
5082_91

http://digital.lib.auth.gr/record/140170

The physical item is part of Aristotle University of Thessaloniki Libary Collection.
This digital representation of the original is made available to the public, under the 

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://www.lib.auth.gr


^ΤΟΣ Β' 1Θ85 Εκ^ΙΔΟΧΑ.Ι ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗΝ
27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΡΙΘ. Θ7

ETUSIA £ΓΝΛΡΟΜΙΙ 
Προπληρωτέα

Έν ‘K/./ii- · * * · Αρ· ^ 
*Ε,-ζ · · ■ φ?· /?- 12

λέγθι’Ντπς ΚΑΙ ΚΚΔ0Τ1ΙΣ

jHMHIPIOi ΓΡ. ΚΑΜΓΤΟΥΡΟΓΛΟΥΙ
Ε ΒΛΟ ΜΑΣ ΓΡΛΨΕΙΟΝ «ΕΙΙΛΟΜΛΙΟΣ·

Εν όίφ Μουτΰίν &ρι9· 0.

Εκαστον φύλλον τιμιέται 
λςπτών 20.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΊΙμερολόγιον.
ΙΙαραικευαί τοΰ ΤΟνους.
Λίβκαρις (εθνικόν διήγημϊ).
Ό ΧρύσκνΟος.
Πέρκν τού ΊαΟμοΰ (’Εντυπώσεις και αναμνή

σεις) ’Από των περί τήν Άκρόπολιν τώνΜυ- 
κη· ών λόφων.

ΈσιστολαΙ έξ ’Αμερικής.
Έρρ καί ήμεραι.
Φιλολογικά, έπιστημονικά, καλλιτεχνικά. 
Βιβλιογραφία.
Έλλη νι καί παραδόσεις (Ό απολιΟωΟεΐ; ποι

ο, η ν.—Περί της ονομασίας τού Πολυγύρου.— 
Το άμπελι της κατάρας.—Ό κουμπάρος του 
Διαβόλου).

’Απαντήσεις άνευ ερωτήσεων. (Προφητειών τό 
ανάγνωσμα. — Φωτογραφική εκτύπωσες. — Οί 
κάτοικοι του πλανήτου ’Άρεως. — Πώς εσκέ- 
πτοντο οί πατέρες μας). .

ΙΙνευματικαί ασκήσεις.—Λύσεις—Λΰται.

---------------------s=»ji§3i<=-s------------------------

Η Μ ΕΡ ΟΛΟ ΓΙΟΝ

Ekk\II-U. ΙΝέστορος του Μάρτυρος άΟλή- 
ειντος περί τό 290.

ΙΣΤΟΡΙΑ. 1822. Πολιορκία τού Μεσολογγίου 
υπό Βειώνη καί 'Ρεσίτ.

Αμα ώς ήγγελ.θη τό ένωτικον των 
Βουλγάρων κίνηυ.α, το ανατρεψαν κακον 
ώ κείν.ενον: την IΙερόλίνειυν συνθήκην,
-:ύ(Ιό: ώ; εΐδεν ή Ελλά: ότι διά τής κα
ταστροφής τής παρά τον Αιμ.ον ισορρο
πίας υύιστα κινδυνεύουσι συμ.φεροντα αυ- 
τής.πόθοι γλυκύτατοι πανελλήνιου άπο- 
ϊαταστάσεως τού έθνους, όνειρα τιμαλ- 
ρίστζτα οΰ μόνον έκ τής ίερότητος αυτών 
ελλά καί έκ των θυσιών, δι ων διετη- 
Ρά,Οησαν κατά τάς μ.αύρας 'και μ.ακράς 
*ής τυραννίας ήμ.έρας, έδράξατο των Ο
πλων. Ιίολύτιμ.ον θεωρείται ο,τι στοιχί
ζει πολύ· εις τούς Έλληνας δε το ιδεώδες 
τ’ίζ απελ.ευθερώσεως αυτών έστοιχισεν 
®!μα καί μαρτύριον" άγχόναι εστηθησαν, 
Κολοπες ένεπάγησαν ε’ις σώματα, κεφα- 
λαι ύπά μ.άχαιραν δηυ.ίων έπεσον, tt.-ou· 
^ρούμια ανήλια καί φοβερά ηκουσαν τριγ- 
('■ύν άλυσεων καί στεναγμ.ούς σκλάβων, 
“'■’λίΐς πλήρεις έλ,πίδων κατακλιθεϊσαι 
'ήν εσπέραν, άφυπνίσθησαν την πρωίαν 
ίωρός καπνιζόντων ερειπίων έστρωμ.ένων 
^•α. πτωμάτων έσφαγιασμενων 'Ελλήνων 
*χι βιασθεισών Έλληνίδων τόσον δάκρυ 
£X’J^'r, προ του βωμού τή; ελευθερία:, δά- 
*?υ αλγηδόνος, άγανακτήσεως, αίσχους, 
^ΐπε θάλασσαν ήδύνατο ν’ άποτελ.έση.

Πώς ήτο λοιπόν δυνατόν σύσσωμον νά 
, εγεοΟγι το έθνος, πώς ήτο δυνατόν νά 

Ν αναΟέστ] το δίκαιόν του εις την πυ- 
ρίτιδα, την παλαιάν του φίλην, άφ’ ου

TOR. Β'.—1005

άλ.λοι άνευ παρελθόντος καί άνευ ιδεώ
δους. άλ.λοι, οίτινες. επειδή ούδεν έχουσι 
προς τά οπίσω, ρίπτονται τυχοδιωκτικώς 
προς τά εμπρός,ουδ’ έατελεσταί ίε;άς δια
θήκης τού Εενους εινε, ούδε τό έδαφος, 
ύο ορέγονται, γνωοίζει αυτού:, κλ.αννά-
/ , Ν ‘ ' \ * * * ,
ν,ουσιν επιδεικτικού: την πανοπλίαν αυ
τιών ; Καί άν ούδευ.ίαν πεονκυ.ηνήν εϊχο-

5- - - % ' / 1.1 .' _μ.εν Οια την κινδυνευουσαν ελληνικήν γην, 
καί άν έπρόκειτο νά κατακτήσωυ.εν καί 
ουχί ν’ άνακτήσο)υ.εν. έκ οιλοτιυ.ίας υ.ό- 
νον εθνικής, καί εκ πόθου αΰτοσυντηοη- 
σιας. έπρεπε καί πάλ.ιν νά ποοβώμεν εις 
άγώνα. Άλ.λ.ά νυν, ότε τά σύνορα τών 
Ελλ.ήνων είνε πολ.ύ πέ:αν τών συνόεων 

τής Έλ.λάδος, ότε έκ. τής αρπαγής σπι
θαμής χώματος τής (-Κακής και τής Μα
κεδονίας άρχεται άκιιβώς ό διαμ.ελ.ισυ.ός 
τού έθνους, ό άκεωτην.ασυ.ϋς τής Έλ.λ.ά- 
δος, ποιον κίνδυνον δεν Οά περιορονήσου- 
μ.εν, ποιον ήρουϊσυ.ον δεν θά τολ.υ.ήσωυ.εν ;

Καί ήδη ήρξάμ.εθα τώνπρώτοπ Ουσιών 
πριν προσενε·ρ·κουμεν τό αίυ.α. ήυ.ών.προσ- 
φερου.εν την άνεσιν, τον χοόνον. τό χρήμα 
ήμ.ών κ’ληΟέντων υπό τά όπλα τών επι
στράτων οικογένεια.', ήεηυ.ιόθησαν, μέλ- 
λ.οντα κατεστράφησαν διά τών καταναγ- 
καστικών δανείων καί εισφορών τό έθνος 
άφαιρεΐ άπο του στόμ.ατος χιλιάδων οι
κογενειών τό ήυ.ισυ τού άετου το>ν καίI ‘ ν
Οά ζητήση ακόμη πολλ.ά. Οί Έλληνες 
όμως ώς δεν άναυ.ένουσι νά ελ.Ογ προς 
αυτούς ό κίνδυνος άλ.λ,ά τοέχουσι προς
οζ ’J Τ Ο V 7 Ο [Α Οy. V ε C 7.r, σ 7 V 7. V ’ J TC Ο 7.0 V Τ, 717. V

έδειξαν καί προς τάς θυσίας μή άναυ.εί- 
ναντες νά ζητηΟώσι παο’ αύτών, άλ,λ.ά 
δραυ.όντες αυτοί ποός αύτάς. Καί καθ’ 
έκάστην βλέπομεν πρωτοφανές εις τά 
έθνη θεαμ.α, θέαμ.α συγκινοϋν καί ύπεοη- 
φανεΰον πάσαν έλληνικήν καρδίαν τέκνα 
τής Πατοίδος πλούσια ή πτωχά άνοί- 
γοντα δαψιλ,ώς τό ταμ.ειον αυτών ή προσ- 
φεροντα την πενιχσάν αυτών περιουσίαν, 
έν κακουχίαις λεπτόν προς λ.επτον κτη- 
Οεϊσαν, διά τον άγώνα του έθνους, διά 
τάς παρασκευάς τής Πατρίδος.

’Αλλά καθόσον έξάγεται καί έκ του 
πνεύματος ,μ.εθ’ού απαιτούνται αί κατα- 
νανκαστικαί είσοοοαί, καί έκ του πνεύ-J I ! J f
μ.ατος, μ.εθ’ού παρέχονται αί αυθόρμ.η- 
τοι, μετά βεβαιότητος δυνάμ.εθα νά εί- 
πωαεν οτι άν άποσοβηθή ό πόλεμος, 
ουδέ εΐσφοραί θ’ άπαιτηθώσι πλέον παρά 
του έθν ου;, ο ύδ ’ οι άμ.α τή κηρύξει 
του πολέμου άναλ.αβόντε: νά καταθέσωσι 
τάς προσφοράς αυτών φιλοπάτριδες άν- 
δρες θά προσενέγκωσι τίποτε. Αί προπα- 
ρασκευαί θά σταμ.ατήσωσιν ή φιλοπα- 
τοία θά ξεκουρασθή όπως τά όπλα τών 
έπιστράτων.

Έν τούτω άκριβώς έγκειται τής Έλ-

λ.άδος ό κίνδυνος’ νά φροντίξη πεεί του 
άρτου αυτής μόνον την στιγμήν.καθ’ ήν 
πεινά." νά μεριμνά μόνον όταν άναγκάζη- 
ται νά μ.εριμ.νήση' νά προκαταλαν.βάνω- 
σιναυτήν τάγεγονότα μέκενάς τά; χεΐοας.

'Ο ποθος τής Ίόλλάδος ό άκοίμ.ητος 
ό έπί έςηκονταετίαν σχεδόν καταβιβοώ- 
σκων αυτήν, ύπήρξεν ή μεγάλη ιδέα, 
ή εθνική άποκατάστασις■ χάριν ταύτης 
δεν ήνέχθημεν νά ύποβληθώυ.εν εις πο- 
λ.ιτικην ου.οιαν προς τό μικρόν άνάστηυ.α 
του Κράτους ήυ.ών, πολιτικήν τής Ελ
βετίας ή τής Όλλ.ανδίας. πε:ιο;ίζοντες 
τά όνειρα μέχρι τών συνόρων ήν.ών, έσω- 
τερικώς οργανούμενοι, εύημεροΰντες γ'εωρ- 
γικώς. βιομηχανικώς· φλογερά ιδανικά 
κατέφλεγον ημάς' εις τό άκρον τού όρί— 
ζοντος έβλ,επομεν μ.ειδιώσαν τήνΚωνσταν- 
τινούπολ.ιν μ.ετά τής Άγ'ίας Σοφίας.καί έπί 
ήμισυν αιώνα έ’λείναυ.εν έπί ποδό; πολέ-’ 
μ.ου, παρασκευαζόμενοι, άναυ.ένοντε; άγω
ν ιινδως άπο στιγμής εις στιγμήν νά ήχή- 
ση το έγ'ερτήριον τής έθνικ,ήςάναστάσεως.

Αλλ οτε ήλ,θεν ή τοιαύτη όίρα εΰρε-
θημεν έτοιμ.οι; εύρέθημεν έχοντες ίσχΰν
δικαιολογούσαν τούς πόθου; ήυ.ών: εύ:έ- νί· , ■ > ’ ι
θηυ.εν άςιοι τού αγώνος, δν νυχθημερόν
ώνειρευόμεθα; Ούχί! εύρέθημεν άπροπα-
ράσκευοι, εύρέθημεν ανέτοιμοι, άν καί 5
βίος τού έθνους είχε συγκεντρωθή εις τό
νά εύ:εθή προπαρεσκευασαένον...

Τά παθήματα ταύτα, άτινα ώοκίσθη- 
μ.εν νά μ.άς γείνωσι μ.αθήματα, <)εν μάς 
έσωφρόνισαν βαδίζομ,εν τον δρόμ.ον,είς δν 
μ.άς έρριψεν οίκτοώς τό παρελθόν έπί 
έτη ολόκληρα ούδεμ.ία σύντονος, άληθής 
καί βαθεΐα φροντίς πρός προετοιμ.ασίαν 
τού έθνους καταβάλλεται, έπερχονται 
είτατά γεγ'ονότα αμείλικτα καί φοβερά, 
καί τότε μ.όνον καταλαμ.βάνουσιν ήμ.άς 
αί σπασμ.ωδικαί κινήσεις, αί έπιληπτι- 
καί παρακρούσεις · τότε έρημ.ούμ.εν διά 
μ.ιάς τάς οικογένειας, γονατίζου.εν τό 
έθνος ώς ίππον, έφ’ ού διά μ.ιάς δυσβά- 
στακτον έπέθεμ.εν φοοτίον.

