοια, ελεγεν αύτά 
ϊ£ια, μεθ’ ύπομονής ήκουον την τοιαύτην προφοράν 
καί ίέν έπειραζομην μεγάλως ί:’ αύτά.

8. Όποτε δμως, άρξάμενον έκ τούτων, έ τόλμησε 
νά εϊπγ ηαττ έτερον και κάττνμμα και πίτταν™, έ
πειτα, άπορρϊψαν πάσαν αίίώ, νά προφέρ'/) και βασί- 
λιτταν™ , ύπό σφο^ράς κατεσχέθην άγανακτησεως 
καί ηναψα ύπό θυμού, φοβούμενον μή συν τω χρονω 
τις καί τά σύκα τνκα ονομάσγτ καί πρός Διός σύγ- 
γνωτέ μοι τήν Νίκαιαν οργήν, λαβόντες ύπ’ δψει τήν 
άπελπισίαν είς τήν οποίαν εύρίσκομαι, έστεοημένον 
παντός ύπερασπιστού* επειδή δέν κινδυνεύω περί μι
κρών καί ασήμαντων, στερούμενον πραγμάτων, μεθ’ 
ών συνέζησα καί συνανετράφην. Τήν ζισσαλ* μου, τό 
λάλον τούτο πτηνόν μου, έκ μέσων ούτως είπεϊν τών 
κόλπων μου άρπάσαν, κίτταν αύτήν ώνόμασε* άφή- 
ρεσέ μου όέ τήν yjaovar μετά τών νησσών καί *ο<τ- 
σύ^ωΓ1β? μεθ* δλην τήν άπαγόρευσιν τού Άριστάρ- 
χου· περιέσπασε δέ καί ούκ όλίγας τών μελισσών · 
ήλθε δέ είς τήν Αττικήν καί έκ τού μέσου αύτής μοι 
άνήρπασε τόν Υμηττόν18 πρό τών οφθαλμών ύμών 
καί τών άλλων συλλαβών.

11

9. Άλλά τί λέγω ταύτα ; 'Ολοκλήρου με εξέβαλε 
τής Θεσσαλίας > εχον τήν άζίωσιν νά ονοαάζηται 
θετταλία, καί πάσαν μοι απέκλεισε τήν θάλατταν ^, 
χωρίς νά φεισθή ούδέ τών έν τοίς κήποις σευτλίων ® 
ώστε, κατά τό δή λεγόμενον, μηδέ πάσσαλόν ^ μοι 
άφήκε. "Οτι δέ είμαι γράμμα άνεξίκακον ύμείς αύτοί 
είσθε μάρτυρες, καθότι ούδέποτε ένεκάλεσα τό Ζήτα 
το οποίον μοι άπέσπασε τόν σμίραγδον καί πάσάν 
μοι άφήρεσε τήν 2yz6pr?/r22? μηόέ τό Ευ, τό όποιον 
παρέβη πάσαν συνθήκην, εχον καί σύμ μάγον τόν 
συγγραφέα τών τοιούτων θουκυδίδην23. "Οσον αφορά 
είς το γείτόν μου Ρώ, συγχωρώ αύτώ δτι έν καιρώ 
ποτέ άσθενείας του έφύτευσε πλησίον αύτού τάς ^ζυρ- 
ρίνας μου, έν στιγμή δέ παραφοράς με έπάταξε κατά 
κόρρης2^. Καί έγώ μέν είυ.ι τοιούτο.

1
2

2

10. Τό δέ Ταυ τούτο έξετάσωμεν ήδη ποσω βί- 
αιον φύσει είνε καί πρός τά λοιπά γράμματα* πρός 
αποδειζιν δε τού οτι δεν άπέσχεν ούδέ τών άλλων 
γραμμάτων, άλλα καί τό Δέλτα καί τό Θήτα καί τό 
Ζήτα καί πάντα σχεδόν ήδίκησε τά στοιχεία, αύτά 
μοι προσκάλεσον τά άδικηθέντα γράμματα25. . . . 
’Ακούετε, Φωνήεντα δικασταί, τού μέν Δέλτα λε'γον- 
τος, «Άφήρεσέ μου τήν ένδελέχειαν26, εχον τήν ά- 
παίτησιν νά λέγηται εντελέχεια παρά πάντας τούς 

1. Ό διάσημος ούτος γραμματικό';, δ καί διδάσκαλος 
των παιδων τού Ιΐτολεμαιου Α' γενόμενος και όγδοήκον- 
τα περίπου βιβλία περί διαφόρων αντικειμένων τής κλα
σικής φιλολογίας συγγράψας, ών ούδέν σώζεται, ήν έκ 
Σαμοθράκης καί ούχί έκ Φαλήρου* τούτο δέν είνε δυνα
τόν νά έλάνΟανε τόν Λουκιανόν, άλλ’ έξ έπίτηδες παίζων 
ονομάζει αυτόν Φ α λ η ρ έ α, ΐνα πιθχνώτερον άποδώση
αύ:ψ τήν άρχοντίαν.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ.

κανόνας», τού δέ Θήτα διαρρηγνυόμενου καί τίλλον- 
τος τάς τρίχας21 τής κεφαλής αύτού, διότι καί τής 
κολοκύνθης2* έστερήθη, τού Ζήτα, στερηθεντος τού 
δικαιώματος νά συρίζη καί σαλπίζη, ώστε νά αή 
δύναται πλέον μηδέ νά ]φύζ^29 ; ’Αλλά τίς δύναται 
ν* άνεχθή τά τοιαύτα ; ποία ποινή δύναται νά είνε 
αρκετή δι’ αύτοδά τό πονηοότατον Ταύ ;

11. Αί άδικίαι του δέ δέν περιορίζονται μόνον είς 
τό ομόφυλον γένος τών στοιχείων, άλλ’ έζέτεινεν αύ
τάς καί επί τού ανθρωπίνου κατά τόνδε τόν τρόπον. 
Δέν επιτρέπει αύτοίς νά μεταχειρίζωνται όρθώς τήν 
γλώσσαν αύτών. Άλλά τού λόγου γενομένου, ώ δι- 
κασταί, περί τών άνθρωπίνων πραγμάτων, άνεμνή- 
σθην πάλιν περί τής γλώσσης δτι με άπεδίωξε καί 
τής θέσεως ήν έν αύτή είχον καί γλώτταν τήν γλώσ
σαν κάμνει. Ώ γλώσσης άληθώς νόσημα Ταύ ! Άλλ’ 
έπανέρχομαι είς τό ζήτημα, ίνα συνηγορήσω ύπέρ τών 
άνθρώπων διά τά πρός αύτούς πλημμελήματά του. 
Τό Ταύ δια δεσμών τινων επιχειρεί νά στρεβλόνη 
καί σπαράττί) τήν φωνήν αύτών καί ό μέν ίδών κα
λόν τι θέλει νά είπη αύτό καλόν, τό δέ, παρεισπί- 
πτον, ταλόν αναγκάζει αύτόν νά τό είπη, θέλον νά 
έχη είς δλα τήν προεδρίαν άλλος πάλιν διαλέγεται 
περί κλήματος, αύτό δέ—διότι πράγματι είνε τλή- 
μον30 —τλήμα κάμνει τό κλήμα. Καί ού μόνον τούς 
τυχόντας αδικεί, άλλ’ ήδη καί τόν μέγαν βασιλέα, 
είς τόν όποιον καί ξηρά καί θάλασσα, ώς λέγουσιν, 
ύπήκουσαν καί τήν φύσιν αυτών μετέβαλον, αύτό 
καί τούτον επιβουλεύεται και ένώ είνε ΚύροςΤνρόν 
τινα31 κατέστησεν αύτόν.

12. Καί τοιαύται μέν αί έν τοίς λόγοις άδικίαι 
αύτού πρός τούς άνθρώπους, αί δι’ έργων δέ ποίαι ; 
Κλαίουσιν οί άνθρωποι καί οδύρονται διά τήν τύχην 
αύτών καί καταρώνται πολλάκις τού Κάδμου, διότι 
κατέταζε τό Ταύ είς τό γένος τών στοιχείων έπειδή, 
λέγουσιν, οί τύραννοι άκολουθήσαντες τό σώμα τού
του καί μιμηθέντες τήν μορφήν αύτού, έπεξειργάσθη- 
σαν έπειτα ξύλα είς τοιούτο σχήμα καί έπ’ αύτών 
άνασκολοπίζουσ; τούς άνθοώπους· άπό τούτου δέ 
καί είς τό πονηρόν τούτο τέχνασμα άπεδόθη ή πο
νηρά αύτού ονομασία. Ένεκα τούτων λοιπόν απάν
των, πόσων θανάτων κρίνετε άςιον τό Ταύ * Έγώ 
τούλάχιστον φρονώ δτι αύτη μόνη δικαία ύπολείπε- 
ται διά τό Ταύ τιμωρία, τό νά ύποστή τήν ποινήν, 
ήν τό ίδιον αύτού σχήμα δεικνύει, ή οποία είνε 
σταυρός, ύπό τούτου μέν δημιουργηθείς, ύπό δέ τών 
άνθρώπων όνομασθείς.

2. Τά ονόματα τών δώδεκα μηνών τών Αθηναίων είσί 
τάδε, αντιστοιχούντο; τού πρώτου περίπου πρός τόν ’Ιού
λιον Έκατομβαιών, Μεταγειτνιών, Βοηδρομιών, Μαιμα- 
κτηριών, Πυανεψιών, Ποσειδεών, Γαμηλιών, ΆνΟεστη- 
ριών, Έλαφηβολιών, Μουνυχιών, Θαργηλιών, Σκιρροφο- 
ριών. Αί ήμέραι έκάστου τούτων διηρούντο είς τρεις δε- 
κάοας, ων ή μέν πρώτη περιείχε τάς από τής πρώτης 
μέχρι τής δεκάτης τού μηνός ημέρας καί έλέγετο Δ ε- 

χάς ίσταμένουήάρχομένου, ή δεύτερα τας 
άπό τής ένδεκάτης μέχρι τής εικοστής και έκαλειτο Δ ε- 
χάς μ εσού ν τ ος καί ή τρίτη τάς άπό τή, εικοστής 
πρώτης μέχρι τής τριακοστής ή εικοστής εννάτης χα| 
ώνομάζετο Δεκάς φθίνοντος, λήγοντος ή ά π ι 
όντος* καί ή μέν πρώτη ημέρα έκάστου μηνός έλέγετο 
Νουμηνία, ή δέ τελευταία "Ε ν η καί Νέα, δ έστι 
παλαιά καί νέα, ώ; άνήκουσα έν μέρει μέν είς τον λή- 
γοντα, έν μέρει δέ είς τόν άρχόμενον μήνα.

3. 'II λεγομένη γραφή τής δίκης, άναγινωτκο- 
μένη υπό τού γραμματέως, μετχ τήν άνάγνωσιν τής ό 
ποίας λαμβάνει τόν λόγον ό ένάγων.

4. Οί Αττικοί άντί τού κίσσηρις (έλαφρόπετρα) 
έπρόφερον κ ί σ σ η λ ι ς καί τάνάπαλιν άντι τού κεφα
λαλγία, κεφαλαργία. Ό ’Αριστοφάνης καί Άρ 
χιππος σκώπτουσι τόν Άλκιβιάδην διά τήν τραυλότητα 
αυτού, προφέροντος κόλαξ άντί κόραζ. Πλουτάρχ 
Άλκιβ Α'.

5. Ωσαύτως τό γναφεΤον (λευκαντήριον τών μαλ- 
λίνων υφασμάτων) καί γνά φαλλόν (τό άπ* αυτών κα- 
ταπίπτον χνούδι) έπροφέροντο καί κναφείον καί κνά- 
©άλλον.

