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Η  φορά ιών αιώνων, ή άλληλουχία Ίών γεγονίτων 
/.α! ί  τιολιοιίριίί οϊ); ίΜχ}|; ίοτίριιταν ήα2; ,ώ ν κατά 
την άγοράν όμιλιών αοΟ Σωκράτους, τών κατά τήν Α κα
δημίαν φ,λοτοφημάτων τοΟ Πλάτωνο;, τί]ς δ.δαικαλία; 
το3 'Αριττοτίλους καί των μαθημάτων τοίί Πυθαγάρα- καί 
νΟν, δέν διαδίδονται αλ&ν α· γνώιει; περιδεδλημίνα. τήν 
γοητείαν τ?); δ:ά ζώση; φωνί)ε διακοινώοεω;· καί νΟν, δτε 
αεοίγητα. κατά τήν Ακαδημίαν τοΟ οοφοΟ τδ γλνκδ δί
δαγμα καΐ <) κατά τήν άγοράν ήδεΓα τοΟ μαιευτικού φιλο- 
αδφου όμιλία ίπω ί πάντοτε αίτΟανίμινοι οί σοφοί άνάγκην 
βελτιώτεω; τηο κοινωνία;, άλλα καί τήν δυσκολίαν τή; 
διδασκαλία; έαν μή περιβάλλετο α’ίίτη έπαγωγδν τινα 
μορφή» κα! έλκύουσάν τινα τερπνδτητα, ίφεΟρον τά περιο
δικά, ήτοι ίυλλογά; ποικίλα;, καθ’ ώρισμίνον χρίνον έκδι- 
δομίνα;, ίν αί; τό ώραΓον, τδ τίρπον καί τδ χρήσιμον συν- 
ενοΰμενα άναπληροΰσιν ίν σμικρω καί κατά τδ δυνατόν 
τά; σοφά; καί γοητευτικά; των αρχαίων διδασκάλων δμι- 
^ίπ;· Αλλ ίχρειάζετο καί τδ εϋωνον Ι'να καταστώσι τά



φύλλα ταΟτα πηγαΐ φω'ϊ[α[λοΰ προτι·:αϊ αω λαω και άλη- 
Οώςαή χοινωνίφ 7,ρήα·Η̂ °'· Μυτήχησεν ή έαπερία ΰφ ολαί 
αάς ίαίψει; άαοκαήσααα αειαύτα; αυγγραφά; καί ο\ λαο! 
αί,τϊ)ς κατααρώγοασιν, οΟτωί είαεϊν, -Λ διάφορα αύτών 
αεριοδικά. ’Λλλ' έκφ έκεϊνοι α-/); ώφελείας ααατης κα?- 
πούνααι, ή|Αεΐί, οί "Ελληνε;, Λ ύπερηφανεοόαενο ι̂ άλλατε 
3ιά αώ ; Σωκράταί καΐ Πλάτωνας, ύττερούϋ,εβα των [ΐέαων, 
5ι·ών κατά τι αελλοατηαόρων ν’ άκολαμ.6άνω[ίεν τών ω 
φελειών, άς άλλοτε έζ αύτών ε(/,0|κεν καΐ δαατυχώς κα- 
τήντησε σ/_εδόν ριονον νά θρηνώαεν διά τήν ςηαίαν, έλά- 
χιατα φροντίζοντες δι' ΙαανόρΟωτιν αύτϊΐς, οΟδ’ ύποστηρί- 
ζ'ομιεν τούς ίπιΟθ|ν.οΟντας τήν έαανόρβωσιν τού κακού. ^Έν 
τούτοις ούδίποτε ληομιονοϋντες τάς πατραγαθίας, ούδ' απο- 
δλίψαντες εις θυαίας, καρτερικώς άποδύόικεΟα ήαείς είς 
τ4ν άγώνα έκδο'σεως περιοδικού, αφού ίπεκαλίοβηικεν καΐ 
ίπικαλού|Λ£βα παντός λογίου τήν πνεοιεατικήν σύνειαφο- 
ράν, διότι οί λόγιοι κάλλιον παντός άλλου δύνανται οια 
τών φώτων νά παιδεύωαι τήν έλληνΙκήν κοινωνίαν καΐ 
ύπεκκαίοντες τόν ίρωτα τής άναγνώτεως νά _2·«δ<5ωσι 
τήν άλήβειαν. Έπιδιώκοριεν δό καί Οίλομεν £πιδιώ'εΐ δια 
παντός τρόπου ϊνα ευρίακωσιν είς τό φΰλλον τούτο οΐ φι- 
λαναγνώοται τά νεώτατα τών έπιατημονικών έφευρέαεων, 
τάς μάλλον προοφάτους τών γεωγραφικών ανακαλύψεων, 
είδήιεις περί τών καθ’ ήαίραν αρχαιολογικών άνατκαφών, 
τά σοφώτατα διδάγματα τής οικιακής οικονομίας,— ων τά 
πρακτικά ωφελήματα πανταχοϋ συν τή έφαρμογή έγένοντο 
κατάδηλα καί ών είς μεγίστην ανάγκην εύρίσκεται ή καθ' 
ήμάς ίλληνική κοινωνία, — ίστορικάς πραγματείας, καί 
πρό πάντων περί έΟνικών καταστημάτων, πόλεων καί ά - 
ποικιών ίλληνικών καί σκοτεινών τής Ιστορίας ήμών χω
ριών, μυθιστορίας ωραίας καί διοακτικάς, ποιήσεις κατα το

\  ΕλλυΚΙΚΟΣ ΣΓλΛΟΓΟΣ



δυνατήν ^χλεκτάς, οιλολογικήν ϋλην ευ/άριστον καΐ Ιλ- 
κυουσαν, άνέκδοτα ιστορικά καΐ κοινωνικά ποικίλα, αινίγ
ματα καΐ £ν γενει παν τδ δυνάμενον νά τέρψη καΐ νά ώ^ε- 
λήση τούς άναγνώττας ήμών, διότι τοδτο εΐνε ό ειλικρινής 
καΐ μδνος πίθος, ή ύιαχαεστέρα καί έ',τιαρδιωτέρα ΙπιΘϋμία 
των συντακτών. Μετά δε των απανταχού φίλων συνά- 
πτοντες αλληλογραφίας βιβλιογραφικάς, έπιστημονιχύς καΐ 
φιλολογικάς Θελομεν προσπαθήσει νά καΟιστώαεν τούς ά- 
ναγνώστας ήμών ένημέρους τής φιλολογικής χαΐ έπιστη- 
μονικής κινήσεως του πεπαιδευμε'νου κο'σμου, καΐ έάν 
κατορήώσωμεν νά εύχαρ!στήσωυ.εν τδ κοινίν, έάν έπιτύ- 
χωμεν νά έλκυσωμεν τάς συμπαΟείας αύτοϋ Οέλομεν θεω
ρήσει ήμάς αυτούς εύτυχεΓς καί προσπαθήσει ώς οϊδν 
τε εύωνότερον χαΐ άνώτερον περιοδιχδν νά καθίστηται ό 
« Ελληνικός Σύλλογος ΕΡΜΗΣ. >

II ΠΙΙΓνίϊ^ΑΟΙΙΙΙ.

α^θ^(ύxοι. ιιιτν>'βάΰίθΐ Τ ί-ϋθοϋσιν.

'^Ος <ί’ α*· άμύ!ι(ύ^ αΰζ(>(. χα ΐ άμνμοτα  
ΐο ν  */>· τε χ .ίίο ο  ει’ρϋ  ό ιά  ζεΤτοι ^ορ^ονσίΓ 
π ά κ τα ς  ΐ . ι '  ά>·(^ρώ:ίουζ, πο.Ι.Ιοί ί/ μ ι^  ίαΡ .Ιίν  ίε ιπ ο τ .

(Οδ. Τ. 328).

Ποΰ η χάροι* μον σπενοβι Έοϋ νο3ς προτρεχονσα χα9ώς κ”μβ 
αφριζον τον τιλοιου προβαίνει ; Ποΰ άχατάαγετον φέρομαι χα6ώς 
νεοος ίιπ’ ανέμου αφοδροϋ έλαυνίμενον ; Πό9εν τά δένδρα ταΟτα, 
οι χλάοοι ούτοι, τά πτηνά τα λίγυρόφωνκ χαΐ έχεΓνα τα μορμυ- 
ριζοντα ^υάχια ; Μήπως είιρίσχομαι έν μέσω δάσους ; Καί διατς 
τα εν αυτφ με διεγείρουσιν αναμνήσεις, μέ χουφίζουσι, μδ εν-



θουνιωϊΐν; Ή μιλαγχολιχή Ιχ«{νη αϋρβ δί»τΙ |λ8 Οωπεύβ(; ΆλλΛ 
. . . τή'ί χ(ϊρ» εχτείνκ χαΐ τήν χεϊρα μον φεύγίΐ τέ «5· ,̂ πετ^ 
χαΐ πάλιν έπανέρ'^ιται. 'Λνόσιο; εΙ|Ζ0(ΐ ή τα προ εμοο σχιά χαΐ 
α)άί|Λατα; Ά  ! έν(5ητ?, εχω άνχ χεϊρας τήν αθάνατον Ό 3 ύ ϊ-  
(τειαν. "Ιθ6 εκεί, χζ*}»·,ται νπδ γηραιαν δουν γυνή τις εστε|ί[Αενην 
τήν χε^αλήν Ιχουβ·* |ΐέ στέφανον δά«ντ,ς. Τήν γνωρίζεις ; Ειναε 
ό Πηνε/.όπη. Είναι ή αύρα, τοϋ οάαους τδ κδσριηαα. Είναι ή α
ρετή θρΐα|Λβεύουαα χχι τον Ορί»[αβον αυτής ή άσίενής (ίου ^ωνή, 
βε'λει ψάλλει.

Π.

β ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ήτο ή Πνινελίπη ευτυχής, ήτο ευτυχής τής αονροτράροα 
ΊΟάχης ή βασίλεια. Έσκίρτα βρέφος έν ταΐς άγκάλ.αις αυτής β 
Τηλέμαχος, ό σύζυγος αυτής ’Οδυσσευς έαειδία. ^0 ούρανος ενέ- 
).«, ΰΐεσχέρπα τά κυανίχροα αυτού νέφη εις τέν ορίζοντα κ*1 ή 
■}ή Οάλλουσα ανταπεκρίνετο προς τα ζωηρά ούτοΰ χρώαβτβ δι' 
βνθέων παντοίων. *Η »ύσΐς άπασα χσρ* ήτο ρί*· τδ πτηνον 
έχελάδει, έρελώοει δ ρύαξ· δ «οιμήν τδν αύλδν υπδ τήν σκιάν 
τής πλατάνου επαιζε, τά όρνία βελάζοντα επί τής χλνδης επή- 
δων. Τδ παν χαρά. Άλλα τό εαρ παρέρχεται, τδ άν9ος μαραί
νεται, δ χιιμών έπισκήπτει χαΐ μυχάται δ πόντος χαΐ τίαταγεϊ 5 
βορράς. Ό πρότερον είοιος ούρανος σχυθρωπάζει, μαυρίζει χαΐ 
τον κεοαυνδν έειοεύγεται χαΐ τότε κατήφεια, μελαγχολία, νάρκη, 
ωχρότης και τάφοι παγεροί. Ή Πηνελόπη ήδη δυστυχεί. Οί 
πρόγονοι ημών έπίνευον δτΐ οί θεοί τον βροτδν φθονοΰσιν δττδταν 
Γδωσιν βύτδν υπέρ τδ μέτρο < εύδα'.μονούντα· και δή ή ευδαιμονία 
διαλύεται ώς ιστός αράχνης αα’ι ώ ; δνειρον φεύγει γλ.υχύ. “Η Πη
νελόπη πλέον δυστυχής.

Των Άργείων οί άριστοι, βασιλείς χαΐ ηγεμόνες, εγείρονται 
φοδεροί. Πρέπει νά διεκδικήσωσιν δβριν προς αυτήν ταύτην τήν 
μητέρα Ελλάδα άνταναχλωμένην, πρέπει προς τδ εύτείχεον "ίλιον 
νά εΐσαναβώσι, πρέπει εί; τέφραν καΐ εις σποδόν νά μεταβάλωσι, 
πρέπει τέλος καί δ Όουσσεύς δ διογενής ν’ άχολουθήτη αυτους, 
έ « ΐ  αυτόν προσχαλεϊ τιμή χαΐ καθήκον. Άπήλθε μετ’ « υ τώ ν



καφοί, παρελθόν χρόνοι, οέχα |«η, οεχα χαΐ π ίντ ι « « · 
αλλ’ οΐίτ< ον?£ άχρύασις. Τί *[λιον τιρό πολλοίί χατεντρά» 
φη, πάντως μ ντραΐηγοι «ηανέχαρψχν οΓχο2» χχΐ (χένον Ό ^υν- 
σίύς ο ««λύτλας έλλείκίΐ* τζον περιπλαναται; ζ ξ  ή ά·πέβ«ν*ν; 
«ΐνκι γών αγρίων ^νέων χχΐ ιώ ν χυνών ερ^αιον τό νώ|Λ« κύτοΰ 
ή ίν  τζ» ηόντφ χβτέφαγον βύτδ βί ίχβύε; χαΐ τα οστέα του χ ϊί- 
μενα ίπ ΐ τής ψαράίοϋ αήποντβί; {Όδ· 2· 130). ΟυδιΙς γνω
ρίζει, ούδείς νίι π).*)ροβορήα^ δύνχται την σύζυγον αύΐοΰ, ουδέ 
δύναται να η ιίση αυτήν πιρί τούτου άγγέλλων, πιρί ου έρωτ^ 
*αΙ «ροντίζει, χαΐ γίνεται αΟίξ ηαραίτίος δαχρύων·

V ί^ ζ ΐ γν^’α ίχος ^Λί|̂  πόσιςαΧΛο^ ί^ η τ α ι.

ΕΡΜΠ3. 1

Και ήρζατο ό δζίρων χζχα να επιχλώίη κύτη. ΕαΙ ήρζατο ή 
δυστυχία αυτή; προχωρούσα. Περί αυτήν άνδρες υπερφίαλοι χαΐ 
άγήνορες, άνδρες ούτε ίερδν ούτε δσιον σεβοντες, ήγερδνες νήσων 
πχντοίων χαΐ Ίθάχης οί πρώτοι περί αυτήν αθροισ^έντε; διαφ^- 
νουσιν εν τφ ρίεγάρ^ τοΰ άνζχτος, χατέδουσι τά χτή^ιατα αυτοΰ, 
οργιά τελοΰσι, τδν Δία τδν ζείνιον μή φοβούμενοι ούδΙ τρομίζον· 
τες τήν οργήν ούτοΰ. Την χρηστήν Πηνελόπην βιάζουσιν, αυτήν 
ε ί; γάμον ζητοΰσιν. Ά λλ’ αύτη είναι πιστή, άνταςία τοΰ μεγάλου 
Όδυσσεω; σύζυγο;, άλλ* αύτη εινζι ενάρετο; χαΐ ύποφόρε: χαΐ 
κλαίει χαΐ στβναχίζει. Περί τήν κλίνην αύτή; βρηνεν γοερώ; χαΐ 
οδύρεται χαΐ ή παμφανόωσα Σελήνη βυ9ιζομένη εί; τδν Όχεανδν 
εγκαταλείπει αυτήν χαΐ τβύτην χαταλαμβάνιι τό λυχόφω; μ ΐ 
οφθαλμού; δακρύβρεχτου;. Όδυσσεΰ ! Όδυσσεΰ Ι κράζει, άλλ’ ού- 
δέν άχούει ή τήν ηχώ έπζνβλζμβάνουσαν τό τόσφ δν’ αυτήν π ε - 
ριπόθητον όνομα. Καί πάλιν σιγή χαΐ πάλιν εϊναί έρημο; χαΐ 
μόνη. Τύ φίλον συτή τέκνον μικρόν χαΐ αδύνατον χζΐ άθώον ού- 

•δεμίαν τή παρεχιι βοήθειαν. Ελπίζει μόνον χαΐ ή ελπίς διατη
ρεί τήν πίστιν αύτή; χζΐ τήν σταθερότητα. Ελπίζει πλήν μά- 
την ο Όουσσεύ; δ’.ατελεΐ χζΐ άπυστο; χαΐ άνοστο;.

ΕαΙ ούτως ή μίν Πηνελόπη, ή εχίφρων ποθεουσα εχεΐνον χα- 
τατήχεται, οί δέ μνηστήρε; θρασύνονται επί μάλ.λ.ον. θρασύνον-



δ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΣΛΛΟΓΟΣ

ται μ ίν οίτοι χϊΙ τβν γάαον ιπεύοουτίν, άλλα χαΐ αυτή, ή « -  
λοχος, ή άμώμων, χαΐ ουτη δόλου; δολοπ*ύ6(. Τί εμεινεν αύτ^ ; 
Άφοϋ πλέον δεν δύναται χα'.ροουλαχτοΰαα τόν μέν να ελπ/; τον 
δ’ άλλον νά ύπισ)^νήτα;{, ποΰ νά χαταφύγιρ ; ΚαΙ δικαίως νόο; δε 
οί άλλα μενοινκ χαΐ εν τοΓς φοεσΙ αυτϊ5ς άλλον δόλον μεομη- 
ρί^ει. Καί ατησαμένη τόν μέγαν ίατδν, τόν λεπτόν, τόν περί
μετρον ύβαίνεί χαΐ τό τέλος αύτοϋ οί μνηστήρες άναμε'νουσιν ώ ; 
τέλος των παθημάτων αυτών. Δ ιατί; διότι ή Πηνελόπη θέλει 
νυμωευθή. Ά λλ ' όμως εάν ή ημέρα έργάζηται, δεν άργεΓ χαΐ ή 
μεΛανόπεπλος νύς, εάν αυτή υραίνη αυτόν, εκείνη διαλύει τού
τον. Καί πολύν χρόνον διαλανθάνει αυτού;, εν έτος κ' Ιν άλλο 
χαΐ τρίτον Όμηριχόν έτος άλλά... άναχαλύπτεται, χαταπροοίδε- 
τα ι χαί τόν άτελεύτητον αγλαόν ίττόν τελευτή ύπ ’ ανάγκης.

Πάλιν άρχονται οί στεναγμοί χαί οί γόοι χαί πάλιν οί μνη
στήρες χατακραυγάζουσι. Καί ή κατακραυγή αυτών είναι υπέρ 
ποτέ άγρία χαί αυστηρά, υπέρ ποτέ άπειλητ.κή χαί οριχώδης. 
Άπαΐτοΰσι τήν Ιξωσιν αυτής έχ των ανακτόρων χαί πρό τοΰ Τη
λεμάχου ήβώντος ήδη τολμώσι τοϋτο νά έκφράσωσι χαί ζητή- 
σωαι.

ρη ζέρ α  σην άπόπι^ί'Φο·, ά γ α χ θ ι ΰ έ  /ηι· γ α μ ΐε σ θ α ί 
τώ  ίΐτεώ σε πατ^ρ χέΛεζαι χα ΐ άγ ιίάχε ι α ίζ ι) .

Καί ούτε τά έργα άτινα έπίσταται τά πεοιχαλλέα, ούτε α ί εσ- 
Ολαί φρένες χρησιμεύουσιν αυτή, ούτε τά πρωτοφανή κέρδεα 
χαι τέλος ούτε τά σπάνια αυτή; νοήματα, ών όμοια ουδεμία τών 
προγεγενημένων έγνώρισε, εις άρωνήν σπεύδουσιν.

. . . ο ί' οί.τω ζ ιγ ’ άχονομεγ  ούιΐέ η α .ϊα ιώ γ  
τοίωχ α ϊ  πάρος 7'ισαν έν.Ύ^οχαμϊ^ες ’^4^αια ί.

ζοί(ύΥ α υ τ ις  ύμοϊα νοι/μαζα Πΐ)Υε.Ιϋπεΐ^
ψ ε̂ι.Λ (Οδ. 120 )

Ο'εοέν ω^ελεΓ αυτή χαί ό ^αίοιμος υιός έπΙ τοΓς γινομένοις ού-



οέν δύναται. Ή δυστυχής τί νά ττράς»;, πδΟεν να ιτίοσχβλεση 
βοή9ειαν καί που να τρέΕ'ς; Εις τα Ιξαγν(ζοντα δάχουα, εις τήν 
υπομονήν καΐ τήν ελπίδα, είς τα; δύο ταύτας άδελράς τής επ ι
τυχίας, εις τας συντιό’ρους χαΐ παρηγόιους γενναία; πλήν πα- 
σχούαί)ς '^υχής. Υπομένει λοιπδν τετληότ^ θυμψ έν βτοναχιΐς 
χα’ι οδύναις. "Οπου αχούτει τό δνομα τδ ποθν,τδν προ’ρερόμβνον 
εκεί τρέχει, έχει ύρμ^. Ά λ λ ’ επαναχάμπτει πάλιν σιωπηλή χαΐ 
χατηφής πλήν πιστή. Πιστή, εί καί υπό των γονέων τη; ποοτοέ- 
πβται εις γάμον νά έλ9τ), εί χαΐ οργίζεται καΙ άσχάλλει ό παΐς 
χαταστρεοομένων των κτημάτων αύτοϋ.

. . . μάΛ α <Γ <)τρν^ουσι τοχηκ;
γ ή  μααθ' άσχαΛά<}. ΰέ η ά ϊς  β ίο τ  χ α τ ι ίό ν τω τ .

(Ο δ . Σ .  ί 5 8 . )

Αλλ όμως ετι δίλ.ει χλαύσει ή Πηνελόπεια χαΐ θρηνήσει χαΐ υ
ποφέρει ινα μάλλον έαυτήν άναδείξρ,, μάλλον τοΰ ονόματος τής 
εναρέτου χαταστή αξία καί μάλλ.ον χαταοηλώσι^ τά γινναΐχ καί 
εύγενή αυτής βϊσ9ήαατα.

ΕΡΜΗΣ. &

ί1 πασών δια τήν τλήμονα θλιδερωτάτη των ήμερων άνέτειλ.εν. 
*0 Τηλέμαχο; ό υιός αυτής τήν έγχατέλειπεν ήδη. Πλέει έπί τής 

θαλάσσης υπό ούρίου ϋερόμενος, πλέει πρός άναζή- 
τησιν τοΰ προσριλοΰς αύτω πατρός καί ή χυανόπρωρος ναΰς το 
πορουροϋν διασχίζει κϋμα. 'ί ΐ  Πηνελόπη· ούδέν γνωρίζει, διότι 
ουοέν προς αυτήν τό τε'κνον απερχόμενον εΐπεν. Ή Πηνελόπη 
προ; τε τω  τρυρερώ συζύγω θέλει κλαίει ήοη καί υιόν πολυθέλ- 
^ τρον. θέλε ι οείςει ότι είναι ού μόνον σύζυγος πιστή άλλα χαί 
φιλόστοργος μήτηρ. Καί ούτως επί τφ  αί^νιδίω τής '^υγής αΰ- 
του άχούσματι χαΐ τά γούνατα λύτο καί τό οίλον ήτορ, χαΙοί 
όιρθαλμοί αυτής δακρύων έπλήσθησαν χ*1 ή θαλερή αυτής φωνή 
διεχόπη. Το θυμοφθόρον «χος χατέλαβεν αυτήν χαΐ νά όλοφύρη-
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τ»ι ήδςβτβ χ»τα γη ί χαβεζομενη, επ'ούδο» τβν πολυημήτοϋ 9β-  
/άμου. ΚβΙ βί δλβιρυρμοί μετ' εκείνων των μ,ινυρισμών των περί 
αντήν $μώων άντήχουν «οενόν. φενΙ ^εΰΐ τ ί ;  εμοΰ πολύπαθε-  
9τέρα, τίς ^ τ̂θάνθη τόαας πληγίς χατα τθ στήθος, οσ«ς εγώ υ -  
οίβταμαι; ουρανε'! ίδε χαΐ εύαηλαχνίσθητι, ί2ε τα ομρατά μον 
τα θνήσχοντα, τα χείλη μοϋ τα ώχρα, τδ στήθος μου τδ φθΐνβν, 
την χβρδίαν μου την εξαντλουμενην. Ουρανέ! που είναι ό θυμο
λέων 'Οδυσσεύ; χαΐ που δ αγαπητός Τηλ.έμαχος εύρίσχεται ήβη; 
Ά λλ’ έαν ό πόντος διεγερΟή εναντίον του, εάν δ βορρά; τον χα- 
ταδ·.υ>ξη, εάν ή Ο'λλλα έπισχή'|ίη χατ’ βύτοϋ; Φευ !ό  Τηλέμα
χός μου οπώλεΐο, ’επί κρημνών χατασυνετρίφθη . . .  Ταΰτα ελε- 
γε χχΐ εν τέλει έφώνησεν έχεΐνο τδ μητριχδν τδ πλήρες πάθους, 
αγάπης χαΐ στοργής «Ουδέποτε ήθελε βύγει χαΐ σπεύδων, εάν 
επληοορορούμην τοΰτοι, εάν τδ σχέδιον αύτοΰ έμάνθανον, ουδέ
ποτε. . .  εχτδς εάν ήθελε νά μέ άρήση νεχράν, νεχράν.

Εί γάρ χν0ό]ΐί)Τ τα ύτη ν  όρ^ ια ίκοπα^  
ιω  χ ί ((ά-Ι' η χ ιν  ί ι α ι η ,  χλΙ ίονό/ ΐΐχό ζ  Λερ ι<̂ οΓο, 
τ} κ ί  ρ ε  τεθ ί-ηνΐαχ ε τ ί ρ ε γ ά ρ α σ ιγ  ?Λει:ζεγ.

(Οό. 753.)

Άλλα τδ μάλλον λυπηρδνχαΙ τδ μάλλον αυτήν ταράττον ε ίνα ι 
ή ΰπδ των ανηστήοων χατά του υίοϋ τη ; τεχταινομένη συνωμο
σία, δβλοβονία. Αλλά χαι τδ μάλλον άναδειχνΰον αυτήν την 
πάσχβυσαν μέν, μή χαταβαλλβμένην όμως, την πβλεμουμένην 
χαΐ αή υποχωρούσαν. Ή μοίρα τδ ποτήριον ΰπδ τής πιχριας ε -  
στευμένον προσέίρερον αυτή, βυτη τδ ελαβε καΐ κατ' ολίγον έξ ήν- 
τλησε τουτ*· ή τελευταία ^ανίς είναι ή παροΰσι. Ι̂Ι πικρότερα 
ούχΙ χ ιΐ θινάτιμος όμως. ‘ Η τής Πηνελόπης άσπΐς δέν φέρει μέν 
την χε-ραλήν τής Γοργόνος, τήν κεφαλήν εκείνην, ήτις π ά ν #  
θρασύν άπελίθου, αλλά φέρει έπ’ αύτής τήν αρετήν, τήν αρετήν, 
τήν όποίιν ούδΙν τής τύχη; βέλος διαπερφ. Καί ίδβυ υπ’ αυτή; 
έμφορουμένη ενατενίζει όπου τδ ομμ* στρέφει ό ύπδ τή; 
αητρδ; γή ; έγχατβλιμπανόμινος, ενατενίζει ποδς τον ουρανδν



χαι ό ουρα-ίέ; τζ  λεγει κλοιϋΐε. ΚαΙ αΰτη χ).*ι'ίΐ άπατΐος εοη- 
τύος ήο4 ποτ^τοί σολλογιζομένη τδ φάο; τα γλυχερόν. 'Ο ουρα- 
νδς εξιλεώβη, ίχάριφΟη, έλοπήΘη χ ϊϊ ).ι»«η9ε1ς άπ^στειλε τον 
ΰπνον δ«ως π*ύ»5 δ)ίγον βύτί]; τον «όνον. Κ*ι την χατέ- 
λαβεν ό δπνοί οτε τδ στίΐ^ός της επλαττεν δσ* λέων εν ό{ε(λ<|> 
άνορών !ροβη9εΙς, ό«ότ*ν δόλιον περ: αύτδν σχη|ΑΒτίζωσι χόχλον

ίισσα ΰ ί  ^ιερια'ιριζε .Ιεων άγύρώ»· ε>' ύ/ιί.ίω 
ι^είσα^, ό,τ.τοΓί (α ν  όό.^^ο  ̂περί xόx.^ο^ άρωσα·^ 
τόσσα μ ι τ  όρμα ίγονσαν ί:τήΛνθε η'ιδνρος νπΥύς.

(Οό. ά . 791.)

Ά λ λ ’ ή αρετή είς εαατή» άχράδαντον Ιχει πίατ-.ν χχΐ ή π ί- 
στις βυτη άχατκ}*άχητον ταύτην χαίιατα. ΊΙ αρετή τδν εαοτής 
θιασώτην ον μόνον εγρηνορονντα άλλα χαΐ ίιπνόττωντα ενΐ770ει. 
ΚαΙ αντη την Πηνελόπην «αρηγορεΐ οι’ ονείρων χαΐ ώς είοωλβν 
πρδς ταύτην όμιλεϊ χαΐ λέγει· θίραει, μή χλαΓε, μή φοβοΰ, ό 
υίδς θελει έπανέλθει. (Οδ. Δ. 805.) Ήλαβρώθη ολίγον τδ στή
θος «ντής πάλλον χαι ή χαρδία της πάσχονσα. Αλλά ή ονστν- 
χ ία  είς τήν χορυ^ήν (ρθάσασα επρεπε μετά μιχράν βτά ίΐν έπΙ 
τδ εναντίον νά τραπή. Πλήν είτέτι νά χλαότη ή βασίλεια I - 
μελλε βτιως ή χατόπιν εύτνχία μάλλον καταφανής γίνη. Ή Πη
νελόπη τά οίλτερα αύτής όντα απωλέσασα χαΐ ύ'ριαταμένη 
δεινά χαΐ άτιμαζομένη μύρεται χαΐ δαχρό^ε;· τά 3άχρυα αδτής 
χαταρρέουσιν έ«1 τής εύνής «ρδ πολλοί χαΐ χαθογραίνωτι τού
την . . .  Ά λ λ ’ ήδη ό χαιρδς έχ '/εΐμώνος άνεαοστροβίλου με
ταβάλλεται εις ενδιον χαΐ μαλακόν. Τά «ρώτ* μοίρα νέαη 6πδ 
σ'ροοροί βορέα ελαυνόμενα αστραπηδόν οεύγουαι καί μετ’ οδ πο- 

θέλει ^ανή το γαλανόχροον τ ’ ονρανοΰ /.ρώμα.

ίάχολουθβΓ.)

ΕΡΜΗΣ. Π
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Μ . ΤΟ Τ ΓΕΝ Ο ΥΣ Σ Χ Ο Α Η .

Ά ί-άγνωΓμα ΑΛΕΞ. ΠΕΕΙΟΥ, άναγ^ωοθε)· ε ν  η ]  Α’θ '  
τον Συ^Μ γοί' συ^ ε̂όρ^άσι/■.

Ή Ελλάς, ή φωτοβόλο; αίίτηέστία τί)ς άνθρωπότητος, 
ήτίς ουδέποτε έπαύσατο άνοδίίχνύουσα άνδρα; μεγαλο- 
φυεΓς μέ τον στέφανον τί)ς δάφνης στεφΟέντας, ή Έ )λάς, ή 
γεννέτειρα αυτή των μεγαλουργών άνδρών, των μεγάλων 
ιδεών χαΐ των μεγάλων Ιργων, ή Ελλάς, λέγω, ή μή- 
τηρ βϋτη τί ς̂ δεσιτοίνης των έπιστημών τϊ]; Φιλοσοφίας, 
τί^ς Τητοριχί^;, τ?̂ ς Ποιήσεως, των έπιστημών καΐ των 
τεχνών, είς την σχληράν τί^ζ ΕΙμαρμένης τροχοπέδην έπιέ- 
ζετο, την ανεξαρτησίαν αύτΐ^ς άπωλέσασα, χαΐ βραγχώ- 
δεις ψυχορραγοΟντος κραυγάς ήναγχάζετο νά έκπέμπη· οΐ 
λυγνοι αΰτ?^ς έσβέσΟησαν καΐ μαΟρα νέφη τον γλαυχόεντα 
ουρανδν αΰτ^ς Ικάλυπ;ον, νύκτες δέ ασέληνοι καΐ άνα
στροι διήρ/οντο. Ή Ελλάς σύμπασα έφαίνετο μή άντέ- 
χουσα πλέον Ιν τοΤς βασάνοις κα'ι μικρού δϊΓν έξέπιίεεν* 
Ά λ λ ’ δχι! δέν έξέπνευτεν. 'ί ΐ  άπειρο; τοΟ δημιουργού ά- 
γαθο'της, τδ πολυεύσπλαγχνον αΰτοΟ έλεος, δένέπέτρεψαν 
ώστε ό περιούσιο; αύτοΟ λαδς, οστις τρίς μέχρι τοΟδε, ύπδ 
τρεις διαφο'ρους μορφάς έφώτισε καΐ εύηργέτησε την άν- 
Ορωπότητα, δττις τοσούτου; αΙώνας ύπερ αύτί); ήγωνέσΟη, 
νά παραδώση την ύστάτην πνοήν Ιστορημένος τή ; έλευ^ 
Οερίας αύτου καί έν τφ  σχότει τή ; ομαθείας. Ά λλ ' όπό- 
ταν β πέπλος τοϋ ζόφου τής άμ.α6εία; ΙπΙ τή ; δυστυχοΟί 
Ελλάδος έξηπλοΟτο, καΐ ώ; Ιοβόλο; δφι; τού; δξεϊς αυ
τού δδόντα; εί; την σάρκα τή ; πολυύμνητου ταύτης γή;



Ινίπήγνυε, ':ότε ή Θεία Πρίνοια εις τίιν νοΰν ':ινων Ε λ 
λήνων την σωτήριον ιδέαν ένέβαλλεν, δτι αδύνατον είναι 
τδ έ9νος ν’ άναγεννηθή -άλιν καΐ την έλευθερέαν αυτοΟ ν’ 
άνακτήση κα’ι μεταςύ των ·τε·τολιτισ(Αένων έΟνών ν’ άριθ- 
μ.η0ή, έάν την παιδείαν δεν λάβωσιν ώς όοηγδν, έάν τά 
γράρ.|Λατα ώς [Λονα αυτών δπλα. Τδτε σχολεΓα έν Κρήτη, 
έν Κερκύρ ,̂ έν Άδήναις, έν Χίω, έν Κυδωνίαι:, έν Βου- 
χουοεστίω, εν Κωνσταντινουπδλει καΐ άλλαχοΟ συνεστή- 
Οησαν, τότε την Ελλάδα σοφοί άνδρες έπληαμ.ύρισαν. 
Μία δαως κυρίως μικρά νήσος, μία πόλις και μία πολί
χνη, δύνανται νά Ιναβρύνωνται ώς αΐ πρώται καΐ μέγι- 
σται πηγαΙ έξ ών τά νάματα τής έλληνικής γλώσσης 
και παιδείας είς άπαν τδ γένος μετωχετεύΟησαν, ή μικρά 
νήσο; Πάτμος, ή Ηπειρωτική πόλις Ιωάννινα καΐ ή Θετ- 
ταλική πολίχ_νη Τύρναβος.

Έκ τής σχ ο̂λής τής Πάτμου ΙξήλΟον οί σοφοί Δανιήλ 
δ Κεραμεύς, Νεόφυτος ό Καυσοκαλυβίτης καΐ Παναγιώτης 
ο Παλαμάς. "Ολοι σχεδδν γραμματεΓς των αρχιερέων 
καΐ οΐ προγυμνασταί των παίδων των εύγενεστέρων οίκων 
ήσανμαΟηταΙ τής σχολής τής Πάτμου.

Είς τήν πόλιν δαως των Ίωαννίνων χρεωστεΓ ή Ε λ 
λάς τήν άναγέννησιν τής Παιδείας δχ̂ ι μόνον διά τήν σύ- 
στασιν καΐ συντήρησιν των σχ_ολείων αυτής, αλλα καΐ 
διά τήν σοφίαν καΐ πολυμάΟειαν των διδασκάλων αυτών 
καΐ μάλλον διά τδν ζήλον, μεθ’ ού ο· καλοί ΊωαννΤται 
περιέΟαλπον τούς μαΟητάς. Έκ τής πόλεως των ’ίωαν- 
 ̂νίνων ήσαν οί εύεργέται έχεΓνοι τής Ελλάδος Ζωσιμαοαι 
καί Καπλάναι, οίτινες διά τοΟ αργυρίου αύτών έκτυποΟν- 
τες τά συγγράμματα τών διαφόρων σοφών διδασκάλων, 
δωρεάν διένεμον είς τού; άπορους μαΟητάς. Διδάσκαλοι 
τής σχολής τών Ίωαννίνων υπήρξαν οΐ πολυμαθείς Γεώρ-
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γί04 όΣουγδοαρί);, διά των μαθημάτων του ύκο πάν
των όμολβγιΓτβι δτι διέδωκε την έλληνικήν γλώστοεν έν 
τη πρδτερον καταβεβαρβαρωμένη ΕύρωπαΓκή Τουρκί^, 
Βησσαρίων 6 Μακρύς δ Γραμματικός, 6 ίερευς Α ναστά
σιος Παπά Βασιλείου δ Μαθηματικός καί δ Άνθοακίτης 
Μεθόδιος δ είσαγαγών εις τά Ιωάννινα τάς γεωμετρεχάς 
γνώσεις καί μεταοράσας διάφορα μαθηματικά βιβλία έκ 
τί|ς Λατινικής. Οί πτωχοί μαθηταί έτρέ^οντο, ένεδυοντο, 
έλάμβανον βιβλία καΐ αίιτήν την ύλην την γραφικήν δα
πάνη τοϋ σχολείου καί άπ’ α^τοΰ έξήρχοντο νέοι πεπροι- 
κισμένοι μέ ικανά; γνώσεις. ΜαΟηταΙ τής σχολής των 
'ίωαννίνων ύπήρξαν ο? διδάσκαλοι τών πόλεων Μεσόβου» 
Λαρίσσης, Τυρνάβου, Θεσσαλονίκης, Άδριανουπόλεω; κτλ. 
Εις δλα τά σχολεία καΐ είς αυτήν ?τι την Κωνσταντι- 
νουπολιν μετεφέρΘησαν αΐ γνώσεις αί έπιστημονικαί τής 
των ’ίωαννίνων σχολής. ΤαΟτα τά προϊόντα τής £ν Ίωαν- 
νίνοις σχολής, τής καλουμένη; Σχολής τοδ Γκιούμα.

Δευτέρα τών’Ιωαννίνων σχολή ού σμικρόν καΐ αΰ ;η συν- 
τελέσασα προς φωτισμόν τοΟ γένους, είναι ή καλουμένη Μα- 
ρουτσική. Ταύτης πρώτος διδάσκαλος ήν όάΟά;«τος διά την 
σοφίαν καΐ φιλολογίαν Ελευθέριος δ Βούλγαρις. ’Εκ τή ; 
σχολής ταύτης ήν δ περίδοξος Νικηφόρος ό Θεοτόκης, Νι
κόλαος δ Ζαρζούλης καΐ τόοοι άλλοι.

*Η μεγίστη όμως ωφέλεια δμολογουμένως προήλθεν 
έκ τής Θετταλικής πολίχνης Τυρνάβου. Πάντοτε σοφοί 
διδάσκαλοι διηύθυνον την σχολήν, οίον Αλέξανδρο; ό 
Τυρναβίτη;, Ιωάννης ό έξ Άγραφων καί ό έξ ’Ιωαννίνων 
Λάμπρος δ Πάσχου. Καί οΐ τρεϊς ουτοι ήσαν μαθηταί 
τής έν 'ίωαννίνοις σχολής τβΟ Γκιούμα. Τούτου; διεδέξατο 
μετά ταΰτα άνήρ, ού το κλέος άίδιον έσεται. Ό άνήρ δε 
ουτος είναι ό ’Ιωάννης Δημητριάδης Πέζαρος, δ έπικα- 
λούμενος Κωφός.



άνδρες βύτβί, ώ ; χ«ι πολλοί άλλοι, οΐβν έ σο^^ Ά · 
οαΐλάνΐΕο; ί  Κοραί]ς, ό Κούμας, 6 Βάμβχς χαΐ λοιποί, ώ ; 
'τηλαυγεΓς αστέρες εις τον ά/λυώδη τί)ς Ελλάδος οΰοα- 
νδν άνέτελλον, ώς ίρις Ιν μέσω κατβιγίδος, ώς χεΙρ σωστι
κή 2ν στιγμή 6ανάτον. Άνέτειλαν χαΐ τά συσωρευμένα 
νέ:ρη διελύθησαν, καΐ φωναι άγαλλιάσεως έχ τοΟ έρχου; 
των δδίντων τοΰ “Ελληνος ίξήλθον· άνέτειλαν, καί νέον 
φως έπεχύθη, κβΐ προς αυτούς, ώς εί; τηλαυγείς φάρους, 
έστράφη πάσα διάνοια ποθούσα τήν των πατρφων γραμ
μάτων άναγίνν/;σιν. 'Εάν οί άνδρες ούτοι δέν ύπήρχον, Γνβ 
οωτίσωσι την 'Ελλάδα, ίσως ή δυστυχής τού Περικλεούς 
πατρίς θά εύρίσκετβ είσέτι έν τώ οκδτει τής άμαθείας.

Ά λ λ ’ άν δ Έλληνισμδς δφείλει τοιαύτας καΐ τηλιχαύ- 
τας χάριτας εις τάς σχολάς ταύτας τάς έκθρεψάσας καί 
άναδειζάσας τούς άνδρχς τούτους, ούχ' ήττον δφείλει εύ- 
γνωμοσύνην καΐ σεβασμδν είς έτέραν σχολήν, Ιπίσης άρ- 
χαίαν, έπίσης ένδοξον, Ιπίσης ώφελήσασαν τήν Ελλάδα· 
Ή  σχολή βύτη είναι ή εν Βυζαντίψ Πατριαρχική Σχολή· 
Τής σχολής ταύτης τήν ιστορίαν άπδ των άρχαιοτάτων 
χρδνων μέχρι τού 1849 έπιχειροΟμεν να έκθέσωμεν, τάς 
περί ταύτης πληροφορίας άρυδμενοι έκ διαφδρων πηγών.

Ή  σχολή αϋτη ή ούδέποτε σχεδδν έκ τού Βυζαντίου 
έκλείψασα, συνεστήθη τδ κατ' άργάς ύπδ τοΟ σοφού Πα- 
τριάρχου Γενναδίου τοΟ Σχολαρίου, τού πρώτου μετά τήν 
άλωσιν Πατριάρχου των Ελλήνων, ίστίς τδν προς τήν 
παιδείαν ζήλον ένεκα των καταδυναστεύσεων καΐ κακού- 
χ ι̂ών μαρανθέντα ήθέλησε έπαναφέρη, χαΐ τερδς τούτο 
προσεκάλεσε διδάσκαλον τής σχολής Ματθαίον τον Καμα- 
ριώτηνίκ Θεσσαλονίκης, άνδρα εύδδκιμον είς τού; λδγουί 
καΐ τή Φιλοσοφίφ, ίδίως δέ συγγρά]«εντα συγγράμματα 
ούκ δλίγα περί Φιλοσοφίας Τητοριχής χαΐ έπιστολήν



16 ΕΛΛϋΝΙΚΟΙ' ΣΓΛΛΟΓΟΣ

έν ή δδυρίμενο; τά κατά την άλωσιν οςεκτραγωδεΓ. Πότε 
έτελεύτησεν έ άνήρ ουτος, άδηλον εικάζεται δέ δτι τοΟτο 
5γ£νετο ληγούτης “ίτ̂ ς ΙΕ'. έκατονταετηρίδοί ή άρχομένηζ 
αί̂ τ ΙΣΤ'. δτε διεδίξατο α6τδν ό ελλο^ιμώτερος των μα
θητών τευ Μανουήλ έ Κ,ορίνΟιος, μέγας ’Ρήτωρ και Χαρ- 
τοτιίλαζ τή ; Μ. Εκκλησίας, σοτώτατό; τε καί ΟεοΛογι- 
κώτατος, -πολλά περί θεολογίας συγγράμματα συγγράψας* 
.οΐ5τον περί τά τεσσαράκοντα ίτη σχολαρχήσαντα τής 
σ/_ολής και ύπδ γήρως άποΟανόντα τω 1ό51, διεδέζατο 
Ιωάννης ό Ζυγομαλας έκ Ναυπλίας έπι Πατριάρχου ’ ίω -  
σάφ τοΰ Μεγαλοπρεπούς, προσκληθείς παρ'αυτοΟ (1555). 
Τούτον δΐ άποΟανο'ντα έν έτει Ιδ ι̂Ο διεδέξατο 6 υιο; αΰ- 
τοΟ Θεοδόσιος ό Ζυγομαλάς, τής Μ. Εκκλησίας Πρωτο
νοτάριος. Άναχωρήσαντος δε καΐ τούτου κατέστη διδά
σκαλος άρχομένης τής ΙΖ'. έκατονταετηρίδος Φραγκίσκος 
ό Κόκκος, Νάςιος την πατοίδα, διδαχθείς έν 'Ρώμη καΐ 
Οπό 'Ραΰαήλ τού Πατριάρ '̂ου μεταχλη^είς. Μετά δέ τοΟ- 
τον (ού ό τής διδασκαλίας χρόνος άδηλος), καθίσταται 
Σ^ολάρ/ης Οπό Κυρίλλου τού Λουκάρεως (1626) Θεόφιλος 
6 Κορυδαλεύς Αθηναίος μ.ετακλη0ι1ς έκ Ζακύνθου, ένθα 
έσγολάρ/ει· ούτος διδαχθεί; έν μέν 'Ρώμη τά έγκύκλια 
μαθήματα, έν δΐ Παταβίω την Φιλοσοφίαν, ύπερέβη πάν
τα; τού; συγχρόνους αύτψ Ιν τε τή Φιλοσοφία καί Θεο
λογία Σχολαρχήτας δέ εύδοκίμως δέκα καί δκτώ έτη, έπί 
Παρθενίου τού έπωνυμουμένου Γέροντος, τό των μοναχών 
ένδυικα ένδυΟεΙς καί Θεοδόσιος μετωνομασθείς, προήχθη 
εί: τον τής μητροπόλεως Άρτης θρόνον, Άρχιερεύς γενο- 
νόμενος τώ 1639· άπό δετής διδασκαλίας τούτου ή έν 
Κωνσταντινουπόλει σχολή προέβαινεν όσημέραι έπί τά 
πρόσω. Τούτον δέ διεδέζατο ό δοκιμώτερος των μαθητών 
αΰτοΟ Ιωάννης ό Καρυοφύλλης Βυζάντιος (1640). Διέ-



■κρεψε δΐ καΐ ούτος έπΙ 'τή ίδκνφ έκπληρώτει των δίδα- 
σχαλοκών αύχοΟ καΟηχδντων μέχρι τοΟ 1664 έτους λή- 
γοντος, δτε άντί τΫ|ς πολυετοΟς καί πολυμδχδου διδασκα
λίας, κατά τδ τίτε έθος τής Εκκλησίας ν’ άνταμοίβη τούς 
ύπέρ τοΟ έθνους έργαζομένονς και μοχθοΟντας, έτιμήθη διά 
τοΰ άξιώματος τοΟ Μεγάλου Λογοθέτου κοινή γνώμή καί 
ψήφιρ πάντων.

(αχολουθεϊ.)
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Τ Ο  Φ ΑΤΝ Ο Μ Ε Ν Ο Ν  Τ Ω Ν  Π Α Α ΙΡ Ρ Ο ΙΩ Ν .

Έ ν τή ά«6<ρφ έχτάσει τον ουρανίου χώρου κπαντε; οί γ ι
γαντωθείς ^λιβι του διαστήματος ύπήχουσιν ιίς  τδ κράτος μ ε 
γάλης τίνος ’δυνάμεως, ή τ ι; ένεργεϊ μετά τής αυτής ακρίβειας 
αύτδθι, ως καΐ μεταξύ τής έντελοϋ; μηχανικής λειτουργίας των 
ενεργειών τοΰ ήμετέρου πλανήτου. Ή δύναμις αύτη, ήν ωνδμα- 
σαν ελξιν, εστίν οΐ πρώτιττοι νέμοι τής δημιουργίας, ο υποστη- 
ρίζων την ζωήν τοΰ οικοδομήματος εν τψ άδιοράτψ ως και ε  V 

τφ άπείρφ. α’Η ελξις, κατά "άν ευρυή συγγραρ&α των Φυσικών 
Μελετών, είναι εξαίσια τις λύρα, κρουςμένη εναρμονίως ύπδ τών 
θείων δακτύλων, χαΐ ή ; τίνος οΐ μελοροισμοί άντηχοΰσι καθ’ ά 
παταν την εκτασιν τοΰ άπείρου».

*ΙΙ δύναμις λοιπόν αυτή επενεργούσα καί έπΙ τοΰ ήμετέρου 
πλανήτου καθίσταται έπαισθ/;τή επί τής θαλάσσης* * διότι παρε- 
τηρήθη οτι, δ ήλιο; καί ή σελήνη βιερχόμενοι δια τοΰ Μεσημ
βρινού ένδς τόπου, ύύόνουσι καί ταπεινόνουσι εναλλάξ δίς τής 
ημέρας εις τέν αυτόν τόπον τά υδατα τοΰ ’ϋχιανοϋ.·

Τά τρία τέταρτα σχεδόν τής ένεργείας τών δύο τούτων αστέ
ρων επί τών ΰδάτων τοΰ Ώχεανοΰ αποδίδονται εις την σελήνην, 
ώς ούσαν 400  φοράς πλησιβστέραν ημών τοΰ 'ΙΙλίου. Τό χρονι
κόν διάστημα καθ’ δ γίνετα ι ή πλητεμυρίς, δηλ. δταν τα ύδβτα 
άναβαίνουσιν ή ή αμπωιις, όταν τα υδατα καταβαίνουσιν, ειναι



1Β ΕΑΛυκΙΚΟΣ ΣΓΛλΟΓΟί:

σχ«δον 6  ώραι το οέ χρονιχόν διά?τ>)ρια οώο πλι^μορίοων ίί ί̂α 
χατίι [Λέσον δρον 12 ωραι. 2&' 14". Οχοα πχλίρρθ'α γίνβτκι 
50 λεπτά άργδτβρα άπο τήν άναλογοΰοΊν παλίρροιαν τί); προη- 
γον|Αένη; ήριέρα;, χαΐ το’ϊτο ώ ; έχ τής δια·ρορ5; τής σεληνιαχής 
πρός τήν ήλιαχήν ημέραν,

Κατα πάααν νέαν σελήνην χαΐ πανσέληνον, οτε δηλαδή ο *Ή- 
λιο ; ή Σελήνη χαΐ ή Γή χεΐνται έπΙ τής αυτής ευθείας γραμμής, 
ή πλημμυρίς αποβαίνει ισχυρότερα, διέτι ή ενέργεια τής σε
λήνης συνταυτίζεται μετά τής ενεργείας τοΰ 'Ηλίου, τουΟ' οπερ 
παρατηρεϊται χαΐ χατα τ ίς  ισημερίας. Τάς μεγάλας ταύτας πα 
λίρροιας, όνομάίουσι πα^ ιρρο ία ι: των συζνγιώ»·.

Όνομάζονσιν ύψος τής παλιρροία; τδ ήμισυ τής διαφοράς τής 
άμπώτιδος και τής πλημμυρίδας· το ύψος δέ τοΰτο είναι πολύ 
ασθενές εις τας άνοιχτας θαλάσσας, ώς 30 έχατοστα τοΰ μέ
τρου εις τάς νήσους τής Νοτίου θαλάσσης χα'ι ?ν μόλις μέτρον 
εις το άχρωτήριον τής Καλής Έ ίπίδος, ένψ είναι πολύ ισχυρόν 
εις τούς μυχούς τών χολπων χαΐ είς τούς ομόρους τφ 'Ωχεανω 
ποταμούς, όπου τά υδατα ωθούμενα οπίσω μετά μεγάλης ταχύ
τητας, εύχολύνουσιν εις τά πλοία τήν είς τούς λιμένας είσοδον

είς τάς λίμνας χα'ι τάς θαλάσσας των οποίων τά ύδστχ είναι 
κλεισμένα, χαθώ; π . χ . τήν Μαύρην θάλασσαν χ ι ΐ  τήν Κασπίαν, 
ή παλίρροια είναι σχεδόν μηδέν. Επίσης ολίγον έπαισθητή είναι 
είς τήν Μεσόγειον διότι νήσοι μεγάλαι τήν χωρίζουσιν είς πολ
λά ; μιχράς θαλάσσας, χα'ι ώς έχ τούτου δέν συγκοινωνεί μέ τον 
Ώχεανον παρά μέ διάβασιν τόσον στενήν, ώστε δέν ούναταί 
χατά τό διάστημα τής άμπώτιδος χαΐ πλημμυρίδος νά λαμβάνη 
χαΐ αποδίδη τόσον ύδωρ ίσον χρειάζεται δπως γίνη έπαισθη- 
τδν τδ ύψος τής επιφάνειας της.

Έάν ο άνεμος χατά τήν συζυγικήν πολίρροιαν έρχηται έχ τοΰ 
μέρους τής θαλάσσης, ή ισχύς του θά ήναι μεγαλειτέρα, χαΐ ώς 
έχ τούτου θέλουσι συμβή διαταράξεις τινές τής ατμόσφαιρας χαΐ 
επομένως θέλομεν έχει ρα·|'δαίας βροχάς. Επειδή δέ αΐ παλίρ- 
ροιαι μόνον είς ταύτην τήν περίστασιν έπιφέρουσι μεταβολήν
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ϊΐνα  τη ; θ6ρ'Λθκρα?ίας, δ-.α τοϋτο τινχ τών ήαίίολογι'ων ση{χ«ώ- 
νουτι τον χρδνον τών συζυγιχών ϊΤϊλιρροιών {»δτη δύναται βύ- 
χολω; να *«ρί§^ εχ τοΟ προτέροι»), οπω; δύναταί τις συνδνάζων 
την οοράν τοϋ άνεμου μετά τοϋ βχρομετριχοί βαβμοϋ, νά εύ- 
ρισχη οσον τδ δννατον την μέλλονταν θερμοχρατίαν.

Δι διαταράξεις λοιπόν αυται, αί ιτροερχόμεναι έχ τών ίν ζ ν -  
γικών παλιρροίων έδωααν αφορμήν εις πολ»λον; νά πιστεύωσιν 
ΟΤΙ πάσ-ί  ̂ Οΐάβααις τής σελήνης έχ τής μιας οάσεώς της ποδς 
την αλΛην επιφέρει άννπερδέτως καΐ μεταβολήν τινα τοΰ Χαιρον, 
χβΐ Ομως απιοειχθη νπό τε τον ’Δραγώ καΐ πλ.είστων ετέρων 
φυσιολόγων δτι αι έπιρροαΐ τής σελήνης έπΐ τής ήμετέρας ατ
μόσφαιρας αυταί χαθ' έαυτάς εΐσι σχεδόν μηδέν, εκτός εκείνης 
ήν άνεφέραμεν περί τών παλιρροιών.

Εκτός τής περί τών παλιρροιών ανωτέρω έξαιρέσεως ουνάμε- 
θα να χάμωμεν χαΐ μίαν έτέραν. 'Π σελήνη δέν μας έχπέμπβ^ 
μεν καμμίαν θερμότητα, άλλ’ ομως μας αποδίδει φώς, δπερ είνα; 
ευνονν είς την βλάστησιν, κα’ι προ πάντων εις την τών σιτηρών. 
Ώστε έάν σπείρωμεν είς την νέαν σελήνην, τό σπαρέν θά βλα- 
στήϊΓ, ταχύτερον, παρά εκείνο δπερ έσπάρει είς την πανσέληνον^ 
διότι κατά την νέαν σελήνην τδ φώ ; επιταχύνει την άνάπτυξίν 
των, ενφ είς την δεντέραν περίπτωσίν, τό βλάστημα αύξηθέν ο
λίγον δέν λαμβάνει ακολούθως την άναγχαίαν διέγερσιν διά τήν 
άνάπτυξίν του.

Έν τούτοις Ιχτός τών ανωτέρω εξαιρέσεων δυνάμεθα νά κά- 
μωαεν ούο επιστημονικός παρατηρήσεις. Φαίνεται άφ' ενός έξα- 
κριβονμενον οτι όί δυτικό: και νότιοι άνεμοι συνοδεοόμενοι ύπδ 
βροχών είναι συχνότατοι έχ τής νέας σελήνης μέχρι τής εποχής 
χαΟ ήν ο αστήρ ουτος κατέχει είς τδν ουράνιον δόλ.ον μίαν θέσιν 
μεταξύ τής νέας σελήνης και τοΰ πρώτου τετάρτου, και άφ’ ετέ
ρου, ΟΤΙ, οΐ ανατολικοί και βόρειοι άνεμοι πνε'οοσι περισσότερον 
παρα τό σύνηθες εις τό τελευταιον τέταρτον, αί αιθριαι ήμέρα^ 
ουσαι συγχρόνως πλέον συχνοί.

Ωστε αι επιρροα'. τής σελήνης μή έπιφέρουσαι σχεδόν καμ- 
μίον διατάραξιν έπΐ τής άτμοσφοίρος ημών, περιορίζονται είς τό



V» ίκ]/(5νω»ι καΐ ταπειν>ίνωσι τήν ειτ.φάνειαν ιή ;  δαλάσσης καΐ 
εις το >α εύνο^ χ*τα τήν νέαν σελήνην τήν βλάστησιν.

ΌντοΚ επ α ξ ί» ;, ε ί; των μεταγενεστέρων «οιητών εχβείΛζων 
τήν σελήνην λέγει μεταξύ άλλων χ ι ΐ  τούς εξής στοίχοιις.

Τάζ γογίμους σον άΐτΐ>·αζ χ ν η ,  π ό τ η α  σιΛΐ]η\^
Κ ’ ή ί.Ιπ Ις  τ6 πρόσω πόν μ α ς  ε ις  τό (ρώς σον άς </αιι̂ ρύ»·>ι. 
Ευθν^ιοι X έΧ πϋος π .Ιήρεις ε ΐς  του η ψ α ν ο ΰ  Γϋ> (^ν.ία- 
2 ί  θηνμάΚοΐίεν οί.Ι·ι]γη, ΐία τρ ο τ  }ωυ άκζο 'οβο.Ιον.

Η. Λ. ΙΩΑΝΝΟΒΓΓΣ.
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Μ Α ΡΑ Θ Ω Ν Ε ΙΑ .

Ούδείί ό άγνοί^ν τον Μαραθώνα, θύσεις ό μή ένΟυμού- 
μενος τήν π ίλιν έν ή κατά τήν 29ην Σεπτεμβρίου τοΰ 490 
Ιτοος πρ6 ΧρυτοΟ 6 πολιτισμό; Ιπάλαισε κατά τβδ β*ρ- 
βαρ'.σμοΟ, ή άνδρία κατά τοΟ πλήΟου; καΐ έν ^ άνε^άνη ή 
πρύ; τήν πατρίδα άψοσίωσι; των 'Κλλήνων καΐ ή τοΟ 
Μιλτιάδου στρατηγική ίκανδτη;. ’ Λ λ λ ’ έπειδή ίσως τ ιν ί; 
έλησμδνησάν τινα τών κατά τήν πολιν ταώτην, διά τοΟτο 
διακεκριμένος άρχαιολδγος, ενεκα μετριοφροσύνη; Οπύ τύ 
στοιχ̂ εΓον Π. ύποκρυπτδμενος, διά διατριβή; αΟτου, έν τ<ρ 
έγχρίτφ άΟηναϊκψ φύλλφ «“ΐίρα,» λαβών αφορμήν έκτή ; 
ύπδ τής είς σπουδαίας έπιστημονικά; τε καΐ άρ/^αιολογικάς 
ανακαλύψεις πολλάκις συντελεσάσης φύσεως ύποδειχΟεί- 
σης έπιγραιρής, πραγματεύεται περί τής Οέσεω; τής Μα- 
ραθωνίας Τετραπδλεως, ήτοι τών τεσσάρων πύλεων Μα- 
ραθώνος, ΠροβαλίνΟου, Οίνδη; κοί Τρικορύνβου, μετά τής 
/αρακτηριζούσης αύτδν δρΟής κριτικής καΐ χάριτος.



Πιστεύονζεξ δτι ο» ήαέτεροι άναγνώσται, ώ ί άπδγονοι 
<:ών Μαραθωνομάχων Ιαείνων,με'ϊ’ ά-ληατίας άναγνώσοι;σί 
*:ήν διατριβήν ταυτην^άναδημοτιευομεν αύτήν ένταΟδα.

Έ  χάρι; "ζ» δμβρφ άναχΛλνρθιΐί* επιγραφή χαΐ αλλα οίχο- 
£ομιx^ λείψανα έν Μαρ»9ώνι, προσείλχνααν πρδς τήν χώραν 
ταΰτην παλαιά; Διαχρία; τήν προαοχήν πολλών.

Επειδή δε εχ τών πολ,λών τούτων οί ολίγοι είναι πιθανδν να 
μή ενθαμώνται δαα εζ αναγνώα«ω> ή διδασκαλίας έ[χα9ον περί 
τής ηαλαιας τού τόπον χωρογραφίας, δέν 9* ήναι περιττή ή δια 
τής 'Ώρ.α,<; έςή; ΰπόμνησις.

Ό  Μαραδών ήτο εκ των δώδεκα πρδ τον Θησέως πόλεων τής 
’Ατχικής· διέφερε δέ των ενοεκα άλλων κατά τοντο, δτι διά τον 
ονόματος τούτον, ώς κνριωτέρον, εκαλούντο από των χρόνων ήδη 
τού 'ΙΙροδότον τέσσαρες γειτνιάζονσαι άλλήλαις πόλεις ό Μαρα·· 
9ό>ν, ή Οίνόη, ό Προδάλινθος καΐ ή Τρΐκόρνν9ος, αιτινες ώνομά- 
ζοντο κχΐ χοινψ όνόματι Τετράπολις «χρι των χρόνων τού Θη
σέως. Τής Τετραπόλεω; ταύτης ήγεμών ήτό ποτέ ό Ξούθος τον 
ΕρεχΟέως γαμβρός, ανήρ τής θνγατρός τον Κρεονσης, πατήρ 

τού Αχαιού, ενός τών τεσσάρων γεναρχών τών Ελλήνων,
Μετά τήν σννοίκισιν τών δώδεκα πόλεων τής Αττικής νπό 

τού Θησέως, αί τέσσαρες τήν Τετράπολιν τέως άποτελονσαι πό
λεις, ώ ; μία δέ λογιζόμεναι, έγένοντο δήμοι νπό τό αυτό έκαστος 
άνομα, έπικρβτονντος ώ ; ειρηται τού κοινού αντών ονόματος του 
Μαρα9ώνος. 'Η περιγραφή έκάστης τών πόλεων τούτων, ή τών 
ομωνύμων ανταϊς δήμων είναι βύρνχωροτέρα τής "Ωρας. *Ό9εν 
ινα εν τοΓς όρίοις αυτής ή Τετράπολις περιοριστή ανάγκη ολίγα, 
τά ουσιωδέστερα περί αυτών νά ίστορη9ώσιν.

Ό Μαραδων εκειτο οπού χχΐ τό νΰν χωρίον Μαραθώνα. Ό Α ήχ 
τίίησ ι τούτον έν τώ χωρίω Βρανά χα9’ απλήν εικασίαν, ίν ’ ά -  
φήση ευρυχωρίαν εις τήν ου πόρρω τού νύν Μαρα9ώνος Οινόην. 
Τήν γνώμην τού Αήκ καΙ τών ταύτην άσπασαμένων άλλων Μα- 
ρα9ονογράφων άντέχρουσαν λογιχώς δ τε Γάλλος Ένριώ χχΐ ο 
πολύς ιστορικός χ. Κ. Παπαρρηγόπουλος χα'ι άφίνουσι τόν Μαρχ- 
9ώνχ άμετάίετον εν9ζ τδ νΰν ομώνυμον χωρίον.
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Έπίΐ(<ή ό$ ο Λ̂ ,χ χζί οΐ υτ<|> 9ΐ>ΐΑ^ωνθ’3ντε; ουχ όλεγοί χάρι^ν 
ευρυχωρίζς τή ; Οι.νί5η? [ΛετέΟεσζν τον Μαρζθώνζ ίΐς  Βρζνά, ή - 
ναγχζσ9/)9ζν να β^ίίσωτ; τον Προβζλινδον βίς τό έλος τό έ:ν 
τα ΐ( ύπορείζι; τοΰ βουνον Άγριλίχί, έχεΐ εν9χ χζΐ των ειχπΙο'·»ν 
ή τνοαννία χ*1 τών βάλτων αίπιΊγηραΙ άνζ9ΐίμιά9ει; χζΟ.στώίτι 
τον χώρον νοσηρδν κζΐ άττοτρότ:α;ον. "Ινζ δε πιθανολογήτωοτε 
την γνώμην των ευρον συγγένειαν ή παρζ^9ορζν τοΰ ον^ματοις 
Προβάλιν9θί έν τψ νΰν δνόμζτι τοΰ έλώδου; αΊτοΰ χώρου Β ίλα - 
ρΐ, άγνοοΟντι; δτι τ4 ΒζλαρΙ δηλοΐ τδπον βζλτώδη ει; την γλώσ -  
σαν τών έπιδραιζόντων την Έλλάοα χχτά τον μεσζίωνα άλλο— 
φύλω ν ούτω ΒζλαρΙ λέγεται το πλησίον τών Με9άνων μένα ε 
λώδες χωρίον χαι άλλα παρύμοια άλλαχύοε, ά καΐ βζριχα νη 
χζ9’ ήμάς γλώσσα χχλεϊ. Ό  Μζρζίών λοιπόν μένει δηου ήτο), 
έν τίρ νϋν χωρίω Μαραθώνα, ό δέ Προβάλ'.νθο; εν Βρζνφ, δποιυ 
φαίνονται αρχαίου δήμου λείψανα. 'ΙΙ Οΐνίη Ιχειτο ού πόρρω βο— 
ρειοδυτιχώς τοΰ Μαραθώνας καί τα νΰν δνομζ·!^ομένη Οϊνόνη, χχιΐ 
Νοινόη ένθα χαΐ πηγή δδατος υπάρχει χαΐ ερείπια. ΕΪ; ταύτη]ν 
την Οίνόην χζΐ ούχΙ εις τήν κατά τα μεθόρια τής Βοιωτίας παρώ 
τάς Έλευθεοας Οίνόην άναφέρεται ή παροιμία «Οίνόη τήν χα
ράδραν» ή «Οΐναϊοι τήν χαράδραν» λεγομένην, κατά Ζηνόβα'ν 
^έκ τοΰ Ησυχίου), έπΙ τών έαυτοϊς κακόν τι έοελχομένων, όνπι 
κα/,οΰ δ θηρεώουσιν. Οί Οίναϊοι έτρεψαν τήν κοίτην χειμάρροιυ 
(χαράδρας) προς τήν χώραν αυτών εις άροευσιν τών κτημάτω ν 
των. Πλϊίμμυρήϊάς δέ ούτος παρέσυρε καΐ τά γεωργία αυτών χαιι 
τχς οίκίζς, καί επαθαν δτι οί καλοκάγαθοι εκείνοι Καρπάθιοι μ.έ 
τόν λαγωόν. Ούτοι επειδή δεν υπήρχεν έν τή νήτψ των λαγωδ^ 
έπηγάγοντο άλλοθεν. Τοσοΰτον δέ έπολλαπλασιάσθησαν, ώστιε 
χατέφθειραν καΐ τας άμπέλ.βυς αυτών και τα δημητριακά σπό
ριμα.

'ΙΙ θέσις τής Τρικορύνθου, τέταρτης τών πόλεων τής Μαρα
θώνιας Τετραπόλεως ήτο δπου νΰν τό Σούλι έν Όροπεδίω χΐι'ρ ι- 
ζουε'νω τής πεδιάδος τοΰ Μαραθώνος δι’ έλους, έχ τοΰ έλους οέ 
τούτου έγίνοντο πολλαΐ έμπίδες, τρικορύσιοι έμπίδες λεγόμεναι 
σιοόδρα παοε/οχλούσαι τούς γείτονζς τοΰ έθους τριχορυσίους, 2ς
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ο ’Α^ιττο'^άνηί ιταροΐΑΟΐάζ·*!, ιτρο; γέροντας ενοχλητιχούς χτλ. 
Αυται οέ παραρ-ένονοίν εισετι έχει χ*1 χρ»]σΐ|Αΐύουσίν ώ ; |ζάο- 
τνρις τί^; τοτ;ο9ίί{ας της Τριχορύνίον. Κΐί(1 ριετα την χατάλυτιν 
τί); δω2εχα«6λεως της Άττιχής ύπδ τοΰ Θησέως οί τ^ς Τετρ«- 
πέλεω; δί3[̂ ο-., ΜαραΟών, Οινδη, Προβάλιν9ος χ«1 Τριχ^ιθος ή 
Τριχέρυν9ος φαίνεται δτι δέν δ'.εσπάσ9ησαν δλως τοΰ παλαιτέροι* 
των συνδέϊίΛΟυ· διά τοΰτο χζ'ι έν τή επιγραφή τί  ̂ Ιν τφ  Μαοα- 
βωνίφ πεδίω άποχαλ«φ9εί»^ έν θέσει λ»γοι*ένη Διβαλιάχι επ ι- 
μελεία τοΰ αρχαιοδίφου έχει ποταμοΰ, φέρονται τέσσαρες *Γερο- 
■ποιο' (έπίμεληταί Ουσιών) άνά εΓς έξ εχάστου δήμου τής Τε- 
τρατιέλεως.

ΤΕΤΡΑΠΟΛΕΕΖ Τ Π Ι ΔΙΟ 
ΝΥΣηΐ ΑΝΕΘΕΣΑΝ 
ΛΥΣΑΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΟΥ ΤΡΙΚ 
ΟΡΥΣΙΟΣ ΗΡΧΕΝ ΙΕΡΟΠΟΙΟΙ 
ΦΑΝΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 
ΜΕΛΑΝΩΠΟΣ ΤΡΙΚΟΡΥΣΙΟΣ 
ΦΙΛΟΚΛΗΣ ΟΙΝΑΙΟΣ 
ΑΝΤΙΚΡΑΤΗΣ ΠΡΟΒΑΛΙΣΙΟΣ

Οί Ίεροποιοί ουτοι ήσαν πάντες άσχετοι «ρδς το υς δέχχ χβτ’ 
έτος εκλεγόμενου; έν Άθήναις Ίιροποιοΰς, ένα έξ έχάστης των 
10 φυλών, έχοντας χαθήχον νά επιτηρώσι τας Ουσίας, νά ποοσέ- 
χωσιν ινα ωσι τά θύματα άμωμα σωματιχώς, οϊτινες καΐ διά 
τοΰτο χαΐ μωμοσχδποι έλέγοντο. Οί τής έττίγραφής *1ιροποΐθΙ θά 
ησαν ειοιχοΐ τοΰ θεού Διονύσου ή τής Τετραπόλεως, όμως χαΐ 
έν Άθήναις ησαν οί των σεμνών θεών αορίστου αριθμού 'Ιερο^ 
ποιοι χζτά Φώτιον ευ. λ . Δεν ήδύνχντο δέ οί τής Τετραπόλεως 
τεσσαρες ΊεροποιοΙ νά ^σαν έχ τών δέχχ τών φυλών Ίεροποιών 
διότι οί τής Τετραπόλεως δήμοι Μαραθών, Οίνόη χα’ι Τριχόρυν- 
0ος ανήχον είς μίαν φυλήν την Αίαντίδχ, ό δ  ̂Προβάλινθος εις 
"ήν Πχνδιονίδχ.

Δέν ενθυμούμεθα αν γίνετα ί που μνεία παρά τοϊς αρχαίο - 
ναού Διονύσου εν τώ πεδίο) τοΰ Μαραθώνος ή που τής Τετραπό-
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λ ί » ; .  Κ«1 οΟδιΐς ·:ών νβωτέρων χωρογράίρων τής ’Δττιχής λεγει 
τι περί τοιούτοι^ ναοΰ ή ίεροϋ. *0 Λήχ ίν  τψ τοπογρβιρικω 
Τού Μ«ρα9ώΜος σηΐΛίΐοΐ ερείπια παρόχθια τοδ έχει ποτα|Χθ5, χατ4 
τήν ·»5ν θεαιν Διβαλιάχι, άλλα δεν φέρει ώρίσριέεην περί αυτών 
γνώριην. Οί άλλοι άτθιδογράφβι άντιπαρήλθον ταΰτα. Ό  Πίν
δαρος λέγει που, νομίζω,

Ά ^ έρα ι ύ ' ίη ίΛ ο ίτ ίο ι μ άρ τορες  αοφ (οταΐο ι.
Εις τούτους λοιπόν τούς μάρτυρας μένει να εςεύρωαι τα περί 

τής προχείμένης άναχαλύψεως σαφή ή τουλάχιστον ευκρινέστερα 
των νϋν σκοτεινών είχασιών. Διότι δέν είναι πάντως ανθραχες ο 
ΰκό τής Μαραθωνείου χαράδρας υποδειχθείς θησαυρός.

Η  Μ Γ Σ Τ ΙΚ Η  Α Σ Τ ΓΝ Ο Μ ΙΑ  
II Ι*.1ΚΑΙθνΓΙ.ν ϋ . ν ΐ  ΙύΙ·«5 ί

ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΓΓΛΙΚΟΥ
Ϊ ΙΙΟ Α. X. ΣΤΕΦΟΙΙΟΙ'ΑΟν.

ΚΕΦΔΛΑΙΟΝ Α'.

Έν τώ έστιατορίιρ οικίας τίνος τής όδοϋ Άγιου Γερμανού, 
τής τοϋ ΦουκΙ κατοικίας, τού έξόχου ύπουργοϋ τής τού Αύτοκρά- 
τορος Ναπολέοντος αστυνομίας, ήσαν συνηγμένα έσκεραν τινά 
τοϋ μαίου πολλά των καλλίτερων μελών τοϋ σωματείου εκείνου, 
οπιρ ώνομάζετο ΰπ ’ ούτοϋ τοϋ Φουχέ, σΚυθήρειος Λόχος». Έχει 
ήτον ή ωραία καί εύπαίδευτβς κυρία Μαρία Σεντ Σίρ, νέα χήρ«· 
ής ό σύζυγος υπήοξεν αξιωματικός εν τ^ οϊχβγενείφ του βασι- 
λέως. Μεγαλοπρεπές ήτο τό όχημα τής κυρίας ταύΐης, τα οέ 
δώματα αυτής έν τϊή όδιρ Άνζού ησαν εστολισμένα μετά μεγά
λης φιλοκαλίας. Έν ένΙ λόγφ ή Μαρία Σέντ Σΐρ, έν τη κοινωνία 
των Παρισίων, έθεωρεΐτο κάτοχος μεγάλης περιουσίας, διότι ε
ξαιρούμενου τοϋ Φουχέ καί των συγχατασχόπων της, ούδείς είχε 
την αμυδροτέραν ιδέαν περί τής πραγματικής περιουσίας αυτής.
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ή τ:<59εν τροήρχοντο τα μεαα τη ί συντ/^ήσιως ουτω πολυδάπα
νοι* οίχ(α;, 4 ; έχίίνη, ην αυτή εκέκτητο. Εΐ; τάς Ιορτάς τη ;, άν
θρωποι ϋ η λ ί) ; πιρ ιωπη;, ίαχυροί χαΐ ρ;ε επιρροήν συνέχω; πα - 
ρουσιάζοντο, πολλαΐ δϊ ήσαν αί προσ<ροραΙ υπανδρείας, &ς, α - 
άπίρριπτεν αυτή· άλλα τότε αί αποποιήσεις της τοσοΰτον εΰγε- 
νώς έγίγνοντο, ώστε νά ριή προσβάλληται ο αποτυχων. Μυστή
ριόν τ ι υπήρχε «ερί τή ; γενεσιως τής Μαρίας Σέντ Σίρ. Ά λλα  
ό άριστα πεπληροφορηαένος εβεβαίου εκείνους, οιτινες ήσαν ό- 
λιγώτερον πεπληροίρορηιαένοι, οτι αδτη έγιννήθη έν άνακτόρφ, 
χαΐ δτι ή Φ ίτρα  αυτή; ή το εύγενής. Είναι, ίσως, περιττόν να 
ειπ^ τις οτι ήτο γυνή εξόχου εύρυιας και εξαίσιου χρίσεως. Έάν 
δΙ δέν κατείχε τα προτερήιαατα ταΰτα, ό Φουχέ δυσχόλως ήθε- 
λεν έϋλε'ξει αυτήν δια την εκτέλεσιν τοσοΰτον δυσκόλου ρέρους, 
ως εκείνο, το όποιον αυτή διαρχως εκέκλητο νά διαδρα[χατίσ·5), 
οΰτε ήθελεν υποφέρει νά διατηρή αυτήν δζπάναις τοΰ κράτους 
και ρ,άλιστα είς τοιαύτην άτωτείαν, εις ήν αυτή, κατά τό φαι- 

νόρίενον, ήγάπα νά «αραδίδηται.
Παρά τή Μαρία Σέντ Σίρ, τήν εσπέραν ταύτην, άχουμβών μβ 

τον άριστερό* του βραχίονα έπι τής ράχεως τής έδρας, έρ' η ; 
έχάΟητο, εύρίσχετο ό κύριος (άλλοτε Κόμης) Δεβιβιέ, αριστο
κράτης, ουτινο; ή περιουσία οιεσχαρκίσΐη πολύ πριν ή ή επανα- 
στασις τοΰ άφαιρε'ση τον τίτλον του. 'Γψηλός, ωραίος, χαρίιις, 
καλώ; άνατεθοαμμένος, καΐ εύηαίδευτος, ό δέ Β'.βιέ δεν είχεν 
ετί συμπληρώσει τά τριάκοντα ετη. Πόσον ωραίος είναι ό ιματι
σμός του και πόσον προσεκτικοί οί λόγοι του όταν παρατηρή το 
®ύράνιον πρόσωπον τής Μαρίας Σεντ Σίρ καΐ όταν άφηγήται α ι
ματηρόν τι συμβεβηχδς τής παρελθούσης νυκτός.

*0 δδ Β βιε υπήρξε μεγας χαρτοπαίκτης είς τάς ημέρας τής 
ευτυχίας του. Τό πάθος δε τοΰτο δεν είναι εκείνο, εις ο Ιχρεώ- 
στει τήν απώλειαν τής περιουσία; αύτοΰ, ε ί; τοΰτο δμω; ώφειλε 
τήν εύνοιαν τοΰ Φουχέ, δστις εδιδεν ε ί; αυτόν χρήματα διά νά 
παιζη, έπΙ τφ ορω τοΰ νά τηρή προσεχτικά τά ωτα αυτοΰ, και 
νά άποστέλλη αύτφ τό προΐ'ό^ τής γνχτός  ώ ; προς τήν έννοιαν 
τών φλυαριών, άς ήκουε παρά τών συγχαρτοπαΐκτών του, οιτινε?
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ησαν προπάντων άνβρωποι ύψι^λζ; τάξίως χ ϊΐ χατεϊχον βπου- 
δϊ(αν Θέσιν ε ι; τήν Γ «λλιχήν πρωτεύουταν.

Άντιχρύ τί]; θέσεω; δπου ή [χέν Μαρία Σέντ Σ'.ρ εχά9Γ,το ρ(̂ - 
9ΰρ.(ιΐΐ, ό £έ Βνβ έ̂ άνεπαύετο, ητο χεχλΐ{ΐ|Αένη έπί τινο; άνα- 
χλίντρου (σοφά), ή Αουίζι Δοοβάλ στρέφουσα ^φίώριως τά-φύλλα 
είχονογραφηριένο» συγγράμI^ιατο;, οπερ προσφάτως εΤχεν εχδοΟή· 
'ϋ  Λονίζα Δουδάλ ^ϊο ΓερμανΙς τδ γενο;. Δίν ^το (*4ν αύ~ 
στηρώ; ωραία, άλλ’ οριω; είχε πρόσωπον λίαν άξιοπαρατήρ»·(Τον, 
ραετά τινο; εχφρχσεως τοσοντον μαγευτιχί};, ώστε σπανίω; σο- 
νίβαινε νά μή θέλξι ι̂ τον παρατηρητήν τη ;. *Η δέ μορφή τη; ητο 
τδιον βιλχτιχή καΐ οί τρδποι τη ; τοσοϋτον μαγευτ:<οΙ χαΐ χατα 
τδ φαινόμενον τοσοϋτον άδολοί, ή φωνή τη ; τοσοοτον γλυχεΐα 
εί; τδ φσμα χαΐ τήν συνομιλίαν, αί περί μουσιχή; γνώσεις της 
τοίοΰτον εχτιταμμέ^αι καΙ βαίεΐαι, τδ μνημονιχδντη; έπΐ πραγ
μάτων σχετιζομένων μετά τί)ς φιλολογίας, τέχνης χαΐ ιστορίας» 
τόσον οξύ, τόσον άχριβές, ώστε δέν πρέπει τίς να θαυμάζη έαν 
ο άριΟμδς των λατρευτών αυτί); ήτον σχεοδν ίσο; τφ των τή ; 
Μαρία; Σέντ Σΐρ· τδ μάλλον δέ έξαιρετιχόν, ε ί; 5 έφιστάται ή 
ττροσοχή του αναγνώστου, είναι δτι ή Λουίζα Δουβαλ ώμίλει τήν 
Αγγλικήν, Ιταλικήν, χαΐ Ισπανικήν ουτω; εύφραδώ; χαΐ σχεδόν 
οδτω; άχριβώ;, ώ ; ώμίλει τήν Γαλλκήν και Γερμανικήν, *Μ Δουί- 
ζα Δουδαλ ήτο έπίση; χήρα.

Έπί τινο; υποποδίου βά9ρου, χεχαλυμμένου διά βελούδου βυ- 
σίνου χρώματος χαΐ παρά τού; πόδα; τής Λουί'ζη; Δουβαλ, έχά- 
θητο δεκαεπταέτις νεάνι;. Ώνομά^ετο δέ Ραχήλ Δ’ Έατ.ΤΙτο χά
βαρά προσωποποίησι; τή ; ωραιότητας μέ τήν μακράν ξανβήν 
κόμην τη ;, μέ τού; τρυφερού; χυχνοΰ; όφβχλμού; της, μέ τήν 
γρυπήν ρΐνά τη ;, μέ τδ μιχρδν στόμα της, μέ τά έρυβρά χαΐ υ
γρά χείλη της, μέ τον λεπτόν λαιμόν της, μέ τδ άδύνατον πρό- 
σωπόν της, χαΐ μέ τού; τόσον μικρού; πόδα; χαΐ χεΓρά; της, 
ώστε ήδύνατό τ ι ;  νά άμφιβαλλη εάν ηύξησαν χατά τι άφότου 
ήτο δεχαέτι;. Έ  'Ραχήλ ξτο ορφανή θυγάτηρ, ό θεδ; γνωρίζει 
τίνο;. Εΐχεν ε ίρ εθή  έν Παρισίο;;, μεταξύ τών θυμάτων τή ; έ -  
παναστάσεω;, χαΐ φιλάνθρωπο; καρδία άνδρδ; τή ; εξουσία; ηύ-
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«τπλαγχνι'σΟϊ) τγ·· ά·π|:οβτάτιυτβν ν γ  ιότ»,τά τ»;ς χαΐ τήν ππρέοω- 
«ΐς έχ€ίνοκς, δι» τους όπο;ονς τήν £ίχβ λάβ(ΐ, προς έξατοά- 

λισιν βχοποϋ τίνος έχ τών πολυβιοών τοιούτων, οοτινις διαρκώς 
χατϊΐχον τον ιύράνταστον αντο’3 νονίν.

Ό  Φοοχε ώαίλει περί το5 παιδιού τούτον ώς δι^ τό μ ικ ρ ό ν  
γαχοιΌ .χ.1 Γοι» καί εκείνοι, οϊτ.νες ήδύναντο νά ιδωαι τούς «ρπι- 
σίΛούς της απδ τών ποδών τή ί Λουΐζης Δοοβαλ ποός τους τοίί 
Φουχέ, ήδελον θεωρήτει τήν δνοριαοίαν κατάλληλον. Ό  αύτοκρά- 
τωρ Ναπολέων ιιχεν είοεϊ τί,ν 'Ραχήλ περιδιαβάζοϋοαν είς τούς 
κήπους τών ΤιΐίΙβΙ'ίβ^ χαΐ ήτο φυαιχώς αρκετά περίεργος να 
γνωρίαη ποια ήτο αυτή χαΐ ποϋ διέριενεν ό οέ Φουχέ, εις δν ό 
αΰτοχράτωρ ώαίλητε περί τού άνχικεΐιαένου τούτου, ήτο, χα9’ 
ήν στιγριήν ή σκηνή αυτή συνέβαινιν, «V υΧΐ) τί} ισ ( ;ν ϊ του (ού
τως είπε) ν’ άναχαλύψη περί αύτοΰ χαΐ να πληροφόρηση τήν 
Μεγαλειέτητά του».

Πλησίον τραπέζης τίνος κεκαλυρ,μένης ύπδ επιστολών καΐ άλ
λων εγγράφων εχά^το άναγινώσχων αύτδς ό Ιωσήφ Φουχέ. Οί 
οφρύες του ήσαν συνεσταλιιίνοι δυριοειδώς, άλλα ριειδίααα κέρ - 
οους ύπεφαίνετο ι ί ;  τδ κάτω ριέρος τού λίαν εκφραστικού ποοσώ- 
που του.

ηΧούμ !»  άνε’χραξεν ό Φουχέ ρ,έ τδνον, δστις προσείλχυσε τήν 
προσοχήν όλων τών παρευρισχοριένων. «Ίίδώ υπάρχει χαΐ άλ
λη έκ τών αισχρών εκείνων έπιστολών, 3ς οί έχ9ροί τής κυβερ- 
νήσεως όνοριάζουσ-.ν επιδέξιους.

—· Τώρα πρόκειται περί ημών.
— Περί ημών; άληδώς! Ε λπίζω  οτι αυτός είναι φιλόφρων> 

ειπεν ή Μαρία.
— Πολύ, άπήντητεν ό Φουκέ, υψών τον χάρτην χαΐ άναγι- 

νωσχων. «Αυτός λέγε: οτι ό αρχι-διάβολος (έννοών εμέ) ίδρυσε 
λόχον τινόι άπαρτιζόμενον εκ τών μάλλον αξιέραστων γυνα κών.»

— Πόσον ώραΐον δι’ αυτόν! άνε'χραξεν ή 'Ραχήλ, μετακι
νούσα τό μετο>πόν της από τής μικρας παλάμης της, ε ίςή ντό  
είχε κρύψει χαΐ κινούσα τούς πλοκάμους της όπισθεν τών λεπτο
φυών ώτων της.
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—  Σιωηη, τέχνονί η Μαρικ.
Ό Φβυχέ έξ ,̂κολοώ9I)»ε. βΚκΙ έ* τών μάλ?Λν έχδότ«ν είς τα ί 

βχολβϊΐις α^ν9ρώπ»ν έχπεσούσης άριστοκρβτίβς».
Λίχβολιχώς ώΐαίον 2ι’ αύταν, μάλιττα, (ΐηεν ό &ε Β'.βιε 

έμιικΜτ'.χώς, θωπίύων τον μύτταχά του.
— «Γυναικών καλού γένου;, άλλα χυοαίων ήθών, εξηχολαύ - 

Οί̂ σεν ό 4>ουκε άναγινώιχων, «χνβρωττοι θελχτιχή; ετ5ΐ2αξΐ(5·:ΐ)τοί5 
άλλα έξαιροτικώς χαχοΰ ^^αραχτήρος».

Ένταΰβ* όΦουχε οιεχόπη ύπά γε*ιχο5 γέλωτος, εις δν προσ- 
εχώρηοε χαΐ ουτος· όταν 2έ έπαυσεν ό γέλως, εξηχολού'}»)^ να 
άναγινώσχ'^ παραιτέρω.

— «Λιχ τών έτεργειών τών αΐαχρών τούτων ανθρώπων ο Φου- 
κέ μανθάνει απόρρητα, ώ ; τή* αξίαν ούδεΐς χάλλιον αύτοδ γνω»

?!ζ·····
Ό Ναπολέων είναι άρχετά ά5λιος να νομιζη οτι ο Φουχε 

«ραγματιχώς κατέχει εποπτικήν τινα ιδιότητα, ήτις διευκολύνει 
αυτόν να μαντεύη τούς σκοπούς τών όίλλων άνδρώπων. Ά λλα 
όσον άγχίνουν χαΐ αν ηναι τό επινόημα, και Οσον επιτύχες **ι 
αν ηναι επί τινα καιρόν, ό Φουχέ βελει ίδε; είς τό ^έλος δτι βέλιι 
τον έγχαταλείψη χαΐ οτι όταν 9α εχη μεγίστη / ανάγκην τών υ 
πηρεσιών τών ά8λίων τούτων, θέλουσι λιποταχτήσει και ίσως, 
ίέλουσι τόν χαταμηνύσει.

— Πώς τολμά νά όμίλη ούτως; τ^ώτησεν ή Μαρία Σεντ ΣΙρ 
όργίλως. Δέν σας έβεβαίωσα ήδη περί τής πίστεώς μου, διά τής 
άποποιήσεως τής χειρός τού πλβυσιωτέρου καΐ ΐσχυροτέρου δλων 
τών εννοούμενων τού Ναπολέοντβς ;

Καί εγώ δέν απέδειξα ήδη, προσέδηχεν ή Λσυίζα Δουβάλ, 
οτι ούτε βαβμοι ούτε πλούτη ήδύναντβ να με πείσωσιν όπως χα- 
ταχρασδώ τής εμπιστοσύνης σας ;»>

—  Τί κακός ανίρωπο; πρέπει νά ηνε, εΐπεν ή “Ραχήλ.
—  Σιωπήσατε, ολοι, παρακαλώ, είπεν ό Φουχέ. Εΐσ9ε ευαί

σθητοι ώς ό αυτοκράτωρ, δστις μάλλον ταράττεται άναγίνώσχω/ 
μίαν έκτων ψευδών τούτων επιστολών ή εάν έμάνΟανιν οτι ο 
ισχυρότερος στρατός τής υρηλίου έβάδιζεν επί την πρωτεύουσαν.
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Άλλα $έν ούναμαι νά σας μάθω οηω; άχύύΐ}τε ΰμά; ύβρίζομέ- 
ΝΟυ; έ(ά τον τύπου ούτοκ ήο'ύχωί ώ ; εγώ ;»

Ά λλ’ ομ»κ κύριε! είπεν ή Μαρία.
— Εΐσθε ανίκανο; £ιά τον οι̂ μόααον ^ον, έάν δίν οΰνααθε να 

άνεχΟίίτε εαυτήν προσβαλλβμένην άπύ £λ« τα είδη των κατη
γοριών. Έργά^^ου, άνάμενε, εσο σιωπηλή, θέλεις ίδεΐδτι ούτο; 
εσεται βρασώτερος καθ’ δτβν προβαίιΊΐ. αΔύτο; λέγει δτι ο Φβυ- 

θέλει άναμΦιέύλως τελειώσει την ιδιύτροπον ζωήν του έπι τοΰ 
σταυοοΰ χαΐ οτι μετά τήν συνάθρβισιν τοΰ «λήθου;, οηω; θεώρη
ση τ4 θέαμα, ολίγοι θέλουτι διαμβισβητήσει το δίκαιον τής έχ- 
τιλέσεωςβ.

«Οί συνένοχοί του θέλουσι πιθανώς συμμετάσχει τή; τύχη; 
του, αλλά τινές τούτων θέλουσιν «λχύσει το οιχτο; τοΰ λαοϋ καί 
τβσοϋτο μάλλον, δσον είναι θύματα τής μετά τοΰ Φουχέ γνωρι
μία; αυτών μάλλον ή τής ιδία; αυτών φυσική; διαφθοράς». Ε ν
ταύθα τελειάνει ή ηροσωπωιάτης. Τύ έπίλοιπον είναι καθαρώ; πο
λιτικόν και ανευ ενδιαφέροντος. Ό Φουχέ εθεσε κάτω το έγγρα
φον καί έχασμήθη.

(ακολουθεί).

Π 01Κ .1Λ .Λ .

’ Εχρηζΐζ 7ΐψΆΐστεΙον έν τρ  νήσφ  ΤΐηΠίΙ ( '^ ΐκ εα ν ΐα ).

Ό έν Νουμέ* πρόξενος τή; Α γγλία ; διηγεϊτβ·. περίεργον οαΐ- 
νόμενον συμβάν έν τή νήσω Ταννά, "Εκρηξις ήφαιστείου, 
λέγει, έγένετο τή 29 Δεκεμβρίου 1877 περί τήν 10 ώραν τής 
πρω’ας. Ό ^ ό ς  τοΰ λιμένβς κατά τήν δυτικήν πλευράν ύ·];ώθη 
πεντήκβντα τιερίπου όργυιάς ύπεράνω τής θαλάσσης ε!ς τόν πρώ
τον σεισμόν. Παρά τδ 8ίΐΙ|>ΐΗ1Γ-Β νν καί μεταξύ τοΰ ορμου καΐ 
του αρχαίου έπεβάνη νέον ήγαίστειον. Ή αριστερά πλευρά τοΰ 
ΡΟΐΊ-ΚΟδΟΐυΙίΟη, λέγει αύτόπτης μάρτυς, ήτο πλήρη; άτμων.

Δευτέρα μεγάλη έκρηξι; μετά σεισμού έγενετο τήν 30 Ια
νουάριου, ό δέ βυθός τοΰ λιμένο; ΰ'^ώθη μίαν έτι οοράν κατά 50
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οργϋΐΒί, ριή ««^νων ουτω ίΐ«ή  λίαν στίνδν στόριιον. Τρεις βρά
χοι έπι'ράνησαν, διαχίσια μέτρα άιιο τής δυτιχής άχοας, βάβοιι; 
11 οργιών. ’ΕχϊΓδέ δηοι> τό βάίίος ητο 5 1|2 δρνυιων, άντιχρΰ 
τοΰ τοΰ λιμένος στομίου σήμερον είναι μίνον 15 ποδών.

Π/ημμυρίς «εντήχοντα ποδών περίπου δι!/ους παρέσυρε την 
δυτιχήν αχραν χαΐ χατέστρεψι τας των ιθαγενών γυτείας. 'Ά -  
παντες οι χάτοιχοι χατεφυνον έπΐ των κορυφών των δρέων χαΐ 
ίΰτυχώς ούδείς έξ αυτών έχάΟη. Πλοΐόν τι παρεσύρΟη ΰπο των 
χυμάτων εως είς τδ μέσον των δέ δρων ή δ’ αμπωτις το έηα- 
νέφιρεν είς τήν θάλασσαν, άπολέσαν δμως τας αγχύρας του κ ιΐ  
δύο λέμβους. Τδ ύδωρ ^το θολδν μέχρίς άποστάσεως δύο μιλίων 
άπδ τοΰ τοΰ λιμένος στομίου· ύποθέτουσιν δτι νέος πυθμήν έσ/η- 
ματίσθη δστις προςενεϊ τδ οαινόμενον τούτο.

Προ τής έχρήζεως οι άνεμοι ησχν ισχυροί χαί ευμετάβλητοι. 
Τδ όρος ένθα ευρίσχετο τδ αρχαΤον ήραίστειον ήτο εν πλήρει έ -  
νεργείγ· έξεσρενδίνιζεν είς τδν αέρα παμμεγέθεις βράχους.

'Η μεγάλη δ' αυτή πλημμυρίς, ώς χαΐ ή εχρηξις έγε'νοντο δλως 
επιτοπίως* άμιρίβυλον δ’ είναι εαν ησθάνθησαν αυτήν χατ4 τήν 
άλλην πλευράν.

'Τψηλός λδρος, όπισθεν τοΰ βράχου, δστις φέριι τδ όνομα 
αΠυραμις τοΰ ϋυΚ », δυτιχώ; τοΰ λιμένως, επεσεν είς τήν θά
λασσαν χαΐ έσχημάτισε νέον άχρωτήριον ή Πυραμίς τοΰ ίίοΐ; 
ευρίσχεταί νϋν υπέρ τδ ΰδωρ 4 ) πόδας υψηλδτερα ή ποοηγουμέ- 
νως. Μεταζύ των δύο μεγάλων δονήσεων τοΰ σεισμού, ήσθάνθη- 
σαν πολλας άλλας πολλυ άσθενεστέρας. Δυτιχώς, ή γή διεσχί- 
σθη καί έχαμήλωσε σπουδαίως.

Αί κατά τδ ανατολικόν μέρος γαΐαι εσαρώθησαν ύπδ τών κυ
μάτων. Καί κατά τάς δύο πλευράς αί φυτεϊαΐ κατεστράοησαν. 
Ά λλ’ οί ιθαγενείς έ^αίνοντο δτι δεν έταράχθησαν πολύ· ευθύς 
ώ ; τδ ύδωρ άπεσύρθη ήρχισαν νά φυτιύωσι. Τά μεγάλα δένδρα 
δεν κατεστράοησαν.

*0 λίμήν έγινε τόσον στενός χαΐ τδ βάθος τοσοΰτον ήλαττώθη 
ώστε είναι άμιρίβολον εάν τά μεγάλα πλοία δύνανται νά έπ ι- 
πλέωσιν.
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Οι ίχβιΓς ησαν ω ; τιβράλυιοι Ιχ '.ων Ιχρήξεων τούτων* έΐν ή- 
δύναντο πλέον να πλέωαιν εδρον μεγάλην ποσίτι^τα τούτων έπΙ 
τηί άχτ^ς.

Ο Ο ΙΪΙ2ί3:5Χ .

ΕΗΙ Τ2ι θΛ\,ΙΤ2ι ΤΟν ΗΡ02ΦΙΛ011 1101 ΠΟΤ ϋΕ«Ι*\.\θν.

Εις του οΰρα^οΰ τό>“ Θ6Λου στίΛβονζα ρ ικ ρ ύγ  αστέρα 
Μό.Ιις α εΙ$ε Λαρπνρίΐ,οτ τέκγογ προαφιΛές ζ) σφαίρα, 

ΛΙοΜς ι&α.Ιες ώς ύρύσυς τΐϊς πρωίας ζωη^όρος
ΕαΙ ρέ  της ϋωής τό χάΛΛος ώραίζεσο προσψόρως^

•Ογ’ άπέπτης ρ ε τ ' άγγέ^ωχ, ε ίς  ο νρ ά η ο τχ ο ρ ε ία ν .
Εις εύώΰεις παραδείσους, ε ις  ^ωην τΙ^ν α ίω ν ίαν ,

ΚαΙ ρ '  ά^ηχες ζεδΜ ρρένην πρώ ΐρα ά^έν τυν β ίο ν  
Ή ζωι'ι ροΰ  δ ’ ένεπΑήσθη είς  π ικρ ία ς  ραρτυρ ίω ν, ·

Πνευρα αρ ιον  χα ΐ θειον ά ναπ α ίυ ν  είς  ιούο χόΛπους
Τοΐ> σεπτοί- δηριονργοϋ σου χα ΐ ε ίς  ασ ρα τα  χ α ΐ ρύ.Ιπους 

Ζΐ\θι ε ις  ' Ε δίρ ευώδη της αθανασίας β ίο ν  
ΧρνσαΛίς αναβίωσα είς τά  β,για άγίωζ'»

Κ ι ά π ’ άστέρος Ιπταρένη ε ίς  τδν ί'τερον αστέρα,
ΐ ίε ρ π ε  τό ρ ε ιδ ιο ρ ά  σου, σ’ την θριηνονσάν σε ριητέρα· 

Ε ιν επ ίζηλος, ώ τέχνον, ζ) έν  Εαραδείσψ πτήσ ις
ΠΛην τοσοντους προσψιΛεΙςσον, ώ !  δέν επρεπεζ-' ά<ρήσης.

— Μητέρ ρου  ρζ) τής ζωής ρον θριινωδής τό χοπόν νζψα 
'νίψου β.Ιέπζ^ς πως δόν χεΐριαι ε ίς  τό παγετώδες [ΐνήρα  

Ά πό τής ζωής τό σκότος είς τό ψώς τής α.Ιηθείας 
δ ίετα θδν  τής αίωνίου άποΧαύω εύτυγ ίας.
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Β.Ιι'πε /ίί, ω(Τπιρ οέ β Μ χ (  ρ ε  ε ις  τοος άοτέρας^
Β.Ιεχε ρ ε  ε ις  ιά ς  πνρ^^ονς Λ αμπηδόνας ζης  ήικρας^  

ΒΛέπε μ ε  ε ις  της πρω ία ς τη ν  αυγήν  τ η ν  ψωτοΰόΛον 
Κ ι όπου τ ' ά σ τρα  Λαμπυρίζουν^ είς  ζυΰ ούρανον το ν  θόΛονν

Ε κ ε ί μ ή τερ  άεννάω ς ι ΐ ς  τοί·ς χόΛπου.ς σου χα'ι πάΛ ιν 
Μ ετά σου θεΛω δ ιά γ ε ι ε ίς  ιο ϋ  ΠΛάοτον τη ν  άγκάΛην. 

Α μ α ρ τ ία  ε ίν ε , μ ή τερ , κοπετός χα ΐ θρηνωδία 
Αΰτη ητο τοϋ ΰ-ι^ίστου ή (3ουΛή του ή ά γ ια .

ίπ 'ΐ^ ό  Λ.

Λ - Ι Λ Ί Γ Μ Α  ι Μ .

Α ,κ ιο ν  ιΐμ 'ι, ^1.■ζI^Iιιτο^■ χΑ ^  ίρ γ χ χ ο τ  σχον/αίον  
Έ γω ποτ* εχρησ ίμ ενσα είς  ηρώα γενναΧον.
Έ άν  Γ0 πρώ τον γ ρ δμ μ α  μου θεΛήσης ν  άψαιρέσης. 
Κ α ι ε ίς  τί>ν τόπον ά ν τ ’ αυτόν ^ν ετερον ι ιν  θίσης. 
Θ ά μ ' εΰρης ε ις  Γ ραμματικής το σκοτε ινόν βι6Λ ΐον 
Πως ε ίμ α ι απ α ρ α ίτη το ν  είς  π ρ ό τα σ ιν  στο ιχ ε ιο ν . 
ΠάΛιν εά ν  τί> πρω τόν γιου θεΛήσης ν ά  άΛΛάζης.,
Ε ίς δ ίφρον θύρανεύγενοΰς επάνω  θά μ ε  τάξης.
Κ ’ ε ίσ ίτ ι  α ία ν  χ ά ρ ιν  μ ου  ν ά  κάμης ά ν  θεΛήσης,
Τό πρώτον πάΛ ιν γράρ ιμα μου  »·ά τό μεταποίησης·, 
"Ισως β α δ ίζω ν  .πρός εριέ μ ικ ρ ό ν  θά κάρ/ης βήρια 
"Οπως ίγ γν ση ς  προχωρών τ ής Λύσεως τό  νή/ια.

I. ΖΕΡΒΟϊΔΑΚΗΣ.

'Γ πεΰθυνος Χ ρ. Α αριιανίδης.
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ΕΚΑ1Α0ΜΕΝ0.\ ΚΑΤΑ ΜΠΝΑ

I
Ε τ Κωκσχα>τίν«νπό.1ει ^ο^^βριος ί5 7 8 ,

ΙΕ Π Η Ί \ 'Ε Α . θ η ΐ Ι .

(Σννέ'/ί·.α χ ί ΐ  τέλος* ιο£ «ριβιιον Α'. « λ .  5.)
ΆχτΙς λιαπνιί^Ο ’̂ ϊ ϊ  ο^χϊ^Ιζ**. ήδη το “ών νίτρων στρώ- 

ρβ. Ό δυσίίνς 6 ττολύπλαγχτος έπάτητε τδ τί]ς ’ΐ9άχη; εοα^ος. 
*0 ήλιος ότϊΟϊϊύοχιι. *0 Ττ,λέ|/α'/ος οιαλ*9ών ΤΟ'̂ ς [ΑνηοΌήρβς 
οΐορεύντα'. οτϊοο χ»1 6 "ατήο' αύτοΰ οιβμένει. ΚαΙ οι δυο εν τή 
ουτή εΙιοίίχοντζι έπαύλει. Πλήν ό υίος δεν γνωρίζει τον πατέρα.
*0 ϊτατ?ιρ είναι όαχένδυτος γέρων, τή τής Ά9ηνας ενεργεια, τής 
^οονήϊίως. Ό  πατήρ κρυπτδ;υ;ενος άπδ τού συβώτου Εδραίου
χαΐ άπό τού υίοΰ του κρύπτεται. Ά λλ ’ ή στιγ|αή ήγγυχεν, ό 0 -  
δναβευς προς τον Τηλέμαχον τον αγαπητόν άποχαλύπτεταΐ. Σκη
νή ουγκινητικωτάτη ή σκηνή — Τηλερ,άχου άναγνωριαρος Όονα- 
βέως. Αία9ήαατα ανεκλάλητα* πατήρ περίπτύατεται υίδν ρετα 
·πά9η τόσα, μετά έτη είκοσι, υίδν, δν νήπιον άσήκ: χαΐ νέον επα- 
νενρισκει μεγαλήτορα* υίδ; καταρίλε'πατέρα περί αυτόν αμ®ι- 
^υ9εΐς χαΐ δάκρυα λείδων. Καί τοιοΰτος διεγ^ίρεται γόο; οιος 
ουδέ μεταςύ γαμ’ΐυωνύχων αίγυπιών όπόταν τα μι*ρ» αυ:ω> α- 
τ.ίλέσωσι χοτδ τον πο·ητήν (Όδ. Π. 213 .) Άλ.λ’ ετι οεν Οε/ι
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νυμαίΟέςει ή Πηνίλοπη ϊο3 πο9/,το3 τούτου γόου, διότι ετι νβι 
φονευβώίΐ^ οί {Λνηατ^ρί; οί άγβυβί ττρέττϊΐ, «ρέπει οι βτψά^ο·»— 
τ ις  τον ρέναν ΌδυσΒ·έ» να ιύριίώτ'.. Καί ιδού τα πάντα 
διάσαντις οί διογινιΐς διαχωρίζονται#

Άνηγγιλβη ή τοΰ (χεγαθύ(χου Τηλίριάχου άνα τά ανάκτορα ί — 
φ ι; ι ;  καί ή Πψελόπη άνέπνευαιν. Ή λύπη χατεστάλη άλλα δεν 
ετελεύτηαε. Κα'. ήδη είααναβάαα ή βααίλιια »ίς τά υπερώια ι ι — 
ναλόεντα κλαίει τον ^ίλον πόσιν. 'Ο Τηλ.έμαχος δριως ήλ9ε καό 
αΰτη ιαέ τήν ’Άρτεριν χ ιΐ τήν χρυσέην Ά^ροδίτην ό|αοία έναγ— 
χαλίζεται τον άξιάγαστον αυτής παΐδα χαΐ φιλ.εΐ τήν κεφαλήν· 
καί τά χαλά αυτού δυμζία.

ά//̂ 1 ΰέ' .τα/(ί< ^ά,.1ε ·τ»/_̂ ίέ ΰαχ ρνσασα
κνσυε ΰ ΐ  μα·  χε^α.Ιήι· τε χα ΐ άηψω ψ άεα χα .Ιά .

( · υ ό .  ρ .  3 3 . ;

Καί αυτή ή χαρά είναι προάγγελος ρείζονο; έτέρας. Διότι τον* 
Όδυσαέα περί ού έρωτ^ ρετ’ ολίγον θέλει ίδει, τον Όδυααέχ. 
περί ού εξετάζει, θέλει χατααπκαθή. Ναί I διότι θε'λει ρετ* ού* 
πολύ, θέλει ίδει πραγρατοποιούρενον τό τοΰ αγαθού Μενελάου», 
δπερ αυτή άνα’ρέρε; ό φαιδρός αυτής υιός· διότι χαθώς ο λέων 
χατασπαράττει τήν ελαφον καί τούς γαλαθηνού; αύτής νεβρούς^ 
όπόταν έπιατρέψας έν τή φωλιγ αύτοϋ ευρ/̂ ,, ουτω χαί ο Όδυα— 
σεύς θέλει χατααπαράςει τούς άνάλχιδας ρνηττήρας.

'ιΟς ιί’ νπ ότ ' ει· ή'ΐ'.ίιίι '̂ω ι.ΐα^ ος χρ>ατερο*ο .Ιίοί'ζοε: 
χεδρυνς χ α μ ή σα σα  ΐ'βηγεν ΐικ : γ α .ία θ η νο ίχ  
χ ΐ'ημο ίχ  ίζε'^}^σι χα ί Ί ρχεα  .τίΐ<//£»ΤΓη 
ΐ'^οσχομεη/, ύ ι̂ ’ ίπ ε ιτ α  ίί/χ ε ιοψ ίοθ εχ  ενχ'ην^ 
άμ^οτερο ισ ι ίΤέ ζο ΐσ ιχ  ά ε ιχ ία  τιύχμοχ έ<βΐ(χε*\
<«ί. Ό^ι-σενς χ ε ίν ο ιο ιν  ά ί ΐχ ε α  ,-ζόζμοχ ε^ ΐ(σ ίΐ.

(ν<3. Ρ .  ί3(^.^

ΚχΙ ίπέατρεύε χαί έρθιτεν, εφίατεν ό ’Ο δυιαΐύςέν ιω  ρεγάριρ»
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*ϋ"θ5 πλήν ώττνβρ αλήτηί, εο ίισεν άγνώ^ιττο;, «ραηυλχχ'.ζό-· 
{ΐ€νος, υβριζόιΑενο;, πάσχων 07ζ ούΰ' ό οούλων εν^^χτος* 
*Ε»9»βε χ»1 εΐοε χαΐ ύ-έβερε . . . · Μόνον οιά τοΰ θζνάτου το« 
& ν άπέτισε ταύτην την τόλμην. Ναί ! μόνον δι« τοϋ θανάτου, 
5ιότι ού μόνον οί ίιπέρβ’.ον υβρίν εχοντε; μνηττηρε; άλλα χχΐ 
κύτοι ουϊΟ’. οΐ όοϋλοι αύτοΰ τόν όνειδίζουίΐ χκΐ άπειλοϋίΐν. Ή 
Πηνελόπη μόνη, ή Πηνελόπη ή ενάρετος τούτον τόν άγνωστον ξέ
νον πραστχτεύει χπΐ όπερ»σπ;ζει. ΚαΙ ότέ μέν τόν υιόν της ε -  
ρωτ^ πώς τον ξένον άχηχε ν* πάθη τοιαΰτα, ότέ οέ την Μελαν- 
&η την περ^βρονήσασαν αυτόν μιθ’ όργ5)ς έπ;τάττε5. Πηνελόπη 
ολίγον έμε’.νε χ ι ΐ  ό του υιοΰ σου πταρμός, οστις αμ^ο οωμ% 
β·μερδ«λέον χονάβησεν, εις αίσιον θέλει άποβεΐ. Όλίγον ολίγον· 

Ά λλ ’ όπόσον ώοαίι ή βΌδυτσέως χβΐ Πηνελόπης ομιλία.», 
Ή  βασίλεια ή ταλαίπωρος έχουσα τόν ’Οδυσσέα προ αυτής, τον 
’Οδυσσέα ζητεί, καΐ έχεΐνον εξετάζει, τόν όποιον ποθεϊ.

ΐίΓ Γ ί, τό μι*· Οί πρώτυ^ εγάι*" εφ ήσομ α ι ανζη·
Τί'ς πό$ε^· !ΐ^  ά.γδρ<Λί·;Λ09ι τ ο ι  ηό·1ιζ  ί/άί ζοχ ΐικ :;

ΓΟό. Τ. ίΟ ί . ί

ΕαΙ έρωτα αυτόν τίς είναι καΙ εκείνος δέν λέγει τίς είναι. Και βν 
τουτοις όπόταν παύση ’εχεϊνος ψεύδια πολν.α βμοία αληθειαις Αέ— 
* '«ν, ταύτης τά δάχρυα όίουσι χαΐ χατατήκεται τό χα/.ον αυτής 
πρόσωπο·/, χχθώς χιών, ήν έπΙ των χορυοών των όρέων ό Ευρο; 
Ετηξε χχΐ τούς παραρρέοντας υπερεξεχείλισε ποτχμους. ( Οθ. Τ. 
205 .) Πλήν ό χχιρδς πλησιάζει.

Στονα/εΐ μέν ή Πηνελόπη, στοναχεϊ καΐ δόλους έρευρίσχει 
χχΐ έαπόδια, χχΐ τό τόςβν ετοιμάζει έχεννο· άλλα χαΐ Όδυσσεύς 
5 αντίθεο; μετά τοϋ υίοϋ του εργάζεται χαΐ πάντα τα πορς 
μνηστηρορονίαν «ροπαρασχευάζει. Τό τόξον τοποθετείται χχε 
■παοοτιύνει αυτούς ό Τηλέμαχος, ό δέ πολύτροπος αύτοΰ πατήρ 
διαβουλεΰεταί μεγάλα. 'Η ώρα έγγίζει χαΐ τής πιστής συζυγου 
•τό δνειοον πληροϋται. Τό δνειρον εκείνο δπερ πρός αυτόν τον κ -  
-ραχλυτδν Όουσσέχ ε ίπ εν  δτι μέγας αετός ογχυλοχειλη^ εχ ·?ο3
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ελδών χατίρπάρβζε τούς έν τοΤς μεγάροί; χ^νβς· εβώνηβε· 
δ’ «ύ·^ Ιαι*τδν |/έν Όδοσσέα, τούς οε βονευ9έντας χήνας, (χνη- 
ο^ζρας.

«̂Οί χ α ΐά  οίχο>' ΐ ΐ ίχ ο σ ι  ίίίο ΐ'σ ι^
ί’ί  ίι'ιίηΓ<?̂ , χαι' τε οψ ιτ  ΐα ΐν ο μ α ι είσνρύωσα· 
ί.Ιθων ό ' ί’ί  δρεος ρ ΐγ η ς  αΐετδ^ άγχν-Ιυχεί.Ιης  
τεασι χα τ αδχέ ί-ας  εxτα^ε^^ ο ΐ δ ' έχ^ χνντο
άβρόοι εκ  ^ηγάροες^ Α δ ’ ε'<: α ιθέρα δ ία κ  σέρθη. 
αϋτά ρ  ίγω  χΛαϊοκ χα ΐ έχώχνοκ εκ  περ  ύκιίρω^  
άκ ψ ΐ δ ' ε μ ’ ήγερέθοκχο ενπΛ οχαμΐδες '^ χ α ια ΐ ,  
ο ϊχχρ ' ό.Ιο^'.'ροιιε'κηκ ό'̂ /οε α ίεχδς εχ ια κ ε  χΓ/κατ, 
α̂ ^̂ ' δ ' έ.ίδώκ χαχ ’ άρ ' εζεχ ' έ.-τί π ρ ο ιχ οκ τ ι μ ε .ίά ^ .ω , 
·̂ ι<ύ̂ Γ| δ^ βροτεΊ) χα τερ ιμυε γώκηαεκ γ£, 
νθάρσει^ ' Ιχαρ ίϋν χοόρη ~Ί\ΛεχΛεΐτοΖο' 
ούχ δ κ α ρ ,ά .Ι .ν ν π α ρ  εοθ.Ιυκ^δχοι χεχεΛεαιιέκοκ ίσ χ α ι .  
χ ή κ ις  ρ έ κ  ργ ηστήρες , εγω δ έ  το ι αίετόε; δρη/^ 
ϊ/α πόρος, κΰκ  άντε  τεδς π όσ ις  ιΐ.ίήΜ ιν^α, 
ί ς  π δ σ ι ρ η )σ τ 'ιρ σ ιν  άειχ/α π ότροκ  ε'ρι'ιοω».

ΐ  'Όδ. Τ. 5 35 .)

Τό <. ’ νείρον τοΰτο πραγματοποιείται χβΐ οεν θέλει έπαναλάδει 
αιλίο-, ' ή περίρρων βααΐλεια οτι χατ* μέν τήν ήμέοαν τέαπετ*: 
νοώοα * δοιιρομέν»), όπόταν Ι ' εκέλθ^ ή νύς χ*>. χατβ λά ίζ  
τούς πά ® θλιβεραν χαρδίαν της διεγείοονται
πκχνιΐ X δςειαι μελεδώνες. Δεν θελβι έπαναλάβει τού; δλο-
ωυοαούς κ ’ * Διότι ιδού τό παν τετέλεσται, νεχνων
γεαε; τό -γβρβν χαι αυτή ή γρηίς καγχαλόωσα προσκωνεΓ :
Ευαγγελικού. Εύρύχλεια ήδη άνβγγέλλιι τήν τοΰ Όδυταέως 
αριςιν χαΐ -5 '* ·ών μνηστήρων, προσλέγει αυτή- έγειρον
?ν* ι5·̂ ς 17. ηματα πάντα. Ά λλα πόσον δύσπιστος ή πο
λύπαθης, δογίζετ απειλεί χαΐ μόλις καταπείθεται.
μ υ ά  τ ϊ ;  ( , . ί , ;  ^ ι4  ί ί ΐ ιίσέρχετ*

ήΐ^Λίνει τον λάΐν- 'Ά λλ 'ομ ω ; ούτε τήν κεΜλήν αύτοδ
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φιλεΐ αυιτη τα ; χεΓρα; λαβουσα, κάθηται μόνον πρδ αυτού άναυ-
δος καΐ υπδ Οάμβου; κατειλημμένη. Ού§έ νά προσατενίση αύτώ
δύναται. ουδέ λε'ξιν μίαν να ειπη. Διατί ; διότ'ΐ δυσπιστεϊ είσέτι.
δυσπισΤιί ΐ  ή Πηνελόπη ή έχέφρων καΐ μετά τόλμης ή ενάρετος
λ.ένει·

......................................... ΐ ί  δ ' ίτεοΗ δη
εστ' Ό δ·σ :ιΙ·ς  χα ΐ ο ϊχοτ ίχάϊ-εται^ ^^ιά·ΐΛ γζ ,ΐ
γνΐύοΐ'ΐιεθ' ά.Ι.Ιί\.1<ιίΥ χα ι .Ιάϊω· . . . . .

{Ό δ. Τ . 107 .)

Κ»1 "Ο Τίλεντα'ον τούτο τ:ο^ί,λ9ε κ*'. ί; ου ϊτυχ ί*  εςέπνευτε. 
ΚαΙ εϊάνϊ) αυτί, 6 πότις άϊ-αστος ώ ; τοΤ; ναυ*γθ’.ς ή3ε).ε οανί}
ή άσπάτ:ος (Όο. Ψ . 235 .) Κα; άντιριείφθη Τχ πιστή άλοχος,
χ ϊ ΐ  τδ δνομα αύτής ένόσοι "Ομ·/]ροί σώ'^εται θέλει ύμνειτα; κχι 
λ.κτρείας θέλει είναι άντικείμενον. Άντϊ;μείφθϊ5 ή έχε';;ρων Πη
νελόπη χαι συνεπληρώθη ή εύτυχί* αδτή; και κατέδειςεν δτι ά -  
ληθώ; «εοΐ αυτί); ό Αγαμέμνων ε;εφράσθη·

.Ι ίηγ γάρ  .-τίΥυτήνε κα ι ει· γρεσΙ μηδεφα οιδε>· 
χο(·ρη ’ΙχαρΙοιο, περί(ρρα>γΠη>·ε·Ιύ:ζεια.

'Ό δ . Α . 445./

£αΙ ήοξατο πάλιν ή χαρά· πλήν χαρά μή δύουσα, χαρά απατός 
χχ[ άρρητο;. Και έλαβεν 6 θείο; άοιδο; γλαφυρήν φόρμιγγα, καΐ 
διή-^ειρε τον πόθον τή ; γλυκερή; μολπή; και τοΰ χορού τού 
άμύμονβ; χαΐ περιστοναχέζετο τό δώμα τδ μεγα ύπδ τού; πόοα; 
•των άνδοών των παιζόντων και τών καλλιφώνων γυναικών. Και 
ητο τδ μέλο; απάντων τοιούτον

Ηακράν είς τά ξένα 
ο» γόο: κι' οΐ Ορί)νοι· 
χαΐ μόνη άς μεένη 

έδώ ή

Όποταν -τδ ζεΰγος 
':ών κύκνων χωρίζη 

ή μοίρα, αρχίζει 
ωδή στυγερά.
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*Γά §ν Ιρριμμένβν 
ίΐς  βατούς στενάζίΐ, 
το &λλο σφαδάζει 

£ν θλιβερή,

Κι’ ό βίος των είναι 
ή λύπη κι’ ό πόνος 
καΐ σύντροφος αόνος 

ή μαύρη άρα.

Όπότον δ’ Ινώση 
τά δύο καΐ πάλιν 
αγκάλην μ' άγκάλήν 

ή τύχη φαιδρά.

Ώ  I τότε ή λήθη 
τα πάντα κοιμίζει 
κβΐ μονον συρίζει 

βορράς ποΟ περδ.

Μακράν είς τά ζενα 
οί γόοι κι’ οΐ θρήνοι* 
χαΐ μόνη άς μείνη 

έδψ ή >̂ αρά.

Αθ. Π. ΣΟΥΤΑΚΗΣ.

Η  Ε ί ν  1 ά » ΐ ν Χ Χ Α . ΐ ν Χ 1 ΐ ν θ ν Π Ο Λ Ε : ΐ

Μ . Τ Ο Υ  Γ Ε Ν Ο ΥΣ  Σ Χ Ο Λ Η .

*̂ 4^άγ^(ύσ^^α νπύ ΑΛΕΞ. ΠΒΚ10Υ, ό^αγ^ωο^ί^ ίγ ζΐ} Α’β'- 
χοϋ ^νΜΙό]·ον σ ι-Υ ίόρ ιάσε ι.

(Σννίχιια* ι2ι άριθμ. Α'. σ ιλ . 12-]

’ΑντΙ δέ τούτου κατέστη Σχολάρχης έκ πάντων προ- 
κριθείς οιά την μάθησιν και σοφίαν, έν τη κατά τδ Μετά- 
χιον σχολή (1665), τή ίδρυθείση προτροπή τοΟ Πατριβρ- 
χου Ιεροσολύμων Νεκταρίου παρά τού φιλομούσ-ου έκείνον 
άνδρδς τού έκ Καστορίας Εμμανουήλ (1663)^ ής προέ- 
στη Γερμανδς ό Λοκρδς, άνήρ λο'γιος μετά ταΰτα ανυψω
θείς είς τδν μητροπολιτικδν τής .Νύσσης θρόνον, ό πολύς 
Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος μετά μεγίστης καρποφορίας 
κβΐ ώφελείας, πλείστους μαθητάς άναδείξας διαπρέψαντβς
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1·ηΙ ·παι2ί’4  ·̂*'· ώψελίμου; τχ μέγιστα ι ψ  ήαετέρφ Ι9νει 
γινομένους, οιον τον Βησσαρί;υνα τον Μακρίίν τον έξ ’Ιωβν- 
•νίνων, Σεβαστήν τέ·ν Κυμ-.νίτην, Γεράσιμον τ^νΆκαρνίνα, 
«^ολβρχήσαντα μετά τχ^τα, Δημήτριον τ^ν Καντεμίρην 
χαΐ πλείστους άλλους. Μετά δε τοΟτον, λέγει ό σοφδς Κων- 
■στάντιος ό Πχτριάρχης, δτι διεκόπησαν ΙπΙ εικοσαετίαν 
■τά τ^ς Σ/ολί]; μαδήματα· αλλ’ ό άίδιμο; Κ. ΕυΟυβούλης 
τιροσκβλεΓ τδν Σεβαστδν Κυμινίτην άναχωρήσαντα τφ  
1089 ινα άναιεχΟή την διδασκαλίαν μετά τον Αλέξαν
δρον Μαυροκορδάτον. ΈπΙ δέ τοΐ5 Πατριάρχου Καλ>ινί- 
Λου του Άκαρνδνος σύστασης αύθις τί)ς Σ3(^ολή; (1690) 
Ιπιμελεί^ μέν αΰτοΟ, συνδρομί) δέ τοϋ άγαδοΟ γέροντος 
-ηδη Εμμανουήλ, κατά τδ έκδοδεν τδτε σιγγίλιον, έγένετο 
χοδηγ'ητής των έπισ-ημονικών μαδημάτων ό του Καρυο- 
•^υλλου και είτα τοΟ Μαυοοκορδάτου μαδητής Σεβαστός 
■έ Κυμινίτης· άλλ’ Ιπ’ δλίγον διότι προσκληδείς άνεχώρη- 
σεν ε?ς Βουκουρέστιον καδηγητής τής έκεΓσε Ακαδημίας. 
ΤοΟτον δέ Ιν τή Πατριαρχική σχολή διεδέξατο ό έξ Ακαρ
νανίας Γεράσιμο;· τούτου δέ σχολαρχοΟντος έδίδασκε τά 
Γραμματικά καΐ Εγκύκλια ό (κ Ρυοίου Αδαμάντιος, 
■7ΐά·ππος προς μητρδς Άδαμοντίου ιοΰ Κοραή· μετά δέ ε
πτά έτη παραιτηθέντος τοΟ Γερασίμου τής σχολαρχίας, 
συναπήλΟεμετ’ αϋτοϋ καέ ό Αδαμάντιος· μετά δέ τούτον 
έγένετο Σχολ.άρχης Ιάκωβος Μάνος ή Μάνας 6 Αργείος 
μετά διδασκάλου των Γραμματικών καΐ Έγχυ'κλίων Καλ- 
λ,'.νίκου τού .Νοξίου, είτα οέ 'ΙΙρακλείας μητρ'πολίτοα 
μαίνεται δέ οτι έδίδαξε τότε καΐ Ήλίας δ Μηνιατης, έπΙ 
Γαβριήλ Πατριάρχου (170-4). Διάδοχος τού Ιακώβου έ
γένετο Αντώνιος ό Βυζά·λτιος (1721)· μετ’ αυτδν άνεδέ- 
ξατο την Σχολήν ό είς Πατάβιον άπελβών πρδς άχρόασιν 
των σο^ών αύτάοελφος αυτού Χουρμούζιος, αλλά καΐ ου-
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Ίος ΙντεΟθίν ταχέω; ί τ Λ / β ^ τ ^ ι ι .  Π.3̂ έτ·:η $ ϊ  τ ίτε τ% ς  
Σχίλτ^ς ό [χαθητή; Αλεξάνδρου Μέγας
Χαρτοφύλας Σττανδονϊίί, γέρων ήδη, άτοοβιώτα; τφ  1728, 
όττι;, κατά τον Δηριήτριον Προ/.5τ:ίου, έδίοαξε καΙ προ- 
τοΰ1721· ήδη δε τδ δεύτερον φαίνεται σ/ολαρ/^ών, [χεΟ' 
ον ίσ /α λ ά ρ γ τ ^ 7 ΐ Δωρόθεο; ό Λίαβιο;, ό καί Πρωτοτύγγελ- 
λο;· έπ'. πόσον δέ /̂ ρόνον δ:ηύ9υνε τά τή ; Σ/ολή; καί ποϋ 
καί πότε άπεβίωσε καί ό σοφδ; ούτο; καθηγητή;, ούοεν 
περί τούτου γίνώσκετα·.. Τούτον δ:εδε;ατο ’,’ωάννη; ό ΛΙ- 
σδ[5;έ καί Τζανή; καλούμενο; ( '; ού Τζανίται Φαναριώ- 
ται) μαθητή; το3 Ιακώβου καί φιλόσοφο; περιπατητ-κος 
μετά διδασκάλου των Γραμματικών ’Λζαρίού Τζιγάλχ 
1·Λ Θήρα;· διέπρεψε δε σ/_ολαρ/_ών μέχρι τού 1 734, δτε 
νόσησα; άπεχώρητεν. Ά ντ’ αΰτοΟ Σχολάρχη; τότε έγ£- 
νετο Ναθαναήλ ό Κ,λονάρτ.; έκ Χίου Ιερομόναχο; με;̂ 3ο 
τοΰ 1/39 σχολαρχήσα;, οτε και Άρχιιρεύ; ' λ γ / ι ά Χ ο υ  
έγε'νετο, εΐτα δε καί 'Πρακλεία; μετά δε τούτον άνεδίξατα 
τά τή ; Σχολή; τφ  1739 ό μεγα; Εκκλησιάρχη; καί 
γραμματεύ; τού Πατριαρχείου Νικόλαο; ό Κριτία; έκ 
Προύτη;, ακροατή; Ιακώβου τοΰ Αργείου καί Αντωνίου 
τοΰ Βυζαντίου, ανήρ πολυμαθή;, περιπατητικό; μετά βχ- 
βεία; γνώσεω; των Εκκλησιαστικών διοάσκαί.ο; δέ των 
Εγκυκλίων ήν Γεώργιο; ό Βυζάντιο;. Ό άνήρ ούτο; περί 
δωδεκαετίαν σχολαρχήσα;, διά τι σκάνδαλον άναφυέν 
Έκκλησίο: έν Κατιρλύ τή ; Ευθυνία; κατά τό Ι7 ϋ 1 ά ν ε -  
χώρησεν έτελεύτητε δέ κατά μάρτιον τοΰ 1787 έτου;- 
Τούτον διεδέξατο έν έτει 1752 Άνανία; ό Άντιπάριος α 
κροατή; Δωροθέου τοΰ Λεσβίου, δεινό; περί τήν Γραμμα
τικήν, πολύφυλλον συντάξα; βιβλίον τό περί μορίων τή ; 
Ελληνική; γλώσση;, άξιόλογον Σπλάγχνον Γραμματι
κής έπιγραφόμενον, δτε και ή Σχολή έκαλεϊτο Ακαδημία-



Η

Παίέαεινί δέ διδατ/.ων 'ζχ  Γραμματικά καΐ ’Εγκύκλ^« 
μέ/ρί τίΰ 1759· δτε ά τ.ο  της Άίί.υνιόδος σ/ολ?)ς ό πολίίί: 
την σοφίαν κλε:νίς Εΰγένίος ό Βίύλγαρις τ.αρά του τότε 
Πατρ-.άρ/του Σεραφείμ άτο/.ατέστη διδάσκαλος των Φ'.λβ- 
σσφ'κών κατά τάς νεωτέρας θεωρίας καΐ των λοιπών Επι
στημών διά συγγιλιώδους γράμματος, ΕκδοΟ·ντος τώ 1760. 
ΆλλάφεΟ! μίνον Ιπΐ οέκα καί επτά μί)νας κατεϊ/εν ή 
σ/ολ·η τον Οησαυρδν τοίτον, άναγκασΟίντα νά άνα/^ωρήσ^ 
διά λίγους εύλογους, ών μνημονεύει ό σοφός ΓΙατριάρ/^ηί 
Κωνστάντιος· και ούτως ή σ^ολή στερηθεϊσα τοϋ άνορός 
εστερή'ΐη καϊ των κατ’ ε/.λεκτικήν μέθοδον Φιλοσοφικών 
καΐ ’ι^πιστημονικών μαθημάτων καθηγητής δΐ ταύτης 
εις τά Γραμματικά και Εγκύκλια έγε’νετ: Γεώργιος ό Βυ
ζάντιος, 6 και -ρότερον μετά τόν ’Λνανίαν διοάζας, χαΐ 
Κριτίου μαθητής· τούτου δέ διάοο/ος τώ 1765 υπήρξε 
Παναγιώτης ό Β'υζάντιος, και αύτος τοΰ Κριτίου ακροα
τή :, οστις τό των μοναχών σχήμα ένδυθεις καΐ ΙΙροκίπιος 
μετονομαστείς, εις τό τής άρ/ίερωσύνης ύψύΟη άςίωμζ, 
εγε’νετο μητροπολίτης Εύρίπου. Μετά τούτον Ιωακείμ ά 
Άντιπάριος, ό μετά ταΟτα εις τόν μητροπο7.ιτικόν τής Κυ- 
ζίκου Ορονον ανυψωθείς, ό Βιζύης Γεράσιμος, έκ τής Επαρ
χίας ταύτης παρά τού Πατριάρχου Σαμουήλ μετακλη- 
Οείς· μετά τούτον άνεδέςατο τά προς διδασκαλίαν τώ ν 
Γραμματικών και Εγκυκλίων, έν έτει 1770, Χρύσανθος 
ό Αίτωλός- τούτον δε άναχωρήσαντα διεδέξατο έν Ετεε 
1771 Ήλίας ί  Κύπριος, τού Κριτίου και αΰτό; άκροατής- 
κατά δό τό 1775, ή μάλ7,ον 1 777, παρά τήν Πατριαρχι
κήν Σχολήν συνέστη καί έ·.έρα τών Φ.λοσοφιχών μαθη
μάτων έν ιδιαιτέρα οικία έπΙ τού Πατριάρχου Σωφρονίοι» 
τού άπό'ίεροσσολύμων, ή ; διευθυντής υπήρξε μέχρι τοϋ 
1790 Σέργιος 6 Μακραιος, ο άκροασάμε-.ος τού Εύγενίσο-



Περί Ίοδ άνδρος ':ού·:ου "ΤίΟ ■νίαιζοαέν&υ 'τααείδυ 
?τισιή(/.η;, ό έλλόγιίΑος Κ&υρα; λέγει δ'ΐ συνεγρβψίν έλ- 
ληνίϊ'τΐ καΐ έδηιΑΟοίευσε διά τ»ΰ 'εύτιου Τρδπαιον κατά 
Κοπεονίκου, εί; ο κατεπολέαησίν αυτεΟ τδ σύστηαβ ώς 
βντίθεον, καΐ ονήρεσε τοϋί τεΰ Νεύτωνοζ Μ5{Α0ΐ>ζ τί); έπι- 
χέντρου καΐ άποκέντρου ουνάμεως, εις τρδπον οστι; ααρ- 
ηυρεΓ παχυλωτάτην άγνοιαν των στοιχείων της 4Μηχανι- 
χης* καΐ τοΟτο κατά τδ 1796 έτος έν Βιέννη, οπότε εις τά 
σχολεία της Ελλάδος ήν πρδ πολλοΟ μαθηαα κοινόν ή 
«Φυσική τοί Θεοτόκη. (Κουαα ίστορ. άν9ρ, πράξεων, Το
ίχος ΙΒ'.)

Τής δΐ Πατριαρχικής Σχολής πεαεριζόμενης είς τον 
«ιών Γραμματικών κύκλον προέστη Ήλίας ό Κύπριος 
(177-4 —1777}· δν άναχωρήσαντα διά τον ένσχήψαντα 
«ΐότε λοιμόν διεδέξατο Χροένιος ό έκ Σηλυβρίας Ιερομόνα
χος, μαθητής και αύτός τού Κριτίου, με6' ύποδιδασκάλου 
■τοΟ Βασιλείου, παρέτεινε οΙ σχολαρχών μέχρι τοΰ 1784. 
Μετά τοΟτον αυθις άνεδέςατο τήν σχολήν *Η?νίας ο Κύ- 
τιριος* μετά δό δυο έτη ύπό γήρως ποραιτήσαντο; τούτου 
■τήν Σχολαρ/_ίαν κατέστη διδάσκαλος των Γραμματικών 
χα ιτών άλλωνέ έκ Γάνου καΐ Χώρας 'ίερομόναχ^ο; Ματ- 
6αΤος· τω δέ 1790 διαλυθείσης τής Φιλοσοφικής σχολής, 
δ ταύτης προϊστάμενος Σέργιος μετέζη εις τήν Πατριαρ
χικήν ώς Σχ^ολάρχης (1790 — 1793) μετά διδασκάλου 
τών Γραμματικών τοΰ Θεοδοσίου καΐ τρίτου διδασκάλου 
■τοΰ Λημητρίου (1793— 1797). Μετά τοΰτον προέστη 
τής σχολής δ Μέγας Λογοθέτης καί μέγας γραμματεύς 
τοΰ Πατριαρχείου Φώτιος, έκ Κύπρου όρμώμενος, ακροατής 
Κριτίου καΐ Άνονίου, διδάσκων τά Γραμματικά καί ’Κγ- 
χύχλια έφ’ ικανά έτη· τώ δέ 1797—1798 ές μνημονεύον
τα ι διδάσκαλοι, δύο μέν πρώτοι (ίσως φιλόσοφος και μα-
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θηίΑβτίκ^ς) Μακάριος καΐ Μα':5αΓος, δύο δεύτεροι (Γϊως 
^ών Γραμαατ'.κών) Μακάριος καΐ Γαβριήλ, καΐ δύο τρίτοι 
(Γτως των Ιλατσόνων τάξεων) Δαίλοσκηνδς καΐ Άνανίας.

ί'Αχολου9ε“).

Συκε̂ ίίΟ τής  «Τ ρ ιχ να ία ς»  τοΰ ΣαιζΛ/φον, 
ΛΡΑΜ ΑΦ ΙΛΟΣΟΦ [Ε0:\ίΕ1Σ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΔΤΕ.

τπο  Ε ΡΝ Ε Ζ Τ Ο Χ  Ρ Ε Ν Α Ν .

Ά ν α γ ν ώ σ τ α .

Τρία τινά εΕοι τά μάλλον στουδαιο'τερα πλαατονργή- 
μοτα τοΰ .“̂ίΐίΐΐίβΒρβΗΓΐ:· ό Πρίσζερος, δούξ τοΟ Μιλάνου ά
γνωστος παρά τ.ασι τοΓς ιστοριογράφοι;· 6 Καλιβάνος, 
σκαιόν τι άνδρίκελον, μόλις έκπολιτιζόμενον, καί ό Άριέ- 
λος, πνεΟμα αιθέρων καισύμβολον τοΟ ΙδεαλογισμοΟ. Τούς 
τρεΓς τούτους ήθέλησα νά διδάξω Ινεργών ύπό τινας εν
δοιασμούς Εφαρμοστέους κατά τάς ιδέας τής συγχρόνου £- 
ποχής. Τποθέτων δτι 6 Πρόσπερος μετά την τρικυμίαν έ- 
νίκησε διά τ·?)ς μαγικής του τέχνης δλους αύτοΟ τούς Ιχ- 
6ρούς και ανέκτησε τδν Εαυτού θρόνον τού Μιλάνου, μετα- 
φέρων έκεϊ μετ’ αυτού τδν Άριέλον, τδν τοΰ άνέμου-τρά- 
κτορα τούτον, τδν αίχμαλωτόν του Καλιβάνον, αείποτε 
στασιάζοντα, τδν άρχαϊον του σύμβουλον Γόνζαλον κοί 
τον γελωτοποιόν του Τρίγκουλον. Ό 8ίι;ι1ιβ8ρβ3Γ6 καθδ 
Ιστορικός τής αίωνιότητος, ούδεμίαν χώραν, ούδένα αιώνα 
ίδιοιτέρως είκονίζει πλήν ήτήν άνθρωπίνην ιστορίαν. Κατά 
τούς μεγάλους τούτους άγώνας τού ίδεαλογισμοΰ πασα 
μέριμνα περί Εγχωρίου χροιάς καί περί ακριβούς άναπαρα-
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ϊτάσεω; ή')ών γ.χ\ έΟίαων ήΟελεν ι ΐ ^ ^ χ ι  ποίραχαιρος 
καΐ πρ^; ·:ον νο'ιχον ΐοΰτδν συνεαορφώθην. Πριν ή με μυ- 
κτυρίσ'ι  ̂ τ ι; ετ;ί άνα/_ρονιτμω, ταρα/.αλεϊται νχ μοί είτ/{ 
κατά τίνα αίώνα ύπηρξεν ό Προσ-ερο;.

Θίώρησον, φίλτατε άναγνώστα, το άνά /?Γρά; σου βι-> 
€λίον, ο·ΰ/_ΐ ώ; θεωρίαν τινά, ου/ι ώ ; πολιτικόν θέμα, άλλ' 
ώ ; άθυρμα ίοΐαλογικί]; διασκεοάσεω; ή ώ ; έπινενοηαένη/ 
φαντασίαν του '̂ οπερ συνέγραψχ ίν ’ίσ/υα πρί τινων μη
νών, πρωίαν τινά καθ’ ην αί μέν άαπελο: έκαλύπτοντο ύπ?> 
δροσού ή δέ θάλασσα ώμοίαζεν ύφασμα φωσφορίζον. Φιλο
σοφία δέ άρμόζουσα προ; τά ; ώρα; ταύτα; τη ; άναψυ/η; 
είνε ή των τεττίγων καΐ των κορυδαλών έν ο!; δεν εισχω
ρεί, ώ ; φρονώ, ή αμφιβολία, 6:ι τδ φώ; του ήλίου είνε βε- 
βαίω; γλυκύ τι πράγμα, ό βίο;, !;οχδν τι πλεονέκτημα 
και ή γί̂  των βροτών λίαν ευχάριστο; διαμονή.

π ρ Ο 2 η  π Α.

ΙΙρύσπιροζ^  (ϊοΐ·̂  ηρονομ ιονχος του Μι.Ιά>·ον  ̂ (γκ -χ ταστηη έ -  
νοζ  ίί* τι) ι'ιγ ε ιια η ία  τον.
Ά ριίΧ ος, χηομΛ  τον άγ ϊρον^  £»·<07ί μ ε ν  όρατος, &·ΙΛατί ϋ  

, αφανής (πρόσω πον  ι^ιά γννα ικο ς  νττοχρηίμτνον/ .
Κ α .Ιιΰά νοζ , άγρο ίχος χ α ΐ ύνσμορφός τ ις  όον·Ιοζ.
7’οV^α.ίσ^  ̂αρχα ίος  τ ίμ ιο ς  ονμδςν.Ιος,
’Ορ-Ιάνίος^
ΊΙρακ.Ιης.
Τ ρ ιφονΐτος,
'Ρ ονγ ιίρος^
'Ρ η ιΙ ΐδ ο ς ,
Ι ία .Ιά ίχ ι ος,
Β.’ · ίι·ίάκονας 
Βοναχόρσος

ί ΐΊ ΐς  του Μ ι.Ιάνον.

ά σ το ί τον Μ ι.Ιά ν ο ν .
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Άΐίε.Ιψ}»: Α ίγνυστΐγοι^ γ;7<· δο(\ΐΥΐκινΙ>€: ίί/ ΐί^τ-
ζααΓ// .̂
*0 Ά τκοχα .ΐιΐίγ ο · : ίο υ  Π ίον.
*0  ' Ι ίγ ον ιιενος  τώγ Μ ιγώ γ  5ΐ;ΛΓίΓθΟχ.
Τρΐγχου.Ιος γ ΐ.Ιω τοπο ιύς.
Βυxαύ^ος, ό πρρ<.·τ-/α)·ώ̂ /ίί>·ο<τ Ιου δα ίος .
ΕΙς γρ αγεΰς .
Ε ίς 1·:ζη'Λϊης.
*^μπ{ριάς, Ι τα ίρ α .
ΖιτάΛ.Ια^ γεάης^  χαραχζ'ιρος  εΰθΰίίου,
Σ ιρπ -Ι ίχυγ ., δ ιδάσκα λος  ΣχοΛΐ/ΐ..
^εοκάρδος^ σογος του Μ ι /άκου.
*Εάκί)~δος 1
ΆνχΚοΛ ϊγος ' τ ε χ κ ΐτα ι 
’/ΛΧ(κ€ι'νος ^
Γασηαρόγης^ ^^ευδΰ.■τα.I■ιίxαρο^.
Β άγκ ερ , σο'ρύς τ!}ς Γ ερ ιια ί'ία ς.

“Ανθρωποι τοϋ .Ιαον^ ψύλαχες^ αί'.ΐιχοϊ^ χτ.Ι.
Ί1 νκι^νίι^ εν  υ ίρ ε ι ι ι ί ν  ε γ  Μ ι.Ιάκω  ε> ^ιζρει δέ 

εν  3ίΐΓΐηΓ<ΙΐΧ τ7)ς Ώ α ίίας

Ι 1 Ι » Α Ξ 1 Χ  Ι 1 Ι * 1 Π Ί Ι .

Σ υρβα ίνουσα  ό.ποχ·Ιειστιχ&ς ε ίς  8'ίίΐΓίΓβΠΧ τΐ}ς Π αθίας, 
£υΘλ ό ίΐρΰαπερος^ χδρεν των σπουδώ ν κα ι το)ν π ε ιρ αρ ά τω  ν  
τοί> »ηΓί_^ίί άποχ .Ιειστικώς δ ι ’ ΐα υ τυ ί' ι ι ία ν  πΐερ/υρα ιΓ/ς οί~ 
χοδορ'ις .

ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ.
Ό  Κ α.Ιιδάνος, οίνόρι.Ιυίΐ κα ι χ α τ ιι γ~ις έζηπ.Ιω ρζνος, κ υ λ ιέ 

τ α ι  ε ν ιο ς  .Ιάκχου έ 'ί ο ίΐ'ου, έζορροΰν ΐος  ΐχ  τ ίνο ς  ^^ΰτης, -*>· 
εχ π ω ιια ζ ίσα ς  ΐ.1ΐ)σΐ(όνησε νά  χ.Ιείσι^.

Χίλ'.ϊ'. χχτάίοι:.” ’Ώ ζώον, τον τον ούτιοχνον!
Έ^Απ'.τ:ίν9ι]τ!^ ϋ ν  9ΐ'λ^ς ?'!; ·ον λίγον των ήγΐ^ιίνων Έν τού»
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τοίς ελυτρώ^ην όλοσ'^ερω; χπό αύτον τον μέ9νΦθν Στέφανον^ 
χ ι τ ΐ  τήν δελχτιχήν νί-τον ειχον τήν χνήχουττον άνοηχίχν ν» 
υπολάβω ώ; θεδν κ#1 ν» λατρεύω αυτόν τόν απατεώνα. ""ΑχΙ 
πόαος χζλώς ητο δίωργανια[Αε*νον τό πράγρι*, "να ^υδίαωμεν 2ν 
χαροίον εντο; τη ; χεβτλτίς του κυρίου ΐλΟϋ ί Δυατυχώ; οαω;» 
ό ΙΙρόαπαρος, χάρις εις τόν άη5τ| τοΰτον «λύαρον, δν έδεώρουν 
αΰντρο'ρόν ιχου, εγνώριτε τα πάντα χαΐ οέν υπελείπετο πλέον δε* 
έαέ, εί|ΐή ΐλία από τα ; τιμωρία; ταύτας, αΐτινε; με κάμνουαε 
να βρυχώμαι. Ά λλ ' βύχ ηττον χαΐ τούτο ποοήλ-δεν, ετχε δόί 
μάλιστα τήν ανοησίαν να βασισδή ε ί; τήν ΰπόαχεσιν, ήν τώ  ε -  
2ω*α, ότι τού λοιπού 6ά ήμαι βρόνίμο;. Έν τοΰτ€ΐς, τήν επαύ
ριον εγκαταλείψαντε; τήν νήσον, ήλδοαεν ε ί; τήν πεδιάδα ταΰτη» 
ήτι; ομοιάζει προ; τήν προτέραν διαμονήν μα ;, δπω; εν με’λο; 
δορχάδο; ομοιάζει προ; έν οατοΰν χατερροχανισμένον υπό δέχχ. 
σκύλων. *Εοώ, κατήντησα τωόντι ά νω τιλή ;,, διότι δέν εύρίαχο- 
μαι πλέον εί; τήν ανάγκην, να αναζητήσω πήγα; ε ι; τούς ηρό- 
ποδα; των βράχων, ουδέ να σνλλέςω διρνοχόχχου; επί τών οεν- 
δοων, ουδέ να έχρωλεύω νεοσσούς, άλλ’ δπως αναμένω εισέτΐ. 
τήν ύποσχεβίϊσαν ελευθερίαν μου.

Τήν ελευθερίαν ταύτην, έρ’ ής έχω δικαίωμα! Ένψ άλλοτε 
δίν μέ ή ώχλει χαμμία σκέψις, άπ ’ εναντίας κατά τήν πεδιάδα; 
ταύτην τής λομβαρδίας αισθάνομαι τας ιδέας μου σρόδρα ά®υ— 
πνισθείσας. Μήπως τά δίκαια τού ανθρώπου οέν εινε απόλυτα ; 
ΑιατΙ λοιπόν 6 Ποόσπεοος απαγορεύει τού νά ανήκω εις έμαυτάν; 
'Η φιλοτιμία μου έξεγείρεται. Είνε αληθές δτι μεθύω έκ τή ; ο ί- 
ναποθήκης του, άλλ’ ούχ ήττον μήπως είνε ύεύδο; οτι πρώτον 
έγκλ,ημα τών ηγεμόνων είνε ή ύποδούλωσι; τού λαού διά τών 
ευεργεσιών των ; "Οπωσδήποτε, ινα καλυφθή ή αισχύνη αύτη, 
άλλος τρόπος δέν υπάρχει, είμή δι’ αίματος. Κα'ι τέλος πάντων 
ό Πρόσπερος άπέναντί μου, κατε’στη άρπας τού θρόνου, στερήσας 
με τής νήσου μου, ής ήμην ο νόμιμος κυρίαρχης. 'Η νήσος αυτή 
μοί άνήκεν άφ’ ής στιγμή; έγκατελείρθην υπό τής μητρός μΟ'* 
Συκόρας, ήτις μετέβη πρό; άντάμωσιν όλων τών διαβόλαυν. Τήν 
διέθετον κατά τάς άνάγκαςμου, τρεφόμενος εξ αυτής μέχρι τής



«

•ή^ ιΐϋ ;, χ ι9 ’ ψ  ο άγβΊ/,ς ουτος μ.»γοί τήν έΛληϊάβ-ε |Λεϊ» τ « ί  
χαίάριΛϊΤος οιύΐοί, ένβερίου ϋπτ^ρέ-ϊου τοι>. Πρώτο; οινιτης 
κάτοικος ήαην έγώ, [^ε/ρΐί δτου 6 Πρόσπβρο; £ν<5ΐΑΐσί *»Αο> νχ  
τήν χκτοκτήϊΐ', να τήν άρττάβ· ·̂ (Μουαιχή εςοχο; καί ήοιστος χ — 
νζγγέλλ ίΐ τήν ττροαέγγιαιν τοϋ Άοιέλοίν). Πάντοτε ή αιώνια το» 
ριαντολινιροία. Κτήνος βρω[χερον, λωτιοδήτα, ζώον άκοτρόπαίον. 
Ά χ  ! Έαν ήδονάαην να σέ χαταχερ^χατΐαω 2ι« τών χε'·ρ«¥ {χον. 
(Ό Καλιβάνος διατελεΐ ερ[*αιον ΐαχυρας σκααυιωδιχή; χινήοεως). 
Έαυ/ία, προ; θ ίοΰ, ήαοχία ! Ά π ίλλαξόν ριε τή ; [ίανιώοοι/ς 
μοοϊΐχή; αοο, ήτι; {χοι προξενεί νακτίααιν, Ζί^τει άλλαχοίί γα— 
λα ;, α ; νά θωπεΰ:^; άναξέων.

'Ο Ά ξιΐί.Ιος  ΰραζόί·. —  θρκ.Ι.Ιισρο<: /μΗω(: ί\τ{Τ£ί»·<γ<ί*·ον- 
Δ'.ατΙ γίλε χαταγαναχτεϊς ; Φρονεί; άλλην ώραιοτέραν δια— 
χ̂ονήν ταύτη; ; *Ι1 οΐναποβήχη είνε εις τήν δ'.άθεαίν σου, σ^ δέ. 

ννωοίζει; τον δρό̂ χον. 'βλεύίερο; δέν θα ήσο δυατυχεστερο; ;
Κ α,Ιιύάγοζ. Μάλιστα, άλλ’ ουχ ήττον είιχΐ τό βντικεί|χ·'*ο» 

τή ; ξχαεταλλεύσεω; άλλου. Αγνοεί; οέ άνδητε ύπηρέτβ, δτι τ »  
νά εΐνέ τ ι ;  εύτίχέ; δρνανον έχριεταλλεύσεω; τοΰ άλλου, εινέ τε 
αφόρηταν ; Δεν εχει; λοιπόν ελα'/ίστην χαν β '.λοτψ ίαν; Εο; 
θνητό; δέν δικαιούται να έξευτελ.ίζτ, τον δ̂ χοιόν του. Άλ·/ω; ή 
ίεπανάττασι; χατα τήν περίπτω ιιν ταυτην εινε το αγιώτερβ» 
καθήκον.

Ά ρ ιΐ.Ι ν ς . Λησρ;0Υεΐ; δτι δτει/.ει; τήν άνά.ττυξιν καί τήν υ -  
παρξίν σου ε ΐ; τόν Πρόσπεοον ;

ίκα.ΙίϋάΥ(/ς. ”Ε' Ι̂·.; δίκαιον! Η'ήν, ή νήτο; ίτ;* ή ; ύπήρξχ 
προ αυτού καθά περιελθούσα ε ΐ; έαε διά τής ιχητοό; ;χου Συχό- 
ρα; ριοί ανήκει αύτοδιχαΐ»;. Δι’ Ιριού ό ΠρόϊΓ.ερο; εγνώρισε τα ; 
καλλιεργησίμου; γαίας, τα ; πήγα; κα· τα χιρκορόρι δένδρα. 
Καί δ;χω; δέν με άντήμε'ψεν εΐμή διά τή ; οουλεία;.

Ά ηίίΛ ο"· Συ υποστηρίζει; μέν πάντοτε δ :ι ή νήσο; σοΙ ανή
κει, άλλα καθ’ ό ι τοόπον ή εοη-χο; ανήκει ε ί; τον; αινάνοουςκα^ 
ή Αογμη ε ι; τα ; τίγρεις. Ούοεν ήςευοε; να δίΟμάσ^ΐ' μάλιστα 
δέ ήγνόει; ναι αυτήν τήν ΰπαρς.ν τή ; λογική;. *Π άναρθρο; γ λ ώ τ -  
σά σου κατ’ ούδεν διέρερε πρτ; τόν μυκηθμόν δννατ^εχούτη; κα—
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■ρήλου, ενφ ίν  τψ λιϋρνγγΐ σου τ:ν;γό|ΐενοι (,ί ϊ9όγγοι ώριοίαί^ον^· 
Ι^ιαταίαν ηιν* τιρβσΐίάδειαν νικτ'.άίεω ;· 'Ο Πρόϊπερος » ’ ε- 
δίίβζε την θείχν γλώσσαν των Άριων, οι’ ϊ;; «-έκτησβί 2οσιν 
ϊ ΐν α  λ.βγιχήί, συρι»υοΰ; προ; τκύττ,ν. Χάρ'.; Ε̂ ς ο6 ).ΕΧΤ'.χον χ»1 
τον οι9όν λόγον, οί *σχ·/||Λά·:;σΐ&ί χαραχτηρες σον ελαβον βαδ- 
λ̂ηοδν άρριονίαν ΐΐνα  χχΐ ο5 πελαχ'ώοεις δάχτνλο: σου άπε^ω- 

ρί»9»;σαν άλλήλ.ων. Άπό ουσώοου; ίχδύο; εμορϊώδης λογικώ;, 
όμιλών ήδη ώ ; τεχνον σχεδόν ιώ ν  Άριων.

Κα.Ιι6άνο<:. ’Ώ ! σ;ώπησον σε παραχα/ώ. Ή δ'.άλεχτος, μη- 
ίβρ ινήν εσχεν επ’ εμού σημασίαν. Μήπως ό Πρόσπερο; αγνοεί 
δτι παραλαβών τβύίην παρ' αυτόν, δεν χρησιμοποιώ εΐμή ε ΐ ;  τδ 
χοταράσδαι αυτόν ; 'Έχαστος δι’ εαυτόν ό δέ ανόητος Πρόσπε- 
^ος επλαναϊο, όπόταν, κ»δ’ α λέγεις μ’ έδίδαςε πάντα ταΰτα. 
Ί ίγώ  έν τούτοι; εάν ήμην εις την βέσιν αύτοΰ, ούδεν ήδελον ι.ρά- 
ξβι, «αδόσον μάλιστα εις τούτο δεν ήτο ΰπέχιεω ; άτοϋ αύοεν ή- 
ζιωσα παρ' αύτοΰ.

Ά ριέ.Ιος. ’Ό .τι μέ λ.έγεις είνε τή άληδεία ωρικτόν. Διότι έν 
•τοιβύτη περιπτώσει, ό ύπερέχων δέον να μή συντρέχη είς τή/ 
άνύψωσιν των άλλ.ων.

ΚαΜ6ά)·ο<:. Έάν ήμην εςουσία, ήδιλον απέχει τουλάχιστον. 
* Δ χ ! 'Οπόταν παραδείγματος χάριν 'ραντασδή τις οι’ έχεΐνον ό/ 
άνυ'^ούσιν, δτι ούχΙ οι' εαυτόν μόνον εννοεί να υπάρχη ! . . .Τούδ’ 
οπερ είνε αγνωμοσύνη. Πάσαι αί προσπάδειαι πρός άνάδειςιν 
τρίτου, στρέ'ρονται εναντίον τού δημιουργού αυτών, έν τίρ μέτρω 
τη ; δυνάμεως έχάστου. Ό  χροχόδειλος ίϊ·/ ·ρέριι βεβαίως τέ 0- 
περμέγεδο; στόμα του, "να μή ΰ-ηρετήται παρά τούτου. Ά 'ριΰ 
δε τό καταοάσδαι είνε ή έμή ιιύσις αοί είνε αδύνατον το μή υ- 
βρίζειν. Διδάσκοντες μοι τδ όμιλείν, μοι έςώπλισχν εις τούτο 
χαδόσον δια τής γλώσσης τών Άριων, ούδεν άλλο Ιςέμαδα πλ.ήν 
τής βισχοολνΟ-.'ίας χαΐ τή ; βλαστήμιας. 'Γποχύπτω λοιπόν εις 
έσχυράν τινα έπίδρασιν, χαδ’ ήν αδύνατον ν ι  παύσω τοΰ χατα- 
_ράσδαΐ.

Σΰ ήδέλησα; να εχβιάση; τήν Μιράνδαν. 
ί . α . ΐ ι6ά ) 0'.. Εις τρόπον ώστε ήδέλομεν 'ενοιχίσει τήν νήσον.
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ύ  άνθρω-οι άλλτ,λίκτίρώ'^ται. 'Δ λλω ; τ ί ό -ατήρ ΐη ;  μ5ΐ ώ- 
φείλεν »ντιυ:'.σ'):βν τιν* ο:ότι τφ  Ιχ,οτίίον τ* ξ ίλά του, τφ ήνα- 
ϊττον τό ·πΰρ, τώ ερερον το υοωρ χβΐ τέλος ανβυ ε|#οΰ 6α ήγνόεϊ 
και ηεοιάοχς χαΐ οένορα.

’Αγΐί.1·.ς. Ον/Ι [Λονον υε αχαχοαλίζε·.; άλλα χαΐ |χέ ταρορ- 
■γίζΐ'.ς υπίρριέτρως, Δεν &ύνα|Λαι οέ να αέ αποχρούσω διότι έρ
ανον έρ,όν δεν είνε το άναιρεΐν. Ουχ ηττον υπηρετώ την ιδέαν 
|ΐετα ·ηάαης εύχαριστήσεως. Μετά την καταστροφήν τοϋ πλοίου 
χατατήν θελχτιχήν νήσον, ό χύρίός ρου ρ ’ ΰπεσχέβη την 'ελευ- 
(Ιερίαν. «Έπάνελ6ε ε ΐ; τά στοιχεία, με είπε, χαΐ εσο έλεύβερος 
χβ'ρων.Β Έχτοτε από ημέρας εις ημέραν επίστευον δτι ή6ε)ε 

α έ  άπελευ6ερω7εΐ, άποκαλών με μικρόν πτηνόν του, και κομψόν 
Άριέλον του* εγώ δέ ονο’ αυτήν τήν ύπόσχεσίν του τώ υπενδυ- 
μίζω. Δ-.ότι κάμνε’. εδώ τόσου ώραϊχ πράγματα ! . · ·

Κα.1ι6άηκ>  “Α ! "Οσον ά*ορά παραδείγματος χάρ’-ν τούτο, 
ουδόλως μ’ ευοια'ρέρει.

*Α(,ιΐ.Ιος. Άληδώς, πράγματα, πολύ ανώτερα εκείνων τά 
οποία εξετέλει εις την νήσον.

ΚαΛιβάνοη* Βεβαίως 6ά ήτό τι θελξικάρδιον! Δί σπασμωδι- 
χαι χινήσειε, αί φρικώδεις εξελκύσεις, οί οί ακανθόχοιρο**
επ ί τών ποδών, οί πρίωνες, αί λύμαι, οί οβελίσκοι, αί διλαβίδες, 
αίτινες τανυόμεναι έπροζένουν στρεβλώσεις χαΐ τέλος πάντων 
μ α διηνεκής γέιννα . Επομένως δεν εννοείς, ’Δριέλε, δτι ων 
πειθήνιου δργανον προζινεΤς σεαυτώ αίσχος καί μάλιστα υπομέ* 
νων την θέσιν σου ώς έχ πιποωμένου. ^0 Πρόσπερος έβασίλίο- 
*ευ εφ’ ημών διά ψευδών εικόνων μάς οπεπλάνα, καί τοι ουοεν 
έςευτελιστιχώτεοον τού πλανάσθαι. Οί μικροδαίμονες εκείνοι ρί- 
πτοντε'ς αε εντός τών χαραδρών, οί μικροπίθηχες, οίτινες μέ έν- 
άρχονον μορ'ΰάζοντες, αί λ.υσσώδεις γαλαΐ δάκνουσαι τας κνή. 
μας μου, ήτό τι :ρριχώδε; και τοι μή αληθές. "Α I «χ?ίί«5 ®'*'- 
δέποτε θέλω σοι συγχωρήσει τήν ύβριν ταύτην. 'Οπόταν ό λαός 
Ιννοήση δ ;ι αί άνώτεραι τάςεις άγονταν υπό δεισιδαιμονιών, θέ- 
λ.ενς παρατηρήσει όποιον ενδιαίτημα θέλει προετοιμάσει εις τους 
βρχαίους κυρίους του, Ό  "Άδης του ουτος, δι’ ου μάς εξε^όβιζον.
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ούοέιςοτε 'ΐιπί,ι;»·^ Τ ι ίέ  τέι^τα α·:;να έ2τ,υίνούν;·θϋν 3· νΟτ,τιΙχ·. 
τοΰ Προ<Γ-5οον Τ̂Λ·/ (ίϊ^τατ'.ιόίη, καί το·. [» ϊ; * ϊί*7 'ζουτιν  ό>τ£Ϊ 
ήσαν Γ.ραγ|Αατ;κά. ΙΙ/άνη ! "Οϊον ουπω Οέ)ε·.ί ίίε ; ϊαν θ ι έπ ι- 
βά/.ητοι πλέον.
Γ” 'ν/ .̂(έ7ί.·;. ϊ ν  'νττηρίτεΐ; ΐίέν άολα διά τοΰ ρόοου, έν<λ «γο»
έ ; άνάπν,;. ΙΙκν δε ο,τ·. *ί:«ίτ*^ είν* τδτον ενχίριρτον, «Τ>ττε 
θεωρώ ΐ;α*ντέν εϋτκ'/·/; πρ&ί^ριοιιοιούχενον εί; τί;ν έ<τέλεαίν τοι/·. 
Τρέψω ριάλίττϊ δ'.’ αυτδν νπερίολ’.χήν Λατρείαν, δ:ίτ·. έργάΓετα'. 
διά τόν Θεδν «αίτοΓ οΗ ε·νε τοιοδτο;. [ίρεαοεύε·. 9τ; ό θ ε έ ; 
είνε ό λόγο;, έποαένω; ότι δγείλε: " ί; να έργά:/,τιι. ίνα ό Θεό.. 
δ/,λονότε ό λόγο;, διο'.χ·̂  έπ· αΐ/λον καί ;»5/./.ον ·:υ_ί άνίρωιτό.- 
τ/;τα. ’Εκ^τ,τεΐ £έ τα ριέτα δι’ ων νά ζη/ίο'ίϊ, ό /.όγο; «α>. χ·̂ - 
ριαρχήσε, άποτε) εααατ'.κό.;.

Κ α .ίιί’η 'α α .  Μωρολογία·.! 'Ο Γεταβό;, ίεό; τ?,; Άτ,τρό; ;λο̂  
ητο ανώτερο; το·ν άρώριου τούτον δέον, ττερ·. ου άδ'.ακόΐΐω; ροί 
όαιλεί;, δ-.ότι κατιδείκνυε τά,ν ΐτχνν τον δ·.' ορίνΑροψανών ττραγ - 
αάτων. Το άντρον του εκάστ/,ν τ:ρ<.)ία/ έ:ίΛΑ,ρο>το χεψα/.(Γ>ν βρ- 
τ ίω ; κίκίια[Αένων κοΐ τ5τρυ|Α[αένων διά ραχαίρα; ' Ί νώ  ό Ηεό; 
τών χριστ:ανών δέν είνε γ; 6εό; τών αδυνάτων κ*· το;ν γννα·.κών.. 
Βίλουα-.ν δδει οό ανίσχυροι πώ; 5ά τοΰ; |Αετϊ7 ί·-ρ'·»')ώ. Καί ν ί 
γυνκτχε; ! ή ί ! Χνρίαι μου, ό Σεταδό.; ριέ πόλεχυν άνά χείρ*;. 
ήν 5εό; ψϊλάρεσχο;. “Α I άχρείε Πρόαπερε, ^ / ε ι; ·δει έάν αο* 
έϊτιτρέπηται νά χαταδίί,ΑίνΑς ουτω τιραριωτιχώ; τά τέκνα ττ,;
γή ;.

'//γ·<έ./ι-. Χλίρε ! .\1·τα;ν σου χα'. έ;αθ·ν, ονοευία σνναλλβνή 
ίοεών εΐνε δυνατ/; Μένε λοιπόν εκεί, ώ ; ψάλαΐνα έςωκείλαα*, ώ ; 
δελ-ρΐν έατερ·/5«ένο; πνοϊ^;. Τό κατ’ έμέ, έπ(7τρέρω εί; τού; α 
νέμου;, όιτω; ά^αμείνω τά ; διαταγά; τού πνεΰματο;, παρ’ ου- 
μοί έχορννν,ίτ. ή τΐυν, τοϋ έκτελείν τά ; (ΐε/ηαε·.; βύτο·ϋ. ('Ο 
ρ,έ/.ο;. άϊίπτατα·-, ύποτον^ορίζων έναραονίου; τι·.·/,· ατροψά;).

Κ α .ί. *ί.' I χοΛασ:; ! Τά δττά μου τρίζουτν τά νεϋρά μοΆ 
ε;ιγείροντα;· οι μυώ/έ; μου έ;ει/χϋ79(·^ταν ό)"εΙ '^ορδ»; βαρΚί- 
του διά τών ρ'ν9μΐϊτ/ρων κλειδών αί ίνέ; μου τί·/υ79εΐϊ*ι υπό 
χών μιχρώ» μοχ'/ών είν$ κίνδυνο; να αυντριβώτ·.· έ/<·) τδ ν ό ν »
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υ π9ρα τί,ν Θεληβιν τον ν» βαδςίω. 
ς τ·.ς |Λά-7τ;ς σνα«λι;ο<)ί τάς β ϊϊάνονς. 

Χχρ'.ν, αΰ9έντ« Π:όιι;5ρΕ ! βέλω νν.ϊ-,οϊτήσει.

ΣΚ ΙΙλΊΙ Δ Γ ,νΤ ϋΡ Λ .

Ό  υ . ’<:ο.ΊΓρι·<:·, <’ ' . ΐ ρ ι υ ι κ ,  ί η α  ί ϊ ς  ψί.ΙαΕ~
Έντό; το^ δ[Λ;ΛΚ-:ί(,υ τοϋ ΙΙροσίΐέρον τινριυνο·.. . . . χοο1' «̂'. 

κερατοε’.οε’',-5 ί(>'/ν.% νικών σκευκτιών έ,τΐίίλέοντ» έντο; λον- 
τρών έκκστον τών ότ:οΕων άκούετη Ιλοι-ρρός

τρ ιννό ί.
Π ρ ά ;- . Τφ όντι Άρ·.έ}.ί, άγατιί; να »έρη5α·. τ:ι<τ-.ώ; τ;ρ(5ς 

(Α5. Εΐκ&σάκ·.ς το· ειπον ότι «θέλει; άιτελευ0ίρ<ο9η Άριέλε» καΐ 
ριόλα τβντα α ί  κρατώ -ά/τοτε τ.αρ έ̂ αοί.

' ϋ  Ά ρ ,υ ο ς  όρατό<.. 'Όπο); άναπάτε αύΟένχα. Εις τ ί |Λ'ώ- 
ιρελεόή έλευΟερία. Έα/ ο.· αότής όέν ,.ο· έΓ.ιτρέττν-,ται να άφ«- 
νίζω;Αϊ·. £.τό; τίιν στοι·/_·ίων έζ ών |Λε εςηγάγητε. Άρκβι οτι 
ττρός'Ονί; όρείλο τ>,ν 0Γ:αρ;ίννο.. Ά^ατιών αας άγαπώ ΧΐΙ 
τ;5ν ό,τ·. ηροέρχίται ηαρ' 0;Αών.