Οί φιλοπάτριδες, ο'ίτινες μετ’αύταπαρ- 
νησίας προσήνεγκον τό χρήμ.α αύτών άς 
καταθέσωσιν αυτό, διότι,άν δεν κηρυχθή 
σήμ-ερον ό πόλεμ.ος, θά κηρυχθή αύριον 
ή κυβέρνησις άς έπιβάλϊ) εισφοράς, ήττον 
βαρείας άλλά διαρκείς, άς συσταθή πλού
σιον ταμ-εΐον πολέμ.ου- έγκαίοως καί έν- 
τελώς άς όπλισθή τό έθνος- ά; έκγυμ.να- 
σθώσι πάντες οί δυνάμενοι νά όπλοφορή- 
σωσιν. Άφ’ ού σήμ.ερον οί λαοί ώς οί 
ίππόται τον μεσαίωνα, προσφεύγουσιν εις 
τά όπλα καί ή νίκη αποφασίζει περί του 
δικαίου,άς γείνωυ.εν ισχυροί όπως έχωμ,εν 
τήν νίκην άνδεν θελωμεν ν’άπολέσωμεν τό 
δίκαιον,τό ιερόν ήμ.ών καίάπαράγραπτον.
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0 ΛΑΣΚΑΡΙ;Σ
Συνέχπα* fii σ«7.. 4SS·

*0 νέος Μιχ.’Αποστολής έμ.πεφορημ.ένος 
τώνήδυτάτων αναμνήσεων της ελληνικής 
ποιήσεως άνεζήτειτήν πηγήν της Άρεθού- 
σης' άλλ’ ή βαρβαρότης είχε καταστοέψη 
καί ικύτό έτι το έργον της φύσεως· ΰπε- 
λείπετο μόνον τεθολωμένον καί ύφάλμ.υ- 
ρον ύδωρ, όπου συνεσωρεύοντο τά έρείπια 
των κτιρίων, δι’ ών το ελληνικόν πνεύμ.α 
είχε περικοσμ,ήσν] τάς οχθας της ίεράς ε
κείνης πηγής. Ό Λάσκαρις καί οι νεαροί 
φίλοι τοο είχον άναβή έπί της Έπιπό- 
λεως όπως θεωρήσωσι δι’ ενός καί μ.όνου 
βλέμματος τάς Συρακούσας. Ότε είδον 
τον εύρύν έκεϊνον περίβολον, δν δεν έζωο- 
γόνει πλέον τό έμπόριον, τούς έρήμ.ους 
λιμένας, τά άνώριαλα ερείπια, άτινα ύ- 
ψούντο ώδε καί έκεΐ,τό ΪΙροσκήνιον εκείνο, 
οπερ οι νικηταί ‘Ισπανοί δεν είχον κατα- 
στρέψν] είσέτι όλοσχερώς.

— Αί Άθήναι έςεδικήθησαν ! ειπον.
Καί οι οφθαλμ.οί αυτών ένεπλήσθησαν 

δακρύων, έπί τη άναμνήσει της πατρίδος 
αυτών.

Οι νέοι Ιταλοί έθεώρουν ήσυχαίτερον 
το θλιβερόν έκ.εΐνο θέαμ.α" έγεννώντο έν 
τώκοινωνικώ βίω" ήσαν πλήρεις έλπίδος.

— ‘Οποία θέα ευνοϊκή ποός τό έμ.πό- 
ριον καί την αυτοκρατορίαν! ειπεν ό νέο; 
Βέμβος. Ούδ’ αυτή ή Ένετία πεοστα- 
τεύεται καί ευνοείται τόσον υπό τή; θα
λάσσης ! ’Αλλά ή τύχη τών χωρών με
ταβάλλεται ώς καί ή τών εθνών αυτών ! 
Ή έμπορία δεν θά κομ.ίση πλέον έδώ τά 
πλούτη τής ’Ανατολής, άλλ’ εί; τήν Έ- 
νετίαν, ήτις μόλις ύψούτο υπέρ τήν επι
φάνειαν τής θαλάσσης ότε αί Συρακούσα», 
ήσαν μεγάλη αυτής βασίλισσα.

— Ναί, είπεν 6 Λάσκαρις, ούδέν κα
ταστρέφει όσον ήκατάκτησις· έςολοθεεύει 
κκι αυτό το τ;νευ^α τών y ω ρ ώ ν καί ty,v 
ευεργεσίαν τής φύσεως. ΊΙ Ένετία θά τό 
[λάθη, ημέραν τινά.

Διαταγή τού ‘Ισπανού διοικητού. όστι; 
διώκει τάς Συρακούσας έγνωστοποίησεν 
εις τούς Έλληνας νά έξακολουθήσιοσι τήν 
πορείαν των μέχρι Παλέρμου. Οί οδηγοί 
αυτών, ών ή τραχεία αδιαφορία ούδέν έ- 
βλεπεν εν τοΐς αρχαιοις έκείνοις μ,νημείοις 
ήνάγκασαν αυτούς νά έπαναλάβωσι τήν 
πορείαν oc’jtcuv7 εν ω ν) ττρώτν) τγ,ε έτττε— 
ρας θράσος καΟίστα ευκραές τό <ρλογερον 

ι τής Σικελίας κλίμα. Άφ’ ού διήλθον τόν 
> Άκρανίτην άνέβησαν βραδέως τόν ύώη- 
ί λονλοφον,ον καί σήμερον έτι όνομάζουσιν 
' έΛΛηη xi)v χΛίιιαχα, καί ά π ε μ α κ ρ ύ ν Ο η σ α ν 
' τών Συρακουσών, έν αΐς τά πάντα.έκτος 
' τών ανθρώπων, παρεϊχον εικόνα τής Έλ- 
' λάδος.

Ή όδος αυτών έκτεινομένη διά καλυ- 
c βών τής νεωτέρας Σικελίας δεν ένέπνεε 
^ τόσον ζωηράς αναμνήσεις. Έν τούτοις 
^ ένίοτε τά έρείπια μαυριτανικ,ού φρουρίου, 
' καί τό κράμα έκεΐνο τής αραβικής καί 
: νορμανδικής αρχιτεκτονικής προσείλκυσε

τά βλέμματά των. Ό άρχηγός τής ισπα
νικής φρουράς άπέλιπε τότε την σιγηλην 
αυτού αδιαφορίαν καί δεικνυων τά λεί
ψανα τών φερόντων επάλξεις μικρών πύρ
γων τών ’Αράβων, ένεθουσιάζετο έπί τή 
θέα αύτών, καί διηγείτο τά κατορθώμα
τα τών συμπατριωτών του εναντίον τών 
Μαύρων τής Γρενάδας καί τού Σερές. 
"Ωσπερ νέον τινά σύνδεσμον έσχημάτιζε 
μεταξύ τών Ελλήνων καί τών ‘Ισπανών 
τό κατά τών Μουσουλμάνων μίσος.

— ΙΙρέπει, έλεγεν ό έξ Άραγωνίας Ι

σπανός, τό σχίσμα σας νά είνε πολύ τρο
μερόν πράγμα, άφ’ ού δέν ήθέλησαν νά 
σά; βοηθήσουν εναντίον τών άύ.ιτηρίων 
τούτων, οί όποιοι μάς ενοχλούν τόσον 
εις την Ισπανίαν.

Συγχρόνως όμως έθεώρει μετά θαυμα
σμού τήν αύστηράν σύννοιαν, τά μεγα
λοπρεπή μορφήν καί τάς ουλάς τού μη
τροπολίτου Εφέσου' καί έλεγε μέ τήν 
στρατιωτικήν του αφέλειαν:

— Έν τούτοις είνε παράξενον πράγ- 
μα, νά είνε κανείς μάρτυς χωρίς νά είνε 
καλός χριστιανός.

Κατά τήν πολυήμερον αύτών πορείαν, 
ότέ μέν έπί έρειπίων τινών οδών πάλαι 
ποτέ κατασκευασθεισών υπό τών Ρ ον μα ίων. 
ότέ δέ έπί τών έοήμων χέρσων, αΐτινες 
ύψούνται έπί τής Σικελίας, οί όδοιποροι 
ούδέν άλλ.ο είδον ή διάοοοα έοείπια ύποIk I
πτωχών οικογενειών οίκούμενα. Τέλος
εις τά βλέμματά των, λάμπουσι μα-
κοόθεν υψηλοί κίονες, ευρεΐς τοίχοι, ών
ή θέα άγγελλε ι μεγάλην πόλιν.Άπασα ή
συνοδεία σπεύδει τό ίόήυ.α οποί; οθάση, , , . _ :εις το μέρος εκείνο προ της ουσεως του
ήλιου. Αί έξασθενήσασαι ακτίνες αύτού 
φωτίζουσι διά γλυκυτέρου φωτός τά κτί
ρια εκείνα, άτινα έφαίνοντο περατούντα

\ » /V ιτι < Λτον οο»Λοντα. Ιοκτο^ του ττεοιοκ/.λοντο:ι ^ - ι
αύτό εύοέος περιβόλου βλέπουσι διεσκορ- 
πισμένους πελωρίους όγκους λίθων καί 
υ.αομάοων οϊτινε; μαίνονται μετενε/θέν-
I k i k ' ! k *+
τες έκεϊ ύπό ύπεοανθοώπου δυνάμεως.

— Θά εύοωμεν αύτού ά'συλον δίχοις 
άλλ ο, έλεγεν ό σικελός οδηγός, οστις εί- 
χεν άπομακρυνθή τής συνήθους οδού.

Μετά τινας ώρας πλησιάζουσιν εις τήν 
πόλιν εκείνην, ήν ή διαυγής διαφάνεια 
τού κλίματος τής Σικελίας έδείκνυε πόρ- 
ρωθεν. ΤΙΙτο έρημος- τά δέ μνημεία αύ- 
τής ήσαν μεγαλείτερα καί άρτιούτερα. Οί 
όδοιπόοοι ήσθάνθησαν έκπληςιν άμα καί 
φρίκην εύρεθέντες έν μέσω τού μεγάλου 
εκείνου έρειπίου, ό ένόμισαν ζών. Τά βλέμ
ματα αύτών διηυθύνθησαν πρός ναόν κο- 
λοσιαιον έχοντα ύψος, ου οι κίονες ήσαν 
ορθοί έτι, καί έτήρουν τά ίχνη τής αρ
χαίας δωρικής αρχιτεκτονικής. Δυο ετε- 
οι ναοί, ύψούντο εις αποστασίν τινα* το 
ιάμεσον δέ έπληρούτο υπο "κορμών κιο

νών, μαρμάρων τής Ελλ.άδος, και ημι— 
πτώτων τοίχων, ούς έκάλυπτον ροδοδά- 
φναι διά τών άνθέων αυτών.

— Τί; ειπεν ό Λάσκαρις, έδώ ήτο άρά 
γε μία τών άρχαιοτάτων αποικιών τής 
Ελλάδος, ή Σελινούς,τήν όποιαν οί ιστο
ρικοί ημών παριστάνουσι καταστραφεΐσαν 
καί πρό τής ρωμαϊκής έτι κατακτήσεως;

θλιβερά είκών τής τύχης! ή ζωή τών 
ρειπίων είνε μακροτέρα τής τών Κρατών 
καί εΰρίσκομεν καί σήμερον έτι τόσον uj 
γαλεΐον έν τοΐς συντρίμμασι πόλεως 
δισχιλίων έτών μή ύφισταμένης!

Έν ώ ύπό τού αισθήματος τούτου κκ- 
τεχόμενος περιέτρεχε τούς εύρεΐς 
μούς τών έρειπίων τούτων, άτινα κα)> 
πτουσιν ολόκληρον οροπέδιον καί έ»ξ. 
πλήττετο έπί τή, έρημία τού μέρους εκεί
νο ’j ό άμυδρος ήχος άνθρωπίνης οωνς» 
ε'ίλκυσε τόν Λάσκαριν καί τόν ρ.ητ;οτο- 
λίτην Εφέσου πρός χονδροειδή καλύβ/,ν
ής ή θέα έκούπτετο ύπό έοειπίου τινό;

. .. , ’ ,γ , , έ ,/.αι ητις εστηριςετο επι του προναου τον
μεγάλου ναού. ΓΙλησιάζουσι, καί — οίαν
έκπληςιν αισθάνονται άκούοντες τόνον»
τής έλληνικής γλώσσης έξερχομένους τής
άβύσσου έκείνης τής σιγής και τής υ.ονύ-
σεονς! ’Έντονος καί καθαρά φωνή έπανε-
λάυ.βανε τούς ονεαίου; λόνου; τού Χιν-
'ΓΟ'Γτόυ.υυ ττερί ττ,ς έσττερινΥ,ς 'τροσεΈ/χ;.

— Τίς είσαι: κοάζουσιν οί δύο Έλλ·/- 
νες, όευ.ίοντες εις τό κρησφύγετου εκείνο 
όπου άνήρ μεγαλοπρεπής την μ.ορφην ήτο 
γονυκά.ιτης πρό τής είκονος τού Χρίστον, 
παρ’ ήν εκαιε πυρσός κατά το τοπικόν 
τής ’Ανατολικής εκκλησίας. Διστάζον- 
σιν έπί στιγμήν άναγνοορίζουσι Νικη- 
οόεον τόν ές I Ισακλείας. τόν ένδοςότχ-
TOV τών Έλύλήνοον έκ τών συντκςκ'ΛΓ>017

TYj ττίστε ι τών Λατ iVGj V έν τϋ, c υνόδω ■ ■ΐ;

Φλωρεντ!,κε. Άτ:ό TY,C έτο/;?,: ϊν.ν.ΊΊ, : ο

Χ'.κΥ,οόοΓ ίδών τήν έν ωτιν άττοκ:

σθεΐσαν μ.ετά μανίας ύπό τού πλ.ήθους
τού Βυζα·; τ ί rίυ. έαοτον δέ πε;1'.Τ.ΙΓλ'Γ.1
εις ύπόνοι;κν καί ρf.OJAT-ήν. άπΥ,λΟε τν,ς
Ελλάδος- ■^ι'νοείτο■ ϊ5έ* ό τόπος; τυ,:
i-Λονγ,ς αυτου. λΐόλ- C οί όφθαλμ.θί 7:otvj

προ σην.ώθ'7; Π 7:ν έτι του Αασκάρ εω::

— Σύ. εντκυΟκ ! άν
t νεκρά; εν. "Α !

βλέπω, το Γ. νζάντ!.ον κατεστρ ■ΛΧί
μάτην έπ:-/είΤΥ,'Τα ΤΥ,ν υ.ενάλν;ν Ουσίαν,
ήν ό Θεός ίέν γ,Οέλ- νά ί5εχθ'7. 7 ;ακΑ-
"λον δι’ ήι> τ ινχνοεΐ ήυ.ά.ς. Ώ 1:ί'υζάνΤ’.ον.
φως τού κόσμου, παράδεισε τής ’Ανατο
λής. πώς έπεσες εις την έςουσίαν τών 
τέκ,νων τής "Λγαρ!

Έσίνησεν άο’ ού είπε τάς λέςεις τκν- 
τας, άναγνωρίσας τόν μ.ητροπολίτην Ε
φέσου. καί το πρόσωπόν του έ/αλυοΟνί 
ύπό ερυθήματος καί δακρύων.