6. Μόλις. Τό μόλις ήν έν πλειοτέρ^ι χρήσει παρά 

τοίς *Ιοσι καί Αίολεύσι.
7. *0 Κάδμος ήν υιός τού Άγήνορος, βασιλέως τής 

Φοινίκης καί άδελφός τής υπό τού Διός άρπαγείσης Ευ
ρώπης. (*Ιδε τόν 15ονΘαλάσ. διάλογ.) Ούτος, περιπλα- 
νώμενος πρός άνεύρεσιν τής αδελφής αύτού, ήλθε τψ 1550 
π. χ. είς Βοιωτίαν, όπου συνέστησε τήν φερώνυμον Καδ- 
μείαν, ούσαν έπειτα άκρόπολιν τών Θηβών* ούτω δέ ί- 
δρύσας ’ίδιον έν Έλλάδι βασίλειον, είσήγαγεν είς τούς νέ
ους υπηκόους του τάς άρχάς τού πολιτισμού καί τήν λα
τρείαν διαφόρων Αιγυπτιακών θεοτήτων, ίδί^ι δετού Βάκ
χου καί τής Αφροδίτης ώ; καί τήν χρήσιν τού άλφαβή 
του, περιέχοντας τότε τά δεκαές μόνον ταύτα γράμματα 
Α, Β, Γ, Δ, Ε, I, Κ, Λ, Μ,Ν, Ο, II, Ρ, Σ, Τ, Γ 
ονομάζεται δ’ ένταύθα νησί ώ τ η ς, διότι η πχτρίς αυ. 
τού Τυρός (Νεότυρος) έκειτο έπί νήσου, συνεχομένη μετά 
τής πλησίον Φοινικικής παραλίας διά χώματος* ‘Ο δέ Πα 
λαμήδης, διάσημος μεταξύ τών άρχαίων Ελλήνων ή’ 
ρώων, δι’ εύρυεστάτου τεχνάσματος άποκαλύψας τή* 
προσποιητήν τού Όδυσσέως παραφροσύνην, διά δολίας το,j 
όποιου ύποκινήσεως ύπό τών ‘Ελλήνων λιθοβοληθείς, λέ
γεται έφευρέτης τών στρατιωτικών παρατάξεων, τών κύ
βων, τών μέτρων καί τών σταθμών, ήτο δέ καί εις τών 
άρχαίων έπισήμων ποιητών, αστρονόμων καί ιατρών. Φη_ 
μίζεται ίδίφ διά τήν έφεύρεσιν τών Ιξής στοιχείων Θ 
Ξ, Φ, X. Καί ό Σιμωνίδης, διάσημος τής άρχαιότητο’ 
λυρικός ποιητής έκ τής νήσου Κέω, έ®εύρε τά λοιπά

8. Τά Άφωνα.
9. To Τ ώς έκ τής όμοιότητος αυτού πρός τόν σταυ

ρόν, τό οργανον τότε τών θανατικών ποινών, έθεωρείτο 
σχήμα άπαίσιον. i

10. Έν φρυγίφ, άφ* ού ή ‘Ρέα έπωνομάσθη Κυβέλη.
11. Παρά μόνφ τφ Λουκιανώ άναφερόμενος ποιητής. 

Κατά Σουίδχν ε ύ τ ε λ ή ς μελοποιός παράΑυ- 
κούργψ, άλλ* ούχί βεβαίως έν τφ μόνφ σωζομένφ αυ
τού κατά Λεωκράτους λόγφ* άλλως ίσως τό Λ υ- 
κ ού ρ γ φ χείται άντί τού Α ο υ κ ι αν φ.

12. Άντί τεσσαράκοντα.
13. Άντί σήμερον.
14. Άντί κασσίτερον καί κ ά σ σ υ μ α (τακούνι) 

καί πίσσαν.
15. Άντί βασίλισσαν.
16· Όνομάζον φάττας καί ν ήττας καί κοτ- 

τύφους.
17. Μελίττας όνομάσαν.
18. *Ορος τής Αττικής καί ‘Γμησσος προφε- 

ρόμενον.
19. Άττικώς 0 ά λ α τ τ α ν.
20. Φύλλα τού σεύτλου, κοινώς σέσκλου, καί 

τ ε υ τ λ ί α Άττικώς προφερόμενα.
21. Καί Άττικώς πάτταλον.
22. Ιίροφερόμενα Ζμάραγδος καί Ζ μ ύ ρ ν η, ών α 

τελευταίος τύπος άπαντα συνήθως έν τοίς νομίσμασι.
23. Ό πολύτιμος ούτος ιστορικός, ό τόν Ηελοποννη- 

σιακόν πόλεμον αετά μεγίστης άχριβείας καί άμεροληψίας 
έξιστορήσας, καί έν γένει οι Αττικοί είς τάς άπό τής 
προθέσεως σ ύ ν συνθέτους λέξεις άντιχαθιστώσι το σ διά 
τού ξ, οίον ξυνθήκη, ς ύ μ μ α χ ο ς, ξυγγραφεύς.

24. Οί Αττικοί επίσης ούτως έπρόφερον την μερ
σίνην καί χ όρ σ η ν (κεφαλήν, κρόταφον χαί συνήθως 
παρεικν).

25. Ένταύθα υποτίθεται ό γραμματεύς τού δικαστη
ρίου άναγινώσκων τάς καταθέσεις αυτών.

26. Ένδελέχεια, άοικκοπος έξαχολούθησις καί 
θύσιώδης μ^ρφή πράγματό, τίνος. Αιά τής λέξεως ταύτης 
ο Αριστοτέλης παρίστχ τήν ψυχήν τού άνθρώπου.

27. Ή θ ρ ί ξ, τής τ ρ ι χ ό ς, ένθα τό θ ύπάρχει οπού 
μόνον έκλείπει τό έπόμενον δασύ χ, εί, τά λοιπά άντικα- 
θιστάμενον διά του ψιλού τ.

28. Άττικώς κολοκύντη.
29. Τό σ υ ρ ί ζε ι ν καί σ α λ π ί ζ ε ι ν έπροφέρετο καί 

συρίττειν καί σαλπίττειν, άναλόγως δέ καί τό 
γ ρ ύ ζ ε ι ν (γρυλίζειν) γ ρ ύ τ τ ε ι ν.

30. Άθλιον.
31. Διττόν λογοπαίγνιον* ό Κύρος διά τής έναλλαγής 

τού Κ είς Τ γίνεται ή πόλις 'Γύρος, άλλά συγχρόνως έκ 
τής έγκλίσεως τού τόνου της επομένης λεξεως μεταβάλ
λεται καί είς τυρόν. Ό Σχολιαστής τού Σοφοκλέους, ο · 
μιλών περί τού 1318 στίχου έν τψ Οίδίποδι έπί 
Κολωνψ, λέγει ότι ο άναφερόμενος Τα λαός παρά 
τινων ονομάζεται Κ α λ α ό ς. Προς δε ο έτερος των υιών 
τού Βορέου Κάλαϊς παρά Παλαιφάτφ φέρεται 

Τ ά λ α ι ς.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ
ΚΑΤΑ ΤΟ 1882.

3.
’Αεροπόρον είς τόν βόρειον πόλον.

Αί εις τόν βόρειόν πορον εκδρομαί πάντοτε έχουσι 
τε'ρμα μάλλον η ήττον θλιβερόν. Πρός αποφυγήν λοι
πόν τών κινδύνων τοΰ ε’ν τοϊς παγετοϊς έκείνοις 
πλοϋ, προςπαθειαι καταβάλλονται όπως καλο’ν τι 
προςπορισθή εκ τοΰ παράδοξου σχεδίου τοΰ άμερικανοΰ 
πλοιάρχου Cheyne, προτείνοντος καί ύποδεικνύοντος 
νά γενηται εκδρομή εις τον πολον Si’ αεροπόρου.

θ Cheyne, παρασκευζζων ήδη άπό τριών έτών 
πορείαν εις τόν βόρειόν πολον Six τριών άεροπόρων, 
άφίκετο χειμώνος τοΰ 1882 εις Μόντρεαλ, * σκοπών 
νά επισπάσηται την προςοχήν τών Καναγιών είς τήν 
εναέριον αύτοΰ πορείαν. Ή έκδρομή άνεκηρύχθη άγ- 
γλαμερικχνική και παρεσκευάσθη Si' έγγραφης είςφο- 
ρών. Αί δαπάναι συνεποσώθησαν είς 80000 δολλα- 
ρίων, έκατέρα δε τών <5υο χωρών θά καταβάλη άνά 
40000.

’Ηδη συνέστη έπιτροπεία έν Έλισαβέτη τής ‘Νέας 
Ίερσέης καί έτεραι δέ θά συσταθώσιν έν ταϊς πρωτί- 
σταις τής χώρας πολεσι. Το μέχρι τινός άπό τών 
πολικών χωρών άποστάσεως τά μέλη τής έκδρομής 
κομίσον πλοϊον θά όνομασθή Γριννέ.Ι, όμωνύμως τώ 
ΚΡΧΤ,ϊΦ τ'ό; αρκτικής έρεύνης, καί μετά ταύτα θά 
επανακάμψν). Ό λοχαγός Schwatka θά συνοδεύση 
μετά τών λοιπών μελών.

Τά τρία άεροπόρα κατασκευασθήσονται έν ’Αγγλία 
αντί εικοσακιςχιλίων δολλαρίων, όρμητήριον δέ θά 
είνε -ή Νέα Γο'ρκη. Προ τίνος χρόνου ό Cheyne είπε 
τά εξής.

«θ άπέλθωμεν είς τόν όρμον τοΰ 'Αγίου Πατρικίου, 
όπου ο πλοίαρχος Nares εύρεν άπειρον στρώμα άν- 
θράκων έπί τής έπιφανείας. Θά κτίσωμεν οίκον έπί 
τών ανθράκων Θά στήσωμεν μηχανάς καί θά παοα- 
σκευάσωμεν ύδρογόνον πρός πλήρωσιν τών άεροπόρων. 
Τό μέρος έκεϊνο άπέχει 6 μίλια τής θέσεως, έν ή τό 
πλοϊον τοΰ Nares, καλούμενον Discovery, διεχε·- 
μασε κατά τό 1875-76, καί 496 μίλια άπό τοΰ 
πολου. Ουριοδρομούντες μετά οκτώ καί Sixx μέχρι 
τεσσάρων και εικοσιν ωρών θά φθάσωμεν είς τόν

Έκαστον τών άεροπόρων θά εχη έλκηθρον, λέμ
βον καί τροφάς πεντηκονθήμερους, καί θά άπολύη 
τηλεγραφικόν σύρμα καθ’ όσον θ’ άπομακρύνηται ϊνα 
κοινωνή μετά του πρώτου καί άρχικοΰ σταθμού. Θά 
φορτισθωσιόέ ούτω, ίνα'μή ύψωθώσι λίαν. Ό Cheyne 
φρονεί ότι δύναται νά καταβή είς δέκα μίλια άπό 
τοΰ πόλου άπέχουσαν θέσιν.

^Δεν φοβείται δέ τό ψύχος κατά τήν έναέριον αύ
τοΰ πορείαν, γενησομένην κατ’ ’Ιούνιον τοΰ έτους 
εκείνου, καθ’ 6 τό πλοϊον θ’ άποπλεύσγ. Ό Cheyne 
λέγει μάλιστα ότι οί άεροπο'ροι θ’ άναγκασθώσι ν’ ά- 
φαιρέσωσι τόν έπενδύτην αύτών ίνα μή λίαν θερμαν- 
θώσι. Γί

Οι πάντες θά είνε τόν άριθμόν έπτακαίδεκα, πλήν 
τριών τής Γροιλανδίας Έσκιμώων. ’Ήδη καί ή δα- 
νική κυβέρνησις παρήγγειλε ταϊς άρχαϊς τής Γροι
λανδίας νά παράσχωσι πάσαν βοήθειαν τοϊς μέλεσι 
τής έκδρομής. 1

θ Cheyne λεγει προς τούτοις, ’ίσως δέ καί διλ 
καιως, ότι ό όλεθρος τής Ίωαννέττας έπικυροϊ τρα- 
νώς ότι τών άδυνάτων είνε νά πλησιάσ·/) τις τόν 
/.ολον δια πλοίων. Κατ’ αυτόν, ή πολική χώρα είνε 
πέλαγος νήσων έν ώκεανώ παγετού, ούδεμίαν έχον 
δίοδον, ούδένα πόοον ε’ίςπλου.

4.

ΠεριήγηαΙς τοΰ διδάκταρος Βαγιόλ 
έν Φουτατζαλλόνη.

Ό τήν μέσην ’Αφρικήν περ·.ελθών Bayol έξέθηκε 
προς την Γεωγραφικήν Εταιρίαν τάς περιπέτειας 
χαι παρατγφησεις αυτού, ζς εποιήσατο έν τη έν Σε- 
νεγα4α&ιχ Φουτατζαλλον/], δπου προέρχονται ηίη 
εύρωπαιοι εύποροι, [χχλιστχ 5έ Γάλλοι.

Ή οδός, δι’ ής ό Bayol άφίκετο είς Φουτατζαλ- 
λο'νην, είνε σχεδόν νέα, παράλληλος ούσα έκείνης, 
ήν έβη ό κ. Μουτιέ, δτε άπήλθεν είς άνακάλυψιν τών 
πηγών τοΰ Νίγρητος.

Ό κ. Bayol άπήλθε τή 2 Μαίου 1881 έκ τοΰ 
στομίου τοΰ ΊΡιονουνέζ, κατ’ εύθεΐαν χωρήσας πρός 
ανατολής. Είς Βοκε άφικόμενος, παρέλαβε τέσσαρας 
ήμιόνους, τέσσαρας ίππους καί εκατόν άχθοφόρους. 
Πλεϊστοι Γάλλοι συνώδευον, έν οίς καί ό κ. Νοαρό- 
τος, μετ’ αύταπαρνησίας βοηθήσας τώ Bayol.

Ή συνοδεία άπήλθε τής πεδιάδος Βαμβαίας καί 
ειςήλθεν είς άνώμαλον χοόραν, μηδαμώς όμοιάζου- 
σαν πρός έκείνας, ας είχαν διαβή.

Τό έδαφος έχει πολλά ύψώματα, 500 μέχρι 600 
μέτρων. Είνε γόνιμον καί ζωγραφικόν. Κατ’ έτος 
έκεϊθεν έξάγουσι πλείους τών 300 τόννων Λ'αουτο'οΰ^ 
έχει δε καί πλούσια μεταλλεία σιδήρου, στρώματα 
χρυσού, κάρυα, φοίνικας, καφέν, άραβόσιτον, ρητίνην, 
ξυλέριον, φυτά νηματώδη, νικοτιανήν, φυτά βαφι
κής, οιον τό ινδικόν, πορτοκάλλια, λεμόνια, βανά- 
νας καί άλλα ωφέλιμα τή βιομηχανία ξύλα.