; 'έ ;  ;/ίΖ77'"'. .τ'·"7'«Γωϊ· /·.■£« ιά  ιί&χ#/'α .τ/.Γ. ί̂Γίί ΟΊ '̂-
^ιω'να»· ΓίΑίΐ </ί';Λ·ί_̂ ·ί<̂ -έ<·ί/-·,

||;·(,-· :. ΚχΙ έγώ αύτό;, ηγα-ζ,τέ (λο·., άγνοώ πί·/ό,τι εκτελώ- 
ά/.λ’ είνε 'μΖΐ'Λ' ότι είν ΐ οργανον {*ια; δε/./,τεω; ερευνωτη;. 
Ί1 ρνϊ'.ς άγνεεΕ Ιαντ/,ν. Σύ τιαραόείννατο; χάτιν, [χικρόν κνα- 
»ο-3ν τττ/,νόν. τ,τΗνεαι. τεαντό. ν.ριν ά, σε ανλλέςω έκ του Γ.αγχο- 
βνίον ΐΑίγνιτο; :Όα ήτο χανένον, προτζαλών, σνγκεντρόνων 
καΐ αννττ.ίζων έντό; όιαγανον; τινρήνο;, Γ.ροηγον|ΐένω; διακε- 
-/ννένον; ΐό  α;/ αλα; Εόρίικεται τν τϊ, Οαλ»ίΤ(,' ά/.λ* ή^εϊς 
έ»άγο;Αεν το·:τΊ ίκε·3εν. 'Ο όε ί ί̂ο; έν τώ αέρι, τ.λήν, τα φύλλα 
τώ> όένόρων λ-εύρονα·. νλ τό. έλκναωαι. ΜγΑτΟώνεν αντά. Έ  
ίττιατ/,νη έ;ν,ρτν)ται ά^έ τκ'; αν>9εαεω; καΐ άιτό τ ϊ;; άναλύσεω;· 
Ιν.ν.Λ '.’ 2,«ερ έπ-5'.ώκω είνε τό να χαταττώ κύριος τών ττνευ- 
ριάτι.>ν τη; φύτΞως, χι·. να οίζω αύτοϊ; δΐϊχίκτ'.νένν,ν *τθ{Λ·.χί- 
τ·/τ«.
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Ο  ’-ίΙρα .Ιος . Τ* “ 'η ίμ τ . ιχ  εν τοίϊντι^ ” £^ίιπΐώ3εί^ εΤνε 
δυνάμεις ά^ανεΓς έντο; τής ιρύϊεως, οντα, τ ι  όποΓι δεν ούνατ«ί 
ϊ ίς  να δΐίδ^ εν χχ9*ρ5 χαταϊτΐαες έ ϊν  δεν άποβ-πααίώϊ; δια 
τ^; επιστή;αί;ς.

Ό  Πρόσ.·τ(ρος. Άνΐ|ΐφΐ€όλω;. "Οπερ Θέλει αέν πραγρατο- 
ποιηΘη άλλ’ ούχΙ αχάιχη. Αντο δέ το3·:ο σννάδϊλαοί ρο'χ τ ίν ίς  
α έ ρ ι ο ν  άποχιλοναιν. 'Έχχοτον των δοχείων «  βλέπεις είνε 
οεσριωτήριον ένδς άερίον. Επίσης τδ ρ'.χρόν χάλυριεα των δο
χείων τούτων είνε εν δεσαωτήριον δια ταϋτα ποοσπαΘοϋντα οίο- 
νεί νδι άνέλβωσι, τονϊΟ οπιρ χαί τοι προέρχεται έχ τού &δατος 
ημέραν τινα έν τούτοις θέλει άναδώσει »ώς. Τό δέ ετεοον είνε 
ονϊία  ζωί); χα'. πνρός.

Αρμονία προερχόμενη εχ τών δονήσεων των χεοίων.
*^ίρ. " ίϋ  ήχοι θείοι, σνγγενεΓς τών ίδιχών μον! Αληθώς ε ί

νε εντύχημχ ύπηοετών τις είς τοσοΰτον ύψηλας δημιουργίας ] 
Δεν υπάρχει άμ'ρνβολία οτι εύρίσκεσαι είς συνά'^ειαν μετά τίνος 
δν θεδν σου θεωρεί; ώς σύ παο* εμού θεωοεΐσα:.

*0 Πρόσ.ιαρος. ΟύχΙ Άρ'.έλε. Ό  αιώνιος θεδς ουδέποτε απο
καλύπτεται κατά πρόσωπον, ούδέ δειχνύεται ύπδ ύλιχάς ε'ρανί- 
σεις. Ουτβς είνε τδ πνεύμα τού πνευματικού ανθρώπου, ή αρετή 
τού ενάρετου, ή άγαβότη; τής άδράς ψυχής, ό παγκόσμιος τέλος 
αγών τής υπάρςεως έπι μάλλον καΐ μάλλον.

Αληθής ορισμέ; του είνε ή άγάπη. Χάρις είς εκείνον ςυΰέν 
είνε άγονον, διδτι πάν ο,τι ήν έπιδεχτιχδν πραγματιχοποιήσεως 
τςάγεται εκ τών κδλπων έκαστου κόσμου. Τούτο δε θέλ*ι 
πραγματοποιηθή όλοσχερώς, όπόταν ή επιστήμη περιβληθείσα 
:ό μοναρχικόν στέμμα βασιλεύση άχαταγω^ίστως. Τότε άπο« 
<ατασταθήσεται εν τίρ χόσμω ή άπολεσθείσα λαμπρότη; τού 
Λόγου. "Ω Ι όποιον έςοχον πρόγραμμα διά τους τότε ηγεμόνας.

Εις Γ0 Πύαζίμ σ.τεέβίίΓ ρ^^όα
χα ϊ ε ίς  τόκ  Λ ίΰαίΌΥ ^ ο τ ιύ ε ιγ  χ ί^ ρονς.

Ε ΐσ ίρ χ ε τα ι ε ίς  ^ύ.Ιαζ,
Φ ύ.ίαζ. 'ΰ  'Γμίτε'ρα 'Γψηλότη; μύοε; άγαμ'ριάόλως δτι τοι



“ άνϊα ή7θί|ζάϊΟητ*ν ε ί; τδ παλάτ’.ον ί ί ΰ  Μ-.λάνου ο-λ  ίη ν  έοο- 
τήν της έΒτεαας. 'Ο ηλ·.ος δνε'.· ^ιϊς άνϊνχχ'.οϋϊ; οε Τ ίϊϊςώ^κι 
613! νχ ^Αίτχβώαίν εντεδ^ίν εις τδ Μιλάνον.

Ό  Άριέλος ή β « ίτ9 η , δ Πρό»;:ερος έςδρχετιι.
(ίκολονδεΐ).

ΜΑΝΟΓΗΛ ΝΌΤΑΡΗΣ.
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Ο Ι ϋ Ο Γ Ι λ Λ Ι Ο Ι .^ ϋ .Υ  .^ Λ 'Α Α Κ Κ Τ - Υ .

Η  Χ Γ Ζ Γ Γ Ο Σ .

*Ιί Χϊλή σύζυγος είνε ή,βχσίλ'.σσχ τού οί'χοιι της, ή χχχτ, εΤνσ 
ή λυ;χη χύτου. 'Η <αλή σύζυγος 6ΐν$ διά τον ά^ορχ χύτης σο’̂ ίχ, 
ισχύς, ανορια χχΐ ύτ:θ|Αθνή· ή χχχή, σύγχυσις, βάρος, χδυνχ- 
}ΐια XX*. απελπισία, 'ϋ  γ'υνή, τα άρμόζοντχ αύτ^ προτερή[λα?χ, 
τήν υπομονήν χχι γλυχύτητα, επιτηδείως χχρπουμίνη, ούνατχι 
εν τ-7| δεινότερα περιστάσει να ®έρη ελπίδας κχΐ στηρ(ξγ| ετι χύ- 
τ»ς δειχνύουσα στχ9ϊρδτητα, άπο-ρασιν χχΐ οικονομίαν. Τις 2ύ- 
νχται ν’ άνχπτερώση επιτυχέστιρον τήν ελπίδα ή ταχύτερου ν ι  
κχταοάλ^Ρ τήν ψυχήν Τ/ ή γν ν ι] ; 'Ο άνήρ εΓνε ισχυρός άλλ ' 
ή χαροίχ αύτοΰ δεν εινε αδαμαντίνη. Οί βιωτικοΐ αγώνες άπα ι- 
τοΰσιν ή9ιχήν ΐσχύν. Τήν ίσχύν τούτην μόνοι οί οίχεΐοί του δύ- 
ν ιν τ α ι ν1 τω πχράσχωσι, μόνον κατ' οιχον δύνχτχι να παρα- 
σκευχσ9ή διά τον επιούσιου αγώνα· άλλα τότε μόνον όταν ό οΐ-̂  
χό; του ήνε τόπος ησυχίας, άναπαύσεως, γαλήνης, δτον δεν 
«νρισχη εις αυτόν δυστροπίαν, δυσαρέσκειας, παράπονα χχί α
παιτήσεις· άλοίμονον ! τής τελευταίας ταύτης περιπτώσεως διε- 
πουσης τον οιχον πασα ελπίς εξα'ρανίζεται, ό άνήρ έκνευρβΰιαι. 
καν η ισχύς τού οικου εκείνου άπώλετο.

"Εγγαμοι χυρίαι, έσν ό σύζυγος ελ.9ών τήν εσπέραν φχνή. ο
λίγον τεταραγμένος τότε μή τον έρωτήσητε άνησύχως· Τί ε -  
γτεις ματιά μου ; » μή τον βασανίσητε διά επανειλημμένων 
ερωτήσεων. Εις τίνα άλλον παρά εις ·ύμϊς Θέλει έχμυστηρευΘή ; 
* λ λ ’ εχετε υπομονήν, διότι αί πρόωροι και άτοπο; έχεϊναι έρω-
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ΐήσβίζ χνϊΐ να »έρωϊΐ "/·|ν πο9η·:ήν Εχυιυστηρευσιν, ?,τις ίν  χα·.- 
ρψ τψ ί ίο Ί ' ΐ  ή9ίλ$ γ ίν ϊΐ ϊνα ελαορωθ^ ή χαρδία τού πάσχονιες, 
ΐούναντίον Θέ/.ουσι τόν δνααρεστ/,τει και τον χαταατήσει σιωτ:/·,- 
λον και δύατρΟΓ.ον.

Σ^νήΟω; τδ γνναικεΐον 'ρύλον καταβάλλει πάααν ττροβτ.ά- 
9ε;βν ποδ; χαλλω-ιβ·;αδν ριδνον δταν καταγίνεται εΐ.; άττόκΤΓ,αιν 
σνζδγου· — άροΰ άποχτήιω ανδρα, λέγουσιν αι γυναίκες, τις η 
ανάγκη καλλωτιΐίριοΰ, ;ιήπως 6α ΟπανδρευΟώ χαΐ άλλον ; "Ο/γ. 
βεβαίως* βλλ’ άβοϋ ητο τοβοϋτον αναγκαίο; ό στολ·.σ!Αος ο -ω ; 
έλχύαητε ενδ; εραττοΰ την αγάπην, πόσον ε·.ν$ άναγκαιοτεροί 
όπως διατηρήαητε άκμαϊον ένδς σι«ζύγου τον έρωτα ; Εχεινο» 
8 « ίρ  ώριίλατε ε ί; τον ΰποσχεδέντα νά νυατενδή υμάς, πόσον 
πεοισσότίοον τδ ότείλετε προς εκείνον, οστι; τιμιως και π ιστω ; 
οιετήρησε την υπόσχεσίν του κσ.Ι κνέλαβε να καταστήση υμάς 
ευδαίμονα καΐ ε)ζν/9,·, τότε άληδώς επέστη ή χχτάλληλος περι- 
στασις, όπως δείςητε άνωτίραν βιλοκαλίαν περί την διευδέτησιν 
της ένδυΐΛασίας καί την ολην υμών κόσμησιν. Έαν ΰπολα\9ά- 
νοιίϊ* κατορδώσητε τούτο τόσον τδ καλ,λίτιρον. Όλίγο. εινε ε
κείνοι οί σύζυγοι, οδς δεν στενοχωρεΐ ή τών κυριών πολύωρος 
δίαχόσμησις,— χαΐ ουχι αδίκως* πόσον ή μεγίστη εκείνη τοΰ 
χρόνου σπατάλη άντιστρατεύεται πρδς τδ ενεργητικόν καΐ » ε ι-  
δωλ,δν τοΰ άνορδς πνεύμα ! Σύζυγοι τινες άνεκάλυΛαν 9αυμα- 
σίως πως τίνι τρόπφ να έςαλεί'^ωσι την δυσκολίαν ταύτην κα  ̂
*νχήί εργον 9α ητο έαν πασαι άνεχάλυπτον τδ άςιόλογον τούτο 
μυστικόν, τδ όποιον 9εωρούμεν λίαν εύκατόρΟωτον.

*0 ήλιος τής οικίας είνε ή σύζυγος— δταν ήνι ζωηρά και 
εύδυμος τά πάντα γελώσι τριγύρω της, τα μιχρά ώ ; πλανήται 
την εύδυμΙχν Της άνταναχλώσι και όλος ό οικος πλπρούταί '/α- 
ράς. "Οταν όμως δυστροπήση* τότε, καΐ ή ενδυμασία της είνε 
ατημέλητος, και τά μιχρά χλαίουσι, χαΐ ό σύζυγο; δυσΟυμεΐ, 
και τδ ιρβγητδν άπετυχε, και τδ τηγανητόν έκάη, καΐ τδ κοχι- 
νιστδν εινε ωμόν, και τδ αύγολέμΟνον έκόπη* διότι, καΐ υπηρέται 
άν ΰπάο'^ωσιν αντανακλάται επ’ αυτών ή δυσθυμία τής οίχοδι- 
σποίνης, παραλύουσα τάς δυνάμεις καΐ την τέχνην των. Πόσαι



ί)5

χυρίϊΐ π ιραιϊονοϋ.τϊΐ οτι είνε άεί-νιτον νίι εϋ;ω : 
χατα τήν 1-·Λι>·̂ ί̂ ·' ·:ων -ρΟο-ί'.ΰτα·. άλ/.α.ί, τ ί̂ρ’ α*ς επΙ τιο>./.« 
ίτη  ριένοεϊΐν κ^τα·.· τ.ολν καλ/,ίτζρον 9* ήτο κ/ εσπεΰ^κζον αι 
•ϊΓοώταί τέν χαρϊχτχ,ρίΐ των τελενταίων.

Νολ/.»χ'.; ήκού?αν.εν συζύγων τ:Λρ7.“0^ουαζνων ντ; ή ευΟυΐΑΐα 
εκείνη ρεόνον έτ-Ι τοΰ συζύγου των 2εν άντηναχ'/.άτο· -όσον ε- 
σπευοον ! ίσω; τήν στ'.γυήν εκείνην λυ-ηρά τις σκέ’Ι'.ς τον εό*- 
σσν.ζε· τούτο ?.ς υε-ριάστ, αόνον τή/ εύτΙυ;Αίαν, κ ; την κατα- 
στήσ-9 ήρεριωτέραν καΐ τ»χεω ; τα νί=η τού άνορός 9-:/.ουσ; οια- 
σχε£βσ9ή καί (ϋλ ίΐ Λάρ,ψε: τό έαρ ε-ς τόν οίκον εκείνον καί 
5εΛ6ί έ·ασϊαλί59ή ο '̂ δυνατή ί:?ίν6'.ος εύτυχί*.

*Π Ι·ρη;α5?ίς ηολλάκ'.ς νίνετα; άροραή συζυγική; }αΐ;αψ·.αθ·.- 
ς,ί*;· — ρ.ό/.!ς έρ'/εται ό κύριος καί άυε'σως /.αυ.βανε; τας 
Εΐηωβρίοας καί κάΊηται και άνανινώσκει, αναγινώτκει ^ϊ/ριτη·. 
Μίας τοο ύ^νου· ττότι να τω είπης τί χρειάζεται ; ττοτε νά τω 
όΐΛίλήσω ττερί των τέκνων, κερί τού οίκου ήυών ; "Α ’ σκε^βητε 

εί.ε άνανκαία έκείνη ή έ^ημ^ρίς, ητις ιί-ε  ό αοχλό; τού 
τιολιτισυ,ού ναι τής ττροόόου, ήτις τόσους κακούς καί κακάς 
συζύγους άηεκάλυύε καταστάσα ούτω τιοόςε-ος τόσου καλού ! 
■Ο·κονο;αήσατε ο;αω; τήν όιιόίεσιν ώς έςής* οτκν εκίτι τό φύλλον 
■χή τό οό)σητε εΐ; τά τιαιοία να τό σχ ίσωσιν άλλα λάζετε το, 
οιέλίετε ταχέως τά τηλιγρα-ρήυατα. ε-.-.ι9εωρησατε τά έσωτερικά 
ααί τα 0ιά--ορα, άναγ.ώσατε τέλος ;αετά τιροσο'χή; άρίρον τι· 
τότε, όταν μετά τό -ραγητόν ελΟτ. ή όίρζ τής άναγνώσιωτ ειττα- 
τε· « Τ' άκρίύ.-ς- ρίλε μου, 'Γ.ισαν ιΐς  ϊμύρ.ην ή * Τί «υ ? - 
χαϊόι εΐ: Κιγκί/άκην : » ή· « αί είσοόίαι -ραίνονται καλαί εις τόν 
^οτβμόν.β Τότε, εστε ?εβαία, -ίι-.τει ή έρημερίς- τ ί; ή άνάγχη 
V άναγνώτη τα νέα ; ήκουσε τα πάντα άπό τών χειλέων υμών. 
Τότε καί εκείνο; 9έλει ερωτήσει τήν 'ερασμίαν σύζυγον αύτου 
«  Άνέγνωσας, ριλτάτη μου, τού Β.ζυηνοΰ τόν Κόνορον ; » καΐ 
«μέσω ; θέλει συναρΟή ή -γλυκυτέρα συνομιλία, ήν έποιήσατέ 
ποτέ* ουτω 9ελ'τε τάχιστα άναχαλύ|ε'. ότι αντί νά ήνε εχ_9ρος 
ή έρημερίςείνε τούναντίονό καλλίτερος καί χρησψώτερος τών 

νρίλος.
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Φαίνιτ*·. ενίοτί, χατ* ■:«; χν^ίις πάντοτε, οτ; ή οιά^εσι; το·ϊ 
σ^ζύγο« ηΛΑϊξεν ότ( ηττον τΐίριπο'.ητιχά;, ηττον ν λ » -
χύ;· 075 χατήντη^ε ούστροπος χ ϊΐ οΐχϊχοΑΟ.:. Π’.9*νώί ένυτιάρχεε 
σ·ράλ(ΐ.θ£ 75 ε(; τήν ύ-οψίαν 7αύτ/;·Λ ΣχΕ·ρ9ητε, χ -ψ χ ’. μου, πεοί 
ιώ ν  οιηνε<ών αυτού αγώνων τ;ρ6ί σ7ν,ρ;ς’.ν τού οΓχου· τήν α ιω - 
ν;*ν «ύτοΰ χατά τώ< χ'.νούνων τοΰ εμτ:ορ5'ου πάλην. Τ: τό χχ- 
θ·.ί:έν αυτόν τοτοϋίον «-.λοκεροή, τοτοΰτον ρέκτην ν.αΐ ενίργητι- 
χόν, τοτοΰτον αγρυπνον "β !  τίς ό άμΰ·.βάλλων 5:5 ά-οορμή 
-προς ϊοΰτο είνε μόνη ή προς τήν αυΓυγον ατοργή, ή ποός τ «  
τέκνα αγ·άπη ; ΠόβΌν αληθές οτ5 ή ήττον εκοηλουμένη αγάπη 
είνε καί ή 05αχαεα:ίρχ ! "Οπίος δ πυ ίεν  των ΰετωόών χαΐ σκο- 
τ£5νών νεβών κρύπτεται ή λαμπρά τού ήλίου λάμύ'.ς ουτεο; ύπό 
τά νέ^ή τής συ!^ογ5κή; άνηαυχίας κρύπτεται ή πηγή εύγενεατά— 
των καί γενναιότατων « ’.σίημάτων. Σκέ»9ητε πεοί τούτου, χα5' 
ήν στιγμήν νέβη συσσωρεύονται ει’ς τόν οικον υμών χαί ταχέως 
0ελουσι> 2ιαλυ9ή επανερχόμενης τή; οικιακή; γαληνη;.

Ήτο σκυλάκι. — ’Ό χ ι! ήτο γατάκι.— Μά ή :ο σκυλάκι.—  
Γατάκι, σοί λέγω .— Σκυλάκι.— Γατάκι!— Σκυλάκι, γυναίκα. 
—  Ναι ! μάλιστα 1 — Παρακαλώ τώρα τί;χ ερο ίζει; τ ί ;  γ ί
νεται σορώτερος οιά τήν περί τή ; τελευταία; λέ;εω ; ριλονεικίαν 
τβύτην ! Μήπω; ή επιμονή άποχα9ίστησιν ΰπερο'/ήν ή παράγει 
άλήήειαν ; Βεβαίως δ χ ι! Δραματικοί, κήρυκες, συγγραφείς, ο ι- 
λόσοροι, ολοι ουμρωνοΰσίν άποδίοοντες είς τήν γυναίκα ώς έμ - 
αυτόν σχεδόν τήν επιμονήν καί άποδοκιμάζουσιν ο'μορώνως αυ
τήν διά τούτο. Τί νίκη οιά τήν γυναίκα εκείνην, ήτις ή ίελε 
δριαμβεύσει κατά τού πάθους τούτου χαί άρίσει είς τόν σύζυγον 
τήν τελευταίαν λέςιν ί Έάν ίχη  δίκαιον ούτος πόσον αμαρτάνει 
έναντιουμένη ! Έάν άδικον δεν θέλει βραδύνει νά τό έννοήσ^ χ«ί- 
συγχαρήι εαυτόν διά τήν υπουονήν τής συζύνου του ποοσπαθών 
συνάμα ν* τήν μιμηθή. Οΰτω θέλει γεννηθή ευτυχής τις ιδεών 
σύγκρασις χαί τό ρεύμα τού συζυγικού βίου θέλε: ρεύσει ήρεμον 
καί άτάραχον.

Άποβεύγιτε τήν πολυπραγμοτύ;ην· τί ένοιβιοέοβι υμάς τό 
πράττει ό γείτων ή ή σύζυγος ή τχ τέκνα του ; Πότε θέλβμεν



ΕΡΜΒΣ. δ τ

:υιβλέψί'. ι!ς  'γ;> ιοίαν ·πήίαν άΰίνοντε; τήν ξένν,ν ; τότε ΐΑ0νο<̂  
._3ιβ»:ώ9ητε, δέλομεν χατο^βώσε·. ν ϊ  ε?υ.ε9α ε ΐ; άρα&νίαν [Αετ« 
τ· ;̂ κοινωνίας και των οίλων ήαων. Κυρίαι α̂οκ, [αή εοωτϊτε 
τα  τέκνα έττανεοχόΐίενα έκ τής έκκλϊ,αίας, ή έχ τοϋ περιττάτοα, 

•ή έκ τον σχολείου, ή εκ τίνος οίλον, *.ί ειοον, τί Ιττραςαν, τ ί 
.εΐττον, Αντός εινε ό μόνος τ5θ;:ος οκως χαταστωτι ττολυττοάγ- 
μονα. Μήπως ή πολυπραγμοσΰνη ί,ν ι αρετή ; Μήπως ϊννο;κία.4 
,τ.νές τής Κωνσταντινουπόλεως καΐ προάστεια περιώνυμα ονχ 
τήν πολυπραγμοσύνν,ν των κυριών των ήνε ευϋπόλ/,πτα ;

Μή ζητήτε να στολίσατε τάς κόρας υμών τόσον οια γ/,ωσσών 
ξένων, οια μουσικής, διά τοόπων ευρωπαϊκών, αυτά εΐσι ψιμμύ— 
δ’.ον μήπως έπιδυμήτε να ίδτ,τε βύτάς έ·-1ιμμυδιωμένα; ; δε» 
•πιστεύω· προσπαδ-ήσατε να ταΐς διοάξτ,τε σεμνότητα, γενναιό
τητα, υιλοστορνίαν, σέβας προς τά 9εΐα, σω'ρροσύνην τα·ϋτχ 
συνήδω; οιακρίνουσι τας καλώς άνατεβραμμένας Βυρωπαίας· μή
πως νομίζητε δτι ήςεύρουσι ξένας γλώσσας άμελήσασαι τής 
ιύίας ; ή χλειδοκύμβαλον μή στολισΟεΐσαι διά σεμνότητας ; όχι! 
πτοσέςατε, μητέρες, καλώ;, στηρίξατε πρώτον το ήδος τών δυγα— 
τερών υμών, κα/./.ιεργησατβ τάς ευγενιϊς ροπάς τών τρυ»ερών 
καρδιών των, καί ειτα βρέξατε τό πνεύμα διδάσκουσαι εις αύτάς 
πολλά γράμματα. Ζυγίζετε όμως πάντοτε καλώς τό συζυγικόν 
3αλάντ'ον. Μή στενοχωρήτε τόν άνδρα. Μή π'αριστάτε τάς 
συζύγους τών κωμωδιών. Πό;αΐ αυτών ελαβον τραγικήν λύσιν ! 
τ ί  δέλει ·χρησιμεύσει είς υμάς εάν σήμερον μέν ή θυγάτηρ υμών 
ήνε πολύγλωττος δεσποινίς, αύριον οέ ταπεινή δίδασκάλισσ* ^ 
ράπτρια* εάν σήμεοον άλογος σπατάλη παρέχη συμπόσΐχ 
λαμπρά, έσδήτας πολυτελείς, δεραπείαν πλουσίαν και αύριον ή 
πτωχία κρούση τήν δύραν;

ίΐροσπαδήσατε τέλος, εύγενεΐς άναγνώστριαί μου, ίνα γένητχ 
μητέρες· καδ' έχάστην ακούετε εις συλλόγους, λέσχας, σχο- 
ν.εϊα χα’ι συνομιλίας τών σο·ρών δτι τούτο'ν μάλλον Ιχομεν α
νάγκην. Ν ι ί ! αληδώς μόναι υμεΐς δύνασδε νά μορϊώσητε ημάς, 
νά κατσστήσητε το·ύς υίου; καΛούς μέν προς ύ,^άς, «ΐΑοστόργους 
πρός τούς συζύγους καί τά τέκνα καί τίμιους και άγαδού; διά
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ττ,ν κοινω’/ίαν. ϊ ί  κχύχν^αα ν ΐ  ί;τ;ωαί7 πβτί ο·Λ την έλληνι- 
»ί,ν  κοινωνίαν ο-.ί αητέρίί ήρών κατέίτησαν αντήν τοιαύτην !

Ά λ λ ’ βί άνίγνώ ϊτρ ια ί ι/Οί̂ , £*ν Σντνχήϊ)·» να ?χω τοιαύτα;, 
νοβοντιαι ϋ.ή [Λ£ [3αρ·̂ ν9ώβ·-, ;ιή καταατω ί ΐ ;  αΰταί σχλν,ρίς οια 
ΤΓ.ν ΐ7.αχρηγορ-:»ν μου, άλλ’ χ·/ ένο; μϊν ίίνε τόϊον ίΟχάς-υτον 
να όμιλή ·:!; προί κυρία; * » ' ετέρου οέ οΟοείς άρνεί·:*- ·:ήν €τ:ι- 
ί ΐχ ή  μαχροήυαίαν, ήτι; ενίοτε χαρακτηρίζει βύτ·>;, ό'/χ·:; ή/.τϋαα 
•να τύχω συγ'νώμης καί ε·υυ6·;0·ϋ; χρίσϋο;, άνταμοιο-η; ί<»·^ήζ τοϋ

τ ι  ο 21 Ίουνάυ 1878. I. Λ. Ζ-ΡΒΟΤΑΛΚΜΙ'.

II ΤΓΟΦίΙ ΤΩΝ ΠΙΠΩΝ ΕΝ ΚΛ1ΡΩ ΠΟΛΕΜΟϊ.

Οί Ρώϊϊδι, οίτινΐς εκ ·:ινων χρόνων/.α9!£ρω·ταν ιίς τούζ 
στρατούς των δλχς τας Γεραανιχ.ά; ττοατιωτι-Λας αεΟοοίυς, 
■Έβρέλαβον καΐ τήν της θ'ατρορ·ης των ϊτπων έν /.αίρω 
*!τ&>,έαον.

Κατά μίχ.ησίν λοιτον των Πρώττων ·ΛΧτατ/.ϊύαταν 
τρία μεγάλα βιομηχ^αν:/.* /.αταττήν.ατα τρος καταακευήν 
τ-ης τρο·ρ·?;ς ταύτης, ·ην ίυνάμεΟα νά όνομάτωμεν γαλλιττί 
Ουπίνινι·. Τό χνοιώτ£ρο7 τούτων είναι το τ'ης ϋετροντο- 
>^ως. ’Κν αύτω ύτάρχοντιν πίντε κ^ίζκνο, τού Βιενναίου 
βν·?τήματος, οιαρκοΰς Οερμοτητος, Ο'ά των ότοίων ούνα- 
τα ίτ ις  νά έψήτη £Ϊς 21 ώρα; 1000 ττούτια ι̂ 12, 77ΐί ο- 
χάδες) τοιαύτης τροφής.

ϊύγ/,ειται δε ή τροφή αύτ·/) ώς έ ;η ς : 30 ^ως 40 τοΓς 
300 ές αλεύρου βρώμης, 30 εως 3.7 τοϊς 100 έ; αλεύρου 
τείοοων(μπίζίλίων) 10 Ε ος 'ΐΟ τοΓ; 100 ές αλεύρου συκά- 
■λεως. καί 10 2ως 15 τοί; 100 εκ λινοσσορου. ΕΕ; τούτο 
ηδ μίγμα ζροσ^έτουσι καί 1 1[2τοΐς 100 άλας.
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*£-·ι2ή 2ε (ό; Ι α άλεύρ:υ των π(7ΐων οννβτον νζ 
•παρβ/Οώτιν αέριά τινα έντ&ς τοΟ -ίτομάχιν, 2ίά τεΰτο 
τφο5 έ'άλτ/Ι/'.ν -των αερίων τεντών ττίν άλέτ^υν τα ::ίτ- 
17Ζ, εψήνουν αντά έπι σ’.2ηρας τινις πλαχ.ος.

Τήν ζύ;α.ην την ·ταρα7/.ίυάζ5νν έντο; ςυλίνων α-γώλων 
χά22ο)ν, κα; ζηαώνο^ιτιν αντήν με τού; Γθ2ας. Ούτω ζα- 
ρϊοκευαοθίϊταν θέτουν αΟτήν έπΐ τρατέζη; τίνος καί την 
ττανύουτίμέ τα ; ^ως δτου σχηματίτουτιν εν τύλ-
'̂ .&ν, Ινδ; οακτύλου 5περ κατο-τιν κδζ'.ουν εί; οί-
τυρα στοογγΰλα δι' ένο; ά-τοκοπτ^ρο;· ύ-6 τοιούτον οέ 
σ/ημα τίθενται εί; τον κλίβανον δτω; λάβωτι την ιτερεδ- 
τητα οιζ-υοου. Ί£ςα/0έντα οέ του κλιβάνου τίθενται εί; έτΙ 
τούτο ψυχεϊα δτω; στεγνώτωσιν.

Ούτω λοι,τ.δν έκαττον τεμά̂ ι̂ ιον Ι^ει όχημα 2ΐί;ύρου 
(γαλέτα;), έχοντο; διάμετρον 2 ε̂ροοΰκ Ιπερίτου έν ρού- 
τιιον) και χονορδτητα ενδ; τέμττου τοΟ ^εροοΰκ. Ταύτα δέ 
ανά 20 έω; 28 διαπερώτι οι* ενδ; νήματο; μεταλλικού, 
σχηματίζοντο; ουτω; είπ.Γν ένα κύλινδρον, έχοντα ^άρο; 
Λ Ώουντίων (1 δκ. και Π I δραμ.). Ει; δέ τοιούτο; κύλιν
δρο; άταρτίζει ?ν οιτηρέτιον έ;δ; ίππου καΐ άντιστοιχμϊ 
ώς Θρεπτική τιμή μέ 3 Γάρνιζ (μέτρον χωρητικότητο; 3 
Γάρνίζττ;3] 10 τού κοιλού Κωνσταντινουπδλεω; ή 9 λ(τρ. 
και 83 έκατ.) 2ρώμη;, δ/·,λ· ΐΟφούντια και 30 τολτνί- 
χ,α (3 ό/.. 118 Χ=αα.)

Τά οιτηοέοια ταύτα παρουτιάζουτιν εί; του; ΐππεϊ; τήν 
έ^ή; ευκολίαν ένεκα τού μικρού δγκου των, ούνανται νά 
©ε'ρωσ-ιν έπι του εφιππίου των 10 τοιαΟτα, οιά των οποίων 
δύναται νά Ορέψ·/) ό ίππεύ; έπΙ 10 ήμερα; τδν ίππον του, 
πράγμα τδ όποιον είναι αδύνατον νάγίν^διά τή ; συνήΘου; 
τροφή; των ίππων. Έκ τούτου δύναταί τ ι; νά έννοήτι  ̂
ποίαν σπουδαιο’τητα έχουν βί τροφαί αύται, ας ώνομάταμεν
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οοη36Γνο, ε ί; 'ζο 6ίατρον τιϋ τολέα3^ δταν ή ποομήΟ-ίζ 
της προνομίας παρουτιάζ^ μεγάλην δυσκολίαν.

Το £ν Πετρουπολεί κυριώςερον έργοττάτιον του κυρίο!/ 
νοΓαίΙι Γαρατ/ευάζΐΐ 20,000 σιτηρέσια καθ’ ημέραν, “Ο
πως ταυτα δοθώσι καί τε^ώσιν εί; κιβώτια διά νά άζο- 
σταλώσιν είς τό Οέζτρον τοΟ πολέμου απαιτείται με}·άλη 
έργασία· ώς έκ τούτου ή έργασία αυτή είναι δ'.^ίν,ιαίνη 
ώς έξ^ς; δ είς ετοιμάζει το μεοαλλικδν νήμα δπω; οιαπε- 
ράσωτι τά δίπυρα, έτερος πλάκας έκ λευκοϋ σιδήρου προς 
ενίϊ/^υσιν τοΟ μεταλλικού νήματος είς τάς δυο άκρας τοΟ 
έκ διπυρων κυλίνδρου· έτερος κατασκευάζει τροχήλατα κ ι
βώτια έντδς των οποίων στίλλονται τά σιτηρέσια και άλ
λοι τέλος πληρώνουν ταύτα τά κιβώτια·

Δυναταί τις νά οαντασΟή τήν ταχύτητα τ·ής έργαιίας 
ταύτης έάν άναλογισΟ·η τ'ήν ύπέρμετρον ποτο'τητα σιττ;- 
ρεσίων, άτινα έχρειάζοντο καθημερινώς εις τον τελευταίοι 
τουρκορωσσικον πόλεμόν.

Μ. ΙΩΑΝΝΟΒΙΤΣ.

ι ι ο ι ι ι χ ι - : ΐ 2 ί .

ΠΛΡΑΦΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΟΜΗΡΟΙ' ΙλΙΑΔΟΣ 
ΕΝ ΓΔΩΣΣΠ ΔΗΜΟΤΙΚΗ.

Α. (ρτ,νις)
Γιά 'πέ μ’ άτ,ίόνι τ’ ΠαρναίίοΟ, χ-,τ=πν. μο-,’ Αιΐμπισί, 
τ ί ν ίπ .θ ε  χάι χ δ λ ,* «ν  ύ Γν,ό; τ ’ Γέρο-Η^λέχ ; 
κατϊρχμένο χδλιχίμα ! τ ί βάτανχ μί·/άλχ 
χχνίΐ ’ί  τον; δόλιους "Ελληνας / πόσχις άντρειωμένβις 
ψυχχΙς ’ς τον “.^δη γχρίμ·(Τ€, ηχλίηχχρνϋν ψυχούλα;; ! 
» . ί  νά· ρ ,ρ ίά  ,4  ,4  ■ V , ί
ν ΐ  ;4  νρ .ίο Λ . τ4 ,» ν λ ;4  ν4 τ4 Εείκίϊον- ο'νν,ί ι
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{αυίέ ’·:ϊν 6»λημα Θ»ίι3,) χαΐ ·:α χβκ* ’^γ'.-^ίβζ'ί 
α«Β ·πια»·:ί5>«ϊν ιλ̂ ι  ι̂ ορα οί ΰΓ,ό x»^4τβνϊΐο:,

6  Άγϊ^ϊα 'νος β ισ -.λ ΐϊ; χ*ι 6 Μόίρο-Ά^^Γλλέ*;.
Οο̂ ό; να ’ταν ττο5 ·;ο ς̂ εβιλε *ς αύτ·  ̂τήν άγρ^β ’^ιάχη ;
—  Εί·/ ί  Ά π ίλλω να ;, ό γυιός τή ; Λήρους κ«1 τοΟ Δ;β. 
β'5τος ^ολ'.αίΐ το Βασιλίδα χαχ*<χ ν άρρώι:·,* όί^νεϊ, 
αορώττ;! μιίσζ ’ί  τό ττρατό, ηοΟ χάνονταν ό χίτ-χοζ· 
τ ί  πβοαΛήρ ο β χ ίίλ ιά ; αΰτόν τόν Π*τ:τι:αχούσΐ5 ;
"*Ήρ9ίν 6 οόλ«; ό παππά; ’ς τά ’λ λ ψ ιχ ζ  χαρζβιζ 
να ’ξζγοράσ’ τήν κόρη τον μέ ’ςζγορα |Λ6γάλη, 
κρατούσε χζΐ ’;  τ ζ  χέρια τον τ ’Δπόλλωνζ την οάρνη 
'ς  τήν πατερίτσα τή χρντ>5, κ·.’ δλον; πζρχκζλοντε, 
τούς γν5θνς τ ' Ατρέζ παρζ 2ε τον; δοό τού; Βασιλιζοες, 

Πχ.ο;χ τΆτρέζ κι' ζΧλο; σ ζ ; χζλοιριαζτωνένοι, 
ετσ: νχ δώσουν οί Θεοί, που χχ9οντζ( ’αεΐ πάνω, 
γλήγορζ νά τήν πάρητε τον Πρίαριου την πό) ι 
χ’ ετσ·. χαλά νχ φίάσητε ’ς τον ώχορρό σ ζ ; τόπο, 
δόσ’ τε αου τό κορίτσί μου, την ςαγορζ 2εχ9ήτε 
γ>* ά ρ π η  τον Απόλλωνα πον μκχρνζ χτνπάει.

Τότ’ ολ* οί άλλ* οί "Ελληνες εχαλ.οζβλετ^σχν,
•να σεβαστούν τον γέροντα, τήν ξαγορζ να πάρουν,

;να 2έν αρέσανε ’ς τον βασΛειζ Άναμέμνο, 
κοδιώχνει τον παππα βαρε:ά τον φοβερίζει.

Κνττβςε, γέρο, μή σέ ’δώ ν’ έοώ μέσ’ τζ  χαράβιν» 
τόρα νά πολνχα'-ρτ,ς, γιά  'βτέρζ νά ςχνχρ9/(ς, 

μή ■ . .  . δέ βοηθήσουν τον παππα οά^νη χχΐ πζτεοίτσζ Ι 
2έ θά ’ς τή δώσω, γέροντα ! μονδέ καΐ όταν γεράση 
ς το σπ ίτι μου μεσ’ ’ς τό Μωρεά μαχρνζ ν απ’ τό χωοιότης 

γ ιά  νά μου ΰβαίνη ν’ αργαλειό, νάνζ’. ’ς τή θέλησί μου, 
μά κνγε μή ’ξαγριωθώ χαΐ ^όγηί τσακισμένος !

"Ετσ* ε'.π’ αυτός* «οβηθηχεν ό γέροντας κ ι ΐ  'ρενγει, 
καί. πέρνει αμίλητα τό γ^ζλό, πον τον ρ’.λεΐ τό χΰχα,
X ^.'τέρχ πονρθε χωριστά, πολλά ό γέρο; 'ρκέτζ*.

μ α
καί



ι ί ;  τό'ί Ά-ό/./,ων», το γυ^ό τΐ^ί καλο;ίάλλου; Λ^το'^ς. 
'-Αχο·̂  [λ' Άργυροτέ;·:(ρΕ, ού τ-.ο: βον.δά,- τν, Χ'ρύτϊί.
-ήν ·Αγ^» Κήλ).α κ’ ισχυρά τήν Τένεοο ^Λϊ'.λεύβι;, 
ϊα-.νΟέα [*ου! άν σουζαΐΛα κ»;Λ;χ;ά ’ μί-ρϊή ’χχ/ν^ϊία 

Χ»’ 5·> γίά. χά ίΐ σ’ εχι·!<χ πολλά πχχειά χοεάτι, 
χρϊάτα Τϊύρ.ου κχί 3οορών, κάν8;4' τ/, χάρ-.
νά ροΰ πλγ,ρύτουυ ο' 'Έ λληνϊ; ·χέ σχοτουό τά οάοΓ,ϊ.

Τ«τ-/,α ιταράχλησ' έ'κινχ, καρ Άπόλλοί τόν ακούε:, 
καί ραν;ιω;Αέ·<ο; ξεκ·.ν/ε: άπ’ τα'.ί κορραί; τούλύ;α·:ου. 
'ροροΰσί καί τού; νώαΟυ; του κατάκλί'.στν) φαρέτρα· 
Ραιε·.3 ^ρουτοΰ  ̂ τού; ώκΟυ; του αί χορτεβαί; σαιτα'.; 
όντα; ξίχίνγ,τ* αέ 9υρό, χ' ερχόντανε ®ά> νύχτα. (*)

(}·2 ΕΛΛ13ΜΚ0:; 1ΪΛΛ0Γ0Ξ

<■>\.Λ, ϊ  ϊ ϊ ::̂ ; ΐδ ο :χ κ 4 Μ ΐ< > 5 * Α

ποιιιπ :;: Βπνκο\ίκ·.}.

■’Λ·/ ! κλάύατε, *.όγγο;, βουνά, κα· σε:; κλά·!-ατε, χάρπβ:,
Κα: οένορα ’^ηλα κάτω κύψατε, οάζρυα χΰσ τε !
Νεκρ’ £:·/■ τ, ψυχή τή; ψυχ?„- ρ,ου, τό :ρώ; τό.ν ’ρ,ατρών {αθυ ! 
Ταΰτιά σου, άχ σκύλε μου, σκύψε, κθ/τα ελα ’όώ να 9ρ>;ν/,σ·ςί 
Εκείνο το χ ίρ : τό «σπρο ττοϋ χάδευε κάθε του ·ρ(λο.
Κα· κλάψι έκείνν,ν ποϋ σ' ετρερε χάΐε πρω* κίΟε βράδυ.
Κ ι: βεί;. <■> άρνάκ:ι ά9ώα, ίΐρ/,νείτε τα κόκκ'.να γ_ή'/ τ̂ ,

{·) ί':̂ ■ζυ_ιί̂ <: ·ίο)ΊΚό/<6θα άι·ι·ύαο·οι ά .ιό  τ ο ί  ό ι ν   ̂
τα - τίι^οι■(; ιΚ,̂ ι<.αίι■<̂ >■ΐ(<. τι/ι· ι . τ ’ τ,^'ίΜζάζψ· τανζιι>' Λ«/>ά- 

' ^<>ανη Γο./-<ρ;//υί»:ιιύ'· ί .τώ/· ιτζ'· ^ -αχ ί,χ^ 'ΐρ ίι'υντψ ; ι)>ζζτέΐ.α<; 
,.--'./ίω( ./ί>; /(·'·, χρ0Γ, ίί· χαι •"'ηιιοιη'· ίχ·ρραΙ(φ·()· Γ«^ ίν χ α ρ ι— 
..-Γ,σο ό/ίθ·<-, ^̂ ί>ί̂  «/ν·-/«ό'ί ;·(( '^π'χι.<:ιηι Ζάζ Ο ί.ΐί^ος ΧΟν ρ ' -  
χρον σ(·γγ{<ι\ιφ'7Γος ΰ^' :"ρ·χη· τίρη}·όΐ· ά ρ α  χα ί
^λ -μ.. ■ :
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Τ ϊά σ τ : ; ϊ  5κ:ΐνί τ/.; τ·:/,*)·.*, π&Ο άνχϊ5οϊ^ον κ ι'ϊί των όΙ).ί· 
■Λί·,; ΤΓ,; γίι,χϊν:,,:,;^ .·.,», ηού ί,ά λ ϊγ ι χώ το  ν ;  τ^ώγ/,ς,
Πνν ϊ ’ εδ ϊζ ίν  6ΐ; τόν λα'.ν'ίν ϊ<.ν ϊτε^άνι ά̂ τ' ανΟ<·, τι/.εγι,ίένο, 
Πώ; κ/.ίΐ'!ε·.< ϊτίχιά ; τολ!- οίκαιον εχει;, σ-’ ά-^ί,χεν εκείν/,! 
Ποτά;Α'. [χΊν. κ/.»!ίΐ;· αχούω η&ΰ στενάζει;·
Τα τέ&',α εχί^<* γλυκά πλε^α τό ρεϋ;Αά σου 2έν (ΐά »·.λήσι ,̂ 
ΚαΙ οντ; τα '/έρ-.α εχεννα αε τατττρο νερό σου 1̂ά ττιίςουν.
Κα· σί^,'όοίχοϊίοΰλε; μευ, χλάό-τε· βοσκοί, σείς τα (εάτιά ·τι

ϊχ ύττε ,
ΚαΙ ε;; τά ουράνια ό 0ρ'7;νο; 'ψ»·,ϋ ά ; άνέβι; ;Λεγάλο;
Νίι ’/.α-ρρω̂ ίϊ ή ψν/;γ ;Λθυ βαρε;ά « λ  βαραίνε·. ή λύ-τ,.

Ηυ;Αθΰ ια'. τήν τριίιτ/,ν ή,υίρα λευχ* ^;0υ;̂ ;έν̂ , ·/, χόρη 
Κατίό/κ' εχ'Γ τό βουνό 'βάν θεά μέ τό άστρο χο-άο'·
Κοννονσεν αΰτ/, τό ραβόί χα; ρλονέρα στό ·(::·. έ^άστα·
'Στόν χά'Ατο αυτή σχν κατιξ/, βοσχο’ , βοσχοποϋλε;, άονάχ·.* 
Τρ'.·ΰρω Τί;; ήΰΟαυ.εν όλο^· άττό ποϋλ9ε;, ώ χόρη όιραία ;
^ι;ν ’μίλτ,τ’ εκεί//,, χ ιΐ βάζ«^ ’στό στόμτ 'ρλογέρ* καΙ ττα’ζβι, 
ΚαΙ ό/.ου; υα· ίύε'.· τ;ο·,ό·/ 9;Α4;; <Τ» χό̂ γ, ; νοονά τήυ οωτοΰ-ιε· 
Κ , . , , Ζ , ·  .·; « ν ¥  μου· ποτό; ίτ/: Ξ'ε·ύ^=ρο; ; πετε·
'Κχετ>ο·> π·.9ϊτ ή 'Ι^'/τ, μου· τρετ; ετμ :ία  '/.εΰ'ίίρο·. μό·.ο·.·
Πώ; ετρευ.α τότε 'σάν -ήλΊε σε ΰέ^α υε γ = λοτο 'σ ’.ά '/}'·>·'ι ·
Ίδ  '̂ έν.Ο’,ο έκετ^ο. 'Ιεέ μου. μΟυ ερερε πίκρα·.; χχί κ λ ά ν α ι; .

Προ·//);;, συμ'ρορά I Γ/̂ χ̂&̂ ϋματ τό δάκρυ 'ποϋ ε/υσ' έχεόνη 
Γτά ε·ία ζσρκάδ’. μι-κρό ότΟ'ΰ ερρ-.ψε κάτω ’βτό 7̂ ο»μα 
'Κνό; κυν/;-.·>·,·ΰ ή σα·ίτα σ/.Αχ,ρ·/· καΙ τήν εΐόιν εχίτ-ο 
Με τ(’) το;μό·>εχρο 'μάτ; 'σαν ·,ά/.ε·/ε· χ·όττβςε, χόρν„
Μ·/ τ̂'ρϊ καλή, συμ-ρορά μου ! μό κλαίετ π·.χρα ί ί ;  τά δάτη.
ΚαΙ ·ί;/,9εν ή «ίλη . μο·ΰ λί·,Ί·.· Άμ.νέ μου, ΤΛ··.\ μή τχοτό'Τζς*
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ϊ ίβ  Ιλή τύχ/) πο ϊέ, άοίλ®^, ίοζ; έτοναόνεχρΟ ’μ.άτ{. 
ϋ ο ν  ναξευϊε;, %γ χ*1 ποΰ νάςευρβ; πώ ; ο ’Δ;ανος »ου 
!Σ' ολίγο ’στέν τά'ρο τον κρύο 9ίν*βλετ;ε το ιο'.κό οοο !

]. Α. ΖΕΡΒΟΤΛΑΚΒΣ.

ΛΥΣΙϊ: του Α'. ΑΙΝΙΓΜΑΤΟΣ.

Ν ή μ α ,  ρ ή μ α ,  ατ^μα,  ^τ^μβ.

Α .ΐ :ν ΐΙ 'Α 1 Λ ^  Κ '.

Το τίοώτόν μΟ'ν ομνύει· τό άλλο ά'ρινίζει.
Τό ολον μου τού; κήττου; χ ϊ ΐ  τούς άγιου; στολίζει. 
"Βρωτχ κ»1 άγάπην σ 'τδ  άτομίν μου τρέμει;·
Ά ν  μ’ εύρ: ;̂ μ^ τα ρόο* τήν *ε'5»λήν σου στερείς. 
Ιώ ν  άλλων άοιλ'σών μου εγώ μδνος ένάσσω.
*0  χιύσων 9ζ σε ευρτ), εγώ άν άτιοοράσω.
"Η λύσις μου εύχύλως 9ά τ'ρδ τ:οοών σου,
*£άν ρυλλ.ολ.ογίσ'^ς τό ώρολόγιον σου.

♦Υπεύθυνος ΡΡ. ΔΑΜΙΑΝΊΛΟΣ.
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^,■ύγ,■α^,η ;·.τί ΑΛΡ.2. ΠΕΡΙΟν, ά.·ο;·>·»'*·· ί- ' γ»
Συ.Ι.Ιύγοο υν)·α^(ιΐάσ€ΐ.

> τ ·Μ · /ν .^  Γίε ά?νθ· Β'. β.λ. 39.)

0 > ,ω ; ή [Λϊ7“^^
τήν .;ών ι;ρα7 ^ά-ων άνι^Μ-ήν ιιϊ ί /.ατ:άλϋσιν ο'Ι» έ-»0- 
σαζο -ροαγομένη καί καραού; άγλαΰύς άποφέρουαα αί/ρί 
ι?); ΙΘ' ίκατίν-αε-'Λ,ρίΟί;. ΐ 'ε  καεά 180’ι -ιφ ίήλ·ρ καί 
τί) ριλί-ιυ,ία "ίων ·:ο3 'ΕΟνιυ; λϊγαοων Φα»αριΜ-.ώκ 3ίά 
τ ί  άνίκιτήΟϋΐν ίΙζζχ/Λ'φ καί ουακραί; ιο ί ζόιίζυ ί ί ίζ ι -  
■τέΟ·Λ, ή -̂/Λ',ι αίν -Λ Παεριαρχείω ε!ς·εόν Βίακορον καεί 
την Ξηράκ λεγοικενηκ Κρήνην, ε?; την λαα-ράν κα; τερ- 
κνήν οικίαν τοΟ ανΟέντοει ’ Αλε'άνορου Μαινροκοροάτον, κρό; 
άνοράντή; βκοία; κατεολήθη άορά χρε[λατική κληρωαή. 
Έγένετο 3έ τοίτο 3 ιί κείνη; (7'ννορου.η; κα; οννειακερκ;
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τώντε άγίων άρχιερέων ίνδηαούντων χαΐ ά ΐΐίίηαίύντων 
καΐ των -προύχδντων ΤδΟ ήαετέρου γένου;· Ιύ ίχ  τοΟ ύψηλο- 
τάτου αυθεντου ττ); Μολδαυί'ας Δηαητρίίυ Μφυρού^η καέ 
διατάγμ,ατι αοΰ τότε βασιλεύοντος Σελήα τοΟ Δ', (μ,ενού- 
σης και της έν Φαναρίω τρβκαταρχτιχης) τότε δέ έχλή&η 
Πατριαρχική Μεγάλη τοΰ Γένους Σχολή και Πάγκοινος 
τοΟ Γένου: Σχολή καί Μουσεΐον χαί Μέγα τοΟ Γένους 
Μουσεϊον.

Προς άχριβεστέραν γνώσιν τής τοί5 Πατριαρχείου άτο- 
στάσεως-ερί τής Σχολή; χαϊ τοϋ κανονισαου αυτή:, άντι- 
γράφοαεν μέρος τι σιγγιλιώδους γράμματος τοϋ «αναγιωτζ- 
τοϋ χαί οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου Καλλινίκου περί 
τής άποχαταστάσεως τής έν Βατιλευούση έλληνιχής 
Σχολής. *

...................Περί μέν ουν τής έι»ταϋΟα έν Κωνσταντι-
νουπόλει κοινής πατριαρχικής Σ/ολή: τών ελληνικών μ«- 
θτμάτων πρόκειται τώ ήμετέρω τώδε πατριαρχικώ χαΐ 
συνοοική σιγγιλίω είπεΓν οΰχ άπό λόγου ο’ αν εί’η, εί :ιη - 
γησαίμεθα τά περί αϋτής.

Πατριαρχεϋοντος γάρ τό πρώτον τοΟ παναγιωτάτου 
καί σεβασμιωτάτου πρώην Κωνσταντινουπόλεως έν Χριστώ 
τώ Θεώ αγαπητοί χαί περιπόθητου ημών αδελφοί χαί
συλλειτουργοί κ. Νεοφύτου χατά τδπαρελ·/;λυ9ος α ψ ..........
(1 7^9— 1ί9-'ι) έτος άπό κοινής συνεισφοράς πατριαοχών, 
πανεχλάμπρων, αύδεντών, αγίων άρχιερέων, χχί πάσης 
τής πανεκλάμπρου καί πανευγενοίς χορείας κατά τό πεοί

* Τό σιγγιλιώδες τούτο γράμμα «δρκ τ̂χι ΟΛΟχληρον έν τώ Γ_ 
τόμω τον Περιοδιχον Συγγράμματος τον Φιλολογικόν Σνλλόγον, 
βναγνωσί^ν παρά τον Κ. Μ. Πχρανίχζ έν τ7, νπ ’ χντον ποαγμα- 
τ ίία  περί της έν Κ[πόλει Πατριαρχικές Σχολής κατά τήν ΥΝΖ' 
ταχτικήν τον Σνλλόγον συνεδρίασιν (ετο; 187·>—76, Σελ. 0 1 ].



(βύτης) σωζίμε\ον «υνοδίΛον συνέ'ττη ή Σχ_ολή
αύτη 5ι* ιτα'τρ:βρ//κί!5 καί συνοδικοί συγγιλιώβου; γρβμ.- 
μ.ατο; Ι«ΐ ώρισμένοί; κεφαλαίοις προ; τον σκοποί των συμ:- 
ββλλοΕίένων καί. . . φιλομούσων καΐ φιλογενών πρδς έπί- 
δοσιν . . . μαθητών. Άπδ τοτούτων μεν δή τδτε καϊ προς 
τοιοΟτον σκοπδν συνέστη αϋτη. "Ομως δ’ ουν ήδη τή τε 
ήμών μετριδτητι μετά τή; περί ήμα; ίερά; όμηγυρεως 
καΐ τοΓ; πανεκλάμπρο»; καΐ περιβλέπτοις προΟχουσι τοΰ 
ήμετερον Γε'νους καιτοϊς πανευγενεοι θειον μεν ζήλον ίγθ'·>·~ 
51, θαυμαατδν δ’ οιον τδ φιλδκαλον, φιλόμουσδν τε καΐ 
φιλογενε; έπιδεικνυμένοί;, καΐ κατά το εικδ; έπιμελώ; δίε- 
ρευνωμένοις, ού καλώς Εχου^α άνεφάνη οΟδέ κατά τον σκο
πδν ήιιώντε καΐ τών αοιδίμων Εκείνων φιλογενών. ΈπΙ 
πολύ ούν περί τούτφ βουλευομένοι; καΐ τάς αιτία; πολυ- 
πραγμονοΟσι, δι' ου; τά τή; ήμετέρα; ταύτη; Σχολή; χεί
ρον αείποτε Εχει, καί . . . .  άθλίως ΙπΙ τδ ταπεινόν τε κ*δ 
άφανέστατον μετά χορηγία; καί ταΰτα (τών προσόδων} 
Εξευρεθεισών ποτέ, την ΕνδεχομΕνην του δεινού μηχανη- 
σαίμεθα ϊασιν, και Επενοήσαμεν, δι’ ών άν πρδ οδού ήμών καΐ 
κατά βούλητιν ή τών μαθητών Επίγνωσις γ-ίγνοιτο, ούδδν 
άλλο . . . · . Εαπαδών . . . . τψ τελεί καί απ’ ευθείας τφ 
κοινώ ποΌω Εναντιούμενον . . . ολω; ανεπιτήδειο.·, καΐ 
πάντη πρδ; διδασκαλίαν τε λόγου, καί συνεχή μαθητείαν
του τόπου άπρόσ^ορον............. . τών άνωθεν χρόνων διζ
περιστάσεις Γσω; άναγκαΓον τδ πάλαι...........ύπαγορευού-
ση; τήν σχολήν κεΤσθαι κεκλήρωται· τούτο δέ ρ^ττα κα
τάδηλον, Εγενετο δι'έτε'ρου πατριαρχικού καί συνοοικού . .
.......... γραφίντο; συγγιλιώδου; γράμματος, Εξιστορούντο;
πιστώς τά αίτια καί τά αίτιατά τής Σχολής ταυτης, τήν 
άναγχαιοτάτην μετάστασιν αύτής τού λοιπού ε?ς τον (τού) 
καθ’ ήμδς Κοταστένου Κβ'^?5ύ·ϊ«ίμεν_ ώστε είναι αύτβ-



χρη(Α« Σχ&Αήν, Μο-ασέϊον κ»1 Μουσών ':ίμ£νοί κβίμουσο- 
Ίτροφων άνδρών ένοιαίτηρ-β. Πρίκειτα! οΐ ήμ-Γν κοινώς
σπουδή, χ«1 σχοπί;............α ........... * προσεχΟιΓνβι περί
Έής δίΟΕχήσεω; αΰ-.ής, οΰχ ώ ; ........... τδ πρώτον εκείνο
σιγγΐλιον, καί την ίν εκείνψ τών εί; ^ήν ίχολήν ( 

σάντων ^ίΰλίσιν, άλλ’ ώ ; χαΐ άϊί 
Ίά χρ4ς ·:■!)■; ίπίοοσιν ιώ ν ιιαθητων, . 
ιώ ν ϋσ^ερον ννμδίνεων ~.γ νχολίί άναγχαϊα ήιιΐν άνε^ιίνη.

Α') υιέν :ϊ/ν ίντωσαν ίψνροι τΐ); σχολν]; ό άε! οίχινριε- 
ν ΐ ϊ ΐ ;  ΐα-ερκέρχης ' . ί  »« ! δ αεγας οιερ;Λ·ηνεύ; ιή ; χρ ιΐιιιίς  
ΒΜ ίλείι; χα>. δ δϋλααπρό-α·:»; χαί περίδλεχιο; ^εηζαδέ; 
κύριος Αην,ήςριο; Μουροΰζης, ώς Φίλόαουοος χαΐ ο',λογε-
νής, κ α ί ......................κ ι ! άντιλήκτωρ «νοή; ςή ; τ/.ολίϊς,
κο! δ κκνενγ-νέττκςο; άρχ.....................μεγκς λογο9έ·:η;
κύριο; Ά λέςιν ϊρο ;...................... . ο) μόνε·/ώ; φιλόκαλο;
κα! δνΟέρμφ Ιήλιρ κρός ίκιέλειιν κα! ούσ-.ατιν, ιών κοινέ) 
ωφελίμων κροιιμώμενο;, άλ.λά καί . . .  . μέγα; λογοβέ·:;; 
αό): τον ΧριαιοΟ Μεγάλη; Έκκληαία;, οΟιινο; διφικίον 
αού; άεί καςόχον; μειά τών άνωτέρω έφορεύειν τη ; Ιχο- 
λή ; εικότως ίγκέκριται. Έπίτροκοι 5έ ίχ  τη ; άγια; καί 
Ιερά; αννόδον άρχιερεΓ; οί ίερώτατο·. μητροκολϊται ό τε Κν- 
ζίκον, ύκέρτιμο; καΐ δςαρχο; καντό; Έλλητκόντου κύρ 
Ιωακείμ, ώ ; διακρέψα; κάλαι δν αύτί) τη Σχ'.λη καί κο 
σμήτωρ αύτη; φανείς, ώ ; ονκ άλλον ό Δέρκων, ύκέρτιμος 
κα! ϊςαρ/ος Βοακόρον ΘρακτκοΟ καί Κυανίων κύριο; Γρη- 
γόριος, ώ ; Μουσών τρόφιμοι άμφότεροι καί κερί τά μαδή
ματα διακρίψαντε;, Ιτι οε καί ζήλον διακαή κερί τά κοινά 
χαλά άείκοτε ίκιδεδειγμένοι, καί δύο άρχοντες ίκ τής κανευ- 
μιενους γ ο μ ίχ ζ , δτε ενγενεοτατος αρχών . . . χαί ό ευγενέ-
στατο; κρχων...........κύριί; Δηαήτρ-.ο; Σχινας, ο: φίλο-
λζίγοι 7λ \ τών Μουσών Ο'.σσώτζΐ; χχΐ τών ζάλών ζηλωτσ^

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
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καΐ δυ3 ταρά 'ΐών έν Κων5τ«ντι\ΐθϋπίλε6 ΐϊρ·κρίτο·?έρων 
έμΐϊίρων, Οί «:ΐ(χιώτα';οι κ«1 χρησίΐχώ'β-τοι δ Έε κυρ Κων-
σταντΓνοί Μανδγα·:ζδγλου; καί δ ............Άντωνακη; Τζι-
ρας, δ-ως ούτοΕ ΐϊάντες οί ανωτέρω διαληφθέντες έπίτρο- 
■κοι ώιτίδ'.ά ^ίδυ, εί μ.ή τις άνάγχη ·παρεΐΑτ:εσοΟϊα έμτίδδών 
τενι ■̂ ίγνοιτο προς την μετά τ^ς προσηκούτης 'έπιμελειας 
διεξαγωγήν καΐ διοίκησιν.

Β'.) Έ ττω συνοδικδν κατάστιχον απάντων των τής 
Σχολής χρημάτων, περιέχον άει όπο'σα καί παρά τίνος έ- 
δοθησαν. Τά δέ τής Σχολής χρήματα διδδαΟωααν έπΙ 
τδκφ μή μέντοι παρ' έμπο'ροις, ή άλλοις τισιν, άλλα μ ί-  
νον εις έπαρχίας αρχιερέων, και δι' αυλικών ομολογιών, 
αιτινες μετά τοΟ ρηθέντος αυνοδιχοί χαταατίχου, καΐ 
άλλων έγγραφων . , . περικλειόμενα, έναποχείΙαθωαανΙ 
κατά το λιθοχτιστον,οίκημα τδ έν τή περιοχή τής Σχο
λής· (ι/,έτω) δέ καί τδ χιβώτιον κλείδας δύο, ών περ ή 
μία φυλα(ττέτ6ω) παρά τοϋ έπΐ των χρημάτων ορχιερέως 
έπιτρδηου, ή δ’ άλλη'παρ' ένδς των άρχδντων έπιτρδπων. 
Τούς λογ'ίαμούς τής ληψοδοσίας κατεχέτω έπί ρητή τή 
αοντάξει εις των προηγμένων, καΐ πείραν έχδντων, μαθη
τών, δν περ αν έγχρίνωσιν οί έπΙ τών χρημάτων καί λε- 
γέβθω ούτος, δατις ποτ' άν ιίη, γ'ραμματιχδς τής Σχολής, 
έπΐ μισθώ τψ  προσήκοντι. Οί δέ ίπί τών χρημάτων πα<- 
ραλαμδανέτωααν μέν καΐ τάς προαδδους, πβιήσθωσαν δέ 
χαί τάς περί την Σχολήν δαπάνας τάςτε άλλας, χαΐ τάς 
προς τροπήν διδασκάλων καΐ μαθητών. ΚαΙ τά μέν έν έθει 
χαι ώρισμένα δαπα^νήματα καθ’ έαυτούς ποιήσονται, τά δέ 
ώρισμένα, μηδέ κοινή δεδεγμένα μηδόλως έξέστω αύτοίς 
ποιεϊσθαι άφ' εαυτών, πρ':ν άν άναχοινωσάμενοι. . προτ- 
λάβωνται τούς άεΐ έφόρους χαί έν αρχή έκαστου έτους άπο- 
λογισμδνδιδότωταν έπ ί. . καί καθαρών κατάστιχων
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-κερί αών προσοχών καΐ δαπβνη[χβτων Σχολή;· τά>ν 5έ
τιροσοοων 'ϊώ ν ......... οατ:ανηαάτων, α ΐ ύκολο'.ποι, εί οΟτ<ιχ
τύχοι, οσαι κερ άν προσμένωνταί, κάκεϊνα προστιθέμεν.........
'εωείρηαένω συνοδικφ κατασ^ί/ω διά των αύτών Ικιτρό- 
ιιων τνί; Σχολή; γνώμη τε και είδήοει των έίρορων, ομοίως 
τοίς ττοοτέροι; τε καΐ άρχουτι τοκιζέσθωσαν. Αύξήσεω; δέ 
«ροσγινομε'νη; ταΓ; τή ; Σχολής -προοοδοις τφ  χρόνω χ ιί 
των χρημάτων θεία συνάρτει πληθυνομένων πρδ; ά^θονω- 
τέραν, ώς είκδς, τοΰ άγαθοΟ τη ; παιδείας τοϊς όμογενέσι 
μετάδοσιν προσ................άναλόγω; και τδν των υποτρό
φων μαθητών άριΟμδν εύλογον κίκριται ώνεΓοθαί τε καί 
βσαι δη των βίίλων πρόσφοροίτε και χρήσιμοι πρδς έπι- 
κόσμησιν μέν τής κατά την Σχολήν βιβλιοθήκης, πρδς 
χρήοιν δε μάλιστα τών τε διδασκάλων καΐ των μαθητών 
τοΓς άπορωτέροις άντιγράφουσιν άν καΐ άναγινώσκουσι καί
έχσφραγίζεσβαι............. τής Σχ̂ ολής τή σφραγίδι πρδς
διάγνωσιν αύτών καί ασφάλειαν. (Έστω) δέ καί βιβλιοθη
κάριος εις τών μαθητών ό έγκριθησο'μενος επί μισΟψ τψ' 
■προσήκοντι, *χων καί κατάλογον άνά χεΐρας τών Ενσφρα
γίστων βιβλίων, ώς ειρηται, ύπογεγραμμένον παρά τών 
Επιτρόπων, καί ΕνσεσημασμΕνίον) τή τής Σχολής σφραγίδι, 
μη Εξόν αύτιρ Εχδιδόναι τω αίτησαμΕνω βιβλίον, μή είδό- 
των τών Επιτρόπων. Την δε τής Σχολής σφραγίδα εις
τρία μέρη........... , διεγνώκαμεν, ών τδ μέν, ένΙ τών Επι-
τροπευόντων ίερωτάτων αρχιερέων............τδ δί, ΙνΙ τών
εΟγενεστάτων αρχόντων Επιτρόπων, τδ δέ τρίτον ΕνΙ τών 
χρησιμωτάτων Εμπόρων Επιτρόπων, ή τινι (χρήσθωσαν} 
πρδς Ιπισφράγισιν, ώ ; ειρηται, τών τε βιβλίων καί ομολο
γιών, είπατε άρα ·. . καί παντδς άλλου τών αναγκαίων 
Εγγράφων.

Γ') δέ περί την αϊρεσιν καΙαποκατάστασιν τών δυο δι-



δβσχαλων οιλοϊοφ:υ "Λ κα: πρώτοι/ των γραμυιατικών
δτι πΐείστην καΐ μεγίστην την έπιμέλειαν χαταβλητέον, 
ΐΜπ£ΐααΣν(ου;), δτ! τά π·ρι τήν άλλην τ·η; Σ/_ολ·ηί διοίκη- 
σιν αμαρτήματα οΟ τοταντην έπάγειτήν βλάβην, δσ/,ν ή 
των δ'.οκσκάλων άμαΟία και άαέλίΐα, ή αφροσύνη καί 
λοιπή χαχοήΟίία. Ώ ; ονν αρχή; καλή; οϋση; τή Σχολή 
τή ; των διδασκάλων μαθήσεω; και φρονήσεω;, καί τά μί- 
γιστα, μάλλον δέ τδ πάν, συμβαλλόμενη; προ; τ ι τήν ίν  

λδγοι; ιπίδοσιν, καί ποδ; κατάρτισιν τών ήΟών των μαθη
τών, προσήκιι μη απλών, μηβέ προ; χάριν ή δδ;αν αφο
ρώντας παραλαμβάνειν του; διδασκάλου; τούτου;, άλλα 
και μάλιστα Ιςιτάζοντα;, ει τώ δντι ιίσ’ιν, οίοι 1πα*^ίλ- 
λωνται, αηδι οίεσθα: τού; περί τι ιύδοκιμοΰντα; άπλώς 
καί ποδς πάντα Ιπιτηδιίω; 2χειν μηδΐ (αίρείσθοι} διδάσκα
λον έπί τούτοι;, ών τήν ε;ιν προ; διδασκαλίαν ούκ Ιχει. 
Ούκ 'στι γάρ ούκ Ιστι τον ούτδν προ; πάντα ^χειν τδ τ·- 
λειον. Τοιούτου; ούν οίκείω; !χοντο; προ; τδν σκοπόν άπο- 
καθίοτασθαι διΓ τδντε φιλόσοφον καί τδν πρώτον τών γραμ
ματικών Ιφ’ ώ αύτού; διοόναι λόγον τή; τι ?ν μαθήμασιν 
Ιπιδόσιω; τών μαθητών καΐ τή ; εύτα;ία; απάτη; τή ; 
Σχολή;. Καί ό μεν φιλόσοφο; τά πρώτα έν τοϊ; διδάσκα
λοι; (φερέτω), δστι; ά τε δή λίαν ιπωφελοΟ; καί έ; τά μά
λιστα συμφερούση; προ; τε γύμνασιν νοδ; καί εύρεσιν τή ; 
βληθεία; τή ; τών επιστημονικών μαθημάτων, ο'ον άριθμη - 
τική;, γεωμετρία:, γεωγφαφία;, σφαιρικών, άστρονομ(ία;) 
καί τών λοιπών τη ; φιλοσοφία; μαθημάτων, παραοόσεω;, 
ή τι; μετά (τήν εΐ; τά) γραμματικά, ποιητικά καί ρητορικά 
τελείωσιν δεϊ γάγνεσθαι, παραδιδόναι ταϋτα δφείλ-.ι μετά 
τή ; προσηκούση; άκριβείαςτε και έπιμελιία; 'Ο οε πρώ
το; τών γ'ραμματικών διδάσκαλο; μηδόλ,ω; ύποκείσθω τω 
φιλοσοφώ τά πρδ; διδασκαλίαν τών γραμματικών. Έζ
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σκημένο; δέ ών τά ρητοραά με-;* -τήν «Ο αυν-ΛκτικοΟ 
καρβέαοίτίν δίδία-χε-τω διά γυμνασμάτων καί τήν ρητορικήν 
τέ^^νην αίρήτΐται δΐ, τήείδήσει μέντοι των ί^ίρων καΐ
Ιητρόπων, ύιιοδιδασκάλους δύο, τον μέν έ ζ ί ..................,
τούς δέ έπΙ τοϊ; άρτι των μαθημάτων «ροσαπτομένο*.;· των 
δέ γραμματικών έκαστος διδασκέτω σατώς καί διακεκρι- 
μένως τής έπιοοτεω; των μαθητών, εί δυνατόν, στο/«- 
ζόμ(ίνος), ό μέν τρωτός τδ συντακτικόν, ς δέ δεύτερος, τδ 
δρθογραφικον, σ^^ηματιστικον καί λ. τ. . . . μέ/ρι των λε
γομένων συμφωνιών, ό δέ τρίτος, τον Χρυσολωραν καί τδν 
Αίσωτον, καί Χρηστοήθειαν, καί τούς τύττους τής Γραμμα
τικής τρος διά -̂ρισιν των δκτώ μερών το& λόγου, δττις, . . . .
τή . . . .  Σχολή, μέλος λογιζο .έ νη ........ ώδε, έξηρτημ.. . . .
τοΟ πρώτου τών γραμματικών διδασκάλου. 'Ο δέ άπαξ 
γούν του μηνδς άπερχόμενος, ώς δή έπιστάτης έκείνου, καί 
έφορος, άναθεωρείτω τά κατ’ αύ'.έν καί διορθούτω, ώς ε£- 
κος, δσον άν διορθ όσεως γένηται, ώς ούτως Ιπιμελείσθω- 
σαν άπαντες οί οιόάσκαλοι προσάγειν μαΟητάς εκάστου 
έτους, ό μέν πρώτος τών γραμματικών, τώ τιλοτο'ίιω. . . . 
ίν’ ούτως άει μή διαλείπη ή τών μαθητών προαγομένη 
έπίδοσις. ’Έστι·» δέ έπί τοϊς διίασκάλοις τιμωρίας έπιτι- 
βέναι τοϊς ααθηταΓ; πρ6ς σωφρονισμόν μέν τοι καί έ-ίδοτιν, 
άλλα μή άναιτίω;· ήν γάρ τοιοΰ ιόν τι συμβή, τότε οί έπί - 
τροποισυμβουλαΐ; καί παραινέσεσι καταπαύσουσι τού; το ιού-· 
τους οργίλους τών διδασκάλων, Τοϊς δέ διδασκάλοις άτο- 
δεδεί/θω ρισθός, δσος άν συντεθή προς την άξίαν έκαστου· 
άτο/είσθω δέ βραβεία τω τε φιλοσοφώ και τώ πρώτω τών 
γραμματικών διοασκάλω, έπειδάντελείους άποδείξωσι μιας 
τάξεω; μαθητάς, καί τής σφετέρας διαδοχής άξιον έκείνων 
τινά, οί μέν ιερωμένοι τύχωσιν ούτως άμείβεσθαι παρά τής 
Εκκλησίας δΓ έπαρχίας προσφορου, εί δ; λαϊκοί, τιμάτθιί
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«αρά 'ΐώ’ί έν ΟόγγρίΟ.Λχίι  ̂ χ«ί Μολδοζλβχία ήγεμο- 
νεύειν λ«βίντα)ν κ*1 ε(ί ϋπδϋργίβν πϊρβλαμβίνεσθαι ϊν’ οΟ-
■ΐως........... καΙ οΐ μ,ε-:’ αΰτ3υί τήν δ'δατκιχλίαν διαδεξά-
ίΑ£'>οι έπιμελέυτερδν και «ιλοτιαοτερον Ε/ωσι πεοί την 
ταράδεσιν. Της ίέ  καταρτίτεως τών ηθών καΐ ευταξίας 
της 2ί/ολης ({τιμελείτθωσαν) Ικ ταντος τροτςου οί Επίτρο
ποί δ’.ά τών δίδαΊκάλων.

Δ'.) "Εστωσαν δ’ ύποτροφοί μαθηταί ονο καΐ δέκα, τογε 
(νΰν) Ιχον, τήν ηλικίαν μή πρεαζυτεροι τών είκοτίπεηε 
Ετών, νεώτεροι τώνουο καί δέκα, οί'τινες πένητες καί άπο
ροι οντες καΐ μηδαμόθεν πδρον ΐζωης Ε/οντες, εΰΦυίαντε 
καΐ Επιμέλειαν Εν ήθετι /ρηστοϊς Εμφαίνουσι τήν περί τά 
μαθήματα Επίδοτιν, καί ουτιν Οπο ΕγγυηταΓς άξιοπίστοις
• ............. τη 32ηολή, μηδέποτε (Ικτδς αυτής) γινόμενοι,
άλλα νύκτωρ τε καί μεΟ’ ήαέοαν, δαον οΐδν τε. ποοτανέ- 
χοντες τοΤς μαθηματ:, μ/δόλως προίδντες τής 2/ολής 
άνευ άδείας τοΟ οιδατ/άλου, μηδέτις άλλος διανυκτε- 
ρευέτω, μηδέ έγκαθευδέτω τή -/ολή, άλλα μδνον αυτοί 
οι υπότροφοι, ων τά τροφεία άνά πεντακόσια γρόσια κατ’ 
Ετος διδόσθω Επίσης έκάστιο.

Ε ') Επειδή δέ άνεφάνη κατά/ρητις Εν τοϊς ύποτρόφοις 
μαθηταΓς καί πολλοί άπατήσαντες ουναμένους τινάς, κατ’ 
Ελεον Εκείνων μή προσηκόντων Ελαθον παραγ'ραφέντες τψ 
χαταστίχω παρά τήν βουλησιν τών αναδεμένων καί άφιε- 
ρωσάντων καί προτιμηθήναι τών άςίω; αν λαμβανόντωυ 
τον ελεον . . . .  τών μαθητών πάντη άπορων, χρηΓοήθων,
Επιμελών τε καί ευφυών, καί ώσπερ........... τψ  ΦινεΓ, ούτω
χαύτοί τοϊς άποροις Εκείνοις άφήρπασαν άπδ του φάρυ',Ύος 
τήν τροφήν, διά τούτο του λοιποΰ, ίνα μήτε οί δυνάμενοι 
Ινο^^λώνταί τι μήτε τοιαΰτ’ άττα συμβαίνη παρά τήν βού- 
λησιν τών Ελεούντων καί Ελεησάντων είς τήν στολήν,



υπότροφοί ιιαθηταί χκτάμ’̂ να λααββνέτωσαν τοτεταγμ-έ- 
■νον και Ιξεταζέοθωσαν (τόνδε) τον τρόπον, (̂ ί έφοροι καί 
έπίτροποι, ώ; διοσώται των Μουσών, καί φιλόλογοι καί φι- 
λογενεΤς συναρχέσδωσαν £ν τ^ΣχολΤ; και προσφωνείτωσα/ 
τοϊςδιδοσκάλοις τερτε φιλοσοφώ και τω πρώτω τώνγ’ραα_ 
ματικών άράς καΐ άφορισμου; μήτι πρό; χάριν ή διά 
άπί/θειαν είπωσι, καΐ οϋτω πυνθανέοΟωσαν αύτών όπόσου; 
Ιν τή Σ/ολ·̂  ι■/ο'^σι μαθητάς, οίοι έν τώ πρό τοΰτου κεφα- 
λαίω προσδιορίζονται. Ε>τα έγγράφω; έν καταστίχψ πα- 
ραλαμβανέτωσαν μέν παρά των ρη9έντων δύο διδασκάλων 
τά Ονόματα των μηδαμοθεν άλλο6εν εχοντων πόρον ι,ω·/)ς 
έπιαελών καΐ ευφυών μαθητών, όμως δΐ και αυτοί των 
μαδητών Ικείνων καθ’ έκαστον πείραν τη ; έπιδόσεω; λαμ- 
βάνοντες, έρωτησειςτε καί άπορία; τά; προσήκουσα; πα- 
ραβάλλοντε;, όσοι περ άν φανώσι τή επιδόσει τοιούτοί, 
όσου; οί διδάσκαλοι ίίπον, εκείνου; έπαινοι; τε κα; ελπί-
σ ιν ...........ώ ; άΟληθέται πρί-ς τόν τη ; παιδεία; έρωτα..
Έάν δενοσήσωσίτινε; τ ω ν  μαθητών, έστ.)®ροντί; των έπι- 
τρόπων περί ττ ;̂ προσηχούση; νοσηλεία; έκείνων.

(ΆχολονθίΓ)
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Ο  Κ  .% Α Ι Κ

( Σ - ν έ χ ε ια ·  ίδ ε  ά ρ ιθ υ .  Β ' .  σ « λ .  43) .

ι ι ι > Α £ ΐ 2 ;  Λ ΐ - : ι · ' ΐ ' ΐ - : ι »  %.

λ'φ τος  Γώλ· άι·'’Χ70ρο>κ τ̂υΓ· 1/ί.Α.'> <·ί·.
ΣΚΗΝΗ ΠΡ ΤΗ.

Κ α·ΐι6 ά ιο ς  '̂χε)>ζ·νιιιη*·ϋ^\ Γόνζβλο;, Όρλά/οο;, Ηρακλής, 
Τρίΐονέτο;, Τοιίγιίρο;, 'Ρινάλδος, Β*λδύ/·.ο:, Βιλιλάκου*;^ Βάγ- 
ν«ρ, Σιαπλίκων, Λεονάρδο;, Τρίνκονλο;, Υάκινθο;, Γβσπβρό- 
νης, Ίμπεριχς, Ζιτέλλβ, ΆντζοΧίνος, Ίβκωδΐνος, Βνταδέο;, 
νικν/αι, κύριοι, μονσικο!, άγγιΧικρόφοι, χωρικοί τοΰ Ιιίι/.άνου, 
έΐαίοβι·
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Το, ·<ΚΧΪβρ07 6·.νε V πεϊωτκνωγηϋένον. Ό  ο'.άορορβς 
δ(8σκ*υα»ριένο; διά γιγάντων οχίνετα; οίονίΐ σχιβρος εν ριέβφ· 
Των φώτων. ' Γψηλά ττϊράδνρα κνοικτά δι’ ών δικΐαίνοντκι ·Γ 
εν τω είωτεοιχώ πολυέλκιο:. Μϊχρτ,Ι »τοκ1 περιεσ·το·.χι»[Λ^;χι 
Ιςωδεν διά δένδρων ξίνοτρίτιων. ΜουιιχοΙ βιατοι, τοποβετηαένοι 
ύπδ άνχδενδράδ»;. 'Όρΐ'.λοι ευγενών, χυχλοτιοοοίντε;. 'ΕταΓ- 
ρβί τ ινε; ΰ-ηρετοΰβ-χι ττιρά σνρΐ·πλέγν[θ!»ι θανιαστών. ’ΑττοΙ 
Τίν Μιλάνου, υπδ ενδΰ;Λατα άττλοΰστερχ, τιεοιτΐχτρΟντε;. Ό 
Ορλχνοο; χαι ό Ηρακλής διιβαίνουσιν άλ.ληλοχρ«τοΰιχενο· εχ 

ΤΟΪ3 ^ραχίονος.
Ό ρ.ίάνΰος . 'Γ-οστηρί^ω κύριε 'Ηράχλεις, οτι ό Αουξ εύ- 

ρισκεται ε ΐ; την όοον τη ; άπωλεία; χκΐ μετ’ ούτοϋ κατα»τρέ®ει 
χαΐ ήίΑκς.

Ηρακ.Ι. Λιβτεινονται οτι “ βρηλ9ον ήβη ·ί ή 5 ^ιλ.ιάδες 
ετη χ ίΐ ίσως πολύ «πώτερον τούτων, χ ϊ9’ «  ό χότμος τα ίγ ε ί 
τρδς την απώλειαν χαΐ έντούτο ις κινείται τάντοτε. Τούντεΰβεν 
το τ:αν κρηανι,εται και ανεγείβιται. 'Ο τρο'^ο; τής τύχη; αννει- 

ιεριστρέφηται άδιακόπω;.61ζε·.
Ορ.Ι. Εχει χαλώ;· αλλά , πόνοι οεν κλίνουνι τον ανχέν». 

Ο Αούζ και ικανήν παιδείαν εχει χαΐ φιλόσοφο; εινε. Έν τού
το ι; τά ανθρωπάρια ταϋτα άτινα εποεπε να ριένωσιν εί; τάς 
τρωγλα; των, πολύ φοβοΰρ.αι [*ή ριά; παρουσ ιάσωσιν εξέγερσίν 
τινα περιφρονήσεω;.

Ιΐρα.χ.1, .4 ! ανευ ουσαρέστων. Τωόντι οί άνθρωποι δεν 
σόοοντΒΐ ή υςνον εκείνον οστι; τού; φονεύει. Όπόταν άλλως, 
τυγχάνουσι συνετού ήγεριόνο; λίγβυσιν « “Α π α ν ε !»  'Οπβί» 
αίσχύνη I

— Εισέρχονται εί; τήν σκηνήν ό Τριφονέτβ;, ο 
'Ρουγιέρο; καί τινε; άλλοι.

'^ρ<̂ . β *  ιοωσιν οτι εχ τή ; ίλύο; θέλουσιν έςέλθει τέρα
τα , αγνωστα ριέχρι τοΰδε ε ί; αυτού;.

Ρ ονγ . Ουοόλω; πιστεύω ε ί; τέρατα, ά ουδέποτε έννώρισα. 
£αΙ ό Καλιδάνο; ;

Ρ ο ί'γ . Ο Καλιδάνο; ^εδαίω; ήτβ εν τέρα;, καί’ ήν Ιπο-
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χήν ητο βΐ; 'ή ν  |Ακγικήν νί]τον, άλλ* ήοη ε;Λορ̂ ώ9̂ | εν (*«- 
γ«λ^ τβΰτ^ συ^ϊετώοβν; πλήίοος, η ιις  χ*λιΐΐ*^
Μιλάνον. Μένε;, ούχ ηττον [Λέ9̂ >»ος ζχΐ οχνηρίς* έηορένω; 
βντί μια; φ’.άλη; ο”»θϋ χρονοτριβοΰχιν αύτόν επΙ βλόχληαον η 
μέραν. 'Ά I πέαβν εύίυνα -ολίΐί^ον'α ί τα τέρατα !

Ό  'Βραχλτ,; κα; ό Όρλάν5ο; πρβαιίγγιααν πρός τήν αννά-
βίΟ’.αιν.

'Ορ.Ι. Πώς, οΐατς δέν αΐ)νχ*ταρι9μεΐτϊ καΐ τούς κακούργου;;
'Ρ ον γ . Αίδτί κακούργοι δεν ΰπάρχουτι.
"Ολοι εχρήννυντα’. ε^; γέλωτα;.
Καί ή άγχένϊ) 1 ·πώ; ονομάζει; αύ εκείνου; τού; οποίους κρε- 

μώτίν ;
'Ρ οϋγ , Κα9’ δαον άφορά τα άνίρωπάρια ταυτα απανιώτατα 

άπαντώνίαι.
Ό δμιλο; διαλύεται.
Είίέο/ονται εΐ; τήν αχν;νήν, ό 'Ρινάλδ*;, ό Βα/.δύκιβ; καΐ 

άλλοι.
'Ρ ιν ά . ί .  Κατ’ εμέ ο βίο; εϊνε τό να έπιτύχτ, τις.
ΗαΛ. Κά έπιτύχγ, τίνο; ά·ροϋ ό βίο; εζαντλιΓται ε ί; τήν 

αηέβλΐ'|ιν σχοποΰ τ;νο; ; Επομένως μέλι; έπιτυ^τόντο; αΰτβΰ 
βλέπει δτι μν,δέν ήτο ούτο;.

Οί δ'.άοοροι όμιλον βυνέρχονται.
Ή ραχ. Προτιμότερον άληΟώ; να έπιοιώχί·. τ ι; ένα ακοπον 

διέτι ό σκβπο; έπιζ^ ίιμών.
Β α.Ιΰ . Τουναντίον ουτο; άπο9νήακει πρό ήμών. Ά » ' ή ; 

ατιγμή; έπεκράττ,αε παρ' ήμΐν έπιτο'/ή; τ ι ;  ιδέα, αί έλλ.είψεις 
διατιλ.οϋαιν υπό διν/<εκή έλεγ'/ον· είτα άπβλαχτίζονται παρα 
πάντων, ή δέ άχόλουίο; γενεά έκμϊΐοενΐζει τδ Ιργον εφ’ ού υμείς 
μετά τοααύτ/,ς πεποιβήαεω; ήτενίζατε. Ό κυρίως μοχλος, ε ι-  
νε ό νεωτερινμό;.

Ό ρΛ άνΰ. 'Η οικογενειακή άροαίωαι; επχνορ9οι ο,τι ή ε ι
μαρμένη τοΰ ατόμου βεωρεΐ ω ; μάταιου.

'Ρ ουχ . Ναί, ουτω φαίνεται προ των όφβαλμών των ηττον
οιλβαοοιχώ; διατεθειμένων πνευμάτων. Άλλ.' ιν* περιοριαβ^
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τις έντο; τοΟ ι.ίχογ6νιιαχο3 όρίζοντο; οέον νβ η τ;ιπ ι:ί| ΐενβ ; δτι 
ή οί*ογέν»ΐϊ, η ί κποτ»λεί [-650; είνε άνωτέρ® πασών. Καθόσον 
πβπί'.σρίΕνων όντων χα ΐ. τώντρίτων αο’ έτέρον, π»ρΙ το·3 α^τβΰ 
αντικειμένου, τό συμπέρασμα χαταπίπτει μή υπαρχοΰβης π ίρ ι- 
πτωσβω; οιχα.ουσης του; πάντα;. Ορολήψει; χσΐ ματαιοφροσύνη 
«ροοήλω; είσίν αί βάσεις τοΰ 3ίου, η δΐ φιλοσοιβία, έχαηοενί- 
ζουσα τά ; προλήψει; υποσκάπτει αύτα; τα ; 3άσει; τοΰ 3ιου.

Όρ./. Ό  πατριιυτισμ.δ; εινε τ ι μονίμώτερον.
'Ρ οογ . Οΰχί' αντιτάσσω την αύτ/,ν ώ ; καί προηγουμένως 

σκέψιν. Δύ»ασθε να πίίσθϊΐτε δτι ή πατρί; σα ; χαίοει Ιξο- 
χόν τινα ιοιβτητα, όπόταν άπαντι; οί ένοικοϋντε; την ύ'ρήλιον 
πατριώτϊΐ άςιοΰτι τό αυτό προνόμιον οιά τα ; έαυτών ; Τοΰθ' 
βπερ —αρα τοι; άλλοι; ΰμεϊ; πρόληψιν η Φανατισμόν δνοαά- 
ζίΤ£ πρέπει να τ,νε τ ι; άσπάλα; δπω; μή διοκοίνη δτι ουτοι 
την αυτήν ΰποστηρέζουσι χρίσιν περί ίιμών.

Τρΐγχον.Ιος, τρέχων τήοε χάκεΓσε μετά τοΰ μαστινίου'τβυ.
Ουδέποτε ειοον εορτήν, πλήν τής παρούση;, έχουσαν τοσαύ* 

την ομοιότητα μέ κηδείαν. Ό  κόσμο; δλο; είνε οιλόσοϊο; και 
μά την αλήθειαν δέν τολμώ νά ριψοκινδυνεύσω ούδε την έλαχί- 
στην ανοησίαν. Ό  Πρόσπεοο; εντούτοις δεν αστειεύεται πο
σώς. ’Ό/.οι δέ ούτοι οί κύριοι απόψε εΐσί λία/ σκεπτικοί ί  ώ^ε 
να δώσωσι προσοχήν ε ΐ; ενα ταλαίπο'ρον τρελλόν. Κβί δμω; 
οι τρελλ.οί ενίοτε είσΙ σοΦοί.

'ΰ  δμιλο; τή; Ίμπεριάδο; πλησιάζει.
’Αναμτιβόλως, ή θελκτική αύτη κεϊαλή, ήμέοαν 

τινά, θέλει καταστή χεραλή νεκοοΰ.
7/ί.τ. "Ω ! έςαίρετο; χαριεντισμό; Υάκινθε. Χειροτονη- 

θήτί λοιπόν μοναχό; ά·ίβϋ τοσοϋτον άντιποιεΐσθ.
Δέον να μή θεωρή τ ι ;  ούτε έχ τοΰ πολύ πλησίον, 
πολύ μακράν. Σει; δε διχστρέ'ρετε ωσαύτως την δοασιν τοΰ 
ο-ρθαλμοΰ σα; καί εαν Ιτι τοποθετήσητε τδ άντικείμενον. ποό 
τών ομμάτων υμών καί έαν τό άπομακρύνητε εκτός τών αχτί
νων αυτών. Τό νά ήνέ τι έγήμερον, δεν εΐνε λογικόν, οτ: είνε 
χαι μάταιον. Έρήμερον οέ είνε τό παν πλήν θείου ενίοτε. Πα-

ΐΑοσογιας. 
ιτε έκ τοΰ
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ρα·;ηρή»«τί τ/,ν χρΐ}ΐΓ«)ίδ«. ήτις XI9■ ϊ̂τ6̂ ;βϊ τοϋ π^ϋγιχατίχο^ 
ζώου, χα9ο ούτ* το άνδι»μ« ετέρου ΐ ’.-ίές ζώου. *Η '/ρυ»»/.!; 
βίνε ήλιχί» τις τοϋ οχώλτ,χος, δπω; το άνθος βίνβ μετιδατιχή 
τις ίτ ιγμ ή  τοϋ »υτοϋ. Πλάοι ι̂α τ ι, ϊυ :τ„  βραχεως βίου χ»ι ά - 
οθενοϋ; συνχ'.τ9·/ι»εως, χχταδεδικχίμενον ούτως είτιίΐν εις ά « « -  
νιιχν έν τ/| φΰτει, υπό δυχινδη κ*ι α[Αυοοάν υπχοςιν, ϊ υ ν ι -  
ρ'.9|*οΰριενον ϊν* πλ»;ροΐ εν από τ* κενά τής άτιλευτήτου κλίμα- 
ρικχος, εςεγείρετχι ε/ τούτο’.ς χΐΰνης. Γέννημα της γη ;, άπο- 
μύυηαχ ευτελών χυμών, χαθίστχται ευνοούμενος τοϋ «έρο; χ»ι 
τέχνβν τή ; ημέρας. Τίς ό ποιήτας τό 9*ϋμ* τούτο; *0 άνάπη. 
— 'ϋχρυααλίς είνι περίοδο; τής αγάπης. Μή θαυμάζητε εί; 
τό έ;ης έαν έχτείνη, ούτως είπεΐν, τά ; πτέρυγάς της, εάν 9ω- 
πεύ/] πάν άνθος, εάν τρέχη ε.θιν κάχεΐθε^ κατά τάς χαριεατζ- 
τα ; ιδιοτροπίας του. Εις τούς όρθαλμούς του τό πάν είνε χρυ
σός, τό πάν κολυμδά χάρ’·̂  ϊου εις την άνάολεχτιν ταύτην 
άτμοσ’ραϊραν, έ ; η ; έςήρτηται ή ώρα.ότης τών πραγμάτων. Ευ
τυχές πλάσμα ! Αναθάλλει κατά την εποχήν του χαταρρίπτον 
την δυσκίνητβν έχ  όύιίους ενδυμασίαν του, ενθουτια, οιάγει 
διαρκώς επί τινας στιγμάς τόν εύοαιμονέστερον βίον, είτα δε 
αποθνήσκει. Ακμάζει δπως άποθάνη. Μόλις έχόρρεσε τήν δ ί- 
<}ιαν του, μόλις επιε πλήρες τό ποτήριον τής χαρ»; «κ ι άπο- 
ξηοαίνεται. Ευτυχές ! ζη αγαπών καί αποθνήσκει οποταν α- 
γαπηθή. Εΐμ'ι βεβαία δ·;ι κατά τό βραχύ τούτο διάστημα τό 
μικρόν τούτο όν, αισθάνεται τοσαύτην ήουπάθειαν ώστε ο ενή
μερος βίος του—υπερτερεί εκείνου τών ισχυρότερων πλασμάτων 
χαΐ υπερβαίνει έν πολλοί; κατά την άςίαν εκείνου τής μεγάλης 
πλειονότητος .τών ανθρώπων.— Βραχεία καί αστραπιαία λαμ - 
πρότης, άνθος μιας ημέρας, χ«ΐρε. ώ πλάσμα τού θεού, χα-ρε 
σύ τού όποιου ό βίος πεοιχ.λείει επί τινας ώρας τάς, τρεις ταύτας 
στιγμάς. ’^ κ η ιι, αγάπη, θάνατος !

Ό Όρλάνδος, ό Ηρακλής και ό 'Ρουγιέρος όμοϋ.
Εύγε Ίμπιριάς !
’ /γί.τ. Μή μέ εκλαμβάνετε έπιπόλαιον. 'Η ώραιότη; εινβ 

κϊθήχον τής γυνα κός, πλήν ού'χΐ ευχερής τέχνη καθότον * π « ι·
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τε· ΐ;»φ= ίΐχήν λχτρίί»·.. ίΐχ·. ζ,-.ι προ;ενδΐ ^λ«6/ιν «ύτ^, ( 
ν’ «πο-,ρβύγν,τχ'.. Β/,ά-του»ι 2έ ■:
«άσ* χχέψκ. · ΐ ί ί^ ,  -έ αίσο 
Ορο'.νι; - ο ί :  μορ·ίαιι·ούς.

Λ·,«6.ίν... ϊ5τν,, ΌΊ·ά«.ν9ος ■<« ό Ήρ.χλίϊ,-ίιτ,νιιι εν ιιμ
μίμω εξς σχί,νής,

7/μο,. Έννοιίτί 5τ; ε ί  μμττέ,ρ.,ο, τ ί ;  ώρ.',όιχ,τί; της 5 ί .  
εϊ-ε ϊλλο τι εϊμχ ή άνάλονες έ ε φ ρ .ϊ 'ϊ  τού ϊώματος κ ιδ ’ δλ.ς 
τβς ®τά»ϊΐς.

'/νίχ. Διάβολε, ιτώ; κετώοίωτε; ν ί  τό κ .τ .μ ετρ ί;» ,,; ; 
Διέρχεται, είτερχομένε,ς τ^; Ζιιέλλας «.1

/ .,τ ι.ί. ΙΙρό; «ίοΟ όποϊ,, ;.,ίρ „«ο ι ε ία ί. ! Είνε άλ/,ίει. 5,τ ι 
λε'γετε, άΑΟ,’ εΐι τ'ι οιοελεϊ να τό εΐιττ^τε. ΙΙροτιμώτεροο νά εια- 
.χ .5ά?,, τις 7, νχ ούτως βίπίϊν περί οιαϊχδοάτιων.

/ία.ίίΚ 'Ε / ίΐ οιχχιβν, ή <τννεχής σχέόις π^ο-ενεΐ έγχβϊχλί- 
τιο».

/ .ιτ ί, ί. ΚϊΙ τΐτϊ έΐά-τω·/θλίβει τήν χχιοίχν. 'Δ/.7,ίώς Ι τΛλ-  
χοοτιλυτϊΓ,ρζ :τράγα*τ» τ ί  οποί* οέον νά μή άνζλογί^/,τχί τις , 
το^Ι' οίΐ.ρ πολν ενκολον. Ά-ροσιούμενός τις ποός *ϋτ» κ ι9 ί»τχ- 
χ%ι ερημίτης, έ»φ οιχτκεοάζων άπεχ*: όντως ε ΐ-ε ίν  άττο παρο
μοίων ρ * ϊίνω ν . Δεν γ ίνετ ιί τις :ριλόϊθ·ρο; ίΐ*ή  εν τή πλήςει 
ώ ;-τνμβ*ίνε: εις τον νέροντ* Αοϋκχ. Τ', οε ν9ι πράςη τις μεΐ 
ένος γέροντας, οοτις ονοέν εχει βίο9ημα πλέαν, πάντοτε οέ μέ 
τχ βιβλία τον καί τολς μάγονς τον ! . ’ .

Ό οίνος χνκ/.ο·ρορεΐ, ή μουοιχή ένιτ'/’-ε·*!·
Πα.ΙΚ Ονόέν μονιμώτίρον τί,ς /χρ εττάτης ήίο'.ής.
/λ'./ί.Λ Τότε ή άπόλχνσις ί τ η ι  τό οκοπονμενον τον βίον.

(Άκολονίε:.

ΕΜΜΑ.ΝΟΓΗΛ δΝΟΤΑΡΙΙΣ.*

Έ,· τφ  Β '. 0Λφ,,;, κατ:ι έτ ίθη  Μ αΓαΙ,Ι
ι.>{κ Έ η ,η η ’οκ-,.Ι. '
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« 5Γαηιχ(-5.1τΐέ Α.Χ.ΣτιΜτιούλου χ«: Ε. Δ. Κωστρράχ/.)

ΚΒΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
Τό ύ6ω ιιαηχδκ χράτος ή 'Ρ ω σσ ΐα  — Π;ο·.Ιΐτύκ: ίο τ ο -  

ρ ιχ !, αυτώ ν  —  Μ α ο ρ Μ ν ιο ν  — Ί υ το ρ ία  —
2 :τρα ϊ6ς  — Σ ίο β ία  —  ’/̂ ΓΟΛίΛ — Στρατόν.

1.
"Οτ.ν πίΛβ^Λό; τ-.ς εχοήγ^υτα·.. ό τ.ν ^ρχ ,̂·:αν ;αετκξΰ ούο 

αβώ·ίή τρθ[>ερ» αϋτη αονοίΛκχίβ, ή ί ΐ ;  ού>«ται 7·χεω; νκ χ ί-  
, . , , ί ί  , ,ά λ , ίξον·:ώ«ως, 5έον ν' άν.τ(έ·/., - ·  ο - ί . » ,  ν .
ρίπτη ίλέμρα ·:«7Ρ εηΐ εη ; ίσεορίαϊ εων εβ-ων τορτωε, εια ι ϊ
?ίΓ»Γ.. -ί-' - “Γ
τώ». Ί-ιεί ρέ'-ην - Ψ  ίε·»ψ'» -·=··>·ν '·= "  ·εε'.ε·«Ε5
ίρ ίή ντ ,εχ  χ.'ε ίχρεδή ίϊέχχ =εερ1 ε ζ ; χ .τ ..εά »ε ..,ς . ^

•Η ίνεργε,εεχή .ύ.ι; εών ΐορρχε.. -ρεωρ.χ.ν «εεεεε ■· '· χ» ;̂- 
χεώσεν ή ένεργί; χχρχτιί, ή -ρορνλ.χή τοχ 1ρ/.«ρι«[»·χ. Ου- 
ΐω  βλέπορίν βύτον; απ’ αργή; προρ/Βίλεα'ίΟντ!»; τ:ρόβωπον

φ-/,ν τού
χοβϊίγοίΐντί; εϊ;·:ον Κ ϊλί- 

-τοΰ;
;ο> χ ί ΐ  στρατιωτ-.χόν. "Βρςβντο χοβηγονν

1™°ργεΓ; ’ χίεοΟ,' χχείχ'-ν Ενν.ρεείχ’:  «χΓ,γώ»,_ε!τε 
, . ,  ΙχίεοΟ θ '.  μέ-/ί·· ' 'Τ '·  Χ“ ·»·· χρδερνώειχ.εχοιχχε'ρ-
μχτχ ίιά-ρορ. Πχ).χι»τ·ν>·,., χήν Γερίχν, τή» Α'.γχχτον, χη* 
ΙΙερσίον, τήν Μιχραβί*ν.

Έπί τινα χα'.ρρν πάσα £ύ/ϊ;α·.; βυτη ταΐνί-τ^ί» /
Ινώχε.ν XX,; ίχ . ίρ .ρ ί ;  , ϋ ν  Μ.γν·;)ω», ά λλ ϊ χοχχ
I·,. άν.χχ-.ν.χ»^ χ.χΧ χέχ ΙΛ'. χίώ'Χ ~ν· ' , ■
8,ε0ίχ·/«.ν χεΟ Όχ;.άνοχ, χο5 ί ^ ΐ ή ;  ίίρεεεχ χε  ̂ χρχχεε:. 
•Εχχοχ; χί έχιχ»7> ε  χών Τοίεχε-ν « χ  σχ.ρ.χωχι χι/ε'. XX.: ·- 
ρίαχ’.χχ,; χχχώχ έγχχί'.οε'ΙχΕω;. _

Τέ 135ο χχχώχι χόν χείεχ χων έχέ χχ.: Εχεωχχ.; οοΧε; εε χ, 
,,εόείο; «έχί,ν ά ν / χ ιε ίΛ , ε ί :  ιίχίε'/.χ,; χεΟ Τ .ρ ιελά .ευ 
«ε ί χ ί ;  ε !: χίν Σενλχάνεν Β ιχχχζίχν 1,ΧΧ>.:· Τ“
η  οχρεχε,εεΟχχ ρέ/εχ Χ.Ο ϊχ λ εΜ εγ εε  χή; Β .ο .ε .χ ;, X. 
ί ί  Γ ιΜ  ι!/ 0.  ί,εχ, χ.εεχχεχλώιει χχχν.χχείε. χ ι ΛΕΐνΧ»« ε , ;  
Ιΐι,ίχνχινίς 'αέχοχρχχορίχς. 'Π Εει.οχχνχχνεέπελχ; χ.Ιχ.χεε ει; 
ιή ϊ  έξε'χχίχν χωχ χέ 1133, χί 1 >80 χεεχεΟεοιι χχρ'-: «ειγρο»
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την Ότράντην εντός τβΟ βασιλείου της Νιβττόλεω; κκΐ άπειλοΰ- 
σπουδοίως τ ίν  Ίτσ/ίαν, τέ 1522 άποστιώσι τήν ·Ρόοον «πό 

των ιπποτών τοΰ Άγιου Ίωάννβυ τής Ίιρουσολήμ, το 1526 
γίννοντβι κύριοι τοΰ ήυίσεως τής Ουγγαρίας) τό δε 1529 γ-λβ-  
τοπιδεύουσιν ύπο τα τείχη τής Βιέννης.

Ό  Σουλτάνος αυτών Σο.λεϊίεαν άρχει επί τριάκοντα βασιλείων, 
χατεχει παραλία 8^^0^ ^Αίλίων, τιτλοφορείται δέ εις μίαν έπι· 
στολήν του «ρος Φραγκίσκον τον Α', αύτοχρατωρ των αύτοχρα- 
τάρων, πρίγχηψ τών πριγκήπων, ό διάνομεύς τών στεμμάτων 
τοΰ κόσμου, ή σχια τοϋ θεού έηΐ τής γής, κυρίαρχης τής Μαύ
ρης 9αλάσσης χαΐ τής Λευκής, τής Άσίβς καί τής Ευρώπης.

^Αίών παρε'ρχεται, οί δέ Τούρκοι εινε κύριοι τής Σ)α6ωνίας 
και τής Τρανσυν.βανίαι, Έπί τινα στιγμήν άναχαιτισΙέντες είς 
Αεπάντην έςακολουίβϋσι τσς επιτυχίας των καί κυριεύουσι τμή
ματά τινα τής Πολωνίας και τής Κρήτης. Ά λλα άπό τοΰ τέ
λους του ΙΣΤ'. αίώνος, ή ίσχύς αυτών άρχεται μειουμένη. Νέον 
κράτος γεννάται, αναπτύσσεται καί πάραυτα διευβυνόυενον ύπβ 
βε/.ήσεως ενεργητικής καί ίσχυρίς, βε'λει υπαγορεύσει νόμους 
κσί θέλει θέσει τέρμα είς τάς νίκα; τών Όθωμανών. ̂ . Όθωμανων.

Ο τσάρο; Αλέξιος διώκει τού; Τούρκους «πέ τών σλαβι-
υν χωρων, τσς οποίας χατείχον μέχρι τοΰ ΒόλγακαΙ πρς- 
ωρε; μέχρι τής Άζοφιχής, έπΙ τών οχθών τής ίποίας Πέ- 
.ος ό Μεγας ζητεί ν' άποχκτβστή. Συμμανήσας μετά τοΰ

χωρει
τρος ό Μέγας ζητεί ν’ άποχκτβστή. Συμμαχήσας μει 
Ίωάννου Σοβιέσχη ό τσάρος ρίπτει κατά τών Τούρκων τους 
Κοζάκου; τοΰ Αον καί κυριεύει τήν Βεσσαραβίαν. Συνεπείφ έέ 
τή ; ήττης τής Βιέννης ό Σ’ουλτάνο; υποχωρεί καί βλέπομεν δια 
πρώτην φοράν τήν υπογραφήν τοΰ τσάρου είς συνθήκην ευρω
παϊκήν. 'Β είρή-.η αδτη τοΰ Κάρλοβιτς (1699) υπήρξε δια τήν 
•Ρωσσικήν πολιτικήν έξ άρχής χαί εις σταθμός καίει; θρίαμβος. 
ΟίΌθωμα·.οΙ απικρούσθησαν πέραν τοΰ Σβύου χβΐ Ανίεστεο, το
Ά ζοφκα ίτό  Ταϊνανρόκ έγένοντο ρωσσιχοι λιμένες. Ή Αυστρία 
ήτο κυρία μιδς μερίδος τής Ουγγαρίας. Είνε άλνθε; ο:ι Πέ
τρος ό Μέγας άπώλεσε, κατι 
ταύτης μεσολαβήσεως κατά

ι το 1715, το κέροος τής ευτυχούς 
. , , Τ'}· Πύλης. 'ΒττηθεΙς, κατά

το- ΰπό τοΰ Σουλτάν Άχμετ τοΰ Γ'. έπιχειρισθέντα πόλεμον, 
ηναγκάσθη, κατά παρότρυνσιν τοΰ βασνλέως τή ; Σουηδίας νά 
εξαγοράση την ειρήνην διά τής άποδόσεως τοΰ Άζόφ. Άλλα 
μ ιτά 5 ετη, υπό τήν βασιλείαν τής σύτοκρατείρβς Ά<νης, ό 
στρατηγός Μούηχ Ιξεδικηθη τήν προσβολήν ταύτην.

^71 Αυστρία εντούτοις ΰηήρξεν εύτυχεστέρα τή ; Τωσσίας, 
δι07» 70 1718 ή συνθήκη τον Πασσάροβιτς τη παρεχώοησε υ,έ-

1\α

< 'η

\
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ρο; -τί}; Σίρβίβ; χβΐ τοΰ Χανάτου τής Τ*μι»βά?ηί *» ι ·ϊη«
Κ·9* δν χρδνον ή Αύττρί* τ.'.ίζν. - ί  βόρε;« τύνορ* του ο9ω- 

αβνιχοί χ ίάτον;, αν 'ΡωααιχαΙ ατρατιαΐ βίτουιι τον «06· τ«>ν 
τοϋ έδάφου; τή ; Κρνριιία; χχΐ {Χίτ’ ολίγον χνρνεύουαν την 

Μολδαυνα -̂. Ό  Σουλτάνο; άναγχά^ιται νχ χλιίατ, ̂ ειρήνην, εν- , 
ρήνην λίαν έπω'^ελί], ήτι; τφ άπέδωχε [χέρο; τών^άπολβαθειαων 
νχ'.ών} τήν Βλαχίαν, τήν Σερβίαν, Βΐλιγράοιον (ειρήνη τού Β ε-
λ'.νραδίου, 1739).  ̂ ,

Τριάχοντα ετών ήαυχία επηχολοώϊηαε την «ολιτιχην ταυτην 
πιοίοβον. ·Η ·Ρωσαί* ε-χεν α )λα ; ένααχολήαε·.;· ή Βαλτιχή 9ά- 
λαααα τήν αηησχόλιι τότε ηολΰ κερνατότερον ή ή Μαύρη θά
λασσα, ή Πολωνία τη έφαίνετβ εύχολο; λεία. Έν τούτοι; ό πό - 
λειχο; δδν ήδύνατο να βραδύνη έ«αναρχίζων. Πάν -το
ύπβΐον έηοίει ή 'Ρωσσία προ; τήν Πολωνίαν προτήγγιζεν αυτήν 
ι? ; τήν Τουρχίαν. *0 Σουλτάνο; ένόησεν δτι ύπήρχεν έχεΓ σπου
δαία άπειλή χαΐ Μουσταιρά; ό Γ'. ειδοποίησε τήν αΰτοχράτενραν 
Αίχατερίνην τήν Β'. ινα εχχινώση τήν Πολωνίαν. 'Η Αιχχτερί- 
νη «πήντησε διά τί); αποστολή; στρατού εις τήν Κρφαίαν χαΐ 
άτέρου ε ί; τέν Λούναβιν.

Ταύτοχρόνω; ό ρωσσιχέ; στόλο; εξερχεται τη; Βχλτιχήΐ, 
εισέρχεται εις τήν Μεσόγειον διά τοΰ στενού τού Γιβραλτάρ *χΙ 
χαίει τά τουρκικά πλοία έντό; τού οραου τού Τζεσ^εέ. Οί Ρωτ- 
σοι ί*ή δυνηθέντες νά είσχωρήτωσιν ε ί; τόν Ελλήσποντον διχ 
τής Μαύρης θαλάσσης, άπέβησαν διά τού Αιγαίου πελάγου;.

Ό  Σουλτάνος Άβδούλ-Χχυήτ ό Α'·, διάδοχο; Μουστα·ρχ τού 
Λ’·, ήττηθεις απανταχού επικαλ-ειταί την ειρήνην διά τής περί— 
φήιχου συνθήκης τού Κιουτσούκ-Καϊναρτζή (ίΟ Ιουλίου 1771·).

Έ  ’Ρωσσία δεικνύει τότε τήν [χεγαλειτέραν μετριοφροσύνην. 
Κυρία τής Βεσααραβίας, τής Μολδαυίας, τής  ̂Βλαχίας χαΐ̂  τή ; 
Γεωργία;, αποδίδει τά ; επαρχία; ταύτα; ι ι ;  τον Σουλτχνον. 
Ά λλα  ένκαταλείπουσα τήν χώραν δεν παραιτεΐται τοΰ διχαιω- 
αατο; τής προστασία; των χριστιανών, δικαιώματος, οπερ » ν ε -  
ίινωρίσθη έπίσήμω; παρά τή ; Υ- Πύλη;. Τό 7ον άρθρον τη ; 
συνθήκη; διαλαμβάνει · « ή Υ. Πύλη υπόσχεται νά προστατεύη 
τήν χοιστιανιχήν θρησκείαν καΐ τά ; εκκλησία; τη; » Εκτος 
.τούτου ιδιαίτερα προνόμια παρεχωρήθησαυ εί; τα ; ήγεμονείχς 
_ο0 Λουνάβεω; χα ιε ί; τού "Ελληνα; χριστιανού; ολου τού κρά- 
του« (^)· έποίητε τάς παραχωρήσει; ταύτα; χ^ '

(1). Σ. Μ. Άγνοούμεντή αλήθεια όποια τα εί; τού; "Ελλη
να ; παραχωρηθέντα προνόμια.
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έκϋτήί, διότι έ9ίώρη»ίν €πί τιν« β·τιγ|*ήν ί'ΐτουδϊΐ’ον τον κίνδυνον. 
’Δλλ αριι « ί ρωτφίχϊ' ντρχτικί άπ$|χκχρύν9ηοαν, ο<ν εχχέιρθ)] 
πλέον πολΰ πεοί βύτων. Ή αντοκρχτεφ* κχτχλκιχδίνει τότε 
τήν Κριμαίαν, την Γεωργίαν, την *Ημερη9ίχν, 6 οέ Σουλτάνος 
έπιχυρόνει τάς κατακτήσει; ταύτα; έν πλήρει είρήνη κχΐ τας 
αναγνωριστεί δια τής συν9ήκη; τής Κωνσταντινουπόλεως (8  Ια 
νουάριου, 1784).

Τρία ετη παρέρχονται. Οί δύο εχθροί διχγουσιν εν ίΐρήν·^ 
χχΐ έν τούτοι; ή 'Ρωσσία δεν παύει προχωρούσα προς νότον. 'Ο 
Σουλτάνος ΣελΙμ ό Β'. έλπίζων δτι Θέλει δυνηΘή ν’ αναχαίτισή 
τάς έπιδρομάς ταύτχς κηρύττει τόν πόλεμον κατά τής Αικατε
ρίνης. 'Η Αικατερίνη βαδίζει τότε εναντίον του, εισέρχεται εις 
τήν Βουλγαρίαν, καταλαμβάνει τάς 'Ηνεμονείας χαΐ αγγίζει 
προς τήν Κωνσταντινουπολιν. Ά λλ ’ έχει ευρίσκει άλλον αντί
παλον παρά τον Σουλτάνον. 'ΙΙ ευρωπαϊκή διπλωματία Θορυ- 
βηΘεϊσα έκ των Θριάμβων τούτων, έρχεται εις βοήΘειαν τής Πύ
λης χαΐ αναγκάζει τήν αυτοκρατορίαν νά ύπογράόΐίΐ τήν ειρήνην, 
ή τις άποσπα από τό οθωμανικόν κράτος τήν Ταυρίδα και τα 
στόμια τού Βούγ χαΐ τού Δνίεστερ, ένθα άνεγείρονται αμέσως τά 
τ ιίχ η  τής Όδησσοΰ.

ΜΥΣΤΙΚΗ ΑΣΤΤΝΟΜΙ.Α
-Η

ΡΑΛίΟΥΡΠΑ ΚΑί ΕΡΩΣ

ίΐνάιστορίΛ τον ^ γγ .Ι ιχυϋ  ύ.τό Α. X . Στι^οηούΑον· 

{συνέχεια ιδε άριΘ. Α. σελ. 24.)

— Οι τύραννοι ούτοι τού λαού άποχεααλίζουσιν αυτόν κατα 
δωδεκάδας, εΤπεν ό Δέ Βιβιέ.

—  Μάλιστα, εϊπεν ή Λουζα Δουβάλ. Ά λλα φοβούμαι οτι 
Θέλουσιν άπωλέσει τάς ίδιχά; των χίΐραλάς πολύ πρότερον ή υ
μείς τάς (δικάς μας.

—  Ι1«ρΙ αυτού δύνασΘε νά ήσΘε εντελώς βέβαιοι, εΤπεν ο 
Φουχέ.

— Ά λλα ποιος δυναταν νά ήνε ό παράδοξος ούτος άνθρωπος; 
«νεφώνησεν ή 'Ραχήλ ξέουσα άκτυσίως τήν μικράν ρίνα της.

— "Α 1 τέκνον μου ! άπήντητεν ό Φβυχέ, τούτο εΤνε ζη·ημ*.
>
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οπ«ρ ήπάτη ίΐ χβί £Η« · 0'· "Α·)νλο·.^βύδέ«θ':ε ήι·-'»·/·,9ηβ·αν
Μα άναχαλύ-ΐΊιίαιν ποιος ητον 6 α^ιιιιί.ΐϋ» άλτ^ίΐώ; πΐο·τ£νω οτι 
ο κΔίαΧΒ θέλει έπιτύχ»·. να χρατήση ιό μυ»τιχ6ν-το». Τινες τών 
έν Αυλχι »ίλων ριου ριΐ νποπτιύονϊΐΜ ώς τόν α'.τονργόν τής 
επιστολής». _ ,

__ ΚαΙ συμμερίζεται ό Αύτβχράτωρ τήν ύηο·}ίαν ταύττ^ν ; αν-
ι^ώνησεν ό Δέ Β.βιέ. . . ,

__·'ΟσοΜ γελοία χαΐ αν ί,ν ι, άπήντησεν ό Φουκε, κλίνω να
πιστεύσω ότι τήν συμμερίζεται.

—  Πόσον γελοΐον ! έαώνησεν αίβνηοίως ή Μαρία χαι Λουίν^α.
—  Αληθώς ειπεν ο Φουχέ. Ά λλα οέν εγρόνησα να υπερα

σπίσω έμαυτβν. Ό  άνθρωπος, δστι; πράττει τό τοιοΰτον άνευ 
άποοείζεων περ'ι τούτου, ενισχύει μάλλον τας ύπο 'Ιΐϊς, ας επ ι
θυμεί να όιασχεόάση.

Ά λλ’ ή μαχρα αΰτη επιστολή, παριτ/^ησεν ό Δεο.βιέ, θελει. 
έξαγάγει αύτους άναμ-ριβολως τής άπατης.

—  Δέν είμαι τόσον βέβαιος «ερι τούτου, είπεν οΦουκε.^ Οι 
^ι.Ιοι μου δύνανται να ιίπωσιν ότι έςύδρισα νϋν εμαυτον, όπως 
έξαπατήσω τον Αυτοχράτορα, ό οέ Αύτοχράτοίρ δύναται να τ,νε 
τής αυτής γνώμης. Άλλα προβώμεν έπΙ τό εργον, Λουι,α Ι

'ϋ  Λουΐζα Δουβαλ ήγέρθη χαΐ ελαβε κάθισμα παρα τον Φουχί. 
Τό λοιπόν τής συντρο-ρίας —  ή Μαρία, ό Δεβιβιέ χαΐ ή Ραχήλ
__ άπεσύρθησαν εις μεμαχρυσμένην τινα γωνίαν τής αιθούσης

ήρχισαν νά συνομιλώσι__ Διότι 'οιον σύστημα τοϋ Φουχε
ήτο νά μή έπίτρέπη ιίς  τον ενα κατάσκοπον να γνωρίζη τό ε ί
δος τοϋ ιδιαιτέρου έργου, δια τό όποιον ό άλλο; ητο επιφορτι
σμένος.

« Λουίζα, εΤπεν ό Φουχέ, εις τό νοσοχομεϊον τυλαχή; τινο; 
εύρίσχιται νέος τις Άγγλος. Είμαι λίαν ανυπόμονος νά γνωρί
σω ποιος είνε, διατί ήλθιν εί; Παρισιού; χαι τ ί εργ*»]̂  επαγγέλ
λεται. Έ π ’σχέρθητι αυτόν ταύτην τήν νύχτα υπό ενουυα άόελ -̂
φής τού ελέους. Συνομίλησον μετ’ αυτού, Ισο δέ καλή χ*ι «υ- 
γενής πρδς αυτόν. Ά φες αυτόν νά άτενίση προς τους σπινθη- 
ροβολοϋντας τούτους βρθαλμούς σου καί νά ϊδη τους^ μικρούς 
τούτους λευκούς όδόντας. Λάβε τήν πυρέσσουσον χε ίράτουεν- 

-ρο·-£ρ5; ταύτης λευκής παλάμης σου καί θέ/.ει ταχέως 
καταστή έρω:ό/.ηπτος.  ̂  ̂  ̂  ̂ ^

Οί Άγγλ.οι ουτοι είνε λίαν έπιδεκτιχοί τούτου, Λου ,α  .
— Είνε βοά γε ; ήοώτησεν ή Αουΐ>α. ^
__ Πολύ, είπεν ό Φουκέ, καί ενίοτε έωμαντιχοί. Δό; αύτ^»

όλίγην ένθίρ:υ;σ-.ν >βΙ δεν θέλω εκπλαγή, έαν σο; προτείνη νά



;χ£τ’ αΐ' τ̂οΰ. Εννοεί; το πρότωπον, δπερ εχε:ς νά νπο-
"Ρ'·-!;!;

— Εντελώς.
—  θε/.εΐ; ευρει εν τφ ίΐΑατιοοϋλ.ακίω άρ:9. 8 ενδοα* άδελ— 

=ί;ς τοϋ Ελέους — βποούρίητι χ*1 υπ»γε αμέσως.
II ΛουΙζχ υπήνουσε χαί »?»(** 'ο  δωριάτ:ον τών ίονελεύϊεον. 
Επί τινβς οτιγαβς ο Φουχε ητο προσηλωμένος εις τούς ίδ ι«ι-
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ίτδιτ·.ν ϋβών δλί.ιγον χαπνον, εξώ τερους ΰίαλογισμους ι 
νησε, «Αεβιβιέ ! »

 ̂ Ό Δεβιβιέ έπλησίβσε χ»1 ελιβε το χά9:»ρι*, όττε· προ ολίγου 
ειχεν άξήσε·. ή Λβυ'ϊζ* Δουβάλ.

« Δεβιδιε, ειπεν ό ΦουχΙ, μετ* τοΰ χολβχευτιχωτέρου τδνου, 
πρεπει να έπιαχεξί^ς τήν πρωΐαν ταύτην χβρτοηαικτεΐδν τ ι είς 
τό ΡιΙ Κονπίο. "Γπαγ· ενωρίς χ*1 λάβε σημείωσιν τών κερ
δών και ζημιών μελών τινων της αύτοχρατοριχ'ης οίχογενείζς^ 
ατινα θέλεις συναντήσει εκεί. 'Έν ή δύο ές αυτών, ώς «ληρβ- 
ωοροΰμαι, εΰρίσκονται εις το δυσάρεστου σημεΐον του νά χζτα- 
οραμώσιν ύπο τής τύ;^ης σπουδαίως. Είσελθε εις τό πσιγνίδιον.

—  Ευχαρίστως, άτιήντησεν ό Δεβιβιέ, αλλά 9ά λάβω ανάγκην 
χρυσού.

— Η χαρτονομισμάτων ; ειπεν ό Φουχε μετά μειδιάματος, 
οιοων αυ:ώ  τρατιεζητικά τινα γραμμάτια άζίας τριαχοτίων είκο- 
σαρράγχων.

ιδού ! Μή είσαι άπράσεχτος. “Εχε τούς δ'ρθαλμούς σου έ « ’ 
αυτών χαΐ επάνελθε είς έαέ, ευθύς ώς τελειώσει τδ παιγνίδιον.

Ο Δεβιβ’.έ ήγέρθη, ηΰχηθη τήν καλήν έστέραν είς τον Φουκδ 
και αξήκε τόν οίκον υπερη'ρανευόμενος.

Οάλιν ό Φουχέ έβυθίσθη είς διαλογισμούς· πάλιν ελ.αβεν ο
λίγον καπνύν χχΐ τάτε έξώνησε η'Ραχήλ I»

'Η 'Ραχήλ ήλθε σχιρτώσζ παράτα γίνατα αυτού, έγονάτισε 
καΐ προσέβλε·^εν είς τδ πρόσωπόν του.

Ό Φουχέ επαιζε σιωπών επί τινβς στιγμάς μετά τών πλο
κάμων τής ευειδούς κόρης, είτα δέ έθώπευσε τά ; τρυξίΜς πα
ρειάς της και ειηε· β Τέκνον μου, πρε'πει νά έτοιμαβης διά 
μαχρυνόν ταξείδιον θέλεις υπάγει είς τδ Μιλάνον αυριον ύπαγε, 
προσφιλές τέκνον, καΐ κάμε τάς προετοιμασίας σου. Σήμερον 
αΐνοσύρθητι ενωρίς.»

— Εις τδ Μιλάνον ; είπεν ή 'Ραχήλ.
— Είπον είς τδ Μιλάνον, άχοιβή μου.
—  Πολ.ύ χαλά, είπεν ή 'Ραχήλ, άναστενάζουσα, χαΐ, άφοϋ 

ελαβε τήν ευχήν τοϋ Φουχέ καί £ν φίλημα, άφήκε ιδ  δωμάτιον.



86 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΛΑΟΓΟΣ

Ο αυ- 
ιηογρϊ^ήν

—  Δεν €χ*τε διόλου διαταγβς 2ι’ ί/<ί, ί-,ρώτησίν ή Μ»ρία
ϊε ν τΣ ιρ , ·ρω^η«· ή""» ί®»νέρουοτι ητο ^χατα τι ουίηρίοτη- 
αένη, επειδή ψ ε ιν ε  νέ προοχληθή τελευταία.^  ̂ , η

—  Διαταγάς ; εΤπεν ό Φουχέ* Ιίρύλαία δι’ εοε την εχτελε- 
η ν  χαΒήχοντος ρ,εγάλη; ίπουδβιότητος.

—  ΆληΟώ;;
__ήκουσας λέγοντα οτι '^ήμη διιόόΒη οτι ημην ί̂ ·.

τουργέ; των επιστολών τούτων, οιτινε; φερουσι την υη<
«Δίσχ ; >>

—  Μάλιστα.  ̂ ,
~  Έ φήμη θύτη, νομίζω, εχειτήν αρχήν της ε ι; τιναυπουρ- 

γ ί ν ,  3»,ις  μ  [ , ι ι ι ΐ ,  δ ιί- ι έίΐίκρΕ ί ·=ήν ί.χΟν »«1 ΙΐΕΐί^οήν, ί,ν 
ί ν »  7ΐ«ρά ίω  αΐτο,ράτορι. Τήν νύκτα ταύτην α ντ ί: ίά  »>ιάγ, 
« ί(  τό Καιρόν, αοί ίξ>ιαιρά),ιαα βιωρΕίον άκρ,βωί άττέναντι τοΟ 
ΐόικού του. Πρέκι·, νά ρά«ιις καρ’ αίτον έκΐ τίνος ραοίζει τήν 
ϋκοψίαν του «α ΐ κατύιιιν, όκοίαν Καιν χατιιχ ϊν αυτή εις τ ί  
μυστχόν συμβούλ'.ον σήμερον,

—  ’Λλλά πώς δύναμαι νά κατορθώσω τούτο ;
__ Άχούουσά μου. Ό  υπουργός ούτος ιΐνε λίαν φίλοφρονητι-

χος χα; ύπερμέτρως μάταιος. Ευθύς ώς σΙ παρατηρήση, θελει 
εφεύρει εύπαράδιχτόν τινα πρόφασιν δπως εΐσαχθή παρα σοΙ 
διότι ή αυθάδεια αυτού δεν είνε χατωτέρα τής ματαιότητός του.

—  Κάλλιστα.
Τούτου γενομένου, θέλει — παρατηρών δτι είσαι μόνη— 

ττρβθυμοποιηθή νά βέ συνοδεύση μέχρι τής κατοικίας σου. βελεις 
συγκατανεύσει είς τούτο χοι τόν προσκαλε'σει νά συνδειηνήση- 
τε . θά  γ8λάσ·ξις δέ νη ίρ μ ΐτ^ ω ς  εις τούς χαριεντισμού; ^του, 
απειθή, έν παρόδω, είνε λίαν αστείος καΙ δέν άμφιβ*λ)ω οτι ο 
•νέλως σου Ισται εκούσιος. Έχτός τούτου, θέλεις θαυμάσει τό 
ίιψηλδν μέτωπόν του χαί τού; λεπτούς χαρακτήρας του.  ̂Εινε, 
εάν τούτο ήνι δυνατόν, μάλλον υπερήφανος οιά τό άτομόν του, 
■τό όποιον είνε άξιοθρήνητον, ή διά τά πρβτερήματά του,^ τα  ο- 
•ποΓβ είνε άναντιρρήτως λαμπρά χαΐ ποικίλα. Μετά τοιούτου υπο
κειμένου γνωρίζεις καλώ; πώς νά προσενεχθής.

—  Ά λλ ' άρά γε , παρετήοησεν ή Μαρία, δεν θέλει εινε προσ- 
αχτικός καΐ επιφυλακτικός ;
^ __Επιφυλακτικός! Μπά 1 άνέκραξεν ό Φουχε περιφρονη·;ικως·
τ ί είνε ή επιφύλαξις ονδρδς μεμεθυσμενου υπό τής κενοδοξίας 
διιγειρομένης υπό ωραίας χαΐ ευφυούς γυναικδς ένθαρρυνούσης τα 
σχέδια αυτού ; θέλεις ευρει αυτόν τόσον φλϋαρβν χαί τίσον ε·υ- 
μετάδλητον ,  δσον εινε μωρός τις, ό όποιος πιριπατει γουριών
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ΤΕΕ&Ι τον Είραμιειχόν. Προ; ΐούτο·.; $ΙνΕ εχοοτο; εις τον οίνον χαΐ, 
δταν ερεβίί^η, ν ίγνετα; άοόλεο^τος, εχτβς τοΰ (εματος 21 περί 
ουδενος άλλον όμιλεΤ. (Άχολου9ει)

ϊΤΙΕΙ\ί1 το ν ΙΑΤΡΟν Βί;]ίυ1

Π Ε Ρ Ι  Π Ο Τ Ω Ν .

Όνομ-άζοίΛτ. π ο τ ά  ύ^ράτινα προορισμένα νά χατ«ί- 
πβύωσι τήν δίψαν κο» νά άναπληρονωσι τάς άπωλείας, 
άς καθ’ έχάστην στιγμήν ύφίστατβι ή οικονομία εί; τδ ύδα- 
τώδες ή ύγρδν μέρος αΟτής.

Τά μάλλον έν χρήσει ποτά είσί το έξή;· τδ ύδωρ, ό οί
νος, 6 μηλύτης, ό ζΰθος, τά οινοπνεύματα, τα γλυκέαποτά 
1ίςιΐ0υΓ& διαλύσεις τιν^ς σακ/αρώδεις, σιροπώδεις, ύπδ- 
ξοινοί καίτινα άποβρέγματα, ώς ό καφές, τδ τέίον, ή σο
κολάτα, κλ. Τά μέν τούτων έχοι̂ σιν ώς βάσιν τδ ύίωρ, τά 
δΐ τδ οινόπνευμα· έκ τούτου ή οιαίρ^σις των ποτών είς υδα
τώδη καί πνευματώδη.

Α'. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΥΛΑΤΟΣ.

Τδ ύδωρ, βπερ έ τού παντδ; Δημιουργός διεσκόρπισεν 
έπί τής γής μετ’ αφθονίας, είνε τδ φυσικώτερον ποτδν τοΟ 
ανθρώπου. Τδ παγκόσμιον τούτο ύγρδν είνε ποτδν γλυκύ, 
Ιλοφρδν, οπερ διευκολύνει τήν διάλυσιν των θρεπτικών ου
σιών καΐ διεγείρει καταλλήλως τδν στόμαχον διά του άέ- 
ρος χβΐ των άλατωδών συνθέσεων, άς περιέχει. Τδ ύδωρ 
είνε χρήσεως συνήθους χαΐ απαραιτήτου πρδς όναπλήρωοιν 
τών απωλειών τών ρευστών, άς άδιακόπως ύφίσταται ή 
οικονομία ήμών διά τών ούρων, τοΟ Ιδρώτος, τής πνευμο 
νιχής αναπνοής, τής τοΟ δέρματος καΐ τών διαφόρων Ιξατμί- 
σεων. Τδ ύδωρ είνε τό προξενούν τήν άπόλαυσιν ταύτην 
καί τήν ασύγκριτου ευχορίστ/,σιν, ήν αίσθανόμεθα κατα- 
πούοντες καυστικήν δίψαν. Τδ ποτδν τούτο, δπερ ούδέν 
άλλο υγρόν δύναται νά άντικαταστήση κα· δπερ μόνον, 
καθ’ δλας τά ; περιπτώσεις, θά ήδύνατο νά έπαρκη εΐ; άπά- 
σα; τάς άνάγκας τού ο'Λρώπου, εάν ούτος, πάντοτε άπλη



στο; παντο; σπανίδυ και μή δυναμένου ν’ άποκτηθί; είμή 
μετά χ6τλ\}, δεν έδημίούογει άνάγκα; τεχνητά;, ά ; ή συνή
θεια μεταβάλλει εΐ; ποαγυατιχά;, εινε το κατ’ εξοχήν δρο
σιστικόν.

Το ύδωρ δχι μόνον δύναται νά ^"αρκή εί; τά ; άπαιτή- 
σει; τή ; ζωή;· άλλ'άπεδείχθη ίτι οτι έκεϊνοι, οίτινε; κά- 
μνουσι /ρήσιν τούτου σχεδόν άττοκλειστικήν, φθάνουσινείς 
προκεχωρηκυΤαν ήλικίαν καί είνε άπηλλαγμινοι μεγάλου 
άριθμου ασθενειών, ά; υποβοηθ-Γ ή γεννχ ή χρήίί4 :ών οι
νοπνευματωδών ποτών.

Τό ύδωρ είνε τό φυσικώτερον μέσον π..ό; μετοχέτευιιν 
των τροφών ημών βοηθεϊ την χώνευσιν καΐ την μεταοι- 
βασιν του χυλοΰ ε’;  τά άπορροφητικά άγγεΓα- έν τούτοι;, 
δεν πρέπει νά πίνη τ ι;, όταν τρώγη, μεγάλην ποσότητα 
ύδατος, διότι τότε έχει τό κακόν νά διαλύη τον γαστρι
κόν χυμόν καΐ νά βλάπτη την χώνευσιν Έάν ήνε άναγ- 
καΤον νά πίνητι;, δταν δίψα, πρέπει Ιπίση; νά μή συνει- 
θίζη νά πίνη λίαν συνε^ώ;, καί μάλιστα κατά τό θέρο;, 
διότι άλλω ; θά έκοπίαζε τόν στόμαχον. 'Όταντι; δυσκο- 
λεύηται νά δροσισθή, πρέπει νά προσθετή εί; τό ύδωρ ύπό- 
ξοινόν τινα ουσίαν, ώ ;, ·χυμόν φραγκοσταφυλή;, λειμωνίου, 
πορτοκαλίου, ή άπλα; σταγόνα; τινά; ό;ου; μετ' όλίγη; 
ποσότητό;τινο; σαχχάρεω;. Τόδροιερόν ύδωρ είνε τό μάλ
λον δροσ.στ.κόν τό λίαν ψυχρόν έχει έ.τί τού στομάχου 
πραϋντικόν καΐ τονι-κόν άποτέλ^σμα αλλά ποτέ δεν πρέπει 
νά τό πίν/;τις δταν τό σώμα εύρίσκεται εϊ; καταστασ.ν 
έφιδρώσεω;, κόπου καί γενικής διεγέρσεω;, διότι παρετη- 
ρήθη πολλάκι; δτιέγινεν αιτία γενική; τοϋ στομάχου φλο- 
γώσεω;, πλευρίτιδο;, δυσεντερία; καΐ αύτοΰ έτι τοΟ θανά
του. Ούδέποτέτι; ύγιαίνων πρέπει νά πίνή ύδωρ χλιαρόν, 
διότι τοϋτο παραλυον αποχαυνώνει τό συσταλτόν των τοϋ 
στομάχου ^μυώνων καΐ καθίστησι την χώνευσιν μακραν 
καΐ κοπιώδη.

Έκ τή ; άναμίξεω; τοϋ υδατο; μετά των χυμών φυτών 
τινων παράγονται ποτά τόσον ευάρεστα δσον καί οροσι- 
στικά. Αί όπώραι, ά ; ώ ; έπί τό πλεΐστον μεταχειρί.ονται 
διά την χρήσιν ταυτην, ε,νε τό λειμώνιον, τό πορτοκάλιον,
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ή φρβγκοϊτβφυ ?.ή καΐ τά κεράσκχ. ϊ ά  ποτά ταΰτα κα- 
ταπβύουσι λίαν καλώς την δίψαν, άλλ’ ύπάρ5(_ουσίτινες, 
οΐ όποιοι δέν δύνανται νά τά ύποφέρωτι καΐ οΐ όποιοι αί- 
σ9«νονται, άφοΟ πίωτιν έ·αί>τών, ή πόνους του στο(χά;^ου 
ή βηχα. Οί πίνοντΐζ ποτά ό̂ έα πρέπει νά προσέχωσι  ̂ ινα 
μή πίνωτιν αύτά είμή μετά την χώνευσιν, ώστε νά μή 
διαταιάττηται τό σπουδαίΟν τοΰτο 2ργον της οικονομίας. 
Τό ΰδα>ρ της φραγκοσταφυλ^ς, των κερατίων, των σμεού- 
οων, καταπραυνει τήν δίψαν καΐ :ΐνε λίαν δροσιστικο'ν. “Η 
σομάδβ , ήν κατασκευάζουσιν άν··μιγνύοντες μίαν οΰγ- 
γίαν σ ' ρ ο π ί ο υ  σ ο μ ά δ α ς  μετ’ όκτώ ούγγιών υδα- 
τος, εϊνε ποτόν καταπραϋντικόν, αλλά καταβάλλει μέγαν 
άοιθμόν στομά/^ων. Τό σακχαρώδες ΰδωρ καταπραυνει 
τήν δίψαν καΐ διευκολ^ύνει τήν /ώνευσιν.

Λ. Χ'. ΣΤΕΦΟΠΟΥΛ05.
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ΑΣΤΕΙΑ. Κ\Ι ΑΝΕΚάΟΤΛ.
Α'.

"Εν τινι δϊίπνφ ετυχ* ν* όμιλήτωτιν κιρί «ν9ρώπβυ τίνος, 
όατις ετρωγε ε;όχως πολν, χ»1 άνέφερον πλεΐττα πβραοιίγυα- 
τχ περί της μεγάλης όρέςεώς τον. οΟνδέν υπάρχει λίχν εκ
πληκτικόν, ειπεν άξιωμχτιχός τις, διότι εχω εις τό μέρος μου 
στρχτιώτην τινχ, δττις τρώ·|·ει /ωρίς ν* οτενοχωρηή?(, £να μό
σχον ολόκληρον». Οί πάντες άνχκράζουν χπιστοΰντε;, άλλ ' ο 
άςιωμχτιχός προτείνει σπουδιΐον στοίχημα, δπερ γί*|^ετ«ι παρα
δεκτόν ΰσ’ δλων τών παρευρισχομένων. Την προσοιωρισμένην 
ήμέραν, οί στοιχηματίσχντες συνήχ9ησαν παρά τινι ξενοδόχιρ.

Ό άςιωμχτιχός, δπως διατηοήση χάλλιον τήν δρεξιν τοΰ πο
λυφάγου του. είχε προετοιμάσει διααοροτρόπως τά διάσορα μέρη 
•τοΰ μόσχου.

Ό στρατιώτης χάβηται είς*τήν τράπεζαν, τά έόέσμχτχ δια
δέχονται άλληλα χ ϊΐ χαταδροχόίζοντχι μετά τιχυτητος. "Εχα- 
στ«ς θαυμάζει, οί δέ στοιχηματίσαντες αρχίζουν νά τρέυωσιν. 
Ό  στρατιώτης είχεν ήδη καταβροχθίσει τά τρία τέταρτα τοΰ
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ζώου, οτ«
φ«ίν ίτο ι ότι ειν* χαφο; να μβΐ φέρωσι τον [ΐόαχον, άλλως ίέν 
Ιγγυώριαι ότι 8α αδ; χάμω να χεροίσητί.» Είχε νομίαει ότι όσα 
τώ ε·χ·ν φέρει, μέχρι; εχιίνης τής στιγμής, ηβαν μόνον όπως 
■ιον βνοίξωσι τήν όρεξιν.

'Ηρώτουν τόν ίδιον στρατιώττ,ν τιόσους χούρχους ενδμιζεν ότι 
ήδύνατο νά «άγ·^. ε Είχοσιν, άποχρίνεται,—  ΚαΙ περιστεράς;— 
Πεντήχοντα.— Πόσους λοιπόν 8ά ετρωγις χορυδαλοΰς;— Πάντο- 
«ΓΒ, λοχανέμου, πάντοτε, λ.έγε·..

Β'.

Λουδοβίκου τοΰ άχούοντος ΙΓ’. μ ίτα πολλής υπορίβνή; πλη- 
πτιχόν τινα λόγον εις τήν πύλην μιχρας πόλεως, εις των κυλιχών, 
2στις έβρόνει οτι 9* ηύχαρήστει τον |5αοιλέα διακοπτών τόν ρή-ι 
τορβ, τόν ήρώτηαεν πόσον έςετιμωντο οί ονοι εν τωχωρί^ αυτόν. 
*0 ^ήτωρ τφ λέγει, οφοΰ τόν έβεώρησεν από κεφαλής μέχρ 
ποδών; « 'Όταν εχωσι τβς τρίχας βου χαΐ τό ανάστημά σου α
ξίζουν σχεδόν δέκα σχοϋδα.

Γ .

Ερώτων ημέραν τινά γηραιόν στρατιώτην τής αύτοχρατορίος, 
δστις ειχεν άναγκβσθή να πσρευριίή εις τήν χατήχησιν, ήν έ -  

δίδασχον τοΐς συντρίφοις του, πόσοι 9εοι υπάρχουν; «ΤρεΓί, 
άπήντησε χωρίς να διστάσ^. — Ό  πατήρ εινε ίεός ; Μάλιστα·
__Ό  υιός ιίνε βεός;— Ό χι, αλλά μετά τόν βάνατον τοΰ πατρό;;

δεν δύναται να μη ήνε.
Δ',

Έ ν  τινι διχαστηρί(-) διέταξαν να ύώώση τήν χεΐρά του 
φεύς τις, δστις ειχεν άμφοτέρας μελαίνος. Ό δικαστής τψ  
λέγει* « εχβα)ε τό χειρόκτιόν σου.— Και σεις κύριε, αποκρίνε
τα ι ό βοφεύς, βάλετε τίις διόπτρας σας.

Ε'.

Άγγλος τις , βλέπων ότι δέν έπ ιίνα  πλε'ον, αλλά λυπούμιε- 
νος να «φή«Τι « » ’ 'έζης, ^.οβιν ορνίβιον καί τδ ε -
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δηκεν *ί; το ίυλάκιόν τον. 'Ο {ιπηρέτη; τον ξϊτ<ο2οχίίον, 3»τις 
τέν οιχιν ιδεΐ, δέν λέγ ιι ονδεν, άλλα λβνβάνει τήν «α«λτσα« 
τον δρνιθίβν κβΐ χύν ι; αυτήν ι ! ;  τό βνλάχ'.ον τοΰ ατζέντλομανι». 
Οντος δε αΐοΟανθεΙ; τήν θερμότητα· ·  Τί χάμνεις, λοιπόν ίιπη-

χρανγι
« ϊά λτα α ν» , τό εν δε Εε·.

ζβ;. — Κύριε, λέγει ουτος, έληαμονήαατε τήν
άνευ τοΰ ετέρουι

«  Γνωοίζίΐς ποί 
Χριστός ; ο ήρώιω

τρώγεται

V ημέραν άπέθανεν ό Κύριος ημών 'Ιητοϋς 
καλήν τινα γυναίκα κατοικούσαν έπαυλιν 

μακράν τής πόΛεως.— Τί χάθησθί καί μέ έρωτάτε αυτόν ; άπε- 
χρίθη, μήπως εις τού; αγρούς γνωρίζουν νέα ; ούτε καν ήξευρον 
δτι ό Εύοιος ημών ητο ασθενής, ν 

Ζ '.

Στρατιώτης τις οΐνββαρύς, δστις εΐχεν έλθει εις διένεξιν κρός 
τον δεκανέα του, ήκολβύθιι τόν περίπατον τοΰ Όρους—Παρνασ
σού ιριλονεικών μετ' αύτοΰ, δτε αιρνης αποβολών παν σέβας 
προς τον άνώτερόν του τϊρ λέγε·.· βΣ·.ώπα, δίν είσαι άνθρωπος.— 
θα σοΙ αποδείξω τό εναντίον, άπήντησεν ό δεκανεύς. — Ποτέ, 
έπονέλαβεν ό στρατιώτης, είνε αδύνατον άκουσον. 'Ο ταγμα- 
τβρ^ης, όταν διευθύνη τήν ιρρουραν τήν πρωι^αν εις τήν παράτα- 
ξιν, δεν λέγει πάντοτε· « διά τήν οεΐνα θεσιν Ιξ άνθρωποι καί 
εις δεκανεύς ; ο βλέπεις λοιπόν χαλώ; δτ; οί δεκανείς δεν εινε 
άνθρωποι.

ΑΠΟΣΠΑΙΗλ ΓΔΧ ΕΡΔΤΙΕΔ\ ΑΕ!4^*Α\Δ\, 
Ι Ι Α ν Α Ι ^ Α .

. . . .  Πλήν πάλιν ενθυμήματα νέκρας ενατενίζω·
Λ Έπιστολα’ι κ’ εις βόστρυχος είσέτι ώ ; γαγάτης ·, · · · 
ρ Γνωρίζω ποιον μέτωπον εστόλιζε, γνωρίζω,
»  Εαί ποί« χειρ τάς έγρανε μικρά, άριστοχράτις . . . .  
»  Ποσάχΐ; σέ έθώπευσα, ηοσάκι; Ινθους ολος,
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• Σ̂  »·,τπ*ίί{*ν, πλόκαμε, ί ΐ ;  χϋριλήν ο-.Ατιτην.
I ΚχΙ ΐώρα, γβΰ! τ, χΐοχλ.ή ή π ί λ ϊ ΐ  μυ^οβόλος, 
ι Γυμνή ηλβχάμων σήπετβι ϊ ί ;  χλίνν,ν π*νυ»·:άτ»;ν.
> Γυμνή πλοκάμων ; με χενέν χ’ εκίβμβωμένον ομμ*,
I Κρχνίον χβΓΐχΐ πανικόν ι ί ;  ζοΐΐρχ
I Με νεαειαώς μειοίχμχ χχΐ ί.3θν ει; τό ατόμχ . . . .
> Ά , ίΐν ' ο( τάβοι βίρβχ^ρε τοϋ χχλλου; πλχχτβγιιάίΊ'. !
> Κ' ΐκεΐνχι αί επιαΐβλα^^ το αοωμχ τό πρώτον 
I Εΐφέτι Σέν 2ι*ττ.ροϋν τής τε9ν/,*υίας νέας ;
> Περ^βτερχΐ χβτά).ευ<οι χαΐ άγγελοι ερώτων 
I Κλονια πόνκ μ’ Ετερον ερωτικής ελαίχς !
I ΈπιττολβΙ ταλαίπωροι, ταλαίπωροι νεχραί μου !
I Νεχραι χαΐ ι ί ;  τήν μνήμτ,ν μου χχΐ είς τχ οάχρυχ μου ;
1 Εις αύρττ^ν μετά βλίψεως έγχλιίετίε ήρέμον,
) Κ' ε'^ίτ’ έπιτύμδ'.ον τήν λ·#)θην . . . .  τ ’ δ/ομχ μου.
> Κα9ώς εις ί^ατα νιχρά, αηπώμενχ χχί μαύρα
I Αντανακλάται ^ώς γλυκύ περικαλλούς άατερος,
I Κ' εις τήν νεχράν χαρδίχν μου αγάπτ^ς πνέει ανρχ,

ΕχΙ τήν (ρωτίζει ως άχτίτ τού παρελθόντος "Ερως!
I ”ϋ  πόαον των επιστολών μέ συγχινεΐ ή θέχ· 

θαρρώ έχ νέου μ ί χαλεΐ ή μουσική ^ωνή της,
I θαρρώ πώς Σεν άπέθχνεν ή τεθνηχυϊα νέχ,
' Κ’ ίονβος  πάλιν γίνεται ό σύννους έρτ,υίτης . . . .

Ναί' μίαν των επιστολών αυτής άς Γβω μόνον 
Τίς εΤπε πώς τής χρύβς γής τήν θάλπει ή άγκάλη ;

I Είσέτι ζ?, ή σύντροφος τών νεαρών μου χρόνων !
I Μή τώρα ή επιστολή αυτή μοΐ απεστάλ.η ;

Μή πάλιν ι ίς  τας πρώτας μ·υ επέστρεψα ήμερας ;
"Ας άναγνώσω » φίλ.ε μου* νά ελθης το εσπέρας*
Πώς τόσον άπειρον καιρόν 2έν ήλ,θες νά μέ εύρης ;

I Ήςεύρεις ότι από χθες 2έν σ' ειόα, τό ήςεύρεις ; .  . .
Έλθέ εις τοϋ μετώπου μου τήν άχραν να φιλήσης 

I Τους μαλακούς βοστρύχους μου . . .  μή πάλιν μοΰ άργν 
’Ώ τήν γλϋχεΐαν πρόσχλησιν* καί όμως ό αγνώμων,
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» — Το {̂ 9υυιο'3|Λα; — α ί ΐ ί ϊο ;  χάβω; πνοή αίρο;,
Α Να ϋ ί  «οο»«Εν^ ά ϊτ , ϊ ί  λβρβχνων χλλον ωόμον*
Α Τή'4 Εφηβον χχ& ί̂αν [Αον εχονραζεν εΐ; 'Βρω; ! .  . .
»  Φε3 ! Εί/ον τήν ά^άριστον Εχείνην ήλίχίζν,
Β Κχβ'ή* λϊρ,βάνορεν τϊολυ χ ιΐ δίίοαεν ολ{γ«/,
Β Κχ6’ ην σχοοϊΐίΙ̂ οριΕν πανϊον τήν άπλητϊβν χιρ&ί'αν,
» Κ’ ή π ίττις είνε χρυϊχλλ ί; ρ ΐ ί ’ άνο’.χτών πτ?ρύγ«·; . 
Β Δεν τήν ήνάπων τήν πτωχήν χζι βρω; ειχ ι χίλ/ο;
» 41 χ(5ρη, ήν άπέρριπτον, χ ιΐ των τρ·.ων χβρίτων 
»  Ο'ρο'. ρ ’ ΒΦήρπιςε ρχχρχν »·ροορο; τή; ήβης νάλο;,
Β ΕιΙ πάντοτε 6 'Έοω; ρον επί τοΟ νππβν ή τβ ν ..............
» Φε3· ή ίη ν π»Γ; χχ'. 93:/λ»ν εϊς τήν χ ιροίιν ί^χβν- 
ο Δίνοοοστοι/ίχν εολεπον άπέρ*ντον εαποό; μο^
» Κ»1 ε ι; τον πρώτον ναστιβωοέν ήοονάχην στβΐχον. 
β 'Ό λ ϊ τα άνβη ή9ε/.ον να θτ·ρ:*.9ώ τον χόααο»!
Β Πτβίω έγώ αν πτε'ρυνχ; ροΐ είωκεν ή ϊύζ·.; ; 
ι> "Άν πάν ώραΐον ρ’ εΟελγε το χάλλο; τοι οειχνύον ; 
ο Έα/ ΧΧ5 άλλαι εβαλλον πληβίον της επίαη; ;
» ’Όατις τον χοΐνον αγαπά ρήπω; ρ’·βή τό ιον ; .  . . .
5 Ον/Ι, αχληρα ή ά ϊτατο; χαροί» θέ/ χιλεΓτ*·.,
) ΚαΙ είνε ή εύατάβε α '/ιρα·.οίχή ΐοέα·
) Ά πέ τήν σταβιούτητχ τό χάλλο; χο;χι·.τχ·.,
» ΚαΙ αόνη, ρόν' ή άχτχτο; ψν/ή ίΐνε γ ε ν ν χ :ι. .
} ΕαΙ ρ ’ Ιτνρε ρακρχν αυτής αγάπη; άπληατί»
» Φ'.λοκβλία ερωτο; χαΐ οίψα πόβων νέων,
> Κα*. ή άγνωρων ροβ 'Ι'νχή, ή ^ιλαντο; χαρνίχ,
) Τήν τεβλιμρένην ©ίλην ρου ονο' ενβυρε·.το χ « ο ν
> Ιίλήν έκ τής άστααίχς ρου, εις πειτρονή; ρχ/ίχν,
) Κ’ εί; πυρετόν ζηλίτυπον, οιεχο'Ιέ |ίιχΐ<ι>ς
> Τήν πρώτην τής χαροίας της αγνήν ρυβιατβρίαν,
I Κ’ εΐ; τον ^ωρον τήν ε·ρερε νυρρίαν άλλος νέος,_
( Κ’ έ^ώ οντε τέ εραίΙον· ω, άρερίρνουν εβαον*
I Μετά καιρόν εις Ιςοχή^ ρκ χοΰροβ; νεανίας,
1 Τήν βλονεοαν έπίνορεν τοΰ Καρπχνίτββ 5ιίσον,
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»  Κ' εψάλλομί’ί  παράτονα τοϋ Βέρδη {ίελφδία;·
»  Νί/ξ ή"βν, εξω εκλαιε το πνεϋρια τοΰ βορέω;·
)> Των ®νΐ(αποτών μου εκλιν® μετά μιχρον τδ σμήνος 
»  Βεβαρυμενην χειραλήν καΐ υ:ινωττε βαβέως,
» Κ* εγώ εξί^λθον, ε;ρλεγι τά σπλάχνα μου ο ο'.<ος . · .
» Κ’ εύρεσην εις τ^ς εςοχης έςαίβνχς την πλατείαν, 
η Έγγυς μνημείων, εμπροσίεν λευκοΰ εχχλησώίου,
)) Κ’ ’εστάθην πνεων της νυκτδς τήν αΰραν μ’ απληστία· 
» Έμπρδς μαρμάρου χατηφοΰς άγνωστου μου μνημείου, 
β Κ’ εις τή ; σελήνης τήν ώχραν καί τρίμουσαν ακτίνα,
» Άνέγνων εις τδ μάρμαρον τοΐ5 μνήματος αΠαυλίναβ

ι ·:α κ ^λ ' ι ι .

ι «ή χ α ΐ πά .ΙΐΥ  θαίΟώ Ι ι β ίψ η ιια  δα^ρί-ΜΧ ;
I) Τηχ ιά-ρτοΥ τοΰ ,Ιαοΰ, βασιλικοί» χΜύΐΊον.............
I Ό  Χρόχοζ τό ίρά ρα ί-ε , ζδ ι ινρ α ντον  .-τ.ίίμ·/ ιέη ΐ’
Β ρ ο ΐ το ίδ ω χ ιν  αί-το ή ^ι.Ιχτιχη Έ Μ νη.
3 ’ Εχεί^' ή χόρ>ι ταϋ .Ιαου, ι) δροσερά ΐρ ρ ά τ ιζ ·
9 ε̂}■ ίΐ^'ίΐ' α'7'(ζ χναχοΰΐ', ά.Ι.Ι' ε ΐζ  τά  ^ .Η ιιιιατά τι\ζ 
ο Κ ν ά η ζ ’ ή καταγω γή τ·.ΰ οόραχοΰ ήρ^/εα,
I) Κ ’ ητο πορβΰρι ζ/̂  ̂.τΓω_[·<7<Γ ^ εαηδοζ  *δ α ίρ α  
» Χορί^ω τδι· /^ασι.1ιχύ>· τυ)· ρ α ρ α ρ ιη ΐ'ο κ  ηδη^
Β Πύο τώρα /} ^ί.Ιτάτ)/ _γεΙρ τϊ/ζ >·έ'ας· ρ ε  το^ δ ίδ η ,
Β ’Ιδοί·, ί/^ ζό .ταρ(ίδι·ρ<η· ώ; τότε χαθηρίχηε·
» Τ’»/»· ,ίΙ.όε.τω :ζά·1ιγ -^■■ά.ΐ.ΐονσ.ιγ ψα(δρώς κ ’ εργαΐ'.ορε'ηρ'· 
Λ /Ιρό (ΐγδι/ροϋ ^^ασιΛίΚοο ρ ο δ ίη ρ -  δ^ ιγ  χ ν χ τε ι,
Β Κ.ΙωγΐϋΥ κό .ιτε ι, ρ ε ιδ κ ΐ  «'ί.ται’α» ρ ο ν  τδ ρ ΐ.χ τ ε ί............
» Χρόι ε , δεότησ ροί'ερά  ισ̂ ·4'̂  χατηραρ^ηι^
» Τηγ χόρηγ τ ί  τίμ' εχαρεζ ;  .το? ειΥε ι) Έ .Ιΐνη  ,'
»·ΙΊοΰ ε ιγε , ποΰ ;  'Λ .Ι.ΙοίροΥοΥ' ώς τοϋ ιο  τό κ .ίω η 'ογ . 
»  Τδ η>'9ος θά έρΐιρανεε^ τ ’ άί»̂ ό»· τωγ χορασίωγ^



» Κ' «σοκ μεσή.ΙιΙΐ, γΰ^αιο^^, τΐ]Υ ωρα*" ταύτη ΐ' πΜο»'^
> Τ6^ άρΰθμοτ ζ&ν γυναικώ> 'αύί,άνει τ&̂ ' χν^α-ιω*"· · · 
) ΚαΙ ο/ί<ι̂  ̂ ηζο χα.Ι.Ιοη) ή ζαπε ίκ ι] μον <̂ ί·1ΐ'
• 'Ω,μί.Ιει·, χα ΐ ένόμιΚ ίς οζ ι 'Ι-νχι) ώ μ ί.Ι ιι.
1 Τύ σζήθός της ζν Υίαρύ>· σγ ν ιι :χγοη ίχ ίν ε ι^
) ΚαΙ ητο εις  το β .Ι ίμ μ α  της ά γ ια  τ ις  εΐρ ιμ -η . .  . .  ,
» '{1το μ ε  α ϊμ α  σγαΛ μα, //έ σάρχα Κ αροά τ ις  
ο Ν εάχις μ εγα -ίο π ρ ιχ η ς  μ 'ά ι-ά σ τη μ α  ε .ίά της ' 
ο ΚαΙ ο ζα ν  ή ρο3οχροος π ρ ο ίχ νπ τε  μορψή της ,
>♦ Τό .Ινκαυγ'ες έγόρας.ες άνέτει.Ιε μ α ίη  της !
)> Χ ρόνε, θεότης ιροΟερα, 'κ^χΐ'ς χατηραμενη ,
Μ Την χάρην ζ ί  Ζην ίκ α μ ε ς  ;  Λοϋ ε/νε ή 'Κ Μ νη ;  »  , .

Α. ΠΑΡΑΣΧΟΣ. (’ )

ΤΗ ΑΔΕΛΦΗ ΜΟΥ.

Μή πιβίδύτηι; εί’ς τους πί9ου; τής ψοχί); «ου· »  άτϊ*τώ»ε 
Ε’.ρων ή πεπορωριένη θχ κχγχχτϊ) κοινω'-{χ . . . 

Δχχρυβ »ίς τούς ονείρους τβύς γλυχεΓ; »ου 9' άποοώ»^
Κ' εινι δοττυχών ό κλήρος ή εΰ«ίϊ9ί)τος χ*οδί«.

Εΐί τον πλούτον ας β·τρι»ώ»ιν ολ' οί πδ9οι τής ζωής του* 
Μή ληαριδνεί οτι εινε ή ζωή χίρδοτχοπί'α.

(*) Μετά [χεγίστν;ς ^ ϊ̂ρ^ς βλΕΠ0(Αεν χοΐριβυυιίνας τας τ«- 
λίδα; τοΰ περιοδικού ήαών αυγγρίαριατος δια ποιήτεων τοΰ έΐ»*.- 
κ*ϋ χαΐ έςδχου π··.ητοΰ, τής ήδυαελοΰς «ηδόνος τής Άττ.χής, κ. 
Α. Παράαχου, δττις προ9ύιχως γων^ απήντητε των πζρα τ̂ > 
ϋοτπόριρ θαυίλαστών του χαΐ ηύδδχηαε να αυγκαταλεγώτιν εργ ι 
του ώ ρα ΐα  καΐ χα .ίά  {χεταςύ άλλων, τα όποια Θελουτι τιριη*)ή 
χαί στολ’.»9ή ε '̂Οντα τα ϊό ιχ ά  τον πάρεδρκ. Σ, Δ.



"Αν ζηϊτ,; να ιντνχήσ^ ι ί ί  τον χόσ|Λθν ή ψυχή σου 
ΚλϊΐβΕ πέτραν εΐ; τέ ®τή9ος· ά ; σοΰ λίίψη ή χαρ^ία.

Κίν« βάρο;· ί·!ί τόν χόαμον τοΰ λοιπού οέν χρησιριεΰει 
Δί' αυτό οέν αυγχινιΐται ή εύοαί|Αων χοινωνία'

Ε ί; τοΰ πνεύματος τον βίο» άντιτάασεται ή χλεύη,
Κ’ εΐ; την αγαθότητά αου δά χαγχάβιρ ή χαχία.

Οιμοι ! ί ϊω ;  σε πικραίνει τής ψυχή; μου ή πικρία,
£ΐνε εις τήν ακοήν σου θλιβερά γωνή χαί ζένη , . ,

Ά λλα  όταν τήν χαροίαν χαταλίβη ασφυξία,
Σαρκασμέ; χχΐ είρωνία εΐς τά χείλη άναβζίνει.

Έπλανήθ' ή φαντασία ΐί^ τας σκέψεις* σύγγνωθί μου 
Ή αγάπη μου άβολου; τάς εύχάς της σοί προσιέρει*

Ζήθι μέ θερμήν έλπίόα ούντροφον σου, άοελφή μου,
Καί το μέλλον τήν γλ.υκείαν ευτυχίαν ά ; σοί ®έρη.

Έ ν ’Αθήναις, τή 31 Δεχεμβρίου 1877.

ΕλΤ. Γ. ΖΑ.\ΟΚΩΣΤΑΓ. ( ')

96 ΕΛΛΗ.ΜΚΟΣ ΣΓΛΛΟΓΟΣ

ΛΥΣΙ1 Β '. α ιν ιπ ια τ ο ς :.

Μ ά.  Ί ο ς .  Μ β  Γος.

(*) Πολλά; τά ; ευχαριστίας άνομολογοΰμιν τώ κ· Ε. Γ. 
Ζο/οκώστφ, τψ εύγενεΐ τούτω ί>μών »ίλω χαι συνεργάτη οιά τον 
ανωθι μικρόν μαργαρίτην, δν εύηρεστήθη ν’ άποστείλη προς οια- 
κόσμησιν τοΰ '/ΐ’̂ γκΊ*. Σ. Α.

Ί'πεύθυνος ΧΓ. ΔΑΜΙΑΝ1ΔΗΣ.



^ ΕΡΜΗΣ

Σύγγραρ.[λα Περιοδικόν

Ε Κ Λ Ι Δ Ο Μ Ε Ν Ο Ν  Κ Α Τ Α  Μ Η Ν Α

ΕΤΟΣ α'. I ΑΡΙΘ. δ'.

’£ν Κωνσταντινουπόλει, Ι̂ανουάριος 1879.

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ-

Βρέ;̂ ει ραγδαίως* δρμττικός των δδάτων χείμαρρος διαρρέει 
τα; δδου;. έν αΐ; άντανακ/.ώνται τά πέριξ φώτα. Είναι νυξ με- 
ΧαγχοΛίας, νυξ πένθιμος, θλιβερά· κα\ δμως τό πάν παρά τοΐ; 
θντϊτοΐς μειδι ,̂ τό πάν χαίρει, τδ παν αναθάλλει, τό παν φαίνεται 
νεάζον. Πανταχοϋ τις  λιγυφθόγγου λύρα; η έναρμόνιος κλαγγή 
ιιλγΐ3®ει άκοτ,ν, «ανταχοΰ τό άαμα καΐ ο γέλως τιον εδθυ- 
μούντων άντ·/ιχεϊ, χαΐ τό φοβερόν ουρρά διασχίζει του; άέρα;. 
Παρα παν άριστοκρατικόν μέγαρον, παρά παοαν πενιχοάν τοΰ 
γεωργοί καλύβαν τό κύπελλον μέχρι στεφάνης πλτρούμενον άπνευ- 
στι έκκενοΰται. Πλην τί τό ταράβσον τον άνθρωπον; Τί τό 
αίτιον τή; γενικής ταύτης άγαλλιάσεω; καΐ ευθυμίας; Τι τό 
έξεγείρον τ/ιν μέχρι; εσπέρας άπειρηκυΐαν και βεβαρυμένην 
κοινωνίαν ; Μη οπροσδοκητον τι αγαθόν, γλυκεία τής τύχης εΐ- 
ρωνεία, τον τέως βαρυαλγοΰντα χα\ βαρυστενάχοντα θνητόν εις 
δλβιον και ευδαίμονα μετέβαλλε; Μη ώς διά μαγεία; πάν τό 
θλιβερόν οπό τοΰ άνθρωπίνου νοός τέλεον έξηλειφθη , Φεΰ! 
ουχί. Απάτης δεινής απατηλή συνέπεια! 11 άνθρωπότη; τό
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τταλκίον αύτή; 5ν5υ}λα άποσκορακίσ*®*, νέον περιβάλλεται. Χαί
ρει, άγαλλια, ώ ; εγκολπουριένη τ ι νέον, ώ ; Ιν τα ϊ; χερσιν αυτής 
χρατοΰοα τίι άναριενόμενον αγαθόν. επάρατον, τό άπα ί- 
σιον, τό δλίΟριον 2το; άποβαλοΟαα, εισέρχεται την νύκτα ταύ- 
την εί; νέον πλήρες ελπίδων, σμύρνας και ά).όη; άπόζον και από 
μυρσίνας και ρόδα κατάφυτον. Αισθάνεται τήν εκ τοϋ νέου ηδο
νήν, αυτό τήν στιγμήν ταύτην άγαπα, αυτό άσπάζεται, αΰτό 
έστι τό ήδυ αυτής μέλημα.

Πλήν προχωρήσωμ.εν, πρόχωρήσωμεν* προβώμεν περαιτέρω, 
τήν νεαραν τής άνΟρωπότητος μερίδα υπό των έληίδος, βαυκα- 
λιζομένην έγκατα-λείψαντες.