Έν τούτοις ό μ.ητροπολίτης Έφετον 
έχώρησεν όπίσω, άμ.α ίδών τον άρχ1·^* 
τής‘ΙΊρακλείας,ώσεί αί παραγαγούσαιτον 
όλεθρον τού Βυζαντίου διαιρέσεις εΐμαρτο 
νά έπιζήσωσίν αύτού. Ούτω 7.οιπον οι 
δύο ούτοι άνδεες σεβαστοί έκ τής 'Β·1' 
κ.ίας, τής αρετής τού ττνεύμ.ατος αυτών, 
ών ό εις έ'φερε τά ίχνη τού μαρτυρίου ο 
δ’ έτερος εκλινεν ύπό τό βάρος κύστηρο- 
τάτης μ.ετανοίας, έφαίνοντο έν τούτοι; 
άποκεχοιρισμ.ένοι δι’ ανυπερβλήτου φρ^-'Γ 
μ.ού. Τά βλέμματά των αύτά έφοβοϋνΛ 
νά συναντηθώσιν. Ό Λάσκαρις διάκου*; 
τήν σιγήν εκείνην έπεβεβαίωσε το θλι« 
ρόν τού Νικηφόρου προαίσθημα περί τη; 
συμ.φοράς τής Ελλάδος- παρώτρυν ^ 
αυτόν νά έγκαταλίπ-/) τήν μ.όνωσιν εκε>

Α
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νγ]ν, καί νά συνενωΟή μετά των έξορί- 
βτων συμπατριωτών του.

__ (-)ά μέ δεχΟώσι σήμερον ; ύπέλ.αβε
ζων,ρώ; ό Νικηφόρος. Έγώ έξωρίσΟην μό- 
voc μου εκ τής πατρίδος ημών. Μακράν 
τής Έλ.λ.άδος, ήτις μέ άπηχΟάνετο, μα- 
κοάν τής ’Ιταλίας, ής αί τιμαί Οά άντή- 
[ΑΟίβον την αλλαγήν τής πίστειός μου, 
ΐ'ζν,σκ εν τη έρημία τχύτη, μεταξύ των 
έεειπίων τούτων, άτινα μοί προήγγελ.λ.ον 
ττν πτώσιν τού Βυζαντίου. Ίο ό ώ καθ’ ε- 
/.άστην έστένχξα evο>ττιον τού Θεού περί 
των όλ.εΟείων διχιοεσεων των χριστιανι
κών λαών ττερ>. τής αδιαφορίας ή τού μι
σού:, χτινχ καΟιστώσιν αύτους ανωφελείς 
τόν μεν ττοός τον δε. Συχνάκις άνήρεσχ 
διά τής οδύνης μου την όλεΟρίαν έίώυ.ο- 
c.v τής Φλωρεντίας. Νά. τό εί’πω ; έπχ- 
νέλ.χβον εν τη έρήμω ταύτγ πάντχς τούς 
τύπους τής ά.γίας ήαών θρησκείας ώς ει
κόνα τή; πχτοίδος ήαών’ ά.λλά. πού είνε 
τώρα ό ναός τής 'Αγίας Σοφίας, όπως 
οννδιαλλαγώ έπισήμως πρός την πίστιν 
των πατέρων ήαών ;

Τά: λέεεις ταύτας άκούσχς ό μητρο
πολίτης ’Εφέσου, οστις έμενε τέως σι
γηλό: και παρωργισμένος.έτεινε την χειρα 
αυτού π:ός τον Νικηφόρον.

— ΈλΟέ, τώ είτε, γενού συγγνοιστός 
ευααεί’.ζόαενος την έπιτυχίχν ήαών.

"Αλλοι "Ελληνες έπλησίκζον τή στιγ
μή εκείνη καί πχντες μετά χαρά: έμχ- 
6ιν την άποοσδόκητον τού Νικηφόρου 
συνάντησιν. Θέλ.γητρόν τι ήσΟάνοντο οί 
φνγάδες εκείνοι άνευρίσκοντες συμπχτριώ- 
την τινα. δν ή ύποδοχή των ήδύνχτο νά 
παρηγόρηση, καί οστις έΟειόρει τιμήν αυ- ! 
τού νά μετάσχη τής κοινής συαφοράς. ;
Πιοστεένουσιν εί: αυτόν μέ -οΓλίους λ.ό- 

4 ί ■* « , ' > / — |γου:* εττκναλααοανουσ'. ty,v οοΥγΥ,^ον των |
τελευτκίιον δυστυχημάτων τού Βυζαντίου | 
έτκναλαμβάνουσι τόν πόθον αυτών, τάς | 
Ελπίδα;, τά σχέδια άνχμιμνήσκονται τών ; 
παρελ.Οουσών διαιοέσειυν Ολ.ιβερά συμ— ί 
ττωσις τή: τύχη; ! οϋτω εΰρίσκοντο συν
αθροισμένοι έν τή ίεηαία εκείνη τά έρει- 

, , , · 1 ' Σ _ Λ ίπια, και αι εικονε; πασών των οο^χσιοίν
πασών τών γνωμών,αίτινες είχον διαίρεσα, 
τήν Έλ.λ.άδχ διήκουσαν, ό πλατωνικός 
*χί σχεδόν ε'ιδωλ.ολάτοης ενθουσιαστής, 
ό θερμός λ.άτρης τών τεχνών ό ενάρετος 
αιρετικός, ό μετανοών καί ό μάρτυς. Οί 
ίνβρωτοι ούτοι κχθήμενοι έπι τιυν ηκρω— 
τηριασμένων μαρτύρων τής Σελ.ινούντος 
σννδιελ,έγοντο διά τής ζωηράς φαντασίας 
"ής χώρας αυτών. 1 Ιλησίον αυτών ο Με- 
^κος έΟεώρει μετά συγκ,ινήσεως το Οεα- 
Ρ·α εκείνο, τήν χαράν εκείνην την προς 
τόσας δυστυχίας άναμεμιγμένην'καί μετ- 
εϊγεν ενίοτε τώνσυνδιαλέξεων αυτών,γνω- | 
•^οποίων αΰτοϊς ότι δεν πρέπει νά έλπί- | 
ζ^σι πολύ έπί τά όπλ.α καί τήν γενικό- j 
’ωςτα τών βασιλέων τής Ευρώπης. Ό αρ
χιεπίσκοπος 'Ηράκλειας έπί (λακρόν πα- 
ρκρ.είνα.ς kv ταΐς συζητήσεσι τήςΦλ.ωρεν- 
τι'Κ5 ελάλει τήν ιταλικήν μετ’ ίσης δυ- 
ν*ρ.ειο; καί χάοιτος' άνατραφείς άλλοτε 
^ πη, περιωνύμω ρ/.ον/η τού ορούς Λιβάνου 
ίιχεν αντλήσν) Λν κότώ τούς άγνοουρ/.ε- 
νου; ύπό τής Ευρώπης θησαυρούς εκεί

νους τής αρχαίας, σοφίας .καί τι τού α
νατολικού πνεύγ.ατος’ οί λ.όγοι αυτού ή- 
σαν πλήρεις έςάρσεως καί γ'λυκύτητος. 
Δεν είνον παντάπασι τήν αύστηεάν σοο- 
οροτ'/ΐτκ τών λόγων to’j Ηεοοωρου’ ού- 
τος ε^ρκινετο υ.ζλλον ττεττλκσίΛενος οττω; 
πείΟγ, καί συγκινή. Οί Ιταλοί άκούοντες 
αυτόν έΟαύυ.αζον τον λαόν εκείνον τα;’
(ο λ υΤΞρο^ν; του ττνευν.ζτος ί)εί/.νυται 
υττο τοοον τεο',ζίλκς ο.οεφας.

Ιλ'/1ο.<κτά τ'.νκ ττορρωτε^ω τυ,: ζωΥ,εκ: 
τχυτΥ,ς o’/.γ,νγ; ο ίοττανο; h'oty-YjTY.i έ/.ζ-
τ: ν ί ζ ε ν ε κ α α κ ρ κ; άοκβ». κ *7,: κ κ ττνοο ’ j ε >, %'- 

. * - Ρ - ' . , , 1γος εκ της σοοαρας και αυ.εοιυ.νου στά
σεως αυτου, έκ τής υ.ονοτόνου άπαΟείας 
τών βλ.ευ.υ.άτων του Οά ένόυ.ιζέ τι: ότι 
εβ’λεπε Τούρκον τινα τής Λύσει.·;ς.

ΊΊ αο-,-ή έφούτισε τήν υ,ικράν τών ου- 
■ράδων αποικίαν έπί τών άοχαίων εκείνων 
ερείπιων δεν άπέλ.ιπεν αυτά άνευ συν-* ^ I
κινήσεως καί άνευ λύπης’ όΝικηφόοος έ- 
γονυπέτησε τό έσχατον πλ.έον εν τώ τα- 
πεινώ καταφυγίω έν ώ είχε διελΟγ, τόσα 
έτη υ.ετανοίας. Ό Γευ.ιστος καί ό Λά- 
σκαρις έΟεώρησαν τά υ.ε-ραλ.οπρεπή άε- 
τωχ.ατκ τού ναού φωτιζόμενα ύπό τών 
πρώτων τού ήλ.ίου λ.άυ.ψεοιν. εν ώ οί Ι
σπανοί στρατιώται ελυον νωΟοώς τόν ίπ
πον αυτιϋν απο τών κοευ.ών τών κιόνων 
έφ’ ών ούτε βλ.έυ.υ.α έρριπτον.

Έπελ.άβοντο τής πο;είας. Ολ.ίναι ή- 
υ.έραι ήρκουν όπως φΟάσωσι μέχρι τού Πα
λέρμου, όπου έμελλ.ε ν’ άποοασισΟή ή 
τύχη τών Ελλήνων. Ό παρακολ,ουΟών 
αυτόν Μέδικος άυ.φέβαλλεν άν Οά δυνηΟή 
νά φαν?, αΰτοϊς χρήσιμος παρά τώ Άλ- | 
φόνσρ). οστις τότε εύρίσκετο έν πολεμώ 
προς την Ψλ.ωρεντίαν' άλ.λ.’ ήλ.πιζεν έπί 
την «ρενναιότητα τού ήγεμόνος τούτου, 
ον είχον έπικαλέσγ, αε-ράΟυμον καί όσ- 
τις άπας μόνον έφάνη σκληιός οτε έκ;ή- 
χ.νισε τού θρόνου τήν άτυχή ’Ιωάνναν 
τή; Νεαπόλεω;. Συνδιελέ-'ε ro μετά τών 
Ελ.λήνων περί τής έλπίδ ο ς ταύτης καί 
συχνάκις ή;ώτα αύτους πεοί τών έπιστη- 
ικών αυτών ώσεί ήΟελ.ε νά ύοαιρέση τι τή; 
πολυτίμου εκείνης παρακαταθήκη;.

IΙλ.ησιάσαντες εις τό ΙΙαλ.έεμον οί ’Ι
ταλοί καί οί Έλληνες δεν ήδυνήθησαν 
νά μη συ'ρκρίνωσι μειδιώντες τά ασθενή 
,μνημεϊα τής νεωτέρας τέχνης πρός τά έ- 
ρείπια τής Σελ.ινούντος. ΕίσήλΟον διά 
τής μεσημβρινής πύλης, ή δε συνοδία 
αυτών έστη παρ’ άνάκτορόν τι πελώοιον 
καί άλ.λόκοτον, οίκοδομηΟεν κατά δια- 
φόοους αιώνας ύπό τών Γότθων, τώνΝοο- 
μανδών καί τών ’Αράβων. Οί διάδρομοι 
τού άνακτόοου τούτου άντί παντός κό
σμου εφερον βαρέα σιδηρά τηλεβόλα, ά- 
πειλούντα την πόλιν. Τούτο ήτο τό βα
σιλικόν ένδιαίτημα τού Άλφόνσου.Ισπα
νική φρουρά έφυλαττε τάς θύρας, έφαί- 
νοντο δέ τά ίχνη τών ποινών, άς είχε 
προκαλ.έσγ ό άστατος καί στατιαστικός 
τών κατοίκων χαρακτήρ.

(Wn.LEiMAIN)

------- ----------------------------------

Ο ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
, Διή'ρημα

Ουδέποτε τό φιλοπερίεργ'ον τών συμ— 
πατειωτών υ.ου κατεδηλ,ώΟη τοσούτον 
οσο) κατά τήν Π Μαίου 188'ι. Εμπο
ροι. γεωργ-οι, παντοπώλαι. ράπται καί 
διάφοροι άλ.λ.οι έπαγγελματίαι ήκολού- 
Οουν φουστανελλοφόρον τινά γ'έροντα, 
μειδιώντες καί πεοσβλέποντες ενίοτε αυ
τόν ίτχμώς.

Ό γέρων ήτο μέτριου άνχστήματος. 
λ.επτός την οσφύν είχε τό ήθος σοβαεόν, 
τό βάδισμα ύπερήφανον, τό βλέμμα ρεμ- 

| βώδες. Ιοφερε τό έΟνικόν ένδυμα, τήν 
ί άρχαΐκήν -ά./.lnr καί ζεύγος έπαργύρων 

πιστολίων έντός χρυσοκεντήτου σι.Ια- 
χίον. ΙΙαρετήρει ένίοτε άφελώς, μετά μει
διάματος, ουτο)ς είπεΐν,χλευαστικού, τούς 
άκολ.ουΟούντας αυτόν.

ΤπεΟεσα πρός στιγ'μήν ότι ή περιερ
γ-ία τού πλήθους προήρχετο εκ τού ότι 
ό γέρων ήτο πάνοπλος ή—όπερ καί πι- 
Οκνώτερον—διότι ήτο σ~α>ός,

ΊΙτοιμαζόμην νά απομακρυνθώ τού 
οχληρού εκείνου πλήθους, ότε πλησιάσας 
οίλ.ος μού τις:

— Βλ.έπεις ; μ ο ί είπεν' είνε ό Χρύσαν
θος άπό τό Τραγ-ανό’ είνε γ-υναΐκα καί 
φορεϊ άνδρίκια— Αυτής νά μάΟγς τά 
καθέκαστα καί νά γ-ράψγ,ς.

Τωόντι,έπείσΟην ότι ό γ-έρων ήτο γ-υνή 
καί έκ τών διαβεβαιώσεων άλ.λων φίλων 
μου καί διότι ήκουσα τήν φωνήν του' — 
φωνήν άργ-υοόηχον καί γ-λ.υκεΐαν, πάντοτε 
νυναικείαν οωνήν.I <

Μοί ήρεσκεν άληθώς ή ιδέα τού φίλου 
μου, άλ.λά μοί ήτο άδύνατον νά τόν πλη
σιάσω, διότι το πλ.ήθος είχε σχηματίσει 
εύρύ περί αύτον κύκλον, καί τόν έςήταζε 
μετ’ άκριβείας. ΙΙολλοί μάλιστα, όπερ συ
χνάκις συμβαίνει παρά τώ δημοκοατικω- 
τάτω τούτω λ.αώ, έκάθησκν πλησίον 
του καί ήρχισαν νά τώ άποτείνωσι τον 
λόγον. Τούτο, έννοεΐται, δυσηρέστει τούς 
ολ.ίγ-ους ευτυχώς μίγά.Ιους μα.ς, οΐτινες 
έ'λ.εγον μεταζύ των :

— Τί παλιόκοσμος! νά μάς βλέπουν 
οί ζένοι καί νά μά.ς περνούν γ-ιά χωριάτες.