Ό οίνος τοΰ Σουδάν ζυμ.οΰται πολύ καί Slv δύνα
ται νά φυλαχθή. Τά έπί γαλλικών κλημάτων ένο- 
φθαλμίσματα ούδαμ,ώς έπέτυχον.

Οί κάτοικοι τής Φουτατζαλλόνης διάγουσιν έν 
ανέσει, άγνώστω τοϊς λοιποϊς τοΰ Σουδάν κατοίκοις. 
Πάσα κώμη έχει σχολεϊον καί σύγκειται έξ οίκίσκων 
εύρέων καί καταλλήλων. Πάς οίκίσκος περικυκλεΐται 
ύπό κήπων καί ρυάκων. Οί οίκήτορες τής Φουτα
τζαλλόνης έχουσι χαρακτήρα πολύ όμοιον πρός τόν 
τής λευκής φυλής. Οί Ποϋ.Ιοι είνε πολεμοχαρείς 
ποιμένες, πανταχοΰ τής μέσης ’Αφρικής άπαντών- 
τες, περί τήν λίμνην Στάδην, τήν Τομβουκτοΰ, τό 
Κόγγον, τό Σουδάν.

Αί γυναίκες είνε φυλάρεσκοι καί καλλωπιστικαί. 
Τινές είνε εύμορφώταται καί νοήμονες

Τής Φουτατζαλλόνης ή κυβέρνησις είνε άριστοκρα- 
τικη δημοκρατία. Κυβερνώσι δέ δύο άρχηγοί, ήγού-

μενοι δύο μεγάλων φατριών καί έναλλάξ τήν αρχήν 
λαμβάνοντες. Τό άνώτατον συμβούλιον τών δημο
γερόντων ύποδεικνύει τούς δύο άρχοντας, ή αΛρια- 
νεϊς. Ό ά.Ιμανψ: τοΰ Τιμβώ άρχει 25000 στρατιω
τών, ών τά πυροβόλα έχουσι πυριτόλιθον. Είνε δέ 
άνδρειότατοι.

Ό κ. Bayol προςηνέχθη λίαν συνετώς καί έπε'τυ-
χε τοΰ σκοποΰ. Έπεσπάσατο τήν άγάπην τοΰ ίσχύον- 
τος ajμανούς, τό δέ συμβούλιον τών δημογερόντων 
έδέξατο τήν προστατείας συνθήκην, ήν προςήνεγκεν 
ό Γάλλος περιηγητής. Μετ’ άκρου σεβασμού έλαβον 
τά γράμματα τής κυβερνήσεως τής Σενεγάλης, άπερ 
ό Bayol έκόμϊζε, έτι όέ^καί τά τοΰ άρχηγοΰ τών 
μουσουλμάνων τής γαλλικής άποικίας.

’Ιδού τί είπεν ό ’Λ.Ιμανης κατά τήν ύπογραφήν 
τής συνθήκης. «Δέν θέλω βελτίωσιν οδών, δέν θέλω 
πλοία, δέν θέλω δρόμους. Ή Γαλλία έστω τοϊς Γάλ- 
λοις, ή Φούτα τοϊς Πούλοις. Άμφότεραι αί χώραι έ- 
χέτωσαν έφ’ έζής τόν αύτόν πατέρα καί τήν αύτήν 
μητέρα, ό δέ ισχυρότερος προστατευέτω τοΰ άσθενε-
στέρου.»

Προςθετέον δέ ότι ό διδάκτωρ Bayol, άμα είς 
Γαλλίαν έπανελθών, ούδέν άλλο διενοήθη, ή ότι τά
χιστα νά έπανακάμψν) είς Σενεγαμβίαν, ίνα ίδρύσν) 
γαλλικήν άποικίαν παρά τήν Κέμβαν. πρωτεύουσαν 
τής Φουτατζαλλόνης, συνάψγι δέ τήν έν Άσσυνί^ μι
κρά» γαλλικήν άποικίαν μετά τών έν Σενεγάλγ γαλ
λικών κτήσεων.

Ή έκδρομή τοΰ διδάκτορας Bayol ταχέως παρε- 
σκευασθη έν Βορδιγάλλοις. Άπήλθε τής Γαλλίας 
κατ’ όκτώβριον τοΰ 1882, τή δέ 31 τοΰ αύτοΰ μη
νός άπέβη είς άνιον Λουδοβίκον.

Ή εύφορος καί πλούσια γή, ένθα ό διδάκτωρ Bayol 
θά ίδρύσγ γαλλικήν άποικίαν, κεϊται έν 10° 25' βο
ρείου πλάτους καί 12° 54' δυτικού μήκους. Είνε μέ- 
γα καί εύρύ όροπέδιον, θαυμασίως γόνιμον, ύπερκείμε- 
νον τών πηγών τοΰ Νίγρητος, τής Σενεγάλης, τής 
Γαμβίας καί ένούμ,ενον μετά τοΰ Σουδάν καί τών έν 
Σενεγάλτ) γαλλικών κτήσεων.

Ή Φουτατζαλλόνη περιλαμβάνει έκείνην τήν χώ
ραν τής ’Αφρικής, ήν πρός βορράν μέν ορίζει ή Γαμ
βία, πρός νότον δέ ή Μελλακερεία, πρός άνατολάς ό 
Νίγρης καί πρός δυσμάς τό Ριονουνέζ, ού πόρρω τής 
παραλίας τοΰ Άντλαντικοΰ, δπου κεϊται ό Γαλλι
κός σταθμός Βοτλέ.

Όσον ούπω θά μελετηθή κατασκευή σιδηροδρόμου 
άπό τοΰ ’Ατλαντικού είς τόν Νίγρητα διά τής Τιμ- 
βώ. Θά έκτείνηται είς μήκος 600 περίπου χιλιομέ
τρων, θά διέρχηται εύκραεϊς χώρας, ύγιεινοτάτας, 
ποτιζομένας ύπό μυρίων ρυάκων καί έχούσας θερμο
κρασίαν τήν αύτήν καί ή Γαλλία, πλήν τοΰ χειμε
ρινού αύτής ψύχους.

Τή νέρε ταύτν) έκδρομή, θά παρακολουθήσν) ή έπι- 
χείρησις τοΰ κ. Όλιβιέρου, ύποκόμητος Σάνδερβαλ, 
σκοπόν έχουσα τόν αύτόν καί ό διδάκτωρ Bayol, ή
τοι τήν έπέκτασιν τής Γαλλικής έμ.πορίας καί βιο
μηχανίας, διά νέων οδών καί πόρων. Ούτως έκ τής 
άνω Σενεγάλης καί έκ τών νοτίων ποταμών θά κα- 

τέρχωνται πρός τά παράλια γαλλικά λογιστήρια τά 
προϊόντα τοΰ μέσου Σουδάν καί ούτω θά λάμπη τό 
γαλλικόν κλέος καί ή γαλλική ήμερωτική δύναμις 
έν ταϊς εύφο'ροις χώραις τής μέσης καί δυτικής ’Α
φρικής.

5
’Έρευνα: έν Κοχιγχίνη.

Ό τής έν Κοχιγχίνγ γαλλικής άποικίας διοικη
τής κ. Λεμύρος Δεβιλέρ έπέστειλε τή Γεωγρα^ικγ 
έταιρίη. τ&Ί Παρισίων διαφερούσας πληροφορίας περί 
τών έν έκείντ) τή χώρα: γινομένων έρευνών.

Ό ύπό τοΰ ύπουργείου τής παιδείας έπιστημονι- 
κήν έκδρομήν έπιτραπείς κ. Αίμονιέρος συνήγαγεν 
ήδη πλείστας έπιγραφάς, έν ώ μέρει ήρξατο έρευνών. 
μεταξύ Πνουμποΰ καί Σανδόκ.

Ό λοχαγός Γωτιέρος, γρκφων έκ τοΰ ποταμού 
Κάγκλη, έδωκε πολυτίμους λεπτομέρειας περί τών 
Μοϋσίων φυλών. Καίπερ έγκαταλειφθείς ύπό πάντων 
τών ύπηρετών αύτοΰ, παρέτεινεν όμως τήν περιήγη- 
σιν αύτοΰ, μηδόλως αναχαιτιζόμενος πρό τών δυσχε
ρείων καί προςκομμάτων.

Κακή μοίρα μεγάλα παρεμβάλλονται εμπόδια τοϊς 
εύρωπαίοις έρευνηταϊς, τούτοις δέ πρόςθες καί τήν 
κατάστασιν τής χώρας, εϊπερ τις άλλη βλαβεράς είς 
τήν ύγιείαν τών περιηγητών.

Οι κύριοι Σετάν καί Γυδρά δέν έπεράτωσαν τήν 
είς τήν μ,ε'σην Ίνδοσινικήν περιήγησιν αύτών. Έν ά- 
ποστάσει 1 2 0 χιλιομέτρων άπό τής Κιγχόνης, έ’^ω- 
λύθησαν ύπό τών Λαστιανών καί ήναγκάσθησαν νά 
όπισθοδρομήσωσιν πρός τήν Καμπότζην, άφ’ ού έκαυ- 
σαν πάσας αύτών τάς άποσκευάς.

Άλλ’ είς άντάλλαγμ,α τούτων, άγριαί τινες φυ- 
λαί θέλουσι νά συνδεθώσι μετά τής διοικήσεως τής 
ήμετέρας άποικίας, νΰν δέ οί άπεσταλμένοι σπου
δαίου τινός άρχηγοΰ τής βορειοδυτικής χώρας άφί- 
κοντο είς Σαϊγόνην.

"Ηδη ήρξαντο αί του κατά ξηράν τηλεγράφου έργα- 
σίαΓ τό μήκος αύιού θά είνε 800 περίπου χιλιομέ
τρων, θά συνάψη δέ τήν Σαϊγόνην μετά τής Βαγκό- 
νης, διερχόμενος διά Πνουμποΰ, Πουρσάλ καί Βατ- 
ταμβάγκ. 'Ηδη άφίκετο τό ύλικο'ν. Οί πάσσαλοι κό
πτονται καί ό διοικητής έλπίζει ότι έντός έ; μηνών 
θ’ άρξηται ή τηλεγραφική συγκοινωνία, ής περιττόν 
είνε νά έξαρθή ή σπουδαιότης, κατά τε τά πολιτικά 
καί κατά τό έμπόριον.

Ό κύριος Αεμύρος Δεβιλέρ συνήψε τή έπιστολή 
αύτοΰ δείγματα τού τοΰ αετόν, δπερ έδωρή- 
σαντο αύτώ αί περί ών έφθημεν είπόντες άγριαι φυ- 
σαί. Τό ξύλον τοΰτο, ριπτόμενον είς καιομένους άν
θρακας, διαχέει λεπτοτάτην· καί διαπεραστικήν 
οσμήν, είνε δέ τό τιμαλφέστατον άρωμα τών έν Σινι
κή καί Άννάμγ) αύλών καί ναών.

6.
Ταπογραφιχή έκδρομή εϊς τόν άνω Νίγρητα.

Πλήρης διδακτικών πληροφοριών είνε ή περί τής 
είς τόν άνω Νίγρητα έκδρομής έκθεσις τοΰ κυρίου 
Δερριέν.

83.
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Ό ποταμός Σενεγάλης ήκιστα τυγχάνει ών επι
κλινής πρός τάς έκβολάς αύτού, καί διά τούτο ή 
πλήμμυρα έξικνείται μέχρι τής Δζουλδεδιαβέ, άπε- 
χόύσης τών εκβολών 44 0 χιλιόμετρα. Αί πλήμμυ- 
ραι τού ποταμού τούτου καλύπτουσιν άπειρους γαίας, 
μάλιστα μεταξύ Ποδόρης καί Σαλδέ. Πολλάκις τά 
υόατα κυρίως τού Σενεγάλη, ένούμενα μετά τών τού 
τέλμ.ατος Δούνε, καλύπτουσιν άπασαν τήν μεγάλην 
νήσον Μορφίλην, τήν μεταξύ αύτών κειμένην. Ό 
μ.εγας ρύαξ Φαλεμής, συμβάλλων έξ εύωνύμων τώ 
Σενεγάλη, έχει εύρος διακοσίων μέτρων παρά τάς έκ- 
βολάς αύτού.

Έν Μεδίνη, 900 χιλιόμετρα άπό τής άκτής, τό 
ύψος τών πλημμυρών τού ποταμού ύπερβαίνει ενίοτε 
τά 20 μ,έτρα. Ενίοτε μάλιστα ή επιφάνεια αύτού ύ- 
ψούται κατά δύο μέτρα εν ώραις τέσσαρσι καί ε’ίκοσι. 
Άλλ’ όμως η μείωσις τών ύδάτων τάχιστα γίνεται, 
άμα τού ύετού παυσαυ.ένου.