Είναι ήδη σκότος" σκότος σιωπηλόν, μεγαλόπρεπες, άδιά- 
γνωοΓον. Εςέλειπε τής μελιφθόγγου ραρβίτου δ ευφρόσυνος ήχος, 
έξέλειπεν ή προσφιλής τοΰ οίνοβαροϋς φωνή τής ευθυμίας, και τό 
πάν διεδέχΟη άθυμία, σκιά, σκοτία. Τά μελανά ορη δμοιάζου- 
σιν υψώματα τάφων μεγάλων Ινθα έτάφησαν αιώνες ολόκλη
ροι. Τά γιγαντώδη κύματα θραύονται επί αποτόμων βράχων 
άφρίζοντα, ώσεί λυσσώντα, καθότι φωνή τό παν μετακινούσα, 
φωνή ισχύος είπεν αυτοϊς— ίδου τό δριον-υμών.— Εΐσχωρήσωμεν 
είςτό πυκνόν δάσος" πλήν, στώμεν προ τοΰ λαμπυρίζοντος ε
κείνου έν τή σκοτία λύχνου, τοΰ φωτοβολοϋντος ώς υποτρέμων 
αστερίσκος έν τω άχανεΐ σχότει' στώμεν, διότι πέριζ τοΰ σβεν- 
νυμένου εκείνου φωτός σκηνή θλιβερά, είκών πένθιμος άναμένει 
ήμας. ΠροσέλΟωμεν ακροποδητί,'ίνα μή τήν περιστοιχοΰσαν ήμας 
ίεράν τή; φύσεως σιγήν βεβηλώσωμεν. ίδετε ί Δεξιόθεν τοΰ φω- 
τί^οντος λύχνου πολιός γέρ&)ν, σκαιόν τ ι σκέλεθρον μορφής άν· 
Οιωπίνης, γονυπετεΐ προ τραπέζης, έφ’ ής τήν κεφαλήν καί τάς 
χεϊρας έχει έστηριγμένας. Αποφεύγει τό φως, καθότι έστί σκιά, 
τοϋ φωτός πολέμια. Αποστρέφει από τή; λάμψεως τό πρόσω- 
πον, καθότι τό σκότος, ή φρίκη, δ τρόμος, ή θλίψις, έστίν ή εί· 
κών του, ή ζωή του I Αποτίει τήν στιγμήν ταύτην φόρον τινά 
τοΰ ανθρωπίνου βίου, φόρον φέροντα τον άνθρωπον πολλάκις εις 
λαβύρινθον αδιέξοδον, τάς σκέψεις. Σκέπτεται, σκέπτεται, τολν



δε σκέψεων του “τί) /̂.νσΐ-ήριον ό νεαρός ημών κάλαμο; ττειραδή-
βεται νά έκΘέο'ίΐ·

Εΐχεν ΐδη  κατ^βί εξ^χοντα των βαθ[εί5ων έκείνων) αιτινε; 
ίφερον «Οτί)ν ε !; τό ά»«!τ.ον τέρ|Λα. Εξίτοντα πτρίΧθον ξτ» άπο 
τ ϊς  οτιγρ-ίς ίκείνγις, >ε«θ' ί ν  τ!ι πρώτον ίθ·/ικε τ ίν  π<»« έπΙ 
τού γτ.ίνου είάιροιΐ!. ΠΧόν τ1 ό ιρτξε ν.«τά τί. ρΛίΐνρόν αότΙ 
8ιάττ71|Λτ ; Τοότο τόν οτιγιλήν τ«ύτον αότίιν ταράιοει, τον™ 
τόν ψνχόν «ύτοΟ κνριεΟει. Περίφοβος πεφοβοιιένον ρΧεμιεα ρί
πτει ίπ ί τ ϊς  τοδ έκ»ρε|Λθϋς βείόνος τ ίς  πλϊΙοιαζοΟοτς ν4 Ιπι- 
ϊείξφ  τ 1 [ιεοονίκτιον, ίτο ι ν« Ιγγίοφ τνιν άκαριαίπν εκείνον 
οτιγίίόν, κ«9' ί ν  οότε εις τ6 πολτιόν ούτε εις τό νέον Ιτος εο- 
ρίοκεταί τις. 0  χρόνος τότε ώς νά έττνι, ί  οτιγ|ΐό είνοι έπίοο- 
ριος, (ενοτ·οριό>8θς. ΑΧΧ' ίβού! Ρ»ρεΐς κ ώ  μελαγχοΧ.κοΙ ο! 
δώδεκχ τον (εετοννκτίου κτύποι στ,ριαίνουσιν ώςοί πένθιν.οι κώ- 
8ωνες οί οομαίνοντες επί τόν τελεντόν προτφιΧονς τίνος ίντος. 
Φεν ! έν ετι ράρος επί τοϋ κεκριοκότος όπετέόο, έν ετι έτος έπΙ 
τοΰ όρρεαθοΏ τών ότών αύτοΰ προτετέθνι. Κ-ατ4 τνιν κρίτιρεον 
ταύτην βτιγμην ^ίπτεί έταοτικδν επί τοϋ μ.ακροϋ αυτού πα
ρελθόντος βλέμμα, άλλ’ ούδέν ευφρόβυνον ίχνος τής διαβάοεώ; 
του κατοπτεύει. Θλιβιρώς άναλογίζεται την οτιγμην καθ’ -̂ ν 
ό άγαθίις αυτού πατήρ έγκαταλείπων «ύτόν τω υπέδειξε την 
ορχην τών δύο τούτων έν τω  βίω οδών, ών ή μέν μια φερει εί; 
τόπον γαληνιον και εύδαίαονα» κεκαλυμμένον υπό ά^θονωτάτων 
καρπών, φωτιζόμενον υπό ήλιου αείποτε καθαρού καί άντη- 
χοϋντα ήδυτάτας μελιοδία;· ή δε, εις τό καταγώγιον τοΰ σκό
τους, εί; αδιέξοδον σπήλαιον, υπό όφεων κατοικούμενον καΐ 
πλήρες δτ,λητηριωδώχν άναθυμιάσεο)ν. Οϊμοι ! οί οφεις την στιγ
μήν ταύτην προσε.οολλώντο ει; την καρδιαν τβυ, τα δηλητη· 
ριό)δη φάρμακα έμόλυνον τα  χείλη του και έγνώριζεν ήδη 
πού εύρίσκετο. 0 άθλιος! Πρό πολλού ειχεν εισέλθει είς 
την σαθράν οδόν! Αλλα μή κατακρίνωμεν αυτόν, οίκτείρω 
μεν αυτόν μάλλον, διότι ύπέστη ήδη ικανά, ί'πέφερεν 
έν αρχή ήΟιχώς πρίν ή άλλάξη φρόνημα και άσπασθή τά ;

ΕΡΜΗΣ. ·’ *
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&λεβρίον; τ5ίς κ «κ ί« ί <ίρχ«ί" Λίν ην ΐ  φύσις αοταΟ τοιαύτνι, τ.ν 
ογαθίις, υπέφερε ίίολλά, ό κόβριος τον ήπατησεν, «πγ;γο7ΐτεύ0>5 
έ τάλας ! Ατενίζει «δ9ΐί εί; τίι τταρελθον, ερεον^ αυτό, πλίιν 
■πάντοτε τί» αύτί> πρδ των Οφθαλμών του πκρίστβται, φρικτον, 
άπσίσιον, άκλεές, άγονον! Διέτρεξε τ·ίιν λαμπράν τοΰ βίου αυ- 
τοΟ έποχ'πν, διέτρεξε τού; χρυσούς ττίς νεότατος χρόνους, πλνιν, 
φευ ! άμαρτιίμβτα καΐ συνειδότο; μόνον ελέγχου; κύτοί αυτφ 
συνεπάγονται, Τω Ιναπολείπεται τύ παρόν, πλην κα ΐ τοΟτο δι’ 
αυτόν άνεπαρκε;, άφόρητον, λεξείδιον πλήρες πικρίας. ΚαΙ τό 
μέλλον; Αλλ’ εχει 5 κατεσκλυκώς γέρων μέλλον ; έχει μέλλον 
ό δ’.ά παντός φύλλων καΐ κλάδων στεονιΘεΙ; κορμός, 5 έτοιμος ύπο 
τό βαρύ του ξυλοκόπου κτύπημα νά κκταπέση; Ναί! Ιν μόνον 
μέλλον τω μένει, £ν μόνον μέλλον οφείλει νά περιμένη, τό μέλ
λον του θανάτου· ΚαΙ έν μέσο) τήςόδύνης και λύπη; ί  δείλκιος 
βαρυστενάχων κραυγάζει· «Αχ ! έπίστρεψο), προσφιλής μοι νεό- 
της, έπίστρεψον, ΐνα  ποιήσω καλλιτέραν εκλογήν !»  Αλλ’ ή 
νεότη; δέν υπήρχε πλέον, απέπτη έπΙ των ελπίδων του και των 
αποφάσεων του τά; πτέρυγας, καΐ μόνον ή επικήδειος πλοξ βα
ρεία καΐ απειλητική αναμένει Τνα κα λύψ·ρ τα πά ντα !

ίΕγκαταλείψωμεν ήδη καΐ ήμεϊς τόν άχρηστον τοδτον καΐ 
άποξηραθέντα κορμόν, έγκαταλείψωμεν, φίλοι συνηλικιώται, 
την γεγηρακυΐαν ταύτην δρϋν καΐ την προσοχήν ήμων καΐ πε- 
ριποίησιν έπιοτήσωμεν εις την καλλιέργειαν των έν ήμΐν άνδη
ρων δενδρυλλίων, Τνα καρποφόρα ταυτα γένωνται.

Τό περίφημον τής γεραρα; άρχαιότητος γνωμικόν « χ ρ ό ν ο υ  
φε ί δ ο υ» ή^λούθησαν και ώς γνώμονα αυτών Ιλαβον πάντες 
ο! κατά καιρόν μεγάλοι άνδρες, μή άφίνοντες έπΙ μάτην νά χά- 
νωνται αί έκ τής εργασίας αότών περισσεόουσαι στιγμαί— τά 
χρυσά εκείνα ψίγματα,—άτινα οίάγνοοΰντες οτι ήένεργητικό- 
της και έτπμονή άγουσιν ε?ς τό μεγαλεΖον περιφρονούσι. Θεω- 
ροϋντες τάς βιογραφίας τών μεγάλων άνδρών άδύνατον νά μή 
κινηθώμεν εις θαυμασμόν βλέποντες πάν δ,τι κατώρθωσαν διά 
τής χρησιμοποιήτεως δλου αύτών τοϋ καιρού, ΐϊδυνάμεθα μυρία
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δβα ίταραδείγίΛΚτα ένταίθα ν’ άναφ{ρο>[λεν, εάν ή αφ-ήγπΊΐς 
αυτών δέν υπερέβίΧίνε τά στενά δρια τοΰ ζεριοδικυΰ τούτου συγ- 
γράμμιατος.

«  ό  χρ ύ ν ο ς  εΤ να ι δ ά γ  ρ ί ς  [Αου» Ιλεγέ ποτέ συγ- 
γραφεύς τ ι; ίτ«).ύ<· Και πράγ|Αατι δ χρύνο; χσΟ’ υτερβολτ.ν 
ομοιάζει προ; άγρδν, δστι; μενών μ:ν κ/.αλλιέργτιτος, ούδεν φέ
ρει, 9ι μά>>.ον άκάνθα; καί τριβόλου;, καλλιεργούμενο; δε πλου- 
σιοπαρόχω; άνταμοίβει τον φιλόπονον. Τοΰ άγροΰ τούτου ούδεί; 
έφ’ δσον ζη δύναταί ποτέ νά στερτ9/,. Αν λοιπόν θελωμεν ν% 
διερχώμεθα τά ; ίμ ίρα ; ήμων εύαρέστου; καΐ τ » ;  νύκτα; άνα- 
παυτικάς, δν θελωμεν ου μόνον τα ; άνάγ/.α; ίμών να μΐ5 πολ- 
λαπλαβιάΣ^οίμεν, αλλά κοίευκόλο); νά θεραπεύωμεν τά ; υπαρ- 
^ούσα;, αν θέλωμεν υγείαν, χαράν, ευδαιμονίαν, ά ; καλλιεργί- 
σωμεν τόν αγρόν τοϋτον καΐ δϊν θέλομεν μεταμελ·;θί· όσον 
πλείω μέρο; «υτοϋ καλλιεργτ,σωμζν, τόσον καΐ μεγαλειτέραν 
θέλομεν αισθάνεβθαι τάν έοωτεριχάν εκείνην εύχκρίβτησιν, έξ 
η ; πηγάζει καί, η υγεία καΐ ή ευτυχία, ίδου τό μυστήριον τ?,; 
συνηθου; ημδν ευχή; ^δτη πολλά καΐκα^-α!»

ό  χ ρ δ ν ο ;  ε ί ν α ι  τό  ύ φ α σ μ α  τ η ;  ζ ω ί ; ,  ελεγεν 6 
ένδοξο; Φραγκλίνο;. *Ανάγκη λοιπόν άπόλυτο; νά γνωρίζωμεν 
άκριβώς πόσου τιμδται έκαστο; πήχυ; τοΰ πολυτιμωτάτου τού
του υφάσματο;. δ στ ι; οιχονομεΧ τά μικρά, αποβαίνει ικανό; καΙ 
ε ι; τά μεγάλα* ούδέν δυνάμεθα νά κατορΟώσωμεν γενναΐον, αν δεν 
μεταχειριζόιμεΟζ τόν καιρόν με οειδωλίαν. Ανεκτίμητος ί  αξία 
τοΰ χρόνου, εύτυχη; δ δυνάμενο; νά γνωρίστ) αυτήν. Πλάν Ανυ
πολόγιστο; ή ταχύτη; τοΰ χρόνου προ; ούδέν δυναμένη να πα- 
ραβληθη.ΡΪ ταχυπέτι; άμαξα τοΰ χρόνου, τό νεκροπομπόν τοΰτο 
φορείον, 0περ φέρει μεθ Ιαυτοΰείςτό τελευταίο ν σκήνωμα τον 
άνθρωπον καΐ του; πόθου; του και τά ; φιλίας του καί τα μίση 
του, έλαυνεται μυ;·ηριώδη; υπό Πηγάσων έπι τδν οϊμων τή ; αίω- 
νιότητο; και μετ’ αυτοΰ παρέρχονται καΐ έτη καΐ νεότης καΐ 
ζο)η! «Σπεύσωμεν, δ χρόνο; φεύγει καΐ μά; παρασύρει μεθ
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έ«'^του. Η στιγμτ] χλΘ όμιλώ εΤνχι -̂ δΐ) μακιαν έμ οϋ ,»(Ι) 
βνακράζει δ «οΐδς νομοθέτγις τοΰ γβλλικοΰ Παρναβσοϋ. Πόφον 
ί^οιπδν ιϊμεθα χβταχριτέοι οί πλεΐητοι σ ί̂μερον, διότι άδιαφόρως 
βλέιϊομεν πκρερχόμεν* Ιπι μκταίω οόχΙ λεπτά χκΐ [ώρας, άλλ’ 
ίμερας, άλλ’ ετ ϊΐ όλόκλϊίρα ττις μεμετργιμέντ;; η ι̂ίόν ζω ίς. ΐ ί  
ζωίΐ ίμών^ η προ; καθαράν έργασίαν ζωη ήμων, κατά μέσον 
δρον ϋπολογιζομενου τοΟ βίου πρδ; έβδομ:ήκοντα δυο Ετη καΐ 
αφκιρουμένων πασών τών σωματικών άναγκών, περιορίζεται 
εί; Ιπτά καΐ μόνον ετη!

ίδου τ ί λέγει ό Βοσσουέτος περί τ ΐ ;  ταχύτητο; τη; ^μετέ- 
ρκς ζωη;. «ΙΪ ζωη δμοιάζει με έδόν, ·ί διέξοδο; είναι τρο
μερά άβυσσος· ολ^ ένω μας προειδοΐϊοιοΰσιν άπδ τοΰ πρώτου 
βήματος, ή φύσις (Απαιτεί νά προχωρώμεν. Επιθυμώ νά έπιστρέ- 
ψω, άλλα δεν δύναμαι. Ακατάληπτον βάρος, υπεράνθρωπος δύ- 
ναμις μάς σύρει" οφείλομεν νά φθάσωμεν τδ χείλος τη ; άβύσσου. 
Ενώ όδεύομεν μυρίαι άνησυχίαι μάς ταράττουσιν. Αν ή^υνά- 
μην ν’ άποφύγω τδ τρομερδν αύτδ βάραθρον ί δχι, άχι, πρέπει 
νά βαδίσω, πρέπει νά τρέξω ! Ουτω πέπρωται. Επιθυμώ νά 
σταματήσω,δπως ΐδω στιγμιαΐά τινα αντικείμενα, άτινα με πα- 
ρηγοροΰσιν, άλλ’ αυτά διέρχονται τόσον ταχέως! Βαδίζω, βα
δίζω, ΚαΙ έν τούτοις παν τδ διατρεχθέν καταπίπτει δπισθέν 
μου μετά τρομερού θορύβου! ’Αναπόφευκτο; καταστροφή! · · . 
Πάντοτε συρόμενος πλησιάζω τδ τρομερδν βάραθρον. Πάντα 
σβέννυνται, τδ πάν μαραίνεται και καταπίπτει—ή σκιά τοΰ 
θανάτου παρουσιάζεται—αισθάνομαι δτι πλησιάζω τήν ολε- 
θρίαν άβυσσον. Αλλά πρέπιι νά φθάσω— ακόμη 8ν βήμα!—0 
τρόμος ταράττει τδ λογικόν μου, ή κεφαλή μου έξίπταται— οί 
όφθαλμοίμου χάνονται— πρέπει νά βαδίσω,— θέλω νά όπισθο- 
δρομήσω— αδύνατον! Τδ πάν χατέπεσε, τδ πάν έμαράνΟη, τδ 
πάν διεξέφυγε »  Μη άφίνωμεν λοιπδν νά παρέρχηται εις μά- 
την ουδέ στιγμή τοΰ τιμαλφεστέρου τών κτημάτων ημών, μή

(1) ΒοίΙοηο. Ερίΐιβ ΙΠ.



£γ»*Μλ!ίπ»ι;.εν ο «5 ν  ε!ς τ6 μέλλον ίυνάμενον νά έεετελεοβ-ί 
εί; τ?> π«ρί>ν, κχθότι.

Μέλ·λον 1 '.τ,ς ·:·5χγΐς παίγν.ον, τοΰ βίου ειρωνεία, 
λέξ ι; ουδεν στΐ|Ααίνουοα η ηαροΰον του χρόνου, 
καΐ <ράρρ.α·Λον δπερ ροφ& παροΰσ* η πικρία, 
δπως έπελΟη αυριον ρ.ετά δ|Αθίου πόνου.

Ε,,μελ.βώμεν, ,ροοφελίϊ; όαελ,τ»!. τόετ»ρ_4ϊ, ιερ.βΛψίνμεν 
, ίτ ί ,  ίό -  το5 ι.=εοιλ9ί.™ς Ελλείψει; έ» «»Γί> «ν.πλιοροϋ.τε:, 
έζοιλ’είψωμεν άε.4 τολ νο4ί ίμώ» 04 μέλλον, 8ιίοι πά,οο,έ ίοο. 
ζο»ερ4ν, ίφονέρ, άβέβιιοϊ. , , .

Μέλλον I καθώς η αοτρ ’̂ '̂Ο βκοτος επεκτεινον 
τ ις  ουΐΑ<ροράς δ έ[Λπαιγ(Α0ς, ίδχός άδυνα^ιίας,  ̂
τό σκοτεινόν του πρόσωπον έπΙ τοϋ τάφου κλίνον, 
κ ’ έκεΐθεν θάλλον, ώς ελπίς κενίι αθανασίας.

Εργασθώριεν ένόοφ δυνάρ,εθα, έργασθώ^ιεν ενόσω έχομεν και
ρόν. Προσπαθ'Λοωμεν έκάστϊΐν άπωλεσθεΐσαν έπΙ ματαίφ στιγ
μήν ν’ άναπληρώσωμεν εις τό παρόν, διότι άρκετόν κδυ διά
στημα του βίου ΐμώ ν παρϊίλθε, =̂̂1 §τι δόν ήδυνΐθη τις  ̂νά 
κατορθώσω εις διάστημα είκοσι ετών, αδυνατεί να τό πράξ») 
εις τό μέλλον. Λογίσωμεν καλώς την στιγμήν ταυτην, ί ν  ενιαυτόν 
άποκαλοϋσι, και θα ίδωμεν οτι

Εν έτος . . . .  υδατος σταγών εις άβυσσον αιώνων. . . .  
Μήπως τόν βίον πάντοτε ή άκανθα δεν στέφει 
ό  χρόνος επακολουθεί τόν παρελθόντα χρόνον,
Επίσης έχει ν,λιον, επίσης έχει νέφη. (Ι)

Αποδυθώμεν εόθαρσώ; εις τόν καλόν άγώνα,^ μοχθησιυμεν νυν 
δτ’ εχομεν τό φώς, πριν χαταλάβη ήμάς ή σκοτία, «εν ^ ουδείς 
δυναται έργάίεσθαι.» Εργαβθώμεν, πράξωμεν ό ,τι δυναμεθα, 
διότι των κόπων μας άνάγκην έχει η σεπτή ημών πατρίς, καθότι, 
εάν μείνωμεν νϋν αργοί έλεύσεται ημέρα, καθ βεβαρυμενοι 
υπό των θλίψεων θέλομεν ανακράξει «επάνελθε, επάνελθε, ώραία 
μου νεότης !)> Πλην αί κραυγαΙ ίμώ ν θέλουσι ναυαγήσει ω ; φιυνη 
βοώντος εν τ^ έρήμο). Φΐΰ! θέλει είσθαι άργά πλέον.

Εν Κ,ωνσταντινουπόλει. 31 Λεκεμβριου 1878.
ΑΛΕΖ. ΠΕΚΐΟΣ._______

(1 )  Λ. Παπαρρηγόπουλος.
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Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α
το τ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 

Εχ τοΰ Γαλλιχοϋ Λ X. Στεφοπούλου χαΐ Κ. Λ. Κωσταράχ·/].

(Συνέχεια ϊδε ’Αρι9. Γ’. 2ελ. 8θ·)

Περίτο τέλος τοϊ318ου αίώνος ή Σερβία, η Ελλάς, ίρ- 
ξανχο του άναβρασ|τοί3 εκείνου, έξ ου έμελλε νά εξέλΟ·/] ή 
άπελευθέρωσίςτων. 'Η Τουρκία, άοου στιγμιαίως έρρίοδ·/3 
είς τάς άγκάλας τής ·Άγγλίας καί τής'Ρωοσίας, ότε ο στρα
τηγός Βοναπάρτης έξεστράτευσεν είς Αίγυπτον, δεν έβρά- 
δυνε νά δώστ) είς τον αύτοκράτορα ·Άλέξανδρον τον Α'. 
την τιροοασιν, ήν ουτος έζήτει.

Ό Σουλτάνος Σελίμ 6 Βλ έπειράθ-/) νά έοαρμώστ) τάς με
ταρρυθμίσεις, είς άς ύπεχρεώθη διά τής συνθήκης τοΐ3 ’Ια- 
σίου. Μετά τοΟ σουλτάνου Μουσταοα του δ'. διαδόχου του 
Σελίμ, τδ άρχαΐον τουρκικόν κόμμα έπανήλθεν είς τά πράγ
ματα και αί πλέον σχληραί καταδιώξεις προσέβαλλαν τους 
χριστιανούς. Αλέξανδρος ο Α'. ώπλίσθη* έ τουρκικός στό
λος συνετρίβη είς την Λήμνον (ίούλιος 1807), μετά πεν
ταετή δέ πο'λεμον, έξ ου ή Σερβία έπωφελήθη όπως έπανα- 
στατήστ), Μουστατας ο Δ'. άπέθανε καί αντικατέστη διά 
τοϊ3 Μαχμουτ του Β . δστις πάραυτα Ικλεισεν ειρήνην, δι’ 
ης παρίχωρει εις τον Τσα'ρον την Μολδαυϊχν καί τον Καύ
κασον ίναδιατηρήσι  ̂την Σερβίαν (ειρήνη του Βουκουρεστίου, 
μάϊος 1812).

Η Τουρκία εγκαταλείπει την Μολδαυ'ίαν, άλλ’ ή Ρωοσία 
δεν την προσαρτά. Σώμα τουρκικόν καταλαμβάνει τήν επαρ
χίαν ταύτην μέχρι του 1821. Τό 1819 τό Οθωμανικόν 
κράτος άπώλεσε τάς Ίονίος νήσους.



Μετά δύο ετη, ο πρέσβυς Στρογονώφ εγκαταλείπει (τη ί> 
αύγούστου) τήν Κωνσταντινούπολιν. Ό πόλε(χος εινε ανα
πόφευκτος, άλλα και την φοράν ταύτην ή διπλωματία κα
τορθώνει ΐνα έμποδίση αυτόν. Ή Αυστρία πιέζει συγχρόνως 
τόν τε Τσάρον και τον Σουλτάνον. Συνεπεία συνεντευξεως 
των δύο αυτοχρατόρων^Αλεξάνδρου καιΦραγκισχου εν Κζερ 
νοβιτζ (όχτώβριος 1823)', καί των διασκέψεων του Λέμ“ 
βεργ, μεταξύ του Νέσελρωδ χαΐ Μέττερνιχ, ή Πύλη παρα
χωρεί δλα τά αΐτηθέντα, έκκενόνει την Βλαχίαν καί την 
Μολδαυίαν χαίτην Ί1 Οκτωβρίου 1824 ό νέος ρώσσος 
πρεσβευτής παρουσιάζει είς τον Μαχμουτ τα διαπιστευτή
ρια αύτοΟ γράμματα.

Αί εν'Ελλάδι διαπραχΟείσαι βιαισπραγίαι έξήγειρον εντός 
. ολίγου ζοιηράν άγανάκτησιν έν Ευρώπη. Τό ρωσσιχόν έθνος 
και ο στρατός έδείκνυον θερμήν επιθυμίαν δπως πέμψωσι 
βοήθειαν καί αρωγήν εις τό ελληνικόν εΟνος’ ο καταπιε-,ό- 
μενος, μεθύων εκ τής έλπίδος τής ελευθερίας καί του προς 
την πατρίδα έρωτος, ήρνεΐτο νά κόψη υπό την ράβδον καΐ 
τήν σπάθην του καταπιέζοντας. Ουδεν ηδυνατο να εμποδιση 
τήν Ελλάδα άπό τό Ιργον αυτής του μεγάλου μάρτυρος !

'ΙΙ πάλη αύτη τής έξοντώσεως έξηχολούθει άπό 5 έτων, 
δτε ό δούξ Ούέλλιγκτον καί ό κόμης Νέσελρωδ άπεφάσισαν 
ν’ άναλάβωσι τήν υπεράσπισιν τής άνθρωπότητος, κωλύον- 
τες, έάν ήτο τοΰτο δυνατόν νά γίνη, τήν χύσιν του αίματος· 
τήΐδάπριλίου 1825 οθεν, υπέγραψαν πρωτόκολλον χρη- 
σιμευσον ώςβάσις είς συνθήκην ειρήνης καί περιέχον τούς 
έξης τρεις όρους; Αον Αυτονομίαν τής Ελλάδος. Βον ετή
σιον φόρον είς τήν Τουρκίαν. Γον εξαγοράν των επί τής ελ
ληνικής γης τουρκικών ιδιοκτησιών ύποτων Ελλήνων. Η 
Τουρκία ήρνήθη τήν συγκατάθεσίν της είς τό πρωτοκολλάν 
ολλ’ ή'Ρωσσία τή άπέσπασε τήν συνθήκην του Ίγχερμαν,



καθίξροίΐσαν τοίις δρου; της συ·ι;θήκης του Βουχουρεστίου, 
ήτοι, ή!χΐ3:υτανο|Αία'ί τής Μολδαυΐας, τής Βλαχίας και τής 
Σερβίας, και ελεύθερον διάττλουν του. ρωοοικοΟ εμπορικού 
ναυτικού δια των 1αρδανε?.λίων. Ή τελευταία βυτη δύνα- 
μις έπορίζετο πράγριχτι έκ τής εΐρήνν)ς δφελος έπίοης ψη
λαφητόν, δπως εκ νίκης ακριβώς έξαγορασθείοης. Ά λλ ' 
ή Πύλη ήρνεΐτο πάντοτε την Ουσίαν τής ΈλΗδος. Τέλος 
ή επιδρομή τοϋ Μωρέως  ̂ή πτώσις του Μεσολογγίου, ή θυ
σία των Σουλιωτών, κατέχεισαν την Γαλλίαν, τήν 'Ρωσσίαν 
και τήν Αγγλίαν νά μη υποφέρωσι πλέον τήν θυσίαν τών 
χριστιανικών πληθυσμών καί να διευθύνωσι τάς ηνωμένας 
δυνάμεις αυτών ύπέρ τών Ελλήνων. Έκ τούτου ή συνθήκη 
του Λονδίνου, έκ τούτουή ναυμαχία τοΰ Ναυαρίνου, ένθα ό 
τούρκικος στολος κατεοτράφη ολοσχερώς διά τών ενεργειών 
τών συμμαχικών στολών (19 δκτωβρίου 1827).

Τό ακόλουθον έτος αί έπιτϋ/ίαι τών ρωσσικών στρα
τών έν Ευρώπη κχι’Ααία, ή άλωσις τής Θεοδοσιουπό- 
λεως, οί θρίαμβοι του Δίεβιτς καί του Πάσκεβιτς, έξήγει- 
ραν τούς φόβους τής Ευρώπης. Αι ρωσσικαί στρατιοί έκρα- 
τήθησαν εις Άδρίανούπολιν 6πό προτάσεων ειρήνης, ή δε 
συνθήκη τής Άδριανουπόλεως (14 σεπτεμβρίου 1829) ικα
νοποίησε τάς απαιτήσεις τής'Ρωσσίχς. Ό πόλεμος ούτος 
τοΰ 1828-29, δστις έξιστορήθη λεπτομερώς υπο του χ. 
Μόλτκε, παρουσιάζιι μετά τής πάλης τοΰ 1877 αναλογίαν 
διδακτικήν αί επιχειρήσεις ήσαν τότε επίσης καταναγκα- 
ατικαί εις τήν Εύρωηοϊκήν Τουρκίαν, οοον, είς τήν Ασιατι
κήν. Κύριοι-τής Μαύρης Οχλάσοης ,  οΙ'Ρώσσοι έλαβον ώς 
βάσιν κυρίαν τών ενεργειών των ττ,ν Δόβρουτσαν δύο ετη 
έχρειάσθησαν διά νά φθάσωσιν εις τήν "Άδρίανούπολιν, ενώ 
εϊςτήν Ασιατικήν Τουρκίαν αί πρόοδοι αυτών έγένοντο τα- 

ύτεραι.
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Το ί830  ο Μωρέϊς άποσπατίχι τ7,ς Τσ·̂ ρχί«ς χ*ι γίγ· ε̂-
ται το βχσίλειον της Ελλάδος.

Ά τδ  τ/,ς στιγμής ταύτης η Πύλη, άνίχανος νά άντιστα- 
θη έρρίφθη εις τχς άγκχλας τοϋ Τσάρου, δστις, άπδ άσπον
δου εχθρού, έγέ.ετο σύμμαχός τη; καί διά της παρεμβά
σεως των ρωσσικων στρατιών εις την πάλην, ην ο Μαχμούτ 
είχε νά ύποσττ, κατά του Μεχμεταλη και του Ιβραα,μ πασ 
αα έπανοστατησάντων, καθιέρωσε την συμμαχίαν ταυτην. 
Εις αντάλλαγμα ο Τσάρος διώριζεν εις τάς παραδουνάβιους 
ηγεμονείας ηγεμόνας άοοσιωμένους αυτω καί καθιερου τς- 

λικώς τό πρόσωπον προστάτου των χριστιανών της Ανα
τολής. Ή συνθήκη του Χουγκιάρ-’Ισχελεσι ώρισε τήν ν ο̂ν 
ταύτην κατάστασιν. Διά τής συνθήκης ταύτης ή Πύλη καί 
ή 'Ρωσσία ώμνυον άδιάκοπον φιλίαν καί ύπέσχοντο άμοι- 
βαίαν προστασίαν καθ’ ολας τάς περιστάβεις· άλλα μυστι
κός τις ορος άπαλλάττει τον ίουλτάνον τής ύποχρεώσεως 
ταύτης, έπι τω ορω νάμή έπιτρέπη, ύπ’ ούδεμίαν πρόοασιν 
τον είσπλουν τοΟ ^Ελλησπόντου είς τά ζένα πολεμικά βχα- 
φη. Ό διπλωματικός ούτος θρίαμβος ήςι^ε νικάς οιά την 
Ρωσσίαν. Επίσης έμεινε σύμφωνος μετά τής Πύλης και 
των Ευρωπαϊκών δυνάμεων, έκτος τής Γαλλίας αφεΟοίση, 
είς την άπομόνωσίν της, ούτως, ώστί άπο των ταραχών 
τής Βλαχίας καί τής ΐίολδαυΐας, ρωσσική στρατιά κατέ· 
λναβε τάς δύ_β ταύτας επαρχίας. 'Άλλά ο Γσαρος ηρκεσθη 
ν’ άπολαύση δι’ αυτός την άποκατάοτασιν των λειτουργιών 
τοϊ3 όσποδάρου καί νέας ώφελείας (συνθήκη το53 Βαλτά-λιμάν
1 Μαίου 1849).

Μόλις ή συνθήκη αύτη ύπεγράφη, ή Πύλη δυσηρεστησε 
τδν Τσάρον παραδεχομένη τούς πρόσφυγας Ούγγρους, λεί
ψανα τής άνταροίας εκείνης τής Ουγγαρίας, ην ή Αυσ-ρί* 
δεν ήδυνήθη νά καταστείλη ή τή βοήθεια τατί ρω3®ικών> 
στρατιών.
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Ο Νικόλαος εζήτησε την παράοοσιντών προσφύγων, «λλ’ 
ο νέος Σουλτάνος Αβδούλ ΜετζΙτ άντέταξεν είς τ·)]ν αίτη- 
σιν^ταύτην άρνησιν κατηγορηματικήν, διαρύξας ουτω την 
πολιτικήν, ήν ένεκαινίασεν ο προχάτο;(ος αύτου Μαχμούτ. 
Μετά τεσσαρα ετη νεα παράπονα έξεγείροντο* τό Μααρο- 
βούνιον επαν(στατο* ή Πύλη έποίει τή Λατινική εκκληαία 
ιδιαιτέρας παραχωρήσεις, άρνουμένη νά καθιερώσιρ και νά 
έπικυρώστ] τα δίκαια τής Ελληνικής εκκλησίας διά ^ητής 
συνθήκης, ώς έζήτει ο πρεσβευτής Μεντσικώφ· αι δυνάμεις 
αντήλλασσον μεταξύ των δριμείας διακοίνώσεις,

Τά ρωσσικά στρατεύματα διέβησαν τον Προύθον, ό κρι
μαϊκός πο'λεμος ήρχισεν, άλλα τήν φοράν ταύτην ή Πύλη 
είχε συμμάχους* η Γαλλία κοί ή Α γγλία τή παρεσχον ι- 
σχυραν βοήθειαν. Έν τούτοις, παρά τάς ύπο των γαλλι
κών, αγγλικών και ιταλικών στρατευμάτων έπενεχθεϊσας 
νικάς, παρα τήν άλωσιν τής Σεβαστουπόλεως, ή Τουρκία 
δεν εξήλθεν άκεραια έκ τής ρύξεως ταύτης. «ίς ήν έδωκε 
τέλος, μετά μακράς και κοπιώδεις συνδιασκέψεις, ή συν
θήκη των Παρισίων (30 Μαρτίου 1856).

Είναι άναγκαϊον νά σταθώμεν έπΙ τής συνθήκης ταύτης 
οΐα να εξίτάσωμεν τά άρθρα, άτινα έκ των παρουσών ττερι- 
στάσεων άρύονται ιδιαίτερον ενδιαφέρον.

(ακολουθεί.)

ΟΙ ΓΑΜΟΙ ΤΩΝ ΦΪΤΩΝ.

ΟΰΡει; ποτέ χαλλιτιχνης ήθέλϊ;σε νά καταστραφή, άφιθεν 
άπροοτάτευτον, δ,τι μετά πολλοΰ κόπου είς πέρας εφερε· Πι
στό; τής αλήθειας ταύτης υπήκοος έδεί;ί6η 6 αρχαιότερος τών 
καλλιτεχνών, ο πάνσοφος τοΰ σύμπαντος δημιουργός, και πρό;



4·<̂ν (τκΟΉον τοϋτον ένέβαλλεν εις τον κόσμον τοϋτο μεν τον νο- 
μον τ ις  οότοσυντγιργ,σεως, τοΟτο δέ τον νόμον ττ,ς διαιωνίσεως 
τοΰ εϊδοος. όσον τΫ; φύσεως και άν ττροοελθη τις ερευνών τους 
νόμους τούτους, οΰ μόνον οΰδαμοΰ θέλει εύρει παροραθέντας, αλλά 
και τα πράγματα μετά τοσαύτϊΐς σοφίας γιγνόμενα. ώστε οσον 
ένεστιν άκριβέστερον οί νόμοι ουι:;οι έκπλγρώνται. Ουδεν παρνί" 
μέλτισε, ούδεν παρίδεν ό πάνσοφος δτ,μιουργός, τό όποιον -/;θελε 
παρεμπέσε; πρόσκομμα εις τόν προοραΟέντα σκοπόν.

Εξ όλων δμως τών έπΙ γ ΐς  όντων οοδέν σχεδόν είπεΐν εινα  ̂
τόσον εΰάλωτον καί εις κινδύνους καταστροφές εκτεθειμένου καΟ 
8σον αφόρα τόν νόμον ττ.ς διαιωνίσεως τοΰ είδους, τχν τελεσιν 
δηλ. τών γάμων το)ν, οσον είναι τά φυτά. Ενταύθα λοιπόν η φυ~ 
σις έπρεπε να δειχΟνί σοφωτέρκ’ και πραγματικώς θαυμάζει τις 
και εκπλήσσεται απέναντι τί>ν μετά τοσαύττις φρονγ,σεως καΐ 
απλότητας συγχρόνων γεγονότων εκείνων, δι ών αυτή εζητησε 
νά υπερπηδήσω προνοησασα πάνο^τι ει; τόν σκοπόν της θά πα- 
οενέπιπτε κώλυμα-Ας άκολουθήσωμεν, λοιπόν, φίλε τοϋ «Ερμού» 
άναγνώστκ, την τελετήν τών γάμων τών αθώων τούτων πλα- 
σαάτων, ιδς θαυμάοωμεν έν αΰτοϊ; την πανσοφίαν τές φυσεως’ 
άς ταρπώμεν εις τόν ποιητικώτατον υμέναιόν τ ω ν  Αλλα μη 
σπεύδω;, ή εορτή, εις τήν όποιαν θά «αρευρεθώμεν έχει πολλούς 
τούς προσκεκλημένους. Διά νά σοι ηναι λοιπόν τά πραγματα 
περισσότερον καταληπτά λάβε έν πρόγραμμα, μάθε τά πρωτα- 
γωνιστούντα πρόσωπα και ποίον εΤνζι τό έργον'των, γνώρισε δηλ. 
ποΧα είναι τά  γεννητικά τοϋ φυτοϋ όργανα, ποία η διάταξις αυ- 
τόίν, ποίαι αί φυσικαι αυτών ιδιότητες καΙ πώς φυσιολογικώς 
ένεργοΟσι. ( ί)

τό άνθος είναι δ νυμφικός τοϋ φυτοϋ θάλαμος, εις το κέντρον 
τοϋ άνθους ύπάργουσι νηματοειδή τινα σωμάτια, ων τά μεν δμοια 
πρός την υπό οτο'-γεϊον ά εικόνα ονομάζονται στήμονες καΐ εί
ναι τά άρρενα τοϋ φυτοϋ γεννητικά όργανα, τό δέ δμοιον πρός την

(1 )  Εννοείται δτι διν έξετάζωμεν τά πράγματα, πβρ’ βπως 
είναι εν τή ώριμότττητι·
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^υτοΰ γενντ,τικόν οργανον και κα-.εϊκίνχ β . ίίν « ι τ6 0«λι^
).ε1ται δπεοο;. ( 1)

Αν τά ίργχνα ταΰτα ύπάρχω5ΐν ε?' έν κχΐ τ6 αύτδ ΙνΟο;, 
τδ φέρον τοΰτο φυτδν λέγεται έ ρ ρ ι α φ ρ ό δ ι τ ο ν .  0  τύπος 
ουτος εΐ/αι ό τελειότερος καί τυντ^θέστερον άπαντών. Αν δμ«ς 
ενδς καί τοΰ αύτοϋ φυτού τά άνθη, τινά ριεν είναι άρρενα, τού- 
τέστιν έμπεριέχουσι δηλ. μόνον υπέρους, τότε τδ φυτδν τούτο 
ίνομά^εται μ ο ν ό ο ι κ ο ν .  0  ταν ενδς καί τοΰ αυτού φυτού τά 
άνθη πάντα Ιχουσι μόνον οτήμονας ?ι μόνον υπέρους, τότε τδ 
φυτδν λέγεται 5 ί ο ι κ ο ν. Καί τέλος όταν τά άνθη ενδς φυτού 
είναι ποικίλα τουτέττιν είναι ερμαφρόδιτα τά μέν, άρρενα τα 
δέ, θ ή̂λεα ίτερα, τότε τδ φυτδν όνομάζεται π ο λ ύ γ α μ ο  ν.

Ισως ί  περί την διάταζιν των γεννηταων όργάνων ποικιλία 
αυτή φανί είςτινας ώς ίταξία , άλλα δεν είναι, ώς κατωτέρω 
Οέλομεν ίδεϊ. Η φώσις είναι εραβτί]; τού ποικΟ,ου, άλλ’ ουδέποτε 
εςέρχετα; των δρίων της κανονικότητας και αρμονίας, έξ εναν
τίας έν τη ποικιλία αύτί,ς, έν τΤ\ φαινομένη αταξία τηρεί την με- 
γαλειτέραν κανονικότητα, ίσως διά νά δείξη τίιν άνεξάντλητον 
τού δημιουργού πανσοφίαν ί

Εν τω στημόνι διακρίνουσι δύο μέρη  ̂ τδ πρδς κιονίδα δμοιον 
κατώτερον μεοος, ΤΟ ΝΗΜΑ και τον επ’ αυτού δίκην ζυγού 
επικαΟήμενον ΑΝΘΗΡΑ, ένω δέ τδ νήμα δεν είναι παρ’ άπλούν 
τού ανθηρός στήριγμα, ό άνθήρ αποτελεί αύτδς μόνος τδ άρρεν 
γεννητιχδν ίργανον, τους όρχεις οίονεί τού φυτού. Είναι σωμά’- 
τιον ποικιλόμορφον καί έγκλείει ενα, δύο ί  καί πλείονας χώρους, 
Ιν οίς καλώς κικλεισμένης υπάρχει κόνις τις κίτρινη, τήν δποίαν

(I) Την “ ρό>την άνβκάλϋψιν των γεννητικών του φυτού όρ- 
γάνων άποδίδουιην ιις  τδν ίταλδν Καισαλπινον και του; μετ’ αΰ· 
τδν Καμαράριον, Βα'ϊλάντιον, Λιναΐον. Αδικούσιν 8μως πολύ τδν 
βοφδν Θεόφραοτον ώς δικαίως παρατηρεί ό σεβαστός μοι καθηγη- 
τ-ί^ X. Θ. όρφανίδης, διότι σαφώς όμιλέ! περί αυτών τήν· 
περί φυτών ιστορίαν του 'Β'. κεφ. ή,).
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ΓΤΡΙΝ ά"θχ.χλ<'^®̂ ' ό  άνθ/.ρ (1) ατίοτίλεΐται άπό 5ύο ύμέν^υ, 
ένδς έξ<ι>τ5()·.κο&, τόκον επι^χρ^Αΐδοί εκέχοντο; χκΐ ενό; έτωτε- 
ρ6Χθό, ό όποιο; άποτβλδΐ τό κύριον τοϋ άνθτιρος τοίχωμα κα 
καλύπτει ενδοθεν δλ'Λν τ-ζιν Ισω επιφάνειαν του εξωτερικού πλΐ^' 
οτεντ,; τινο; και έπιμιίκου; λωρίδο; ι ^γραμμι ι  δ ι α ρ ρ η -  
ξ ε ω ;), καθ’ ί,ν μετ’ ού πολύ θέλει συμβή διάροΐξι; τού άνθτι- 
ρος κκΐ έξοδο; τ ί ;  γύρεως. Η διάρρηξι; αυτή γίνεται εύκολώ- 
τατα , διότι ό έσ&ίτερικο; των όαένων τούτων είναι ελαστικό; 
και όγροσκοπιχύς, επομένως δταν προσλαμβάντρ υγρασίαν διατεί
νεται και αυξάνει τον όγκον, ενώ δ εξωτερικός μ?;δεμια: μετέ- 
χων έλαστ-ηκότχτο; δέν δύναται ν’ άκολοοθητ? τίιν διάτασιν 
τού έοωτερικοϋ όπείκων εί; την έκ των έ-δον πίεσιν αύτοΰ, 
διά τούτο εν περιπώσει τοιαύτη, έν δέοντι χώραν λαμβανούβη, 
δ έξωτερικος αφού επ’ .ολίγον άντιστη ε?ς τοΟ εσωτερικοί- την 
διάτασιν, έπΙ τέλους ρηγνυται καθ’ ί ν  έμνημονεύσαμεν ΓΡΑΜ
ΜΗΝ Τ112 ΔΙΛΡΡΗΞΕΩΣ.

ΠρΙν ?ι μεταβώμεν να έξετάσωμεν τδν ύπερον μάθε, φίλε άνα- 
γνόιστα 2τ; ή κονις εκείνη, την οποίαν δ άνθηρ Ιμπεριέχε, 
και την οποίαν γύριν άπεκαλέσαμεν, είναι τδ γονιμοποιουν το 
ώάριον σπερματοζωΰφιον. Αποτελεΐται έκ κόκκων σφαιρικών η 
ωοειδών Ινα, δύο. η και πλείονας έπι τής έπιφανείας αυτών πόρου; 
φερόντων. Τδ μικροσκόπιον εδειξεν δτι καί τού; κόκκους τίίς 
γύρεω; δύο άποτελοϋσι χειτώνες, εΐ; εξωτερικός στερεό; καί 
ετεοο; εσωτερικό; ύγροσκοπικώτατος* την δε κοιλότητα του κόκ- 
κου πληροί υγρόν λιπώδες, είδικώ; έλαφρότερον τοϋ ύδατος, την 
ΘΑΛΠ1ΛΛΗΝ, έντδ; τή ; δποίας δπάρχουσ: κόκκοι μικρότατοι 
αμύλου, ΟεωρηΟέντε; ανάλογοι πρδ; τά σπερματοζωόφια διά την 
κίνησιν, την οποίαν έδείκνυον υπό τό μικροσκόπιον καί ή δποία 
βμως δεν ώφείλεται εις άλλο τι παρά εί; την τών φωτεινών άκτί-

(1) Η στάσι; καί τδ σχήμα τού άνΟήρος δεν είναι μόνον 
δποϊα φαίνονταν εί; την άνοι είκόνα, παραλειπομεν όμως το περί 
αυτών ως καί πολλά άλλα διότι τδ άντικείμενον ημών είναι ϊτερου 
καί πολύ άλλως Οχ Ι/.τανΟώμεν.
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νων Λυγκέντρω'πν. ίίντ-ογύρει τελο; συίλβχίνεί δ, τι χαί ει; ·x■̂ν 
ανθήρα 6 έβωτερικδς 6γροσκοπικδς υαην των κόκκων τή ; γ·̂ - 
(ΐεω; προσλαβων 6γρ«ο(αν διατείνεται «ύξάνει τον ίγκον και αναγ
κάζεται δίκτιν έντερου νά ΐξόλ6η διά ηον πόρων τοδ; δποίου; 
άνεφέρα(Αεν χαΐ οί οποίοι ίιπάρχουοιν εις τον εξωτερικόν ύριένα.

(άκολουθεϊ)

ΤΙΝΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

Εθί'αων τοϋ Γάριου.

Καλέ μου άναγνωίτα ή άναγνώϊτρια, έάν έχω την ευτυ
χίαν ταύτην προκειριένου νά εκθέσω ενταύθα τινά των έν 
'Ι^λλάδι άπαντωμένων εθίμων έπικαλουμαι τήν ύμετέραν 
επιείκειαν, έάν παρ’ άπάσας τβς προσπάθειας μου τεΰ νά 
καταστήσω την εκΟεσιν μου ταυτην τερπνήν καί εύάρεστον 
δεν έπέτυχον καθ’ ολοκληρίαν του σκοποϋ μου. Άλλα πε- 
ποιθώς Ιπΐ την ύμετέραν χολοχάγαΟίαν ποοβαίνω εις τήν 
«ο ι̂γη ι̂ν του κατά τό οαινόμενον μέν επουσιώδους τούτου 
αντικειμένου, αλλά κατά βάθος πολλά τά σπουδαία καΐ έπω- 
φελ>ί έγκρύπτοντος, καθότι πολλά τούτων των εθίμων 
πολλήν Ιχοντα ομοιότητα και συ-ιΎενειαν πρός τά των εν
δόξων ημών πατέρων είσι τδ μάλλον άλανθαστον τεχμηοιον. 
'.να τις συμπεράνη τήν συγγένειαν ημών προς εκείνους άοοι3 
τοιαυτα και τηλικαίντα γεγονότα τοσοΰται μεταβολαΐ καί 
χρόνου παρέλευσις τοσαύτη δέν ήδυνήθησαν νά έξαλείψωσιν 
εκ τοί3 μέσου τών εθίμων τοΐ3 ελληνικού λαού αλλά μόνον 
μιχράν νάέπιφερωσιν άλλοίωσιν.

Ώς επί τδ πλεΐστον οί γάμοι τελούνται κατά τήν ημέ
ραν τής Κυριακής, ή επισήμου τίνος εορτής οριζόμενης ύπδ 
τοϋ νυμοίου. Τήν προτεραίαν ταυτης πέμπει ό γαμβρός τή



νύ[χ.φγι τον νυμφικόν πλακούντα διοί νεανίου οϋτινος οι γονείς 
ζωοι· τοιοΰτον τι εθίζεται καΐ έν ταϊς χώμαις της Θράκης 
άλλά μετά την τέλεσιν του γάμου πέμπεται ουτος υπο των 
συγγενών. Άλλα και οί 'άρχαΐοι είθιζον νά άποστέλλωσι 
τη νύμφ^ τά λεγάμενα δώρα του γάμου, εν ω παϊδες, οϊτινες 
πρότερον προσεκάλουν τούς ουγγενεΐς καί φίλους όπως πα- 

• ρευρεθώσίν είς τήν τελετήν, κατά την ευωλίαν περιφέρουσιν 
εστεμμένοι διά κλάδων δρυος και άκανθων είδος τι σφενδο_ 
νης πεπληρωμένης δι’ άρτου έκφωνουντες συναμα «ευρον 
το αγαθόν άπέφυγον το κακόν.®

Προς τέλεσιν δετού νυμφικού λουτρού προσκομίζεται υπο 
νεανίου, ζωντας εχοντος άμφοτέρους τους γονείς εν επιση- 
μότητι ύδωρ εκ πηγης, ώς εν τη άρχαιότητι προς τον αυτόν 
σκοπόν έλάμοανον ύδωρ έκ τ?,ς πηγής Καλλιρρόης. Ωσαύ
τως κατ’ αναλογίαν προς την θυσίαν, ήν οί πρόγονοί μας 
προσέφερον κατά τήν τελετήν ταύτην είς τάς έφορους του 
γάμου θεότητας και νυν ο γαμβρός πρώτος αυτός πρεπει να 
χαταφέρη επί τό σφάγιον, έστρχμμένον προς άνατολας, το 
πρώτον κτύπημα* έκ τής διευθύνσεως δ’ ήν λαμβάνει το 
αίμα μαντεύουσιν αίσια ή απαίσια περί του γενομενου συν
οικεσίου* το σφάγιον, δέ τούτο χρησιμεύειπροςευωχιαν, των 
προσκεκλημένων, καθ’ ήν ο ριτινήτης άφθόνως μέχρι στε
φάνης πληροί τά ποτήρια.

Ούχ ήττον δέ μεγαλ.οπρεπής και ώραια ητο η τελετή τής 
προετοιμασίας τού τε νυμφίου καΐ τής νύμφης, ινα ως οιον 
τε ωραίοι την όψιν προ τού κοινού πατρος τού ευλογοϋντος 
άνωθεν τό ζεύγος παραστώσν. τελετή αρχεταιι ως εζής' 
θίασος έκ γυναικών ύπάνδρων άποτελουμενος λούει την 
κεφαλήν του νυμφίου καί κτενίζει τήν κόμην, ο δέ νυμφα- 
γωγδς ξυρίζει καί διορθοΐ τον πώγωνα ενώ χορος έκ παρ
θένων ψάλλει άσματα εν οίς προαναγγέλλεται η εις τον
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κόσμ,ον είσοδος αύτοΟ καί ή έγκατάλειψίς τοΟ άγαμου βίου· 
συγχρόνως δέ καί α! φίλαι της νύμφης κτενίζουσι καί πλέ- 
κουσι την ώς έπι τό πλεΐστον μακράν καί έβενώδη αύτης 
κόμην αδουσαι ένταύτωτδ Θλιβερόν τοΰ αποχωρισμού ασμα 
από της μητρός καί του χατρός.

Μετά τ)ιν τέλεσιν τούτων έ νυμφ ίος, συνοδευόμενος υπό 
των φίλων και συγγενών αυτού, π ορεύεται, προ?ίγουμένης 
τ7/ς μουσικής, όπως παραλάβ^ την εκλεκτήν τής καρδίας 
αύτοΰ. "Οτε δέ άπέχουσι βήματά τινα τής νυμφικής οικίας, 
δύο των φίλων του λαμβάνουοιν αυτόν εκατέρωθεν εκ των 
χειρών, καθ’ ον δέ χρόνον ουτω συνοδευόμενος, εισέρχεται 
ή πενθερά, ήτις μετά των άλλων συμπεθέρων άρρένων τε και 
θηλέων περιμένει, έν τή αυλή καί περιβάλλειτόν λοιμόν του 
νυμφίου διά μανδυλίου, οπερ σημαίνει τόν οικογενειακόν 
ζυγόν, δίδουσα συνάμα αύτω ράπισμα επί τής παρειάς προς 
άνάμνησιν* την περιποίησιν δέ "αύτην δεχεται παρ’ όλου τοΰ 
θήλεως συμπεθερολογίου. "Οτε δέ ό γαμβρός λαμβάνει έκ 
τής χειρός την μελλόνυμφόν του ίνα όδηγήση αυτήν είς τόν 
βωμόν τής ένώσεώς των, δακρύουσα αυτή προσποιείται άν- 
τιστασιν, είς δέ τήν παρατήρησιν τοΰ νυμφαγωγοΰ προς τόν 
νυμφίον, άφησε την διότι κλαίει, αποκρίνεται εσύρετε με 
απ εδω καί άς κλαίω· 3

Έν τή εκκλησία δέ κατά τήν εύλογίαν, δτε έ ίερευς εκ
φωνεί το α'Ησαϊχ χόρευε», ρίπτουσίν οΙ συγγενείς έπι τούς 
νεόνυμφους βροχήν ζακχαρωτών μετά βαμβακοσπόρου με- 
μιγμενην, προς σημεϊον ευτυχίας. Μετά τήν ευλογίαν δέ τοΰ 
ιερέως συναλλάσσονται οί δακτύλιοι άμφοτέρων μέχρις ου 
μενει ομένχρυσοΰς είς τόν γαμβρόν ό δ’ άργυροΰς είς τήν 
νύμφην.

Ή  επάνοδος έκ τής εκκλησίας γίνεται άλλοτε μέν ημέ
ραν άλλοτε δέ νύκτα μετά δάδων καί λαμπάδων καί μούσι-



κης εν βή[λατι χοροί». Έν τη θύρα δέ της οικίας τοίί νυ{Λφίου 
ίίταται παρθένος, ήτις προσφέρει τη νύμφη μέλι μετά σησά- 
μου καΐ κάρυα εις ένδειξιν καθαριότητας, αφθονίας καί γονι- 
μότητος· καΐ έν τη άρχαιότητι δέ Ιτρωγον κυδώνιον. Έν 
Κρήτη δέ έμβάπτει τον δάκτυλον ή νύμφη έντος αγγείου 
πλήρους μέλιτος καΐ σημειοϊ έπι τής θύρας τρεις σταυρούς· 
συγχρόνως δ’ οί άνδρες, οί τήν συνοδείαν άποτελοΰντες, εκ- 
σπάσαντες τάς μαχαι'ρας χαράσσουσιν έπϊ του άνω μέρους 
τής θύρας τά αυτά σημεία. Και το πάλαι εχάρασσον επι τής 
θύρας τήν επιγραφήν, μηδέν κακόν εισίτω* οπερ ποτέ εδωκεν 
αφορμήν εις τον σκώπτην Διογενην νά έρωτήση καΐ πόθεν 
λοιπόν θά είσέλθη 6 οικοδεσπότης. "̂ Αμα 8’ είσελθη η νύμφη 
είς τήν οικίαν προσφέρουσιν αυτή ροΐον, δπερ διαχωρίσασα 
αύτη διασκορπίζει τον καρπόν έπι τοίί εδάφους, ως σημεϊον 
οτι δέον ή οικία νά πληρωθή τοσούτων άγαθών οσοι ερυθροί 
κόκκοι ίΰρίσκονται έπΙ τοίί εδάφους.

Έν Κρήτη δε θέτουσιν επί των στυλών τής κλίνης τρεις 
στεοάνους εξ άκανθων μύρτων καί άνθέων ή φύλλων [πορτο« 
καλέας, καΙαίμέν άκανθαΐ σημαίνουσι μακροβιότητα και 
καρτερίαν εν άπάσαις ταΐς μερίμναΐς τοίί εγγάμου βίου· τά 
μύρτα δέ καΐ ή πορτοκαλέα τήν τρυφερότητα καΐ σταθερό
τητα τής αγάπης, ήν δέον νά εχωσιν οι^συζυγοι προς αλ- 
λήλους.

Μετά ταΰτα τέλος παρατίθεται δεϊπνον είς τους προσκε
κλημένους μεθ’ δ άποχωροΰσιν άφίνοντες τό ζεΐ3γος ινα 
γνωρισθή καλλίτερον.

Κ. λ. ΣΙΔΕΡΙΛΗΣ.
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Άπδβίωσεν, έχ οθίσεως, 1Ί/23 Ίανουαρ. 
εν Χιω Ινθχ πρ<3ς αλλαγήν άέρος μετέβη ο σε
βαστός καθηγητής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΠΡΓΙΑΔΗΣ·

Έπ: εεκοσιεπταετίαν διδάσκων ο αείμνηστος 
εν τή έν Σταυροδρομίω Ινοριακή τής Παναγίας 

διεχρίθη έπι άπαραμίλλω ηθική, επίάοο- 
σιώσει παραδειγματική και έπι παιδαγωγικαίς 
γνωσεσι. Άποθανών δέ εγκαταλείπει συγγράμ
ματα τινα αύτου ανέκδοτα και την προ μικροϋ υπ’ 
αυτου έκδοθεϊσαν Γεωγραφίαν, ήτις εϊνε ζώσα 
εΐχών τής παιδαγωγικής αύτου μεθόδου καΐ 
καθόλου του χαρβκτήρος αύτοΟ.

"Άοατον δέ λύττην εγκαταλείπει τή οικογένεια 
αύτου, ης το μόνον σχεδόν στήριγμα ήτο, τοΐς 
μαθηταΐς και συναδέλφοις αύτου καί άπασι τοΐς 
έστω καί έπι μικρόν γνωρίσχσιν αυτόν.

Ή Σχολή, ης ο αρχαιότερος των καθηγητών 
έτύγχανεν ό αοίδιμος, έπι τρίΐς ημέρας, πενθή- 
σασα, διεχοψε τάς αυτής εργασίας καί ώς μαν- 
θάνομεν προτιθεται να έπιτελέση μνημόσυνον, έν 
ω διάφοροι ρήτορες τάς άρετάς του άνδρός έξυ- 
μνήσουσι καΐ τον βίον αύτου άνελίξουσι· τούτοις, 
λοιπόν, έγκαταλιμπάνοντες ινα πλείω περί αυ
τού ειπωσι, χλείομεν τήν παρούσαν έχοράζοντες 
καί τήν ήμετέραν λύπην επί τώ θανάτω του πο
θητού τούτου διδασκάλου.



ΜΥΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΐι

ΡΑΔΙΟΥΡΓΙΑ. ΚΑΙ ΚΡΩΣ

Μυθ'.οτορί* ίκ  τοϋ ’ Αγγλικοΰ ϋπο Α. X . ΣτεφοιιοΆου. 

(Σ^νεχδ'.α ϊδε φυλ. Γ . « λ .  83).

—  Θα τίιν αχούσω [/.ετα θ α υ μ . « » ί « ί  υπομ.ονϊϊς.
— Οϋτω θέ>8ίς έλχύσει ττιν χαρδίαν του ά[ί.έσω<,
—  ΚαΙ κατόπιν ;
—  Πρότρεψον αυτόν νά δμ.ιλ·ήσϊΐ περί. Ιρι.οΰ· Αρχιβον νά κα- 

τηγορής καΐ θέλει πάραυτα συνενωθη μετά σοϋ. Στμειωσον χα
λώ ; πά«αν λέξιν του καί άντιλ^φθητι των φράσεων του. όταν 
άναχωρ·  ̂ δέ, λάβε παρ’ βυτοϋ άπόδειξίν τινα τΫ,; έπισχεψεώς 
του— δακτύλιόν τ ι, ίΐ πολύτΐ(Αθν λίθον, τ) ταμβαχοθ'/ιχτ,ν, 5ι μαν-

—χάτς -Γ -τέλος, «ρκεΐ νά ^νε άντιχείμενον, διά το5 όποιου 
νά δύναμαι, χωρίς νά τω δμιλώ, νά τω  υπενθυμίζω οτιδεν ειν* 
τόσον εχέμυθος, δσον όίφειλε νά τ.νε. Ο άνθρωπος ουτος έν τού. 
το ι; δεν είνε είς την εξουσίαν μου, διότι δεν έχω λαβήν έχ των 
λόγων του. Αλλά πρέπει νά λάβω, άλλως δύναται νά πραγ
ματοποίησή την παΰσίν μου. Περίμενε— άφε; να σοι δωσω πο- 
λύτιμά τίνα κοσμήματα ϊνα τά μεταχειρισθή; κατά την περί- 
στασιν ταύτην.

ό  Φουχε ηγέρΟη τής έδρας του καί διευΟυνθεις πρός τινα 
σκευοθήκην εσυρεν έ ; αυτής κιβωτιόν τι.

—  Ιδού· λάβεταϋτα , είπεν. Ανηίουσιν είς τινα εύγενή Πο
λωνόν, δστις εΰρίσκεται είς Δρέσδην, καί οστις τα  έναπεθηκευ* 
σεν είς εμέ δι’ ασφάλειαν.

1Ϊ Μαρία έλαβε τό κιβώτιον παρά των χειρών τοϋ Φουκέ 
καί ητοιμάζετο νά άναχωρησνι.

—-  Μίαν λέξιν ακόμη, άκριβη μου Μαρία, είπεν ό Φουκέ.
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ί ιπ έ  μοι, εχεις άκόμη φ-Λ-αν— εξωτερικήν άλλ' ειτωτερι- 
κ·/;ν— μετά τη ; Λουΐξης Δουβάλ ;

—  ΜάΧιίτα.
—  ΚαΙ μετά τοϋ Δεβιοιέ ;
—  Μάλιστα.
—  Είσαι βεβαία ;

Αίαν βεβαία· Διατί ;
—  Πόσον παράδοξον ί
—  Διεγείρετε την περιέργειάν μου!
— Α ! μά φρόντιζες πολύ δι αότό· Αυτοί γνωρίζουσι την 

επιρροήν, ·ίν έ^^ει; επ έμοΟ καί νομίζω δτι έπιθυιχοϋσι να την 
ελαττώσωσιν. Είνε ζηλότυποι, άλλα μη βάλλτ,; βάσιν εί; τάς 
υποψία; μ.ου. Εξακολουθεί >ά ησαι πρός αότου; περιποιητική ζαΐ 
καλή, πλην μή τοι; εμπιστεύησαι.

11 Μαρία 2έντ Σΐρ άπετώρθη και δ Φουκέ έβυΟίσθη πάλιν εΐ; 
την αναπαυτικήν έδραν του. Μόρφασα; δέ ελαβε την ταμβακο- 
βήκην, διηύθυνε *ρδ; την ρϊνάτου καλ^ν τινα ποσότητα έκ τοΰ 
έμπεριεχομένου καΐ έμονολόγησεν ώ- εξίς :

«  Λ ! πόσον άγαττω γυναίκα, τη ; όποια; ή ψυχή και καρ- 
δία εΤναι άφιερωμεναι εί; την ραδιουργίαν ! Γυναίκα, ητ ι; δόνα- 
τα ι νά διχδραματίσφ σπουδαίου πρόσωπον είς τδ μ ίγα παιγνί* 
διον τή ; ζ ω ί; ,  ώ< εάν άπλώ; εορίσκετο Ιπι θεατρικί; σκηιής 
Γυναίκα, ητ ι; είνε άνωτέρα τ ϋ ; γελοία; ταότη; συγκιν^σεω; τ ί ;  
ονομαζομένης « έ ρ ω ς » ,  τη ; ένοχλούσης την δικαιοσύνην, τχ- 
ραττούση; τά ; αισθήσεις καΐ μεταβαλλουση; λογικά πλάσματα 
εις τοσούτου; αχρείους τρελλού; ί Γυναίκα, τή ; όποια; τά  στ·ηβη 
είνε ψυχρά ώ ; σταλακτίτης, άλλ’ οί λόγοι χχΐ οί τρόπος είνε 
πά ντο ΐϊ θερμοί κα'· θελκτικοί ί Γυναίκα, ητι; ουδέποτε άνέ- 
χεται όπως ευτελή; έπιορκί* γίν^ πρόξενο; ανησυχίας η τυψεως 
τη ; συνειδησεώς τ η ; ! Τοιαύτη γυνή έπεθύμουν νά ^μην, εάν δ 
βεδς ηΰδόκει νά μέ κάμ^ τοιαύτην καί νά με στολίσφ διά τοιαυ- 
της μορφϊί; καί προσώπου. Πόσο; περίεργο; θά ητβ ό κατάλογος 
ΐΛν τ ίς  Μαρία; Σεντ Σΐο θριάμβων ! Τί; δόναται νά γράψη τά



π^ηΟϊΐ ·ϊ* όποΐχ έγονυπέτΥ)σαν και προβεκύν-Λσαν προ τοΟ βοί- 
|Αθϋ τγι; και περιτίαθώ; εΐίίστεαδαν « ς  τά γοητευτικά (Αειδιά(Λ«- 
τά  τη ; ! Δυττυχη άπατηθέντα ίτλάσιΑοιτα ! Ποβάκι; θελουβιν 
άτϊοτίβει υγρού; τούς πέπλους τή ί βχυρ^ Οεγ τοϋ ήκεανοΰ.»

ίπηρέτης η ς  ανήγγειλε τον ταγριατάρχην Καρτούς.
β: Ας εισέλθ^'ί εΤπεν 5 Φουκέ.
ό  ταγ(Αατάρχης είσήλΟεν εις τύ δωμάτιον ββθ{Ααίνων καΙ εις 

λυπηράν κατάστασιν αγωνίας.
ο Ευαρεστήθητε νά καθή,σητε, ταγμ,ατάρχα», είπεν δ Φουκέ.
—  Εχω μυθικόν τι δι' ημάς, εΤπενδ ταγματάρχης άοθμαίνων.
— Τά μυττικά εΤνε νϋν σπάνια πράγματα, ταγματάρχα.
—  Μάλιστα— το γνωρίζω,~-άλλά, Θεέ μου ί πόσον ή καρ- 

δία μου πά λλε ι!
—  Φαίνεσθε λίαν κεκοπιακώς, ταγματάρχα.
—  Μάλιστα, ετρεξα—τόσον δυνατά, δσον τδ έπέτρεπον τά 

βοαχέα σκέλη μου— την στιγμήν δπου τδ ονεκάλυψα.
—  Μυστικόν τ ι, ταγματάρχα, ούδέποτε άπόλλυσι την αξίαν 

του παρά τω  κατέχοντι αύτδ, εάν οδτος κράτη έαυτδν έντελώς 
απαθή. Αρχίζω νά υποπτεύω δτι τδ μυστικόν σας δέν εινε παν- 
τάπασι μυστικόν.

—  Μάλιστα, εινε— κα'ι πολύ μ έ γ  α μυστικόν.
—  Απατά.τε σεαυτδν, ταγματάρχα.
—  όχι δεν άπατώμαι. Αλλ εϊπατέ μοι—ποιος εινε ο 

«Δ ι ό κ» ς
—  Εινε τ ο ΰ τ ο  τδ μυστικόν σου, ταγματάρχα;
—  Α ! δεν εννοείτε νά είπήτε λοιπδν γνωρίζετε ποιος εινε ;
—  Τδν άνεκάλυψα αυτήν την ιδίαν ήμέραν·
—  Διάβολε ! πάντοτε αυτή κατηραμένη τύχη μου! Ευύθς 

ώς τδ έμαθα, εΤπον κατ’ έμαυτάν— κΐδού, τέλος πάντων, έζ/ΐ· 
σφαλίσΟη ή τύχη μου διά π*ντός*>. Και έν τούτοι; πάντοτε πα*
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ρουί’,άζομαί κ α τ ό τ τ ι ν  κορτΫι ς ,  Μάλιστα α ιι«  τί> άνεχά· 
λ^ψα, εΐπον κατ’ έμχυτόν— «τώρα, λοιπδν, θέλω προβιβασθτί 
εις βαθμόν συνταγματάρχου—θέλω λάβει τουλάχιστον 50 ,000  
φρ-— θέλω Χιορισθίί όπασπιστϊ!; τοϋ Αυτοκράτορο; και εξασφα
λίσει ουτω τδ υπόλοιπον τή ; ζωτ,ς μου!* ΚαΙ έν τουτοις, τδ 
κ ά τ ω  κ ά τ ω  τ ϊ ί ς  γ ρ α φ ή ς ,  άφοΟ ετρεξα ώς Τππος, κα
ταφαίνεται οτι παρουσιάσθην όλίγα λεπτά μετά την άνακάλυ- 
ψιν άλλου I

— Μολαταύτα, ταγματάρχα, σοι εΤμαι λίαν ευγνώμων, διότι 
ήλθες κ α τ ό π ι ν  ε ο ρ τ ή ς ,  δηλαδή δεικνύεις τοσοΟτον ζή
λον εις ύπόθεσιν τοσουτον καλήν. Αμφιβάλλω δμως πολύ δτι 
σδ γ ν ω ρ ί ζ ε ι ς  ποίος εΐνε πράγματι δ συγγρκφεύς. Επί
τρεψαν μοι νά σοΙ δείξω τι·

ό  Φαυκδ ήγέρθη και ελαβεν από τινο; σύρτου δύο κυλίνδρους 
χάρτου, έκαστος τών δποίων ειχεν αρκούντως σημαντικόν μήκος.

—  Παρατήρησαν αυτά, ταγματάρχα, εΤπεν δ Φουκε, έκτυ- 
λίσσων ενα τών κυλίνδρων, παρατήρησον.

—  ΚαΙ τ ί εΤνε α υ τ ά ,  παρακαλώ ; ήρώτησεν δ ταγματάρ
χης. ό  λογαριασμός ράπτου διά τινα κομψευόμενον} ή κατά
λογος στρατιωτικού τάγματος ;

— Αυτά, ταγματάρχα, είπεν δ Φουκε. ε!νε κατάλογος συγ
γραφέων τού Διδκ, τους δποίους μοί έηέστειλον διάφοροι έρευνη- 
ταΐ, έπΙ τή έλπίδι χρηματικής αμοιβής ή μισθοσίας τίνος.

(ακολουθεί)



Α σ τ ε ία  και Α ν έκ δοτα .

Ό αληθώς εύγενης είνε.
1 Σοφος εις τάς συζητ-ήσεΐξ.
2  Αρνίον χατ οίκον.
3 ^Ανδρείος μαχόμενος χ«1 γενναίο; το γ,Θο;.
4 Επιφυλακτικός παδ τοϋ χοινοΰ.
5 Ποιτιτικδς άπδ τοΰ βήματος.
6 Διδάσκαλος τής οικογένειας.
7 Σύμβουλος τοΰ έθνους.
8 Διαιτητής τής συνοικίας.
9 Μονάχος είς την Εκκλησίαν.

•10 Νομοθέτης διά την πατρίδα.
11 Ευσυνείδητος εις τάς πράξεις.
12 Ευτυχής εις τον βίον.
13 Επιμελής εις τδ έργον.
14 Δίκαιος είς τβς συναλλαγάς.
15 Καί εργάτης των εντολών τοΰ Κυρίου.

^υυμβουλή προς τάς νέας.

1 Εάν έχητε κυανούς οφθαλμούς περιττόν να ύποκρίνηοΟε τρυ
φερότητα.

2 Εάν μέλαναι τις ή ανάγκη νά τούς άνοίγητε ύπερμέτρως Ι
3 Έάν οι πόδες υμών ^νε ωραίοι μή έπιδεικνύητε αυτούς.
4 Εάν Ιχητε ενδοιασμούς ώς πρύς τδ κεφάλαιον τοϋτο δύνα-

σθε νά φέρητε μακράς έσθήτας.
5 Εάν Ιπροικίσθητε δι’ ωραίο>ν δδβντων μή γελώσαι πλέον τοΰ

δέοντος έπιδεικνύητε αυτούς.
(> Εάν άσχημίζησθε ύπδ κακών μή άποφεύγτ,τε νά γελάτε /,τ- 

τον τής περιοτάσεως.
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7 Εάν οτολίζγι®6δ δπ?> κθ[χψών χειρών και. ωραίων βραχιόνων
δεν υπάρχει λόγος όπως μά παίζατε ττιν άρπαν.

8  Εάν φαίνωνται είς δαάς κάπως άκομψος κεντάτε ΙπΙ καμβά.
9 Εάν δυστυχώς Ιχνιτε κακ^ν φωνχν όμκεΐτε είςχαμγιλον μάλ

λον τόνον.
10 Αλλά και ή καλλίστη δ^  παρέχει εις υμάς άφορμάν όπως

όμιλίτε υψιφώνως,
11 Αί καλαι χορεύτριαι δέον νά χορεύωσι οπανίως.
42 Αι κκκα'ι ουδέποτε.
13 Εάν ψάλλητε καλώς μη προφασίζτιτθι.
14 Εάν μετρίως μηδ’ έπΙ στιγμήν διστάσητε προσκαλούμενη.

διότι όλίγοι μέν οί περί μουσικές κριτβΐ, αλλά πολλοί οί 
αισθανόμενοι ευγνωμοσύνην διά καλήν τινα  διάΟεσιν.

15 Πρό;διατήρησιν τη ; ώραιότητο; μέν δέοννά έγείρησθε ενωρίς.
16 Τϋ; ύπολήψεως δέ, νά δεικνύητε προσήνιαν.
17  Εάν ή ίσχύς ευχάριστη δμάς εστε συγκαταβατική·
18 Εάν έπιθυμήτε ευτυχίας, εύαρεστήθητε νά φροντίσητε καί

περί τής ευτυχίας τών άλλων.

(Κατά τό άγγλικόν) ΐΑΖ.

Α σ τ ε ία .

*Η αστυνομία ττς νέας 'Τόρκης των Ηνωμένων πολι
τειών έκήρυξεν εσχάτως λυσσώδη πόλεμον κατά τών περι- 
ριπλανωμένων κυνών. *Εκατόν πεντήκοντα τοιιΛτοι εφονευ- 
θησαν έν μιά πρωία.

•II θανατηφόρος μηχανη ε:νε κλω6ός τις σίδηρους τεθει
μένος έπΐ μικρών τροχών. Τό πένθιμον έργαλεΐον κυλιέται 
έκ της μιας άκρας τής τών κυνών αποθήκης εις την ετεραν, 
λαμβάνον κατά τήν διάβαοιν τους καταΒεδικασμενους. Ο
ταν ό κλωβός πληρωθ^, κλείεται στερεώς κυλιέται επί



τίνος (Μ & ηίνβ ΐίο )................... ίίτις είνε τεθειμένη έπι
τής άχραςτής προκυμαίας.

Αί τροχιλέαι καί αί άλύοεις τριζοοοι, ΓΠδΐηίνβΙΙοδ δε 
καίτά πάντα κατέρχονται βραδέως εις τον ποταμόν. Πολ
λά! διαμαρτυρήσεις εν είδει ύλακων ακούονται, άλλα πδς 
θόρυβος εκλείπει ευθυς ώς ο κλωβός άφανισθή έν τώ ύδατι.

Τρεις Ά γγλοι ήθέλησαν νά έπιχειρήσωσι τήν άνάβασιν 
του ηφαιστείου Μίστι οπερ ύφούται 14,500 πό3ας υπεράνω 
τής ΑΓθΐ^υίρα και 20,000 ύπέρ τής επιφάνειας τής θα
λάσσης* οι δύο εξ αυτών έγένοντο θύματα τής έπιχειρήσεώς 
των ή Ισως τής αφροσύνης των.

’Ανεχώρησαν την ΙΟμαίου 1878* μετά τέσσαρας ημέ
ρας εις μόνος έπέττρεφεν άποχωρισΟεις καθ’ όδον των συν
τρόφων του, κατώρθωσε νά στησ^ την αγγλικήν σημαίαν 
έπι τής κορυφής του ηφαιστείου έπέστρεψε δέ είς τήν 
ΑΓβ(|ΐΐΐρα, νομίζων ότι θά βύρισκεν εκεί τους φίλουςτου.
Εσπευσαν είς άναζήτησίν των* όμ,Λοι δέ έσχηματίσθησαν 

υπό τήν δδηγίαν Ινδών. Είς τδ βάθος κρημνού ευρον τδ 
τττώμα τβϋ νέου Κγάοΐ" έκάΟητο δέ έχων τον ενα πόδα έκ- 
πεπλεγμένον έντδς σχισμάδας τινός* ο θάνατος είχε γίνει 
πρό τριών ήμερων βήματα δε ευρεθέντα έπι τής χιόνος άπο- 
δεικνύουσίν ότι καΐ ό συνοδοιπόρος του τήν αυτήν εσχε τύχην.

Περίεργος ΰπόθεσις έλαβε χώραν εσχάτως είς τήν Κιγ- 
κινάτην.

Ό  κ. ο̂11I1 8θθίί, ΗίΐΓΠ5θη, υίδς του αρχαίου προέ
δρου των Ηνωμένων Πολιτειών, έτάφη, τήν πέμπτην 16 
αύγούστου 1878, εις τδ κοιμητήριον τής αρχαίας προεδρι
κής κατοικίας ΝοΓίΗ-ΒΰΐκΙ, έπι του ποταμού Οχίου, 
θεσει ένθα εΤχεν άποσυρθή προ πολλών ’ ετών.
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Καιά την τελετήν τζς ταφής, παρετηρηθη ότι το ητωμα 
νέου τίνος ταφέντος προ 10 ήμερων  ̂ εΤ;̂ ε χλαπϊί. Μετά 
την ανακαλυψιν ταυτην, οι φίλοι του νέου άνεχώρησαν εις 
Κιγχίνατην, ελαβον αδειαν άναζητήοεως, χα'ι παρουσιάσθη- 
οαν εις την Ιατρικήν Σχολήν του Όχιου, ουνοδευόμενοι 
υπο μέλους τίνος του Πανεπιστημίου. ΓΙροϋτιηντήθησαν υπο 
τουυιουτουκ. ^ο]Ίη Η α π ’ΐδδοη, οστις τοΐς προσέφερε 
την αρωγήν του.

Η ιατρική σχολή εΤχε διακοπάς και επομένως δεν ευρον 
ειμη πτώματα τινα άγνωστα εις τδ δωμάτιον τής ανατο
μίας. Κεκοπιακότες εκ τής άναζητήσεως, οί νέοι ουτοι ή- 
τοιμάζοντο νά άναχωρήσωσιν, δτε 6 Η ίΐΐτϊδοη παρετή- 
ρησεν εις το κάτω πάτωμα, κύλινδρόν τινα, εκ του οποίου 
έκρέματο σχοινίον εχον είς τδ άκρον αύτου πτωμά τι κεκα- 
λυμμένον διά λινού υφάσματος. Έκκαλύψας τδ πρόσωπον 
του πτώματος, 6 νέος εμεινεν έντρομος άναγνωρίσας τον 
πατέρα του, τοΟ οποίου οί φοιτηταί Ισχον την προ'νοιον νά 
κόψωσι την γενειάδα δπως καταστήσωσιν αυτόν άγνώρι- 
στον. Άλλος υίδς του κ. Η αη ’ίδΟη, προσκληθείς, τον 
άνεγνωρισεν επίσης, εμαθον δέ μετ'* ολίγον ότι ο τάφος πα- 
ρεβιάσθη κατά τήν νύκτα.

Μεγίστη άγανάκτησις Ιπεκράτει είς την Κιγκινάτην, 
ελεγον δέ οτι άπασαι αυταί αί κλοπαι πτωμάτων εγίγνοντο 
τή επινεύσει του ιατρικού συμβουλίου.

Μέλος τι τής οικογένειας Η&η’ίδοη ειχεν επιφορτί
σει φύλακα τινα νά άγρυπνή έπΙ τοί3 τάφου, άλλ’ ουτος ού- 
δέν ούτε ειδεν, ουτεήκουσε, καίτοι τδ νεκροκράββατον είχε 
θραυσθή είς τεμάχια, τουθ’ δπερ δίδει ύποψίαν περί τής συνε- 

'ϊοΰ φύλακος μετά των κλεπτών.
Εντούτοις ή δικαιοσύνη θέλει προσκληθή νά δικάση την 

ύπόθεσιν. —

1ΛΑΗΝΙΚ0Ϊ ΣΥΛΛΟΓΟΣ



Ό Κοσκιουσκος, στρατηγός Πολωνος, περίφημος διά 
την άοοσίωσιν του είς την ανεξαρτησίαν τής πατρίδας του, 
ήθελε νά εξ«ποστείλη φιάλας τινας οίνου εις Ινα εκ των 
φίλων του, διαμενοντα μακράν. Έπεοδρτισε λοιπδν νεανίαν 
τινα, όνόματι Τέλκερ. διά νά μεταφέρη αύτάς καί τώ εδά- 
\εισε διά τδ μικρόν τούτο ταξείοΐον τον ίππον, ου συνήθως 
έπέβαινεν ο ίδιος. Ό νεανίας, έπιστρέψας έκ τής εκδρομής 
του, διεκήρυξεν οτι δεν ήθιλεν έπιβή πλέον τού ίππου τού
του, εάν ο στρατηγός δεν τω έδάνειζε τό βζλάντιόν του συγ
χρόνως μετά τοΰ ίππου του. αάιότι, ποοσέθηκεν, εκάς·οτε 
οσάκις επζίτης τις πλησιάζει, εξάγει τον πΐλόντου καΐ 
ζητεί ελεημοσύνην, ο ίππος σταματά και αποποιείται νά 
προχωρήση, μέχρις ου δοθή μικρά τις ελεημοσύνη, ώστε, 
μή Ιχων επάνω μου χρήματα, ήναγκάσθην πολλάκις νά 
προσποιηθω δτι δίδω, διάνα επιτύχω παρ’ αύτου νά εξακο
λούθηση τήν οδόν του.
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Π Ο Ι Η Σ Ι Σ .

Ή  καταιγις τοΰ  βίου αου.

Εξαίσιος ητο καιρδς δτε άπδ τή ; Πρώτης 
Εις λέμβον ή άγάπημου κ’ εγώ δμοΰ μικραν 

Επέβημεν νά ηλεύσωμβν, έφύσ’ Απηλιώτης
Γλυκύς ήρέμω; πανταχοΟ πλησίον κ«1 μακράν.

ΐατίον άνεπέταζα, διηύθυνεν εκείνη,
Γελώβα, ήτο ευτυχής, δλως ήτο χαρά'

Τύ πλοϊον ουδέ κϋμά τ ι ελάχιστον έκίνει,
Χαρίεν ένω εβαινεν εις τ ’ αλμυρά νερά.



Τότ’ κφαά τ ι ίτονισχν τά βοδινά της χιίλτι,
Φεϋ, ίνΟυΐΑθΰ|Λα;!  έρωτος ην αβ[Αά τι γλυΑύ’

Ούδέν τήν εύτυχ(αν άτταίσιον ■^πείλει 
Ενώ γοργως έπλέουιεν «(Α5ριμ.νοι έχει.

Π>,ην πόσον εϋμ.ετάβολος δ βίος τοΰ άνΟρώπου ! 
Πόσον οΛ «εριπετειαι αυτού ϊ!νε (Λίχταί !

Ευτυ ϊ̂ΐ(Λ« ουδέποτε έφάνη έχεί, οπού
Λόπκι δέν ήκολούδτ,σαν τταντοϊαι καΐ φραταί.

Μόλις τά χείλη τού θνητού ό γέλως διαστείλνι,
Και εις τό δ[/.ΐΛα του πικρόν τό δάκρυ θά φανη*

Θοτίνον διά τόν γέλωτα ό άνθρωπος οφείλει,
Της ευτυχίας ή τψ η  ριεγάλη καΐ δεινή.

Την λέ(ΐβον (ίας ίΟύναμεν την νϊίσον νά γυρίστ,, 
Διέσχιζε την θάλασσαν ώρκΐσσά τις λευκη'

Ουδ' έφοβεΐτο κιόλυρια έιιπρός της ν άπαντηστ., 
Ναύτης κοριψός δΐηύθυνε καθηαενος έκεΐ.'

Δεν έφοβεΐτο η χαλ'}], εις τό πλευράν της ημην" 
Αρα δ πόντος άσπλαγχνος τοσοϋτον και κακό;

Λς-’ εις χαοδίας έραστών δεινήν νά φέρη χύμην 
ΚαΙ ν’ αφαίρεση της ζωής, ί ν  ζώσ’ ηδονής ;

ιΛ πόντε, όελλοτε είς σέ φίλον πιστόν ένείδον"
Αλλ’ δμο>ς νδν δτε πικράν διέρχομοκ ζωήν,

δτε εις τάφον εληζε τό πλήθος των έλπίδων 
σ’  έμίσησα' μ’ άφηρεσας τής φίλης τ»:ν πνο^ν.

όπόταν εις τήν δψιν σου τά βλέμματά μου ρίψω 
Τότ’ ή χαρδία μου παλμόν λαμβάνει Ισχυρόν,

Τότε μοί είν’ αδύνατον την θλίψιν μου νά κρύψω" 
πάντοτε «υτη άναζή καν πέση προς καιρόν.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΙΤΑΑΟΓΟΣ



Νέι̂ ·η ζΐΊΛ έφάνϊχταν «ίς τ ’ ούρκνοϋ τέν βόλον'
Τ ίς τρικυ|Αίκς ιτρόδρομβι όπαίβιοι δεινοί*

Το πλοϊον, ώ ; να έννο^, έτρί(ΐε τρίζον δλον,
Κ’ ή ούντροφ^ς (Λου «γεινεν ω 3̂ ρά καί «ε/ιδντ..

Ετϊάγωσ’ ή καρδία (λοο' θάρρος πλίΐν νά εριπνεόοω 
Εφερον ί ΐ ι  τά χείλη (Λου μειδίααα «λαστδν.

Είπον, μικρήν ο κίνδονβ;, κωπηλατών θά σπεύοω 
Εις την άκτην' κατέβασα δ’ εύθυ; και τον ίοτίν.

Λύναμις ηλπιζβν μικρά ταχύ πώς θά μάς βώση, 
ίίλιηζον πώς εις τήν άκτί;ν θέλω προσορμιβΟί·,·

ΙΙγνόουν πώς 5 άνεμος μακράν θάμδςάπώση'
Πώς κΰμα την άγάπην μου θά έναγκαλισθί..

Η θάλασσα έφούσκωνε καΐ ίφρι^ε τδ κΟμα, 
Κατεκαλτίφθ ύπδ νεφών ό οόρανδς πολλών* 

Ιίοσάκις τ̂ δη έβλεπον έχει τδ μοΏρον μνήμα,
Κι ό Χάρων μοί έφαίνετο άπαίσιον γελών.

Κρύος ίδρώς με έβρεχεν, εΤχον '|''̂ χρ*? '̂ ®5 Χ®̂ Ρ*5' 
Πλην θάρρος έκινδύνευες, ω άλλη μου 

Γλυκύ τδ βλέμμα τώ  0εώ, τώΠλάστ») ημών ^ρας, 
θέρμη τις -ήνοιγόκλειε τά χείλη σου εΰχη·

&έν ηκουον τάς λέξεις σου, αλλά συμπροβηυχόμην 
ίσχύν χαΐ θάρρος μ’ Ιδιδες διά τ ις  προσευχϊις* 

Ετεινα τά ; δυνάμεις μου καί θλος επειρώμτρ* 
τδ πλοΐέν μας εις την ακτήν νά φέρω ευτυχής.

ί ΐ  άστρππη άπέπεμ.ψεν άγριας λαμπηδόνας,
Βροντή δε το στερέωμα έτάραζε δεινή.............

Ι ίς  θέλει γράφε; τ ις  στιγμής αυτής τάς^άνΟηδόνας 
ότ’ εις τδ κΰμα Ηπεσεν ή φίλη πελιδνή >



Κατόπίν ταύτης ίπιιχ' ε({ χεΐρας τίιν λβμβάνω' 
Οτε άνέδυν έβλετϊον τ·/ιν λέρ^βον [*ας μακράν· 

’Αλλ’ έμψυχοί 5 κίνδυνος' ταχέως τ ΐν  προφθάνω 
κ ’ είβΤΓοδώ· τίιν φίλιςν μου πλην εφερον νεκράν !

; ΕΛΛΙ1ΜΚ.0Σ ΣϊΛΛΟΓΟΣ

Ω, ί  έδύνγι τ ί ; στιγμές εκείνης πόίη ητο I
Επαλλεν η καρδία μου σφοδρώς ε?ς την άρχην'

Τδ στήθος μου έρρηγνυτο πλην αίφνης έκρατεϊτο· 
Φρικώδη έδοχίμαβα οάλον καί ταραχήν»

Τ^ν ετφιγξα είς τά στέρνα μου, ητο ψυχρά και κρύα» 
Είχε σβεσθή ’ς τδ στίθός της η ΰεία της πνοη' 

Εθλιβε την κχρδίαν μου δεινή άπελπισία,
Αχρηστος πλέον είς ίμε κατέστη η ζωη.

ΐϊρεύνησα τδ στήθος της νά ϊδω εάν πάλλγι’
ΕλπΙ; ματαία! ή πηγη έστάθη τής ζωής'

Ω πόσον τότε έκλαυοα ί δ νους μου τότ έξάλλη’ 
^Αναίσθητος κατέπεσα εκεί άνευ πνοής.

Καί νϋν αυτήν, ίΐν εφαγε τοΟ πόντου μέγαν κΰμα 
Τοσοϋτον ίν  έπόθησα, ακόμη και ποθώ,

Πέτρα ψυχρά έκάλυψε' κοιμΚται είς τδ μνήμκ !
Κ’ έγώ ποτέ πλησίον της εκεί θά κοιμηθώ I 

τη 6 Ιουνίου 1878.

ΐπεύθυνος ΧΡ. ΔΑΜΙΑΝίΔΗΣ.
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ΕΡΜΗΣ

Σύγγρα[Λρ.α Περιοδικόν
Ε Κ Δ Ι Δ Ο Μ Ε Ν Ο Ν  Κ Α Τ Α  Μ Η Ν Α

Εν Κωνϊταντινουπόλει, Φεβρουάριος 1879.

Η ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΪΠΟΛΕΙ
Μ. ΤΟΤ ΓΕΝΟΥΣ 2ΧΟΑΠ

Αναγνωσμο: δτυί» ΑΛΕΞ. ΠΕΚΙΟΐ, άναγνίυοΘβν έν τη ΚΘ . 
τοϋ ϊϋλλόγου συνεδριάσει.

(Συνεχεία ϊδε «ριΟ. Γ'.)

ΣΤ. Των δέ ύποτρόοων μαθητών ή μέν ευρεσις έστω 
έπΙ τοΐς δυσΙ πρώτοις διδασκάλοις, φιλοσοοω τε και γραμ- 
ματικω, ή δέ άποκατάστασις τοΐςέφόροις και έπιτρόποις. 
Έάν δέ ποτέ δι'αμέλειαν η κακοήθειαν άποβληθν^τις τώ'* 
μαθητών παρά των δύο διδασκάλων του φιλοσόφου η τοΰ 
πρώτου των γραμματικών εΐδήσει χαΐ συνεναίσει και των 
εφόρων καί επιτρόπων, μηδείς άλλος έπεισαγέτω είς την 
σχολήν τόν ούτως άποβληθέντα.

Τ Ι . Έπειδον δέ ο φιλόσοφος διδάσκαλος κατίδϊ] μαθητάς 
άλις έχοντας μαθήσεως, τότε άναγγελλέτω τοϊς έφορο ις καΙ 
συνερχέσθωσαν σύμπαντες εν τή Σχολή προς έρευναν των 
μαθητών, καΐ προς πείραν τής έπιδόσεως αυτών προβληθή-



τωσαν και άπορίβι αι «ροσήκουσαι, καΐ ούτως δσοιπερ . . .
των μαθητών άναφανώσι παρασχο'μενοι εαυτούς...........μεν
εν τοΐς μαθήμασι, χοσμίους δέ τοϊς ήθεσ: καί άξιους, τού-
τοις προκείοθω...........γέρα και αθλα παρά -ων εφόρων και
επιτρόπων, καί φιλοσόφου καί του πρώτου των γραμματι
κών διδασκάλου, αποδεικτικά τής έπιδόσεως καί κοσμιότη- 
τος αυτών, όπογεγραμμένα γράμματα, καθ’ ά, εί μέν ιερω
μένοι, 6πδ τής εκκλησίας τάπροσήκοντα τιμηθήσονται, εί 
δέ λαϊκοί, είς ύπουργεϊον προαχθήσονται αυθεντικόν, καί 
τής άλλης άξιωθήσονται ώφελείας καί τιμής τής προοη- 
κούσης.))

Καί ταυτα μέν τά επτά κεφάλα ια τά διακανονίζοντα την 
εσωτερικήν τής Σχολής διάταξιν. Καθ’ όσον άφορα δετά 
υλικόν μέρος τής νέας ΙΙατρι αρχικής Σχολής (λέγει ο Κού- 
μας) ούδέν άλλο καθίδρυμα τής 'Ρ.λλβδος δύναται νά παρα- 
βληθή προς αυτήν. Οίκος του διδασκάλου εύρύχωρος χ λ \ 

λαμπρός προς τον Βόσπορον έστραμμένος καί μετά φιλοκα
λίας κεκοσμημένος· αυλή πλατύτατη, μέ κήπον καί πηγάς 
καθαρωτάτου ύδατος· οικήματα πολλά αντίκρυ τής διδα
σκαλικής οικίας προς κατοικίαν των έν τω σχολείω ξένων 
μαθητών βιβλιοθήκη αξιόλογος καί μισθός διδασκαλικός 
πλούσιος.

Τής εν Ξηρά Κρήνη νέας Πατριαρχικής Σχολής Σχολάρ- 
χης άνεδείχθη τών τε Φιλοσοφικών καί Επιστημονικών ό 
εκ Χίου Δωρόθεος Ποώϊος, Αρχιμανδρίτης του οικουμενικού 
θρόνου, ό έν Ιταλία καί Γαλλία τάς νεωτέρας τών θεωριών 
άρυσάμενος καί παντοδαπή μαθήσει κοσμούμενος, οοτις 
κατά τά 1805, Οκτωβρίου 12, είς τό τής ’Αρχιερωσυνης 
αξίωμα προαχθείς καί Μητροπολίτης Φιλαδέλφειας γενο- 
μενος παρήτησε την Σχολαρχίαν, ούχ ήττον όμως διετελει 
διδάσκων μέχοι του 1807, ότε άνεχώρησεν άφήσας προς
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καίρον των {Λαθητων τινα της Σχολτίς (κατά τον Κούμαν) 
προσωρινόν διάδοχον, ου το ονομα άγνοεΐται, Ιως άν εύρεθη 
τελειότερος διδάσκαλος. Κατά δέ τδ Ί 809 Σχολάρχης καθί
σταται Στέφανος ο Δούγκας, Τυρναβίτης τϊΐν πατρίδα, μα
θητής του σοφού Πεζάρου, μετά ταΰτα είς Γερμανίαν τε- 
λειοποιήσας τάς μαθηματικάς αυτού γνώσεις, καΙείς Ίάσιον 
άκούσας τον περίφημον φιλόσοφον Σχελίγγιον. Ό άνήρ 
ουτος πολλά καΐ καλά προανήγγελλε τά προοίμια, και ήν 
ίκανδς νά είσαγάγη έκεΐθεν είς το γένος αύτοίϊ πολλάς ωφέ
λιμους γνώσεις τής Γερμανίας, άλλά δεν ήδυνήθη νά μείντ] 
επί πολύ έπΙ τής νέας του θέσεως. Επειδή ο προστάτής τής 
Σχολής Δημήτριος Μουρούζης τότε ελειπεν είς τό στρατό- 
πεδον τής Σούμλης, οΔούγκας, μή δυνηθεις ν’ άντιπαλαίση 
κατά των μυρίων μηχανορραφιών, παρήτησε την Σχολήν 
μετά ενιαυτόν ένα (τω 1810). Τίς ο διαδεξάμενος αύτο'ν, 
άδηλον. Ίσως είναι ο Ιωάννης ό Ιϊαλαμάς, ου μνημονεύει 
Κωνσταντίνος ό Σάθας έν τή Νεοελληνική Φιλολογία σχο- 
λαρχήσαντα μέχρι του 1 8 12. Μετά τοΟτον φαίνεται γενό- 
μενος Σχολάρχης Νικόλαος 6 Λογάδης, ο διδάσκων τά 
Γραμματικά καΐ ^Εγκύκλια. ΙΙερΙ τά τέλη τοϋ 1813 
προσεκλήθη Ια Σμύρνης ό έλλογ ιμος Κούμας ΐν’ άναλάδη 
την των Μαθηματικών και τής Φιλοσοφίας διδασκαλίαν, καί 
καθ’ ά αυτός διηγείται, ευρεν εκεί διδάσκοντα την ελληνι
κήν Νικόλαον τον Λογάδην, είς δν μετά ταΰτα έπετράπη νά 
άποχωρήσιρ τής διδασκαλίας, ΐνα οΰτω άνετώτερον άσχο- 
λήται είς τήν σύνταξιν και διόρθωσιν τής Κιβωτού. Τότε 
δέκαΙήτών Γραυμαπκών διδασκαλία άνετέθη τώ Κούμα. 
*Η μέθοδος ήν ούτος μετεχειρίσθη προς διδασκαλίαν των 
ελληνικών κατεπληξε πάντας· ήν άπλουστάτη, δλως διάφο
ρος τής συνήθους μεθόδου. Του χρόνου προϊόντος έφάνη τό 
ευκολον καί λυσιτελές τής μεθόδου ταύτης* άλλά μή δυνη-
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Οείς ο Κουμας, ώς έ Στέοανος Δούγκας, νά δπομείν;  ̂ τάς 
μυρίας μηχανορραφίας των εχθρών τής Σχολής, ώς αύτος 
μαρτυρεί, άνεχώρηοε κατά τάς άρχάς αύγούστου του 1815 
καΐ δεν ήθελησε πλέον νά έπανελθη είς την Κουρουτοεσμιον 
Σχολήν.Έπί τουΚούμα οί μαθηταί ήριθμοΟντο περί τούς εκα
τό ν άποροι οί πολλοί καί όμως άτακτοι καί άνάγωγοι κατά 
τήν μαρτυρίαν ούτου.Έπειδή δε πάντες εζων εντός τού σχο
λείου έχρειάζετοαστυνομική τις επαγρύπνησις ΐνα χαλινώντ  ̂
τάς ορμάςαύτών.Έκ τούτων ύπότροοοιήσαν14,λαμβάνοντες 
μηνιαΐον σιτηρέσιον άπό τό ταμεΐον του σχολείου. Μετά τον 
Κούμαν φαίνεται διδάξας έν τή Σχολή Σέργιος ο Μυστάκης 
μέχρι τού 1817, ος έπειτα άπήλθεν εις Βλαχίαν μετά δέ 
τούτον μνημονεύεται ο Αρχιμανδρίτης Παρθένιος, μεθ’ δν 
προσεκλήθη έξ Ίασίου Γεώργιος ο Θιραπειανός* άλλά τις 
τούτων πρώτος μέχρι τού 1820 και επί πόσον διετέλεσε 
σχολαρχών, μένει άγνωστον. Εντούτοις δέ μνημονεύονται 
Κωνσταντίνος Ψωμάκης, Παίσιος Καραπατας καί άλλοι 
παρ’ άλλων, ών τής διδασκαλίας δ χρόνος καί ή διάρκεια 
αόριστος. Κατά δετό 1820 ή Μ. Εκκλησία προσεκάλεσε 
Γρηγόριον τόν Σαράοην έκ Κυδωνιών Σχολάρχην τής Σχο
λής· ούτος οθάσας είς Κωνσταντινούπολιν καί άποποιησά- 
μενος δι’ άποχρώντας λόγους τής θέσεως, ουνίστησι τόν 
δοκιμώτερβν των μαθητών του νεωστί φθόσσντα ενταύθα 
καί είςτινα οίκον τού Φαναριού διδάσκοντα, τόν Ιερομόνα
χον Σαμουήλ τόν Κύπριον, άνδρα διαπρέποντα επί αρετή 
καί μαθήοε; καί οιλοπονώτατον. Έγκατχστάς λοιπόν Σχο- 
λάρχης έντή κατά Ξηράν Κρήνην Σχολή εδίδασκεν άμα τά 
Γραμματικά καΐ τά Εγκύκλια μέχρι του 4825, δτε διά 
διαφόρους λόγους κατά τόν όκτώβριον τού αυτού έτους με- 
τατεθείοης τής Σχολής είς Φανάριον, έδίδασκε πάλιν μέχρι 
τού 1830· Περί τό τέλος τού έτους τούτου είς τόν τής Μη-



τροπόλΐως Προκοννήσου θρόνον ανυψωθείς παρά του άοιδί- 
(χου Πατριάρ;(ου Κωνσταντίου του Α', παρήτησε τίιν ο γ ο -  
Χ αργ'ΐΛ Ί. Διάδοχος δέ αΟτοΟ καθίσταται αυθις Νικόλαος ό 
Λογάδης, διδάσκων τά Γραμματικά καί Εγκύκλια μετά δύο 
άλλων διδασκάλων, άνηρ καλός κχγαθός και άριστα περί 
τούς τεχνικούς λόγους γεγυμνασμένος, Φιλοσοφίας και 
Μαθηματικών έμπειρος, βαθύς τήν Θεολογίαν, ούδενός 
ύστερος των καθ’ εαυτόν, καί άκούσας έν μεν τοϊς Θεολο- 
γικοΐς Αθανασίου του Παρίου, έν δέ τοΐς Μαθηματικοΐς του 
Γέροντος Τσελεπη έν Χίω, και Δωροθέου του Πρωίου έν Φι
λοσοφία. Άλλα φεΟ I κακ*̂  νόσω βαρεία πληγείς
είς Κύριον άπεδήμησε κατά τό 18'ί5 άρχομένου μηνός 
Σεπτεμβρίου. (ακολουθεί)

Φ Ω Τ Ι Ο Σ
6 Οικουμενικός Π ατριάρχης (* ).

Καθάπερ έν τω μέσω γαληνιαίου και αίθρίου(όρίζοντος 
τρομερά αίφνης έκρήγνυται θύελλα^ καθ’ ην μανιώδεις οι 
άνεμοι πνέοντες συμπαρασύρουσι παν τό προστυχόν, τάδε 
μαινόμενα του Ωκεανού κύματα καταουθίζουσι τά έν αΰτω 
σκάφη, κατακλύζουσι τάς παραλίας, πολλάκις δε και ολο
κλήρους χώρας, αΐτινες άπό χερσονήσων μεταβάλλονται είς 
νήσους, ούτω καί κατά τόν 9ον Μ. X. αίώνα τρομερά έξερ- 
ράγη έν τ^ έκκλησία θύελλα καταοπαράξασα καί κατασυν- 
τρίψασα παν ο,τι ίερόν καί όσιον, καί επί τέλους κατακλύ- 
σασα και διασπάσαοα διά παντός πλέον την Δυτικήν χερ
σόνησον άπό τής Ανατολικής ηπείρου. Πρωταγωνιστής

(*) Ανεγνώσθη εν τη συνεδριάσει τού Συλλόγου «ΐρμ^ς^ 
υ^ό Σπ, Καραγίαννίδου.
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δέ χαΐ ήρως, ούτως είπεΐν, τοΰ δράματος 6πηρξε Φώτιος ό 
Οίχουμενιχός Πατριάρχης.

Έκτοτε φοβεροί άφορισμοι, ύβρεις αγενείς καί κατάραι 
διαταράσσουσι την ιεράν του Φωτίου σκιάν. Μέχρι δε της 
σήμερον οι άδυσώπητοι αύτου εχθροί ουκ έπαύσαντο του δια- 
σύρείν την ίεράν τοΐ5 άνδρδς μνήμην, τού συκοφαντεΐν καί 
ογενώς αυτόν υβρίζειν. Ά λλ ’ ή αψευδής ιστορία εγκατέ- 
λειπεν ήμΐν εΰτυχωςμνημεϊα έφ’ ών έρειδόμενοι δυνάμεθα ν’ 
όΐίολυτρώσωμεν τδ Ιερδν τοΰτο ονομα άπδ των κακεντρε
χών στομάτων εκείνων, οίτινες πολυειδώς και πολυτρόπως 
πειρώνται όπως άμαυρώσωσι τά μνημεία αυτου. Τά δέ μνη
μεία ταυτα είοίν αύτδς ο βίος του άνδρός.

Τοί3 μεγάλου, οθεν, τούτου άνδρδς, του συμβόλου τούτου 
τής ήμετέρας εκκλησιαστικής αυτονομίας, του ηγεμόνας τής 
παλιγγενεσίας των Γραμμάτων καί των Επιστημών κατά 
τον μέσον αιώνα, τοϊ3 άτρομήτου άθλητοΰ τοΟ «αλαίσαντος 
γενναίως καί κατά μυρίων πειρασμών προς ΰποστήριξιν δι
καιώματος χρησιμεύσαντος αείποτε ώς ίδιον γνώρισμα καί 
σημεΐον ενότητος τοΰ ήμετέρου έθνους, του περιδοξου, τέλος, 
Φωτίου τοΐ3 Κωνσταντινουπόλεως Πατριάρχου την βιογρα
φίαν άναλαβόντες όπως έκθέσωμεν αίσθανόμεθα τον κάλα
μον ημών λίαν άσθενή όπως τοιούτου καί τηλικούτου άνδρδς 
τάς πράξεις καί τά κατορθώματα έξιστορήσωμεν. Πεποιθό- 
τες όμως επί τή έπιεικεία υμών προβοίνομεν θαρραλέως 
όπως σκιαγραφήσωμεν τουλάχιστον τόν άνδρα υπο τοίαυτην 
εθνικήν έποψιν.

Πριν ή δ’ άρξώμεθα όπως έξετάσωμεν τάς πράξεις καί 
τάς υπηρεσίας άς προσήνεγκε τ^ ήμετέρα φιλολογία τή έκ- 
κλησίφ καί τή πολιτεία έξετάσωμεν οποίος τις υπήρξε καθό
λου ο άνήρ. Προς τοΰτο θέλομεν έπαναλάβει αυτολεξεί ο,τι 
ό σφοδρότερος των κατηγόρων αώτου 6 γάλλος Άββας Ίαγή-



ρος εγραφε περί αύτοΕί χατο το 1844 έν τη περί Φωτίου 
ιστορία του.

β Ό Φώτιος συνεκεντρωνεν έν έαυτω δλα τά εξαίσια προ- 
» τερτψι,ατα, άτινά ποτέ ή φύσις βδωρήσατο είς θνητόν η 
■» ύψίνοια, η του πνεύμ,ατος ζωηρότης, ή δραοτηριότης ήάκα- 
ϊ  τάβλτιτος, ή εύκαμπτος άμα και άκαμπτος θέλησις ησαν 
2 πλεονεκτήματα, δι’ ά εξόχως διεκρίνετο. Είχε κλίσιν 
1 ζωηράν προς τά Γράμματα, είς ά ένησχολεϊτο δι’ όλης τής 
» νυκτος, ήτο επιτηδειότατος ρήτωρ, έξοχος ουγγραφευς είς 
» τε τον πεζόν καΐ επικόν λόγον, κατεϊχεν απάσας τής 
«εποχήςτου καί των προ αύτου αιώνων τας επιστημας, 
ϊ  ύπιρεΐχεν είς δλα ούδενδς δυναμένου αύτω παραβλτ,θή- 
« ναι. . .  Είς τά πλεονεκτήματα ταΰτα προσετίθετο κατα· 
ϊ  γωγή περιφανής, εξωτερικόν κομψόν καΐ εΟάρεστον 
Β σχήμα σώματος μέτριον καί σοβαρόν, φυσιογνωμία χα- 
ϊ  ρίεσσα, τρόπος γλυκύς καί αφελέστατος, συμπεριφορά 
)) άρίστη, δλοι εν γένει οί εξωτερικοί τύποιοί ελκοντες καί 
Β παρασύροντες δι’ ανέκφραστων θέλγητρων.»

Ά λλα μή νομίσητε δτι δ τούτα γράφων, καθώς καί 
έτεροι ομοιοι αύτω, έπεθύμουν ΐνα έγκαταλειψωσι τοίς 
μεταγενεστέροις ώραΐον καί εύγλωττον πανηγυρικόν τοΟ 
άνδρός, άλλα τουναντίον την χολήν αυτών δπο το αγνόν 
τής ειλικρίνειας ένδυμα υποχρύπτοντες, άνεβιβαζον τον 
άνδρα είς τον ουρανόν πριν ή καταβιβάσωσιν αυτόν είς 
τά Τάρταρα. Ά λ λ ’ οπωσδήποτε ή περιγραφή αύτη έοτίν ο 
άνδριάς, ούτως είπεΙν, του ήρωος, παριστάμενος μεγαλοπρε
πής ενώπιον ημών πρίν ή άναπτυχθη τό μέγα δράμα των 
πράξεων καί κατορθωμάτων αύτου.

Θαύμα αληθώς πώς τοιοϋτος μέγας άνήρ άνεφανη εν 
τοιαύτη εποχή του σκότους καί τής άμαθείας του υλισμού, 
του έξευτελισμοΰ και τής παρακμής, καί ζήτημ®̂  εστιν



άλυτον μέχρι τουοε ε?ς οποίας αχολάς, λύκεια η πανεπι 
οτήμία έξεπχιδεύθ/]. Έσπούδασεν αρά γε ειςάφανέςτι του 
Βυζαντίου διδχσκκλεϊον, καΐ ακολούθως παρείόθη ύπδ του 
πατρος αώτου εΐς,ερημίτην τινα διασώσαντα την υγια του 
φιλοσοοεΐν καΐ ιριλολογεΐν μέθοδον, ώς είθιστο κατ’ εκείνους 

ΖΡ0'Ό<̂ ί> ^ ο Μέγας ουτος άνηρ κατώρθωσεν δπως 
οθάστ) μέχρις αύτου του σημείου μόνον διά της μελέτης 
των ενδόξων αυτού προγόνων, των αλεξανδρινών φιλοσό
φων, και των Ιερών της Εκκλησίας πατέρων ; Πάντα ταυτα 
είσΙ πιθανό, άλλ’ ούδέν έξ αυτών είσέτι ίς-οριχώς άπεδείχθη, 

Αλλ’ ερωτησωμεν, είναι άραγε παράδοξον οαινόμενον, 
μοναδικόν και άσύνηθες εν τη ίοτορία ημών ή έμφάνισις του 
Φωτίου κατά τον αιώνα εκείνον του σκότους καί της άμα- 
θείας·, Τδ καθ’ ημάς έγκαταλείποντες όπως άρυσθώμεν 
τοιαΰτα παραδείγματα εκτάκτων φαινομένων έκ τ^ς ιστο
ρίας των αρχαίων ημών προγόνων, παρατηρούμεν αίφνης 
κατ αυτόν επίσης τον μέσον Μ. X. αιώνα Ίωάννην τον 
Δαμασκηνόν, δστις διεχρίθη εΐςτε τον πεζόν χαΐ επικόν λό
γον, εδρεψε την, δάφνην τών Ελλήνων ποιητών, και διεφι- 
λονείκησε τήν δόξαν τών Μεγάλων της Εκκλησίας πατέ
ρων. Αίφνης βλέπομεν εν τινι νησιδρίω, τή Άνδρω, τον 
Γεωμετρην Ψελλόν, καί εντίνι άφανεϊ γωνία τού Βυζαντίου 
Λέοντα τον σοφον, διατηρούντας άσβεστον την δαδα τών 
επιστημών. *

Μή εξετάσητε λοιπόν ίνα μάθητε τίνες υπήρξαν οί 
διδάσκαλοι αυτού καΐ τίνα τά Πανεπιστήμια είς ά έφοί- 
τα, καθότι διδάσκαλοι μέν αυτού υπήρξαν οί ένδοξο̂  
ημών πρόγονοι καί οί ευσεβείς τής εκκλησίας Πατέ
ρες, Πανεπιστημιον δε ή εύρεΐα τού ενδόξου αυτού έθνους 
ιστορία. Τού μόνου δέ ού περ είχεν ανάγκην ο Φώτ ιος προς 
καλλιέργειαν τού δαιμόνιου αυτού νου ηυμοίρει, ώς μνη
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μονεύει 6 έκ των αδυσώπητων αυτου εχθρών Νικήτας Δα
βίδ ο Παολαγών. «Λάντα συνέτρεχεν έπ’ αύτω ή έπιτη- 
δειοτη; τής ούσεως, ή σπουδή, ο πλούτος, διό και βίβλος 
επ’ αυτόν έρρει πασα· πλέον οε πάντων ο τής δόξης ερως 
δι’ δν αυτώ κα'ι νύκτες άϋπνοι περί την μελέτην εμμελώς 
έσ/ολαχότι.»—Ου μόνον δε πάντα ταυτα, άλλα καΐ ή εύ- 
γενής ούτου καταγωγή συνετελεοεν ετι μάλλον εις την άνά· 
πτυξιναΟτοΰ, ώς λέγει ο αυτός Νικήτας. «Ού των αγενών 
καίάνωνύμων, άλλα τών εύγενών κατά σάρκα καί περιφα
νών.» {Γαράοιος ό την Ζ'. Οικουμενικήν Σύνοδον προεδρεύ- 
σας ιερός Πατριάρχη; ήν πατροθειος αυτού. Ή μέν μήτηρ 
αύτου Ειρήνη κατήγετο έκ τών περιφανέστερων οίκων, ο δε 
πατήρ αύτου Σέργιος κατέσχεν τό του Σπαθαρίου αξίωμα 
έν τή αυλή).

Ρ .̂ύλόγως βεβαίωςπαρατηροΰμεν οτι, εάν ή ανατροφή, η 
καταγωγή καί ό πλούτος δεν συνέτρεχαν αύτω, Οά ήτο αδύ
νατον ν’ άναπτυ/θή ο μέγας ούτος νους, καθώς καί πλεΐ- 
στοι άλλοι μεγάλοι νόες, οιτίνες γεννώμενοι εν τή άφανεια 
καί τή πενία έρχονται και παρέρχονται χωρίς ουδέ καν ν’ 
άφήσωσιν ίχν-̂ ι τής διαβάσεώς των.

Ό Φώτιος λοιπόν υπότοιούτων πεπροικισμενος αρε
τών και πλεονεκτημάτων δεν παρουσιάσθη αμέσως είς τήν 
υψηλήν κοινωνίαν ώς συστατήριον αύτου φέρων τήν εύγενή 
του καταγωγήν, ώς ήθελον πράξει οί χαμαίζηλον εχοντες 
χαρακτήρα, οι μηδέν ίδιον εχοντες τώ κόσμω ίνα δειξωσιν η 
τήν τών πατέρων δόξαν, άλλ’ επί πολλά έτη ένεκλεισθη εν 
τή βιβλιοθήκη αύτου, εντρυφών έν τοίς συγγράμμασι τών 
ενδόξων αύτου προγόνων καί τών ιερών τής έκκλησιας πα
τέρων, φιλοσόφων, θεολόγων, φιλολόγων, καί εκ τής έδρας 
αυτου τάςπληγάς τής κοινωνίας βλέπων, τάς οίμωγάς τών 
βασανιζόμενων άκούων. Δεν ώμοίαζε δέ ό Φώτιος προς τούς
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ιδιότροπους έχείνους, οΤτινες έγκλειόμενοι εις το έρψ/,ττ- 
ριον αυτών επιδίδονται είς ανωφελείς και άγονους μελε
τάς, αιτινες ούδαμώς τη άνθρωπότητι η τη πατρίδι ώφελου- 
σιν, άλλ» μελετών διηνεκώς χοι έναποταμιεύων |ν τω άχα- 
νεΐ αύτοΟ νοι τον έκ της μελέτης άπειρον πλούτον γνώβεων 
προσεπάθει όπως μεταδώση και τοίς δύο αύτοδ άδελφοϊς 
τοΐς οΐκείοις καί φίλοις παν ό,τι έγίνωσκε, καί ποίηση αυ
τούς μετόχους τών έαυτοΟ γνώσεων.

Ό Φώτιος νεώτατος ών, στην τών μειράκιων ηλικίαν 
παραλλάττων,» ώς γράφει αυτός ό Ιδιος, ουνέγραψε τδ 
Λ ε ξ ι κ ό ν  αύτοΰ ήτοι Λ έ ξ ε ω ν  Σ υ ν α γ ω γ ή ,  δπερ 
έστί τό πρώτον φιλολογικόν αύτου δοκίμων. Κατά την 
νεανικήν αύτου ηλικίαν έγραψε κατά τών Είκονομάχων καΐ 
το κατά Ίουλιανου καί Λεοντίου συγγράμματα αύτοΰ. 
'Ωστε ό Φώτιος, δυνατοί τις εΐπεϊν, έγεννήΟη μάλλον ώς 
έκκλησιαστιχός ή ώς πολιτικός αρχών, διά τούτο καί τά 
συγγράμματα αύτου φαίνονται οτι εγράφησαν ούτως ειπεΐν 
επί τής πατριαρχικής αύτοΰ έδρας. Τούτο δέ κυρίως οφεί
λεται είς τήν τότε επικρατούσαν συνήθειαν, καθ’ ήν πάντες 
γέροντες τε καί νέοι κατεγίνοντο περί το θρησκευτικά καί 
ενετρύφων φιλοσοφοΰντες επί τών θείων του χριστιανισμού 
δογμάτων. Τούτο όμως επίσης οφείλεται καί είς τό ότι ο 
Φώτιος γεννηθείς επί Θεοφίλου τού Αύτοκράτορος, τής αίρε- 
σεως τών Είκονομάχων άκμαζούοης, ίδίοις όμμασιν ειδεν 
εν τη νβαρα αύτοΰ ηλικία τους ευσεβείς καταδιωκομένους 
καί βασανιζόμενους, μόλις δ’ εν τη νεανική αύτοΰ ηλικία εί- 
δεν αυτήν έκλείψασαν, άλλά καί αύθις άναφαινομένην οτε 
μέν εν τώ σπηλαίω ερημίτου τίνος, έτε δέ υπό τήν βασιλι
κήν χλαμύδα. Επίσης δέ καί ή κατά τήν εποχήν ταύτην 
άναφανεΐσα αΤρεσις τών Παυλιανών ή Μανιχαίων καί αι μετά 
ταυτα έπελθουσαι περιπλοκαί μετά τής ύύσεως συνετελε-



βαν ώστε τά έργα τά εξελθόντα εκ τοϊ3 ίξυτάτου αύτοΰ κά
λαμου νά βρίθωσι θεολογικών συζητήσεων. Άλλα δεν έπήρ- 
κουν διά τδ αχανές τοϊ3 Φωτίου πνεύμα « ί περί φιλολογίας 
και θεολογίας γνώσεις αυτου, διδ καί μετά μεγίστης ζέσεως 
Λατεγίνετο περί την φιλοσοφίαν, την Ιατρικήν και τά Νομι
κά. Και ότι μεν επιμελώς έσπούδασε την φιλοσοφίαν ο Φώ
τιος, τοϋτο άποδεικνύεται έκτων φιλοσοφικών αύτοΰ συγ
γραμμάτων, ιδία δ’ έντοΐς Άμφιλοχίοις ένθα άριδήλως κα
ταφαίνεται ή περί τήν λογικήν δεξιότης αύτοΰ. "Οτι δέ και 
τής Ιατρικής κάτοχος ήν, τούτο άποδεικνύουσιν αί επικρί
σεις πολλών ιατρικών συγγραμμάτων, άς άπαντώμεν έν τή 
Μυριοβίβλω αυτού, καΐ ιδία έν τοΐς Άμφιλοχίοις ένθα πραγ
ματεύεται περί οστών, αρτηριών, μυών κτλ. περί νοσιομάτων 
του οφθαλμού, περί του πάθους του υδροκεφάλου καί περ̂  
σφυγμών. Ότι δε καί τής των νόμων επιστήμης ούχ άμοι
ρος ήν, τούτο τρανώς άποδεικνύεται Ικ τε των εγκυκλίων 
αύτου προς τούς αρχιερατικούς θρόνους τής Ανατολής, καί 
έκ του ότι ο Φώτιος άμεσως είς τά υψηλότερα τής κοινω
νίας άξιώματα άνήλθε περιβληθείς τδ υψηλόν καί τιμητικδν 
του Πρωτοσπαθαρίου τής Αυλής αξίωμα, καί μετ’ ού πολύ 
πρέσβυς προς τον Καλίφην τών Σαρακηνών πεμφθείς. Περί 
του σκοπού καί του αποτελέσματος τής πρεσβείας ταύτης 
δυστυχώς ή ιστορία σιγά, θά ήγνοιΐτο δέ έλοτελώς ή απο
στολή αυτή, εάν 6 άδελφδς αυτου Ταράσιος δέν διέσωζεν ήμΐν 
επιστολήν αύτοΰ, έν η λέγει οπρεσβεύειν ημάς έπ’ Άσσυ- 
ρίοις αίρεθέντας.» Έκ του σπουδαιοτάτου δε φιλολογικού 
έργου, δπερ ο άκάχατος ουτος άνήρ έφιλοπόνησε κατά τήν 
διάρκειαν τής έν Βαγδατίω διαμονής αύτου, έξάγομεν οτι 
ή πρεσβεία αυτή σπουδαιότατον έχουσα σκοπδν επί πολύ 
διήρκεσε. Τούτο μόνον όμως παρατηρουμεν οτι ο Φώτιος 
β’ άπεστάλη πρεσβευτής, καθ’ ήν εποχήν ή Αύτοκράτειρα



Θεοοωρα οιεΐπε τάς της Αυτοκρατορίας τύχας έ ν  ονόματι 
του ανηλίκου αύτης υιοΰ Μιχαήλ, και ουχι επί του Αύτοκ^ά- 
τορος Θεοφίλου, καθότι τοϋ μεν Φωτίου γεννηΟέντος κατά 
τό 820 Μ. X., τοϊ3 δέΘεοοίλου άποθχνόντος κατά τό 842 
ΒΙ. X. ήτο αδύνατον ν’ άπεστάλη πρεσβευτές εις ηλικίαν 
22 ετών. *Ώστε έχ τούτου πιθανολογείται οτι ο Φώτιος άτε' 
στάλη είς Βαγδζτιον κατά την εποχήν των διενέξεων της 
Αυτοκρατορίας καΐ τών Σαρακηνών,άς προύκάλεσαν οι λεγό- 
νοι Μανιχαϊοι η Ιίαυλιανοί.

(ακολουθεί)
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Ι ΣΤΟ ΡΙ Α
ΤΟΤ ΑΝΑΤΟΑ1ΚΟΤ ΠΟΛΕΜΟΤ 

Εκ του 1 αλλικοΰ υπό Α. X. Στεφοπούλου και Ε. Δ. Κοισταράχ/;.

(Σονίχεια ϊδε άριθ. δ '. σελ. 104).

Αρθρον 7. «II Α. Α.Μ. ό αύτοκράτο)ρ τών Γάλλων^ ή Α. Κ. 
η βασίλισσα τοΰ ηνωμένου βασιλείου τη; Μεγάλη; Βε«ταννί*ς 
καΐ Ιρλανδίας, η Α. ίΐ. ό βασιλεύ; τής Πρωοσίας, η Α. Α· Μ. ό 
ουτοκράτωρ πασών τών ί'ωσσιών καί η Α. Μ. 0 βασιλεύς τή; 
Σαρδηνίας κηρύττουσι την Τ. Πόλην παραδεκτήν ν' άπολαιι- 
βάνη τών ωφελειών τοϋ κοινοϋ δικαίου καί τής ευρωπαϊκή; όμ>· 
φωνίας. Αι ΑΑ. ΜΛΙ. υποχρεοΰνται, εκάς·η ιδιαιτέρως, νά οε· 
βωνται τήν άνεζαρτησίαν και την χωρογραφικήν ακεραιότητα 
του δθωμανικοΰ κράτους, έγγυώνται από κοινοϋ την ακριβή τά" 
ρησιν τής υποχρεώσει.); ταυτη; καί θεωρησουοι κατά συνέπειβν 
πάσαν πράςιν τείνουσαν ΐνα παραβλάψφ ταυτην, ώς ζήτημα γι- 
νικοΰ ενδιαφέροντος«.

Αρθρ. 8. βΕαν συνέβαινε, μεταξύ τής Τ. Πόλης και μιϊς ?ι 
πολλών έκ τών λοιπών υπογρβψασών δυνάμεων, διαφωνία δν- 
ναμένη νά επιφέρη διάρρηξιν τών φιλικών σχέσεων αυτόύν, ή Τ.



Πύλη και νλ·ΐςτι τών δυνάμεων τούτοιν, πριν καταφύγωβιν εις 
τήν χρίσιν της βίας, ν,Θελον φέρει τά συμβαλλόμενα μέρη εις 
θ/σιν ϊνα προλάβωσι τό έ σ χ α τ ο ν  τούτο μέτρον διά τη ; 
μεσιτευτιχής αυτών ένεργείας».

Το άΰΟοον τοϋτο εχει αξίαν δλως εξαιρετικήν" θέλομεν δ ίδεϊι 
μ ετ ί τινας σελίδας, την Πύλην έπικολουμένην αυτό άργότερον, 
κατά την στιγμήν τη ; κηρύξεως τοϋ πολέμου" αλλ αι δυνάμεις 
δεν άπηντησαν εί; την πρόοκλτ,σιν ταύτην.

ΑρΟρ. 9· «Η Α. Μ. δ σουλτάνος, έν σταθερά μεριμνη του 
πεοί τής ευτυχίας τών υπηκόων αύτοΰ, χορηγησας φιρμάνιον, 
δ«ερ βελτιουν την τύχην τω ν, άνευ διακρίσεω; φυλής θρησκεύ
ματος, καθιερόνει τάς γενναίας προθέσεις του προς του; χρι
στιανικού; λαούς τοϋ κράτους αύτοΰ" θέλων δ’ ϊνα δώσ»ι νέον 
δείγμα τών προ; τύν σκοπόν τούτον αίσθημάτων του, άπεφάσισε 
να κοινοποιήσνι εί; τα ; ουμβαλλομένας δυνάμει; τό ρηθεν φίρμα- 
νιον, Ικουσίω; προερχόμενον έκ τής κυριαρχικής αΰτοΰ θελτίσεως. 
Λί συμβαλλόμεναι δυνάμεις-έπιβεβαιοΟσι την ύψηλην αξίαν τής 
κοινοποιησεως ταύτης. Εννοείται δτι δεν θά ήδύνατο, έν ούδε- 
μιά περιπτώσει, νά δωσρ τό δικαίωμα είς τας ρηθείσας δυνά
μεις τοϋ νά άναμιγνύωνται είτε άπό κοινού είτε ιδιαιτέρως εις 
τάς σχέσεις τής Α· Μ. τού σουλτάνου μετά τών υπηκόων του, 
καθώς και εις την εσωτερικήν διοίκησιν τού κράτους του». 
Τά άρθρα 1 1, 42. 13 καί 14 έπραγματεύοντο περί τής ούδε- 
τεοότητος τής Μαύρης θαλασσής.

Εκτός τούτων, η Αυστρία, η Αγγλία καΐ ή Γαλλία συνέτα
ξαν ιδιαιτέραν σύμβασιν, υπό ημερομηνίαν 15 Απ(ϊΐλίου, ητις 
περιελάμβανε τά εξής"

Αρθρον 1. «Αί ϋψηλαί συμβαλλόμεναι δυνάμεις έγγυώνται, 
άπό κοινού και έκαστη Ιδιαιτέρως, την ανεξαρτησίαν καΐ ακε
ραιότητα τού οθωμανικού κράτους, αϊτινές είοιν εγγεγραμμένα; 
εις την εν Παρισίοις τ^ 30 Μαρτίου 1850 συνομολ-ογηθεϊσαν 
συνθήκην))·

Αρθρ· 2 , «Πάσα παράβασις τής ρηθείση; συνθήκης θελει θεω-



ρτιθί ΰπίι των υττογρβψασών την παροΟσ̂ ν δυνάμεων ώς «Ιτίοί 
ίτολέμου, θέλουσι βυνενοηθί μετά τή; Τ. Πύλης ττερί των λη- 
πτέων μέτρων, χ«1 0έλου«ι ίκεφθϊΐ, μετεζύ των, περί τ ΐ ;  χρη- 
βεως τώνχατά ξηράν χαΐ κατά θάλαβτκν δννάμεών των».

Τύ 1860 6 τουρκιχύς φανατίΤμδς διηγειρεν ίν Σορίίρ άταζίας 
καί φύνους. ή  Εύρώπη ίδν έ^ίστασεν, άλλ’ ίπεφάσίτε νά π«· 
ρέμβ^, οοχΐ πλέον ί ι ’ ίποστολ^ς £ηεοτχλμένων, άλλα στρα
τιωτικές. Περίφροντις πρί» πάντων νά «ώ»τι £ύσχ·ίμ6)ς τάς πα 
ραλύσεις, ί  διπλωματία προσέδραμεν είς την πρωτοβουλίαν 
του σουλτάνου. «Η Α. Μ, δ σουλτάνος», λέγει πρωτόκολλόν τι 
τ ίς  3  Αύγουστου 1860, «βέλων νά έμποδίσ^ διά ταχέων καΐ 
δραστηρίων μέτρων την αιματοχυσίαν Ιν Συρία καί νά άποδείζ^ρ 
τήν σταβεράν αύτοϋ άπόφασιν τού άσ^λίσα ι την τάζιν καί 
τΐιν είρ^νην μεταξύ των υπο την κυριαρχίαν του τεθειμένων λαών, 
καί τών Αα. ΜΜ............προσενεγχουσών την Ινεργητικην αυ
τών σύμπραξιν, έδέχθη.............................. ». Επονται οί οροί τ^ς
παρεμβάσεως, ένθα παρατηρούμεν την άποβτολην είς Συρίαν, <1να 
«υνδράμι^ είς τίιν άποχατάστασιν τϊίς ήσυχίας, σώματος ευρω
παϊκού στρατού, 8περ δύναται ν’ άνέλθρ έν άνάγχ^ εις 1 2 ,000  
£νδρα; καί τύ όποιον συγκατανεύει νά παράσχω κατά το ημισυ 
δ αύτοχράτωρ τών Γάλλων»* περιπλέον, την διατηρηαιν ύπο 
τ&ν παρεμβασών δυνάμεων επαρκούς θαλκσσίας δυνάμεως, ΐνα 
συνδράμω είς την έπιτυχίαν τών κοινών προσπαθειών.

Εν δευτέρω πρωτοκόλλ») τή; αύτϋς ημέρας, οί άντιπρόσω- 
ποι τών πέντε μεγάλων δυνάμεων άποφασίζουσιν' «δτι  ̂ έν τη 
έκτελέσει τών υποχρεώσεων των, οΰδεμίαν έννοούσι νά έτηδιώ- 
ζωσιν αύξησιν γης, ούδεμίαν έξαιρετικην έπιρροην, ούτε παρα- 
χάρηβιν ώς πρύς τύ έμπύριον τών όπηκύων των, ητις δέν θά 
ήδύνατο νά παρβχωρηθίι καί εις τούς υττηκύους απάντων τών 
δλλων κρατών».

Λ έκκένωσις της Συρίας έλαβε χώραν τ ί  5 Ιουνίου 1061,
Μέχρι τού 1871, συνθίίκη τού 1856 ετηρ:ήθη· άλλ ένεκα 

τών ήττων τής Γαλλίας, ή ίιασσία, εύρίσχουσα Ιλεύθερον τύ πε-;
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δίον, υποβτϊΐριζο^ιέντι δί άνβμιριβόλως δπο τϊις Πρωββία^, ή ; « « -  
ρεδέχετβ τού; καταΛΤϊΐτιχού; σκοπού;, κκτ-ήγγειλβ την συνθή
κην των Παρισίων. ΠκρΒτηρ·ήθη δτι ή Εγκύκλιος τοϋ πρίγχηηοί 
Γορτβακώφ έγράφη κατά τδν {Α̂ ν* Νοέμβριον, καθ’ ίν  στιγμήν 
ακριβώς τδ Μέτς έσυνθηχολέγει, ί  δέ Γαλλία, ανίσχυρο; νά 
οπερασπισθ·»! κατά τοΟ ξένου, δστις κατελάμβανε την χώραν της, 
δεν ήδόνατο νά σκέπτηται περί παρεμβάσεως εί; τάς ευρωπαϊκά; 
υποθέσεις-

Η ρωσσιχη Ιγκόκλιος παρηγαγεν έν Ευρώπη βαθεΤαν συγκί- 
νησιν. Εν Αγγλία ούδεν άλλο εσκίπτοντο ?ι νά λάβωσι τά δπλα* 
άλλά η πολεμική αυτή δρμη δλίγον διηρκεσεν.

Ανταλλαγή διακοινώσεως έγενετο μεταξύ τοΟ λδρδου Γράμ- 
βιλ κκΐ τοϋ πρίγκηπος Γορτσακώφ, κατόπιν δέ αί δυνάμει; συν ΐλ- 
θον τ ί  3  ίανουαρίου ένΛβνδίνω· ΐ ί  Γαλλία προσκληθεϊσα υπεξέ
φυγε την γενομένην αύτ^ πρδτασιν. ή  ώρα δεν 8*χεν ετι Ιλθβι 
δι’ αυτήν ϊνα  Ιμφκνισθ^ εν τ^ ευρωηαϊκ·  ̂συμφωνία.

Αι ητται α&τή; τ^ έπέβαλλον την ουδετερότητα, την «ληρε- 
στίραν άποχην, αποχήν, ητις Ιμελλε νά καταστ^, άλλον; τε 
αναλλοίωτο; κανών διαγωγΐ;·

ώ  συνδιάσκεψις τοϋ Λονδίνου έσχεν αποτέλεσμα, δπερ ίτο  ε&- 
κολον νά προίδη τις. ή  Αγγλία άπομονωθεΐσα ιίναγκάσθη νά 
ύποχωρηστ) Ιφ’ δλων των σημείων και ί  σύμβασις τη ; 13 Μαρ
τίου 1871 έδωκε ^ωσσία τά δικαιώματα, ατινα τ^ -έρνεΤτο 
η συνθηχη τοϋ 1850. Απο τ ί ;  ημέρας ταύτη ; τδ άνατολικδν 
ζητημα είβηοχετο εί; νέαν φάσιν.

Π

Ολίγοι λαοί υπάρχουσιν, οΊτινες ΰπερησπισαν την έλευθερίαν 
των μεθ οση; οΐ Μαυροβουνιοι γενναιότητος.

θχυμασίω; υπηρετούμενοι υπύ τ ί ς  γεωγρ«9^*^? θίσεως χαΐ 
του σχηματισμού τής χώρα; των, άλλά, φθονούμενοι άκριβώς 
ένεκα τής υπεροχής ταύτη ;, διήλθον τούς ένιαυτούς βπο" 
σεσυρμένοι εις τδ -φυσικόν τούτο φρούριον, δπερ χρησιμεύει «ύ-
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τοϊς ώς πατρι;, μ ΐ εχοντε; «λ),γ;ν ζωήν πολιτίΛ^ν νι τ·/;ν τ :ίο ;ε ' 
νοΰσαν «ύτοίς άτελευτ’ητους

Απο τοΟ XIV αιώνοί ύττάρχει ζητημκ έν τη ίοτορ^α ηερί ηγε
μονίας τιν6ς α6τον(ίμου, ητις οοδεν άλλο ητο ·?ι τδ σημερινόν Μαυ- 
ροβούνιον μετά μίρους της Ερζεγοβίνης καΐ της ’Αλβανίας. Μεχρι 
τής έ~οχής έχείνης οοδεν πρόσοιττον είχε διαδραματίσει ε ί; τους 
πολέμους, οϊτινες καθήμαζαν τον Μεσαίωνα' άλλο πολυπληθείς 
έθελονταί εκεϊσε καταφυγδντες, ένεκα μ«χτΐί «πολεοθείσης υπό 
τοϋ Τσάρου τής ϊερβίας, παρεδεζαντο ώς πατρίδα τά ίρη τοϋ 
Μαυροβούνιου καί ήρχισαν έκτοτε οκατάπαυ<7ον σειράν μαχών, 
ήτις παρετάθη μ-’χρι των ημερών μας.

αΙ πρώτα: έχΟροπραζίαι τών Μαυροβουνίων διηυθύνθησαν κατά 
τής Βενετίας. Τδ 1401, ό πρίγκηψ Ιτρασιμιρώφ έπώλησε τδ 
Σκουτάρι ίΐς  τους Βένετους, μή ελπίδων δτι θά δυνηΟη νά 
ύπερασπίσγ) ποτέ τδν λιμένα τοΟτον κατά τών Τούρκων, ών 
ή έπίθεσις ητο βέβαια.

Αλλ’ οί αγοραία: θελχθέντες έκ τής καλής ταύτης τύχης, 
δίν ήδυνήθησαν νά εΰχαρΐ7 ηδώσι καί κατέλαβον έξ απροόπτου 
τήν Πούτβαν καΐ τδ Αντίβαρι. Εικοσιν ετών δέ μανιώδης πάλη 
έχρειάσΟη εις τους Μαυροβουνίους, δπως έπανακτήσωσι τάς πόλεις 
ταύτας. Επέτυχαν, εν τούτοις, καίτοι είχον συγχρόνως νά πο- 
λεμηοωσι προς τους Τούρκους, οϊτινες είχον Εκς·ρ*τεύσει τω 
1 4 1 0 , προς κατάκτησιν τοΰ τελευταίου καταφυγίου τής σέρ
βικης ανεξαρτησίας.

(άκολουΟεΐ)

ΟΙ ΓΑΜΟΙ ΤΩΝ ΦΪΤΩΝ.

(Συνέχεια ίδε προηγούμενον άριθμ. σελ. 108). 

ό  ύπερος ούγκειται έκ τής ένώυεω; τών κ α ρ π  ι δ ί ω ν 
φύλλων^ ούδέν δντων η φύλλα κοινά μεταβεβλημένα, ώς ευκό
λως δύνατχί τις νά παρατήρηση :ίς τά άνθη τής διπλής κεράσαυ



καΐ »υνι«7αται εκ των εζίί; μερών, ων το μέν «αχότερον, καλεί
ται ώ ο 6 · ;ίκ ϊΐ καΐ ^μτ8ριέχει σωμάτιόντι ώ ά ρ ι ο ν  ίνομα- 
ζόμενον, τί> δέ άνώτερον είναι λεπτίτερον, καλείται τ τ  ύ λ ο ς 
χαΐ άπολ·^γει εί; έξί$γκωβιν μικράν, τδ σ τ ί γ μ α ,  άείποτε 
όγράν εχον ττιν επιφάνειαν καΐ ίξώδη.

Η ώοθηκη εμπεριέχει μ'αν ^ περισσότερα; κοιλία;, έκ τοΰ 
οριθμο5 των δποίων δνομάζεται μ ο ν δ χ ω ρ ο ς  ή ωοθάκτ;, 
δ ί χ ω ρ ο ς ,  τ ρ ί χ ω ρ ο ς ,  π ο λ ύ χ ω ρ ο ς .  Μονέχωρος είναι 
ί  ώοθηκνι, δταν είς και μόνο; ύπερο; υπάρχω είς τδ άνθος, δί- 
χωρο; κ. τ. δταν πολλοί ύπεροι παρακείμενοι συνεφότ,σαν καί 
απετέλεσαν ενα, οτε τεμνοντε; δριζοντίω; την ώοθηκην εδρί- 
οκομεν τδ κοΐλον αυτή; δι^ρημένον ε ί; τόσου; χώρου;, δσοι ησαν 
οί συνελθόντε; ύπεροι καί εί; ενα συμ φυέντε;. Ενίοτε τά μεταξύ 
των χώρων τούτων διαφράγματα άφανίζονται και ό ύπερος πα
ρουσιάζεται ω ; άπλοΰς, άλλα καΐ τότε δυναται 6 παρατηρητής 
ακόμη νά Γδ̂  τον άριΟμδν των άποτελεσάντων αυτδν λοιπών ύπέ· 
ρων, εάν λάβ^ υπ’ δψιν του τδ μδν την έν τί, αίθουσ^ διάταξίν 
τών όίαρίων, τδ δέ τά δλως άδιάκριτα μένοντα στίγματα.

Κατα τ ι σημεϊον τή; έσω επιφάνειας τών κοιλιών τούτων υπάρ
χει επίπεδό; τις έξοχη, έπΙτηςδποίας άναπτύσσοντα'· τά όίάρια, 
καί η οποία έξάναλογία; άπδ τών ζώων ώνομάοθη π λ α κ ο ΰ ς .

Τδ ώάριον είναι τδ μέλλον έμβρυον τη ; ώοθηκη;" έκ τρυφε- 
ρωτάτου δέ συνεκτικού ίστοΰ άποτελούμενον δμοιάζει πολύ πρδ; 
μαστίδιον καί είναι προσκεκολλημένον επί τοΰ πλακοΰντο;  ̂
αμέσως (έ π ι φ υ έ ;)  διά νήματος, τδ δποΈον χ ώ ρ ο ν  δνο - 
μάζουσι.

Τδ ιυάριον άπ’ αρχή; τΐ5; άναπτύξεώ; του γυμνδν μείναν ηδη 
δμένων καλυπτόμενον. έ ν  πρώτοι; παρατηρεϊταί 

περί τίιν βάσιν αυτού περιφερής έξόγκωσις, ί  δποία πρδς την 
κορυφήν βαινούσα αυξανόμενη μεταβάλλεται είς μεμβράναν καί 
περιβάλλει τδ ώάριον, πλην τη ; κορυφΐ; αυτού, την οποίαν γυ 
μνήν αφίνει. Ενώ δμω; η εργασία αύτη γίνεται και δεν έφΟα- 
οεν εί; πέρας, νέα έξόγκωσις αναφαίνεται είςτην βάσιν τού ώα-

3



1 4 0 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΎΛΛΟΓΟΣ

ρ’οΐί, ί  όττοίκ τά ίχνη τ ί ;  πρώτη; βκολουΘοΰσχ καλύπτει καί 
αυτή τί> ώάριον μέχρι τ ίί; Οέαεως, καθ’ ην και ΐ  πρώτη εμεινε. 
Τοιουτοτρόπως μένει 4πή τις, διά τής οποίας δύνατα'- τις νά 
ειτέλθ^ είς τί» οίιάριον καί ή δπο'ία ΠΤΛΙΪ ονομάζεται.

Τοιοΰτον είναι, φίλε άναννώστα, τί» πρόγραμμ,α, τί> όποϊον 
ε’ίχον νά σοΙ δώσω. Ιίδη τά πάντα είσίν έτοιμα, ό νυμφίος ήλθε, 

χαριτόβρυτος νύμφη περιεβλήΟη την λαμπροτέραν α θτ ίς  στο
λήν, οί προσκεκλημένοι ήρζαντο προσερχόμενοι, ή μουσική γ«· 
μήλιον παιανίζει. Η ώρισμένη δμως ωρα δεν εφθασεν, άνάμεινον 
εισελθών καΐ άμα τή ώρα θά έπιβτρέψω νά οέ οδηγήσω.

(ακολουθεί)

ΜΥΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ή

ΡΔΛΙΟΎΡΠΛ ΚΑί 1ΪΡΩΣ
Μυθιστορία έκ τοϋ ’Αγγλικου υπό Δ. X. Στεφοπούλου.

(Συνέχεια ιδε φυλ. Δ*, σελ. 117·.

— Τφ δντ ι! Ιϊτονθόρισεν δ ταγματάρχης. ΑστειευεσΟε !
—  Και τοϋτο, έξηκολούΟησεν δ Φουκέ, έκτυλίσσων τον άλ

λον κύλινδρον, εινε δ κατάλογος των προσώπων, άτινα ήΟέλη- 
σαν νά ένοχοποιήσωσιν εαυτά— φρενοβλαβών άφ ένος, ων την 
ζωήν διεκινδύνευεν τ, ακράτητος αυτών δοζομανια' ανοη^^ν άφ 
έτέρου, ο'ύ; ήθώου αυτή ή βλακία των. Τώρα λοιπόν, ταγματάρ- 
'χα, είς τίνα των δύω τούτων καταλόγων ευρίσκεται ο ο υ γ -  
γ  ρ α φ ε ύ ς σου ;

— α Εί; οϋδένα, άπήντησεν δ άξιωματικός.Εγώ γ ν ω ρ ί ζ ω  
τον αληθή συγγραφέα καί έχω περί τούτου άδιαφιλονείκητον απο* 
δειξιν, ή οποία δεν μοί χρησιμεύει πλέον, άφοϋ καί υμείς γνωρί
ζετε τό μυστικόν». 0  Καρτούς έσυρεν άπδ τοϋ θυλακίου του 
τεμάχιον στυπτοχάρτου καί τό έρριψε κατά γήί·



«  Τί είνε τοΟτο, ταγ(λατάρχ«» ; ηρώτησεν δ Φουκέ άναλαβών 
τδν στυπτοχβρτγιν.

—  Ι ί άπόδειξίς— η άδιαφιλονείκϊΐτο; άπόδεϊξί;.
—  Καί πω ; 4
—  Τδ έξεσχισκ άπδ τοϋ χαρτοφυλακίου του.
—  πότε ;
—  ϋρδ ήμισείας μόλις ώρας.
—  Σε παρετ^ρϊΐϊαν ;
—  Οχι· ή  (Αδελφή του ητο παροΟσα, άλλα δεν μέ εΤδεν.
—  ί ΐ  αδελφή του ; ΟυδεΙς άλλο; ·,
—  Ουδέ ψυχή.
—  Α υ τ ό ς  δε ποϋ ητο ;
—  Ειχεν Ιςέλθει δι’ ολίγα λεπτά.
—  Ενότ,σα, ταγματάρχα. Αλλα ποίου είδους άπόδειξις είνε 

*υτϊΐ ,
—  Πλνιβιάοατε εί; τδ φώ ; και άναγνώοατε άντιστρόφως. Θέ· 

λετε ϊδει μέρος τη ; τελευταίας επιστολής ώς έγράφη κατ’ άρ- 
χάς. Συγχρίνατέ την μετά τής έντυπου καΐ Θέλετε παρατνιρήσίι 
την διαφοράν. Εντω προ)τοτόπω ώμίλει περί τοϋ Λ ό χ ο υ  τού
του ώς δ α π α ν η ρ ο ύ ,  άλλ άνοητου μηχανισμού" εν τω έ ν  
τύπω εχομεν την λέξιν «δολίου».

—  Ενόησα, ταγματάρχα, υπέλαβεν δ Φουκέ. άλλ’ εχω ϊσχυ- 
ροτέρας αποδείξεις τ αυτής, ητις πράγματι ουδέν κατ’ αυτού 
άποδεικνύει».

Καί μειδιών έδίπλωσε μετά προσοχή; τδ τεμάχιον τού στυ- 
τττοχάρτου καί τδ έΘηκεν έν τω Θυλακίω τού πεοιστηΘίου του.

τώρα είπατε μοι καί υμεϊς, είπεν 6 ταγματάρχης, πώς 
κατωρΟώσατε ν άνακαλύψητε ότι αΰτδς ητο δ συγγραφεύς ;

—  Α, ταγματάρχα, άπεκρίθη δ ΦουκΙ, αυτδ ε ι ν ε  μυ
στικόν.

—  Ειμαί παλαιός τής οικογένειας φίλος, καταλαμβάνετε ;
—  Εννοώ κάλλιστα. (0  Φουκέ ελαβε τααβάκον.)
—  Και λυπούμαι ειλικρινώς διά τδν νέον.
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—  ίί  μάλιστα, κατανοώ την Ολ'ψιν σου.
—  Τις ηδύνατο να φανταοΘ^ ποτέ οτι πβιδίον μόλις—ιΐ5ό- 

νατο νά γράψνι μετά τοσαότης δονάμεως, καΐ μετά τοιαύτης 
κατά βάθος γνώσΐω; τ ίς  ανθρώπινης φύσεως ; Αλλ ό Ιερώνυμος 
ητο νέο; πολλά υποσχόμενος. Πρώτος πάντοτε έλάμβανε τδ 
βραβεΐον εις την ακαδημίαν του—πρώτος εις πάντα. Μονομα
χεί καλώς, σκοπεύει καλώς, ιππεύει καλώς, κολυμβγ καλώς, 
χορεύει καλώς, τραγιρδεΐ καλώς, ζωγραφίζει καλώς, δμιλεΐ κα- 
χβς— ·ςγ αλτ,θεία εινε έζ εκείνων των έπιτηδείων ανθρώπων, οϊ- 
τινες τά πάντα ποιοϋσι καλώς.

—  ΚαΙ γ ρ ά φ ε ι  εκτάκτως καλώς, υπέβαλεν 6 Φουκέ.
—  Μάλιστα, έξηκολούθηοεν 6 ταγματάρχης" άλλ η εύφυΐα 

αύτοΰ προέρχεται μητρόθεν. 0  πατήρ του ητο πλάσμα κατηφε; 
καΐ βλακώδες.

—  Που εϊνε τώρα εκείνη, ταγματάρχα;
—  Η μήτηρ του  ̂ άπέθανεν.
—  Αν α ί !  Ιλησμόνησα.
—  Επειδή δ πατήρ του εδρίσκετο εις την αυλήν Λουδοβίκου 

τοϋ ΙΣΤ*, δ Ιερώνυμος ετυχε τής εύχαιρίας του νά σπουδάσ^ 
μετά των καθηγητών του Δελφίνος.

—  « Τδ ήςεύρω— 2θεν καί ή μεγάλη αυτού πρδς τούς Βουρ- 
βόνου; άφοσίωσις·*

ϋ 8  ΕΛΛΠΜΚ-Ον 2ΤΛΛΟΓΟΣ

ΚΕΦΑΛΑ10Ν Β.

ί ΐ  οικογένεια τού Λεγκράνζ ητο έκ τών άρχαιοτάτων τής 
Γαλλίας, δ δέ πατήρ τού Ιερωνύμου ήτο αξιωματικός τοϋ στρα
τού, καί υπασπιστής τοϋ βασιλέως’ ή σύζυγός του ητο γυνή αρι
στοκρατικής γενεάς, θαλαμηπόλος καί στενή φίλη τής δυστυ
χούς βασιλίσσης Μαρίας Αντουανέττας.

ό Ιερώνυμος, ώς δ ταγματάρχης Καρτούς ακριβώς τδν πε" 
ριέγραψεν- ητο ίκανώτατος· νέος άνατρχφείς μετ’ εξαιρετικής



«ροσοχϊί; 6πο των ϊΟίρωτίρων καθηγνιτών των Πατρίοίων. ϋβον 
άρορα τα £ξωτερ«όν του, ό ϊερώνυ|Λος δεν ίτο κυρίως ωραίος, 
άλλ ΠΓΟ «λίαν εύγενί)ςΐ> καΐ είχεν άνδοικνιν στάσιν καί ελεύθε
ρον παρουσιαστικον, δπερ καθυπέτασσε πάντα, μεθ’ οδ έσχετί- 
ζετο. Περί πλέον ^το λίαν εύρυ'Λς καί είρων’ μολονότι δε σπα- 
νίως μετεχειρίζετο τό οπλον τοΟτο εις τά έργα του, οπότε δά- 
ποτε ίθελε ποιήσει χρησιν αύτοΰ αείποτε τίθελεν επιτύχει.

Επί επτά μίνας, καθ οδς 6  κάλαμος του Ιερωνύμου Λεγκράνζ 
Ιβασάνιζε τον αυτοκράτορζ Ναπολέοντα καί τους οπαδούς του, 
δεν ι̂ δυνν,Οησαν ουτοι ν’ άνακαλύψωσι την έλαχίσττ,ν νόξιν περί 
τοΰ συγγρ'/φέως των επιστολών των υπογεγραμμένων «Λ ί σ κ·» 
Τα χειρόγραφα των έπιστολών τούτων άπεστίλλοντο υπό του 
Ιερωνύμου εί; τινας τών έξορίστων φίλων του εις διάφορα τοΟ 
κόσμου μ'ρη, καί οί φίλοι ουτοι τάς έξετύπουν καί τάς έπέστελ- 
λον διά τοΰ ταχυδρομείου εις Πχρισίους. Λλλαι ίρχοντο έξ Λγ* 
γλίας· άλλαι έκ Ροττερδάμη;· άλλαι έκ Φραγκφόρτης’ άλλαι έκ 
Δρέσδης.

Είαιρουμένης τ ί ;  άδελφης τοΰ Ιερωνύμου ούδείς έν Παρισίοις 
έγνώριζε τό μυστικόν όσον δέ διά τους έν τω έζοιτερικω φίλους, 
ούδένα φόβον είχε ό)ς γνωστού δντος ότι ή πρός τους Βουρβόνους 
άφοσίωσςτων ί,ν επίσης θέρμη ώς η ίδικη του, καί τό μίσος 
πρός τήν Βοναπαρτικην δυναστείαν ουδέ κατά τό έλάχιστον ητ- 
τον ειλικρινές.

ό  Ιερώνυμος Λεγκράνζ, περί την αρχήν της παρούσης Ιστο
ρίας, εΤχεν ιζλικίαν μόλις είκοσιτεσσάρο ν̂ ετών καί ή άδελφητου 
Αντουζνέττα ητο κατά τρία έτη νεωτέρα του.

Η Αντουανέττα ητο ωραιότατη, βλλ’ ούχΙ καί πεπροικισμένη 
δι έξαιρετικίς διανοητικής ισχύος· κατεΐχεν δμως δλα τ« πλεο
νεκτήματα έκεΐνα και τους καλλιεργημένου; τρόπους, οΐτινες 
συνήθως άπαντώνται παρά τοϊς όμοβαθμίοις, τοϊς άναπνέουσι 
τών αύλών τήν οτμοσφαϊραν' οτι δέ τ,το τρυφερά, φιλόστοργος 
καί φιλότιμος δέν πιστεύω ν’ άπαιτήται μεγάλη διανοητική 
προσπάθεια όπως έννοήση τις.

ΕΡΜΗΣ. 14ί)



1 5 0 ΕΛΛΙΙΝΙϋΟΣ ΣΎΛΛΟΓΟΣ

ό  ίερώνυιχος κβΐ ή αδελφή του συνεκλΌρονόριησαν τήν πα- 
τριβήν περιουσ·αν, ώστε εΤχον εΙσόδημα ετήσιον δεκαπέντε πε
ρίπου χιλιάδων φράγκων. Ευτυχώς δέ διά ττν χήραν και τά 
τέκνα του δ άζιωριατικδ; Λεγκράνζ (δ τοϋ ίερωνύαου πατήρ) 
άπέΟχνε πρδ τού φόνου Λουδοβίκου τοϋ 1ΣΤ , και ή άφάνεια, έν ή 
έζησε μετά ταΰτα ή οίκογένειά του, τήν άπήλλαξε τής δτιμευ- 
βεως τ7ς περιουσίας των, ήτις άλλως τε ήθελε συμβή.

Με■ ά̂λης περιέργειας και ενδιαφέροντος ήσαν πρόξενα τά έργα 
τοϋ Ιερωνύμου Λεγκράνζ' ήτο αδύνατον νά έπισκεφΟή τις λέσχτν 
τι καφενεΐον χωρίς ν’ άκούσ·/ι αυτά άναφερόμενα ή συζητούμενα 
είς τρόπον ώστε πολλάκις δ νέος «πολίτης» μετά περιδιάβασιν 
κατά τήν πόλιν έπέστρεφεν οίκαδε έπίσης υπερήφανος, ώς δ μέ- 
γας ήρως, δστις διεΐπε τότε τάς τύχας τής Γαλλίας.

Μεταζύ των ολίγων παλαιών φίλων, οδς δ ίερώνυ[^ο; καΐ η 
αδελφή του Ιβχετίζοντο ήτο και δ Καρτούς, δν ήδη παρουσιάσα- 
μεν ύμλν δ άξιωματικδς ούτος ήτο βραχύς τδ άνάστημα καΐ 
παχύς, εξηκοντούτης, περί τής γενναιότητας του δποίου οι πλεϊ- 
στοι γνώριμοί του ήοαν διατεθειμένοι μάλλον ν άμφιβάλλωσι. 
περιπλέον καί η μορφή αυτού ητο γελοιωδεστάτη. 0  Φουκε τόν 
μετεχειρίζετο πολύ' άλλ’ ή ούτως ή άλλως χατωρθου να υπο- 
κλέπτη τά μυστικά τούγέροντος υποκρινόμενος δτι τά έγνώριξε 
καί δπεξαιρών αυτά διά διαφόρων εξετάσεων. Τ6 μέγα διά τδν 
άξιωματικδν μυστικόν,— ή άνακάλυψις δηλονότι ότι δ ιερώνυ
μος Λεγκράνζ ήτο δ συγγραφεύς των υπό τήν έπιγραφήν ΟΛίσκ» 
έπιστολών, άνεκαλύφθη κατά τύχην, διότι ^ίψας άπροσέκτως 
τούς δφθαλμούς επί τοϋ χαρτοφυλακίου καί άναγνώσας τας λέ
ξεις τοϋ στυπτοχάρτου έγένετο κάτοχος τοϋ μυστήριου. Του 
Ιερωνύμου δε έξελθόντος πρός στιγμήν δ αξιωματικός, φοβούμε
νος μή άπωλέστι τήν ευκαιρίαν, εσχισε τό φύλλον II Αν* 
τουανέττα παρετήρησε τήν πράξιν, άλλ είτε διότι δόν υπω* 
πτεύετο τήν πίςτν τοϋ Καρτούς, είτε διότι ήδυνάτει νά μαντεύσ^ρ 
τόν σκοπόν του δεν έσκέφθη έκ δευτέρου περί τοϋ πράγματος· 
Μόλις δμως έξήλθε τής οικίας δ ταγματάρχης, μετά τής έμφύ-



του Εκείνη; των γυναικών εύχερεία;, [Αεθ’ η; φΟάνουσιν εις συμ· 
ίϊεράβματα, τ·̂  ΙτίΫΐ·λΟε κατά νοΰν υποψία τι;· άμεσως δε άνε- 
κοίνωσε τους φόβους της εις τον Ιερώνυμον, δ δποϊος προ; 
στιγμήν με'^ας ώ; άπολιθωμε'νος εύθυ; ε;ρεξε πρός τό χαρτο- 
φυλάκιον, δπερ άνοίξας ενόησε πόσον ισχυρά ητο ή κατ’ αυτβϋ 
αποδειξις. Είδε τότε πώς μεθ’ δλην την προσοχήν του άνεκαλύ- 
φ$η τό μυστήριον δι Ινος μηδαμινού πράγματος, δπερ κατείχε 
ψευδής φίλος! Δεν υπήρχε καιρό; πρός άπώλειαν—καιρός 8πως 
καταρασΟ ρ τόν προδότην Καρτούς. Απνευστί σχεδόν επληρώθη- 
σαν όλίγα άιβώτια καί έντό; δύω ωρών ί  Ιερώνυμο; και ή Αν- 
τουανί'ττα είιρίσκοντο καθ’ δδόν διά τό κτήμά των, δπερ δεν 
απείχε πολύ τή; Βουλωνίχς. Μετά πόση; πικρία; ό Ιερώνυμο; 
καΐ ή αδελφή του έγκατέλειπον τήν παιδικήν των κατοικίαν καΐ 
πόσον πικρά ήτο ή σκέψι; οτ: πάντα ήθελον περιέλΟει εί; τό 
Κράτος δια δημεύσεω;!
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ .

Ητο ή ένδεκάτη τή; νυκτός, οτε ό Φουκέ ανυπομονώ; περιέ* 
μενε τήν ελευσιν των απεσταλμένων του· μετ’ ολίγον ή Λουΐζα 
Δουβάλ με ένδυμα αδελφής του ελέοος εΐσήλΟε. Πόσον άγγελι- 
κώς ωραία εφαινετο ! Ποιο; δ άνθρωπο; δ δ υ ν ά μ ε ν ο ;  ν' 
ώντιστ'ρ εις τον έρωτά της ;

<< Ε ! Λουίζα, ο ήρώτησεν δ Φουκέ? «εΤδε; τον νέον Αγγλον ;»
— ΝαΙ, άπεκρίΟη.
— Τίς εΤνε ; Τί είνε ;

Τούτο δεν ήδυνήθην ν’ άναχαλύψω. Εταράσσετο καί συνε- 
βτέλλετο δταν τόν ήρώτων περί τούτου.

— Δεν σ έθαύμαοε ;
Μάλιστα, καί όταν ελαβον τήν πυρέσσουσκν χεϊρά του έν- 

“ό; τή; εμής, καί έσήκωσα τήν μέλαιναν κόμην του από τού 
ωχρού του μετώπου, έκράτησε τήν χεΐρά μου καί ηϋχήθη ει; 
τόν ουρανόν νά μ’ ε·υλογήβ·ρ.
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— Τούτο ίτο  >ίαν ζυσζοϊς ίχ. (Λέρουςτου.
—  Κ«1 δτε τω τιύχτιθτ,ν κ α λ ή ν  ν ύ κ τ α ,  με ιταρεκάλεσε 

νά δεχθώ τδν δακτύ),ιον τούτον και να τον φορέσω πρδς χάριν τοο·
—  Αλτιθώς 1
—  Τώ ϋττεσχέθην νά ·:δν επιοΊεφθί» μεθαύριον.
— Αλλά δεν ήρώτήΐας ποιον εΤνε τδ επάγγελμά του ;
— Μάλιστα· μοι άπεκρίθη δμω{ τσύτο μόνον, 8τι Ιφυλακί- 

οθη ώς κατάσκοπο;. Πιθανόν αύριον νά ηνε δμιλητικώτερος.
(ακολουθεί)

Αίμορραγίαι άπό τής ρινός.

Αί από ττ,ς ρινός αίμορραγίαι, τά ; οποίας υπό τό δνομα 
Ι π ι σ τ ά ξ ε ι ς  γνωρίζομεν (διότι στάγδην ώς έπΙ τό πολύ τό 
αίμα έκχεϊται), είναι νόσημα ?ι μάλλον είπεϊν φαινόμενον, εις την 
έμφάνισιν τού όποιου ουδέποτε ?ι σπανίω; θορυβοόμεθα. Συχνό
τατα καΐ ίμεΐς αύτοί καΐ ον περί ήμίίς παθα·νομεν έπ^αζι·* Χ*̂ Ρ̂ 5 
οδδόλως νά ταραχθώμεν, έξ εναντίας τινες ευχαριστούνται διά 
την Ιπέλευσιν αυτής, κάποτε δέ και προκαλούσιν αυτήν λόγω 
ύγιεινω (4). ή  άμεριμνησία όμως ήμών αυτή, ΐνα μή τ ι άλλο 
εϊπωμδν, είναι Ιν τοΤς πλείστοις ού μόνον άδικαιο>όγητο; άλλά 
καί άξιοκατάκριτος. Αεν άρνούμεθα ότι υπάρχουσι περιπτώσεις, 
καθ’ άς άναγκα’-α καί ωφέλιμος ώναι ή έπίσταξις, καθώς συμ
βαίνει εις εγκεφαλικά; τινας συμφορήσεις, εις Ιπίσχεοιν των 
εμμήνων παρά γυναιζί κτλ. πλήν αί περιπτώσεις βύται εισι 
οπανιώτεραι, αί δ’ επιστάξεις βλάβην συνήθως έπιφέρουσιν. 
Αλλά καί είς την περ’-πτωσιν τής ώφελείας άν ευρεθή τις , πα-

(1) Πολλάκις άτυχε νά ίδωμεν άτομα άναρρωνύοντα άπό βα
ρείας τινός νόσου, τά όποια συνέχαιραν οί οικείοι διά την έπέ- 
λευσιν επιστάξεως, διότι «έξέσπασε τό κακόν».



λιν δέν πρέπει [/.έ άδι*ι{<ορον να βλέπ^ τ·/ιν έΐΓ’στχξιν διιμ.α, 
τοΟτο μ.έν διότι ώ ; ιδιώτη; δεν γινώ ικει πότε πρέπει νά έπ ι- 
διώξτ) την έπίσχείΐν α ό τ ί;, τοϋτο δε διότι βότη δέν είναι ε?ς 
την έςουαίαν του, καθόσον παρετηρηθη δτι οσο) αίριορραγία τις 
της ρινός η καΐ άλλης τινδς βλεννομεριβράνας είναι δικρκες-ε'ρα 
τόσφ δυσκολώτερον έποχεται. Γεγονότα δ’ έπιστάζειο; επι
μόνου ετυχον εις ιατρού; διαοημοος καΐ έπέφερον πολλάκις όλέ- 
Ορια αποτελέσματα. Τήν Ιδίαν τέλος δτι δέν πρέπει νά φαινώ- 
μεθα άμέριμνοι εις τάς Ιπιστάξεις έπιρρωνυει ή ιδέα της πο~ 
λυτιμότητος τοΰ απολυόμενου ύγροΰ. Μόνον η Ιδέα πραγματικώ; 
δτι τό ίπολυόμενον υγρόν είναι τό άπολότω; άναγκαίον στοι- 
χεϊον τ?ις υπάρςεως ·ίμών άρκεΐ, νομίζομεν, να πεση έκαστον 
πόσον πρέπει νά ηναι φειδωλός εις την απώλειαν αυτοΰ καΐ πό
σην νά καταβάλη μέριμναν εις έπ·σχεσιν έπελθοόσης αιμορραγίας.

Αΐ από της ρινός αίμορραγίαι εισίν αί συχνότερον των λοι
πών αιμορραγιών προσβάλλουσαι τό ήμέτερον σώμ.α. ΐ ί  συχνότης 
αΰτη εξηγείται άνλάβωμεν 6π’ όψιν τό μεν δτι 6 βλεννογόνος τ ΐ ;  
^ινός είναι εις πλείονας βλαβερά; έπηρείας εκτεθειμένος, τό δε 
δτι είναι άγγειοββιθέστερο; των πλείςτων βλεννοϋμένων· Εν γίνει 
δ ί αί τάς επιστάξεις προκαλοϋσαι αίτίαι εις τρεϊ; δύνανται νά 
ΐ'ϊΓκχθώϊΐν κατηγορίας· ά .) είς αιτίας έπιφεροόσα; συμφορήσεις 
εις τόν βλεννογόνον τή ; ^ινός, β '.) είς άλλοιούσας την σύστασιν 
των τοιχωμάτων τάν αγγείων καΐ γ'.^  είς αιτίας προκαλούσας 
άμ.εσον τοΰ βλεννογόνου τραυματισμόν.

£χομτν λοιπόν επιστάξεις ίκ  καταρροής δαψιλούς γεύματος, 
θερμών ποτών, βίαιων άπομάσεοιν, όσφρήσεω; οδσιών ισχυρούς 
καί έπανειλημμένου; πταρνισμους προκαλουσών, έκ συμφορήσεων 
ένγένει τής κεφαλής, αίτίαι πάσαι^ αί όποΐαι προκαλοΰσι με- 
γαλην αίματος συρροήν είς τά αγγεία τού βλεννογόνου τής ρινός» 
ων τα τοιχώματα άδυνατούντα ν’ άντιστώσιν εί; οδτω αιίξη- 
θεϊσαν πιεσιν τού αίματος, ρήγνυνται καΐ έπιτρέπουοιν ουτω την 
έξοδον αυτού.