Την πρωίαν τής επομένης ημέρας έτυ- 
χον τού ποθουμ.ενου. Εύρον αυτόν έν τώ 
καφενείω ροφώντα ήδυπαθώς τόν ταργι,ίέ. 
Δέν ήτο όμως άπαθής, ώς τήν προτε
ραίαν άλλ.ά κατηφής καί περίφροντης, 
ώσεί διετέλει ύπό τήν έπήρειαν άλγ-εινής 
τίνος άναμνήσεως.

’Ιδού δέ ποια ή διήγησίς του.
★

« Ο πατέρας μου ήταν άπό τό Τρα
γανό- ή μάνα μου άπό τή ’Ρετούνη1. 
Θεάς σχωρέσ’ τήν ψυχή της. άλαφρό τό 
χώμα πώπεσε, ήταν ανοιχτή καρδιά, 
καλ.ή ψυχή. Γλυκεία, ημέρα, ώς τόσο, δέν 
είδε μέ τόν πατέρα μου γ-ιατί—λες κ’ 
έφταιε, ή φτωχή—έ'κανε ΰλ,ο κορίτσια. 
Ξέρεις τί Οά είπγ, φτωχός καί κορίτσια.. 
Ξέχωρ’ άπ’ αυτό ήσαν άκόμη Τούρκοι ’ς

1 Χωρία του δήμου Μυρτουντίων.

Α
.Π
.Θ
.



508, E B Δ Ο M . A' Σ

:ό Μωρίά καί ήταν καλλίτερο νά μ.ήν 
ίχε κανείς παιδί χαρά νά είχε κορίτσα. 
ίάθε νοικοκύρης, βλέποντας νά πηγαίνγ, 
:ό σπίτι του μπροστά, έλυπώταν πιότερο 
οπό ’κείνον πού δέν είχε τίποτα. Ό πα
τέρας μ.ου έπαντρεύτηκε νηός.πολύ νηός. 
Ετότες έγύριζαν κάτι καλόγεροι ’ς τά 
'ωριά μ.ας καί μοιράζοντας κομπολόγια 
ιαί ’κονίσματα έλεγαν ’ς τούς Χειστια- 
Όυς νά σηκωθούν νά χτυπήσουν τους 
Τούρκους καί πώς θά ’ρθούν οί Μόσκ.οβοι 
■άν τούς λευθερώσουν. Σέ κάμποσους έδι- 
'αν κι’ άπό μιά εικόνα τής μεγάλης βα
σίλισσας νάν τό κρεμάν ’ς τό λαιμό τους.

Άπό τό χωριό μας έσηκώθηκαν 'λίγοι 
ιέ τον καπετάν-Κωσταντή κι’ ό πατέρας 
ιου μ.αζή κ ’έπήγαν καί’χτύπησαν τούς 
Μύρκους ’ς την Τριπολιτσά. Τί φονικό
ςού γίνηκε! Μά θάν τά ξερής έσύ___Οί
■Ιόσκοβοι έπειτα τούς άφηκαν 'ς το έλεος 
:ού Τούρκου κ’ έφυγαν. ‘Ο πατέρας μου 
ίγλύτωσε—δεν ξέρω κ’ έγώ πώς—κ’ έγύ- 
3ΐσε πάλι ’ς τό χωριό.

Ή μ.άνα μ.ου, ώς τόσο, δεν έπαυε νά 
γεννάν) κορίτσα.

— Μά,μωρέ γυναίκα, δεν κάνεις κ’έσύ 
ενα σερνικ.ό ! τς’ έλεγεν ό πατέρας μου.

Μιά ’ 'μέρα ήρθε άπό τη Γαστούνη. Είχε 
πάει άπό βραδής ’ς τό σπίτι τού Σισίνη 
πού ήσαν καί πολλοί άλλοι πεοεστοί καί 
κοτσαμπάσιδες.

— ’Τελείωσε, γυναίκα" είπεν ό πατέ
ρας μ.ου άμα μπήκε 'ς την πόετα" ο.τι 
παιδί κάμ.ης—ήταν έτοιμ,όγεννη ή μάνα 
μου—θέλω νά ήνε σερνικό.

Κ’ έσκυψε καί τή οίλησε.
Σέ ’λίγο έγεννήθηκα έγώ. Ό πατέρας 

μου αναστέναξε βαθειά, σάν 'πήγαν νάν 
τού πάρουν τά σχαρίκια.

— Ό γέρο-Δημήτεης, είπε, έχει πέντε 
παιδιά, ό Βασίλης τρία, ό κουμ.πάεο: μ.’ 1 _

ό Άντώνης δυο καί τί παλληκάεια___
Έγώ τίποτα γιά τήν πατρίδα!... Έυ.εΐ: 
θέλουμ.ε άνθρώπους γιά σπαθί κ’ ή γυ
ναίκα μου γεννάει γιά τή ρόκα.

Κ’ άπό το θυυ.ό του έδωκε υ.ιά νεοθιά 
. „ 1 ,ν ...κ έσπασε το τραπέζι.
— Μά δεν πειράζει, είπε σέ ’λίγο' έγώ 

θάν τό κάμω σερνικό- θά γέννι καλλίτερο 
άπό σεενικό.

Τόειπε κ’έγεινε. Σάν έμεγάλωσα'λίγο, 
μ,ού ’φόρεσε φουστανέλλες καί σελάχι καί 
«.’έλεγε Χρύσαντο άπό Χρυσή, πού ήτον 
τδνομα τού νουνού μου. ’Σ τή μάνα μ.ου,
'ς όλους έτσι έλεγε νά μ.έ λέν.

Άπό μ,ικρή μ.’ έμ.αθε ’ς τάρμ.ατα. ’Μέρα 
νύχτα μ.έ δασκάλευε πώς νά παίζω τό 
σπαθί, νά σειώ τό κορμ.ί μ.ου, νά ρίχνω
'ς τό σημ.άδι---- Μ’ έπερνε 'ς τό κυνήγι
κ’ έκυνηγάγαμ.ε τούς λύκους καί τ’ α
γριογούρουνα 'ς τη Δροσελί.

— Θά σέ κάμ,ω νά περνάς τό βόλι άπό 
τό δαχτυλίδι" μώλεγε.

Κ’ αλήθεια, έτσι έμ.αθα, πού έβάρηγα 
τον παρά ’ς τον άέρα.

Τ’ άρματα ούτε ’ς τον ύπνο δέ μ.’ άφινε 
νά τά βγάλω άπό 'πάνου μου.

— Τά παλληκάρια ποτέ δέ χωρίζον- 
άπό τάρμ,ατά τους" έλεγε.

Τούς Τούοκους δέν τούς έχώνευε που
θενά. Εύκή καί κατάρα μ’ άφινε μ.έ Τούρ
κο οιλία νά μ.ήν πιάσω ποτέ μ.ου. Μώ- 
λενε πώς σκότωσαν τό βασιληά μ.ας, 
τον Κωσταντϊνο- πώς μ.άς ’πήραν την 
ΙΙόλι πού είνε τού κόσμ.ου τό κλειδί καί 
τόσα άλλα, πού άαα ήβλεπα Τούρκο α
νέβαινε τό αίμ,α ’ς τό κεφάλι μ.ου.

— ’Ορέ τρελλάθηκες, Βασίλη ! τώλε- 
γαν οί άγάδες γιά 'μ.ένα πού μ.ού φόρηγε 
άνδρίκια.

Εκείνος δέν έλεγε τίποτα" μ.ά τά 'μά
τια του έπέταγαν σπίθες άπό το θυμό.

Πέεασαν έτσι κάυ.ποσα νεόνια. Οί Χοι-ι ι Λλ k
στιανοί άρχίνν;σαν χ,κτί. ν’ άνακατό- 
νουνται.

ΓΙάλι μ.έ τούς Τούρκους! . .
Οί χαλικ.ιάόες νύχτα ’μ.έρα έπελέκαγαν 

μ.αχαίρια" τά παλλ.ηκάρια έρριχναν ’ς το 
σημ.άδι" έγώ μ.έ κάτι άλλους έχύναμ.ε μ.ο- 
λύβι κ' έδέναυ.ε οουσέκια σέ υ.ιά σπηλιά.

Έκόντευε νάεθγ, ή Ααμ.πρή. "Αξαφνα 
τήν παραμ.ονή τού Βαγγελισμού—ΙΙέφτη 
θυαάυ.ε ήτανε-βλέπουυ.ε υ.έσ’τό σούεπωμ.α 
τό Γιώργη τά Σισίνη άπό τή Γαστούνη, 
τον Στάθη Σταυ.ατόπουλο άπό οώ, άπό 
τά Αεχαινά, καί τόν καπετάν Άντω- 
νάκη άπό τή Μανολάδα μ.έ καμ.μ.ιά τρα- 
κοσαριά Αρβανίτες.

Ό πατέεας υ.ου είχε ρεμ.μ.ατισμ.ους καί 
δέν μ.πόρηγε νά κουνηθή άπο τό κεεβ- 
βάτι. Μού υ.ίλησε νά πάω κοντά, μ.ού έ- 
ζουσε τό σπαθί, ι/.ώδο>κ.ε τό καευοούλλι

— Σταθήτε, μ.ωρέ παιδιά" έμ.εϊς ήρ
θαμε νά πολεμ.ήσωμ.ε ! έφώναζαν οί καπε- 
τανέοι.

Μά πού ! χαιρέτα μας τόν πλάτανο. .

' I νε λίγη ώεα υ.αθαίνουυ.ε πιύε οί Τούς-* k k k ' l
τγ.ναινκν νά ττεοά-1 ικοι έγύριζαν π ί σ ο).

σουν ς τού Αάλα μά ς το Ζτη-ό του; 
χτύπησε ό καπετάν Xαρ.1αιι?τάχιι<; Βι- 
Λαέτιμ: μ.έ τούς Πυργιώτες καί τούς έκα
μαν νά ’πισοπατήσουν.

— Τί θά κάμ.ουμ.ε τόρα ; λέει ό Σι- 
σίνης.

— Τί θά κάμ.ουμ.ε ; θά πάμε νάν τούς 
βαρέσουμε" λέει ό καπετάν Άντωνάκη:.

άντεα:Ήταν ψυχωμ-ένος άντρας, Ελληνας 
σωστός ό καπετάν-Άντωνάκης" ψιλό: 
λιγνός, μ.’ ένα παχύ μ.αύρο μ.ουστάκι καί 
κάτι ’μ.άτια ;ου σε πιάνε τεου.αεα ναν

,ν έβλεπες. Ηά 'κάνε θάμ.ατα ’ςτόν τόπο
μας άν έζηγε αυτός.

το χέρι καιV \ \— Αει αε Υ,ν ευχ.γ, [Αου. λεεθ. ιερείς* 
άντρκς* ττρέττε' 

άντεα;. ] Ιεοτε τη οιυτιά υ.έk k - k k
α .. . Σκότονε όσους άπιστους 
. . Ό παπά Δηυ.ήτεης ι/.ού είπε

δέν είσαι γυναίκα, είσαι 
νά ήσαι 
τά μ.ούτ:
’μ.ποεεΐς.
τώ: όσου: πεεσοτέεουε σκοτούσηε. τόσα

k I * * -
κρίρ,κτκ συγ‘f ωρ ίώνcαt.

Ή ι/.άνα μ.ου κ’ ή αδερφάδες μ.ου ήσαν 
σέ υ.ιά γωνιά κ’ έκλαιγαν σιγά. Έυ.ενΓ

j διόλου δέ μ.’ έυ.ελε" υ.ού
_ " I ■ 

'φαινό' αν πω:
πήγαινα σε γαμ.ο.

Ό πατέεας μ.ου έκατέβηκε σιγά σιγά
’"βγάλεάπό τό κεεββάτι, μ. ε’ο· 

καί μ.έ ’φίλησε :
— ’Άει ’ςτό καλό" μ.ού λέει 

γουν οί Τούρκοι άπ’ τό Μωριά, 
γυρίσγ,ς κ’ έσύ . . .

ην :οετα

σαν ©υ- 
τότες νά

Ή Γαστούνη τόν καιρό έκεΐνο ήταν 
μεγάλο χωριό. Έκεΐ έκαθόταν ό Βόϊβον- 
τα-ς, ό Κατής, άλλ,οι πλούσιοι Τούρκοι 
καί. ό Σισίνης, πού ήταν Μορογιάνης τού 
Σουλτάνου. Άνήικερα τού Βαγγελισμού 
έπήγαμ.ε έκεϊ. Οί Τούρκοι τά είχαν μ.υ- 
ρισθή προτήτερα καί δέ ’βρήκαμε ψυχή 
άπό δαύτους. Έκεΐ νάβλεπες το ρωμ.έϊκο 
άσκέρι ! Έχύθηκαν \ πά κονάκια τά 
Τούοκικα, άρπαξαν ντζουβαϊρικά, άρπα
ξαν ρούχα, τά φόρτωσαν ’ς τά μ.ουλάρια 
καί ά ! έδώθε πάν κι’ οί άλλοι.

Μά ο 2-ισινης έκκ- 
τάλαβε πώς δέ θά ’λιβάνιζε’μ.πεοστάτου. 
καί. ..

"Ας είνε" έυ.εϊς έκινήσαυ.ε νά βαεέ- 
σουυ.ε τού: Τούεκους. Τούς άπαντήσααε
μέσο Σαβάλια και Τοί ιατα

Ι'λ'.
I Οί Τ ουε-

κοι αμα μ.ας αγν αντί φαν. εσαλαν τα. χζ- 
ρέμ,ια ’ς τη μ.έση κ’έχύθηκαν άπάνο) μ.ζ:.. 
τόρα! βαστάτε, ποδαεάκια υ.ας1 όπου 

■ούγει. Ό Σισίνη;I ■

Έγώ—τί νά σού εΐπώ-

ωτο: εοτασι• . ι
τη Γαστούνη.

εαμ.μ.α νά μάς
βάνουν οί 1 ούρκοι μ.πεοστά. σάν γελά
δια. δέν ήταν ντεοπή νά υ.ην το ’υ.ζτώ- 
σουυ.ε την πεώτη ’υ.έεα πού σηκοοθήκαν.ε;

καηκα.
ι. ί·

Δέ ν ήταν κακό

Ούλο τέτοια έσυλλογιζό υ.ουνα. και ίί)ζ-

! I

κευ.α απο το κακό μ.ου.
’Άξαφνα βλ.έπω ’μπροστά μ.ου το Στζ- 

μ.ατόπουλο2. "ίϊτονε γέεο: καί πολ.ύ νον-
1 . - ς,, . , 1 1 ' . _ , .τεο: που οεν υ.ποεηγε ο καυυ.ενος να
κουνιστή. Ό σεΐζης του έπήεε τ’ άλογο
κ’ έφυγε καί τον άφηκε μ.οναχον.