Κατά τήν τοπογραφικήν έκθεσιν τού κυρίου Δερρι- 
έν, ή Μεδίνη κεϊται έν 1 4° 21’24" πλάτους, 13° 
48 26 μήκους καί 77 μέτρους ύψους. Έν τώ ση- 
μείφ τούτφ, ή επιφάνεια τού ποταμού Φέλωνος εί
νε 53 μέτρα άνω τής επιφάνειας τής θαλάσσης. Ό 
ε’κεϊ που κείμενος καταρράκτης τού Φέλωνος εχει μό
νον 6 έως οκτώ μέτρων ύψος, άλλά τό πλάτος τού 
ποταμού είνε τότε 500 μέτρων. Τό Καίι καί τό Κίπ- 
πι είνε στεναί δίοδοι διά τών σταθμ,ών. Αύτού τά 
ρείθρα είνε ορμητικά λίαν.

Ό άνερχομενος άπό Μεδίνης εις Βουφαλαβέ, εύρί- 
σκει 34 ρεύματα, εν οίς διαπρέπει ό καταρράκτης 
Γουινας, υψηλός κατά 1 6 μέτρα, έχων εύρος 5Ο0 
μέτρα και κείμενος 100 ύπέρ τήν τής θαλάσσης επι
φάνειαν. Μεταξύ τών δύο σταθμ,ών ή διαφορά τής 
επιφάνειας άπό τής έσχάτης ταπεινώσεως τών ύδά
των είνε 52 μέτρα.

Βαφου.1α6ε εινε λεξις Μαλιγκιανή, σημαίνουσα Ονμ- 
6ο.1ην (βα=ποτάμιον, ίθϊ11α=δύο). 'Ο ποταμός, έ- 
νούμενος μετά τού Βαφίγκ (μέλανος ρύακος), λαμβά
νει εύρος οκτακόσιων μέτρων. 'Π χώρα αύτη κεΐται 
εν 13° 47 30' πλάτους, 13° 9' 30" μήκους καί 
116 μ.ετρους υψους. Το ύδωρ τοΰ ποταμού έν τή 
συμβολή; έχει 1 04 μέτρα άνω τού Ωκεανού.

ΔΥΟ ΣΥΑΑΧΤΠΣΕΙΣ ΔΥΟ ΑΝΤΙΖΗΛΩΝ. 
(Αιήγημα) J

Ή λευχείμων γυνή στρέψασα καί αύθις όπίσω αύ
τής τό βλέμμα, έγένετο άφανής ύπό τήν σκιάν τών 
προθύρων τού άρχαίου κτιρίου, όπου τήν εϊχομεν ά- 
φήσει.

Τις άρά γε ηνοιξε τήν θύραν; ήρώτησαν πο- 
λΐται τινές.

, — Τήν ηνοιξε μαύρος τις,—άπήντησεν έτερος πο
λίτης γέρων—όμοιάζων πολύ τώ δούλφ τού συνταγ
ματάρχου Φέμβικ, δς φέρει τό όνομα Καϊσαρ, είνε δέ

1 Τέλος. Ίδε τεύχος Μ'.

άπελεύθερος άπό τριακονταετίας άυ.α τώ θανάτω τοΰ 
συν ταγματάρχου.

— Τότε λοιπόν—ύπέλαβέ τις τών ναυτών—φαί
νεται οτι τό γηραιόν τούτο γυναικείον φάσμα έπεκα- 
λέσατο τήν σκιάν ετέρου γηραιού άρρενος φάσματος 
τής οικογένειας. Πολύ φοβούμαι ότι έντός ολίγου θά 
εύρεθώμεν άπέναντι πλήρους νεκροταφείου.

Οί λόγοι ούτοι προύκάλεσαν μειδιάματα, άλλά 
μειδιάματα θλιβερά, παρά τισι τών άπαρτιζόντοιν 
τόν όμιλον εκείνον, δς συνδιαλεγόμενος περί τού πα
ραδόξου φαινομένου, ού δέν ήδύνατο νά έξιχνιάση τό 
μυστήριον, μετά μικρόν διελύθη.

Τό πλήθος, κατεχόμενον έκ περιέργειας άμα καί 
φόβου, άπήρχετο ύποτονθορύζον, ήτο δ’ άκόμη πλή
ρες λαού τό άκρον τής οδού τών Πουριτανών, δτε 
άνερχομένη τήν οδόν διέσχισε τό πλήθος παλαιά τις 
άμαξα.

Έν Βοστόν/;, καί μάλιστα κατά τήν έποχήν έκεί- 
νήν, ή έμφάνισις τοιαύτης άμάξης ήτο τι άσύνηθες. 
Ή κιβωτός τής άμάξης ταύτης ήτο βαθεϊα έγγίζου- 
σα σχεδόν εις τήν γην αί θυρίδες της έκοσμ,ούντο έ
ξωθεν διά πολλών εμ,βλημ.άτων οίκοσήμ.ου· αμαξη
λάτης σοβαρός καί πλατύσωμος έκάθητο ήνιοχών 
έπί εύρας, πολλώ ύψηλοτέρας τής οροφής τής άμά
ξης. Οί τροχοί, πλατέα έχοντες σώτρα, βαρέως έκρό- 
τουν έπί τού λιθοστρώτου.

Ή άμαξα έστη πρό τού παλαιού οίκου, θεράπων 
δέ, καταβάς έκ τής όπισθεν τής άμάξης θέσεώς του, 
άνήλθε τάς βαθμίδας καί έκρουσε τήν θύραν τρις.

Έν ώ ούτος άνέμενε ν’ άνοίξωσι τήν θύραν, δύο 
τρεις φιλοπερίεργοι περιεστοίχισαν τήν άιζαξαν, εις 
δέ τούτων, εΐδήμων τής οίκοσημογραφίας, έξήγει τοΐς 
εςισταμένοις συμ.πολίταις αύτού τήν σημασίαν τών θυ
ρεών, τών θυσάνων, τών πίλων καί τών χρωμάτων 
τού κοσμοΰντος τήν άμαξαν οικοσήμου.

— 1 ο οικόσημον τούτο—έλεγεν 'ό οίκοσημογνώ- 
στης—εινε το τών Φίτς Χέρβερτ, παλαιάς νορμανδι
κής οικογένειας, νόθου κλάδου βασιλευσάντων ηγε
μόνων, έγκατασταθείσης άλλοτε έν Άγγλίι^ καί μή 
καταλιπουσης απογόνους, ώς άποδείκνυσιν ό περι
βάλλον τό οικόσημον ρόμβος. Ή άμαξα αύτη είνε 
βεβαίως τής χήρας !. . .

Άνοιχθείσης τής θυρίδος, έξήλθεν έκ τής άμάξης 
γηραια γυνή έρρυτιδωμένη καί κατέρυθρος, έμφαίνου- 
σα εν τή φυσιογνωμία αύτής ούχί τόν φόβον καί τήν 
προσεγγισιν τού θανάτου, άλλά τό κ.ωμ.ιζ.όν ύφος τής 
άνισχύρου κακοτροπίας.

Ταύτην ίδόντες ύπεχώρησαν οί φιλοπερίεργοι, ό δέ 
θεράπων τείνας τήν χεΐρα έβοήθησε ταύτην ίνα 
κατέλθν;.

Ή γυνή αύτη ήν κεκυρτωμένη, ύπέργηρως, καχε- 
κτική, τήν ρίνα έχουσα γρυπήν, τά μήλα τών πα
ρειών γωνιώδη, τό βλέμμα ζωηρόν έτι καί άπειλη- 
τικόν έν γένει δέ έφαίνετο ώς έρείπιόν τι εύγενές, ού 
περ ή θέα ένεποίει αίσθημά τι άλγους. Στηριζομένη 
επι βακτηρίας χρυσήν εχούσης τήν λαβήν άνήλθε 
κοπιωδώς τάς βαθμίδας τής έρήμου οικίας.

Τήν μεταξίνην καί χρυσοπάρυφον έσθήτά της, Ι

φώτισε τό ύποτρέφον φώς δήδος εύρισκομένης έν τή 
έσωτεοική αύλή τής οικίας, δπερ άντηνακλζτο επί 
τών ένδυμάτων αύτής. Έστη μικρόν, εστράφη και 
είδεν εις τά όπίσω, καί, ώς ύπό αίφνηδίας έλαυνο- 
μένη ορμής, εϊσέδυσεν εις τόν οίκον.

Ό φιλοπερίεργος έκεϊνος, ό σοφός έν τή έξηγήσει 
τών οικοσήμων, έτόλμ.ησε νά προχωρήσν; μέχρι τών 
βαθμιδών τού πυλώνο:, καί ίδών, έβεβζίωσεν ούχι 
άφόβως, δτι άνεγνώρισεν αύτότατον τό πρόσωπον 
τού μαύρου Καίσαρος, δς ήν μέν γηραιότατος, άλλά 
λίαν εύδιάκριτος, καί, μειδιών μειδίαμα άληθώς τρο
μακτικόν έκράτει τή μιζ χειρί δάδα φωτίζουσαν.

Έν τούτοις, ή άμαξα κατήλθεν αύθις τήν οδόν, 
καί παταγούσα έπί τού άντηχούντος λιθοστρώτου 
έξηφανίσθη έν μέσφ τοϋ σκότους.

Ή άρχαία έκείνη άμαξα, ή σίβυλλα έκείνη ή αυλι- 
κήν φέρουσα περιβολήν, ή έκ νέου έμφάνισις τού γη
ραιού μαύρου, αί άπαίσιαι έκεΐναι ίδέαι, αί σκυθρω
πά! εικόνες, συνεφύροντο συγκεχυμέναι έν τφ πνευ- 
ματι τών κατοίκων, οΐτινες, τεταραγμένοι καί ανήσυ
χοι, συνηθροίσθησαν καί πάλιν περί τό έρημον κτίριον 
καί ήτένιζον προσεκτικώς πρός τά παράθυρα, ών αι 
ύαλοι άντικατώπτριζον τό φώς τής άνατελλούσης 
σελήνης.

Οί φιλίστορες γέροντες άφηγούντο τό παρελθόν 
μεγαλεΐον τού οίκου καί τά ένδοξα ονόματα άτινα 
έκλέίσζν άλλοτε τήν στέγην έκείνην, έφιλοσόφουν δέ 
περί τής τύχης τών άριστοκρατικών ρενεών.

Αί άφηγήσεις τών γερόντων έπλητταν τήν φαντα
σία τών άκουόντων, οΐτινες έφαίνοντο ώσεί αναπο- 
λούντες πάσας όμού τάς σκιάς τών παρελθόντων χρό
νων. Έτρεμον έπί τώ έλαχίστφ θορύβφ νομίζοντες 
δτι άντήχει πενθίμως τό σιδηρούν ροπτρον επι τής 
αρχαίας έκείνης θύρας. Έμποροι γεγηρακότες, ναύ- 
ται είθισμένοι εις τάς κινδυνώδεις περιπέτειας τού 
έν θαλάσση βίου, έφρισσον ώς φύλλα ενώπιον τής οι
κίας έκείνης.

Διήλθεν έκείθεν καί τις ίερεύς, πλήρης ημερών, φί
λος άλλοτε τών κυρίων τής οικίας έκείνης, δν πάντες 
περιεστοίχισαν έρωτώντες. Ό σεβάσμιος γέρων απην- 
τησε λακωνικώς, είτα δέ, βηματίζων ταχύτερον ή δ- 
σον ήδύνατο τις νά προσδοκά έκ τής ηλικίας του, 
διευθύνθη· πρός τήν οικίαν τών Φίτς—Χέρβερτ καί 
είσήλθε μετά σπουδής ένώπιον τού πλήθους εκπε- 
πληγμένου.

Πάντες άνέμενον μετά πυρετώδους περιεργίας νά 
ϊδωσι τόν γέροντα ιερέα έξερχόμενον, άλλ’ εις μάτην 
ό ίερεύς δέν έξήρχετο.

Τήν πρωίαν τής έπαύριον καί αύθις το πλήθος 
περιεκύκλου τήν μυστηριώδη οικίαν, τοσαύται δε φή- 
μαι διεδόθησαν ένεκα τών γεγονότων τής προτεραίας, 
ώστε αί άρχαί τής πόλεως ήναγκάσθησαν νά παρεμ- 
βώσιν.

Πλεϊστα δσα έλεγεν περί τούτων ο κοσμος. Ό διά
βολος, ό τρομερός ούτος παράγων, εις δν ή ήμετέρα 
φαντασία φορτίζει πάσαν ημών αύτών ανοησίαν, 

παρίστατο ύπό τών γραίδίων τής Βοστόνης ώς λαβών 
ύπό τήν άμεσον αύτού κηδεμονίαν καί τήν οικίαν έκεί
νην καί τόν ιερέα, καί τήν γραίαν τής οικοσημοφόρου 
άμάξης καί τόν άείποτε γελώντα μχύρον καί τήν έτέ- 
ραν γραίαν τήν σαβανοφόρον.

"Οτε ό άρχιαστυνόμος ένεφανίσθη, έν όνόματι τού 
νόμου, εις τό θλιβερόν έκεϊνο ενδιαίτημα, ούδένα είδε.

Τά έπιπλα, τά οικιακά σκεύη, αί εικόνες, τά πα- 
οαπετάσματα, τά κοσμήματα, παν δ,τι άνήκε τφ 
συνταγματάρχη Φέμβικ, έμενεν έν ή θέσει κατεΐχεν 
άνέκαθεν.