Δεύτερον έχομεν έπιστάςεις κατά συνέπειαν διαφόρων νοση-
4

£ΡΜΠΣ. 153



154 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΎΛΛΟΓΟΣ

μάτων, έξαντλούντων τίιν έργανΐ9[Λ?>ν, οΐον 7:λ8υρί■̂ δ̂ος, περιτο- 
νίτι§ιος» λευχαιμίας, ΰπερτροίιίας τ ίς  καρ^ίας, δικλειπόντων πυ
ρετών χ. τ . τ·, τά δποΐκ εμμέσι»; έπιδρώσιν έαΐ των τοίχων 
των αγγείων έν γίνει χαταστρέφοντα την έλαοταότν;τα αυτών» 
δτε αρκεί αίτη ή (ρυσιολογική πίετι; τοΰ αϊματος νά έπιφέρτ] 
την ρ?ιζιν αύτών. Ενταύθα δέον νά υπαχθώίΐ καΐ αί καταστά
σεις έκίΧναι των τριχοειδών της ρινδς, τάς οποίας άνευρυσμου; 
καλουσι και καθ’ ά; τοπικώς τά άγγεΐα ευρύνονται εις λεπτότοι- 
χον σάκκον ευκόλως τ^ Ιλαχίστ·/] άφορμ'/ΐ ρηγνύμενον. Αί έκτη ; 
τελευταίας ταύτης αίτιας επιστάξεις είσΙ συνήθως εις πρόσωπα 
υγιαίνοντα καΐ επέρχονται πολλάκις αίρνηδίως.

Τρίτον επιστάξεις μάς δ'ίδουσιν αί πλήξεις επί τλ ; ρινό;, α[ 
διάφοροι μηχανικαί κακώσεις, έξελκώσεις ποικίλαι κ. τ. τ·, αί- 
τίαι διά των οποίων τραυματίζεται αμέσως 6 βλεννογόνος τής 
ρινός.

ΐπάρχουσιν ούχήττον έπιστάξεις, ών τά αίτια ούδαμοΰ των 
Ικτεθεισών τριών τάξεων άνευρίσκομεν. Τοιαΰται είναι αι επ ι
στάξεις αί παρά τοΐς νέοις άπαντώσαι. Καθ’ έκάστην βλέπομεν 
οτι αί επιστάξεις είσί συνήθεις εις την μετά την β . οδοντοφυΐαν 
ηλικίαν, μεταξύ τοΰ Ί5 —25 έτους. Κάποτε οί τοιοϋτοι νέοι 
είσί λεπτοφυείς, ασθενούς Ιδιοσυστασίας, καχε'κται, τό δέρμα των 
είναι λεπτοφυές, αί φλέβαι τοΰ προσώπου των δραταί καί κυα- 
νίζουσαι, ευκόλως έρυΟριώσιν, μικροί επαθον χοιράδας, κατά)^ον- 
τα ι ενίοτε Ικ γονέων φθισικών. Εις του; τοιούτους παρατηρεΐται 
τί» περίεργον οτι τάς επιστάξεις διαδί’χονται μετά τό 20 ή 25 
έτος τής ηλικίας των αίμορραγίαι τών βρόγχων καί ταύτας επα
κολουθεί ή φθίοις.

Αλλ’ αί επιστάξεις δθενδήποτε καί άν προερχωνται είναι πάν
τοτε σχεδόν έπισχετέαι διά τή; τέχνης καί ταχέως, εκτός άν τό 
πάσχον άτομον είναι ευρωστον καΐδφίσταται ενοχλήματα απο 
μέρους τής κεφαλής, δτε ή έπίσταξις καί επιθυμητή είναι καί 
δύναται, άν ήναι μικρά, νά άφεθή εις έαυτήν, διότι συνήθως μετ’ 
ολίγον παύει, ιατρόν συνήθως πρός έπίσχεσιν τής από τής ρινός
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αίί/ορραγ'.αί δεν ευρκίΛομεΟα εις την ανάγκην νά καλέσωμεν. Εις 
τα  συνηθη^καϊ πρόχειρα ημών μέοα ενδίϊει ώς επί τί> πολ^ αΰτη 
αμέσως, ΐδου δέ κατά σειράν ποίκ είσΐ ταΰτα.

Αποφευγέσθω έν πρώτοι; πας ερεθισμός τής ρινός, πάσα τοϋ 
σώματος βιαία κίνησις, π ίν  θερμόν ποτόν, ί  πρός τά κάτω με
γάλη τής κεφαλής νεύσις. Πρό παντός άλλου ψυχρόν παγόλυτον 
ύδωρ Ιπί του μετώπου τής ρινός, των μαστών, του ούχέου εί; 
επιθέματα, ^ και ε(; άναρροφήματα, τά όποια δμω; μετά 
προσοχής δέον νά εκτελώνται καΐ εν τοΐ; όποίοις διαλύεται ολίγη 
οτυπτηρία ?ι προστίθεται ολίγον οξος, ε-ναι τό κάλλιστον θερα
πευτικόν μέσον. Ετεροι διά τής δπέρ την κεφαλήν στάσεως των 
βραχιόνων, σικυών κουφών ?; αιματηρών κατά τον αυχένα, όξυ- 
νών ψυκτικών ποτών καΐ καταλλήλου όρθιας τής κεφαλής στά
σεως έπέφερον πλήρη την έπίσχεσιν, άφοϋ μάτην έπΙ πολύ Ιξή- 
τηοαν αυτήν εις τό ψυχρόν ύδωρ. £άν πείσμων ή αιμορραγία είς 
ούδενός τών μέσων τούτων τάς ένεργείας υποχωρώ, πωματίσου 
προχείρως τήν αίμορραγοϋσαν ρίνα πιέζων εξωθεν διά τοΰ δακτύ
λου τό δμόλογον αύτγ πτερύγιον καΐ ήούχασον καταλλήλως σχη- 
ματιζόμενος. Ανωφελών δειχθέντων τών μέσων τούτων, δπερ 
συμβαίνει συνήθως όταν τό αίμορραγοϋν άγγεΐον εόρίσκηται είς 
τήν όπισθίαν μοίραν τής ρινικής κοιλότητας, προσχληθήτω δ 
ίατρό; πριν ή άρχίση δ άρρωστος νά ούχρια̂  νά κυανίζωσι τ ά  
χείλη, νά έλαττοϋται ή θερμότης του σώματος, έπέλθωσι φω- 
ταψια ι, βόμβοι, λειποθυμίαι, διότι τότε ή απώλεια τοΰ αιμα- 
ματος είναι μεγίστη και δ άρρωστος κινδυνεύει καΐ αί ενέργειαι 
του ιατρού πολύ πιθανόν ν’ άποβώσιν ανωφελείς.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ. ΊΑΡΡΑΣ.

ΑΝΑΛΕΚΤΑ.
Η αληθής δυστυχία καί τό άσυλον τούτης,

Τινες την άπώλειαν τή ; περιουσίας προβάλλουσίν ώς τήν χει
ριστήν δυστυχίαν, λέγοντες οτι ή πενία θάνατος διηνεκής 
Ιστι δια τόν πρότερον έν ευτυχία ευρισκόμενον τό τοίούτον δεν 
είναι άληθες, διότι μία τής τύχης ευνοϊκή ιδιοτροπία αρκεί νά



χχτα ιτί'ϊτ ι αυΟις α&τδν εύτυχΤι· Ετεροι το ν4 [λίΐ τ ι; νά
επιτύχγι εκείνο, δπερ Ιπιθομεΐ, καΐ ετεροι άΎλα· Αλλ οοοε δ θανοε- 
το; αΰτδς, ττρδί 8ν οί θνητοί τοσοΰτον ίειλιώο^ι, κχΐ δστί ;̂ είναι 
δ μόνος τή ; ησοχίας πρόξενο;, δέν ηθελεν ειβΟαί οοστυχημα, 
αν προσέβαλλε πάντοτε συνάμα τους πιστούς φίλους, του; άγα- 
π·/ιτους συγγενεΧς καΐ τούς τρυφερούς έραστάς· Το νά παυηται τις 
τβΰ ζ?ν είναι μηδέν, άλλα τύ νά έπιζ? μετά τον του άλλου 
δάνατον είναι τύ μέγιστον τών δεινών. Λεν είναι αξιοθρήνητος 
εκείνος, δστις περ\ τά τελευταία ?ι περ'- τά πρωτα βήματα έν
δοξου σταδίου, πίπτει καί βυθίζεται εις αιώνιον ύπνον, εΰχαρί-
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ούδέν, εκτός τ?,ς δυνάμεως τοϋ νά ύποφέρωσι τά δείνα τ  ̂
τοι είναι οί αληθώς δυστυχείς, αυτοί οί αληθώς αξιολύπητοι. 
Ανο)φελη;, ξένος εις τύν κόσμον, δμοιοί με έρημον ταζειδιώτην 
είς μακρυνά μέρη ευρίσκόμενον, νομίζει δ έπιζησας μετά τό ^· 
γαπημένον του δν οτι εύρίσκεται μεταξύ αγρίου λαού. Ομίλων 
δεν ακούεται και έρωτώμενο; δεν δύναται ν άποκριθη. 11 
γλώσσα τών «διαφόρων ανθρώπων είναι άγνωστος είς την καρ- 
δίαν του· οί δε άνθρωποι, ου; θεωρεί πανταχοϋ, δέν είναι αδελ
φοί του, δέν κλαίουσιν ώς αυτός, ίΐδέα αισθήματα δεν υπαρ- 
χουσιν πλέον εις την ψυχήν του, και αΰτο τής αρετής τύ α ί
σθημα το θεωρεί ώς άπλοΰν χρέος, και δεν ένθυμεϊται πλέον δτι 
είναι ήδονή. Μόνος, έρημο; ε!ς τόν κόσμον, περιπλανάται εις 
άπέραντον έρημον, είς ίιν ούδέν άντικείμενον ένδιαφίρει την θεάν 
του,' και είς τήν οποίαν οί χεκοπιακότες δφθαλμοί του ζητουσι 
μόνον, ένα τάφον. Προς αυτόν διευθύνει τά βήματά του, εις αυτόν 
επιθυμεί μεγάλως νά χαταβή· άλλ’ δ τάφος άκαταπαύστως απο
μακρύνεται. Αλλά και τήν δυ^υχίαν ταύτην δύναται νά μετριαστ) 
δ άνθρωπος, άφιέμενος εξ ολοκλήρου είς ττ,ν λατρείαν έμφυτου 
τινός έν έαυτώ αισθήματος, τής θρησκείας, π !  πόσον^είτυχης 
είναι δ θνητός, δστι; θιασώτης ών τών υψηλών αυτής αληθειών, 
ευρίσκει πάντοτε είς τούς κόλπους αυτής καταφεύγων, άσυλον 
κατά τών κακιών, καταφύγιον είς τάς δυστυχίας ! ΚαΙ ένόσω 
μέν ή άστατο; Τύχη μειδιά είς τάς αθώας του έπιθυμ’ας, ενόσω 
διατρέχει άνεφέλους ημέρας, αυτή τας καλλύνει ετι, αυτή .ον 
καΟηδύνει μάλλον άγαθοεργοΰντα τούς δμοίους του, καί δίδει 
πλειότερα θέλγητρα είς τάς δδούς πάση; αγαθής πραξεως του^ 
Καί ί  ώ ,τ τ ίίό τ ι; της «Οτή είνκι είεργέτηρ-α, 5 '»τι δφηιρεί



ίπο Τ75ν εύδαιμονίϊν πάν το δυνά[ϊ.6νον νά ττιν διαφθίίρη λ*1 
τ^ν κοιλυβι απίι τοΟ να υπέρ επιθυΐΛ'̂  {λόνον εκείνο, οπερ ί,θελεν 
αίσχυνθί ν’ κγαπηίϊ). όταν δέ ί  Τύχη καταθλίβ^ τουναντίον 
ψυχήν τινα ύποτεταγρεενην ει; του; αγίου; αυτή; νόμου;, τότε 
έζαιρότω;, τότε αυτή είναι στερεώτατον δι αΰτην υποβτηριγμα. 
Αυτή, μη διατάττουτα ουδέ απαιτούσα την αναισθησίαν, ^ν ή 
φυσι; ευτυχώ; καθιστά ήμΐν αδύνατον, μά; διδάσκει νά υποφέ- 
ρωμεν τά δεινά, συγχωρούσα ει; ημά; νά λυπώμεθχ δι' αυτά* 
και καταβαίνουσα εΐ; τά; κατεσπαραγμένας καρδία;, ειρηνεύει 
τά; δριμεία; των λύπα; παρουσιάζουσα εί; αυτά; έσχάτην τινά 
ελπίδα σωτηρία;, και μη εζαλείφουσα άπδ τά; ψυχά; των την 
τρυφεράν καί άγαπητην ονάμνησιν, ητις τά; κάμνει νά όποφέ- 
ρωσι καί νά ζώσι, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ! ΠΕΚΙΟΣ.

ΠΟΙΚΙΛΑ-
Εν τινι εσχάτως δημοσία ομιλία, έν Βερολίνω, ό εντρι

βής Αιγυπτιολόγος καθηγητά ς̂ ΙΙαΰλος Κ,άσσελ μέγα ενδια
φέρον διήγειρεν Ιν τω πολυπληθεΐ καί έκλεκτω άκροατηρίω 
πραγματευθείς διά μακρών τό περί Σ φ ι ' γ γ δ ς  ζήτημα, 
νέα ολως προσθείς είς τά τέως περί αυτής γνωστά. Αρχαίοι 
καί νέοι συγγραφείς^ είπε, κύρος εχοντες, ώς έ Πλούταρχος 
και ο Λιψιος, όρΘώς έγνωμοδότησαν δτι ή Σφίγξ άνήκει είς 
την θεολογίαν των Αίγυπτίων καί ώνόμασαν αυτήν έ ν- 
σ α ρ κ ω σ ι ν  τ ο υ  α ι ν ί γ μ α τ ο ς .  Έκ των έκκλησια- 
στικών ττατερων Κλήμης ο ’Αλεξανδρευς θεωρεί αυτήν ώς 
παραστασιν συμβολικήν του Φωτός καί τοίϋ Δικαίου, καΐ δή 
η μεν κεφαλή παριστα την Αγάπην, τό Φως, τό δέ σώμα 
Είναι πάντοτε ή αυτή, υπό άνθρωπίνην δηλ. μορφήν, άνδρός 
η γυναικός* πολλάκις παριστα κεφαλήν κ ρ ι ο ύ  ή ί έρα-  
κ ο ς· οπωσδήποτε τό σώμα είνε πάντοτε λέοντος. *0 λέων 
παρ Αιγυπτίοις δεν ήτο ώς παρ’ Έλλησι σύμβολον τής θη
ριώδους καταστροφής, άλλα μάλλον ίερόν ζώον καί τούτο, 
διότι τοΰ άστερισμοΟ λέοντος έν τω ούρανώ κυριεύοντος, ο 
Νείλος έπλημύρει, δπερ ήν προς τούς Αιγυπτίους α ρ χ ή  
νέας ζωής .  "Οχου ετίθετο τό τήςΣφιγγός άγαλμα, έδεί- 
κνυε τήν προς τινα ναόν άγουσαν, πολλάκις δέ μεταξύ τών 
σκελών αύτής έτήρουν οι Αιγύπτιοι ναΐσκον, συμβολικώς δέ



εδείζνυε ™ όϊοιπόρω ττ)ϊ «γοϋοο» πρός άλλην νέαν, θειο- 
τέραν ζωΐνΙ ·Ως έ άότερισίίί.; ·:ο5 λεοντος έδείχνυε τήν^με- 
εάβασιν είς νεαν ζωλν της φύεεως, ούτως ό θάνατος ην η 
γέφορα ούτως είπε» ιιρός μετάβασιν έ« ταότης  ̂εις άλλην 
κρείττονα και όψηλοτέραν ζωήν. 'ΙΙ κειραλή δέ της ανφιγγος 
έδήλου πάντοτε τδ θ ε ΐ  ο ν, καί δή τήν πρώτην τδν Αιγο- 
πτίων θεότητα, τόν "Ωρ, ήτοι τήν άποθέωοιν τοό Νείλου. 
“Ο κριός δηλοϊ τήν εύοορίαν, ό δέ ίέραζ τήν ορμήν. Πορφυρά 
ένρωματίζετο ή Σφίγί, διότι καί ό Νείλος κοκκινίζει, όταν 
πλημυρή. Πολλαχίός οί Αίγόπτιοι έζεδήλουν τήν προς τον 
Νείλον,' δηλονότι τόν Ώρ, λατρείαν, διότι αυτός τήν ε ρ η- 
μ ο V, δηλα δή τόν Τ υ φ ώ ν α καταβάλλει. Τό εθιμον δέ, το 
μένρις ημών οωζόμενον, νά παρίστανται τά στόμια των 
κρουνών διά κεφαλής λέοντος έχει τήν αρχήν εν τη Αιγυ
πτιακή ταΰτη θεωρία. Εις τήν ελληνικήν Σφίγγα μεταβάς ο 
Κάσσελ εΐπίν ότι ούχι κατά τήν αιγυπτιακήν οί ελληνες 
διετϋπωσαν αυτήν, 'ϊπάρχει μεταξύ των δύω ή διαφορά η 
στηριζομένη επί τής διαφόρου περί λέοντος _ θεωρίας· παρ 
έκεινοις μέν εθεωρεΐτο ό λέων ιερός καί τίμιος, παρα δε 
τούτοις ήν άποτρόπαιος' τοιαΰτη δε εθεωρεΐτο καί η ^φιγξ. 
Παρ’ Έλλησιν είχεν αύτη καί τι μυστηριωδέσκερον και όψη- 
λότερον άμα- τοιαυτη ή των Θηβών Σφίγξ. Ό Οϊδιπους διά 
τής λύσεως τοϋ αινίγματος ένίκησεν^ ή λύσις του αινίγμα
τος μυστηριωδέστερον δηλοΐ τήν ή τ τ α ν τ ή ς ε \ ε ω 
κ ό σ μ ω  κ α κ ή ς  άρχής·  τοιαύτη λύσις διήκιι^δι όλης 
τής ελληνικής μυθολογίας, διατυποϋται δέ και εν τή Γραφή.

ΤαΟτα περίπου διά [χακρών έξεθηκεν ο Κασσελ.
(Έκ της Κλειοΰς.)

Α σ τ ε ία  καΙ Α ν έκ δ ο τα .
Τ ζ έ ν τ λ ε μ ι ά ν  τις παρουσιάζεται μίαν των ημερών 

εις το γραφεΐον ασφαλιστικού καταστήματος. «^Κύριοι, 
λέγει, έπεθύμουν ν’ άσφαλίοω δισ;(ίλια σιγάρα, απερ εκ 
Χαβάνης μετέφερον,

_Σιγάρα; ............παράδοξον ! .  . .  . άλλα τέλος πάντων
ποιας άξίας^
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— Όγδοήκοντα λιρών, συμπεριλαμβανομένων καΐ των 
εξόδων, ών ιδού ή άπο'δειξις.»

Έξελεγκττις συντροφεύει αμέσως τον Τ ζ έ ν τ λ ε μ α ν  
εις τό οίκημά τοϋ, καΙ βέβαιοί την υπαρξιν και την καλήν 
κατάστασιν των δισχιλίων σιγάρων τά ασφάλιστρα συμφω- 
νουνται, πληρόνονται, καί τδ συμβόλαιον παραχωρεΐται εις 
χεϊρας τοδ Τ ζ έ ν τ λ ε μ α ν .  Ταυτα πάντα εργασία ημι- 
σείας ώρας.

Τεσσαρας μήνας μετά ταυτα ό Τ ζ έ ν τ λ ε μ α ν  επανέρ
χεται είς το γραφεΐον τής εταιρίας. 2 Κύριοι, λέγει, αί δύο 
χιλιάδες σιγάρα, τά όποια μέ ήσφαλίσατε, έκάησαν* πρέπει 
νά μέ τά πληρώσητε.2

— Ούδεμίαν «ίδησ)ν του ατυχήματος τούτου Ιχομεν. 
Πώς συνέβη τό πράγμα;

— Διά του άπλουστέρου τρόπου· έκάπνισα ολα το εν 
κατόπιν του άλλου. Ίδοΰ αποδεικτικόν του ξενοδόχου μου 
καί ενός γείτονος, όστις μαρτυρεί τό συμβάν.

— Άστειεύεσθε, Κύριε, καί δεν πληρόνομεν τίποτε.
— Σάς ομιλώ σπουδαι'ως καί θά πληρώσητε.
Το παράδοξον είναι ότι ό εΐρηνοδίκης επί τή βάσει τοΰ 

συμβολαίου λαβών ύπ’ όψιν ττιν ομολογίαν άμφοτέρων, έξ 
ενός μέν, ότι εμπόρευμα ήοφαλίίθη κατά πυρκαϊας, έξαλ
λου οε, δτι τό ρηθέν εμπόρευμα κατεστράφη υπό πυρός, 
κατεδίκασε την εταιρίαν.

Ο συνήγορος τής εταιρίας δεν υπερησπίσδη ίσχυρώς την 
υποθεσιν αλλά την επιούσαν κατεμήνυσε τον Τζ έ ν τ λ ε μαν  
ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου επί εκούσια πυρπολήσει 
ασφαλισθέντος εμπορεύματος  ̂ ήτις κατά τους Αγγλικούς 
νομούς έτιμωρεϊτο με θάνατον.

Ό αστείος Τ ζ έ ν τ λ ε μ α ν ,  όστις δεν έγέλα πλέον, υ- 
πήρξεν αρκούντως ευτυχής, κατορθώσας νά συμβιβασθή διά 
τής πληρωμής δλων των εξόδων.

 ̂Ο Μοντέσκιος, εί καί κάλλιστος κύριος, ώργίζετο πολ- 
λακις κατά των υπηρετών του, κάτι έπιπληττόμενος υπό τι- 
νων επί τούτω άπεκρίνετο γελών «Οι άνθρωποι ουτοι εϊνε
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ωρολόγια, τά οποία Ιχοοσιν άνάγκη̂ ? να στηθώσιν άπο και
ροί) εις χαιρόν.»

Τ ο  Έρηρ.οκλήσιον

Εις έν εοϊΐιαοχλτιαιον τΓε^θίρ,ως χώδ&)ν ψάλλει,
Εις τών πκ&ών τοίις χωριχού; καλών την αγρυπνίαν, 
ή  εί  ̂τον Τιχ<ίν του αυτόν πώς ϊί χαρ^ία πάλλει, 
ΔωροΟντα είς πικρόν παρδν άνάμνηοιν γλυκεΐαν!
ΚαΙ ίνΘυ|Αουμ.αι' ηρεμον και είιτυχές παιδίον 
Ηνοιγον χείλη είισεβη εις προσευχήν αγίαν.
Εϋδαίριονα διήνυον τδν άφελη μου βίον,
Και έπαλλ’ ί  καρδία μου προς μόνην την θρησκείαν. 

Αυτή συνδί’ει τάς ψυχ*ς έν τόβϊΐ άρμονίςι,
Τά πάθη χαΐ αί συμφοραί πρό τ ίϋ  θεοϋ σιγώσι’
Ττιν άναχούφισιν ζητεί ί  πάσχουσα καρδία,
ΚαΙ νέας δύνατ’ δ Θεός έλπ·δας νά τ^ δωσνι.

Ααμπάς πενθίμως αγρυπνεί προ τοϋ Χρίστου νυχτιά. 
Λείπει εδώ των πόλεων ί  τύρβη καΐ δ σάλος, 
Μυστηρώδη γόητρα έμπνέει ή θρτ,σχεία 
Και μόνον τής θεότητας λατρεύεται τό κάλλος. 

Μετανοούσα ί  ψυχ.·»! καταβεβλημμένη,
Είς δνειρα νεότητας ωραία πλανηθεΐσα,
Προσέρχεται είς ίερα καί προσφιλή τεμένη 
Βαρέως είς τας συμπαθείς ελπίδας της πληγεϊσα. 

Οταν δ κόσμος βάλσαμον άρνείται νάδωρήση,
ΚαΙ προσωπεΧον δείκνυται ακόμη ί  φιλία.
Οταν τό παν τις έχασε, χωρίς τι νά έλπίσνι, 
τό μϋρον τής αγάπη; της προσφέρει ή θρησκεία. 
Καίπερ Ιγκλείων τής θερμή; νεότητος σπινθτφα,
1 ί; έν Ιρημοκλήσιον πλανώ τά βήματά μου.
Μόνος εκεί, την κεφαλήν στηρίζων μέ την χεϊρα, 
Συνομιλώ μέ τόν Θεόν, θρήνων τά δνειράμου.

’ί ν  ’Αθήναις26 Μαοτίου 1874.
Ε ΐΓ . Γ. ΖΑΑ0ΚΏΣΤΛ2·
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ΕΡΜΗΣ

Σύγγρα[λ[χα Περιοδικόν

Ε Κ Λ Ι Δ Ο Μ Ε Ν Ο Ν  Κ Α Τ Α  Μ Η Ν Α

ΕΤΟΣ α'.  I ΑΡΙΘ. ΣΤ'.

Κωνσταντςνούπολις, Μάρτιδ; 1879.

Λ 0 Γ 0 3
έκφωντθεΐί βί; το μ.ντ]μ.όβυνον τοΰ πολυχλαύστου κβθηγητοΟ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ τοϋ ΓΕΩΡΠΑΔΟΤ 

ΐπό τοΟ έκ τάν «λλοτβ {Ααθνιτών αύτβΟ Α. Π έ κ Ιο υ.

έρρηθη τ^ 25  Φεβρουαρίοο 1879, έν ττ̂  «ίΟούσ»]
έν Στκυρο$ρορ.((  ̂Ενορικχ^ς 
ΣχοΧης τ ίς  Παναγίας.

Προοφιλεϊς δμιληταί χαΐ πκσα ή βαρυπενθοΟββ ψ'̂ χΆ·

’ΐδοίι ημείς αυθις μετά «αρέλευβιν ίχανοΟ χρδνου έντοΛΟ* 
συνεΧΟόντες. ΆΧΧβ «ρός τ ί έξεγείρομεν άρχαίας άναμνιηβεις έν 
ποΧλοΙς άπεοβεβθείβας ϊ®ως; Μη ειτκνήλβον βι εοίβιμονες έχΛνοι 
χρόνοι καθ’ οδς, τό μεν βιβΧίον δ«ό μάληζ κρατούντες, τό δε 
άθΛον τ?ίς ιταιδικϊις ήλικίας μειδίαμα έπΙ των χειλέων Ιχοντες, 
διερχόμε^α καθ’ έχάοτην τδν ούδον τοϋ γεραροΟ τούτου τδν 
Μουοών τεμένους; ! ναί' έν&υμο^μαι. Ϋτΐίρζβ ήμ®; ί'Ρβ®·,
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φιλνΐί έτϊοχη, υπήρξαν δι’ ημάς γλυχειαι ίμέραι, έν α ί; πρδ; άλ- 
ν^λου; στενώ; συνεσφιγμένοι 6π2> ταύτην τ^ν φΟόστοργον στέ
γην την άνθηράν της νεότητο; εποχήν όμοϋ διεβιοΰμεν, εί; τδν 
καλόν άμα αγώνα ύπο κοινού πατρές ένισχυόμενοι. ’Αλλά, πα· 
ρήλθε λελτ,θότως ή τρισολβία τ ί ;  νεότητος έποχή. γλυκείας 
μόνον άναμντίσεις έγκαταλείψχσα, παρίλΟε, καΐ έπΙ των πτε
ρύγων αυτής φευ! άπεπτη τίι ύστατον ίχνος υπάρξεως εΰτυχοΟς. 
ΚαΙ Ιίδη ό είς μακράν τοΰ ετέρου ει; την άλλοτρίαν εγ
κατεστημένο; ένθυμεϊται την προσφιλή εποχην και υποκόφω; 
θρηνεί ο ετερος άφ ημών κεχωρισμένο; υπό οκιοέντων δρέων 
καΐ ιίχηέσσης θαλασσής, αδυνατεί, καί περ τοΰτο ζωηρώς έπιπο* 
θών, εις την σύνοδον ταύτην των ποτέ συναδέλφων αύτοΰ νά 
παρασττ]. Αλλά μη ημεΤς οί έναπολειπόμενοι ετι ασθενείς καΐ 
άπειροι προσηλθομεν ενταύθα των σωτηρίων προσφιλούς πατρδς 
νουθεσιών δεόμενοι; Μη χρ-ρζομεν είσέτι οί μικροί νεοσσοί των 
φΟ,οστόργων μητρδς φιλοστόργου φροντίδων; Οϊμοι! άπατηλη 
άνάμνησις. Τα μικρά νεοσσία ηύξηνθησαν, άνεπιστρεπτεί απ’ 
αυτών εξέλ'-πε μειδίαμα καΐ χάρις, θρΙξ εσκίαοε τδ τρυφερόν 
αυτών πρόσωπον, και ίδου άπό των δφθαλμών ημών τδ δάκρυ 
έτοιμον νά ρεύση πικρόν. Αγγελμα θλιβερδν, εϊδησι; άπαισία 
απώλεια δεινή, συμφορά ανεπανόρθωτος, ίδου τδ Ιλατ·έριον τής 
κοινής ημών ουνελεύσεως. ’Εχεΐνος δστις πρώτος ημάς προς τδ 
αγαθδν εποδηγέτησεν, εκείνος δστις τδν βίον αύτοΰ πάντα είς την 
ανατροφήν καί, παίδευσιν ημών άφιερωσε, δείγματα ανέκφραστου 
στοργής πρδς ήμας Ικάστοτε παρασχών, δ προσφιλής, 5 σεβα
στός, ο κοινδς ημών πατήρ απέπτη εξαπίνης έκ μέσου ίμ ώ ν, είς 
αφατον, είς θυμοβόρον άλγος ημάς χαταλιπών. Τφ θλιβερώ 
τουτω βγγέλματι επόμενοι, τω ίσχυρω τής ευγνωμοσύνης αί- 
βθήματι υπείκοντες, δρμέμφυτοι σήμερον έπΙ τδ αύτδ συνή^θομεν 
ινα, ως πάν σωτηριώδες αύτοΰ ρήμα κοινώς διενεμήθημεν, ουτω 
καΐ τον δίκαιον θρήνον σύμπαντες μεριοθώμεν, ϊνα  έμοΟ έ*ιχύ~ 
σωμεντο δάκρυ τδ ρίον άφθόνως και τδν καλλίνικον τοΰ μάρτυ- 
ρο{ τή; έπιστήμης στέφανον αύτιο άποδώμεν. ’Αλλά μήπω τούτο



ΤΓΟίιίσττε· μιχρδν τόν ρουν τών κατκπλτ,[ΛΐΛυρούντο}ν ύμάς δα
κρύων βτιίβατε. Ελαχίβττν -παρ’ ϋμών ξ'αιτοϋμα6 χάριν, βρα- 
χεϊαν άχρόασιν, ιν’ ε;; 6αΧ; μέν υπενθυμίσω, το ϊ; δε λοιιεοϊς 
καταστγ,σω γνωστήν, καί περ ασθενέστατα περιγραφών, έξ δσων 
επί επταετίαν αύτόπτη; έγενόμην, ττ;ν αξίαν τοϋ άνδρος, 8ν σή
μερον θρΥινοΰμεν.

Νέο; Ιτι τήν ηλικίαν, πολύ νέο;, κατά την μαρτυρίαν τών 
γονέων καΐ πάντων τών γνωρισάντων «ύτον, παρεΐ/ε προφανή 
σημεία τοϋ φιλήσυχου, τοΰ  ̂φιλοπύνου, τοϋ έναρέτου βίου, 8ν 
δμελλεν ό αοίδιμος μέχρίς εσχάτων νά διανύσ^. ’Απο νεαρα; 
ετι ηλικίας ή σπουδή τών γραμμάτων τών πατρώων ήν το μό
νον αύτοΰ μέλημα, ή μόνη αύτοϋ ευχάριστος ένασχόλησι.,. ’Αδύ- 
νατον ήν ν άπαντήσ^ τ ι; αυτόν άνευ βιβλίου άνά χεΐρας και 
κατ αυτάς τά ; όίρας τή; ησυχίας καί άναπαύσεώς του, ουδέποτε 
δέ ό κάλαμο; έςέλιπε τών χειρών του. Μελέτη και γραφή, ιδού 
τύ θέλγητρου τοΰ μονήρους αύτοϋ βίου! Πόσον δ’ έγνό)ριζε νά 
ωφελήται έκ της μελέτης τών προγονικών αριστουργημάτων, 
οσον καΐ έκ τών συγχρόνων, καΐ όποΐα λαμπρά μαθήματα έγνώ- 
^ι^ε V άρύηται εξ αυτών, αύτόπται τούτου μάρτυρες έσμέν η 
μείς, οι έκ πολυχρονίου αναστροφή; κατιδόντες το ύγιες τών αρ
χών αύτοΰ, και οί όλίγοι μεν, άλλ’ αληθείς θτ.σαυροί, ούς ώς τε- 
λευταϊον κειμήλιον εγκαταλείπει ήμΐν. Νκί! Κατέφλεγεν έκ παι
δικής ήλικιας τον αείμνηστον δ έρως τών γραμμ.άτων, δ έξοχος 
ουτος προς τάς θυγατέρας τή ; Μνημοσύνης πόθος,δστις ουδέποτε 
αναπαύεται, άλλ αυξάνει ετι μά/λον καθόσον σχετίζεται τ ι; 
μετ αυτών, ζητών ν’ άνυψώσ·  ̂ τον άνθρωπον εις αιθέριας σφαί
ρας, καΐ δστις πλείστας άγνάς ψυχάς τω τάφο» προπέμψας έ- 
Ουοίασεν εις τά πρόθυρα τοΰ περιφανούς και ύψηλοΰ Πανθέου, 
ένθα ενυπάρχει δ άστερώεις στέφανο; δευτέρας τινδ; άθανα- 
σίας, τή ; αθανασίας τής επιγείου, πρδς ί\ν δ δρόμος εΐναι φεΰ  ̂
ούχ ήττον τοΰ προ; τήν ουρανίαν εκείνην ακανθώδης και δύ
σβατος.

Εικοσαετής γενόμενος καΐ τοΰ έν τω ίδίω χωρίω σχολείου ά-

ΕΡΜΙΙΪ.
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ποφοιτήβας, τιέρων β ι ιρούμενος πρ6; (ΰρυτέ^κν παί^ευσιν, 
άχων και [(.ετά θλίψεως ύιτέκυψεν εις τίιν σκληράν, πλ«ν άναπό- 
φευκτον άνάγκνιν, το& έγκαταλεΐψαι τον μονήρη και προσφιλή 
βίον, ίνα ταχε’ω ; διά τοΰ ίδιου Ιδρώτο? τά τροφεϊα (ΐυριοΐϊλά- 
βι« τοΐ; ^οχενοιν άζοδφ. ’ΑλΧά δεν ην δυνατδν ή τω  πληοίδν 
έφιερωμένη ψυχή εις βάναυοον, ίδιοτελέ; παραδιδομένη ^γον, 
ΤοΟ πλησίον νά έζιληβΟή. ήγάπηοε τον άτάρβχον, τον ήρεμον 
τοΰ διδασκάλου βίον, καβδτι ή ούτως όσημίραι μετά των Πιε- 
ρίδων «ίιξανομίνη ήδεΐα σχέσις άείποτε οπήρζεν ή ποΰεινοτέρα 
και ϊσω; μδνη βύτβΰ τέρψις, διδτι ουδέποτε αί τών νίων ουνή* 
βεις διασκεδάσεις ύπίρξαν καΐ ίδικαί του. Ουτω λοιπδν τνιν 16 
Μαίου 1852 είσάγεται παραχρίμα έν τ"̂  πρεσβυγενεϊ ταυτη 
Σχολή ώς δ φιλομαθέστατος, δ τιμιώτατος, ό φιλοπονωτατος, 
ό χρηστότατος των συνομιλήκων αυτοϋ, νεαρ&ν τοΟ Συνδιδακ- 
τικοΰ παίδων επίτροπος και διδάσκαλος χχταστάς. Κ.αΙ ήδυνατο 
ετερον ίερώτερβν τούτου επάγγελμα ή αγνή έκε'νη ψυχή νά έκ- 
λεζτ) ; ΐίδύνατο ή διά τδ κοινόν, ή διά τήν ευημερίαν καΐ ονά- 
πτοξιν του πλησίον γενομένη καρδία εις τδ δυσήλατον τοΰ κερ- 
δφου έρμου άρμα νά έπιδοθη, τοΰ υψηλοΟ αυτή; προορισμού 
άμαρτώσα · Τήν ψυχήν τοΰ Φρυσβέλλου, τοΰ Ιΐεσταλότση είχε» 
διδ 8?ς τδ θεϊον αυτών έπάγγελμα άποκλειστικώς τήν υπαρξίν 
εαυτβΰ παρέδωκε. Θαυμάβιον όντως, ιερόν, οσιον, τό τόν πλη
σίον διδάσχεινΙ αλλά τό μή φείδεσθαι ουδεμιάς δωρε&ς, καί τής 
οστίτη ; πνοής, τό μή ζήν ή διά τον πτωχόν, πάντα μόχβον, 
πάντα κάματον αψηφεϊν, όπως τόν πλησίον σου νοερώς άναπτύσ* 
σφς, ?ν’ αοτό» καταστήσης χρηστόν τής σεπτή; πκτρίδος βλα
στόν, Ιδοό τό καλόν, έδου τό φιλοσοφικώ; ωραΐον, ιδού ή τε
λεία παράσταβις τοΰ άγαθοϋ, τοΰ ωραίου, τοΰ θείου! Πτωχός 
μετά τήν έπιπονωτάτην έργκσίαν, εστερημένος χάση; συνήθους 
ήδονής, τρι&όνιον πενιχρόν δι’ έπάβης τή ; ζωής τοι» περιβε- 
€λημένβ;,έναγωνίω;, νυχθημερόν, άκάματος δ γνήσιος καθηγητής 
πρός άγωγήν τής νεότητας κοπιφ, υπέρ τή; άνθρωπότητας μβ· 
χθεΐ^ (ν’ εηΐ τέλους φεϋ! άπΙ ψυχρά: ψαμμάθου τόν βίον χκτα-



λύσηΐ Καρτερικές εί; πάντα, ακατάβλητος εις την δυατυχίαν, 
μακρόθυμος εις τάς βλάβας τοΰ έτέρου, ο άληθης διδάβΛαλοί 
είναι ί  φωτεινή εκείνη δας, ητις τους άλλους φωτίζουοα, αυτί) 
καταναλίβκεται* είναι τέ φωτεινόν εκείνο μετέωρον, όπερ μετά 
τ?ς μεγαλειτέρας λαμπρότητος οελαγίοαν τέ κοανοϋν των ού- 
ρανίων έχταβεων προς φωτιομέν καΐ ποδηγέτησιν τοΰ άμβί.υο* 
ποΰντος 2τι παιδές, έξαφανίζεται ββυνόμενον η χατατ:{πτον 
άφανες είς άπόκεντρόν τινα γωνίαν τοΰ ίμετέρου πλανήτου.

Τοιοΰτος υπηρζεν δμολογουμένως 6 άφ’  ημών άποπτάς, πρό
τυπον ών και οίονει κορωνις και υπογραμμές πάντων των αλη
θών της κοινωνία; πατέρων· Μετά έκτάωρον ?ι δεκάωρον διδα
σκαλίαν έν τη  παραδόοει, ττερι λύχνων άφάς ένεκλείετο Ιν τω 
υγρω καΐ ζοφερφ αδτου άναχωρητηρίω 'ίν έπα^αρζηται την έπι- 
οΰσαν άμα τ^ ’Ηφ τοΰ έργου τίίς χθες» άείποτενέαν ύποθηκην 
έχ τής μελέτη; της νυχτές διά τους φιλτάτους μαθητάς έπανά- 
γων. ’Ελάχιβτον μέρος τής νυκτές Ιχοιμδτο, διότι έπρεσβευεν 
δτι δεν όφείλει δ τοΟ λαοΟ πατήρ τ·})ν νύκτα ολόκληρον νά ύ· 
πνώτττρ.

«  Ού χρη παννύχιον εύδειν βουληφόρον άνδρα, 

φ  λαοί τ ’ επιτετράφαται και τόσα μέμηλεν.» (1) 

ϊδΐί̂ ι μετ’ άκραιφνοΰς ζήλου είς την τής παιδαγωγικής άνα- 
πτυξιν καί πρόοδον έμμένων, ταχέως άρίοτης, δμαλωτάτης, 
τερπνοτάτης, ώς εν παιδι^ κατορθουμένη; κα ι Ιδίας αύτω μό
νον παιδαγωγικής μεθόδου κάτοχος εγένετο. Κατά πόσον ή μέ· 
θοδος αύτοϋ ηυδοκίμησε, κατίί πόσον ήδυνήθη νά προσεγγίστι τέ 
τέλειον τής επιστήμης ταύτης, τής έπι τά κρείττω άγωγής και 
παιδεύσεως των παίδων, μάρτυς δ Ικάβτοτε τοΰ δημοσίου θαυ
μασμέ; καί ή τιμή, ής «ήμερον ένταϋθ άζιοΟται.

Καλές ώς το άστρον τής αυγής, γλυκύς ως τέ εαρ, μακρό
θυμος μέχρις έκπλήζεως, καΐ τοΰ άναιδεστάτου των μαθητών 
τής Σχολής τέν «εβασμέν προσείλκυε, καί τοΰ τέ πρώτον γνω-

(1) ’ίλιάδος Β , 2 4 , 25.
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ρίϊαντος «δτον τον θαυμασ^Αον, τ&ν έπαινον, την άγάπην αυθη
μερόν Ιπεσυρε. Πρ^ος, θερμότατο; τής πίατεως ζηλωτης, χα- 
ριεις, ίλαρίις, καί τοι φύβει σκυθρωπός, πολυμαθή; ώς πολλά 
μελέτησα;, άριστα την φύσιν τών παίδων ιίδώς, έκδοτος 
προς παν καλόν, κατέστη εϊδωλον μεν λατρείας παρά των μα
θητών αυτοΟ, φιλοτιμουμένων Ιν’ ουδέποτε λυπησωσιν οότόν, 
τό μόνον δ’ υποστήριγμα μητρός γηραιάς, αδελφής καΐ νεωτέρου 
άδελφο5, άποκαλοόντων αυτόν τής μεν πρώτης σεμνόν αυτής 
καύχημα, έρεισμα καΐ ευλογίαν αυτής, τών δε αληθή προστά
την και πατέρα. Ουτω την σωτήριον έξακολουθών διδασκαλίαν 
έν τ^ αύτη Σχολή έπί εικοσιεπταετίαν, ουδέποτε άπεμακρυνθη 
αυτής, είμή έπΙ διετίαν μόνον, ενεκα εΐςΑγγλίαν αποδημίας πρός 
πληρεστέραν και έντελεστέραν έκμάθησιν τής επιστήμης αυτού. 
Φύσει φιλάσθενος την υγείαν, ισχνός και ώχρός ανέκαθεν ένεκα 
τοδ ύπερβάλλοντος κόπου, ^ών ΐνα περί τοΰ πλησίον μέριμνα, 
εαυτού δ αμελών, μετά την επάνοδον ενταύθα ή ύγιεία του ήρ- 
ξατο όσημέραι έκκλίνουσα ούσιωδώς, καθΊκάστην φθίνουσα, ό- 
λε'θριον δε πάθος έν τώ στήθει ένεκα τής συχνής του σώαατος 
κακώσεω; έλαθεν άπειλητικώς αΰζάνον.

(ακολουθεί.)

Τινά έκ τοΰ δυναμικού ηλεκτρισμού.

Μεταξύ τών αποτελεσμάτων τοίϋ δυναμικοί) ηλεκτρισμού 
είναι και τά φωτεινά αποτελέσματα· τούτων έκπληκτικώ- 
τερον καΐ σπουδαιότερου τό λνεγόμενον Β ο λ τ α ϊ κ ό ν  τ ό- 
ξ ο V. Πρός κατασκευήν τούτου μεταχειρίζονται δύο τεμά
χια άνθρακος ήμικαύστου ή μετάλλου τινός (ώς ποτάσιον, 
οοδιον. ψευδαργύριον, ύοραργύριον, σίδηρον κασσίτερον  ̂
μόλυβδον, άντιμόνιον, βισμούθιον, χαλκόν, άργυρον, χρυ
σόν καί πλατίνην) ή έν γένει παντός στερεού σώματος, συ-'



νάπτοντες το μεν αυτών μετά του θετικοίί πόλου της Βολταϊ
κής στήλης, τό δέ μετά του αρνητικού* τούτων γενομένων 
πλησιάζομεν κατ’ «ρχάς μέχρις επαφές τά ηλεκτρόδια, και 
άπομακρύνομεν ακολούθως αυτά ολίγον κζτ’ ολίγον μέχρι 
μικρού τίνος ορίου από 6 μέχρι Ί ί  εκατοστών τοί3 μέτρου* 
άμα ώς άρχίσωμεν την άπομάκρυνσιν παράγονται αλλε
πάλληλοι ηλεκτρικοί σπινθήρες, οϊτινες σχηματίζουσιν εν 
φωτεινόν ημισέληνον τόξον, μέ λάμψιν ζωηροτάτην, 
προς ήν αδυνατεί οφθαλμός νά άντιβλέψη* εις τοΰτο λοιπόν 
τό τόξον έδωκαν τό όνομα τ ό ξ ο ν  Β ο λ τ α ϊ κ ό ν_, εις ο 
αποδίδεται, διά της άναφλέξεως των δύο ανθράκων, τό η
λεκτρικόν φως.

Τής έντάσεως του φωτός τούτου παραβαλλόμενης προς την 
των ςεαρίνων λαμπάδων,εύρίσκεταα οτι,ςήληι του κ.ΜποΟν- 
σεν έκ 48 μέτριων ζευγών, ίσοδυναμεϊ μέ τό φως 572 λαμ
πάδων. Αλλά τό πείραμα τοί3το έξετελέσθη μέ ζεύγη, ιίς ά 
ο έκ λιθανθράκων καί λιπαρών γαιανθράκων κύλινδρος, ό- 
στις υπάρχει εις την στήλην του Μποΰνσεν, αντί τής εκ 
χαλκού πλακός της στήλης του Δανιήλ, ήτο έξωθεν μέν 
ή εξ άνθρακος πλάξ ένδον δέ ή εκ ψευδαργύρου* τό α
ποτέλεσμα τής συσκευής ταύτης ύπήρξεν μικρότερον παρά 
εάν ο άνθραξ ήτο είς τό εσωτερικόν μέρος του ψευδαργύρου, 
επομένως τό φώς των 48 τελευταίων ζευγών είναι άνώτε- 
ρον του των 572 λαμπάδων.

Ό Φεζώ δέ καί 6 Φουκώ ήθέλησαν νά ουγκρίνωσιν τήν 
εντοσίν του ηλιακού φωτός μετά τής έντάσεως του ηλεκτρι
κού* μετά διάφορα δέ πειράματα καί συλλογισμούς «υρον 
οτι η εντασις τοΰ φωτός τοΰ διά δύο στηλών τοΟ Μποΰνσεν, 
έκ 46 ζευγών έχατέρας συγκείμενης, ίσοδυναμεΐ μέτό τρι- 
τοντής έντάσεως, ήν έχει τό ηλιακόν φώς κατά τον μήνα 
Αύγουστον 2 ώρας μετά μεσημβρίαν.



Ό Λεπρέ I* ·ϊών πειραμάτων αύτοΰ επί της στήλης, πα- 
ρετήρησεν δτι δεν δονάμεθα νά προιρυλαχθώμεν έ κ των φω
τεινών ενεργειών της, όταν ή έντασις αύτης φθάση εις μέγα 
^θμόν. Τό ©ώς 100 ζευγών δυναται, λέγει, νά βλάψη τους 
όφθαλαούς τοϊ3 παρατηρητου, μέ στείλην δέ 600 ζευγών 
δυναταίτις ς·ιγμιοίως νά πάθη κεφαλαλγίαν, φρικώδη πόνον 
είς τους οφθαλμούς, καί ήλιοκα'ίαν εις το πρδσωπον ώς υπδ 
θερμοτάτου ήλιου. Διά τούτο είναι απαραίτητον, δτε γίνον
ται τοιαυτα πειράματα, νά φέρωμεν δίοτττρα μέ ύέλους κυα
νοί; βαθέως χρώματος, καθώς παρατηροΰμεν και είς εικό
νας, αΤτινες ποριστώσι πλατείαν φωτιζομένην υπό ηλεκτρι
κού φωτός, ανθρώπους με άλεξήλια.

"Ενεκα τής μεγάλης ταυ της έντάοεως του «φωτός κατε. 
βλήθησαν καΐ καταβάλλονται πολλαΐ προοπάθειαι, προς τόν 
δι’ αύτου φωτισμόν των πόλεων αντί του αερίου φωτισμού* 
Πρώτος ό Δαβύ, κατά τό 1801, είςΛονδΐνον, μετεχειρίοθη 
τό ηλεκτρικόν φώς, μέ δύο κώνους άνθρακος και την 
σκαφοειδή αυτου στήλην εκ 2000 ζευγών, αΐ τιλακες 
είχον περί τά 11 εκατοστά του μέτρου πλευράς. Ό Δαβυ 
μετεχειρίσθη ξυλάνθρακα, δν, ΐνα καταστηση ευηλεκ
τραγωγόν, εαβεσεν πεπυρακτομένον εντός λεκάνης πλή
ρους δδραργύρου. Επειδή ο ξύλινος άνθροιξ χαιετβα μετά 
μεγάλης ταχύτητος είς τόν αέρα, ήναγκάσθη νά εργασθή 
έν τώ κενώ, ώς έκ τούτου τό πείραμα ”ου ηλεκτρικού φωτός 
έξετελεΐτο τιθέμενων των έξ άνθρακος κωνων είς το ηλεκ
τρικόν ώόν. Σήμερον όμως μεταχειρίζονται αποκλειστικώς 
είς τοιαυτα πεφάματα, τόν άνθρακα κ ό κ, προερχομε- 
νον εκ τής όποστάθμης είς τά κερατοειδή διασταλακτικα 
αγγεία του αερίου (§αζ)· ό άνθραξ ούτος, οστις είναι σκλη
ρός καΐ συμπαγής και δστις δύνχται νά τομή είς ράβδους, 
χαίεται βραδέως είς τόν αέρα.
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Διά τούτου λοιπον τοΰ Βολταϊκού τόξου ΐαράγουβι τήν 
ηλεκτρικήν φωταγώγησιν των θεάτρων, των πλατειών εν 
ταις μεγάλαις έορταΐς, ώς ουχνότατα γίνεται είς Παρισίους, 
κτλ. κτλ.  ̂ ,

Μία συβκευή πλήρη; του Μπούνσεν {ΐέ 50 ζδύγη (Λεγα. 
λοϋ σχή[/.ατος μιετά άγωγών κτλ. κτλ. οτη/.ίζ« 500 9Ρ· 

"Οπως θέοωμεν δέ ταυτην την συσκευήν είς ενέργειαν 
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Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α
ΤΟΤ ΑΝΑΤΟΑΙΚ-ΟΤ ΠΟΛΕΜΟΥ 

Εκ τοΰ Γαλλικού υπό Α. X. Στεφοπούλου κ»1 Κ. Λ. Κωσταρακη.

(Συνεχεία ϊδε άριθ. Ε . σελ, 144).

Κατά τον θάνατον του πρίγκηπος Βάλσα, από τού οποίου 
έσβέννυτο ή πρώτη βχσιλεύσασα έν ΰίαυροβουνιω οικογένεια, 
ό πρίγκηψ τής Σερβίας, υποτελής τή Τουρκία, άπήτει τήν 
διαδοχήν του· άλλ’ οί Μαυροβούνιοι, ζηλωταί τής ελευθε
ρίας των, άπέκρουσαν τήν άπαίτησιν ταύτην και |ΐε τα οπλ* 
άνά χεΐρας, κατέστησαν σεβαστήν τήν θελησιν των. Τών 
αρχηγών αυτών τις, ’Ιβάν Ζρνόγιεβιτς, διεχριθη ίδια κατα 
τήν ένδειξίν ταύτην. "Ενεκα τούτου δε ωνο{ΐασθη πριγκηψ 
ήγεμών, ή βοεβόδας τβΟ Μαυροβούνιου. Ο Ιβάν Ζρνογιε*



βιτς εϊνε διά τούς Μαυροβουνίους, ο,τι ό Μάρκος Κρβλγέβί 
διά τούς Σέρβους, δ,τι 6 Ού ι̂άδης διά τούς Ούγγρους, δ,τι 
δ Αλέξανδρος Νεύσκη διά τούς Ρώσσους. Νικητής έν 63 
μάχαις κατά των Τούρκων, πολέμων συγχρόνως προς δια
φόρους δυνάμεις, κατά των Βενετων καί των ορεινών τής 
Ερζεγοβίνης, άτυχης ενίοτε, άλλ’ ουδέποτε άπολλύς τδ 
βάρρος αυτοΒ, κα'ι ύποθαλπων άδιακόπως τον ζήλον των 
συνεταίρων του, θεωρείται ως ο ιδρυτής και ή ψυχή τής 
Μαυροβουνιωτικής πατριδος. Το ονομα αύτου εύρίσκετχι 
εΐςτδ συναξάριον και προφέρεται μετ’ εύλαβείας, υπάρχει 
δε πεποίθησις παρα τώ λαω, καθ’ ήν δέν άπέθανεν, άλλα 
διήλθε τούς αιώνας, ώς ο Βαρβερούζ, κοιμώμενος εντός 
σπυλαίου, δθεν ημέραν τινά θέλει εξέλθει ίνα δίωξη τούς 
Τούρκους εκ τής Ευρώπης, Ό Ίβάν δέν ήτο μόνον πολεμι
στής, αλλα και διοργανωτής* Οπό δέ τήν ήγεμονείαν αύτοΰ 
εφάνη χροιά πολιτισμού, *ήν τό Μαυροβούνιον δέν είχε 
γνωρίσει εως τότε. *Η Βενετική δημοκρατία ώνόμασίν «ύ- 
τδν Πατρίκιον. Κατά τά σπάνια διαλείμματα, άτινα τώ ά- 
οινεν η εν τώ στρατω ζωή, ο βοεβόδας έπεσκέφθη τάς γεί- 
τονας χώρας, δθεν άπέφερε σωτηριώδεις διδασκαλίας.

Τόν Ίβάν διεδέχθη ό υιός αύτου Τζουράτς, δατις ευθύ; 
εζ αρχής είχε νά υποστηρίξη νέον πόλεμον κατά του Σουλ- 
τάν Βαγιαζιτ τοΰ Βου. Ο Βαγιαζήτ ήττήθη. Τότεήρξατο 
νέα πολεμική περίοδος, καθ’ ήν Τούρκοι και Μαυροβούνιοι 
εδιπλασίασαν τήν λύσσαν των. Επειδή δέ ο Τζουράτς, όπως 
ευχαρίστηση τήν σύζυγόν του, ειχεν άποσυρθή είς Βενετίαν, 
τα παρασημα τής Ήγεμονείας περιήλθον είς χεΐραςτοϋ 
κλήρου, τή ουγκαταθέσει του έθνους.

Η βασιλεία αυτών έγένετο αξιοσημείωτος κατά τά πολε
μικά γεγονότα ούχ ήττον τής τών προκατόχων των, ή δέ 
επιτυχία τών όπλων αυτών έξηκολούθησεν έξασοαλίζουσβ
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την υπαρξιν τοΟ ανδρείου λαοϊ3, ον διώκουν με τδ ξίφος έκ 
τής μιας χεφδς με τδν σταυρόν έκ τής άλλης, 'Ο Ίοβάν 
Βουκοτιέ ήλευθέρωσε, τδ 1524, τδ ορούριον Γιάτση, έν 
Βοσνία, οπερ 8000 Τούρκοι έπολιόρκουν, τδ 1604, δ Άλή 
τεασας, θεωρούμενος ώς αήττητος, ήναγκάοθη νβ εγκατά
λειψη τδ Σκουτάρι, μετά πολλών ημερών μάχην τδ 16Ί2 
δ Μεχμέτ πασσας, θεωρούμενος ώ ςδ  π ρ ώ τ ο ς  στρατη- 
γδς Τούρκος, ήτττ,θη.

Τά πολεμικά ταΰτα έργα εϊνε τδ προανάκρουσμα εκείνων» 
άτινα θά άκολουθήσωσιν. "Εν ετοςμετά την ήτταν τοΰΜεχ" 
μέτ πασσά, δ διάδοχος αυτου Άρσλάν πασσάς, έξεστρα- 
τευσε μετά 60,000 άνδρών αλλά μετά σειράν πολλών μα-, 
χών ήναγκάσθη νά υποχώρηση.

Έ ν τούτοις, παρά τάς αποτυχίας ταύτας, ή Πύλη δεν ά- 
πώλεσε τδ θάρρος αυτής. Έτι περισσότερον, τδ 1623, 
εκήρυξε τδ Μαυροβουνιον υποτελές αύτή και όπως υπόταξη 
πληθυσμδν 55,000 ψυχών, έπεμψε στρατδν έξ 80,000 
άνδρών. Ό διοικών αύτδν Σουλεϊμάν πασσας προσέβαλεν 
όρμητικώς, άλλα μετά 2 0 ήμερων πάλην ήναγκάσθη ν’ ά- 
ποσυρθή ώς οί προκάτοχοι του.

Ό πόλεμος έφΐίνετο βραδύνων, οτε το 1688, η δημο
κρατία τής Βενετίας, ήτις είχε συμμαχήσει μετά τής Αύ- 
στρί«ς, όπως πολεμήση μετά σφοδρότητος τους Τούρκους, 
μετά την δευτέραν πολιορκίαν τής Βιέννης, προσεκάλεσε τό 
Μαυροβούνιον ίνα λάβη μέρος εις την εκστρατείαν ταυτην; 
Ό βοεβόδας Βογδόνοβιτς έδέχθη την πρότασιν ταύτην μετά 
προθυμίας, τής δε Βενετίας παραχωρησάσης όπλα, πολε
μοφόδια και στρατιώτας, οι Μαυροβουνιοι επανελαβον την 
διακοπεΐσαν πάλην καί ένίκησαν τελείως τα τουρκικά στρα
τεύματα εις Μοκρίναν παρά το Καστελνουοβον.

Μανιώδης έκ τής αποτυχίας, ήν ύπεστη ο Σουλεϊμάν
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Λβσοάί, σϋνήδροιΦΒ τρομερόν στρατόν, όπως τελείωση όίά 
μι3ς μετά τε τών Μαυροβουνίων χ α \ των Βενετων. Ταύτην 
την φοράν ή τύχη τδν όπλων ηύνόησε τους Τούρκους. Έν 
συμπλοκή λαβούση χώραν ε<ς τό όρος Βερτζέλκη, η νίκη 
εμεινεν ούτοϊς  ̂Χ®Ρ̂ ? είς τί}ν λιποταξίαν των Βενετων, οϊτι" 
νες άπεχώρησαν άτϊο τ?ίς ένάρξεως τϊ5ς μάχης.

■Άλλα οι Μουροββύνιοι δεν έμελλον νά καταβληθωσιν 
υπό μιας αποτυχίας. *Όταν εΐδον τους Τούρκους ήνογκα- 
βμένους νά εγχαταλείψωσι τα κατερημωμένα όρη αύτων 
επειδτΐ δεν " δ̂ύναντο νά διατηρώσιν εκεί τον στρατόν των, 
όνεθάρρησ£87 καΐ διετέθησαν μετά περισσοτέρου ζήλου ν’ *- 
νίλάβωσι τά όπλα. Γενική σφαγή τών μουσουλμάνων, κατά 
την νύκτα τών’Χριστουγέννοον του έτους 1702, εγέ'νετο τό 
σύνθημα τής Ιξεγέρσεως, Θέλων δε νά εκδικήοη του; ομο
θρήσκους του, έ διοικητής τής Ερζεγοβίνης, είσήλθεν είς 
Μαυροβούνιον μετά πολυαρίθμου στρατοί}, άλλ"” ήττήθη. 
Τό1711 έφάνη ή προκήρυξις Πέτρου του Μεγάλου, δι’ ής 
Λροσεκάλει όλους τους Χριστιανούς, ΐνα Ιγερθώσι κατά τών 
Μουσουλμάνων. Λυστυχώς όμως, τοΟ Τζάρου παρευθΰς συ- 
νομολογήσαντος ειρήνην, οί πτωχοί ορεινοί έπρεπε νά πο- 
λεμήσωσι καθ’ ολοκλήρου του τουρκικού στρατοί}. Κατά τό 
θεροςτοΰ 1712, πλέον τών 100000 άνδρες έπέσεσον κατά 
ι»5 θέατρου τοσοότων προτέρων σφαγών, άλλά καί κατά 
τήν περίστοσίν ταύτην ή νίκη έμεινε τοϊς ελευθέροις. Κατά 

της Πσδγορίτσας οί Τούρκοι άπώλεσαν 30—40 
χιλ. άνδρών, ο! δέ Μαυροβούνιοι, οίτινες ειχον κυριεύσει όγ> 
δοήκοντα σημαίας, Ιλωιβον τήν χαράν νά ίδωσι διασκορπι" 
ζομενον εν αταξία τον κληρονομικόν εχθρόν των.

Ενεκα τοΰ λαμτ^ου τούτου πολεμικού έργου, όπερ έπέ- 
φερε προσωρινήν άνακοσχήν, 6  πρίγκηψ έπίσκοπβς Βασί* 
λείος, ο διοργανώσας τήν εθνικήν ιψυναν, επβρεύθη είς



Πετρούπολιν, ένθα Ιπληρώθη τιμών χαι ωραίων υποσχέ
σεων, άπέθανε δέτο 1766.

Όφείλομεν νά μνημονεύσωμεν νέαν τινά έπιχείρησιν των 
Τούρκων, κατά τοΊ 756, έπιχείρησιν επίσης άκαρπον ώς 
αι προηγούμεναι. Κατά ττιν εποχην ταύτην ο Σουλτάνος 
Μουοταοας ο Γ'. έπέδραμε τϊ)ν μικράν ταύτην χώραν μετά 
18 χιλ. άνδρών. Οί Τούρκοι είσϊίλθονδιά τριών διάφορων 
σημείων των συνόρων. Οί Μαυροβουνιοι ευρισκοντο τοιου
τοτρόπως κεχωρισμένοι όλου του κόσμου. Τά πολεμοφόδια 
τοίς ελειψαν ταχέως, εις οημεΐον ώστε Ιν φυσέγγιον έπλη- 
ρόνετο εν δουκάτον. Τολμηρά όμως πραξις εσωσε τ^ν χώ
ραν. Συναθροίοαντες τά τελευταία των εφόδια, 500 άνδρες 
τολμηροί, έπέπεσον κατά μοίρας "Οθωμανικής καΐ καταθραύ- 
σαντες αυτήν ελαδον τά όπλα αυτής και την πυρίτιδα. Τότε 
ή ελπίς έπανήλθεν εις τάς καρδίας όλων, Όλο'χληρος η 
χώρα ήγέρθη, έδραμεν εις τδ εχθρικόν στρατόπεδον, έφό- 
νευσε 2 χιλ. Τούρκους, έκυρίευβε 3 χιλ. Ιππους, 13 χιλ. 
σκηνάς καΐ πολυπληθές ύλικον.

Ουτω δετό Μαυροβούνιον εσώθη.
Προς έπίμετρον τής τύχης, διαρκουσης οφοδρας καται- 

γίδος, ο κεραυνός προύξένησε τήν εχρήξιν δυο αποθηκών 
πυρίτιδος, τής μιας εν τωστρατοπεδω του παοοδ τής Αλ
βανίας, τής δέ άλλης εν τω των Βενετών. Διότι κατά την 
έκστρατείονταύτην, οιΒενετοΙ^ οί αρχαίοι ουτοι σύμμαχοι 
των Μαυροβουνίων, έλαβον τά όπλα κατ εκείνων, οιτινες 
ςΙχον σώσει αυτούς προ δύο αιωνων.

Τή 2 Νοεμβρίου 1766 ό τουρκικός στρατός έπκνήρχετο
είςτάς εστίας του, έκτεθαρρημένος και ώσεί προσβεβλημέ
νος υπό δεισιδαιμονίας ενεκα ήττης ούτως άνηκούιτου.^  ̂

Μετά του πολέμου τούτου, περαινεται η περίοδος εκεί
νου, δπερ θέλομεν ονομάσει άρχαίαν ίοτορίαν του Μαυρο- 
βουνίου. (άκολουθβϊ.)

ΕΡΜΙΙί.
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Το Σιυ[Λθερον.

Τώ Κυρίω χαί Κυρία Α — Ω.

Τ ί λεξειδιον τούτο σψερον άρχει του κόσριου.Τίς ·>:&ελε 
το «ιστεύσει; Καί δμως ούδέν τούτου άληθέστερον. Το συμ
φέρον πάντοτε έπέδρα επι της τύχης του κόσμου, άλλ’ ιδία 
επί του πορόντος αίώνος, οστις είναι ό χ ρ υ σ ο υ ς  « ι ώ ν  
δι’ αύτό.

Ο αιών, καθ’ δν ζώμεν, εν σύμβολον Ιχει, ενα σκοπόν 
ενα πολιτικόν άστέρα, εν όργανον, τό συμφέρον.

Το συμφέρον άγει και φερει τά άτομα, τό συμφέρον συ- 
νιστησιν η διίστησιν οικογένειας, τό συμφέρον είναι ή παγ
κόσμιος μηχανή, ή εργαζόμενη δι' όλην την ανθρωπότητα. 
Το συμφέρον είναι παντοδύναμος ηλεκτρικός σπινθήρ, με- 
ταδίδων τό πΰρ του Προμηθέως ή του Τϊφαίστου, τής ζωής 
ή του θανάτου, μεταξύ των λαών τής Γης. Τό συμφέρον 
είναι ό ατμός ο κινών την εύμετάβλητον ταύτην μηχανήν, 
είναι η χειρ ή διευθύνουσα τον ατμόν, είναι ό νους 6 σκε- 
πτόμενος περί τής διευθύνσεως τοϊ3 άτμου, είναι 6 κύριος 
καΐ ο υττηρέτης 6 αυτός, είναι ο διατάσσων και διατασ- 
οόμενος.

Ο,τι γίνεται έν τω κόσμω τούτω — αγνοώ διά τούς 
άλλους,—γίνεται διά τό συμφέρον. Τό συμφέρον επιδιώκει 
ο ανηρ, το συμφέρον ή γυνή, τό συμφέρον ό παϊς. "Οχι κοι
νόν συμφέρον τούτο έξηλείφθη από προσώπου τής Γης. 
Σήμερον έξηχρειώθησαν ύπό τήν επιρροήν του συμφέροντος 
καΐ αυτά τά εύγενή τής καρδίας "αισθήματα. Σήμερον ή καρ, 
δία δεν τρέφεται ουδέ ανοίγει προ τής «γνότητος καΐ του



ερωτο;, άλλα, στρέφεται προς τό συμφέρον, ώς το τ,λιοτρο- 
πιον προς τον ήλιον.

Τά πάντα πράττομεν διά τδ συμφέρον. ΈργαζόμεΘα, 
τρέχομεν, σπουδάζομεν, άνζπτυσσόμεΘα, σχηματίζομεν φι
λίας, έχθρας, έρωμεν, προσευχόμεθα, έν γένει τά πάντα εις 
ένα και τον αύτδν τείνουσι σκοπόν. *Η φιλία σήμερον προς 
μόνον τό συμφέρον άποβλέπουσα, κα\ δι’ αύτου, ως η θρυαλ- 
λ'ις του λύχνου δ'’ ελαίου, τρεφόμενη, οβέννυται ευθύς, έκ- 
λιπούσης τής προς ζωογόνησιν άπαιτουμένης ύλης. Ή φι
λία, ο έρως, ή άφοσίωσις, κεναι λέξεις σήμερον, χρησι- 
μεύουσιν ώς προσωπεία, ύπό τά όποια κρύπτεται τό πολυ- 
θρύλλητον συμφέρον. Διά τούτο, αιρόμενου του προσωπείου, 
αίρεται πασα σχέσις και ή χθεσινή ε γ κ ά ρ δ ι ο ς  φ ι λ ί α  
είς άσπονδον έχθραν και μίσος μετα-ρέπεται σήμερον. *Ως 
εκ τούτου δεν δύναται ό εμβριθής παρατηρητής σήμερον νά 
εύρτ) ξυνωρίδα Άχιλλέως και Πατρόκλου, Φιντίου καΐ Δά
μωνος, Γρηγορίου και Βασιλείου. Ό έρως είς μονον πομπώ
δεις καί τετορνευμένας περιορίζεται λέξεις, άς ή έκ δραμά
των ή έκ μυθιστορημάτων ή καΐ έξ αυτής τής εποχής κλε" 
πτων ό εραστής έμεΐ κατά πρόσωπον τής ερωμένης αυτούς 
ήν έκατομμυριάκις καί πλέον ίσως λέγει δτι δεν ά γ  α π δ, 
αλλά λ α τ ρ ε ύ ε ι .  Ή  θρησκεία, όνειρον γλυκύ, αποπταν, 
εις του οποίου τάς αναμνήσεις μόνον ζώμεν.

Τό μδλλον θαυμαστόν κατόρθωμα τής θεοτητος ταυτης, 
του συμφέροντος, είναι ή ακατάληπτος δύναμις, μεθ’ ης 
σννδέει χαρακτήρας ολως αντιθέτους προς άλλήλους· διά 
τούτο βλέπομεν χαρακτήρας ευγενεϊς πολλάκις κυλιομέ
νους είς τον βόρβορον τοΰ συμφέροντος, χαμερπεϊς και πο- 
ταπούς γινομένους προ του αγάλματος του συμφέροντος, 
είς δ, ώς είς θεόν, σπενδουσι, θύουσι, και δπερ λατρευουσι 
μέ μείζονα άφοσίωσιν ή αυτό τό θειον.............



Καί βεβαίως δεν τ,δύνατο άλλως νά γείντ), διότι αυτή ή 
κοινωνία είναι τεθεμελιωμένη έπΙ του αυμοέροντος, διότι 
αντιπροσωπεύει αυτό τό συμοέρον.

ΙΩΑΚΕΙΜ ΒΑΑΑΒΑΝΗΣ.
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Α ναμ νή σεις Βεζούβειοι.

*ϊπό 0. I.

ί>ωμ«Ιο; ποιητές τεχνολόγος εύφυιώς σκώπτει τους άδεξίους 
Ικείνους ζωγράφους οϊτινες βμα κατορθοΟντες νά είκον(σωσε μιαν 
κυπάρισβον νομίζουσιν έαυτους χαλλιτέχνας. Οί τών ήμετέρων 
χρόνων άδέςιοι γραφείς άρχονται συνήθως άσκουμενοι βίί τα 
χρώματα διά παραητάβεω; όρους έκπέμποντος φλόγας απο τής 
κορυφής, καΐ τό όρος αυτό Ιχει τήν άξίωσιν νά είκονίζτ) τόν με- 
λαγχολικόν συνάμα καΐ ώραΤον Βεζούβιον. Και έν τοϊ; καταγω* 
γίοις άκόμη εχείνοις '.ών παραλίων πόλεων ατινα διχονται του; 
ναύτας μετά μακρόν πλοΰν έζερχομένους εις την ξηράν κβΐ τά 
όηοϊα πάν άλλο % καλλιτεχνίαν άπεμπολοΰσι, δύνασθε νά ί- 
δητε, παρά τήν πατροπαράδοτον καΐ χαθιερωμένην Γοργοναι 
μίαν χρωμάτων παράθεσιν έξ ης ήθελέ τις εικάσει δτι πρόκειτα 
πιρί Βεζούβιού. ’Αλλά φρονείτε Ισως δτι ό Ιπιτηδειοτερος καλ* 
λιτέχνης δύναται πιστώς νά απεικόνισή τάς καλλονάς, την με· 
γαλοπρέπειαν, τήν ποικιλίαν τών έντυπώσεων άς εμποιεί μία 
εκρηξις τοΰ περιωνύμου Ηφαιστείου τής μεσημβρινή; Ιταλίας. 
’Επισκί'φθητε τόν κόλπον τής Νεαπόλεως ε ν τ ιν ιτώ ν  εποχών 
εκείνων καθ’ άς ό Βεζούβιος παρέχει δείγματα τοϋ άββέστου 
αδτοΰ κοχλασμοΰ, καί θέλετε εννοήσει όπόσον ή τέχνη αόυνατε'ί 
νά παραστήσ^ τάς εκτάκτους όρμάς του άκαταβλήτου τής φ«* 
σεως όργασμοϋ.
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’Απηρχί(λην των Αθηνών «ερί τά  τέλη Αϋγούβτον του 1866 
δηότε φοβίρδν Ηφαίσηον έτάραττε τίιν ψυχτζν (Αου, άντ«)>ά)Λκσις 
τ ί ;  ήρωΏιίς έχρήξεως «ολυΐϊα^οΰ; τινο; νήβου τ ίί; Μεοογείοο. 
Καθ:ί)ΐοντ« «άβης συζητήβεως κρείττονα μοί έ«έβχλ>ον την ά ’ 
νάγκην νά εγκ»ταλίπω τί> πάτριον έδαφος έν ουτω φλεγμαι- 
νούσ^ διατελοΰν καταττάβει, ά^^ά παρβ[Αυθού[Α>ιν εκ τ ις  Ιδέας 
δτς έριβλλον νά ίδω τέλος τέν ΒεζοΊοιον πρές 8ν έκ παιδικής 
ηλικίας ιίοθανό[χην διάπυρον έρωτα καΐ νά Ιπιοκεφθώ την Νεά- 
πολιν "ίς Λί ττρόσφαται τύ^^αι καΐ περιττέτειαι — αί περιπέτεια·. 
εκεΧναι οίς προύκάλεσχν δ πατριωτιοιεος κ*1 οΙ μυθικοί άγώνες 
τοϋ Γαριβάλδϊ] ■— μο'ι είχον εμπνεύβει τάς νεανικωτέρας καΐ 
θαλερωτέρας των έντυπώβεων ών άμυδράν εικόνα παρίατων αί 
έξημμέναι —  ώς τάς ώνόμαζον — οελίδες τοϋ Μ έ λ λ ο ν τ ο ς  
τ ί ς  Π α τ ρ ί δ ο ς .

Η περικαλλής χώρα, εις ί ν  δ ευσεβής Αινείας είχε μετενέγχει 
τούς έφαιστείους θεούς τοϋ άλωΟέντος ’Ιλίου, κατείχε πάντοτ* 
εν τή καρδί^ μου δευτέραν μετά την πατρίδα μου θέοιν, καί τά 
αίοθήματά μου όπερβαίνοντα τίιν μεσαιωνικήν έν ’Ανατολ·ρ 
τυραννίαν των Βενετών και τών Γενουηνσίων έφέροντο ακάθεκτα 
πρός την χερβόνησον έν ·ρ ίκμ α ίεν  καΐ διά περιφανούς λάμψεω; 
έκλείσθη ή πρώτη των Ελλ^ίνων ρητορικά και φιλοσοφία, έν 
η ένδοζοι άποΐκίαι των ήμετέρων προγόνων καθιέρωσαν τούς 
πρώτου; τ·τλους της τών Δυτικών λαών ευγνωμοσύνης πρύς το 
ήμέτερον έθνος. Νήπιος'· έσπευδον δρομαίος νά άοπασθώ την γ ίν  
τής Μεγάλης Ελλάδος, νά χαιρετίσω την νήσο» έφ’  ής οί Γορ- 
γίαι καΐ οί ’ΕμπεδοχλεΙς και οί Γέλωνες έγεννήθησαν, νά έν- 
τρυφήσω έπι τοϋ εδάφους τής Κύμης έφ’ ού ώκοδομ.ήθη ί  
πρώτη ένδοξο; ελληνική αποικία κατά τον μαγευτικόν κόλπον 
τής ΙΙαρθενόττης, μή γνωρίζων άκόαη δτι έμελλον νά έπέλθωσι 
μαΰραι διά τό έθνος μου ήμέραι καθ’ άς ήθελον κχταρασθή την 
πρός τάς άποικίσεις και τον εκπολιτισμόν τών ξένων λαών εύ-
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γενί) ό}[ΐ.τ,Ί των ηαετέρων ίτρογόνων, τνιν ορ̂ λ'ίϊν εκείνην έξ η; 
μυριάδες κπτ,ρχοντο ελληνικών πληθυσμών εν άφκνέσι πολλάκίς 
έθνβρίοις συγχωνευθέντων· — Χαρ&ς ^μπλεω; ηκουσχ τ^ν κυ
βερνήτην τοϋ πλοίου οπερ μετέφερε τού; έκ Κέρκυρας εις Βρεν- 
τιζοιον έπιβάτας έπιφωνοΰντα την διατ«γ·ην ·ητις σταματά τ·ην 
άτμ·ηλατον μηχανην και μετά μεί^ονος ετι συγκινησεω; νι
κούσα λεμβούχον Ινα μεταξύ των πολλών ελληνιστί κράζοντα 
«  όρίστενε κύριοι, ς τ·ίιν πατριωτική βάρκα, την Χιότικη. * Χίος 
λεμβούχος διακρίνας με μετά τού υπηρέτου μου κατά τάς τρεϊς 
(νρας μετά το μεσονύκτιον έπΙ τής πρώτης Εύρωπαϊκής ακτής 
έφ ής έπάτουν τον πόδα μοί έφάνη ττν στιγμήν έκείνην αν
τιπρόσωπος τού μεγαλ.ουργού καΐ έπιχειρηματίου ελληνισμού 
οστίς ούδεμίαν χώραν άφήκεν άνεκμετάλλευτον, οβτις παν έντι
μον βιοποριστικόν επάγγελμα έπιδιινκει εις όλας τάς γωνίας 
τη ; γ ? ί5 ε ίί όλα τού όρί^οντο; τά σημεία. ’ΕξηκολούΟουν λοιπον 
ν’ άπατώμαι όπο αισθημάτων εθνικής ύπερηφχνίας έπι απατη
λής ιδέας ερειδομένων και των ομοεθνών μου τύν πλάνητα βίον, 
τύν άληΟινον αυτών όλεθρον, νά θεωρώ θρίαμβον τής πατρίδας 
μου. 1Ϊ άπο των ονείρων τής εθνικής παντοκρατορίας έξέγεροις 
υπήρξε σκληρά συνάμα καί ταχεία. ’Ολίγας ώρας μετά την οπό- 
βασιν εις βρεντ·ησιον εύρισκόμην εντός σιδηροδρομικής άμάξης 
απέναντι δύο πολυμελών οικογενειών ών ή γλώσσα, Ιταλική 
καθαρεύουσα, £οον ήδυνάμην τότε νά συμπεράνω έκ των ολίγων 
τής Ιταλικής γνώσεών μου, ερριπτεν έν τούτοις είς τύ μέσον 
παραδόξους τινάς λέξεις διά τήν ακοήν αου, οΐον Καραγεωργό· 
πουλον, Πρινάρην καί Σταματάκην. Κατά τήν ογδόην πρωινήν 
ώραν ·η αμαξοστοιχία τέως κανονικώς καί διά μικράς ταχύ- 
τητος φέρουσα ήμας εΐς τήν Φότζίαν εσταμάτησεν αίφνης ώς 
εί δυστύχημά τ ι συνέβαινε καί εν τφ  άλλαλαγμω των ποικίλων 
τού κινδύνου καί τού φόβου φωνών ακούω μίαν των δύο Ιν τή 
άμάξη μητέρων νά κράξ^ .ΜαΛοιια ηιΐα 'ΐταλιοτί σφίγγουσα το 
μικρότερον των τέκνων αυτής, ένιο συγχρόνως έποίει κατα την 
ορθόδοξον εκκλησίαν το τού σταυρού σημεϊον· 0  κίνδυνος ευτυ



χώς ίτο  έΧάχΐ5το; χαΐ «χρήλθεν ά|Λε®ω;, άλλα αυνετέλεσεν 
ω ; βυντ,Θω; εί? τά ; τοιαύτας περιστάσεις συμ-βαίνει, νά ενθαρ- 
ρυ>ρ παντας τού; εν τί̂  «;3τ·̂  άαάξη ε6ρισχο[Αενους δπω; συνά- 
ψωμεν γνωρφ,ίχν καΐ σχετισθώμεν στενότερον -?ι διά τ ί ;  Θ̂ α; άλ- 
λν,Χων. Ανεχαλΰφθτι οτι είχον απέναντι μου δύο οΐχογενείας 
ΙλΧνινικοτάτϊ;; καταγωγές άλλα αδαείς τνί; έθνικής γλώσσης, 
μί) σω?ομενϊΐς π/,έον ?ι εις το στύμα καΐ τί]ν χαρδίαν δύο γερόν
των, καΐ άναγχασήείσας νά άναγνωρίσωσι ττιν αρχηγίαν του 
Πάπα χαΐ τύ καθαρτήριον πυρ, κατά τι. διάταγμα των Βουρβό- 
νων τω  18ίί8 έκδοθεν, δπερ έπέβαλλεν άπασι τοίς έν τ^ Μεσημ- 
βρίνγι ΙταΧίΐ}! Ελλησι τούς δύο αυτούς ορούς— χωρ' ί̂ ν’ άπαιτήβη 
ευτυχώς την πλήρη αλλαζοπιστίαν— ών άνευ υπεχρεοΰντο νά ο- 
φήσωσι τύ άσυλον του Ιταλικού εδάφους καΐ εΐ; άλλας νά φ'υ- 
γωσι χωράς, αυτοί οίτινες πρύ δύο περίπου αιώνων Ιτερον δε· 
σποτισμον φεύγοντες είχον κατέλθει εις ’ ΐταλίαν. 0  γέρων Πρι. 
νάρηςητο συγγενής ομωνύμου έν ’Αθήναι; καθηγητοΰ τής ίατρι- 
κής  ̂ δ δε γέρων Κ..Κϊραγιωργύπουλος ώρματο έζ Αργους, άμφό- 
τεροι δε έκ παίδων διδαχθέντες την έλληνικήν ώς ζένην γλώσ
σαν κατωρθωσαν να έκμάθωσιν αυτήν άνα^εφόμενοι μετά των εζ 
Ανατολής ερχομένων συχνάκις εις ΊταΙίαν ομογενών χάριν εμ

πορίου ή προς έξακολούθησιν επιστημονικών σπουδών. ’Αλλά οί 
γαμβροί, οί έγγονοι, οι υιοί καί αί θυγατέρες ουδέ λεξιν έγνώριζον 
σής ελληνικής, καί ή άμυδρά έννοια ήν είχον περί τή ; εξ Ελλήνων 
καταγωγής αυτών δεν είχε καταστή δπωσοΰν φωτεινό τέρα έν τή 
φυχ^ των ή αφ δτου ή Ιταλική Κυβέρνησις καταργήσασα εργω 
τιρ 1804 το Βουρβονικύν διάταγμα τοϋ 1828 καί χορηγήσασα 
σχεδόν δια τής βίας εις τού; έξ Ελλάδος προσκληθέντας Ορθο
δόξους ιερείς τύν έν Νεαπόλει Ναύν των Αγίων "Αποστόλων 8ν 
δίεφιλονεικουν δύο οΰνίται ιερείς, άνεγνώριζε το δικαίωμα τή ί 
ελευθέρας λατρείας τών ξένων θρησκειών εις πάντα αλλογενή, 
εω; ου προ τριών περίπου ετών κατήργησε καί διά ρητού νόμου 
υπο τών ιταλικών βουλών ψηφισθέντος το περί ου ανωτέρω δ 
λόγο; βάρβαρον διάταγμα. Αί δύο έκεΐναι οίκογένειαι ήσαν έκ

ΕΡΜΗΣ. 17Η
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ΐτρωτων άρνγισαμ.ίνων τ^ν βύκιτΐί(Αον χαΐ ««ανελθουβών βΐς 
τί;ν ΐϊλ«ρνι λατρείαν των πατρίων δογ[4άτων· άλλ ο αρι6[ί.6ς 
«πάντων των ουνιτών ομογενών αποτελεί πάντοτε μίΛοάν μεω* 
^οψηφίαν άπεναντι των πολυαρίθμων έκείνων έξ Ηπείρου καί ες 
«λΙων χωρών εποίκων τίίς ’ΐτχλία; Ελλήνων ή Ελλτινοαλβκνών 
οϊτινες καΐτήν γλώβταν τήν θρησκείαν τών πατέρων αυτών 
άποβαλόντεί χ«1 ε ίί ’ΐταλβύς καθολικούς άλλοιωθέντες εδρηντα'- 
διβσπαρμένοι εί; τήν Καλαβρίαν και ττ,ν Σικελίαν καί μόλις που 
διακρίνονται δια τοϋ τίτλου ΟΓΪαπίϋ ίιΓβϋί (καταγωγής έλλη- 
νικτίς). Παράδοξός τ ι; διάλεκτος προδιδοϋσα άρχαιοτάτων Αιο- 
λβδωρικών διαλέκτων τύπους άπαντδται εν τισι κώμαις τής Κα
λαβρίας, ή δέχιαρικη τών λαλούντων αύτην ένδυμασία καΐ τα 
έθιμα αύτών τα γαμήλια δμοιάζουσι πρδς τήν ένδυμκσίαν καΐ 
τά έθιμα Πελοποννησιακών τινων εξοχών και ιδίως τής Λακω
νίας- Λόγιος φίλος έπιβκεφθείς τους έν όρειναϊς χώραις τής Ι
ταλίας άπωλολότας ομογενείς αυτούς πλυθησμοίι; πέποιθεν οτι 
ουτοι είχον μεταναστεύσει έκΰ έκ Πελοποννήσου πολλιο πρδ τής 
’Οθωμανική; χατακτήσεως, πιθανώς επί τών Βυζαντινών, διότι 
χαίρουσι μεν άναπολοΰντες ττ,ν εξ Ελλήνων καταγωγήν άλλ 
οΰδέν τεκμήριον έν ταΐς παραδόσεσιν αυτών οωζουοι περί τών 
τή ; μετανΛστβύσεως χρόνων. Ζωηράν τουναντίον διαττιρΟϋβι την 
μνήκην τής προ Ινός χαΐ ήμίσεως αίώνος μετοικεσίας έξ Ηπείρου 
ε{; Σικελίαν οί έπΙ τής νήσου ταύτη; ΕλληνοαλβανοΙ, μνήμην 
παραδιδομένην άπδ γονέων εις τεκνά, χαΐ ουτω περιπκθώς 
τους έν ’Ανατβλτϊ ομοφύλους αυτών άγαπώσιν, ώστε δικαίωί 
δ έκτων μεταναστατών τούτων Ελλήνων δρμώμενος διάσημος 
πολιτικές Κ.Κρίσπης οπεκαλέσθη Ελλην μδλλον ή φιλέλλην. Καλ 
την μέν θρησκείαν τών πατέρων αυτών άπώλεσαν, άλλα, καθ ά 
δ Κωλέττη; άνέμνησέ ποτέ έν τ^ τοΰ ό843 Εθνοσυνελεύεει τών 
’Αθηνών, 0750 δακρύων θαλερών εις τήν άνάμνησιν ταύτην κατα- 
ληφθείβτ), πασαν Ιορτήν τοϋ Πάσχα, καί τοι χαθολικώς τελου- 
μένην, άνάπτοντες περί τάς μίσας νύχτας λαμπάδας άναβαι- 
νουβι μετά θρησκευτικής χατανυξεως χ«1 μετά καρδ'ας συντε-



ιρψμέννι; ε:τΙ ττί; Λορυρί; ορούς τινδ; τη; Σικελίας ψ ά»ο ο 5 ΐν 
δ«ω; ^ύνχντ«(. ελληνιστί τί) «Χρίστος άνέστη» τάς οψει; εχον- 
τες έστρα(Λρ.ένας προς την ’Ανατολήν καί ίδιοι; προς τηνΗπειρον, 
ο9εν 6πδ περιστάσεις σαφέστατα ϋπ’ αυτών χαΐ ζωηρώς έκτιΟε-

ΕΡΜΗϊ, ίΗΐ

μενας ειχον : χιλιάδας πολλά; άπέλθει είς Σικελίαν.

I άκολουθεΐ. )

ΜΥΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΡΑΛ10ΤΡΠΑ, ΚΑΙ ΚΡΩΣ

Μυθιστορία εκ τοΰ ’ΑγγλικοΟ ϋπδ Α. X- Στεφοπουλου. 

(Συνίχεια ιδε άριθ. δ'. σελ, 120).

*“  Πολύ πιθανόν. ^Επίτρεψόν μοι νά ιδω τό δακτυλίδιον- Πρέ
πει να τύ εκρυψεν έπάνοο του" διότι διέταξα νά του κ^ιρεθίί 
παν τύ πολύτιρ,ον την ώραν της συλλτίψεώς του.

Η Λου'-^α Δουβάλ άπέσυρε τό δακτυλίδιον άπό τοΰ ρι.έοου δα
κτύλου της και τό έδωκεν εις τον Φουκε.

—  Τίνος άρα σήματα είναι αυτά; —  κεφαλή ελέφαντος μετά 
τών λεξεων « Ι'ρβπβΖ (.ι&Γ(1θβ . *Ως καΐ αυτά τά βασιλικά τή ί 
Αγγλίας δπλζ έχουσι γαλλικά καί γ&ρμανικά ρητά' ώ ίεΐ ή γλωσ
σά των δεν τοΐς ηρκειΐ Ας ίδω, εχω που εδώ βιβλίαν άγγλικών 
σημειώσεων.

ό  Φουκε ελαβεν άπό τίνος θέσεως υπερμεγέθη τόμον, ου ηρ- 
χισε νά στρέφ-ρ τά φύλλα.

«έδ ώ ειμ εθα ,» έξακολούθηοεν, έν μέσω λεόντων, πανθήρων, 
κυνών, αιγών, πίθηκων, σειρήνων, δαιμόνων, ιχθύων, περιστερών, 
κοράκων, ιεράκων κλ! Που νά έκρύβησαν αί έλέφαντες; ί1, ιδού 
Κεφαλή Ιλέφαντος— «?Γβηοζ ΟαπΙβ*— ένόησα!» καί τοΰ Φουκέ 
τό πρόβωπον μειδιών Ιφωτίβθη.
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—  Είνδ άνθρωπο; βαΟ[ΐοϋ; ιηρώτ-ησεν η Λουίζα.
—  Περιττόν νά τον έπανιοης· νι, τέλος πάντοιν, χαλλίτερον 

να περιρΐ8'·νης ττιν άνάρρωβίν τοι*, ττ;ν δποίαν πιθανόν νά βραΧόν̂ ; 
Δευτέρα έπ’'βχεψις.

—  Τότε δότε μοι τό δαχτο/.ίδιον, ειπεν η Λουίζα.
—  Δεν βαρύνεσηι, τέχνβν μου! ειπεν ό Φουχέ άνοίγων μικρόν 

οιδτιρουν χιβώτιον, ένθα εΟν,χε τό ένΟύμιον του άτθενοϋς και ε- 
λαβεν έτερον. » Ίδου, άκριβη μου κόρη, άδίμας λαμπρός, όό· 
πΟίος. ώς μοι είπον, άνήχεν άλ^.οτε εις την Άγνην Σόρρελ. ΠΛ; 
άοτράπτει! λάβε το.

Η Λουίζα έφόρετε τον άδίμαντα καΐ έξέφρασε την περιέρ
γειαν, ^ν ^σθάνετο οπω; μάθ?] τό όνομα τοΰ Αγγλου, υπέρ ου 
έτρεφε ζωηρόν ενδιαφέρον.

«’Εάν 901 εΐπω τό όνομά του, ειπεν δ Φουχέ, Κμοι ύπόοχεβαι 
νά μη διαφύγη των χειλέων σου;»

—  2οΙ υπόσχομαι, άπ^ίντησεν ή Λουίζα.
—· Λοιπόν, υπίλαβε ψυθυρίζο)ν μυστυριωδώς δ Φουχέ— δνο- 

μάζεται Δουζ τού Σμίθ.
ό  Δεβιέ παρουσιάσθη φέρων κομψήν αυλικοΰ στολήν και η 

Λουίζα άπίλθε προς τά κατά ττ,ν δδόν ΣαΙντ 'Ωνωρε δώματά της·
Λοιπόν, Διβεβιέ, τ ί κέρδη; ήρώτησεν δ Φουχέ.
—  ’Απολύτως τίποτε, κύριε. ’Απώλεσα δλα μου τά χρήματα.
— Τ ά ί δ ι κ ά σ Ο υ ;  τά ί δ ι χ ά μ ο υ  έννοεϊ; βεβαίως.
— Τέλος, εΤνε τό αύτό. Πάντοτε άπετύγχανον.
—  Εινε λυπηρόν.
—  Ναί’ άλλ’ ή χαχη αυτή τύχη εινε αδύνατον νά διαρχέση-
—  Οΰδένα παίκτην είδον μη τρέφοντα την έλπίδα ταυτην 

και μάλιστα μετά σπουδαίας ζημίας, ’Αλλ’ έκτο; σοΰ τίνες άλ
λοι έχασαν ;

ό  Μαρκησιβς Δεκάρ έχασε περίπου 90000 φρ.
—  ΚάλλισταΙ Χαίρομαι πολύ. Τίς άλλος/
— ό Δουξ τοΟ ΚαμβραΙ, 70000.
— Θαυμάσια! Θά τά φέρνι τώρα στενά·



—  'ο  Κ^[ΐϊ;ς Δϊρδίν, 55000.
—  Αςιόλογα. θέλει χωριοθ^ εξ άνάγχ·/;ς τ?,; ’ΐταλί8ο; τοο. 

"^ωρα δε είπε μοι χλ\ τίνες έκέρδητκν;
—  Ο Μπάγκος κυρίως.
—  Θεδς βοηβήοοι τον Μπιίγκον. Βιβιέ διατί δέν άπατας: 

Εινε ό μόνο; τρόπο; τοϋ χερδίζειν.
“  Ν άπατήοω παίζων:
II Μαρία ΣαΙντ Συρ, πολυτελώ; ένδεδυμένν;, κεκαλυμμένη οπό 

άδαμαντων, και κρατούσα άνά χεΧρας Οαυμασίαν άνθοδέσμτιν, 
είσήλθε την στιγμήν ταότην, καΐ διέκοψε την μεταξύ Φουκέ και 
Δεβιβιέ ομιλίαν, ό  τελευταίος άνυπόμόνως ποΟών ν’ άναχωρτ,στ, 
ά(ΛΕ(ϊω; άπηλθεν.

• Βαοιλιοίκ τού Κάλλους!» είπεν ό Φουκέ, τά μειδιάματα 
εκείνα προδίδουσι την νίκην σου.

Ποσον κακός εινε αυτές ό υπουργός! άπ^ντησεν αυτή χασμη- 
βεΐσα. « Αλλά, πόσον επιτήδειος, ευφυής, πληρης πλεονεκτημά
των, γενναίο;, και

—  Ασχημος* υπέλαβεν ό Φουκέ. — Ητο κοινωνικός;
—  Αρκούντως.
—  2οι διεκοίνωσέ τ ι ;
—  ΑΙέχρι τινός.
— Μέχρι τίνος ;

6 τι σύ η σ α  ι δ συγγραφεύς των επιστολών «Δίοκ.»
~~ Είς τ ί βτηριζόμίνος:

Είς το δφο;— τβς ιδέας.
ΰφος εΤν ε, τώ δντι, ως το ιδικόν μου* άλλ’ αί ί-

δέαι, πώς:
Ουδεις, λέγει, πλην σοΰ δυναται νά ηνε τοβοΰτον εύγλωτ

τος προκειμένου περί άληθεία; καΐ τιμιότητος.
ί ΐ !  δμοίως σκέπτεται και 6 Αυτοκράτωρ;

— Μάλιστα.
Είπε τ ι περισσότερον;

Ω ναί ! δτι ομοιάζει; προ; τον Οϋάΐλδ τρόπον τινά — 
ενα Αγγλον. Ποίο; ητο δ Θυάίλδ;
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— Εντελής κλέπτη;, ακριβή [Λου' άλλ’ άνθρωπο; ιχεγαλο- 
φυή;, άνθρωπος έξοχος, ό έξοχώτερος ίσως, 8ν άπεκτηβέ ττοτε 
ή ’Αγγλία—δηλαδή, εάν πιστεύσωμεν εις τ^ν βιογράφον του. 'Ο 
Ούάΐλδ ήτο έκ των σπανίων εκείνων πνευ|Αάτων, άτινα γνωρί- 
ζουβι πώς νά εξοικονορ-ήτωσι το κακόν, το όποιον θεωροϋσι παν- 
τάπασι πολυτΐ[Λδν προς σπατάλην άνθρωπος, ουδένα διακρίνων 
εξ ιδιαιτέρας συριπαθείας, άλλ.ά τά πάντα θυσιάζων προς τό συ|/.- 
φέρον έαυτόΟ’ άνθρωπος, μηδέποτε συγχ&)ρών τον εχθρόν του, 
αλλά πάντοτε προφυλαχτικός, καΐ ένίοτε βραδέως εκδικούμενος 
άνθρωπδς, θεωρών τη,ν καρδίαν ώς την κυρίαν ίδραν τοϋ μίβους, 
καί τήν φυσιογνωμίαν ώς την τής φιλίας. *Ωμ.'λησες περί τής 
γενναιότητος τοϋ ύπουργοΰ' σοι παρέσχεν άπόδειξιν ταύτης;

—  Μάλιστα. ΜδΙ εδωχε την χαρφίδα ταύτην.— ΚαΙ ή Μαρ'α 
άπέσπασε τόν κόσμον έκ του στήθους της καί τον ένεχείρισεν εις 
τόν Φουκέ. — Δέν εΤνε λαμπρά;

—  Πολύ, καί, τ'|ί άληθεία, είνε αυτή αδτη ή καρφί;, ήν ή 
’ίωσγ,φίνα έδωκεν εις την σύζυγόν του προ τεσσά^-ων μηνών.

—  Τω δντι.
—  ΜόΙ δίδεις αυτήν τήν καρφ δα ;
—  Καί βεβαίως—είνε ιδική σου.
—  Τη προσεχεϊ Κυριακή θά τήν βάλλω ειςτήν αυλήν, βα 

τή,ν ίδτι έπί τοϋ στήθους μου, καί θέλει έρυθριάσει έξ οργΐί; *ι*ί 
ε’ιτα ούχριάσει έκ φόβου' τό κειμήλιον τούτο τον θέτει εις την 
εξουσίαν μου. Θά καταστρέψϊΐ τήν άλαζωνείαν τδυ καί σφράγιση) 
τα  σατυρικά του χείλη· Ω, πόσον γλυκύ* Αλλ’ είπε μοι τ ί συνέ
βη εις τό μυστικόν συμβούλιον;

—- Μόνη ή σύνταξις τών έπιστολών τούτων συνεζη^ηθη και 
άπεφασίσΟη, εάν μείν^ άγνωστος έπί ενα Ιτι μήνα δ συγγραφεύς, 
νά χάσφς συ τήν Οέσιν σου. ’Εάν μή ήτο παρούσα η Αΰτοκράτειρα 
’ίωσηφίνα ήθελες τήν χάσει βπό τήν σήμερον.

—- ί% τό αποφάσισαν λοιπόν; Καλώς, θέλω προλάβει την 
λίαν πανούργον μεγαλειότητα του, πληροφορών αύτον ότι δεν 
εχω ανάγκην, ώς κοινό; τις θεράπων, είδοποιήσεώς πρό μηνάς*
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0:λει δέ εννο-ίσει βυναρ.χ. ιδη δτι γνωρίζω τά εν το> συα- 
βο'Λίω ο ψ β ά ντ ί, ί;δτον εΐνε έ::^11Ενδυνον τδ νά στερηθ? τών 
ύττηρεσιών μου. Αλλ’ άκουε, Μαρί*. ’Ε γ ώ  ά ν ε κ ά λ ο ψ *  τ{,ν 
σ υ γ γ ρ α φ έ α  τ ω ν  ε π ι σ τ ο λ ώ ν  τ ο ύ τ ω ν .  Τον γνωρίζω 
— ·ΑΛ\ σ υ Οελει; τον μάθει — καί τον έμπλέξει εις τκ δολώματα 
τοϋ δικτύου σου, καΙ μάθει τίνες οί έν όλλανδίι^, ’Αγγλία, Γερ- 
μανίμ και άλλαχοϋ φίλοι του. Τούτου; ϊτοθώ ν’ άνακαλύψω. Αί>·· 
ριον πρέπει νά έφεύρ^ς πρόφασιν'δπω^ έπισκεφθ^ς ττ,ν άδελφτν 
του. Δύνασαι νά ττ,ν έρωτιήστ,ς έάν είχε θεραπαινίδα ύνύματι 
’ίουλίαν Λουπών 5) έάν εχηται άλνιΟείας δτι προτιθενται νά 
ένοικιάβωσι τ·ίιν οικίαν των διά τον προσεχϊί χειμώνα;

Εδώ είσήλΟεν δ ταγματάρχες Καρτούς άναφωνών, «Φουκέ! 
Φουκέ ! τδ πτηνδν άπεπτη! »

— ’Αληθώς, ταγματάρχα! παρετηρν.σεν δ Φουκέ, ι^ρέμως χα- 
λύπτων την βδελυγμίαν του καΐ υποκρινόμενο; άτκραξίαν τδ 
έγνώριζον ηδη. Ερχεσαι πάντοτε κατόπιν έορτ^ς μέ τάς ειδήσεις 
σου. Γνωρίζεις τί δρόμον ελαβον;

— όχι.
Καλήν νύκτα, λοιπδν, ταγματάρχα. Καλήν νύκτα. Φαί

νεται δτι δεν είσαι αρκούντως πληροφορημένος. ΚαΙ τοιαυτα λέ- 
γων δ Φουκέ δδηγησας μέχρι τής θύρας άπεχαιρέτηβε τδν τα γ 
ματάρχην.

• Βλάξ! »  άνεφώνησεν δ Φουκέ έπχνελθών παρά τ^ Μαρία" 
πρέπει νά τδν παρετηρησαν. 0ταν τυχαίως γίνωνται κάτοχοι 
σπουδαίου τινδς μυστικού, άγνοοδσι πώς νά τδ μεταχειρισθώβι" 
Αλλα δέν πειράζει. Θέλω σφραγίσει δλα τά πράγματα τού νέου 
τούτου κυρίου καΐ ανακαλύψει τδ ταχύτερον πού ευρίσκεται. ©ά 
τδν ουλλάβω καί άν ακόμη δέηση νά τδν κυνηγτόσω μέχρι τ?,ς 
άλλης ακρας τής οικουμένης. Μαρία! 6ά άπέλθγ,ς πρδς δίωξίν του 

θά κίνησης την συμπάθειαν του, καί θέλεις τδν φέρει έδώ—εις 
εμέ -αιχμάλωτον είς τάς άλύσσεις τού έρωτος.

— Είνε έπιχείρησις θερμαίνουσα την ψυχήν μου! Νά έχω είς 
τους ποδχς μου έχεϊνον, ίν  καί αύτδς δ Αύτοκράτο^ρ φοβείται—
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εχεϊνον, ΟΊΤίς υβρ'.ίε καΐ ήνώχλνΐίεν εμ.ε αύττ,ν καΐ δλου; τους 
άξίολογωτέρου; φίλους (ίου!

__5̂ 3(.'· ναί* θέλει γουυπετ·/ιθε'. ενώπιον σου και άποδε ξει δτι
καΐ αϋτδς ε!νε έπίσγις αδύνατος ώ ; 'οί λοιποί άνθρωποι! Αυτός 
ό θρία(Αβος σου, Βίαρία, θέλει ύπεροί τούς μέχρι τοϋδε. Ναί' 
θέλεις τον φέρει εις αύτ'ην έδώ ττ,ν αίθουσαν. Λλλ. ας διαγρά- 
ψωμεν ττ,ν μνιχανορραφίαν. Σύ είσαι η ΚόμΥΐσσα Καλμέ χτ>ρα· 
ό  Δεβιβιέ, δστις θά σέ συνοδεύσω, είνε 0 αδελφός σου κύριος δέ 
Κλαφάν. Είσθε θερμοί των Βουρβώνων φίλοι. Είσθε έν εξορία 
(εάν άπεπτη εις το εξωτερικόν δ φίλος, όπου θά τον άκολουθη- 
σητε αμέσως), βέλω σέ θέσει εις τά ϊχνπ 
τώρα' είσαι άπηυδησμένη.

( ακολουθεί. }

’ΑναπαύΟητι

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α .

Ό  γυναικείος εγκέφαλος.

όλος ό κόσμος έπίστευε μέχρι τοΰδε ότι ό εγκέφαλος του ω
ρ α ί ο υ  φ ύ λ ο υ  έξισοΰτο κατά τάς διανοτ.τικας δυνάμεις προς 
τον τού άνδρικού. Αυστυχώ; είναι πλάνη την οποίαν, διακεκρι
μένος άνθρωπολόγος, δι’ ανατομικών καί μαθηματικών αποδεί
ξεων, έπεχείρησεν εσχάτως νά εξάλειψη. Τό όνομα αυτού ας πα- 
ρέλθη έν σιωπή, διότι δέν είναι άναγκαλον ούτε δίκαιον νά έκτεθη 
έ πτωχός ουτος τ ίς  έπιστημτ,ς ιεροφάντης εις την έκδικησιν τού 
γυναικείου φύλου.

Κατά την έπιστημονικην έκθεσιν τού σοφού τούτου 6 γυναι
κείος εγκέφαλος καί αί διανοητικαί αυτού δυνάμεις εϊσί πολλφ 
υποδεέστεραι των τού άνδρός. Καθ’ δσον δε 0 πολιτιομος αύςα 
νει καί τελειοποιείται κατά τοσούτον η σχετική αύτη διαφορ» 
γίνεται καταφανέστερα. Οί υπέρ τού γυναικείου φύλου ένΟουσια-



βτιτί έν τ·?ί πλάννι εισέτ·. είΐ5ίσ)ΐό(>.ενοι κχΐ ίνεφοπολοΟντες 
τ'ίν χεφ«φέτϊ;σίν τή ; γυναίκας, ώ ; αναπόφευκτου άρρωγοϋ εις 
τίι ερι·ον τή ; κοινωνικτίς ανακαινίσεων πρέπει νά άποβάλωσι πά 
σαν περί τούτου έλπίδα. Λ; άραεσθώσιν οί άεροβατοΰντε; ουτοι 
κύριοι οτι, ή γυνί), τύ πλτίρίς άκανθων τούτο ρόδον τ ίι; άνοίξεω;, 
τίι αιώνιον θέρεα τών ποιητών καί μυΟιστοριογράφων, ό παράδει
σος καί ·ζ κόλασις του ανθρωπίνου βίου, άς άρχεοθώσιν οτι ουγ- 
κατατίθεται να εκπληροΐ κατά τδ μάλλον καί ήττον τάάρμύ- 
?οντ« αύτ-Ιρ οίϊ52'·<·* καθήκοντα καί χρέη. ’£άν ήθελε ηδύνατο νά 
υπεκφύγνι καί ταΟτα.

Κατά τάς νεωτέρας έπιστημονικάς ειδήσεις καί την γνώμην 
τινών ή πρωτογενής της άνθρωπότητος κατάσταοι; εΤναι μάλλον 
επιθυμητή. Ερωτησατε περί τούτου τον σοφδν καθηγητήν Χαϊ- 
κελ, τδν ευτυχή τούτον νεωτεριστήν, εις τδν όποιον άπλοΰν λε· 
ξικολογικδν μορίδιον αρκεί διά νά γονιμοποίησή την μάλλον αμ
φίβολον ιδέαν, τδν Χζίκελ τον άνακαλύψαντα τά π ι θ η κ ο 
ε ι δ ή ,  π ρ ο μ α σ τ ο φ ό ρ α  καί π ρ ο τ α μ ν ι ο φ ό ρ α  οντα 
καί απασαν την σειράν τών σεβασμ'ων τούτων προγύνοίν τού άν ■ 
θρώπου μέχρι τών π ρ ω τ ί σ τ ω ν  (πρωτογενών:) τον Χαΐκελ 
τέλος, δστις άπεφάνθη δτι κατά τούς πρώτους εκείνους τής δη
μιουργίας χρόνους δ άνθρωπος δ ν̂ εΐχεν ανάγκην άρρωγοΟ, δεν 
ε ϊ χ ε ν  α ν ά γ κ η ν  τ ή ς  γ υ ν α ι κ ό ς .  Ευδαίμων κατάστασι; 
δια την οποίαν και αυτοί, οί ευτυχή οικιακόν βίον σήμερον διά
γοντες. δύνανται νά φθονήσωσι τού; προαδαμιαίους ήμών προ
πάτορας.

Αλλα εαν τις παρελθη τούς χρόνους τών ασαφών καί ά νό ' 
νων τούτων θεωριών, συγχα'ρων το πολύ εκείνους οϊτινες δεν ά
παξ·,ούσι νά νομίζωσιν δτι έξήχθησζν έκ τής π/,ευράς τεύ ’Αδάμ, 
φθάνει εις εποχήν καθ ί ν  ή ήώς τού ανθρωπίνου βίου ανατέλλει* 
διακρίνει δε έν τή άμυδρ^ αυτή; λάμψει την γυναίκα έργαζο- 
μένην και καταγινομένην εις τά βαναυσότερα έργα τών προϊστο
ρικών οικιακών αναγκών άναφέρεται οτι πολλά εργαλεία λίθινα 
καί οστέινα φέρουσι τά  ίχνη τή ; λεπτοφυούς αυτής χειρός, καί
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δτι αί/τ·η£**λλ;έργειΐην γ ίν . ό  άνίιρ, κυνηγό; καΐ φίλερίς, δεν 
διέφερε σχεδόν αΐιτής κατά τά ; διανοητικάς δυν«ρ:ει;. Τά άν- 
δρικά κρανία τά άνευρεθέντα έν τινι σττηλαίΜ τ ίς  Λοζίρτ,ς (Γαλ' 
λία;) είβΐ χωρητικότητο; 16·)6 έκατοστοΐί.έτρων κυβικών, τάδε  
των γυναικών 1507, διαφέρουσι δηλ. κατά 100. Τ» σνγ/,ρονα 
πβριβινά κρανία των μέν άνδρών κατά ριέσον δρον είσΙ χωρητι- 
κότητο; 1558 κυβικών εκατοστοαίτρων τά δέ τών γυναικών 
1337 , ήτοι διαφέρου<η κατά 221 έκατοοτόμετρα.

Εκ τών παρατηρήσεων τοΰτιυν έξάγεται οτι η γυναικεία δια
νοητική πτώσις δεν επιδέχεται αμφιβολίαν ή διαφδρχ μεταξύ 
τών δ'ίο φύλων προχωρεί αύξάνουσα άπδ τά ; κατωτέρας κατά 
τον πολιτισμόν καΐ την άνάπτυξιν φυλά; προς τά ; άνωτε'ρα;· λ . χ. 
εις τούς πβρίας τών ’ίνδιών ή διαφορά μεταξύ τών γυναικείων 
καΐ ανδρικών κρανίων είναι 19 κυβικά έκατ. εις τού; τη; Πολυ
νησία; ΙΙΟ’ εί; τού; άρχαίου; Αιγυπτίου; 137; εί; τού; Μερο- 
βιγχιανού; 165 κα ΐε ίςτού ; σημερινούς Παρισινού; 222.

’Επι τοΰ προχειμένου θέματος καΐ προς άποφυγην εύλόγων 
άντιπαρατηρ^,ίεων έλήφθη ύπ’ δψιν καΐ ή διαφορά τοΰ άναοτη- 
ματο; τών δύο φύλων· μικρόν άνάστημα έμπεριέχει άναγκαίως 
και έλινωτέρα; κρανιολογικά; ίδιύτητα;· τά  δέ άποτεΑίτματα εκ 
τ ί ;  έρεύνης του κατά μέσον δρον βάρους των Ιγκεφαλων ίσων ά- 
νκβτημάτων άπίδειξαν δτι υπάρχει διαφορά κατά 172 εκατοστ. 
υπέρ του ίνδριχοΰ έγκεφαλου.

Είναι άληΟές δτι γυναίκες πνευματώδεις άνεφάνησαν πολλάκις 
καΐ άναφαίνόνται. ’Εάν δέ είχον την άπαιτουμένην ευκαιρίαν προ; 
τύ γράφειν πάβαι ίσως θά έπέδιδον εί; την επιστολογραφίαν. 
Υπήρξαν γυναίκες συγγραφείς χαΐ μία έξ αυτών συγχαταριθμε'ί· 
ται μεταξύ τών πβλυμαθεστέρων άνθρωπολογιστών. ΠολλαΙ δε 
δ«κρίθη*αν και διαχρίνονται είς τβς έ^ετάσεις, άς υφίστανται έν 
τη Ιατρική έπιστ·ημτι. ’Αλλ’ ίσοι; ί  νοερά αυτή τοΰ γυναικείου 
φύλου Ικλαμψις είναι το κύκνειον αύτου άσμα.

ή  κοινή πρόοδο; έπροξένησεν εις τδν γυναικεΐον εγκέφαλον α
πώλειαν έκατδν τουλάχιστον γραμμαρίων άπδ τή ; εποχή;
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ίτ ,; 04 έκβέσί αύτ4, ,!; 4ρ.Ε,„
βΐν Βολλ^ΕτΙκτιάίοοττ ί,τ! ί.„„,ε!λλο»,« ,4 ; ά.χοΜ,τ; «ύτί; ; 
2%.ερον ί ϊ ί  « ί  γυνιίχε ; παρουσιίζοτ,ι ί^ ίεέττερον τΟπον 
τ ί ;  »νβρω-:.7;ς ίν .π τΟ ξ ί» ;, 8ι0τι «ατά ,4 ,  8 ;ά „ ,„  ίρ „ ζ „ „ „  
ττρό; τά ,α , ί ία  ««1 τούς 4γρ!ο„ς (,4 ΐ ι „ ,  τ,ρ, ̂  ,εανίο«ο«
ττεαολ,τι.,ίέ,ον. Δίν ίύ ,α τ τ ! τ .; ,4  άρ ,,β ί δτ< ό,άρχοο,ι «,1 
γο.«1«ε; 5,α«ε«ρΐ|εέ,ο:, «α! ά,ο,τερα; τ ι,ο ; 5 ·α ,ο ,τ ;« ί; άξια;· 
άλλ’ είτΙν έξαιρΙ,ε,ς, 5πω; ■( γίν .ίο ,ς τέρατος οίοοίίαοτε ώ ; φέρ’ 
είπείν γορ(λλοι> με δύω κεφχλάς·

Εν τούτοι; φυσίκαί τινες ίδιότγ)τε; τής γυναικδ; οκαταμάχτι- 
τοι εστωσαν κ«1 εξ ίνστ ίχ τον, μετριάζουσι τήν πίκρ αν των άνω- 
Τίρω εκτεΟέντων βπκττημονικών συμπερασμάτων. Ας πιστεύοϊ! 
& όοτ,ς βέλ, ότ, 4 οεέ.ψςς α ίτ ,  ίέν  γίνεται Μ  άαάίν γοναι- 
καρέβκειαν, Είναι δμως λυπηρόν δπω; δήποτε νά άναγκάζητα· 
τ ι; V* βεβαωϊ οτι, τό θελκτικόν όίν, το3 οποίου έπι τέλους εϊμεθα 
δούλοι, είναι πολύ υποδεέστερον ήμών καΐ δτι προϊόντος τού 
χρονου και τοΰ πολιτισμού Οά καταντήσϊ], κατά τήν γνώμην τού 
κρανιολόγου τούτου, νά μήν κ ο υ κ'ο ϋ τ  σ ι μ υ α λ ό  ν. 
______________  (Εκ των Νέων ’ίδεών.)

Ο  έρως τής πατρίδος.
Ουράνιος 2ρως χυθείς έκ των κόλπων 

τού Κ,τίσαντος τούτο πανσόφως τό πάν 
στην φύσιν των όντων την Ιδραν του εχει, 
έν θείΐρ δεσμφ τά κρατεί, τά συνέχει, 
εκχέει ζωήν εί; αυτά ίεράν.

Πνοή του εΐν «υτ η γλυκεία αρμονία, 
τα έργ αυτά ητις τής θείας χειρός, 
με έξαλλον χαριν άιρθάρτως καλλύνει, 
καί θάλασσαν, γήν, ούρανον έκφαιδρύνει’
{Ιατριδος δ ό Ερως αυτού ενν’ λαμτρρύς.
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’Ερά(ί[Αΐος φθόγγο;· ώ1 ούτος εκολέγει 
καρδίας γενναία; ίρώων άνδρών.
ΚινεΧ εί; ένδόξοο; αυτού; ένεργείας, 
ίιψοϊ εις ιδέα; [χεγίοτης αξία;, 
έντύς ουρανίων τού; άγει χορών.

Ο ίίρω; θεσπέοι’ δ πρύ; τίιν παη>ίδα, 
τ^ν θείαν έλλάδ* σοϋ έδραν κλειννιν 
εξέλεξες δντω; έκ πάντων των τόπων, 
καρδίαι πολλών βέ λατρεύουν άνθρώπων, 
τιρ.7ΐν πανταχοΰ οοι προοφερουν κοιννιν*

Αλλά βωριον άγιον, άκτινοβόλον. 
έξ ου ζωτ,φόρον έκπ^ριπεται πϋο, 
την εύφλίκτον έτχε; καρδίαν Ελλήνων 
καί μάλιττα των θαυ[Λαοίων ΐκείνων 
άρχαίων, ου; άδυτο; δόξη; άοτηρ

Ελάμ-πρυνεν* εϊΟε κ ι’ Ελλήνων των νέων,
Οερ|Λ0; νά αοί ΐίν  ή καρδια βωμός, 
εις πράξεις αυτούς νά έγείργ; γενναίας, 
εις σκέψεις υπέρ τή ; πατρίδα; ωραία; 
νά παύση δακρύων της πά; σταλαγμός·

ΣΑΠΦΩ ΛΕ0ΝΤ1Α2.

Περίληψιςέκθέσεως άναγνωοθείοης κατά τά; αρχαιρεσίας 
το5 Έλλ. Συλλόγου «Έρ|·η;», γενομέναί τϊ; 4  Μιρτιου 
1879, ύπό τοϋ Προέδρου αύτοΐϋ κ. Α. X. Σιεφοπουλου, κερί 
ιών κότά πρόεδρε!»· του έργασιώ· τοϋ Συλλόγου,

Κατά τόν κ. πρόεδρο·, διάοττρια ί ;  |»τ·ώ» ίνεγραφοτ»· 
εΕ' τΙ Μητρώο· τοϋ Συλλόγου 57 [Λολη, ώ· 39 τακτικα, 15 α·- 
τεπ.οτέΧλο.τα καΐ 2 έπ!τ.|»α. Εκ τούτο», παρτ,τίβηο·· [*"» 3 
ά·τεπιοτέλλο·τα, δθΕγράγη««· 5έ, έ>0'·« κκβυοτερήοΕω; τω. ο»»- 
δρομώ» αϊτών, 6 τακτικά καί 1 άντοπιοτέλλο·. Εα· εΐ! 
ταϋτα προοτεβώοι καΐ τά κατά Α'. οολλογικί» 8™; ίγγραψοντ» 
50 μέλη, ώ· Α3 τακτικά, 6 άντεπιοτέλλοντα κα! 1 επίτιμο·, ο 
αριθμός τώ» μελών τοϋ Συλλόγου όνίρχεται _ε!ς 97, ώ» 71) τα
κτικά, 18 άντεπιοτέλοντα καί 3 επίτιμα, ο! κκ. Α. Παραοχος



Ιςοχος «οιηττ; ττί; νεωτέοα; 1·:λλά5ος, Ο. 'ΐάλεμο;, τ:ρίεδ:ο; τού 
Ελληνίχού Φαολογ’.κοΰ Συλλόγου χαΐ Χ. Χατζϊΐχρ·«στου, Σχο- 
λάρχης -η; εν Πέρα Σχολνί; τγ;; Παναγ α;.

ό αριθμό; τών του Συλλόγου ουνείριάοεων άζό τή; 4 Σεπ
τεμβρίου Ί878 μέχκ τη; 4 Μαρτίου 18"9 άνήλβεν εις 21, ων 
2ϋ ταχτικαι χαι 1 έχτακτος. Κατά τά; συνεδριάοεις ταύτας έ- 
γένοντο 8 άναγνώσλατα καί διαλέξεις.

Εκτο; δέ πολλώ' άλλων σπουδαίων αποφάσεων 6  Σύ>λογο; 
προέβη ει; τον διορισμόν αντιπροσώπων αυτού εν Αόήναις μεν τοΰ 
κ. Ε. Κυριαχίδου, εν Μασσαλία δε τού χ. Ε. Δούλα. Εις τον α'. 
των χυρίων τούτων : χ, πρόεδρος έχφράϊει τάς ευχαριστίας βυτοΰ 
χαι τοΰ Συλλόγου, οιά τόν άχάματον ζήλον, μεθ’ οίί τά καθή
κοντα τοΰ αντιπροσώπου έξετέλεσε. 0 Σύλ).ογος προέβη επίσης 
εις την άναχηρυ'ιν, ώς έπιτίμου προέδρου αυτού, τού φιλογενε- 
νεστάτου καί άχαμοτου ευεργέτου τού έθνους Κυρίου Κω νς-αν
τ ί  νου τοΰ Ζ α π τ α, έπιθυμών διά τής πράξεως ταύτης νά 
έκφραση, τά αγνά ττς ευγνωμοσύνης αυτού αισθήματα προς άν- 
δρα πολυειδώς χαΐ πολυτρόπως ευεργετήσαντα και ευεργετούντα 
τό έθνος ήμων χαί τροπάντων την σπουδάζουσαν ΐίλλ. νεολαίαν.

Εχχτακτοι έπιτροται έξελέγησαν υπό τού Συλλόγ. τέσσαρες.
Αον Επιτροπή θεετριχή; παραοτάσεως. ΐ ί  επιτροπή αυτή δι- 

ωργάνωσε κατά τόν παρελθόντα όκτώβριον θεατρικήν παράς-ασιν 
έπιτυχούσαν πληρέστατα, τά 2ΐ,ο τού καθαρού προϊόντος τής 
όποιας διετέθη ύπέρ τής έ« ΦερίκΙοϊ δημοτικής Σχολής.

Βον Επιτροπή Λα;?||ου, II επιτροπή «ύτη σκοπούσα την έκδο- 
σιν λαχείου πρός οφελο; τού Συλλόγου, έξέδωκεν ήδη τά αναγ
καία γραμματια· ΠιλλαΙ ελπίδες υπάρχουσι περί της επιτυχίας 
τοΰ λαχε'ου τούτου.

Γον Μουσική επιτροπή. Σκοπός τή; επιτροπής ταύτης έστιυ ή 
ακριβής καΐ μετ έπιστασίας μελέτη τή; από των αρχαιότατων 
χρόνων πορείας τής μουσική; καί ή δι’ έκΟέσεως άναγνωσθησο- 
μένης έν συνεδρ̂ ιάσει τού Συλλόγου και καταχωρηθησομένης εΐς 
τό περιοδικόν αυτού ΰπόδειξις των μέσων, δι’ ών είναι δυνατή ή 
άναζωπυρησις καί διάδοσις τού πρός τήν σπουδήν τής μουσι- 
>ίής ζήλου των Ελλήνων. Οσα των μέσων τούτων κρίν  ̂κατάλ
ληλα καί δυνατά ό Σύλλογο; θέλει προσπαθήσει νά τά Οέσ̂  εΐς 
ενέργειαν.
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Λβν ΕςεΥεγχτοςγ; έπιτροπη, προς έξέλεγζι,ν τ ί ;  οΐίονο^/.ικϊίς 
ίιαχεφίοεω; ποϋ Συλλόγου. Εκτος των τεστάρων τούτων έπιτρο· 
πών, άπονάσει του Συλλόγου, ό Τα^/.ίας, 6 είδ'.χό; Ταρ,ίϊς καΐ 0 
Βιβλιοφύλαξ άποτελ'σωοι διαρκή έπιτροπην φροντ ζουοαν περί 
■τΤίς οίκονοαικής διαχειρίοεως του Συλλόγου, έκτός τ ί ;  τοΰ πε
ριοδικού άνατεδείστις εις τϊΐν Φιλεκπαιδευτικτ,ν επιτροπήν.

Μολονότι κατα τό από 4 Σεπτεαβρ παρελδόντΟς Ιτους έζά- 
[ΛΠνον διάστηιιχ μόλις 50  βιβλ α έδωρήθησαν εί; την βι€λιοθή- 
κτ,ν τοΟ Συλλόγου, έν τουτοις τό άναγνωστήριον αυτοϋ έπλουτι- 
σθη δν’ ικανών περιοδικών και έφημερίδων.

Προ; του; διευΟυντας καΐ Ικδότας των εφημερίδων καΐ περιο
δικών τούτων δ κ. πρόεδρος εκφράζει την άπειρον ευγνωμοούνην 
τοΰ Συλλόγου διά την προ&υμίαν, μεθ’ ή ; Ισπευσαν άνταλλχ- 
ζοντε; τά φύλλα αυτών με τό περιοδικόν αύτοΰ, και εκφράζει την 
έλπίδα δτι εις τό μέλλον θέλουίΐν εξακολουθεί δεικνύοντε; τά 
αυτά προ; τόν Ερμην άγαθά κκΐ εύγενή αισδήματα.

Αί είσπράξει; τοΰ Ταμείου εί; έφ μ ίνα ; άνηλθον έν δλω ει; 
Γρ. 11 ,Ί15  εις χαρτονόμισμα, τά δε έξοδα αύτοΰ εί; 4 ί ,5 7 3  
γρ. ω ; έξτίς·

Εί; καθημερινήν χρήτιν τοΰ Συλλόγου γρ. 2081 
» τυπογραφικά περιοδικού 5 μηνών 0 2 1 ί .5 0  
» χοΫιΟιν βιβλιοθήκη; κα'ι αναγνωστηρίου 178 
» την έν Φερίκίοΐ δημοτικήν Σχολήν 2500

Τό δλον Γρ 4 15 73 .δΟ

Εκ τούτου φαίνεται δτι ύπίρχει Ιλλειμμα έκ γρ. 458 .50 , 
δπερ δμως εινε ιδανικόν καθ’ οτι τό 5ον φυλ?.άδιον τοΰ περιοδι- 
,*ο0 δεν διενεμήθη ετι και κατά συνέπειαν δέν είσεπράχθησαν α( 
συνδρομαι αύτοΰ.
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ΕΡΜΗΣ

Σύγγραρ.[λα Περιοδικόν

Ε Κ Δ Ι Δ Ο Μ Ε Ν Ο Ν  Κ Α Τ Α  Μ Η Ν Α

Εν Κωνβταντινουπ^λίΐ, ’Απρίλίος 1879.

Η ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤ1ΝΟΥΠΟΛΕΓ
Μ. τοΰ Γένοϋ; Σχολή.

(Συνέχεια και τέλος.)

Τότε ό εις τόν Πατριαρχικόν θρόνον αρθεί; Γρν.γόριος ό ΣΤ̂  ό 
έχ Σερρών {Λεταπεαψά[Λενος κατά τό 1836 τον Σαριονηλ, μτΐ' 
τροπολίτην -ίδυ Μβοημβρίας, ίτρό ενός έτους μετατεθέντα εν 
α υ τ ί , έγχατέοτνιοεν αυθις Σχολάρχνιν τής Μ. τοδ Γ. Σχολής, 
μ,ετατεθείβη; πάλιν εις τήν Ξτρχν Κρήνην βυν^ρομ^ χα'ι βπβυδ^ 
τοΟ περιφανούς εκείνου άνδρός ’Αριστάρχου του Μεγ. Λογοθέτου, 
μενουβτις άμα καί τής ένΦαναρίο) προχαταρχτιχής. αροβελήφθνι 
δέ καθυγηττις των Γραμματικών «αρά τοΟ Σαμουήλ, Κωνσταν
τίνος δ Εΰθυβουλτις, άκροχτή; μεν αΰτοΰ πρότερον, ιίτα  δε του 
Ν. Αογάδου έχ τών δοχιμωτέρων, έπιμελής και φιλόπονος, εν
τριβής περί τήν Ελληνικήν χαΐ τήν Ιγκύκλιον μάθηοιν. Επειδή 
δ’ ουτος κατα τήν έαυτοΰ έπιθυμίαν δαπάνη τής Μ. ’Εκχληβίας 
απεδήμηβεν εις Εύρώπην (1839) προς σπουδήν όψηλοτέρων μ«·
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θϊϊμάτων, έπ άγαθ^ και ώφελεία τοϋ έθνους, τ, Μ. Κκκ>τ;σία 
προτροπή καΐ συοτάοεί του «ειαν^οτου ΣαΐΑουηΥ, [Αετεκαλέβατο 
τδν έκ τής Αίνου επί ριαθ’ήοει. διακρινόμενον Ιωάννην τ^ν Φιλα- 
λιζθην,τίίν καΐ νϋν ειοετι, καί τοι ύπέργτιρον, εΰχ^εως έν 
διδάβκοντα ριαθτιττιν μέν τοϋ Ν. Λογάδου καΐ Σαμ,ουτ,λ, έπειτα 
δέ φοιτ^ίταντα και εΐ; τί> τ ΐ ;  ίλΧάδος Πανεπιστημιον, εγκρατή 
τής Φιλολογίας, Λατινική; τε κα'ι Γαλλικής, καί ΛΙαθτίριατικών 
και Φιλοσοφίας ουχΙ αμοιρΟν. Οΰτος άφιχίριενος ένταΰθα προθύ- 
μως άνεδεζατο την των Γραμματικών διδασκαλίαν» τής Γεω
γραφίας κα'ι των στοιχειωδών Μαθηματικών, άνακουφίσας ούτως 
οπδ τοϋ πολλοϋ βάρους των μαθημάτων τδν ήδη γηραιδν αυτοϋ 
διδάσκαλον Σαμουήλ, διδάσκοντα τότε την Φιλοσοφίαν, Ρητο
ρικήν κα'ι θεολογίαν, προσληφθ^ντος καΐ έτ/ρου διδασκάλου των 
ελασσονών τάζεοιν· Τότε έν τή Σχολ^ εισήχθη ή ίστορ'α, τά 
Λατινικά,(ών διδάσκαλος ήν ό γηραιδς και πολυίστωρ Σκαρλάτος 
ό Βίλκιος), ή Γαλλική καΐ ή Φυσική (όπί> τοϋ Κ. Μ. Κοντογούρη 
διδασκόμεναιΐ, και δ τών Μαθηματικών κύκλος κατέστη ευρύ
τερος· ότε δέ καΙ ο Κ. Εΰθυβούλης, έπιδημήσας έζ Ευρώπης^ 
τήν τών ύψηλωτέρων Μαθηματικών διδασκαλίαν καΙ μετά ταϋτα 
τής Φιλοσοφίας άνέλαοε, λαμπρδν τδ μέλλον υπέφαινε τή Σχολή, 
άρζαμένη έπΙ τά μεί^ω χωρεΐν καΐ προάγεσθαι. ’Ανατεθείσης δέ 
καΐ τή ; Ρητορική; τφ  Κ. 1 . Φιλαλήθνι, 6 Σαμουήλ διετέλει σχο- 
λαρχών καΐ τήν Θεολογίαν διδάσκων, άχρις ου (κατά τδ 1847), 
παραιτηθείς διά γήρας τής Σχολαρχίας, διεβίου άπδ τών μαθη
μάτων σχολάζων, και μέχρι τοϋ 18δδ ζήσας εύκλεώς, άπηλ- 
λάγη τοϋ βίου. ’Απδ τής σχολαρχίας τοϋ Σαμουήλ τά τής Σχο
λή; μετεβλήθησαν, και τά μαθήματα αυτή; διενεμήθηβαν εις 
πλείονας διδασκάλους, ούτως ώστε έκαστος διδάσκαλος έν ή 
δύο τδ πολύ μόνον μαθήματα νά διδάσκιρ. Σχολάρχαι δε και 
έπόπται αυτής καθίσταντο ’Αρχιερεΐς περί τήν τάξιν κοι ευκο- 
σμίαν καΐ τήν άλλην διοίκησιν τής Σχολής ασχολούμενοι, άπηλ- 
λαγμένοι δέ πάσης διδασκαλίας, μέχρι; οΰ ή Σχολή περί τά τέλη 
τοϋ 1849 μετετέθη αυθις εις Φανάριον, ένθα και σήμερον δια-
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μέν$ι, διαιρεΟεϊβχ εις δύο ιδιαίτερα τμΆμ,ατα, τ^ Σχολειον και τ?» 
Γυμ.νάσιον, ών το μεν «ρώτον έπΙ εικοσαετίαν διεοθυνόμενον ύπδ 
τοΰ γηοαιοϋ καΐ εύκλεοό; καθγιρτοΟ τ ι ;  Σ;^ολ7ΐ;, Γεωργίου τοϋ 
Γαφιντ., τοΟ εσχάτως εις Κύριον άποδομτ^σανσος, έξακολουθεΐ 
και νυν παρασκευάζον εν το ΐ; Προκαταρκτικοί; μαθτίμασι τού; 
δια τδ Γυανάσιον μαθϊϊτάς· τδ δε όστιμέραι Ικτοτε υζδ διαφό
ρους σοφούς οχυλάρχας ιτροαγόμενον κβΐ ηδη έκ 300 ττερίτίου 
μαθ·/ιτών συγκείμενον, έν ^  διδάσκονται υ—’ όκτο) ·κα6τ,γιοτων 
τά Θργισκευτι-κα, τά Κλλ»ινικϊ, τά Λατινικά, ί  Φιλοσοφία, η 
ϊ>γ)τορικ·η, ή Γενική ίστορ'α, αί Φυσικαι και Φυσιολογικά! έπι- 
στημαι, τά ΜαΟτιματικά, τά Γαλλικά και τά όθωμανικά, καττιρ- 
τίσθϊΐ καΐ μετεμορφώθη ε!ς αληθές Ευρωπαίκδν Γυμνάσιου.

Ουτω λοιπδν ή μεγάλη αύτη και ιτρεσβυγενης τοΰ Γένους 
Σχολή μετά τοσούτων έτ,ών «  αρέλευσίν έν ώραις χειμερίαΐς και 
καιροϊς χαλεποί;, περιεσώθη μέχρι; ημών, διαφυλάξασα άπδ 
μυρίων κίνδυνων ακραιφνή καΐ ολιόβητον τδ προσφιλές ήμων 
κειμήλιου, τήν πατρωαν ήμων περιουσίαν, την ελληνικήν γλώσ
σαν. Χάρις άίδιος τούτου όφείλεται καΐ ευγνωμοσύνη τή τε μη* 
τρι ημών Εκκλησίφ, ήτις ουδέποτε έπαύσατο πολυειδώς τάς 
Μούσας θεραπεύουσα και υπέρ τή ; των έαυτή; τέκνων σωτηρία; 
καΐ ευδαιμονία; μεριμνώσα, εί; τού; μακαρίου; εκείνου; ιερό* 
φάντα; και θεράποντα; τών Μουσών, οΐτινες ούτε χρημάτων 
φΐιδόμενοι, ούτε κόπων, μετά άοκνοτάτης δέ προθυμία; άγω- 
νιζόμενοι καΐ μοχθοϋντες, συνετέλεβαν ου σμικρδν εΐ; τήν συντη.- 
ρησιν ταύτης.

Αν δ Ελληνισμό; ευγνωμοσύνην καΐ χάριτας δικαίως άνομο- 
λογεί πρδ; τάς σχο/.ά; εκείνα;, αϊτινε; παραλαβοΰσαι έν τώ 
χόλπω αυτών τά αμαθή εκείνα μειράκια, έδίδαξαν και κατέ
στησαν αυτά σωτήρας τής πατρίδος των, πολύ μάλλον οφείλει 
ευγνωμοσύνην και σεβασμόν εις τήν γεραράν ταύττν Σχολήν^ 
ήτις ώς φιλόστοργος μήτηρ παραλαβοΰσα και νΰν είσετι παρα- 
λαμβάνουσα τούς δυστυχεί; απόρους τή ; Ανατολής νίους, κα
θιστά αυτού; άνδρα; ίκανώς μεμορφωμένους καί δυναμένους συν-
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τελέίαι τα (Λέγιβτα ι ΐς  τίι» προαγωγήν τβυ βθνου; αίιτων. Α’» τ] 
2χολί] αδτη Ια το ί Βυζαντίου έξίλιττεν, δ §υβτυ;(·ί)ί τ ίς  Αν«το· 
>51; κάτοιχο; τά βτοιχείώίη μδνον μαθι^αατα δι^ασιιδ ι̂,ίνος κκΐ 
6έλων 5^ν θ ϊ  ·ίδύνατο νά «ροβ^ περαιτέρω. ΝΟν 8μω;, χάρις 
τω πβριφανίϊ τούτφ των Μουοών τεριένει, ίν αύτ^ τ^ χοιτίδι 
αΟτοΰ παραμένων τάς έν τω  βίω άναγχαία; γ ν ώ « ι; άποκτα, 
«πα>λαοβόμενο; οδτω τ51; άνάγκπς» τ ις  εις ττ̂ ν άλλβΙαπτίν με- 
ταβάοεως πρδς οπό»ττισιν τούτων.

Οΰτω από τ ί ;  βυστάοεως αύτΫι; τ) πο>υτ>τίμων αύτη 2χολίι 
διατρέξαβα τδ ίαυτής βτάίιον μετά μεγίστης ακρίβειας καί γο- 
νιμότητος, εκάστοτε «αρασχοδσα και νϋν ετι παρέχουσκ τούς 
πλείστους τΛν έν ΐμΤν λογιών, ύφίσταται καΐ νΟν τή ιριλοτίμω 
των έμογενων συμπράξει καΐ τής υπέρ τ ις  συντηρ-ήσεως κα'ι 
άναπτύζεως αυτής μεριμνώσης άδελβόττιτος Ξτιροκρτ,νης· Κακ^ 
τύχη ίσχάτως, δτε δ τρομερός του πολέμου κλύ^ων ού σμικρύν 
την ’Ανααολήν έκλυίωνίσατο, καΐ ή Σχολή, ώς ττάντα τά δημύ- 
βια καβιδρύμάτα, είς δεινήν περιέστη άμηχανίαν, ατε άπο· 
κλεισΟέντων τ©ν έν Μολδοβλαχία εισοδημάτων αυτής. Αλλ έπΙ 
βμικρύν ή χαλεπή ουτη κατάστασις διετηρή^η’ καθότι, άμα 
τοΰ δλεβρίου Αρεως τήν δργήν καταπαύσαντος, ή τοΟ λογίου 
έρμου άνάμνησις ίσχυρωτέρα τοΐς πνεύμασιν έπήλθε, χαΐ τδ 
μέλλον δπέρποτε λαμπρότερον δποφώσκει τή Σχολρ, βρξαμένη 
όσημέραι βελτιοΰσθαι χαΐ προάγεσθαι. Εμρυτ ον κα'ι αποκλειστικόν 
δώρημα δωρεάς μεγίστης τφ  έθνει ί,μών τυγχάνει τύ τής άγάττης 
της πατρίδος Ιν γένει αίσθημα καΐ ίιπέρ άναπτύζεως καΐ συντη- 
ρήσεως τδν δμογενΐ5ν ημών διηνεκής μέριμνα· Διηλθομεν £κά* 
στοτε κρίσιμους στιγμάς, διήλθομει άπαισίους χρό·«νς, ^ ε ί -  
λησεν ήμας δ χείμαρρος τής άμαθείας, ήπειληθημεν είς τά βάθη 
τής λήθη; νά κρυβώμεν, εχάλυψεν ημάς ^Ρ'̂ ^ωδες σκότος, κα- 
τήλθομεν σχεδόν εις τό βάραθρον τοΟ έξαφανισμοϋ, πλήν πάν
τοτε έτηρήσαμεν άκμαΤον τό θείον τοΟτο αίσθημα έν τή καρδία 
ημών, οι κίνδυνοι καΐ αί ταλαιπωρίαι ούχ ίσχυσαν νά έξαλείψω- 
σιν αδτό, πάντοτε διεφυλάζαμεν άνημμένον τό ζώτπίρον του



ίτολιτισμοΰ, ζωογόνον αίμα ?;-(.εινεν έν ταΐς φ^εψιν ημών, χαΐ η 
τελευταία δεν Ιχύθη . . . .  ’Α,νέζησε λοιττήν ή πεφιλημίνη 
•ίμών πατρί; ΕλΧβς μέ την γλώσσαν τη«, -̂ ν ^δυνήθη να διατή
ρησή" άνέζησε, ζη κ«ί ζ·ίσεται, καΐ ουδέποτε μελκνείμων π τέ- 
ρυξ τοΰ θανάτου θέλει έγγίσει « ύ τ ΐν  Ι
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Οι Γάρ.οι τώ ν  Φ υτών.

(Συνέχεια δρα Φυλ. α'.)

όταν άναπτυχθέντες ο ιτε στημΟνε; χαΐ δ ύπερος αποκατα- 
οταθώσιν εις ί ν  χατάστασιν περιεγράψαμεν αυτούς, τδτε τά 
δνθη διέρχονται τού; μήνα; τοϋ μέλιτος* οίονεί νυμφίοι περι
βάλλονται την ποκίλην εκείνην τών χρωμάτων περιβολην τ,δυ- 
πνόοι; συνάμα άλειφδμενοι μύροι; καΐ την μεγαλειτέραν επεν
δύονται χάριν καΐ ζωηρότητα, ή  φύσι; άπασα ώσεί οΤκο; γ α 
μήλιο; μειδ'-δ πανταχόθεν χαΐ ήδύλαλο; άηδών ευχαρις τονίζει 
τδν έπιθαλάμιον,ένώ οί δύο έραβταί (στήμονε; χαΐ ύπερο;) δρ- 
γώντε; άνταλλάσσουσι τύ μυστηριώδες φίλημα· "ί’πδ τά ; θωπευ
τικά; τβύ έαρινού ήλίου άκτϊνας καΐ την δροσεράν τ ις  πρωία; 
αύραν οί στήμονες διαρρηγνύονται καί Ικχέοντες έναποθέτουσι 
την εαυτών γύριν ΙπΙ τοΟ στίγματος. Οί κόκκοι τής γύρεως 
άντλοΰντε; την προσήκουσαν υγρότητα από τε τής έπΐ τού 
στίγματος δπαρχόύση; κολλώδους ουσίας και τοΰ περιβάλλοντος 
σχημκτίζουσΐ το δπερ εϊδομεν Ιντερον, το οποίον διά τοΰ στίγ
ματος και του στύλου ολοκλήρου κατέρχεται εί; την κοιλό
τητα τ ί ;  ωοθήκης, άν είναι μία, συναντ^ έκεϊ που τδ ώάριον 
και διά τή; γνωστής πυλίδος είσελΟδν γονυμοποιεί βύτό.
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Αλλά ταΰτ* πάντα μόνον εΐ; §ν είδο; φυτών δυναντβι νά 
συμοώτιν, ει; τά ερμαφρόδιτα, όπου ο ί στγιμονε; και ό ΰπερο$ 
παράχιιντχι εν τώ «ύτω  άνθει, ημείς δ’ έγνωρίααμεν χαΐ «λλα 
είδη, τά μονόοιχα, τά δ οικα καί εχομεν καί φυτά υδρόβια, έν 
τοί; δποίοις πρέπει νά ίδωμεν πώς ί  γύρις φθάνει άπό τοΟ ενός 
άνθους η δένδρου εις τό ετερον καΐ γονιμοποιέ! τόν υπερον’ άλ
λως και έν αυτοΐς τοίς ερμαφροδίτοις με όλην τίιν «μικρότητα 
τής με'αξύ άρρενος καΐ θηλεος γεννητικοΟ όργάνου «ποστάβεως 
δεν ε^ναι ευκολον νά έννοηοη τις πώς ή γυρις πίπτει επί του 
στίγματος, τίς την οδηγεί, πώς οί στήμονες γινώσκόυσιν ότι 
ηλΟεν ·η ώρα τοϋ γάμου καί άφίνουσιν αυτήν, ζητήματα, τά ό
ποια ειβί κοινά εις πάντα τά ρηθέντα είδη ααΐ τά όποια διαφό- 
ρως εις τοϋτο ί) έχεΐνο τό είδος λύονται.

Εις τά Ιρμαορόδιτα φυτά ευκόλως ή γύρις φθάνει είς τό στίγ
μα άρχει μόνον οί στήμονες νά είναι ισοϋψείς με τόν ύπερον, 
διότι τότε άρχει μόνη ή έλαστικότης του διαρρηγνυόμενου άν- 
θήρος νά έκσφενδονίσ-ρ τούς κόκκους αυτής μέχρι τοΰ παρακει
μένου υπέρου. Κάποτε όμως οί στήμονες είσΙ πολύ βραχύτεροι 
τοΰ υπέρου, ή δέ πάνσοφος φύσις εις τά τοιαΟτα φυτά μηχανα- 
τ » ι άλ!ο μέσον, χαΟιστ  ̂τόν οτΰλον τοΰ υπέρου με πολλούς βρα
χίονας, έκαστον τών οποίων φέρει Ιν στίγμα* οί βραχίονες ούτοι 
χλίνοντες κρός τά κάτώ καί διά τοΰ ίδιου ,μόνον βάρους συναν- 
τώσιν τού; υποκειμένους στήμονας καί λαμβάνουσιν έίή του 
στίγματος κόκκους γύρεως. ’Αλλ’ ή φύσις δεν είναι μόνον ιδιό
τροπος άλλά και επιδεικτική, θέλει νά δείζη την πανουργίαν της. 
Καθιστά λοιπόν τόν ύπερον ού μόνον Ιπιμηκέστερον τών στη
μόνων, άλλά καί τόν στύλον άπλοΰν, τά δε τόν τοιοΰτον φέ- 
ροντα ύπερον άνθη ούχΙ όρθια άλλά κύπτοντα είσΙν. οίονεί 
κρεμάμενα, και ουτω οί στήμονες τίθενται υπέρ τό στίγμα τοϋ 
υπέρου. Πλήν όμως τής Ιλαστιχότητος, μεθ’ η ; δ άνθήρ διαρρη
γνυόμενος έκπέμπιι τούς κόκκους τ7ς γύρεως εις τόν ύπερον, διά 
νά έζασφαλίβη ή ανεξάντλητος τοϋ δημιουργού πανσοφία τόν 
σκοπόν τής διαιων'σεως τοΰ είδους εμηχανεύθη πρός άρσιν παν-
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τος χωλύ[Α«το; χαϊ τάς έ ζ ΐ ;  δύο εύχολ α;. Πρώτον χΛτέβττ.σε 
τ·̂ ιν γύριν άφθονοιτάτγιν, καί δ;ά τοΰτο β/έπει. τ ι; εί; Ιν άνθος 
ϊίλείονας ριέν στ ί̂ριονας ενα δ* μόνον ύπερον χ«1 τούτον ιοω; μο- 
νόχωρον, πράγμα, τό όποϊον πολύ εζασφαλ ζί'. τνιν γονιμοποιτι- 
σιν, διότι είναι αδύνατον έκ τών τοβούτων εχατομυρίων χόχκων 
τής γύρεως νά μΐ) χατορθώί^ είς τούλάχιβτον νά φθάσ·ρ μέχρι 
τού οτίγματο;, και δεύτερον εΙ; το βάθος παντός άνθους σχεδόν 
ένέβαλεν εύοσμον και γλυκύ τ ι υγρόν, πολύ όιχαίως νέκταρ έπι- 
κλτιθεν, χάριν τού οποίου χαθήμενα έπι τών άνθεων σμνιντι χρυ* 
οών εντόμων καΐ ψυχών μεταφέρουοι 3ιά τών κινηβεων αυτών 
την γύριν οπό τών στημόνων είς τόν ύπερον άποτίοντα ουτω τήν 
διά τή ; προσφοράς τού νέκταρος προσγιγνομένην αύτοϊς υπο- 
χρέωσιν.

Ταΰτα πάντα είσΙ κατά γενικόν κανόνα τά μέσα, όιά τών 
οποίων ·β γύρις τών ερμαφρόδιτων φθάνει εις τον ύπερον. Ιπαρ- 
χουοιν όμως πο/.λά τού είδους τούτου φυτά ούδεμίαν άνάγκ/,ν 
έχοντα τών μέσων τούτων, διότι μονοί των οί στήμονες πλη- 
σιάζουοι κλίνοντε; είς τόν ύπερον και προσχολλώσι την εαυτών 
γύριν. ο ί στήμονες τών φυτών τούτων άπαιτοΰσι νά ελθ^ τις 
ερεθισμός, ό όποιος δύναται νά ήναι ελάχιστος οσον άπο τριχος 
χαΐ τότε μόνοι χλίιοντες προσφέρουσι είς τήν φίλην των το Ου- 
μ'·αμα της λατρείας των. Περ'εργον δέ είναι δτι οί τοιούτοι τή" 
μονές κλίνουσι πρός τόν ύπερον ή τάχιστα χαΐ άΟρόοι η ό είς 
μετά τόν άλλον ώσεί έν έπιγνώσει ένεργοΰντες (κνήδη, πήγανον).

ϊό ν  ερεθισμόν δέ τούτον δεν είναι δυσκολον να έννοησωμεν 
πόΟεν λαμβάνουσιν οί στήμονες, αφού γνωρίζομεν ήδη δτι καί 
έντομα έπικάθηνται επί τών «νθέων καί κόνις καί τόσα άλλα, 
τά όποια πίπτουσιν διηνεκίος έπ αυτών·

’Αλλ’ έςωμεν ήδη έτέραν σκηνήν, μεταβώμεν ήδη εί; τά δίοι- 
κα, όπου οί στήμονες ευρίσχονται είς άλλο δένδρον χαί δ υ 
περος είς έτερον. Οί γάμοι τών ερααφροδίτων όμοιάζουσι πολύ 
πρός τού; αφελείς τών ποιμένων του Θεοχρίτου έρωτας, έλλειπει 
είς αυτά ό πάτανος τής αριστοκρατίας, παραχείμβνος εραστής
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χαΐ ερωμένη θύουσι τή Παφία άνευ πολλοΟ σάλου, άνευ «ολλίς  
ταραχές, άνευ /ορών χαΐ άσμάτων, μετά τοσβύτης ήσυχίας ώ
στε έχ πρώτη; δψεως ήθελε τ*; νομίσει δτι ολίγον περί αυτών 
Ιχομεν νά εϊπωμεν. *Εζ όσων δμω; έξεθέσαμεν περί τ ίς  τάξεως 
ταύτης πκρατηρεϊται δτι ουχ οΰτως χαΐ ή μεγαλουργό; φύσις 
σκέπτεται. Θέλουσα τον πλούτον τη ; πανσοφίας αυτή; νά επί
δειξη δεν στέργει τδ ενώπιον της τιΟίμενον άπλούστατον πρό
βλημα νά λύσ^ άμέσως, άλλα καθιστά δισχολώτατον παρεμβάλ- 
λουσα πλεϊστα δσα προσκόμματα καΐ άποδεανύουσα πόσους Ιχει 
τοόπου; νά υπερβίί πδν κώλυμα, τό δποΐον ήθελε τ^ παραβλτ,θί 
ε ί; τίΐν Ικπληρωσιν τοΰ σκοποΟ της. Εξ εναντία; όπου τδ ζή
τημα εΤναι δυσκολον, έχελ δι’ ένδ; γενικού ούτως είπεϊν τρόπου 
καθιστά άνωτέραν παντός κωλύματος τ·})ν ενέργειαν. Δια τούτο 
ένφ συ, φίλε άναγνώστα, περιμένεις ϊσως πλείονα νά εϊπωμεν 
περί τών διοίκων, εί; τά οποία ηδη μεταβαίνομεν, διότι έ/ει; 
υπ’ ίψ ιν σου δτι ενταύθα ώς εκ γνωστή; διατάξεως τών γεννη- 
τικών οργάνων θά είναι καΐ πλείονα τά εμπόδια, υμείς δμως ε- 
χομεν σχετικώς πολύ όλιγώτερα νά είπωμεν.

Είς την τάξιν τών διοίκων, δπου δυναμεθα να υπαγογωμεν 
καί 1 * μονόοικα, καθόσον αφορά τους τρόπους, καθ οδς 0 γύρις 
μεταβαίνει είς τον ύπερον, δύο εχομεν νά δείξωμεν μέσα" α.) 
τόν ατμοσφαιρικόν «έρα καί β .) τά διάφορα έντομα. ^Δι βμφο- 
τέρων τούτων πραγματικώ; ί  γύρις μεταφίρεται ασφαλώς εις 
τόν ύπερον μακράν κείμενον. £ν μόνον πράγμα ητο άναγκαϊον 
καί τούτο επρονόησεν η φύσις, τό νά είναι εις τά φυτά ταύτα 
ή άνθησις μακροβιωτίρα καί η γύρις λίαν άφθονος.

( ακολουθεί. ).
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ΤΟΤ ΛΝΑΤΟΛΙΚ.ΟΤ ΠΟΛΕΜΟΥ

''Συνέχ ί̂ΐαι ’ 3ε άριΟ. σ τ . σελ. 1ϋ9.)

ϊά ς  τω ιχώδείί έϋοχός, περί ων 8ιελά6θ(ίεν, οιείεχθη- 
. αα-, ίτ^, τ·.™ γαλ ΐ.η ί, δτε τω 1785,)) ·"-=

( , ρ ί γ χ , π ο ί  έ«σχδπ«,.), Πέιτρου τού Α ',  ίατις εζη περ.ε- 
οδτεροΜ εις τ ι»  «ίλ»))) ·=■')': Το»ρίν.ις Α’ΐΜτερίϊ'ης ·ιΐί Β Ί 
έ „ τ ί  χώρ«, ηνείχε χρέος νάδιευθύν,, ,εαρέσχε τή-, περί- 
,ΐΜπ.ν ιοίς Τούρχοις Ιμ έκιπέςωοιν άπρο»δοχ·οεως χ«τί 
τοϋ Μουροβουνίοι), τοϋ σχοποό τώχ «ΐωςίω» έπιβυμ,ιων ιω-ι.

Χάρις εις ςη·. άπομακρυνοιο ςεΰ βλαδικα 7λ\ κυρίως 
νάρις'είς ε«ς συζητήσεις τώ·. άρχηγώυ Μαυροβου,ίων, 4 
είκσσάς τοδ ϊκου,άρεως, Μεχμ,έσ, ήδυ-τ,θη ν4 ειροχωρήσ,, 
άνευ βολής, ριέχρι Κεττίγνης.

Έφκίυετο ότι τδ θάρρος τών άρχσίων συνετκιρων τού 1- 
64ν Ζρυόγιεόιτς κσΐ τοϋ Β»ο.λείου είχε·, ^ρκχτηλείψει διά 
τιαντός τι» ρ.ι«ρδν τουσ»)· )·»=έν, τον ιιοτέ ώτω  ζηλωτην 
τής άνείαρττ,σίις σύτοϋ, δτε ΙΙέτρος ό Α'. έδρκμεν έκ ΙΙε- 
τρουπόλεως, ήγειρε τήν οηυσί··. τής άμύνης, έκήρυξε τΐϊ- 
νηγυρικως την ούτονομίσν τοϋ Μ.υροδουνίου καί ά-ώΟησε
του; Τούρκους πέραν τή; χώρας.

Εί; τοίαύτχ; δυσκόλου; περιοτάσιι; ό διάδοχο; Πέτρου 
τοϋ •.Αγίου, ό ανεψιός του, Πέτρος ό Β'. -ίρξ.τοτής βασι
λείας αϋτοϋ. 'ϊπήρζαν έτι έν τούτοις, έ̂νδοξοι ήμεραιοια 
τούςϊίαυροβουνίους, κατά τά άκόλουΟα έτη. Ή Ευρώπη ευ- 
ρίσκετο έν ειρήνη- τδ αιώνιον τοΟτο ανατολικόν ζήτημα, ο- 
περ σήμερον άνασλέγεται. οϋτω πλήρες οίβων, δένηδυ- 
■.ατο νά έξράγη  τά έδνη άπδ τής ·ήσυχί«ς, τ*ς



έπιβεβλημε ί̂α· μένο'ί το Μαυροβούνίον έξηκολούθει πολε- 
μοΰν. Μάτην ή άπείθεεα έξτ,κολούθει βκσιλεύουτα (εεταξυ 
των οτρττιωτών- ουτοι έβάδιζον κατά τό αυναξάριον των 
προγόνων των. Ενε άλν,βές ο'τ, <, τύχη ίέν τοϊς έριε,όία 
πάντοτε. Οότω; άπότοΰ 1830 ριέχρ. τοΟ 1800 ε-τοο;, άπώ- 
λειαν πολλά μέρη τ ίς  χώρα, ταότης, ?), ύπερήοπ.οαν τέ- 
σον πεισματωδώς κατά διοίροροο; έποχάς. Ή προσίολή 
προήλθεν έκ των Τούρκων. Το5 μεγάλου Βεζύροο Μαχμοίιτ 
Ρεοίτ παοοά προτείναντος τώ βλαίίκα ΐνα 8εχ9ή ίέσινά- 
νάλογον τή τλς Σερβία; πρό; τήν Πύλην, άντί αύξήσεως 
χωράς έπί τών οχθών της λίμνης τοΟ Σκοοτάρεως, ό Πέ
τρος ήρντ,θη λέγων ότ. %' 5τον οί ύπήκοοίτου θά ήίύναντο 
νά ύπεραοπίζωο,ν εαυτούς, 8έν θά είχεν άνάγκην «ηίε- 
μονίας.

'Γνα άποκτήαη ί.ά  τλς βίας ο',τ, ■}, πειθώ δέν ήϊυνήβη νά 
τώ θέρη, έ μέγας βεζύρης έπεφύρτ,σε διά τήν κατά τού 
Μαυροβούνιου ενέργειαν τόν παοοα τού Ικουτάρεως.

οθωμανική προφυλακή, άποτελουμένη έξ 60000 άν- 
δρων ηττήθη έν Μαρτινίτοα, ένθα διώκει πρ'οοωπικώς ό 
βλα ικας Εκ τουτου προέκυψε μέγας φόβος έν τώ τουρκικδ 
οτρατοπεδ^ κοί τά προελαύνοντα στρατεύματα έλαβον 
διαταγήν ΐνα παλινδρομήσωσιν. Ίΐδΰνατότις νά πιστεύση 
ΟΤΙ ή νίκη αυτή κατεπράύνε τά πνεύματα καΐ διέθεσεν αΰιά 
προς συνεννόησιν. Μ λλ' οϋδέν έγένετο. 11 αεργία, έν 5) έ- 
κρατειή εμφρων πολιτική Πέτρου τοΰ Β' τοίς Μαυροβου- 
νιους, έπίεζεν αυτούς. Ή έξέγεροις έβο'ϊζεν άπό άκρου εί; 
ακρον της χώρας, ο δε βλαδίκας ήναγκάσθϊ] ήδη νά έξορίση
τάκυριώτερα πρόσωπα τής διοικήσεώς του.

Εντούτοις οίύπήκοοιαύτοΰ τώ προετοίμαζον, διάτων 
κατα των γειτόνων αύτών Αυστριακών επιθέσεων, περιπλο- 
ζάς,ώνδέ. ήδύνατότις νά προίδη τήν έκβασιν. Πέτρος ό

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΪΤΛΛΟΙΌΣ
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Β· νά εΟχαρ.ατήσ  ̂ .V  ,ιολερ,,χήν ώ ώ ν  ίτ.ι-

θυμία'ί. „ > λ - 5 >
•Από εΐΐί οτιγμ-ίί ™ύτης ^εασεον ε^'ϊί «ρι9μ·ε™ι δι« 

α„„„δ«ίων (ε.χών. Τώ 1839 έ Βευ^.τλίεζαί Ρεν,ς^,τεΑ 
χράτεί, ίδέ-στρατίς «ύτεΟ έρρί?0_„ περ.. εου_Ζετ«. 

Τώ 1840, «> οι)Μ>ινωμέναι δυΊαρ.εις του Βεζυροι) τ·ης  ̂  ̂
ατάρχ,ρ, τού Μεχμέτ «ο α ϊχ χ ίτο ΰ  ^ “’ Τ β Ι ί
χατεθρτύΛοχο έ- είχοοι δοαφορο'ί ,  ,
Μτυροδούνιοι ένίχϊιοαν εις Γράχοδο», τω 1844 εις ο 
νν,ν, τώ1847 εις Β.ρπ.ζδρ,τώ 8έ 1849 εις Ν,τχ»ο ΚοΛ- 
τεχ .. Και έ» τούτοις, τια?4 ταςέτατοχίας ταοτας, π χωρά 
έαμιχρόνετο- «ί νήοοι Λετεοδρία χ «  Βραγγίν» α^ωλεοβρ- 
σα», τέλος δέ τδ Γράχοβον έμεινεν εις τΐ,ν εξοοοιαν των
εχθρών. „ γ ,»

Τά χράγματα εύρίσχοντο ε!ς τδ οημεϊον τούτο, οτε 11- 
τροςδ Β· άχέθανετωΙδδΙ. Τούτον διιδέξατο ο ανεψιός
αΟτοΟ Δανιλο?. _

Ό πόθος ΙΙέτρου τού Β' έπλερώθη, άλλ’ ό πόλεμός ε , ν
κολούθει. , ,

Επανερχόμενη έπΙ τών περί διαδοχής άπαιτηοεων της, 
ή Πύλη προοεχαλέοατο τόννέον πρίγχηπα ηγεμόνα ινα δτα 
λώαη την υποταγήν αυτού. Ουτος δε κατΑμίμηοιν τω 
προχατόχων του ήρντ,βη μετ' άγαναχτήσεως χαι νεα ηρ" 
ξατο έχοτρατεία. Κατά τήν περίοταοιν ταύτην το μέρος 
τών Μαυροβοονίων ήτο δυσχολώτερον διότι ή διαιρεσις 
έδαοίλιυε μεταξύ «ύτών. Ό δέ Όμδρ παοοάς, οοτις δι
ώκει τήν Βοονία», ήδυνήθη νά ούρϊι πρδς τδ μέρος αυτου 
τούς τού διαμερίσματος Πέπερι χατοίχους, ένθα τδ ιρρου- 
ρ,ον Σαδλιάχ τδ ύπερασπίςον τήν είσοδον τού Μαύρο, 
βουνίου χατά τών έχ Σχου-άρεως ερχόμενων Τουρ- 
χων. Τδ ορούριον τούτο λοιπόν χατελήιρθη δπδ των Τουρ-
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χων, ίίλΛ' έπ.χείρησις παράτολ,ηιος, οΙ, μ„',ον ύπ4 τβν 
Βίαυροδομνίω» δύναται νά πραχβ-ρ, τοϊς 4̂ 
χοντ« άνορες τολμηροί άϊτεφάσιοαο νά χοριεύοωσι το  Σ ο ί -  

λιά». Κατ« τινο λοιπό» σκοτεινίι» »όχτ«,ά»ερροχήθηοην £πί 
τών βράχων, είτα επί τώ» τειχών τοο φρουρίοο'ητί Ιπέπε- 
σπν έζ άπροοπτοο κπτά τηρ ορουράς, ητις, χπταληβίείσ» 
κοιμωμόνη, πχρεόόβη άμαχητί. Ό ΔτνΙλος όοπεοσεν 5;ι.« 
τή άγγελία τοο κατορβώματος τούτου *αΙ ου»εχ_άρη τήν 
ίχτελέσχοαν τοϋτο όράχτ των άνόρείω», άλλ' ί»ά "μή 2ώοη 
οίτίαν εις τό ύπουργείον Κωνίπόλεως, μεβ' ού ουνέφερεν ίν« 
μενη έν εΕρήνϊ], έξεκένωαε τό φρούριο» καί την τιόλιν Σαβ- 
λιάκ, φέρων  ̂ένβύμηοι, τής ήρωϊκης τκύτης περιπετείμς 
πεντε τηλεβόλα, ίτινα δύνκταί τις νϋδ η  |» τ?ί οΰλή τοϋ 
παλαιοί3 άνακτώρου έν Κεττίγν^.

•Η παραχώρηοις αύτη ίέν ήόύνατο νά αταματήοη τήν 
οχ,εόικσβειοκ» προοβολήν. Έν άρχή τοϋ έτους 1853 ό 
Όμέρ πασϊς ουνήθρο.οε 30000 άνίρος μεταξύ Σπούτς 
ΙΙοδγορίτοας. -Ο στρατός οότος Ισχημάτ,ζε τό κέντρον των 
ενεργειών, τοϋ Βεζύρου τού Άντιβάρεως ύφείλοντος νά εί- 
σελΟη μετά 8000 άνδρών διά τού στενοί τοϋ Σούτορμαν 
βαδιζων κατά μήκος τής Κρουμίκα-, ηκί τοϋ στρατηγοί
-αλιμ-βέη ο’φείλοντοςνάκυριεύοητόΕίρπαζαρ, έπί κεφα
λής 4 0000 άνδρών. ΙΙρός τούτο,ς βοριοδυτικώς τοϋ Μαυ
ροβούνιου ισταντο δύο σώματα στρατοί, έτοιμα νά βαδίσω- 
»'», ίκ 18000 άνδρών έκαστον, τό ίν έν Νι'ξικ, τό δέ έτερον ■ 
εν Βελενίστ], ^

Εκ των άριδ,υ,ών τούτων βλέπει τις 5τι οί Τούρκοι έτί- 
μων^τούς Μαυροβουνίους διά πολυαρίβμων δυνάμεων ιός 
<»ν επροκειτο νά πολεμήσωσι κατά των Ρώσσω» αυτών.
Ο εν, ιτρος τούς 84000 τούτους άνορας, ό Δανίλος δέν 

=7.1 V άντιτάξη. ή 10000 πολεμιστάς, ·1Ι δυσαναλογία



ιιίίττί δίιαται Ι?Ι1Ί? 6περ6ολικτ;, άλλ’ έάν «Μίχλογισθή 
τις τάςπροτέρτς έπιτυχ,πς, ί ς  έϋέρδιοίΐτ κοτά δυνάμεων 
ούχ,' ί,ττον πολυπληθών, θέλε, εννοήσει 5τι οί Μσοροίοόνιοι 
έδέχδησσντήν.πάλιν μετ’ άπεθείας καΙ πεποιθήσεως,

Τά γεγονότ» έδικαίωσίΐν την προσδοκίαν ταότην. Ε ν 
τός ολίγων ήμερων, σί δύο έχθρικαΐ πτέρυγες προήλασαν.

Έν τούτοις, π»ρά τά πλεονεκτήματα ταϋτα, υπήρχε φό
βος ότι οΐ Μαυροβούνιοι ήΟελον νικηβή ϋπό τοΰ πλήθους καί 
των πεισματωδών προσπαθειών τών αντιπάλων αυτών. Ή 
Αυστρία όμως τούς έσωσεν άπειλήσασα τήν Πόλην, ήν κα
τηγορεί ώς ΰποθάλπουσαν τήν έν Ουγγαρία έπαναστασιν. 
Ή Πύλη έφοβήθη καί επειδή ή Αυστρία έζητει την άπομά- 
κρυνσιν τών τουρκικών στρατιών άπό τών Μαυροβουνιωτικων 
μεθορίων, ό Όμερ πασσάς άνεκλήθη.

'Π δέ μεγάλη τρικυμία, ήτις έμελλε μετ’ όλίγον νά έ- 
κραγή έν Ανατολή, έβόίζεν-ήδη. Ό πολιτικός έρίζων είχε 
θολωθή, ή Τουρκία ήτοιμάζετο διά τό πρόσωπον, οπερ τί) 
είχον προσδιορίσει τά ϊίύρωπαϊκά ανακτοβούλια και συνή- 
Ορόιζε τούς στρατούς της, τό δε Μαυροβούνιου ήδυνήίη να 
άναπόΐεύση ολίγον.

Μετά την ύποχώρησιν τών Τούρκων ο Δανιλος [χετεχει- 
ρίσθη τήν ένεργητικότητά του εις τόν πολιτικόν διοργανι- 
σμόν τής χώρας του. Διαρρήξας όρμητικώς τάς παραοοσεις, 
δέν ήβέλησε νά ήναι ίερεύς καί ήγεμών βασιλεύων, και κα-
τώρθωσε ν’ άναγνωρισΟή ή κυριαρχία του ανεξάρτητος υπο

τής λοιπής Ευρώπης. ^
Ό υιός αύτοϋ ήκολούθησε τήν αυτήν πολιτικήν καΐ δια 

τής σώφρονος άμα καΐ πατριωτικής διοικήσεώς του, ηδυ. 
νήθηνά'έξασφαλίσνι διά τόν λαόν, δν έκυβέρνα, θέσιν ορι- 
οτικήν μ ε̂ταξύ τών Ευρωπαϊκών εθνικοτήτων.

ι·:ρ μ η ϊ . 2 0 5
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Α ναμ νή σεις ΒεζούβειίΟί.