Έγώ. τί νά κάμ,ω; — δέν ήταν σωσσο 
εεον άνθρωπο νάν τόν άοήσω νάν τον 

σκοτούσουν οί Τούρκοι. Ξέχοορ’ άπ’ αυτό, 
έθυμ.ήθηκα καί τά λόγια τού πατέρα μ.ου:

— Ό Σταμ.ατόπουλ,ο: είνε ό πατέρας 
σας" άν δέν ήταν αυτός, ό Άλή Έφεντης 
μ.έ χάλ.αε γιά ψύλλου πήδημ.α μ.άς έλεγε 
συχνά.

Έπήρα ’ςτόν ιύμ.ό μ.ου τό γέρο) καί τρα
βάω γιά τή Γαστούνη. Μά οί Τούρκοι 
ερχο)σα.ντε απανου μ.ας" σε λίγο μα: έ
φτασαν.

— Τόρα, γέρω μ.ου, τού λ.έω" κάμ.ε το 
σταυρό σου" ή ΙΙαναγιά ά.ς βάλγ τό χέρι 
της.

Άπιθοίσα τό γέρω χάμ.ου κ’ έστάθηκα 
’μ.πεοστά του μ.έ τό καρυοφύλλι.

1 Χωρία του οήμ-ου ’Ίΐλιοος.
2 Ίϊκ των τεσσάρων έν Λεχαίνοΐς προεστών 

μόνος ό ΧτάΟης ϋταματόπουλος ή Κλοκανις V0 
μέλος τή; Φιλικής καί έφρόντισεν όπως 
φυσήση τό φρόνημα τής ελευθερίας εις τους 
χωρικούς. ’Εννοηθείς όμως μετά μικρόν υ,.ο 
τοΰ Άλή Έφέντη Δασύτη έφυλακίσθη εν τή 
οικία του" τήν νύκτα δέ-τής 23 προς την ^ 
τοΰ Μαρτίου έπήδησεν άπό τοΰ παραθύρου χ*| 
έ'φυγεν εις Μανολάδα, οπού ήσαν συνηγμενοι 0S 
καπετανέοι τοΰ κάμπου.
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νί '),ίγο ερριξα μ.ά δέν ξέρω άν έσκό- 
τωία κανένα. Έννοιωσα μιά ζάλη 'ς το 
Vry/X\- τά γόνατά (Λου έκόπηκαν, τά 'μά- 
Ίααοο έθάμπωσαν κ’έσωριάστηκαχάμου.

55b ξέοω- νια τοΤί έγίνηκε υστέρα
ι,(0 Στκματόπουλο fib έμαθα τί άπό- 

1 Σαν έσυνήρ θα έγό) είδα πσος ή- 
i/r/jv μέσα. ’ς τη Ι’αστούνη κ’ ε'να όύμορφο- 

άνενειο παλληκάρι πού έ'στεκε άπάν’ 
άτό τό κεφάλι μου. ^

ΊΙτζνε καλή καρδιά ό Δήμο:- εκείνος 
«'ίσωσε άπό τά χέρια των Τούρκων.Άπό 
τότε: έγινήκαμε φίλοι, ’μέρα-νύχτα μαζή.
(·!χ ’πή··''/-'-νε ό Δήμος νά φυλάξγ καραού- 
l·.; Οά πήγαινα κ’ έγώ- Οά μ’ έστελναν 
(,ί καπετανέοι νά μαζώξουμε παύ.ληκάρια 

τόν καπετάν-Λάππα ; μαζή κ’έκεΐνος.
Ό ενα: χωρίς τόν άλλον δέν έκανε όίρα...
Ό Δήμος μέ ’κύτταζε μέ 'κύτταζε καί 
ά'/.κ έσήκωνα έγό) τά μάτια μου, τά χα
μήλωνε έκεϊνος κ’έγ'.νότανε κόκκονος, σάν 

σ-.-Λ'TO · V"
Έγό) — ξέρεις — μή αε τηργς τόρα-^ έ- | 

τότε: ήμουνα ώμορφη. πολύ εύμορφη. Έ- , _ 
jruvz 'ς τη φέρμελη το λαιμό μου, έκρυ- 
βκ τά χέρια μου, έμελάνωνα τά χείλη | 
jiov τού ήταν κόκκονα, σάν τής πικρό δ ά- j
ονη; τό φύλλο, μά πού!__ τά κατακαύ-
ρ,όνα νείάτα φαίνουνται, βλέπεις.

Κ έ—ερκαλιόμουνα ’ς τό Θεό νά αε 
'βρή κανένα βόλο ’ς τόν πόλεμο νά ’βγω 
απο τα βάσανα.—Ξέρεις τί Οά είπή κρυμ
μένος έρωτας; Σάν τή φωτιά ττού δέν έ- ! 
χει πού νά ξεθυμάνη.

Μοά ήο.έεα ό Θεός αέ φύλαξε- λίγο ε- 
λειφε νά προδοθώ μοναχή μου. Όσω τη 
θυμά.μαι εκείνη την ημέρα, τόσο ανατρι
χιάζω.

Πμαστε’ς τά Δεοβενάκια κ’ είχαμε καε- 
τερι τού Δράμαλη, ττού ήθελε περάσει νά 
πάη ’ς την ΚόΟρο. Εμείς [αε τό Νοκ,ητα- 
ρά είχαμε πιασμένο τόν Άϊ-Σώστη- οί 
Άλ.ωνιστιώτες είχον τό Άγ'ριλόβουνυ- ό 
Λντωνάκης Κολ.οκοτεώνης είχε τό Ζυγό.

— Όρέ. τά γυναίκα μοιάζεις, Χρύ
σισε- μώλεγε ό Δή[λθς καααοά φορά. 
Ένό) έβανα τό κεφάλι κάτου κ’ έ-/

Ιόγό) και ό Δήαος ήααττε γονατιστοί 
'πίσω άπώνα πουσνάοι κ' έκαετεεάναυ.εI » kill
ώραν την ώρα νά αιτούν οί Τούρκοι ’ς τή 
ρεααατοά. Ό Δήαος μ’ έκύτταε έτσι γο
νατιστή αέ τό καευοφύλλ.! ’ς τό χέρι κ' 
έθάμμαζε.

— Ops, αδερφέ Χρύταντε, τί γεράκια 
είν’ αύτά ; αού λέει άζαφνα- εότούνα δέν 
κάνουνε γιά σπαθί τταρά γιά βελόνι.

Εγό) ’γααήλωσα τά αάτια καί δ έν εί- 
-α. τίιτοτα.

— ^Ιά τό τταυεό! είστε ττάλ.αι ό Δή
αος· άν δέν σέ ’γνώριζα άτ:ό καιρό,Οάλεγα
—ώς είσαι γυναίκα.......καί ττό)ς τ’ άγάττη-
σα! ό'γι, άλλο άνΟρωτεον δέν άγαττητα

εχαχο-
γελαγζ·- -τι ναν του ειττω;

ΊΙίρατεν έτσι κάαιτοτος καιρός. Τούρκο 
(/.έ Τούρκο δέν ήβλεττες ’ς τό κάαττο. Κά- 

; τότε 'κατέβαιναν οί Τούρκοι τής ΙΙάτρας 
| [ιά. κρυφά-κρυφά τή νύχτα ν’ άρττάςουν 
ϊ τίτοτζ κ’έγύριζαν ’ττίσω. ’Στή Γαττούνη 
[ ό.'/y.’i.-. τό όρδί αας, καί δέν έτίαοναν.

’Εκείνη τήν έττοyή έκατέβηκε ό Δρά- 
(Γ.αλ.ης ’ς τ’ Άνάτελι. Ό Σιτίνης έδιάλεξε 
ΙοΟ ταλληκάρια καί αας έ'ττειλε ’ς τόν 
Κολοκοτρώνη. Μά τί ζωή κ’εκείνη! αέτ’ 

·» .ο τκαττουρι κ αττκνου ς το ροονο ! να- 
|ί yy: ττάντα τό καρυοφύλλι άγκαλιά’ ν’ ά- 

*vj: τ’ αγέρι νά βουίζν) ’ς τά ττεύκα καί 
^ άγριο [λούγκριτίλα τού νερού,ττού γκοε-
Ρ’εΐτ άτ:ό τά βράγο !___

Γιατί νά ’ς τά κούύω ,· τό Δήαο τον α- 
ΐ*τϊ,τα πολύ../Ηρθε κ’ εγειν’ ή δψι ιαου, 
t/v το λεϊαόνι- έααράΟηκα, τάν το αή- 
Γ°··.. *// άγάχη βράχους χαζα.Ιίΐ, χαί τά 
hp!'i ηερότει... Ό Δήαο ς ήτανε πολύ 
*Ζλος. ’Έλεγα πολ.λές φορές νάν τού
Ε’.τΰ Ό αυττικο ο.ου ναν του ειπω πο)ς• , ι ι ν , ,
'ιτανε ■/; 8ική γ.ου αγάπη, αά που ντρε-
τορ.οονα! —τί Οάλεγε τάν τό μάθαινε;

’ Εάά.λιο πεθαίνω αά δέν τό λέω- έ- 
αετα ιμου.

, ^?φτα υπέρ πατρίΒο; θύριατα έπεσαν κατά 
,fiv ήρεραν εκείνην (25 Μαρτίου) ό Κουκουνά- 
Ν καί ^ Σταματόπουλος, οίτινες κρυβέντες 

: 0° οιχίσκον τινά του χωρίου 'Ροβιάτας, άνευ- 
r-^»liav ύπό των Τούρκων καί κατεσφάγησαν, 
;£·. Χ*πετάν-Λάμπρος άπΒ το χωρίον Κα-

Κόντευε νά βασιλεψ’ ό ήλιος. Εκείνα 
τ’ απόσκια |λέτ’ τή ρεααατιά, εκείνο τό 
τιγαά,ό ρ/.ουραούρισαα τού νερού- τό γλ.υ- 
κό τσιτσίρισμα των πουλιών καί ή αο- 
σκοβολ.άδα πώβ-γαινε από τά θυμάρια.δχι, 
δέν ήθελαν πόλεμο, ήθελαν αγάπη . . . 
Τά λόγια τού Δήμου ήσαντε τόσο γ'λυκά 
πού ετοιμάστηκα νά πέσω ’ς τήν αγκα
λιά του καί νά κολλ.ήσω τά χείλη μου ’ς 
τά δικά του.

Ό Θεός μέ ’φύλαςε" έκείνη τή στιγμή 
έ'πεσε τό πρώτο ντουφέκι κ’ ακούστηκε 
ή φωνή τού αρχηγού. Οί Τούρκοι έμπή- 
καν ’ς τή ρεμαατιά. Οί καπετανέοι τούς 
χτύπησαν άπό ’πίσω καί τους έ'στειλαν 
όλους άπάνου μας ’Άξαφνα τούς ’χτυ
πήσαμε κ’ εμείς. ’Εκεί νά ’βλεπες τά σκυ
λιά ! . . Είδες σάν ε'ρχεται μέ ορμή τό 
νερό πώς ’πισοπατάει άμα βρεΟή τίποτα 
αποοστά νά τού οοάζη τό δρόμο ; ’Έτσι 
έγ'ύρισαν κ’ εκείνοι. Μά δέν είχαν πούθε 
νά κάμουν- κ’άλλοι εγκρεμίσΟηκαν κάτου 
καί τούς συνεπήρε τό ρέμμα, άλλοι έσκο- 
τώθηκαν μοναχοί τους . . . Τί φονικό 
πού ’γίνηκε ! άκόμα σωρούς σωρούς κοί— 
τονται τά κόκκαλά τους έκεϊ. . .

Ό Δήμος ’ς τήν αρχή ήτανε μαζή μου μά 
άξαφνα τόν έ’χασα- τόν έγυρεψα άπό ’δώ 
άπο ’κεΐ- έφώναξα- μά πού ν’ ακουστής 
μέσ’ ’ς τήν άνακατοσούρα καί τήν αν
τάρα ! . . ’Ήβλεπες τό σπαθί κ έχτύπαε 
τό κόκκαλο κ’ έπέταγε σπίθες . . Δυό ώ
ρες έβάσταξε τό ιμεγάλο σο κακό. . . Ο
σοι Τούρκοι έγλύτωσαν έφτασαν κακήν 
κακώς ’ς τόν Κουρτέσα. . . Τά παλληκά- 
οια έτότες άπλ.ώΟηκαν γιά πλ.ιάτσικα. ..

Έγώ είχα μιά σπαθιά ’ς τό κεφάλι καί 
τό αίμα πώτρεχε μου Όάμπονε τά’μάτια.

Έκατσα σ’ ένα κοτρώνι νά ξεκουραστώ 
’λίγο . . . τό φεγγάρι έτότες έβγαινε καί 
εφώτισε μέ τά χλωμό φώς του τή ρεμμα- 
τιά πού άντήχαε άπό φωνές καί άπό 
κλάύματα. Τί κακό ! . . τά άλογα έτρε
χαν άπάνου κάτου χλιμιντρίζοντας καί ή 
φωνή τους, σά θλιβερό μυρολόνι. άντή
χαε ’ς τή ρεμματιά . . . άλλα άλογα ή- 

φερναν ακόμη ’ς τή σέλλα σκοτωμένα τ’ 
αφεντικά τους. — Άναστενάγ-ματ’ άπό 
δώ, κλάύματα άπό ’κεΐ, πού ήτανε νά 
φριςγ κάνεις. . . Μά έγ'ώ έχαιρόμουνα.
ΙΙβλ.επα εκεί σκοτωμένους τούς οχτρούς 

τής πατρίδας μου πού τήν’πότισαν τόσα 
χρόνια χ_ολή. σάν τόν αφέντη τό Χριστό, 
κ ελεγ'α νά ’μπορούσα νά ’σκότωνα κ’ 
άλλους . . .

’Άςαφνα ’θυμήθηκα τό Δήμο κ’ έπά- 
j γωσα. Έτινάχτηκα άπάνου, σάν τό λάφι,
] κ ετρεφα εόώθε ’κείθε, πατώντας τούς 

σκοτωμένους καί φωνάζοντας ... Ή καο- 
διά μου έφτερούκαε μέσα άπό τήν τοο- 
υ.άρα- τά μηλίγγια μου ’βαρήγ'ανε σφυρί... 
—ερεις τί είνε νάχάσγςό,τι αγαπάς ’ς τόν 

| κοσμο! Ούλο τέτοια έσυλλ.ογ'ΐζόμουνα 
! κ’έ'τρεχ_α άπάνου καί κάτου . . . Σέ ’λίγο 
: άπόστασα κ’ έστάθηκα- φωνάζω πάλι, 

μάτα φωνάζω, μά πού! ούτε Φωνή ούτε 
I άκροασι. Έκατάλαβα μιά άδυναυ.ία. μιά 
| κομμ,άρα ’ς τά γόνατά μου κ’ άκούμπησα 

ς’ ένα δένδρο τό κεφάλι μου νά ξεκου
ραστώ.