Έπί τών εικόνων τών μελών τής οικογένειας γι- 
γαντιαϊοι ιστοί άράχνης έκυμαίνοντο, νυχτερίδες δέ, 
τρομάζουσαι έκ τού θορύβου τών προσελθόντων έπέ- 
τοντο άπό τής οροφής πανταχόσε.

Έκ τών σκωληκοβρώτων ταπήτων άνυψούτο κό- 
νις καί σαπρία ύπό τούς πόδας τών διερχομένων. Ή 
έπισωρευθεΐσα κόνις ήμαύρωσεν επίσης τάς λαμπράς 
όλλανδικάς ύάλους τών παραθύρων, άς ο φιλόκαλος 
κύριος είχεν άλλοτε καθωραίσει διά γοτθικών ζωγρα- 
φημάτων. Οί στρόφυγγες τών θυρών ήσαν σκωριό- 
βρωτοι, τά δέ ξύλα σεσηπότα έθρύπτοντο άνευ άν- 
τιστάσεως ύπό τής θιγούσης ταύτα χειρός.

Τά παραθυρόφυλλα δέν ήνοίγοντο διότι ή σκωρία 
συνεκόλλησε τούς σιδηρούς δεσμούς αύτών. Έδέησε 
νά άφθή δάς δπως φωτίση τόν άρχιαστυνόμον κατά 
τήν ύπ’ αύτού έπιθεώρησιν τής οικίας.

Τό ισόγειον ήν κενόν καί ούδέν ίχνος έμαρτύρει τήν 
παρουσίαν όντος άνθρωπίνου* οτε όμως τα βήματα 
τού δημοσίου λειτουργού καί τών άκολούθων αύτού 
άντήχησαν έπί τών βαθμιδών, αιτινες ήγον εις την 
πρώτην οροφήν, έφάνη ή μέλαινα καί έρρυτιδωμένη 
μορφή τού μαύρου Καίσαρος, δς, χωρίς ν’άπαγρεί- 
λη ούδέ λέξιν, έξέτεινεν, άνωθεν τής κλίμακος, τόν 
βραχίονά του κρατούντα κηρίο? ύποκίτρινον άνημ- 
μένον.

Τό αίσθημα τού καθήκοντος καί ή έπίσημος θέσις 
τού άρχιαστυνόμου ένίκησαν τόν άκούσιον τρόμον, δν 
ή φασματώδης έκείνη σκιαγραφία ενεποίησε τή ψυχή 
τού σεβασμ-ίου άνδρός, τού άπο δεκαπενταετίας κα
τέχοντας τήν θέσιν έκείνην. Καθ’ δλον το χρονικόν 
τούτο διάστημα ούδέποτε έτυχε νά παρευρεθή εις 
παρομοίαν σκηνήν. Έφαίνετο άπαθής, άλλ’ ή ζωη- 
ρότης μεθ’ ής έκρουε διά τής βακτηρίας του τό έδα
φος τών αιθουσών, άς διήρχετο, καί ο τονος τής 
φωνής του ύψηλοτέρας καί ήχηροτέρας ή τό σύνηθες 
κατασταθείσης, προέδιδον τήν κατέχουσαν αύτόν 
συγκίνησιν.

— ’Ενταύθα παράδοξόν τι συμβαίνει 1 είπεν απο
τεινόμενος τφ μαύρφ

Ό Καϊσαρ, δς ένεκα μ.ακράς άπομονώσεως, είχεν 
άποκτήσει τήν έξιν τού σιωπάν, ούδεν απεκρινατο- 
άλλ’ έδειξε διά τού λιχανού τόν κοιτώνα τού συν
ταγματάρχου Φέμβικ, τόν αύτόν έκεϊνον κοιτώνα, δν 
τηρεί βεβαίως έν τή μνήμγ ό άναγνώστης, καί έν ώ, 
άρχομένου τού διηγήματος ημών, εΐδομεν νεανίαν 
κείμενον έπί κλίνης έπιθανατίου, έν μέσφ δύο νεαρών 
άντιζήλων γυναικών δακρυρροουσών.
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VI

Αί πρώται ήλιακαί τής πρωίας άκτίνες έφώτιζον 
τάς είς τό παρκθυρον κρεμαμένας λακίδας, αϊτινες, έ- 
φθαρμέναι, έσχισμέναι, και ύπό τών ετών είς ράκη 
μεταβεβλημέναι, ήσαν άλλοτε πολυτελές μετάξινον 
παραπέτασμα.

Τό στρώμα, έφ’ ού εκειτο άλλοτε τό πτώμα, εύ- 
ρίσκετο έτι έν τή αύτη θε'σει, άλλ’ άντι τοΰ σώματος 
τοΰ νεαρού στρατιωτικού, έφαίνετο μο'νον τό λευκόν 
σάβανον τής γυναικός έκείνης, ής περιεγράψαμεν τά 
έξόχως φιλονεκρα αισθήματα.

Ή γυνή έκείνη ήτο νεκρά.
’Αριστερόθεν άπε'ναντι τής κλίνης, έπί άνακλίντρου 

έκ ξύλου δρυός, έχοντας ύψηλόν μέν έρεισίνώτον, χθα
μαλόν δέ κάθισμα καί γλυφάς έξαφανισθείσας ύπό 
τής πολυκαιρίας, εκειτο ή έτε'ρα γραία.

Καί αΰτη έπίσης ήτο νεκρά.
Ό γηραιός ίερεύς, γονυκλινής, έναντι τοϋ παρα

θύρου, δπερ άσθενή τινα μ,όλις άκτϊνα πρωινού φωτός 
μετέδιδεν, έξηκολούθει ύποτονθορίζων εύχάς τινας έν 
όλοψύχφ κατανύξει, δς ούδαμώς διέκοψεν ούδ’ δτε 
ό άρχιδικαστής καί οί άκο'λουθοι αύτού είσήλθον είς 
τόν θλιβερόν έκεϊνον θάλαμον.

— «Ώς εύ παρε'στητε, κύριε άρχιαστυνόμε,—είπεν 
ο ίερεύς έγειρόμενος καί καθήμενος έπί έδρας χθαμα
λής, κατειργασμένης έξ έρυθροΰ βελούδου καί δια- 
λαμψάσης άλλοτε έν ταίς έπισήμοις έορταΐς τού οί
κου τών Φε'μβικ.—Ή παρουσία ύμών ένταύθα είνε 
λίαν ωφέλιμ,ος, θά εξηγήσω δ’ ύμίν έν όλίγαις λε'ξεσι 
πάντα τά παράδοξα ταΰτα φαινόμενα άτινα έκπλήτ- 
τουσι βεβαίως υμάς·, καί άτινά είσιν άποτέλεσιζα τής 
ρωμαντικής φαντασίας ή τών σφοδρών παθών τών 
δύο τούτων άρχαίων φίλων, ών φεύ ! ή τύχη συνε- 
δέθη δι’ άλύσεως δλης άσυνήθους, καί ών τά πτώ
ματα κεΐνται έκεϊ, πλησίον ήμών. . . Ματαίως έδό- 
θησαν αύταϊς πάντα τά βοηθήματα· τό γήρας αύ
τών δεν άντέσχεν είς τήν τρομεράν έντύπωσιν άνα- 
μνησεων οδυνηρών καί εις τήν σφοδράν συγκίνησιν.

«'Ιστορίαν ερωτικήν δέν δύναμαι νά έκθε'σω λεπτο
μερώς ενώπιον δύο πτωμάτων τούτο ήθελεν είναι ά- 
σέβεια άμα καί σκάνδαλον.

-»Αί άτυχεΐς γυναίκες ! άπας αύτών ό βίος έδηλη- 
τηριασθη υπο τών πρώτων παθών τής νεότητος αύ
τών. ΊΙ Μαρία καί ή Γεωργία Φε'μβικ είχον ήλικίαν 
η μεν τριών και εϊκοσιν, ή δέ πέντε καί εϊκοσιν έτών, 
οτε προσηλωθησαν αμφότεραι είς τόν έξάδελφον αύ
τών, τόν συνταγματάρχην Φε'μβικ. Τίς, βλέπων 
σήμερον ταυτας, δύναται νά πιστεύση δτι ήσαν άλ
λοτε αί δύο ώραιότεραι κόραι τής Βοστώνης ; Τήν 
καρδίαν αυτού ο νεανίας είχεν αφιερώσει τή μάλλον 
αγερωχω, τή μάλλον φιλεκδίκφ, τή μάλλον έπικιν- 
δύνω τών δύο τούτων γυναικών, τή Γεωργία. ΊΙ 
νεάνις συνεμερίζετο τόν έρωτά του, έν ω ή Μαρία, 
αβροτερα και σεμνότερα, έκρυπτε άπό πάντων, προ- 
σεπαθει δε να κρύψη καί άφ’ έαυτής έτι, τό κατέχον 
αυτήν κρυφιον πάθος. Τής Γεωργίας ή άφοσίωσις 
πρός τόν εξάδελφον αύτής ήν ορμητική καί βαθεΐα, 

άλλά πρώτιστον έλατήριον τών αισθημάτων αύτής 
ην ή φιλοδοξία, ύπερτεροϋσα παρ’ αύτή τοΰ έοωτος.

»Ό γάμος, ού ή λάμψις τήν κατε'πληξε, κχτέστη- 
σεν αύτήν άπιστον είς τούς δρκους της, είς τόν έρω
τά της, καί είς αύτήν τήν μακράν καί άβράν έπι- 
στολογραφίαν, ήν ή νεαρά έκείνη καί λίαν τολμηρά 
κόρη άντήλλασσε μετά τού νεανίου. Ούτος παρετή- 
ρησε τήν μεταβολήν τής έξαδέλφης του, καί χωρίς 
νά έζιχνιάση τήν αιτίαν, κατελήφθη ύπό άποθαρρύν- 
σεως, ήτις έπέτεινε τήν σωματικήν αύτοΰ άσθένειαν.

»'Η άτυχής Μαρία μετά θλίψεως ήκροάτο τών α
πορρήτων, άτινα πρός αύτήν έξωμολογοΰντο άμφό- 
τεροι, δ,τε έξάδελφος αύτής καί ή Γεωργία, δέν προέ- 
δωκε δέ ούτε τήν φιλοδοξίαν τής μέν, ούτε τήν έμ- 
πιστοσύνην τοΰ ετέρου. Έχουσα είς χεϊρας αύτής τάς 
έπιστολάς, αϊτινες έμαρτύρουν περί τών ύποσχέσιων 
τής Γεωργίας καί περί τοϋ έρωτος τού συνταγματάρ
χου, εύχερώς ήδύνατο, έπωφελουμένη τούτων, νά έ- 
πενέγκη τήν διάλυσιν τού γάμου, δι ού ή φιλόδοξος 
κόρη ήλπιζε νά κορέση τήν κενοδοξίαν αύτής. ’Αλλά 
δέν έπραξε τούτο. Ό συνταγματάρχης άπεβίωσεν είς 
τάς άγκάλας αύτής· τά γενναία αύτής αισθήματα 
προέβησαν μέχρι έσχάτων τήν άρετήν ταύτην άμείβει 
άείποτε ό θεός- δέν έγένετο αΰτη διά τήν γήν, οί δέ 
έκ ταύτης ωφελούμενοι ούδέποτε άνταποδίδουσι τόν 
μισθόν τής άρετής.

»Ί1 Μαρία, άπό τού θανάτου έκείνου δν ήγάπα, 
κατφκησε τήν άρχαίαν έκείνην οικίαν, ής ήτο συγ- 
κληρονόμος, καί δπου έμεινε μόνος μετ’ αύτής ό μαύ
ρος Καϊσαρ, άπελευθερωθείς μετά τόν θάνατον τού 
κυρίου αύτοΰ. Ούδείς είδε ταύτην ποτέ, διό ένομίζετο 
άποθανούσα. Μόνον έκ τής θύρας τού κήπου έξήρχε- 
το ένίοτε, φέρουσα τήν μακράν έκείνην λευκήν έσθή- 
τα, ήν ό λαός έξελάμβανεν ώς νεκρικόν σάβανον, καί 
έποίει μακρούς περιπάτους έν τοϊς άγροΐς.

»Ί1 τριακονταετής αΰτη έγκάθειρξις, ό βίος ούτος 
ο άφιερωθείς είς έν καί μόνον πρόσωπον, είς μίαν καί 
μόνην ίδε'α,ν, ήλλοίωσε τό λογικόν αύτής. Έθεάθη 
προσηλουμένη είς τά σύμβολα καί είς τάς τελετάς 
τού θανάτου μετά προληπτικής έπιμονής· δλη ή πό
λις έγίνωσκε τήν παράδοξον έκείνην μ,ονομανίαν, 
χωρίς δμως καί νά γινώσκη δτι ή γηραιά λευκοσχβα- 
νοφόρος γυνή ήτο ή κληρονόμος τών Φε'μβικ.