(Συνέχει* 2ρα Φ·/α , Σ τ '. Σελ. 181)

ϋ ,ο ία  ί  ίβ,ολογ,κί, « α τ »σ τ »ο ,; τώ , ίν  Ε ίρ ώ ,„
Μ.ων ίΧ»6„ ί,ο ρ μ , βρ,ί«„ρ„ν ν4

δ.4 ,8 , ί5„.,ρ5; ,„γχ„.,0„„. 
ν » Γ β ν „ ,  ί ,  ίβ „ ρ ( „ .  ΐ*  χώ ρ «« «8; ί Ε .π , ! -
«ε<*.»ν οί ν ίτ ε ρ ο .  « . !  ί ξ „ „ ι ι „ , „ ,  , 4 ,

« υ ν ε τ & ε .,ν  ά . « χ , ί ξ „ τ ε ί  τί, ψπόρ,ον * . 1  χ .λ λ ι,ρ γ < ™ ν τ .!  
τ 4:  πρίτερον χέρ ,» „ ; , ο , ϋ ,  ή ίο , - ίβ ι ,  ,4  |χ ·η μ < ,„  5 „

«εεχίφ θ ι» τ ίν  ίω μουνίχν, ίτ ε  ειαρίστ,» μ ί .χ „ ;  , β ,  
τέρε,ν β ε χ μ ά ™ . ίξ  81ε>. 5„  , Ϊ 84,

ί « ο ν «  ί » 4ί ϊ ω ,  ίχ  Μ χ χ ε ίο ν ίυ  χαΐ ρξ ίΐπ„·ροο, χάρ,ν ρ»9μόν 

χα ΐ θέσεων κχΐ έγκχτσστάσεω; τδ ν  τέκνων αύιώ ν, σρνοσμένων 

τον έθνισμδν σθτών, οτε έπϊτ,ροφορνιθεν δτι εις πεντακόσιες καί 

Ιιεέκεινσ χ ιλ ιά ία ς ίριθμοϋνται οί έν Μ ολίο·Β4αχία καί Βασσα- 

ραβιμ καί τρ Μεσκμβριν^ ίω σ οία  δμοεθνεΐ; οί σογχωνευθέντε; 

μετά τ ω , κατοίκων τών τέπων έκείνων. ’4λλ4 κατά τίιν νύκτα 

« ν ί . ίΧ β ο ν ε ί ;  Φ έ τ Ιια , μετά τ ώ . ϋ λ ,ν ο -ίτ α λ .κ ώ . οίκογεν.,ώ. 

ων ανωτέρω έμνήοθην έλαβον άμυ^ράν τινα εΐκύνα τάς έθνο^ο- 

γεκίς ίμ ώ ν καταστρορής τ ί ;  έν 'ΐτα λία , —  ,ίκύνα καταστάσαν 

•πολΧώ φωτεινοτέρα. καΐ ίπελπ.στ.κωτέραν 8 ,’ έμε κατά τέν 

έν ’ΐτα λία ϊεα τρ,βίν  μου —  ί,ττ,σ α ς δσας ι!8ονίβην π λ ,ρ ο ί» - 

ρ ας περί των έν ’ΐταλίορ Ελλίόνων, χερί τϊ,ς γΧίοσσας καί των 

έθίμω. αίτώ ν, περί των έπαρχ,ών καθ’ άς δεαττ,ροΟ.,ν ,ίσέτ, 

τά έθν.κά των αίσθίμα τα οί έν αόταΐς έγκατεοτϊμέ.οι όμογε- 

νεΤς, χερί χαντός έν γίνει !χερ  άφιδρα ομοεθνείς χΧν.ίοομού; 

^ΡΧεμένοϋς να αόΕπσωσε ίίιά τϋς άχοδημίας αυτών άχδ τοΰ π α 

τρώο. έδάφους τάν έξασθίνισ,ν τοϋ ε'ΧΧκνισμοϋ, βά ,ίΧεγον 2τ>



υπήρξα άδιάχριτο; βΐ; τά« ερωτησβις μου, οτν άτόπω; ήνωχλτηβα 
πρόβωπ* άπερ προ <5λίγων ωρών εγνώρισα, άν δεν άνεμιμνησκό- 
μην μετά πόσης προθυμία; μοί παρείχοντο αί ζητουμεναι ειδή
σεις παί έν τω μέσω δποίων συγκινητικών σκηνών περιήλθεν η 
νύξ εκείνη της εις Φότξιαν άναστροφη; μου μετά ιώ ν  ν«ων 
μου φίλων. Ελλην ερχόμενο; εξ Αθηνών έν εποχή καθ’ ·λν οί 
Ελληνικοί πόθοι συνετάραττον καΐ πάλιν την Ευρώπην, καθ ίν  
τά παθήματα Ελληνικής τίνο; χώρας έπανήγον και πάλιν επί 
του τάπητος τής καρδίας των πεπολιτισμένων λαών τδ ενδια
φέρον αυτών περί τής τύχης του ημετίρου έθνους, δια μεν τα 
νεώτερα μέλη τών είρημένων οίκογενειών, προσπαθοΰντα να συλ- 
λάβωοιτας έννοιας τών λόγων μου έκτης κινήσιωςτών χενλέων 
— διότι την γλώσσαν μου δεν έννόουν — ητο άντικείμενον ζωη- 
ρωτάτης περιέργειας, διά δέ τού; πρεσβυτέρους, μεθ ών ήδυνάμην 
νά συνδια/.ε'/θώ, πηγή περισπουδάστων πληροφοριών περ ίχω 
ρών τάς οποίας ήγάπων, εις τών όποιων το ονομα ποταμηδον ο· 
όφΟαλμοί αυτών ερρεον, και τάς όποιας δεν Ιμελλον να επανι- 
δωοι πλέον. 0 τε μ.εταξύ άλλων άνεπαισθήτως περ’-ήλθεν έ λό
γος εί; τα περικαλλή τών νέων Αθηνών κτ'ρια, και δή καΐ εις 
το κομψόν νεκροταφεϊον, έν ώ κεϊνται τά οστά τών ενδοξότερων 
αγωνιστών τής συγχρόνου Ελλάδος παρά τνί κόνει άφανών μα
θητών, οϊτινες άπύ τών περάτων τής ’Ανατολής μεταβαίνουσιν 
εί; ’Λθήνας δπως οποπιρατώσωσιν έκεΧ τάς σπουδάς των, δ είς 
τών γερόντων διακόψας άποτόμως την δμιλ'αν μου «μετ ολίγον, 
είπε, δταν φθάστ,ς συν θεώ εις Νεάπολιν, θά ϊδης έν τών μεγα- 
λοπρεπεστέρων καί πολυτελεστέροιν καΐ καλλιτεχνικωτέρων νε- 
κροταφε'ων τοΟ κόσμου.^ Πας Ιταλός ήθελε θεωρήσει ως ευτυ
χίαν του νά ταφ'^ έν τώ  νεκροταφείω έκείνω ή έν τφ ετι μ&λ- 
λονπεριβοήτιρ πολυανδρίω τής Βολωνιας άλλ εγω, δσακις τό 
έπεσκέφθην διά να θαυμάσω τά έπΙ τών μνημάτων καλλιτέχνη 
μχτα, τά πένθιμα αυτών κηπάρια, τάς ποιητικωτατας έπι τών 
μαρμάρων έπιγραφάς, έξήλθον έκεΐθεν φ?ρων την κορδίαν καθη 
μαγμένην, την διάνοιαν σχ̂ εδόν τετραυματισμένην, όυχΙ διότι



ίλγουν ετνΐ χ·̂  άπωλιία άνθρώπων τοί.; οποίου; ποτέ δέν ^γνώ
ρισα, άλλα διότι ανελογιζό(Λϊ;ν δτι και τά Ιδικά μόυ οστά χαΐ 
τα τών τέκνων [Αου βά πχραχωδδσιν εί; μίαν γωνίαν χοϋ νεκοο- 
ταφε^ου εκείνου» ο[ νέοι φίλοι μου ίσαν Εγκατεστημένοι ε’ν 
Νεαπόλει διαμένοντε; ποοσωρινώ; μακράν αιντή; δι’ υποθέσεις 
τ ω ν  έν δέ τώ πολυανδρίω της Νεαπόλεως επετράπη άπό τινων 
δεκαετηρίδων νά χορηγηθώ κηπάριόν τι διά τους σ χ ι σ μ α τ ι 
κ ο ί· ;  Γ ρ α ι κ ο ί . ; ,  τ?, μεσολαβι^σει τοΟ ’Αλβανοέ/ληνος στρα-
σηγοϋ Λέκκα, πανισχύρου ποτέ γενομένου έπΙ των Βουρβδνων.__
α Αγαπητά τέκνα μου, προοέθηκεν άπευθύνθείς Ελληνιστί π?ό; 
αύτά, δταν μοΟ κλε'σητε του; οφθαλμού; εις Νεάπολιν, σημειώ
σατε μ ένα σταυρόν άπλοΰν καί σεμνόν το μνήμα μου καί, έ
πειτα, άφοΟ άνδρωθήτε, ξεθάψατε τά κόκκαλά μου καί υπάγετε 
ομοϋ μετ’ «ύτών είς τ};ν Ηπειρον διά νά τελειώσητε έκεϊ έσεΐ; 
τάς ημέρα; σας" καί άν άλλοι σάς διαφιλονεικτ,σωσι της πα- 
τρίδος τό χώμα, διχφιλονεικήσατί το καί σείς πρύςαΰτοός. . . . »  
ό  γ:ρων έλάλει Ελληνιστί διότι ησΟάνετο μεν την ηθικήν ανάγ
κην νά έκδηλωοΐ) το καταβιβρώσκον ττ,ν καρδίχν του εθνικόν 
άλγος, άλλ’ άφ’ ετέρου δέν έπεΟυμει νά συν:αράξ·ρ τα; ενώπιόν 
του λεπτά; καί ασθενεί; υπάρξεις, τάς οποίας εβλεπεν ήδη το- 
σοΰτον «φωσιωμένα; εί; τόν διάλογόν μας, τοσοΰτον ένδιαφερο- 
μενας είς τό προ τών οφθαλμών αυτών θέαμα, περιπαθών ερω
τήσεων καί άνταπαντήσεων Επί έόρας πολλά ; άνταλλασώμένων, 
ωστε^έφοβήθη μήπως ή συγκ'νησις-ροστεθεΕσα είς τόν κάματον 
τής οδοιπορίας έπηρεάση έπικινδΰνω; την υγείαν αυτών. ’Εν 
τούτοι;, μ !χ  των έν τφ  ήμετέριρ όμίλω δεσποινών, θυγάτηρ ά ' 
κριβως τού λαλοΰντο; πρεσβύτου, δεκαεξαέτι; περίπου τήν ήλι- 
κιαν, εφαινετο σχεδόν έννοήσασα τήν αποστροφήν τοΰ πατρός,
ίώ η ίνδ
προσοχή, αυτών τεθηπότε; ετιμων τόν ήμΐ’τερον διάλογον, ε- 
κΐινη, εις ψ.ν κατά τύχην τότε προσέβλεψα, ήνε'ωγεν επί μάλλον 
και μάλλον τους έφθαλμου; τη ;, έφ όσον άπετείνετΟ ή φωνή 
ου πατρός, τό χρώμα αυτής ηλλοιοιΟη, ώς ει υπό τίΐ>ν σφο"
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δροτέρ<..ν χατείχίτο βυναισΘημάτων, χ«1 «· τί'ω; ί-ιτ»(ίρ«{Α€>*» 
επί τοϋ στη9ου; χείρι; μοΐ έφάνπίαν ώ ; ·ποθοϋσαι ν ί  όρ[/,̂ 3ω «ν  
?να εναγχαλιβΟώπι τον «πδ βχθείχς συγκ·ν7·ίε»? χατεΛ-ηαριένον 
πατέρα. Λΐ λέξεις Ηπειρο; χαΐ πατρί; έπροδωχαν εν |Λερει είς 
τί)ν ΛΙελπο}χένγ;ν τά ελατ-,-ρια τ ίς  έκρνίξεω; εχείνη; τοό γέροντος- 
αλλά δ ,τ ι κυρίως μεδϊίρρί,ιίνευσε ταϋτα ίτο  δ ίερδς ιΐλεχτρισμδς 
δ φερων μεταξύ των υπδ τοΰ αδτοϋ αϊαατος πληρουμένων καρ
διών τάς μυστηριώδεις εκείνα; συγκοινωνίας τάς όποιας μόνος 
δ δημιουργός τής ασθενούς άνθρωπίνης δπάρξεω; γνωρίζει νά 
εζτίγησγ, διότι υπό των ανεξερεύνητων αϋτοΰ βουλών και ύπό 
τών άοράτων αϋτοΰ χειρών διευθύνονται.

Μετ επιμελείας ίόιαιτέρα; προσίξας πάντοτε εις τ ις  ψυ^τολβ- 
γιχά τοΰ ανθρώπου φαινόμενα, διότι εν τή μικρά μου φιλβσο- 
οίφ αυτά έθε&ιρτσα ώ ; ύπέρτατον λόγον ου;ςί μόνον τών κοινω
νικών σ/_εσεων άλλα και τών μεγαλητέρων ιστορικών πράξεων, 
ομολογώ ότι πρώτην φοράν τήν εσπέραν εκείνην κατέβλεχον το- 
σοΰτον ζωηραν την ετηρείαν τοΰ παντοδυνάμου κράτους τών ψυχι
κών όρμων ας παράγει συνδυασμός δψηλός φίλτρου συγγενικού καί 
αισθήματος πατριωτικού Δέν ήξεόρω διατί ένόμισα ότι δια- 
πραττω ασέβειαν &ν έζαχολουθησω νά μένω έν τω οικογενειακω 
τών νέο)ν φίλων ομιλώ, άν ήθελαν νά φέρω τήν συνήθη επί τών 
ψυχολογικών φαινομένων μελέτην μου έν στιγμή καθ' ^ν τοι- 
αΰται εγκάρδιοι συγγενών περιπάθειαι εμελλον ίσως να προκα- 
λεσωσι περιπτύςεις, αίτινες θά έπεθύμουν νά μή Ιχωσι θεατά; 
ξινούς, καί εις τ·/)·/ πρώτην έκδήλωσιν τών ενδομύχων συγκινή
σεων τής σεμνής κόρης ήγίρθην ί»α αποχαιρετίσω τάς έλληνο- 
Ιταλικάς μου οικογένειας και οποχωοήσω εις τό δωμάτιόν μου. 
ό  φόοος μήπως οανώ αδιάκριτος διακόπτων έν τή άκμ^ αϋτοΰ 
τόν διάλογόν μας οϋδε έπΙ μίαν στιγμήν ήδυνήθη νά μοί έπέλθη, 
διότι αμέσως επεκρατησαν έν τγ διανοία μου οί ανωτέρω λόγοι 
ους άλλως ένισχυεν ή ιδέα οτι υπέρμετρου ψυχικής ταραχής 
έγινομην αίτιος, δσον ευχάριστος καί άν ήτο διά του; ταρατ- 
τομένους ή πατριωτική αϋτής αφορμή.— « α ! Κ'ύριι, ήκουσα τότε
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ο ω ν ί; τϊληρους άγα&ότητο; χκΐ άνδριχίΐς συνάμα πεποι&γ.σεως., 
φωντί; ί τ ι ;  άιΐ’Λντα είς τ«ς λέξεις μου περί συγγνώμγ;; 
διά την πχρατεινομένην ένόχλτ,σιν δι’ ων ουνώδευον την προ·; 
«ποχώρησιν έγερσίν μου, άΙ χ.ύριε, νομίζετε δτι εΙ; την χρ*υγη·ν 
τοΰ άλέχτορος θ άπαρνηθώμεν ημεΤς των γονέων χαϊ ημώ·ν 
αυτών τηνπατρίδκΟ> — «Είναι αδύνατον νά μάς ά^ήσητε πριν τη 
ελθη τδ όχημά σας διά τίιν Νεάπολιν» προσέθηχαν δέχα του
λάχιστον άλλαι φωναί ένισχύουσαι την εύγεννί έπίπληξιν τη.ς 
Μελπομένης.

ό  αλέκτωρ τωόντι είχεν ηδη φωνάξει χαι έξηκολούθει Ιχ νέοω 
τάς εγερτηρίους μονοτονίας του, ή χαραυγή έπλησίαζε ν άνα- 
τείλιρ, και 5 νοσηρός ερως μου πρός την άϋπνίαν ουδέποτε είχε ν 
ίχανοποιηΟή ούτως ευχαρίστως και ζωηρώς. Δεν ελαβον καιρόν 
νά εξετάσω άν και οί φίλοι μου έτέρποντο πάντοτε εις την άϋ* 
πνίαν' άλλα τήν νύκτα εκείνην άναντιρρήτως έφαίνοντο ποθούν- 
τες νά διέίθωσιν άγρυπνοι, ώς εί έτέλουν μυστήριον θρησκευτική,ς 
πρός τήν πατρίδα λατρείας.

ότε ή Διδώ, η δεσποτική άλλα καΐ ευτρωτος τής Καρχηδόνο·; 
βασίλισσα, διέταττε τον Αινείαν νά τη οφηγηθ'/ί τά παθήματα 
εαυτού καΐ τού οϊκου αυτού καί τής Τροίας, ό λόγος αυτής δέ·ν 
είχε, δεν ήδ·ύνατο νά Ιχη τόν Ιπιβλητικόν εκείνον τύπον θν ?- 
φερεν ή πρός με άπευΟυνθεϊσα πρόσκλησις τή; Μελπομένης ν «  
έπαναλάβω τήν θέσιν μου, νά εξακολουθήσω χορηγών άφορμή'ν 
εις τόν προσφιλή της πατέρα 'ίνα κλαύτη εις τήν άνάμνησιν τοά 
τών γονέων εδάφους, να λαλώ τήν γλώσσαν ήν αί προμήτορες 
αυτής είχον λκλήσει, νά ομιλώ περί τών προσδοκιών τού έΟνιχοΟ 
μεγαλείου αϊτινες και τότε έβασίλευον έν τή καρδία όλων ήμών, 
νά μείνω έκεϊ έπι τέλους οοας ήδυνάμην πλείονας ώρας αντι
πρόσωπος τής πατρίου χό)ρας παρά ψυχαϊς άλγούσαις επι τ·λ 
τύχη αυτής, Τής προσκλήσεως εκείνης τής Μελπομένης θά δια- 
τελέση ανεξάλειπτος πάντοτε έν τή μνήμη μου ούχι μόνον πάσα 
λέξις αλλά καΐ αυτό; 5 τής φωνής τόνο; τού όποιου σπανΐ6>·ς 
ηχούσα έπισημότερον, περιπα&έστεηον. αγγελιχωτερον. Αμαθής



τ;ερϊ τί;ν ’ΐτκλιχήν έννό’οσ* έν τούτοι; ττ,ν βΐυ,*σίαν ίκά~ 
βτη; τδν 7Τροσταττο|Αένων μοι συλλαβής και τοσαύτην επήρειαν 
βσχον επί των ρ χ ω ν  τής καρδίας μου ώστε ήρξάμην εκ νέου 
λέγων καΐ άφΐγουμενος και έκΐιθεις σχέδια ελπίδων και επι
τυχιών πιθανότ?5τας. Η τής αυγής δρόσος καΐ τα μαγευτικά 
χαράγματα ήμέρας λαμπρας προμ-ηνυομέννι; —  χαράγματα ά- 
τινα κατε'ρχινοντο νίδγι με9 όλων των άπεριγράπτων καλλονών 
τοϋ Ιταλικού όρί'οντος έκ των παραδύρων τά όποια ήνοίξααεν— 
έχορηγησαν νεαν ζωήν εις τα πεπονημένα δλων ημών μίλη, καί 
δ νϋν μέν τάς γραμμά; ταύτας χαράσσων τότε δέ δμιλών άνεΰ- 
ρεν ευγλωττίαν έιρ’ γ, ουδέποτε διεκρίθη· άλλα η αυγή και η 
δρόσος αυτή; δεν ησαν αί μόναι τής ευγλωττίας εκείνης πηγαί. 
σνεύρεν αυτήν καΐ εις τους μέλαινας όοΘαλμούς τής σεμνή; Μελ
πομένης, ών φαεινότερους καΐ ύγροτέρους ουδέποτε είδεν.

(ακολουθεί.)

Περί τοΟ Καφέ.

δκως τών άλλων ζώων τινά, οΰτω καΐ δ άνθρωπος χέκττ,- 
τα ι τδ μιμεϊσθαι, ιδία δε μάλιστα ή νεωτέρα τών βροτών γενεά" 
δ Δημιουργός είς τούς αυτούς κανόνας άπαντα τά εαυτού κ τ ί- 
σματα ύπέβαλεν· ολλ’ εις τον άνθρωπον επετράπη ν’ άναπτύξη 
πάντα τα εκ τών διάφορων τοϋ εγκεφάλου αυτοΰ λειτουργιών 
αποτελέσματα εί; τον άνώτατον δρον. Μιμείται δ πίθηκο; τά 
άλλα τών ζώντων καί τον άνθρωπον, μιμείται καΐ δ άνθρωπος 
τούς όμοιους έαυτω και τά άλλα τών ζο>ων. Η τής θερμής Αρα
βίας κάμηλος φαγοϋσα κατά τύχην ή δρμεμφύτως, άν θέ
λετε, τούς άπηγορευμένους αυτή καρπούς τής Κοφέας καί ανά
στατος, ώς είπεΐν, γενομένη καί ζωηρά παρά τό ούνηθες αυτή 
καί άνθισταμένη εις την έπιφοράν τΟϋ τά μέλη λύοντος υπνου, 
ήδυνήθη νά πείρας^ ούτω καί τήν έκ τής κλιματικής θερμότη-
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τος ^^αυνότϊΐτα τοϋ Αραβος κ»^Αϊΐλάτ©υ, ώστε ν άναγκάσ^ουτ&ν 
δπως αψητα: και οΰτος τοΟ μέχρι τ ι ;  στιγμ?,; έκε ντς αττηγο- 
ρεομένου κβρποΰ ούχι της β'^κίς, άλλα των σπερμάτων τϊίς 
Κοοέα;

ό  άνθρωπο; φνσει τοϋ είδ:ναι ορέγεται, λέγει ό ^τραγειρί- 
τνις' τύχ_γ άγαΟη ! κβΐ 0 Αραψ εκείνος έπεθόμησεν επιθυμίαν 
μεγίστων τοϋ άψασθίΐ το ϋ  κ α φ έ ' μετέσχε τ&ν ιδιοτήτων 
«ότοϋ, ευρεν αύτον κατάλληλον ε·; το άποδιώκειν τον πολίιν δ- 
πνον, οϋ ενεκα το παράπαν αύτδ; έκνευρίζεται, καΐ ίδοϋ καΐ 
έ'ΐεϊνος τ?) φυτδν γνωστόν κατέστησιν ηγονιμένω τινι, δστις κκΐ 
ούτος δίν ήήέ>ητε νά καταστήση άμετόχο’ος και τού; συμμονα- 
στάς αϋτο5 ττί; διεγερτικίί; και σωτηρίου ταότης ιδιότητος τ ί ;  
Κορέας.

ΕΤνε άληβες δτι ή ηδύ τύ κλίμα εχουτα Ανατολή εΐνε ί  χοιτίς 
τοϋ πο/ιτισαοΰ, καΐ τοϋ ανθρωπίνου γ'νους κατ αλλους' αλλ 
Ομως και δ λαμπρός αυτή,; ήλιο; και πάντα τά καλά τε κάγαθά 
δεν έπιδρώοι τον αυτύν τρόπον καί έπΙ τη; Δύτεω;' αυτή ?να- 
σμενί^ιται εΐ; τούς νιοίτερισμους. Καί τοΐ; σπέρμασι τ·?,; Κο
ρέας άλλως ό Ανατολίτης τά πρώτα ώ ; ποτιρ έχρ^σατο, άλ/ως 
δ’ δ Ευρωπαίος. Εν ΙΕ’ · μ. X. αίώνι ο! Αραβες έχρή'ίαντο αΰτω 
ώς ποτώ οΐκιακψ, διεγερτικω, συμρώνω; τώ  χλιαρώ αυτών 
κλίαατι, ά/,λ’ δ ιδιότροπο; Ευρωπαίος υπέρ τοϋ μετασχηματίσαι 
τάς νύχτας εις ί,μέρας τώ  πικρω έγχύματι η άφεψήματι του 
πεφρυγμένου καρέ χρήται, οΰ μην άλλί καί ως φαρμάκιρ έςυγια 
στικώ τοΐ; πυρετιώσι κτλ. Αγν.ωστος δ’ δ π»ρ* τοΐ; Αραψι πρώ
τος τρόπος τής χρήτεως' πιθανόν 3τι πρώτον ώς ϊχουσι τά σπέρ
ματα μετεχειρίσθησαν, πιθανόν δέ καί έψημ-να ύόατι ω ; τό 
παρά τοΐ; Ευρωπαίοι; βΟϋρύ, ώ ; έχριίσαντο καί πολλοί των ή- 
τετέρων δτε τό πρώτον τά. σπέρματα εκείνα εΐόον.

Εν ετει δέ Ι·"! 17 έπΙ Σουλτάν Σελίμ. καί έν Κωνσταντινουπό- 
λει χρήσις τοϋ καρέ εγένετο" άλλ επί Αμουράτη τοϋ Δ . απη- 
γορεύθϊΐ ώς βλαβερός δ χάρες θεωρηθείς, επετράπη δε καί πάλιν 
ή χρήσις επί Σολιμάνον τοϋ Μεγάλου" εις τούς Κωνσταντενβυ-



ϊΓβλίτα; δ’ οφϊίλεται ή δόξα ίδρόιεωζ των κ α φ ε ν ε ί ω ν  
καλουαένων % καφεψείων ?] καφείων, % οπω; αλλω- άν τ ι; αυτά 
αποκαλεαειεν. Εν δέ τν)>οιπ7ί Εύρώκγ) είο'ήχ&τ} κατά τό 1650, 
καΙ εν ττϊ Ελ^αόι ετ:ι Τουρχ&κρβτια;. Εις τόν νέον χόοριον τδ 
φυτδν έκ Παριβίο>ν [Αετεκο[/.ίσΟ̂  κατά τδ 1726 , χαΐ ιτερί τοδ; 
«ύ-ιου; ;ζρόνου; χαΐ τοΤ; ’Αμεριχανοϊ; ή χρίεις εδ'.δάχθνι* επειδή 
δ ’ δπέρογκος ήν ή πρώτϊ) τοϋ καφέ τιμή, έ Ιφευρετιχδ; τ· ;̂ Δύ' 
αεω; νοϋς πολλά έμτιχαντί·ϊατο επ’ έιτχάτων οπω; δι’ άλλων τι* 
νων σπερμάτων καί καρπών τον καφέ άντικαταΓττ,βϊ), άλλ’ άλλο 
γλαυς καί άλλο κοροινη φΟίγγεται.

ΟνχΙ δ δ λόγος ένταΟθα περί των είδών τοΟ Ιν τώ  Ιμπορίι^ 
*αφέ, όπως ίσως άλλο; τις των βΕρμών ι )  επεθύμει νά μάθγ, 
οόδε περί τών διαφόρων καί ποικίλων τϊΐς παρασκευής αύτοϋ καί 
χρήσεως τρόπων, διότι ταϋτα γνωστά καί τοΐς νηπίοις τυγγάνει' 
ενταύθα περί τής ενεργείας αύτοΰ έπί τ?ς ίμετέρας οικονομίας, 
τής συνήθους τοΰ καφέ χρήσεως υπ’ άψιν λαμβανομένης, ήτοι τοϋ 
^Υλ'^μ®"ΐ>ί τών πεφρυ-,·ι»,ένων καί ά/'ηλεσμένων σπερμ.άτων τοϋ 
καφέ, τοΰ καί σεσακχαρωμένου παρ’ ήμίν. Μή δέ τις νομίσιι τε- 
τοιμμένχ καί συνήθγ; τβ περί τοΰ καφέ λελεγμένα πολλάχι; καΐ 
υπό πολλών, διότι καί ουτω πολλά έτι καί έτεροι πολλοί νά 
εεπωσι δυνανται περί τοΰ κοιράνου τούτου τών διεγερτικών ώς 
προς τκν παρά τοΐς πλείοσι τών θνητών διαδεδομένων χρτ,οιν
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Ημεΐ; λοιπδν έν τφ σήμερον ήμέρι κ α φ έ  λέγοντες έννοοϋμεν 
τα γνωριμώτατα τ,μισφαιριοειδή σπέρματα τή; Κοφέας (ΒβΙΠΪηα 
ΟθΠί;»ρΧ τά πρδς τδ φαιδν πρασινωπά, τά φέροντα έπιμήκΐ» 
κατα την υπό/.οιλον αυτών επιφάνειαν εντομήν, έχοντα δέ ίδιά- 
ξουσάν τινα αρωματικήν Οσμήν, καί γεΰσιν στυφήν καί γλυκά- 
ζουταν. Ψαρμακολογικώς υπάγονται τα σπέρματα τβΰτα εϊς τά 
στυπτικά ή βυρσοδ«ψώδη διεγερτικά, τά ενέχοντα καί αιθέριο,, 
ί/αιον. ή  δέ Κοφέα (Εοίίβα ΑΓα1)ΐθ3, Ι . )  ή Αραβική κατά Λη- 
νβϊον είςτήν Πεντανδρίαν— Μονογυν'αν δπογομένη ή φυτολογί' 
κώς άλλως εις τήν ταξιν τών Κοφεοειδών (Γ,οΐΐβίηβαβ), ε?ς τήν
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οΐκογένβιαν των Ερυ&ρο^άνων (Κυ^^η^βίιβ), αειθαλές τ ι 
5ρον τής Αβυβτινίϊί, ές ή; τον ΙΒ. ?; ΙΓ . (α. X. αΙωνχ κ«1 ε ίί 
τ·ί)ν εύδ*ίαον(/ ’Αραβίαν καΐ άλλΐ3;;(θΰ ρίετεφυΤΕύθτΐ, κ*1 είς ττν 
Ευρώπην υπδ τών Ολλανδών πρώτων. Τά «νθη τη ; Κοφέας είνε 
(Αασχαλιαΐα, έχ πενταμιροΰ; κάλυκο; συγκεί;χενα καΐ στειράνης 
χοανοειδοΟ;, οτηι/.όνων πεντε, ύπερου ένύ;, ο^οθηκη; δισπέ.ρ[/.ου 
καρπόν εχοΰση; ραγοειδές κάρυον, κερασοειδές, ινέχον άν« δύο 
τ ά  σ π έ ρ ρ ι α τ α  τ ο ΰ  κ α φ έ ,  ών τά κράτιστα καί τευιώ- 
τατα είνε τά τή ; Μύκκς.

Η εύεργέτι; Χηαε’α έν τοί; βπέρριασι τή ; Κοφ '̂α; την κ ο- 
φ ε ί  V η V άνεκάλυψεν, εΰδιάλυτα κρύσταλλα, εζ η , ί  κυρία τοΟ 
καφέ έν-'ργε'.α, ετι δέ αιθέρια έλαια άρωμιατικν, σάκχαρον, φυ- 
τικέν λεύκωμα, κιτρικόν και βυρσοδεψικον οξύ καί τινχ δυούρι- 
στα ετερα άλατα, ό  καφέ; τροποποιείται μέν διά ττ,ς φρύξεω;, 
διότι και έτερκί τινε; έμπυρευματικαι καλούμεναι οΰσίαι ουνί- 
στανται τότε αύτώ. άλλ' αί ένέργειαι αύτοΰ δεν τροποποΐοΟνται 
επαισθητώς, έκτο; άν διχ τελε α; τινο; φρύξεω; απανθρακωθώ ·

Πίωμεν λοιπον, φίλ’ άναγνώστα, κύαθον καφέ, εάν χαΐ σύ δεν 
άνηκ^; εί; σ ύ λ λ ο γ ό ν  τινα ε γ κ ρ ά τ ε ι α ς ,  άπογίνντ,μα 
σχολαστικής τίνος εταιρείας, Ναστραδινχιΰτζειον, ώς εΐπεϊν, τύν 
άνθρωπον δια τη ; αποχή; άπύ πάντων σκοπούση; να καταστητνι, 
και ίδωμεν τ ί ίμ ΐν  το ποτύν τούτο το μ ε λ α γ κ ε ν ο σ π ο ύ δ  α
σ τ ό  ν και ν η φ ο κ ο κ κ ό ζ ω μ ο ν ,  κατά τον Λογιώτατον τ ΐ ;  
Βαβυλωνίας, ποιησν;. ’λλλ.α μ'χρι; συ καΐ σύ ό ϊιίιο; πεισθ; ς περί 
τ ί ;  έπελευσομενη; σοι ενεργεί»; τοϋ καφέ, επίτρεψαν μοι νά σο^ 
είπω συντόμω; δσα έγνων τε έν έαοί και αλλαχού άνέγνων.

ύ  καφέ; ποθεί;, διεγείρει τύ νευρικόν σύστημα έν γένει μετά 
χρόνον τινά καΐ την κυκλοφορίαν ζωηροτέραν καθιστ&' ζωηρό- 
τερον δε ταϋτα έκδηλούνται παρά ταϊς γυναιςΐ καΐ τοΐ; λεπτΟ* 
φυέσιν άνδράσι, και έν γένει το ΐ; μικροτίραν την ηλικίαν εχου- 
σιν, έτι δέ και «ναλόγως τη; ποιότητο; και τού ποσού, δπερ 
πιε η ; .  Ενταύθα λοιπον εξηγείται η ιδιότη; τού καφέ, ί ν  Ιχει 
έτοϋ έκδιώκειν τον έπΙ τών βλεφάρων ημών εηικαθημενον Μορφέ»



* α :ά  τάς μακό»; του χίςμώνο; νύκταί, όοάκι; έν Ισπερίβιν οΕ 
κυκΘίσκοι τού καφέ άλ>επ«λλΐλθί 6πί) τ ί ;  δετποίντ;; τροσφί- 
ροντκι· μγι δμως έκλάβϊΐς κχ\ τοΟτο ώ ; κανόνα, δ«$τι οΰ μόνον 
εν Γραμματικ'ίί αλλα καΐ εν τ·̂  φυοει πας κανών ουνοδευεται 
και υπό εςαφ^οεων· ή βυντ,Θεια, λεγδυβι.. δεύτερα (ρόσι;" δύνα* 
ταί τ ι; ν άπαντιΐτη χαΐ ανθρώπου; δ ιά  τ ο ϋ  κ α φ έ  κοιμω- 
μ'-νους. Αλλα και τα ; διανογιτικά; ίμώ ν δυνάμει; διεγείρει 6 
καφ :;, καί έν γίνει «πάσα; τά; αίοΟάφεις κραταιοΧ και επί τδ 
εΰθυμότερον τρέπει δι ίδεία ; τινδ; καί έλαφροτάτν;; μέθϊΐ;, καί 
τν;ν φαντασίαν διακεντα, ιδίως μάλιστα μετά τγ:ν τράπεζαν, άν 
καί διά λό-,ους γνωστούς τω ίατρώ είνε κακίστγι ή συνήθεια, 
καθ ί,ν άμα τώ  έγερθϊίναι άπδ του δείπνου δίδοται ό καφές, 
διότι δήλα δγ] διά των στυπτικών αΰτοΰ ουσιών στύφει τδνστό ' 
μα)^ον καί καθιστ^ αυτόν νωθρότερον εις τδ πέπτειν τά σιτία. 
ό  καφές αναγκάζει καί τ/ν καρδίαν νά πάλλ^ συχ-.ότερον καί 
βιαιότερόν πω ;, καί μάλιστα τά ; αναιμικά; καί ρωμαντικά; 
καρδία; τή ; έποχίί;.

ό  καφέ; εινε ποιδν δι«ιτ>ιτικδν, καταλλτλότατον τγιν πρωίαν 
τίρο; τδ εκδιώζαι τδν ύπνον καί ζων.ρότερον τον καταπεποντιμέ· 
νον άνθρωπον καταστ·?,σαι· δθεν καταλλτ;λότατος καί τοΐ; δι 
τ ίί; Νικοτιανίί; (κ. καπνού) νβρκουμίνοι;, οΤτινε; ένστίκτω; πω 
άγονται εές τδν καφέ καπνίζοντε;, κάλλιστο; δέ καί τοϊ; έκ μέ 
θη; άναντιρουσι καί τοΤ; συ»τόνω; νοερώ; εργαζόμενοι; καί τοΐ 
νωθρώ; την καρδίαν καί τδν νουν διακειμένοι;, εί καί οδδέν δ ί-  
ναται τοΧ; πτωχοί; τώ  πνεύματι ό καφέ;. Αλλ’ δμω; καί ώς 
θρεπτική τροφή μετά γαλακτο; μάλιστα χράτιοτο; 0 καφέ; διά 
τε τδ σάκχαρον αυιοϋ καί διά τδ φυτικόν λεύκωμα, κλπ. οθε,ι 
δυναται προ; ώραν καί τον έπαναστατοΰντα καί τροφά; ζητοΰντα 
στόμ.αχον νά ησυχάσγΐ, ϊ  καί δυσπεπτοΰντα έκ τουναντίον νά 
ίνισχυτη, ανευ αντιφασεω;, διεγείρων τδ ψυχικόν ίμώ ν.

«Εινε λοιπον ο καφέ;», λέγει 5 στωμόλο; καί οεβαστδ; ημίν 
Καθηγητχ; τ ί ;  Φαρμακολογία; κ. Θεόδωρο; Αφεντού/ η; έν 
περισπουδάβτερ συγγράμματι αΰτοϋ «ποτδν ίι τρυφή αγαπητόν



216 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ; ^ΤΛΛΟΓΟΣ

μέν πλουσίοις, τίμιον δε και απαραίτητον τοϊς πτωχοϊς' ποτδν 
πρόβρορον πο’.ηταΤ;, ρητοροιν, ανόγχη δ’ οναπόδραοτος το ΐ; χα- 
τοίκοις των Ανατολικών και μ.εσημβρινών χωρών, το ΐ; εκχαυν^ο- 
μινοις ύπδ τη; θερμότητος' κρίμα, δτι π«ρ ημϊν η καφεποτία 
φέρει ώς άναπόσπαβτον σύντροφον την έχνηρίαν καΐ την άόολε- 
βχίαν'» (σελ· 264  Τόμ. Λ .)

ίίφελεϊ ο καφέ; πρ6; τα ; ναυτία; και διαρροία;, πρέ; τάς νευ
ρικά; καλούμενα; κεφαλαλγίας η καρηβαρία; δταν δεν π ά λ λ η  
ί  κ α ρ δ ί α  ούδέ τδ αίμα άναρρέει εί; τήν κεφαλήν, προς τδ 
νευρικόν καλούμενον άσθμα έμπειρικώ;, πρός τούς διαλείποντας 
πυρετού; μετά τη ; κινίνη; μάλιστα διδόμενος" ώφελεΐ τού; πο
λύσαρκους καΐ φλεγματικούς, τού; γέροντας καΐ αδυνάτους, 
τού; υπνηλούς, νωθρού; χτλ. χτλ·

Εως έδώ ητο, φίλτατε αναγνώστκ, το πρός τον καφέ εγχω- 
μιον' ίσως με νομίσνις υπερβολικόν" άλλ οφείλω νά σοι είπω οτ  ̂
πράγματι έχω καί ίδιάίουσάν τινα υπόληψιν εί; τον καφέ, διότι 
Αληθώς έχει την καλωσύνην ενίοτε νά μ Απαλλάττ·ρ προθύμως 
μικρΧς τίνος καρηβαρίας, άν ποτέ τ ι; μ.ιχρά τοιαύτη επέ)θη. 
Αλλ’ ώς πασα κατάχρησις οδτω και η τοΰ καφέ βλάπτει τύν 
στόμαχον καί το σώμαένγένει" ίδ α δ έ βλάπτει τού; πάοχον- 
τα ; την καρδίαν έν γένει καθ’ δλα; τά ; ηλικίας Αμφοτέρων τών 
γενών, τούς σφριγώντας καί τούς προδιατεθειμένους εις διαςορα 
καί ποικίλα παθήματα καταρροϊκά. Περίεργον ότι παρά τοΧς 
μοναχοί; θεωρείται ώφελιμώτατο; ό καφέ;, είτε κατάχρησης αυ· 
τοΰ γένηταν ιϊτε  χρήσιί·

Καί ταΟτα μέν εν γένει περί τοΰ καφέ" εί; σε δε. φιλτατ 
άναγνώστα, άφίεται ή ευμενή; κρίσις περί αύτοΰ ηδη, οπότε π ι
στεύω δτι καί επί σέ κατά τό μάλλον καί ήττον έπέδρισεν 
ομοίως ό κύςιθο;, 8ν προ μικρού Απερρόφησας, επόμενός τη έμ^ 
συυ.βουλ»].

Ν. η, πΑΡίϊΠλ:-



ΠΟΙΚΙΛΑ.

Ιστορία Ζεγεδίνου.
Το Ζεγείίνον, πλήν της τελευταίας θλιβερας χαταστρο.; 

φης,εχει λίαν περιπετειώδη ιστορίαν, μή συνημ|Αένην όμως 
δυστυχώς μετά των λαμπρότερων οάσεων της Ουγγρικής 
ιστορίας. Καί τοι τδ σημερινόν φρουριον χρονολογείται μο'- 
νον άπο της τουρκικής κατοχής τής πόλεως κατά τον ις' 
αιώνα, δτήρξεν δμως πλούσια άγορά καί προπύργιον ισχυ
ρόν τήί Ουγγαρίας άπο αυτών των χρόνων τής βασιλείας 
του Ματθιου Κορβίνου περί τά τέλη τής ιδ' έκατονταετη· 
ρίδος. Ενταύθα τώ 1ο26 δ Ούγγρος πρίγκηψ Ζαπολίας, 
μετά,την ήτταν των Μοχάκων έστρατοπέδευσεν έπι κεφαλής 
14000 άνδρών καί ώμολόγησεν εαυτόν υποτελή Σολιμά- 
νου του Μεγαλοπρεποίνς έπισφραγίσας ουτω την τύχην τής 
πατρίδος του. Ό σουλτάνος Ικαυοί τό μεγαλείτερον μέρος 
τής πόλεως καΐ επί των ερηπείων ήγειρε ορούριον, δπερ 
ύτιήρξε προπύργιον τής οθωμανικής ισχύος κατά τάς χώρας 
ταύτις επί πλείω του ενός καί ήμίσεως αίώνος. ’Ητο πρω
τεύουσα ενός τών 1 4 σαντζακίων, είςάδιηοέθη τό κατα- 
κτηθέν μέρος τής Ουγγαρίας, ύπό τήν εξουσίαν του πασα έν 
Βούδα, εχοντος τό αξίωμα Βεύλερβευ. Ά λλ ’ οτε τω 1686 
ο δούξ Κάρολος τής Λαθαριγγίας άνεκτήσατο τήν Βούδαν 
επηκολούθινσε ταχέως και ή έλευΟέρωσις του Ζεγεδίνου. Τον 
Ιούλιον του 1849 ό Κοσσουθ μετά τής έπαρχιακής κυβερ- 
νήσεως εγχατέλειψε τήν ΙΙέστην υπο/ωρών προ τών νικη
φόρων αυστριακών δυνάμεων καί μετεβίβασε τήν έδραν τής 
εξουσίας εις Ζεγεδίνον, δπουοί πολίται τόν έδέχθησανίν- 
θουσιωδώς καΐ ηχούσαν αυτού κηρύττοντας « ή ελευθερία
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θέλει έξελάσει το5 Ζεγεδίνοιι προς κατάκτησιν τ/,ς Κύρώ- 
π·/]ς. Β Οι αντιπρόσωποι καί γερουσιασται συ·νήλθον' χτίρια 
διωρίσθησχν διά γραφεία τ^ς εξουσίας· και μεγάλη ποσότη; 
χαρτονομίσματος έξεδόθη . 'Ο Κοσσοΰθ προετεινε τ^ν σύ- 
στασιν στρατού έκ 50000 άνδρών, άλλ’ ουδέ χρήματα ούδ’ 
άνδρας είχε προς έκτέλεσιν του σκοπού του. ^Αλλωςτε κα̂  
οι Αυστριακοί ?έν τόν άφήκαν ήσυχον καί ήναγκόοθη περί 
τά τέλη του Ιουλίου να εγκατάλειψη τδ Ζεγεοίνον, εις ο 
είσήλθε τή 3η Αύγουστου ό στρατάρχης *Έϊνω, καί ν’ κπο- 
συρθη επί τής άλλνης όχθης του ποταμού εις τό προάστειον 
τοΟ νέου Ζεγεδίνου, τδ όποιον διά του άνοιχθεντος πυρδς 
κατέκαυσεν ο στρατάρχης, άνατινάξας μάλιστα και μεγά- 
λην πυριτιδαποθήκην. Ό Έ ϊνω τέλος διελθών τον ποταμο\ί 
ένίκησε καί έτρεψεν είς φυγήν τούς Ούγγρους καί μετ ο- 
λίγας ημέρας ή παράδοσις του Βιλάγος συνεπλήρωσε πα- 
σαν έννομον σντίστασιν. Παρατηρητέον ότι ή γέφυρα επί 
του Θείσσου ('7’/ίί?ί5δ̂  οίχοδομηθεΐσα τω 1850 έθεωρείτο 
τότε τδ μεγαλείτερον εργον τοιούτου είδους εν Κύρωπη. 
•Υπολογίζεται ότι ή 6πδ τά υδατα γή ανέρχεται είς 960 
περίπου άγγλικά τετραγωνικά μίλια. Κύριος γαιοκτήμων 
είναι έ πρίγκηψ Παλλαξίιτσίνης κατέχων Ί 20 περίπουμί- 
λια, ών τά τρία πέμπτα τουλάχιστον έπλημυρρίοθησαν. Αι 
άπωλεοθείοαι εισοδίαι υπολογίζονται είς 10 εκατομμύρια 
φλωρίνια (λ. όθ. 1250000). Καί ή έλαχίστη έκτίμησις 
τής ζημίας αυτής τής πόλεως υπολογίζεται είς πεντε εκα
τομμύρια ολωρινίων ήτοι λίρας Τουρκίας 625000.

Ή έν Παρισίοις κυκλοφορία.
Ή διεύθυνσις των δημοσίων έργων έν Παρισίοις Ιδημο- 

σίευσε τάς έξης Ινδιαφερούσας πληροφορίας περί τής κύκλο-



οοριας κατά τάς οδούς και τά διάϊορα βουλεβάρτα των Πα- 
ρισίων. Αί {ΐαλλον συχναζομεναι οδοί είσιν αί έξης· βουλε- 
βάρτον των Καπουκίνων, οθεν διέρχονται κατά μέσον ορον 
τδ ημερονύκτιον 19043 άμαξα[ καΐ 23786 ίπποι· τδ Βου- 
λεβάρτον των Ιταλών, 18182 άμαξαι και 21372 Ιπποι· 
ή Βαοιλική ό3δς, 16177 άμαξαι καί 20255 ίπποι· η ό8ος 
Ρεβδλι, 15573 άμαξαι και άλλοι τδσοι Ιπποι· τδ Βουλε- 
βάρτον ΙΤουασονιέρ 15309 άμαξαι καί 19500 Ιπποι·-η ο- 
δδς 'β  γιου Αντωνίου 11893 άμαξαι και 14596 Ιπποι κτλ.
Παρά ταϊς δδοΐς όμως ταύταις, ΙνΟα ή κυκλοφορία είνε 
τοσοίϋτον ζωηρά  ̂ ύπάρχουσιν έτεροι δημόσιοι όδοϊ τοσουτον 
ολίγον συχναζόμεναι όσον αί των μεγάλων επαρχιακών 
πόλεων· π. χ. δεν διέρχονται διά του Βουλεβάρτου ΙΤονία- 
τόοσκη είμΐ) 502 άμαξαι καί 722 Ιπποι· διά του Βουλεβάρ
του Βρουν 462 άμαξαι χαΐ 063 Ιπποι* διά τοϋ Βουλεβάρ
του Βίκτωρος 566 άμαξαι και 835 Ιπποι του Βουλεβάρ- 
τίου Σερουριέ, 358 άμαξαι και 485 Ιπποι· διά τής όδου 
Πουέτλα 691 άμαξαι και 891 Ιπποι κτλ. Αί δέδαπάνοι 
επί τών δημοσίων οδών των ΙΙαρισίων εχουοιν αναλογίας 
πολύ διαφόρους, π. χ. άλλων είς τδ τετραγωνικδν μέτρο  ̂
δαπαναται έτησίως 16.08 φρ. ενώ ετέρων ή διατήρηοις δέν 
απαιτεί η οαπανην 1.15 ορ.

Ποια ·η κυκλοφορία κατά τάς οδούς τής πρωτευούσης ταυ- 
της καί ποία ·η προς διατήρησίν των καταβαλλομένη δαπάνη;

Ό πρώτος κατασχευάσας χαλύβδινον γραφίδα ήν δ έκ
Βοστόνηςτών Ήν. Πολιτειών \ ν ί Ι Ι ί α η ΐ 8 θ η  εν έτει 1800 
χρυσοχόος τδ επάγγελμα. ΕύρεΘεΙς εσπέραν τινά έν τώ 
σχολείω καί μή δυνάμενος νά προχωρήσ:ρ διά τής πτερίνης, 
αποφάσισε νά κατασκευάσω την άχόλουΘον ημέραν τοιαύτ*ην, 
Η επιτυχία τής έφευρέσεως έδιδε τοσαύτην Ινασχόλησιν είς



220 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΛΛΟΓΟΪ

αυτόν καί ενα βοηθόν ώίτε έκ της εργασίας ταυτης ωφε
λείτο 3000 φράγκα κατά μήνα. Μετά τινα χρόνον οί 'Αγ- 
γλοι ελοβον την εφεύρεοιν.

Ό κ. Κάμιλλος Φλαμμαριών διάσημος αστρονόμος εν 
ΙΙαοισίοις έδημοοίευσεν άρτίως πολλά άρθρα οπω; άποδείςη 
ότι η σελήνη είναι κατωκημένη, διοργανίζϊΐ δέ νϋν έπιτρο" 
πήν όπως συλλέξγ) τά αναγκαία χρήματα πρός κατασκευήν 
τηλεσκοπίου ικανής δυνάμεως, όπως ίδϊ] τους έν αυτή κα- 
τοικουντας. “Υπολογίζει την δαπάνην του οργάνου τούτου 
εις εν εκατομμύριου φράγκων.

Π Ο Ι Η Σ Ε

Διό" Ί α γ α π α ς
Των «τεναγμων καΐ πόνων προ; τί τοσοϋτον πλήθος 

Μοι φέρει εΐ; τό στήθος 
Φρικώδεις ταραχάς ;

Ποό; τί πηγή δακρύων είσίν οί οφθαλμοί μου 
Κ εκπέμπει ή ψυχή μου 
Ενθέρμου; προσευχα;;

Ποό; τ ί ή τλήμων τόσον ταράσσεται καρδία 
ΚαΙ πάθους αγωνία 
Ταχύνει τον παλμόν ; 

ί πνοή οδύνης, πυρόιδου; οπτασίας 
Συντρίβει τάς ήνίας 
Των πρώτων μου ορμών ;

Πρί»ς τ ί η φίλη λύρα τών μαγικών μου χρόνων 
Εκπέμπει στόνους μόνον 

ΚαΙ χατηφεΈς μολπάς ;
Πρός τί σφοδρών καμίνων ή φλόξ μέ χαταφλέγει;

— Μία φωνή μοι λέγει 
« Διότι ά γα π ?ς ! » Ν. ΜΑΚΡΙΔΗΣ.

Πρός 1



’Είπήρεια τής ήλικίας.
Έπι τής άναπτύξ$ως τής δυνάμεως των χειρών 

παρατηρηθεΐσα διά το3 δυναμομέτρου 
τοΰ 'Ρεγνίέρου.

Ανδρική ισχύς Γυναικεία Ισχύς.

»ω
2 χιΐρες χεΙρ δίξ. χειρ άρις·· 2 χεΐρες [χειρ δεξ. χβίράρΐί·.

ΚΟ,. Κι>. Κιλ. Κιλ. Κιλ. Κιλ.
6 ιυ .3 4 .0 1 2.0 ___ ___

7 14.0 7.0 4 .0 — ___ __

8 — — 11.8 3.6 2 .8
9 20.0 8..5 5 .0 15.5 4.7 4.0

10 2β.ϋ 9 .8 8.4 16.2 5 .0 4.8
11 29.2 10.7 9.2 19.5 8.2 6.7
12 33.0 13.9 11.7 23.0 10.1 7.0
18 39.8 16.0 15.0 26.7 11.0 8.1
14 47.9 21.4 18.8 33.4 13.6 11.3
Ιο 57.1 27.8 22.6 35.6 15.0 14.1
10 63.9 32.3 26.8 37.7 17.3 16.5
1/ 71.0 36.2 31.9 40.9 20.7 18.2
18 79.2 38.6 35.0 43.0 20.7 19.0
19 79.4 38.4 35.0 44 9 21.6 19.7
20 84.3 39.5 37,2 45.2 22.0 19.4
21 80.4 43.0 38.0 •47.0 23.5 20.5
2δ 88.7 44.1 40.0 50.0 24.5 21.6
30 89.0 44.7 41.3 ___ ___

40 87.0 41.3 38.3 ___ ___ __

50 74.0 36.4 33.0 47.0 23.2 20.0
60 56.0 30.3 26.0 ~ — ~
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Περίληψις έκθέσεως των έργασιών
τής βιλεχπαιδευτιχής έπ^τροπής τοΟ έλληνΕκοΟ σύλλογο»

« Ε Ρ Μ Η Σ »
κατά τίιν λ·ήζασαν περίοδον 

άπο Σεπτε[Αβρίό« 1878 ριέχρί Μαρτίου 1879.

Ό είσϊ5γ>νΓής τής οιλεκπαιδευτιχής επιτροπής μετά προ- 
οίμιον, εν ω λέγει δτι χκίρουσα ή επιτροπή δίδει εύθύνας ώς 
συναισθανόμενη δτι εξετέλεσε το καθήκον της έο’ δσον τή 
επέτρεπον τά έν χερσί της μέσα διαιρών τον λογον του εις 
κεφάλαια άρχεται εκθέτων

ά) Περί αναγνωσμάτων και διαλέξεων,
ών εγένοντο εννέα* 1) ανάγνωσμα του κ. Σ. Καραγιανιδου, 
ήτοι μελέτη άοχαιολογική (ΐπερι ΙΤαντειχΐου» κατ’ επιτό
πιους παρατηρήσεις τοΰ ίδιου* 2] διάλεξις του κ. Α. X. —τε- 
οοπουλου ιίπερί άστρονομίας ίστορικώς,]) έν κατεδεικνυ- 
οντο προ πάντων αΐ των Ελλήνων αστρονόμων έργασιαι*
3)ανάγνωσμα του κ. Μ. Ίωάννοβιτς, περιεχον ωραίας υπο- 
Οηκας «προς τον μέλλοντα νά έκλεξτ] επάγγελμά τι·» 4·) 
του αώτου δεύτερον ανάγνωσμα σπερί χρηματιστηρίου καί 
των έν αΰτω ένεργουμένων πράξεων*)) 5) του αύτοΰδιάλεξιν 
σπερί σίοωνος και ατμοσφαιρικού σιδηρόδρομου*! 6) άνα· 
γνωσμα τοίν κ. Γ. Χαριοιάδου «περί σωματείων» 7) ανά
γνωσμα του κ. I. Α. Ζερβουδάκη, «ιστορία δημοτικής εχπαι- 
δεύσεως-Β 8) τοΰ αώτου δεύτερον άνάγνωσμα μή συμπληρω 
θέν «περ'ι του βίου καΐ τών συγγραμμάτων του Ίωνάθαν 
Συυ’ίφτ·̂ ) καί 9) ανάγνωσμα μή άναγνωοθέν έτι τοΰ κ. Κ. 
Ναούνη φέρον τον τίτλον «το πλήρωμα του χρονου,Β —  
«Κοφραής—Παύλος.»



β') Περί μαθηαάτων,
τοΕαυτα πολλοί άνέλαβον,άλλ’ ενεχα έλλείψεως καταλλήλου 
χώρου τιδυνάτϊϊοαν νά ποιήσωσιν Ιγένοντο^έν τούτοις τινά 
υπο του κ. Ρ. ΈλευΘεριάοου απερί Συνααοϊ3 ίοτοριχως χαο 
τοπογραφικώς,» ήτις μελέτη χαΐ μετ’ ολίγον συμπληρω. 
θεΐσα δημοσιεύεται 6πο του γράψαντος έν Ιδιαιτέρω τεύχει· 
Χαι Οπο του X. I. Α. Ζερβουδάχη «γεωγραοικά. β

γ') Περί διαγωνισμάτων,
τοιουτον ωρισΟη γραπτόν Ιν· αήν γνωστή προ του Κολο'μβου 
ή Αμερική ; εξιστορησις του βίου καί του πλοΟ του Κο- 
λο’μβου έπισυναπτομένου άρμοδίου προλδγουκαί έπιλογουΛ* 
και προοορικδν ετερον άπαγγελία έξ αρχαίου "Κλληνος 
ποιητου.

δΊ Περί περιοδικού,
τούτο αληθώς μεν μικρόν εργον,άνομολογεΐ 6 κ. εισηγητής, 
νομίζει Ομως οτι ητο ούσκολον καλλιτέραν απαρχήν νά πα- 
ράσχωσι νέοι άπειροι, απόφοιτοι τής χθες σχολείων ούχΐ 
των πρωτευόντων, άνευ σχεδόν ύποοτηρίξεως, ενίοτε δε κα 
αντί ε ν θ α ρ ρ ύ ν σ ε ω ν  τουναντίον ε ΐ ρ ω ν ι ώ ν 
ε π ι π λ ή ξ ε ω ν  τυγχάνοντες· άλλ’ υπάρχει παρ’ ούτοίς 
πεποιθησις δτι το εργον των θέλει τέλος πάντων θριαμ
βεύσει όταν εξακολούθηση μετά πόθου καί έπιμελείας ή άρ- 
ζαμενη εργασία χαι οι λόγιοι και οί Φιλόμουσοι υποστηρί-· 
ξωσιν αύτό.

έ) Περί συνεδριάσεων,
εγενοντο εν συνολω 28, ιόν 10 έκτακτοι καί 18 τακτικαί· 
"την τάξιν αυτών και τός εργασίας τής επιτροπής διηύθυνε 
^ροθυμως και έπιμελώς ό άξιο'τιμος αυτής πρόεδρος κ. Κ.
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Κωστ^ράκΤιζ* την γραοικην δ’ έργααιαν εζετ&λει τακτικω- 
τατα χαΐ ακριβώς ο κ. 0. Άνδρεάδης.

Έν συνόψει τέλος αί έργασίαι τής επιτροπή.; υπήρξαν αί 
εξής· έξήνεγκ'Ίίάς κρίσεις ττ.ς έπι 26 διαφόρων πονημάτων 
Γυντεταγμένων ή μεταπεφρασμένων ύπό των κκ. Α. Παρα- 
σ̂ ο̂υ, Ε. Ζαλοκώστα, Ε. Νοτάρη, Ν. Μακρίδου, Π. Ψαρρα, 
Κ. Σιδερίδου, Α. Πέκιου, Μ. Ίωάννοβιτς, 1. Βαλαβάνη, 
Α. X. Στεφοπούλου  ̂ Κ. Κωσταράκη. δύω ανωνύμων καΐ I. 
Α. Ζερβουδάχη. Έλαβεν έπιστολάς 22 καΐ έξέδωκε 59. 
’Αντήλλαξε το περιοδικόν μετά των έφκ,μερίδων κ Ωρα» 
και κΝέαι Ίδέτι,3 χαΐ μετά τών περιοδικών, «Χλωρίς.» 
«Έλικώ·ν,3) κΟίκονομική ΈπιΟεώρησις,» «Δελτίον τών εν 
τη δούλη και ελεύθερα Έλλάδι έκδιδομένων βιβλίων,» 
κΔελτίοντής επί τής έμψυχώσεως τής εθνικής βιομηχα
νίας επιτροπής, κ *Ίστορία ‘Ρωοσοτ^υρκ!κ^δ πολέμου, » 
«Ελληνικός διδασκαλικός σύλλογος κ Πλάτων,» και α Ε- 
οημερίς φιλομαθών,» ·ήτοι εν συνόλω μετά 2 εφημερίδων 
και 8 περιοδικών, δι’ ώνοί εύγενεϊςτων έκδοται καί συν- 
τάκται εύαρεστ'ήθησαν νά στολίτωσι τομιχρον αναγνωστ·ή. 
ριον του ο·Λλόγου.

Περαίνων τόν λόγον του παρακινεί τά μέλη του σύλλογοί  ̂
ν’ άκολουθήσωσι την αυτήν πορείαν καί να εργαζωνταί επι- 
μελώς· διότι «τότε αληθώς θέλομεν συντελεοει καί ημείς 
προς δόξαν του Ελληνισμού, του ελληνισμού εκείνου, δν 
τοσοΰτον άγαπώμεν καί υπέρ Ο’υ τοσοΟτον κοπιώμεν καί θά 
κοπιάσωμεν ώστε νά μή δύση πλέον δθεν έπανέτειλεν, άλλα 
νά φωτίζη καί νά θερμαίν  ̂τάς καρδίας ημών έσαεί, ών έφο-
διον. καθ’ δλο'ν τών έπιθέσεων τών ημετερων
εχθρών καί όλων τών μεταβολών τής τύχης.»

ϊπενθννβί Χ. Ν. ΔΑΜΙΔΜΑΗ2.



- Υ Λ Λ Ο Γ ο ^

ΕΡΜΗΣ

Σύγγραρ.ρ.α Περιοδικόν

Ε Κ Δ Ι Δ Ο Μ Ε Ν Ο Ν  Κ Α Τ Α  Μ Η Ν Α

’Εν Κοινσταντινουπόλει, ΜάΈο; 4870.

Ό  Ιούλιος Φερρή,
ί«ουργόί τ ί ;  Εκπβιδεύσεω; εν Γαλλία, έξε^ώντ^σε «ρό τινων έ- 
βδ ορεάδων λαμττρότχτον /ίγον ν.ατο τϊΐν διανοατ.ν των βραβείων 
«τ ινα  άπον'ρεουβ’. κατ’ ετο; αί διάφοροι κατά τ·/5ν [εεγάλτ.ν έ- 
κείνϊϊν χώρ*'' επιτόπιοι ιπισττ.ριονικχΐ και φιλο5ογιχαΙ εταιρϊαι 
Λονερχόρ.εναι δι’ άντιπροοιόποίν αυτών εν τώ :;ερ·κλότφ Παιδευ- 
ττ.ρ’ω των Πχριτίων, τ·̂  ΪΟρβώνντ,. Αΐ τοιαΰται χεντρικαι σιν- 
εδίΐάτεί; των αντιπροσώπων τών εταιριών τούτων ίρςαντο κυ
ρίως τελοόαενχι εν Παρισίοι; έπς τγ,; Αυτοκρατορία;, τώ 1862* 
άλλ’ άπο το ; ανακν.ρό'εω; τ?,; δαριοκρατία; και εντεΰίΐεν, γτο^ 
άφ’ δτου άνε^αρττίτότερον ατ,ν δρώτι χαΐ σκέπτονται, πλειόνων 
δέ- ϊΐαών ά'ιοΰντα·. υπό τ?,; Κυβϊρν/.τεω;, κατέστϊΐταν ου ^όνον 
περ’φινέστεραι και γοτ.'εντικώτεραι άλλα και άποτελετματι- 
κώτεοχί Εκ τών πρακτικών των συνεδριάσεων εκείνων «πιρ εχο- 
μεν ίιπ’ ίψ ιν δυνάμεΟ* νά έκτιμήσωμεν ττν σπουδαιότιιτα αυ
τών και τ·>.ν ποικιλίαν τών επισττ;μονςκών θεμάτων περί <κ άσχο- 
λοδντχι εν τε τα ϊ; εΐδικαΐ; τών τανιμάτων συζ·/ΐΓΛ®εσι και εν 
τβ ΐς καθολικζΐ; απάντων τών σοφών άνδρών τών εκ τών επαρ-
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χιών έν Σωρβώνντι συνερχθ}λένων. Οί έπΙ ΐΤιί εκιταιδενβΕως ύπουρ- 
γοΐ οί λϊλοϋντες χυρίω; κχτα τν;ν τελετήν τ ΐ ;  διανορ.?; τών 
βραβείων, απερ τα διάφορα τ}/.ηαατα ψχφίζουοι ααϊ ών ΐ·ί*ν α
ξίαν καταβάλλει αοτ/, ή Κυβέονν,σι;, δεν άποφεόγουτιν εν'οτε 
τούς πολιτικού; ύπαινιγρίού;· άλλα οί τ/,ς ύκιΑοκρατίας ίποορ* 
γοί επί τ ι ;  εκπαιδεόσεω; δικαιοΟνται εν ριέρει τ^ αλτ,θεία να 
άνχ(Λΐαν:ήτχωσι τοϊ; ίκ  των άκρων τ?.; Γαλλία; πεαποαίνοι; 
άντιπροιώτοις τών σοφύν έταιριών ό.τότα δφείλει η έπιίττ,νη 
το ΐ; ν5οι; ίθύντορσι τ?ι; πατρίδο; αύτών χα’- νά οεανό'ωνται 
έπΙ τ^ ένθεραω ύποττνιρίςει ί ν  παρέσχεν αυτή ί, άπο τοΰ 18/0 
έγκαΟιδρυθεΙτα κζτάστατι; των πρζγίΑάτων, επί τα ΐ; |νε*|·άλαι; 
δαπάναι; ά ; προτ θτ,κεν εις τον έπΙ τϊι; εκπαιδΐότεω; πρ ϋπο- 
λογιβαύν «υτν;; ή Κοβερνητι; άφ’ ή; επο/·7ι; άκόατ; ν,το υπο· 
χιεωαένη να άποτίΐϊ) τα τ>οαε:ά τϋ ; Γερν-ανικ-ό; άποξκοιώοεω; 
διτεκατοααυιια, επι ταΤς πολυαρίθαοις, τέλος. [Αεταριυθμ - 
βε-ίΐν ά ; έπή·εγκεν η Δκν.οκρζτ'.α εις τε τήν κατωτέ-αν και 
τ>·,ν μ στ,ν και τήν ά^ωτεραν έκπαίδευτιν.

δτε ό περικλε’Λ; ίούλιος λίνοιν δ./,όΟυνε τά τ^ς παιδείας έν 
Γαλλία προ έ* άκριβώ; έτών, ει/ε το θάρρος ν> άποκαλύψρ ενώ
πιον και ττ,; Γαλλία; καί τ ί; Εΰρώπΐ); άπατη; την οικτίάν κζ- 
τάστασιν, έν ή παρέλζβεν ή Δημοκρατία τα β ·ν,θηη«* μέθα τών 
επιττημών, και να έκτραγωδήτρ τά τε στενδχωοα χεμίΐ* >'■*'· 
τά πτωχά φυσιολογικά μουσεία καΐ τά πεν'.χοα κατ*ττή».ατζ 
ε’ ; ά κατεκλείοντο ο: καθτ,γηταί τών έπιττημών —ουτω πενιχρά 
και άνάξια τή; Γαλλία; ώστε δ διάσημο; φυσιολόγο; Κλοιδ 
Βερνάρ έν τοΊ; υπογείοι; έν οΐ; ύποχρεοΰτο νά διδάσκ  ̂ π;οσε- 
βλήθη τύ πρώτον έκ τή; νόσου εκείνη; ητις ούτω προιόρω; «ρο α- 
ψεν αυτόν εί; τον Αδην. πρό; ζημίαν έν γένει τή; άνθρωπότη* 
το;. · Σήμερον, είπε δικαίως ύπερηφανευόμενος δ Κ. Ιούλιος 
Φερρή, έςέλιπε πλέον άπο τών οφθαλμών ημών ή τοιαότη ιΣκών 

μετά ευ/όγου άγανακτήβεω; έξετίΟει τότε δ Κ.. Ιούλιο; Σι
μών. » —  «Σήμερον, πλήν τών εύρυτάτων δαπανών κ; ψηφίζί̂  
ένικυβίως διά την «νωτέραν έκπαίδευσιν τ, τής Γαλλία; εθνική
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οντικροοωπϊία, ^ύξη-ίαΐΑεν τον διά την κατωτεραν αγωγήν προΟ- 
κολογιβ;Αί»ν εις 30  ΙκατοΐΑ. φράγκων άπέ· 11 άπερ έδαπανών-^ο 
πρίις τούτο ριέχ[-ι τοΰ 1870, αφού 5 διά τά ; επ-.στη^ιη; προϋ
πολογισμός σχεδόν εδιπλασιάσΟη, καταβαλλόμενων 4 έκατομ. 
κατ’ έτος διά τάς επιστημονικά; καΐ φιλολίγικά; Σχολάς, 50 
δέ έκατομ. περίποο τεΟέντων ε-ς ενέργειαν έν τα ΐ; έπαρχίαις 
«πό τινοίν πόλεων δπω; βελτιωσωσι τά ανώτερα αύτών Ακα- 
δημιακά καθιδ.ύματα·» —  «ίπάρχουσιν οί λέγοντε;, προσθέτει 
δ Κ. Ιούλιο; Φερρίι, ει; τ ί χρησιμεύουσιν έν δίμοκρατικώ; διωρ- 
γανωαένη κοινωνία και πολιτεία αί έπιστημονικα'ι εταιρϊαι —  
βίσχόνοαιι δέ έπαναλομβάνων ενώπιον ύμών την τοιαότην αυ
θάδειαν, Οίοίΐτω φρονοΰντε; ά ; λαβωσι τόν κόπον νά άκούοωσι 
τό μάθημα δπερ δίδουσιν εί; «ΰτου; περίτρανα γεγονότα. Τω 
1^7 7ε'/0αεν ενταύθα δέκα καί έπτά αντιπροσώπους τών έν 
τα ί; έπαιχίαις ετα·ρ;ών τώ . ωραίων τεχνών· τ'^ 1878 είχομεν 
τεσσαράκοντα, σήμερον δε κεκτηνεθκ ογδοηκοντα. Ιδού δε πώ ; 
προτιθέμιΟα ν» χ;ησιυ.οποιησωμεν του; αντιπροσώπου; των καλ- 
λ'.τε/ν.κών εταυιών καί αυτά; ταύτα; τά; εταιρίας. Διά τίνος 
διαταγματο; δπερ υπέγραψα ηδς, αί έν τα ϊ; έπαρχίαι; καΧλι- 
τε/νικαί εται ία ι θέλουσι κανονίσθό επί των αυτών βάσεων έφ 
ών καί »ί έπιστημονικα’ι. συμπράττουσαι μετ> τής επιτροπί; ητις 
θέλει καταγρ ψ?ι τα καλλιτεχνικά κειμήλια ττ.; Γαλλίας καί 
συνδεδεμένβι καθ' 8ν τρόπον καί προ; δν σκοπόν βί τρίακόσιαι 
έ-ηστηαονκαί εταιρΧαι 5 ; βλέπετε συνηθροισαένα; ένταΰθα. Αί 
£τ>ιρΙιι «υτα ι θά διατιλώσιν έλεΰθεραι ώ ; ίιμεί;, ή δέ Κυβέρ- 
νησι; θά έ-χηται μόνον εί; 6-ΐκτ.ν αυτίυν αρωγήν καί θά ένθαρ- 
ρύ.η αυτά; ύποδίίκνύουτα τά ; δ ίο  πρώτιστα; διευθύνσεις εις ά; 
έπιθυμοΰαεν νά ίίωμεν καθοδηγουμένα; τά ; ένεργεία; αυτών. Τό 
έργον αυτών εσται διπλοΰν.' ^τοι άφ ένό; θά έζακολουθησωσι 
καταγράφΟυσαι τά καλλιτεχνικά κειμήλια καί θά διοργανωσωσι 
τά έν ταΐ; έπαρχίαις μουσεία. Ουτω δέ δρώσαι και συνδεομεναι 
πε.ί έν κοινόν κέντρον θεΧουσ; συνδράμει ίμ 2 ; άφ ετέρου πρός 
την έκτελεσιν έ τ έ ρ ο υ  μ ε γ ά λ ο υ  σ κ α π ο ϋ ,  τουτέστι πρός
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Τί)ν δϊΐαώδγι δι5x'Γ)^*λ(ϊV τ ί ;  ιχνογρχτίϊ;. Πρέττίΐ έν πρώτο»; 
νά μάθητΕ εΐ; Χ̂χ·, δ -ι»ν ε^ρίτ-ΛΕτχι ί  ί,5ϊ-.<αλία β5τϊι·
&π2ρ/_Εΐ ΤΓοόντ» πϊρ ’ ήαϊ^ ε»τ/γμ·νον ·ι6 ρ,άδτ,α* τ ί ;  Ιχν'ίγρχ- 
φ'*ς, άλλ’ δνευ 5 :..5 ί. ,= » ; „ !  „ί04*ο. „ . . , ί ; .  Πχντ,-/ο&<»).ϊ- 
δον τϊι; Γανλ'χ; έγ νοντο αύδόρατ,το'. δ-ίπε ρ*; προ; ?8'Τ·ω7»ν 
Τ5ΰ μαδήλχτο; τοότο·;, ά^λ’ έ5τερ·ι:;λέ·ΐϊΐ >ίέντ:ο■̂  ίπιτν/_οΟ; 5 ;- 
ευδόνοεω; το πλ ίΐιτο» άτέτο/^ον* ί,αιΤ; δ'λορεν προβπχδ'ίτε; 
8πω; επ-.τϊ,οωαεν και δ^οργκνώοίυι/Εν τν;/ δ'.δζτκ^λίχν «ΰτο ί βο·ν· 
ιοτώντε; επ»τοπ!ον; επιτροπά; ά; κυρ!ω; δέλοοτι ουγκροτ/.τει 
α» εν τα ΐ; επκρχίχι; κχλ/.ιτε/_̂ ν»κΛΐ Ιτα·.ρ1χι. £< τοότι^ν βλέπετε 
πώ ; λ Ι ετα’.ρϊαι βΰτα», αΐ τε τών έπιστΐο-ών κχΐ των ώρ^ίιον 
τεχνών αΐτινε; φαίνοντ*!. τοτοντον δοεττώοαι. τών (ΤοαΦερίντων 

:ταδ·?, δ -γ ιν» ρ.εγά''ων πϊοό^ωνς 
'. Λ»4τι ϊ » τ  εμ': δέν δόίβμα'· 

νά φϊνταοδώ ρ.εγαλε»ΤΕρχν πρίοδνν θ!/.ονου.ολογ·.κ-/ι/ τε κ»» κοι- 
νωνιχγ;νπαρά ε^εννην ί τ ; ;  ίδελεν επΟΟε» έκ τ ϊΐ; τνχπτό'εω ί 
τνί; τεχνίκνί; ίκχνόττ,τος τών Γάλλων εργχτών έν τφ ιορεί I- 
κε·νω σταδίω/τερ προτεγγίζει τ/ί τε τέχν^ καΐ τΛ β»5;χ·ηχϊν(α.»

V εχοντε; πρί»ς 
; νίαου; οδ; είβ’̂ ^αγεν έτχάτω; εΙ; τίϊν 

Βοολ-/ΐν ό τολιΛΥίρο; ουτο; ύπουργδ; καΐ τίο ; δποίου; διά βρ*- 
χίο)ν αλλά εΰγλωττότκτχ ύπερκτπίζει κκτά τών έπιδέβεων δ ι’ 
ίον φχνχτικώ; πολεαοΰτιν αύτο-ί; οί κληρικοί τ ί ;  Γαλλία;, βλέ* 
πόντε; ?τι η Δτιιιοκρατία άποφ^τιν εχε» διά τοΰ Κ· ’ίουλίοα 
Φερρϋ νά άποσπάοϊΐ την σπουδάζοκσαν νεολαίαν άπο τών χειρών

ΕΐΐΑεθα εύτυχεί; [εεταφέοοντες ενταύθα τά ; περί διδασκαλία; 
τ ί ;  ίχνογρα^/ίας σχ'ψε»; τοιούτοϋ περιφανούς άνδρδ; Ου;κφωνού- 
σας πληριοτατα προς τάς ιδ ία ; άς πολλάκις καί ηαεΐς έξηνέγ-

; αίσθηαατο; καί τ ις  βιθ(ΐ,ηχανικίί; 
δεξιότητος τών εργατικών τάξεων. 0ύδε[Αίκν υπερβολίιν λέγει δ 
Κ. ίούλιος Φερρί ονοριάζων μ έ γ α ν  σ κ ο π δ ν τ + ν  έπέκτασιν
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^ϊί; 5-.5α5ί4*’'ία ; τή ; ι;^νογρϊφί*; ΐιτί δλ*; τα ; τάζει; τδν Γκλ- 
Λων, ώ; κ*ΐ ή-Λ5Ϊ; ^>·έγ« χ α τ ό ρ θ ω α κ  άιτεχαλέβχμεν τκ)^- 
>άχ'.ς τί;ν τταρ’ ή^Ιν άνάίττυζιν τοίί χ*λλιτε)'νι«οΟ αίβθΥιΐΛατος 
κα9 8 δυστυχώς τοβοΰτον ύηολειπόαεθ* τώ» πεπ4λιτισρι.έν·>ν 
'λκων.

Σπ/.ί'.ωτεΊΜ δ’ έ/ταΰΟκ δτι ττ;ν άπδφχϊΐν αΟτοΟ ιτερί {χνογρα- 
φ(χ; χ*1 χ.ρ'ι νέκ; δ'.οργχνώοεω; των έν τ» ϊς  έπκρ^ ί̂αι; καλλι
τεχνικών ετκιρ'.ιών άρ.'σω; Ιπραγ[ΐ.ατοχοίτ.σεν 5 κ . Ιούλιο; Φερρ ,̂ 
διότι &νώ ουνεδίΐ/ζον εί των έπιστ·/;αονικών Σωριατείων ά»τ»- 
«δότωκοι, 'Λίζκντο !δ·.*ιτέ:ω; βυνεδριά^οντε; και συγχροτοϋντε; 
τδ τιοεδρεΐον αΟτων οί άντιπρότωττοι τών εχ των επαρχιών βτα- 
■χέντων εί; Παριτίον; αντιπροσώπων τών καλλιτεχνικών Συλλό
γων, χαι χαΟ ·?ιν στιγατ,ν ώρΐίλει εν τ ί  τελετ·^ τ ί ;  άπονθρ.9ϊ; 
τών βοαβείων τών πρό>το>ν εταιριών, οι αντιπρόσωποι τών δευ
τέρων ει/ον συ^χτησει ίδ'Λ τά ; Οευ.ελιώδει; βάσει; τ ϊί; δνιμο- 
ποιΐσεω; τ ί ;  ιχνογραφία;. Πρόεδρο; δε τών τελευταίων έξελέγη 
δ γνοιστδ; παρ* ίριΧν ’Αβοίι» οστι; έ'ασχτ.σα; τδ σατυρικδν αυ- 
τοΰ πνεΟαα εΐ; βάρο; ήρΐών και βραδύτερον |Αετ«αελτ,ΘεΙς διά 
τοΰτο έζακολουθεϊ άφ’ Ινδ; ριεν δηυιοσιογραφών άφ’ ετέρου δέ 
άσχολούαενο; περί την καλλιτεχνίαν καΐ την [/.ελίτην τών κα
νόνων αύτη;, ο'Ι; ούτω; έζΐ[Ααθεν ώστε θεωρείται ως εΙ{ τών 
δεινότερων κριτών τών καλλιτεχνικών έργων. Εΰθυ; «α «  χατα- 
λαβών ττ,ν προεδρικήν θέσιν άπηύθυνε προσφώνησιν εΐ; τού; πκ - 
ρεστώτας έν ή προ πάντων διά ριαχρών καταδεικνύει την μεγα- 
λην σηαασίαν τ ί ;  γενική; περί ττ,ν ιχνογραφίαν άσκήβεω;. 
«Προσεχώς, λέγει, έκαστο; Γάλλος θά γνωρίζή νά ^ίπττ) μίαν 
πυριτοβολίαν' πρέπει δμω; προσεχώς έπίση; νά μάθ^ νά διευ- 
θύνη χαΐ την ίχνογραφικήν χείρα.» Πολλά μέλη τής έμηγυρΐ£ι>; 
λαμβάνουσιν ειτα τδν λόγον δπω; δποοάλωβιν αδτή διαφόρους 
ανακοινώσει; περί διδασκαλία; τής ιχνογραφία; έν ταϊς διαφό- 
ροι; έπαρχίαις. Ελθόντο; δ’ έν τω μεταζύ τού υπουργοί καΐ λα- 
βδντος θέσιν έπΙ του προεδρείου, ο Κ, Αβού άπαριθμελ αυτ^ 
τά έχτεθέντα σχέδια περ\ μορφώσεω; έπιτυχεστέροιν συστημάτων
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σνβγο^λένΛιν εί; ττιν διδαιχκλίχν τ ι ;  ίρ'νογρχφί»; «ττεο εμελλον 
^ζ^ύτερον νά |Λελεττιθΰ9ΐ, χχι πρώτη εκείνη βονε^ρίαβις διε~ 
λύ9η, τά δέ [λέλη ουτίς σνινηνώθητζν τ^ έπομέντι μετά
των κντιπροβώπων τών έπιττημονικών Ιταιριών 5πο τήν προε- 
δρείαν τον Κ. ’ΐονλΙών Φερρή δβτι; κ«ι εξεφώνησεί έν περί* 
οτάβει ταύτη τον ϊαμπρίν λ($γον τ{»ν χρηβίμενοζντα ώ , αφε
τηρίαν τών σκέψεων ημών τοντων.

Επχνέλθωμεν δέ τώρα εί; τον >όγον εκείνον ΐνα ύποβζλωαεν 
τοίς άνβγνώστκ5; τούς πρώτου; αύτοΰ Οαυμασίον; πζρζγράφους.

« Απο δέκα χαΐ έπτά ετών ηδη. άρχετα: λέγων. 5 ύμέτερο; 
θεσμύς ακο/ουθών την ηρεμον χαΐ προ^δενηκη^ αντον πορείαν 
έν τ^  μέσω τών αδιάλειπτων μεταβολών τών ανΟ-ώπων και -ών 
πραγμάτων έρχεται νά δε//>η ένταΰΟα τά ; έμψνχώσί’.ς τή; Πο
λ ιτε ία ; «πύ τών χειρών τοΟ ίιπουργον τή; πΛίδείας. Καί όμ?ϊ; μεν 
μεγχλύνεσ^ε, εγώ δέ τιμήν θεωρώ οτι δύναμαι να χαιρετ-σο) 
έν ύμΐν μίαν τών ζωτικών καί ελευθέρων δυνάμεων τη; μεγάλης

«ύθό;'Ρμγ,τζ τη; επι-ταύτης χώρα; ί’χιιροκροτησεις.) Πρ 
τοπίου πρωτοβου*ίας, έλευθέρως μοιφωύεΐσα; καί ελε-θέρω; άν- 
θήτασχι εν τη, χ.οπιώδει ποικ.λία του επχρ/ίικοΰ πεοκύ-
ψχσαι έκ τοΟ έρωτος εκείνου τή; περιωρισμενη; πττρίδο;, τϊ5ς 
έπαρχίχ; κζΐ τοΰ χι·>ρ!ου, ητι; έττί τι» θεμέλιον και το σπέρμα
τού έρωτος τή ; μενά/,η; πχτρίδο;........... (νέχι /ειροκροτησε·.;)
αί έταιρΐχι υμών προ τριάκοντα μέν ετώ/ησ/· εΐ; τ.υρην. ση/.ε* 
ρον δε προη/θησαν εΐ; λεγεώνα. Προ τριάκοντα ετών η Γα'/λία 
δεν τζρίήμει ?ι μόνον έννενηκοντα ιδιωτικά Σωματεία τής έπιιτη- 
μη; και σήμερον υπολογίζει τρεί; δλα; έκατοστύ*;.

» ή  πρόοδο; αυτή είναι λίαν περίεργο;. Οτε τ υ  Ι3ΰ2 ή ΑΪί- 
τοχρζτοριχή Κυβέρνηοι; ουνέλαβε την ιδέαν νά σχηματίση Ιν 
κοινόν κέντρον, μίαν Ιστίαν τών σοφών εταιριών, ήριθμεΐιθε εις 
200 . Εκτοτε 5 πολλαπλασιασμό; υμών διανέμεται εί; δύο ίσας 
περιόδου;" από τοΰ Ι8Η2 μέχρι τ ίΰ  1870 προστίθενται 3^ ετα ι- 
ρΐαι* «Λλ’ άπο τοΰ 1870—78 τ.ϋςήνθητε κατα Οϋ, δεικνύουσαι 
οδτω την ιβχυράν εκείνην προσπάθειαν πρός τήν άναγέννησιν καΐ
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τ6 μεγα^Λον ι ΐ ς  π *τρ ΐ5ο ;, ΐϊρο«πά&ε·.«ν άπκράμιλλον, ήτ$; δ ι ί” 

ϊ ί χ θ ι  τάς τρομερωτερα; κ»τ* ΐ 7 ·0 9 * ί εφ είλ-
χυτε^ εφ' ί μ * ;  ού μόνον τ>,ν ύπόλϊ;ψ’.ν άλ>ά κχ ι τον θ»ομ«βμον 
τοΰ χότμου. (χ^ιιοχροτητει;)· . · . 5 τ ε σ ά ;  ηροσεχά?ουν έντκΟθκ 
(Ιπ'ς τη ; χοτο·'.ρ*το;ίαί) ειχότοον ίτ ω ; νά θέοωτι ποτέ )^εΙρα 
8ν' ύυ.ών. 1’με·ϊ; ηρχετθε έ·τχΰθχ ά>λά δεν π*ρεδίδεο6ε . .  . Δ^ν 
ίνη χ ετε  καΐ δέν 0» « ν η « τ έ  ποτέ ε !; ούδεν κόμμα, ί| μ χΆ ο ν θ» 
άνη<ετε ε ί; τό μεγχ^ήτερον, ε ΐ ;  τό γενναιότερον τώ ν  κομμάτων, 
ί ι ;  τό χό;νμχ τ ή ; έλεο6ίρ*; επ ιβτημη ;, τ ΐ ;  έλευθέραί έρεόνη; 
{ζωηραί /ε'.ροχοοττ,οει;^ Μετά τοΰ χόαματο; δ ί τοότοο τή ; έλευ· 
Οέρχς βίΓ·Λ,τη·ΐ£<ο; ί, Κνβέρ'Τ.σ;; τ ή ; Δημοκρατία; ίδ ελ φ ικ ώ ; 
πάντοτε Η λτι τυα^ίΓνΊει (νέχ ι χειροκροτήτε;;). Ν»ί, Κύριθ<, 
δ τ τ ι; οόςάνει τό ττάδιον των άνακνλόψϊΜν ημώ ν, δβτις πραγ·· 
ματ-ιπο5{1 ι/.ίχν πρόοδον ετ;-ϊτηαονικήν η φί^λολογικήν, οττίς 
βυγκεντ.ονει ττ-ό; τ ι ν ι  δ'.ε'Όυνοίν έττ'.ττημονικήν οϊανδήποτε τά  
π -εύ α τ τ α  και τα ; 0 /ητει;, έκ ιϊνο ;. είτε εν γνώ-ιει ε ί 'ε  έν ά· 
γνο 'α , έ ίον ?ι χ<ων, εργάζεται πρδ; τήν δην.οχρατικην αγωγήν 
τώ ν πολλώ- ά 'ή ιε ι ,  ημΐν, είναι ηαέτερο; (/_ε·.ροκροτήσει;)

«  Διότι, Κόριοι, διά τή ; άνωτέρα; έτ ιο τή μ η ;, διά τ ή ; α εγά - 
)η ;  δ ιανοητική; καλλιέργεια ; β ί ΐτ/_υρας ΐϊ·.λυκρατίαι α( ε ί ;  εόρίι 
άποβλέπονβαι μ έλ 'ο ν  [ΐ/υροττοιοϋνται. όψοΟνται καί χαταλαμ - 
βχνο'-οι τήν πρέιϊοοβαν α υ τβ ΐ; Οέτιν όπό τόν ήλιον . . . ·

δ · ε  ό Ιούλιο; λ ίμ κ ν  καί μ ετ’ βΰτόν ό Βαδδιγχτών πρό τινω ν 
ετών ουνεκ^ουν τού ; τε άντιπροτίοποο; τώ ν επαρχιακών ίοφώ ν 
ϊω α α τ ε  (ον έν παοοαοίαι; Οοηνύρεοι καί περίοτάσεοι. δ ιά  τώ ν 
ποοο^&ννήτεων αότών, ί  λόγο; αότών είχεν άναντιρρήτω; «ολυ 
τό έπ ιίλ ϊ,'τ ικό ν κα ί τοβούτω μενζονα ένεπο ει έντύπωοιν δβω 
άμφότεροιοί έζοχοι εκείνοι έν τη  ι ,̂ι^οτοφίρι καί τ ο ϊ ;  γράμματιν 
άνδρε; άπέφεογον πάντοτε τ β ; τετριμμένα; φράβει; καί ? 1  τάς 
δπχρ/ούοα; έν τή  άνωτέρα παιδεύτει ελλείψει; κατήγγεύλον ί  
τά< προ; διόρ^ΐωβιν αότών μεθόδου; άνέπτυτοον, ?ι προ; α 'λοο ς 
έπιττημονικοί»; βκοποίι; άπεβλεπον. Α/λά το πράγμα έφαινετο 
ουβικδν, διότι η περί τή ; έπ ιβτήμη ; μέριμνα «ώ τών ητο βυνέ-
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χκά  άξαντος τοϋ έπιλοίπου αυτών βίου. 6  ζ ϊίΐο ; θ|Αω; 8ν άκο 
τ^? άναβάοίως «υτοΟ εις το ύπουογίίς^ν θρονίον «νατττόοσει ό Κ, 
Ιούλιος Φερρΐ όπερ τής τε ζατωτέρχς κχΐ τήςμέσης καΐ τής άνω- 
τέρας παιδεύβεως έν Γαλλία χέχτ/.ται γόητρόν τ ι δλως ϊδιον καΐ 
φέρει τί»ν χαρακτήρα τής γενικής δεζιότγ.τος δττις ουχνάκι; κ- 
ν«ΐϊτύσεταιΙν ταΐς έλευθέραις καΐ προπάντων ταϊς δημοχρατικ*ΐ4 
Πολιτε'αις καΙ οστις ούτως εύκλεώς διετρανώθη παρα τοί; άρ- 
χαίοις Αθηνα'οις. Ο Ιούλιος Φερρή έπιδοθεΐ; εις ττ;ν δτμοσιογρα- 
φίαν χαΐ εύδοκιμτισας έν αύτ^, αφ’ οτου κατε/έγετο μεταξύ των 
βυντακτών του Παρισινού Χ ρ ό ν ο υ ,  καΐ διαπρεψας έπΙ τοσοϋ- 
τον έχτοτε εις το πολιτικόν στάδιον ώστε προ τοΟ Ιδ’ϊΟ ήδη 
ειχεν έκλεχθή βουλευτής των Ιίαριτίων έν τψ ΧομοΟετιχψ Σώ- 
ματι, εις δ ειχεν εισβάλει διά τής ίκανότητο; αυτού άπύ τοϋ δι- 
χηγορικοϋ περιβόλου των δικαστηρίων, κατώρύωσε νά διοιχήσνι 
εύδοχίμως, μετά την εξωσιν τοϋ Ναπολέοντος, οΐον δήποτε 
χλάδον ένεπιστεύθη αΰτώή Δημοχρατία. Μετά τοσαύτης δέ άφο· 
σιώσεω; ώρμησεν ε ϊ; την βελτίωσιν των έκπαιδευτικών τή; πα 
τρίδας αύτοϋ, άφ’ δτου «νετέδη αυτώ ή|δ·.εύ6υνσις τοϋ υπουργείου 
αύτών, καί μετά τοσαύτης έπιμελείας μελετά πάντα τά εις την 
εθνικήν αγωγήν βφορώντα ζητήματα, «όστε νεώτατίς έτι προσε- 
κτησατο περιφανή θεοιν έν ττί λειτουργία τών γραμμάτων καΐ 
των έπιβττ,μών, τολμηρότερος δέ πολλών όμοφρόνων αύτώ προ- 
ωρισται, ώς φαίνεται, νά ά^ήση έντδς σμικροδ χρονικού διαστή
ματος ίχνη "γενναίου βκαπανέως καΐ πνευματικού άναμορφο^τοΰ 
τή ; Γαλλίας.

Αι λαμπραί άπαρχαΙ τοϋ νεαιοϋ τούτου καί σφριγώντος προ- 
μάχου τών ελευθεριών κ«1 τής προόδου τή ; μεγάλης εκείνης 
χωράς αναπολοϋσιν ήμΐν την φωτεινήν λάαψ'.ν ύφ ·?,ν άντειλεν 
ε̂ ς τύν κοινοβουλευτικόν καί κυβερνητικόν ορίζοντα τή; ΐίλλάδος 
ο απο ηλικία; τριάκοντα ετών μ;εγά>ου άνδρός κατβδείξα; προ
σόντα Επαμεινώνδας ΔΟ,ηγιώργης, ό γόης έκεϊνο; τΛ/ίτης τοΰ 
^ληνισμοϋ δστ»; άηδ τών νομικών έδοιλίων δι’ ενός γιγαν’.είου 
άλματος-«ναβάς είς τό βουλευτικόν βήμα, έπΙ εικοσαετίαν έ-
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κράτη ιεν β τ̂οΰ καί ε̂ όςασε»» «ΰτο ΐνα ϊιίυνηροτέβαν xιχ^xα· ί̂^α■η 
τήν Ο’̂ τω καταιτληκτικώ; πρόωρον, ούτως άπροσδόκ/,τον εςοδον 
αύτοϋ από των άγκα?·ών τ^ς πατρίδος, 'ίνα βαθότατον κατα- 

τό πένθος δι ον> καιρώτατα επληςε την των απανταχού 
Ελλήνων καρδίαν ή φοβερά τών ικανοτήτων αότοϋ απώλεια.

Λ Ο Γ Ο Σ
Εκφωνηθείς εις τό «.νηριόσονον τοϋ πολυκλαόοτου καΟηγητοο 

ΝΙΚΟ.\Δ.ΟΤ του ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΤ 

Υπό “'-Ο έκ τών άλλοτε [χαΟητών αότοΰ Α. Π έ κ ίο ο .

'ϊονέχειΛ καΐ τέλος ιδε φνλ· 2Τ .)

II αιθέριος καΐ |/.εγά/.·/ι αύτοΰ ψοχη αη δυνααένη νά περιλη- 
φΟή εις τό τμικρόν καΐ έλαττωαατικόν έκεϊνο σώ(Αα, ηρξατο να 
φ^είρη, νά καταναλίσκη αΐιτό. ζητοΰοα νά διαρρτ,ζτι τά δετικά 
της και νά μεταρβιθ)6η. Ταχεία καΐ απειλητική ή όλεΟρί* νόοος 
ηρςατο εις την εργαβίαν νά κωλύη αυτόν. Και τέλος, φεΰ! ίδον 
αΰτός ήναγκατμένος νά έγκαταλείψ’ρ πάν τό προσφιλές αύτω, 
μελέτην άδιάκοπον, μητέρα θρηνούσαν, αδελφήν περί αότον όλο* 
λόίουηαν, αδελφόν περίλυπον, και πολυπληθείς μαθητάς βαρύ* 
βτενάχοντας και χλαίοντας επι τ  ' Ολιβερώ οποχωριτμώ. *1ί 
υποκόφως, ώς ίοβόλ.ος δφις, δάχνουτα νόσος έν τω  πελιδνω 
αυτού έζεικονισθεΧσα προσώπω την εις αλλοδαπήν ά/αχωρησιν 
προ; αλλαγήν κλήματος απαιτεί. 1‘πό πένΟιμον πέπλον κεκαλυμ* 
μένος, την αίωνίαν όυχι τήν πρόβκαιρον στερησιν τών αγαπη
τών αυτώ σαφώς ένοΛον καί προαισθανόμενος απήλθεν εκεί οπού 
ΐδίοις άναλώμασιν άνδρες έπαινετέοι δεόντως αυτόν έκτιμήσαν- 
τες καί Σχολή εΰγνωυ.ονούβ* άπέστειλαν αυτόν. Λλλάπαρα τας 
τών ιατρών ένεργείας, παρά τά ; δυνατά; τω βνΟριόπω περιθάλ
ψεις, δεινή καί χκλεπή ή νόσος έτι φοβερωτέρα τ ιν ι εντυ/ούβα,
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άφτ,ρηασεν άπηνω; πεντηκονταετή μόλι; τον ουμπαΟνί χ.ρ'.νον. 
ΐΙ  φθίβι; μετά τοϋ μαραβμου Ινωίεΐ<ιΛ χατέβαλεν έν της 
γηραιάς μητρος το μοναδικόν στήριγμα.

ίδον τδ άπροσδίκητον δεινόν, ίδοΰ τ{ι καίριον τραύμα τ τ  κχ- 
ταθλΐψαν ήμας, τδ ΙπΙ των έφθαλμών ημών συνε)^^; τδ πτικρδν 
δάχρο φέρον. ΦεΟ '■ άναμιμνηβκομαι τϊίς εΰδαϊμονο; εποχή,; και 
άχων Ορηνώ' συναισθάνομαι την δεινήν άπώλειαν καΐ εις από* 
γνωσιν περιπίπτίΰ. ’Αναμνησθητε αυτδυ, άναπαραστησατε, προ
σφιλείς δμιληται, βυτδν τέλειον εν τγ μνήμη ύμών και θ>έ/ετε 
ωσαύτως κλαύσει. Ημεθχ λεπτά καΐ ασθενή δενδρύλια ίιπ·δ την 
φοβέραν ίσχύν τϋ ; θυέλλ ΐ; ευκόλως καμπτόμενα. Ετρέμομεν τδ 
παν, τά πάντα άπεφεύγομεν' υπδ υψικάρηνον μ.όνον καΐ δαφνη- 
στεφη δρϋν ευρίσκομεν καταφύγιου, περί αυτήν βυνεσπε’ρ&μεθχ 
τρέμοντες, την λαίλαπα ζητούντες νά έκφύγωμεν· Γλυκεϊα κα'ι 
προσηνής η γηραιά δρυς φιλοστόργως ηνοιγε τους βραχίονα; αιί' 
τής Τνα περιθάλψγι ημάς, ϊν ’ υπεραοπίοηται ημάς, ίνα δι^δάζ  ̂
ηαΐν πώς κατανικεΐται δ νυφετός. Φαιδρόν, πλήρες στοργής και 
εύγνοιμοσύνης' έρρίπτομεν προς αυτήν βλέμμα και εκείνη διά νέας 
θείας υποθήκης, διά νέου ετι δείγματο, προφανούς στοργής, ά- 
παραμίλλου οφοσιώσςως, άνταπεκρίνετο προς ημάς. Αν ως μικροί 
παΐδες περειπίπτομεν εις σφάλμα τ ι, εις άσύγγνωστόν τινα πρα- 
ξιν, έπίπληξις έλαφρά μετά χαρίεντος μειδιάματος πάντοτε τε- 
λ.εσφοροΰσα, ην η τιμωρία ημών.

Αλλά κωλύει μου τον λόγον η θλίψις, άναπολοΰντος εοτυχείς 
ημέρας. Επέστη τέλος η σκληρά στιγμή, δ χρόνος τής ίπο>χο>- 
ρίσεως ημών άπδ των πατρικών αυτής άγχαλών άπροόπτω; πα- 
ρέστη. Εςηλθομεν αυτών μετά ψυχικού άλγους, έκαστος εκεϊ 
ένθα εκάλει αυτδν πατρι; χαΐ χρέος έπιδοθέντες. Αλλά συμφορά 
τις εν τψ  πολυκυμάντω βίω ή“είλει ήμ^ις» κίνδυνός τις έταραττε 
ττ,ν ησυχίαν ημών: Ηρκει «ίς τάς πατρικά; νά προσφύγωμεν « γ -  
χάλας, εκεί περιέμενεν ημάς η θεραπεία τού δεινού. Αλλά σή
μερον; Σήμερον, φεϋ! η υψιχάρηνος, η προσφιλής δρύ; άνηρπάγη 
Ε«®:Ττρεπτε!, κχτέπεσεν ύπδ τδ βαρύ κτύπημα πανίσχυρου
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^ρεπαΜου, εγκατανείψαβα ηρ».ά; ασθενεί;, άπροοτατεύτους, ορφα
νού;! Χύσωμεν θαλερόν ^αρυ διά τον καταπεσόντ* εόθαλί) 
κορμόν, κλαύσωικεν τ'ίΐν ίόίαν ηριών άνεί:ανύρθ{.>τον άπώλεικν, 
θργινησωρ,εν γοερώ; μετά των γονέων του, ο'ίτινε; -/ίλπισαν πολύ 
παρ αύτοΰ, και οεαν ίλπίο'ρ τ ι ;  πολύ παρά τίνος, και υιού μά
λιστα, η αιφνίδιος παντελές άπώλεια είναι τύ πικρότατον των 
αψινθίων, το δριμύτατον των τφαυμάτων·

Ποΰ νυν ευρίσομεν άγριπνιτον προστάτην, αρωγόν κκάματον, 
σύμβουλον πολ^»αο^-■^’τέρα φιλόστοργου; Ούδένα ουδαμοϋ, 
διότι μία μ ό νη ^ Β Ρ ^  υπήρχε ψοχί,! Και η ψυχή αυτή, η ηδεία 
ττί; νεότητος ημών άνάμνησις, τύ αίτιον παντός ημών άγαθοΰ, 
μακράν πάσης ημών περιθάλψεως, μακράν τών μητρικών φρον
τίδων, μακράν πάση; άρωγη; πιστών φίλων, παρέδωκε την υ- 
στάϊην πνοήν έπΙ ξένης χώρας, μεταξύ ξενικών περιποιησεοιν, 
οί* θλίιψιν έν τω  προσώπιρ εχων έζωγραφισμένην έπι τη στε
ρήσει παντός προσφιλούς αύτψ*, υποτονθορίζων βεβαίως τ ίν  τε· 
λευταίαν αϋτου πατρικήν ευχήν έπι τών ποθητών τέκνων. Τό 
τίμιον σώμα μακράν της φυσάσης αυτό γης κεΧται, καΐ έτέρα 
αύρα ψαύει τόν ψυχρόν λίθον τού τιμαλφούς, πλήν αφανούς, 
τάφου. Αλί.ά τό έκ τούτου άλγος έν μόνοις ημ·ϊν, θρηνοϋσι την 
στέρησιν πολυτίμου τέφρας. « Ανδρών γάρ επιφανών πάσα γη 
» τάφος, καΐ οϋ στηλών μόνον έν τη  οίκεί(? σημαίνει επιγραφή, 
» άλλά και έν τη μη προσηκούσ^ άγραφο; μνημη παρ έκαστω 
• τή ; γνώμη; μάλλον ?ι τού έργου ένδιαιτάται.» Ευδαίμων, α
νέκραξε πρότερον πά ; τ ι;, η γεννηοασα αυτόν πατρίς, τρισευ- 
δαίμων δε η τεκούσα αυτόν μίτηρ, πλην δυστυχεί; νϋν άμφό- 
τερ*ι, καθότι την μικράν χαράν ί ν  ησθάνθησαν, μετέβαλεν εις 
πικρά δάκρυα καΐ εις θυμοβόρον άλγος δ απρόοπτος θανατο; 
τού κκαίρως έξαοθενησαντος τούτου άνθους! Επένθησε πράγματι 
η γεννησασα αυτόν πατρ'ις διά την άπώλε.ιςιν ωραίας καΐ φιλό
τιμου ψυχή;» έπένθησε τό Πανελλήνιον σόμπαν ώ ; άπωλεσαν 
πολίτην χρηστόν, §ν πνεύμα ευφυες κΛς,Ι ανθηρόν, μίαν καρδιάν 
ευαίσθητων, εϋγενή κ ι'ι γενναίαν' έπένθησεν άπεγνωσμένη γηβί)^
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μγ,ττ,ρ ώ ; άπωλεΊαϊα το στιβοτρον α^ττ.; ερίΐσακ, τ'Λν |;,ίνϊ;ν 
ευλογίαν « υ τ ΐ ; '  ι:εν5ον[Λ6ν νϋν ημεΐ;, προσφιλί «ϋτου πνευμα
τικά τέχ-να, Χιά τάν απώλειαν μεγάθυμου επόπτου, αΰστ·Λ,:οΰ 
τ&ν ηθών ημών τηρτ,τοΰ, έν συνόλω τοϋ όντο; του δωρηοαντος 
ηΐΑΐν την ευτυχίαν, βρηνηοωμεν τήν ημετίραν τύχην, οίκτείρΜ* 
μεν ηυ.άς αυτού;, και οΰτω; απροοτάτευτοι και ορφανοί ριφθώ- 
μεν εικη και τυχαίω; εκαττο;. ρ.όνα; υποθηκα; χαΐ εφόδια τού; 
τωτηρίου; κατέχιον λόγου;, έκεϊ ένθα φωνή ίοχύο; καλεΐ αυτόν 
Εΐ; το κυμαινόμενου καί δύσπλουν τοϋ βίου πέλαγος.

Πλτΐν παύτωμεν πλέον" μή έζαντλησωμεν το δάκρυ το ρέον 
άφΟόν&>;· ίιν άναγκαΐον προ; άνακούφιοιν τών λοιπών ημών θλί
ψεων. Ινάν ηοεθα μόνον άνθρι>>ποι καί ώ ; άοΟενη όντα υποκύ- 
πτωμεν ύπύ τί> βάρος δεινίί; άπΐυλεία; τών προοφιλών ημίν όν- 
των, εϊμεΟα δμω; καί μύοται τή ; θεοβδότου εκείνη; θρηοχεία;, 
ητι; ηδυνηθη νά λύτη το άλυτον του θανάτου πρόβλημα. Ιίτν 
η λεπτή ηαών φύοι;, καταβάλλουτα την καρδίαν, περιβάλη 
αυτήν το σπαραζικάρδιον άλγο;, εξωθούσα ήαά; μέχρι τ·?); άπο- 
γνώοεως, άλλ εί; το πέλαγο; τοϋτο τοϋ πένθου;,ε{; τήν άβυσσον 
ταύτην τοϋ κευθμώνο;, μή λησμονώμεν τήν πίστιν, το σωστικόν 
τοϋτο άπο τοϋ παντελοϋ; θανάτου σκάφο;, ήτι; μ.εταρσιοϋο* τήν 
διάνοιαν ε ι; τήν θείαν αυτή; καταγωγήν, περιορίζει τήν θλίψιν 
εί; τά προσήκοντα όρια- Απαραίτητοι εί; τήν μακράν οδοιπορίαν 
τυγχάνουσι θρησκεία καί π ίστι;, δυστυχή; ό καί άπαξ σιερη- 
ΟϊΙς αυτών" όδύνη, άπόγνωσι;, αυτοχειρία αυτόν αναμένει. Τού·· 
ναντίον εύτυχέο·^ατο; 5 θνητός, .οστι; θιασώτη; ών τών υψηλών 
αύτ-ή; άλ.ηθειών, ευρίσκει πάντοτε εί; τού; κόλπου; της κατα- 
οεύγων, άσυλον κατά τών κακιών, καταφύγιον’εί; τβς δυστυ
χίας! Καί ενόσω μέν ή άιτατος τύχη μειδιά εί; τάς αθώα; του 
επιθυμία;, ενόσω διατρέχει ανέφελους ημέρας, αυτή τά ; καλλύνει 
ετι. αυτή τον καθηδύνει περισσότερον άγαθοεργοϋντα τού; ό- 
1>.οίους του, καί δίδει πλειότερα θέλγητρα εί; τά; ήδονάς πάση; 
αγαθής πράςε&>; του. Καί ή αύστηρότη; τη ; αυτή είναι εύηργε- 
τημα, διότι άφαιρεϊ από τήν ευδαιμονίαν παν τό δυνάμενον νά



Τ7)ν διβφθϊίρτι, χ.χι έμΛοδίζίς άπί> τοϋ νά υπ8ρδτϊι0υ[λτι |Α0νον 
έχεϊνο, δπερ '/ίθελεν αισ^υνθή νά άγαπ^ίτρ. Οταν δε η κα*
ταθλίβ^ τουναντίον ψυχτίν τινα &ποτετ*ν(Αένίν εΐ; τοίι; άγ ου; 
αυτή; νόα,ου;, τότε έζαιρέτω; τότε αυτί; είναι βτερε&ιτατον δι 
αύτί;ν υποοτνίρι·)ρια. Αυτί;, ριί] διατάττουσα, ουδέ απαιτούσα τήν 
αναιοΟτ)σίαν, ήν χ φόσι; ευτυχώ; καδιστα ·?,ρ.ϊν ~δόνατον, [*&; 
διδάσκει νά υποφέρωριεν τα  δεινά, συγχωρούσα εί; ίρ»-®; νά λυ- 
πώμεθα δι’ αίιτά' καΐ καταβαίνουσχ ει; τά ; κατεσπαραγρ.ένα; 
κα,οδίας, ειρηνεύει τά ; δριμεία; των >ύπα; παρουσιάζουσα εις 
κύτα; έσχάτην τινά ελπίδα σωτηρίας, καί μη έξαλε''φουσα άπο 
τά ; ύυχά; αυτών την τρυφεράν και άγαττητην άνάμνηοιν, ητις 
βιάζει αυτούς νά υποφερωσι καΐ νά ζώσι. Μη γινώμεθα σκληρόν 
τή ; φύσεο»; έρμαιον, άπωλεσΟέντα ολω; μετά Θάνατον τόν άν
θρωπον νομίζοντε;, άλλ’ άφησωμεν έ/,ευΟεραν την καρδίαν ημών 
νά λαληση, άρήοωαεν αυτήν πέραν τού τάφου ήμα; νά φίρ7· 
Τί δε επέκεινα τού τάφου; Λυτός ουτο; δ άνθρωπος τό έν τ^ π α 
ροικία ταύτη άνθριόπινον έμβλημα άποβαλών και ζών είτε εΙ; τό 
στιλπνόν και άπλετον φοι; τής θεότητο;, είτε εις τά ; όδύ>α; καΐ 
τού; βαρεΐ; ελέγχου; τή ; συνειδησεω;.

Καταπαύσωμεν τόν ανωφελή θρήνον καί προσπαθησωμιν ν 
άναπληριόσωμεν την απώλειαν μιμούμενοι αυτόν, καλλιεργοϋν- 
τε ; ενδελεχώς τά : χρηστά; υποΟήκα;. καθιστίμενο; τέλος εφά
μιλλοι αυτού. Ζητησωμεν τούτου νά έπιτύχωμεν υπό την σκέ- 
πην των πατρικών αυτού ευχών, ά ; σηυ,ερον απείρου; ούρχνόθεν 
έφ ημά; καταπέμπει, και τότε θέλομεν καί ίμ ε ΐ; δοζασθή, 
τότε έσόμεθα άςια τέκνα τή; κλεινή; ήαών πατρίδο;, τότε θέ
λομεν τύχει τού αυτού βραβείου, δπερ νΰν περιβάλλεται δ αεί
μνηστο;· ιδού! Βλέπω αυτόν την οτιγμ.ην ταύτην κλίνοντα τό 
γόνυ καί άποΟνήσκοντα πρό τού αδαμαντίνου τεμένους τών Οιε- 
ρίδων, καί εκεί πέριξ διεσπαρμένα, λύραν τινά τεθραυσμένην, 
δάδα σβεννυομένην, καλάμους καί βίβλου;· τάς βίβλους τών 
άνδρών, ου; ή'ίο>σαν ασπασμού κατά διαφόρου; έποχά; αί ΜοΟ· 
σαι ει; τού; σεμνού; των έοουτα;, καί εις την μελέτην τών δ-
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πο(ων άνέχηθεν ό άντ;ρ ένέχυΐΐτεν ^χορέστω{. Βλέπω «υτ^ν τττ» 
στιγ[Αΐν ταύτ^,ν γονυπετϊί πρ  ̂τοΟ κυρίηυ των ουρανών καΐ ίκε- 
τϊύοντ« αύτί»ν να ποδϊίγεττ,βτ· ί μ ί ;  εις ττ,ν ΧυΓχερνί τοϋ βίου 
βτκδίοδροριίαν. ίΐ ΐ  ναι. Σ^αερον ού χρατοΟσ* τον άχτήρατον της 
καλής νίκη; οτέφανον, την ά^λάραντον τής §όζης δάφνην, π τε 
ρυγίζει; έλε'^6ερος, ενάρετο; καρδία, εις τον άϋλον κόομον καΐ 
εΙ?αι ζλω; άφοηίωβις και άγάπη.

Ζή9ί λοιπον, εύγενής ψυχή, έν μοναΐς μαχάρων, εάφραίνου 
μετά δικαίων, καί εχε την μνήμην οίωνίαν των τιμησάντων σε 
και Οαυμαζόντων έπΙ τή; γης ταότης!

Οι Γάμοι των Φυτών.

( Συνέχεια δρα Φυλ. Ζ '.)

δ τ ι δε ή γίρ'.ς πράγματι μεταφέρεται διά τοί5 άέρος οποδει* 
’ίνύεται έκ πολλών γεγονότων έζ ών βρίθει ή τή ; έπιστήμης ι
στορία καί έχ των οποίων άναφέρομεν τά έζή; δύο.

Μετά πολλών ήμερων σφοδρών ανέμων πνοήν αίφνης είς τινχ 
παρά τ ν ; Αλπεις πόλιν άνευ προηγουμένη; τοΰ οΰρανοΟ νεφελω- 
σεως ή ατμόσφαιρα έσκοτίσθη και ήρζατο νά καταπίπτη δ κην 
βροχή; κόνις λεπτότατη χαΐ κίτρινη, Παρευρεθε’ις επιστήμων διέ · 
γνωσεν δτι ή κόνις αυτή ήτο γύρις φυτών καί άπήλλ.αξε τή ; έκ- 
πλήξεω; ήτι; είχε καταλάβει τούς κατοίκους Οεομανίαν υποπτευ- 
ομένους.

Είς τινα των βοτανικών κήπων των Παρισίων υπήρχε πρύ 
πολλών έτών πιστακία (φιστικιά) θήλεια, ή οπδία δι έλλειψιν 
αρρενο; δεν έκαρποφόρει ένώ κατ έτος ήνθη. Αίφνης κατα τ ι εαρ 
καρποφορεί καί δίδει άφορμήν εις τού; επιστήμονας να ζητη- 
σωσι την αΙτίαν, ή δποία εΰρέθη είς τινα το πρώτον ήδη αν
θούσαν καί άρρενα γεννητικά δργανα φέρουοαν πιστακιαν, η 
όποια είιρίσκετο εις τά πέριζ τών Παρισίων.



Οί γί6Λ0νοϊ γνωρίζοντες τδν τρίΐΓβν «Οτον γον̂ |xο1Γοιή- 
οεως των διοίκων φυτϋν ύποβοΤιθοΟσιν οί ί^ιθ( αυτΤιν,λα[/.βάντ>ν- 
τβς τ «  ίνθϊΐ τοΟ 6:ί).εος >ςαΙ τίνα^βντες τήν γάριν των επί τά  τοϋ 
ίρρενος. Τχν πράξήν ταύτην πράττουβιν οί Αραβες βπο των 
αρχαιότατων ί«ω ; χρόνο)», διότι σαφί'οτατα είκονίζει αύτ·})» 5 
Θεόρραβτος. «Οταν άνθρ, λέγει, τό άρρεν άποτέμνουτι ττ,ν βπ«- 
6ϊ:ν, εφ ·ος τό άνθος, εύθύς ώσΛερ έχει, τόν τε χνοΟ,· χαι τό άν
θος καί τόν κΟνιορτόν κατατείουσι κατά τοΟ χαρτίοό τΐίς θϊΐλείας· 
καν τ'οΟτο πάθη, διατηρεί και βύκ αποβάλλει.» Πλη» δέ τούτον 
©ί σημ.ερινοΙ γεωπόνοι γονιρι,οποιοΰσι τά άνθη θηλεος διοίκον φο- 
του διά τ?,ς γύρεως άλλης τάξεως φυτού, άπολαμ-βάνοντες ουτω 
®πίρ|Λατα καΐ φυτά νόθα.

Αν λάβω[;.εν ύπ’ οψΐν δλα τά παρε(Λπίπτοντα εις την γονιρ,ο- 
ποίησιν των ονθέων προβκόμματα θέλομεν ιδει δτι δ μεγαλεί- 
τερος αύτης πολέμιος είναι τό ύδωρ. Διά τοΰτο δοάκι; προ τής 
γονιμοποιηβΈως «πέλθη βροχύΐ καταβτρέφει τύι* γύριν, διότι οί 
χόκκΟι αυτ?^ βχηματίζουβι τά έντερα αυτών πριν η φθάοωβιν 
είς τόν ΰπερον καί ρηγνυνται, καί μετ’ αύτής την γονιμοποίηοιν 
καί καρποφορίαν. Γεννάται ίδη τό ζητημκ πώς είς τά υδρόβια 
φυτά, δλόκληρα ίιπό τοϋ δδατος περικλυμένα δέν καταοτρέφεταί 
ούτε ή γύρις ούτε ή καρποφορία; Η απορία ημών «υτη δια την 
πάνσοφον φύ<ην είναι μηδέν. ΐ ί  γονιμοποίησις των δδροβίων φυ
τών ίχ ι μόνον δεν παραβλάπτεται αλλά καί τελείται μετά μεί~ 
ζονος ευκολίας μέ ολον των ωκεανών" καί θα/αοσών τό πλήθος, 
ερχου δέ καιΐδε, καθ&)ς λέγει έ τής Φυσικής σεβαστός μοι καθη
γητή; κ. Στροΰμπος.

Εις τά φυτά ταϋτα, άν μέν είναι ερμαφρόδιτα, ή γΟνιμοποίη- 
ηι< γίνεται ασφαλής, διότι τ&λεΐται πρίν ή άνοιξη τό άνθος, 2τε 
τό ύδωρ επειδή τά πέταλα τής στεφάνης είοΙ σφιγκτώ; προσηλω
μένα, μεταξύ των, δεν δύναται νά εΐσδύση εντός αύτοΰ.

Αν όμως εΐσί δίοικα^ τότε ουνηΟωςτό φέρον τό άνθος κλαδίον, 
όπερ ποδίσκον καλουσιν, είναι λίαν μακρόν καί έν ώρα τοΰ γάμου 
άνορθοΰται, φθάνει εις την επιφάνειαν τοϋ υδατο; καί εκ ε ϊτ ’άρρε-
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νά τε ΧΛΐ τελοΟαι τους εαυτών γάρους. Αΰτδ το γεγονός
πο(χίλει έν(οτ6 λίαν άξιοπεριεργως είς τινας τάξεις υδροβίων φυ
τών καΐ διεγείρει τί;ν εχπλν,ξιν καί τον θαυρβορδν τοΟ παρατγ,- 
ρητοΰ, δίχαιοϋντος πο).υ τον άναφων^βαντα «ώς έρεγαλύνΟνι 
τά έργα οου κόριε» Προφτ;τάναχτα. Ούτως εχορεν φυτά, τών 
οποίων τα φύλλα είοΐ κυ«τοειδϊί. Τά κυατίδια ταΰτα, πΛ·ήρτι 0 · 
δατος δντα προ τοΰ γάρου κινούνται έν ώρα τούτου και δυνάρει 
τών νόρων τοΰ Αρχιρ^δους άποτπώτιν ολόκληρον τδ φυτδν καί 
φέρουσιν είς ττ.ν επιφάνειαν τοΰ έν (ο ύπίρχεν ύδατος. Ε<εΐ τε
λούνται οί γάροι τών άνθίων και ειτα ώσει είδοποιηθέντα περί 
τοΰ πράγρατος τά άσκίδια εκείνα πλν,ροΰνται πάλιν υδατος καί 
κατέρχονται αύθις εί; τον πυθμένα της λίρν/,ς η τού ποτααοΰ. 
Ενταύθα προσκολλαται έκ νέου τδ φυτδν διά τών ριζών του 
είς την ίλίιν τοΰ πυθρένο; καί εξακολουθεί τον βίον του καί ω
ριμάζει τον καρπόν του. Ετερον φυτδν, ή σπειροειόη; Βαλλιονέ- 
ρια, δίδει ήρίν ρεγαλειτέραν αφορμήν νά θαυράσωμεν τοΰ δη
μιουργού ττ,ν άνεξάντλητον παντοφίαν. Καί τδ φυτον τούτο 
υπάγεται είς τά δ'υΐκα καί εχε; τά μεν θήλεα άνθη με ποδίσκον 
μακρότατον και ΐΑικοειδώς ουνεστραμμένον, τά δε άρρενα ρέ 
ποδίσκον πολύ βραχύτερον άλλα λεπτόν. Εν ώρα τοΰ γάρου τά 
θήλεα άνθη έκτυλλισορένου τού ποδίσκου των ανέρχονται είς τήν 
επιφάνειαν τοΰ ύδατος, τά άρρενα γωρίς ουδεν νά τα ειδοποιηοϊΐ 
περί τούτου θραύουσι ρόνα τού; ποδίσκου; των καί άνέρχΟνίαι 
καΐ ταΰτα είς ττ,ν επιφάνειαν τού ύδατος. Πλί,θος τότε άρρενοίν 
άνθέων περικυκλούσι τδ θήλυ, ώβεί είς ναόν Αφροδίτης^ τελούοι 
τούς γάρους τ&>ν καί κχταστρέφονται. ϊδ  δέ θήλυ μετά τούς γά
ρους συστρεφου.ενου πάλ,ςν τού ποδίσκου κατέρχεται εκ νέου εις 
τον πυθρένα τού ποταρού καί έχει ώριράζουσι το γονιροποιη- 
θεν (δάριον.

Τοιούτοι είναι εν συντομία οι τών ωραίων τούτων πλασμά
των αθώοι γάροι. Μετά ττ,ν γονιροποίτ.βιν τα άνθη ως κόρη 
οίδτ,ρων, άποβάλλουσα τίι; παρθενίας τον καλόν στολισμόν, ρε- 
λανειαονούσι. Αποβάλλουσι τόν τε κάλυκα και τά πέταλα και



χβνουσιν τ·ίΐ7 ζωγιρό-τητα και εύωδίαν των. (ΐς  κ«λ·ίι δμω; καΐ φι- 
λόβτοργος [αητ''ρ τιιροδσι τδ έγκ«μ.ονού{Αενον καί μβτ ού «ολί» 
υπερήφανα ρια; έπιδε'κνύουβιν ωραίου; καΐ τρυφερού; νεοβσού;, 
τοΰ φάρυγγο; ίμώ ν τδν άδυβώττητον καταρράκτην γαργαλί- 
ζοντε;.

Π. Μ. ΨΑΡΙΆΣ.
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Ανιλίνη— Τοδανιλίνη.

Τά ποικίλα της ευεργετικής ταύτης ουσίας χρώματα 
Θαμβουσιν αληθώς καί έκπλήττουσι τον οφθαλμόν τοί5 αν
θρώπου· το ίώδες, τδ πορφυροΰν, το κίτρινον καί πανθ οσα 
κατομαγεύουσιν ημάς, ίσταμένους απέναντι καλλιτεχνικής 
είκδνος οφείλονται ταύτ*̂  καί είναι γενναία οωρεα αυτής» 
άνθαμιλλωμένης προς την αριστοτέχνην φύσιν.

Ήτο μυστήριον τοίς άλλοτε καιροίς ή επεξεργασία ζωη
ρών χρωμάτων καί ιδιαζόντως έξετιματο ο κεκτημενος τοι- 
αύτην επίνοιαν, άλλα σήμερον, καθ’ δσον μάλλον ή πρόδρο
μος τής προόδου των νεωτέρων επιστημών ή χημεία θριαμ
βεύει, κατά τοιουτον περισσότερον τά λαμπρά χρώματα 
κατέστησαν άπλ,ούστατα καί προχειρότατα· διά τούτων σή
μερον πιστόν κάτοπτρον των εύχρουστέρων απόψεων κα'ι 
των τεοπνοτέρων θεαμάτων λαμβάνομεν ευχερέστατα· σα
φής δέ γλώσσα παρομαρτοΰσα τή είλικρινεΐ είκόνι μας «πα- 
λάττει νά ταξειδεύωμεν μακρόθεν ϊνα ταρπώμεν θεώμενοι 
τα τής ούσεως θαυμαστά.

Ώς γνωστόν ή Βενζίνη, ουσία έκ τής ξηρας άποστάξεως 
των λιθανθράκων (α), τής πίσσης καί έκ τής συντάξεως λι-

(«) Είναι γνωστή ή Βενζίνη έκ τή ; καθ’ ημέραν οικιακή; χρ-ή- 
β ί ω ;  προ; άπόρρυψιν των επί οθονών κηλίδων μεγάλη ταυτη; πο· 
®βτη; εξάγεται κατά την τού άεριόοωτο; παραγο)γήν.



τ:*ρων ούσιων λαμ,βανο^ένηενοΰται μετά το5 Άζωτου προ< 
σχ^,ματισμόν τ τ,ς  Νιτροβενζίνης,ηπς είναι υγρόν κίτρανον, 
ελαιώδες, άποπνέον την εΰοσμον των χικρων αμυγδάλων 
οσμήν καΐ άποτελεΐ τήν βάσιν τής ανιλίνης. Ή άνακάλυψις 
τοΰ γημικοϋ) τούτου προϊόντος, του άλλως καί Νιτροβτνζε- 
λαίου καλούμενου κατέστησεν όλιγώτερον εύχρηστα τής 
εΰανδους άμυγδαλεας το τέκνα. Ή κερδοσκοπία των βιο- 
μηχάνων και κομμωτών πολύ ολίγον άρέσκιται είς το γνή
σιον των πικρών αμυγδάλων έλαιον άφ' ότου τούτο δύναται 
νά τό άντικαταστήση είς τε τούς εύοσμους σάπωνας χ^ί τά 
μυρόεντα έλαια διά του πολύ εύθηνοτέρου νιτροβενζελαίου.

’Κρχομένη είς συνάφειαν μετ’ α ν α γ ω γ ι κ ώ ν  σωμά
των συνίστησι τήν άνιλίνην' τοιουτοτρόπως ύπο τήν έπί- 
δρασιν υδροθειωμένου αερίου, θειούχου άμμωνίου, υδρ οχλω
ρικού όξέως κτλ. ή ανιλίνη σκευάζεται έμπειροτεχνικώς. 
άλλ’άπαντα και εν τοΐς τής άποστάξεως του ινδικού πρ οϊόσι 
έν τη πίσση μύκησι καί άλίαχοΰ καί άπ’ ευθείας εξ αυτών 
απολαμβάνεται ώςο υπνοΐ'άοιΊίΟ ΐι Ιδειξεν.

Π ανιλίνη είναι ΰγρον διαυγές, οσμής ίσχυρας άρονμα- 
τικής καί γεύσεως καυστικής* καθώς τό ι ν δ ι κ ό ν  το 
χυμός άχρους εν τω ίίικ-ΙΟΓΪα ΐπάίοοΓοί’α ευρισκόμενον 
επήρεια δέ τοϋ ατμοσφαιρικού άέρος είς λαμπρόν κυανουν 
χρώμα μεταπιπτον ούτω καΐ αύτη έν τώ άέρι, καίπερ άνευ 
χρώματος αποβαίνει ερυθρά ή μέλ.αινα άναλόγως τής όξει- 
δώσεώς της έκλήΟη ανιλίνη (απίΐ άραβιστί—κυανός) εκ τής 
κατ’ εξοχήν προς τό ιώδες καί κυανοΟν μεταπτώσεως αυ
τής καί χρυσταλλουται εις ωραίους ρομβοεδρικούς κρυστάλ
λους* καίεται μετά φωτεινής φλογός άφίνουσα περίστειαν 
άνθρακος χαί προύτάθη έν τή ιατρική ώς άντινευρικόν καί 
αντιδοτον τής διά του χλ.ωρίου δηλητηριάσεως' πρδς τβίϊτο
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οε την έν ΰδατι διάλυσιν αυτής μεταχειρίζονται, χαι το 
ά ν ι λ ί ν ε ι ο ν  ύ δ ω ρ  ευρε πολλά; έφαρμογάς.

Είπομεν δτι ή ανιλίνη («) άποτελεϊ σειράν πλουσίων χρω
μάτων καί ταί;τα μεταχειρίζονται έν τή βιομηχανία πρός 
χρωματισμόν δφασμάτων, δοχείων έκ πορφύρας καί όλων 
των τής πολυτελείας όθυρμάτων. Τδ σταθερώτερον όλων 
καί πλέον Ιπίζηλον είναι τό ί ω δ ε ς ήτοι ή ί ό χ ρ ο υ ς 
ά V ι λ ί V η (Ιο νίοΙβί ά ’εΐηίΐίηο) διαφοροτροπως κληθεΐσα 
καθ’ δν τρόπον σκευάζεται (ανιλίνη, ίνδικίνη, φαιναμείνη). 
Έάν άναμίξωμεν διάλυοιν ύποχλωριώδη ασβεστίου (οΰΐΰΐΐ- 
ΓΪ9 θ1ΐ1θΓ9ΐίι) μετ’ ανιλίνης άπολαμβάνομεν εΐλικρινέστα- 
τον ιώδες χρωμ* ή την ίόχρουν ανιλίνην, κρυσταλλουμένην 
ευκόλως καί ουδόλως ΰπδ του φωτός έπηρεαζομένην.

*ΐ£τι επισημότερα είναι ή ροδανίλίνη χ_οήσιμος εν τή 
ιατρική υπό τό όνομα Φουξίνη* άνεκχλύφθη ύπό του ΗοΓ— 
ίιΠθη καί διάτό εύμετάπτωτον αυτής εις άλλα χρώματα 
ελαβε πολλά ονόματα. Προς παρασκευήν τής Ροδανιλίνης 
θερμαίνομεν ανιλίνην με/ρι 15ί)°μετ’ άρσενιχικοΰ όςέως, ο- 
περ ένταΰθα επιδρά ώς όξειδωτικόν. 'ΙΙ ροδανίλίνη γενικευ- 
θεΐσα κατά την άνακάλυψίν της έπέσυρε τά περίεργα των 
βίομηχάνων βλέμματα· άλλ’ ώς έκ τής κατασκευής αυτής 
δι’ άρσενικικοΟ οξέως, σώματος δηλητηρίωδεοτάτου προε- 
»ά)ν85ε μετ’ ού πολύ την άπά?>ειψίν της εκ των θελγόντων 
την μόδαν χρωμάτων. Έ ν φ ευφροσύνως περιείλισσον τον 
πόδα κατά τινα έν Γερμανία χορόν αί τρυφεραί νεάηδες κα- 
τβληφθησαν αίφνης ύτό συμπτωμάτων δηληττ,ριάσεως· τό 
παράδοξον ήτο ότι δεν επασχον κατά συμπάθειαν καί οί μετ 
αυτών συγχορεύοντες· έρεύνης γενομένη; 'άπεδείχΟη οτι τά
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(«) ό χημικός τύπο; τής άνιλίνης δεικνύεται υπό τοΟ
^Η.



έρυθρα των νεανίδο'ν χρώματα (·?ισαν τ^ς μόδας), ειχον β*- 
οή διά ροδανιλί'ίης, έξ αρσενικού όξέως χατεσκευασμένης, 
ήτις άποσυντεθεΐσα είσέδυσεν εις τοί>ς κεχηνότας ηδη πό
ρους των χορευτών, έκεΐδεν η χρτ,αις αύτης άπεπεμφΟη εκ 
τής σοοής Γερμανίας και σκευάζεται ήδη δι’ ετέρων μή έπι- 
σοαλών ουσιών δι’ ύπερχλωριούχου άνθρακος, ύπερχλωριού- 
χοϋ κασσιτέρου χτλ.

'Η ροδανιλίνη σχηματίζει πλεΐστα άλατα, ών τδ μεγαλο
πρεπές χρώμα είναι άπαρχμιλλον καλούνται διαοόρως και 
είναι άντικείμενον τής τέχνης μάλλον τοίϋτο ή τά έκτης ανι
λίνης παραγόμενα. Η ά ζ α λ ε ί ν η  εΐνε νιτρική ροδανιλίνη, 
ή Φ ο υ ξ ί V η υδροχλωρική ροδανιλίνη και ή ρ ο δ ε Τ ν η, 
οξική ροδανιλίνη ή δε του ε μ π ο ρ ί ο υ  α ν ι λ ί ν η  είναι 
μίγμα ροδανιλίνης καί Τολουϊδίνης.
Έκτος τών ανωτέρω, έν οίς ώς σπουδαιότερα καταλένεται 

κ α ι ή χ ρ υ σ ί ζ ο υ σ α ή κ ί τ ρ ι ν ο ς ά ν ι λ ^ ν η ( ^  «αηθ 
ί̂ 6 Νίοΐΐοΐδοη), ύπάρχουοι καΙή π ρ ά σ ι ν ο ς  άν ι -  
λ  ί V η (νΟΓίθ’αηίΙίηβ), ή λ ε υ κ α ν ι λ ί ν η κ α ι ή μ έ -  
λ α ι ν ι α ν λ ί ν η ,  σώματα κρυσταλλώσιμα και εύπαρά- 
σκεΰαστα.

Ή κίτρινος ανιλίνη είναι παρεμφερής τώ χρωμικω μολύ- 
βδω, σχηματίζει ώς ή ροδανιλίνη (ροα§6 (1’αηίΐίηθ) ά
λατα λίαν χρήσιμα καΐ άπολαμβάνεται ώς δευτερεΰον προ
ϊόν κατά την παρασκευήν τής ροδανιλίνης. Ή δέ μ έ λ  α ι ν α 
α ν ι λ ί ν η ,  ής ή φωταύγεια προσβάλλει την ορασιν, είναι 
άναλλοίωτον χρώμα* αδιάλυτος εν τώ υδατι καί τοίς όξε- 
01 παρασκευάζεται εάν μίξωμεν άνιλίνην ή άλας τι αυτής 
μετά θεϊκού χαλκού, χλωρικής ποτάσσης κτλ.

Ή χρήσις τών χρωμάτων τής ανιλίνης έξηπλώθη πβν_ 
ταχου έν τή ζωγραφική καί τη οικιακή οικονομία· χρωννύο-
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μεν οΓαύτίν ύγρα, γλυκύσματχ σιρόπια κ :λ . τ.ρΐ πάντων 
δέ. τχ τών νφασματων ρ'ρωμχτ* σειχνόουσι τ'Λν ποιχιλίχν 
της ανιλίνης.

Δ. Μ. 'ΓΛΡΡλ Σ.

Ο Βεραγγέρος τοΰ Βελ'.γ ίου .

κ. Αντώνιος Κ.λές εΐνε ποιητής όστις διά την αξίαν 
του δέον νά τ) έπί'ης γνωστός παρ’ ήμΐν όπως παρά τοΐς 
Βέλγα-.ς. Γεννηθείς εις Λίγην τή 30 Μαίου 1816 παρά 
μητρος Βέλγου καί πατρος Γάλλου κατέστησε τήν παλαιάν 
πολιν Πονς εν Αΐνώλ.τιρ πατρίδα του καί ύπερηφανευεται 
θεωρών εαυτόν Βέλγον, καί τοι δεν θεωρεί άναγκαΐον διά 
πιστόν υπήκοον Λεοπολδου του Β' νά βδελύσσεται τους πο- 
λίτας τής γαλλικής δημοκρατίας. ‘ 0  πατριωτισμός του ευ
ρίσκει εύρυστάδιον επαίνου είς τήν θετήν πατρίδα του. εις 
τας ιστορικάς δόξας της, εις τήν άπλήν καί τιμίαν συμπε
ριφοράν του λαού της, καί, προ πάντων εις τον ζύθον της, 
οοτις τω ένεπνευσε τό περιώνυμον ασμα κό ζύθος», τό ο
ποίον άληθώς κατέστη είδός τι εθνικού βελγικού ύμνου. Τό 
Βραβανσόν ναι μέν είναι επίσημον ασμα, αλλά κό ζύθος» 
είναι τό δημοτικώτερον. ΠανχαγοΟ άκούεται αδόμενον, ή 
παιανιζομενον εις δημοσίας συναθροίσεις,υπό στρατιωτικών 
μουσικών καί 6πό μουσικών εταιριών πάσης πολιτικής 
χροιάς. "Οτε έ κ. Κλές τω 1867 έτεσχέβθη τό στρατόπε- 
οον Μτεβερλου 5 νΟν βασιλεύς μόλις έμαθε τήν παοουσίαν 
του τόν έζήτησε καί τον παρεκάλεσε νά τώ ψάλλη τό περι
ώνυμον ασμα ως καί τινα άλλα καί ώμολόγησεν εΐλικρινώς 
ότι ό κζύθος η ήτο προσφιλές εις αύτόν ποίημα. Τό ποίημα.
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οτολιζει Όράτειος άπλοϊκότης, καΐ κατ\άρχάς μέτριου Β*κ- 
χικου τόνου, εάν έπιτρέπηται ή εκφρασις, ακολούθως έχχύ- 
>ετα̂  είς πατριωτικάς αναμνήσεις των παλαιών ζυθοποτών

Αφόβω; εις τούς κνκχτας παράπονα ποιούντε;
ΚαΙ των δικαίων ζηλωταί ηρωϊκοΐ πολίται,

Οί πρόγονοι ττιν κύπελον τού ζύθου έκχενοΰντες 
έφρόντιζον Ιλεύθερος ή τέχνη των ν’ άοκ^ται.

Τό τετράστιχον τούτο εξηγεί τους λογους της δημοτικοτη- 
τος του ύμνου, τοΰ όποιου ή τε μουσική ως οι λογοι εΤνε 
εμπνευσις τού κ. Κλες.

«'Ο ζύθος» άνεφάνη τό πρώτον τώ 1852, ήτοι τεσσαρ* 
ετη άφοΰ ο Βεραγγέρος έχοιρέτισεν έν τώ Άντωνίω Κλές 
ενα τών πρώτων τής εποχής λυρικών. Συνήθως λεγεται οτι 
οί μεγάλοι ποιηται ε*νε κακοί κριτικοί* άλλ εάν ηνε τούτο 
άληθες— καΐ ό Γκαΐτε εΐν ε λαμπρά του κανόνος εξαίρεσις 
— νομίζω ότι τότε είνε σοαλεραί αι κρίσεις τών ποιητών 
βτε άοίκως υπββιβάζουσι την άξίαν τών συναδέλφων των. 
'Οτε ποιητής τις επαινεί καί πολύ μάλλον οτε ανομολογεΐ 
ετερον ίσον του δύναταί τις νά ή βέοαιος οτι το εγχωμιον 
εϊνε ειλικρινές και κατά πασαν πιθανότητα δίκαιον. Τον κ. 
Κλές αυτόν εκάλεσαν οί Γάλλοι Βεραγγερον του Βελγίου· 
άλλα δέον νά παραδεχθώμεν—καί τούτο ύπερ τοΰ νεωτέφου 
ποιητου —· ότι ήεκτίμησις αύτη της φιλολογικής του θε- 
σεως δέον νά γίνι^ δεκτή μετά σπουδαίαν παραχώρησιν. 0̂  ̂
θερμότατοι θαυμασται τοΰ Βεραγγέρου οτενάζοντες ομο- 
λογοδσινότι δεν δύνανται νά δηλώοωσι τάς καλλοναςτου οίς 
τας θυγατέρας των και τή άληθείαοί Γάλλοι  ̂ οιτινεςδεν 
φημίζονται ώςο σεμνότερος τών λαών εθεωρησαν αναγκαϊον 
νά τιμωρήσωσι τον Βεραγγέρον πλέον η άπαξ δια προστί
μου καί βυλακίσβως ένεκα τών «'ϊμνιον». Έ νωαιρ ετερου



αι ποιήσεις του κ. Ιίλές δύνανται κάλλιστ* νά τεθωοινίίς 
χεϊρας οΐας δήποτε δεσποινίδας άνευ του έλαχίστου κιν
δύνου.

Λεοπολδος ο Α". προσφέρων αύτω τον σταυρόν του εδνι ■ 
κου παρασήμου έφρόντισε νά ειπη δτι έποίει τούτο ένμερεί 
κοί διά τάς έξοχους εκδουλεύσεις τοΕί ποιητοϊ3 είς την ηθι
κήν. Τή δέ αιτήσει Λεοπόλδου του Β\ ο Άλοόνσος τ^ς ’Ι- 
σπανίας εύηρεστήθη νά άπονείιχν] τω κ. Κλές τον σταυρόν 
άξιωματικοΟ του παρασήμου Καρόλου του Γ'. Εντούτοις 
δεν πρέπει νά νομίσ^ τις δτι ό κ. Κλες εΤνε αύλιχός του, 
ναντιον μάλιστα εκ του λαοΰ αύτδς δπως πολλάκις ύττενδυ· 
μίζει εις τους φίλους του εΐνε πάντοτε πρόθυμος ν’ άσπαοθή 
τά δίκαιά του δταν νομίζΐ! δτι δύναται νά ποίηση τοΟτο ευ- 
συνειδότως. *Ως δέ υποστηρίζει δ ίδιος ή καλλίστη αύτου 
φιλολογική επιτυχία ύπήρξεν ή εξής·— είς Βορινάγην τ(5 
’ίουλι'ω του 186! οί άνθρακωρυχεΐς έστασίασαν καί επειδή 
'ύκερεπήδησαν τά δρια του νόμου πολλοί κατεδιώχθησαν καί 
κατεδικάσθησαν είς κάθειρξιν άνάλογον του παραπτώματος. 
Ο κ. Κλές έν ωδή προς τδν βασιλέα έπεκαλέοθη τδ ελεος 
αυτοΟ επί ανθρώπων, οιτινες, ώς έλεγε, παρεσύρθησαν ύπδ 
κακοβούλων ταραχοποιών ή αΐτησις αϋτοΰ είοηκούσθη 6πά 
Λεοπόλδου του Α'. 'Η πρώτη δέ πραξις των δυστυχών ερ
γατών μετά την άπίλευθέρωσίν των υπήρξε ν’ άπελθωσι καΐ 
ευχαριστήσωσι τον ελευθερωτήν των. Οί οφθαλμοί των ήσαν 
δακρύβρεχτοι καί αύτδς έ κ. Κλές ουνεκινήθη βαθύτατα.

Εϊπομεν δτι ό κ. Κλές ανήκει είς τον λαδν και τω δντι, 
όπως εν Έλλάδι οί ποιηταί, ούτω καί αύτδς δένήδυνήθη 
νά ζήση άπδ των εμπνεύσεων του* επιδίδοται δθεν είς τήν 
κατασκευήν πυροβόλων, τά οποία, δπως συγκρίνωμεν μικρά 
πράγματα προς τά μεγάλα, φημίζονται οτιβίνε επίσης κα- 
λ« (ος «[ ώδαί του. Καί πράγματι θεωρεί ζήτημα τιμής δι’

ΕΡΜΗΣ.
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αυτόν ν’ απόδειξή ότι ποιν,τί ς̂ οέν όυνετάγετκι καΐ κακόν 
βιο{ΐήχχνον, — τό τοιοΰτο 2εν πιστεύοαεν να εχ·(] ανάγκην 
περαιτέρω άποδείξεως.

Ό κ. Ινλές είνε άπλούστατα ώδοποιο;. Ούδέν εργον εκ
τενές είτε δραί̂ α, είτε έτος Ιδη;».οσίευσε. Μετοξυ των καλι 
λίστων ωδών του εάν έξαιοεΟ·̂  «ό ζύθος»  ̂ εΐνε ή εΤ ί θελε  ̂
έέργάτηςί), κ Τό ελάττωμά μουϊ), αΤΙλίθιοςϋ, κ Κλέος 
εις τους άν$ρακε̂ ς)>, «'Γά νέα υποδήματα)), «Αδύνατος,» 
αΤό συμπόσιον)), «Ή  κόρη του εργάτου», καί κ'Π κοινή 
προί^ευχή». Έν σγέσει προς τον τελευταΐον τίτλον δυνά- 
μεΟα νά παρατηρήσωμεν οτι ό κ. Κλές είνε ΝεοκαΟολακος. 
“Ισως τό χάλλιστον των ανωτέρω ποιημάτων είνε ο «Η λ ί
θιος», αριστούργημα λεπτοΰ καΐ άγαθοΰ αστεϊσμού.

Ή τελευταία πλήρης εκδοσις των έργων τού Αντωνίου 
Κλές έγένετο τω Ί866 έν Βρυξέλλαις.

ΜΥΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ή

ΡΑΔΙΟΥΡΓΙΑ. ΚΑΙ ΚΡΩΣ

(Συνίχεικ ίδε άριθ. Σ Τ '. σελ. Ί 86 ; .

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ δ’.
Διερχόμενοι τήν Γα λλίαν 6πί> ψευδώνυμον ό ίεοώνυμος καΐ ή 

Αντουανέττα ειρθασαν ώς κάλλιον ήδύναντο εις Κ α λ α Ι, δθεν δι 

αλιευτικού πλοιαρίου άπέβτ,σαν είς Δούβρτν κ α ι έκεΐΟεν δνά τ ις  

λεωφόρου ΙφΘασαν είς Λονδίνον, δπου ένι^κίαταν δωμάτια εν τρ  

συνοικία Πέμλικον. Α ι δαπάναι τοϋ τβξειδίου τούτου κατηνα* 

λωσαν σχεδόν δλα τά χρήματα, άπερ ό Ιερώνυμος ηδυνηδηνα 

συνάζη έν ουτω βραχεί διαστήματι χρόνου' επειδή δέ ήτο βεβαι

ότατος δτι πάσα έκ Γα λλίας χρηματική; προσόδου αποστολή 

ήτο εκτός βχέψιως αμέσως έπελήφθη είς ευρεσιν μέσο>ν δα ών νά 

συντηρηδωσιν.



ε ρ #ι π ς .
2 4 9

Η .  V , . , .  , ί ,  Η .  γ „  τ ™   ̂  ̂ ^

- . ν  Β ,Χ τ « . ,.„ ,  , 4.  χό;,„ν, ,4

· «  « « .ι · . , ,» } ,  » κ ι Τ4,  ίχ ,„ 6£ρί<„ ,4  Χ ι„ ώ , _  . ,
ο . · , .  ί  ' ,  Λ*ί*ωττ5 —  ιις τον τόΛο^
« . «  ί χ « Μ „ , „ , „  „ , 4  ^

4« λ α . | , έ , ο .  β „ ,„ ρ 5. .  ΑΧ Χ4, „ . „ ϊ „ ί „ ; , ί  64 μ « .,  ΐ  Ζ -  
, ρ ϋ .  ί χ , Λ , . . ,  84.  Ι . „ 4 ; . ;  Π

. . .  , . 4,  ^  ί

ίΓ ί̂Ι '*= «-«ί^ρςεν α π ιβ τ ί; προ; τού; |ξορίβ^ο1̂ς τη ;.

4<ίξα τ ν  Θείρ § ιά  τύΐοΰτον Ιλβος.

^«7θ?χ"*^Γ« 018ί-
Εί εχ .1 περί ΐ  (λ ώ .  4τι εϊρΛεδα ώ ; ή βότρις η τι; 

« Λ > ί ρ  τΦ π χ . ί , „ .  Λ>χ τ «  . . χ ί ^ . „  84, . ^ , .  ,4  „  8; , „

. 5.ρ .« ν . Ο . μ ε γ . . ™  « μ « ν -1» Μ . . ί . .  ίγ ε 4β , . „  , ί , ,  , „ .

Λ  Κ « ρ ,^ , . ρ  , . , ρ 4. δ ,  .4  , , ί γ , ·  4 Γ „ , ί , 8„ ,  « . „ 8ώ , β , .  4

V . . .  ί  Β . Χ . , ^ ρ ,  4 ε ί.ε  χ ! . .  ^ « ί , ί χ . -
γ β ί προς άπ«ριθ(χγ.®ιν.

 ̂ —  Δ.ά . 6 ,  π ρ ε τ ερ ,μ ά τ » , .ο„ , .ί,ρ ώ ,^ μ ,, ^ ;. 8 4 ,  0 4  

. « ™ : π ρ „ π « :  ^άξε,ρ τ , ρ , , Χ ο χ , γ ! . ,  , , ι  , , , 8: .ε ,  494. „ ο ,

_ —  Μ* ε ϊ . , .  ΤΟ.Ο0Τ . ,  ά π λ ί,  Α . „ . „ 4 „ . ·  ίχ ίγ ρ .

« . « < . μ . . ,  ϊ ύ ,  μ4 δεε,ρείς ίξ „ ρ ε τ ι« 4.  τ ,, ϊ „ , ™  4 -
ν ε ε ρ ε ..μ ί„  , 4„ .  <1, ^

γ . ίο .π ο Χ .» Ρ  6 . . .  8· ί ^ ε ρ ί  έμέ, ε 48έ π ,ε .  ί γ . ώ „ ,7 ί -
« . γ ε .ε . . , ,  ,ε ,.,  & .  ε ίχε ™ Χ Δ χ . , „ .  μ ( „  μ . γ , χ ^ . 4 „ _  , , '  

ίν  νά καυχαται.

—  ’ Α > λ ’ οΟχΙ ™ „ 4„ .  ρ .ε γ ,χ „ ,„ ,^ , 8,5 ίε ρ ώ ,,μ ί.

Α ε ρ ,δ ί μ„„ 48ελχί,, 4 ^εΧοΧρ^;, 8, ,  ^ίν. ίν .μ ^ ,^

5Λ » ;  ΐίε τ α τ ε , ί , , , χ Λ , , , , ·  4χχ · ί , ,  £ , ί  χ „ .  8„φέρε, π ,Μ  '
π ί ® τ  ε υ ο  έ με.

Α λΐϊθΰς !



_  . ί^  5 -”  “ ί 4 γ .ρ « .» « !  -ρ .γ μ -^ 1 » !
,ο „  γ .» ρ . ίω « . 8 τ . , «  § δ ε .; δ.4 ™ ν ί . τ ο .  . » . ·  δ -

8ε. δέ. 8χε·.; « γ χ , „ . έ  Χ ® ; ; ; .

μ ε ε ί  , ε β , » Κ “ · '* Χ *  Ι ' " " " · "  ι  Γ ο ν έ α .
3 ί η . . ;  8 ,ο ,;δ .α ,ε ί.ο> « .. ί .ο .μ « ε  Ψ-Χ^ " Γ ΐ  I -
ίγοοαω ;, αίβαδδ; α«» « ο λ Χ « «  πεί.ίροντ,τ.α»;· »'<>«' »'

ξ ΙΓ ,ν ,ε ν ο . ία ε ίι :  φ·.>.»Χογ!« γ ." * ·» ™ » · ^ } Γ ' ’ ο 'ν ’.α».-
,εοβ,,ρΟ ν,ε .;, εά.; Ρεαδ-ΐταχα;, ε ά , \ “ Χ»"
μ ,τω ν ϋεοφίρε.. Ε γν ω ρ .»  »>»' ' ' ' ϊ ”  · '

ζ .ν . .β ;  χα'. , ; .β ·- .Ρ » ψ ' ·«  „ „ _ 4 . ίρ ο .α ο ; ,
νά α α ί ίο ,  ε4  «ροίό.εα ε ί ;  «αρεγωγ·»- ΪΡ ';^ · ”  ^
5 , , . ;  έ .  έείρα «ερ.εεό.οε. μεβ' δεεραφ.νε.α; βα εαρ.
Ι „ ο ν  εοο 4 β  ̂ ίζ .ε έ» ε . εό εελ ί εο» π .ρ .Υ γ ε Χ '" ·

—  Κ . Ι  δέν ίδ ί.α ε ο  ν4 ίαανο.ο.ε,βί. Ιερωνομε.
_ Β . ί ·  ά . ν ί  1αα..α....ο.= εϊνε εε.εεάα .ο .

, . ρ . ; ο , ί . ,  δεό ε . . > . , ο .  ':« ";Χ »-" 7  ξ Γ Γ :  ί δ ν Γ -
,ο ,ό  , . 5 . 8 , . .  δ ε . ί  Αγγ1.α 8ε· δα .εεΧ  « ί  ^

5νεοί5.ΛΡό ί.Π α ρ .ε Ιο .; αορ.»» Χ Γ ΐ ;  εά 4ρθρ. , » .
όοο. «ε'ι ίν  ί/ ..,« .ν ο ν εο  ε ο χ .ρ .ε ·» !  ·.»^ Ρ '  ^  

ί , ο ,  ·> .«,ερ.'. αεί 4ν άοα. « ί αροοφορ.ί προς . » ε . ,  -
Ι ,ο  γνω οεί. π » ;  ί ,π ν  εό» .εά ο ε.εο ς . Η πεν .  οογΥΡ 
ποΥΙάα .: εό επο.δε.δε.ρον α , ί λ ο , .  ε ίς  προίδου ,
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Ά Α  Ε , ί , ί  Χ ίγ„ ί^ ,,„ ίζ„  „ 4 ,
. 4 . ί . τ » μ . . „ ,  ί;(βίν, ·0 Χίγ„, 5ψ „ ν , . „  
των π ττ .^ ν  ίαν κ τ τ τ ί ί τ ,  ο[ ίχίΟ; , 4,  τρώγο»,...

Μν] απελπίζεται, ίερώνυ[Λε-
—  η  ίπ ε λ π ι ,ίώ ; α Ι μπαί ΣοΙ ίμ ,λώ  ο5τω; άπλώ; ? ,»  

παρε,αεαα,,αίνπ ί.ά  «αταγραφώ
είί τενς φ,λολογιπ,ύ; «ατ.λόγου; πρ4! β , ο π  ο .  , ,  „ 4 .· « , ί  
!»α [II ίππλαγή; 8,ά . ί ,  ε ϋ „ λ ί  άνταρεοι«4, ένί,λεχω . «όπων.

 ̂ Πτωχέ ίερώναμε ! Α λ ϋ  μέπω ; κ «! έ ν  ώ ί έ ,  ί ί . ,μ α .  
«  εργααί»; Λέν ί.Ι.αμα, .4  ζωγραφίζω, ,4  ί , ί ί „ ω  μον,,Γ ί. 
πα^Γ,ν γλώτααν ίρ ϋ ,  „4 ε  Αγγλ«παι8αί, « ί  .4  «εντώ- 

 ̂ Οχ·, τ ίελ ,Α  μ„„ί ή
- ν φ , ε :  ,4 ,  ίταταχίαν, π , ί  . 4 ϋ „ „
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σ ο υ  χέ,.οι θελουτι κατασττ, ώνητέν άντικε μενον.

Μετ Λ γ ο ν ιΠ ε ρ ώ νυ μ ο ςΛ ε γ κ ρ ί. ,ζ ί , ιρ ί , , ί , ,δ ν  ποωτευέν- 
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αγωνέ; του), ί  Ιερώνυμος κατώρβωσε ν’ άπολαμβά., 8„  4 , , -  
τουντο πρός οικονομικέ,, ,υ . ,ή ρ , , ι .  έαυτοΰ καί τ ί ;  4 ίί.έφ8 ς τού 
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«ω ίΐ τοιαύΐας.
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^ν ίπεσκέφβρ { 4ου ζα 4ουβ4λ.μετ4 στο·«; ά ϊ,λφλς τοϋ ελέους, 
8 , ο οποκόμ,ς Βρόντων, 5 μό-,ς έ „ ζ ί ΐ .  „;όρ „ 5  Λουκός , ί ς  ζάίν, 
λίρόου μετέχο,τος τ ί ;  «γγλικ ίς κυβε.,ίσεω; καί κεκτκμί,ου 
ίπιρρο,ν. ό  Φου«4 « ,τ 4  τά , έποχέ,ν ίκ ε ίν ,, έκ.λλ,έργε. σχέσεις
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Μ · „ ά , ζ  « τ ΐ τη; ί8ελφη; το» μέχρι Κ Λ ι' »>> 
δρ'» -  5=0» Ιχ-ος .ότ9>. έ ίέ Χ .ι .ε ,- έ δ  , , ε  ,4  έ»Ε»ρ, . . .  
.,έδ ιον, 8ι· ο!. .4  μ ί . . .  το-» νέο» Ε·»γε»Β, .  ά .Λ λ τ ,* . .»■ 
«ε ίμ η  ιι»» χρίοιμ». “  τδ . εττίΟτήτη. 0  γί'ίρΡϊ >““'· 
1εοο,.»μο» Φ .»«. 8ε, έ6ρ48».ε η.-.» εί; τδν οχηματ^μδ. ΤοΒ 
βγεδίο». ΧογγΕιής τις τη; ηομϊτοτ,ς—<ρα.ττοι<··8ης (5Ε » ω , .»γ  
νενΐς -  ίτρ.Χϋθη ε .Ι  άηηλθε. εί; ΑγγΧ!»., 5««» ί  
χίρα η .ι  4 48.λί<; της ί3 .. .4  μετ .δ ίίτ . *?δ; άττΗτηοί. το» 

,ογάς το» οδτος τρ.Χλδς, ϊ -  ιτρ ίδ ω . 4 Λ '«Ρ " .™  ί> 
ήιρ.γραίγι πρδς τό» Ιερώνυμο» Λεγηράνν).

( άκθλονθιϊ ).

Ελ ΜΙΝΙΚΙΙ* ΣΤΛλΟίΟ'-



ΕΠΑΜΕΙΝΠΝΔΑΣ δεληγελργηϊ

I · ί^ τ , ίξ ίχ„„ πολ.τ,„0 , Τ  ’ Ι·”·

I '
δΤνον τ«νφ«. Λ ν _  . . , *?»''«®.8ίχ  των ^νομά-

I Τώ των δε(νοτ= ^ 'Ρ^^°ί*θ'·«ί*ί, κκΐ

I ™ώ· ΐτ έ ρ , ,τ ,  ά ί,,ρ ϋΠ χ ία Τ ίΓ ""”" Γ '·  ’"^“ *·
« . !  λ ί „  “““ 'Ι “ Ρ̂='= “’! φιλοτΙμο»,

"Ι·»! «»ρ™6;  ίΓ α » .  5ί . . τ ,
'Αν«ιοΧή.  ̂ „ ,ί^  . , ""'ϊ·* !· ’ «» ιίναμίρφωηϊ τ ίς  |

I τ -  - . « > . ο Γ Γ ί ρ 4 Τ ” \ " π  " " · “ “■
) πένθους δϊψιΧ^ϊ- έχέΰ '  ̂ΐ '  ^  Πανελλήνιον οτεράνους I

I -οΐίΟτϋ, ί ί ϊ , , ρ , ί  „ 5  53°” ! ' ' ' “ '  ““Ζ“’ "'Ζ^μϊ*"! ΖτΕίος « ί 

I -Ρ »ίλ .6ο , ί έ  « ί Εί,„, ,4  μ ί . ,  & ,



ΚΛΛΗϋΙΚΟί ΙΤΛΛΟΓΟί

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α .

ΓαλλικαΙ έρευναι έν Άφ?'-κ·^·

λίμνας κ ιΐ 1» χιιι-^»=''^ί''' , Βϋμ,βΜΜ
- - « ,ο ιλ ία ο  τώ  ί^δ.κι.0 ωχΒϊ'Όΐ' είτε ε1, 1 Ι*· ^

μεχρτ τη ; ιι=ιρ«'''“ί  , , ν.Μ,=),έ β» ιιεριηρ-
ε!τε ε',ς ®’ ’ ’ '·“* ; 5 ο'|)°,Χ 7 τεΤ^τ»ν'γ .ω »το=  «ε1 μάλλον
.̂ ετο δ«-τημη 1*®? . Άλλ'ήν.γ-άοθη ν «-
δ,ίιτ.ίοεροντες τη .  ̂ ?Ρ ~ μίλ.« άπό
,,,λτεθητη τοτ ,  ^ „ μ δ ;  οό ίν ε
Ό .,η,η-, μεχρ. ;  ^ ^ Β ε τ ο ο έ ,ω - ^ · ” .-

πιοχεφΟει; ε ί; την χώρχν ταοτη·. τοπου, ’ . . ,
Κ ρ ο .» - , ; ;  ήν.γ-θΟ ^ -  «ττχοφ,

; ; ; : 2 “ ο Λ  έ-.-τρέφ, τόν ,χηχχττομτ.ν γΛ λ.χώ ν ηεοποοΛομενοο ,4  ηροοτττεοη
έμποριχων οτ.6τω  ',^ . τ ί, η ,,?'■,■■, ον πο-
-ού ; ατοιχοος.  ̂ ί .  -  τ,Ο χτ ίτο ν;
^ ;Γ : ; : : ι ? : : χ ν ;ο μ ε ο λ λ ν τ ο 0 Ν . ρ ο ο χ « ίΒ ε ν ο „ δ ,

5X00 ήδη ;δ ?οοεοτοβμ δνχχ1^τερο™ »ον.



ϋΡΜΗΪ. 2όό
Ή Κύπρος ίιπφεΐται ε,’;  17 έπ«ρχίο;ς, ό 8έ πλπ,δο,μί,ς

ούτίς οομποσοΟται ε·ς 163 χιλ άϊ^ςχοτοί™., ώ» 3(!0ϋ0 
’Οθωμ«,οί ,1000 δοτ«ο1, 1000 ΙΙορωνίτ,., οίδέλο.ποί 
τ ,το ί οχεδοο 130 χιλιάεες’ίΙρήδδεξ'ΐ χριστιενο:, εχοντε; 22 
έ^Λλη.ιζχ Σχολευ, 4 άλλςΑοδιδ»χτιχι, 29 μονζοτίρκ μέ 
23Ι) μο»χχ,,ύς ζο1435 έχχΛηειας μ| 600 ιερείς.

Ια έεχλησίζετικά διέπουσιν ο ϋίακαριώτχτος Αρχιεπί
σκοπος ΙΙοπροο χχί .ιρ^;, Ιπίσχοποι (Λιτίοο, ΙΙάοοο" χαΐ 
Κοοςοε;ι,:), διατελοΟντες χανονιχώς άνεξάριςτοι τςς έ, 
Κιοχιιαντινοοπύλει Μεγάλες ’Κχχλςσίας,

ΊΙ Κύπρος ή™ ή πρώπτ, χώρχ, ί ι , ς  έλαβε χρ,,τιανδ, χ„- 
«ερνίτην, Ί ΐτο  έ τύπος ί.Οζτί ο'νομα Σαούχ μετεβλήΟρ ,ίς 
ΠχόΛοτ. Ίΐτο ί, παιρίς τοό βχρ.οίβα, «τού υίοο τςς ποομο- 
θιας. χα, τά χτήματα τά ύποϊ, έπώλςσεν πρός διάδοσ.'ν τής 
χριστιανιχής βρςσχείας ήσαν έν Κύπρω.

Πρό ετών έμπορός τις έν Κωνσταντινουπόλει ένετείλατο 
τωγραμαατεϊ αύτοΟ 5π»ς διΊπ,στολής ζ,,ήοη παρ'άντα- 
πσχρ.τοϋτοο τ,,δς 30 δείγματα σ α μ ο „ ρ ί „  ν. ΊΙ έπ,-
.0 ή εγράφη, ύπεγράρη τυολώς ύπό τοο έμπόοου χαϊ άπε- 

»ταλη. Μετά ,,νας ήμέραρ έλήρθς ή φορτω,.,ή χ»; έ γρ„ρ, 
ματεος πρύς παραλαβήν τών σ α μ ο ο ρ ί ω ν μ.τ.βαίνει- 
αλλ ωτοο θαύματος! άν,Ι 30 σαμοορίων εόρε 30 εγαλο- 
πρεπεστατα σ α μ ά ρ , α (Ιρίππεια). Ίύντρομσς(έ.νοήσας ότι 
Ο’οτο προήρχετο έχ λάθους έπισομβάντος έν τήύπ'ούτοΰ 

γραρειοτ, επιστολή) γνιοστοποιεϊ τούτο τώ έμπόρω. Ό έμ
πορος έρωτα αυτόν περί τοΟ ποσού τώ. άποσταλέντων.

Ό γραμματεύς απαντώ, λέγει ότι εις 30 άνερ-
Χ&νται.

Λ·α ποιο, λόγον ε'στε.λε 30 ύπέλαβεν ό έμπορος, δύο μ.6-
' 'θ ν „ ρ χ ο „ ν έ , ί , ΐ5 ΐχ , ; . ,  2,..^,,.



Ε\Μ1ΜΚ0ί ΙΥΛΛΟΓΟί

' ( )  έρο^ς τής αρετή :

ομ% 1 ίνίδων.

Ρ. Αρετ̂  τρι;ερα-ϊΐ/.ία, 
το δμ-̂ ια σον το  ί\»ρόν 

Ερωτο; ρίπτων θεΐ*
’;τδ ίτίδό; μου το νβΛοόν.

ϊέ  άγχ-ώ θερμώς, γενναίω;.
'ς τον άνθρωπον διότι ϊό  

Αρμόζεις μόνη, χβΙώρχϊο; 
τ·ρ εινε κόομο; η χρ«®̂ ·

Η ίίεοπεσία καλλονή ^ου 
Και σέ λατρεύω δι αύτό'

Με κατα6έλγει η φωνή Σου ^
’ς τού; θείου; ήχους τη ; βχ'.ρτώ·

Σύ έκ των κόλπων έγεννηθη;
Τοΰ ΠαναγάΟου προςφιλη;, 

ύπ’ Εκείνου έδωρηθη; 
των νεανίδων βασιλι;·

Ναι, η οδύς είνε τραχεία· 
ίτις ιρ ίι Σέ μά: ό*»γ“

'Α,ωφερ»!!, ιι«»ρ^> ίρ ® "  
άλλ’ ϊ ί ί  τίι άκρο» ί  κ ίγ κ

τοϋ άθανάτου Σου προβωπου 
λάμπει,, κι’ εί; τόπον δμαλον 

ρλίπει το δαμα τού ά-δρωπου 
θρόνον Σου τον άγλαόν.

ί)! προς εκείνον να δδεύω 
βοηθέ» με, έρατεινη,

Σε ευγενώς 'να θεραπεύω 
&;λβτρι«Σου παντοτεινη.

ΣΑΠ^ίλ Κ. ΛΕΟΝΤ1Α1·



^^^ΗΝIΚΟΣ ΧίΛΛΟΡο,
ΕΡΜ Η 2

ΧΙΤΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΑΙΚΟίν

ΚΚΛΙΔΟΜΙ'ΜΟλ ΚΑΤΑ ΜΙΚΑ.

ΦΩΤΙΟΣ
οΟΙ Ϊ Οί ΜΕΚΙ Κο ϊ

( Σννι'χιι* Ϊ3( ρ̂χχ Ε'. «λ. 133.)

 ̂ ά ν .ξ ί ; ι„ „ „  ,

«  " " "  ,·, 
« Λ Γ ί  Β Γ β · “ ' ’ ^ ί “·
»?*. τ · ,;^ «τρ ;ί,ι αότοΟ, Γ„
του, άν£υ ουίενόί βοχθ^υ.ατοί. ’  ̂ '

Λ,4 ,4 ;,5;„ ,

■. ■ , " Γ Γ  "·η·ί=*Ι'·ί"»-«ί, «V λογο» π „ α ί,· ί„ ,. ;.
"■νΐ*--!» ™

Γ ν ν - "  ”' “■' Ρ'Ψϊ’ - .““ 9««= .4« γ̂γί=<«Λα™ τ ,,- β * , . . ,· ϊ , -  , „ ί „ 4„ 4™ ί ί

ί.4 τ·ί.■̂ /ΐ̂ 9̂̂ '' ταυττ;ν του Φωτίου
«οοί,,αία « > , ,  Μγ„, .;

« ^λ™ «ώ«ο.το.;τον4,5,*. βαβ-1,- ών ,;,._4 . ;ί ,.,, .



ΐ( ί ΐ ;  τ α ; ;ι.ε>.Ετας, εύγλωττο; ει; το οφο;, /ΐν πρω.οσ..αθαριο,
„ δτε άπε(7τάλϊΐ πλ·Λ<τίθν του Καλίφου τού Βαγίατίου ^ρεοΒυ;.