Σέ ’λίγο άκούω ’πίσω μου ενα σιγαλό 
βογγητιό. Γυρίζω καί βλέπω τό Δήμο ά- 
νάμεσα. ’ς ενα πουρνάρι.

— Δήμο μου! τού φωνάζω,Δήμό μου!.
— Χρυσαντε, άδερφέμου! λέει έκεϊνος.

I "Αχ! τάν εφαε τό βόλι τό πικρό!...
; Έκύτταξα μέ τά λ.όγια μου νάν τόν πα

ρηγορήσω, μέ τά φιλιά μου νάν τού δώκω

— Κύτταξε. μή μ.’ άλησμονήσης, μοϋ 
λέει.

Καίτό’μ,ισοσβυσμ,ένοφώς του έδάκρυσε.
— ’Όχι, δέ Οά σέ λησμονήσω ποτέ- 

τού είπα έγώ.
Κ’έτότες ναί, τού ξευ.υστηρεύτηκα τό 

μυστικό μου καί τά χείλη του έσφάλη- 
σαν μέ τς’ αγάπης τό φιλί.

Τί κακομοιριές κ’ ή ’δικές μας!...
* *

*

Έγ'ώ πού δέν ήθελα τή ζωή, έζησα, 
βλέπεις. Μά σάν τό τρυγ'όνι πού κλαίει 
μέρα-νύχτα τό ’ταίρι του, έ'τσι έπέρασα 
κ’ έγώ τή ζωή μου. ’Έπεφτα ’ς τά βόλια 
’μπροστά νά σκοτωθώ νά τελειώσω τή 
βασανισμένη μου ζωή μά κανένα δέ μ’εύ- 
ρισκε- θαρρείς δέ μέ ήθελε ό Χάρος... Τί 
’πάθαμε οί άμοιροι γιά ’κείνη τή ’λευθε- 
ριά!... Εσείς πού ζήτε έλεύθεροι περιφρο- 
νεΐτε έμά.ς πού ’χάσαμε τήν ζωή μας γ'Τ 
αύτή... Μά έγώ καρτερώ άπ’ όίρα ς’ ώρα 
νά φύγ'ω άπό τόν κόσμο τόν άχάριστο 
καί νά πάω νά άνταμώσω τό Δήμο.

Καί—πού ’σαι—εκεί δέ θά χωρισθούμ.ε

Ανλρελς Δ. Κλρκλβιτςας.
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ΠΕΡΑΝ TOT ΙΣΘΜΟΥ
ΕΝΤΥΠΏΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

Άηό τών

Τήν Κόρινθον άφήκα τήν πρωίαν. Διά 
νά έπισκεφθώ ήδη τά; Μυκήνας, έπρεπε 
νά έκτραπώ (/.ικρόν τή; όδού,ήν είχον άρ- 
χικώς διαγράψει. Νά φθάσω εί; το ’Αρ
γείον χωρίον Φύχτια, νά προσπελάζω το 
Χαοβάτιον, καί έκειθεν ν’ άνέλθω τού; 
λόφου; των Μυκηνών καί εις τήν έν ρ.έσω 
αυτών καί τών ορέων άρχαίαν Άκρόπολιν 
την έδραν του εΰρυκρείωνο; Άγαριερινονος.

Έφερόριην έντό; ταχυτάτης άργεία; ά- 
[μάξης. Είδαν τον σιδηρόδρομον Κορίνθου- 
Άργου; διελ ' *αυνοντα . ... αμπελώνας, 
καί δίκην επιμελέστατου αχθοφόρου, με- 
ταοέαοντα τά υλικά ποό: την πεοαιτέοωI I I ' I I
κατασκευήν τη; σιδηρά; οδού. Άπο τη; 
θέσεω; «Χάνι Σολομού» άπεθαύμασα τήν 
μεσημβρινήν του Άκροκορίνθου πλευράν 
καί διέκσινον άκριβώ; τήν Οέσιν, ένθα είναι
e ΤΤΓ / ϊ * .
η Πειρηνη. Απο του χανιού, διερχόμενο;
ωραιότατα; τοποθεσία;, ότέ μέν ύψούμε- 
νος, καί άλλοτε κατερχόμενος, πάντοτε 
δέ έχων παράλληλον την κατασκευα- 
ζομένην σιδηράν οδόν, εφθασα εί; την 
πρωτεύουσαν του δήμου Κλεωνών Χιλιο- 
μόδι (ίσως έκ του χίλια-μόδια (. Διηλά- 
σαι/.εν το πεδίον τών ίστοσικών Κλεωνών 
άφέντε; αριστερά την έν εσχατιά φαινο- 
μένην μ.ονήν τη; Φανερίυυ.ένη;. καί αφού 
ματαίω; άνεζητήσαμεν διά τών οφθαλ
μών το σπήλαιον ένθα, ό ΤΙρακλ.ή: έπνιξε 
τον νεαεάτην λέοντα, έχωρήσαμεν γοργώ; 
προ; τά περικλ.εά Δερβενάκια ένθα ϊδρυται 
καί ξενώντι;, του «Άνέστη» καλούμενος, 
έκ τού ονόματος τού κυρίου τού χανιού, 
άφέντε; δεξιά μεν το χάνιον τη;Κορτέση; 
έν μέσω θαλερά; φυτεία: διαγραφομενον 
πόρρωθεν, αριστερά δέ τό ξηρόν χωρίδιον 
'Άγ. Βασίλειο;. Μετά τετράωρου πορείαν 
άφικόμεθα εί; την είσοδον τών Δερβενα
κίων, η μάλλον «εί; τού Άνέστη», οι; 
κοινώ; ύ.έγεται τό χλοερόν τοπίον. Μετά 
αικράν ανάπαυλαν διέβημεν τά Δερβε
νάκια, περί ών θά λαλησω έν τη έπιστοο- 
φτϊ τη; αύριον, έθαυμάσαμεν τά έργα τού 
σιδηροδρόμου, οστι; άτυχώ; κατέστεεύε 
τά μέχρι τη; χθε; περισωζόμενα έτι προ
χώματα (ξηρολίθιαί τού Χικηταρά καί τών 
συστρατιωτών του, καί έχωρήσααεν ποό; 
τά Φύχτια. Έκεΐ κατήλθον, εΰρον αυθω
ρεί ίππον, καί ένω άνεχούρουν έν σπουδή 
προ; το Χαρβάτι καί τά; ύπερκειμένα; 
Μυκήνας, ή άμαξα έκυλίετο εί; την οδόν 
σπεύδουσα προ; τό "Αργος, οπερ ολίγον 
άπεΐχεν έκειθεν.

Ό ήλιο; ήγγιζεν εί; την δύσιν του, 
ότε, ύπερβά; τό Χαρβάτιον, όπόθεν παρέ- 
λαβον τόν άναπόφευκτον οδηγόν, άνηρ- 
χόριην τού; ιστορικού; περί την Άκρόπο- 
λιν τών Μυκηνών λόφου;. Χαρίεν έξετεί-

Δ'·

«ερί τήν Άκρόπολιν τών Μ «χηνών λόφων.

νέτο προ έριού τό Άργολικόν πεδίον την 
πρασίνην θάλασσαν τών φυτειών διεδέ- 
χετο άπωτέοω ή κυανή θάλασσα του Άρ- 
γολικού κόλπου. Κώμαι καί χωρίδια δ ιέ— 
κοπτον τό ομοιόμορφον τού θεάματος της 
ξηρά;, πλοία καί λ.έμβοι διέκοπτον το ο
μοιόμορφον τού θεάματος τη; θαλάσση;. 
’Αριστερόθεν τό φρούριον τού ΙΙαλαμη- 
δίου μετά τη; χθαμαλή; Άκροναυπλία; 
ΰψούτο ϋπεοθεν τη; διαφαινομένης πό- 
λεως τού Ναυπλίου- δεξιόθεν ΰψούτο ή 
ιστορική Άκρόπολι; τού "Αργους μ.έ 
τά; εί; τά; άποστάσει; τών μυθικών 
χρόνων σκοτιζομένα; παραδόσει; τη;. 
Τών ηρωικών χρόνων αί άναμνήσει; μ.υρ- 
μηκιώσι πέριξ τών τόπων τ ο ύ των. Τό 
"Αργό; ήν ή άρχαιοτάτη τών πόλεων τη; 
Έλλάδο;. Εί; τά; άκτά; του άπεβιβάσθη 
ή πρώτη ςένη έποικία, έκεΐ δέ καί εί; 
τά; Μυκήνας έξη σαν. καί άπέθανον το- 
σούτοι ήρωε; τών μύθων καί τών έπών.

Έχώρουν βραδέως προ; τά; κορυφά;
τών λόοων τών Μυκηνών. ΙΙοοσηλούμε-

, 1 , , 1 „ 1 ι
νο; αυ.εριστω; προς τον κώνον ον σχημα
τίζει. έν μέσω οοέων καί λόοων. ή υ.υκη-7 ' I · I 4 I - k
ναία Άκρόπολι;, ένόμιζον ότι έβ’λεπον 
έύ.αύνοντα τόν ηοωα ΙΙεεσέα. τον πρώ- 
τον τών Μυκηνών οικιστήν. Αίφνη; τό 
κομβίον τού κολεού πίπτει- κλίνει ό 
ΙΙερσεύ;, λαμβάνει τόν «μύκην» καί κτί
ζει την πόλιν. ήν έκ τού μύκητο; τού ξί- 
φου; του ονομάζει Μυκηνα;. Σωρεύουσι 
κ α τ α π Λ η κ τ ι κ ο ύ ; λίθου; περί την Άκρό- 
πολιν καί την πόλιν αϊ χεϊρε; τών άνθρώ- 
πων Κυκλώποιν. Έγείρουσι τείχη, άσφα- 
λίζουσ-. την Άκρόπολιν, καί διά τη; ά- 
ρίστη; τέχνη; τη; προ^τογενού; έκείνης 
έποχης, γλύφουσιν έπί τού λίθου τά 
σούρ.ατα δύο λεόντων, ού; καί τοποθετού- 
σιν άνω της δυτική; πύλης της Άκροπό- 
λεω;. Ή Άκοόπολι; καί ή πόύ.ι; έκτίσθη. 
Καί τά έεείπια τη; κυκλώπειου έκείνη; 
έργασία; εβλεπον ηδη έγό), βαδίζων περί 
δυσυ.ά; ήλιου πρό; τά ύψη τών πολυχρ’ί- 
σων Μυκηνών, καί ένθυμούμενο; τόν Ά- 
γαμέχ.νονα καί το τραγικόν τέλος τού 
άνδρός, καί τή; συζύγου του τό διπλούν 
έγκλημα, καί τού Όρεστου καί τή; Ήλε
κτρα; τά πάθη καί τά; περιπετείας.

'Η άφιςί; |Λου πρό τού «τάφου τού Α- 
γαμέυ.νονο; ο έπεοάτωσεν άχ.κριαίω; την 
[μακράν διά τών αιώνων έπιθεώρησιν, εί; 
ήν, βαδίζων, είχον άφεθή. Ό Θησαυρός 
τών Ατρειδών, ή ό τάφο; τού Άγα[μέανο- 
νος, είναι κώνο; χειροποίητο; 33 έχων 
κύκλους άπο τή; εύρείας βάσεοος άχρι τής 
όξυτάτης κορυφής, καί 18 βημάτων εύ
ρος έπί ίσου [μήκους. Κατά τήν είσοδον 
τού Θησαυρού ύψούνται τοίχοι έκ λ.ίθου

στιλπνωθέντος (μήκους 3ο βημάτων έ-[ 
πλάτους 8. Οί τοίχοι ούτοι άπό χν.ιιχ. 
λοτάτων ύψούνται καθ’ όσον προχως'εϊ'-,. 
πρός τήν είσοδον τού Θησαυρού, άνεζ*. 
λύφθησαν δέ εσχάτως. Οτε λίθο' -τή 
«τάφου τού Άγαμειμνονος» καί ότώντά 
αυτού τοίχων είναι ό άμυγδαλοειδή- 
συνήθως καλούρ.ενο; « (μυγδαλόπετοαι 
Είναι λείο; καί στιλπνότατο;- ή παικ
τών αιώνων έσεβάσθη, [μετά τού όλον 
κτιρίου, καί τήν άπέριττον στίλβωσιν.γ,ι 
ή χειρ τού έργάτου έπετριψεν ετί εί- 
έπιφανείας τού λίθου. Ό ΙΙαυσανίχ; =ι 
τοϊ; h ojin Oiaxolt; του άφηγεϊται ή;.·! 
τά περί τώιν κτιρίων, ένθα έλ.εγετο 
ότι έκούβησαν οί θησαυροί καί ίσω; ι! 
νεκροί τών Ατρειδών. 'Γπάρχουσι. λί
γε’. ό πολύτιμος ουτο; γεωγράφο; καί 
περιηγητής, ύπαρχουσι τά ύπόγειχ οί- 
κοδομήιματα τού Άτρέο^ς καί τών πκί- 
δονν του, ένθα ήσκν οί θησαυροί των' ίι- 
πάρχει καί ό τάφος τού Ατρεω; κ.αί τώ 
μετά τού Άναμέμνονο: επανελθόντωνί til'
Τσοίας, ο'ύ; έν τώ συυ.ποσίω έοόνευσεν ί 
Αίγισθο;. Δεξιόθεν τώ είσερχον.ενω εί; 
τον «τάφον τού Άγαυ.εμνονο;» ϋπάρχει 
χα.μηλη θύοα άγουσα, εί; σκοτεινοτχτι,ν 
κοιλότητα. ΊΙνάψαμεν λαμπάδα καί =::· 
εδύσα.μεν έντό;. Ούδέν έκτο; τών άνα- 
[μνήσειύν της, τών τραγικών ίσως, έχε:ή 
κρύπτη αυτή. Έξήλθομεν 'καί άτ-.Οζν- 
[μάζομεν τήν στερεότητα τού έργου, τήν 
πύ.ηεεστάτην συντήσησίν του. τον τιρ- 
εργον ρυθιμόν του. Ό ύπέρ την πόλην λί
θο; προκαλεϊ, διά το μήκος αυτόν και 
τό πάχος, επομένου; καί τό βάρος, τη» 
έκπληξιν καί τόν φόβον τού παρατηρη- 
τού. Χιλιάδων οκάδων βάρος ε'λκει ό λί
θο; ούτος, καί ή έντύπωσις, ήν ττροςενεΐ 
τοιούτος γίγας, επισκιάζει πρό; στιγμή/ 
τήν έντύπωσιν έκ τή; θεωρία; τον ολον 
κυΔελοειδούσ έονου,όπε: θέσει τήν τ:οσ- 
ωνυ/μίαν τού Τάφου ή τού Θησαυρόν τον 
Άγαιμέυ.νονο;.