«Έτέρωθεν ή Γεωργία Φε'μβικ διέτρεχε τό λαμ
πρόν στάδιον δπερ είχεν ονειροπολήσει ή φιλόδοξος 
αύτής ψυχή. ΊΙ Γεωργία διέλαμψεν ίν τή αύλή τής 
’Αγγλίας· άλλά, κατά τήν ύστάτην πρός με έξομο- 
λόγησίν της, ούδέποτε άπήλαυσεν ηρεμίας, ειρήνης, 
εύτυχίας. Αύτή μάλιστα ή άπληστία μεθ’ ής έπεζή- 
τει τάς τιμάς καί τάς πρωτοκαθεδρίας έγένετο αύτή 
ισόβιος βάσανος. Ό σύζυγός της, είς τών τά πρώ
τα φερόντων έν τή Μ. Βρετανία, ταχέως τήν έγ- 
κατέλιπεν.

» Η Γεωργία είχεν όρκισθή πρός τήν έξαδέλφην αύ
τής, ενταύθα, έν αύτώ τούτφ τώ θαλάμω, έναντι 
τής κλίνης, έν ή έκειτο τό νεκρόν σώμα τού νεανίου, 
δτι θά έλθη μετά τριάκοντα έτη,—έάν ζήσωσιν άμ- 
φότεραι,—ϊνα έπισκεφθή τήν Μαρίαν έν τφ αύτώ θα- 

λάμφ καί κατά τήν αύτήν ημέραν καί ώραν, καθ’ ήν 
διωμολογήθη ή καινοφανής έκείνη συμφωνία.

«Επιζητούσα άείποτε τάς ίσχυράς συγκινήσεις καί 
τά άσυνήθη κινήματα, πιστώς έτήρησε τήν εαυτής 
ύπόσχεσιν. Έγκατέλιπε τήν χώραν δπου διήλθε τήν 
νεότητα αύτής έν πλήξει καί άνησυχίη καί δπου, εγ- 
γηράσασα, θλίψεις μόνον εΰρισκε τού λοιπού και πι
κρίας. Διέπλευσε τόν ’Ατλαντικόν έν βαθεϊ γήρη, 
καί, καταβεβλημένη ύπό τής θλίψεως καί τής διψώ- 
σης φιλοδοξίας, ήλθεν ίνα έκτελέση τήν ξενότροπου 
ύπόσχεσιν τήν πρό τριακονταετίας δοθεΐσαν.

«Ποίαι άρμ τύψεις συνειδήσεως, ποϊαι έξομολογή- 
σεις, ποιοι λόγοι άντηλλάγησαν μεταξύ τών δύο γυ
ναικών ·, Ταύτα πάντα άγνοώ, διότι εύρον τήν μίαν 
μέν νεκράν, τήν δ’ έτέραν έκπνέουσαν».

Έν ω ό ίερεύς ταύτα έλεγεν, τά είς τά δύο παρά
θυρα κρεμάμενα ράκη τών άρχαίων παραπετασμάτων 
έκινήθησαν άκτίς ήλιου διά τούτων διελθούσα έπεσε 
σαλευομένη ζωηρώς έπί τού ωχρού προσώπου τής 
Μαρίας, άναπαυομένης έπί τής κλίνης, οί δέ παρι- 
στάμενοι έντρομοι ένόμισαν δτι αΰτη προς στιγμήν 
άνέζησεν.

Ό αρχιδικαστής έφρο'ντισεν δπως άποδοθώσιν είς 
τάς δύο γυναίκας αί επικήδειοι τιμαί, εξήγησε δέ εις 
τούς πρό τού πυλώνας τής οικίας συναθροισθέντας 
συγκεκινημένους πολίτας τήν άπίστευτον ταύτην ι
στορίαν, ήν ένθυμούνται έτι οί γέροντες τής Βοστώ
νης καί ήτις έστί μία τών ολίγων ρωμαντικών παρα
δόσεων τής δλως έμπορικής ταύτης πόλεως. Ιχνος 
τής παραδόσεως ταύτης εΰρηται εν τώ δημοτικώ 
άσματι τώ έπιγραφομε'νφ : α'Η γραια .Ιενκοσαβανο- 
ιρόρος κόρη.»

SYMBOYAAI 
ΜΙΙΤΡΟΣ ΙΙΡΟΣ ΘΥΓΑΤΕΡΑ ΜΕΑΑΟΛΥΜΦΟΧ.

«θύγχτερ, έχε πάντοτε μέγαν σεβασμόν πρός σεαυ-
τήν, σύναικα δέ άφωσίωσιν καί αύταπάρνησιν πρός 
τούς άλλους. Ό σεβόμενος εαυτόν ούδέποτε ταπεινού- 
ται δι’άναξίων έαυτοΰ πράξεων. Μή θεώρει τόν κόσμον 
ώς τόπον διασκεδάσεων σπείροντα άποινεί χορούς, 
θέατρα, καί ματαίας ήδονάς. Ή σή κλήσις έν τή γη 
δέν σκοπεί τοιαύτας έντρυφήσεις. Μή ύπολάμβανε τόν 
γάμον ώς άπελευθέρωσιν, ώς σταθμόν διαρκή άνα-
κουφίσεως καί τρυφής, ώς ούρανόν άνευ νεφών, μήτε 
τόν σύζυγόν σου ώς αιώνιον θαυμαστήν καί έσαεί πρό 
τών ποδών σου λάτριν ρεμβκζοντα. Μάθε τούναντίον 
νά θεωρής τόν γάμον ώς τήν σοβαροτέραν φάσιν τού 
βίου σου, έπιβάλλουσαν τά ύψηλότερα καθήκοντα 
καί συνεχώς τάς σπουδαιοτέρας θυσίας. Έν ένι λό 
γω ϊσθι δτι ό γάμος έστί δοκιμασία, ήν δι’ άλλη- 
λεγγύης καί σύμπνοιας οφείλει νά ύποστή ή άδιαί- 
ρετος τών συζύγων δυάς. ’Οφείλεις νά παλαίης άητ- 
τήτως κατά πάσης πρός τήν δυστροπίαν καί ζηλο
τυπίαν ροπής, καί νά πεισθής δτι έν πάση καθόλου 
πεοιστάσει ή προσήνεια, ή γλυκύτης καί ή συγχω- 
ρησίς είσι τά άριστα δπλα. Ή γυνή προορισθεΐσα ώς

φίλη έκείνου μεθ’ ού τήν τύχην αύτής ενοΐ, έκλήθη 
έπίσης δπως η ή παρήγορος καί σύμβουλος αύτοΰ έν 
ταίς χαλεπαις ήμέραις. Έσο καρτερική έν ταϊς δο- 
κιμασίαις, αϊτινές είσιν άφευκτοι, δταν δ’ άφικνώνται 
ύπόμεινον αύτάς μετά θάρρους καί άξιοπρεπείας. Συ- 
νελόντι είπεΐν, επιδίωκε άκαμάτως τήν έκπλήρωσιν 
τών μεγάλων καθηκόντων σου, μή λησμονεί δέ πάν
τοτε δτι τό τής θρησκείας αίσθημα μόνον δίδωσι τήν 
γενναιοφροσύνην έκείνην καί τόν ήρωϊσμο'ν, τόν ύπο- 
στηρίζοντα ήμάς έν ταίς δυστυχίαις καί άκολουθεΐ 
ήμάς πανταχού έν τή οίμωγή τού κλαυθμώνος τού
του. ΊΙ θρησκεία έστιν ή κρηπίς πασών τών άγνών 
καί άληθών ιδεών, καί ό σωτήριος γνώμων έν τή άν
θρωπέ νη ύπάρξει. 'Υπό τοϋ αισθήματος τούτου ένε- 
πνέετο πάντοτε ή δοΰσά σοι τό φώς τού ήλιου- κυ
ρία δ’ αύτής εύχή τυγχάνει τό νά αίσθάνησαι ώσαύ- 
τως διά βίου τό ύψηλόν τούτο αίσθημα, καί δ,τι 
δήποτε συμβήσεται πέπεισο δτι έξεις βίον ήρεμον καί 
γήρας άστονον καί γαλήνιον.» Μ. II.

ΤΑ ΝΕΟΤΕΡΑ

TQN ΕΠΙΠΗΙ® ΤΜ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΜΜΠίΙΝ.
’Αγγέλλεται μετάφρασις είς τήν Ιταλικήν τής ύπό 

τού κ. Κ. Παπαρρηγοπούλου 'Ιστορία': τοϋ ΈΛΛ. ‘Ε- 
θκους, φιλοπονηθεϊσα έν Άθήναις ύπό τού κ. Βίτου 
Θ Παλουμ.πίου. ΊΙ μετάφρασις θά περιλάβη βελτιώ
σεις καί προσθήκας δευτέρας έκδόσεως έπενεχθείσας 
ύπό τού κ. Παπαρρηγοπόλου, θά διαρκέση δέ τέσ- 
σαρα περίπου έτη, κατά τήν Αγγελίαν, θα χωρήση 
δ’ άπό τού μέσου καί ούχί άπό τής άρχής, διότι τής 
μέν άρχαίας ιστορίας πάντες μάλλον ή ήττον έχουσι 
γνώσιν, πολλά δέ καί έν άλλαις γλώσσαις ύπάρχου- 
σιν έπίσης καλά ιστορικά έργα, ένω είς τήν ήκιστα 
καλλιεργηθεϊσαν ελληνικήν ιστορίαν κατά τόν μέσον 
αιώνα νέον δλως διέχεε φώς ό κ. Παπαρρηγοπουλος, 
ώς λέγει έν τή Άγγελ.ία αύτού ό μεταφραστής. Τό 
έργον τυπωθήσεται είς σχήμα 8'“ έπί καλλίστου 
χάρτου, ή δέ τιμή ορίζεται εί? 12 φρ. κατά τόμον.

Ό αύτός μεταφραστής άγγέλλει σύναμα τήν έκδο- 
σιν τριτόμου ΈΜΙηκ. ’Ακθο.Ιογίαο. τηο αρχαίας, ρ,έ- 
σης και rsao έ.Ι.Ιηκ. γραριριατο.Ιογίας. "Εκαστος τό
μος θά περιέχη δύο μέρη, πεζόν καί έμμετρον, άμ- 
φότερα δέ καί είς ιταλικήν μετάφρασιν παρατεθειμέ
να. Καί τού μέν Α'. τόμου τιμή ορίζεται 10, τού 
δέ Β'. καί Γ'. άνά 12 φράγκα.—Συνδρομηταί είς άμ- 
φότερχ τά πονήματα έγγράφονται καί έν τώ γρα- 
φείφ τού Κόοριου.

— Ύπό τήν επωνυμίαν Ό Ειαγγε-Ιιομος συνε- 
στάθη έν Θεσσαλονίκη φιλεκπαιδευτική εταιρία, ής 
σκοπός, ώς άναγράφεται εν τφ ύπ’ όψει ήμών Κανο- 
νισμφ αύτής έστί: ά.) ή σύστασις ’Αναγνωστηρίου 
καί Βιβλιοθήκης πρός συνέντευξιν τών μελών καί 
πνευματικήν ωφέλειαν αυτών. β'.;-η επιτελεσις φι
λανθρωπικών έργων έν Θεσσαλονίκη όριζομένων είόι- 
κώτερον έν γενικαϊς συνεδριάσεσι τού Σωματείου δταν 
οί πόροι έπιτρέψωσι τούτο.—Έκ τοΰ ολικού ποσού 
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τών εισοδημάτων τοΰ σωματείου, άφαιρουμένων τών 
άπολύτω; αναγκαίων πρός έγκαθίδρυσιν αύτοΰ, τό 
μέν 1/i θά δαπανάται ύπέρ συστάσεως βιβλιοθήκης 
καί αναγνωστηρίου, 2/$ ύπέρ έπιτελέσεως φιλανθρω
πικών έργων, έν τέταρτον 0έ θά μένή έν τώ ταμείω 
διαρκώς ώς άποθεματικόν κεφάλαιον. Κατά τό άρ- 
θρον 29°‘ απαγορεύεται αύστηρώς πάσα θρησκευτική, 
πολιτική καί άσχετος πρός τόν σκοπόν τοΰ Σωμα
τείου κατά τάς συνεδριάσεις συζήτησις. Κατά δέ τό 
άρθρον 210,1 έν περιπτώσει διαλύσεως τοΰ Σωιζατείου 
άπασα ή περιουσία αύτοΰ κινητή τε καί ακίνητος 
διατίθεται ύπέρ τοΰ έν Θεσσαλονίκη Γραικικοΰ Νοσο
κομείου.

Περιττόν νομίζομεν νά συστήσωμεν τήν νε'αν ταύ - 
την φιλανθρωπικήν εταιρίαν είς τούς ένταϋθα καί αλ
λαχού φιλάνθρωπους καί φιλομούσους συαπολίτας, 
καθότι άνταπόδεικτος τυγχάνει ούσα νομίζομεν ή 
χρησιμοτης αύτής. Άδιστάκτως δέ πιστεύομεν ότι 
οί ταύτην ιθύνοντες θά δυνηθώσι ν’ άποφύγωσι τούς 
σκοπε'λους τών κομματισμών καί τών έπιδείξεων.