!>' ' —ϊ.· «'Λ-ίι- ίτ^νέθετε ταγεω ; τΥιν« Ίνα  .(Αετριάζ  ̂ ύε τ α ; ωρα; τ/ι; ε,θ(-ια> '̂ -»νευε /.
« Μ υ ρ ιο β ιβ λ ο ν , ρταείον -ολυ^-α^εία; καΐ αριτιχγ,;. 1’.'·ι

.  βίο,ρών ίν .»  (Λ.9οίο« 280 σ·^γγρ«φίϋ. Γ"'·“?γ>

.  ,Λοσοΐου;, !»τρο1; « ί  β.ολΟγ™!. ϊ==<ρ«>̂ =··ί.ί'_
« τά ίΐ7·,γή;ωτ»; ϊι τ « : ίοςαοίκ ' “ »> “ "Ι'-ϊ 
,  ^ ,ρ « ί ίρ «  των, «ρίνίΐ «ί ώ.' “ « 1 :  τ«0; τττίρ».- τής
V ;;«1 τ ,τ ί.ς  μ  "™  έΐ,νβ,ρίαν » τ τ ίς ς ν .ν ν » τα ν  ποή-
« τώ : τρολήψκς τον «ίώνος. >. Ό « ί ™ !%ος ίι4^^™λο,
Κωνττα,τίνο: ί  θ:>οονόρί λ ίγ .ν . ·■ Ό τήν ΜορνΟ&δλον ωναγνοος
.  έζίτταται βλίτων ί ν 8ρτ ά / τ ν .τ τ ίτ κ  ά .τγνώοιω ; τωαιονχον,
.  ί . .τ τ= ο νν τ .τ ..τα χ ο ν  το τρίτον τον λΟγον, ν.τΐ οννάττονττ 
« ,ύφνώς τής Ά ττιτή ς Μοντν,ς τήν χάρω προ; ττς  νοωτ.ρτ,
« γάριτα; τ ί , ; Άλεζανίρινγ; εύγλο>ττία; ».  ̂  ̂ ^

•πώιΐ; 8ί τ τ  οτρονβίτ τΟ.ίνοντί; (ίοττ οίβίτωον τό γόνο τρο 
-ον νρνοοττίοον τοίτον άίτον τοντο;ωνον τ*ρατν,ρον;νιν, οτ·ρ 

I  β ,νρς^ μν ίτ τ ν τω ν  τςν.Ι, τώς ί , λ .  τ-ώρΟ ωτ. ντ  ονγ- 
νρήψν, τοροντον ϊργον οτονί.Ιον ίν ί .  ίτ.τρίν.. 280 το·,·γ?τ?“ . 
γωρίς' ντ ί/ τ ;νίβ· ίαντον τώ Ρ*6λ« ήτ=? έτίχρ.ν.ν, Κτβοτς 
ίτολΟών .!;Β τγ8άτ.ον οντ. τήν β.βλ.τβήτ,ν τον «[οον ολ .β .ν, 
ο0 8 ί το.«ύττν τ.νώ ίν τ·ρ βτρδίρω χώρτ ή*0νττο ν« ίνρϊ· Γ »το 
ί ίγ ίν ο τ , .  ίήλον ίτ  τίνος τρ ίς τ ίν  άί.λςρίν » τ ο ν  .τ ιτ το λ ς .,
.. Τνγ>;ντ.ς ν -ογρτμτς δ ο «  τύτών ή μνί|Λ·ο ίι.τω ,ον .τδοίω - 
,  ττωεν » . Ί ΐο τ ί ίτ  τοντον τιβχνολογ.ίττι δτι ο Φώτιος »τ 
Ετ.ριν·β· «;ν .ιώ τ ...ς , &; Οτ ίτρ ίτ .ι τχτχ τό ί.ό.οτ·ον.χ

κχΟ' δ ίν.£λίτχ ίν τ·ρ βι&λιοθήΑ'ρ τον. „ „ „
'δ '  ίτιοτρ ίΐωω ίν τ τ ί ή ν *  νοιρώς ίτ  τής θλιδ ίρκ 

τ ,ν '& ρ ία ς  χχΐ' άναζ-Λτή,ω,ι, χότόν ίν τ ?  β χ τ ιω . των 
ςςολιων. Έντχόθ» βίλο;χιν τλίον άτ.ντήο .ι Χντον ω^/ΐο·/. 
άτολχίοντ* ντολί,ψ.ως ίν τ·ρ «ύλ·ρ τ>! :« τ ·  ον τολν ςις Ο' '̂- 
τλ,τιχόν τροΜ χτβίντα. ·Ι·ντ.νβ.ν ώ?χ·τχι το ςνρν χ«ι ρ γ τ  
αότον τοινωνιχόν οτήίιον, ί ν τ Λ ν  8ί χρονολογίΐτχ. τ τ .  τ  ι· 
άγαθώ των γραααάτων και τού τ:ολιτισ;κου [Αετα τον χ/

258 κΛΛΠΜΚΟϋ ^;ν\.\0Γ0^;



ΚΡΜΙίϋ

« ϊ ί ί  «,.ε,χ,Η ,ον Τ·ί, ,- ,χ ίτ ,ν  τού άνΟ̂ οηΓίνοο

ί^εεον'ΙΖ  * ·Γ “ ~“'' ·̂' ·ί ■“ »

0 - . . , .  , :  »\ ώ χ0 ·„„ , αί ώ „έ ,„ „ · ,νέα  ·ί „1ο

<τ·/ε,ί6, x ,- ,^ -  ■ ; “εί,«">«^»Μ=εν ολ,τελω ; χχέ - β „ ,
/. , · · -εορ ιια , υπο των ά ίν τω τ ίτω ν  Ι5χ.ονοτά·/ων ']|

ρ.ο.·ο εν τώ Βνίαντίω Οτώί,ονττ. ΦεΧντοτε«·> '

ε ε ίψ Γ τ · ί 'Ϊ ε “ . “ Β·'''^“'“ ®“ '' >“'< ΡονΧχ;.ενων Οτε-
ί  ί  ■. εει. Β τ ί,, . ;  , τ τ τ ί ι  « ί ίτ ί  Ίενττινετνον κτ! Ί Ι - ,  

«λίιον κν,ωκτί,κε Νον.εκκί νχ,,χ,ί. 5ν.Χε!τ9,„ν ·? κ ί -ε τ ~  ^  '

«αέ ο5τω; ί, ί ίτ Ο , ίΧοτεΧώ; τ, ε'ως τότε ίωνό'-ώ- 4 α χ Ϊ - ’ '°’"  
- “ · Λ..=/,*.ε,ο. ίέ  ί.^  τ ί .- ’ ίεκ „ - ·τΓ .,. : !

ΓΙοΓ· -εντκοτεν,- ν ΐ ί  τ *

- ; ν Τ  ?  ® τ ίν  ; ;έ τ

^ ν -ο ίΟ Ιο ντ ε ίτε ί^ Μ ^ ,^ Γ ^ "^ ·^ ^ ^ ^  " ™

^ ^ . . Β Η ο β π , ι : ;
■ί ό\β£Ε̂ α κ 'χ -ΐ ' ■ ’ ί̂ *>·'··'ί'5'"'̂ '̂' 'ϊ ;-̂ ίγχλ·Λ, ωΟ-Λ̂ ι;

-4*1 ·« , ίε.ΐ'ττ'/ιαχί ϋοεαετχι εις τόν Φώτιον
Αλλ’ ε>ί τουτοο ούίολως τ:|;οτιθε-χε6χ ότω- ->,ν ~-ό- 

Ι ϋ ί ί . ν  ί^ε-Χον..·,,, εύγνωμοτ-νν^ν έχ;ττενσω,εεεν, Ζ



260 ΕΛΛΗΜΚ02: ΣΪΛΛΟΓΟΣ

Λίίςων μ™ ίνιντίον τον ά.δρ« τοότο» λογο̂ οίνων. ίνον α·Λον 
τά ί-αντρί |ο!γάλτ «χέί» ττ λ«?*τα γίνν/,ο« ίν το, ».ι-
Μ ,ίω'τονΦ ωτΙοννο^-ϊβολον μοίν!, άνοίτΛοττ», ο ί .  Φωτ,οί
■ϊ̂ Οίλίν Εΐβθαι •/ιν(Χγκασ}Α5νβί δτϊωί επΙ ττολυν ιισετι χρονον ?
ίν τίί ρ,β)νο«·ίι»ν, «Οτον, ί  ?ωϊ·ίι τον ίίν  ίθιλον ίύ?ί, ονόί 
τ ΐν  Λχχίττίν -όχώ, οΟτ. ίν τή «ύϊ,ίί, οΟτί ίν τνί ά,οιστοϊρττε,τ 
οΰτί ίν τώ κνήρω.

Έν ώρΫ λοιπόν άγαθ-?) «υνίίέετο ΐ  ^ ιτά το■̂  Βάρία -του Φω- 
τίον 5«λί«, ότω ; άνινεφωτι τά ; ίιιττ·ί|ο»ς ««1 τ »  νρά|Λρ.ατΙ 
άτό τον βίθροο ίΐ5 δν ίρ ίφ ν  *ύτά ή τών ΚΛΟνο,οάχο,ν «Ιρ.τοί, 
•Ατοβτνόντο; λοιτόν τον Θεόφιλόν, ,ιχί (οιτ' τδτον τνντ,.Λβον- 
ΟΚ » ί  τ «  τ ίί , : ί ν τ «  ττοξ-ηρανάοΐί α Ιρ ίΐ7 Ιυ > ;, -όνεώχβτοτν ίίει 
τνθιΐ « ! τ ν λ »  τον Βνζαντίον ε·ς τον; «οφον; ίτι<!τί;εονα;, 
•ί ί ί  τον Κωνοτοιντίνον τόλι; ·ί,«νν·έι9νι έντό; |εε,ερον ν' άναλίΚνι 
τ·ί,ν»?χ«ίαν αύτ·ί; ο’ύιν. Περί τέε τέλη τ ί ;  βτοελείτ; τον Θεό
φιλόν Λίο,ν 1 ϊοφό ; είχε τροτχλιβί εις τά Άνίν.τορα τ ϊι; Μ ϊ- 
γνεενρα; ότο,; « ε ί* ρ  τ·ρ νεολεείφ τόε; νψηλά; τ ί ;  γεο,νετρε.; 
»»1 άλγεβρα; βεο,ρίεε;. Τδν γέροντα το-λτον Μ ίτααλον εεντο- 
αλτ,το; ίιείέχθνι δ Φώτιο;, δττι; ίγ/.ίταλιρ.ίεάνϋ,ν τδ Πρωτοα- 
οχαρντίριον ααί τά,ν Χόγαλατον νέρχετο χ.ατά ώριοιεένεε; ώρα; 
ααί έΜ α ο ε  τ·ίί εή-ενεί νεολαία τΐ,ν ίιαλεατια ίν , τα  τοαιαα

}. ενίοτε 5ιτ.υκρίν.ζεν ύψτ,λίτοό Άρι-ττοτέλου;, τ·/5ν φιλοσοφίαν ; 
τινα τ·?.ς Θεολογία; ζτ.τΐαατα.

*.\πό τ-ί; ίπ ό χ ΐ; έκείνης ή ελλτ,νικ·β φιλολογία καΐ -ί; φιλο
σοφία άναγεννν,θεΐσαι επεπρωτο δπω; -αη και αν9ι; καταπεσωσι 
και αετά τ-/ιν πτώσιν ετι τ·?,; .\ύτοκρατορία;, οπότε ί ι ζ  χε^ρων 
καί 'ανΒι; ελληνικών ιϊιεσώΟησαν εν τγ  φιλελλ·^ω και φιλοΐενω 

τ ΐ ;  Ιτα λ ία ; χώρα-
Ό Βάρία; ότε ταντα ίγένοντο ίν  Μάγιοτρο; τών ϊχολων. 

Ά λλ ' ότε ν-ετά τόν θάνατον τον θεοφίλον [ό Βαρία;] είχε γίνει 
Καΐοαρ, ί ί ΐ  Φώτιο;, ί  ίεζιά  τ ϊ ;  Αύτοαρατορία; χειρ, τδτε έτι 
,Λΐίζωί ώθάοι; ίίδΟη εί; τά  Γρά|α;αατα αα'ι τά ; ία ια τίαα ;, αί 
ί ί  ανλαε τ ί ;  Μαγνανρα; έτι ,αάλλον ίνεώχβν,ταν ότω ; ναοΛε- 
χθώοι τον; εις τά  έραα-Λτίρια ί  τά  οιτόλαια ααταφνγοντα; το-



όΐ£χω-

φονς, καί 'ή τοϋ Κων<Γτχντίνον τή\ις ώ|Λθίχζεν επί τν;; ί·κτ/·ϊ,ς 
τον Φωτίου κχί τ ’/ΐν έτπ Με^ίχων αονιτο’̂ λον πολιν Φλω
ρεντίαν.

Α λλ εν μέσω των καλών το'ντων αγώνων, α’φν^ί ένε’σχν,ψε 
τρομερά '/ι κατά τοΰ Πατριάρχου Ιγνατίου θύελλα, καθ’ ήν ό 
Πλάτων τον 9ον αίώνο? επε'πρωτο όπως παραστήσ^ σπονίαιο'- 
τατον πρςίσωπον εις τν,ν πεισυ.ατώ>Ϊ7) πάλην, ητ ι; 
ρεσε τάς (ϊύο μεγάλας εκκλησίας τον Χίΐστιανισαο

'Λπό τον θανάτον τον Χντοκράτορος Θεοφίλου (8 4 2  μ . X .) 
με'/ρι τον (8 5 9 ) , εποχής, άφ’ ής άρχοντκι τ ά  σ-νμβάντα, ά τινα  
έςεθε'μεθα, ίν ο  Οπηρχον έν τ γ  Αντοκρατορίγ. κόμματα τό τη ς 
^ασελίσσης καί τ έ  τον Βάρία, Καί ή μέν θ εο ίώ ρ α ,γννη  εύσεβάς 
καί ενάρετος, η τις καί μονή σννετε^.εσεν εις τη ν άνας-ήλωσεν τώ ν  
εικόνων, ητο γυνή φιλοίο^ος ώς πάσαι αί ήγεμονίίες, ί έ ν  ή ίύνα το  
ί έ  νά έννοήσ^ δτι έπετρε'πετο ποτέ εις ε'τερον, έστω  καί άό'ελφόν, 
δπως επ ιβάλλγ αντή  τήν εαντοΰ '-νώμην καί νά εχη αξιώσει; 
ίσης αντ·^ έςονσιας. Ό  Βάρίας άνήρ έπ ιτη ίε ιο τα το ; καί εύφνε'- 
®·*~σς, φίλαρχος και φιλδίοξος εις άκρον, ήθελε μο’νος νά 
άρχ·ρ ονίε'να άνεχώ«νος έλε·7 .ον τώ ν  εαυτού πράξεων μ η ίέ  παρ’ 
αυτής τή ς βασιλίσσης.

Κπί τής εποχής εκείνης τό τή ς εκκλησίας άπε'ραντον σκάφος 
επ ιίαλιουχεϊτο  ύπό τού άτυχούς Ιγνα τίου , υίοΰ τού αντοκράτορος 
Μιχαήλ τού Κουροπαλάτη, τοΰ επιλεγόμενου 'Ραγκαβή, καί ίΐρο- 
κοπίας τή ς  θυγατρός τον αντοκράτορος Νικηφόρου, προ εν^εκαε- 
τ ία ς  πατριαρχεΰσας τ γ  βουλήσει τή ς  Θεοδώρας, εις τό κόμμα 
• ής ό.,οιας ανήκεν ολοτελώς. 'Ο «τυχ ώ ν  γονέων άτυχης ουτος 
γόνος ήν ενάρετος καί αυστηρών ήθών, άλλά  λίαν απότομος καί 
τραχύς εκ τε τού προβεβηκότος τή ς ηλικίας καθώς καί έκ τώ ν 
ίεινοπαθημάτω ν άπερ ύπέστη, εφ’ ω έπέσυρε τή ν  ίνσμ ίνε ια ν 
πολλών τε άλλω ν ίόία τοΰ —υρακουσίον Γρηγορίου όνπεο καί 
ήμφιεσμε’νον έκ τοΰ θυσιαστηρίου άπε'βαλε κα τά  τή ν  ήμε'ραν τή ς 
εις Πατριάρχην χειροτονίας αυτού. Λίαν 5έ βαρέως έφερε καί κατά  
τον Βάρία καθ ' ον ον μόνον σφοί^ράς άντιπαθείας έξε’φραζεν, άλλά  
και παρονσιασθε’ντος τον Βάρίχ κα τά  τήν ήμε'ραν τώ ν  θεοφα-



νίΐ'ων ζ·ζωί τω ν Θείων χοινωνήσ·^ Μυστηρίων, ε/Λειίε β’.χ ίω ς τήν 
■πύλην τού βυϊΐχσττ,ρίου χαΐ έστε'ρησεν χύτον τη ?  Μίταλ· ,̂Ί<εω; 
ύ ς  άνχζίον τω ν  θ ε ίω ν  Δώρων. Ή πρχ^ι; χύτη  κχ ί τοι λ ίαν χ π ί-  
τολ'ΛΟί χχΐ σκληρά ύπηρξεν, οΰχ’ -?;ττον ^ειΧνύει τ·ην κυριχρχικ·/ιν 
ίύ νχ α ιν , ην είχεν επί τ η ;  εποχ-η; εκείνη; ό Ίεράρ;»-/.; τ η ;  .Εκκλη
σ ία ;, καί ί ί^ ε ι λαρ:πρόν [Λχθη;κχ ε ί ;  το ύ ; σκίοροβου; ττ,ζ ηαετε'- 
ρχ; ί~ογ·7·,; Ποι.ρ.ενχρ^χ; τ·η; Ε κκλησ ία ;. 'Ο υ ά ρ ία ; καί τοι. [«'- 
γ χ ; καί ισχυρό;, ού/’ ηττον έτχπεινώΟη καί γονυπετή,; έζητησε 
συγγνώ;κην παρά τού Πατριάρχου, άλλα  δυστυχώ ; ιίι’ άυ.(ροτε- 
ρου; ό Βάριία; <̂ έν -ηξιώθη τ ή ;  συγννώ;χη; του Πατριάρχου. Καί- 
τοι ί έ  ρ.ετά τα ύ τχ  Χ'ΰτό; ό .\ύτοκράτωρ ερ.εσιτευσε παρά τώ  
Πατριάρχη όπω ; σ’υγχωρ·ησ·ρ τον θειον χ'ΰτού, ούχ’ 'ήττον και 
αύΟι; ό Ιγ νά τ ιο ; εριεινεν άκχρ.πτο;. ’ \λλ’ ή τοιαύτη τού Ιγ να 
τίου ποχ^ι; ε·ρερεν άπχίσιον χαρακτήρα ε ΐ ;  τ ά  όα[αατα τού Βάρ- 
5χ . .[Ά λλα  καί ή[α3ϊ; επ ’ ολίγον σκεπτόαενοι έρωτώ;αεν, άρχ γε 
ό Ιγ νά τ ιο ; ί ι ά  τ ή ;  θρησκευτικής άποκηρύξεω; τού Βάρία ετι- 
ρ.ώρει έλευθερω; καί άνεπηρεάστω; τόν πτα ίσχντχ  ενώπιον του 
Θεού, ■/) ένίνετο άπλο'ύστχτχ τό ίργχνον τ ή ;  έκύικήσειο; τ ή ;  
βασιλίσση; κα τά  τού Βάρ^α ; ] Οΰτω λοιπόν ό Βάρνας ή επρεπε 
νά 'ύποχύψη καί νά ΐί·/ΐ εαυτόν τεταπεινωυ.ενον ενώπιον τού 
λαού ώ ;  απόβλητο; τή ; Ε κκλησ ία ;, ή νά έκ ίικηθγ κα τά  τή ; 
ί ί ία ;  του χ ^ ί ίψ τ , ζ  καί τού Ιγνατίου

"Κτο; ολόκληρον παρήλΟεν άπό τή ; εποχή; ταύτη ;, το εΐή; 
ίέ  επεισόίιον έςυττγ,οε'τησε θαυαασίω; τήν -ροβεράν τού Βάρόα 
(λνησικακίαν

Κατά τήν έποχ'ήν ταύτην άρίκετο έκ Δυρραχίου εΐ; τό Βυζάν
τιον Μοναχό; τ ι; Γήβων καλούυ.ενο;, ό^ι; έκαυχάτο ότι ήτο υίο; 
τή ; χ'ΰτοκρατείρα; ές άλλου ίήθεν άνίρό;, ίιε>ίίίετο ι̂ έ εί; τά 
πλ'ήΟη ή ·5ήυ.η ότι αντιποιείται τό στε;κυ.α καί ότι προτίθεται 
ν’ ΐέρπάση τή ; βασιλεία; τό σκήπτρον. Ά λλ’ ούτο; άυ.έσο>; συλ- 
ληοθεΐ; βασανίζεται, εξορίζεται έν τ·ή νήσω των ΙΙίίγκ'ήπων καί 
εκεί κατακρεουργείται. Τότε ι̂ ή ό ριλε'κ-ίικο; Καΐσαρ όραηθεί; έκ 
τή ; εύνοια; ήν τω  [Αοναχψ τούτω ε^ειξαν ή τε \ύτοκράτειρα 
καί ό Ιγνάτιο;, παριστά ε ι; τόν αυτοκράτορα Μιχαήλ, ενήλικον
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τότε ίν τ χ ,  δτι '/;ν χαφος πλέον ν’ άπο»/.χκρνν·  ̂ τ·/ιν θεοι^ώραν τοΰ 
θ_ίθ'νον ψ ί ' ζ χ  τώ ν  θογχτέρων τ·/·,? κχί κλείσ·^ * ύ τ « ί  ε"; τ ι  (Λονχ- 
στήριον, κχταβι^άσνι τον Ιγ νά τιον  τοΰ πατριαρχικόν Θρδνου 
εάν -Λ,θελεν άντιτε ίν^  ί ΐς  τν:ν κονράν αύτών. ΠράγίΛατι 5 : τήν 
ριέν θεοδώραν μετά  τώ ν  θυγατέρων τγ,ς άπεμάκρυνε καί ένε'κλειτε 
εΐ? τν;ν Μονήν τήτ ίκε 'π ν,ί, τον Ί ννάτιον ά ντιτε ίναντα  ε ί; 
τήν κουράν αυτής κατεβίβατε τοΰ πατριαρχικού θρδνου, καί εξ- 
ώριτεν αυτόν εις τή ν παρά τήν Πρίγκηπον νήσον Τερε’βινθον. Ά πό 
τή ς 23τ,ς Νοεμβρίου 8 57  μ . X. μίχρι τής 25  Δεκεμβρίου ό τής 
Κ ωνσταντινουπόλεως θρόνος εμενεν εν χτ,ρεία. ΠλεΙσται έν τω  
μεταζϋ μετόβτσαν παρά τώ  π επτω κότι Πατριάρχ-^ πρεσβεϊαι έκ 
Πατρικίων καί Αρχιεπισκόπων, ίκετεόουσαι αυτόν όπως ίώ σν;’ τήν 
κανονικήν άπό τοΰ θρόνου παραίττ,σιν αύτου, ά λλ ’ ουτος εαενεν 
άκαμπτος.

’Κν τοΰτοις του π'οίαλιοόχου εκλείψαντος ήρ;ατο νά κλονίζν,ται 
τά μεγα τή ς Έκκλ-Λτίας σκά-ρος εν τω  με’σω τοΰ άχανοϋς ωκεα
νού τώ ν  κομμάτων καί φατριών <^ιχπληκτιζομε'νων πρός άλλή- 
λας. \ΰτοκράτωρ, λοιπόν, σΰγκλτ,τος καί λαός ήσΟάνθτ,σαν τήν 
άνάγκτ,ν ότι ε̂ ε̂ι Γνα άντικαταστήσωοι τόν πεπτω κότα  ΙΙα- 
τριάρχν;ν.

Οΰτω ί έ  οί πάντες, Αύτοκράτωρ, εΰγενείς, λαός, κλήρος 
έστρεψαν τ ά  όμματα πρός τόν Με'γαν τή ς πολιτείας άνίρα , τόν 
επιτν,'^ειότατον πν,ίαλιοΰχον, τόν μόνον ικανόν όπως ιώ σ γ  τό 
κλυι^ωνιζόμενον σκάφος άπό τή ς μανίας τώ ν κυμάτω ν, τόν σοφόν 
τε’λος τοΰ Βυζαντίου πρωτοασν;κρήτν;ν καί συγαλτιτικόν Φώτιον. 
Ό  τοΰ Χρυσοστόμου ιερός θρόνος προσφε'ρεται τώ  ί*ω τ ίω , ά λλ ’ 
ό Φώτιος μή θε'λων νά ένκαταλείψ·/) φίλους, μαθητάς, ί ι ία τ κ α -  
λ ια ν , μελετάς, καΐ τέλος τό στά'ϊιον τώ ν φιλοσοφικών καί έπ ι- 
στν,μονικών αΰτοΰ γ'υμνασ|αάτων, άφνεΕται επιμονως επί πολλάς 
ήμέρας. Τή άονήσει αΰτοΰ αντιτάσσεται έπιιεόνως καί βιαίως ή
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αρχιε,πισκόπων νοοεί:χορεία, άλλ ’ αυτός με'νει άκαχ.πτος. 'ΚπΙ
τέλους ύπ ’ αΰτοΰ τοΰτου τοΰ αΰτοκράτορος ικετεύεται ό Φώτιος 
όπως ίε χ θ γ  τόν θρόνον, προτρε'πεται, βιάζεται, απειλε ίτα ι, ρί- 
π τετα ι εις τήν ειρκτήν, ίεσν.εΰεται αλλά  καί αύθις με'νει άκαμ-



ΐ ϊτο ί . « Συνί-ϊχε^τ,ΐΛίν άκοντεί { γράφει εν τ γ  άτ:ολογτιτικ·/ί 
ιτρόί τόν ΠάτΓχν ίπιττολ'^ αύτοΟ) «κακούργοίί Ισα καθείρχΟγιριεν· 
η ετγρού|κε6α φΛαστομενοι, έψηφίσδγριεν άνανεύοντε?, έχειρο- 
« τονγΟγίΑΐν κλα ίοντεί, όίυρο'ριενοι, κοτττορ,ενΰΐ. »

Ό  Φ ώτιοί άρνονριενος, λοιπόν, κλα ίω ν καί όίυρόρ.ενο; [/.ετα- 
φερεται έκ τοϋ ίεσ^ωτγρίοο βία καΐ ψγφ ίζετα ι Πατριάρχγ?’ ΰπά 
τοΰ αότοκράτοροί, τοϋ λαοΰ καΐ τοϋ κλγ ίο υ, ρ ιγ ί’ αΰτών τώ ν 
’Ι*Λΐατιανών έξαιρουριε’νων, έν Τιρεε’ρα ΐί ες χειροτονείται από 
λαίκοϋ ε ί; Αρχιεπίσκοπον Νε'α? 'Ρώ;κγς ύπό τοϋ Συρακουσών 
Γργγορίου, τ γ ν  2 5  Δεκε;κβρίου 8 57  |α. X. έπΙ παρουσία τοϋ α·ΰ- 
τοκρκτορο; καί επευφγριοΰντο? τοϋ πλή6ουί.

Έ νώ  ί έ  τα ϋτα  έν Ευζαντίιρ συνε'βαινον, ό Ιγνά τιο ς (ίιέτριβεν 
έν Τερεβίνθφ προσευχόριενος, άίγίΛονών, καταρώριενος καί τόν 
Φ ώτιον ά κ ο ι ν ώ ν τ ,τ ο ν  άποκαλών. Ίϊβ'ίοριά'^ας τινα ς ύστερον 
α ιφνγς οί περί τόν Ιγνά τιον , ένώ προ'τερον ειχον ψγφίσει υπέρ 
τοϋ Φ ωτίου συνέρχονται αΰ6ορρ.γτως εις τόν ναόν τ γ ς  αγίας 
Εΐρ·έινγς καί καΟαιροΰσιν έν τ·ρ παρασ-υναγωγ-ρ ταϋτγι τόν νόμι
μον ΙΙατριάρχγ,ν. Ή πράςις α υ τγ  θλιβερωτάττ,ν ένεποίτ,σεν έντυ- 
πωσιν έν τ·ρ βυζαντινρ κοινωνία, έθεωργήγ ί έ  ώ ς αύτοχργμα 
στάσις κατά  τ γ ς  Πολιτείας.

Είναι αδύνατον ν’ άποι^ο^γ εις έτερον τό κίνγμα τούτο, καί 
περ ιστορικών τ ινων «^ιαφωνούντων ώς πρός τούτο, είμή εις τόν 
άλλω ς ένάρετον καί έγκρατγ έν Τερεβίνθω έςόριστον Ιγ νά τ ιο ν . 
Έφ’ ω  προσκλγΟεΙς εις τό Βυζάντιον άνακρίνεται, δεσμεύεται καί 
κα τά  τά ς  άγρίας τ γ ς  έποχγς έξεις βασανίζεται.

(άχολουθεΤ)
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- ·  κ α ρλ γ ια ν ν ιδιις ,



ΜΙΑ ΣΕΛΙΣ ΑΠΑΙΣΙΑ

ΡΛΦ ΙλΣ.

'Ο Κ. αΐ3ΓΡΐίβ ΤΓ̂ ρ̂ γράφων Ιν ναλλ-.χ·μ?-/,αερί-ϊι τά;
£ντυ::ώ-7ει; χύτου εχ τινο; έτητκεψεωί τών ά^ίχΟίστίρων συν
οικιών του λονιίίνου, έν χ ι; ή έσχάττ, ττενίχ συνευΟυ;Λε!: χνχλ- 
γήτω ί κχΐ χτ·Λνωίώί χχ· συζ·̂  ρ.ετά τού ίγκλήυ.ατοί έν άττο- 
τροπαίοΐί χχταγωγε(οι? καί έν ώ ίείο ι; τών όποιων οί πρωτχγω- 
νισταί οαοικζουσι πρό; καγχαζούσχ; σκιχί τών έν 'Ί^ί’/ι λειτουρ
γών τού Ίΐωσφόρου. χνίχονεύει πρόί τοίς ίέλλοι; καί τινο; 
χοτυνο[Λΐκού φρουρού, ον άνχ είκοσι και τέσσαρχ. ώρα; άλάσσει 
ή τ:ροϊστα;Λέν·Γ, άρχή καί όστι; σκοπόν έχει νκ προφυλά-γ τού; 
■^ιαβάτα; απόκεντρου τινό; γέφυρα; από τού έγκλήυ.ατο; τών 
έξ έπαγγε'λρί.ατο; νυκτοκλεπτών καί ; 
άλλα συνά;/α νά έ-χπο -̂σ-ί . . . .  τού;

όυ.ώνυαος πρό; γέφυραν τινα ιστορικήν έν Χεαπόλει τόν αυτόν 
τίτλον φέρουσαν. ίϊιότι καί πρό; τό αύτό άπχίσιον τέλο; προσ·/ιρ- 
χοντο εί; αυτήν οί άπεγνο«ότε; πένγ,τε; τού άστεω; εκείνου 
παρ’ ω ή ρ.εγαλοπρέπεια τού πλούτου, ή έξαλλο; καλλονή τή ; 
φύσεω; καί ή υπερφυή; καλλιτεχνία συνγύξανον άλλοτε πρό 
πάντων άλλα καί σάρ.ερον έτι συνυπάρχουσι ρ.ετάτή; ^υσειίεστέ- 
ρα; πτω χ ία ; καί τή ; έγκλγρατοφίλου έλεεινόττ,το;. Τ ί; έίωχεν 
έν καί τό αύτό όνοαα εί; ό'ύο γέφυρα; ίύο ρεγαλοπολεων ; ούχΙ 
(ΐεβαίω; εί; καί ό αύτό; άνθρωπο;, ούίέ εί; καί ό ούτό; νοροΟέ- 
τ γ ;  τή ; άν^ρωπίνγ; ψυχολογία;· έίωκαν αύτό άνευ προγγουρένγ; 
συνεννο'ήσεω; οί λαοί ίύω  -διαφόρων κοινωνιών, οίκουσών ύπό 
έλω ; ίιχφορο, „).ί(,α ϊ ϊ ! Β,ω; ,ϊ,α·ρο'ρι»ν τόν χαρταττ,ιτ, τ « ·  
όι; όρ.ω; ή α·ύτή νόσο; τή ; ψ'υχή; άνεπτ·ύχύγ, παρ’ οί; τό α·ύτό 
φαινόαενον τά ; αύτά; παρ’ήγαγεν εντυπώσει; καί ρ ικ ; κοινή; 
ί<ίέα; τήν σ'ύλλγψιν παργγαγε. Άλλα ί ιχ τ ί έκάτεραι ώνορά-



266 ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΙΤΛΛΟΓΟΙ

<76·/ΐ7αν γ£9'^?xι των στιναγ'Λών; ίάν οί άπό των τίχρχπίτατρ,ά- 
των χντών ρι.“ το';Λ£νοι •/ιρωτώντί §ιχ τ·)ίν όνοαχτοΘίτίαν, χί 
':ίγ^̂ χι ΐκίΐνχι. Οχ εκαλούντο Ιπιος « γί'φνραι τ^ ; άτχλλαγ·/;; 
των ττενχγν.ών » ^ιοτι ώ ί άταλλαν/,ν Οεωρ:>ΰσιν αύτχξ οΐ ϊιίιοι 
κχ!. ώ? ρ,νΐχ.ίϊα ίερά λατρεύοντεί τκυτχς ίΟελον φοοντίοει Ίσως 
νά χορτ,γ-^τωίτίν ανταΐς όνο{;,χτκ άνατολονντχ τα ; σωτεφα? 
θεοτ·/;τα? τ·;;ς άρχχιοτν,τος, ώ,- Λίχ τέν τωτίρχ λ. ■/. ’Λλλ’ οί 
έιτιζώντες ώνο;λχΐ5χν « ττενχγν.ών γε-ρόρχ; » τίιύς χώρου; εκεί
νου; τυχτ:χΟοΰντε; υττοκριτι,κώς του; αΰτοκτονου; καΐ τ·/]ν τυα- 
πχΘιιαν τχυτ·/;ν την άγονον τροτφε'ροντε; ώ ; ·Λθνην άρω··ήν ε!; 
τήν χτΛΧτλ^χ  άνΟρωτΓοτητα. ’ 4γνοώ κν η καταπληκτική κχί 
φιλάνθρωπο; φαντασία του Ηίκτιορο; Οΰγ·'ώ κατώυΟιχσε να ές- 
ιλεώσγ τήν υποκριτικήν κοινωνίαν προ; τού; συχνάκι; εν αυτή 
άπαντωαενου; ^69η νίΐ1]3η· βεβχίιο; ό|χω; ή κοινωνία αΰτη 
—  ίιά  τ ί <ίέ νά [λή προσίΐε'σωρ.εν καί ή πολιτεία ; —  ούίεποτε 
κατεήέχθη νά φιλοσοφήσγ ί̂αΟυτερον επί των φαινοαένων άπεο 
ύπό το άχυι^ρόν τή ; νυκτο; φώ ; πζριστώσιν αί πολλαχοϋ γε'φυ- 
ραι των στεναγυ.ών, οΰ<5ε'ποτε ελχ^ε καιρόν έν τοΐ; λααποοΐ; 
όχήυ.χσι τ-υβαριτικώ; κατχκεκλιαε'νη καί άπ' αυτών άλαζο- 
νικόν βλί|χυ.α ρίπτουσα προ; τήν χαααΐ ερπουσαν ενίειχν νά 
ϊζετάσ-ρ ριήπω; τά ύψώαχτχ εκείνα εί; ά προσφεύγει ή απελπισία 
ήγε'ρ6ησαν ΰπ’ αυτή; τ ή ; ΐόία; κοινωνία; όπω; πχρχκχΟί- 
σωσιν οίονεί σατανικά κοσιχ'ψ.ατα καί τυ^απληρώριατα παρά τά 
λαΐ|Λητοαικά ίκριώαχτα άτινα πολλάκι; [χέν έκίικούσι τήν ύπό 
τεράτων προσ^αλλου.ένην ανθρωπότητα, άλλα κχΐ ούχΙ σπανίω; 
άποκο'πτουσι κεφχλά; τά ; οποία; ίιε’στρεψε καί παρε'κρουσεν ή 
θε'α των εύίαιυ.ο'νων άίίκων, των Ιγκλ.ηυ.ατιών, οϋ; εί; ολβίου; 
καί ισχυρού; αεταβληθε'ντχ; τιααί κοινωνικαί καί άαοιβαί ύπο- 
ί^χοντχι εν τω κοσαω.

Τήν θανασι;υ.ωτε'ραν κατά των Πολιτειών σάτυραν, άλλα καί 
τήν άγενεστέραν (δυστυχώ; είρωνίαν κατά τή; άνθρωπο'τητο; 
κχλλιτεχνοΰσιν αΰταί αύται χί ΙΤολιτεϊαι, όταν ώ; [Αονην συν- 
ί40|κήν εί; τήν ενίειαν, ώ ; |Λθ’νον καί ύπε'ρτχτον φάριχακον κατά 
των άποτελεσ'/.άτων χύτη; εύρίσκωσι τήν έπί τή; νεφυρχ; τών



267

νά νλ-κ'-Μστ, άβυσ-του τ&ΰς χτζ' α'^τών 
[/-ίνους. Τοιχύτην τ-.νίί ττρονοϊχν εν.ίλλί' ττοτε νζ λζ§·^ χχΐ ή 
ί·ίν.χ.χίχ τ-Λί λεχττΛεω,- άτνοοχ'ίί^ζσχ νζ ί χ

ρών κ,ιγκλίί^ων τ ζ  -χρχττίτά'ταχτζ -:·λ;  « γι^ινρχί των στεναγ
μών )>. Κχ5 ζν ζ-οτ;οιη^ήτε εις τού? ά τίλ τΐ'ϊχ ? το εσγχτον 
εζεΐνο κχτχοό-,τον, εις ο έζ '7υν·ί;')ε':χί αρχαία; τών όαοτχγών 
καί ό;ΛθΐοττχΟοιν αύτοί; ίϊιττνβΰνΟτ,σαν. ίέν  ·ϊΰνχντχι ζρ^ γε νζ 
άνχκκλνψωσ'.ν άλλο ; Ιίί; Παρισίου; τό κχτχΏόγιον τούτο είναι 
ό ϋ·/ικουχνα;, ε·ς Κωνστχντινο’̂ ττολιν τό Ϊχρκϊ-^ουρνοΰ, άλλχχοΰ 
άλλο τι ρ,εσον χότοκτονίχ; αχί τανταχοό γής . . . τ, ειρκτή, 
(ίιΊτ·. [χή λ·Λσ[Ζονήσωαεν ότι τό Ινί^ιχίττ,μχ τοϋτο τών κακουρ
γών ΰ~ήρ'εν ενίοτε καί ό χώρο; εΐ; ό'ν εζήτ^σαν έν νυώσει νά 
κχτχοόγωσιν όσοι ήι ί̂κν,σαν τήν κοινωνίαν, αόνον ίιο τ ι καί ή 
,κοινιννία είχεν ά·ϊικήσει χύτου;. ’ \λλζ καί 'ϊ’.ζ  ταγμάτων όλων 
έζν ορουρήσνιτε τ ζ ;  καΟιερωρ,ενα; εις τού; ζπελιτιιία; γε·ρΰρα; καί 
παραλίας. 6ζ εύρίσκωσιν ούτοι βράχου; ζο ’ ών ττίτττοντε; Οζ 
'ϊιχμαρτύρΐϋντχ: κατά τών (ροβερών' οργίων ζ τ ’.νχ εν τισι ίΛεγα- 
λοπόλεσι τελεί ή ζ· ·̂.κία τή ; Πολιτείας καί ή ζναλγ·/·,σία τού 
επί τής τυ'ρλής ή ένοχου επιτυχίας ζνυψωΟε'ντος πλούτου.

Τγ κλ·Λθείζ γονυπετώ πρό τής σκιάς του ζοανοϋς εκείνου 
απεγνωσμένου— είπον μιά; σκιάς ένω κατά μυριάδας ζριΟ[αοΰντζι 
αί τοιαϋται —  όστις ένω έχει εις τήν ίιάΟεσίν του τήν οιλίαν 
καί τήν σ-ύμπραξιν τοσούτων χιλιά<ϊων πειναλε'ων καί ήμεροβίων 
κατοίκων τής Νεαπόλεινς καί τοΰ Λον<̂ ίνου, ενώ Ιχει τήν συι/.- 
[Λχχίαν τήςνύκτινρ τε καί μεΟ' ά̂ .έραν έπικρατούστ,; έν’ \γγλίζ 
όμίχλν,ς καί τούν στενωπών αποκεντρών παρό-̂ ων τής Νεαπό- 
λεως. ένω έν τγ αοναι̂ ική εις τον κόσμον κινήσει τών ίύο τού
των άστεων ίύναται ζτιμωρ·/ιτεΙ πολλζκις νά βαλαντιοτομήσ·  ̂
καί κλέψ·̂  τόν -ϊιαβζττ,ν, προτιμά νά ίιευίΙυ'Λή εις τήν γέουραν 
τών στεναγμών, εις τό ίκρίω;/.α όπιο ό πλούτος έστ-τσεν ΐνζ 
τιν,ωρήσγ τούς αποκλήρους καί τούς άκτήμονχς. Γονυπετώ πρό 
τής σκιάς τοΰ άτυχούς αυτού, ίιότι ίέυ ίύναται καν νά Ιγγ  
τήν παραμυθίαν τών αύτοκτόνων εκείνων οϋς ή ^ιλοίοςία έ{/.-



πν££ΐ, 7) ή έχΑίκ/ίΐ; τ;ροί 7υγγεν£ίί ΐ  καί £(5ω;Λένα; ύϊ:άρς£ΐί. Οί 
τοιοΰτοι κχτέχοντοα ύπό τ ί ;  ΐλ^τίίοί οτι Οά κλαϋσωίΐ ;α£ν πι- 
κρώ; αί άναι^θητ-^ταία·. :τρό? τ'/;ν/ρλογα τ·/ίί καρ^ία; κύτών, ·« 
οί γονιί; καί οικείοι οί ά' ι̂αφορ-Λταντε; τ:£ρί τ/,; τυχ·/;ί αυτών, 
6ά άκουτ9·̂  5ε τό ονομα αυτών εις τα ττέρατ* τ- ς̂ οϊκουρΐ5νν;ς 
«V 5ιά λογους κοινωνιχί;ς τι ΐτολιτικης λετττοτγ,τος εχωσι τον 
γρωϊθ|;.όν νά άτϊελθωσιν χ γ ’ εαυτών έκ τοΰ. κοσυ.ου το·υτου. 
Άλλ’ οί ίττ,̂ υ.01 εκείνοι καί αγνωττοι ών τον ΐΑοελόν καί τάς 
5υ-7ει5ώς γ,λλοιω'Λενας όψεις ύ“ ο5ε' ο̂νται τά ΰττο τάς γέφυρας 
λιθόστρωτα, τί εχουσι νά φιλο5οςτ,σωσι ; τίνα εγουσι νά έκ.5ι- 
κγΟώσι; τις θά καν ε~ί ικιαν στιγαήν έκ ττεριεργείας νά

268 ΕΛΛΙΙΧ1Κ02 ΣΓΛ \0Γ02

(χάθγ τά  όνοαατα αύτώ - ’Κλγσυ.ονγσα ! ύττάρχει τάςις τις
εν ταϊς ιυ.εγαλθ“ολεσι τ/,ς Ιϊύρώτιγς έ“ ΐθυν.οϋσα νά λααβάνν 
λε~το[Λερείς καί άκρι?εΐς όσον ενεστι πλγροφορίας ττερί τών 
τοιουτων ατυχών οντων. Κΐναι 5έ αυτγ τ, τών νεολογων, γτοι 
τυλλογεουν τών ε;5ήσειον, ων τινες “ εριαε'νουσιν έττί γΐΛε'ραν 
όλο'κλγρον ά^ε'ναντι τών νε'ων ο!κο5οαών 5ιά νά ϊ5ωσι |αγ~ως 
κατα—έσ·̂  τις τών εργατών καί φονευθγ, επί τγ έλ~ί5ι ενός 
φράγκου άυ.οι§γς 5ιά τγν ε'ι5γσιν ταΰτγν. Τών νεολόγων 5έ

προσοιλεστε •οι χώροι ειο 
καοποϋνται '

ιΐ, εννοείται, αι 
ε νία τ·γς γυ-έρα; 
τοαγω5ι

χορ·Λ- 
τών κάτωθι

γε’φυραι, οιυτι πλουσίιυ 
γοϋσιν αΰται 5ιά τών ’Αονοπράκτ< 
αυτών όια4ρα|υ.ατιζο|Λε'νων.

'ΐ'πάρχουσιν έτά τών Αόο Ϋαισφαιριων ρ.εγαλοπο'λεις τινές 
παρ' αις τι άνθρωπίνγ ενε’ργεια προε'βγ εις τόν ύπατον αΰτί,ς 
^αθρ.όν, παρ' αίςό πολιτισαός ελαβε τγν γονιαωτεραν αΰτοΰ ώ- 
θγσιν καί αί έπΐστ·?,|ζαι ετυχον τών περιφανέστερων αυτών έν5ι- 
αιττυ.άτων καί δριως οί πρά-υ.ατι συρ.παθοϋντες τ'ρ άνΟοωπόττ,τι 
καί έπιθυ;εοΰντες 5ιά τών φυσικών αυτά,ς ελατηρίων νά ΐ5ωσιν 
αυτήν προαγο;Λε’νγν καί εΰχόρ.ενοι έπΙ στερεού έόάοους νά ό5ευ·/ι 
αϋτη προς 'ίήν άλγθή πρόο5ον αισθάνονται κλονουΆε'νγν τήν 
“ΐ-νώρ-γν αυτών όταν πρόκειται νά κρίνωσι περί τών αεγαλοπο'- 
λεων εκείνιΰν. Λί προνοαοιοΰχοι αύται εστίαι τών γρα'α;χάτων, 
καί τής κινήσεως τών έφγαερι5ογραφικών πιεστηρίων, καί τών
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κοινοβουλε’̂ τ'.κών 
καί των κϊλλιτί^νΓκών τυλλογών είναι τυνα^αχ καί προνθ[αιο6̂ _α 
φυτώ:ια των ελεεινών εκείνων όντων άτινα κατά μυριάίας ά:ιθ- 
ριοναενα ίικ^ρεύνοντι καί τνιν τροϊο^^νιν τ 'ίς  Α'7τννο|Αία? και τχ ί 
φροντίδας τ ίζ  κοινωνίας ρ.·/ι άγαττώσν,ς ττολλάκις νά βλετ7·/ι μτ.ίε 
τάς 7700 αύτν,; άτϋ/ίας, ίνχ |χ')} ταράττηται ούχΙ τ] συνεί^ητις 
αλλά -ή οψις αότ-ςς έκ της θέας των άνυττο^ήτων καί των ρα- 
κενίντών. Α λλά ίέν  ή^υναντο αοάγε καί κοινωνία καί ττολιτεία 
έν ταϊς αενάλαις έττικοχτείαις νά έκριζώτωσι τήν ά~έλτ:ιία η 
έγκληαατικην ένδειαν ; 'ΐδατε τιοσας ιρρ^ντίδας καταβάλλοοτι 
πα:ά τιοι τούτων ττεός ύτεεράτπιτιν τών ζώων, πο'τον |αεριρ.νώΐ7ΐ 
;:ερί τη ; άνατροφης καί τν.ς άγωγης τών εις τά  Ιτ77τοδρθ[Λΐα 
διαγωνιτθηοουιενων ίπτων, τόσην ευγλωττίαν καταναλίσκουσι 
τρός άνακάλυύιν τών ρ.έτροιν δι’ ών οί νεκροί νά χνεγερθώσι και 
οΐ ζώντε; έτιτηδειοτερον νά έςοντωθώσιν. ’ ΐδατε^ τώ ς αλλαχού 
άφίνουσι χέρσου; τάς ιδίας τ·?,ς έτικρατεία; αυτών ερήαους καί 
τήν ύπ·/Γκοον άνθρωτοτητα στεροΰσι τών στοιχειωδέστερων υγι
εινών τοοφών, της ελευθερία; καί της ίσοτητος, κατατρωγο'χ-ενοι 
ύτό τού ζήλου καί της άγχτης τρός τήν ττάτχουσαν χ^:ιστια- 
νωσ-ύνην καί τά τλοΰτη αυτών τροσφέροντε; εί; ένθάρρυνσιν τών 
7.ε γ ά λ ω ν  εθνικοτήτων, αίτινε; τροκειται νά εγερθώσιν έη  
τών έρειττίων ουλών άτηρχαιωχ.ένοιν καί τεριττών ώς ή ελλη
νική. Τοιαΰται εύνενείς φροντίδες δέν έτιτρέτουσιν ούτε χ̂ ρονον 
ούτε δχτάνας τρός άνορΟωσιν τών τρό τών τοδών αυτών συυ.- 
οορών εί; τους τετολιτισαένους κατοίκου; καί κυβερνήτας αε- 
νάλων τινων Κρατών καί ·τολεων. 'Ο στρατιωτικός νοαος και 
•τολυάριθαοί τινε; έξορίαι άραουσιν εν τισιν αΰτών τρό; έκαηδε'- 
νισιν · τοΰ ριηδενισριού καί εις αστυνοαικος κλητήρ φθάνει να 
καταδείςη τήν συι/.τ:άθειαν άφνειού τίνος βασιλείου τ:ρο; τους 
πτωχού; έαποδίζο>ν αύτοΰς τής αυτοκτονίας. Κζελθετε. από
κληροι κάτοικοι τών στενωπών τών -κεναλοπολεων, άπεγνωκο- 
τ ε ; τρωγλοδυται τών καταγωγείων τών κειαενων υπό τά 'λέ- 
γαρα τών πλουσίων άτινα σκανδαλίζουσιν υχ.ά; και καθιστώσιν 
άλνεινοτέιαν ύυ.ϊν τήν ένδειαν διά τής σκληρας παραθέσεως,
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τ ά ; ΙνΟα ΕλιυΟιρζ ή άτμ^.^φαίοα ού^ανου
έΐτ ίύ α  £Ϊί τούς τ:νίύμοναί καί ζωογονεί « ία χ  καΐ'νευ,οα. ά ν α ζ/- 

τ-ί-τατ, ύ,τό τ ίν  ά ξ ί , „  τον ίΟλογ-ίο,ένον τ ·? ; Λ ή » · ,τ ρ (  τλοντο,’, 

θω τίίίοατ, ™  ζω-ορό; τ ί» ,»  ί ^ ιρ  ίχορήγ-οοον όμίν' ί),ο'=,Εθ7 το; 

ερωρ τροϊ αγνήν αορ-/;ν ύτϋ τού ούρανον ν.αϊ τών άγγελων στε- 

φΟεε;, και ίίελετε άττοχτήοει ρήγαρεε όψγλοτερα τών τον ιϊονκόρ 
χαΐ τοό κορ,τ,το;, τήν γαλή ν·,, νοό; ψοχ·ήρ_ 

τ(}ε ΕΤ71 τεήρίπτεων ·:τερ,^εενοτΐρων Ικείνοεν κετερ φεροοοι τόν ή\’ 

αρ-ρεεβολων ρ.ετων τροτκτ,Οε'ντα αλοντον, έπέ τών εττεο'όνεον 

καΟεεραρ τυνεεύ-ήτεωρ ύψοίΐσ,ρ όρείρ ρ.ε/γε τοϋ ττλχττου. \ ϊ  ε·ό- 

ρείεει εκ-εάτει; τ μ  τάντοτε γονίν.οο χ , ί  α Ιω ν ί^ ; ,;„ ίί,·,„ ,ε γ.ρ, 

κείνται ολίγον ?ξωΟεν τών τειχών όιεοο οονήΟω; -κλείετα'. 6 βρο- 

τολο,γό; τών ;κ.γ=ελο-ολεω, βροό;, ότου ρ,ολϋνετκ. β ί,,ο τρος 

βλατ9·Λΐκίϊί, τοΟ -ϊ,ικεοοργοΟ αΟτοό, καί είρ α'λτάρ βί,γ ή ο α τ ε 

ο-έν ^ ; »  Τ · ί;  εέατία; τρε'αοντα κο'ία· ά ,τ ί οίκτον άγοόον όν 

εταρε'χιι ύ.κίν ί είλαζώ, τλοντος όταν (ρερεοθε κεκνρονε; ετρό; 

τ ά ί  γε<ρύ:α? των στεναγμών, τ·ΐτ/ εύ-ίαιμονίαν ύμών θέλει τότε 

ίβονήτεε, εόία,ρ,ονίαν άλ,βενήν, ίιότε είναι τού θ^ον ίώρον, ,ί.ότι 

εεα'ντειν 9ά -ενγκροτρ άνϋοίέορ, ύγεία; καί εεωοροτλν,;, έργατίαρ 

και ανταρκεία;, ψνχγί; ίλαορά; άεεό βαρών ό·ρκωίών ά ίικ ία ; εερό; 

αον εελ,αίον καί νοό; νψον;κένον εερό; τά  αίβε'ρια _  νοό; ό'ν ό'ίν 

ρεταβάλλοντιν άεεό εγκεφάλου ε ί; ύίαράν - ί λ , ,  οί άτ·κοί τών 

φινταερίο,ν καί αί βαίυλώνιοι ίυοίαι τών ρεγάλων εερωτίνονιεών.



τ ο  ΚΑΛΟΝ
Ω£ ΙΛΕΩΔΕΧ ΚΛΙ Ω£ ΛΙ£βΗΜΑΤΙΚΟΝ.

'Ο άνθρωπο; ήλθεν ν.ς τήν γήν, ίττράφΐ καί Ιθαό[Ααΐ7ε τήν 
περιζ αύτοΰ φύσιν. Κί̂ ε τό ^ενίρόλλιον, τό θέρον την άνθοττεφή 
τοΰ έαίο; έί^ητκ κκΐ τον Μαίου τήν εΰώίη χΰραν, το 'Αοραόρον 
ροχκϊον, τό γαλακτο'χρουν νεφόίρ'.ρν.,.τέλο; 5,τι άποτελεί αύτήν 
καί (ϊ’νγκινηΟεί; <ίιετέ̂ η̂ εόαρε'ττω;. Τί είναι ή εύχαρίοτηοι; αότη 
καί -ώ ;  ονο'κά^εται ή γαλήνη τή; ψυχ̂ ή; ; Ιΐίναι καΐ όνοαάζεται 
καλόν.

Καί ήρπατε τοότο ώ ; πρώτην πηγήν τό πρώτον έςο/_ον 
πνεϋ;Αα.

Κατόπιν έπέοτησε προ; εαυτόν τήν προτογήν, παρετήρηοε τόν 
ό'χοιόν του, εΐ-τεχώρητεν εί; τήν κοινωνίαν, ει^ε τά  δάκρυα καί 
εκλαυσεν. Μετ' ολίγον ή /*ρπ ι̂ε-τκε-^ατε τήν λύπην του. ίν.τα 
ρ.ία ΐιίέα τόν άνόψωσεν εί; τόν ουρανόν καί άλ.λη τον έρριψεν εΐ; 
όιτταγαόν καί ά;χ<ριβολ.ίαν.

Τό πάΟο; καί ό υψηλό; λογιταό; Δευτέρα πηγή ι·ϊιά τό έξοχον 
πνεΰ|χα.

Καί ή νότι; ηύρε τόν αίελ^όν τη ;. Αυο παρά·/οντε; τυνεταυ- 
τίτΟησαν. Λόο κό[χατα έν 'χε'τω τού πελάγου; ήλθον εΐ; επαφήν 
καί ό άφρό; τά  περιεκκλυψε. Καί τ ί ;  είναι ό αδελφό; τή ; φό- 
«ιεω;·, .Υεγεται νοϋ; καί φέρει καρι ί̂αν. Κιναι ο άνθρωπο;, οΰγΐ 
ό'χω; ό έρπων, ό κοινό;, άλλ’ ό έυ.πνεό|χενο;, ό ίι^εώίη;, ο (̂ ηυ.ι- 
ουργό;. Οΰτο; είναι άλλοτε πτηνόν, τό όποιον ι̂ έν προσπελάζει 
πετόν εί; τήν ταπεινήν γλόην, άλλ’ ανέρχεται, υψοΰται καί φιλεΐ 
ότέ ρ.έν τά  νέφη, ότέ τ ά ; ;χαυρα; των όρέων κορυφά;· καί 
άλλοτε ό|Α0ΐάζει τό ωχρόν καί ;χαρανθέν φύλλον, τό οποίον πί- 
πταν άφίνει γοερόν καί σπαρακτικόν στόνον.

Ίι^οΰ ό καλλιτέχνη;. ’ Κχει τήν 5ΰνα[Λΐν του παράγειν τό 
κσυ.α τή ; άηί^όνο; καί τό λευκόν άνθο; τή ; άαυγί^κλή;. Δίι^ει εί; 
τήν ύλην ζωήν, ;χετα^οάλλει αυτήν εί; Ιίέαν. —κέπτεται ουτο;,



α'.σΟκνίται Ει; τ ζ  του τΜζυυίζν κζ ϊ τ ζ ο ζ ίί ί ϊτ ζ ι ολο; εί;
τ·Λ» ζείλ-ο, τζΟττ,ν τ'ό. ο ο ία ρ ,. 'Π ^ ζ ,-ζο !»  του έτιίιώζςε τό 
τΑίΐον.'

I οιουτοτροπωί 7Τ(;ο)ςυπτει τό ΐίεώ(ϊε? καλόν. Μία τοΰ Πινδά
ρου ώδ'^. Ί ΐν τοΰ Φειδίου άγαλρια. Μία Φυα·ρωνία τοϋ Λονιζετ·/;. 
Καί τοϋ 'ΡαΦαν;λ 'χία είκών.

ΚαΙ λε'γεταν ό δ7)-ειουργόί τούτων θείο; καί τ:ρορ·^τγ,ί- 'Η έ'χ- 
οάνιοίί του είναι (Τ/;'/.εΐον αίτιον καί δεΐγρια τ·/ί; ριεγάλγ; άττο- 
ττολ-ίί τοϋ εθνου?του. 'Η Ίρι,' ν .ς  τόν ουρανόν καί τό ιδεώδες 
καλόν εις τγ,ν γνίν. Κίναι τούτο ζωγ,ρα εκφρασις τΫ.ς {/.εγαλοφυίας 
τοϋ λαού άο’ ου ές·^λθεν. Κίναι τό καλλίτερον έ̂ ε'ι~|'υον τνίςποοό- 
όου καί τοϋ άληθοϋς πολιτισ'χοϋ.

ΚΛ1ΙΙ.ΝΙΚ0Σ ΪΪ'ΛΛΟΓΟΣ

I I

’Κάν ϋπάρχ-ρ καλόν ττρε'τει νά συνοδεύει αυτό τ, εΰαισθγσία. 'Ο 
Ϋ,λιος όέν Θές προεκάλει τόν θαυιxασ̂ Λόν καί τΫ,ν εκττλγξιν τοϋ 
Ονητοϋ, δέν &ά ειχεν άτε'ναντι «ΰτοϋ οΰδε;χ(αν νι έλαχίσττ,ν «ξίαν 
εάν ούτος εστερείτο των ό^θαλιχών. 'Ο άναίσίίητος ό'χοιάζει τον 
τυφλόν. Και ετι ^_ειρων ενίοτε ο τυ^λ.ός, σ '̂εδόν ττάντοτε έττι- 
θυ̂ ιχεί νά ϊδ'ρ τό φως, κλαίει καί ηκρόν άφίνει τταράτιονον. 
Ό άναίσήγ.τος είναι βράχος, δέν εχει καρδίαν. Κίναι άτό^.χτος 
καί άτόκλτρος τ·7,ς ούσεως υιός. Λιατί ; διότι δέν '-νωείζει τ·/)ν 
ίχγτε'ρα του φύσιν.

Κϊδοριεν τό ιδεώδες καλόν ότέ άναρ-άζει ■/;·χάς, ότέ καταί>έλ- 
γει, άλλοτε ααγεύει ττ;ν ψυχήν καί εσΟ’ δτε διενείεει τήν καο- 
δίαν. Πρό αΰτοϋ ό· άνΟρωττος καθήκον έχει νά ·:^±σ-/γ, νά αισθά
νεται. Ό αένων άνεττηρέαστος καί ψυχ̂ 30ς ττρόαΰ τοϋ τ ί διαφε'ρει 
τοϋ λίθου ; Ούτε εύγενές αίσθε;χα, ούτε γενναϊον φρόνη;χα τταρ’ 
αύτώ δύναταί τις ν’ άνευρη. Ό τοιοϋτος δέν εχει καταγωγήν 
θείαν. Είναι σκλτ,ρός καί αίι -̂οβόρος. Κίναι Βάνδαλος, δελαδή 
τέρας.

Έάν τήν ιστορίαν έρωτήσωιχεν, θά ειτ-ρ -τρός ν ί χ ;  : «Όσοι 
λαοί όέν έσεβάσθεσαν καί δεν έλάτρευσαν τάς ωραίας τε'χνας καί



τά  7Τ(30ϊο'ντ« ίίΟτών, ίχίΐνοι οΕ λ*αΙ εί  ̂ τό τχ,ϋτος κεριπλχνγιθίν- 
τ ΐ ί ,  οΟίι;^ίαν ιδρόν α ω τ - ίρ η  άκτίνχ ψωτύ( » ι ί  άπα ,λίαβ ,,ιν  
ά ί τό /άος τη ; αίωνιότυτο; » . Λόγοι φριχτοί, ίλ λ ’ άλ^βί- 
στατοι.

ΚχΙ τίς ^ύναται άτιΐΛωρτ,τεΙ νά «εριυββίσ^ τό αίσιον χαΐ τείΐι- 
φρονγισνι τό ίερον; Ιόού· ερχεται καΐ θελει πατάξει αότόν τοϋ 
χρονοι̂  τό «χαίΑτιτον ίρεπχνον κζΐ ή ιστορία θελει παραχώσει 
τό όνοιεα αύτου εις ονειίο; καί κατάραν. 'Πρόστρατε! τήν ίόνα- 
ν.ιν τών λο'γων ζΊιτών σό ίόνασαι νά έννοήση^.

Καί ό λαό; εκείνος όστις σεβεται καί αισθάνεται τό καλόν, 
ί/.ι ρ'νον ίέ ν  τι,χωρίΐτχ., άλλχ χχί ά.τχ(ΐεί6 ίτχ., τροοίίΟ.ι! 
Τό πχρ,λβόν τοότο ί , ίχ ,χ , ,  ή(χχ,.. Καί τ ι όψχλότερον, άφ' 
00 τό τοιοοτςν χαλιέται μίγαλοχρι'ιηια χαί ίίναι ν, άχανώί·/ι;

; ούρανοδ ό'ιάτταοις, τ ί ;  όαοία; ή ψοχχ ήριών ιο θ ϋ  νά Μ χ  
ό ομρα ά;Λών έταστικόν επαναπαύεται εις τ·/ιν 

άβυσσαλεοτητα α ΰ τ ί ;  ;

ΕΡ Μ Η 2 2 7 3

τα  μυστ·/;2ΐ

I I I

Τό ελληνικόν έθνος όχι ιαο'νον παρήγαγε καί άνύψιοσε τό καλόν 
ει; τόν τελειύτερον αύτοϋ βαθίΑόν, άλλα έλάτρευσε καί ■^σθκνετο 
αυτό. Καί πρώτον εφερεν αύτό εις τόν κοσ,αον καί πρώτον τό 
ιίεοποίησεν. Καί τό πνευ[ΐ.α του καί τήν καρίίαν του ένεχάραξεν 
επί τη ; ύλης. Ένετύπωσεν εί; αυτήν ό,τι ύψηλόν καί ώραίον. 
Καί είναι παράδοξο; ή άρχή αύτοΰ περί τήν έκτακτον ταυτην 
εργασίαν. Άπό τά  σπλάγχνα αυτού άνεφυη κυπάρισσο; πριν ή 

τ̂ηίεείον αυτής. Μίαν ήψιεραν είίον ίυο ροιία. Λύο άοι- 
σ .ουργ/]'Λατα, ή Ιλιας και η 'Οίυσσεια, προ'ίρο|αοι ώι^ήγησαν τό 
ελληνικόν έθνος εις τό άπειρον {εέλλον του.

Και επηρχοντο αλλεπάλληλοι οί έ|απνεοριενοι άνιίρες, καί τό 
ίίεώ ίες  καλόν άνεθρωσκεν ένθουσιω^ώς άπό τά  πάλλοντα στήθη 
των. Έίείκνυεν πρός τά  έρ.προς. Έψαλλεν α Πίνδαρος τούς Ό- 
λυμπιονίκας καί άετός εστε'φετο παρά τών λατρευτών τού ίίεώ - 
^ους καλού. χΜετεβάλλετο εν όρος, είς βράχος εις φαντασίαν. 'ΙΙ 
Άκρόπολις έγε'νετο πνεύιχα. Ό Ζεύς κατεβιβάζετο είς αυτήν χαί



ό Φ£ΐ^ί«ί ίάιδίν εί; αΰτόν ζωήν. Ό λογος έίεβ[Αΐύετο ιταρά "τοΰ 
Όλυρίπίου άν^ροί- Ό Αισχύλος, όΖεΰζις... είναι ο Παρθένων τοΰ 
'Κλλνινος πλ·^Τ;; >ί·ίΐρ.ιουργών, τ:7.ήρτ,; των ίιχ/.εαριαένων εκείνων 
όντων, τα  όποια νπερήφανα φε'ρουσιν ή|Λ«ς εις άλλον κοσιιον άν- 
λον, ε ί; τον κό«Τ|χον των ίίεών και των εύγενών αΐσθ·«{Αάτων. 'Η 
•Ελλά; ίεν  άπε'καριε να προ9 αίν·/) αστέρας, οϊτινες ψελλον νά 
^ιασκείάσωοι τό σκότος καΐ, άνεγείροντες τον άνθρωπον, νά 
ίείζωσιν αύτψ τό ρ.εγ«λείον του καί τον σκοπόν του.

Ά λλ’ έπήλθε βαρύς ό χειμών, κατεσπαράσσοντο ά;Λθΐβαίως τά 
τέκνα αυτής. Έζτ,χρειώθτ,σαν, ίιεφθάρτ,σαν, περιεφρόντ,σαν τ^ν 
καλλιτεχνίαν. Και έγκατε'λε-,ψε τό αγαθόν 5αι;αόνιον τήν πατρίδα 
αυτών. Έφυγχίευσαν τήν άρετνιν, έπλανήθτ,σαν χρόνους πολ
λούς, έτιρεωρήθτ,σαν ίια  τό εγκλτ,αά των, άλλα ίέν  άπωλε'σθ'ί;- 
σαν. Κιίον φως, τό ίίεώ ίες  καλόν των προγόνων ένεκολπώθτ,σαν 
καί εσώθτ.σαν.

Καί ή ίη , εκεί, εις τά  εζοχα προϊόντα τής αρχαίας ή νεα Ε λ
λάς άποβλέπουσα προβαίνει. Έχει οτάι ι̂ον ευρύ νά 5ιατρε'ς·/ι, θά 
^ια^ρααατίσνι ρεε'γα καί σπουίαΙον πρόσωπον πάλιν εν τή  γγ . 
Διότι τοιαυττι ή βουλή τού θεού, ώς φαίνεται. ’Ω ! άς ,υ.·/ι λη- 
σριονήσγι τό ίίεώ ίες  καλόν μεταζύ άλλων, τό όποιον τοσαόττιν 
αυτή ^όζαν περιεποιήσατο, τοσοΰτον έ'τ,’υγε’νισε καί τοοαυττιν 
( ι̂άπυρον ώθησιν είωκεν εις τήν άναγενντ.σιν αυτής. "Ας συνο- 
ίεύσΥϊ αυτήν ή λεπτή αύρα εις τόν ωκεανόν ένθα θύελλα επα- 
πειλεΐται καί κεραυνός προ|κϊΐνύεται άπό βορρά.

ΑΘ. Π. ΙΟΤΤΛΚΗΣ.
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ΠΕΡΙ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΟΤ.

Είναι γνωστόν έκ τής Φυσικής ότι εάν, εντός σκοτεινού θαλά- 
[Λου, ίιΟ,θωσι 5ιά τίνος τριγωνικού πρίσματος ακτίνες φωτός.



α·̂ ται, ί:ά«τχοϋσι « ι̂άΟλασιν ίιττλϋν ΤΓ(50? την βάσιν τού τ.ρίσμχ-ΐος. 
■Κτίσης ίΐναι γνωστόν δτι ϊντός της ^ιαθλάσεως ταύτης το 
φώς λεοχόίζενον ιίικ τρίγωνικοΟ τρίσματος πάσγει κχΐ άποσυν- 
6εσιν, τούτεστι το φαινομενον Τ̂ ευκόν αύτοίί χρώμα άποσυντίθε- 
τχι εις έττά  ετερα γνωστά υπό τό όνομα χ ρ ώ μ α τ α  τ η ς  
'Ι ρ ι ό ο ς, τά  έξης :

_ '̂Ρ'̂ βρόν, χ_,ουσοειίές, κίτρινον, τράσινον, κυανοΰν, χορφυροόν 
καΐ Ιοειίε'ς.

Γό σχηματιξόμενον ειίωλον έκ της άχοσυνθε'σεως τοϋ ήλιακοϋ 
φωτός ώνομάσΟη ύπό τοϋ κατα τρώτον μελετήσαντος αύτό 
Νευτωνος, φ ά σ μ α  η λ ι α κ ό ν .  Ό Νεότων έθεώρησε τό Ηλια
κόν φάσμα συνεχές, τοότέστι βαθμηδόν τχραλάσσον άτό τοϋ ενός 
εις τό έτερον χ^:ώμα. Μόλις ίέ  τώ  1802 ό Ιϊολλαστών παρετή- 
ρησεν δτι τό ηλιακόν φάσμα ίέ ν  είναι συνεχές, δχως τό έθεώ- 
ρησεν ο Νεότων, άλλ’ δτι χαράσσεται υτό χλείστων μελαίνων 
γραμμών. Όλίγα ίέ  κατόχιν ετη, τ ώ 1 8 1 5 , ό ΙΎβύπίΐοΓθΓ, 
οχτικος χερίφημος τού Μονάχου, παρατηρήσας τάς μελαίνας 
ταυτας γραμμας, αΐτινες ανέρχονται είς χολλάς εκατοντάδας, 
διε'κρινεν οκτώ κυριωτε'ρας κατά την εντασιν, γνωστάς ύχό τά  8 

χρώτα κεφαλαία γράμματα του λατινικού αλφαβήτου 'Α . Β. ϋ , 
Β , Ε, Ρ , Ο, XXI 5ύο δευτερευουσας 1 0 , 1), .̂

Αί γραμμχΐ χϋται, αί χαράττουσαι τά  χ^ώρωετα τού φάσμα- 
^ο;, «λή β ,™ , ρ α β ί ώ ο , κ  τ ο 5  ?«<7|Λ=ίτοί ( ΓβΙβ8 

ά ϋ  8ρβθΐΓΘ ). Α.· ρ ,6 ίώ „ . ;
β » !ω ;  χ , ί  ί,τάο.»,-, , !  ί ί  ί . ^  ' ;

ΐΓβίίπΗοίβΓ 600, ό ϋ β ϊ ίά  ΒΓβν$ΐ0Γ 0 ,00 0 , Β·ί[Λ!50ν 4 ; 5ιά 
τ·ί; άίοϊυνΟίνίωι οωτό,- 4ώ  πολλών πριο,ν.άποίν,' 4 ί , Μ -  
«Οτών ά , ί μ , - „  ,Ι ί 3 .000) ππραλλάποοοο. - ύ  ί ;„ ';
« Ιο ν  ύπίρ 7 ί ,  Ορίζοντα ίοιΐ τ ΐ ,  ππτάττίΐτιν τής άτιοοο^οίίοίΐι, 
οιά τούτο 4ί καί καλούνται ανται ρ α β 4  ώ σ ε ι ρ ά τ  α ο- 
<τ φ α ι  Ο ι κ α ί.

Τά; ερεύνα; των ανωτέρω το^ών ν,κολούβκααν πολλοί κατόπιν, 
ο γ  το 1 8 2 2  4 λίίρ Ιωάννα; Έρτχελο; παρετίρ-ρτιν ότι αί ρα- 
64ώσει; τον ράϊ;αατο; ριεταβάλλονται άν άντί τοό Ηλιακού με-
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·7ΐ? ΐτίρον φώ», οίον τό ·}ιλςΛτρΐ5̂ άν, τρ τών 
■τρ τί^ί^ητργ. Εΐξ τβ ·<ιλιχτ(5αόν β. χ. φώ?, αΐ [χί^ιναι 
ά>τι»α6ί5Τ«ντ«ι ύκο γρο{/|«.ών λ5ψ.:τρίρ’'-ι ^ '‘■ 

χρ4ή(4Χ7« ·?ί? φ)·Ργρ< {«ταβάλλαγτί^ι άναλαγω; τού ΐν χύτ^ χαίρ- 
ΐ̂ί'νου μ^τάλλονν «ϊ̂ ΧίΤΟ'ι» ότ;δ(}<)ν %γί\. ι̂^αρακττ,ριβτικά; μ ί- 

λαίνας καΙ ).α(Ατ:ρ*{ ίν τω  φάσίΛχτι γρα’Χ|Λάς. Α( τταρχτγ,ρήσμί 
α^ται τρύ ΗβΓρΗβΙ, γρνψίνχι 4;ντ!.κίίρ.«νον ^χίλέττ,; «ολλων 
(Γοφών, έν οι; ^ιαττρίίτουσιν ό ΚίτοΚΙΐοίΓ χχί ό ΒΐΐηδθΩι ?ι5ωκχν 
γέν£(ΐιν εις νεαν όίόν χη;χΑκί; άνχλόσεως, ή τ ι; είναι γνωρτή ύττο 
τό &νθ[χα φίΐ·ΐ|χατιχ·/ι αν»(ΐλυΦΐ? ^8Π9ΐ^8β βρθΟίΓ^Ικ) 
ΐ  φ ω τ ο α ν ά Χ υ Φ ί ; .

Τό φασ|Λ«τοσκ07:ιον είναι οργανον χρηΦΐ)ΑεΟον προς τ-^ν εργα
σίαν ταύταν, τ·ίιν φρ>τοανί\υσιν, όφει'ί^εται ί έ  εις τρν ΚίΓΟίΐΚοίΤ 
καί ΒϋΠδΙίη, οίτινες πρώτοι |ΑετεχειρίσΟτ,σαν αύτό, «ντί τ ι ς  
πρότερον έν σχοτεςνώ θαλά;χω παραττ^ήσεως. Εϊναι τοιοντοτρό- 
πως χ^τεσχείιασιχένογ (ίκ τριών διοπτρών, ίιατε9ει;χενων περί τό 
κίντρον του συστ'ήριατος, εν ω ευρτιται τό τριγωνικόν πρίσμα) 
ώστε νά ίεικνύν] τ«κς παραλλαγά; του -/ρώματος καί τάς ραβ^ώ- 
σεί^, τάς παραγομε'να; εν τώ  φάσματι, συνάμα ίέ  δια μικρομε- 
τριχοΰ ^γαλείου νά καταμετρά χαΐ τό μ·ίκο; αυτών. Τό προς 
έζε'τασιν σώαα άνοιρτάται 5ιά σύρματος εκ λευκο/ρύσου εντός 
ττ,ς φλογός του αεριόφωτος.

Τά τβΤιειοτερα ίιά  τήν άκρί^ζίάν γων πειρά'χατα εγ'ενοντο 
έπΙ των άλκαλοειίών μετάλλων, «τινα ευκόλως εν μετρίφ θερ
μοκρασία εςαεροΰνται. Διά τά  λοιπά ό|[χωις των μετάλλων, άτινα 
έν ύψίστ·^ μόνον θερμοκρασία εξατμίζονται, παρίσταται ά κνάγχκ 
εντονωτε'ρας πγ,γ·?.ς θερμαντικού. Τότε ί έ  γίνεται χρν,σις τού 
ν,λεχτριχοΰ σπινθνίρος ·7ι τοϋ Βολταϊκού τόςου. ’.Λλλά καί εις αυ- 
τγ,ν «κόμη τήν περίστασιν ή εργασία είναι λίαν πολύπλοκος 5ιά 
τό πλήθος τών ραβδώσεων, ^ι’ ών τινα των σιγμάτων χαρακτγ,- 
ρίζονται έν τφ  φάσματι Ούτως ό σίίγρος καΐ πολλά ^λλα με'- 
ταλλα παρε'χουσιν 70 χαρακτνιραστικάς ραβ^ίώσεις εν τώ  φά- 
σ-χατι. Ό με'γας αριθμός ουτος τών ;^αρακτιιριστικών ^βίώσεω.ν 
καθιστά πολύ ίύσκολον τήν ίιαστολήν ενός τών στοιχείων τής

|>7β ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ̂ ΣΥΛΛΟΓΟΣ



κ*τηγθ(5?*; ταύτ?ι; Αγ-ϊ ίτίρου. Ουχ’ -̂ ττο-ί δίΛωί μέ την άκάμ χ- 
τον τ-Λί ϊπιττήίΑίιί «ρίυνάν 5 νίχ ττδιχιΐχ άνϊχκλ-ίφ^τιν ίιά 
του οργάνου τούτου.

Ή θαυ}χ«τίά «ΰτη άνάχάλυψίί, ή τ ι; τ ιμ .ί τό άνθρώτηνον ττνεΟ- 
;/,α, £-ίχ$ ττόλλχχοΰ τ«?  ΐ^χρίΛογά  ̂ ττ,ί βίί τά ; φυτιχο-ρίκΘηαά- 
τιχχ ί ί7Γΐ5τή|Λ*;, *?τινέ? εκ τού άντικειρ.ενοο αύτών >ιχ6ι.ττώ(η 
τον άνήρωττον, ύπέρ πάσαν άλλην ίπιττ-ηαην, ίηΜ.ι,ο·υργόν. ί ι ζ  
τούτο ιϊί κατχίειχνύου'η την νοητικην τοϋ ανθρώπου ύπέρο/ην 
«πΐ (τυαπάτης τή ; βυ'«ω?. Ή επιστήμη άπεχτησεν όργανον ερεύ- 
νηί ΐντελεστατον άαΐ καταπληκτικού μεγαλείου, καθ’ όσον ί ι ’ 
αύτού οΰ μίίνον ελάχιστα ττοσά ύλη;, ίιαφεύγοντα πάσαν άλλην 
μεθο<ϊον άνάλύσεωί, συλλαμβχνονται, αλλά, το θαυμάστύτέίον, 
^ύναταί τις ν’ άναλύσγ το φώ? σωμάτων εΰριτχομίνων είς μέγι
στα ; άπ’ αυτού άποστάσει;, καί ί ι ί  τή ; άναλόσεως τού φωτό; 
αυτών νά χρίνγ περί τοϋ καιομε'νου ίν  άπείρια άποστάσει σώιχατο;, 
ώ ; θά εκρινε περί των συστατικών σώματο;, όπερ κρατεί έν τα ί; 
χερσίν αύτού. ΚαΙ όντω; εν τ γ  εύαισθητοτάτη ταύτη πλάστι·ρ·^τ 
τής ύλης, τφ  φχσματοσκοπίω, άνιχνεύεται και καταφοράται π. 
χ. ή όπάρζις ί/3θθ0 000 όΟΟ τού γράμμου νατρίτυ. ’.\ρκεϊ ολίγος 
κονιορτός ν’ άνεγερθή εν τώ  ίωρ.ατίω το6 τελούντο; τό πείραμά 
άαΐ ί^ού ή χαρακτηρι^κή κι-^ίνη γραμμή τσύ νατρίσυ άνά^αίνεται.

ΙΙερί τού ήλιου, τού αιτίου πάσης ζωής καί πάσης ύπάρξεως, 
διά|·οροι ύπήρξαν ίοςασίαι. Καί οΐ μέν άρχαΐοι εθεώρό'^ν αύτόν 
ώς μύίρον ^ιχπυρον, ούτινος τήν άνεξάντλητσν θερμότητα έςή- 
γουν ώ ; προερχομίνην έκ τής καταπτώσεως τών μικρών σωμα
τίων, άτινα έν τψ  ίιαστ-ήματι πλχνώνται, ήτοι τών άεοόλίθων. 
'ΙΙ ταχύτης τής πτώσεως των πρός τον ήλιον, μεταβαλλ’̂ ε'νη 
είς θερμότητα άμα τή πτώσει, πχρέίχεν αρκετήν θεοαήτήτά. 
όπως αντικατάστήσνί έκίίνά,ν, ήν ό γίγας τού ήμετε'ρου ίτύστή- 
ματος ίιάσπείρει έν τώ  ίιαστή»Αα·ίι. 'ϊπελογ'ίσθη μάλιστα καί 
πο'σος άριθμ.ός αερολίθων θά ήρκιι ίιά  τοιχύτην άντικατάστχσιν. 
Συνέπεια τής θεωρίας ταύτης λογική είναι ότι ό ήλιαχός όγκος 
έπρεπε νά αύξάνή «^ΐηνεκώς. ’.^λλά τοιαύτη άύξήσις τού όγκου 
τού ήλιου, ήτις άμεσον θά είχε συνέπειαν τήν καταστροφήν τού
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ήμ,ίτίρου κίί9|Λθυ (ίιο τι ύι χίντροφυζ τών ιτλχντιτών χ{ν?ΐ'Τΐί 5*ν 
θά έξήρχίΐ ττλ^ον πρό; ίξο^ιϊιτί’ρωυ'.ν τν,ς -/ιλιαχί; ΐλξ ίω ί) τοι- 
αύττ), λέγω, αυςη'τΐί ίέν  χαρίττ,ρήθτ, εις τον ’/ιλίιακόν όγκον.

Ή ί ΐ  ίευτέρα ^ηίασ ίχ , ή |̂ ·έχρι σ'/ίμερον έτιικρχτοΰοα, εί
ναι ότι αύτόί καθ’ εαυτόν ό '/ίλιο? είναι <7ώρια οκιερόν, μετρίας 
θερρι.ότ·/ιτο;, περιβαλλό;/ενθί παντα/^οθεν ύ«ό άτροφαίραί πα- 
γυτάττ,ί, ί τ ι ;  έζωθεν περιβάλλεται κα’ι αύτΫ] ύπό Δευτέρας ά- 
τι/,οτφαίρας, φωτεινοί ταυτγι;, 'ζτ,ς [ φ ω τ ο α φ α ί ρ α ς .  Κατά 
τΫιν Δευτέραν ταύτην (δοξασίαν ή ΐλιακ'ο θεραόττ,ί 5έν προέρχε
τα ι απ’ αύτοΰ του ’/ιλίου, άλλ' άπο τού φωτεινού καί θερριου 
πε:ιβλ'ί[/.ατο’;  του. Έξ'ήγουν ίέ  τά ; επί του ήλιακοΰ δίσκου ά[υ.αυ- 
ράς κτ,λίία?, ώ? ρήγικατα τνί; έξωτερικ·/;; φωτοαφαίρας.

Άπό τ ις  «νακαλύψεως δίχως τοΰ φασ;χατοσκοπίου καί τών ί ι ’ 
αύτοΰ πειραιχάτων, τρίττ, θεωρία έρχεται άνατρέπουοα τάς όυο 
προγενεστέρας. 'Η θεωρία αΟττι έγεννόθτι άφ' δτου παρεττ,ρ’/ιθτι 
δτι τά  αυτά τοΰ ήλιακοϋ φάβαατος χρώριατα καί αί αύταί ρα- 
βίώοεις, παοιστανται έν τφ  φασιχατοτκοπίω όταν καίτιται φλόζ 
καθαρού ύίρογόνου εντός οξυγόνου. Καί έν τψ  ήλίω λοιπόν αΰτο 
τοΰτο θά συμβαίνγ. Γιγάντιαι ποτότητες ύίρογόνου καιόμεναι 
εντός οξυγόνου, άναπτΰσοουοι θερμοκρασίαν 3000 ° περίπου.

’ίδοΰ κατά τήν θειορίαν ταΰτχν πόθεν πηγάζει ή τού ηλίου 
θερμότης.

Ή^η γεννάται τό ζήτημα. Ιον που εύρίσκεται ή άπειρος πο- 
αότης υδρογόνου καί οξυγόνου ή άπαιτουμένη πρός τήν αΐωνίαν 
ταύτην καΰσιν; καί 2ον πώς εξηγούνται αί έπΙ τοΰ ήλιακοΰ δί
σκου κηλίίες;

Έάνίεχθώμεν ότι άπαξ, πρό χρόνου ανυπολογίστου, ΰπήρχεν 
επί τού ήλίου ποσότης ΰ<ίρογόνου καί οξυγόνου, ή άπαιτουμένη 
πρός πρώτην άνάφλεξιν, τά  λοιπά είναι συνέπεια τής πρώτης 
ταύτης άναφλέξεως. Τώ όντι ^ιά τής πρώτης άναφλέςεως, εκ 
^ύο όγκων υδρογόνου καί ενός οξυγόνου, παρήχθη άτμός ύπατος. 
Είναι γνωστόν έν τή ί̂ημείικ ότι ό άτμός τοΰ ΰιϊατος θερμαινό
μενος εις θερμοκρασίαν υψηλήν άποσυντίθεται εις τά  συστατικά 
αύτοΰ, ύίρογόνον καί όξυγόνον. Τής άρχής ταυτης κάμνουσι χρή-
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«V οί μ«τζλλοι;|3γοΙ δτ*ν Ζί5δ«ιτ*! νά τήξωσι [Λίτχλλα ί ’ίσττι- 
κτα, ή ί ΐ  κά x̂ ν̂οί αύτών 5έν Ιγικ την πρδς τοΟτο ά τζ ’.τουιζί’νην 
ΟίρίΑοκραβίαν. Οί μίταλλουργοί τδτί άροΰ θίρ}ΐάνωσι τδ δύστη* 
χτον κρ«^*, ρχντίζουσιν αΰτό, ϋ'.χ χχτχλλήλοι* σχ&υάσριατος 
ίντό; τη? κκαίνου, ί'.’ ύ ίζ το ; λίπτορί,ίρίίτάτου, δτίρ ύποβχλλδ- 
{Λίνον υτίο θερ{Λοκρασί«ν υψίστην, ά^οϊοντιθίτζι «ΐς τά  συ<ττατ;κά 
αύτοΰι Το δίρογδνον τότε άνζφλεγεται έν τώ  όζυγονω τφ  ίκ 
τού ΰ ίζτο?, ή θίρ{Αθκρχσίζ της κχν,ίνου άνεργίται ε’.ς 3000 ° κχΐ 
τό κρκρια τήκεται.

Αύτδς είναι ό λδνος ί ι '  δν είς τάς ττυρκαϊας τό Οίωρ ττρε’ττει 
νά χόνηται ίφδονον τρός κατάσ^ετιν αύτών, ^ιο'τι τό ράντιτίΛχ 
ί ι ’ ολίγον υίατος, δτως γίνεται ^ιά λεπτών αωλ·/|νων, φερει τό 
αότό άποτέλεσ|ΛΧ, όπερ και ελαιον χννο'ριενον έπΙ του π’νρο'ς.

Αύτό τούτο (τυριβαίνει καΐ είς τόν ήλιον. Τό έκ της καύτεως 
τοΰ ύιϊρογόνου καί όξυνονον πχρα/6έν ύίωρ, καταπίπτει επί τού 
ι^λίον έν {Λέαω θερ[χοκρασίας 3000 Άποτυντίθεται δθεν είς 
ύίρογόνον κχί όξυγόνον, έπχναφλε’γετχι καί χρη-τιιχεύει λ ά  της 
καύτεώς του εις νέον δμοιον κύκλον ιραινορ.ένων. ΊΙ αυτή λοιπόν 
ποτότης ύιίρογόνου καί οξυγόνου, άπ’ χρ/ής τής ίηριιουργίας 
{Αί'χρι τής τήαερον, χρησιΐΛεύει πρός παραγωγήν τής ήλιακής Οερ- 
{Λο’τητος άποτελοϋτα συνάρια καί τήν άργικήν αιτίαν τής θεραΐΗ 
τητος και τό αποτέλεσμα αυτής.

Αί επί του ηλιακού δίσκου κηλίίες έν τή θεωρία ταύτ·ρ εξη
γούνται ώς προερχόμεναι έκ τής πτώσεως τού ύίρατμού τού πα- 
ραγομένου έν τ·ρ καύσει.

Τοιούτον τό φβσματοσκόπιον καί τοιχύτη ή θαυμχστοτέρα 
τής φωτοαναλύσεως κατάκτηιης. 'Π ύλη ή επί τού ήλιου καιο- 
μένη ί ιά  τού φασματοσκοπίου, αναλύεται, έξακ^ιβούται, σταθ
μίζεται.

Περί των λοιπών όμως αστέρων αί ^υσκολίαι είναι μεγαλείτε- 
ραι καί τα  έπ’ αυτών εξαγόμενα σχετικώς μικρά, καθ’ όσον εις 
μέν τα  αυτόφωτα σώματα, τούς απλανείς, τό φώς χυτών καί 
λίαν ασθενές εϊναι, συνάμα ίέ  παρέχει τάς ραβδώσεις καΐ τά 
χρώματα απάντων τών συστατικών αυτών στοιχείων. Είς ίέ



τά  ίΐιροφωτ*. τοΰ? χλανίτα? κα» τοίι? ίβρυφορου; αύτών, πρέ 
π6ΐ ν« ΙξίΤασΟώσιν αΕ ίζ «ύτών ^ωτίΐνχΐ άκτΙνί; ούχΙ πλίον ώ ; 
ίκ  καιορί,ίνου σώμ*το? προίρ^^οι .̂ίναι, ά λ ν  ώ? Ικ βώματοί άντα- 
νακλώντο?.

Ή^υνήΟτ,σχν ό̂ /.ωί οΐ άκάιι,ϊτοι τ·^ί £“ ΐ5τ·ίμτι? 5καΐ:*ν6ΐς νά 
άνίύρωσιν ύ ς  τινα; τούτων τά  κοινοτδρα των τ·ί, τυττα- 
τικών.

Καί Ιπειτα λί'γουδί τον άνθρωπον τκώλ?ικα!...

Έν ’Αθήν*!;, 24 Άπριλίον 1879.
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Η. Γ. ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ.

Η  λ ί ν Χ Τ Ι Κ Ι Ι  ^% .ΧΧνΜ Ο .Μ ΙΛ

ΡΑΔΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΩΣ.

( Συνί^ίΐα ίδι ^υλλ. Π'. βϊλ. 248.)

Ό λορ^οί Βρέντων οΰ |χονον ίζηττ,ϊί τήν ά ίίΐα ν  οπ<νί <τυνο- 
ίίύτ-ρ ττ,ν κώχιτσκν καί τόν ά^ελφον τγΐί, άλλα προτε^έρθη 
όπωί τοίί π*ράτ^·ρ ττα-ταν δυνατήν βοήθειαν κατά τήν ελεοτίν 
των εΐ? τήν πατρίιία του. ΊΙ εύγενήί καί ·7Τθλυτΐ|Λθί αΰτη άρωγή 
έγίνετο |Αετά προθυαίας καί εύ^αριοτήσεω; <ίεκτή· καί μετ’ όλί- 
γα ί ήΐΛερα; άνεχώοτ,ταν εκ Παριτίων επί τής άι/.χξτ,ς τής κοριίτ- 
τ ΐς , προύχώρηταν μετά ταχυδρομικής ταχύτττος εις Καλαί, καί 
εχεϊθεν άπίπλευταν εις Δούβρ-ην. 'Ο λώδος Βρε'ντων, ελάχιστα 
υποπτευόμενος δτι οί φίλοι του ίσαν κατάσκοποι, τούς είσή- 
γαγε παρά τρ οικογένεια του καί εις τά μέλτ, τής κοινωνίας, Ιν 
•ρ ίτυνανεστρε'φετο. ΙΙεριπλέον δέ κατε'βαλλε καί πάσαν προσπά-



θειχν όπως ιύο^ωθώϊΐν οί αγώνες των προς εΟρίίΐν του άπωϊ,ε- 
σθε’ντος συγγενούς.

Έν τούτοις ίέν  πρε'πει νά παρ*λείψω[Αεν ότι ό Φουχε πρό τ τ ί  
εκ Παρισίων άναγωρτισεως τν;ς Μαρίας ενετηστεύΐΐν; «υτ·^ επιστο
λές τινκς άπευ^ονο^είνας τώ  έπΙ των εζι»τερικών ύπουργω ττ,ς 
Α γγλίας παρακαλών αύτ·/̂ ν όπως τάς θεσγ έν τώ  ταχυίροιχείω 
εις Λονί ί̂νον. Του έιΛπεριεχοαένου ίέ  των επιστολών τούτων ου 
ρεο'νον έγε'νετο χάτογος, άλ.λ’ ετι καΐ τάς άντέγραψεν. ΔιατΙ καί 
ποθεν καί αύττ] αυττ) -/;γνόει. Δέν τν-,ν παρεχίντ,σεν εις τούτο το 
λοηκον, άλλ Ιν.ουτος, ούτως εΐπείν, προαίσδ7,σις.

ΕΡΜΗΣ. ί81

Παρ·^ρ/οντο αί Υΐ|Αε'ραι, καί έν τούτοις οΰ<ϊέ το έλκχιστον ίχνος 
άνεκαλύπτετο τοϋ Ίερωνύριου Αεγράντζ. Ή άστυνο[χία το'τε ^έν 
ώρ,οίαζι πρός έκείντ,ν, ι̂ ι’ -̂ ν καυχάται σ·ή<Αερον '/ι Ά' -̂,’λία . Όσον 

άφορί τούς « ’Λνιχνευτάς» (ΟθΙκοΙΐνβδ' <̂έν ύφίστατο σώρ.α 
τοιούτων, άξίων του όνο;χατος. Έν τφ  ι/.εταςΰ όμως ·ίι κόμισσα 
καί ό Δε Κλαιράν < ι̂εσκε'ίαζον άξιολογως μεθ* δλ·/ιν τ·))ν ίυσάρε- 
στον θε'σιν τ/,ς άμοιβολίας έν γ, ύπεκρίνοντο ότι -/ισαν. Κατέ
στησαν «τό κεντρον» τ ί ς  χειμεριν/ΐς περιόδου τού Λονδίνου, ήτις 
7Τ0 έςαιοετικνίς τερπνο'τητος. Είχον έπισκε^δτ, τους οίκους τών 
έπιβημ.οτάτων τ·?;ς κοινιονίας' ό δέ λόρδος Βρέντων έ'.'γράφως 
έξωμολογήθτι τό πάδος του καί προσήνεγκε τγτν χείρα του, άλλ' 
ή κόμισσα, έν τγ  απαντήσει. γεγραμμέν/ι περιπαδώς καί επιχα- 
ρίτως, ήρνήδτ, προφασιζου.έν^ ότι τά  αίσδήματά τχς ησαν ίΑ ΐ 
συνίε^εμένα μετ’ άλλης ύπάρξει<»ς. Ή άρνησις τοσοϋτον σπο’υ- 
ία ίως έπηρε'ασε τάς ορένας τοΰ λο'ρίου Ηρε’ντωνος, ώστε ή οικο
γένεια του έδεώρησε ιρρόνιμον νά τόν μετα^έρ·^ ε’ις την αγροτικήν 
έπαυλίν της. Καί ^έν ητο αΰτη ή μόνη α'ίτησις πρός γάμον, ήν 
έλαβεν ή κόμισσα— πολλά άλλα πρόσιοπα καί βαδμοΰ καί τίτλου 
έπε> ί̂ωςαν τήν κατάκτησίν της, άλλ’ εΐ; άπαντας ^άνά μίαν 
παρείχεν προ'φασιν εξηγούσαν τήν έπιδ·υμίαν, ήν είχεν, δπωςμε'ντ) 
άγαμος.

Μετά 'έξ έβ<^ομά^ας πρωίαν τινά άτομόν τι έπεσκε'φδη τόν κ. 
Δέ Κλαιράν καί άνήγγειλεν ότι έττίστευε νά εύρε τό ζητούμενον



άτο{Αθν. Ούί’ ό Δέ Κλαιράν ούί’ ή χο[Αΐΐτσχ Ι'̂ νώριζον «ροσωπιχώ; 
τον 'ί$ρώνυμον Λίγράντζ, ί ι ’ δ, λχβδντί? τήν ί κ ’νθννίΐν του 
ύποίίίχνυοιχί'νου άτδριου, ίθιωρήθγι άνκγχαίον ν« β ί  β «  ι ω- 
θ ώ σ ι π«ρΙ τ·7,ί τ*υτδτγιτδ< του. Έπί του παρόντος ό κ, Δέ 
Κλαιράν απλώς τ/ύχαρίστ^σι τό «τορ.ον, ί!ς  δ ώ^ίΐλ ί τήν χοι- 
νοποέτ.σιν καί συνίιεϊκίρθγ] μετά τ·7ς κοριίτστις περί των χαλλί- 
ττων μέφων όπως Ικανοποιήσωιτι τον σκοπόν των. Τα^ε'ως έφεΰ- 
ρον {Λύθον, καΐ τ·/)ν έπο[χενγιν πρωίαν ή χόριισσα Δέ Καλρ.έ καΐ ό 
X. Κλαιράν άπ·7λ6ον πεζ·ρ εις τά ταπεινά (ίωρ-ατα του Ίερωνύριου 
καί τής Άντουανε'ττας. Ό Ίιρώνυριος ητον απών εις τό γρα^εΐον 
τής εφγ)ΐεερίίος. Ά λλ’ ή Άντουανε'ττα, άαα λαβοϋσα τά  επισκε
πτήρια των ξε’νων ττ,ς τους είε'χθη.

Ό 'ΙερώνυίΛος προλα^οντως είχε συ{/.βου).εόσει τήν ’.Λντουανέτ- 
ταν νά |χή όρ,ιλ·̂  περί πολιτικών εις οίον ίήποτε εν Άγγλί:>ι· ί ι  
δ καί κατά τήν περίστασιν ταότην έκράτν;σεν αυτή σιωπήν έπ; 
του άντικευαε'νου τούτου.

«Καί κατά ποίαν ώραν είναι πιήανώτεοον ν' άπαντήση τις τόν 
κύριον ενταύθα;» ήρώττ,σιν ή κόριισσα.

«Συνήθως εξέρχεται τήν μεσηριβρίαν καί λείπει ρ>·έχρι τής 
πεμπττ,ς ή έκτης,» άπήντησεν ή Άντουανε'ττα.

«Κατά ποίαν ώραν είναι εΰκαιρότερον νά έλθωικεν πρό τής ^ω- 
ίεκάτης η τήν έσπε’ραν; η

«Είμαι βέβαια ότι ό άίελφόςμου θέλει ίεχθή υμάς καθ’ οίαν 
ίήποτε επιθυμείτε· ίη λα ίή  καθ’ οίαν ίήποτε ώραν, μή κωλύουσαν 
αυτόν των εςωτερικών του ύποχρεώσεων.»

«Τών εξωτερικών του ύποχρεώσεων; 'Υπήρξεν λοιπόν αρκούν
τως ευτυχής ώστε νά ένασ^ο'λτ,σιν ;»

«Μάλιστα.»
« Ά » ,  στενάζουσα είπεν ή κόμισσα, «ό δυστυχής σύζυγός μου 

ητο ανίκανος 5ι' εργασίαν. 'Η απώλεια τής περιουσίας και τού 
βαθμού του κατέστρεψεν δλην του τήν ενεργητικότητα, καί έ'ϊέ- 
ησεν ε γ ώ  νά έργασθώ προς συντήρησιν άμοοτέρων».

«Αληθώς ! καί πώς τό χατωοθώσατε;»
«Έχουσα παραδόσεις τής γαλλικής. Ιχνογραφίας καί μουσικ·ής».
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«'Ο χ^ιΚψός μου ίέν  μοι ΐπΐ'τρί'ττίΐ νά ΐργίζωμαι— καί λυπού
μαι πολϋ ί ιά  τχς  άντφρήοείί του, (ϊιοτι μοί φαίνιται οιιλγ,ρόν 
έκεΐνο; νά ύφίιτατχ ι όλουί τού; κοπουί ενώ εγώ μένω άργ·/ι κατ’ 
οικον.»

«Ί'ποθε'τω ότι τοϋ ά^ίελφού ύμών ή ένατγόλτ,σΐί είναι φιλολο
γικού γχρακτίρο;.»

«Μάλιττα, εργάζεται παρά τινι έφ?;μεριίογράφω, οπανίωί 
είναι ελεύθεροί.»

« 'Ά ί ελπίζωμεν καλλιτέραί άμε'ρας. 'Η παρούσα δυναστεία 
αδύνατον νά ίιαρχε'σ·  ̂ επί μακρόν. Πόσον ώραίον κυνάριον!» (τήν 
παρατήργ,σιν ταύτγν έπε'σπασε κυνάριον εςγ,πλωμένον παρά τγν

«Ν αι,» είπεν / ’Λντουανεττα, «ό ίυστυγώ ί Φίόωί ύπίίρςεν ό 
πιστόί ακόλουθοί τκ ί φυγγί ήμών. Θά ίμ γν όλωί μονγργί κατά 
τγν απουσίαν τού ά<̂ ελφου μου «νευ αύτού. Είναι ό μόνοί σύν
τροφός μου».

Τού κ. Δέ Κλαιράν οί οφθαλμοί ^έν γσαν άεργοι ι̂αρκούστις 
τ/,ί συνομιλίας μεταξύ τνΐς κομίσσγς καί τνίς Άντουανεττας. 
Έπεθεώργ,σε το ιίωμάτιον, καί πάν τό εμπεριεχόμενόν του, καί 
παρετ-^ογσε μεταξύ άλλων άξιοστμειώτων πραγμάτων τχ ς  έπι- 
γραφάς διαφόρων επιστολών, έτοιμων ί ιά  το ταχυίρομεϊον τ ίς  
Γαλλίας.

«Πόσον λαμπρά όμοιότγς ! » άνεφώνησεν ή κόμισσα, άτενί- 
ξουσα πρός είκονίίιον τγς πρώτ,ν βασιλίσστ,ς. όπερ έκρε’ματο επί 
τού τοίχου.

«Ή  βασίλισσα σίτο ή ανάλογός μου,» εΐπεν ή Άντουανέττα, 
κολίγας '/ιμερας πρό τού θανάτου τγς έ'ίόθτ, τό εΐκονίίιον τούτο 
εις την μητε'ρα μου.»

«Ε'ίίατε ποτέ τοσούτον μέγα ζωγράφημα επί έλεφαντό·5ον- 
τος ;»

«Έ π ί έλεφαντόίοντος;»
«θε'λω τό όείίει εις υμάς. Είναι τ ι λ'αν άι ι̂οπερίεργον. Ιδού ! 

αύται αί τρίχες όπισθεν αυτού είναι της βασιλίσστ,ς. Ή Άντουα-
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ν*ττ* ΐτΓίββίν χψΛ·«ίζ ίλκτήριον— </.ικρ* τις ·};νιφ-
χθη, Λ*ί άπίχάλυψι ρ,ίγάλτ,ν βο<ττρυρτον, -ήτις ηϋζανί ττοτε επί 
της ώρζίκς κεφαλής της θυγατρός τής Μαρίας θηρείίας.

«Έ7ηθυ|/.εΕτε νά ειίη τ ε τήν εικόνα του βατιλε'ως;» Ιιτανίλαβεν 

ή Άντουανίττα ,

«(Ώ, «αραπολΰ!» άπήντηβαν όαοφώνως ό Δέ Κλαιράν καί ή 
κο{Λΐ'77α.

ΊΙ Άντουανέττα εξηλθεν έπΙ μικρόν καΐ έττανήλθε φίροϋβα μι- 
κράν ελαιογραφίαν, ήν ΐλαβεν άττέ τοΰ γραφείου τοΟ ά<ϊελοοΰ της. 
ΔιαρχοΟσης της απουσίας ή κόμισσα χαΐ ό Δε Κλαιράν άντήλλα- 
ζαν βλε'μματα συνεννοι^σεως.

«ΊΙ εΐκών αύτη ,» ειπεν ·ίι Άντουανε’ττα , «επίσης έίωρήθη εις 
την οικογένειαν ήμών υπό της βασιλίσσης. "Α ! τγ  άληθείρι πολ- 
λάκις μοί φαίνεται ότι τό καλλίτερου ί ι ’ όλους ήίίελεν είσθαι εάν 
άπεθνήσκωμεν επί τοΰ αΰτοΰ ικριώματος. Δΰναταί τις νά ΰποφε'ργ 
— νά ύποφέργ μετά ύπομονης— απώλειαν τήν περιουσίας, καί 
τής υγείας άκο'μη· άλλά ν’ άτκιλε'σωμεν βαθμόν, θέσιν, σημα
σίαν—ω! είναι άφόρητον!»

«ΝαΙ. ίεσποσνντ,' άλλά ίέν  πρε'πει νά τρε'φητε τοσοΰτον με- 
λαγγολικάς σχε'ψεις. Ή παρούσα δυναστεία ταχέως θά πέστ], καί 
τότε θέλετε Ιπανέλθ·/) εις τ-ήν προσφιλή Γαλλίαν έν <5όζγ καί τι
μή. Νομίζετε ότι ίυνάμεθα νά έπισκεφΟώμεν υμάς αΰριον χωρίς 
ν’ άνησ-υ/ήσωμεν τόν άίελφόν ;»

«'Ό  βεβαίιος. "Οσον άφορά εμέ είναι πεαττόν νά τό εΐπω- ^ιά 
ίέ  τόν ά^ελφόν μου, βεβαιώθητε ότι ή χαρά του επί τή ύμετέρα 
ννιομμία θέλει ίξισωθή προς τήνεμ.ήν.»

«Είσθε λίαν καλή. Χαίρετε! >5 είπεν ή κόμισσα·
«Άντι^^αίρετε ! » άνεφώνησεν ·ή Άντουανέττα, λαμβάνουσα 

μετά θερμότητος τήν χεΐρα, ήν τ·ή έςέτεινεν ή κόμισσα, καί ετη- 
χαρίτως άντιχαιρετώσα τόν χ. Δέ Κλαιράν.

(ΐκολουΟεΤ)



π ο ι η ;.ι λ α .

ΕΡΜΗΕ.

Έχ τινοί τ ίίί «ΟΐχονοίΑικίί Έιςνθ6ω(!ή«ω}» ιτί̂ Ι ίιη-
μοτιχγ,ς |Λίταζί> Ελλάδος καί Α’άβτρίαί συνχρίΦίως ;ί«(}®?Γώαιν 
τάς άχολούδου; ττίριέργονς ^λτ,ρβφορίχς·

Έπΐ 5 ,933 -̂/ιαόρχων οί 4 ,743 οΰτί τήν γρα^’̂ ν γνα^ίζου-η 
οΰτε την άνάγνωοιν! ΈπΙ 11,717 παρέίρων, <5ΐ 10,403 είναι 
ε“ ίστ,ί άγράριίΑχτοι. Ί'ά ιτλεΐστχ τών 5·/;|χοτικών συα,βρυλίων 
συνείριά^ουτιν εν τοϊί ^υ6οπωλείοΐί· Πολλοί χωρικοί ίηιεοι ίέν  
εχουτι κανονικού; ^ροοι:ολογΐ'7;Αθό;· ή <ίτ.[Λοτιχ·/ι 5ιαχείρ·η®ι; «ό- 
τών είναι άττοχρυφο; χαί ή φορολογία των αυθαίρετο;. Τό πλεΐ- 
οτον τών ίήιχων είναι ύτό ε ΐίο ; τ ι έχ|κεταλλευτεω;, το όποιον 
άτχοΰτιν έν πλ·^ει [/.ειίτ,αβρία οί γρζρι;αατεΐ; αυτών, άποτελούν- 
τ ε ; ιδιαιτέραν, τροπον τινά, έηχειρηριατικήν τά;ιν.

"Ας |Λεταφε'ρω[ΐεν τού; άνωτε'ρω άρι0;χού; επί τοϋ πίναχο;· 
πρό; πόσου; ελληνικού; όυνανται ούτοι νά σ'υγχριθώσιν; Οί άγράρι- 
[εατοι εν Έλλάδι δ·ή|ααρχοι είναι σπανιωτάτη έξαίρεσι; καί οί 
πάρεδροι αυτών άνήκουσιν εί; ά|αε'σω; εποριενον τη ; δηαοτική; 
φιλοδοξία; κλάδον. Έν τγ  Οΐκονο|Αΐκγ Επιθεωρήσει έδηαοσιιυθη 
άλλοτε (φυλ. 57, \οε’ρ.βριο; 1 877) καταγραφή τών Δήαων τή ; 
Έλλάδο;. Ούδέ εί; υπάρχει κινών την δη^αοτιχήν ρ-ηχανήν του 
άνευ προϋπολογισμού καί άνευ κανονικού έλε'γχου. Τά δημοτικά 
συμβούλια εν 'Κλλάδι δέν είναι οινοπωλείων συναθροίσει;· σπα- 
νιώτατον δέ είναι έν τφ  με'σψ αυτών νά μή λειτουργώσιν οί τών 
κοινοβουλευτικών εθνών χαραχτηριςικοί όροι τ%  συμπολιτί'ύσεω; 
καί τή ; άντιπολιτευσεω;.

Πολλά βεβαίω; υπολείπονται ·η;Αΐν καί πρό πάντων έχει όπου 
ή κεντρική τή ; έπικρατεία; μίσγεται ψυχή. Έάν καθυστερή ή 
εθνική δύναμι; τή ; Έλλάδο;, στρέψατε τήν προσοχήν εί; το 
χεντρον. Διά συμμαχιών, επιγαμιών χαί διπλωματιών τό μικρόν 
τή ; Αυστρία; Δουκάτον συνεκέντρωσε παο’ έαυτώ κατά δεκάδα; 
εκατομμυρίων τού; περίοικου; λαού;, έχει δέ καί νύν έτι, μεθ’ 
ολα; τ ά ; άτυχια; τή ; δρωση; ζωή;, πλείονα τών 37 έχατοα-



{ΐΐΛΐ'ων ύττιχοων. Πολιτική εί; ί,ν οί κυβερνώντες τ·/;ν 'Κλλάία 
άπείείχθτσαν εί; ύπερβο^ν)ν νήπιοι. Α λλά νά Ιβχυρί'ϊθη τ ις  δτι 
ό αυστριακοί ^ικίφαλοί αετός θά πολιτίσν) τούς "Ελλγινας Τ'Λί 
Μακεδονίας, ας επιτρε'ψωσιν Ϋ,αΐν οΐ πολιτικοί τνίς Βιέννης νά 
παρ«πέ[ΐψω[Λέν αυτούς εις τούς δηριάρχους τί,ς  Γαλικίας.

Ό δόκτωρ Λα'χβέρ εις των δνασηαοτέρων ιατρών της Ά|λερι- 
κτ,ς διά σειράς άρθρων έν ταΐς έφηίΑερίσιν Ισχυρίζεται ότι η άσφ’>- 
ξία δεν επιφέρει θάνατον, άλλ’ αναστολήν των λειτουργιών τής 
ζωή;·

Ιΐρός ύποστήριζιν τής θεωρίας ταύτης ό δο'κτωρ λα[χβέρ πρό
κειται νά ίνεργήσγ δοκιριήν επί τίνος [/.αόρου όνόρ-ατι Κνώτ Μαρ- 
τέν καταδεδικασ|Λΐνου εις θάνατον.

Ό Κνώτ Μαρτέν θά κρεριασθή έπΙ τής ά-ρχόντ,ς καί άφοϋκη- 
ρυγθγ, νεκρός ύπό τής αργής θά παραλάβ·/) αυτόν ό δόκτωρ ΛαΐΛ- 
ριέρ καΐ θά έξασκήσγ τά  πειράριατά του πρός άνάστασιν του 
καταδεδιχασριένου ριαυρου.

Ό δόκτωρ Λαμβέρ ΐσγυρίζεται ότι ό πνιγόριενος εις τό ύδωρ 
ή εις τήν αγχόνην δέν αποθνήσκει, έκτος άν κατά την στιγρ.ήν 
τής έκτελέσεως έπέλθγ εγκεφαλικό; κλονισ;κός ή Οραυσθή ό αυ- 
χήν. Κατά τόν Λαρ-̂ έρ τά  3]4 τών πνιγοαένων εις τό ύδωρ 
ήδύναντο νά ζήσωσιν ενώ νορ.ιζόυ.ενοι νεκροί θάπτονται ζωντανοί.
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Τό δλον αήκος τοΰ υποβρυχίου σιδηροδρόρ.ου ριεταςύ ΚαλαΙ 
καί Δούβρης έσεται 3 6 χιλιομέτρων. Ή είσοδος είς τόν υποθαλάσ
σιον σιδηρόδροριον θά ήναι είς ϋαγγάτην παρά τό Καλαί. Λί ά;Αα- 
^οστοιχίαι θά είσδώωσιν ύπό τήν γήν καί θά άνέρχωνται άνε- 
παισθήτως καθ’ όσον θά πλησιάζωσι τήν αγγλικήν παραλίαν, 
θά έζέρχ ωνται δέ είς άποστασιν εννέα χιλιοριέτρων από τής 
ΔούβρΙλς.'



ΚΡΜΙΙΣ.

Π 0 ΙΗ Σ 1 Σ .

ΤΑ ΦΑ Σ ΜΑ Τ Α  
(Έχ των τοϊ3 Βι'χτωρος Οίγγώ).

1
" ϋ  ! πο<7«ί ν’ άποθάνωσί ίέ ν  ί ΐ ί α  νέχ?, τζίσαςί. 
Τοιχύτη ή μοίρα. Άίτχιτεΐ ί θάνατος ιν  θΰαχ. 

Πρί'πίΐ τό χορτον να χοττ'ίό χτεό ^ρεπάνων νλώβσχς, 

ΚχΙ ί ίς  τον ευθυμον χορόν τοΰ χαθενός τό βήμα,
'Ροίον νά θλίβν) ύπ’ αύτό χχΐ ρόίον να πατ·/].

Πρεττει τό ΰίωρ τή ; πηγ ΐς  νά ε^αντλΐτχ; ρε'ον,
Νά λάμπ·ρ μέν ·/] χστραττή, ·ττλν]ν μόλις ατιγμην μίαν, 
Μέ ψΰχος ό Άττρίλιος νά καταστρεφγ; χαίων,
Τν]ν ες άνθεων βρίθουσχν μηλε'αν χχΐ όμοίαν

Κατά τό ένδυμα χύτ·^ς μέ την χιο'να οόσχν.

\ά ή ζωη! Μετά τό φως ή νΰξ εύθύς κινείται- 
Καί τέλος ί  άφόττνητις ιτλουτώνειος η θεία.
Περί μεγάλην τράπεζαν είς κόομος συνωθείται, 
Α λλά  οπόσων καί κενή ή θέσις, ίυστυ^ία,

Θά μείν·  ̂ πριν τοΰ γεύματος έπέλθ·/] τελευτή-,

2 .
’ϋ !  πότας είόα. 'Ροίινή, λευκή ήτο ή μία,
Τήν άλλην μέλος σοβαρόν καί θειον συνεχίνει,
Ί'ήν κεφαλήν της πίπτουσαν ή άλλη ή άθλία 
’Κστ-ήριζε, καί ώς πττ,νόν πετόν τόνκλάίον κλίνει,

Κ/ αυτής τό σώμα έθλιβε πετώσα ή ψυγή.

Ή μέν ωχρά, ρεμβάζουσα, τέχνον τής μαύρης μοίρας, 
Έψέλιζεν έν όνομα, δπερ ίέ ν  ενθυμείτο·
Ή όέ έσβέσθη ώς αυτό τό ασμα επί λύρας,
Καί μέ μειδίαμα πικρόν ή άλλη έ-χοσμείτο

Αγγέλου δστις προς ήμας ώς φάσμα επιστρέφει.
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ΠζΦαι ώ ; ίνθνι ά-ιθενή έίβπνίυβχν φ*ν£ΐβαι !
'11? κλχυονίς ?θανον μ ίτά  των φωλίών των!
Ώς εΐί τ*/ϊν γίν ττιριστεραΐ έ> οΰρ*νοΰ ^οθίίσαι !
Αΐτινε? )το ι̂ν φερουσαι καί ερωτ* των ζώντων 

Μίτρώσι κατά ίνοιξιν τά  ετη τ ’ άτυχη!

Πώ? τώρα αυται εΐ; την γί,ν νά ίνα ι κεκρυα{εέναι !
Πώ?! τοαα κάλΧη βλίριριατος, φων-/;; ε<7τερη;Λενα !
Πώς τόσα άνθη άψυχα, λααπάίες εσβε(^ίναι!..
"ϋ! άφησε' [χε νά ττατώ τά  φΟλλα ρεαραΐΛ|χε'να

Πλανώρ.ενος εις τόν (ϊρυ(Λ0ν καί ούτος νά ριΐ τρε’ ·̂»;.

Φαιίρά φαντάσ|αατα! εκεί, εκεί δταν ρε;ιβάζω,
Κατά σειράν προσέρχονται τ ί πάσχω νά ϊι^ώσΐ'
Τόν άίηλόν των άριθριόν καΟ-̂ ριενος θαυ;κάζω,
Καί [Λονον δταν όπισθεν φυλλώριατος περώσι,

Βλε'πω ν' άστράπτ·;^ τ ’ό|Ααα των καί νά σπινθοβολ^.

Είν’ ή ψυχή ρεου αδελφή πρός ταΰτα τά  ωραία·
Ζωή καί θάνατος είν' εν ώς πρός αυτά τά  ίυο·
'Οτέ τά  ψαύει, καί ότέ τ ’ άκολουθεϊ γενναία·
Όρα|κα άρρητον έν ω καθώς έ-κείνα ίυω ,

Καί είς έρεε ανατολή τό ριε'τωπον των στέφει-

'ΙΙ φαντασία τ·/ιν ;κορφήν αυτών άπαυστως πλάττει· 
"Οταν σ«ς{ίλέπω !— εκφωνώ— έλθέ !— ρ.έ «παντώσι.
Κι’ είτα περιχορεύοντα τό ρινήρια τά σπαράττει, 
Έκλείπουσι κατά ριικρον, κατά ριικράν πετώσι,

Καί τότε φεΟ! 'ή ριν/;ρι.η ;κου πάσχει, πονείπολυ...

Αθ. Π ΪΟΤΤΑΚΗΣ.

•Υπεύθυνος ΧΡ. ΛΑΜΙΑΝΙΛΗΣ.
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ΕΡΜΗΣ
Χ»·ΓΓ«»Α»ΐΜΛ. ΠΕΙ>ΙΟ:\Ικοΐν

ΕΚΔΙΛΟΜΚνοΝ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ.

ΦΠΤΙΟΣ
" Ο Ι Κ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Κ Ο Ι  Π Λ Τ Ρ Ι Λ , χ κ ι .

(Συνιχΐ!*- Γ8ε προηγο^μ„ον αριθμίν),

ό ι - ' " ^ ™ :  ϊ . . . ί . ί .ο ι . .
» ·<. /ινε.αι .)/:λον «κ -ινο ; χ^ν Βά^ίαν ε π ίϊ-ο λ ί'

»“τ 4

ν ί  ά-ιό-· * ' ”’ ■' “ ■ω ; ,τνι„Ρ.χ™4; ^ ,
5 ' ΐγ Ε .λ .ο α ,- τ ίν  ,χρ , ,^ . - ι , ,  , ^

. , ' ;  Λ .υν  και .ο.̂  ̂ αυτόν καΐ ί ίαζί^ιι
.^  τ . . ν ί , „ ν  Λ ι- ,6 .. .  ΐ ν . τ . . . 0 γ „ ρ  5 Α ό ™ ρ ί ι 4  ί-
ι·?«νι >̂ ?«: τον Π ιχ ι ,  ί , . . ι .

τ -  χ ί;ινη  ιί ,γ ,« ,ο ώ ιι« .ι ; ιίρ ι * .  χχγί, , ,χ ν ιχ χ ί» , ·, 
Π ™ χ„,„, «ο-ρχροτ,βιί,χ,,„.ν„ν ν ί,ο ίον , ϋχρ ,,ιίρ ,ι ϋ  χ,;χ., 
κ» . τον η ρ , Φο,τίοο τροχαλών οΟτωρ , ;* , ίν  τ·ρ, ά ,,,χ τ ο ί,,τ ο .
■ « Η ιπ ιχ ,ί , ίρ υ ,ο γ κ ο ιν ω ν ί ιν  ,ιγετά τοό ΙΙιτριάρχοο.'

■Γ·ό» ίιτιοτολί,, τα ίτην ίνίΜ οτιύβ, ί  -Αότοκρίτώο ιίς τΛ ο ι-



™= Λ 0τ.·«?^Χ .« Έ .-

των γένομίνων Ιίϊχχτω; «πέΐχονισι;. ^
τ Ι π « ™ 6 ν  6ρ»ον » τ « χ .  τ * .  » »0=τ,,=α.ν |*·ν ·ί»ων «

Ν . ό Χ » ρ \ , ™ ν  . . ? ώ ,  .« ρ  ρ ν ο - ,

ά ,τ . -= ο σ ώ ., .ί  . ί ί  ™  Ϊ0 ,» ίο ν  .V

δέ καΐ τόν Πχτριάρχτ,ν άττα^έχεται ίΛεν το -οα ολον . ί ,  ιτ · μ

ί^ ϊο ν ιϊ «■  ί'ότό» ίιτ . τήν οοφί«* τοο. λ̂·̂ .̂  χα τα ιρΜ ·. »οτον ,

ί τ . ί  λταοό ιΐς Π.τρ.άρ-/τ,ν χε,ροτον·Λ0ί»τ«. Προ; ί= τον . ο.
' •-,.Τ-^. -ν ν  άναννώιΐϊΐν του Πατοιχρνου με/«·.κρκτορα γρχφων αρνει,τχι ,γ,/κναγνωμ \ ν ’ . ^ ·1 2„ .η  ™ ρ «  ™ »  »τοτρο™ .ο,ν οοότοο τοοον Κ . , [  ο- 

Χ , ι  ί.»τ ?ί'ο ο ν τ ». . ' Π  τοό 1 » 0  οολ-ρβό; (ογρ=ο<ρο)̂ *̂«
-. · -  τον τ χ ΰ τ γ ; ττροστατομενον εςελεζατο και«λαϊκών σ /ή μ α το, τον .α ^ .Γ ,  ι' > ^

,,τοΟτο ίνοο τ-ί: τ ο ν . . ν ί τ .  ω ;  τ ί :  τ » ν  'Ρ ο.;λ . .  .ο ν Κ .β ο
«δ ρ α ;. Τούτων ούτω; έ/οντων εις τ·/ιν του 4>ωτιου χεφοτον-.αν
»ού ι^υνάαεθα συναινέσαι μέχρι; άν <ϊια των ίμετε^ων

- —λ- ·\.,ί- άΓοττέλλοαεν, ά-αντα τα  εν Κων^τιολει »οιων, ου; προ; υμ*. α·.^-··-ΛΛ^ ,
' Λ, · -οι/ρντ π35ΐ των έκκλ-ροιαοτικων πραγμα-«ττοαγΟεντα και πρα. .ορ.ενα ?|  ̂ ^' ' « Λ  ;-ι - ι ·Λ !τ τ » '6  ν ίγ ο ο τ τί, ίτ ω ; ο Ίν ν χ τιο ; ίλβνιοτων |Λΐ·.βωρ.ιν, ω Ε ..ι.ΐΛ !ο τ » .6  - (  :  ̂ „ - .  τ„.,,*.Ιο„

»Ενώ-·.ον τών'/ιρ-ετέρωνΆ-οκριταριων κΧΕ π τν .ο , . -  ’

» » τ ί ζττν,β’5 το; /.« τ ’ « Ιτο ν , / « ;  οοτω τ ίί « « !  · ί ρ «  “ ,

,,ίρΕ ί/  *;«γ»ωτβ'ό 5 ."  , , ο
Οό"ω λο;-όν τ ή ; εό/«ιρί«; ότιλ/φ'ίΕ;; ο τ ί ;  Ρώρεο; οντ;;ρΛ„

ζ , τ «  'δ;;ω;5ώο·« τ·»ν 11« ,«γ ί/ ν  «Οτ,ό ίεςώ ν  είς τ «  /ρ/ν(ο«τ«
,.5;·1,«τολ;/·ί;Έ//1>·.«ί«. ί τ ; ;  ο ύ ίί/ο τ ε  άνεγνωρΕσεν ,/1 τ «
Υ ί- / .φ«λή . ούίί «ιετΛεΟί ι:οτ! όοοοτΕλίι,- τ·ρ ·1>ω«,.

Τ «  ίτ.οτο7,«; « ίτ .ο  ;ο ί«/ .; Ι * -  τ » ν  ’Ε^τ/οοοο,ν

Πόρτοο Ί·οίο»1.«οο /«ί Άγν«ν·:«: ·"
ί,τοΜ τοό 4 ,τ . .? .τ ω ..ό ™  τ ί . ,  « Ι τ .ό  Ά γε ίτγ -/  .ν τ·ρ Ιονοί.».
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Οι ε^ι τ;ολυ|;.«6είχ καί συνεσει, ώ ί λε'γίΐ α·^τόί 0 Φώτιος, ίια - 
«ινο,Λενοι άντιτΓοο'σώποι «ΰτοΟ, έρχονται *ίς Κων[πολιν λαριβά- 
νουσι ίμερος εί- έχ 3 I 8 πάτερων συγκειρίί'νην Σιίνοίον, ψηφί- 
ζουσι ρ-ετά ^τών /μετέρων τά πρώην γενοριενα, χαταίικάζου« 
τον εκ της έςορίας Ιγνάτιον, άναγνωρίζουοι τον Φώτιον ώς νορ,ι- 
ρ.ον Πατριάρχην καί τυντελουτιν οότωσίν εις τήν ειρήνην τής 
Έκκλητίας.

Μ ζ ί σ · κ  τ·5: Σ™ο'ίου,·ϋΕ>.7Γ0„τ«ι τά ΙΙίάίτιχά τ.^τΐ; τφ Πάττ 
συ» ί,το ,.,ν .(  ΕΕΤΙ ρττά Αύτο^ρ,τ,ρι,ΕοΟ γρψ,Ενατος ί .4  Λίοντοί
τοκ Αύτο)ΐρατο,ί.ιΐ!,ϋ τ:ρί56ιως. Χο'τ, ,(,! 5 φώτ„; ϊτί,Ε,ψ;,
τ ίρ τ , ί^ τ ο λ ή ,  τώ  ΓΗττ ί ν  «! ,„ τά  ταΟττ ά , τ ο λ ο γ ,τ ,  
« π ,χ ά λ Ε σ τ ν .  ·Κν τ»ί ίι;ΐ7τολ·/ί τ τ ίτ ϊ ,  ίιτ λ ά .τ τ ίι ή γλα}ιϋρι;- 
τη ; καί ή τού λογου ,»!γαλοτρ,·τ!.!ΐ, τρ6 τάντων ί ί  ■< Εύαγγί- 
λ·.κ·ό μίτρ.ο^ρ,Φΐν, κκί ή !;λι«μ·ν!.τ. Τά ίτιχ ί,ρ-ίαττα τώ , «α τ ,-  
γ φ « ν  Τ.0 Φωτίου, δτ. 4 , ι .  ;  τρο.^άά.ο. τ ί,,
ρ-οςιν των 4ύο Έν.«λ·ί.τιών, ά ρ ί„  κττττ ίττο υ ί;!, 4ιά τή ; μιχρ, 
τού ,ΰ .  4ιτ,ωθΕίτ,5 τ τ δ τ , ι  ίτ ,,τ ο λ 'ϊί , ί ,  ϊ, άντί νάτρο™ τλί,„ 
το , Π άτ», , ίς τό  « β · ίχ „  τδτοό, ώ ί Ι=ΕΤ. ,ά  ,,,δ ;
1Τ0, ,  του ύτό τ ώ , ίιρώ, ζτ,ο'νω, Οτοιγορίυομι,ου ·ϊ«τ,ώμ!<σι» 
«δτοϋ χρώμο,οί, οότοί ά - ’ £ ,τ ,τ ί« ; ώ ; άλ ,βά ; τοϋ Ιίύυγγ,λίου 
οπζίο ; ύτεάυψεν δτω ; τυν4ιαλλάξ·ρ τά  4ωττώτα. Μετριοφρονώ,
4έ Εφερε τζρ ζ ίε ινμ ζτκ  ζζ ί έτιχειρ·δ.,,ζτζ τερί τώ , άτζρζ'ρράπτω, 
τή ; £κζληοίζ; ζύτοΰ ίικζ ιω μάτω ,, έηκζΑοόμΕ,ο: τά τά 
Εθρο,δρ.ιζ, τού; κ ζ ,δ ,ζ ; κζΐ τά,- τιζρζίο'οευ. θζοωάιηο,- ί ’έ ί ,  
άλίβώ ί δζδτ! 4ιά τών οοφών «ζ ί μεστώ, χάριτο; ίτιχειρ,μά- 
τ ω , αύτοϋ ά,ζοκευάζει τό οζβρό, κζί ά^ίςιο, τής ·Ρώμ’, ς  ί α -  
χείρημ» ότι κ ζτά  πζρά ίζο ι, τών κζνο'νω, άτδ λζϊκοΰ εις τό τής 
■Αρχιιρωοίνιίς άνήλθε, άξίωμα, κ ιτ ζ ίε ικ νύ ω , ί,ζργώ ; τάς 
ύτζρμοότζς ίιζφοράς £, τοίς ίβίμοις μετζξύ τώ , 4ύο ίκ,.λν,τιώ,, 
κζΐ άτολογούμε,ος ότίρ τώ , Πζτριζρχώ, Χικηφόρου, Τζρζσίου,’ 
θζλαοσίου, Προκοΰίου οΐτινε; άχό λκίκώ , εις τό τοϋ ΑΑκοου 
Αρχιερε'ως προήλθον ά;ίω;αα.

Γών πρακτικών τής Συνοόου καθ’ όίόν είοετι εΰριίκοαε'νων, ιϊι’ 
άλλης όίοΰ πε'ρπεται τ φ  Πάπα ό κατά τον Φωτίου λίβελλος το



•Ιγχτίο», ί  «̂ι=«'ν·ή =υν5»Λίζί. ϊτ ι  α ίίλ ο ν  τήν
τ »  ά γ .? ώ ρ . Κ « Μ » .  Ό .Ν «Λ * «  X V * » »

.ά  τ .  Π=α.τ«* .■« Ϊ « Λ »  »9ώ =  . . Ι  - ν  τ ώ  Ιγνα
τίου λί& λλον ,Λ α νώ ί,! ί ΐ  άννο/,αβίυτατα. άναγνου; τα  ΙΙραατν- 

τ%  ο ;α ο υ ρ ·« .«  ταύτ·.,· Ιίυνόίου, » β ·  ί :  ί ί ν  · ίίύ .α τ . .υ-
ί ί ν  ,■ άντίίττ» ώ ; τυγαροτιβιίον,; ««■  δλον: ' ' » «  ■“ “« ·
ίΥοΛίρον ϊτος «ρατ.Ι. λοναόν. τόν Αύτοαρατοραο. αρ«ν6υ, =.( 
•Ρώυ.·ην (801— 862) ΟαΟτ» άννολύσα; αυτόν ααοβαλλί. τ  

■^ίΟΊω-ίΐον καί λύει τ·/ιν σιωττήν.
' ΚαΙαυόςμν τύν ΑΟτοαρίτορα γ?ά?ίΐ φ.Α<.(ρρον.α'),ν ίηττοΥ'ίιν,

ί ι '  ί :  5α»ί 'τά αί,ντα ήρν“ ^“· * ' "?*'
-/υ-άτ-ηνααΙάπότο;Λθν έ-.ατοΑ·«ν, |υ.ά άιανίίό'ων αΙτώ τόν τίτλον 
ΐ'ΐατραίρχου, άλλ'άπλώί ά-οααλών αϊτόν «<ρρον.[Λώτατον ίν ίρα  
(ΡΙίοΙίο’ νίΓΟ ρΓυαβηΙί88ίιηθ) άρνούρανοι ν' άναγνωρίτγ αυτόν 
11ατο.ίρ/;ον αα>. τό αρώτον ί ίν .  τ·ό, Τωραίαΐν !ίραν Κο»αλ·,ν 
τών ’Κακλ-ΛΟιών όνο;υ.άζων. Έα των λυγ'ων ί  άνεσω, εις 
τρίγαατα α.ταδέες ουγααλεΐ Το=α·«ν Κ.οίον, ααθα.ρεί τον ΙΙα- 
Τίΐάο/τν Φώτιον, ίι2  γρά;Α;υατο; ί ί  όλως άλί,οαότου «νίλοτοιει
τόΰτο·τίς·Ανατολ.αοίςάυ.ετααλ·ότως. ,Καβαεροϋα.ν Φώτεον ααΐ
τούς ούν α·ότώ, εί ί ί  ;α·ίι στέργουτεν τ,ο·ύγι.ς τνέ ααβαερίτεε, ααε 
άναβεαατίζοιεεν εέτοααθίττ α.εεν ί ί  Ίγνάτεον εις τόν οέαείον Βρο- 
νον, άαί το'ύς τύν αότφ έαβεβΛ-Λρ.ένους εις το'ύς οΐεεείους εετάγο- 

|ΐεν θρονου;».
Καε ό ρείν Φώτεος εεαΐ ό αερ'ε αότόν εελϊρος όνώαεον τοεο'ύτου 

ταανίίλου εύρεταορεενοε ίοεώ-ων ώς εύλτ,θείς του Βεού ύπιρεταε 
■ύτίζοντες ότι ό χρόνος βέλεε δεορβώτεε τό αααόν. Ά λλ ' οΑυτο- 
εεράτευρ Μεχαήλ γράφ.ε όντονωτίτν,ν τφ  Πάτα ίαεστ,λάν, ενί, 
λέγεε ■. εεΈαν ίε ν  άναχαλε'ογς τήν εεατ=ε τού Πατρεαρχου ατςο9α 
τ „  θόε όλβευ I »  αεφαλάς ττρατοό εές τάν ·Ρώρ.τ,ν ααε θέλω το 

διώξει έκεΙΟεν».
Καί τοε 8ε, ότε ■» ίτεττολν-, άφίαετο είς 'Ρώρ ,ν, ό Πάαας ό'εε- 

τέλεε ίν άγωνίγ βανάτου ο·όχ ίτον ό Μύγας τάς ·Ρεύ,,εν,ς ΠοντέΦΤ, 
ύεςερίνεε εές τ·)ιν ά-όερατιν αύτοΰ, έιιί τύλους 8ε εύδοαεί ο-ως ελ-
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θωβιν ί ΐ ς  'Ρώί/,ι^ν ί τ ί  Φώτιο? χχΐ ό Ίννί^τιο ί τ χ
μεταξύ αύτώ ν .

^Άλλ’ Ιτϊελθούτη,- μ ετά  τα υ τα  τ ί ;  έν ΜβΙζ Συνοίου (8 6 3 ) 
χαΐ τνίς ε ί ί  Κρνιττ^ν ε’.τβολ'^ί “ ών Σα5ακν;νών, άπεοροφηθγ; έττ’ ο
λίγον ή προτοχή τ-Τ,ς τε Αύτοκρατορίας καί τ·«,· Δόσεω;, ό ί έ  
Φ ώ τιο ; τρο-τϊαρατκενάξει εαυτόν καί τό εαυτού ποίμ-νιον ί ι ά  τ·/}ν 
μεγάλγιν ττάλ-ζιν ήν προε'βλεττε, <ϊιά ^ημοβίων μαΘτμάτων, ( ι̂ά 
τ / ;  «~ό τοϋ άμβ'ωνο; ^ ιία τκ α λ ία ;, ί ι ά  τταραινε'σεων, >ϊιά Γραμ
μ ά τω ν , Ί ιγκυκλ ίω ν  καί ττάντων έν γε'νει τω ν  μέτων άτινα  εβριθον 
εν τ α ΐ ;  χερτίν αΰτοϋ.

Ά λ λ ’ εν τω  μ ίσω  τω ν  ττεριττταομών καί τω ν  φροντίδων τού
τω ν  τρ οτκαλεΐτα ι ό Φώτιος δ~ω; έπιτελε'τ·/) ερνον εΰγενέ; καί 
ευαγγελικόν. Ά ζό  του 679  εγκατεστάθγ; “ ε'ραν τοΰ Αίμου 
φυλ·/ι τ ις  έμιτειροττόλεμος καί βάρβαρος, θυμιάματα είτέτι τοίς 
β εο ϊς τώ ν  ία τ ώ ν  τροοφε'ρουσα, καί λ ίαν έ/θρά*άνεκαθεν τά ς  'Κλ- 
λ τ ν ικ ΐς  Αυτοκρατορίας, ή ί έ  υ̂λ->, αυτ·/ι '^ταν οί Βούλγαροι. Ού- 
το ι π λειττάκτις εττιτεθεντες μεχρις αυτώ ν  τ ώ ν  τε ιχώ ν τοϋ 1$υ- 
,α ντ ιο υ  κα τα  τ·?;ς Αυτοκρατορίας /ναγκάζοντο αείποτε ή τ τ ώ -  
μενοι νά έττανακάμπτωτιν εις τά  ίό\α. Έπρεπε λοιπόν άπό έχΟοοί 
νά  γ ινω τιν  καλοί γείτονες, άλλα  προς τούτο ε<5ει όπως οί έκ τοΰ 
Βόλγα καταγόμενοι ποτισθώοιν πρώτον τ ά  νάματα  τοΰ πολ ιτ ι- 
τμοΰ καί τνίς εύσεβείας ί ι ά  τοϋ χριττιανιτμού. Ί’οιοϋτον λοιπόν 
τό ευγενες εργον όπερ ανελαβεν ο Φ ώτιος, ού'ίεΙς <5’ ετερος έπ ι- 
τηόειότερος καί καταλληλότερος ην προς τοΰτο εκτός αΰτοϋ.

("Εκεται τδ τε'λος).
Σ .  ΚΑΡΑΓ1ΛΝΝΙΑΗΖ.
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Π Ρ Α Γ  Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Σ  Ρ Ω Μ Α Ν Τ Ι Κ Η
ίΐ

Ο Ί'ΑΦΟΣ το ν  .ΜΟΙ’ΡΡΚν

Τό Α γγλ ικό ν  περιοιίικόν ’ λ ,Ο ή να ιο ν  ίιτ ,γε ίτα ι ότι άνεκαλύ- 
οθ'ί έτχά τω ς εν Έ^ιμβοΰργγ, εντός τοϋ ναοΰ 'Αγίου Γίλλου, ό 
τάφος τοϋ κόμγιτος .Μούρρεϋ, πρεσβυτε'ρου «(^ελφοϋ τ τ ,ς  Μαοίας



Στο'̂ ί̂ |:τI>ί » «  άντιδαιιλίως τ ί ς  Σ κω τίι;, δ«Ώΐ ίίοΣοφονίβγι 
ίν Λ1νλυίγ»ω τώ  1 569. Έντ·; Ί ς ο ρ ί ϊ  τ ί  :  Μ α ρ ίί { Σ τονάρ- 
τγ ι?  τοΟ Ααργχώ εδρίσχεται 'δ ^ΐ'δγνιτ^! " ί ;  δολοφονίας ταοττ,ς,
<1 όποια πίρι'οτοιχίζιται όπό τών ρωιίαντιχωτίτοον πιριπιτιιών. 
•Αναγινώοχων τις αότάν νορλίζϊΐ ότι διέρχεται αεφαλαιον τ ι των 
ριοελλον ενδιαφερόντων τόν Ούίλτερ Σχοτ.

Ό δολοφόνος, Βόθοοελ— Χώ, άνίαεν εις τ·ίιν ίοχοράν οίαογέ- 
νιιαν τών Χάρλτων, ο1 όποίοι έγε'νοντο ύποπτοι διά τ·έιν προς 
την άνασσαν άφοσι'ωσίν των.

'Ο πνργος τοΟ Ού-ϊάοντλη, άνηθων τώ  ΒόίΙονελ παρά
τού άντιβασελέωί Μούρρεϋ ε ΐί τόν ίύνοοΰ;.εενόν του Βάλλενδεν 
όστις τόν Ιλαβεν ύπό τήν κατο/ήν του [Λετά της χαραΛτηριζου- 
σης τά ή6η της εποχής βαρβαρόττ,τος. Ό Βό6ουελ άπουβιαζεν 
ή τ·όζυγός του εόρισκο;αενη [Λονη είς τόν πύργον έξείόώχθη 
ύπό τοΰ Βάλλενίεν τήν νύκτα τών Χριστουγενων πρίν η τη «φε· 
θή ό κα-.ρός όπως ενίυθγ ί ιά  τό ψύχος, όπερ ητο υπερβολικόν. 
Περιεπλανηθη έν άθλιοτητι εις την εξοχήν καΐ κπέθανεν εκ των 
ταλαιπωριών'[Λετά τινας ήαέρας. Έπί ^ε τού τάφου τής γυναικός 
ταύτης, ήν τοσοΰτον θεραώς ήγάπητεν, ό Βόθουελ ώρκίτΟη να 
έκ^ικηθγ, ούχΙ κατά του Βάλλεν^εν, όστις ίέν  ήτο η αίσχρός ε·:̂  
νοούριενος, άλλ’ κατ’ αότοϋ τοΰ άντιβασιλεως. ΜεΟ’ ο λαβών ;κε- 
ταξωτήν έπωριίία, ήτις άλλοτε ήτο τής συζύγου του, περιεκλει- 
σεν εις αύτήν βώλον τού ένταφίου χώυ.ατος, πιριετύλιξεν αυτήν 
ύπό τό έσωκχρό\όν του καί ώρκίτθη νά φεργ τό έπικήό'ειον τούτο 
περίζω[ΐα ικε'χρις ότου φονεύσγ τόν Μούρρεϋ.

'περιεμενεν ευκαιρίαν, ήτις παρουσιάσ6η -ψ.εραντινά ότε ο άντι- 
βασιλεύς, άπερχό;κενος εις Έί^ΐ[ΐβούργην ώφειλε να ίιελή'/ι του 
Λίνλιθγκω. 'Υπήρχεν εις τήν κωικόπολιν ταύτην έρημον οίκημα,

■ όπερ άνήκεν εις τους Χάμιλτων ό Βόθουελ κρυφίως εκ καιρω νυ- 
ατός .ίο ϊλβ .ν εις αύτό διά τής θόρας τού χ·όποο, όδν,γών «ψόφως 
ίππον, ού έγνώριζι τ·),ν ταχότΐτα  ααί χαρτιρίαν τόν ώδίγαο.ν 
εις τόν σταΰλον, έπλήρωσε πλουσιοπαρόχως τήν φάτνην και εγ- 
κατεστάθη εις δωμάτιον, ου τό παράθυρον εβλεπεν εις τήν κυ- 
ριωτε’ραν ό^όν τής κωμοπολεως.
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ΕΡΜΗ2.

Μίτά ωρών τινών ύπνον, όν ί>'.οι;/.ή9η ΐν ίίίυ ;ζ ίνο? ·α% \  φίρων 
τά  ύποιϊ>ίΐΑ*τά του ίζ-ζιγέρθη άαα. τ·̂  =ίΰγί, κχτ'/ίλθεν δπω; τ τ ί-  
ρίώτϊΐ καλώί τήν έπΙ τ·/ίς όι̂ οΰ ίόρχν, άκολοδθως περιςπο'.ήθγι τον 
ίππον του, δν ίπο’τ ιτ ί 5υω βχυκκλεΐί παλχιοΰ βουργουνίικοΰ οίνου, 
άνχρ'ζκ; χυτόν έντό; τ/,ί φορβν,ί του,έπχνίλΟεν εις τό ίωαάτιον, 
Ιφχγεν ό ϊίιο? ολίγον ζωίΛον αετα οίνου, έπλήρωοεν έπιΐΛελώ; τήν 
κχρχβίναν του καί ένήιϊρευσε παρά τό πχιάΟυοον.

Ό Βόθουελ ουτο; ήτο λχρ.πρόί κυνηγό;, βεβχιο; περί τή ; 
βολή; του καί συνεϊ9ισρ.^νο; εί; τό κυνήγιον των άγριων ταύρων 
εΐ; τά  ίά-τη τή ; ίόκωτία;. ^Πτο πλε'ον προκεχωρηαε’νη ή τιρ.ερα 
ότε ό Μούρρευ εφανη εΐ; τήν όίόν τυνοιϊευο'[Λενο; υπό λχαπρά; 
άκολουΟία;. Κχ^'ήν στιγ;Λήν έχχιρετχ τό πλή^ο; 5ιά γαριετοών 
χειρονο;ν.ιών ήκουσ6η πυροβολιου.ό; καί κατε'πεσε πληγεί; υπό 
σφαίρα;, ή τ ι; άφοΰ ίιήλΟε του σώριατο; του έφόνευσε καί τον 
ίππον τοΰ πρό; τά  ι^εςιά αύτοΰ εόρ'.σκου.ε'νου.

'Ο Βο'θουελ, βε'βχιο; ότι ή βολή του έπε'τυ/εν, έρρίφθη εί; τόν 
σταΰλον, ίππευσε καΐ εφυγε ι ι̂ά τή ; θυρα; τοΰ κήπου. « Μετά 
τήν πρώτΛν ταραχήν τή ; εκπλήξεω;, λέγει ό κ. Δαργκώ, οί 
θύλακε; τοΰ άντιβασιλέω; έρρίφθησαν κατά τή ; επί τή ; όίοΰ 
Ούρα;· άλλα, ένεκα των προςυλάξεων τοΰ ΒοΟουελ, άπώλεσαν 
λεπτά τινχ πειρώαενοι νά τ·ήν βιάσωσι. Μετ’ ολίγον ή ρ.χνία τού; 
εφερεν επί τά  ΐγνη τοΰ δολοφόνου, όστι; έοευγιν ώ ; νε’φο; άν- 
θρώπινον. ’Κννοήσα; ότι τόν ήκολοΰΟουν παρά πό ία ; έπέσπευίε 
τόν ίρο'ριον του ύπό τόν -ήχον τών καλπασ{;.κτων των έγθρών του. 
Ίίγνώριζεν οτι μεγάλη τ ι ;  τάφρο; ίιέκοπτε τήν όίόν, ήν εςελέ- 
ςατο, καί δτι ή σωτηρία του ένειρτάτο ές ένό; μόνου άλματο; 
τοΰ ίππου του. Τό εΰγενέ; ζώον, άσΟμαΐνον καί άφρίζον έφαίνετο 
μείωσαν τήν τχχΰτητά του· ό ΒοΟουελ είχε Οραΰσει τήν μάστιγά 
του τίπτων καί καΟαιμά'ει τού; πτενιστ'ήρχ; κεντών α·ΰτό. ’ΙΙ- 
κουεν όπισθεν α·ΰτοΰ τήν ταχείαν καί 'ήχηράν πτήσιν τών ιπ
πέων, οϋ; ύπεςέκαιεν ό ζήλο; τοΰ νά τόν καταφΟάσωσι. Τί ποιη- 
τέον ; πώ ; ν’ άναζωπυρώσιρ τήν ζέσιν τοΰ ίππου του ; έσυρε τό 
έγχειρί^ιον καί κεντών ^ιά τή ; αίχ^/,ή; τήν κοιλίαν τοΰ γενναίου 
υποζυγίου του τό ήνάγκασε ί ι '  ένό; άλματο; νά παρέλ9·/ΐ| τήν



ϊ·ΐ|5εΙ*ν τάφρον. Ό Βο6οκίλ ίπχνίΘτ,ιΐί τό Εγχειρίίιον εις ττ,ν 
θ-ήχην κχΐ κρχτήϊας ΐσχυρώς τον χχλινόν, έοτράφνι δ-τως ττροκχ- 
λί'τνι το’!>ς φύλαχχί τοϋ άντιβχοιλίως. 'ίΐ έπωμίς τ·/;ς τυζΟγου 
του, ίΐ-^ι λυθ'ί κατά τό άιτελη εκείνο πάθτίΑΧ· ίοπασε τόν 
βώλον τοΰ Ιεροΰ χώ{Λχτος τοϋ τάφου ττς καΐ τόν ερριψε κατά τών 
εχθρών ώς βπ[Αείον καταφοονήσεως καΐ .,κχτάρας· ακολούθως, ε- 
ΤΓαναλαμβάνων τόν <ίρό[Λθν του, έβυθίβθτ, κχΐ έγε'νετο άφαντος 
εις τ·Λν λόφιΛΤ,ν.
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Β'.

Τπολε(ττετχι να αάθωχ.ίν τάς τυνεπεία; τοΰ φόνου, περιεργο- 
τέρας κχΐ χυτών τών περιστάτεων, κχθ’ & ς  ούτος έγΜτο.

.Μετά τό το)φιτιρόν του χίννιριχ, ό Βόθουελ, ού το Ιστορικόν 
όπλον φυλάσσεται «κόρ.Υΐ εις τόν πύργον τοΰ Χάυ,ιλτων. κατόρ
θωσε νά κχταφύγη εις Γαλλίαν, όπου τόν ύπε^έχθγισαν [ζ,ετά 
ιδιαιτέρας εύνοιας οί Γκυίζαι, οίτινες έσκέπτοντο να επωφεληθώσι 
τοΰ ένεργτιτικοΰ τούτου άνδρός. Τόν έβολιδοσχόπτ,σαν διά πιστού 
όπχδοΰ των, οστις τώ προέτεινεν εις γλώσσαν έπαίΛφοτερίζουσαν 
τνιν δολοφονίαν τοΰ ναυάρ̂ ι'ου Κολι*|'νύ. «Ό υπερήφανος Σκώτος, 
λέγει καί πάλιν ό κ. Λαργκώ δέν άντελήφθη κατά πρώτον δ,τι 
τοΰ έζγιτεΐτο· ά[λα δμως ένο'τισε, τό αί|ΛΧ τφ άνήλθεν εις τήν 
όψιν, χαΐ άπέπε;χψε μετά αγέρωχου ύφους τόν άπεσταλρ.ένον τών 
Γκυιζών».

« Είπε εις τούς πέμψαντάς σε, άνεφών?;σεν, ότι ο ΒόθουελΧω 
γνωρίζει πώς νά έκδικτ,θή τα παθήματα τής Σκωτίας καί τά 
ίδια, άλλ’ ότι δέν τφ μέλλει διά τά τών κυρίων σου. Έφόνευσα 
δι’ έμαυτόν, προσέθϊίκε μετά πάθους, αλλά δέν έγεννήθϊΐ ό βα
σιλεύς εκείνος ή ό πρίγχτ,ψ, χάριν τοΰ οποίου καί αύθις θά επλή- 
οουν τήν καραβίναν ή θά ετυρον τό έγχειρίδιον. Είμαι Χάμιλτων 
καί όχι δωροδόκητος δολοφόνος».

Άλλ’ εσκέφθγ,σαν ότι θά έδολοφόνει χχριν δωροδοκίας, διότι 
ήδϊ) διεπράξατο φόνον δι’ έκδίκγισιν. Έ 'ύχν,, λέγουσιν, είναι



ίττιτχ^Μ ς ι̂ |5α;Λχτ'.κέ? 5τε Χ'ίΧ'Μ·[\·Μίένΐ, ύποχίίνετχι >·.ω[Λωίί«? 
/, τρχγ(ο.ϊια?· ιτχντοτε όρ.ως είνχι μεγχλη •/;ί)ααλ'̂ γο?.

(Έκ τγ,ς παρισινής ΠολιτιχβφιλολογιχΤ|; Έπιθεωρήίεως;.
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ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ·.

ΝΟΜΟΥ,

II Γαλλία όιερχετα·. σ-ψ.ερον ι5π&' ί̂α(xν /.·5ΐνωνικήν κρίσιν 
-ροελ^οΟίχν ί '  έχ.ΤΓχ-.ίϊευτ-.κοΟ τινο? νοαο·̂  και ^̂ ν̂α;Αένην να 
τυνταράςη εκ βάθρων τούς ύεταούς τ· ς̂ ',^εγάλτ.ς εκείν/;; χώρας. 
XV σ'ύνεσις καΐ ή έτιτ·/·,ίειοτ-/;ς των κ'νβερνώντων αύτ’/,ν ^έν 
ττραλάβ-ρ τχς τ’ννετειας -?;ς κρίτεως τα’ύτν,ς.

'Ο ετ:1 τ·ί; έκταιο'ε’ύτεως ύτ̂ ο'̂ ργύς Κ. Ιούλιος Φερρν; ύττεβα- 
λεν εις τας Βο'Λχς νον.οτχε4ιον τροττο'ττοιο’ύν εν |χερε'. τόν ·τρό 
τριών ετών ψ-^ριτΟεντα έ-ί τοΰ τ'^τηρητικού ·:τ7θοργείου Βρογλν; 
νο';Λθν καίΙ'ον έττετρέτετο ο·ύ |Λονον ή τύ^τατις άνεξαρτ·ίτων τ·/;ς 

' Σχολών άλλά καΐ ί  ·ύ;:’ α-ύτών εκ- 
ίν εις ττιν κοινωνίαν εϊοοιίον 

ιατρών. ίικ·/;γορων. αχίΐ/γ/τών εν ταίς ?χόλα1ς έκείναις εκτ:αι<5ε·ν- 
βε'ντων. Οί -κλελε·ύ(ίεροι βαρεως φεροντες έ~ιψήρ·.οιν τού νοαον

γ·/|θω(7ΐ τήν ι^ιάταςιν ταύτ·/·,ν καί χορτγγ,τωτιν εις τό Κράτος |αονον

ρεσωοι τγν ελε-νΟερίαν τςς ο
οχολών, ρύλον ότι ε-'ίνωτκον ότι οί κλ·Λρικό·ρρονες εν.ελλον χ 
νάέπωοεληήώτιτ·/;ν ελευθερίαν ταύτγν. Καί ουτοι ο 
νά κατζρτ’ίσωοιν ε-ιοτγίΛΟνικά καΟιίρύν.ατα έν ο 
τήν νεολαίαν κατά τάς χρχάς α·ύτών τροοτταΟούντες νά 5 
νιοΘώσιν εν τοΐς ν.αΟ-ήν.ατι τών κα6ΐ'·̂ ρο;Αάτΐι)ν το'ύτων κατά τών 
άνατρε-τικών, ώς λέγο'ντι. τυοττ,ακτων άτινα τερετβεύει ή ν 
τέρα έποτ-ψ·/;. Ά λλ’ ·;ινύν ^
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Κυβί:νηο5ς κχΐ ττλίΐονοψ'/ιφί*, Ε'ίτί ίιοτι ολίγοι ιχιτικώ; ίίνκι οί 
σπου^αττχΐ τών άνωτέρων ετιιιτγιαών, ίΐτε ίιοτι πεττοιΟεν ('.ζ 
τ·/]ν ύπερτεραν έιτιρρονιν τη; ριή κχΟολν/η; επιττηηη;, είτε ι̂οτι 
είλικρινώ; έπι8’̂ ;Αεί νά χγ^σγ ελεύθερον τό ττχι̂ ιον εί; τού; άγω
ν*; τη; ύψηλη; ίτΐΐσ^-ίιμγ,ς, οό^ένχ ήθΑητε νά φε’ρ·/ι τ;εριορισ;χόν 
εΐ; την έλευθεοίαν ταΟτην, ΐϊλήν του έπιβάλλοντο;, καθ’ ά εϊπο- 
|/.εν, εί; τού; σπου'5*'Ττά; τό κχθηκον τοϋ νά λ*[/βάνωσι τά 
5ιπλώυ.ατα αυτών ύπό έςεταοτικών έητροτών ύτ:ό τοϋ Κράτου; 
ίιοριζοριε'νων. Πχρενέβαλεν όαω; εν τώ νέω νο'χω χρθροντι, τό 
Τον,οτερ ά·ρορών την (/.ετχίχν έκτχί^ευτιν πχρήγχγε γενικήν άνχ- 
υτχτωτιν έν τοΐ; κύκλοι; τών καθολικών, τυνετχραξε τά όνειρα 
καί τά; προσδοκία; ταγμάτων τινών ζτερ υπό τό πρόσχημα τη; 
θρησκεία; έπιι̂ ιώκουσι πολιτικού; κχΐ κοινωνικού; σκοπού;, και 
ύπεβοήθησε τά; ένεργείχ; εκείνων οΐτινε; ^ράπτονται πάση; 
εύκαιοίχ;· οπω; έζχσθενίσωσι τήν παρούσαν κατάστασιν τών πραγ
μάτων. Κατά τό Τον τούτο άρθρον καταστάν πολύκροτον εν 
Γαλλία σχολιαζόμενον ίέ καί υπό πλείστων οργάνων τού τύπου 
τη; άλλη; Ευρώπη;,απαγορεύεται εί; τά θρησκευτικά τάγματα, 
τά υ.ή άνε''νωοισι/.ενα νά ^ιχτηρώσιν ιδιωτικά σχολεία, ει; την 
κατηγορίαν >ϊέ ταύτην υπάγονται όυο η τρία άσημα τάγρ.ατα 
αλλά προ πάντων τό τών ΊησουιτιΓ)ν. δπερ κατά πολλού; προη
γουμένου; νόμου; τ ή; Γαλλία; θεωρείται κατηργημενον καί επο- 
αένω; <̂ έν αναγνωρίζεται ώ; ηθικόν σώμα, κατ’ επιείκειαν μόνον 
ανεχόμενη; τη; Κυ?ερνήσεω; τήν >ίιχμονήν τών όπχίών αυτού 
έν Γαλλία. Ό Ναπολέων Γ' ότε ί,το ακόμη πρόε̂ ϊρο; τή; Λημο- 
κρατία;, ήτοι τώ 1850, θέλων νά περιποιτθγ τόν κληρον ΰπω; 
χρησιμεύσγ ουτο; εί; τήν επιτυχίαν τών απολυταρχικών αϋτοϋ σχε
δίων, κατώοθωσε νά ψηοισθή νόμο; ύπο τή; Νομοθετική; Συνελεύ- 
σεω;, φέρων τόν τίτλον «νον-ο; Φαλλού» από τού υπουργού τή ; 
παιδεία; όστι; είσήγχγεν αυτόν, καί επιτρεπων ει; πάντα; του; 
Οιησκευτικού; ομίλου; άν'ίρών τε καί γυναικών καί πάντα τά 
τάγματα τήν συντήρησιν τών λεγομένων ελευθέρων ήτοι ιδιω
τικών γυμνασιακών παιδευτηρίων, ών επλησθη εκτοτε η Γαλλία 
καί τά όποια επικίνδυνον εξήσκησαν άνταγωνισμόν προ; τήν με-



σαί«ν ίκτταίιϊϊυσιν τ·/ιν ύτιό τοΟ Κράτου; χορηγουαενην, ί ιά  προ- 
βιβχϊαών έπΐίΐχών, ί ιά  πολλών ίπζγωγών ευκολιών προιελκυου- 
σών |/.έν τού; (/.αΟητά; ίελεαζουϊών ίέ  τού; γονεΐ; αύτών. Αί 
τελευταξον ί·Λΐ/.οοιευ^εΐσκι ϊτκ τ ιττ ικκ ΐ υπό των πολευ.ίων τ ί ;  
καθολική; άνατρορί; κατα<Ϊ8ΐκνύουΐ7ΐν ότι ό άριθ[/.ό; των εκ των 
ιδιωτικών τχολών τν;; αεσκία; πανίεύτεω; άποφοιτώντων ;κχ- 
6ϊΐτών ηύςανεν 'οστ,'λίιχ·. εΐ; βχή;κόν καταπληκτικόν οίπλεΐττοι 
ίέ  τούτων εςήο^οντο φε'ροντε; χίοθηυ.ατα οχε-^όν αντεθνικά και 
άντιπατιιωτικά, ίιό τ ι οί ίιίάοκοντε; αυτού; προοεπάθουν νά 
έγκολάψωτιν εί; τά ; κεοαλά; αύτών την ΐίε’αν ότι είναι πρώτον 
καθολικοί, επου,ε'νω; τε'κνα τη ; Τωριάνα; έκκλητία; καί τοΰ 
Πάπα, ίϊτα  (ίέ Γάλλοι καί άνθρωποι· ότι πά ; πις·ό; Γάλλο; άπαλ- 
λάττετα ι τή ; ΰπακο'η; εί; τού; νόαου; εκείνου; ί ι ’ ών ηΟελεν 
έλαττοΰϊθαι τ, παντο^υναυ,ία του επί γή ; αντιπροσώπου τ·η; 
Θεία; Τριάιίο;, ήτοι τοΰ Αγίου Πατρό;, καί άλλα τοιαΰτα. ’Λ- 
πεγΘεστερα ίέ  -ησαν τά  υ.έσα άπερ πρό; ίελεασαόν των κορασίων 
αετ·ηρχοντο οϊ ίιευΘΰνοντε; καί αί ι ι̂ευθόνουσαι τά  τ ή ; γυναι
κεία; αεσαία; πακ^εόσεω;· [αεταζύ τών [αε'οων αύτών την κυρίω
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ν παραγράφου; τινα;τε'ραν Οέσιν κατε'γουτιν αίσγ :̂ά βιβλιάρια 
άναγνού; εν τ-ρ Βουλ·?ί ό αντιπρόσωπό; καί καΘ'/ΐγητ·/·,; Παΰλο; 
Βέρτ όπω; κατα'^είν/1 τόν -ήΘικόν εκ τούτων κίνδυνον ίι·ήγειρε 
την γενικ·ήν άγανάκτ·ησιν πάντων όσοι έννοο'ΰσι τόν αε'νχν σκοπόν 
τ ή ; άγωγ-ί; τ·?ι; νεολαία; άλλω; ίή ώ ; ι̂ ιαστροφ·/;·/ τη ; ά·/Θρωπί- 
νη; κεφαλή; καί καρ^ία;. Τήν κατάστασιν τχύτ·ην επιΘυαούσα 
άν όχι νά εκριζώσ-ρ άλλά τουλάχιστον νά έλκττώσ·ρ ·ή παρο'ΰσα 
Κυβέρνησι; παρενέβαλεν εν τώ  περί ελευθερία; τή ; ανο>τερα; 
παιίεύσεω; νο'αω τό Τον εκείνο άρΘρον δπερ τ·ήν αεσαιαν παι- 
ίευσιν άφορών απαγορεύει εί; τού; ’|·ησουίτα; τήν ^ιατήρησιν αν
δρικών ή γυναικείων σχολείων τή ; παιόεύσεω; ταύτ·η;. Και ·ή |αεν 
Κυβεονησι; φρονεί ότι κε'κτηται τό δικαίωαα τούτο ή Πολιτεία 
διότι οί πλείστοι· τών πολιτών καταρτιζόαενοι ρεο’νον όιά τ·ή; 
γυ;ανασια·κή; αγωγή; καί επο;χε'νω; [αή καλλιεργήσαντε; όιά τή ; 
ανώτερα; επιστ-ήαη; τό πνεΰρ.α αύτών καθίστανται έπικίνόυνοι 
τή  πατρίδι εάν ^ςέρχωνται εΐ; τήν κοινωνίαν ύπό τό -κράτο;
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άντιζίνικνίί ^<.§χακχ\(χζ των Ίνΐ'τονϊτών, ίιο τ ι τό Κρχτο  ̂
οφείλΕΐ νά ίΐίυθ'^ν·^ κχΐ ΐζ'.ττ,^τ, χ ' λ ί τ ω ς  τ'^ν ίχπχί'ϊευτιν Εχίίνν,ν 
ώ ί κοινον χτ·/;|Αα όλων των χρ·/)5τών ττολιτών (τυν^έον «ύτούς 
5ιά τών αύτών ίίεών καΐ αΐίθ·/·,;Λχτων, ίι,ς,’τ ι, έ:ϊί τέλον,'. ή εξου
σία ως ανώτατος φρουρός τ ι ς  κοινωνικούς γ,^^ίΛΥΐς ·καδ·/ίκον εχει 
νά εςοντώσγ) τά καδιόρ'ήΛατα εκείνα άτινα ·τ:οσχτ,|Λατιζόριενα 
τ-);ν ίΛορφωσιν τ'/ίς νεολαίας καταντώσι κυρίως έργαστ·^ριον δια
φθοράς σκοττόν έχο’υστ,ς τήν δι’ ασεβών [̂ .ε’σων κατακυρίευσιν τών 
απαλών ψυχών καί ύποδο'υλωσιν τ·7,ς συνειδήσεως α'ΰτών εις τ·>,ν 
θέλτισιν ττ,ς Παπικ·?,ς Αύλ-/;ς.

’Λλλ’ οί αντίθετοι κατεβοτ,σαν λε'γοντες ότι συκοφαντείται ή 
τών καθολικών καθιδρυ;Λκτων έ-κπαίδευσις παοισταυ-έν/ι ώς αν
τεθνική καί άντικοινωνικ'ίι, ότι οΐ τά  έκπαιδευτ’όρια συντηρο-ΰν - 
τες Τ/ισουίται ποιο'ΰνται χρ'/;σιν τών δικαιωμάτων α’ΰτών ώς πο
λιτών καί ελευθέρων ρ,ελών το·ΰ Κράτους καί οΰχΐ τ·?,ς ΐδιο'ττ,τος 
αυτών ώς στρατιωτών ·ίΐ άρχ·/ιγών του Ίτ,σουϊτικοΰ τά*ρ|κατος, 
ότι είς τ·/]ν προχγωγ·);ν τών καταστ-/;;Αάτων εκείνων σ’̂ νετε'λεσαν 
α'ΰταί αί “ολυάριθ|Αθΐ οΐκογένειαι αίτινες έλευθε'ρως εξε’λεξαν 
ταΰτα πρός τ·/;ν γ/Ηχ,γ,ν καί διανο'/;τικ·/;ν άγωγ·/;ν τών τέκνων 
α'^τών καί δέν ττρο’ΰτίατ,σαν α'ύτά είρι·/; διο'τι γ, συνείδγ;σις α'ίιτών 
ώς πιστών καθολικών άνεπα'υετο εκ τ'?,ς πεποιθ·ήσεως ότι εν αΰ- 
τοίς υ.ο’νοις θα άνχτραφώσιν οί υίοΐ και αί θ·υγχτε'ρες α’ίτών κατά 
τά  άλτ.θινά όόγριατα τοΰ ^ριστιανισ|κοΰ.

"Αν εις δύο αο'να στρατόπεδα δΐ'ρροΰντο α! -ρνώααι περί το^ 
νο'αου τούτου, Ϋ, πύχτ; αύτοΰ θά ήτο αναμφισβήτητος καΐ ή 
ΐπιψήφισις αυτού υπό τών δυο νοικοθετικών σωαάτων τν,ς Γαλλίας 
θά ητο βεβαιοτάτν,· άλλά ;κε'χρι τουδε τό Τον άρθρον έξήλθε 
σώον καί αβλαβές όμοϋ [Αετά τών λοιπών διατάξεων τοΰ νο'αου 
ριο’νον έκ τής Βουλής τών αντιπροσώπων καί διά ΐΑενάλτ,ς [μάλι
στα πλειονοψτ,φίας. Άαφίβολον όμως άν τήν αυτήν νίκτ,ν θά 
έπιτύχαι καί έν τ γ ,  Γερουσία. Έν τώ  συντηρητικώ τούτω σώ|Αατι 
οί όπισθοδροΐΑΐκοί, ήτοι Βοναπαρτισταί. νο|Αΐ[Αοφρονες καί κλτ,ρι- 
κόφρονες εΰρίσκουσιν όν.οδοξους καί ικανούς τών δειλών εκείνων 
φιλελευθέρων οίτινες προτήλθον εις τήν δτ,ιΑΟχρατίαν ριονον διο’τ ι
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εί̂ ο̂ν δτι ή Δτ, ι̂οκοατικ·/; Κυβερν '̂/ΐί ούίααώ? Οελει προσ
κρούσει εΐί τκς περί θρ·/·,σκεία? χχ ι κοινωνία; συντϊΐργιτικκ; αότών 
ίι ε̂'ας καί προλήψει;· τούτοι; ιίέ προστέΟεινται καί άλλοι είλικρι- 
ν ιΐ; καί αρχαίοι ί'Λ,αοκράται πρεσβεύοντε; δυστυχώ; τ·/ιν άλλο- 
χοτον ΐίε'αν δτι αί άτττρχαιωιεε'ναι εζει; κ»1 τά  έπικίν<̂ ’>να των 
κληρικών ^ι-ίάγριατα καί ή όλεΟρία αΰτών επιρροή επί τε τή ; 
πολιτεία; καί τή ; κοινωνία; ίέ ν  θέλουσιν άνατραπή ή ^ ι« τον 
ελεύθερον άνταγωνισ;Λθν, ήτοι όταν οί φιλελεύθεροι πολΐται καί 
ίηαοκράται άντιτάζωσι πολυάριθαα καί κα7.ώ; ι̂οργανω_υ.ενα 
ιδιωτικά λαϊκά σχολεία κατά των ιδιωτικών σχολείων τών 
Ίησονίτώιΐ, όταν ή Κνβερνησι; βελτιώσ·/] καί επαυζήσ'ρ τά  ϊί ια  
αντή ; γυ|Λνασιακά σχολεία, όταν ό τύπο; 5ιαφωτίζ·ίΐ συνέχω; 
■τήν κοινήν γνώριτ,ν περί τών όλεΟρίων μεθο'όων τών Ιησουιτών. 
Διά τον άποκλεισριον ον καθιεροί τό 7 ον άρθρον, λε'γονσιν οί 
τελευταίοι, χψ’ ένό; ικέν ή Πολιτεία αναγνωρίζει πλαγίω ; ώ ; 
ύπαρχον καί καθεστώ; έν Γαλλία τό Ίησονίτικάν τάγ^εα, άφ’ 
έτερον φαίνεται, ενώ είναι ίην.οκρατική, ότι ;αετε'ρχεται ριέσα 
περιορίζοντα τήν ελευθερίαν τών πολ-ιτών. Έκτο; τούτον, προσ- 
θε'τονσιν, ό άποκλεισαό; αυτό; είναι όλω; άνωοελή;, ίιο τ ι αί 
υπό τών Ιησουιτών έφαρν.οζο’|κεναι άρχαί είναι σήαερον άρχ*ί 
κοιναΙ απάντων τών κληρικών τή ; καθολ.ική; Εκκλησία; ών έν 
τούτοι; ή Κνβερνησι; ίέν  καταργεί τά  πολυάριθρ.α σχολεία. 
Αρχηγό; τών έν τή  Γερουσία όηιεοκρατών τών πολεριούντων τό 
υπουργικόν νο;κοσχέίιον είναι δυστυχώ; ό Ιούλιο; —ίρεων όστι; 
φρονεί ότι ή Κυβε'ρνησι; ίέν  πρε'πει νά παρερεβαίν/ι έν τή έλευθέρα 
συγκρούσει οίων^ήποτε συστηακτων καί οιων ίήποτε ΐίεών, 
άλλα εϊ; τον οποίον δεινοί ίηριοσιογράφοι ίιά  τον τύπου καί 
ρ.ε'λη τινα τον ύπουργείου έν τή έπί τούτιρ έπιτροπ·/ί τή ; Γερου
σία; συζητονντα τόν νο'ριον άντε'ταζαν ο,ύχΐ άνεπιτυχώ; ότι τήν 
ίσχΰν αυτών οί Ίησουίται προσεκτήσαντο όποτε έπί αιώνα; όλου; 
καί 'ι^ίως κατά ' τήν τελευταίαν τριακονταετίαν ύπεστηρίζοντο 
ί ι ’ όλων τών παντοιίυνάαων (αε'σων τή ; έζονσία; καί ί ι ’ όλων 
έκείνων τών συνωαοτικών |κεθοίων καί τών συνεταιριστικών 
ενεργειών ών τά άποτελε'σίΑατα ιϊέν ίύναται ^ ι« (Αία; νά ιααταιώ-
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σγ  κοινωνία ττροχθέςρ,ο'λις άττελευΟίρωθίΐ'ΤΧ, κοινωνία τής οποία; 
τ χ  ρ.έλνι άσχολούριίνα περί πολλά; έργαιία; καί «φωϊΐωιχε'να 
εΐ; τήν αοξπίΐν τοΰ τε ιδιωτικού καί ^ν;αοσίου πλοότου καί ε ΐ; 
τνιν άνορθωοιν πολλών ίίεινών καί ριεγάλων ελλείψεων τοΟ πα
ρελθόντα; ίέν  εχουσιν δλον εκείνον τον καιρόν δν ίιαθε'τει ικία χά
ζ ι; άγαμο;, μία χάζι; ενα ετπι^ιώκουσα οκοπόν, τνιν <ίιά παντό; 
Οεμιτοΰ καί αθεμίτου με'οου αιχρ.αλωσίαν τών αθώων ψυχών. 
'Ο κ. Βά'^'ϊιγκτων ώμολόγητεν έν τγ  επιτροπ'ίί ότι ή πρόθεσίς 
τοΰ νόμου είναι καθαρώ; κοινωνίαν], ότι ή Κυβε'ρνηοι; 5έν φαντά^ 
ζεται καν νά κλείσ-ρ τά λοιπά πολυάριθμα καθολικά οχολεΐα- 
ών γ] ίιία σκαλία  καθτ,ου/άζει τ ά ; ουνειίήοει; τών καθολικών, 
ότι εάν καί εν αύτοί; ι̂ ιι5κ σκωνται άρ^αί όλε'θριαι, τι Κυβε'ρντ,σι; 
ίέν  αγνοεί ρ.έν τοΰτο >ίίέν εννοεί όμω; νά καταιϊικάογ κατ’άρ̂ ή̂ν 
τά  ίιίά γμ α τα  τνί; καθολικ·/;; Θρ-Λοκεία; καί υποτίθτ.οιν ότι κατ’ 
έζαίρεσιν τά  άλλα καθολικά σ/ολεϊα έφαρμόζουσ; ουστ·/ίματα 
Ίν;οουϊτικά, θε'λουοχ εί; τ·/]ν τών Ίηοουϊτών ίιία τκαλ ίχν μόνον 
νά άπο ίώ τγ τού; ολέθριου; κατά τν;; πολιτεία; καί τ'7ί; κοινω
νία; σκοπού;, καί αυτήν ουτω; είπείν νά άποκηρύζγι έπισήμω;.