ΙΙεραιτέρω έτι εύρίσ-κεται παραπλήσιο» 
τι κωνοειδές κτίοιον. ΤΙ κορυφή τον ζζ- 
τέπεσεν έπί τού έδά©ου;, αυτό δέ* ' ι
έαυτό το κτίοιον τούτο, θεωρου/μενον μετά 
το θησαυροφυλάκιον τών Ατρειδών, α
ποβαίνει ήσσονο; σημασία; καί προσο
χή;. Τό χοψ.α τού λόφου, τά σπλάγ/χ* 
τού οποίου ώρύχθησαν όπως συντελεσθώ- 
σιν οί χειροποίητοι λίθινοι ό’γκοι, καλύ
πτει τάς κορυφάς. Άρ/.έριρ.νο; το πριν 
διήρχετο ό βοσκός, άγνοών οία εργκΐ' 
γείροντο ύπό τούς πόδα; του. 11οιιμ;ν=; 
καί βουκόλοι έπάτουν τού; θησαυρόν! 
καί τόν τάφον τού Άγαρ.ε/μνονος, σον 

j βασιλέω; τών βασιλέων ! !
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Άπό των λόφων, ένθα ήσαν τά μνη- 
μεϊκ εκείνα τής αρχαιότατης καί πε- 
ρΐεργοτάτ·/ις τέχνης, έβάδισα προς την 
■πε3κειμένην ’Ακρόπολιν των Μυκη
νών'. Έβλεπον έγγύτερον ήδη τείχη, 
£τιν(κ έσεβάσθη καί ό χρόνος αυτός, έ- 
βάλευσεν όμως καί κατέσκαψεν ό άνθρω
πος. Ό εΰγενής ένθουσιασμός, ύφ’ού συν- 
α2τ«σΟέντες οί Μυκηναΐοι έξέπεμψαν εις 

θερμοπύλας προμάχους κατά των 
Περκών, έξέκαυσε τό 
τών Άργείων. Τά

■/·«,

τ«ϊ

ό ζηλότυπον αίσθημ.α

χΟηό σκελετόςέκεΐνος,όφημισθείςώς δήθεν 
σκελετός του Άγαμ.έ,μνονος. Είδον μετά 
μικρόν, ότε κατήλθον εις τό χωρίον Χαρ- 
βάτι, καί τόν σκελετόν. ‘Ομολογώ ότι 
κατελήφθην υπό βιαιότατων συγκινή
σεων. Τηρείται έντός θήκης ύελίνης" εί
ναι εντελώς άμορφος, μελανός καί φαί
νεται χωμ.άτινος μ.άλλον καί έπίπεδος 
Ογκος. Λλλ’ εις την άνωτεραν κ,ορυφήν 
διακρίνονται εΰκοινέστατα οί οδόντες. 
Γους ήρίθμησα. Άνευοέθη έκεΐ χρυσοϋν

ήσαν συγγενείς

Ά/.ροπόλεως τών Μυκ,ηνών. Λεόντων y εΐ- 
ρες του: έγλυψαν καί είς λ.εόντίυν έστή- 
Οησαν πόλας. Θά προσεϊδεν αΰτοΰς ό ’Α
γαμέμνων, ότε άπήρχετο είς Τεοίαν τι- 
ριωρός τής πανελληνίου υβεεως. καί. έπα- 
νχκάμπτων παρά την ά'φιλον καί έπίο:- 
κον σύζυγόν του, Οά έθεώρησε πάλιν χαί- 
ρωντούς άκρωτηριασθέντας ήδη λέοντα:.
άγνοών ότι υ.ετ’ ολίγα: στιγμά: Οά κα- 

> > -V . . ’ -Ν 11τηρχετο αοοςως εις τον αδην, αυτός, ον
εσεβάσΟησαν τών Θεών καί τών Τεούων 
τκ ε'γχη. Οί λέοντες είναι άκέοαλοι. 
Ιστανται παραλ.λ,ήλ.ως χωριζόμενοι ΰπό 

κίονος, παρά την βάσιν του όποιου ανα
παύονται οί δύο έμπρόσθιοι πόδε: έκα
στου λέοντας τών όπισθίιυν ποδών στη- 
ριί,ομενων εις χαμηλοτεραν βάσιν. Καί 
τοι, έλλειπουσών τών κεφαλών, ή δύνα- 
ρπ τής έκφράσεως καταστρεφεται, ούχ 
νίττον οί λέοντες τών Μυκηνών ποοξε- 
νοοσι βαΟυτάτην έντύπιυσιν. Ό λίθος 
είναι φαιοπράσινος' ίσως άρχικώς ήτο 
ρ.όνον φαιός. 'Ως έργον τέχνης Οεωεού- 
ρ.ενοι οί λ.έοντες είναι αξιοσημείωτοι ΰπό 
τασαν εποψιν, άτε δή ένδεικνΰντες την 
Χαταστααιν τής τέχνης κατά τους αρχαι
ότατους καί ευτυχείς εκείνους χρόνους

άτινα έφαίνοντο ε'χων καί έγγλυφον προσωπεΐον καί ξί
/τρω αύτώ τής φος παρά τό πλευρόν. Έτηρεΐτο είς καλ-

τών κατοίκων λίστην σχετικώς κατάστασιν, άλλ’ ή έ-
οΐτινες κοινήν πιρροη τοϋ άτμοσφαιοικοϋάέρος τόνελ,υσε

ναίους την κα- μ.ιχ.ρον μετά την εκταφήν. Τίνος είναι ό
παοαδόσεις, έξε- έν τή μυκηναία Άκροπόλει έκταφείς νε-
τών, ίσως διότι κ.ρός, ό προσιτός είς τήν θέαν παντός έ-
ό τής οργής τών πισκεπτομένου τό Χαεβάτιον; ’Εάν δεν
τών λ.εόντων ή ήναι τοϋ βασιλέως τών βασιλέουν. είναι
είσοδος, κλη- πιθανώς ενός τών στοατιωτιϋν του. Ό

χον, οίτινες γλ,υ- σκελ.ετός έκεΐνος έζη ποτέ, ένεπνέετο.
ς φαιού λίθου, καί έμάχετο. Ό άνήο ού ήτο ό σκελε
σοδου. ’Έμεινα τός έπλευσεν είς Τροίαν, έχει:ίσθη τά
>υς λέοντας τής ιστία τής θοής νηός. ήγ:ύπνησε παρά

την Οΐνα τή: άτευγήτου θαλάσση:. Άπό
πιθα-

t j
I τα τείχη του Ιλίου συνηντησ 
■ νώς τόν Εκτοεα. καί έδίωιε καί
I ^ - ί, . ' . ,-----υπο του αειστου

_·χ

οί Γ“)εοί κατ’/ιρχοντο των κορυφών
e /υττερ-τοϋ Ολύυ,που, καί οί άνθρωποι, 

τεροι τών νόμ.ων τής φύσεως, έγεννώντο 
« των κόλπων τής γής, ή εκαλούντο Κύ
κλωπες, υπέρτεροι δηλονότι θνητοί, δυ
όμενοι να συντελώσι καταπληκτικά 
εΡγ«, άτινα δ ιά τό έπιβάλλον αυτών καί 
το Στακτόν οί μεταγενέστεροι έκάλουν
Κυκλώπεια.

Εισερχόμενοι διά τής πύλης τών λεόν
των,ευρισκόμεθα προ κυκλικού περιβόλου, 
«.»ο τών σπλάγχνων τοϋ οποίου άνωρύ- 
ήθ/ισαν οί κοσμ.οϋντες τάς αίθούσας τοϋ 
Μετσοβε(ου Πολυτεχνείου μυκηναΐοι θη- 
5«υροί. Λίθοι ευτάκτως τεταγμένοι ΰπό 
τωνανασκαψάντων τούς τάφους μαρτυροϋ-

τας θεσεις,άφ’ών έζήχθησαν τά κειμή- 
>α εκείνα. Είδον την θέσιν όπόθεν έξή-

διώχθη ΰπό τοϋ απίστου τών Τρένων. 
Προσεΐδε υ.αχόυ.ενον τόν θειον Άχι/.λ.έα. 
τον Διομήδη, καί τόν Λίκ.ντα. τό κϋδος 
τών ’Αχαιών. Είδε νεκρόν τόν Έκτοεα 
καί ήκουσε τούς Οιήνους τοϋ Πριάμου. 
Καί ότε τό άδωρον τοϋ ίππου δώρον με- 
τηνέχθη εντός τών τρωικών τειχών, ίσως ό 
ανήε,τόν σκελετόν τοϋ οποίου είδον,ήν εν 
τώ κοίλω τοϋ άπιστου δώρου. ΊΙνοιξε τάς 
πύλα:, καί παεέστη μά:τυ: τή: σοανή;ι ι ι * »
κκί τών Ον/ινων ττ,; Έκκβνι:. Εις ττόσκς

και ει:α φ ι ε a υ, ν a ν a y. νυ, σεις 
ψεις! Βεβαίως είναι τταρατολ;.

ττοσας σκε- 
ν

οαως οτι ειααι ολίγον συ»γγνωτ
;λογ νο'Λΐυω 

Ίστκ-
υ.τ,ν ετ:ι τά,ς γν,ς τών Μυκηνών, καί ε- 
βλεττον τον σκελετόν τυλει/ιστου έκτα-

r ί \ «, » / * ι ν V ,φεντος απο των ερείπιων, και εχοντος ςι- 
οο: καί όόου όμοιον π:ό: τό τοϋ Λϊαν-

Αχιλλέως.

Άλο τί^ς Άκροπόλεως.

Οί λόοοι, ένθα ευρηνται τά υπόγεια 
τών Άτεειδών 0 η σα υ : ο ο υ λ ά κ ι αε ί ν α ι ΰ J/η- 
λον σημεΐον τής μυκηναίας περιοχής. 
Υψηλότερου είναι το σκαφεν επίπεδον, 
εις ό εισέρχεται τις διά τής πυλ.ης τών 
λεόντων καί όπου είναι ό περίβολος καί 
οί τάφοι. 'Υψηλότατου ύέ πάντων τών 
σημείων είναι ή κορυφή τής Ακροπόλεως, 
πρός ήν ήδη άνή/,θον.

ΊΊ Άκιόπολις τών Μυκηνών είχε κτι- 
σθή έπί τής κορυφής κωνοειδούς ΰψηλοϋ 
λόφου, έν μ.έσω μεσημβρινοδυτικών λό
φων εΰρισκομένου, καί όρέων τριγωνικώς 
ύψουμένων πρός ανατολας και προς βορ— 
ράν. Όπως πάντα ειχον αλλάξει εις την 
γήν ταύτην,ήλλαξαν καί τά ονόματα τών 
ορέων, άφ’ ών μονή ή Εύβοια, η απώ
τατου πρός άνατολας εκτεινόμενη, διε— 
τήρησε τό άρχαΐον αυτής ονομ.α. Κατα 
παράδοξον σύρ.πτωσιν, τά δύο έτερα τρι-

γωνοειδή όρη, τά ορίζοντα βορειοανατο
λικούς την Άκρόπολιν τών Μυκηνών, φέ- 
ρουσιν ονόματα Εβραϊκά (προφνότης) Ή- 
λ.ίας ή Μάρθα, καί Εάρρα. Πέραν τής 
Σάοοας εκτείνεται τό όμορον όρος Εύβοια, 
τηοήσαν τό άρχαΐον αΰτοϋ όνομα,καί πέ
ραν τής Εύβοιας ευρηνται έσπαρμένα τά 
λείψανα τού 'ΙΙραίου, τού περικαλλούς 
εκείνου ναού τής "Πρας, εις την δικαίαν 
χ.αί πανελλήνιον φήμην τοϋ όποιου νέον 
ποοσέΟηκε κλέος ή ευσεβής άφοσίωσις τοϋ 
Κλεόβιος καί τοϋ Βίτωνος, τών δύο 
φιλομ.ητόρων Άργείων, οίτινες έζεύχΟη- 
σαν καί έσυραν εις τόν ναόν την άμ.αζαν 
τής μητρός των.

Εις τό άκρότατον ύψος τής Άκοοπό- 
λεως έφΟασα ότε ό ύύων ήλ.ιος σχιζών τά 
νέφη, εσκόρπιζεν έπί τής ελλειψοειδούς 
έχ.τάσεως, επί τών ορεων, τού πεδίου και 
τής θαλάσσης τάς εσχάτας άκτΐνάς του.
Άοήκα τόν οδηγόν, καί έκάΟησα μόνο:■ _ ν I 1 1 .
έπί τοϋ ςηροϋ καί αθέριστου χόρτου ος- 
τις φύεται εις τά βασίλεια τοϋ Άγαμέ- 
μνονος. Δροσερά άγχίαλ,ο: αύ:α έπιπνέου- 
σα άνεκίνει τά ξηρά τής ’Ακροπόλεως 
χόρτα καί άπετελεί είδος τι πενΟιμωτά- 
της μουσικής, άπιστα ταυτιζόμενης πεός 
την έρημίαν καί τάς Ιδέας, άς ένεπνεον οί 
τόποι εκείνοι. ΊΙ άργολ.ιχ,ή θάλασσα έρ- 
ρυτιδοϋτο έλ.αφρώς, άπό τής πνεούσης αύ
ρας, ήτις ψαύουσα τό χλοεεόν πεδίου 
συνέκαμπτε τά λήΐα καί τούς θάμνους καί 
ήρχετο χαλ.αρώς νά έκπνεύση παεά τά 
ύψη τής ’Ακροπόλεως, ένθα τοσοϋτοι εξέ
πνευσαν αιώνες καί τοσοϋτοι ήρωες.