— Πρό μικρού έπερατώθη ό Θ', τόμος τής θεα- 
τριχής Βιβ,Ιιοθήχης τής ένταϋθα περιοδικός έκδιδο- 
μένης ύπό τοΰ κ. Γ. Α. Ξζνθοπούλου, θαρραλε'ως ά- 
γωνιζομε'νου τόν άκαρπον μέν δι’ εαυτόν, ώφε'λιμον 
δέ διά τό δημόσιον αγώνα τής τακτικής έκδόσεως 
παχέων τόμων περιεχόντων έκλεκτά δράματα έκ 
τοΰ ποικίλου δραματολογίου τών πλουσιωτε'ρων είς 
τόν κλάδον τούτον τής φιλολογίας έθνών. Καί άλ
λοτε ποιησάμενοι μνείαν τής χρησιμοτάτης συλλο
γής, ού διαλείψομεν συνιστάντες ταύτην είς τούς έπι- 
ζητοΰντας αναγνώσματα τερπνά καί συγκινητικά, 
εν οις τό ήθικόν καλόν διά τοΰ καλάμου δοκ.ίμων 
συγγραφε'ων παρίσταται ύπό ποικίλας μορφάς, εικό
νας καί χαρακτήρας, αείποτε υψηλόν, αείποτε δι
δακτικόν καί ωφέλιμον, καί όταν άκόμη διαζωγρα- 
φώνται χαρακτήρες απαίσιοι, τήν φρίκην καί τόν 
βδελυγμόν τοΰ άναγνώςου ή τοΰ θεατού έπισύροντες.

Οί έννέα τόμοι τής Θι άτριχης Βιβ.Ιιοθήχης περιέ- 
χουσι 44 δράματα, έκαστος δέ τόμος (πλήν τοΰ Α’. 
έξαντληθέντος) τιμάται φρ. 5.50.

Υπάρχει άλλά πράγματι βρασιλιανός τις Don Ri
cardo da Jonza. πλουσιότερος παντός Εύρωπαίου 
καί ’Αμερικανού, καί αύτών τών Ροτσίλδ, έχων έκ 
μεταλλείων χρυσού και άδαμάντων έτησίαν πρόσοδον 
φρ. 300,000,000! "Ενα μήνα τοΰ έτους διατρίβει έν 
Παρισιοις, όπου έχει 29 οικίας, καί ποιείται έλεημο- 
σύνας βχσιλοπρεπεΐς. —’Εν Γαλλία υπάρχει γάλλος 
κόμης, ού τίνος ή σύμβιος μέλλει νά κληοονοαήση 
χίλια εκατομμύρια. Πρό έκατών έτών άμερικανός έ- 
πώΰησε τό έδαφος, έφ ού κεΐται νΰν ή πόλις Σικάγο, 
έπί τώ δρω, νά άνήκγ πάλιν αύτφ μετά 99 έτη. Ή τού
του έσχάτη κληρονόμος ένυμφεύθη τόν γάλλον κόμη- 
τα, εις ό’ν άπό τοΰ προσεχούς ίουλίου θά άνήκη όλη 
ή πόλις, έάν μή έξογοράσγ έαυτήν. Τό πράγμα όμως 
εχει τάς δυσχερείας του, διότι θά διαμαρτυρηθώσιν 
οί νΰν γαιοκτήμονες και οίκοδεσπόται.

— Γάλλος μηχανικός έδημοσίευσε σχέδιον, καθ’ ό’ 
οί πλοίαρχοι δύνανται διά τοΰ ύποβρυχίου σύρματος 
νά τηλεγραφώσι τοΐς οΐκείοις οσάκις καί οπότε άν βού- 
λωνται. Είς τό κύριον σύρμα προσκολλώνται κάθετοι 
κλάδοι έχοντες φιάλας, ούτω δέ αναβιβαζόμενοι είς 
τήν έπιφάνειαν τοΰ ύδατος. Όταν ό πλοίαρχος ά- 
παντήσγ μίαν τούτων, φέρει είς συνάφειαν τήν ιδίαν 
αύτοΰ συσκευήν πρός τήν διεύθυνσιν τοΰ σύρματος καί 
τηλεγραφεί άκωλύτως. Δοκιμαί τής έφευρέσεως θά γί- 
νωσι προσεχώς έπί τοΰ σύρματος τοΰ συνάπτοντας 
Μασσαλίαν καί ’Αλγερίαν.

— Ό εν τω Πανεπιστημίω Παταβίου σοφός καθη
γητής κ. Εύγένιος Φερράης έξέδωκεν έσχάτως τόν τέ
ταρτον τόμον τών ύπ’ αύτοΰ μεθερμηνευθέντων δια
λόγων τοΰ Πλάτωνος, περιέχοντα τήν Πο.ΐιτείαν. 
‘Η μετάφρασις τοΰ κ. Φερράη είναι άναντιρρήτως ά- 
κριβεστέρα τής τοΰ Bonglli, διότι ό έν Πζταβίφ κα
θηγητής είναι έξ έπαγγέλματος φιλόλογος, έπίστα- 
ται άριστα τήν έλληνικήν καί είναι ώς ούδείς άλλος 
έν Ίταλίζ συγκεκροτημένος περί τήν Πλατωνικήν φι
λοσοφίαν. Ή μετάφρασις τοΰ κ. Φερράη είναι έφάμιλ- 
λος πρός τήν τοΰ Jowett έν Αγγλία καί πρός τήν 
τοΰ Steinhart καί Muller έν Γερμανίγ. Έκάστου δια
λόγου προτέτακται μακρά καί άπηκριβωμένη λογική 
άνάλυσις, ένθα έξετάζονται κριτικός καθ’ έκαστα, έν 
πληρεστάτγ τών πηγών γνώσει, πάντα όσα έγράφη- 
σαν ύπό τών κορυφαίων τής φιλολογικής καί φιλο
σοφικής έπιστήμης έπί τών Πλατωνικών διαλόγων. 
Ή ύπό τοΰ κ. Φερράη μετάφρασις τοΰ Πλάτωνος φέρει 
δόξαν είς τά ιταλικά γράμματα.

—Ύπάρχουσι σήμερον έν Εύρώπν) 1457 θέατρα, έκ 
τούτων δέ σχετικώς τά πλεΐστα έχει ή ’Ιταλία, α
ριθμούσα 348. Ή Γαλλία 337, ή Γερμανία 194, ή 
Ισπανία 160, ή Μ. Βρεττανία 150, ή Αύστρία καί 
ή Ουγγαρία 132, ή Ρωσσία 44, τό Βέλγιον 34, ή 
'Ολλανδία 22, ή Ελβετία 20, ή Σουηδία καί ή Νορ
βηγία 18, ή Πορεογαλλία 16, ή Δανία 10, ή Τουρ
κία 4 καί ή Ελλάς 4.

— Διατί οί έν Τρλανδίγ ένοικιασταί γαιών άδυ- 
νατοΰσι ν’ άποτίσωσι τά ένοίκια αύτών ; Είς τήν έ- 
ρώτησιν ταύτην ’Αγγλικόν τι Περιοδικόν άπαντά 
ώς εξής :

«Έν διαστήματι 10 έτών, ήτοι άπό τοΰ έτους 
1869 μέχρι τοΰ έτους 18 79, ή κατανάλωσις τών 
πνευμ,ατωδών ποτών έν Ίρλανδίγ άνήλθεν έτησίως 
είς τό ποσόν 1 3 λιρών στερλινών δι’ έκαστον κάτοι
κον Έπειδή δέ τό ένοίκιον τών καλλιεργουμένων 
γαιών έν τή νήσω συμποσοΰται είς λίρ. 1 1, κατά
δηλον είνε ότι τό ποσόν τό δαπάνώμενον είς τά πο
τά ύπερέβη τό ποσόν τών ένοικίων.

Οί άνθρωποι διαιρούνται είς τοιούτους, όποιοι ή
σαν, είνε κζί θζ είνε· είς τοιούτους, όποιοι ούδεπώ- 
ποτε ήσαν καί είς τοιούτους, όποιοι ούδέποτε θά εί
νε. Οί άνθρωποι, ώς ήσαν, είνε καί θζ είνε άποτε- 
λοΰσι τό θέμα τής ιστορίας· οί άνθρωποι, ώς ούδε- 
πώποτε ησαν, τό θέμα τής ποιήσεως, καί οί άνθρω
ποι, ώς ούδέποτε θά είνε, τό θέμα τής ήθικής

Αί περί ένσκήψεως τής χολέρας εϊς τινας πόλεις 
τής Αίγυπτου άπαίσιαι ειδήσεις, αί κατά τήν εβδο
μάδα ταύτην τηλεγραφικός ληφθεΐσαι, ένέβαλον φό
βους καί ανησυχίας τοΐς κατοίκοις τής ήμετέρας πρω- 
τευούσης, άναπολοΰσι προηγουμένας άνεπιλήστους 
συμφοράς. Εύτυχώς, έχομεν ισχυρούς λόγους πείθον
τας ότι τήν φοράν ταύτην, ή βροτολοιγός έπιδημία 
καί άν έτι μείζδνα λάβν) έκτασιν έν Αίγύπτω, δέν θά 
έπεκταθή καί μέχρις ήμών, καθόσον έντονώταται δια- 
ταγαί πανταχοΰ διεβιβάσθησαν πρός αύστηροτάτην 
έκτέλεσιν τών ύγειονομικών διατάξεων καί αρμόδιοι 
υπάλληλοι όρισθήσονται πανταχοΰ όπου άνάγκη, 
πρός εφαρμογήν τών καταλλήλων καθαρτικών μέ
τρων. Ή A. Α. Μ. ό Σουλτάνος πζτρικώς μεριμνών 
ύπέρ τής δημοσίου ύγείας, εύηρεστήθη νά διατάξν) 
όπως πάσα ή προσοχή τής Αύτοκρατορικής Κυβερνή- 
σεως, τοΰ ύγειονομικοΰ συμβουλίου καί τών άρχών 
τών όιαφόρων τοϋ Κράτους λιμένων στραφή πρός τήν 
άποσοβησιν τής έπΐκειμένης μάστιγος. 'Ως άπο’δειξις 
δέ τής αύστηρότητος τών διαταγών έστω τό πάθη
μα τοΰ ρωσσικοΰ ταχυδρομικοΰ άτμοπλοίου Λζάρε- 
ΰιτς, όπερ κατέπλευσεν είς τόν λιμένα ήμών τήν 
πρωίαν τής προχθές, πέμπτης. Καθ’ άς έλάβομεν 
πληροφορίας, τό άτμόπλοιον τοΰτο άπέπλευσεν έξ 
’Αλεξάνδρειάς τήν 10/22 Ιουνίου, ήτοι πριν ή γνω- 
σθή έκεΐ ή έμφάνισις τής έπιδημίας έν Μανσούργ. καί 
πριν ή ένσκήψή έν Δαμιέτττ), μετέβη δέ εις Σμύρνην 
πριν έπίσης άγγελθή ή έπιδημία καί διατζχθή κά- 
θαρσις. Έν Δαρδανελλίοις ύπέστη δωδεκάωρον έπι- 
τηρητικήν κάθαρσιν, λαβόν δέ τήν έπίσκεψιν τοΰ υγει
ονομικού ίατροΰ καί καθαρά πιστοποιητικά κατέ
πλευσεν είς τόν λιμένα ήμών. Μόνον μετά τόν εκ 
Δαρδανελλίων άπόπλουν αύτοΰ, τό ένταϋθα υγειο
νομικόν συμβούλιον άποφασίσαν,—έν τή συνεδριάσει 
τής τετάρτης μετά μεσημβρίαν—νά θέσγ ύπό δεκαή
μερον κάθαρσιν τάς έξ Αίγύπτου προελεύσεις διεβίβα- 
σε τηλεγραφικώς τήν διαταγήν ταύτην είς τάς λιμε
νικής τοΰ Κράτους άρχάς, τό δέ ρωσσικόν άτμόπλοιον, 
κατέπλευσεν, ώς ε’ίπομεν, τήν πρωίαν τής πέμπτης. 
Έν τούτοις, καίτοι έχοντι καθαρά πιστοποιητικά, 
καίτοι ύποστάντι 12ωρον έπιτηρητικήν κάθαρσιν 
έν Δαρδανελλίοις, καίτοι άποπλεύσαντι έξ ’Αλεξάν
δρειάς πρό τοΰ άγγέλματος τής χολέρας, ούχ ήττον 
έπί ειδική διαταγή τής A. Α. Μ. τοΰ Σουλτάνου 
διαβιβασθείσγ δι’ ύπασπιστοΰ είς τό Υγειονομικόν 
Συμβούλιον, δέν έπετράπη αύτώ έλευθέρα μετά τής 
πόλεως κοινωνία· ού μόνον δέ, άλλ’ ήναγκζσθη νά 
έπανέλθγ είς Δαρδανέλλια δπως τελέσγ έκεΐ δεκαή
μερον κάθαρσιν. Τό ρωσσικόν άτμόπλοιον απέπλευ- 
σεν έκ τοΰ λιμ,ένος ήμών τήν εσπέραν τής αυτής η
μέρας, Όθεν, ένώπιον τοιαύτης αύστηρότητος, δι
καιούμεθα νά έλπίζωμεν ότι, κατά τήν περίστασιν 
ταύτην ή πόλις ήμών θά άποφύγή πάντα κίνδυνον 
τού μολύσματος.