Καί οί έν τρ Βουλή ριζοσπάσται ί·/ιμοκράται καττ,γόρτ,σαν τό 
ΰπουργεΐον έπΙ άσυνεπεία, λε'γοντε; ότι έπρεπε νά κλεισθώσιν όλα 
τά  καθολικά σχολεία, αλλά επί τέλου; έψήφισαν τόν νόμον 
όπω; υπεβλήθη υπό τή ; Κυβερνήσεω;, τούτέστιν όμοΰ μετά τοΰ 
Του άρθρου άρκεσθε'ντε; εί; τόν αποκλεισμόν μόνον τών Ιησουιτών 
άπό τή ; δημοσία; έκπαι^εΰσεω; καί άποίεχθε'ντε; τήν ίήλωσιν 
τοΰ υπουργείου είπόντο; ότι τών Ιησουιτών κυρίω; ιδιοκτησία 
είναι αί άντιπολιτικαί καί άντικοινωνικαί άρχαί καί ύποφήναντο; 
ότι άν δέν συνετισθώσι καί οΐ άλλοι κληρικοί έκπαιόιυτικα^ 
δΰναται νά έπεκτείνη, βραδύ τερον καί εΐ; τούτου; τόν αποκλεισμόν·

Τό Γαλλικόν ΰπουργεΐον παρουσιασθέν σύσσωμον εΐ; τ ά ; δύο 
Βουλά; ώ ; όμοφωνοϋν έν τώ  νόμω τούτω άπέόειςεν άληθώ; 
με’γα θάρρο;, διότι έγίνωσκε κατά πόσων καί τίνων πολεμίων 
είχε νά άντιπαλαίσή· θέλει δέ πιθανοί; ζητήσει τήν ψήρον τή ; 
Γερουσία; περί τοΰ νόμου ώ ; ψήφον έμπιστοσύνη; πρό; αυτό 
άλλα πολλοί εΐλικρινεί; φίλοι τή ; Γαλλική; Κυβερνήσεω; φρονοϋ-
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σιν ότι ώφειλϊ ττρο7ΐγου;Λενως νά άποπιιραθν, χ*ί εφαραοσ·  ̂ πάντα 
τά  λοιπά ήθιχά υ.ί< ίχ πριν η προ^^ ίΐς  ρητόν άποκλ£ΐτ|Λ0ν των 
Ίησουίτών, ότι εποεπε προηγουιιένωί να ίσχυροποιηΟΐί εν τ·̂  
συνειίήσει όλων των συντηρητιχών χαΐ ίιά  τη ί έκαη^ενΐ'ίεωί 
όλων των άντιθίτων πολιτικών χοααάτων, πριν η προχαλε'σ^ 
συζτ,τητεις ά ; εχ[;.εταλλεόοντ«ι οί ΒοναπαρτιτταΙ ίιά  να έχφοβί- 
τωτι τούς είσε'τι «ΐΑφιβολους χαί χλονου|Αε'νοο;, πριν η εφελχύση 
καθ’ έαυτη; τήν μήνιν των λειτουργών κληρικών οιτινες 
έπόθουν ΐνα άποπλανήτωτι τού; άπλουττε'ρους και έρεΟίτωσιν 
αΰτού; κατά της πχρουτης τά^εως τών πραγ;Αχτων. Ό πωσίή- 
ποτε τό ενεττώς ΰπουργεΐον της Γαλλίας ειταγον τον περί ού ο 
λόγος νόιΑον άπεβλεψε ριάλλον εις τό μέγα συΐΑφε'ρον της κοινω
νίας η εις τό ατομικόν της συντηρητεως αυτού συμφέρον εσκοπει 
μάλλον νά έξαγγείλγ εις τό δημόσιον της Γαλλίας οίον κίνιϊυνον 
^ιατοε’χει τό μέλλον αότης έκ της έπικρατήσεως τών Ίησουϊτιχών 
ίίεών, η νά μετΟ.Θ·/) έκ^ίκησίν τινα κατά μιας τάξεως άντιφρο- 
νούσης.

ίϊπουι^αιότατον όργανον τού Παρισινού τύπου ή «ΈφημερΙί 
τών Συζυτησεων» απειλεί τούς πολεμίους τού νόμου λε'γουσα 
ότι, «V 5εν ιί.ηφισθ·|ί τό 7 ον άρθρον'ύπό τής Γερουσίας, ή Κυβερ- 
νησις καΐ ή Βουλή θά ζητήσωσι τήν εφαρμογήν τών άρχαιοτέρων 
νόμων οιτινες εζορίζουσι τούς Ίησουίτας έκτη ; Γαλλίας· άλλ’ ·ήμείς 
πιστεύοαεν ότι ή Κυβέρνησις χωρίς νά Οε'σ-ρ ζήτημα εμπιστοσύνης 
έν τή Γερουσία, θά έπαναφέρ·η τον νόμον, εάν τροποποιηΟ-/̂  ύπ 
α·ύτής τό Τον άρθρον, εις τήν Βουλήν τών αντιπροσώπων κατά 
τά  εΐωθότα καί εκεί θά ύποστηοίς·^ έκ νέου τήν έπιύήφισιν αΰτού 
καΙ θά έπιτύ/η πάλιν αυτήν έν τοιαύτνι <5έ περιπτώσει ή Γε
ρουσία ι5έν θέλει, φρονούμε·/, έπιμείνει εις τ·ήν άπάλειψιν ή τρο- 
ποποίησιν τού άρθρου, ίιό τ ι +, ^ημο;}ρατική πλειονο·}ηφία τής 
Γερουσίας -ηθελεν εννοήσει οποία; συνεπείας φοβεράς ίιά  τό νε'ον 
πολίτευμα -ηθελεν έχει τοιαύτη ι̂ο̂ ρκής σ'ΰγκρουσίς τών ίύο ανώ
τατων νομοθετικών ϋωκρατων. 'Ο επαναστατικός πάταγος ^Γού 
θοουοούσι πάντα τά όπισθοίρομικά έν Γαλλία στοιχεία έν τω 
κατά τού νόαο'υ τούτου πολέμω προσημαίνει οποσον χρήσιμος



άποβτίϊεται αυτοΐί '/] ιxι̂ ίετxX\̂ <̂ ι7ι̂  τΤις τοιχντηί σϋγκ^ονβίω;.
Δεν είναι Τ5ϋ πχροντοί χώρου καί χρο'νου νά (κελετήσωμεν 

ενταύθα εν εχτάσει τχς  ττεριτττώτεις καθ' &ς χΐ άλ·Γ,0ώ? φΟ.άν- 
Ορωτϊοι και φιλολαοι κυβερνήσεις ~ρετ?ει νά εττεμβχίνωσιν εις τγιν 
ίιακανονισιν ζγιτνιματων τινών καί τ^ν άνορθωβιν των άτττιρ^αιω- 
με'νων προλτίψεων καί εξεων. Ίίν γε'νει αονον ίυνάμεθα νά εϊπωμεν 
οτι άτυχε'στατον είναι το συσττιμα εκείνο ό“ερ τήν ολιγωρίαν 
των νομοθετικών εξουσιών καί τ'ίιν αδιαφορίαν τών Κυβεινήσεων 
καλυπτον και δικαιολογούν ττροβάλλ.ει ώς τό συντελεστικώτερον 
τών επανορθωτικών με'σων τον ελεύθερον ανταγωνισμόν, εν ώ 
δίθεν πάντοτε αί κακαί ίδε'χι καί τα  κακά αίσθήκατα ήττώνται. 
Ιν]ν αλήθειαν, τήν ήθικήν καί τήν τιμιο'τν,τα οφείλει πάσα 
κοινωνία καί πάσα Πολιτεία έκθύμω; πάντοτε νά σττιρίζ·/], διότι 
αύται έν γε'νει μέν άδυνατοϋσι νά μετεργωνται τά ; μεθόδους δι’ 
ων εργάζεται το ψευδός, ή κακία καί ή ατιμία, ιδία δέ άποβαί- 
νουσιν ανίσχυροι όταν εχωσι νά παλαίσωσι κατά τών τελευταίων 
τούτων ιδιοτήτων, περιβεβλϊίμενων τον ιερόν τής Ορτ,σχείας 
μανδύαν, λαλουσών δήθεν έν όνόματι τών θείων δογμάτων ή 
μαχομε’νων δήθεν ύπέρ τών πραγμάτων τοϋ ουρανού, καθ’ ήν στιγ
μήν ύπερ τών προσ·ρειοτέρων αγωνίζονται.

^04 ΕΛΛΗΜΚ02 ΣΓΑΛΟΓΟί

Η μεγίστ-/; έκτασις τών σιδτ,ροδρόμ.ων υπάρχει έν τή Άαερι- 
κα·«κή συμπολιτεία, ής αί σιδηροδρομικαί γραμμαί κατέχουσιν 
εκτασιν 120 ,000 τετραγ. χιλιαμέτρων αί τής Γερμανίας κατε'- 
χουσιν έκτασιν 28 ,000  τετραγ. γμλιαμε'τρων αί τής Μεγάλτ,ς 
Βρετανίας 2 7 ,000 , αί τής Γαλλίας 21 ,751 , αί τής Αυστρίας 
16,238 , αί τής 'Ρωσσίας'.Ι 5 ,900 , αί τής Ιταλίας 7 ,700 , αί 
τής Ισπανίας 5 ,900 , καΐ αί τοΰ Βελγίου 3 ,500.



Η ΔΙΩΡΥΞ ΤΟΤ ΠΑΝΑΜΑ,

Ό ΙΘ' αιών, ό τοσοΰτον ίΤ6θΐλάλτιτο<, είνί άναντιρρήτω; ο χίων 
των γιγαντωι^ών ίπι^^ειρήτεων. Μόλις καταστώτ·»ις τνίς Αφρικής 
ν'ήτου, νέαν ^ιέςοίον εόρε του Κολοι;.βοι» ή ίίέα , —  ίτο ι ή ίιά  
Οαλάσϊτ,ς τιορεία είς Ίνίίας άνευ περικάι;.ψεως του Κύελπιίος 
ακρωτηρίου,— καί ΐίοΰ ή γη, ήν η ακατάβλητος αύτοΰ ένεργη- 
τικοτης είωρητατο εις τόν -παλαιόν κότ'κον τε’;Λνεται εις ^ύω 
καί νε’α διανοίγεται τώ  πολιτισίΛω θαλασσία ό<̂ ός· [Λετά οκτώ 
ετών παρέλευοιν συν θεω  θελομεν περιτρέχει την γην ίιά  θα
λάσσης έν πχραλλ-ηλω πρός τον Ίση;Λερινόν άνευ αλλαγής κλι;κα- 
τολονικης σπουιϊαίας· θέλει άνοιχθη πύλη συγκοινωνίας άν,εσος 
των ι5υο [κεγάλων ώκεανών ίιά  ριέσου της ώραιοτέρας χώρας της 
οΐκουριένης. Καί τό κατο'ρθωιχα τούτο θά όοείληται είς την εύ- 
γενη εκείνην χώραν, ήτις πρό όλίγωίί ετών τοσουτον σκληρώςέ- 
^οκιυ,άσθη υπό της τύχης· θάόφείληται εις τό τέκ·.Όν της εκείνο, 
όπερ -ηθέλησε νά επι<5αψιλεύσ·̂  καί 'ϊευτέραν ευεργεσίαν είς τ-ήν 
ανθρωπότητα, καί νέον κλέος νά προσάψ'ρ είς τ·/ιν πατρίδα τον 
θά όφείληται εις τόν κό;αητα Φ ε ρ ίινά ν ^ ο ν  \ εσ σέψ .

Τ·̂  20·?ί παρελθόντος Μαίου, έν τφ  καταστ-ήαατι τής έρ,πορι- 
κής γεωγραφικής εταιρίας των Παρισίων ΦυνωθεΙτο άπειρον πλή
θος, άποτελούμενον ύφ' όλων των σοφωτέρων γεωγράφων καί 
|χηχανικών τής οίκουριένης,οϊτινες συνήρχοντο υπό τήν προείρείαν 
τού κόαητος ίέ  Λεσσέψ καί επί τια'?ί τού Ναυάρχου λά Τον- 
σιέρ λέ Νουρύ πρός έκλογ’ήν σχείίου ίιορύςεως τού ΐσθ;χού, δστις 
ένόνει τάς ίύο Άριερικάς. Στρέφων τις τό βλέαρια ίν τ·ρ εΰρεία 
εκείνη αιθούση, επί τού σεπτού ακροατηρίου, εβλεπε τάς σοφάς 
κεφαλάς των έπιστη,ριόνων, οΐτινες άντεπροσώπευον όλα σχείον 
τά]·κράτη, τής Άριερικής καί Κύρώπης (πλήν τής Ελλάδος καί 
Τουρκίας), προσέτι δέ καί τ·ήν σοφ·ήν καίτοι [χογγολικήν όφρΰν 
τού Λισουχάγκ, αντιπροσώπου τής έπιστήχης από τού ουρανίου 
κοάτους. Περί πλέον τό έκλεκτότερον άκροατ·ήριον συνωστίζετο
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ί-Λτός των κιγχλίιϊων, των χ^ωριζονσών τκ  [/Ατ] τν,; εταιρίας, 
ρ.εταζΰ του όποιου ^ιεκρίνοντο πολλοί άαεσως ένόια'ρερο'υ.ενοι εις 
τό ζγ,τν,̂ ι/.α, ώς οί κύριοι Ηχϊς, 'Ρεκλοϋς, Ποτσέ, Σωτερώ, Μπλαν- 
βε, έτχάτως έπιστρε'ψαντες εκ Νικαράγουάς καί πολλ.αΐ κυρίαι, 
ών πρώτνι Υ| τόζυγος τοΰ |Λεγαλουργοΰ ανιαρός, οττις προ' ί̂ρευεν. 
Αί έργατίαι τοΰ ιτυνει^ρίου ίιενεαήθησαν εις πεντε επιτροπάς, ών 
τ, ί-ϊιαιτε'ρα ένατ^όλτ,τις ι^ιακρίνεται έκ τοΰ όνο^αατος έκζσττ.ς. 
1) Έπιτροπ-/! στατιττική' 2} οΐκονοριικ·/) καί έυ.πορική· ο) ναυτι

λιακή· 4 ; τε;/νική' καί 5) όίών καί πόρων. Κυρίως ·ή (Τυζήττ,τις 
ψ ελλε να περιστραο’ίΐ ριεταςύ έκλογ·7,ς (ϊιώρυγος ;κετά κλείθρων 
(ά έοΙϋδΚδ) ·ή ισοϋψούς Οαλάσσ·̂  (ά ηϊνΒθϋ^- 'Π πρώττ, των 
επιτροπών 5ιά τοΰ γραριρ;.ατεως αϋτ·7,ς έξέφρασε γνώριτ,ν υπέρ 
τοΰ ^ευτε'ρου τών σγε^ίων, ου ύπε'ρααγος εΰΟΰς έζ άρχ·/;ς εκτ,ρυσ- 
σετο ό κόα·/·,ς ί έ  Λ εσσεψ . Άλλα τό ζήτ·Λυ.α τοΰτο κυρίως ά- 
ν?ίκε τ·̂  τεχνική έπιτροπ·^ εις γ,·/ καί ύπεβλήθν,σαν τά  διά
φορα προτα6ε'ντα σ^ε'^ια, κυριώτερα· τών
ίζή;·

γ,<3χν τα

ΣΧΗΑΙΟΝ ΜΕΤΑ ΚΛΕΙΘΡϋΝ' κεχαραγαέν τοΰ Τε-
γουαντεπε'χ' [Λ'ήκος τ'ής οιώρυγος, 240 χιλιοΐΑετρα, σ·υυ.περιλ.α;λ- 
βανοίλένων καί 40 ^ανειζοαε'νων από τοΰ ποτα;κοΰ Γοατσακοκλκου· 
"Υψος 237 ρ,ετρα· διάρκεια τ·ής ίιο^ου 12 '/ΐαεραι. Έςορΰγαατα 
44 έκατορ.α. κυβικών αέτρων, σχεοόνολα εις ^_ώαατα. Άλλα τών 
κλείθρων μόνον, τόν αριθμόν 1 2 0 ! άπαιτοΰντων τ-ήν ^απκνκν 
840 έκατορ.μ. παρ·̂ τ·ήθ·/,σαν τοΰ σγειϊίου ώς λίαν δαπαν/;ροΰ.

ΣΧΕΛ10Ν ΜΕΤΑ ΚΛΕΙΘΡΙέΝ ΑΙ Α ΜΚ^ΡΛΓΟΤΠΣ' μ- κ̂ος 
τής ίιώρυγος 292 χιλιόμετρα μετά τών 88 χιλιαμετρων έν τ·/ϊ 
λίμνρ· ΰψος 33 μέτρα· ίιάρκεια τ'ής ίιόΰου 4 1[2 -ήμέραι. 'Π 
ίαπάν·/·, -Λ,θελεν άνέλθει εις 770 έκατομμ. ρ.ετά εργασίας εξ ετών. 
.Αί ίέ  τ·ής συντΛΟ'ήσεως ίαπάναι θά άπ-^τουν το ποσόν 6 ,000,000 
φρά-^κων.

ΣΧΕΛΙΟΝ ΙΣΟΫΨΕΣ ΐΟ Υ Π ΑΝΑΜΑ, υπό τών κυρίων Βάϊς 
καί 'Ρεκλ.ούς, μ·ήκος τ·ής διώρυγας, 73 ·χ_ιλιόμετρα· διάρκεια ι̂ ιό - 
ίου 1 1[2 ήμερα· ίαπκναι συνττρήσεως 3 εκατομμ.

Άλλα τό τελευταίον σχέίιον ήτο τό προτιμοτερον ώς οΰίέν
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κώλυ;/α η βΰαίάτητκ τ:*ρέ/ον ύ ς 'τν^ς νχυτιλλοαενου;, οπίρ κυ
ρίως ί-οΟει κκΐ ό κ. οέ Λ εσσ εψ  κηρύττων οτι τό άπλούστερον 
κκΐ το ίσουψίς <τ)<έίιον θέλει εί^θείΐ τό έκλεκτο'τερον καί τό όποΣον 
άτεφατίσθη έν τ^ τελευταίκ συνείριάτει των έπιστγιριόνων, γενο- 
ιαέν  ̂ τ·ίί 2 5·/] τοϋ αύτοΟ ρΐϊΐνός, ότε 7 4 ψίφοι εύρέθτ,'ΐαν ύπερ 
τοΟ τχει^ίου των κυρίων Βάϊς καΐ 'Ρεκλοϋ?, 8 κατά, καί 16 άπο- 
/αί, ττροελΟοΰται κυρίως έκ τ ί ς  λεζτότϊιτος τής θέτεως πολλών 
ψ'ΛΦΟΟΟρουντων. 'Π ψηφιτθεϊτα προτατις >ϊιετυπώθη ώς εζής κατά 
τό τυρ.πέρχτικα τής «βιολόγου έκθέτεως, ήν καθυπέβαλεν ο κ. 
Βουαζέν— Βεϋ, ^.ετά τήν περιληπτικήν έξιστόρησιν των εργασιών 
όλων των ρ,ερισρ.άτων του συνεόρίου, ήν έποΐ'όσατο ο γενικός 
αΰτοΰ γρα;Λΐκατεΰς κύριος Ερρίκος Βιώνη,ς.

« Τό συνέ<5ριον παραίέγ_εται 0τι ή κατασκευή ίιώρυγος 5ιω- 
κεανείου ισοϋψούς, τοσοϋτον ποθτ.τής εις τό έ;κποριον και τήν 
ναυτιλίαν, είνε ίυνατή , καί οτι τοιαύτη θαλασσία ίιώρυξ, όπως 
άνταποκριθγ εις τάς απαραιτήτους ευκολίας τής εύχερούς προσ- 
πελάσεως καί χρησι'Αοποιήσεως, άς οφείλει νά τταρέχγ προπάντων 
ό'ίοίος τοιούτου εϊίους, ίέον νά όιευθύντ,ται ά πό  τού  κο 'λπου 
\ιι/.όν ε ις  τό ν  δρ[/.ον το ύ  ΙΙα να ’αά .»

Ίίκ τών έπιψηφισάντων καί αίτιολογησάντων τήν ψήφον των 
ίιεκρίνετο καί ή αιτιολογία τού Ίωάννου Ιτοου!;, κηρύιςαντος άγ- 
νλιστί οτι έπιψτ.φίζει διότι βλέπει εν τή  παραδο̂ ρ̂ή τού σγ_εδίου 
τούτου τήν φύλαζιν τών αγγλικών συυ.φερόντων. 'ΙΙ ψήφος τού 
κ. δέ Λεσσέψ Ιγένετο δεκτή διά βροντής επιδοκιαασιών και έν- 
Οουσιωδεστάτων ζ ή τ ω .

Πολλοί τών ψτ,φισάντων έκ·ήρυ;αν επ' όνό|ζατι τής πατρίδος 
των ότι ή άπόφασις τού συνεδρίου θέλει τύγ^ει τών ζωηρότατων 
συριπαθειών τής ’ \γγλίας, 'Ρωσσίας, Αυστρίας, Ιταλίας καί Πορ- 
τογαλλίας. Ό δέ αντιπρόσωπος τών 'Ηνωιχένων Πολιτειών κύριος 
ίέλφριδζ, καίτοι σπουδαίων σχεδίων κάτοχος,άποστελλοαένων πα
ρά τής κυβερνήσεωςτου, έκήρυξεν ευθύς εξαρχής τού συνεδρίου ότι,

«Ό  λαός τών 'Ηνωαένων Πολιτειών, ούδε;ζίαν έχει οριστικήν 
γνώαην, ούδεμίαν προτίρ,σιν διά τήν ληπτέαν οδόν. Εινε δλως
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ττετίίΐίταενο; ττίοί τ^ς καταλλΥιλοτΥιΤΟί το5 ττχροντος συνεδρίου 
χαΐ θε'λει προθύμω; παρα^εχθ·/) την ^οθησοριένην λύσιν οΓα ίηττοτε

Ό κύριοί ίϊέ Λεσσέψ, όστις προ'η^ρευιιε κχΐ αιίθις τη ί τελευ
ταίας ταύτης συνειϊριάτεως, -τολλάκις κχτε'ίειζε την αβροφροσύ
νην του πρόί ολους καί [χάλ'.στα πρός τ«ς  κυρίας, εις ίες άτνε’τεινε 
την τελευταίαν αΰτοΰ προσφώνητιν.

Ό ναύαρχος βαρώνος λά 'Γονσιέρ λέ Νουρύ έξεφώνησε τήν 
προσλαλιάν τής ^ιαλύσεως καί ούτως εληζε το συνε' ρ̂ιον τούτο, 
ρί.ε9’ ο έαν ριή έπελθ·^ το ποθητόν άποτε'λεσ;χα 5ύναταί τις νά 
εϊπ^ ότι ούιίε'ποτε θέλει κοπεί ό ΐσθ;κός ουτος.

Λιάφορα επεισόδια περιεστοίχισαν τό συνε' ϊ̂ριον τούτο κχί άπει
ρα εινε τά  ανέκδοτα περί των ικελών αΰτοΰ.

Αυτός ό κύριος Γα[Αβέττας προσήλθε νά καθυποβάλ·^ τήν εκ- 
φρασιν τής ύπολήψεώς του είς τον « 'κέγαν εκείνον Γάλλον » , 
Φερ^ινχν^ον ίέ  Λεσσέψ, δστις είνε τοσοΰτον άφωσιωρ.ε'νος εις τά 
εκπολιτιστικά έργα καί τοσχύτης ^όζης πάροχος τή πατριίι του_

ΙΙίοποσίς τις τού κυρίου Λεσσέύ έίη;Αοσιεύθη εις 5λ.ας τάς εφη- 
ριερίίας. α’Λπεκλήθην τρελλός ότε ήθέλησα νά ίιορύςω τόν ίσθυ.ον 
τού Σουε'ζ· άλλ’ είριαι άκο|κη τρελλός, εΐπε, ίιο τ ι ποθώ σή[Αερον 
νά ίιορύςω τόν Παναριάν.»

'Ο κύριος Μπλανσέ άπό τής νεοτητος αυτού έκυριεύΟη 
ύπό τού πάθους τού νά ί'̂ ·/] κεκου.ιιε'νον τόν ίσΟρ.ο'ν· μόνον πρός 
καιρόν αί ενασχολήσεις του τον έκώλυσαν τής σπουίής τού ζητή
ματος, άλλ’ άπό τ-ής ημέρας, καθ’ ήν ό ένι5ο^ος πρόεδρος τού 
συνεδρίου έφείλκυσε τήν προσοχήν τής οικουμένης επί τής διώρυ
γας τού Σουέζ, κάκεΐνος άνέλαβε τάς άγαπ·/;τάς αυτού σπουδάς 
πειρώμενος ν' άναπληρώσ·ρ τάς ελλείψεις τής έκπχιδεύσεώς του. 
Έσπούδασεν ιχνογραφίαν, άνεζήτησεν έγγραφα καί ρ.ελέτα; επί 
τού ζητήματος, καί τέλος έγκατέλειψε τό επάγγελμά του όπως 
επιδοθή άποκλειστικώς είς τήν λύσιν τού μεγάλου αυτού προβλή
ματος.

Ά λλα δυστυχώς τό σχέδιόν του δεν έβασίζετο επί τοιούτων 
διδομένων, οία θά παρήχον τή τεχνική επιτροπή τά μέσα, δι’
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ων ν« σ̂ Υ̂ιίΑατίσγ, άσφχλ'/ί γνώιΑτ,ν, όθ«ν χχΐ ίβιχϊθγ]5χν νά ηχρχ· 
βλ^ψωτι τά ί εργασίας χύτου.

Άναντιρρ’ίτω ς  δ[ΐως ΐρως τού συνεδρίου ύττνίρζίν ο κύριος ί ί  
Λεσσίψ, ό άκατααχ/ν',τος εκείνος τ ί ς  έπιστ·/ιρΐ7ΐς σκχπχνεύς,δστις 
κατεττολέριτ,σι τάς άααους της Λιβύης ρ.ετχτρ^ψχς ΐοθριόν εις 
πορθριόν κχΐ προικοιϊοτησας την εσοί των Ελλήνων θάλασσαν 
γΪιχ νε'ας τεύλης ■πλήν της των ηρακλείων στηλών. Τό ονοαα αύ- 
τοΰ θελει Ιριπνεύσει ·πολλοΰς ποιητάς όταν ηρωες των έποποιϊών 
ίέν  θΑουσι πλέον είσ^αι ο2 όπα-^οί τοΰ *Αρεως, άλλ’ ο? εποριενοι 
τώ  Άπολλωνι, 'Ηφαίστω καΐ Έρ[Λγι· είθε τότε καί ή Ελλάς νά 
γεννησ·  ̂ Άγιλλεΐς καί Θησεϊς της επιστήριης, οϊτινες ν’ άποκτη- 
σωσι καΐ άλλον "Οριηρον, όστις τά  Οείι αύτών έργα κοινά τοΐς 
βροτοϊς νά κχταστ·/ισ·/ι!

I I  Μ ν Χ Χ Ι Κ Ι Ι  Α Χ Τ ν ί ν Ο Μ Ι Λ .

η

ΡΑΔΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑ! ΕΡΓΙΣ.

(Συνεχεία τοΐ3 ττροηγοοαενου φυλλαδίου σελ. 284.)

« Αδύνατον ν’ άΐΛ^ιβάλλγ τις πλέον, ι  ειπεν ο 5ε Κλαιρά.» 
εις τήν κοαισσαν, ά;;.α εύρεΟησαν εις την άλλην ό5δν, «  ούτοι 
εϊνε οί ζητούμενοι, καί ό νέος εΐνε ο «Αίσκ»· «λλ ’ούίεποτε νισχ ύ̂ν- 
Οην τοσοΰτον 5ιά τό εργον [ΛΟυ, ού5ΐ ήσΟάνΟην έμχυτόν τοσοΰτον 
τεταπεινωαένον έν τ·̂  Ψ'-'Χ,'ΐί όσον δτε εί5ον τήν έρασμιαν 
εκείνην νέαν άσπχζομένην τάς τρίχας τής .Μαρίας Άντουχνέτχς ! 
Τά νεύρα ρ.ου Ιτρεαον, και τό αιαχ ρ.ου έπαλινίρορ.ησεν εις τάς 
φλε’βχς |Αου δτε ε γ ώ  ήγγισα εκείνον τόν βόστρυχόν».

'ΙΙ αυτή σκέψις κατά τήν αυτήν στιγρ-ήν 5ιήλ0ε τάς φρένας
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τ·ί? κοίλίσστ,; Καλιχέ- άλλα ι̂ έν τό ώρ,ολο'ι'τσί πρόί τον σύν
τροφον ττ,ί. Τούνχντίον εσττευσε νά ί̂ ττγ), «Μττά! ε’ίριεθα ώρκισφ.ε'- 
νοι εις τον Φουκε!»

«Ήουνά[ΐ7]ν ν’ άγαττήσω έκείν/ιν τήν κορ·/ιν».
«Νά τγ]ν άγατήστι;; ΚαΙ ποιαν τυγγενειαν εχει χρεωκοποί κχ̂  

κατάσκοπος πρός τόν έρωτα; Ποσον άνυποίΛονως περί'κε'νω να ϊ(̂ ω 
τόν άόελφοντνις» !

"Οτε ή κορσσα καΐ ο κ. >ίέ Κλαιράν έπανηλθον εις τό ;ενο- 
ίο^είον των, τοϊς άντιγγε'λθη δτι ό κο’;κτ,ς τού Ζάϊν •λχ'. ή σύζυ
γος του (ο: γονείς του Λοριϊου Βρέντων) εύρισκοντο είς τά ιϊωμά- 
τιά  των περιριένοντες αύτο'^ς. Αΰτδσε άπ^λΟον έν τάγει καΐ εύρον 
τ·/ιν Λαίσυ Ζάίν κλαίουσαν καί τον κο'α'ιίτα περιφερο'αενον Ιν κατα- 
στάτει, ίτ ις  έπλν.σίαζε προς άπογνωσιν. Ό Λορι̂ ος Βρεντων, ώς 
ελεγον, κατε'στ/ι φρενοβλχβ'ίις, οί ίε  ιατροί, υ.ετά συι/.βουλιαν, 
εφθασαν εις τό συριπε'ρχσ[Λα δτι υ.ο’ντι ελπίς πρός θεραπείαν του 
ητο Ύί άπο'λαυβις του άντικειριένου του φλογερού πάθους του. 
'Π Λαίιϊυ Ζάϊν οθεν ίκε'τευσε τ·/)ν κόμισσαν ν’ άκούσ·/] την παρά- 
κλησιν τού υιού της, τού οποίου τά  άπειρα προτερήματα άπτ.- 
ρίθμησεν ένφ ό Λο'ρ̂ ος Ζάϊν λαβών κατά μέρος τόν κ. Κλαιράν 
τόν καθικε'τευσεν όπως καταβάλλγ πάσαν προσπάθειαν ΐνα πει- 
σθγ ή κόμισσα νά γίν/) λαί^υ Βρε'ντων.

'ΙΙ κόμισσα οΰκ ολίγον συνεκινηθτ, άκούσατα τάς λεπτομέρειας 
τής φρενοβλαβείας τού Λο'ρίου Βρε'ντων άλλά ίιεβεβαίωσε τόν 
Λόρίον Ζάϊν μετά τής φυσικής ειλικρίνειας καί σταθερότητός της 
ότι ι έ̂ν ή^υνατο έν οΓα δήποτε περιπτώσει νά καταστφ ή σύζυ
γος τής Α. Ε.—ι-^ιότι (’ϊ έ ν  γ σ θ ά ν ε τ ο  α γ ά π η ν  πρός αυ
τό ν— ο ίέ  ί έ — Κλαιράν μετά τής αυτής ειλικρίνειας καί σταΟε- 
ρότητος ^ιεβεβαίωσε τόν λόρι̂ ον Ζάϊν, δστις καί αυτός ητο άν
θρωπος τού  κόσμου, ότι οΰίϊόλως ή^ύνατο ν’ άναμιγθγ, ίιότι 
είς ύποΟε'σεις καρίίας, ή άνάμιζις τρίτων προσώπων συνήθως είνε 
ώς ή παρουσία >5ικηγόρων νομομαθών είς στρατοδικεία, επιβλαβής 
εΐςτά  ύποστηριζόμενα συμφέροντα.

«Τότε ή κόμισσα», ήρώτησεν ή Λαίδυ Ζάϊν, «θά εΰηρεστείτο



ν χ ϊδ ν ιτ ό ν  λο’ρίον Βρεντων; θ κ  τον κατεπράυνί τούλχχ_ιστον 
κκΐ 6ά τω  πχρεϊ·/ε ζροτωρινίιν άνζπχυ^κν; Θχ άττ·/;ρχετο ί ιχ  
τοΰτο είί τκν εξοχ·Λ,ν έττί ολίγα; [χονον ώρα;» ;

'Η κο'ΐΛίττχ τνγκατετέθη· αί προ-αοατκευαί ένένοντ||ί6χΙ ή 
κοίΛίττα τοο Ζ:ί;νν ι;.ετχ τ·7\ς κοχίσττ,; (ϊέ— Κχλ;χέ {Λετ’όλίγον χ“ήο- 
^οντο εΐ; τό ρ.έγαρον τρ·.χκοντχ^όω ρείλιχ ^Λχκρχν τοΰ Λονι ί̂νου· 
'Ο δέ— Κλχιρχν ε;κεινεν ιΐς  τ·/ιν ττολιν κχΐ έ<̂ εχ9·/ι τ·/)ν ττροσκλητιν 
τοΰ Λο3<5οο Ζχϊν δτ:ω; πεο'.αείνγ Γχρ' χΰτω τήν ΐτιίνο^ον των 
κυριών [χέ/ ι̂ τ·/ί; έπου.ενΐ,; πρωία;.

κΠώ; ι·5ι·?;λ0εν ό ρλορ ίο ; σ·/ίρι.ερον)); Ήρώτ^τεν χνυποίΛονω; 
Οεοάποντχ τινχνι λχίι^υ Ζκίν.

« 'ϋ ;  συν/,6ως, μυλαί^υ», τ·  ̂άπήνττ,τεν. «Ά λλα  τώρζ πλέον 
5έν θεωρεί εαυτόν Πρίγκν,πα τ ί ;  Οΰχλλία;. Νου.ίζει ότι εινε ί  Αχ
ρείο;, βχτιλεύ; των ΙΙερσών— καί από πρωία; τυνχπτει ;;.ετά τών 
Ελλήνων πειτρ.χτώδ·/·, ;αά)^τν καί πολύ φοβοΰυ.χι ότι εΐτε'τι όέν 
ήλλχςε, ^ιότι τον άκούω ζητοΰντα νεον Γ'ππον».

ΊΙ λχ ίίυ  Ζχϊν ήνέωξε τήν θΰρχν τοΰ Γ̂ ωίΑχτίου τοΰ υίοΰ τγ,;, 
ή τ ι; ^το κεκλεισχεν/; ε^ωΟεν όπω; κωλυθή ή φυγή του· νιόε 
κόαιττχ — Καλαέ εριεινε πρό; ττιγ{/.ήν εί; τόν ίιήι^ροαον.

"Οτε ο νόρ<ϊο; Βρε'ντων εί^ε τ·/]ν {Λ·/·;τε'ρχ του,τχχέο); επετε’λε- 
σεν (ιχπελπκ^χ καί επιτυχή εφο(^ον κατχ τή ; πλει^α; τών έχ- 
θοών» κχί τότε κχτε'σττ,. κατά γχντχσ ίχν . α·ΰτό; ο'ΰτο; ο ΙΙε- 
τρχρχ·/̂ ; ουτινο; τα όστχ εΰρίτκονται έντό; τοΰ σχρ'κοφχγου του 
πρό πολλών αιώνων, κχί παρχ^όί;ω; πω ; (̂̂ ιοτι ό λόρ^ο; Βρε'ντων 
έττερεΐτο ποι·/ιτική; ίκανοττ,το;), άπήγγειλεν ές ΰπογυιου όω- 
ίϊεκκία στίχων. πολ·ό υπερτερών τών εννέα δέκατων όλων τών 
ερωτικών έ;Λπνεΰσεων. αί όποΐαι ^χχοσιεύονται εΐ; τ χ ; σελίι^χ; 
τών πειιοι^ικών καί ανθολογίων.

« ’ Ιιφερον τήν Λχΰραν νχ σέ'ίι^·^», είπεν ·ή λαί<̂ υ Ζχιν, έπο>φε- 
λουαέν'Λ τ·ή; τελευταία; οαντασιοπραξία; τοΰ ορενοβλχβοΰ;

«Τότε χ ; τ-ήν ϊίω · που εινε»; χνεφώνΑσεν.
«ΙΙεριρνει εΐ; την αίθουσαν τή ; υποδοχή;. ’Λλλζ πρέπει νχ
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γΐ7χι ίσυχος. Κάθησον ν.ς «ύτήν τνιν άναπ*υτιχ/,ν ιίραν χαί ιτί- 
ρί|Λενον άταράχως τ·/ιν Ιλευσιν τ?,ς Αχύ^κς».

Ό λο'ρι̂ ο; Βρεντων έκκθ-Λσεν ίέ  λα ίίυ  Ζάϊν εξηλθε τ ΐ ;  αί- 
θού(ΤΜ|ρ'1 μ ίτ '  ολίγον έ~χνηλθεν οίνγο5(ϊχ την κορυτχν. "Οτί 
ό φρεν^λχβ·/)ί εί' ε̂ τό ον, όττερ έπροξίνησε την ατθενειάν του, 
κχτεττη κάτωχρο;, έκάλυψε τό προ'σωπον ί ικ  των γειρών του 
κχΐ εκλχυτε πικρότατα. 'Η κό^/,ιττκ ενευτεν ίΐς την λα ίίυ Ζζίν 
ότ7ο>5 άττοσυρδγ. Εκείνη ίέ , κχίτοι ^ιττκζουτα,ύττήκουίεν.

'η Πσο άτθενης»; είπεν ή κο'ιχιτίτκ τρυφερώζ.
« ’ΊΙαην φρενοβλ«β·ήί». Άπηντητε ρ.ετά τινα ίιακοπην ό λόρ- 

ίο ί  Βρε'ντων. «Γνωρίζω τώρα την θε'σιν(Λου ίιο'τι άνεκτητα τό 
λογικον. ΙΙοτον ιοΙ ειρ,αι. ευγνώ^κων ^ι’ αυτήν σου την ετίσκεψιν».

«Όχι· -ησΟενησα; ριόνον· άλλ’ είσαι καλλίτερου, κα’ι θά ταξει- 
^εύσ-^ς και θά μ’ έτησκεφθ'^ί είς τήν επαυλίν ριου, ίέν  εχε̂  
οΰτως» ;

Ό νεο; λόρίο; ίέν  άττήντησεν άλλά γονυπετ·ήσαί ενώπιών τη; 
ήτενισεν ίκετευτικώ; εΐ; τήν θείαν αύτ·ής ριορφ-ην Αΰτη ύπ-ήρξεν 
•ή σχληροτε'ρα όοκιαασία, ·ήν ποτέ ύπε'φερεν ή καρίία τη ;. Τό 
ε λ ε ό ;τ η ;^ ιά  τόν λατρευτ'ον σχεδόν έςήγειρεν έρωτα δι’ αύτον.

«Και απε'ρχεσΟε ταχε'ω; τή ; Άγ*ρλία;» ; ·ήρώτησεν.
«Ό χι άρ.ε'σω;».
«Εόρετε τόν φυγάδα» ;
«Ναί».
«Και είνε τώ  οντι 9ρενοβλαβ·ή;)> ;
«Ό  νοΰ; είνε εν τινι βαθρεω βεβλα;χ;κένο;, άλλ’ επί τοΰ πα- 

ρόντο; δέν εχει ανάγκην ή άναπα’̂ σεω;)».
ηΚαΙ πώ ; είνε ό δέ— Κλαιράν»;
«Ά ξ ίο ν .γώ τ ίτα . β ί; έπιοω,,ί·;· αίρι»,· ί„\ ιί··„ 0,^ 

όΰνησαι νά τόν δεχθ·ρ;».
« ναι, τον ττεριρεε'νω. ’ Κχετε τελευταίως εΐδ·ήσει; παοά τοΰ 

φίλου ήαών Φουκε»;
«Ναί».
«Καί πώς εχει»;
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ΓτΦαίνίται ότι 'ν/ν. πολλ/,ν ^ιάθίσιν».
«Δέν εΐσήλθε κχΐ ή |Λ·/|τηρ |Λου ύ ς  το ίωρ-άτιον προ ολίγου»;
«Ναί. Έττιθυρι.£ΐ? νά τ·ί̂ ν ϊ ίγ ς » ;
«Άργοτερον».

«ΙΙο'σον θελκτική ή;Λε’ρ*)>! άνεφώντ,τεν ή κοαιτσχ ίιευθυνθείσα 
προ; παρκθυρον, (το όποιον ήτο εσφιγ|Λενον καΐ 5υγκεκλεισ(/.ενον 
ϊξωΟεν).

« ’’ϋ  ναΐ— θελκτικωτκτϊΐ», έπ^λεξεν ό λορ^ο; Βρεντων, ακο
λουθών αυτήν καί θεωρών τόν κάτωθι κήπον. «Τ ί περίεργον πράγ
μα ή φρενοβλάβεια»! προσέθτ,κε ρεμβάζων,

«Να'ι, άλλα ίέ ν  είσαι φρενοβλαβή;. Ίίφαντάζεσο μο’νον δτι 
ήσο Β.

«Δέν είμαι τ ώ ρ α  φρενοβλαβή; καΐ άπαντε; όμου οί ίκίάκτο· 
ρε;, οί Ιατροί, οί 5ικγ)γο'ροι, οί θεολόγοι, οί σοφοί θά ή^υνάτουν 
νά μοί άπο^είζωσι τοιοΰτον επί παρουσιάσου. Κατά τήν στιγρ.ήν 
ταύτην ίόναμαι νά παράσγ^ω ακριβή περιγραφήν του βίου μου άπο 
ήλικία; πε'ντε ετών μέχρι τή ; σήυ.ερον —  ή μάλλον με'χρι τή ; 
ήμίρα;, καθ’ ήν έκλείσθην ει; τό ίωμάτιον τούτο, διότι εκτοτε 
αγνοώ τ ί συνε'βη ή πόσο; διήλθε χρόνος. Δέν ύπάρχει άντικείμε- 
νον, επί του οποίου δέν θά διελεγόμ·/ιν λογικώ;· "Ακουσον, επι
καλούμαι καί αύΟι; τήν φιλανθρωπίαν σου, τήν εύσπλαγχνίαν σου· 
δε'χθκτι τήν χεΐρά μου». Καί ΙπΙ τούτω -ήψατο τ·ή; χειρό; τή ; 
κομίσσκ;.

«Άκουσόν με», είπεν ή κόμισσα, «καί επίτρεψαν μοι νά θερα
πεύσω τήν τυφλότ-Λτά σου. Γνωρίζω ότι είσαι έντιμο; άνθρωπο;, 
καί δτι οΰδε'ποτε θέλει; έκμυστηρευΟή δ,τι θά σοΙ είπω. Δέν ζ·/ιτώ 
πρό; τούτο έπίστ,μον ύπόσχεσιν— γνωρίζω ότι τοιαύτγ; άπαίτ·/:- 
σι; εϊνεπεριττή».

Ό λόρδο; Βρεντων ύπεκλίνατο.

«Άκουσον»! έςν,κολούθκσεν ή κόμισσα. οΛέν είμαι τδ όν, δπεΡ 
μέ εκλαμβάνει;».

«Μήπω; λοιπόν είμαι άκόμ-<ι φρενοβλαβή;; Μ-ήπω; οί οφθαλ
μοί μου μέ άπατώσιν»;
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Όχι, ού'ϊέ φρίνοβ^,χβη; ει^χι— ούί’ οί άφθαλαοί σου σέ άπκ · 
τώσιν. Λέν εΐριαι·;) κοίΛίσσχ Καλαί. % χ ι ά-λώ ς ή Μχρία ΣαΙν 
: ύ̂ρ, -η χή=χ εύγενοΟί- ΚΪ;λχι κατχσ/,οττο;, οΰίέν ττερί τιλεον, λορίε 
Βρέντων— κχί αετά τοιούτου οντος ά^υνχτώ νζ πιστεύσω δτ’· 
έ·7:ι0υ;/,εΙτε νκ συζευχΟητε».

«Τώρ* έΓχνχλχ;Αβάνω τ·;ιν χϊτησίν ρ.ου».
« Ό χ ι! 5έν ίόνζ;ΛΧΐ, 5έν Οΐλο» νκ σοΐ ύ:τζνι5ρευθώ—  οχι 

■/I καρίια ρ.ου Ι·5δ6τ, τ:ρϋηγου;Αενω;. Τούτο ητο ψευίος, δτ:ερ έχάλ- 
κευσαν Ιν (/.ίρει πρός χ-οθκρρυνσίν σου, κχΐ εν ε̂ε'ρει προς ί^ίαν ρ υ  
ήσυχίχν. Άκουσδν [Αε! ίϊέν εχω κχριϊίαν— ε ίρ ι  δλω; ξέν/; ττχντό,' 
τ7χίίου;, οίου 3·/,ποτέ έρωτος. Τδ ώρχιον τούτο εξωτερικόν, δτεερ 
Οαυ;Αζζεις, εινε έ-ίσγ;ς έστερτ,ν.ενον ψυχ-^ς ώς τι κγζλ;Αα έν τώ 
στου'ίαστ·/;ρ·;ω γλυτιτου. Ό ολοςριου βίος ύπηρξε τιχρχτετχρενον 
τ ι ψευδός!— ίέν ίλΟον εις Αγγλίαν δτως χ.ατασκοττεΰσω τ·«ν κυ- 
βερνησίν ττ,ς, άλλ’ δττως άνακχλυψω καί έλκυσω εις Παρισίους 
Γάλλον, δστις εξύβρισε τόν αύτοκράτορα ·ή άλλως ζαρε'βγι τόν νό- 
[Αον τ ίς  ιτατρίδοςτου».

κ’Ολίγον ρτ.οΐ αελεν. Γίνου συζυγόςι/.ου. Λέν φρυντίξο» περί του 
τ ί ίίσο· άλλα περί του τ ί Οχ γίνγ»ς.

«Περί του τί ·ξ;Αην; |Αυλόρ<ίε, εκατοντάδες άνδρών έγονυπέ- 
τ'Λσαν ένώπιόνυ.ου καί άδυνάρν νά καταστώ ή-σΰξυγος πολ
λών όρβαΟυ.ίων σου' άλλ’ οΰδείς ρ.έχρι τοΰδε ρ^ί ένεπνευσεν 
α'σί)·/,;Αα πλ-ι-σιάζον πρός έρωτα».

«Αυναυ.αι νά οιλ'όσω τ·/;ν χεΐρα ταΰττ,ν»;
«Χαί»!
«Ό . γίνου έ;Αή»!

«Τότε παρακαλώ νά -Αοί άπονείρ^ς αίαν χάριν. Άφου ε 
τον ν’ ά-οκτ·/;σω τό πρωτότυπον, ιχοί

« ’ΐδουί ΙΓροε'λαβον τήν α'ίττ,σίνσου. ’ίδοΰ όαοίωαα, τό όποιον 
εγραψεν εις των πρώτων ζωγράφων εν Παρισίοις. Ιοί άν/ικει».

'() λόρδος Βρέντων •ξσπάσΟϊ', τήν εικόνα καί κατέστ·Λ, τοσοϋτον 
κατά τό φαινορνον ·
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κ^Αίσσχ, άφοΰ τώ  ύττενθύι ,̂γ,τεν ότι ί^£ΐ νκ κρατγισϊΐ τ κ ί ίία - 
χοινώ^ε'.ί ττ,ς [Λυστικάς ^κκίτίκ καΐ πάλιν τω  ειπεν όπι. αττ^τει 
ί-^ιαιτίρκν ϋπς'σ^εσιν), προε'τεινεν &πω? πρ&(τκλτιθ·/ί ή 
εις τήν αίθουσαν.

Μετά τήν παράθεσιν αναψυκτικών τινών ·/] κο|κισσα άνε̂ ζ̂ ώρτ,σε 
^ιά Λον(ίΐνον, άλλ’ ή λαί>5υ Ζάϊν ε;αεινε μετά τοΰ υΙοϋ τγς. Οί 
οφθαλμοί του άμέσως καθγλώθγισαν εις το εικονίίιον και αλλγ- 
λο-5ια^οχως εκλαιε καΐ έγελα. Ά λλ’ '/ίτο άίυνατον νά πεισθ-ρ 
όπως άνοίξη τά  /είλη του. Νεα τόν κατέλαβε τώρα φαντασιο
πληξία— ΟΤΙ ητο κωφάλαλος —  καίτοι τά χείλη του ευρίσκοντο 
εις ίιηνεκη κίνησιν, ήρνιΐτο νά τά χοησιμοποιά,στ) εις ομιλίαν.

(“Επεται συνεχεία).

Α Λ Η θ  Ε I Α I.

ΔΙ^ΓϋΓΙΙ ΠΡΟΣ νΠΟΔΕΕΣΊΊίΡΟΥΣ. 0>5έν χαρακτηριστι- 
κώτερον αγενούς ιίιαθε'σεως άπό την όιανω·|'·ην ανθρώπου κα- 
ταπιεζοντος τούς υποδεέστερους του. Ό υβρίζων τον μή 
τολ'κώντα ν’ άποκριθγ, είναι άνανδρος ώς ό γ’υμνών το ς(- 
φος κατά γυναικός η παιδιού. Διά τούτο όπου ΐδγς άνθρωπον 
ύβριστην προς τούς ΰποδεεστε'ρους, πίστευσε ότι ουτος ερπει προς 
τούς ανώτερους του· διο’τι ή αυτή χαμέρπεια τοΰ πνεύματος τόν 
καθιστά τυοχννικόν ποός τούς μή δυναμε'νου: ν’ αντισταθώσι και 
δειλόν ποός τούς δυναμε’νους, τύραννον μέν τούτων, εκείνων δε 
σκώληκα. Οί ΰπηρεται καί άλλοι υποδεέστεροι δέν όύνανται μέν 
βεβαίως ν’ άποδώσωσιν όσας ύβρεις δε'χονται παρά των κυρίων 
των, άλλ’ ή ΐδε'α, ήν διαδίδουσιν εις τόν κο’σμον περί τού χαρα- 
κτήρος αυτών,τούς έκδικεϊ πληρέστατα. ΊΙ καταλληλότερα επο
μένως πρός υποδεεστέρους διαγωγή είναι ή τής φιλανθρωπίας 
καί γενναιότητος, ούτε εις οικειότητα, αλλ’ ούτε εις υβριν ε» 
ξοκε'λλουσα.
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ΑΜΙΛΛΑ. ΑΙ φυσιχχΐ κ λ ίϊίΐ ;  τοΰ άνθίϊωττίνου τϊνίύ(λχτοί δσαι. αύ- 
ζάνουϊϊνχύτοΰ τήν δ'ρχσττιριοττιτχ κχΐ βελτιοΰτιν χύτδ, ττρέζν, νχ 
χ.χλλίίργώντχι ό,τΐ[Αχλις·χ χχΐ χχτχτδνχχτχλλγιλοτχτον τρ’ίττον. 
Ή άρι'στη |/.̂ θο̂ θί «ρό; τόν ίπιθυ^χοΰντχ νχ κατχστήσ·^ τον υίον 
του £“ ΐ[Αίλ·?) εί? τ χ ς  τπουιϊχς χχΐ ^ρχτττ. ι̂ιον εις τχς έργασίχς 
του, ιινχι νχ όΐίγείρτ, εις τήν ψυ^ήν του την άαιλλχν, κχΐ τό 
α'ίσθηαχ της χί'τχύνηςκχΐ της τιχης. Έττειόή ί ί  κχΐ ή ττεριερνειχ 
κινεί τούς νε'ους εις τό νχ έρευνώτι περί τής (ρυτεως κχί τής χί- 
τίχς των πραγρεάτων κχΐ νχ θε'λωτι τχ πάντχ νχ υ.χ9ωτιν, εινχι 
άνχγκχϊον νχ «^ιεγείρηται κχΐ τό ~χ9ος τούτο εις ριε'γχν βχ9[χν;· 
ίιό  όσχκις ερωτώαεΟχ ά~ό τχ πχι^ίχ, οτον τχι^χριώίε’.ς κχΐ χν 
ηνχι χί ερωτήσεις των, ίέν  ττρε'ττει ζοτέ νχ άρνώρ,εθχ τήν χττί- 

κριτιν, άλλ’ ε| ένχντίχς ν’ ά“οκρινώ;χεθχ "χντοτε κχτχ τροτχιν 
όσον ενίίχετχι λονικόν καΐ άκριβή.

Π Ο Ι Ι ^ Ι Λ Λ . .

Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΟΥ ΒΡΕΤΤΛΜΚΟΥ ΣΤΕΜΜ ΛΤΟΣ 
λΙΎΣΠ ΣΦνίΡΑ. "Οταν οί Βρεττανοί ύτοριίσθιοι στρχτιώτχΐ’ 
τής 'Ρώ;χης τροτηγο’ρευτχν τον ενίο^ον συμπατριώτην Κωνσταν
τίνον τάν Με'γαν, προσήνεγκον αΰτφ ί̂ρυσήν σρχΐραν ώς σΰΐΑ?ου- 
λον τής κυριαρχίας χύτου έπΙ τής νήσου τής Βρεττχνίχς. Τό ίώ - 
ρον τούτο ό Κωνσταντίνος ε^ετίυ.ησε [χενχλως, καί όταν ήσπάσίΐη 
τόν|^Χριστιχνισ[Α0ν έπε'Οηκεν επ' αυτού σταυρόν, κζΐ καθ’ ολας 
τχς ποφατχςεις ή σ-ραΐρχ χύτη εφερετο προ αυτού, Άπό ίέ  τών 
χ̂ δόνων τού Κιυνστχντίνου ή σφαίρα κατέστη τό συνήψες ευ.^λη[;.χ 
τής Μεγαλειο’τητος, κχΐ θεωρείται ώς [/.ε’ρος συστατικόν τών βα
σιλικών σημάτων.

4ίΡΟ\ΟΙΊ\. Λεγετχι ότι τχ  ωρολόγια έφευρεβησχν περί τό 
1 ,500 έτος, άλλ’είναι βέβαιον δτι εις Κάρολον τον Ε' προσέφεραν 
τό πρώτον έν Γαλλία κορ̂ .ισ&έν ώρολόγιον. Άνέβη ίέ  ό Κάρολος 
επί τού θρόνου τής Γαλλίας τον Μάϊον τού 1,364 έτους.
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ΑΠΟΒΙϋΣΙιΙΙΣ. Σώζίται ττίναξ τις άτ:οβιώσ£ων συντίταγαενος 
χ,χτά τάν τρίτον αιώνα ύ~ό του 'Ρωί/αίου Δθ(/.ιτίου τοΰ Ουλττια- 
νοΰ. Πρώτος ί ί  ρ.εταζύ τών νεωτε'ρων ϋυνε'ταξε τοιχύτνις φ'υσεως 
■τίνακας ό Άγγλος 1. Γραΰντ, δν εμιαήθτ,σαν άκολοόθως ο Σισαίλ- 
;τιος έν Γερμανία, ό Ιωάννης Ούίττος έν 'Ολλανι^ίκ, ό Ουργεντίνος 
έν Σουηδία, ό Όμυρε'τος εν Βέρνρ, ό Κραύτης έν Πετρουπδλει, ό 
Φρα'ρκλϊνος έν Άμεριχγ, καΐ μετά ταΰτα πλήθος ετέρων <7οφών 
καΐ ιατρών κατά πάντα τά  λοιπά πεφωτισμένα τχς γης μέρη.

Έκ τών ίιαφδρων τούτων πινάκων έςκγεται δτι έν μέν Λονίίνιρ 
ό ανώτατος όοος τών άποβιώσεων συρ.βαίνει τον Ιανουάριον καΐ 
ό έλά^ιστος τον ’ίο’υνιον, έν Παρισίοις ό ανώτατος τόν Απρί
λιον καΐ ό ελάχιστος τόν Αύγουστον, έν Στοκολρ.·ρ, ό πρώτος τον 
Αύγουστον καί ό Νεότερος τον Ιούνιον, εν Βερολίνω, ο ανώτατος 
τόν ϊΐάοτιον. καί ό ελάχιστος τόν Όκτώβριον, έν Βιέννγ ό ανώ
τατος τόν Μάοτιον καί ό ελάχιστος τόν Όκτώβριον, έν Παίουτρ 
ό άνώτατος τόν Αύγουστον καί ό ελάχιστος τόν Μάιον, έν Βεβαίω 
(ν^ΥΗγ) (τό ύψηλότερον μέρος της κεντρικής Ευρώπης), ό άνώ
τατος τόν ΜάοΤιον καί ό ελάχιστος τόν Ιούλιον.

ΤΟ ΣΥΝΘΕΤΟΝ Μ1ΚΡ0ΣΚ0ΙΙ10Ν.— Κατά τό 1590 κατε- 
σκευάσθη τό πρώτον σύνθετον μικροσκύπιον εκ όύω φακών υπο 
τοΰ όλλανίοΰ Ζαχ̂ α̂ρίου Σάνζη ή Γιάνσεν ή κατ’ άλλους υπό τοΰ 
Κορνηλίου Λρέββελ έπίσ/ις ολλανίοΰ κατά τό 1 572. Γό υπό τοΰ 
Γιάνσεν κατά τό 1590 ε’ς τόν Κάρολον Αλβέρτον άρχμ^οΰκα 
τής Αυστρίας παρουσιασθέν μικροσκοπίου ήτο 5ύω μέτρων μήκους 
καί συνεπώς ιϊύσχ^ρηστον. Έτελειοποιήθη 5ε μετά ταΰτα επ ολί- 
νον υπό τοΰ Γαλιλαίου καί τοΰ 'Ροβέρτου Χούκου. Α λλά θελή- 
σαντες νά μεταχειρισθώσι προς έτπτυχ_ίαν μεγάλης αόνητεως ΐσχ̂ υ- 
ροΰς φακούς άπέτυχον ένεκα τής 5ιαθλάσεως τοΰ φωτός καί το 
όργανον επί 5ύω αιώνας έναρχώθη.

Κατά τό 1 757 οπτικός Άγγλος, Αολόν5ος καλούμενος, ή5υ- 
νήθη νά κατασκευάστ] άχρωτικούς φακούς. Αλλά μονον μετά το 
1 824 οί φακοί ουτοι, έφηρμοσμένοι προ πολλοΰ εις ολα τά  οπτικά 
όργανα, έχρησίμευσαν εις την κατασκευήν τοΰ μικροσκοπίου υπο
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τοΰ Κ. Σελλίγου. ^Εκτοτε ή αύζ·ι̂ τική ίΰνα[Λΐς τοΰ |Λΐκρο7/.οπίου 
αροΰχώρσε ταχε'ωί,

ΠΡυΦΥΛΑΞΙΣ Ι'ΙΤΡΑΦΙΕΝ ΑΓΙΟ ΤΟΪ' ΓΙΥΡΟΣ. Γερριανοί τις 
έπενοχτε λεΰκο^ριχ (8ΐΙ)ΙΙΕΙΐ) ~οός ίιχοωτιν τραπεζικών γρ«μι;.α- 
τίων αχ! πολυτί;χων εγγράφων άπό τοΰ πυρός, ουτινος τκ  <ρύλλχ 
εένε έζ ά;κιχντου (85ΐ)β5ΐέ)· -Μετχζύ των φύλλων τούτων τίθεν
ται τά προς φυλαζιν πολύτψ.α εγγρχοχ κχΐ κλείεται καλώς τό 
βιβλίον. Οΰτω (ϊέ τ^ύνανται να ίιατωΟώοι καΐ ευκόλως νχ χνχγι- 
νώσκωνται κα'ι εάν ετι ΰπο πυρκχίχς κατακχώοι καΐ νείνωτι 
τεορχ.

(ΕΣΤΙΑ).

ΟΙ ΙΙ1ΣΟ\ΊΤΑΙ. Εις τοτοΰτον άφίκετο τό Οράτος των καθο
λικών καί ΐ^ίκ τών Ίχοουϊτών έν Πελγίω, ώττε επειίχ τελευταϊον 
εψχφίτθη νοριος καταργών τό συστχαα τχς υπό τών κλχρικών 
επιΟεωρήτεως τών (^τ,ριοτικών σγολών, εύρίΟχτχν τοΐ)^οκολλχυ.ε- 
νχι εις τάς ο^ους <5ικφοροι έπανχστχτικαί προκχρΰςεις άπειλουταί 
δολοφονίαν τω  βχτιλεΐ· διχκρίνεται δέ ρ.ετχζύ χύτών εις γαλ" 
λικ,χν γλώσσαν ώς έπΙ τό πλεϊστον συντεΟει;λενχ ή έςχς προκχ- 
ρυξις έν «Ι»λα;Αχνδικγ γλώσσ-ρ γεγραμριέν;^ :

ΒΕ δαΠΟΟΒλΥΕΤ 
18 ΟΕΤΕΕΚΕιΝΒ: ΙΛΕΤ 
ΟΝ5 Νϋ ΒΕΝ ΚΟΝΙΝΟ 
ΒΟΟΚδΤΕΚΕΝ
νΟΟΚ αΟΒ ΕΝ ΥΛΒΕΚΒΛΝΒ

καΐ σ·Λ,;χχίνουσχ « ί  περί σχολείων νόαος όπεγράφ·Λ (υπό τοΰ βασι- 
λε'ως) ρ.αχχιρώσωριεν τώρχ τον βχσιλε'α εν όνείριατι τοΰ θεοΰ κχ̂  
τχς πατρίδας». Λιχφοροι συλλήψεις έγε'νοντο καί κατ’ οΐκον ερευ- 
νχι ιδίως έν τισι κχταστήαασι τών Ίτ,σουιτών άλλα [χέχρι τοΰδε 
οί ένοχοι δέν άνεκχλΰφθχσαν.

ΣΤΟΛΗ έδωρήθχ, λέγει ή ’Ε φ τ. α  ε ρ ί ς τ  ν; ς Α ΰ λ χ ς,είς τόν 
αΰτοκρχτορα τχς Αυστρίας, τής οποίας τό ;καλλ(ον εΰρίσκετο επί 
τής ρχχεως τών προβάτων ένδεκα ώρας πριν χ τελειώσγ ή κα
τασκευή τχς· τή β.8 τής πρωίας έκουρεό6χσαν τά  πρόβατα- τή 
6. 11 έκαθαρίσθχ τό ρ.αλλίον τη 6 .37 έβάφχ- τ γ  6 .50 έχε»-
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ρίσδη· τ-  ̂ 7 .34  ίληξεν ό χω ρ ιψύς- τ γ  8 ΐκλώσθτ,· τ ί, 8 .43 
οί ίοχν^Ϋ^ρίς -^.^οψ.άσατ,σχν·'-νγ 11.10, 7 3/4 άο-^ναι του ύο:^- 
ψ χ τ ο ζ  έγενοντο· τΫ, 12.3 τά  ύγν.σι>.7. έλευκάνθγι τ^ 12.14 ε- 
ττλΰδτΓ τ γ  12.17 έεραντίσΘη- τ γ  12.31 έττεγνώδη τ-ίί 12.45 
έκουρεύΟη- τ·̂  1.7 ΙκναοεύδΊΤ τ·/, 1 .10 -/ιύ-ρίπΐσΟτ,· τν, 1.15 
έττιέοΟη καί ητο ετοιυ.ον ί ιά  τ·/.ν ψχλίίχ, και τον ράτετ'/,ν τ·  ̂ 5 
'/Ι ττολή, τυν.οτααενη έκ κυνηγετικού ετενίύτου, έσωκχρ^ίου 
κχΐ περιοκελίΓ^ο;, ελ-/;ξεν. Τό χυτό έ'τοί’ίΐτεν εί; Βορίίδ τ/,; Α γ 
γλ ία ; κατχ τόν ·ταριλδόντα αΐώνκ 5ΐΓ ^ο!1η ϋίΓΟ^ΙιιΟΐοη 
ά-τό των ί<·̂ ίων οτροβάτων του, εφο'ρει τόν εττενίύτην τ4]ν έσττε'ρχν 
εις τήν τράτ^είαν τ ι ;  αύτη; ψ έρ χ ς  καθ' ΐ ν  εΰρίσκετο τό υ.αλ- 
λίον έ“1 των προβάτων.

ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ, Καθηγκτ·;;; γχλλο; , Μ. Οοςυϊΐΐίοη) 
έοεϋρεν όργανον ίϊεικνϋον κατά πχ ίχν <7τιγυ.·/ιν εάν ό έν τα ϊ; στοαι;
τ(Τ)ν άνδρακίΰρυχείων άάρ "ίριε/,γ. "ό λεγό;αενον Οπ5θυ, ·̂ϋτο: τά ; ̂ ο-

ρ.ενζι γίνονται αιτία τοϋ θανάτου εκκτοστίων ι̂ υο;Λθίρων εργατών. 
Τό όργανον τούτο άττοκαλυπτει κχΐ τ'/ιν έλχ/ίστ^ν ότταρςιν των 
δχναττ,οόρων τούτων άτ’/.ίι̂ ων πολύ ταχυτερον η η εν γ̂ κ̂οει 
λυ/νία. Λόναται ίέ  νά τεΟ'ρ έν τα ΐ; ττοαί; ά ; θελου.εν νά έξε- 
τάτω[αεν. Κατά τά  γενόρ.ενχ πειράαατα έν ^ιαττάρ-ατι πέντε 
λεπτών τ κ ; ώρα; άνεκαλυιρΟ-Λ ή ϋπαρξι; 1/4 τοϊ; 1 00 εύφλεκτων 
ά™«\ιν.

(ΕΣΤΙΑ)
II Ι·:ΐ:^ΑΓαηΐ Κ νΐ ΕΖ ΑΓΩΓΙΙ ΤΠ :̂ ΓΛ Α νΐ Α2 ί ιά  τού,- πρώ

του; έξ α ίνα ; τού ένεστώτο; έτους έχει αί έξκ;. Ιίΐ-ταγωγ·;!— 
τρόφιυ.α 8 22 ,853 ,000  φρ. πρώται ύλαι 1 ,091 .535 ,000  φρ. 
χειροτεγν'/,υ.χτα 212 ,334 ,000  φρ. διάφορα 105 ,746 ,000  φρ. 
Ίίςαγωγά— χειροτεχνήαατα 8 30 ,03 8 ,υ0 0  φρ. πρώται ύλαι κα’ι 
τρόφιαχ 719 ,402 ,000  φρ. διάφορα 80 ,9 94 ,0 00  φρ. Σύνολον 
τό ποοόν τ·ό; ά 'ία ; τών εϊσχχδέντων έριπορευν,άτων άνε'ρχετχι 
εις 2 ,23 2 ,4 0 8 ,0 00  φρ. των ιίέ έξαχΟέντων εις 1 ,530 ,494 ,000  
ορ. ώττε ·έ] διαφορά άεταςύ αυτών είνε 7 01 ,000 ,000  φρ.
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ΠΟΙΗΧΙΧ.

ΤΟ ΑΣΜΑ Τ12Ν ΠΑΙΔίίΙΝ.

Ή Τϊαιόικ·  ̂^χς ήλικία 
Είνε του βίου η 

Έν τνί άθώχ 'χαί κα^ϊίίχ 
θεόν ή δψις νι άνίχ 

Άντανακλάει ιλαρά.

Χαίρει, γέλα ό κο'σαοί όλος· 
καί Ϋι καρίία |Αας ·ταλ;Αθϋί 

γλυκείς αισθάνεται, κι’ ό θολος 
τού ούρανοΰ άκτινοβολος 

ζρύς τούς μικρούς[χας όίρθκλμούς.

Την χλόην τρώγει τό άρνίον 
’ςτήν τ:αι^ιάία καΐ σκιρτά.

Κι’ ηρ.είς ε^ώ εις τό σχολεϊον 
Τό νέκταρ “ ίνομεν τό θειον, 

μαθήματα τ ’ άγατττ,τά.

Καί χαίρομεν καΐ μέ γλυκεϊαν 
μάς βλε'πει’ άγά^τ,ν ό θεός. 

Κοσμεί μέ ^άριν ουρανίαν
τό Λνεΰμα μας καΐ την καρ<5ίαν 

λοιπόν ό πούς μας στερεός

Προς τήν Παιδείαν νά βα ί̂ζ·^· 
καί ή χαρίεσσα της γεΙρ 

μέ τ ’ άνθη της θά μάς στολίζγ, 
καΐ την ζωήν μας θ’ άγλαίζγ 

ό οωτοβο'λος της άστηρ.

Ί’πεύθυνος ΧΡ. ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ.
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ΕΚΑΒΗ.
(.Μελ-τη).

I.

Οί τέν Όλνμτΐον τόν Οψικάοτ,νον κχτ'·>ι·Λθΰντες όνο»χάΐ^οντχι 
Θεοί. Λέν είναι ίτοι άλλ’ είναι άΟάνατοι κχαντε;. Ττ:άρ;/οοσι -οω- 
τευοντε; καΐ ^ευτερεύοντες· ό Ζεΰ;, ό πατ·/ιρ θεών τε άνίρών τε, 
καί ο Λιονυεο;, 'Ο 'Ολνρ.ττοί, ττχτρί; ύ~ερανθ:ώτ:ων οντων.

Ίιγενν/,θγ) έν Τ'̂  Ί ϊλλκ ίι ·}\ ίιίε'α· άνυψώθη ότέ-ΓΓρό; τ·/]ν άπει
ρον έκτα^ιν τοΰ οόρανοΰ, ?>τέ άπωλε'σθη εί; τά: νε'γτ, καί «λλοτε 
<Γϋνώόεν<ίε τ·/;ν τολν.^ράν του άετοϋ πτ/,τιν, άλλά ποτέ ιϊέν έ^κνη 
έρπουτα επί τγ,ί γν;; ταπεινή. Ό "θάρρος, ό Πινιίαροί, ό Αί>7;^ύ- 
λο;, ο Σοφοκλτίί, ό Ηύριπίι^τ;; . . . είναι πολλοί άλλ’ ούιϊεί; έκτο? 
τοϋ ελλ·/;νικοΰ ^ιαρ.ένει Πανθέου. 'ΙΙ Έλλάί, πατρίς πνευαατων 
έςο'χων.

Γίρό τοΰ ενός έκπλ·/'ττοαεθα, φε'ρει ήαάί εις άλλον κοσιαον, 
[̂ .υοτ’ίριώίτ;, θαυ;ααστο'ν πρό του άλλου τυγκινο'ό^εθα, δεικνύει 
"ΡΟί 'έιίεάς τό πάθος καί τόν πόνον, την κοινωνίαν. Έάν άναζη- 
τηοω^εν ίιαρ.έσους χαρακτήρας, ποικιλίας θέλο;αεν είίοει, άλλά 
των ίόο τούτων άκρων ι^ηναουργοί παρίττανται ό 
ίτχυλος καί ό τραγικώτατος Ιΐΰοιπίίης.

ΙΙλήν τόν κεραυνόν ίέν  ίυνάαεθα ν’ άκολουΟητωαεν, οεΰγει,

I υψαυχην



όρμα, κχΐ έ~ί τίλονς έξα9αν·:ζεται ιΐς '·;■?,ς  άβυ^σαλεο -
4 ' 0,- τ6 άχανώ ίί; λ*<7τ·|·(Λ»· Α ϋ ΐ ό«ο.- τιρτ:»™ ν« 
τις τόν βρτίύν ρΟν |Λ5γαλοτρ<τοδ; ςτοτ«(Λθυ ττρτ τ'ήν ρ,ίλίΐγ- 
χολικήν αΰτοΰ ο/_0τ,ν ·;7ορευο{ΐ.ενο;.

Τούτέ7τι. τήν -̂Γίγα·̂ ·̂  τα̂ τ-ζ-ςν, έ:τκρκε7θώ;Λεν εί; το -δεύτε
ρον, είσέλΟω;Λεν είς τόν Εψ-ί^ν.·/.

Ό τκγινικός γ·Λόσοψος ΐντρυγγ.σχ; εν τω ίτνεύματι τ/,ί έ-ο/;/;,- 
τοο καί έν τ γ  ;ν.οφχίκ κχταοτώτει τ7„' τΐχτρί-δος αότοϋ —  ΐκ- 
ρ.χσε δέ ί η  τοϋ ττελο-οννν,ϊίακοΰ ττολεαου —  έτ^ονδχτε νά -δια. 
γράψ·/ι κχ'. [Αετχ'ρ̂ Ρ'ίΙ -οι/.ακτα αό-;οϋ τόν σοβαρόν τοοτον
αγώνα τ:ερί τήν -;:̂ ικ-;ιν, τά αίσΟήαατα, τάί ί-δεαί. Τοόζ άρ- 
; α̂ίοοί σεβαστού; ίρωα,' ρ,ετέβαλεν είς κοινού; άνΟρώτοο;. Ίΐκο. 
λάκευσε τόν ο/λον ιδού τό λ .̂θος, εί; ο ιτεριε'τεσεν. Έάν έγεννατο 
έν ρ-έσω κοινωνία; ό/_οόσ·« βχ9ρον τ·/]ν άρετ·/]ν καί κρ ι̂τΐδα τ·>;ν 

έν ρε'σω ραραθωνοράχοο κοινωνία;, 
Ι άλλην εΐ; τό ίτνεύρ-α αότοΟ 

ώ^ησιν δίδων, νά έξήρχετο ελεύθερο; ττολλών έλχττωράτων. άνώ-

Χωρΐ; νά είναι σοοιετή;, Οά ώνοράζετο ττάνσοφο; τεαρά τη ; 
άρχαιότητο;. Δ ιατί; Διότι Ιρελεττ,σε τόν ανθρώπινον βίον. Κίσήλ- 
Οεν εις τόν λαόν, είδεν, εκλαυσεν, έζωγρά^ητε τήν τρορεράν πά 
λην. τήν όποιαν ό άνθρωπο; αγωνίζεται προ; τήν είραραένην. 
προ; τά ; περιστάσεις, ^ ό ;  τόν όροιόν τον άνθρωπον. Ίΐρελετησε 
τήν καρδίαν πάσ/_ουσαν, γογγύζονταν, τηκορ^/ην. Το σκεπτι
κόν τον πνεϋρα έταλαντεόΟη. Τό άαφίβολον άνησύ/ησεν αυτό. 
Διά τοΰτο βλόπορεν αυτόν όριλουντα ένδοιαστικώ; περί των θεών 
τή ; θρησκεία; του. Άποβλεπων ε'ι; τήν πραγρατικότητα εςειρερί 
γνώρά; σπουδαία;, κοινωνικά;, καί έτιλοσόφησε περί τών έν τή 
γή συρβαινοντων. Έγραψε δράρατα. Καί τ ί ;  άρνεΐται ότι αό ύψι- 
στο; τού δράρατο; σκοπό; συνίσταται ει; το όιόάςαι τόν άν()ρω- 
πον τό γνώ Ο ι σ α υτό ν , διά τών ιδίων συρ-παΟειών καί άντι-

322 Ι·.ν.\11ΝΙΚ01 ΣΓΛΛ0Γ02

είναι ότι δέν διακρίνεται έν αΰτοί; ώ; τε · 
ίητικωτκτα;, συγκι-
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ντιτικωτάταί, άλλα -;νχρεχει χ.αΐ λ'^ίΐν αυτών σχιρί καί ττλή- 
ρτ). Πυλλχκΐί ί ε  εκβιάζει χυτν^ν εναντίον των κανόνων τ ί ί ί  αΐ'τθτι- 
τ ικ ίς . Μολονοτι (χετεπειτα ε'.ιτήγαγε τον άπό {Λν;̂ χν·/ίς θεόν, 
εί? >̂ υνχ;Λΐν εξωτερικήν άπείωκε τήν /Αεταβολήν τή ; τύχης, ^έν 
κχτώρθωτεν ό;Αως τό ζητούαενον τεχννιε'ντως, ^ιοτι ούτως ή λύ- 
<πς ίέ ν  είναι τυνεπεια αΰτοΰ τού ίραιχατος, αυτής τής ύ·:7θθε'σεως. 
Δεν καθαιρει την ψυχήν δεόντως. Πολλά αυτού >^ράαατα κατα- 
λήγοντα εις ιϊυττυχίαν, τταρα̂ /.υθίαν μονον ίίίο υσ ι καϊ ττροειίο- 
ποιούτι τον άνθρωτον καί (ίκϊάσκονοιν ότι έν τφ  κοσαω τούτω 
οφείλει νά ύ::ο;Αεν·̂  όλα τά  ραζίίΐΑατα τού ττεηωαε'νου καί 
των περιστάσεων. Αναγράφει ώς σύνθη;ΑΧ τό «στερρά γάρ ανάγ
κη». Ά λλ’ ώς ψυχολογος είναι ά;Αίμητος. Μονοριερώς ΐΑ.ελετών- 
τες τάς διάφορους σκηνάς των --ϊρααάτων του, άνακχλύπτορ.εν τό 
αϊσθηυ.α ύπερχειλίζον καί «ϊιαθε'τον συ|Απαθώς ήΐΑάς, άλλα τό 
τέλος αυτών |Αάλλον πρεπει νά ύποθετω|Αεν, ’,Α,ναζητήσωαεν τήν 
αλήθειαν έν ένΙ των αριστουργημάτων αΰτοΰ. Ί^οΰ ή Εκάβη.

II.

Εκάβη· είναι τό δνο|Αα τού οίκτου καί τού ίλεους. 'Ι'πό τοιοΰ- 
τον κάλυυ.;Αα παρεστάθη ή δυστυχία ή ανήμερος, ή τρικυρ^ιώίης' 
'νποΟε'σατε ότι ίένίρον ευθαλές, ώρχΣον, ε'ύρίσκεται εις ράχιν τινά, 
εις πε ίιά ία· εΐναι εαρ καί ή πρωινή αύρα θωπεύει τήν έπί τών 
φύλλων του έπικαθτ,αε'νην όρόσον τής αυγής· τ·/ιν 'ήρεαίαν [κόνον ή 
ελαφρά τών πτ·ηνών πτήσις ίιαταράττει καί αιφν/,ς εγείρεται, 
έπισκ'ήπτει θύελλα· τό ε̂'ν^ρον 5έν ύπάρχει πλε'ον.

Τοιαύτην πτώσιν, άγρίαν, άνέλπιστον παοουσιάξει ποός ήαάς 
ο ποιητ·ής.

Ά λλ’ όχι· τό καταρριφθέν ^ε'νίρον άναρπάξει ό 'Ααινο'αενος, ό 
όυσα·ής άνειιος, τό (μεταφέρει άπό τόπου εις τόπον, τό άφίνει 
άνευ κλάόων, άνευ φύλλων, γυρ.νόν, άθλιον, καί έπί τέλους κατα- 
•κρηανίζει αυτό εις λαβύρινθον σκοτεινόν καί άνήλιον. 'ΙΙ 'Ηκάβη 
δυστυχής, ριεταπίπτει είς δυστυχίαν.

'ΙΙ έγκαρτέρησις έν τ·ρ θυΐΑοφθόριρ λύπη καί ή έκ<5ίκησις τής



γυν«ικ.ό?, είναι “τά ι̂ ύο τοΰ ρ̂ά|Λατος είΐαεΐ*. Ατεχνώ; ϊτω ; 
<τυνε̂ υά*7θ·/ι?αν, ττλ-̂ ν̂ Ύ,̂ -ΐΙς τ:ροκειται να έξετώ-τοναεν ούχΙ φιλο
λογικών, άλλ’ ύπό κοινωνικήν ε::οψιν το ζήτ·/;{λα, κ«ί καιρός ή'5'τ 
νά ϊίωι/.εν άνελιστοαέντ,ν τήν περίφτ;;αον τχόττ,ν τκτ,νήν, και 
αύτά τά  ποοτωτα οΐΑίλουντα, ί:α9αινο|κενα.
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II I.

Κίναι τκοτία νόξ καί εν εϊ^ωλον περιί-τατχι τερι τήν κεφα
λήν γυναικοί, κοι;χω|λε'ντ,; [Λολις. 'Π γονή αοτ·/ι λέγεται 1ικάβ·/ι, 
καί τό εϊ^ωλον όνο|Λαζεται Πολύΐ’ϊωρο;, Ί1 σκιά αύττ5, τό φασαα 
τοΰτο ό;Λΐλεΐ. έγ̂ ει φωνήν χωρΙ; να έ/;  ̂«κρ·*»· «ίναι ονειρον τλήν 
άπαίσιον, φοβερόν, σκελετός, φεόγων τό ρ·?,;Λ* του βρυκολχ; ερ- 
;^εται, άγγελο; κακών, νά κατασπαράξ·/) τό τ:ε λ̂·/·ιγωαε'νον στή
θος τής [ΑΤ,τρός του.

η ’ Κργου.αι, λε'γει, άπό τήν κατοικίαν τών νεκρών καί εΐ[/.αι ο 
[Λίκρότερος' υιός τοϋ Πριάυ.ου. Άτεστάλην [Αετά χρ-/ΐίΑάτων τρός 
φίλον τατρώον, άλλ’ οΰτος {λέ εφόνευσε κάι έρριψεν άκλαυστον εις 
τό κϋ;Αα τής Θαλάσστ,ς. ! όταν ή ;Αήτ·Λ,? ίΑί ευρ·/;,  ̂ καί όταν 

ή ά^ελφή 'Αου άτοστασ^ή -ταρ’ αυτής ύ:;ό τών 'Κλλήνων ^ρος 

Ουσίαν, ή ίύσττ,νος ό~οίας έχει νά ύζοφέρ·  ̂άλγν,ίονας ! ω α ή τ ίν . 
ΓΑλοΤ. βί.τιλί; Α » τώ|ί« ίοΟλ'/Ι, ίλλ,ΤΕ ώ -·^ ·/ :Κ  ΗΧΐ ΪΑί- 
τλή ’Αων. Τ ις  τών θεών σέ καταδιώ κει»;

Λόγοι τικροί, κεραυνών τροάγγελοι, κατασυντρίβοντες καί τήν 
άταΟεστέραν ψυχήν καί άναισΟτ,τοτέραν καρ^ίαν. Κίναι ή -ρώτ·/ι 
ττροσβολή'. 'ΙΙ όό'όνη έχει βαΟ̂ Αους- τό τ7ρώτον σ·Λ;Αεϊόν ττ,ς είναι 
τό ύττό υ.ελανοττερόγων ονείρων -̂Λλο'υαενον. Πλήττουσιν ουτοι, 
ναεκοΰσιν, άτοΟαρρΰνουσιν, ειΑβάλλουσιν εις άνΐσυχιαν, ταραχγ/ιν, 
^όλε[Λθν αίσΟϊΐΐΑάτων καί ιδεών. Έ νοσταλγία είναι ό ττιστός α·ό- 
τών άκόλουθος. 'ΙΙ άαφίβολος στάσις έ:;έρχεται βαρεία, άσ^λαγ- 
χνος,ίνα ηέσγ, διεγείργ, τήν φαντασίαν, τών κίνδυνων ό,αως, των 

άλγτ,δόνων,
’ΐδοΰ τό θΰΐΑα· ή Έκαβνι εκΟαιΑβοΰται, τροικάζει, εγείρεται 

φωνάζουσα λάβετε, φέρετε, πέα-ετ’ , άείρετέ [Αου . . . Είδεν, ή-



χουβϊ τήν ϊχ ικν ττροσλΛλ-̂ σΛσχν αΰτ·^. Ευχίται, Ι-λίπύν. χΟο- 
νίου; θίο^ί, ίχί;Λονχι;· άλλζ τχλχίττωρο; γυνή, την ίλχιρον, την 
ότοίαν ε ;ί« ; χχτχ'Τ7τχοχ'τσο;Αένην αί;Αονι χχλ? λ'ίχου, τήν άτο- 
<ττ:χ7θείσχν βιχίω; άττό των γονάτων του, οίκτρώί ρ.ετ’ ολίγον 
θέλεις κλχυτει. Μετά ρ.ικρον, νε'ον, γοερόν είς τάς γο^ράς, θε'λες 
άγγελΟή. Νχί, εχεις δίκαιον νά λέγγ;

ουττοτ’ έ'ζά ορήν ω<̂ ’ άλίαττος 
ορίττει τχρβεΕ.

Ό φοβος ι^έν είναι άτυνεττής· ^ορός χΐχΐΑχλωτ(ίο)ν Τρωχόι- 
τώ ν  τή ν  κχκ ίττην  ττχτών τω ν  ειόήτεων φερει. 'Η κορυφαία λχο-- 
€χ\ν. τον λονον. Κχΐ ν.χνθάνει ή πολυττένακτος Ε κάβη ότι οί 
Έ λληνες χίτεφάτιταν νκ  θυτιάτω τι τή ν υ.ονην χύτης θυγχτε’ρχ, 
τήν άντί ττολλών αύτή  πχρχψυ/ήν, τή ν  ηολιν, τήν τιθήνην, τό 
βάκτρον, τήν ήγειν.ονα τή ς ό^οϋ 5 ι’ χύτην, τήν Πολυζε’νην εις τον 
τάφον τοΰ μεγαλήτορος Ά χιλλέοις. Λυτός ά τή τη τε τούτο , ε η -  
φχνείς υ.έ χρυτχ ό"λχ ν.αΐ κχτχκ,εχτήτχς τά ς  ·τοντθ7τόρους νχύς. 

ά λλ ’ ϊθι νχους, ϊθ ι ττοός βωυ,ούς, 
ιζ ’ ’ \γχ;υ.ε'ρινονος ίκέτις γονάτω ν, 
κήρυττε θεούς, τούς τ ’ ούρχνίίχς
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Πλήν μ,άτην τ ίν  ύκάργει τρότος νχ αετατρεψ'/;ς την είτχτει- 
λούτάν τε καταιγίδα, βε'λεις ύτοττή τήν βχρύγίουπον χύτης 
πλήςιν. Ί ί τύ^η τοιχύτην ζροώριτε ιϊιά τέ ^/.άττιγχ· άλλε~άλ- 
ληλχ νά ίι^ης τά  τε'κνχ του άτοθνήτκοντχ καί τ·ύ τελευταία νά 
κχτέλθης είς τον σκοτεινόν τάφον. 1ύ ή -ολύτοκος ι̂ έν θέλεις 
έγει ούίέν τέκνον, κατά τήν τελευτχίχν ττιγ[Αήν, ινα τυ','κλείσ·^ 
τό τόν δίΑΐΑΧ. Ά λλ’ όττο’τον άλγεινότατος είναι ό θρήνος τον οττοιον 
άφίνεις έπΐ τή  αγγελία ταύτ·^;

« Ο'ίρ/.οι! εγώ ή άθλία ττοΰ νάκχταφύγω ; ποιαν ήχ_ώ, ποίον 
όϊυρ^χόν νά άφήτω ; ^ειλχία, έρ;ααιον ίϊειλαίου γήρατος, δουλειά; 
άνυττοφόρου, δυτβχττάκτου· ώριοί [/.οι. Τις θέλει [/.ε βοηθήσει ί 
ποιον γένος; ποίχ πο'λις; φρούδος ο γέρων, φρούδοι οι παιδες. 
11ου νά πορευΟώ ; πού νά κχταφύγω; πού τις τών θεών ή των
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*̂ΐ[Λθ'νων «πχρωγοί; ώ Τρωάίίς, χΓτινίς ίοέρατί ν.ς έαΐ όλίθρια 
■τταθ’/ιρ'.χτα, σκλχοί!:, μέ άπωλίσχτί, μέ χϊτεστρέψ*τε· ό βίος 
πλέον ί ι ’ εμέ ύπό τό φως του ήλίου ίέν  είνχι άγχττο’ς. 'Οίή- 
γητο’ν μοι, τλι^μων βΫίμ*, ό ’̂Λγ’Λτον τήν γραίαν πρός ταυττιν την 
αΰλην, ώ τε'κνον, τε'κνον ίυττηνοτάτης μητρός, είελθε, εζελθε 
των οΤχων, αχουϊον την φωνήν της μητρός, ω Θύγατερ, ΐνα μχ- 
6·»ις οποίαν περί της ψυχής σου πληροφορίαν λαμβάνω.»

Ό ταν ή κχρ^ία ύπερπλησί'ρ, έζογχουτα'. καΙ έκρ·/ίγνυται εις 
στονον θλιβερόν, σπαραχτικόν, Καί είναι ουτος ό επικήδειος τής 
άνθρωπότητος μονο’λογος. Καθολικός, συμπεριλαμβάνει πάντα 
γογγυσμόν έξερχόμενον έκ τής κοινωνίας. Τούτο λέγεται μαρ
τύριαν, ύφ' ο κατεόίκασε τά  ύπό τόν ήλιον τό πεπρωμένον. Καί 
έν τούτοις, εάν δέν υπήρχε τό δάκρυ, ήθελεν είναι διαρκής, ατε
λεύτητος, αιώνιος ό πόνος. Συγχε'εται τό αίτιον μετά τής συνέ
πειας· διά τούτο λέγομεν, ό στόνος εινχι βάσανον τουναντίον εί
ναι ευεργεσία. ΆπεχΟανόμεθα αυτόν διότι είναι τό όοατόν, τά 
συγκινοϋν μέρος· τόν πόνον μόνον ό παθαινόμενος αισθάνεται, είναι 
αόρατος εις τόν ζένον. Τό πάθημα είναι τά ·?,μισυ συνοδευόμενον 
άπό τό δάκρυ, αντιπροσωπεύει τό δλον, συαπληοούται. Καί τό 
όλον τούτο πιέζει, κατακερματίζει, καταδααάζει, κατασπαράσσει, 

βρηνεί ή Εκάβη, καί ό θρήνος αυτής οξύς, διαπεραστικός διε
γείρει τ·ήν φρίκην καί τόν ελεον, τήν απελπισίαν. Τό στήθος α·ΰ- 
τής, ·ήφαίστειον έσβεσμένον άναγεννάται αίφντ.δίως καί εκτινάσ
σει λάβαν, πύρ, φλόγας εις τόν Ο'ΰρανόν. Εκπλήττει καί πρόκα· 
λεϊ τό

ρϋτερ, μάτερ, τ ί βο^ς ;

Καί είναι ή φο;ν/ι αΰτη τής ταλαίνης κόρης, τής Πολυξένης. 
Πόσον παθητικός, πόσον συγκινητικός ό διάλογος οΰτος, καθ’ ον 
μήτηρ φθέγ*,'ει άμέγαρτα κακών, άναγγέλει εις τήν θυγατέρα 
αυτής ότι πρόκειται νά άποθάνρ θυσιαζομένη ύπό των Ελλήνων; 
Όποιος κατακλυσμός αισθημάτων, φίλτρων, ψυχής; Τίς πλ·ημ- 
ρ.ύρα βλασφημίας έν τ*ρ πραγματικότητι; Γυνή, μήτ·ηρ πρός τό
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τεκνον νκ ίειν.νύ·^ τ [Λν^αα ί » ;  νί; >.!ίγ7 , |Λίτ· ολίγον θί! ί!- 
Κατά τήν τερίστα^ιν ταύτ’Λν ί  Οάνχ- 
^ρί.- τό βό,^ί'-οον.

να Πολυξένη, ’.νλλκ περί αΰτη? ο 
ίτυ/εϊ, δέν φοβείται την κατοικίί 

άλλά (ίανεΐν ΐΛΟ

X.)

πανο^υρτοις ίίρηνο’-ί ή τάλαι- 
ολω; φροντίξει, ού-^ολω; άνη- 
τοϋ Πλουτωνοί την ζοφεράν.

Α Π. ΣΟΪΤΑΚΗΪ.

Φ η τ 1 0 1

Ο Ι Κ Ο Υ  Μ Ε Ν Ι Κ Ο  ϊ  Π Α Τ Ρ Ι Α Ρ Χ Η ! . · ,

ιο'ν).

’ νρ-ετιν; λοιπον ;Αεταπε7.πε'. Κωνσταντίνον τόν φ-.λοτοοον τόν 
ίΛετά'ταϋτα Κ'^ρ'.λλον τόν (·)εσσαλονίκης, τόν καί α π ό σ τ ο λ ο ν  
τ ω ν  Σ λ ά β ω ν  έπι·/.λη'ίεντα, οΰτο? άπό του 847 έί^ίίασκεν 
επΙ Ηεοίώρα,' τόν /_ριστιανισ;Λ0ν εί,' τους Χαζάρους εν 'Ρωσσία 
καί άποστέλλει α·ότόν όπως κατη/ήσ·ρ τούς Βουλγάρους. Ί'οότου 
ί̂ ε άποΟανόντος, έ π ε ;φ  τόν ά^ελφόν αύτοϋ ,Μεθό'ϊιον, δστις καί 
άπετελείωσε τό εργον, όπερ ό αδελφός αύτοΰ άνε7.αβεν. Τοιουτο
τρόπως κατώρΟωσεν ό Φώτιος τόντε άρχη.γόν α·ότών Βόγοριν, 
τόν έν τώ βαπτίσυ.ατι ;υ.ετά ταυτα Μ-./αήλ ώνοαασΟε'ντα, ως και 
άπαν τό {ίουλγαρικόν ε<)νος εις τον χριστιανισμόν νάμεταγάγ·/).
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’Λλλ’ ό ϊΰγίν/ι; οντο? Τίΐϋ Φωτίου άγων ^864) Ιτκανίάλ'.-τί 
σφοίρ* τ/ν οσορτ,τιν του γί’ροντος Πά::« Ν·.κολάου. Ό Πχτζχς 
Νικολχοί ώρχίον ίτϊΐίορττίον έθίώργι« τον βουλγαρικόν λαόν, 
δττις κατ’ αυτόν έ'τρετί νά ύττάγητε ιΐς  τόν τ/ΐί 'Ρώατί >··χ'̂ 
ουχΙ 5Ϊ; τόν ττ.ς Κωνσταντινουττόλίως θοόνον. Συ.ίνοί όΟίν 
^ροσηλυτιστών, « ώ ; ττερ άγριο; ρ ν ιό ?» ώ ; λέγει αυτό; ό Φώ- 
τιο;, ίχόθ·/) καθ’ άττχτχν τήν Βουλγαρίαν, ττοοτταθοΰν δ~ω; 
ίτλχσηλυτισν] αυτού; ει; τήν ρω^καϊκήν έκκλτ,τίχν. Καί το'τε 5ί, 
κχθώ; καί ~ρό ολίγων ;κόλι; ετών έ~ί τών ήαερών ■/|ΐκών τυνέβ·/], 
αύτόκλτΐτο'. “ρέσβει; τταρουτιχζο'υ.ενοι τώ  'Αγίω ΠχτρΙ, χνιϊιε; 
ουί^εικιχν άρχ·/;ν, άλλ’ ούίέ κχν Ορνιτκείαν έγοντε;, ε^ερον αύτώ 
τ·ήν χτο(Γκίρτ·<νπν λαού ά^ό τ·?·; έκκλτιτία; έκείντ,;, ταρ’ τ.ς τχ 
του ί:ολιτΐ7;/οΰ καί τχν ττίίτιν ελαβ’ον.

Ά λλ’ ·ή 'Ρώ{/.7] /“χτάτο άτεχτην φρικτήν, καθότι οί όλίγοί 
νεοσύλλεκτοι στρατιώτχι ίέ ν  '/ίσαν ειλικρινεΐ; καί τίριιοι, άλλα 
λειτΓοτχκται τ/,; θρησκεία; καί τ-/;; :τατριν^ο; των,

Ό Πάτα; Νικόλαο; άοορί^ων καί κχθχφών ίρξατο νά χναυ.ι- 
γνυτ,τχι ει; τά  τ/,; Βουλγαρία;. Λυο ετι |κετάτά γενόριενα, τώ 
86β, γράφει καί Δευτέραν τ:ρό; τόν Αΰτοκρχτορα καί τόν Βάρ
ναν (άγνοών την δολοφονίαν αΰτοΰ) επιστολήν καθώ; καί εΐ; 
άπαντα τον κλ/,ρον τ·η; Ανατολή;, άνχνεοϊ τχ ; κατά τού Φω
τίου έπιτιυ,ήσει; αυτου, καί άξιοι ότι ή Βουλγαρία οφείλει νά 
τεΟ  ̂ εί; τήν άριεσον τη ; Ρών.η; διοικησιν. Τότε λοιπόν, άλλα 
τότε καί |Α0νον, έξχντλη^είση; τη ; ύπο'κονη; αυτού, άνέλαβεν ό 
Φώτιο; την Οέσιν τήν άνήκουσαν αύτώ καί ύπχγοεευοαένην υπό 
τών συνοδικών Κανόνων, συγκαλεΐ λοιπόν τοπικήν Σύνοδον ποό; 
άαεσον κατάκρισιν τών εκ Ρώ υ̂.η; διαδρα(/.χτιζου.ένων. Γράφει δέ 
τά ; θαυίΑχστά; κχί λαυ.πρά; αΰτοϋ εγκυκλίου; προ; τού; άργιε- 
ρχτικού; τή ; ’.Λνχτολή; θρόνου;, δι’ ών συνάαα προσεκχλει χύ
του; ει; οικουρ/.ενικήν Σύνοδον. Γίράγυ.χτι δέ τώ 867 συνέρχεται 
εν Κωνσταντινουπολει ύπό τήν προεδρείαν αύτοΰ ή Σύνοδο;, καθ’ 
ήν ή Εκκλησία τή ; ’.Λνχτολή; τά  ίσα άποδίδουσχ τή Έκκλη- 
σία τή ; Λύσεω;, κχΘαιρεί, αναθεματίζει κχί ά^οοίζει τόν Πάπαν 
Νικόλαον.



Ήχτοτί τό α ίγα  (̂ -ίταξΟ των ιίΰο ίκαλτ,τιών χά-ϊ;Λα έ-ϋλθί, 
ννί:τ£ΐα τ ΐ?  Ουίλλτ,ς ταυττίί 1~/ίλθ£ν ό̂ άττό τ·/ί? Ανατολικές

Τό τζ/,σ^λχ εγίνετο. Ά λλα τίς ό -ροχ.αλίτας αότο; Τις ο "ράγ- 
αατι ένοχος τές  ;αεγάλ·/ις ταότ·/,ς Θρ-ίΐ-ικεοτικέ; ^ιχονοίας;

Ώρί[;.ως εττ’ ολίγον -τκε-το-ν.ινοι --ϊικαιοΰν.εν τόν Φώτιον, κα
θότι τΓολλαΙ ίυνοιϊοι ει^ωκαν (χεν εις τόν Πάτταν τ τρ ετβ ε ϊα  τ έ ί  
τι;αέ?·, καθώς ;ν.ετά ταΰτα καί εις τόν Κωνσταντινουπόλεως, 
οΰ<ϊε7ϊοτε ό;λως κα’ι π ρ ε σ β ε ία  κ υρ ια ρ χ ί ας, όποια άττγτει ό 
Μέγας ΙΙοντίφτ.^ Ούίεποτε <̂ε, έκτος τινων έξιοτερικων τόπων, 
και ;αεταξύ ίσων πρωτείων, οΰ^εποτε, λεγο;κεν. έ  Ίίκκλτίσία καΐ 
προπάντων·/] ώνατολικ·/;, άνεγνώρισεν επί τ/.ς γέ? κεοαλ-ί-,ν 
οίαν^έποτε, πολλώ ίέ  ;/.κλλον τόν τές Ρώατ,ς’ Λρχιερε'α.

' νλλά τό σ/ίσν.α έτο άαεσος το/ν γεγονοτινν συνέπεια, καθότι 
αλλοις έ  Ίίκκλ·/,σία επρεπε νά ύποστγ τήν αεγίσττ,ν Ουσίαν του 
ΐΓ̂ εϊν έαυτ'έν εςευτελιζοαεντ,ν καί συγχωνευοαεν/^ν εις τά,ν Ί'.κ- 
κλκσίαν τές Λυσεως. Τοιουτοτρόπιος τίε πράςας ο Φώτιος οΰ |/.ό- 
νον τήν Ί-ίκκλτ,σίαν εσωσεν, άλλα καί τόν άκρογωνιαϊον λίθον το·ΰ 
/.ιιστιανισαοΰ υπεστέριξε καί ίιετέρτ,σε ;αεχρις ήαών ακέραιον, 
άλώβ·/]τον καί αγνόν, άνά υ.εσον ρ.υρίων ίοκιαασιών καί κιν>ίόνων.

Πολλοί βεβαίως όπέρςαν καί ύάάρχουσι ν.ετα;ϋ ά,υ.ών οΐ Ορ·/:- 
νοϋντεςίιά τό (τχίσρ,α. Α λλά χαίτοι λυπ·/]ρόν όντως Οεοίρεϊται έ 
^ιχτ/,ρτ,σις τών αδελφικών Οεσρ.ών των 0 υ.εγάλων χριστιανικοών 
έκκλ-/;σιών, οΰ/ -/;ττον έΟρικυ.βευσχν αί άίιίιοι άρχαί τές  όικαιο- 
(τύντς, εν ό\χαίων.α ίιεσώΟτ,. 'έ ·έυ.ετερα Ίΐκκλν,σία εαεινεν 
αύτοτελ-ΐις καί αύτόνου-ος.

Πολλοί κατ’ αύτοΰς καί τούς ;/.ετά τα·ότα αίσιας εΰρεΟτ,σαν 
/XI ύπό ειλικρινούς έυ.οορουυ.ενοι έρωτος, καί 
: κατεβλ/,Οησαν πρός ενωσιν τών ίόο έκκλ·/,- 

σιών. Ά λλ’ εκτοτε εν,ειναν κεχωρισαεναι καί ά^ικλακτοι.
Τ'έν νύκτα τί,ς 14 ίεπτε;κβρίου 807 , τροαερόν γεγονός λαυ.- 

βάνε: /ώραν, ;αετά φρίκης ύπό της ιστορίας [/.ν·Λαονευό;αενον. 
Κατά τ-ήν νύκτα ταύττ,ν δολοφονείται ό Αύτοκράτωρ έν τ'ρ κλίνγ, 
αυτού ύπό της ίδιας χειρός της ού πρό πολλοΰ δολοφονησάσης
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τον Βζ,ίίχν. Ή ί ί  χε·ρ α>3τ·/ι ύ^ηρξεν ή τον Βχτι,λείον τον Μχ- 
κείονο;, δττι,' ζάρχντχ Αΰτοκρκτωρ άνχγορενΟεΙ? κατχοιβκζει 
τον Φώτιον του οΐ-/.ουν.ενικον θρδνον, εξορίζει αντδν κχΐ περι
κλείει ώ? κκκονργον εΐ; τ'/ιν (Αονίιν της Σκέττ,ί καί τταντοιοτρο- 
πω ; ί ι ζ  βκρβ:έ,οων ίκετων βατανίζει αϋτον, άτοστερών αυτόν 

καΐ καΐ νΛττ,ς ·τγ,ς ^ιχ ρ.ελε'τϊ|,· καί

ό ιχ  τον Φώτιον, έο’ ώ καί γραφών ττρό; τον βχ-τίλειον πικρώ: 
κατ’ αντον ταραπονεϊται. «Ιίίον βιοναεν θανάτου ττικροτερον· 
-^χ|Λαλωτίτί/.εθα, τάντων εστερ·/;θ·Λ;αεν, άλλ’ ότι έ-ττερ'/ιθτ,ν.εν καί 
βιβλίων καινόν τούτο καί τ:αρά<ϊοξον καί νε'α καθ’ -/ιχών έτινε- 
νοκιαεν/ τι;κωρία». ’Κηλέγει ^6: «ούκ αίτουχεν θρόνους, ώ βατι- 
λεΰ, οϋ ίόςαν, ονκ εϋ·Λχερίαν, ούκ εντεάΟειαν, άλλ' εκείνα α ϊτόν- 
[Λεν, & καί βάρβαροι τοΐς ΓΪετιχίοι; παρέχειν φιλανθρω-εόονται.»

'Ο Βασίλειος όχως ον [Λο'νον τρό; τάς ^εά,σεις τον Φωτίου έκώ- 
οενεν, άλλα καί τρό; Ιτίχετρον σ·νχφωνά,σας [Λετά τ-^,-'Ρωχαίας 
έκκλκσία; συνκαλεΐ το-ικ·/ιν Σννοίον εν Κωνσταντιυονπόλει, -Λτ-.ς 
καθαιρεί, άναθε;/.ατίζει καί άφορεϊ τόν εν τη ΛΙονη της Σκεττης 
Φώτιον. Ή Σύνοδος αυτή έγένετο κατά το 81)0 Ι-ί Ί··νατίου

/ δνειίος τή άαετερα ’Κκκλησία δ\ά τά ; ττροσ?ολάς καί 
τ«ςν§ρεις, « ;  ϊν τώ  - ρ ι α ύ - α  το ί Πϋταχ,ιχω ύτ:!!7τϊ.

'Λλλ^ χα! ϊν  τώ ίϊίΐϊωτ-Λϊίω ί. Φώηος ιύϊ.Ώο'ν.ινο; ΐίΐγ.ιΤΛ ; 
ύαΛ ήτ,ς τ.%ρίτ·/,, τ/ί ήΐΛίτίρ* οΛολογίν; «ϊΐί τ ί, « ιΛ ογί* . 
’ϋκ τον βάθους του σκοτεινού αύτοϋ ^εσχωτηρίου ^/ρκψε τάς 
λα|Λ-ράς αντοδ τρός τούς ύτεερορίους συλλειτουργούς έτιστολάς, 
ιϊι’ ών τεαρεχυθει καί ^αρώτρινεν αυτούς εις τό καλόν άείτεοτε. 
Ά λλ’ άν εν τη εν Βαγ<5ατίω (ϊιαχονη αύτοϋ συνέγραψε τήν .Μυ- 
ριόβιβλον, ητις άνεβί^ασε τον Φώτιον εις όύηλοτάτην Οέσιν. ίιά  
τήν κριτικήν βαθϋνοιαν, ονγ_ ήττον καί κατά τήν τριετή έν τώ 
ό'εσ;Λωτϊ,ρίω ίιαχονήν αότοΰ συνέγραψε τά Ά [Λ φ ιλ ό χ ια , άτερ 
άριίήλως καταίεικνΰουσι τήν ττερί τό θεολογεΐν δεινότητα καί 
τήν ίιαλακτικήν αύτοϋ λ.εττο'τητα. Τά ’Λχφιλογια συνεγράφη-



σχν άνίυ ού^ίνόί βο/,θ^ν-ατος χαΐ βίβλου, καθότι, ώ ;
ττροδίττοίΛίν, άπγ,γορίΰετο αϋτώ ή των βιβλίων γ^ι^,^·.ς. ίκσι 
ταΰτα ύττέρ τ ά ; 300 άηαντν,σεις ·/) |̂ -5λλον λύσει; εί; τοσαύτκ; 
έρωτήσει; τοϋ ότιωτάτου τγ,; Κυζίκου Μγ,τροτ:ολίτου ’Λυ.φιλοχίου, 
εί; &; ό Φώτιο; άαέσω; έπροΟυαοτοΐγ.Ογ ίνχ άτ:*ντήσ·/ι έπχινών 
καί έαψυχώνων τόν ζΐλον αΰτού. :^υν-:7ταντο 5έ αΐ άττορίχι «ύ- 
ται εί; Οεολογικά ώ ; έπί το πλεΐττον ζγτ·ί[;.ατα, οιλοβοφικί, 
ιστορικά, ιατρικά κλ. άτ7ερ α-αντα έρ;ΑΥ,νεύει, άναλύει, συνδέει 
καί έττί τελου; κχταντ^ εί; συατε'ρασυ.α λογικόν και ευλτ,ττον.

Τρία [Λετά τγ,ν κάΟειρξιν «ότοϋ ετγ. Βασίλειο; ό Αΰτοκράτωρ 
αή εχων άνάγκγν πλέον τΫ ; πολιτικά.; ύποστγ,ρίςεω; τγ,; 'Ρ ώ ρ ,; 
καί αή ίίέλων νά διαιωνίσ·ρ άό\κίαν, ΐ ν  κατά τού πρώϊΐν φίλου 
αυτού Φωτίου ίιεπραξεν, ανακαλεί τόν Φώτιον έκ τ ί , ; εξορία; καί 
άνατίΟγ,σιν αΰτώ τγν τε ανατροφήν των τέκνων του, Ι^ία τού 
Λεοντο;, τού ι/.ετά ταύτα έπικλγ,Ο^/το; σοφού, κα6ώ; καί τ·/]ν ο· Î- 
'Αΐσιν καί κατάρτισιν των πολιτικών κα’ι εκκλησιαστικών νοαων.

Ί·π· οκταετίαν όλγ,ν ίιετριύεν ό ^ιαπρεπ-ά; «νγρ εν τοΐ; άνα- 
κτόροι; τά ; Μαγναύρα;. προϊόντα ίέ  τά ; πολυχοονίου άνέσεω; 
κα'ι ευτυχία; αυτού υπήρξαν τό 2ύνταγ;κα καί ό Νορ.οκάνων, άτινά 
είσι καί ρεχοι τού νύν ό Κώίγ;ξ τού κα6’ νιυ.ά; εκκλησιαστικού 
δικαίου. ’ Υλλ’ -ξ εΰτυχεστέρα στιγρτ) τ γ ;  εί; Μαγναύραν 5ια- 
ρονγ; αυτού ΟπΫ.ρξεν εκείνγ, καίΙ’ άν συνγντγ,σεν έν τ·ρ αίθούσγ 
τόν γέροντα Ιγνάτιον, πατριαρχεύοντα τότε, καί συνεφιλιωθγ 
ρετ’ αυτού. Ούτωσί ίιγγεΐτα ι έν ττ, ρετά ταύτα συ-,-κροτγΟεισγ 
οίκουρενικγ, ^υνό^ιρ τά  κατά τγ,ν συνάνττ,σιν ταύτγ.ν ό Φώτιο;· 
« ΙΙροσέπεσεν ό εΐ; πρό; τού; πόό\; τού άλλου, καί εϊ τ ι εκατέρω 
προ; τόν Ετερον ^ιτ,ράρτ'Λται τ·γ; σ·υγννώργ,; Ιτυχεν άφ’ έκατε'ρου.» 
'Ι-κτοτε οί έξο·/οι ούτοι Πατριάρχαι σ-υνεφιλιώ^τ,σαν ειλικρινώ;

ρόνον αυτών ρελτ,ρα -ην ·ξ τού εΟνου; και

Μετ’ οΰ πολ·ύ άσΟενξσα; ό Ιγνάτιο; προσεκάλεσε παρ’ εαυτώ 
τόν Φώτιον, όστι; έγγρο-κόρει, ένοσ·ξλευε καί έπαραρύΟει τ ) -  
τόν ώ ; πνευρατικον τέκνον,

Τέλο; τω  877 τού Ιγνατίου άπο^α-Λντο;, ανέρχεται καί
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x̂ Β̂ί̂  ο Φώτιος ί ΐς  τόν πχτραρχι,κόν θρήνον, «ού̂ Ι̂ θορύβουί κνχ- 
κινών, ούτε βχ-ηλικάς ένοχλών άκοά?, χα\χ τχντα;^οθιν τιεζο- 
ρενοί καί '/άλιστα ύ~6 τού Αύτοχράτοροί καταναγκαζοαενος.»

Καί τοι άττ'̂ ρεσε βεβαίως τ·ρ ’Ρώα·/) ·ή τοΰ Φωτίου β'. τ;α- 
τρ̂ αρ̂ ι̂ εία, οΰχ ·5ίττον ή άναγνώριοις αυτού ^έν έβίάίυνεν.

Γονπατικον ετί τ ί ;  εποχής έκε;ν·/·,ς κατείχε θρονον Ίωάννϊίς 
ό ογΓ̂ οος «πο τού 872 ί^ιαίεχθείς ’Α<ίριανόν τον Η', Ουτος άπει- 
λοήκενος ύπο των Σαρακηνών ·ί]ναγκάοΟ·/ι έπΙ τε'λους όπως ζητήο'Λ 
βο'Μ̂ ε'.αν παρα τού Ηατ'.λείου. Το'τε ίέ  άνττ,λλάγπταν ριεταςύ 
ίΐατριάρχου κα! Πάπα φιλικά γρά'7.υ.ατα καί ριετ’ ού πολύ οόνο- 
ίοςοίκου^λενικ’ό συγκροτείται τώ  879 , έν ·ρ παρ'ίταν 380 πατε'ρες 
ώς καί οί άντιπρότωποι τού Πάπα, Πέτρος ό Καρ<ϊινάλιος, Παύλος 
καί Κύγε'νιος.

'Π σύνοδος αΰττ, υπήρξε 0ρία|7.βος ί ιά  τόν Φώτιον, τά  ίέ  ποα- 
κτικά αυτ/ς εττιν ά επίσορ.ος καΟιέριοοις καί άνα^νώοιοις τών 
ίογ'/άτων καί προνοικίων της ανατολικής εκκλησίας, ύπέρ ών ό 
άοί>̂ ·.ρ.ος Πατριάρχης τοοούτον καί ήγωνίοΟη καί επαΟεν.

’ νλύ.’ ή ρων.άνα εκκλησία έπιίείςασα προς στιγ;Αήν |Αετριοφρο- 
σύνην καί ειλικρίνειαν επί Ίωάννου τού όγΐ’̂ όου, επανέρχεται καί 
αυ^ις εις τάς «ΰτάς άζιώσεις επί Μαρτίνου τού Β'. τού κατά τό 
882 καΟαιρέσαντος, άφορίσαντος καί άναθευ.ατίσαντος τόν Φώ
τιον, καΘώς καΐ επί τών ^ιαίο’χων αυτού ’Λ-^ριανού τού Γ’. καί 
Στεφάνου τού Ιϊ’. Ίϊκτοτε τά πράγαατα συγχισΟέντα ε;χει· 
ναν τεταραγρ-ένα ;Αε’χρι τού νυν.

Ί'όν Βασίλειον άποΟανόντα ίια<^έχεται τώ  88ϋ ό τού Φωτίου 
ά-,Λ/ώιαων ρ.αΟητής Λε'ων ό σοφός, όστις άυ.έσως ί ιά  ίιατάγ|Αα- 
τος έςορί^ει τον Φώτιον εΐς τήν .Μονήν τών ’Λοαενιανών τήν έπι- 
λεγομε'νην τού Βο'ρ<5ου. \υτη ήτο ή τελευταία τού άοιυ.νήστου 
άνόρος ύπερορία καΐ το τελευταίον τών αγώνων αυτού στά<̂ ιον, 
καθότι καταβληθείς ύπο τού γήρατος καί τών πα()η;Αάτων απο
θνήσκει κατά τό 891 |α. X. έν τώ  τοπω τής έςορίας αυτού, 
παιίευθείς καί παιιίεύσας καί ποοστεθείς 
τοίς υπέρ τής άληΟείας άγωνισααένοις.

Ό Φώτιος έτελεύτησεν, άλλά τό όνο|ν̂ ', αυτού έπιζή καί έπι

ιτρασιν
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ζψ,ιϊεται είιιέτι Ιιρ’ ό'Τον ΰε:άρχ“  γλώσσα, ιριλολσγια, Θεο
λόγια, ί ί ’ όσσν ύαώρ/.ιι τέλος άνεξίρτιιτος ανατολικά έκκλα,σία, 
άτις ύαάοξεν, ύαάρ’/ει καί θέλει όαάρξει τό σύρεβολον τ ι ς  άαετέ- 
ρας έκκλτ,σιαστικής καί έβνικίς ένοτατος. Και ά (εέν έκκλκσία 
ά-οί·:4ει αύτω τιρ.ας θεοφθροο καί ·Ορ.ολογ·Λτοϋ, καείς ίέ ,  φίλοι, 
οί τον αθανάτου τούτου άνίρός ά-ογονοι και θαυρ.ασται, οφει- 
λοριεν όπως |Λΐ;ακθώ!»εν τόν Φώτιον, όστις 4 ίν κατεϊέχβκ νά 
έ[αφανισθγ εις τάν κοινωνίαν παρουσιάζων ώς συστατάριον τάν 
εΰγενά αυτού κατα'.'ωγκν, (.ώς οί γαααίζτιλον εγον.ες γαρακ.ΰι 
ρα,') άλλα καθώς καί έκείνος κατέστη άξιος δ-ως παρουσιασγ 
ϊί ια  γνωρίσρ,ατα, ούτω καί ·ί|Λεϊς οϊ Έλληνες ίφείλθ(ΐεν όπως ,αο 
πεοιοοιζύαεθα ρ.όνον εις τό νά έπισείωα.εν πρό των όφθαλρ-ων των 
ξένων τ ίν  εύγενή άριών καταγωγήν, άλλα νά άποίείςωρ.εν οτι 
οί Έλληνες καί ό έλληνισ,αός άείποτε ύπϊρξαν ίστία ζωοπαρο'/ου 
φωτός καί πολιτισαοϋ, ότι πράγ;Λατι Ε/,ορ.εν ρ,εγίστην άποστο- 
λήν έν τώ  άνατολικώ κοσαω, έκπολιτισρ,οΰ καί ήβικί,ς ,αορϋώσεως 
καί ότι έσρ.έν πρόγωρ,α κατά τού ραρβαρισίΛΟϋ, τής άγριότητος 
καί τής άρ.αθείας. ’ Ούτω ίε  πράττοντες καί τούς οπαίους της 
ουντροφίας φαλαεράγιιρ Οελοαεν καταίικάσει εις καταναγκα- 
στικνε'σι·'ήν, καί εις τόν πεπολιτισαένον κοσρ.ον θέλο;κεν άποίει- 
ξιι ότι οί Έλληνες ίέν  περιορίξονται ικονον εις τό νά καυχώνται 

-εετραγαβήαασιν, άλλά καί έπί άνίραγαθήαασιν.
Τή 19'ρίΙαρτΙου 1878.

Σ.  ΚΑΡΑΓΙΑΝΜ4ΗΣ·

Σ Υ Γ Κ ΙΝ Η Τ ΙΚ Ο Ν  Ε Π Ε 1 1 0 Μ 0 Ν

ΚΠΙΑΡΟΜΗΣ ΛΥΚϋΝ.

’ \ντΐ ΤΓχντός Τϊροοιαίου τόν λογον τώ %ωϊ τ ί ;  ττδρι-
ίτε(χ ;, όττι? ολίγον ελί-.ψε νκ γίνγ θΰαα αυτών.

εΐ/.ο;̂ -εν ^^^^θει τό του χρόνου, τόν ότ^Ιον οί γο- 
εις ήαών αάς'είχον παραχωρήσει ί ιά  [ΐίαν έπίσκεψιν εις τήν επαυ-
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λιν τ 7 ,ς  15. . . .  , ζτ ί ελάβοιΛίν τ·/!ν λυτττ,ϊάν εϊ^γισιν δτι
ό τ:χτ·\ο {Αου ϊΐσΟξντ;σεν α!ίρνη·̂ ίω? καί κιν^υνωίώ;.

Διά του ταζειίίου τουτου ποοΰτιθε^αίθχ ζ ρ ο ζ  τούτοι; νά εί:*- 
νκφε'ρω;Αεν ει; την κυρίαν Β. . . , τον ριονογενη υίον τη; Λέοντα, 

ανατραιρη'Αετα τού αόελ^οΰ ριου και έρεού.
II λύτ;η τη ; .κυρία; ταύτη ; ίϊιοτι ρεά; εττερείτο τοσοΰτον τα- 

χε'ω; και χυριω; ή τη ; χ^ύ.γΤις ρ.ου Άνινία;, ην έθεώοει η^η 
ώ ; νήαοην αΰτη;, ^έν ηιίυνηίίηταν νά ρ.ζ; έι/.τοιίίοωτιν. Άπε- 
9 ασίϊαρ.εν ν’ άναχωρήσω-αεν άνευ αναβολή; καΐ νά έξακολουΟ'ή- 
σωρΑεν ρεάλιστα το ταςειίιον ήυ,ών καί την νύκτα, τοσούτω ρικλ- 
λον, δσω ή χιών είχε ιταύτει νά τίτττ·/), ή «λ·ηνη ελα,ατεν, εν ίέ  
τω τροσώπω τού γηραιού κυνηγού τού ττατρο; ΐΑου εϊχοραεν οδη
γόν ασφαλή.

ΠεριτετυλιγίΑενοι αττο (Αυλωτα;, εοο̂ ιίιχσ̂ Αώ/οι ^ιά (ζωοτροφιών, 
εττεβηαεν τού ελκήθρου ήαών, έν τω όττοίω ό Λε'ων Οά ελάυ.- 
βανε προθύ̂ αω; την θεσιν του, εάν 5έν έκρατεϊτο υτό τή; μητρι
κή; στοργής.

’Κφθάσαμεν προ τής νυκτο; εις τδ με’γα ^άσος, δπερ μα ; (ϊιε- 
χώρι,εν άπό τή ; πατρική; οικία; καί το όποιον εκτείνεται εις 
με’γα διάστημα πρό; την Λιθ&υανίαν, ένούμενον μετά τών έκ- 
τεταμμε’νων ίασών τή ; χώρα; ταύτης.

Ή ό^ό;, ήν ήκολουθοΟμεν ήτο αρκετά πλατεία, ώστε τά  ίε'ν- 
<̂ρα 5εν εκώλυον τά ; ακτίνα; τή ; πανσέληνου νά μά ; φωτίζωσιν 
αλλά το πλήθος τών έκ )̂ ιο'νο; καί πάγου υψωμάτων καΟίστων 
τήν όίόν ταύτην κακιστην, ώστε ίε ν  ή^υνάμεΟα νά προχωρώ- 
μεν τοσούτον ταχέως, όσον έπεθυμούμεν, οί ίέ  ίπποι ήαών υ.ε- 
γάλως έκοπίαζον.

Μεταξύ ημών έβασίλευε βαθεϊα σιγή, ητις ^ένίιεκόπτετο εΐαή 
ύπο τού καλπάσματο; τών ίππων, καί τού ρογχαλισμού τή ; κοι- 
μωμένη; θαλαμηπόλου ημών. Τό πνεύμα μου ίπτατο πρό; τον 
ασθενή πατέρα μου· (ϊέν-ήίυνάμην νά άποκρύψω οτι εί; τήν -ηλι
κίαν αυτού ήιϊύνατο νά ύπάρξ·ρ κίνίυνό; τ ι ;  καί ότι ό κίνδυνο; 
ούτος βεβαίως Οά ύπήρχεν ήιϊη, ίιό τ ι άλλως ίέ ν  ήθελε μ.ά; προσ-
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Άνινίαν, ί^Ιτη 5ίν ίτο  ίιατεθίω.ί'ν'Λ ν4 ί ι » -  
ϋ ίψ ·(1 τήν «ιωιιήν. ΊΙ ψυχή τ ί ;  ψτο *ι·ί=γι»,ίν·ο ;Λετιξύ ίνο £Λ;,- 
υ,άτων. ί=ν«ιάζο;υ.ίν ι ίν τ ο τ . ,  ήλίγον χ»·;· ύ ΐίγο ϊ, -ρ ίς τό άντι- 
χείρ-ενυν τής υίεχ'ής κΰτής ττοργ'ής, ένω ά7εειχχ·/.ρυνεί|Λε0α έτι 
(Λχλλον Χ7.ί υ-ίλλυν έχεένευ, πρές ον είχεν άωερώτει Οερν.οτερον

’Ιέχλ-Λτίνψεν ·ή̂ ·/ι τό ρεετονν/.τεον, ού^έν έκτακτον είχεν ετε 
«ιακοψ-5 τή τα-εέίιον ·ή|ε.ών, ότε α’ ίνν,ς οέ έχχοε ·ίαών είειξαν 
άτννήΟι άν-ίτνχίαν άνίχνεον ιν.ετά ίντκολίας καί ίρχιταν νά χρο- 
χωρώτ', ταχντερον, ένω ονίέ ό λογος, ονίέ ·ή |νάττ'.ς τούς χαρε- 
κίνει. Ίΐ-ταν' ζώα, ά τ ιν ι εέ/ον,εν άχό χολλών έτών καί τα  ύχοΐα 
ίέ ν  άίόναντο νά εξέλβιοοι τοό τονήθοος βαίίον,ατος αύτών άνε.ν 
έκτακτον αιτίας· έφαίνοντο χετο«εο|κένοι, εττρείον χολλάκ.ς τήν 
κεεραλ'ήν καί ώρ.οίαζον ώς ώΟενορ.ενοε όχύ άγνώττου ήυνκρ.εως ίνα 
'ίιπλα'ϊΐκ'άω'τι τγ,ν τα/ΰτητα αύτών.

Μίτ’ άλΐγον τά  άλαχτα αύτών εγειναν Ίτχυροτίία, ό ί ΐ  'Ροτ-
χ.0ί ,  ό ό^/ιγο; ;νΐ·5·-ί, γναγχάτ^γ, νά τοΐς εττιβχλλ·  ̂ ύιορΟωσίΐ; τ ι- 
νας, εί,'ά ; ύπεχ.υψαν αέν, αλλά αετ’ άαατανοήτου άντιττάβεω;.

■Π·.\νννία κχτεχοαέντ. ίτ:6 βαθεων τυλλογισ-Αών 'ϊέν γ,ίύνατο 
νά 5ώτ·/ι ούί ί̂ τά,ν έλχ/ίζίτγ,ν ττροτο/γ/ιν εις τού; Εττ-ου;· αλλ 
ένώ, γνωρίζων τά ; -7’̂ ν7,')είx; αύτών, τταραίο'ω; ί :ω ; έταράχθην 
/.αΐ ττρογτΟάνΟγν τροττον τινά ότι εατακτόν τ ι σ

«.ουθ-ζιαωτι

άλλετταλλ'όλω; ττε-
ριξ α'ίτοο· Ετεινε τύ οός αετά [εεγάλν,ς χρο=οχ·ής· άιρ’ϊκεν αίφντ.ς 
έλενύέρους τούς ϊχχο

·1!καθ·ή;κ-ίν εις τά  έ|αχ?ός τού έάκά,ίρον, ντρέτων * ’ ολίγον εΐ- 
χ ,ν τύ στορ,α ν,ον χλ-Λοίον τον ιύτός τον άααξαλάτον -ήαών. ιιΤ ί 
Εχεις 'Ροοκο;» τώ  είχον ϊιά  χαννίλ-ής φωνής ίνα |κ·ή μ  άκούχρ 

καί νοαίζω ότι



Γπ-ων, άϊτ,συχία», ·ίτ,ς ίϊ»*, άι-Λτα-

ΕνΛΗΜΚΟί ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ό γ,'ρω, ί^ί |Λί*ν « ι γ ϊ * , ,  ,Λοί χ - ,ψ Ο τ  ίέ  τ ο π  ίτ:ί-
<7·«; χ,»,·Λοφώνως· ,γ α ΐο γ .χ ι  5τι οί λΟι·Λΐ ιίν« έϊΙ τά 'ίχνί ρ.α;· 
τ4 ψΟχο; τού; ·Λ,ί.γί.,„ νΛ ίζ έ ΐί^ α ν  ί ά  των ό;ίων· 'ί  4 ίν ι 
(Λίς τον: ?ί?« «*· ίσ,ωίν άϊωλιτιν.ίνο'., ίάν 'ό τϊχΟτι,- των ϊττων 
μ ις ί ί ϊ  ;λ5 : οώον,».

Ινι̂Λαι ές έν.£ΐνων Ο'.τινε; εί̂ ον τόν θάνατον ντο ιϊιαεροοον: 'νορ- 
ιράϊ- κλλ' οντε ά βοή τά: ν.άχτ,:, οντε αί Οανατηοο’ροϊ κανονο- 
οτοιχίαι ίίν μ· Εν,αωον νά ώ)ο»άοω τοοον, όοον οί λιίγοι οίτοι, 
■II τρώτν. οκεψ.: |Λον ντί,ρ'ε ιίεά τήν' λνινίαν. Τίλετον ίίν, τό 

ί λεττόν -ροοωτον τν; ν.αταξεοχιζιΐν.ενον ύτό των λνο- 
οϋτων τεράτων. ΜοΙ ών.Ο,ν,οε τοίλάκι; τερί τ·?: έτι- 

ρ,ονί: καί ά-'ριοτν,το,-, ν,εβ' ί; οί λάκοι ταρακολονβονοι τήν Λείαν 
των. Έάν οί ίττοι ίαών ίέν κατεδάλλοντο, ίοω'&',ν.εθα, άΛΛ’ ίν- 
ίοωνχω: ίν,ν,ν ρ,άΛΛον τετειον.ένο; δτι αί .ϊννάν,ε..; αδτώ. ήΟε- 
Λον καταβλ-οίί Οτό τί; έτερονί; των λίκων, καί ότι ί9:λο;Λεν

Εχον ρίαν ανννγετικίν ,ν.άχαιραν, ϊν τνοίκιον καί ίόο τ ι-  
οτόλια, VI τοοότν: τ ί :  τνρ ίτ ιίο ; καί των οί.αωών ητο ρι- 
κ,εά, ίτοαενω; ικόλι: ίςίρκει ίνα ρονενοω τ ι,ά ; των καταίιω- 
κτών ν,ν,ών. οίτινες οννν.Οίϊονοι νά ίτιχειρώοι καθ' ίκατοντά ία ; 
τχ ς  ν'Μτΐρινχ; το;ν έτ:ί()έσΐΐς.

Ίίν τοντο.;, ί  γέρων 'Ρόοκο; Κίαζε τοό; ίττον ; άνεν ίιακο- 
τ ί : ,  άλλα ίέ ν  είγεν άνά','κν,ν νά τον: βιάο-ρ, ίεοτι τό ρυοικόν

ταρ'

Ά ίια κό -ω : έ'ν,κολονθονν νά ταρατκρώ ν.ακράν τερις ίρών, 
νά άκο'νω έν τ·ρ οιγ·ρ τ 'ϊ :  ννκτό,- τόν έλάχιοτον ήχον, όοτι: ή ίύ- 
νατο νά;κά : βείαιώογ τερί τ ί :  ρ>ο6ερα: τ νχ ν ; ή,ν.όν, Ό ·Ρο'οκο: 
εΐχε τ ίν  όραοιν καί τήν άκοίν ό'ντερα: ί  έγώ· αϊρνν; |χοί λέγει-
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[Λείον, δπερ προ̂ ^ωρεϊ εκεί κάτω, είναι |̂ .ί« άγέλγι ύΐϊερ τους εκα
τόν { »

Κατά την στιγίλην ταύτην άνεννώρισα δ,τι ή οζεία δρατις τοΰ 
'Ροσκου εί^ε πρώτη άνακαλίψει. Μεγάλη και σκοτεινή [^κζ* 
έκινείτο ί ι ’ άλλοκδτου τρδπου καΐ έπλησίαζεν ολίγον κατ’ ολίγον 
έφαίνετο πετώσα ύπεράνω τής χιδνος· ί ΐ ν  ήόύνατδ τις νά εννοή- 
ση την πορείαν της, καί έν τοότοις προύχώρει τοιουτοτρόπως, 
ώστε ήπείλει νά φθάσ·  ̂καί νά ύπερβγ εντός ολίγου τούς ίππους 
ήαών, ών αΐ ίυνή^-εις-ήρχισαν νά έκλείπωσιν.

•Αγριοι καΐ φοβεροί ήχοι ίιεσχισαν την νύκτα· εξερχόιαενοι 
άπό του βάθους τοϋ στήθους, ώριοίαζον άλλοτε πρός γρυλλισρ.ούς, 
άλλοτε πρός ύποκώφους καί βιαίας οΐριωγάς κινίυνευοντος άν- 
θοώπου, ούτινος ζητοΰσι νά εαπο^ίσωσι τας φωνάς 5ια τής β'.ας.

'ΙΓΑνινία 5έν ήνόειοΰ^ε'ν παν δ,τι συνέβη 5έν 'ή^όνατο νά 
τήν άποσπάσγ των όνειροπολη;Λάτων, άτινα εσχε^ίαζε περί τών 
έν τή  πατρικ·?ί οΙκίγ ιαελλόντων γενε'σθαι προσεχώς καί περί τών 
ριάλλον ιαειαακρισίΑένων, εις τά όποια ή ΐΛορφή τού προσφιλούς 
αΰτγ Λέοντος έφαίνετο πρωτίστως. Άργότερον (αοΙ (ϊιηγηθη παν 
δ,τι συνέβαινεν έν τή χαρίίίγ αΰτ·ής. Δέν ή5υνάρ.ην νά τήν άφήσω 
έν τή  ευτυχεί ταύττ, άγνοια τοϋ κινδύνου, δστις ριάς έπηπειλει. 
Ί ίδη διέκρινον τάς κεχωρισρ-ένας όρ.χδας τών άγριων τούτων 
τεράτων ήδη πολλοί ές αυτών προηγούντο τής μεγάλης άγέλης 
καί έπλησίαζον είς άπόστασιν βολής τυφεκίου. Ήγειρα το δπλον 
μου, έσκοπευσα τό πρώτον τών τεράτων τούτων, «Κύψον», 
άνέκραζα, καί ή ’Λνινία συνήλΟεν ώς άπό βαθέως ύπνου.

Μέ παρετήρει ίνα με έρωτήσει, αλλ’ ήδυνηθη να αναγνωσγ εν 
τώ  προσώπω μου δτι δέν ήτο καιρός εξηγήσεων κατεβίβασε 
μηχανικώς τήν κεφαλήν αυτ·ής επι τοΰ στήθους, ή βολή εκτυ* 
πησε τόν μεγαλ'ήτερον καί τον έν τή  κεφαλ·ή τών λύκων εύρι- 
σκο'μενον έπεσεν. Ό πυροβολισμός ε^ύπνησε την θαλαμΛ'ίτο'λον 
μας, ήτις έξε'βαλεν οξείας φωνάς, νομίζουσα δτι προσεβλήθημεν 
υπό ληστών «Είναι μονον λύκοι» είπεν ο γέρων 'Ρόσκος μετά φο
βέρας άπαθείας, «τρώγουν εκείνον, δστις έφονεύθη. ’ΐδού ήμείς 
άπηλλαγμένοι ενός εχθρού, άλλα έκατοντάς ετέρων θέλει μάς



338 ΕΛΛΗΝίΚΟΣ ΣΓΛΛΟΓΟΣ

παρακολουθνισδΐ μέχριςου . . . .  « , ίξηκολούΟητί, μή θΑων 
νά φανιρώστ) το φοβίρον τΤις θέσεω; ήμών.

Οί ίπποι, εοίθισδεντεί εκ τού πυροβολισμού, ώρμτ,ταν μετά 
νέων προσπαθειών, ένψ οί λύκοι εστνισαν περί τό πτώμα· «Τού
το ίέν  θά τού; εμποίίσ^ επί πολύ, ύπετονθύρισεν ό'Ροσκο;· 
του; γνωρίζω, μετ’ ολίγον εσονται πάλιν πέριξ ·;·μών, οί ίέ  ίπποι 
θά κατεβλτιθώσιν».

Τότε - ί̂υν-,^θτν νά θαυμάσω την γενναιοψυχίαν τ·ί; Άνινία;- 
αφιερώθγι ε ΐ; την θαλαμηπόλον, την παρηγόρησε, την συνεβού- 
λευσε να ι γ γ  θάρρο; και κυρίω;νά ϊγ γ  πεποίθησιν εΐ; εκείνον, ου- 
τινο; μονή η θελησι; «ίύναται νά καταπραύνρ τά  άγρια θηρία 
Έρρίφθη εΐ; τά  γόνατα ^  τφ  βάθει τού ελκ·^θρου, τό αυτό 
επραςε καί ιή θαλαμηπόλο;· «λλ ’ αυτή ίέν  -ήίυν^θη νά συναθροί- 
σ·ρ τά ; ί^έα;^ τη ; ίνα 5εηθγ· καί ·ή ίυστυχ·ή; έπ α ν^ ισ ε  
τα ; φωνχ;, του; λυγμού; άνευ ίιακοπή;, καταρωμε'νη τό δύστυ
χε; ταξείίιον. 'ΙΙ ωραία μορφ-ή τ·η ;’Λν.νία;, έστραμμενη πρό; 
τόν ουρανόν, εφωτίζετο ύπό τών ακτινών τ'η; σελ'ηνη;· εΐγε τά ; 
χειρα; συμπεπλεγμε'να; καί προσηύχετο ίιά  ταπεινή; φωνή; μετά 
α^α;-ησυχία; καί άνευ οΰίεμιά; ταραχ·η; πνευματο;. Ί1 θεα 
αύτη μέ ένεθάρρυνε καί μοί εό'ωκεν ελπίδα τινα. Έπλ·η;ωσα· εκ 
νέου το οπλον μ.ου καί τό έκρκτουν ε'τοιυ.ον οί ίπποι εκαμον παν 
τό ίυνατόν δπω; ίιαφύγωσι τού; αίμοβόρου; ίιώ κτα ;'α ύτώ ν. 
Ταύτοχρονω; -ήκούσαμεν έκ νέου τ-ήν ταραχ-ην τ-ή; έλεύσεώ; τω ν  
παρετηρησα μετ’ ολίγον τινά τών τεράτων τούτων, άτινα προη
γούντο τή ; άγέλη; καί ίιηύθυνον καθ’ ημών τά  αιμοσταγή στο'. 
ματά των.

Α ,υτ ίρ  βολή ,-,ριψ. « ί™  τό. τολ,ίΛΤ,ρότίίίον, ·»-ιζον .4  >ι,=- 
κ».ρ„·,· ήΧτιζο, ί τ . ,  0!το,ί,λοό<,.ινο. τή ; όπα- 

τ τ ί,ο ο ,; τώ , ζώω, τοότω ,.ο ί„ξ τ ώ , , τ ^ ^ τ ο , , ,  
Οχ - ίίο ν ίίϋβ ϊ .4  φβίσωίΛϊν ι !ς  τ4  όριτ το5 ίάτοο ; ή ί ϊ ;  τ ιν ι χχ- 
τοικίαν.

 ̂Άλλ' οϊ,ο,οι ! ίτόσο. ο1 όχολογιταοί ;«ο  ήταν οαβροί! ϊαότ·/,, 
τή . φορ4. μόλ,ι όλίγχι ττ.-,-ιιι! ήρχ,οχ. τ4  τ ίρ χ τ χ  τχΟτχ ό-
.Ϊο..->'.χτα5ροχ9ίτ<.τ. τό , τό,τρο^ό, τω.· «ο'λι; ίόχο. τό, χτιοό.



ΐν* πλ·/;ίώ(ϊω τό οττλίν |Λου, καί ίσαν ίί·/ι 7τ$ριξ ήικών. «Κίί οΰ- 
ίέν  χρτισΐ[Λεΰου'ϊΐν άπαντα ταυτα·» [λοΙ ε?πεν ό Ροίταος, «^.ετ* ο
λίγον οί ίπποι 9χ χατα^ηθώσιν ϊίαεΐί 6’ άπολειι9ώ|ΑενΛ.

(“Έπεται τδ τελο;.)

Την αυγή (αϊ τη δροβοίϋλα ίξε^ύτρωϊ’ ί'ν» ρδδο, 
την αυγή ριί τή δρο<ιοΰλ* έιχαράΟηκε τδ ρόδο.

(Βαλαωρ.)

Τό εαο έςε'πνεε καί ή τελευτή του ε^ιίε νόαν ζωήν εΐ; τήν 
<ρόσιν. ’Κθαλλον τά  πει^ία, οί λόφοι, τά  >ίενιϊρα χαΐ τά  ί^ενίρύλ- 
λια. ΊΙ γλόη είτέτι προς τό πεΐσριχ του φλογερού ήλίου εκάλυπτε 
τήν γήν καί παρείχε βεαριχ τερπνόν κχί εύάρευτον. Δέν είχε 
παυσει τό πτηνόν νχ κελχιίή κχΐ ό ψάλτης τοΰ ίρυριοΰ εαελπε 
τό ριελαγχολικόν του άσριχ ί ιά  τον άπιρχό|χενον Λίχιον. Ή αυρχ, 
υ.υροβο·λος κχί θωπευτική ίιήρχετο διά τών πυκνών κλάδων ψι- 
Ουρίζουσχ τήν ριυστηριώίη γλώσσαν του έρωτος. Ί ί δρόσος, κρυ
σταλλώδης, έπεκάθητο κατά πάσαν πρωίαν εις τά φύλλα κχ'̂  
έπεδείκνυεν εις τόν ^Αχτχιον θνητόν τήν άληΟή καί φυσικήν άςίχν 
τοΰ άδχριαντος. ΊΙ αυγή δέν άπε'κχαεν άνχδίδουσχ άνθη ποικι- 
λόχροα, λχικπρά καί ευώδη.

Ό ήλιος μεγαλοπρεπής χνήρχετο όπισθεν τοΰ όρους κχί ερρι- 
πτεν εις τήν κοιλάδα τάς πρώτας αΰτοΰ νωχελεΐς καί χρυσιοΰ- 
σας ακτίνας. Τά φυτά ήσθάνθησαν τήν ζωογόνον του χάριν, ή- 
γε'ρθησχν καί ηΰγχρίστησαν τόν ευεργέτην αυτών Φοίβον. Τήν 
στιγμήν εκείνην πολλά άνθη έγεννήθησαν όιά νά θαυμάσωσι τήν 
άπέρχντον έκτασιν τοΰ οΰρανοΰ. Καί είς ήνοίγετο κάλυς καί έν 
προέκυπτε ρόδαν περικαλλές. Αλλά δέν εΰρέθη έν μέσω τής έπι- 
τετηδευμένης καλλονής βασιλικού κήπου, άλλ’ είδε τό γλυκύ 
τοΰ ορίζοντας χρώμα έν μέσω άνθέων εξοχικών καί άγριας φΰσεως.

^Ιΐτο ώρχίον τό γαλακτώδες χύτου χρώμα άνταπεκρίνετο πρός
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τό ονο̂ Λ* καί την άΟωοττ,τα αύτο^. Έατρίψί |α£τά: ταρ ινχ^ ίίας  
κα; “ ί^κίΐργάτθη τόν ττί3ΐς δ̂ Λίλον των τυντραφων του. Φαίνετα 
δτι ελυτήήη· εκλινε (αετά άλγουί προ; τδ ατήδος τήν κεφαλήν 
Δ(ατ!,; ΟϋίεΙ; γνωρίζει. .Λεγεται δτι ή θεετι; του προύζε'νηοεν εί  ̂
αυτό ανίαν (Αεγάλην. Έχεθήυει συναναστροφήν ρ,αλλον έ'ευγενι. 
σ ι̂ενην. Διά τούτο άφήκε τόν τηκρόν εκείνον άνεστεναγριόν που 
εΙίΑαι; , . . Τότε τήν γεννησίν του τά  περί αυτό «νΟη ήνόησαν 
Γλυκεία καί [κανευτική εύωίία ^ιεγύθη καί άνή“/γειλε τήν έριφά.
νισιν αυτοΰ.

ΊΙπόρησαν, άλλ’ ητο πρόσκαιρο; ή άνησυγία αυτών. Άνεζήτη. 
οαν καί είι^ον τό ρόίον τό λευκόν. Τό νεκράνθεριον πρώτον έχχι- 
ρέτισεν αυτό. Προσήλθε τό άνιθον, ό θύ;κο;, ή άνθερ.ή, ό λήχην 
το περιεκύκλωσαν. Έθα'ύρ.ασαν τήν σπανίαν τύγην του καί ηϋγή. 
θησαν αυτό τά  βέλτιστα. Α λλά τοΰτο έσίγα. Ήρώτησαν περί 
τού πάθου; του, τό παρηγόρησαν. ’̂ Ηλθεν ή άη^ών καί εψαλε 
τήν έζαισίαν αύτοϋ καλλονήν. Περί αΰτοϋ τά πάντα ώριίλουν. ΊΙ 
ποιριενί; ή πάσχουσα <ϊιά τό όόίον έστέναζε καί ρ.ελαγγολικωτά- 
του; έξέπεμπε στόνου;.

Τοΰ Μάϊ τό ρο'ίο σά θάλλει,
Καί χύνει παντού εΰωίιά,
Ποιά ώρα καλλίτερη άλλη,
Σάν αΰτήνα γεαάτη καρδιά.

Ποιό χρώμα μ’ αυτό Οά συγκρίνρ;. 
Που είναι σάν τό χιόνι λευκό,
Σάν τό γάλα εκείνο ποΰ πίνει;, 
Καί σά γελοίο παρθένου γλυκό.

Ά χ Ι ρόίο μου, πρώτο λουλοϋίι, 
Μέ τόν έρωτα ήλθε; μαζύ 
Σε φορεΐ έ ίώ  κοπελοΰίι,
Κι' ενα; νειό; τό κυττάζει καί ζεΐ.



Τά χϊίΐρυρ.ΐΛίν* κχΐ χ'̂ |ΛΧ5ν(̂ |Ζίν« τοϋ ρο^ου πάδνι ίςηγίρθτ,σχν. 
Ή άλαζονίί* κχΐ ή ύιτίρνιοκνίΐχ (λίχν [Ααν·/)ν άνέρνον άρορρ-νιν ο- 
πω ; εκ^·/;λωθώτι, κχΐ αύττ] έ^οθνι. Έκολχκεύθ·/ι έκ των λόγων 
τούτων τό όοδον. Ένο|Λΐοεν ότι δικαιούται, ώ ; ώραίον, να περι- 
φρον/,σ-ρ τά  πάντα. ’Εθεώρει εαυτό ε'ύγενέττερον όλων των άλ
λων, ώς νά ρ.·/ι έγεννΐθη εις τόν αυτόν άγοόν καΐ νά αη άνεττνευ-ιε 
τ·/5ν αυτήν μετά τούτων αύραν. Λεν έγνώριζεν ότι το κάλλος πα
ρέρχεται καΐ διά μίαν μόντ,ν στιγμήν άκμχζει. Επειδή τό εξυ- 
μντ,σαν, ήθέλτ,σε νά γείνρ βασιλεύς.

Άνήγειρε τήν κεφαλήν του ύπερόπτως και ερριψεν εν βλέμμα 
μεστόν ' ειρωνείας καί σαρκασμού πρός τόν πέριξ αυτού κόσμον. 
Ώμίλησε πρός αυτόν άγερώχως. Ήννόει 0τι τό τοιουτον καλείται 
μικροπρέπεια. Περιεφρόντ,σε τό δμοιο'ν του. Έζήτησε να ζήσγ μο- 
νον'κάι τά  άλλα άνθ·« τό έγκατέλιπον. 'Ερ·Λ,μον αατετήκετο ύπό 
τού δρυμέως πένθους. 'Π μονα'ία συνετέλει εις τήν ύπεοαύξτ,σιν 
τή , μανίας του. 'Π φθίσις κατέτρωγεν αύτό καΐ ήδτ, μίαν πρωίαν 
ζήσαν, τήν αυτήν προιίαν άπέθνϊΐσκεν. Έύκάμφθ-η, ωχρίασε, εμα- 
ράνθ'ίΐ, άπέθανε καί έψαλε τήν ν ε κ ρ ικ ή ν  ω δ ή ν  ώς κύκνος δια-

βάτης. , ^
Τήν αυγή τή όροσοΰλα έξε»υτρωβ ένα ρόδο 
τήν αυγή 5<.έ τή Βροβουλ* ειχαραβηκε τό ρέοο.

(Βαλβωρ.)
Α β.  η .  10 ΪΤ Α ΚΗ 2.
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■1·;. γ ρ ά μ ι ί ί ί τ α  τ ο ύ  ά λ , ί δ ί τ ο υ  «ίν
ήσαν κατ’ άρχάς εΐκοσιτέσσαρα άλλ’ εκκαίδεκα, τά  έξής' .4- Β 
Γ Λ Ε 1 Κ Λ Μ > Ο Π Ρ Σ Τ V, άτινα κατά τό 13-44 π. X. 
ό Κάδμος έλθών έκ Φοινίκτ,; εΐσήγαγεν έν Έλλάδι. ’ .Λλλ’ ώς όντα 
διά τήν έλλ-ςνικήν γλώσσαν ανεπαρκή ·Λ0ξήθησαν ακολούθως υπο 
τού ΙΙαλαμίδου καί Σιμωνίδου, Καί ό μέν ΙΙαλαμίδης εφεύρε 
τά έζήςτέσσαρα· Ξ θ  Φ X, ο δέ Σιμοινίδης ύστερον προσίθ·Λ- 
κε τά· Π ϋ  / Ί' ούτως άπτ,ρτίσθτ,σαν τά  24 γράμματα της 
ελληνικής γλώσσχς.
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ΛίΕϋϊ*ΟΛ.ΟΓΙΑ.

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Η Σ  Β Α Α Α Π Ρ ΙΤ Η Σ .

Πάλιν ίάκρυ* χαΐ (ττονχχοΐ ν,χούσ^τιτχν χαΐ ητο ·ή τά· 
λχινχ Ελλχί ή “ ϊνθοδσχ. Πάλιν ίθρήνει ή (-(.ήτηρ τό άπο- 
λεσθέν τεκνον τνι;.”£πεσε πριν [χαρχνθ  ̂τό εύώ ίε; του άγροΰ 
κρίνον, άκίΛάζον ετι τήν φωνήν ά:τεκοι;χή9η τό γλυκύφΟογ- 
γον ττττινόν. Έσίγτ,τε τήν βχρειχν των τάφων σιγήν μίχ 
εΟγενήί ψυχή τή ; ίτχτρίί^ο,', ένεχρώθη υ̂.ίχ μεγάλη κχρίίχ, 
ή τ ΐί εμτιεριε'κλειε τό Ιερόν χίμα των κ λ ε φ τ ώ ν  χχΐ τι 
άμετρε; χ’ίσΘημχ τού άγώνο;, τ έ θ ν χ κ ε  κ α λ ό ;  μέλι·
κ τ ά ; ,  ό ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΒΛΛΑΩΡΙΤΙΙΣ υπάρχει.

Άρχετε Σικελικχί τφ  πενθεσι άρχετε Μοί3σχι,

Τήν πρωΙχν τή ; 24 Ιουλίου εξέπνευσεν ό τρισποδητο; 
«νήρ, πρίν ιίϊ]  τό ονειρον χύτου έκπληρούμενον, τ ά ; ελ- 
π ι ία ; του ττραγμχ-οποιουμενχ;. ’Ανέρ.ενε, λε’γουσι, τήν μο'ρ- 
σιμον τού θανάτου του στιγμήν προσεγγίζουσαν ήσυχο; 
κχί μόνον ει; πόθο; ίιήγειρεν έν αύτώ τήν ταραχήν, ήθελε 
νά ψάλνι τό τελευτχϊον |σμά του . , . Ά λλ’ εΐ; μάτην σιω
πηλή πλέον περιπλχνχτχι ή σκιά του περί τά  με'ρη χύτου 
τ  άγαπητχ, περί τον Όλυμπον καί τόν Πινίον. Άπέθανεν 
ό άγχθό; πολίτη;, ό ενθουσιώδη; ποιητή;. Δέν εχομεν, 
γενναία ψυχή, νά ρίψωμεν επί του μνήμχτό; σου ούτε νεκρι
κά ρόδα, ούτε μύρτχ, μόνον ή κυπάρισσο; ενχπέμεινεν ή- 
μϊν και κλονίον χύτη; σέ προσφε'ρομεν, των λατρευτών σου 
ανέκφραστου λύπη; τεκμήριον.

Άρχετε Λευκαδικχί τω  πενθεσι άρχετε Μοΰσαι.



Η ΜνΧΤΙΚΗ Α3ΒΧ1*ΛίΟΜΙΑ.

ΡΑΔΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΩ5.

(Συνί|(̂ ΐ!α του προηγουΐΛ̂ νοΐί (ρυλλβδιοκ ίΐλ . 309.)

κ  1ί Φ  Α  Λ  λ  ]  ο  Ν

« ϋ'/ιν.είον Ι ίε/ ορ ν  έπιτ/.εψει;, 'ΙερώνυΐΑε,» ε-.πεν ·ό Άντουχ- 
νέττκ, δτε ό άίελφίΐζ τϊ;ς έπανίλΟεν ίτΛ  τοΟ γραγείοΐί της εφη- 
αεοίι^ος, οτ7θυ ένττχολεϊτο.

« ϊ ω  ό’ν τ ι ! ΚχΙ τίνων παρακαλώ; »
.  Τ·ϊς «0|Λ!5σγ;ς ί ί  Κ«5,ι<.ε. Ί ! ,  '1ίρώ«»».ε. ι!ν . ούραν!» γυν ί! 

ό άίελοός έ^ει έξωτεριΛ  ί  ιεεεε ε χρ ι |ΐ|<.έ νου «ϊΟρωπου.
ρ;ΐνε ;ξο>»τό·. άτεο τε»ο; χ>νου· άλλ’ Μονού-ω έ™ενερχ«.™. εί; 

Γαλλίαν. »
« Κύτυχ^εΐς θνητοί. ΚαΙ πο6εν η επιτχεψίς των ■, »
« *Πκ,ουταν ότι κυρία τις καί κύριος έκ Γαλλίας ευρίακοντο εν

ταύθα, οϊτινες προ (Λίκρού άφίκοντο, καί ήλθον έπιθυαουντες να 
λάβωσε τιληρο^ιορίκ -ερί σών έεεεε ειριγρ,ίτων. ·Κγώ βεβαίως οσ- 
5έν είπον, ί ιχ  την άπαγορευτίν σου τού νά 0[Λΐλω περί των 

τοιούτων. »
« Είσαι έςαίρετος νέα. »
« Ά λλα εϊνε ψυχή τε και σώρ.ατι φίλοι των Βουρβώνων. »
« Πώς ακριβή (χου! 'Γ ό ε ι π  ο ν ·, »
«  Ό χ. '-εστ· 4?/άς· εέλλ' ότσ. τοεί Είειςεε τέν βοστρυχσν τ ί.; 

Ρεεσελίσσίί, -Λ ίάεερσ* ίΜον εί; τ4  3ρε|«σ'εί των. ΈεειβνριοΟσε 
πολί ν4 σέ ϊίω σ ι, ιεσέ θέλονσεν έεεσνέλβεε ώρεον εερό τ ί{  όωβεεεεί ■ 
ττ,;. Ώ , Ίερίώνσρ,ε, είστε άλτ,βώ; ώρεεί» ! Ίΐίννάρ.τν νά Οεωρω 
τό εερόσωεεον Τ ι: άεεί εερεοίεί: ’Λέχρε: έσεείρ»;. Κνε χ'/ιρτ. 'Ο σν- 
ζσγοςτν,ς άπελεεε: άεεέβεενε. έντεσάΟ» εερί έξ |Λτινώϊ. )> 

εε Εένε (Ιεραε'σ. είε: ή χνρεεε ελουβουί; »
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« Άπολϋτω? ώραιοτί>« χ«1 χαρ^στίρα- καί ττ̂ ριηλίον ·1> μορ- 
φή τγ;? ίίνί τοσοδτον βασιλικ-^! »

 ̂« Μί καθιστεί άνυπο|Λονον όπως τν:ν ϊ-ϊω. Ό άνΘρωπο; ό ιιυτ- 
θίΐς ί ΐ ;  τ «  ίίρά μυστ·ίρια, όταν θίωρ·ρ ώραίον πρόσωπον, ήνω|Αε- 
νον μετά θείου σώ^Λατος, ίοκι,αάζει κρυφίαν συγκίντισιν πλ-̂ ργι εύ- 
σεβοΰί φόβου. Ό ταν ·ί έηρροή τ ίς  καλλοννίς είσελθ·ρ άπαξ εις 
τ·/ιν ψυχήν Μικτών όφθαλ(Λών, αΐ πτέρυγες αΰτίςύγραίνονται καί 
άποβάλλουσι ^ν,ν σκληρότητα ήτις συνίχει τούς σπόρους ίκεί- 
νους, Οίτινες εςογκουμεναι ύπό τάς ρίζας τών πτερύγων, εξέρχον- 
ται πανταχόθεν τής ψυχής. Ή ψυχ·}, |χει πτερά —  ούτω λεγ« ό 
Πλουτων —  επείι^ή ό(Λως 5έν ψυήθην εις τά  ίερά ταϋτα μυστι^- 
ρια, είμαι ξένος εις αύτά. »

« Άμα ϊ̂ ·ρς τήν κόμισσαν, Ιερώνυμε, αμέσως θέλεις την 
αγαπήσει. »

« Αλοίμονον, άόελφή μου, ίέ ν  έχω καιρόν ί ι ’ έρωτα. Τή χ -  
λτ,θείφ ίέν^ πιστεύω είς αύτόν. Μάλλον πιστεύω, όπως καί τις 
των φιλοσόφων ήμών, ότι, επί τέλους, ό έρως οΰ^έν πλειότερον 
είνε ή φαντασιοπληξία, ήν ταχέως βαρυνόμεθα— ρωμαντική τις 
κλίσις —  ίιάθεσις, -?,ν ταχέως επακολουθεί βδελυγμία__κέν
τημα τής φαντασίας επί τής ύλης τής φύσεως. » '

« Αι θεωρίαι αύται είνε άνώτεραι τών δυνάμεων μου. Ιε
ρώνυμε I »  '

« Οταν το εξωτερικόν άλλάξ·ρ, μήπως ό έρως ίέ ν  έξαφανί- 
ζτιται ; Μήπως αί λευκαί όφρεΐς ίέν  φοβίζωσιν, αί ρυτίδες ίέν 
άποίιώκω^ν, οί σεσηπότες όίόντες 5έν προξενωσι βδελυγμίαν ; 
Κα̂ ι εν τούτοις ύπάρχουσιν Λατίνοι συγγραφείς διισχυριζόμενοι ότι 
ο άνθρωπος προικοδοτηθείς ύπό τοϋ δώρου τού τελειοποιεϊν δ,τι 
δήποτε ή φύσις τώ  έπεδαψίλευσεν, έτελειοποίησε καί τόν έρωτα- 
και οτι δλα τά  έράσμια καί πολύτιμα αισθήματα συμπτύσσον
τα ι είς τό της άγάπης, όπως τά  μέταλλα, άτινα συγχωνεύονται 
μετά τοΰ χρυσού—  ότι ή φιλία καί ύπόληψις ταχέως τό ύποστη- 
ρΐζουσι^καί ότι προτερήματα ψυχικά τε καί σωματικά άποβαι- 
νουσι νέοι καί ισχυροί δεσμοί. Τοιαύται αί άντιφατικαί τών φι
λοσόφων γνώμαι. »



Τ·/)ν νύκτ* Ιχίίνην ό 'Ιϊρώνυαος ΛίγΛοζνζ, ίνφ &Ιργάζετο τ.χα' 
αυτόν ή άίελφή του, άττετίλείω'ϊεν ετέραν επιττον/ιν τού «Δίτχ.»,

• ητις ψε)Λ ε να ίκτυπωΟ·^ εΙς Αγγλίαν καΐ έκεϊθεν να 5ιατ:εραιωθγ 
είς Παρίδίου;. ’ Ητο ή αχκροτάτγι κκΐ καλλίσττι των όοας ^οτέ 
εγραψε καί οΰίε|κία ύφίστατο άρ-ριοολία ττερί τ·?,? έντυπώσεως, ·νιν 
6ά ί:αρνίγεν εις τά ; λε'σχας καΐ 5λλα ίχίΛοτια ρ.έρ·η, δπου θ’ ά- 
νεγινώσκετο ά“λ·ί;στω?.

Μετά ττοίαί εΰχαριστήτεως ο '1ερώνυ[Λθς έττανεγίνωσκε, ίΛετε'- 
βαλλε, ίιώρθου καί ηύτρεττιζε ττ,ν έτηττολ·/;ν ! « ΙΙότον είνε γλυ
κύ, )) ετκε'πτετο, « νά γινώτκγ τις καΐ να αίσθάντ,ται δτι τα  
γραφόρ.ενά του θΑουσι ττροκαλ/σει -πτροτοχτιν καί ίτ;ιίοκΐ[/.ασίαν ! 
—  ότι, άπό κελλίου, άθλιος εζόριστος, ώς εγώ, ίύναται νά ποινί 
ισχυρούς ριονάρχας καί τούς υπουργούς των νά τρψωσιν έζ όρ- 
γ·7,ς! ’Κάν μώ ήτο ο προ^οττ,ς εκείνος Καρτούς, θά είχον άκομτ, 
τήν εύχαρίσττ,σιν νά παρατηρώ τάς φυσιογνωμίας των αναγνω- 
σάντων τά έργα μου —  τού νά ϊ5ω με τούς ίό'ίους μου οφθαλ
μούς ττ,ν λύπτ,ν ■¥] χαρκν, ·5ις ύπ/ρξαν πρόξενα —  τού ν’ άκουω μέ 
τά ϊ5ιά μου ωτα τάς κρίσεις καί επικρίσεις εκείνων, ούς αί είρω- 
νίαι μου συνεκίνουν καί ένι ι̂ε'φερον ! »

« Λά σοί κυμβαλίσω, Ιερώνυμε, ί^τ, δτε ελτ,ςαν αί εργασίαι

« ΝαΙ, ακριβή μου, τεμκχιόν τι εγερτήριον—  τεμάγ ι̂ον μά'/.νΐί 
—  δπως διασκελίζω τήν μικράν ταύττν αίθουσαν καί νομίζω 
ίμαυτόν μοναργτ,ν καταπατούντα πλήθος ανταρτών, αρπάγων και 
υποκριτών, ’.^ντουανε'ττα, θέλεις χαρή μανθάνουσα δτι σήμερον 
ηύςήθτι ό μισθός μου. Α ντί τριών λιρών καθ’ εβδομάδα διά τούς 
κόπους μου θά λαμβάνω πέντε. Ώ  ! εάν ποτέ έπανακτήσωμεν 
ττ,ν περιουσίαν ήμών έν τή  φιλτάτ-ρ Γαλλία, πόσον χαροποιά θε'- 
λει είσθαι ή άνάμννισις των ήμερων τούτων, και ποσον εύγνωμο · 
νες θά ώμεν πάντοτε πρός ττ,ν χώραν έκείντν, ήτις εφιλοξένΤιΤε 
καί ΰπερτ,σπίσθτ ήμάς δυστυχοΰντας, καί παρέσχεν ήμΐν τά  μέ
σα, δι’ ων νά διαττ,ρηθώμεν άνέτως καί ίντίμως ! «
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Ίνιν ίΤϊομ ν̂νιν «ρωί*ν τγ] ί^^ιχ,χτγ χμ γιωϊίί:»: &^χ^χ εττα- 
ρ.άτνΐ5ί χρο τνΐί εισοι^ου του ενίιχιτή ιιατο; του 'Ιίΰωνύ(Λθυ Λεγ- 
χράν^, χχΐ καττίλθεν χύχΫ,ς ύψηλός άκολουθοί, όστις εκοου« ί ! ί  
'Ί ”ρί? μετά μεγκλτ,ς έχίστ,μο'τνιτοί την θύρκν.

« Ή ^ίσποσ'ίνη Βερκοΰρ ε5ώ ; » ^Βερκοΰρ ητο τό ονομ-α, δπεί 
άνέλαβεν ό Ιερώνυμος.) 

ί( Χχί. »
'Π χομίίίχ ί̂ έ Κχλμέ κχΐ ό κύριος Κλκιράν επε'ί^ευταν.
'ΙΙ ’Λντουανέττκ είεχθη τους ξε'νους της κχΐ χχρουτίχ-τε τόν 

άίελφον της, ό-ττις τούς ειδεχθή μετά πολλής της άβροτητος. 'Ο 
Ιερώνυμος έθεώρηοε τοσοΰτον ώραίαν την κόμισσαν, ώστε (κατά 

την ρησιν τοϋ Λορίου 'Ροτσεστερ) κ ή καλλονή της νά παρακινρ 
ολο'κληρον έθνος άθε'ων νά λατρεύ^ την θεότητα. » Οί ό'ρθαλ- 
μοι του άπερροφων τάς χάριτάς της, αί πτέρυγες τής ψυχής του 
ΰ γρ ά νθ η σ α  V, οί σποροι έςωγκώθησαν ύπό τάς ρίζας τω ν  έίο- 
κίμχσε την « ίεράν εκείνην συγκίνησιν, » καί κατε'στη « πλή
ρης ευσεβούς φο'βου. »

« Εσχάτως άφίχθητε έκ Γαλλίας, κύριε Βερκοΰρ ; » είπεν ΰ 
κύριος ίέ  Κλαιράν.

« ΙΙμ ολίγων μόλις έβιίομάιίων. »
« Ημείς μετ’ ολίγον πρόκειται νά έπανε’λΟωαεν. »
« -υγχαίρομαι ΰμίν έκ καρίίας. »
« Άλλ· έπιθυμοϋμεν νά μάΟωμεν αν τώ  δντι οί βασιλο'φρονες 

ηνε ασφαλείς έν ΙΙαρισίοις. Έάν ^ύναταί τις νά έμπιστευΟή εις 
τόν λδγον τού αΰτοκράτορος· καί έάν γνε ειλικρινής εις τάς υπο
σχέσεις του. ))

« Λύνασθε νά βασισθήτε εις τόν λογον τού α ύ το κ ρ ά το ρ ο ς· 
σέβομαι λίαν το θαυμάσιον ή ώστε νά ύπολάβω α υ τ ό ν  «'ιον 
ψεύδους- άλλά περικυκλοΰται υπό τοσούτων άτιμων, φιλαρπάγων 
τυχοδιωκτών, όλων άγωνιζομε'νων ί ιά  τό ί^ιαίτεοον αυτών συα- 
φέρον, φοβούμενων <ϊιά την διάρκειαν τής δυναστείας του, ώστε 
μοί είνε αδύνατον νά διακινδυνεύσω την γνώμην μ,ου έπί τού ζη
τήματος, δπερ μοί καθυποβάλλετε. >>

« Ό Φουκε ισχύει άχο'μη ■, »



« Ίβ/νίΐ, κ*1 τά  (Ακλιβτ* ίν τγ  Θρχίϋτητί του. »
« Άνεγνω[Α6ν ί ί ;  τά άγγλικκ φύλλχ περί ί5ρύ(ΑΧΤο? του υπό 

τον τίτλον « ό Κυθνιρειοί Λόχοί. » Τί έστίν ό Αο'χος ούτο?; « 
« Ού^ίριίαν ίχ ίτε  περί αύτοΰ ί^εχν; »
« Ούίέ την έλχχίστην, »
« Έττϊτρε'ψχτέ (/.οι νά φωτίσω ύμ«?. »
« Ίσως θχ συγχωρήσητε κχί είς την άίελφήν ιεου ν' «κουσ·ρ. 

Έτ:^ του πχρο’ντος πχρχτηρώ ότι συνορειλει (/.ετά της δεσποσύνης 
Βερκουρ. Μαρία ! άνεοώνησεν ό κύριος δε Κλαιράν, θέλεις ν’ ά" 
κούσ·ρς περιγραφήν τοΰ Κυθηρείου Λόχου ; Ί1 δεσποσύνη Βερκοΰρι 
πε'ποι6α, θε'λει συγχωρήσει την διακοπήν ταύτην έκ (αε'ρους (/.ου.»

« 'Ο Λόχος ουτος,» εϊπεν ό Ίερώνυριος ότε πκντες ίσίγησαν, 
« ίδρύΟη υπό τοΰ Φουκέ. »

κ 'Τπό τοΰ Φουκέ; 'Υπό τοΰ άγενοΟς εκείνου ; » είπεν ή κό
μισσα.

(“Επεταισυνεν.εια.)

Α.Ι*Χ.Α.ΙΟΛΟΓΙΜ-Α

Λ\νί:ΚΑΦ\1 Κ Μ ΊΐΓ Κ ν,—  Αί υπό τής ίλληνιχής κυβερ- 
νήσεως καί τοΰ αρχαιολογικού γερμανικού ένστιτούτου αρςάμεναΙ· 
από τής 1ης παρελθόντος Ιουλίου άνασκαφαΐ ε9'’ΐπ"··' εις πέρας 
τήν 1 1 παρόντος. Μεθ’ ολας δέ τάς ΰπό των ιδιοκτητών τών 
αγρών παρουσιασθείσας δυσκολίας ανεκαλύφθησαν αι τρεις τοΰ 
αρχαίου ναού τής ’Λλέας Άθηνάς γωνίαι. ΐ ό  μήκος τοΰ άνακα 
λυφθέντος ναού είνε 47 μ. τό δέ πλάτος 21· ε'ίνε δε περίπτε
ρος έζάστυλος δωρικού εξωτερικού. 'Ο ναός ούτος οικοδομήσεις 
ύπό 'Λλεος μνημονεύεται υπό τοΰ ΙΙαυσανίου ώς περιέργου κατα
σκευής. Παρά τόν ναόν τούτον Ιγίγνετο κατ’ έτος εορτή προς 
τιμήν τής θεάς, έν γ  έτελούντο και αγώνες ’ Αλεαΐα άπό Άθηνά? 
Άλέας καΐ Ά λώτια  καλούμενοι κατά Παυσανίαν άναφέροντα ότι 
ώνομάσθησαν ούτως «ότι Λακεδαιμονίων τό πολύ εν τγι μάχ·/ΐ
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ζώντα{εΓλον» (I ) . ϊ *  *νκχ*λυρ9έντα «ν τ·  ̂ τ ίίρ ισ τ ίτ α  τχ· τ̂·ή 
«ρχαιοΧογ- ΐ̂Λατζ είσιν ώρχ’.τίκτονιχά τον ναοΰ μέλη καΐ κο5μ·^κα - 
τ χ .  οΐον στΓο υ̂λοι κιονών, -τλχς εκ γίίσίονμετκ τταγονων, άττοκ" 
γκλοι, εΐίος περίεργου ιωνικόν κιονοκρκνου μετά ώρ«ί*? ταινία;, 
ανθέμια, κυμάτια κ .λ. έζ ών πολλά είνε εκ των άρΐίτουργ·/ιμκτων 
τ·?,ί ελλτ,νικν;; αρχιτεκτονικές.

Εκτός των άνω εύρε'θΐταν καί χάλκινα άρχαιολογήματα, οίον 
πόρπαι, ενώτια καί ίιά^ορα έλάτματα. "Απαντα ταΰτα κατά*τόν 
άθτιναι'κόν Τηλε'-γραφον ίκτεθητονται έν τω  ί'^ρυομένω εν 
Τεγέκ μουσείω.

110ΙΚΙΛ.Α..

ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΙΪΡΙΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΠΣΙΣ. —  Μετ’ εύχα- 
ριστά«ως βλε'πομεν οτι άπό τίνος τά  περιοδικά τν,ς Κΰρώπν,ς πχ- 

.ρακολουθοντιν έπιμελώς τά  φαινόμενα τοϋ πνευαατικοϋ βίου τοΰ 
•/ίμετερου έθνους- οΟτω π. χ. ή ΙΤολι τ ικ  οΦ ίλολονι κ ’έ Έ π ι-  
θεώρ·Λ5ΐς πολΰν λόγον έποί-ζιτε περί τοΰ θανάτου τοΰ ’Αοιττο- 
τελονς Ηαλαωρίτου. Έν άλλω ιίέ φυλλαίιω  εμνήοατο τ·/;ς οπό 
τοΰ κ. Α. Βυζαντίου μεταοράτεως τές  γνωστές φίλελλτ,νικές επι
στολές τοΰ κ. Άμποΰ, ·?,τις κατεχωρίσθ·/; έν τω Χρο'νω τοϋ 
Λ ο νδ ίνο υ . Έν τώ  αύτω ίέ  φυλλαίίιρ άναγγε'λλει τήν εκίοτιν 
νεοελλ/,νικών τινων έργων, έν οΓς καί τές  προσεχώς εκί̂ ΐί̂ ομεν/·,; 
τυλλογές των ποιτ,μάτων τοΰ κ. ’Λχ. Παράσχου. Το ίέ  Α γ 
γ λ ικ ό ν  Ά θ έ ν α ιο ν  «̂ -/ιμοσιευει επιστολήν λογίου τινόςΒρετ- 
τανοΰ άποόεικνϋοντος τήν άςίαν τοΰ νεωτέρου έλλγ,νικοΰ <5ράαα 
τος. Έλαβε ίέ  αφορμήν νά όμιλ·ήσγ πεοί αύτοϋ έκ τής έκ Λον
δίνου τελευταίου διαβάσγς καί παραστγσάσγς εκεί δράματά τινα 
έλλγνικές εταιρίας,-ής προίστατο ό κ. Άνδοονοπουλος. 'ΙΙ εται
ρία αΰτγ παρέστγσε όραμα όνομαζομενον -ή δ ο λ ο φ ο ν ία τ ο ΰ  
Ό γ λ  καταλέγον εις άποθέωσιντοϋ Ηρεττανοΰ έκείνουφιλέλλγνος.

{1} Παυσαν. βι6λ. Η'. 47. § 3.
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Έτερον σπύυίχΙον περιοδικόν τ·/5; Ά γγλ ία ί ΐ  Σ ύγχρονος 
Έ π ιθ ε  ώρ·Λ<τις ό;χιλεΐ εν έκτκιιει περί του κ. Καζκζη ώς συγ- 
νρκοε'ως τού «πολιτικού κχ'ι διχνοτιΤίκοΟ βίου ΐν Έλλάδι».

ΜΜ1ΜΟΜΚΟΝ.— ΊΙ χσ/,-ί.ας |Λεγάλως (ΐυρ.βχλλει όντως πρός 
ενίσχυσιν τού ρ.νηι/.ονικοΰ. 'Η εςοχος δριως (/.νήχτι είναι άποτελε- 
σαα ούσεως δεςιας ώς πεοί τούτου καθ’ έκάσττ,ν τρανότατα ρ.αρ- 
τύίΐα δίδει ή ιστορία, Ό Θεαιστοκλ'^ς είχε τνιλικοΰτον [ΑνΛ,[αο- 
νικον, ώστε πλέον ί  κπας εποίΐτ.σε νά ααθη τήν τε'χντ,ν τού λτ,- 
σιεονεϊν. 'Ο τού Πόντου βασιλεύς ΜιΟριδάττ,ς ν,-ίστατο τά όνο ε̂α- 
τα 80,000 στρατιωτών. Ό Ιούλιος Καίσαρ ύπ·ηγόρευε κατά τόν 
αυτόν χρόνον επτά έπιστολάς. Ό Σενε'κας άπ-όγγελλε δισχιλία; 
{λέν λέξεις έν τγ  αΰτ·ρ τάξει έν τάς ίκουεν, πλείονας δέ των 
διακοσίο>ν στίχων εν τάξει άντιστρόφω. Τεράστιον ριν-ι̂ ρι-Λν είχεν 
ό περί τνιν συριβολικήν τέχντν καΐ τήν ίστορίαν εντριβέστατος 
ίησουίτνις Μενεστριέρ· ·/) ττ,ς Σου·/ιδίας βασίλισσα Χριστίνα διέταξε 
ν’ άπαγγελθώσιν ενώπιον του 800 λέξεις τερατωδέσταται* αύτός 
δέ παραχρΫ,ρια τάς έπανέλαβε κατά τάξιν καί εξω τ ίς  τάςεως. 'Ο 
’ίοΰστος Λίψιος προστ,νέχθτ, νά άπαγγείλνι αυτολεξεί δλον τόν 
Τκκιτον καί άν ίστατο πλν,σίον του άνήρ ξιφιόρ'Λς, έτοιριος νά τόν 
διατρυπγ,στ, «υ.α τφ  πρώτω λάΟει. 'ΙΙ έξ Ένετίας σοφά Μοίίβδίο. 
ΡβΖζθ, ά έπωνοχ.ασΟείσα Μϋ(ΐ6Γ3ΐίΙ ΡοΓΖα, άπήγ*,Έΐλεν αυτο
λεξεί ολόκληρον διδαχήν, ην εϊχεν ακούσει άπό τού «αβωνος. 
Ό Ούγος Γρότιος, παρευρείΙείς ποτέ έν στρατιωτική, επιθεωρήσει 
άπε;κντ[Λθνευσεν όσους άνέννω καταλόγους. 'Ο εν Γοττίγγ'ρ Ιατρός 
καί διδάσκαλος Βρένδελ έπανέλαβε πολλάκις κατά τάξιν καί άντι- 
στρόφως δλην τήν τού Ούϊργιλίου Αίνειάδα.'Ο της Ιρλανδίας το- 
ποττ,ρητής, λόρδος Κάρτερετ, ήόύνατο νά άποστοιαατίσγ δλην 
τήν καινήν διαθήκην άπό τής πρώτης λέξεως τού Ματθαίου ριέχ̂ :ι 
τής τελευταίας τής Άποκαλύψεως. Αφανής τις άνθρωπος όνό- 
ριατι Νόστιτς ήρκει νά παρευρεθή εις την διδαχήν οίουδήποτε 
δράρεατος καί ήδύνατο νά άπαγγείλνι τό πάν, ρειριούρεενος καί 
τάς κινήσεις έκαστου των ηθοποιών. Ό ριεταφραστής παρά 
τή εθνική βιβλιοθήκη τού Μονάχου, Δουσέτ, έλθών εις Λει
ψίαν τφ  1804, άπήγγειλεν έν τή Ακαδημία των έπιστγ.__



μών το ττεριεχιίρενον των 000 κεφαλαίων ίκ  των 24 βι
βλίων τ ΐ ί  αγίας γ-ραφης. Άνεγνώϊθησαν αΰτφ 40 εττιστολαΐ'γί- 
γραμμέναι γερμανιστί, λατινιστί, γαλλιστί, ΐταλιστί, βοτ,ρ.ιστί, 
ττολωνιστί, ούγγριστί, σλαβωνιστ'ι καί ρωσσιστί. Λαβών αύτάς 
κατ’ οίκον ήλθε πάλιν μετά ίόο νιμΕραί κ*ί τάς όπτ;γορευσεν άπο 
στ ι̂Θους εις 40 γραφεί; μίαν γραμμν,ν έκάστν;; ποός έκαστον των 
γραφεων. Ει; των μαύρων όοόλων έν Βιργινί:γ όνοματι θωμά; 
Φόλλερο; είχε ζωηράν μνγ,μγ;ν καί εν τφ  70 ετει τν·; Ηλικία;του. 
Έρωτ·/;0εί; ποτέ ποσά δευτερόλεπτα είχεν εν ετο; καί ΐαισυ, άπε- 
κρίνατο μετά δύο λεπτά, «4 7 ,3 0 4 ,0 0 0 » . ΈρωτγιΟεί; ποσά δευ
τερόλεπτα εζγ;σεν άνθρωπο; 70 ετών, 17 ήμερων καί 12 ωρών, 
άπεκρίνατο μετά 4 λεπτά, «2 ,2 1 0 ,5 0 0 ,8 0 0 » , Εί; τών ερω- 
τωντων ποιήσα; τον αύτον υπολογισμόν επί τοϋ χάρτου ήθελνισε 
νά τόν διορθώογ, ν,λε'γχΟη δμω; αυτό; διότι είχε λγ,σμονήση τά 
δίσεκτα εττί. Περί τά τέλη τή ; παρελθούση; εκατονταετηρίδο; 
ε^η έν Νεαπο').ει άνήρ απαίδευτο;, δυνάμενο; νά άπομνημονεύσ·  ̂
δλην την άπηλευΟερωμένην 'ίερουσαλήμ τοΰ Τάσσου κατά σειράν, 
άντιστρο'φω; άνωθεν ή κάτωθεν. Δύο προλόται τή ; θεολογία;, πο* 
θουντε; νά γίνωσιν ίφημε'ριοι εν τώ  ναώ προτεσταντική; εν Γερ· 
μανί^ κώρ.η; κατέλυσαν ε ί; τό αυτό μικρόν ζενοδοχεϊον. Ό μέλ- 
λων νά κηρΰζ·/) τή  πρωία τή ; κυριακή; ήπόρει τ ί νά είπ·̂  όπω; 
ΐκβιάσ·») τήν εΰμε’νειαν τών άκροατών αϊφνη; έκ τοΰ εγγόθεν κοι
τώνα; ακούει τόν αντίπαλον του άπαγγε'λλοντα μεγά7.·ρ τή φωνή 
όν εμελλε νά έχφωνήσ·^ λόγον μετά τό γεΰμα τή ; κυριακή;. Τή 
πρωία τή ; επαύριον άπήγγειλεν έν τώ  ναώ τήν διδαχήν τοΰ αν
τιπάλου του, οΰδεμίαν ούτε φράσιν οΰτε λέξιν παραλιπών. Εμ
βρόντητο; εμεινεν ό άλλο; τοσούτω μάλλον, καθόσον δέν είχε 
καιρόν νά συντάξγ άλλην. Μετά πολλήν σκε'ψιν άναβά; έπΙ τόν 
άμβωνα είπεν «εΰλαβεΐ; αδελφοί! ή διδαχή τήν οποίαν ήκού- 
σατε τή πρωία τή ; σήμερον ην τοσοΰτον αξιόλογο;, ώστε καλ- 
)ατεραν ν’ απαγγείλω εγώ δέν δύναμαι. Επιτρέψατε μοι λοιπόν 
νά ε’παναλάβω τήν διδαχήν τοΰ συνυποψήφιου μου» . Καί ούτω; 
εγένετο. Οί χωρικοί, άγνοοΰντε; τά συμβεβηκότα έν τώ ξενοδο
χείο) εθαύμασαν τόμνημονικόν του καί τόν έκράτησαν έφτ,αέριον.
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’Κν τ·  ̂ ΤΓ£ρι·;ττώ«ι ταύτ·^ ίζτ,ίλΐώθη ο κάτοχο; τοΟ ργ]αονικοϋ 
τίχν·/]ΐχατο;.

ΠΤΠΛΌΤΡΟΦΕΙΟΝ 1·Ν ΔΑΦΜΙί. —  Ό Κ. !. Πα.οαρθιώ- 
τη ; συνεστνισίν άπο' τινο; £Ϊ; τχ  πρόθυρα των Αθηνών (παρά το 
Δαφνίον^ πττ,νοτροφίϊον κατηρτιοι/,ένον κατά τά  ίρ ιττα ευρω
παϊκά πρότυπα και θεραπεΰον ρ.ίαν των ρ,εγάλων αναγκών τη ; 
πολεω;. Γο πτηνοτροφεΐον τοϋτο περιλαριβάνει ορνιθώνα ίϊιηοη- 
(Αενον εΐ; ^ύο πατώαατα· τό προσγειοτερον, ίι·ρρηιι$'νον εΐ; τε'σ- 
σαρα χωρίαιχατα, κατά τήν τελευταίαν [/.ε'θοίον, είναι ή κυρία 
κατοικία τών ορνίθων, δπου σηρ.ερον έν(ϊιαιτώνται 600, ίύνανται 
δαω; νά τοποΟετηθώσι καί 2000 . Κΐ; ριε'ρη κατάλληλα ύπάο- 
χουτι φωλεαΐ πρό; ωοτοκίαν. Τό δεύτερον πάτωμα εχει όαοίω; 
τέοσαρα; ^ιαιρεαει;, ών ή μέν χοητιμεύει ώ ; ωοθήκη ^υνααίνη 
νά ίιατηρήα-ρ νωπά 17,000 ώών .ίιά τεχνητώνμέαων ή ι̂ ευτε'ρα 
ώ ; αποθήκη τροφών ή τρίτη ώ ; μαγειρεΐον πρό; παρασκευήν τοο- 
φών ί ιά  του; νεοσσού; καί ώ ; παραχυντήριον καί ή τετάοτη ώ ; 
εκκολαπτηριον. Το εκκολαπτήριον τοΰτο ί ιά  τεχνητή; θεοαάν 
σεω; ίυναται νά ζωογονή τά ώά εν «ίιαστήματι 1 6 ημερών, διή
μερον ίέν  παράγει έπε'κεινα τών δΟ νεοσσών καθ’ έκάστην όταν 
όμω; συμπληρωθή ό αριθμό; τών ορνίθων εί; 2 ,000 , θά τετρα- 
πλασιασθή καί ό αριθμό; τών νεοσσών. 'Ο πεοίβολο; του κατα- 
στ'ήματο; εχει σκιάδα; ι ι̂ά τόν ήλιον καΐ τήν βροχήν, ώ ; καί 
με’ρο; όπου ίιανε'μεται ή τροφή τρί; τή ; ήμερα;, καθ’ ώρισμε’να; 
ώρα;. Άξιοπερίεργον είναι τό νεοσσεΐον, περιλαυ.βάνον 32 -διαιρέ
σει; καί 2 ,200  ορνίθια, μεταβαίνοντα καθ’ έκάστην από -διαιρέ· 
σεω; ει; ίιαίρεσιν, με’χρι; ού τήν 33 ήμε'ραν ευρεθώσιν έτοιμα 
πρό; πώλησιν, ώ ; καί τό παχυντήριον, έν ω ί ιά  τοϋ μηχανισμού 
τού I άλλου Μαρτιν θα παχόνωνται αί ορνιθε; εν ^ιαστήαατι 1 8 
άκριβώ; ήμερων, θά έζάγωνται ίέ  έτοιμαι πρό; πώλησιν 60 καθ’ 
έκάστην. 'λ’πάρχει προσε'τι ιδιαίτερο; όρνιθών ί ιά  τ ά ; χήνα;, 
νήσσα; καί ίν-δικά; όρνει;-δυνάμενο; νά περιλάβγ 1 ,200 πτηνά· 
πρόκειται όέ νά προστεθή καί παράρτημα ^ιά λαγωου;, κονί- 
κλου;, πέρδικα;, ορτυγα; καί τρυγο'να;, ΐνα θεραπε·υωσιν οί φί
λοι τού κυνηγίου τά ; όρέζει; αυτών έν πάσ·ρ ώργ τού έτου;. Έάν
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τό πτηνοτροφεΐον τοΟτο εύ^οκιιιήσ·)!, ώ ί εύχονται ττάντε? οί φίλοι 
τ ί ς  προο'ι̂ ου καί των χρϊ;οί[;,ων νεωτερκτ|ζών, οί ΐίρυταί αύτοΰ ^ύ- 
νανται νά καυχηθώτιν ότι είσ·ήγαγον χριστόν εί̂ Οξ βιορ.τ,χανίαί 
εΐ; τον το“ον καΐ ειϊωκχν την ττρώττ,ν ώθησιν ε ίί τήν παρ’ ήριΐν 
τόσον ή|Λελει»Λε'ν·Λ|ν κτηνοτροφίαν. (Νεζ 'Ηικέρα.)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΙΕΙΣ. —  Έν τ^ ικεγάλη πληθόϊ των έφευρε'- 
σεων της •η̂ Λετερας εποχής, καθ’ &ς έφαρριο'ζεται ό ηλεκτρισμός» 
ιδιαίτερον πάταγον έςακολοοΟεΐ ποιούσα έπινόησίς τ ις ηλεκτρικού 
μαχαν·η|κατος εφαρμοζομε'νου εις την ναυτιλίαν. "Αγγλος τις, 
’ίίρρίκος Δε'βερν όνομαζο’μενος, κατώρθωσε νά συστήσγ πυξίδα ει
δοποιούσαν διά κωδωνίσκου τινός την πρώτην παρε'κκλισιν τού 
πλοίου άπό της υπό τού πλοιάρχου διαχαραχθείσης πορείας. Τό 
μηχάνημα τούτο περικλείεται έν μικρώ πυξίω εύμετακομίστω καί 
θετέω συνιτιθως έν τγ  αίθούσγ τού πλοιάρχου. Έάν λ . χ. ο 
πλοίαρχος καταβαίνων τού καταστρώματος εδωκε διαταγήν νά 
διευθυνθή τό πλοίον κατά τινα παραλίαν, θε'τει την βελόνην τού 
μηχανήματος εϊς τινα γωνίαν τής πυξίδος, και άντΐ νά έπιτηρή 
διαρκώς, όπως σήμερον, την πυξίδα διά νά πληροφορηθή έάν αί 
διαταγαί του έξετελέσθησαν, εμπιστεύεται εις τό μηχ_άνημα 
τούτο, όπερ διά μέν τής σιωπής του πληροφορεί αυτόν ότι αί 
διαταγαί του πράγματι έκτελούνται, δι’ ελαφρού δ’ ήχου άναγγε'- 
λει την έναντίαν περίπτωσιν καί ο ήχος ουτος έξακολουθιΐ εως οΰ 
τό πλοίον έπαναλάβη τήν διαχαραχθεϊσαν αΰτω πορείαν.

ΤΑ ΑΠΕΥΚΤΑΙΑ ΤΩΝ ΣΙΛΗΡΟΑΡΟΜΩΧ.— Έκ τής εσχάτως 
δημοσιευθείσης έν Α γγλία  καταστατικής των περί ών ό λόγος 
δυστυχημάτων των έπισυμβάντων έν τ'ϊί έπικρατεία έκείν·/) τω 
1878, έξάγεται ότι ό μέν αριθμός των φονευθε'ντων άνέβη εις 
1 ,103, ό δέ των πληγωθέντων εις 4 ,007. ΚαΙ οί μέν 125 έκ 
τών φονευθε'ντων καί 1,752 έκ των πληγωθε'ντων ήσαν όόοι- 
πόροι, οί δέ λοιποί ησαν υπάλληλοι σιδηροδρομικών έταιριών ή 
έπιχειοηαατίαι αυτώ ν τοΰτέστι 544 φονευθέντες καΐ 2,003 
πληγωθέντες.

•Υπεύθυνος ΧΡ. ΔΑΜΙΑΝΙΛΗΣ.
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ΚΚΛΙΔΟΜΕΝΟΝ ΚΑΤΑ ΜΙ1ΝΑ.

I
Έν Κωνττβνηνουπολίΐ, Σίπτίμβριο; 1879.

Συ|Α“λγ;ρωθεντο; ενιχυτοίί άίτο τ·^ί έχιϊοσεως τον ττεοι- 
οίιχοϋ τοΰ -/ιρ,ετίρου Σύλλογον «Έρ;χου» χαδ-/5κον ·όαών θεω- 
ροΰμεν νχ εΰ^χριστ-ίτωΐΛεν άπό κχρίία; τοΰ? ύλιχώ; τε καί ϊ;$ι- 
κώς τι ν̂ίρα^/.ζίντ3̂ ί κύτό κκί ένθαορ'νναντχί ’ίΐΑΧί εις εργον προίρα- 
νώ ί χρ·ίσ:,(λον, άλλ’ άτται,τοϋν βεβκίω; «^υνάχεις ·τολλώ άνωτερχί 
των Υ]|κετερων. Τούτου ενεκα άτεο'ιρατιν εχοντε? ν« άνχ7:λ75ρώ- 
σω[Αεν τ ά ; χολλχί ελλείψεις τού ΐϊεριοίικοΰ άτιεβλεψαιιεν ττρό 
“ άντων εις τ·/ιν προ'βκτ'/ισιν τής (ΤυίΛττράςεως ίιακεκριιεε'νων 
λογίων θ[χογενών ών ίκζνοϊ εΰηρεβτή&τιοκν νά ύττοσ^εθώσιν ήΐΑΐν 
τχύττ,ν. Έλπίίίθ|ε.εν ί ε  ότι ά“ό τού «ρχο;Λε'νου ι^ευτε'ρου Ιτους τής 
εκι^άσεως τού «Έριιού» οί άνκγνώτται αυτού θε’λουσιν εχει άνά 
χεϊρας Ιργα ^ροερχο'ριενα έκ των γραφίι^ων τής κυρ. ϋαπφούς Λε- 
οντιάίος καί τώ νκ .κ .ΙΙ. Βαβιάίου, Άριττοκλε'ους, .Α. —παθάρη, 
ΧατζήΧρήττου,Χ. Χαααρτζιίου, Κ· Ρ, Κ.Μεταξα, θ . Γεωργιάίου, 
Α. Δάλλα, Ο. Ίαλε'αου. Παϋ“άτγ) καί άλλων ώς καί των εν Άθή- 
ναις έτ7ΐτί|;.ων ρ,ελών τού ήαετε'ρου Χυλλόγου κ.κ. ’Α/ιλλε'ως 
ΙΙαρατ|ι'_ου, X. ΔχίΛαλά, Κ. ΦρεαρίτουκαΙ '.Αριττείι^ου Οίκονοαου, 
πρός ούς ττάντας εκ προκαταβολής εκφράζοριεν τήν ή̂ Λετεραν 
ευ'ριωίΛοσύντιν. Τήν έποπτείαν τής έκίοσεως άν^λαβε προθύαως



ό Κ. Ίάλίμος δστι; κ*1 χατά τό -Γταρελθόν ετοί Ικχνάς σελίιϊας 
του περιοδικού ημών έπλήρωτε εκλεγεί; συνάμα υπό τού ημετέρου 
Συλλόγου πρόεδρο; επίτιμο; τη ; συντακτική; αύτοΰ επιτροπή;, 
ε ΐ; σμικρχν ανταμοιβήν κνΟ’ όσων λόγω τε και εργω ύπερ αυτοΰ 
επραξε καί πράττει.

Προσπαθοΰντε; νά Ικπληρώσωμεν δσον ενεστι την εντολήν 
παντό; καλού περιοδικού, ή τ ι; είναι ή διδασκαλία συνάμα κα' 
ή ηθική τε και ττνευματική τερψι; θέλομεν δημοσιεύει ενίοτε καί 
εικόνα; κατά τό εφικτόν καλλιτεχνικά; διάσημων άνδρών δια- 
πρεπώ; τόν Ελληνισμόν ύπιρασπιζομένων.

Τό πεοιοδικόν Οέλεε εξακολουθήσει έκδιδόμενον κατά τό τε- 
λο ; έκάστου μηνό; ύπό τό αυτό σχήμα δπερ καί σήμερον εχει, 
άλλά προστιθεμένου ένό; έτι τυπογραφικού φύλλου εί; τά  δύο 
έξ ών τέω ; άπετελεΐτο καί αυξανόμενη; σμικρόν μόνον τή ; συν
δρομή; αυτού· θάάναβαίνγ δε αυτή ενταύθα μέν εί; γρόσ. άργυρα 
2 5 τό έτο;, \ 3 τ·ήν εξαμηνίαν καί 7 την τριμηνίαν, έν τα ΐ; 
έπαρχίαι; δέ εί; 3 δ, 18 καί 10, καί έν τώ έξωτερικω εΐ; 
φράγκα 8 . Ούτω; ή άξια τ ή ; συνδρομή; περιορίζεται ει; ποσόν 
δπεο, έλπίζομεν, θέλει καταστήσει τό ήμέτερον περιοδικόν προ
σιτόν πλείσται; τάξεσι των ομοεθνών καί δυνάμενον νά σ·υντε- 
λέσϊ) εί; τ·ήν εξάπλωσιν τή ; πρό; την άνάγνωσιν αγάπη;, ούχί 
τοσοΰτον δυστυχώ; θερμή; παρ’ ήμΐν.

Εί; τού; νέου; συνδρομητά;, οΐτινε; άρξονται λαμβάνον- 
τ ε ;  τό περιοδικόν άπό τού τέλου; τού "Οκτωβρίου θέλει δωρη* 
θ'ή και ή βιογραφία τού Κ. I αμβεττα μετά τή ; εικονο; αΰ .ού.

Μή έπιθυμοϋντε; νά κατ απλήξωμεν τό όμογενε; δημόσιον διά 
πομπωδών προγραμμάτων καί έλπίζοντε; διά τών πραγμάτων 
νά καταδείξωμεν τόν τε πόθον ημών δπω; άνταποκριθώμεν κατά 
τό δυνατόν εί; τ ά ; πνευματικά; άνάγκα; τού -ήμετέρου έθνου; 
καί τά ; βελτιώσει; α ϊτ ινε ; άναντιρρήτω; θέλουσιν έπελθει ε ι; τήν 
εκδοσιν τού «Έρμου», άρκούμεθα μόνον νά ύπομνήσωμεν οτι τό 
πεοιοδικόν τούτο είναι ά,ναπόσπαστον παράρτ·ημα τών εργασιών 
τού ομωνύμου Συλλόγου δστι; σκοπόν έχων νά προσφέργ τ·ην 
υλικήν αυτού συνδρομήν εί; τά  άπορα σχολεία νά συστήσνι όέ καί
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ΊχολεΙον τοΰ λαοΰ χπεψ ία ισε  τνιν Ιχίοσιν περίοίιχοϋ οπω; κχΐ 
ί ι ’ αύ-Γοϋ έξυχΛρίΤ'ίσ·^ χχτά τό Ινόν τοΰί ριννισΘίντας σκοττού;. Τό 
ήρ,έτερον εθνο; ίιαηρε'ψαν πάντοτε έπΙ τή ένθαρρυνσει τοιοιίτων 
προθεβεων ιερών θέλει προθό[Αως̂  πεποίθκριεν, χορν;γν;τει τ·/)ν 
'7υν^ροι;.γ]ν αότοΰ πρός τό 'ψε'τερον εργον, έχων τήν βεβαιόττιτα 
ότι ί·.ς ρεέαν των προθέσεων εκείνων άφοσιοΰνται άπκντεί οί ρει- 
κροε ν;ΐΑών αγώνες καθώς καί εκ των έττ,σίων λογοδοσιών τού 
•/;αετέροιν Συλλόγου καταφαίνεται καί εκ των εΰαενών κρίσεων 
ρ,εθ’ ων ο τύπος άπας έσγάτως ε;ανήσθτι αυτού, προδ·^λως έ- 
ίίίχϋν,.
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Τ·̂  Κυριοκί) τ·?)ς 2)14 Σεπτεμβρίου ε. ε. εγενετο ή 
επετειος εορτή τοΰ Συλλόγου, καθ’ ήν ό έκ των έπιτί- 
μων μελών τοΟ Συλλόγου καί έπίτιμος πρόεδρος τής 
φιλεκπαιδευτικής έπιτροπής κ.Ο. ’Ιάλεμος έξεφώνηοε τόν 
πανηγυρικόν τής ημέρας, ον εύχορίστως δημοσιεύομεν 
ενταΟθα, ώς περιέχοντα πλεϊστα άξια λόγου διδάγματα 
διά τε την σπουδάζουσαν νεολαίαν καΐ πάντα έν γένει 
κηδομενον τής ήθικής καΐ πνευματικής 'άναπτύξεως τοΰ 
έθνους αύτοΰ.

Όρ.ήγυρις κορ.ψή καί φιλόρουσος.

Έάν Ιγίνωσκον ότι το άςιότιρον του «Ίίρρού» προεδρείου 
ήθελεν αναγγείλει «πανηγυρικόν λόγ'ον» έχφωνηθησόρενον ύπ’ 
εροΰ κατά τήν επέτειον αύτοΰ τελετήν, θά παρεκάλουν αύτό νά 
άλλάςη τόν τίτλον, διότι αΐ συνειδήσεις έκείναι αίτινες οΰτω 
βαθέως κατά τά  τελευταία έτη ταράσσονται εις την άσθενεστέ- 
ραν ηχώ αυτής τής λέςεως « συλλόγου » δυσφόρως θά ειγον 
και ύπό ίεράς θά κατείχοντο άγ-ανακτήσεως άκούοντες «συλ
λόγου παντγυρίζοντος.» Ινΰτυχώς δρως ή ρέν τού έθνους συν- 
είδησις δίν φαίνεται εΐσέτι έτοίρη νά φέρη κατά των πνευρα- 
τικών σωρατείων ψήφον οΰτω βαρείαν οίαφηρίζεται ή ύπό τού



Άριστίί^ου $ίς τϊιν έν ΠλχταΙχΙς [ί-άχγιν ριφβιΐσα—όιοτι εν 
δειν^ αύτοΟ ποντοττορίίρ πολλάκι; είι̂ ε τά βωαατεΐ» ταΰτα χ*1 

ά ν τ λ δ ΰ ν τ α  κ α ί  κ ώ π ν ι ;  έ π ιλ α α β α ν ο ρ .ε ν α — εγω
ίέ  ό των γραριριάτων θεράπων ελάχιστος ούτε αύτός ώς νκρ- 
χωτικώ ποτέ έχρϊΐσάμην τούτοι; ούτε το ί; μετ’ ερ,οϋ τα ; πνευ- 
{Λατικά; ποιουριε’νοι; ίιατρ ιβά; καΐ ^ιανοτ^τικοί; συνεργάτκι; τ*Λν 
των κοΐ{Λϊΐτγ]ρίων γαλήντ,ν ώ ; τε'ρρια ύπε'ρτατον των τοΰ βίου 
άγώνων έπειράθ·/ιν ποτέ παραστΐσαι ΐ  συριβουλεϋσαι. Ά ποίειζι; 
ί έ  μοι τοΰ λογου χαΐ τα  έζγι; ρτιθησο’ριενα εστωσαν.

Έν τοί; προγράικριασι των παι^ευτνιρίων ελάχιστων τε καΐ 
ριεγάλων οίονεί ^ι’ αύτορ-άτου κινήσεω; ή χειρ των ανθρώπων 
έχάραζε κχΐ οί όφθαλρ.οΙ αύτών άνεπαισθγτω; ζγιτοΰσιν έν ρα* 
Ογρα, δπερ καΐ νι στοιχειωίεστε'ρα παι<ϊαγωγικ·}ι φιλοσοφία^εκ 
τών πρωτευόντων πάντοτε εθεωργισε, τι^ν ιστορίαν ^Υΐλαίνι των 
προγεγεννγιρε'νων, την άφηγησιν τών περιφανών η καΐ τών αση- 
ρων περιπετειών, &ς ίιήλθον οΐ προ ήρών, αΐτινε; ταύτην η εκεί
νην την ροπήν είωκαν ε ί; τα ; τών ι^ιαφορων εθνών τύχα;. Ά λλα 
οί τό ρε'γα εκείνο ανθρώπινον §ραρα προ τών οφθχλρών τη ; 
σπουίαζούστ; νεολαία; έξεικονίζοντε; καταβιβάζουσιν αϊφνη; την 
αυλαίαν εύθΰ; άρα προσπελάζοντε; εΐ; τά δρια τ η ; Ουελλώ>̂ ους 
χώρα; τή ; νεωτάτη; καΐ γείτονο; τών ήρετέρων καιρών ιστορία; 
οοβούρενοι ρη τη ; λεγορένη; πολίτικη; άψωνται, ρη θόρυβόν 
έρποιησωσιν εί; ψυχά; κοχλαζούσα;, &; κε'κληνται τούναντίον 
εί; αίθερίου; ήρε'ρου; σφαίρα; νά άνυψώσωσι. Τίνα εν τούτοι; 
τοΰ ανθρωπίνου βίου περίοδον θέλετε έγγίσει καΐ >̂έν Οάευρητε 
ηγερο’νων αγαθά; η πονηρά; πράζει;, Κυβερνήσεων καί ρεγιστά- 
νων ατασθαλία;, λαών έξέγερσει;, Κρατών συνωροσία; προ; άλ
λα Κράτη, ί  ίεροΰ; ενίοτε διεθνείς συνδέσρου;, εριία ; κλήρων 
προ; τά ; κοσρικά; εξουσία;, καταστροφά; εκ τή ; πλεονεςία; 
τών ισχυρών ή έκ τών έρφυλίων πολε’ρων; θέλετε καλύψει, ίια  
σκιεοών πε'πλων, δ ,τ ι νορίζετε επικίνδυνον, καί θέλετε εκθειάσει 
δ ,τι ε ί; ρορφωσιν αναίσθητων άνδρών θά ύπελαρ,βάνετε προσφο- 
ρον; Αλλά τό χαΐνον στορα τοΰ τύπου έςερεύγνυται καθ' εκά- 
στην σελίδα; φλογό;, βίβλου; έν α ί; ή υπέρ τή ; δείνο; ράλλον ή
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Κείνος ύκοθεσεω; φχνατι,κγι γρ*φΙ? θά ίχ^ ι?χρ*5 τήσίς κχτ* τό 
ιϊοκΰύν τά ; ι̂αφορου^ τη? άνθρωποτϊ|Τθ? ιτράξεΐί, κχΐ ό άκατάρ- 
τιστο; εν τ·̂  άλΐθιν^ ίστορίκ σττουι^αστάί, ό πολίτνίί εκείνος 
οόττερ ένώττιον Ιφοβήθτ)τ6 ν’ άποκ*λόψ·Λτε τχς τε γενναίας καί 
τάς αγενείς τών προγενεστε'ρων όρρ.«ς, ουτινος τήν κρίτιν ίέ ν  
συνείράμετε ί ιά  χειραγωγίας άρρενωπ-^ς, θέλει εόρεθ·/ί απέναντι 
χάους όταν τνιν πρώτην τών βίβλων τούτων'άνοίξγ και άγνοών 
ποί τράπνιται έν τ·/) πρακτικ·^ έφαρ(Λογ·̂  τών άνεγνωτριένων 
θά πάθγ ϊοως σκοτοίινίασιν, καθ’ ην ή άπατηλοτέρα ίίΐτοριχή 
άνάιχνητις θέλει ωθήσει αυτόν εις τήν έπικινίυνοτέραν τών άπο- 
^/.ιριήσεων.

Δυστυχώς δ;υ.ως ή <ϊιιϊασκαλία τής ιστορίας, όσον φιλαλήθης, 
όσον ευσυνείδητος και άν ύποτεθγ, άρια άποκλείουσα, ώς συνή
θως κα’ι απανταχού σχεδόν τοϋτο συ;λβαίνει, την τών νεωτκτων 
γ̂ 5&νων άφήγησιν καΐ ικελέτην δέν κατορθοΐ μήτε αγαθούς μήτε 
πονηρούς νά παράγη καρπούς, Ευρισκόμενοι σήμερον οί άμφοτέ- 
ρων τών ημισφαιρίων κάτοικοι ύπό τά κράτος εντυπώσεων, αί- 
τινες ώς άστραπαΐ διαδέχονται άλλήλας, απέναντι γεγονο'των 
άτινα μο'λις προφθάνουσι νά άντιληφθώσιν, άγνοοΰσι σχεδόν καΐ 
ποθεν ταύτα κατέρχονται καϊ τίνες οί άμεσοι έργάται τών αστρα
πών καί τίνες αί πραγματικαί δυνάμεις αί ταύτας παράγουσαι. 
Αί βίβλοι τής ιστορίας, &ς έκ παίδων έζέμαθον ή βραδύτερου 
ώνέγνωσαν, οΰδεμίαν έςήγησιν τών φαινομένων του ενεστώτας 
παρέχουσιν εις τούς πλείονας, διότι παρ’ ήμΐν δυστυχώς εντελής 
έλλειψις υπάρχει τών τής συγχρόνου ιστορίας συγγραφέων, καί 
τά  έν αϋτοΐς κείμενα δι' ούδενός συνδεόμενα κρίκου προς τά 
παρόντα διατελοϋσιν οίονεί αργόν κο'σμημα τής μαθήσεως καί 
περιεργείας ζωηρόν, άν θέλετε, έλατήριον, ώς επαγωγός τις μυθι
στορία, άλλά ούδαμώς ή κατ’ ελάχιστου συντελοΰσιν εις τήν 
πρακτικήν διά τε τό παρόν καί τό μέλλον τής άνθρωπότητος 
σταδιοδρομίαν αυτής.

Ταϋτα δ ΐ λέγων εννοώ άρά γε νά προκαλέσω πάταγον σκο
πόν έχοντα νά προσηλυτίσνι τόν εκπαιδευτικόν ημών κόσμον εις 
τήν ιδέαν τής διδασκαλίας τής συγχρόνου Ιστορίας έν τοϊς ήμε-
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ΤΕροΐί παι^ΕυτΥιΟΐοΐί; Όμολογώ &τι θά «πε^ίωκον τοΰτο είχον 
καΐ την έλχχίστην έλττίιϊκ εττιτυχία;. Άλλ*, το γε νυν εχον, 
γινώ<τκων που άποβήσεται ή ίίε'α μου αυτή επιθυμώ νά διακη
ρύξω άπλώ ; εις την νεολαίαν καΐ τολμώ να βεβαιώσω αυτήν 
δτι άγονος χαταδειγθήσεται πάσα ή ιστορική μάθησις καί ατε
λής «πασα ή αγωγή αυτής άν μεταβαίνουσα είτε εις τόν κοινω
νικόν βίον είτε εις τά  έδώλ,ια τής άνωτέρας έπιστν.μονικής έκ- 
παιδεΰσεως δίν εγγ μάθει ή δέν φροντίσγ νά μάθγ διά των 
προσηκόντων με'σων καί τών δεουσών αναγνώσεων τ ί έστί 'Ρτ,γας 
καί Κοραής, τ ί Γεώργιος Κκνι·(^ καί Σατωβριάν και Βύρων, 
τ ί Καβοϋρ καί Βίσμαρκ καί Γαριβάλδης, τ ί Λεοπόλδος Α'. τοΰ 
Βελγίου καί Κάρολος Αλβέρτος καί Βίκτωρ Έμ.μανουήλ, τ ί Μετ- 
τερνΐχος καί Πάλυ,ερστων, τί'Ροσίνης καί Βε'ρδης καί Μάγερβερ, 
τ ί Μακώλεϋ καί Μισελέ καί Έδγάρ Κυνέ, τ ί Γκυζώτος καί θιε'ρ- 
σος, τ ί  Φουριΐ καί σαίν Σίμων, τ ί Ναπολεοντες καί Βουρβώνοι, 
τ ί Καστελλάρ καί Ιούλιος Φκβρος, άν δέν εμελίτησε μεγάλας 
τινάς έποχάς και τόν βίον μ,εγάλων τινών άνδρών τού ήμετε'ρου 
αΐώνος, ων αΐ πράςεις ώθησαν αυτόν πρός ταύτην ή εκείνην τήν 
πορείαν, ών αί ίδέαι καί τά συστήμ.ατα έξακολουθοΰσιν ΐπηρεά- 
ζοντα τήν ατμόσφαιραν, έν ή ξώμεν καί εσμέν καί ΰπάρχομεν, 
άν δέν *ρνωρίσ·/) τάς όδοϋς ή τάς πλάνας, αεθ’ &ς ή επιστήμη 
κατώρθωσε νά συντάαγ τον τε χρόνον καί τόν χώρον, άν δέν 
παραβάλγ τάς έτπστημονικάς έ·ρευρε'σεις τών τελευταίων δεκαε
τηρίδων πρός τάς ήθικολογικάς αυτών προόδους, άν, έν ένΙ λόγω, 
δέν εύρίσκηται εις Οέσιν έν πάσγ στιγμή νά χαράσσ·/) διά τής 
διανοίας καί νά καθορή πρό εαυτού γενικόν καί περιληπτικόν 
χάρτην τών πνευμ,ατικών καί ηθικών δυνάμεων, &ς έχει εις τήν 
διάθεσιν αυτού, έξ ών πρε'πει νά σΆλαμβάνγ ΐούτους τούς φό
βους καί έκείνας τάς έλπίδας διά τό μέλλον.

Ήθελον έςαπατήσει τους παρεστώτας ένταύθα άν έτόλμων 
νά διίσχυρισθώ ότι έκ τής προσεκτικής μελέτης τών συμβάν
των καί τής βιογραφίας τών άνδρών τοΰ ήμετε'ρου αΐώνος ήθε- 
λον έξέλθει φε'ροντες ευλογίας πρός αυτόν καί διθυράμβους γδον - 
τες πρός πάντα τά  έργα αυτού. Ά λλ’ ακριβώς πρός τούτο φρονώ
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άναγχαίχν τήν έ·π;̂ Λίλνί ?|5<υναν των πίοιφανών χρονολογιών του 
19ουαΐώνο?, ίν* πίΐτθώιτιν οί πολλοί δτι έν πλίίοτοι; 

αύτοΰ είνχι χχτωτέρκ των πράξεων κχί των ί^εών αΰτοΰ, ίνα 
χατίδωτιν οποτον οίκτρώς άπε’τυχον ίκχνχΐ των μεγάλων έλπί- 
(5ων, ·ή άνθρωπδττ,ί συνελχβεν εξ αύτοΟ, 5ιά τίνων νέων αγώ
νων (ίύνχτχι νά τυνεχιτ9γ ή αύγ·/) των πρώτων αΰτοΰ ίεκχετνι- 
ρί5ων μετά λαμπρά^ τουλάχιστον 5υσεωί, άφοΰ ή μεστ,μβρία 
χύτου ύπν·ρξε καί τό 5ιιλινον αΰτοΰ ίιχτελεΐ ούτως ομιχλώδες 
κχΐ σκιερόν, 'ϋραίχ τιροντι ητο τι αΰγτ) τοΰ 19ου αίώνος κχΐ' 
ίΰναται, εάν θελγ, νά τελειώση εις 5ύσιν ούτω τερπνήν όποιον 
εινχι τό μοναδικόν βασιλευμα τοΰ ήλιου εις τής Α ττικής τόν 
ορίζοντα ή εις τόν μεστμβρινώτερον των κο'λπων τής Ιταλίας. 
ΙΙο'σον δΰνχται, εάν θε’λγ, κατε'δειξεν εσχάτως εν γεγονός ρ.οι- 
ρχΐον καί τοίς πολλοΐς άγνωστον, συμβάν έν Γαλλία. Γυνή σε
βαστή πλήν ατυχής, διερχομε'ντ τό έσχατον αΰτής γήρας έν 
εσχάτγ πενί^ καί έκ τής ραπτικής άποζώσα εμαθε τελευταΐον, 
μίαν πρωίαν, ότι ό επί τήςέκπαιόεΰσεως υπουργός προσ<ρε’ρει]αΰτή 
σύνταξιν 1800 φράγκων, εις τιμήν τοϋ ρ,εγχλείου τοΰ συζύγου 
αυτής, όν ή Γαλλία άπώλεσε τφ  1845. Ή γυνή αύττ] είναι ή 
χήρα τοΰ περικλεούς έπιστήμονος καί πατριώτου Λακανάλ, τοΰ 
ένδοξου εκείνου άνδρός, δστις, ένω έψήφιζε καί ύπεστ·ήριζεν έν 
τή Συμβατική Συνελεύσει τά  φιλελευΟερώτερα των κατά τοΰ 
δεσποτίΦχοϋ μέτρων, έθαυματούργει συγχ̂ ρο’νως έν τή  έπιστήμ·/] 
κχί νε'ους νομούς αύτή, ανεύρισκε καί τά  περιφανε'στερα διωργά- 
νου των νΰν ετι άκμαζοντων έπισττμονικών τής Γαλλίας καΟι- 
δρυμάτουν. Καί ό .Υακανάλ αχί ή χήρα αΰτοΰ είχον καθ’ όλοκλτι- 
ρίαν λτ,σμοντθή, εως οΰ ή πατρίς αυτών μετά ύπνον μακρόν 
έγερθεΐσα καί τήν αρρενωπήν αυτής άναλαβοΰσα μορφήν περιε- 
βλήθη μέν τήν μεγαλοπρεπή πορφύραν, ήν έκαλλιτέχν^σεν αΰτή 
ή εθνοσωτήριος άνάστχσις τού 1789, ύψωσε δέ έκ νε'ου τήν ση
μαίαν, εφ’ ής ο Λακανάλ καί οΐ όμοιοι αΰτοΰ είχον επιγράψει τάς 
λέςεις «επιστήμη καί πατριωτική αΰταπαρνησία ! ο 'ΙΙραία, ελε- 
γον, ήτο ή αυγή τοΰ 19ου αΐώνος: Συνε'πιπτεν αληθώς νά ηναι 
τό τέρμα τής προηγηθείσης μαύρης νυκτός, τό τέρμα εκείνο.
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δτΓίρ Ιπήνιγχον ίιά  των τυγγρκ^^’̂  αυτών οί Μοντίτκιοι, οΐ Βολ- 
ταϊροι καί οί 'Ρουσαώ καΐ τό όίτοΐον καττ,γλάϊτίν ή ί ια  τΐ·ς 
Γ αλλ ικ ΐί άναστάαίω; «:το^οθεί7α, [Αίτα ριακροχρονιον απώλειαν, 
ύ ς  την ανθρωπότητα ά'ιοπρεπεια χαΐ πνευ;Αατικη άνεςαρτησία. 
Είς γόης ̂ στρατιώτης είσέβαλεν εις τόν αιώνα ήαών κρότων ε̂έν 
τό είαφος 5ια τών πτερνεστήρων αύτοΰ, φίρων ι5έ είς τάς χ*ίρ*ς 
τόν χάρτην της ανθρώπινης άπελευθερώβεως, όν έγραψαν αί ριε- 
γάλαι ΓαλλικαΙ Συνελεύσεις καί όρκιζόμενος ενώπιον θεού καί 
ανθρώπων ότι είς ίφαρριογήν τοΰ χάρτου εκείνου ερεελλε νά λει- 
τουργήσγ ή σπάθη αύτοΰ. Καί μέχρι μέν τίνος ο όρκος έ;ετε- 
λέσθη, ίιό τ ι ο φεουδαλισμός καΐ τό θειον δίκαιον θανάσιμους 
ύφίσταντο προσβολάς όσημε'ραι, την δέ πρός άλληλους τών πο
λιτών δικαιοσύνην παρά πολλαΐς έπικρατείαις έκανο'νισε τό νέον 
μέγα θεσμοθε'τημα τοΰ Γαλλικοΰ άστικοΰ κώδηκος, ούτινος ή 
άαάραντος δόζα άνηκει πρό πάντων τγ  Συμβατικγ Συνελεύσει. 
Ά λλ ’ ό στρατιώτης εκείνος άπαυδήσας εν τγ  ύπηρεσί^ άρχών, 
4ς ύποκριτικώς μόνον είχε πρεσβευσει, εδέσποσε μεν της πατρί
δας αύτοΰ έπιεσε δέ τήν λοιπήν Ευρώπην, ήτις θέλουσα άλλως 
νά Ικδικηθή τήν αναμορφωτικήν τοΰ 1789 χώραν εύρε προφασιν 
τήν Ναπολεόντειον τυραννίαν, είσέβαλεν είς τήν Γαλλίαν και 
κατε'σγεν αυτήν στρατιωτικώς καί |ήλπισε νά^ταπεινώσγ αυτήν, 
καί ώμοσε διά τής λεγομένης ίιράς συμμαχίας νά έπιτηρήση 
άστυνομικώς πάσαν τοΰ λοιπού φωνήν καί κίνησιν έλευθέραν. 
Τότε άνε'θορεν είς με'σον έν τγ  Γαλλί:>: όμάς όλη άνόρών λογίων, 
συγγραφε’ων σοφών, καθηγητών ευγλώττων, ομας είς ήν ανη- 
χουσι τά  ονόματα, άτινα κατε'λαβον τάς άκοάς τών συγχρόνων 
έπΙ ήμίσειαν εκατονταετηρίδα, ή καί τρία τέταρτα πολλάκις 
αύτης, διετήρησαν δέ επί τής σκηνής | τού κόσμου τήν πρώτην 
σχεδόν θέσιν και διηύθυναν τάς τύχ_ας αύτοΰ εμμέσως διά τών 
έργων αυτών ή αμέσως ώς κυβερνήται, έπηρεάζοντες τάς ιδέας 
καί τά  συστήματα καί τάς όραάς τών άλλων Κρατών. Τότε ή 
Γαλλία έξεδικήθη τήν ξενικήν κατοχήν παραγαγοΰσα τόν Βιλ- 
μαΐν καΐ τόν Κουζέν, τόν Κ ο^ βΓ  Ο οΙΙβΓά καί τόν ΙουίίΓ Ο ί, τόν 
Γκυζώτον, τόν θιέοσον, τόν σαίν-Μάρκον Γιραρδίνον, τούς 88 ίηΙ
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ΗΐΙβΪΓβ, τον ΚθΓηα38ΐ, τοϋ; Εϊροφάντχί τνί? πνίψ.ατικνίί « ν ι-  
γϊννήσίως τ ί?  νεωτ£ρα? Γαλλίας, οίτινες άπό του κοίνοβουλευ- 
τικοΰ β·^^ατος καΐ άπο των ^γιίΑΟΐϊΐονρκιρικών έ<5ωλίων ρ.εταβαί- 
νοντες εις τάς ύψτ,λάς καθγιγητικάς ε^ρχς έζωογο'νουν ρ.έν τα 
γράααχτα ^ιχ τ ί ς  αύρας τών περί έλευήε'ρου βίου άγώνων, τού
τους ό'ί καθίοτων έπισττ,ρ,ονικωτέρους, )<αριεστε'ρους καί άποτε- 
λεαρ.ατικωτε'ρους. Το’τε ό ϊατωβριάν καί ·ή κυρία Στάελ καί ό 
ΒβηίΒΓΒΪη ϋοηδίβηΐ άπό τών άρχών του αίώνος ΐόπ  καταΟαα- 
βώσαντες τους ςυγχρο'νους άναγκκζουσι τούς ό^αλαοΰς τών θια
σωτών αυτών να παρακολουθήσωσιν αύτοΰς άπό τ ίς  σχτ,ν/ΐς τών 
πρακτικών όιαρ,α^ών εις τ·)ιν ύψγιλοτε'ραν σκτ,ννιν τ·?ίς φιλοσο
φίας, τ ί ς  ιστορίας ίΐ του άθικολο'γου ρυθιστορήρατος, ^ιότι είς 
πάσας ταυτας τάς σταίιοιίρορίας σ̂ ε<5όν πρωταγωνιστοΰσι· 
τότε οΐ Βερανζιε'ροι καί οί Οθΐβνί^ηθ καί οί Βίκτωρες Οΰγγώ ψ~ 
πνεόμενοι μέν έκ τ ι ς  νε'ας ζωτ;ς τ ί ς  πατρίίος αύτών, ένθουσιών- 
τες ίέ  εκ του μεγαλείου ττ,ς αρχαίας 'Κλλά<̂ ος καί ττ,ς πυρίνου 
αναγεννήσεως του νεωτερου 'ΕλλΥινισρ.οΰ βλε'πουσι τάς αεφαλάς 
αύτών περικοσμουμε'νας ίιά  δαφνών άμαράντων, ών φύλλα τινά 
ώς ίερά μνημόσυνα κατε'γει γ<̂ γ πάσα καρ^ία Ελληνική, ίιότι 
άπό τών κορυφών τοϋ ήμετερου Παρνασσού κατήλθε κυρίως ή 
εμπνεύσασα αυτούς Μούσα.

ΊΙ νε'α έζε'γερσις τής Γαλλίας κατά Ιούλιον τού 1830 νε'αν 
ώθτ.σιν ί ί ί ε ι  είς τήν Ευρώπην, ήτις άφ’ ενός μέν χαιρετίζει τότε 
τήν έμφάνισιν τού ζηλευτού Κράτους τού Βελγίου, άφ’ έτε'ρου ι̂ έ 
βλε'πει συμπληρούμενον έν Ά γ“,'λία τό εργον τής τε πολιτικής 
καί κοινωνικής άναμορφώσεως, δπερ ήρζατο άπό τούς οιωνούς τού 
περικλεούς Γεωργίου Κάνιγγος. Έκ τών έν Γαλλίγ τωόντι 
μεταβολών, είς άς πρωταγωνιστούσιν οί τέως καθηνηταί και δη
μοσιογράφοι, συνταρασσόμενοι οί έν τή  Μ. Βρεττανία δεσποτικοΐ 
άνοίγουσι τάς θύρας τού κοινοβουλίου είς τούς τέως άποκεκλει- 
σμένους καθολικούς καί άναγκάζονται νά εύρύνωσι τό εκλογικόν 
δικαίωμα έλαττοΰντες τάς τάζεις τών θητών καί άναβιβάζον- 
τες πολλούς ές αύτών είς τάς τάζεις τών ελευθέρων πολιτών.

Α λλά τό αναμορφωτικόν πνεύμα έζακολουθεΐ όσημέραι θερμαι-
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νο'(Λ«νον κχί φλογιτθέν 6γΙ τΑου; τχράγίΐ τκ  συριβάντκ τοΰ 
1848, ίξ ών ΐϊκρίϋ,εινε ^ιαρκεστερον ή καθολική ψηφοφορία καί ή 
Γερμανική (Τϋντάρχςΐί ζερί ?ν α'ίσθημα, τό αίσθημα τη? ενώσεως, 
άτΓοτυχόν μέν τότε, άλλα άπό τή ί επο^ήί έκείνηί τ:ρο “άντων 
κνοφορηθέν και Ιτιμελέστερον καλλιερ'ρ^θεν, ίνα βρχ(ϊύτερον οΟτω 
γονίμω;" καρτεοφορήσ .̂

Ή ιερά συμμαχία, ή? 'ίχίοΰχο; ύπήρζε καί χωροφύλαζ τ^νάμα 
ό Μεττεονΐ^ος, προώριστο νά λκβ^ τά καιριώτερχ των τραυμά
των-ταοά 5υο εθνικοτήτων, αίτινε? Ικε'κτηντο τό τερονο’μιον ίόι- 
αιτέρωί να μισώνται υπό παντόί τυραννικού πνεόματο;, ύπό πά- 
σης ’ψυ^ής σκοτειν%. Καί περί μέν τή ί μικ? έθνικο'τη,τος ού^έ 
λέξιν θά εϊπω, ^ιότι ασέβειαν θά ίιέπραττον άν έν γενικω καί 
άτε'χν<ύ ΐχνογρχφήυ,ατι παρενέβαλλον όλίγχ? γραμμάς περί τή? ' 
άνανήψεως αρχαίου τινό? μεγαλείου ύπνώσαντοί επί χρόνον τινά 
άλλ’ ουδέποτε νεκρωθέντο;. Καί είναι μέν ϊίιον ήυ.ών καύχημ* 
ή άνάντ,ψις έκείνη, άλλά τό φχινόμενον τοϋτο πζρέλαβεν ήόη 
καί ωκειοποιήθη ή μεγάλη ιστορία τή ; ανθρώπινης προόδου· 
άν ε̂’ τ ι? έπιθ'υ<Λ·5ί καλλιτεχνικήν τή ; νέα; εκείνη; ανατολής ει
κόνα, ας άνα'ϊράμγ εις τά ; πρώτα; σελίδας τοΰ θεολήπτου άοι- 
^οΰ τή ; ευγενοΰ; Γαλλίας, 'ίιότι ή φαντασία αΰτοΰ είχεν έ·γκχί- 
ρως παραστή εΐ; τό θε'αμα,. καθ' ό' αί λευκαί τού Αιγαίου περί 
στεραί έπτερύγιζον εις τούς αϊΟε'ρα; έν τω  με'σιρ θυελλών καί φλο
γών καί εί; αθανάτους αυτό Ιχει άποτυπώσει ώ ίάς. ΐ ί  5έ νά 
είπω περί τής άλλης εκείνης έθνικότητος, έφ’ ή ; έπΙ ^εκαετηρίόα; 
ολας ό σκιερός άνήρ, ούπερ ανωτέρω έμνήσθην, έζήσκησε τήν 
ύπεοτάτην τοΰ ιϊεσποτισαοΰ επιστήμην εΐ; μεναλοφυίαν αυτόν 
άνυψώσας καί γεωγραφικόν όνομα άποκαλέσας τήν χώραν, ήν 
ή έθνικότης εκείνη άπό αιώνων είχε κλείσει; Ό ήρωϊσμό; χιλιά
δων θυμάτων καί ή άνΟοδέσμη τών έργων ένό; μεγάλου δημα
γωγού, τού Ματσίνη, δύο πατριωτικών καί ίπποτικών βασιλέων, 
τοΰ Καρόλου Αλβέρτου καί τοΰ Βίκτωρο; Εμμανουήλ, οί ομη
ρικοί άγώνε; ένό; άρχαίκοΰ ηρωος, τοΰ Γαριβάλδη, καί ή δεςιό- 
τη ; ένό; διπλωμάτου, τοΰ Καβούρ, ουνετέλεσαν όπως τό γεω
γραφικόν όνομα μεταβληθή εις ύπαρξιν εθνικήν σφριγώσαν καί



ΕΡΜΗΣ 363

θαλερόν, δττως τ:{ΰΎΐ εν τούλί^^ιστον των χρ’/;σττιρ{ων εαείνων, 
άτίνα άπό χαιροΰ εις καφόν άνεγείρονται, ΐνα (τυγ^έωσι τά  άιτ’ 
αιώνων τεθεΐ|Αένα καί εθνικών όλοκαυτω|Λάτων κεκυρωμενα 
δρια τ·?,ς ιστορίας καί τνίς γεωγραφίας των ένίοξοτε'ρων λαών.

Τόν ή|Αετερον αιώνα ετίρ,ησαν αγώνες ύτερφυείς ί~\ τοϋ νέου 
ήριισφαιρίου, αγώνες, καθ’ οδς μυρικίες νεκρών έ~ 1  τριετίαν σχε
δόν κατέττιτττον, άλλ’ έξ ών προέκυψε μέν ή έξδντωσις ενός ονεί
δους τνίς άνθρω·τότν,τος, ώς είναι ή δουλεία καί ή σωριατερεπο- 
ρίρι, έίριλοτεχνήθησαν δέ νέοι αστέρες δόξης προστεθέντες εις τό 
διάδτιρ.α τ·7;ς Ά|Λερικανικ·/;ς Δ·ψ.οκρατίας, οί .\ίγκολν, οί Γραντ, 
οί Σέρριαν καί άλλοι.

('Έιτεται συνέχεια.)

ΛΕΠΝ ΓΑΜΒΕΤΤΑΣ.

Ό κ. Λ. Γαρ.βέττας είναι σ·/ι;αερον ρ,όλις Ή ετών. Έγενν^θ-/ι 
εις Καχόρ. πρωτεύουσαν του νοαοΰ .\ότ, τ γ  30 Όκτωβρίου, 
1838. Καίτοι νέος, θεωρείται άπό τινων ετών έν Εΰρώπ·/ΐ ώς 
πολιτικός πρώτχς τάςεως. Τ·/]ν φώρ.ην δ ΐ ταότην δικαίως άπέ- 
κττ,σεν, ενεκα τοΰ προσώπου, δπερ διεδρα;κάτισε κατά τα  τε
λευταία συ[αβάντα, διότι χ^^ις είς αυτόν ή Γαλλία δέν κατε- 
βλ.ιόθη όλοτελώς [χεθ’ δλας τάς δείνας ίτ τα ς , άς ύπέστη. Άφοΰ 
επί 5 {Λ'δνας ύπέστ/) τό βαρύ φορτίον προσωρινής έζουσίας, άφοΰ 
άνέπτυςεν όςύνοιαν θαυρ.ασίαν έν τ·  ̂ κυβερνήσει τής Γαλλίας, 
άφου κατέβαλε τάς ένεργητικωτέρας προσπάθειας, δπως καθαρίσ·/] 
τό έδαφος τής πατρίδας αΰτοΰ από τοΰ έχθροΰ, |όκ. Λ. Γαριβέτ- 
τας δέν >5το, πρό ολίγου έ'τι, είριή άπλοϋς βουλευτής.

Δέν πιοσεκολλήθν;, ώς τόσοι άλλοι προσωρινοί κυβερνήται, 
ρ.ετά λύσσγ;ς είς τήν εξουσίαν, άλλ’ έξετέλεσε τό καθήκον του 
[λέχ̂ ρι τέλους καί όταν ένο’τ,σεν δτι τίποτε δέν τω  ειιενε πλέον
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νά πράξιι, άττίΐιΟρθη νθ[ΐί|Λως, μη ίίχ δ ίΐ ί  άλλο καθήκον ίίμη τό 
τοΰ άντιτ:ροσώ“ ου. Ένεκα τούτου ^ιετηρητεν άσφαλίττερον τά? 
συμπαθείαί των τιμίων καΐ σταθερών (δημοκρατών καΐ με'νει εν 
Γαλλία ό άξιδί αντιπρόσωπός της αληθούς (δημοκρατίας.

Αί ύβρεις καΐ αί συκοφαντίαι δέν τώ ελειψαν. Ή μοναρχική 
μερίς, 'ητις εδειξε δειλίαν διαρκούντο; τού πολέμου καΐ προς ·1̂ ν 
ό ήοωϊκός δημεγέρτης είχε τοσούτον να παλαίσ’ρ, τον μισε! και 
τόν καταδιώκει ματαίως δια τής οργής αυτής.

Ό κ. Γαμβέττας μένει απαθής και άκλ(ονητος, έςακολουθών 
τό έργον αυτού, ήτοι την δημοκρατικήν άναγέννησινκαι περιφρο- 
νών τίζς άσχυμοσύνας, ών ένοχος γίγνεται μ.ικρά μερίς τού τύπου.

Ό κ. Λ. Γαμβέττας έπεδο'θη ενωρίς εις τήν σπουδήν τού όι- 
καίου καί ανέπτυξε· ζήλον άκάματον. "Ηκιστα ευνοηθείς ύπό τής 
τύχης, ήναγκάσθη ώς εκ τούτου νά εργασθή περισσότερόν, προ- 
σθείς εις τούς ευτελείς π(ορο'υς του τό προϊόν έργων τινών δημο- 
σιογρα(ρίας.

Μέχρι τού 1868 μόλις ήτο γνωστός'εΐς τάξιν τινά τού παρι
σινού λαού, εις δικηγ(ορους, καλλιτέχνας, καί έ(ρημεριδογρά- 
φους.

Κατ(χ τας ευκαιρίας. &ς τώ  ά(ρινεν ή σπουδή τής νομικής, 
επεδίδετο εις τήν έκμΑθησιν των ωραίων τεχνών καί έγραψεν 
άξιόλογον πραγματείαν περί καλλιτεχνίας είς τινα τών τής επο
χής εκείνης έίρημερίδων.

Εγγραφείς είς τό δικηγορικόν σώμ.α κατα τό έτος 1859, εγε- 
νετο «ικέσως πεοίφημος μεταφίι τών νέων δικηγόρων, και περιε- 
στοιχίσθη εντός ολίγου υπό πολλών.

Τόν δέ πολιτικόν άνδρα, μ(ονον τινές νέοι καί ένθερμοι έφημε- 
ριδογράφοι είχον προμαντεύσει.

Τό ύπουργείον Πιναρ τώ παρέσχε λαμπράν καί οριστικήν περί- 
στασιν όπως άποκαλυφθγ. ΙΙροέκειτο περί τών ταραχών τού κοι
μητηρίου ΜοηίΠΙΘΓίΓβ· Απήγγειλε τότε σφοδρόν λ(όγον, πλήρη 
αναθεμάτων, κατά τού εγκλήματος τής 2 Δεκεμβρίου καί τώ  ί 
αυτουργών αυτού. Ή εφημερίς «Έζέγερσις» (Κβνβϊΐ), ην τοσού
τον εύτολιμως ΰπερήσπισε, κατεδικάσθη φυσικώς μετά μεγίστης



αΰστηροτητοί. *Εκτοτ5 ό θ8ρ[Λος συνήγορος τής ΚβΥθΐΙ έζελί'γτι 
εν Παρισίοις κ« 1  Μχ®σαλ''{): βουλευτής υποψήφιος των α δ ι α λ 
λ ά κ τ ω ν .

Έν Μασσαλία άνθυποψήφιοι αΰτοΰ ήσαν, οι κ .χ. Δέ Λεσέι]/ καΐ 
θιέρς· ενεκα τούτου άνεδεί^^Οη βουλευτής εν δεύτερέ ψηφοφορία.

Έν Παρισίοις ελαβε 21784 ψήφους κατά του άνθυποψηφίου 
αυτού κ. Καρνώ, ΰστις ρ,ολις ελαβε 9000 περίπου.

Ό κ· Λ. Γαρεβε'ττας επροτί[;.ησε τήν ψήφον τής Μασσαλίας καί 
αφήκεν οΰτω ριίαν θεσιν είςτόν κ. Ερρίκον 'Ροσεφόρ (ΚοοΙίβί'οΓΐ), 
δστις |κετ' ολίγον έξελίγη υπό του Παρισινού λαοΰ.

'Ο κ. Λ. Γαρεβεττας έγε'νετο έν τγ  Βουλγ ό αρχηγός των 
α δ ι α λ λ ά κ τ ω ν  καί υπεστήριςε τήν πολιτικήν αυτού [Αετ’ εΰ- 
τολρείας καί αυθεντίας έν ταύτφ, χάρις εις τήν θαυ[/.ασίαν ευ
γλωττίαν του καί γνώσιν τής ρητορικής τε’̂ ν̂ης.

Μόνος, ήδυνήΟη καί έτόλρΛησε νά ύπερασπίσφ τόν 'Ροσεφόρ, 
όταν ρ,ετάτό έγκλημα τού Α ΐΐΐεϊΐ, τούτέστι τήν υπό τού Πε'τρου 
Βοναπάρτου δολοφονίαν τού Νουάρ, ή κυβε’ρνησις έζήτησε τήν 
άδειαν νά καταδιώξγ τον αρχισυντάκτην τής Μ α σ σ α λ  ι ώ-
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ί'ώ 1870, παρουσιάζει είς τήν Βουλήν νομοσχέδιον περί τής 
παραδοχής φρενοβλαβών έν τοίς ρρενοκομείοις καί αποκαλύπτει 
εν τή περιστάσει ταύτν) τά  σκανδαλώδη συι/.βάντα τής ύποθέ-
σεως δβπάοη-ΒίΙΙουΚ-

τόν Απρίλιον τού αυτού έτους απαγγέλλει λαμπρόν λόγον 
κατά τού ολέθριου εκείνου^ δημοψηφίσματος, όπερ παρέσυρε μετ’ 
ολίγον τήν Γαλλίαν είς τήν καταστροφήν, διότι έχων ό Ναπο
λέων τήν πεποίθησιν δτι κέκτηται τήν έαπιστοσύνην τού λαού 
έκήρυζε τόν πόλεμον κατά τής Πρωσσίας.

Ταυτοχρόνως έν περιφήμω τινί έπιστολή του έπιβεβαίου τό 
πρόγραμμα αυτού καί άπήντα είς τάς άνοήτους εισηγήσεις των 
υπηρετών τής Αυτοκρατορίας, διά τών ακολούθων φράσεων: 
«Πρέπει νάλέγηται, έπαναλέγηται καί άποδεικνύηται δτι, δι’ 
ήμάς, ό θρίαμβος τής δημοκρατίας, δημοκρατίας ιδρυμένης έπί 
ελευθέρων θεσμών, είνε ή ασφάλεια καί ευημερία τών υλικών συμ-
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φίροντων, ■}> ίγγύτισις ιτάντων των δικαιωμάτων, το «εβα? ττ5? 
ΐδιοκτγ;σία?, άι προττασία των ιερών καΐ νομίμων δικαίων τών 
εργατών, ή βελτίωσι? καί •/ιθικοποίησίζ τών « “οκλ’̂ ρων, άνευ 
προσβολνίί, άνευ κινδύνου διά τοΰί εΰνοουμε'νουί ττ,; τύχης καί 
της εύιρυίας....

«Α? ^τροσπάΟειαί μας τείνουτιν άτ:λώς εις το νά φερωσι την 
δικαιοούνην καί τήν κοινωνικήν είρή^Λν μεταξύ τών ανθρώπων.

«Μονή, μεταξύ όλων τών μερίδων, ή δημοκρατική μερίς, ή 
μερίς τής γενικής έτηδοκιμαοίας, είναι πράγματι συντηρητική, 
φιλελεύθερα καί προοδευτική.

«Διά τού θριάμβου τών ιδεών μα^ καί μονον, διά τού θριάμβου 
τούτου, ή Γαλλία δυνηθήσεται νά κλείσ·^ τήν εποχήν τών επα
ναστάσεων καί ν’ άναπτυξγ εις τά στήθη δημοκρατίας άναγεν- 
νηθείσης καί κυρίας έαυτής, τούς θαυμάσιους πορους τής Γαλ
λικής πατρίδος.»

Τοιούτον είναι και ύπήρξε τό πρόγραμμα τού κ. Λ. Γαμβε'τ- 
τα . Θά ίδωμεν δέ κατωτέρω, ότι ο κ. Λ. Γαμβέττας ουδολως 
έξέκλινε τής οδού, ήν είχε διαγράψει.

Εύρέθη ήναγκασμένος ύπό τών περιστάσεων ν’ άφήσιρ κατά 
μέρος τά  εσωτερικά ζητήματα, ίνα ενασχοληθγ μονον εις τήν 
άναδιοργάνωσιν τού ΰποχωροΰντος στρατού- άλλ’ ευθύς ώς έρρίφθη 
ή τελευταία πυροβολή, έσπευσε νά ίπαναλάβγ τό πρόγραμμά του 
καί νά προσπαθ-ήστι όπως ΰπερισχύσ·ρ καί άποκτήσνι τάς αναγ
καίας μεταρρυθμίσεις, άς δεν ήδυνήθη ή νά ύποδείξ·  ̂μόνον. 'Π 
εΐδησις τής αΐσχράς ήττης τού Σεδάν φθάνει εις Παρισίους.

Τή 4·̂  Σεπτεμβρίου, ή Λύτοκρατορία ρίπτεται εις τόν βόρ
βορον ύφ’ άπάσης τής Γαλλίας καί ή κυβέρνησις τής εθνικής 
Άμ.ύνης ιδρύεται εις τό Δτ,μαρχεΐον (ΗΟίθΙ (1β\ϊΗβ)·

Ό κ. Λ. Γαμβέττας διορίζεται υπουργός τών Εσωτερικών, 
εις θέσιν δυσκολωτέραν πασών κατά τάς περιστάσεις ταύτας, 
διότι ώοειλε νά πολεμήσ·ρ σώμα πρός σώμα κατά τής κακής 
θελήσεως, τής άντιστάσεως ίσως τών βοναπαρτιστών υπάλλη
λων τού Κράτους.
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Μετ’ ολίγον ή (ΛεταζΟ των Παρισίων καί των επαργιών συγ
κοινωνία διακόπτεται καί ή πολιορκία συρ».πλ·Λροΰται.

Οί κ.κ. 0Γ(^ηΐΪ6ϋΧ, ΟΙβίδ-Βΐζοΐη καί ό ναύαργος ΤΟϋΓΪ- 
οΐΐοη, έπΐ(ρορτισρ.ε'νοι νά διοργανώσωσι τήν εκτό? τ-Τ̂ ς πρω- 
τευοΰσ·Λ? άαυναν, ίως τδτε δέν ει;^ον δείξει άλλο, ίψ.·/ι καλάς 
διαΟε'σεις. Ο^δέν τολριηρον διεπρκχθνι ύπο γερόντων ίκ ιστα  κα-. 
ταλλήλων διά τοσοΰτον βαρύ εργον. Ούτως έκρίθη άναπο'φεν- 
κτον όπως ο κ. Λ. Γαρ,βε'ττας σπεόσγ νά Οε’σγ τόν πατριωτισμόν 
καί την ανδρείαν του εις τήν υπηρεσίαν της έν ΤΟϋΓδ Κυβερνη
τικής Πληρεξουσίου Επιτροπής.

Γ·̂  /·ρ "Οκτωβρίου αναχωρεί δι’ αεροστάτου εκ της Πλα
τείας του Αγίου Πέτρου (δίΐΐηΙ-ΡίβΓΓβ) εις ΜοπΙΠΙβΓίΓΘ εχων 
έκτακτον πληρεξουσιότητα,

Άφου επεσε σχεδόν εις τάς ΙχΟρικάς τάξεις Ιν ΜοηΐάΐίΗβΓ 
κατώρθωσε νά φΟάσνι είς ΤοίΙΓδ τγ 9ν) "Οκτωβρίου.

Σπεύδει νά ένίίαρρυνει τά  ταλαντευόμενα καί άντ^συχα πνεύυ,α- 
τα , νά αναζωογονήσ·ρ τό ενδοιάξον θάρρος διά ποοκηούξεως, έν 
γ  έκτίΟησι τους πόρους τής Γαλλίας καί των Παρισίων. Έτο 
καιρός.ΊΙναγκασμενοςνάενεργήσ-ρ άμεσως, όκ, Γαμβέττας επιλαμ
βάνεται ευθύς τής διοργανώσεως τού πολεαικοϋ κλάδου.

Ό Αος στρατός του Ι.ΟΪΓ6 ήναγχάσθη νά ύποχωρήσ·ρ εις Ογ- 
1β9Π8 προ των Παυκρών εντός ενός μηνός, χάρις εις τόν κ. 
Γαμβίτταν καί τούς στρατιωτικούς αρχηγούς, οϋς έξε'λεξε, ^διωρ- 
γανώθη και κατέστη ικανός ν" άναλάβ·^ τήν πάλην μετ’ επιτυ
χίας· τούτο δ’ άποδεικνύει ·ή νίκη τού Κουλμιέ (ΟοΐΐΙηΐΐβΓδ) 
(9 Νοεμβρίου).

ΊΙ μάχη αύτη είναι σχεδόν ή μόνη σοβαρά, εξ όσων εκε'ρδη- 
σαν τά Γαλλικά όπλα κατά τόν πόλεμον τού 1870-1871.

Πράγματι, προ 10 ημερών, τό Μέτς έσυνθηκολόγησε, τό 
Μέτς, ·η τελευταία ελπίς, ·ήτις εμεινεν εις τήν καταβεβλημε'νην 
Γ αύ.λίαν.

Ίίπίμονος, γενναίος, ακατάβλητος, ό κ. Γαμβεττας δέν εφο- 
βεΐτο νά λε'γ·ϊ3 πάσαν τήν άλ·ηθειαν περί τής προδοσίας τού 
ΒϋζαΪΩβ, δέ εΐς τήν αποφασιστικήν προκ·ήρυξίν του, τό



θάρροί άνεζωΉνρ^θτ], τοϋθ’ δπερ συνετελεσεν 07Γω? οΐ κπνιλπΐ(Γ(Αε- 
νοι Γάλλοι στρατιώται κρωσι ττιν νίκην τοΰ €θϋ1ΐηΐ6Γ8.

Ή προχήρυξίί αΰτη, έγγραφον ίστορικόν ε;αιρετικί? σπου- 
^αιο'τητοί, είνχι άπαραίτητον ν’ άναίηρ.οσιευθ-ρ έν βιογραφία 
ταϋτη· ορίζει άκριβόίς τον χαρακτήρα του κ. Γα|λβεττα καί ί ί -  
^ει πιστήν εικόνα τής πατριωτικής καΐ ίτ)|αοκρατικής ί^έας 
αύτοΟ.

’ΐίού αυτή :
«Γάλλοι,

«Έγείρατε τά ψυχας καί τάς αποφάσεις ύ[Αών εις τό ΰψος των 
φοβερών κινδύνων, οΐτινες επέρχονται κατά τής πατριδος. Εςαρ- 
τάτα ι άκο[ΑΤ, άφ’ ήριών νά καταβάλωιαεν τήν κακήν τύχην και 
νά ίείζωρ,εν εις τόν κο'σρ.ον τ ί άζίζει εν |Αεγα Ιθνος, όπερ ^εν 
θέλει νά καταστραφ-ρ καί ουτινος τό θάρρος άναπτεροΰται έν αΰ- 
τα ίς έτι ταϊς καταστροφαίς. Τό Μετς έσυνθηκολογησε. Στρατη
γός επί του οποίου έβασίζετο ή Γαλλία, [ακλιστα [ΐετά το Με- 
ξικόν, άφγρεσεν άπό την πατρίδα πλέον των 1 ΙίΟ, 0 0 0  υπερα
σπιστών αυτής.

«'Ο Στρατηγός Βαζαίν πρου^ωκεν, έγένετο ό πράκτωρ του 
ανθρώπου του Σε<ϊάν, ό συνένοχος του έπι^ρορ,έως, καί, (αέ την 
περιφρόνησιν του στρατού, ού φυλάς έτέθη, παρέδωκεν, χωρίς (χά- 
λιστα νά ίοκιίΑάσν) την ύπερτάτην προσπάθειαν, 1 2 0 0 0 0  πολε- 
ρ.ιστάς, 2 0 0 0 0  τραυυ,ατίας, τά  όπλα του, τά  τηλεβόλα του, 
τάς σηααίας του καί την ίσχυροτέραν άκρόπολιν τής Γαλλίας, 
τό Μέτς, παρθένον, (χέχ_ρι τών ήαερών του, του |Λΐάσ|χατος τών 
ζένων.

«Τοιοΰτον έγκληρα κεΐται ύπεράνω καί αυτών έτι τών τιρ.ω- 
ριών τής δικαιοσύνης............ »

Εννοεί τις ευκόλως ότι έριψυχουριενος υπό τοτοϋτον -υψηλών.

368 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΓΛΛΟΓΟΣ

αίσθηαάτων πατρι^τισριοΰ ο κ. Γααβέττας Οά -ήδόνατο νά έκ-
νικ-ήσγ τον εχθρόν καί νά όδηγήσγ] τήν Γαλλίαν εις τόν θρίαρε- 
βον, εάν έβο-ηθείτο. Δυστυχώς οΐ κυβερνήται τών Παρισίων ησαν 
άνευ ζωηρότητος, καταβεβληιχένοι υπό τής άπραςίας τών στρα
τιωτικών αρχηγών.
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Έκτόί τούτου ό στρχτηγοί ϋ ’ ΑϋΓθΙΙθδ θ9 Ρ&Ι&(Ιΐηβ3, ώς
άνιχχνος νά ίπωφελτ,θ·/; τγ]ν νίκην, εκρίθη ανάγκη ν’ «ντικατκ- 
στχθγ ί ιά  του στρατηγού μετά τήν «λωσιν τού Όρ-
λεάν; υπό των γεριιανικών στρατευ|Λάτων (4 1 Οβριού). Ό κ. 
Γααβέττας ίυρίσκεται λοιπόν ήναγκασρι.ένο? ν’ αναδιοργανώσω 
εκ νέουτά? στρατιωτικάς δυνά[Λ6ΐ? τού ΒοΐΙΓ^Θδ. 'Ο στρατηγός 
ΰ Ι ΐ3 ηζ}Γ υπερασπίζεται τότε βήμα προς βήμα τήν άπό Όρ- 
λεάνς εις Μάνς χώραν, ό δέ Βούρβαχης ουσπειρούται μεταζΰ 
ΒοϋΓξθδ και ΐΧενθΓδ, έτοιμος νά ένεργήσ-ρ προς άνατολάς έπΙ 
τής γραμμής τής συγκοινωνίας τού εχθρού.

Ιοτε οκ. Γαμβετταςδιευθύνεται προς τό Λυών, όπως επιταχύνω 
τάς προς άμυναν ετοιμασίας έν περιπτώσει πιθανής πολιορκίας, 
κατόπιν πορεύεται εις Βορδώ, όπου φρονίμως ποιων ένήργησε νά 
μετενεχθ-ρ ή Κυβερνησις (2 Ιθβρ(ου).

Τήν 21 Ίανουαρίου ευρίσκεται είς ΒίΠβ παρά τω στρατηγφ 
ΡοίάΗθΓΒθ, δστις, μέ μίαν δράκα ανδρείων συγκρατεΐ τόν εχ
θρόν, ο Γερμανικός στρατός είχε νικήσει πανταχού είς ΒϋΖθηνδΙ 
υπο τούς Παρισίους, είς Μάνς, είς 89ΐηΙ-0ϋ6ηΙίη.

Παρά τάς ύπερανΟρώπους προσπαθείας τού χ. Γααβε’ττα , δστις 
κατώρθωσε νά επανορθώσω ήττας τού Β οΪΓ6, ή άνακωγή 
είχεν υπογραφή.

Ο κ. Ιούλιος Φάβρος είχε λησμονήσει είς τούς όρους τόν Α 
νατολικόν στρατόν μετά τού στρατηγού αυτού Ηούρβαχη, επί 
τού οποίου οί Γερμανοί είχον ολην τήν επιθυμίαν νά επιπεσωσι 
τότε, καΐ όστις ήναγκάσθη νά φύγ-ρ διά των Ελβετικών με
θορίων.

Ένω ή Κυβερνησις των ΙΓαρισίων άπησχολημένη άποκλειστι- 
κώς είς τό νά υπογράψω ®' '̂'θήκην ειρήνης, άνευ αναβολής, διορ- 
γάνουένβίχ τήν εκλογήν τής αντιπροσωπείας καί ύπέθαλπετήν 
«ντίδρασιν, ό κ. Γαμβε'ττας εξηκολούθει τήν πάλην αύτού υπέρ 
τής δημοκρατικής ίδε'ας.

Ή τελευταία πράςις αύτού ώς αρχηγού τής έν ταΐς έπαρχίαις 
πληρεξουσίου Κυβερνητικής Επιτροπείας, ύπήρξε ψήψισμά τι, 
δι’ ου έκήρυττεν ώς μήέκλεξίμους πάντας εκείνους, οίτινες επί τή^

2
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αυτοκρατορίας ϊίχον καταλάβει θέσεις ύτουργοΰ. γερουσιαστου ·η 
συαβοΛου του κράτους καί είχον -Γ:αρουσιατ6·;ί εις τους εκλογείς 
ώς ίπ{^ ,̂'^οι ύποψηοιοι·

'Ο τ·υνοπτικος θ'3τος άτοκλεισαΰς ίζγ,γείρε την άγανάκτν,σιν 
των όττα^ών της [ .̂αναρχικής άντιίράσεως, οΐτ-,νες κατέφυγον 
εις την αυθαιρεσίαν καί έζητηταν τροπον τινά την ύποστήριξι- 
τοΰ κ. Βίσααρκ έν όνορ.ατι της κατατατου^;.ένης 5ηθεν νορ-ιαο'- 
ττ,τος.

Έκ τούτου τροέκυψε σύγκρουσις ;λετα;ύ της Κυβερνησεως της 
’Κί^νικης ’Λρ-ύνης καί τού Δ ι κ τ  ά τ  ο ρ ο ς τού Βορ^ώ (ώς ηρέ- 
σκοντο ν’ άττοκαλώσι τον κ. Λ. Γααβέτταν κατά την έτοχήν

ΊΙνανκασυ.ένος νά ένι^ώτγ καί νά τό ψηοισυ.α αυτού 'Λα- 
ταιούαενον, ό κ. Γααβέττας ταρ'ρτήθη των καθηκόντων αυτού 
άυ-έσως καί έ::ανηλθεν εις τόν ιόιωτικον βίον,

Κατά τάς έκλο'.'άς της 8  Φεβρουάριου ε^ελέγη εις 9 (ίιααερ;- 
σι/.ατα· τ:ρούτί[Λησε <5έ τού Στρατβοι^γου ττ,ν έόραν.

Όπα^ός της τταρατάσεως της τάλης ι̂ έν έψη^'-τε την συνθή
κην της είοήνης· καί όταν 'η “αραγώρησις της Αλσατίας και της 
Λορραίνης κατέστη ττλέον γεγονός τετελεσρ.ένον, Ιγκατέλιπε την 
βουλήν [Αετά των άλλων βευλευτών των ^ιααερισαάτιον, άτινα 
■ταρε/ωρήθησαν εις τήν Γερυ.ανίαν.

Κατά τάς συατ:ληρωαατικάς έκλογάς της 2 Ιουλίου, έτυγ̂ ε 
τής τολειονοψηφίας εις τρία '^ιαυ.ερίσαατα. δίΐΐηβ, ν̂ ίΙΓ καί 
ΒθυθΚ65-(1ϋ-ΚΙΐ0ηβ. Έ̂ έ̂χΟη <ϊιά τό δΐίίηο.

Έν τη Συνελεύσει, ό κ. Γααβέττας >ίέν έλαβε τονλογον άτο 
τών τελευταίων εκείνων συαβάντων εΐαή κατά στανιας τοεριστά- 
σεις· έν τή συζητήσει τής αναφοράς τών έττισκόττων, τού ττερι 
τού Συαβουλίου τού κράτους νοι/.ου καί τού στρατιωτικού νο[;.ου.

Ό κ. Γα[Αβέττας κατεγίνετο νά ίϊι^άσκγ τάς έταρχίας και
νά τάς χ-χ-τν/Τιπγ εις τήν ΓΚαοκρατίαν,

Έτωφελούν-ενος συνάαα τάς ι ι̂ακοττάς τής Συνελεύσεως, 
διέτρεγε τά [αεγάλα κέντρα τής Γαλλίας καί ζ~ήγγελλε θερ- 
[Αούς λόγους.
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Οί τεΰΐψτι^.!ΐτε(,ύ·. -τούτων είναι ό τοΰ Αη§ΘΓ8 , τχ ς  Χάβρτίί, 

των Βερσαλλιών, τού ΡβΓίβ-δΟίΙδ-ΥοίΙβΓΓβ, καί τέλος ό τ-^ς 
Γρενοβλ·/ις, δστις προύξέντ,σε (ζεγάλτιν λύσσαν παρά τοϊς βου- 
λευταϊς τ/ς ίεξιάς.

Τοιαύτη Υ| σύντορ ; βιογραιρία τού κ ΓαιΑβέττα.
Σ-/]ΐί.ερον, ό ίιάστ,αος ργ,τωρ είναι ό άρχ>ιγός τν ς̂ Άριστεράς, 

ίπλα^ή τού τρ.'δρ,ατος τγς Συνελεύσεως, δπερ είναι πραγριατικώς 
άφωσιωμένον είς τ·/ιν Δγ,αοκρατίαν.

Ό κ , Λ. Γαρ.βέττας έγένετο ό άποστολος της ίιαλύσεως της 
Βουλής ταύτης, άναγνωρίσας υ.ετά τής γενικής γνώαης ότι στε
ρείται των πρός άναγέννησιν καί άνασύστασιν τής Γαλλίας 
αναγκαίων πολιτικιών ιδιοτήτων. "Οσην ίήποτε εχθραν καί άν 
τρέφωσι κατ’ αυτού οί άντι>ίραστικοΙ, είναι έν τούτοις ήναγκα- 
ταένοι νά άναγνωρίσωσι την ρ.εγάλην άξίαντου, αετά τρο;Λθυ ι5έ 
^ιαολέπουσι τήν προσεχή ήχεραν, κα8’ ήν ο ά^ιος υπερασπιστής 
τής Γαλλίας, κατά τόν πρωσσικόν πολεαον, θά ποοσκληΟή εν 
τή  εξουσία ύπό ολοκλήρου τού έθνους καί θά ^ιαίεχθή τόν κ. 
ΤΙΐίθΓδ, είς άπελπισίαν των ρ,νηστ-ήρων καί των άρπάγων αϋλι- 
κών αυτών.

Γαύτα έγράφοντο Ιν γαλλικφ περιοίικφ πρό τής ίιαλύσεως 
έτι τής ΊιΟνοσυνελεύσεως. Τά κατόπιν συ^αβάντα ι^ιατελοΰσι 
τοσούτον ζωηρά εις τήν |κνήΐΑην των ή'ζετέρων άναννιοστών ώστε 
θεωρούυ.εν περιττόν νά έπχνέλΟωαεν είς αυτά. Ό κόσυ.ος άπας 
γινώσαει ότι ό κ. Γααβέττας κάθηται σήαερον επί τοΰ περιβλέ
πτου προεδρικού θρονιού τής Γαλλικής Βουλής άριειβοχενος ούτω 
όιά τούς ενδελεχείς αγώνας, οϋς κατέβαλε προς άποσόβησιν των 
αντιδραστικών κατά τής Δηαοκρατίας επιθέσεων καί συνωαοσιών 
καί πρόδηλος διάδοχος τού Προέδρου τής Δημοκρατικής Κυβε;- 
νήσεως. 'Έν των συντελεστικωτέρων ποός τήν δικαίαν αυτού 
ανύψωσιν ;/έσων ύπήρί;εν άναντιρρήτως καί ή ένθερμος ύπ’ αυτού 
ύπερασπισις τών δικαιω>/άτων τού Έλλ.ηνισριού, διότι ό άνήρ 
εκείνος οστις αναλαμβάνει έν τή Γαλλία, τή  γώρα τών εΰγενών 
αίσθη{εάτων καί τών αφιλοκερδών ιδεών, τήν άμυναν οίουδήποτε 
καταπατου|χένου δικαίου δυναται νά ήναι βέβαιος ότι ύψούται
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ί ΐς  τ χ  δ|Λ[Λ«τ« τ ί ζ  πατρίίο? αύτοΰ, ήτις άνάξικ 6χυτ·ίί ί 6ελε 
6?ω3·όσίΐ τέκν* τοΰ? ψυχρονί καΐ /.υνικοϋ? θιασώτας ταπεινών 
Ιίεών χάχιατα ύπηρετουαών τά  συριφε'ροντα των χωρών, παρ’ 
αι, «ντχι ποείβεύονται. Τί να είπωιχεν περί τ ι ς  ύπο του 
Έλλν]νΐ(τρ.ου εις τον Κ. Γααβε’ττχν όφειλοριέντ,ς εύγνωρ.οίΤυνης ;
αΰττι ένεχολά'ρΘτ) ΐι^η

επι της κορυφής ορού

ταΐςκαρ^ίαις των απανταχού Ελλήνων,
με'λλει ε̂' ποτέ ϊαως να (ίιαιωνιιτΟή εν άγάλρ.ατι εγερθησομενω

τινός έζ
όανητε καί ή ιστορία εκλε’ϊσεν.

άπερ ή τε [λοθολογία 

Α. X.

Σ Υ Γ Κ ΙΝ Η Τ ΙΚ Ο Ν  Ε Π Ε Ι Σ Ο Δ ΙΟ Ν

ΕΠΙΔΡΟΜΗΣ ΛΥΚΩΝ.

(Συνέχει ε φυλλ. ΙΑ'. σελ. 333).

Πράγριατι παρετηρείτο ήίνι κατάπτωσίς τις εις τάς δυνάιαεις 
τών κτυ^τών ζώων. ΊΙ άναπνοή των κατέστη ίιακεκο;Ααίνη, τό 
βήρ.λ των κτακτον επραξαν πάν ίί,τ ι ήδύναντο· ίιο τ ι ΐγνώριζον 
ότι μόνον ρ,εγίστνι ταχύτης ήίυνατο νάτούς σώσ·ρ· άλλ’ αί ίυ -  
νάο.εις αύτών κατεβάλλοντο έζακολουΟητικώς. Πολλάκις η^η τό

' ρ.ετά τό άλλο είχε καταπέσει, καί τότε άνεγείρετο αονον
απελπιστικής προσπάθειας. Εύρέθημεν εις τρου.εράν θέσιν. Έτρε- 
μον, ού;/ί ί ιά  τήν ζωήν μου, άλλα ίιά; τήν τής Άνινίας. Έφό- 
νευσά τινα ετι τών θηρίων τούτων, άλλ’ ούίέν ήίυνήθη νά έμ- 
ποι ί̂σ·ρ τήν ορμήν τω ν  εόρίσκοντο πλέον εντελώς πε’ρι| ήμών, αί 
φωναί των κατε'στησαν μάλλον ευκρινείς· ήίυνάμ.τ,ν νά ϊ^ω τά 
μεγάλα αύτών αίματοσταγή στόματα, τους φοβερούς άγοντας 
τω ν, τάς κρεμαρ-ε'νας γλώσσας των καί τούς όφθαλρ,ούς των, οΐ- 
τινες έξε'πεμπον φλόγας.

ΚαΙ οποία ποσοτης! οποία άναρίθμητος άγέλη ! Δέν ειχον 
πλέον πυοίτιι^α' ^έν είχονπλέον άλλα όπλα ίνα ύπερασπισω εμαυ- 
τόν κατά τών μανιωδών τούτω ν λύκων, εΐμή τά  §ύο πυροβολ*
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μου, «τ ιν*  ίέν  «ίχον άκο'μη «κκίνωθ-ή, τήν κυν-Λγβτικήν μου μά- 
χαφαν καί την λαβήν του τυ^4κίου μου. Ό ’Ροσκο; τνα^οετήοησί 
τοΰτο. « 'Εχομϊν Ιη  ελπίδαν τινά μ , είπεν « ενθυμούμαι ότι ίο -  
χομενο; τναρετήρησα έγκαταλελειμμένην τινά καλύβην κυνηγών, 
η τ ΐί ίέ ν  πρε'ττει νά ήνε μακράν εάν ίυνηθώμεν νά φθάσωαεν έκεϊ 
έσώθημεν πρό? στιγμήν, «λλω ; οΐ λ'υχοι θά μας καταζεσγίσωσι 
καί θά καταΓαύσωσι τήν φοβέραν ττεϊνάν των ίιά  τών πτωυ.ά- 
των ήμών. »

« Κύριε » , εζηκολούθησε ίιά  τρεμούσης φωνής, « εάν κα- 
ταντήσωμεν εις το σημεΐον εκείνο, τότε ((̂ -.οτι εγετε ετι πλήρη 
τά πυροβόλα ύμών), ώ ! τότε, εστέ μάλλον φιλεύσπλανγνος, καί 
ίοτε εις τήν προσφιλή ύμών άίελφήν θάνατον τχχϋν ΐνα ρ.ή 
ύποφε'ργ βραι^ΰν καί σκληρόν υπό τούς όίόντας τών λύκων. »

ΙΙαρετήρουν μετ’ ήλιθιότητος τόν γηραιόν τούτον ύπηοετην εν 
όάκρυ ερρευσεν επί τών έρρυτιιϊωμε'νων παρειών αύτοΰ- μοί ένευσε 
καί ί ιά  τής κεφαλής, ίνα βεβαιώσγ τήν φοβεράν σημασίαν τών 
λόγων αυτού. Ούόέποτε Οά λησμονήσω τήν στιγμήν ταύτην. Ψ ύ
χος παγερόν μέ κατε'λαβε· παρετήρουν τήν γλυκεϊαν καί θελκτι
κήν ρ.ορφήν τής άι^ελφής μου· -ήγειρα τούς οφθαλμούς πρός τόν 
ουρανόν μετ’ άπελπησίας, μοί έφαίνετο ότι ή σωτηρία ερ-ελλε νά 
ελθ·  ̂ άνωθεν εις το άθώον τούτο πλάσμα, δπερ, έν τ·ή πεποιΟήσει 
αυτού εις τ·ήν Θέλ-ησιν τού αιωνίου Όντος, έλησμονει τούς περι- 
κυκλούντας αυτό κινδύνους.

Αίφνης παρετηρήσαυ.εν έξ άμφοτε'ρων τών πλευρών τούς λυσ
σώδεις εχθρούς ημών εβλεπον πώς επωφθαλμίων τό περιεχόμε- 
νον τού έλκ-ήθρου, πώς έφαίνοντο ζητοΰντες νά τό γνωρίσωσι, 
πριν ή τολμ-ήσωσι νά τό προσβάλωσιν.

Έν τώ φοβερφ τούτω κινδύνω, άπηλπιζόρ.ην περί τού θεού 
καί τής παρουσίας αυτού, Ή αριστερά μου χειρ 'ήγγισε τό πιστο
λιού· μετ’ άβεβαίου βλέμματος έζήτουν έν τ·̂  κεφαλ·ρ τής άδελ- 
φ·ής μου τήν θε’σιν, εις ήν ί  θάνατος θά τήν εύρισκεν άσφαλε'στε- 
ρον καί ταχύτερον. Λέν -ήρ.ην πλε’ον άνθρωπος· έθεώρουν έμαυτόν 
θηρ ίον τής έρ·ήμου, προωρισρ.ένον ν’ άφαιρε'σω τ·ήν λείαν ταύτην 
από άλλα τού είδους μου.
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Ή ίίξ ιά  (Λου ίβυρε ρ ,χ*νικώ ί τ·/ιν κυντ,γετικην [χάχαιρχν αΐ- 
[Αχτώι^τ,ί πέπλο; εκχλυψε του; όφθαλρό; μου καΐ 8·.χ τοΰ πε’- 
πλου τούτου εβλεπον ττ]ν Άνινίχν η τ ι; προοηύχετο, εβλεπον τού; 
πεινώντα; λύκου; κχί τά ; Ικτετχμμε'να; ίκ  χιονο; πει^ιχία;.

'Γοτε εν των θηρίων έπλϊΐτίχσε τό ελχτΘρον κχΐ ίιχ  οοβεροΰ 
χλματο; προσεπάΟησε νά είίτέλθγι εΐ; χΰτο· ή μάχαφά μου τό 
έχτύπτ,οε χαΐ επεσε ρόγχον έχ τη ; άλλη; πλευρχ;.

ΊΙ Άνινίχ είχε λειποθυμήτει, παρά τήν θαλαμηπόλον, ητι;·τρό 
πολλοΰ ητον αναίσθητο;.

«  Κάλλιστχ, « άνε'κραξεν ό γε'ρων 'Ροσκο; μετά ζωηρά; φω
νή;· « φείίεσθε τη ; πυρίτκ^ο; υμών, μεταχειρίζεσθε τ·ήν μχχαι- 
ραν καί τ·ήν λαβ·ην τού τυφεκίου σα; Ι Βλε'πεο ·5ίι5η την καλύβην ! 
Έζακολουθ'ησατε τ-̂ ιν πάλην στιγμχ; τινα; ετι καί σωζομεθα.» 
Τότε ό αιματώδη; πέπλο; επεσεν άπό των όφΟαλ;χών μου καί ί-  
παν?ίλθον εί; έμχυτον. Ό 'Ροσκο; έμαστίγωσεν άσπλκγχνω; τού; 
ίππου; καί τά  άθλια ζώα εποίησαν μίαν προσπάθειαν ετι· ένο- 
μιζε' τ ι ;  δτι προε'βλεπον ότι ·ητον ·ή τελευταία υπηρεσία, ·?ίν άπι- 
διδον εί; τοΰ; κυρίου; των καί ότι ·ηθελον νά καταβάλωσι προ; 
τούτο καί τά ; τελευταία; δυνάμει; των. Έν τούτοι; είχον θε'σει 
τό πιστολιού ε ί; τό Ουλάχιον τού ένδύματο’;  μου καί ημην όρθιο; 
κρατών τ·ήν λαβ·ην τού τυφεκίου μου ύψωμε'νην.

’ Πτο «ράγε ·η φοβερά αύτη στάσι;, "ότι; παρηγαγεν άπροσόο- 
•κητον έντύπωσιν έπ ίτών καταδιωκτώνμα;, η τόταχύτατον β·ημα 
τών ίππων μ α ;; Τό βέβαιον εΐνε ότι έμειναν ε'ίς τινα άπόστασιν 
όπισθεν ·ημών καί έκερδίσαμεν ουτω διάστ·ημά τ ι, όπερ, κχίτοι 
έλάχιστον, ητο όμω; «νεκτίμητον εί; τήν θέσιν μα;. "Κστρεψα τά 
βλέααατά μου περί έμέ· παρετ-ήρησα πλησίον -ημών τ'ήν καλύ- 
βην, ·η; ·η θύρα ητο άνοικτ-ή. Ό 'Ροσκο; έςε'βαλε κραυγ·ήν χαρά; 
σταικατών άποτομω; τοΰ; ίππου;· ριπτομενο; δέ κάτω τη ; έδρα; 
του είπεν «Ίίφθάσαμεν, έφθάσαμεν! Νυν σπεύσατε, σπεύσατε, 
μ-/) χάνωμεν καιρόν » . 'Ιίδη ·ηι Άνινία είχε καταβή τού έλκ·ηθρου 
μετά μεγάλη; ετοιμο'τητο; πνεύματο; καί καταφύγει ει; την 
καλύβην, ό 'Ροσκο; τ·ην ηκολούθησε κρατών εί; τοΰ; βραχίονά; 
του την θαλαμηπο'λον πάντοτε άναίσθητον ημην ο τελευταίο;.



ΕΡΜΗΣ 375

Ένφ ί!σγΐ(3χοα·/ιν ίΐς  τήν ·Λχ1·̂ §·/ιν, ό γέρων ύπτ,ρέτχζ χπέστ:χσί 
(Λου βιαίως τό τυφίχιον χχΐ εζ^λΟε {/.ετά σττοϋ^η;· εύοισχο- 
}/,·/|ν δλως έκπληκτος χαΐ άκολουΟών αύτόν ^ιά των ό̂ θα.λ' .̂ών 
τχρ ίτχρχ 'τχ  τούς λυκους, οίτινες άνεφάν/ιταν ττολυκριθ^αοι κκί ε- 
(Λελλον εντός ολίγων στιγ;/.ών νκ ελΟωτι “λτ.σίον ή|/.ών. Έκζ- 
λουν τόν 'Ρότκον καί τόν^εςώρκιζον νζ ιχτ) εκτίΟϊ,ται· άλλα τό 
εργον είχεν χ^χ τελειώσει. Διά όόο μαστιγώσεων είίωξε τους 
ίππους κα’ι έπαν·5ίλ6ε, καθ’ γ,ν στιγμήν ιίύο των αίμοβο'ρων Οη - 
ρίων ώ^μ.ων πρός τήν καλό&'/ιν. Έφο'νευσεν άμ/^ο'τεία 'ύ  τν,ν λα
βήν τοΰ τυφεκίοιί εΐσήλΟε κα'ι έκλεισε μέ σόρτας τήν 'ίρυίντ,ν 
Οόραν τής καλΰβτ,ς. ’ Ι̂Ιτο καιρός. Εις μάτγ,ν θά προσπαθήσω νά 
περιγράφω τά  αΐσθήλατα, ύιρ’ ών τότε κατελή^Οϊ,ν Ιτχ  πολλά 
παρήλθον έ’κτοτε, πλεΐστα συμβάντα, ύπό των οποίων χ καοόία 
ί^όναται βαθε'ως νά συγκινγθγ, μοί συνεβησαν, άλλ’ ούίέν ομοιά
ζει πρός εκείνο, όπερ Ϋ,σΟανόμ·/ιν κατά τήν στιγμήν έκείντ,ν. 'ΙΙ 
αγνότερα γχρά τού νά βλε'πω τήν άίελφήν μου εκτός κίνδυνου μέ 
ήλε'κτρισε· ταύτοχρόνο;ς εθεώρουν έμαυτόν ώς ένογον, ^ιότι έτόλ- 
μ/,σα ν’ αμφιβάλω περ’ι τοΰ μεγαλείου καί τής (ϊυνάμεως του 
Θεοΰ· γ,σΟανόαγν Ιυ.αυτόν ύψουμενον πρός αυτόν καί έν τουτοις 
ανάξιον τής χ-άριτος αύτοΰ. ΚατελήοΟτ,ν υπό τής βαθυτέρας με
τάνοιας, ίέ ν  έτόλμων νά ομιλήσω εις τήν Άνίνίαν, ής ή πρός 
τόν θεόν πεποίθγ,σις ί ΐ ν  είχε λείψει καί ή οποία τώ  άπν,υθυνε 
νΰν μετά φωνής σταθερής τήν ευχαριστήριον προσευχήν τγς, 'Ο 
θόρυβος των λύκων κατά τής Ουράς καλώς κεκλεισμ.έν/ις μέ ά- 
πέσπασε τέλος από τάς σκέψεις ταυτας. ΣυνήΟροισα τάς ίίέας 
ΐΛου, έζήττ,σα νά συνενώσω τήν προσευχήν μου μ.ετά τής τής ά- 
ίελφής μου, τοΰθ’ όπερ κατω;θώθ·/; τοσοΰτον καλώς, ώστε γσΟάν- 
θγν έμαυτόν εντός ολίγου ίκανώς καταπραϋνθέντα, ώστε νά κα- 
ταπεισθώ ότι ό Θεός θά μοί συγχωρήσγ τήν έλλειψιν τής πε- 
ποιΟήσεως, ήν ό τρομερός ουτος χίνι^υνος παρήγαγεν ένέμοί.

"Οταν ό 'Ρόσκος έδίωςε τούς ίππους αέ τήν έλπίόα ότι ’ίσως 
ήίυναντο νά σωθώσιν ούτως, έσχε τήν πρόνοιαν ν' αφαιρεσ'ρ τον 
άντ,αιαένον οανόν τοΰ ελκήθρου, ΐνα φέρΥ] αυτόν έν τγ, φιλο:;ένω 
καλυβγ,. Ένω αί ώρυγαί τών λύκων ήκούοντο, ενώ ούτοι έφώ>
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(Λων κατά -τ^ζ θύρα; χαΐ -τροσίττάθουν ν’ άναβώσιν ί - ύ  των πα
ραθύρων, «τινα  ίΐ̂ ο̂ν ισχυρά παραθυρόφυλλα, Ιςγιτάζοριεν τό 
εσωτερικόν της χαλύβης χαΐ τά  περιχυχλοΰντα ήαχς άντικείριενα.

Δέν εΰρο|Λεν εΐμη τοίχους γυροΰς καΐ γην παχεΐαν λίθινον 
θρανίον έξετείνετο κατά ρεηκος των τοίχων τούτων, εις ρείαν των 
γωνιών ύπηρχεν ολίγον άχυρον κατά τό ηρεισυ έφθαρριε'νον, άλλα 
πλαγίως αύτου ύπηρχε θησαυρός άνεκτίριητος· ποσότης ξύλων 
ικανή νά ριάς έξασφαλίσγ επί εΐκοσιτε'σσαρας ώρας κατά παγετώ
δους ψύχους. Ό γηραιός υπηρε’της δέν άπώλεσεν ουδέ στιγριήν 
δπως τά  χρησιρεοποιήστι καΐ ριετ’ ολίγον ευεργετική πυρά ελαριπεν 
έν τώ  ριε'σω τής καλύβης. Ό καπνός ύψουτο πρός τήν οροφήν καΐ 
έξήρχετο διά τίνος των οπών τούτων τής στε'γης, άςριεταχει- 
ρίζονται συνήθως έν ταΓς των κυνηγών καλύβαις.

’Ανεπνεον ήδη πλέον έλευθε'ρως, παρετήρουν ριετά ρ/,εγαλειτέ- 
ρας ησυχίας τήν προσφιλή ριου αδελφήν έκάθητο έπΙ τοΰ θρα
νίου, προσπαθούσα νά ένθαρρύνη τήν θαλαριηπόλον, τήν οποίαν ό 
'Ροσκος είχε κατακλίνει έκεΐ. Σταγόνες τινές πνευριατώδους πο
τού τήν έπανέφερον επί τέλους εις έαυτήν καί συνηθροίσθηαεν περί 
τήν πυράν, ής ή ζωογόνος θερριο’της έπέφιρε τό καλόν της άποτέ- 
λεσρια έφ’ όλων ήριών.

Ένφ δέ ήκούοριεν τους φοβερούς εχθρούς ρέας, συνεχαίρορεεν 
άλλήλου; διότι διεφύγορεεν αυτούς.'Η θαλαρεηπόλος άπαλλαγείσα 
τής εκ τού φόβου παραλυσίας, ήρχισε νά διηγείται μετ’ άνεξαν- 
τλήτου στωμυλίας παν δ,τι είχεν ύποφέρει χαΐ πώς, καθ’ έκάστην 
στιγμήν, ΙφοβεΙτο μήπως ιδγ πηδών έν τώ  έλκήθρω έν των λυσ
σαλέων τούτων θηρίων ϊνα μάς καταπίη όλους, κατά τήν εκφρχ- 
σιν αυτής.

Έχράτουν τήν χεΐρα τής Άνινίας· τά  βλέμματα ήμών συνην- 
τήθησαν καί ήδυνήθημεν ν’ άναγνώσωμεν έν αύτοΐς τήν φαιδρο- 
τέραν εντύπωσιν τής άπολυτρώσεως ήμών.

Μόνον ό γέρων 'Ροσκος έφαίνετο αναίσθητος είς τήν εύνοιαν, 
ήν ό ουρανός είχε παραχωρήσει ήμΐν. Έρριπτε βλέμματα σκυθρωπά 
εις τάς φλόγας' τό μέτωπόν του ητο σύννουν καί άπό και
ρού είς καιρόν έκίνει τήν κεφαλήν. Όλίγην προσοχήν έόωκα
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εΐ? τοατο, *3ί;/ϊΐν λίχν ευτυχής, Αιφνη; ίιχττερκστιχην
Φων·/)ν εςωθιν και Υ)τενίσα[Λεν άλλήλους ριετ’ άγωνίαί' ή ίΰνααις 
τγις φωννίς ταύτη ; άπείείκνυεν ότι ·ίέν -̂ το άνΟίωπο; ό εκβαλών 
αύτι^ν ούόέν ζώον εγνώΐίζον εχον τοιαΰττ,ν. 'Ειταυσε [κετ’ ολίγον, 
άλλα το  τροριερον παρ5έπονον, δπερ περιείχε, ^ιε'αεινενέπί πολύ ετι 
ε ΐί τό βάθο? των καρδιών τ,ικών. Ό 'Ροσκος είπε το'τε; « Ί ! τρο
μερά αΰτη φωνή άγγίλλε; ήμΐν, Κύριε, τόν θάνατον του εύνοου- 
μένου ύμών ίππου· -/ίκουσα πολλκκις τήν φων·/)ν ταύτ-ην εις το 
πείίον τν;? μάχ·Λς· ά/ήκει εις τούς νέους καί ίιχυρούς εκείνους 
ίππους, οιτινες παλαίουτι μέχρι τ·/)ς τελευταίας ττιγμγ,ς μετ’ α
νήκουστου προσπάθειας ·κατά τού θανάτου· στοιγ·/;αατίζω ότι 'ό 
φορβάς ύπε'φερεν ολιγώτερον αλλά τό βέβαιον είνε ότι τά άθλια 
ζώα εγένοντο βορά των λύκων, οϊτινες εινε άκόμτ, άπ·/·,σχο7.·/;μένοι 
εις αυτά καί τούτου ενεκα άφίνωσιν -̂ ,μίν μίαν στιγμ·/)ν άναπαύ- 
σεως· άλλ’ εντός ολίγου θά έπανε'λθο^σι μάλλον πειναλέοι καί 
μάλλον αίμοβο'ροι ·/] προτεοον »,

Ό γτ,ραιός ύπτιρέτγς έλεγε τ·?)ν άλ·/,θεαν· έπανγργισαν τάς 
κατά τ 'ίς  καλύβτ,ς προσβολάς τ ω ν  -/;ι̂ υν·ίθ·/·ιμεν μάλιστα νά έν- 
νοήσωμεν ότι μανία των εΐγεν αύ5ά> 
ναρριχγΟώσιν επί των τοίχων ?

ΕύρισκόμεΟα έν φοβερά προσίοκίβι, μέ τούς οφθαλμούς προση
λωμένους εις τ·})ν όπ·/ιν τ·7.ς στέγης. Ό ταν ρεύμα άέρος άπεμά- 
κρυνε τόν καπνόν, -ήίυνάμεθα νά ιίιακρίνωμεν τόν έξ αστέρων 
λάμποντα ούρανο'ν. Τ·ην στιγμήν ταύτ·/ιν 'ή θαλαμηπόλος έπεσεν 
άναίσθ·/)τος ίεικνύουσα τ·/)ν όπ·ήν.

1 ά βλέμματα ή,μών συν/ιντγσαν έκεΐ τρομεράν έμφάνισιν τέσ- 
σαρας κεφαλζς λύκων μετά των ε̂  ανκατος άφριζουσών ετι 
γλωσσών των. Διά τού καπνού αί φρικώ<ίεις αϋται κεφαλαϊ 
ώμοίαζον ώς δαίμονες τ-^ς κολάσεως, ώς τέρατα υ.υθώίη. Μό
νον ό 'Ρόσκος ίιετιζρησε τ·/)ν ετοιμότητα τού πνεύματος αύτο·ύ· 
έρριψεν εν ^έμα φρύγανων εις τ·/]ν φλόνα κα’ι είπεν «Οΰ^έν εχο- 
μεν να φοβηθώμεν απ’ α'ύτών φοβούνται τό πύρ· είναι τετυφλω- 
μένοι ύπ’ αΰτοΰ καί ^έν βλέπουσιν ·ήμάς». Ά λλ ’ αίφνης φοβε
ρός κροτος •ηκουσΟη· τρία των θηρίων εγένοντο άφαντα, καθ’

ιζήσει, ι ι̂ότι προσεπάΟη,σαν ν’: 
ς φθάσωσιν είς τ·ην στέγην.
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9]ν (ΐτ.γ(Λ·)ιν τό ξ-ίλινο» [ιέαας τ ίς  στ!γ»Β Ιβ,3αθ59ϊΙ Ο-ό το τ ί-  
ταρτον, τ ί  3ποΙον ί-ΙΟΕϊ έν τώ  ρ.Ιτρ) τ·?,; τορίς. ο'ΛχοτΙρΟη- 
τ ι.'»  ίοών-ηοΕν ίι γ.ρων Ρώ/.ο;. «Πυροβολίτατί... ρ.οΐ λέγ » . 
βάλλ’ εύττό/ωρ-» καί αύτος >ϊέ εΛχβε τό τορρε'κιον. Τό ζώον έρε'- 
βαλλε ορικώίεις (ρεονάρ· έτεοροβολατα καί ταυτοχρόοως ό Τοοκο; 
τό άτετεΤεείιοτε ί ικ  τ ί ί  λαβή; τοό τορεκ'οο. Τό 
τ·ί5 κυρά;. εις ί ν  -ό ροθίν αίρ.ά του καρήγκγε κα; 
κακνό» καί τό άκωΟήταρ.ιν εί; τ.',α γωνία». Ό 'Ρότκο; τότε 
μοί είκεν «Ιίίνε κ ιία νώ ; ί  μόνα, άκόκειρα τον είίονί τοντον, 
ί,ν έχομε» νέε φοδαΟώμεν κατέε τκ» νόκτα ταοτκ»· άλλ’ ό ίμέρα, 
κροοέ()ν,κεν, ή ίμέρκ βέε μά; θέρε·, κλεέον; τδ» ξένων τοντω», 
καρ’ όοννί ίννίμε'Ια νέε κονενοωμεν.»

Οί λόνοι οντοί μόνον ύκ’ έμον ά,κονενΟκταν. Τόν κρώτκσα χα- 
μν,λοτώνό,ρίκοΐον ,όβον άό'ννιτο νά εχγ κ κμέρα, ίεότι είχο» 
τκ» έϊ.κίία ότε μετά τον λνκαενγονρ οί λόκοι κόελο» εγκαταλε·.- 
ψεε τό καταμνγιό» μα;, όκω; άκοονρΟωοεν ε '; τό βκόο; τεό»

Καί έάντοντο οννέβαενε, έέκ'κντκτι! οίίκκοε είνι νεκροί, καί 
κώ ; κΟελε ίν νκ ίκ  »«  γβ ίογ εί; τά  τννορα τον 5κτονς 'έν ά-ϊν- 
,ατον -Λάτμα ώ ; κ ό'εοκοοννκ ·Α»εν:» ; ΊΙ ννξ Οά μά; κατεΤάμ- 
βανεν έκ νέον, οί 4έ Τόκοι Οά ή'ίνναντο κάΜ,'.ττα νά μά; εκανεό-^ 
ρωοιν άλλά καίκ  έλκίραντκείνε όΤω; ματαία, ^ιότι εκεί, ένθα οΐ 
Τόκοι τνναΟροίζονται οΟτε» κοό.νκΑκΟεί,-, ίέ» 9 θ6 οννται τό φώ; 
τ ί ;  κμερα;.' Ένόεεω οιαρκέεεγ κ έκ ξνλον κρομκΟεια άξεών, τό 
κνρ Οά κρο-ρνΤά-ξγ κμά; άκό τ ί ;  έκ τώ» άνω κροτδολκς· έν 
τοότοι; τκ» κμέραν κ οΤό' ίέ»  κροξενεΐ τοτοντο» μεγάΤκ» έν- 
τύκωτι» έκ’ αότω». ΌγείΤομε» νά τννενώτωμεν άκα» τό Οκρρο: 
■ίμεν», άκάτα; τά ; .ϊννκμει; κμών 4ιά τά κροτεχώς τνμ?κτόμε- 
»α, ό\ά νά όκερατκίτωμε» τά ; γνναϊκα; καί την ζωκν κμώ» μέχρι 
τ κ ; τελενταία; ττιγμκ,-. 'ΛΜά κέντα ταντα εί; οό·5έν χρικτι- 
μεντιοτι, κροτέΟκκε ν.ετ' έτοετμένκ; φωνκ;,)ΐ

ΊΙ μόνκ μον έΤκί; Τοικόν, ?ατιξομ·»κ ΐκΐ τκ; έκινόίον τκ: 
•ίμέρα;, ·ίτο κατεττραμμένκ καί 'ΐΗ  ί  άκιόό.εια εκμών μοί έγαί- 
νετο ρεδαία- κ ό'έ κικρία τ·κςάκεΤκιικα; κατέλαβε τ'κ» ψνχ·ή» μον.



Φοβοή/£νος [Λ-ίττώς ή Άνινίχ τ-'η-̂  ταραχήν (Λου κχΐ θΑων 
νκ ι̂κτχ,ο-ί ·̂  ̂ όσον τό -ϊυνκτόν -ε,οίσσότίρον τήν όλίγτ,ν ήσυχ( αν, 
ν ίτ ΐί τ·̂  ΙαΒνίν, ΐπλ-ζισίασα η^ος αύτ-ήν.

Λί ώρχι ·τ:αρ7 λ^ον ί ι ’ έ;Αί ;Λετά βραίότητο; καί αγωνίας. ΊΙ 
Άνινία ίίχ ίν  άτ:οκοιαν;6ή· άν£τ:α'ν£το ώς άγγελος είοά,νγ,ς, ώς 
•τταΐ'-̂ ίον γ-νωρίζον τούς κινδύνους, οϊτινες το ττεακυκλούσιν 
εμει-ϊία κοιαωαένν;, τοΰΟ’ ο“ ε̂  -̂ ιεττιρα ;λοο τήν καρι'ϊίαν.

Ό «γέρων ' Ρόσκος εξτ,κολοόθει σιο>ττ,λώ? ύτοΟάλ-ων το τ:ύρ·- 
εϊχε «δίκαιον, ούι̂ έν τών θηρίων εοάνη εις τήν ότήν τη : στέγης· 
άλλ’ αί έτΓιθέσείς των κατά της Οόρας, ό θόρυβός των, αί ώρυ- 
γα ί των ΐξηκολουθησαν καθ’ όλην τ'/ιν νύκτα.

ΙΙρΐν Ϋ] ί  'Ρόσκος ;αέ κάν//) ;Αετοχον τών τταρατ'ηρ-ησεών του, 
όλοι οί ττόθοι |Αθυ άνεκάλουν τ·ήν ήν.έραν •ηί-η έτεΟύυ.ουν ή νύ; 
νά ηνε ατελεύτητος. .λ3ο)ραί έτϊίΟυ̂ ν.ίαι τού άνΟρώ-ου ! Τί •ηΟέ- 
λοαεν άττολαύσει έκ τούτου, είαό τόν ί̂ραι̂ ύν θάνατον τ·ης ττείνης, 
άντ ’ ΐκείνου, όστις έττεφυλάττετο ·η[χΐν ύτ:ό τών στο[Αατων τών 
λύκω ν!

Οί αστέρες ηρχισα./ νά ιύχριώσιν, 'ό 5έ επίφοβος ή’Λερα χ 4 -  
τειλεν.

ΊΙ στιγρ.-η, καθ’ ήν αί τρορρ-ήσεις τού 'Ρόσκου έυ.ελλον νά έκ 
ττληρωθώσιν, έπλησίαζεν. ΐ ά  θηρία ένθαρρυνόρ.ενα έκ τ·?,ς ·ή;Αε'- 
ρας, άνερρι/γήθησαν τ:ερί τά  ε'ίκοσιν έττί τ·ης στέγης, ΐτ ις  έκιν- 
Κόνευε νά κατα-έσ·^ ύτ.ό τό [ίάρος αυτών.

'Π ’Λνινία έκοιυ.κτο τάντοτε· ηύ/αρίστουν ί ιά  τούτο τόν 
/ τ·η άκ;Α-ρ ταύτ·/;, καθ’ ήν ττάσα έλτίς σωτηρίας έ&αί- 

, ήκούσαρ-εν αϊονης υπέρ τούς πεντ'ήκοντα πυ- 
κχΐ ΰλακαί κυνών ττροσέοαλον τά 

ς ήγέρθησαν. υ ί κατα'ϊιώκται -ηαών ώρ- 
ρ.ησαν έκ τ·7,ς στέγ-ης καί άτεριακρύνθησαν έκβάλλοντες (̂ ρ·.-λώ- 
δεις ώρυγάς.

Ό ’Ρόσκος 'ηνοιςε ρ τ ά  τροφυλάξεως τ-ην θύραν καί_ άνέκραιε 
ττάραυτα' «Οί λύκοι είνε ·ήϊη ρ.ακρά·/ καί ΐίού οί κυνηγοί, οίτι 
νες έ'έρ/_ονται τού δάσους.» Έστεύσαυ-εν τ:ρός τ·ίνν θύραν ! ’.Λτε- 
ίόΟη ·ήαιν ·η ελευθερία καί [χετ’ αΰτης ·ή άτόλαυσις τ·ης γης, τό
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ρ.ίγαλ«ίον των ούρανών! Ή πηγή τής ζωής άνίνεοΰτο έν ήαίν 
άναπνέουοι τόν άειχ τής πρωίας.

Πχρετηρήσαρ.εν τότε τόν ελευθερωτήν ήυ.ών έπΙ κεφαλής πολ
λών κυνηγών ήτο ό Λε'ων Β. . . . Τίς θά ή<̂ υνατο νά περί.- 
γράψτ) τήν στιγρ.ήν ταυτην; ’ ίΐαην εκτός έααυτου, τόν περιε- 
πτυσσόυ.ην, [Λεριεθυταενος έκ τής χχ-ρί ί̂) εβλεπον σώαν και
άβλαβή, πλησίον [Λου, τήν προσφιλή ιχου άόελφήν, πεπροικισριε- 
νην ΰφ’ όλων τών χαρίτων τής αρετής, Έτεινε, [χετά γλυκε'ος 
μει^ιάυ.ατος, τήν /είρα αυτής εις τόν Λε'οντα, δστις τήν έπίεσεν 
εις τα γείλη αύτοϋ. ’Κνόσω ίέ  οΐ σύντροφοι αότοΰ κζτε^ίωκον 
τούς λύκους, τώ  ίιηγήθηυ.εν παν ό,τι ΰποφερορ.εν,εξήγησε ήρΐΐν 
πώς ήλθε τοσοΰτον εγκαίρως εις βοήθειαν ήυ.ών.

'Π ε'ίί^ησις -ίίιείόθη, εις τήν επαυλιν τής ρ.ητρός αύτού, ότι 
ρ.εγάλη άγε’λη λύκων, καταβάσα εκ τών αχανών ίασών τής Λι
θουανίας, περιετρεχε τό ^άσος, όπερ ώφείλορ.εν νά όιελθωαεν ότι 
τ/5η πολλ.ά ίυστυγήχατα είγον συυ.βή και ότι οί κάτοικοι τών 
πε'ίΐξ συνήχθησαν δπο)ς τούς καται^ιώ'ι»σιν. Τότε κατελήφθη ύπό 
μεγίστης άνησυγίας· συνήθροισε πάραυτα όλους τούς ^υναμενους 
νά μεταγειρισθώσιν δπλον και άνεγώρησε, καθ’ ή» στιγμήν καΐ 
άλλοι γαιοκτήμονες άφικνοΰντο μετά τών χωρικών αυτώ ν εΐνε 
άληΟές δτι ούτοι εσκόπουν ν’ άναχωρήσωσι ^ιά τό κυνήγιον τούτο 
τήν επαύριον, άλλ’ ούίέν ήίυνήθη ν’ άναχαιτίσ'/ι τον Λε'οντα· η 
ε'ΰφρά'^εια αύτοϋ περιγράφοντος τούς προλεχθεντας κινδύνους η
μών κατισχυσεν όλων χαΐ τών ανησυχιών ετι τής μητρός αυτού.

α Οΰτω, προσφιλείς μοι φίλοι, έςηκολούθησεν, υπήρξα λίαν 
ευτυχής κατορθώσας νά σώσω υμάς. »

(Ινατ* ϊ5 γαλλικό») Λ. X. Σ.
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κ;Λα5 0}λω; ·/) νχ οκ,ο-

(Συνεχίί* τοΐ3 ιτροηνουμ ν̂ου φυλλαδίου,)

« Ίπ ο  του Φουκ,έ,» Επχνελχβεν ό '1ερώνυρ.ο?, αάλλά ίέ ν  εΙνί 
κχΐ τοσου'.ον άγενή' όσον ττεριγράφεται. 'ΙΙρ/ισε τόν βίον του 
ώ ; ίιίάοκχλος Ιν τινι τ̂,̂ χοτιχ·̂  σχολ·  ̂ καΐ δσον β^ελύσσ0(χχι 
τ ά ί  άρχάί του καΐ αυτόν άτομιχώί, 5έν ίυνκμ' 
λογ·/ΐ7ω την εξοχον αΰτοΰ ίκανότητα.)>

« Ά λλ’ εινε τέρας!» εΙ~εν ή χόμιτσα.
« Δαίμων!» είπεν ό ιϊέ Κλαφάν.
« Έχετε ττολΰ δίκαιον,» είττεν ό Ιερώνυμος, <τ Είνε βε'βαιον 

άτι ^ιεπράξατο τάς άνίκούττους εκείνας σκλγιρότητας εν Λυόνη 
καί Νάντη· άλλά ττερί τού Λόχου. Συνίτταται ουτος εκ των 
μάλλον άττοβλ'ότων «τόμων. Έκ γυναικών ίρασμιωτάτων» (καί 
•Λ.τε'νιτε τιρός τ·!̂ ν κομι-τταν νεύταίχν καταφατικώς καί είτα 
ο'τραοείς πρός τόν ίέ  Κλαιράν ττροαε'θνικε) ηκαί άντρων, λίαν 
ελκυστικού έζωτερικοΰ καί είδους.» (Ό ίέ  Κλαιράν εχαιρετ·/;- 
ίε ν .)  «Ο; ττλειστοι των άνδρώττων τούτων έσχετίσθϊΐσαν μετά 
της καλλιτε'ρας κοινωνίας καί εΐνε οικείοι τών τρότων ττ,ς. Είνε 
όε πράγματι τού Φουκέ οί ΐ<ίιαίτεροι κατάσκοποι,»

« Γί έπώνειίον I» άνεφώνησαν συνάυ.α ή τε κόμισσα καί ό 5έ 
Κλαιράν. »

® Σχείον «πιστευτόν εινε » ε^ηκολουθησεν ο 'Ιειώνυιιος, «η 
(δαπάνη, ώς εινε επόμενον, πίπτει επί τού κράτους. Διά τών χ_ρη- 
μάτων τού λαού τού χαρτοπαίκτου τό θυλάκιον καθ’ εσπε'οαν 
πληρούται καί πολυτελείς οίκοι παρασκευάζονται ^ιά τάς Σει-

α Κίνε «πορίας άςιον!»  είπεν η κόμισσα· «άλλ’ ·η κοινωνία 
τών Παρισίων ίέν  διεφωτίσθτ, περί της ύπάεζεως της έταιοίας 
ταύτης.»
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ο ΝαΙ, καΐ ούτω ίγίννήθτ, γίνιχ.·/] δυσπιστία. Ού^εΐί ίΰνχτχι 
ν «  έ;Λτ:ιστευθ·  ̂ ε !ί τον γείτονα ·/! ^ίλοντου. Φεϋ! χαΐ ενώ ε·.[Λαι 
εν των Ουαάτων. Ά>λ’ ό άνθρωπος έχ ούοεως είνε γενναίος καΐ 
άνόποπτος· χαΐ είνε «• ύ̂τχολον νά τηρ·?ί τις πάντοτε τόν όοθαλ[/.όν 
άγρυπνον κχΐ τήν γλώσσαν επκρυλακτιχ'όν. ’Λπαυ^ώρ,εν νο{Λί- 
ζοντες πάντοτε τούς σγετικούς άριών αίσ^_ροΰς, προδοτας καΐ 
παν άλλο '/ϊ δ,τι παρίστανται.»

«  Αληθές εινε !»  ειπεν ό <5έ Κλαιράν «καΙ ύπό τοιαότας 
περιστάσεις, Μαρία» (άπευθυνδαενος πρός τήν κδ;χισσαν), «άα ΐΐ- 
βάλλω άν θάήτο ορονί'Αον νά τολαήσωαεν τήν επάνοδον εις τήν 
πατρίδα. »

'ΙΙ κδαισσα έστε'ναςεν, άλλ’ έςεορασε την έπιθυιΛίαν τοϋ νά 
τοέςη τον χ.ίνίϊυνον τοσοδτον;/.εγάλην είπεν, είχεν έπιθυαίαν νά 
έπανίιϊη τήν νεννετειίαν. Ό 'ίερώνυαος και ή αδελφή του προσε- 
κλήθησαν τδτε ύπό τής κο;λίσσης καί τοΰ ά^ελφοϋ της ίιά  τήν 
επιούσαν καί έιίεχθησαν τήν πρδσκλησιν.

Κ Ε Φ Α Λ Α 1 Ο Ν ΙΓ.

Ό'Ιερώνυαος Δε-,-κράνζ ύπήρςε «ζωΓ,ρος» ώς πάντεσ οί τής 
ηλικίας καΐ ιϊιαθε'σεώς του ανίερες- άλλ’ οΰίε'ποτε γσΟάνθη ορι
σ τ ι κ ή ν  κλίσιν πρός άτορι.δντι. Έάν έςαιρεθώσι τά  ;κε'λη τής 
οικογένειας του οΰ^εποτε ή γ ά π η σ ε  γυναίκα καί ή άγάπη προς 
εκείνα, ώς πάθος, ποσον κατώτερα, ποσον «διάφορος εκείνης, 
ήτις έίΐιζώθη νΰν έν τή καρίίκ του.

Μδλις εςήλθε τής οικίας ή κδ|κισσα, ήρχιτε νά ό;αιλ·/ί αετά 
αανίας πειι τής καλλονής της και τής χάριτος των τροπών της 
καί συνεφώνει πρός τήν αδελφήν του· « τό άσόγκριτον εκείνο 
πρδσωπον 5έν περιεγράφετο ίιά  λέςεων. » 'Ο 'ίερώνυαος είχεν 
εργασίαν εις το γραφεϊδν του, αλλά τις ήι^ύνατο νά έργασθ·ρ άφοΰ 
εί^ε καί ώιείλησε ρ/.ετά τοιαότης ^"υναικος; Είγ̂ εν ΰποσχεθή νά 
ίώσ'^ τό γειρδγραφον τον Λίσκ εις τον τυπογράφον τ·ρ δεύτερα
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χα’ι -ψ ιτ ε ίζ  καΐ νά λάβ·^ τ ζ ί  5ιορΟώσίΐ? τ ΐιν  αύτνιν <
Καί ε·.ς αύτό ’έτι πώς •/;ίΰνχ-ο νά δώσ·/ι προσοχ·/ιν ; Ποιος νουί 
εις πολιτικά χχΐ σχρκχτικούς κζΐ ειρωνίας ότε τό ϊνι5χλ;ΑΚ οντος 
τοσοϋτον θελκτικοϋ'περιεπλανζτο ήΛ/,νεκώς Ινώπιον του; Αίφνης 
τά βλερ,αατζ του εστχράτησαν έπΙ κοαψοτάτου άλεξηλ’-ου καΐ 
χρυτης θήκης επισκεπτηρίων έστολισρ.ένης 5ιάυ.ικρών πολυτ(;;.ων 
λίθων. Άνήκων εϊς τήν κοριισσχν. Τά είχε « λησικονήσει. > 
Όποια ευτυχής σ-υγκυρίχ! Θά άνεκάλυπτεν εντός ολίγου τήν 
άπώλειάντων καί θά επκνήρχετο βεβαίιος δπως τά λάβφ· ό'ΐε- 
ρώνυριος λοιπόν ^έν θά έπανήρχετο εις τό γραφεΐον— τουλάχιστον 
πριν ήτήν'ίδγ.'Π συυ.περιφορά του καθίστατο πακ^αριώιίης.άλλ’ ή 
Άντουχνέττα ίέν έςεπλήσσετο ι̂ά τήν εκστασίν του. Αυτή αΰτη 
ήτο ερωτευφ.ένη ρ.ετά τής κον.ίσσης.

Ότε ή κόρ.ισσα καί ό Κλαιράν άφήκαν τά  Ι 
'Ιερωνυ;κου, έπανήλΟον άαίσως εις τό ξενο^οχείόν των καί ακο
λούθως έπανήλΟον πεζή όπως ζητήσωσι τό άλεςήλιον καί τήν 

I άτινα δέν άφέΟησαν έκ τύχης, αλλά

« Τί σκέπτεσαι περί τού νέου; » ό ίέ  Κλαιράν ήρώτησε, καθ’ 
ήν στιγιαήν εστρέφοντο πρός τήν ό5όν του Άγιου Ί

στολών. Ού<ίέποτε εϊ(ίον ζωηρότερους όφθαλυ-οΰς, ούίέ γνγ,σιοτέ- 
ραν έκφρχσιν εύφυίας, εκείνης ήτις ^ιεφαίνετο εις τους λόγους 
του. Άλλ' είπε ;αοι— ίιό τ ι σΰ βεβαίως είσαι ό καλλίτερος κρι
τής— νορ-ίζεις ότι έ ζ η σ ε ν ; Γινώσκει τ ι περί ζωής ; Έάν κρίνγ 
τις έκ τινων φράσεων έν ταΐς έπιστολαϊς του, ίέ ν  εινε ή ερη-αίτης. 
Αλλά ποίχν γνώυην θά ελάυ.βανες έκ τού έφωτερικοΰ του; »

« 'ί ΐ γνώυ.η υ.ου είνε ότι τόν κατακτάς εις τήν πρώτην κατά 
αόνας ρ.ετ’ αύτοϋ συνέντευξιν. ΙΙαρετήρουν τούς όφθαλρ.οός του 
καί ε1>̂ον τά άποτέλεσ|Αα τής καλλονής σου έπ’ αύτοϋ. »

« Οί όφθαλαοί του κατέτρωγον τήν όύιν σου καί άπαξ ή ι̂ Ις 
τόν παρετήρησα τρέυ.οντα ότε έστρέφετο πρός σέ. Ά λλ’ ε ίπ ε  [αοι, 

ίέν  ή,σΟ ώνθης εντροπήν διά τήν ένασχόλησίν σου, ότε εκα-
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Θ·ήαε&3ί ί ΐ ς το αύτο ίωι/.χτιον ρ.$τά της άξιίράστου εκείνης

« Μ·;:χ!— καί ττάλιν (ΐοΐ λέγω οτι εϊ̂ ;.ε()α ώρκι.σ(Αενοι εις τοι 
Φουκέ, ώστε οίαίηποτε καί κ ν  ώσι τά  αισθήματα άτινα κυοφο
ρούνται εις τά  στήθη ή ;Λ ώ ν, πρέπει νά  έκριζώνται. 'Υπεχρεώθη·» 
νά φέρω τόν άνθρωπον τούτον εις ΙΙαρισίους, αΐγ[αάλωτον εις τά 
ίεσυ,ά τού εοωτος— καί νά τον παοαίώσω εις γείρας τού Φουκε'· 
καί την ύποχρε'ωσιν ταύτην ε ν νο ώ  νά εκτελέσεο. »

« Τί ίιατάσσεις; 3)
« Σήαερον τ  ήν εσπε’ραν δταν θά εζε'λθωριεν εις περίπατον ρ.ετ' 

αΰτών—  »
η Καί πώς θε'λει γίνει τούτο ; Εκείνος θά λείπει δταν φθάσω- 

μεν εις τήν οικίαν του. »
« Άπατάσαι· εχω προαίσθημα δτι θά γίνε εκεί· πρέπει νά λά- 

βγς επί τού βραγίονο’ς σου τήν άίελφήν του καί νά προσπαθής 
πάντοτε νά προηγήσαι ή νά έπησαι ήμών κατά δεκαπέντε έως 
είκοσι βήματα. »

«  Ακολούθως; »
« Μετά τό τέλος τού περιπάτου, σ ϋ θέλεις τούς προσκαλέ- 

σει δπως συνίειπνήσωμεν, εγώ ιϊέ θέλω σέ συνι^ρκμει, εάν (ίιστά- 
σωσιν ή φέρωσιν εναντιότητα. )>

« Μή σπεύίγς· πιθανόν νά λάβγ ύπονοίας. »
« Μή φοβού· κατά τήν αυγήν τού έρωτος του ό νέος είνε 

μάλλον μεμεθυσρ.ένος. Μή νο'μιζε, εντούτοις, δτι θέλω σ ή μ ε 
ρον έγγίσει τήν ύποθεσιν των επιστολών ή τού τυγγρα- 
φέως των. Φαίνονται έρασταί τής μουσικής καί θέλω καταβάλ
λει πάσαν προσπάθειαν δπως ευχαριστήσω αυτούς, καίτοι τή  
άληθεία, ολίγον είρ.αι (διατεθειμένη. 'ΙΙ φρενοβλάβεια τού λο'ρίου 
Βρέντωνος, τό άλγος τών γονέων του βαθέως μέ συνεκίνησαν. » 

α Δέν αγαπάς αυτόν τόν "Άγγλον λορ<δον; »
« "Οταν ή Μαρία ΣαΙν Σύρ, άγαπά τά  συμπτώματα είνε αλάν

θαστα. Συ ποτέ ήγάπησας; »
«  Ναί. «
« Τ ίνα ;— δλας τάς γ ρ ι ζ έ τ τ α ς  τών Παρισίων ύποθέτω! »
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«  Ό χι, «λλ ίι τίιν κυρίαν, ητις άναπχύετχι την βτιγμην τ«ι1- 
την ί τή του βραχίονας [ΛΟυ. »

«  Τςίτε ετπταεψα'ν {αοι ν* σοΙ εΐπω δτι τό «ζθος οου είνε εΐίί- 
ίΐης άν^λπιττον ώς τό τοΰ λόρίου Βρέντωνος. Νά (α̂ ι έπχναλά- 
βης πλε’ον, ®έ παρακαλώ, την ό|Αθλογίαν ταάτην. Έν ιναντί^ 
περιπτώτει σχ ε̂σις ηχών βελει ^ιαλυθη καΐ ή φιλί* «πίβης. »

« ' Αρκεί, θέλω εΐιιβαν ίχ>)υος ά^ωνότερος επί τοΐ» άντικεΐ(ΐέ- 
νβι* τούτον. »

(■Έπιται συνεχεία.)

α Ο Ι Κ Ι Λ Α .

ο  ΓΕΡΩΝ ΜΩΥϋΙΣ.— Έν 'Τόρκ·/) υπάρχει εκτεθειιχίνον
τεΐΑάχιον ίίνίρου εκ Καλιφορνίχς. Τό 9αυαάσιον τούτο εργον της 
ρύσεως άνεκαλύφΟη τώ  1874. 'ΙΙ κορυ-ρή του εκειτο χκχκΐ καί 
ίτο  βεβαίως προ πολλού «ποκεκορ.χε'νη, αύτό >ϊέ τό (^ενϊρον είχεν 
ύψος 240 πο5ών. Τό ρείρ ος τού κορριού, όπόθεν η κορυρή άπε- 
χοπη, είχε ίιχχιτρον 12 ποίών καί ίύο κλώνας, τόν ΐΑεν εννεα- 
ποίιαϊον, τόν ίέ  ίεκαποίιαϊον. Τό κατώτερον ρ,ε'ρος Ηχεί ^ιάχε- 
τρον 11 1 ποίας, ό πρετβυγενης οΰτο; μονάρχης τού όάτους κα
λείται «ΓΗρων Μωοτης» κατζ τό όνομα τού εγγύς όρους. Είναι 
τό μέγιστον των τέως ζνακαλυρθε'ντων ίενι^ρων καΐ εχμι κατζ 
τούς ΰπολογιτρ.οϋς τών βοτανικών ήλικίαν 4840 ετών. Τό εν 
\εγ Ύοοκγ) έκτεθειμενον τεμζχιον εχει περιρερειαν 7 δ κχΐ ίιάμε- 
τοον 25 ποινών τό έτωτερικόν αυτού μετεποιή^η εις αίθουσαν, 
ίτ ι ς  χωρεϊ 150 ανθρώπους.

Τό μεναλεϊον τών Πχεισίων καταραίνεται καί εκ τού έςης γε
γονότος. Τό μεγίστου ξενθ(ϊοχείον της πο'λεως, 6 γ3Π ι1 Η οίβ ΐ , 

εκτεΟέν είς πλειστηριασμόν, ήγοράσθη άντί 28 ,0 60 ,0 00 , τό 5ε
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παρώρττιΐΛααύτοΰ Ηόΐβΐ δοπί^θ άντί 6 ,82 0 ,0 0 0  φράγκων.* Αντί 
1 ,800 ,000  ίπωλήθϊΐ τό έν 'Ρουφοελ ριεγα πλυντήρ^ον μ ίτά  τοϋ 
εν αύτφυλικού.Ένσννολφ ό -τλειστηριασμός άπέφερε 36 ,680 ,000  
φρ. Άγορκττή; είναι ή ύττό τού περιβοήτου Φιλιπττάο διευθυνο- 
μένη «Πχρισιχνί) Τράπεζα», η τ ι; μετά των φορών των (εευιτειών 
καί τών (ΐυμβολχιογραφικών εζοίων κατέβαλε πιοί τ ζ  40 εκα
τομμύρια φρ. Ού̂ - νϊττον χ ίπιχιίρ·/]τι; θεωρείται έπικεοίί);, ίιο τ ι 
τβ 0Γ9η(1 ίΐόΐοΐ άποφέριι κατ’ έτος 2 ,000 ,000  φράγκα.

Ή άλιεία άνεπτύχβγ; επ’ εσχάτων τά μέγιστα ίν Αγγλία. 
Νυν ναυπηγούνται επ ίτη ίε ; ατμόπλοια χαταίιώκοντα του; ΐχΟύα; 
ι ! (  «πωτίρα; θχλάσσα;, εις άς ίέν  απήρχοντο άλλοτε τά  ιστιο
φόρα. Τά ατμόπλοια ταΰτχ περιέχουσι μεγάλα; ίεςαμενά;, εν 
«ίς κατατίθενται οί ζώντε; ιχθύες καΐ ε ; ών μεταφέρονται άκο'- 
»ω ς εις τά ιχθυοτροφεία. Παρά τάς έκβολάς τού Ταμε'σεως υ
πάρχει υπερμέγεθες ίχΟυοτροφείον περιεχον άμε'τρητον ποσότητα 
««χυτάτω ν ίχ_θύων παντός είδους- εγγύς ^ε τού Ιουθάμπτων 
ύρύχθη ίεξαμενή περιέχουσα 50,000 άστακούς.

Οί εφετιινοί προϋπολογισμοί πάντων τών εύοωπαϊκών κοα- 
τών όμού ανέρχονται εις 5 1 ,617 .000 ,000  γερμανικά; μάεκας 
(1 4 ,57 1 ,2 5 0 ,0 00  φρ.]. Γερμανός τις συγγραφεύς υπολογίζει ότι 
τά  άργυρά ταϋτα νομίσματα, τιθέμενα εγγύς άλληλων, ή̂ 5ύ- 
ναντο νά περικαλύψωσιν επτάκις τήν επιφάνειαν της γης, τ ι
θέμενα επάλληλα ήίύναντο ν’ άποτελέσωσι τετρακισχιλίας 
άργυρίς στήλας έχούσας οίον αί Ά λπεις ύψος.

Κατά τό έτος 1878 άπεβιβάσθησαν εις Νεοβο'οακον 75,347  
μετανάσται έξ Ευρώπης. Ές αυτών τά  ^ύο τρίτα περίπου άπο- 
τελούσι Γερμανοί, Ιρλανδοί καί Άγγλοι.



α  Ο τ Η £ I  X.

ΕΡΜΗΣ.

Π ρ ο ς  τ·/]ν Δί·ττ:οινίόα......

Έ φυγες! ο! όφΟαλρ-οί μου σέ άνχζητοΰν εις ρ.άτην, 
Οΰίχμοΰ πλέον εύρι'ο'.ουν όψιν οου τήν γλυκυτάτην 
Μ’ εγεινε ψυχρός ό κόσμο>, πό πχν ιι·όμ£ρον μέ λενπιι,
Την κχρίίχν μου βιβρώσ/ΐε; ή άνία καί ή λύπη.

Καί άφότου >ίέν οέ είία ,
Πότε πάλιν νά σε ί'ι5ω, εχ' ώς πόθον μου κ’ έλπίιϊα.

Εις τά πάθος όπερ τότον μ.οϋ φλογίζει την χαρίίαν,
Μίαν μόνην εν τω  κόσμω ευρισκον πζοηγορίαν,
Προς στιγμήν ν' απολαμβάνω τοΰ προσώπου σου την θέαν, 
Βλέμμα θαυρ.ασμοΰ νά ρίπτω 'ς των ωραίων τήν ώραίαν. 

θά  ί«̂ ώ τήν Βασιλίδα
Τής ψυ/ήςμου, έσκεπτόμην, κ’ ενετρόφων ’ς τήν έλπ ίία .

Πλήν καί ταυτην μου τήν τέρψιν έχασα καί τ ιό τη ν  ήι5η, 
Καί τους τόπους μόνον όπου άλλοτε σέ ειχον ϊίε ι, 
οδς ήγά«ας νά συχνάζγς, ώ περικαλλής θεά μου,
’Κκιΐ μάτην σ’ έκζητοΰσι τά  ίιψώντα βλέμματά μου.

Όπου άλλοτε σέ ι ί ία
ΈκεΙ φέρομ'άεννάως, αλλά φευ ! χωρίς ελπίδα!

'Ε’ρωτώ τάς κυπαρίσσου; ποΰ είν' ή ένάμιλλός των ;
Καί τά  ρό^α καί τά  κρίνα ποΰ είν’ ή αντίπαλός τω ν;
Πώς τον βόσποοον ίέ ν  ήρκουν όσα τώ ’όωκεν ή φΰσις 
κάλλη, κ’ επρεπε ν’ άπέλΟγς καί σϋ όπως τον κοσμήσ·ρς; 

Όναο ώς γλυκύ σέ είία ,
Πλήν τ ί τ ’ όφελος ! ό τάλας σ’ άγαπώ χωρίς έλπίι^α ! 

’Εν Σταυροδρομίω, τή 1 Ιουνίου 187 9.
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Π ερίληψις έκθέσβως άναγνωσθείσης κατά  τήν επέτειον 
έορτήν τοΟ Έ λ λ . Σ υλλ . α 'Ε ρμης ι>̂ γενομ ένην ττ» 2  Σβ- 
πτεμβρίοϋ 1879  ύπο του Προέδρου αύτοΰ κ. Κ,. Δ. Κ ω στι- 
ράκη περί τω ν  κατά τδ τελευτοΤον έξάρ,ηνον εργασιών 
τοϋ Σ υλλόγου.

Π$ρϊ Σ υ ν ε δ ρ ιά σ ε ω ν .

Ό άρι9ρ.ό; των τοΰ Συλλόγου συνεδριάσεων άνήλΟεν κΐϊό τ&ΰ 
Μαρτίου ριέχρι τοΰ Σεπτεμβρίου ε ! ί2 1 , ών 1 8 ταχτικχΐ καΐ τριίς 
εχτκκτοι. Κατά τάξ συνεδριάσει; ταότα; εγενοντο τ *  ές/,ς 10 
άναγνώσματα και όιαλε'ςει;.

1) Ανάγνωσμα τοΰ κυρίου Κ. Πα^^αίτου. Το πλάρωμ» τοΰ 
χρονου—Παΰλο;-Κορα· ;̂.

2) Ανάγνωσμα τοΰ κυρίου I. Ζβρβουδάκη κατάλλν,λον τίΙ 
ήμε'ργ τ ι ;  25 Μαρτίου.

3) Τοΰ αύτοΰ άνάγνωσμ.α περί έκπαιδευσεω; καΐ διδασκάλων.
4) Διάλεςι; τοΰ κ. Μ. Ίωάννοβιτ; « περί άέρο;. »
5) Διάλε^ι; τοΰ κ. Ε. Κυριακίδου. ’.^πάντησι; ε ΐ; τά ; κατά 

των Βυζαντινών μομρά; των δυτικών Ιστορικών.
6) Ανάγνωσμα τοΰ κ, Κ. Παζαίτου. « Περί Προμηθ/ως. »
7) Ανάγνωσμα τοϋ αΰτοΰ « Περί τοΰ θεοΰ τ ί ;  άργαιοτϊΐτο; 

« Έρμου. »
8) Ανάγνωσμα τοΰ κ. Α. Πέκιου « Ό Έλλγινισμδ;. »
9) Ανάγνωσμα τοΰ κ. Ά9. Σουτάκη «ΙΙερΙ τ ϋ ; παρ* ήμίν ελ- 

λείψεω; πρακτικών ίπισττιμονικών γνώσεων. »
10) Τοϋ αΰτοΰ εγκώμιον εις Χαρώνδαν.

Π ερί Μ ελώ ν .

Ό άριθμό; τών τοΰ Συλλόγου μελών άνΐΰ.Οιν έν δλω εΐ; 180 
ων 140 τακτικά, 28 άντεπιστέλλοντα καί 12 επίτιμα. Παραι- 
τηΟεντων δέ 23 μελών, ών 1 7 τακτικά καί 6 άντεπιστέλλοντα, 
διαγραφέντων δέ 40, ών 35 τακτικά καί 5 άντεπιστέλλοντα, ό 
ολικά; άριΟμό; τών μελών άνέργεται εΐ; 11 7.



Π ίρΙ ί κ τ ά κ τ ω ν  έ· :;ίτροπώ ν.

Ό Σύλλογο; εςΑ ίξ ίν  εκτάκτους εττιτροπάς ί ’5ω.
Α'. ’Κ:τιτροτΓ/ιν πεντχαελη έιτΐ τ ι ς  άνχθεωρήτεω; τοΰ γινικοΰ 

τοΰ Συλλόγου Κανονΐιτ|/.οΰ. Ή έπιτροπνι αύτη ί'.ργάσΟ·/ι ρ'.ετά 
πολλής τής φιλοπονίκς καΐ παρου^ίατεν εί; τον Σύλλογον προς 
ετϊ'.ψήφισιν εντελή κανονιτ'κον.

Β'. Επιτροπήν εξελεγκτικήν τριριελή προς εξίλεγζιν τής οι- 
κονοριικής 5ιαχειρ(τεως τοΰ Συλλόγου κατά το λήξαν έτος.

Περί Β ιβ λ ίοΟ ή κΥ ΐς  κ κ ΐ  Α ν α γ ν ω σ τ η ρ ί ο υ .

Ή βιβλιοθήκη τοΰ Συλλόγου κατά τό εξάαηνον ίιάβτη-χ* 
άπό 4 Μαρτίου {Λολις έπλουτίσδη ^ιχ 40 περίπου βιβλίων, εν«̂  
το άναγνωστήριον τοΰ Συλλόγου έν έναντι^ 
βλιοθήκην λαριβάνει τακτικώς εις ανταλλαγήν τοΰ περιοδικού 
τοΰ Συλλόγου υπέρ τά  23 περιοδικά συγγράαριατ* καΐ εφτ,ρ-ερίδας.

Π ε ρ ί Τ α ρι. 8 ( ο υ.
Εΐσποά'εις Δαπάναι

Μάρτιος κκΐ Απρίλιος γρ. αργυρά 504 γρ. άργ. 723 .55
Μάιος . . . . » » 581 ,25  » )) 317 ,25
Ιούνιος . . . .  » » 250 ,45  3 » 195
’ϊούλιος . . . .  » » 220 ,45  » » 186,50

Αύγουστος . . . »  » 74 0 ,50  » » 179
Όλικόν πεοίσσευ;/* έξαριηνίας )> » 095 ,35

γρ. αργυρά 2,29(1,05 γρ. άργ. 2,29(3,65

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
<, ΕΡΜΗΣ. »

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ.

Ό. Ίάλευ-ος, ’ Λγ. Παράσγος, Χρ. X. Χρήστου, Άρ. Οΐκονό- 
αου. Κων. Φρεαρίτης, V. Πασπάτης, Μ. Νεγρεπόντης, Π. Καλ- 
λιβοΰρτσης, Ί . Άριστοκλής,’ Μαθιουδάκης, Ν. ΛχμχΙχς. Άνδ. 
Σπαθάργ,ς, "Αγιος Παι/.<ρίλου Σωφρόνιός ’Αργυρόπουλος, Ν. Βαρ-



βάκνίί, Χο. Σχαχοτζίίηί. 'Ηρ. Βκσικί·/;;, Β. Σχ,ιχκ'.ώτ·/);, ί
Κουσούίη;, Έ τ. ΚυριχκοττοΆοί.
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Λ. X, Στίφοττουλοί, Λ. ΈλδυΟΕρικίη;, Λ. ’ Ιορί^'νΛί, Α. Φω- 
τ ιί^ τ .ζ , 1 . Παττίλλα;. Κ. Α. ΞχνΟϋ'πουλο,', Κ. Κωϊτχρκ/.γι,', 
I. Α. Ζίρβου(5άκν)ί, Κ. Πα-ττακυριακου, Κ. ΚαντΕ,αίρτ,ς. Π. Βάκ.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ.

Κ. Κορακίίτ,ς, Κ. ΙΆευΘεριζι^τις, Όί .̂ Άν^ίρεά^Υΐί, I. Πχν- 
ταζ·5ί;, Χρ. Λχαιαν'ίτ^,', Μ. Ίωχννοβ'.Τί, Μ. Ίκκωβί^·/;;, Γ, Ά . 
νχ5τχ-7ΐζίη?, ΆΧ. Χρ-ζ,-ττί-̂ ης, Στ:, ·\Ιτ:ίτ<70;, Λ. Βζ'ί^κνογλ/τυί. 
Κ. Λααττρίίϊτΐί, Τρ. Κχλογεροπουλοί. \ . ΛΙττα-κλτίί, Ι· Πκττ-α.5ο- 
ττουλοί, ·· Μχαο’ττουλοί, I. Δούκας. I. Βαλαβάν/;ς, Κ. Κοκι.νάχ7)ς, 
Ρ.^Έλ£υθ£ρι;<:ίτς, Α. Δτ,αητριάίτ,ς, I. Τζαόρας, Α. Κωνσταντι- 
νί'ίης, Ν. Δουραο07ογλους, Β, Άτ:οττολίί·/·,ς. 1. Δρανάτσΐς, I. 
Βενιτίτανοπουλος, Άρΐφ Σερί-ρ ’Λ>.-?ί έςενί-^ς, I, X. Στεφο::ουΛος, 
Μ. Ι'εωργίτοης. II. Καριτσ-.νός, Ν. Δ·/;;α·Λ,τρο::ουλος, I. ΠοΧόβιος, 
X. ΣτεφοΤΓΟυλος.' X. Κουλα[Λττν;ς. Σ. Λογιά'^ΐς. ·\, Δωριέας, I 
Πετδχς, Α. 'Ρωσσκκτις, Ν. ΧρΕ-ιτοοορίίγ,ς, Ν, Δε-ττοονγς, Α. Μα- 
ράσογλους. Π. Κακαρίκας, Π. 'Ργοιάνος. Η. Κουριτ;αΧί<5γς. >1. 
Ι'.ΐΛϊ/.ανουγλ, Δ. Δτ,αγτρ'.άίης. Γ. Γεωργ-ιάι^γς, Π. Σουτάκγς. Κ. 

Μαυροττουλος. Σ. Άήχνκτιί^γς, Α, Ίν/αροττουλος. Κ. ’ΟΟω- 
νχΐος, Ν. Δγ,ίΑζίτ,ς, Δ. Άκατος, Ρ. Γεωργιάίγς, Κ. Βασιλοττου- 
Χος. Ε. Άττολλωνιος, Κ. Ναοόνγς η Παζαίίτ,ς, Γ. Χγλιτοπου- 
Χος, θ . Ζαοειρόττο’Λος, Β. 'Ρίττος, II. Σφαελλος. Λ. Κουντοό- 
ργς. Ν. Μακρ-ι^γς, I. Βοόρας, Κ. Σακοττουλος, Π. Πετρί- 
<̂ γς, Άλβ. Άαττοτ, Γ. Λεοκάρος. Ά ντ. Ίωαννί^ης, Β. Πχ- 
λα;Λάργς, 1. Παλκρ.άργς, Β. Χρυσοζουλος, Γ. Ζγτγς. Ε. Κλά·5ος, 
Π. Χρηστίίης, Λ. Θεοίωρίίγς, Σ. Ζάκας, Γ. Σόραας, X, ΙΙιελο- 
γλους, Κ. Κανε’λλου, Γ. Κοόττας, I. Καλλίν.κος,' I, Ι1χτ:τ:α·?ίο- 
ττουλος, Κ. Κο<τ;α5, Μ. Κωνοταντιντ^^γς, 11, ΔεΧλϊγρα;/;κάτικας. 
Ν. Παξιαχι^γς, Γ. Παντελεοντ;ίγς. I. Κτ,'ρ'.ώττ,ς, Ά λ , Λαζαρί- 
ίγ ς , Ά λ . Βαρού^χς, ΦχτΙν έφε'νίγς,

ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΑΛΟΝΤΑ.

Ν. Μττε'λλας, Μ. Γργαάνης, Ίω . Έρι;κχνουγλ, Α. Σουτάχγς 
Κ. Σιίερίίγς, Ε. Δούλας, Π. Νοα-.κός, Λ. Σφε'τ-τος, II, Φ'χϊοχς, 
Γ. Δγαγτριάίγς, Ν. Σττχν'^ωνγς, Ν. Ζαχχοικιίτ,ς.



ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΡΜΗΣ 391

Ι Ι Ρ Λ Τ Ο ν  Ε Χ Ο ν Χ .

Προλογοί................................................  — 3.
Πηνίλο'πη.................................................... » 5 ,33 .
Μ. του γένους<7/ολ·}), ενΚων]πολει. . » 1 3 ,3 8 ,6 5 ,1 2 9 ,1 9 3
Φχινο'αενον των παλφροιών.............  » 17.
Μυςικ·ίιάστυνο|ΑίΛΪρχιϊιουργίχχαί’Έ ρω;» 2 4 ,8 3 , 1 1 7 ,1 4 6 ,

1 81 ,248 ,280 ,309 , 
343 ,381 .

Χρονος κ«ί τό νέον Ιτο ;....................... Σελ. 97.
Γχν.οι των ^υτών....................................... » 108,14 4 ,19 7 ,2 3 8 .
Τινκ τίρΐ των έθί;χωνγά[Αου, έν Έλλά'ϊι » 112.
Φώτιος ό οΐκουρ/.εν'.·Α0ς ζχτρίάρ·/7)ί.. , , » 1 33 ,257 ,289 ,327 .
Λονος [Ανν;αοσυνος εις \ . Γεωργικύην.. » 161 ,233.
Δυνχυ.ιχου 7.λεκτρια .̂οΰ τ ινκ ...................  « 169.
Συ;Αθέρον.......................................................  » 174.
Άνχανήτεις Ηεζουβειοι............................  » 176,206.
Έργκσιώντοΰσυλλ.,ττερίλτ,'^ις έκΟε'τεως η 1 90.
Περί κχ-ρέ................................................. » 211.
’Κργκίΐών ριλεκπχιόευτικΐς έητροττ'/̂ ς,

τερίλτ,ψ'.ς εχ.Οέτεως............................... » 222.
Ιούλιος Φεροτί..............................................  » 225.
Άνιλίντ-'Ροιϊκνιλιν/ι...............................  » 341.
ϋερχγνέρος τού Βελγίου.......................... » 34 5.
’.νν6ρω::ίν·Γ,ςβιογρχρ.άπκΐ5ίκ(ΐελ1^ρι.ία. » 265 .
Καλόν ώς ϊ^ιώ3εςκαΙ χίσθ-ζιριατικόν. . . »  271.
Περί φχοακτοσκο'ίου,............................... » 274.
Πραγ;Ακτικοττ;ς ρωυ.αντΓΑή η ό τάρος

τού Μουρρευ...........................................  » 293,
ΙΙερ τοΰ νε'ου Έκτταιίευτικοϋ έν Γαλλίρε

νομού...................................................... » 297.



392 ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΣΪΑΛΟΓΟΣ

Διώρυξ του Πχν*υ.2.............................  Σελ,
Έκάβγ) Εΰριπίίου.....................................  »
Συγκινητικόν έτιεισο'ι ι̂ον £πι^ρο[χ.·?ί;.. .

λύκων.................................................. »
'Ρόόον....................................................  η
Επίλογος................................................ »
Πανηγυρικός................................ .. »
Λέων Γχριβίττας, βίος αυτοί).................. »
Έκθεσις προέδρου διά τό έτος 1878-79 »
Καλιβκνος............................................... »
Αληθής δυβτυχία καΐ το άσυλον

ταύτης................................................  »
Ανατολικού πολέ{Αου, ιστορία.............  »
Υ γ ιε ινή ..................................................  »
Αρχαιολογικά....................................... «
Οικογενειακά άνάλεκτα.......................  «
Νεκρολογία............................................. »
Ποικίλα..................................................  »

ΆλήΟειαι............................................... η
Ποιήσεις..................................................  β

Αίνίγ-υ,ατα..................................................  >:
Κατάλογος αελών τοΰ συλλόγου. . .  »
Κίκών Λέοντος Γααβέττα

305.
321.

333 ,372
339.
353.
355.
303.
388.
43 ,74 .

155.
8 0 ,1 0 4 ,1 4 0 ,2 0 1 . 
87 ,152 .
21 ,347 .
53.
1 16 ,253 ,342 .
29. 58, 121 ,157,

2 17 ,22 1 ,25 4 ,3 16 ,
348 ,385 ,
315.
31 ,6 0 ,9 1 .12 5 ,1 60 , 
189 ,220 ,256 , 387. 
32 ,64 .
390.

ΟΙ ΙΓΝΕΡΓΛίΘΕΝΤΕΣ ΕΙ5 ΤΗΝ]ζ ΥΧΙΑ2ΙΝ
τ ο τ  η ρ ί ΐ τ ο τ  ε τ ο ϊ ς ,

’Οδ. ’ίάλερ.ος, Χρ. X, Χρήστου, Σαπφώ Λεοντιάς, Ά γ . Πα
ράσχος, Εΰγ. Γ. Ζαλακώστχς, Ά θ  Π. Σουτάκης, Ά λ . ΙΙε'κιος, 
Μ. Ίωάννοβιτς, Α. X. Στεφόπουλος, X. I. Σ ., I. Α. Ζερβουδά- 
κης, Έρ.α. Νοτάρτ,ς, Γ. Γόσιος, Κ. Δ. Κωσταράκης, Π. Μ. 
Ψαρρχς, Κ. Σιδερίδτ,ς, I. Καραγιαννίδη,ς, 1. Βαλαβάνης, Δ. Μ. 
Ψαρράς, Ν. II Παρίτης, Κ. Βαλσά;κκκ·/·,ς, 'Οδ. Άνδρεάδης·

'Γπβύθυνος ΧΡ. ΔΛΜΙΛΝΙΔΙΙΣ.