—-·ικι·—

Άναγινώσκομεν έν τώ Νεο.Ιόγω : 

«Άνηγγείλαμεν έν προλαβοντι φύλλω ότι τή παρελ- 
θούση κυριακή ήρξαντυ αί τοΰ Ζαππείου έξετάσεις. 
Μετά τό πέρας αύτών ή Α. Θεοφιλία ό άγιος Είρη- 
νουπόλεως, άντιπροσωπεύων τήν Α. Θ. Παναγι^τη- 
τα, έλεξε τάδε·

«Ή Α. Θ. Παναγιότης, κωλυθεϊσά πρός μεγάλην 
αύτής λύπην νά παραστή είς τήν τελετήν ταύτην
τών γραμμάτων, άνέθετό μοι ν’ άντιπροσωπεύσω 
Αύτήν. Ή Α. Παναγιότης άείποτε άνεγνώρισεν ότι τό 
ίδρυμα τοΰτο λίαν φιλοτίμως καί καρποφόρως εργά
ζεται τήν ίδρυσιν έμ.ψύχων ναών τοΰ Κυρίου’ εφ’ ώ 
συγχαίρει καί εύχεται τφ ιδρυτή, τή όιευθυντρίζ καί 
πζσι τοΐς ύπέρ τοΰ ιδρύματος έργαζομένοις πάσαν
πρόοδον έν τή συνεχεία τοΰ έργου».

«Συγχαίρομεν τώ Ζαππείφ έπί τή εκτιμήσει ταύτή, 
ς καί αύθις έτυχε παρά τοΰ άρχηγοϋ τής Εκκλη

σίας. Ή περί τοΰ Ζαππείου έπίσημος αύτη γνώμη 
τής Α. Θ. Παναγιότητος δέον νά χρησιμεύσή τοΐς τά 
τοΰ Ζαππείου έπιτετραμμένοις ώς θεμελιώδης ύπο- 
θήκη, ίνα άβάλευτοο ύπό τους αντους χαι μέχρι 
τονιίε ορούς χαι ύπό τό αυτό σύστημα συνεχίσωσι τό 
έργον αύτοΰ».

Έπιτρεψάτω ήμΐν ό φίλος ΝεοΛόγος ία διαφω- 
νώμεν αύτώ έπί τής ιδέας τής έκδηλουμένης έν ταϊς 
τελευταίαις αύτού έκφράσεσι. Τό μένειν τινά άσά- 
.Ιεντον ύπό τους αντους όρους χαι ύπό το αντο σύ
στημα συνεπάγεται τήν ιδέαν τής άκροτάτης τελειό
τητας, άκροτάτης όέ τελειότητας έπί τών εκπαι
δευτικών δέν έτυχον, νομίζομεν, άχρι τοΰδε, ή τού- 
λάχιστον δέν φρονούσιν ότι έτυχον, ούδ’ αύτοί οί εν 
Γερμανία, ’Ελβετία, ή ’Αγγλία έπιτετραμμένοι τά 
τής έκπαιδεύσεως, έν χώραις, δηλονότι, ές ών ήμεϊς 
ούκ ολίγα άρυόμεθα ύποδείγματα πρός ρύθμισιν τών 
καθ’ ήμάς σχολικών πραγμάτων. *Γό άσζλευτον ύπό 
τούς αύτούς όρους καί ύπό τό αύτό σύστημα απο
κλείει όλως τήν ιδέαν τής προόδου, ήμεϊς δέ τού- 
ναντίον προόδου μάλλον χρήζομεν επί τών εκπαι
δευτικών, κατά τήν κοινήν ομολογίαν καί ούχί επα- 
ναπαύσεως έπί τής ύποτιθεμένης ήμών τελειότητας.

Έτέρωθεν όφείλομεν παρατηρήσαι ότι έν τή ανω
τέρω παρατεθειμένη) προσφωνήσει τού Θεοφ. άγιου 
Είοηνουπόλεως, τή έκ προσώπου τής Α. Θ. Π. τού 
Οίκουμ. Πατριάρχου άπαγγελθείσγ, ούδεμία ύποφαί- 
νεται γνώμη περί συστήματος ή περί στασιμότητας 
έν τοΐς αύτοΐς καί μέχρι τούδε όροις, ώς έςάγει ο 
φίλος συνάδελφος, άλλά διατυπούται άπλώς ή οφειλο- 
μένη εύαρέσκεια τού Πατριάρχου έπί τώ ότι τό ιδρυ- 
υ.α τού Ζαππείου λίαν φιλοτίμως καί καρποφόρως 
εργάζεται, τοΰθ’ δπερ παρά πάντων βεβαίως ώμο- 
λογηται. Τούναντίον, ή προσφώνησις τοΰ Θεοφ. Επι
σκόπου εύχεται τώ καθιδρύματι τούτφ νπϊίσαν πρόο-. 
όοχ εν τή συνεχεία του έργου η, πρόοόον, ήτις βε
βαίως δέν είνε δυνατόν νά προελθγ εκ τοΰ ασάλευτου.

Ότι δέ εύτυχώς έν τώ Οίκουμ.. Πατριαρχείφ δεν 
έπικρατεΐ ή ιδέα τού άσαλεύταυ καί τής άκροτάτης 
τελειότητας έν τοΐς καθ’ ήμάς έκπαιδευκτικοΐς, άπο-
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δείκνυται έκ τούτου, ότι, καθ’ άς εχοριεν πληροφορί
ας, ή Α. Η. Π. δ Οικουμενικός Πατριάρχης, καθο- 
ρών την ανάγκην, δπως τά έν Περαίκ τρία πρώτιστα 
εκπαιδευτήρια θηλέων, ήτοι τό Ζάππειον, η Πκλλάς 
καί τό ΙΙαρθενκγωγείον τής Κοινότητας, ρυθμισθώσιν 
κατά* τρόπον διάφορον, θεραπεύοντα σύστηματικώτε- 
ρον τάς έκπαιδευτικάς άνάγκας, ύπέβαλεν έσχάτως 
γνώμας τινάς περί τούτου, έν γνώσει τών διοικητι
κών συμβουλίων κκί τών έφοριών τών έν λόγω εκπαι
δευτηρίων, είς τά δύο διοικητικά τής Έκκλησίας 
Σώματα, μεθ* δ ή τής διαρρυθμίσεων τών έκπαιδευ- 
τηρίων πρότασις πκρεπέμφθη πρός μελέτην είς τήν 
κεντρικήν εκπαιδευτικήν Επιτροπήν, ήτις καί δια- 
σκέπτεται νύν περί τού σπουδαίου τούτου ζητήματος.

Μέσον τού θεραπεύειν τήν άντιπάθειαν-
Πολλάκις συμβαίνει πρόσωπον τι νά έμπνε'η ήμϊν, 

άνευ ιδιαιτέρου τινός λόγου, άντιπάθειαν ήτοι αίσθη
μά τι άπεχθείας πρός αύτό. ένίοτε δέ καί εχθρας 
ήτις καθιστά λίαν όχληράν τήν παρουσίαν αύτού. 
Όφείλομεν νά κατανικώμεν τήν αδικαιολόγητον ταύ
την αντιπάθειαν, διότι έκ καθήκοντος, άακ δέ καί 
πρός ιδίαν ήμών αύτών εύτυχίαν, όφείλομεν ν’ άγα- 
πώμεν πάντας, ή τούλάχιστον ούδένα νά μισώμεν, 
καί μάλιστα όταν ούδένα πρός τούτο έχωαεν λόγον. 
Γάλλος τις σοφός εγραψεν ώς εξής μέσον τι θεραπευ
τικόν τής άντιπαθείας, ούτινος χρήσιν επιτυχή έ- 
ποιήσατο αύτός πρώτος εις εαυτόν :

«Συνεχώς έβλεπον έν τή Άκαδημείκ—λέγει—νεα
νίαν τινά μικρού αναστήματος καί μορφής αηδούς, ού
τινος ή θέα ένεποίει μοι όδυνηράν ταραχήν αισθανό
μενος δλον έμαυτόν ταρασσόμενον ήναγκαζόμην νά 
τώ στρέφω τά νώτα ή νά στρέφω χαμαί τό βλέμμα 
μου ινα κρύπτω άπ’ αύτού τήν έντύπωσιν ήν μοι 
προύζένει. 'Η θέσις μου άπέβαινεν δσημέραι αφόρητος, 
καθότι ήρχετο τακτικώς είς τήν Βιβλιοθήκην καί μέ 
έζήτει μετά τής αύτής προθυμίας, όσην έγώ κατέ
βαλλαν ίνα τόν άποφύγω. Ήμέραν τινά, σκεπτόμενος 
περί αύτού έν τή κλίνη μου, ανέκραξα μετά χοιρκς 
εύρον, εύρον. Καί αληθώς, εύρον μέσον, δπερ έμελλε 
πάντως ν’ άποδιώξη τήν έμήν άντιπάθειαν, τούτο δέ 
μετά τινας ήμέρας καί έπραγματοποίησα μετ’ έπιτυ- 
χίας. Κατώρθωσα, δηλονότι, νά προσενέγκω χάριν 
τινά είς τόν έν λόγω νεανίαν, χάριν άληθώς μικράν, 
εφ’ ή δμως μοί έζέφρασε βαθεϊαν εύγνωμοσύνην. Ότε 
δέ μοι έςέφραζε ταύτην, ή μορφή αύτού μοί έφάνη 
ώραία καί άξιέραστος· έκτοτε δέ, μετ’ αισθήματος η
δονής βλέπω τούτου προσεγγίζοντά μοι.»

ΠΑΡΕΡΓΑ.
Λύσεις τών έν τω Μ', τε 5χει προβλημάτων.

’Λρ. 30%. ΑΙΝΙΓΜΑ.—Σημαία.
Άρ. 303. » —Σαπρός, άσπρος.
Άρ. 304. » —'Ωροδείκτης και Λεπτοδείκτης.
Άρ 305. » —Λαύρα, αύρα.
Άρ. 306. » —Αρετή, Ετη.
Άρ. 307. γρίφος.—Πρέπεε νά έχτεμ.ας 

τοϊΐξ πνευμ.!χτώδεες.

Λ Γ Τ A I

ΈνΚων/πόλει.— Ελένη I. Έλευθεριάδου (30?, 
303, 307).— ’Αριάδνη Α. Ζερβουδάκη (304, 307) -- 
’Ελπινίκη (302—307).— Ανώνυμος (302 —307) — Δ. 
Ίορδανίδης (301, 307).— Γ. Θεοφιλίδης (293, 296).— 
Θ. Π. Πχρασκευόπουλος (302 307).—

— *Ε ν Β ρ ο σθ ε ν ί φ (‘Ρ ο υ μ α ν ί φ) Βουνίσιος 
(259. 263, 266).—

Έν Ά δ ρ ι α ν ο υ π ό λ ε ι.— Πιπάκης (292, 292, 
294, 299, 307).—Άπ. Μιχαλόπουλος (292).

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΕΑ-

ΑΡ. 308.-ΑΙΝΙΓΜΑ
Όργανον τού σώματός σου μέ τήν πρώτην μου δεικνύ», 

μέ τήν άλλην δέ ομνύω.
Αί λοιπάί δέ συλλαβχί μου ήλιον λαμπρόν εμφαίνουν 
Πχσαι δέ ομού αί πέντε πόλιν εύκτιστον σημαίνουν.

ΑΡ 309.—ΕΤΕΡΟΝ.
"Ηρώο; τού Μαραθώνος άν τά τρία χποβάλγις 
αρχικά, εις δένδρον μέγα αυτόν αίφνης μεταβάλλεις

ΑΡ 310· —ΕΤΕΡΟΝ.
Τό άτομόν μου άγαπχς, τό αίμα μου δέ πίνεις.

Άν μέ καρατόμησης, 
είς τήν ευγένειαν έμού πολλήν άξίαν δίνεις.

Είπέ μοι, τίς ή λύσις ;

ΑΡ 311.-ΕΤΕΡΟΝ.
* Αψυχόν είμι έν δλψ, τό κηρύττεις φανερά 
καίτοι βλέπεις οπισθένμου δτι κρέμαται ούρά.

’Er ΊσμαηΛίω Π. Τ.

ΑΙΝΙΓΜΑ.
Εϊμαι σχεδόν ομώνυμος έγώ μέ τήν πρωίαν 

καίτοι ’ς τήν κλίνην ’βρίσκομαι έως τήν μεσημβρίαν. 
‘Ερμής μοί δίδει τό ευ ζην άνέτως ό Κερδφος, 
είς τού λογίου πλήν Έρμού τά ?ργα εΤμ* αθώος. 
Ό Ποσειδών μέ εύνοεϊ καί δι’ αύτόν εργάζομαι, 
τήν δ’ Άθη^άν ήγάπητα, αύτής πλήν δέν στοχάζομαι. 
Τον *Αρην δλως αγνοώ, καί είς τό όνομά του 
όυ,νύω, πώς ποτέ, π>τέ, δέν θά μ’ ίδή κοντά του.

Α -Λ.

ΑΡ. 3 13 —ΓΡΙΦΟΣ.
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