Άνθρωποι καί ημίθεοι, ένοχοι καί α
θώοι, ευτυχείς καί δυσδαίμ.ονες, οί πάν- 
τε: άπό τοϋ Περσεως άχρι τοϋ ΑίγίσΟου 
καί τοϋ Αναμεμνονο; συνεού:οντο άνα-

ν k k k ’ i k
μίο έν τώ έγκεφάλ,ω μ.ου. 'II άμεσος τών 
τόπων Οεωεία έςάπτουσα τό πνεύμα, μοί 
παπουσίαζε ζώντας καί δρώντας τούς I Ιε- 
λοπίδας. Σχεδόν έβλεπον παοά την ακτήν 
έτοιμ.α τά πλπΐα, άτινα έμ.ελΛον νά με- 
ταιοέεωσιν εί: Τοοίαν τόν ήγεμόνα καί

,’ 1 ,,ρ 1 1τους στρατούς, σχεδόν εδλεπον τοϋ μι- 
κοοϋ Όεέστου τά: θωπεία: ποός τόν πα- 
τέρα του, καί ήκουον τούς θρήνους τής 
Κλυταιμνήστρας, οΐτινες ενδέχεται τότε 
νά ήσαν ειλικρινείς. Ό Άγαμέμ.νων έκά- 
\ζ’. παρά τινα τών άνακ,τόοων του γω
νίαν τόν Αΐγισθον, συνίστα αύτώ τά τέ
κνα καί την σύζυγόν του, καί κατήρχετο 
τής Άκροπόλ.εως ποοπεμπόμ.ενος ΰπό τοϋ 
λαού του, έφ’ ού δεν έμ.ελΛε πλέον ποτέ 
νά βασιλεύση.

Μυθικοί ήσαν οί χρόνοι εκείνοι, άλλ’ 
ούτε τοϋ Άγαμέμνονος ή ανδρεία, ούτε 
τής Κλυταιμνήστρας τό έγκλημ.α δύναν- 
ται νά ήναι μ.ϋθοι. Τά έτη διεδέχοντο τά 
έτη. Τά κάλλος μιας γυναικός,καί πλειό- 
τερον ή απιστία της, άνεστάτωσε τήν 
Ελλάδα, καί δεινός έξετυλίσσετο παρά 
τά τρωικά πεδία τών Τρώων καί τών Ελ
λήνων ό αγών. Αί θεαί καί οί θεοί, όσοι 
δέν έμάχοντο εις τάς τάξεις τών αντιπά
λων, ήγωνίων θεώμενοι άπό τών κορυφών, 
τοϋ Όλύμ.που, τήν έ'κβασιν τών μαχών. 
Θνητοί κατεδίωκον τούς αθανάτους, καί 
αθάνατοι συνέτριβον τούς θνητούς. Τό
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ο άγων
έ χ. όχ λ α ζ ο ν ο ί πόθοι

Άλλ’ -/j ειμαρμένη τού ’Ιλίου ήμ.έρα ει- 
χεν έπέλθει. Έάλω ή Τροία, 6 ΓΙρίαμ.ος 
έσφάγη, ικέτης παρά τον βωμόν, καί 
δούλη σύρεται άπό τη; κόμης ή σφαγέν- 
των τέκνων μ.ήτηρ Εκάβη. ’Ήδη τά πυρά 
«πο κοουφής εις κορυφήν άναφθέντα άν- 
γέλλουσιν εις την Έλλάόα την άλωσιν 
της Τροίας. Τά πρυμ.νήσια των Ελληνι
κών νηών λύονται καί τά ιστία άναπετάν-

έγχος του Διομ-ήδους διαπερά την άφρό- 
πλαστον θεάν ’Αφροδίτην ίχώρ χραίνει 
τάς άβράς σάρκας της, καί τά δάκρυα 
πλημ.μ.υραύσι τούς οφθαλμούς της- αλλ 
6 άργεϊος άναξ τον Αινείαν βλέπει προ 
αυτού, καί τον Αινείαν νομ.ίζων ότι πλήσ- 
σει, τραυματίζει την Αφροδίτην. Οί ορ
μητικοί 'ίπποι του καταφέρουσι βιαίως το 
άρμα, κραδαίνεται καί πάλιν το δόρυ, 
οτε ήττημένη εγκαταλείπει την μάχην 
ή θεά. ΤΙττηθη, άλλ’ εις την μάχην...
Δεν ήτα εκεί το στάδιόν της. Εκείνη έ- 
νίκα αλλαχού. . .

Οί ενιαυτοί διεδεχοντο τούς ενιαυτούς. 
’Από τάς τοωϊκάς άκτάς οΰδείς έ'φθανεν 
άγγελος,όπως παραμυθησγ τάς θλίψεις καί 
στηρίξνι τάς έλπίδας των μητέρων καί 
των τέκνων, άίτινα εις τον μαστόν είχε 
καταλίπει ό απερχόμενος πολεμιστής, καί 
έν ά.ρχομένη ήβη, έμ.ελλε νά χαιρετήση, ό 
έπανακάμπτων πατήρ. Δεινός έυ.αίνετο 

ταρά τό "Ιλιον, άλλα δεινότεροι 
ού νόστου εις τά 

στήθη των ’Αχαιών. Εις στιγμήν απροσ
δόκητου οργής άπτεται τού ξίφους του 
ό θεοειδής Άχιλλεύς, καί όομ.ητικάς θέ
λει νά έπιτεθή κατά τού ’Αγαμέμνονος. 
Άλλ’ άναστέλλεται. Νεφέλη φαεινή κα
λύπτει αίφνιδίως τον Μυρμιδόνα ήρωα 
καί τό όνομα τής Άθηνάς ήχεΐ έν υ.έσω 
τού κύκλου τών ήγευ.όνων καί τών πολε
μιστών. Ύπόδρα βλέπων απομακρύνεται 
ό πολυμήχανος Όδυσσεύς, καί ό Αίας, 
ώς φρούριον κινούμ.ενον, βαίνει πράς τήν 
άκτήν. Εις τήν σκηνήν του άποσυρόμ.ενος 
ό θειος Άχιλλεύς μ.ελετά έκδίκησιν ούτε 
ενδύεται πλέον τήν καλλιτεχνικήν παν
οπλίαν του, ούτε φαίνεται εις τούς στοί
χους τών Αχαιών. Άναθαρρούσιν οί 
Τρώες. Ό "Εκτωρ περιάγει νικηφόρον το 
άρυ.α του παρά τάς σκηνας αύτάς τών 
Ελλήνων, καί κόπτει τήν ζωήν τούΙΙα- 
τρόκλου. Άλλα κόπτει καί τού Άχιλ- 
λέως τήν μήνιν, καί τό νήμ.α τών ήμερων j τ 
του καί τού ’Ιλίου καί τού Ποιάυ.ου τήν 
ελπίδα. ’Ήδη, δάκρυα χέων,ζητεί τον νε
κρόν τού υιού του ό ταλαίπωρος Ποία- 
μ.ος. Ό Αϋτομ.έδων νύσσει τούς 'ίππους- 
ό Άχιλλεύς σκορπίζει τον κεραυνόν διά 
τού βλέμ.μ.ατος καί τον θάνατον διά τού 
δόρατος,όδέ νεκρός τού Έκτορος.ποοσδε- 
δεμ.ένος εις τό άρυ.α, σπαοάσσεται κατά 
τών πετρών. Δυστυχής Άνδρομ.άχη! α
κούω τούς θρήνους σου- θλιβεοά υ.οΐεα 
αναμένει τόν Άστυάνακτα. Θρηνούσιν οί 
Τρώες γέροντες, άλλ’ αίφνης ίόούή άπι
στος Ελένη, τών συμ.φορών ή αίτια, παρ
έρχεται τήν άγοράν. Τήν βλέπουσιν οί 
Τρώες, λησμ.ονούσι τόν Έκτοοα καί ά- 
μ.νηστεύουσι τόν μακρόν καί πολύνεκοον 
αγώνα

νυνταιείς οΰριον πνεύμ.α.Οίοιωνοί έδηλώ- 
θησαν άριστοι καί ταχύν νόστον άνήγ- 
γειλαν οί μ.άντεις. Θά ίδωσι τάς πατρίδας 
των οί ’Αχαιοί ! Πόσειδον πάτερ, επα- 
κουσον. Δέκα άπουσίασαν έτη!

Άπό τού ύψους τής Άκροπόλεως τών 
Μυκηνών βλέπει ή Κλυταιμνήστρα τά 
πλοία τού Άγαυ.έμνονος καί ωχρότης βά
φει τάς παρειάς της.. Καλεΐ τόν Αίγισθον, 
τόν Αίγισθον έκεϊνον όστις τιμ.ην καί Ορο
νον ήρπασεν άπό τον στρατάρχην τών Α
χαιών! «’Έρχεται!» λέγει ή άθλια,καί το 
άπαίσιον βλέμ.υ.α της, συναντά το βύ.οσ- 
συεόν καί εκοοαστικόν βλέυ.υ.α τού έοα- 
στού της..........

Αντηχεί έκ παιάνων ή πόλις καί ή Ά- 
κοόπολιςτών Μυκηνών. Ό άναξ Άγαυ.έ- 
μ.νων επανήλθε νικητής. ΙΙαράφορος ά- 
σπάζεται τόν άνακτα. πασά τήν πύλην 
τών λεόντων, ή βασίλισσα, ή άπιστος 
γυνή καί σύζυγος. Κλίνει ό Αίγισθος τήν 
κεφαλ.ήν, ενώ ό άναξ πεοιπτύσσεται τά 
τέκνα καί τήν σύζυγον. ’Ίίδη ό ήλιο; έ
δυσε. Βραδύ έπήλθε τό σκότος άνά τήν 
γήν, καί εις τό δεΐπνον τής χαράς κα
λείται υπό τής συζύγου του ό άναξ. . . . 
Είσήλθε.......... Τόν έσοαξαν..........

i

Καί εις τάς θέσεις, όπου έ'ζησε καί έ- 
σφάγη ό Άγαμέυ.νων διέτριβον τήν στιγ- 
μήν εκείνην, άπό τών θέσεων τούτων έ- 
βλεπον δύοντα τον ήλιον όπισθεν τών 
ορέων τής Άργολίδος καί τής Αρκαδίας. 
Διετέλουν εν πλήρει αίσθηι/,άτων έπανα- 
στάσει· ήγέρθην καί ήρξάυ.ην πεοιπατών 
έπί τής κορυφής τής Άκροπόλεως. Μι
κρόν κατά μικοόν έσκιάζοντο τά πέοιξ υ.ου 
ctv7i'/,Biy*zvx' ο οο/4γοί f/.ου εττεοζννϊ. y.y.'. 
Yj ώρα τ7(ς άνα^ωρή'Τεως εΐ/εν έττίστ'Λ. 
Κατήλθον τόν λόφον άπό τής βοοείας αυ
τού πλευράς. Είύον την μ.ικράν καί χα
μηλήν προς βορράν πύλην ούδεν τό άξιο- 
oYjUslwtoν εχου^αν. ααΐ ααίΛ'^α^ γ-λ

πρήσθησαν πόλεις καί ιερά. Οΰδέποτι 
μ,εγαλειτέρα. ή φοβερωτέρα θυσία προ^. 
νεχθη εις τόν βωμ.όν τής γυναικείας 
λονής! Αλλόκοτος τις σκέψις έπεφοίη. 
σεν αίφνης έπί τό πνεύμ.ά μ.ου ! ’Ecxj. 
φθην ότι οί μεταγενέστεροι έπρεπεν, 
ούχί νά ευγνωμ.ονώμ.εν, τουλάχιστον ν* 
κρίνωμ.εν έπιεικεστερον το ολίσθηρ.α τής 
Ελένης, αφού εις αυτό ώφειλεν ό κόσμος 
τά έντελέστερα τής έπικής ποιήσεωςχ. 
ρ ιστουργήμ.ατα.

Κατήλθον τούς λόφους τών Μυκηνών 
καί μ.ετά μίαν ώραν ήμ,ην εις τό χωρίο, 
Φύχτια, μ.οχθών ν’ άνεύρω 'ίππον όάμ. 
άναχωρήσω τήν επαύριον. Τούς ύψίστου; 
ρεμ.βασμ.ούς είχον όιαόεχθή εξ σινάγκης 
οί περισπασμοί καί αί πεζότητες τοϋ 
ήμ.έραν βίου.......

('Έττιται τ, Ν ι u. ί τ χ.7Λ τ. Σ τ ί u, « » ). · α).

ΣπνίΜΔίΐΝ ΠαΓΛΝΕΛΙΙϊ

ΕΠΙΣΤ0ΛΛ1 ΕΞ ΑΜΕΡΙΚΗΝ

-ι-, ..[.οσε-
πέλασα καί πάλιν την πύλην τών λεόν-
■ων, ήν έθεώρουν πόρριυθεν. Πόσον ήσαν 
ιύγλωττοι οί λίθοι εκείνοι, πόσον ίσχυ- 
ρώς έλάλουν εις τήν ψυχήν τού άνθρώ-
που, καί ποιας παρήγον σκέψεις....... Τήν
Περσείαν κρήνην δεν είδον έν τοις έρει- 
πίοις. ούτε τής Κλυταιμήστρας τό μ.νή- 
μ.α. Έτάφη μ.ετά τού συνενόχου της Λί-

Λ-
i?l-

γίσθου περιφρονητικώς έξω τών τειχών.
"Ιππέυσα άπωτέοω τού τάοου τού ’ 

γαμ.έμ.νονος καί έάν άπεχονριζόμ.ην πε 
λύπως τών τόπων,ούς έκλείσεν ή ά ρ χ α., 
τάτη παράδοσις, το έπος καί το δοάυ.α 
δέν μ.οί ήτο ύυνατόν ούό’ ήθεύ,ον ν’ άπο· 
χωοισθώ τών συλλογισυ.ών μ.ου, οίτινε 
πάντες άνεφέροντο εις τάς ΛΙυκήνας κα 
τούς ένδοξους ήρωας τής πόλειυς, ής σιο)· 
πηλά ειχον προ έμ,ού καί άμ.ορφα τά έ· 
ρείπια.’ΤΙρκει ότι τήν όόόν,προς ήν έχω- 
ρουν έν τή νυκτία εκείνη, όίρα, έβάδι. 
άλλοτε ό Άγαμ.έμ.νων.καί ότι εις τούς λ , 
φους τουτους πλανούμ.ενος διελέγετο ίσως 
πρός τόν Μενέλαον, περί τής ύβρεως καί 
τού τρόπου τών άντιποίνων. ΙΙρός στιγ- 
μ.ήν άνεμ,νήσθην καί τής περικαλλούς έ- 
κείνης δεσποίνης, χάριν τάς οποίας έ- 
σφάγησαν λαοί, έστείρευσαν ποταμοί,έκο- 
ρέσθησαν πτωμάτων τά οονεα, /.αί ένε-

σεν
ό-

(ΓΑΩΣΣΙΙΣ ΠΑΡΟΛΙΣΘΙΙΜΑΤΛ)

Έκ τής έν ταίς έφημερίσι διεξαχθ-ί- 
οηη συζητήσ.εως περί «f’jirconutoi} ΐσο(,ι- 
χι'ου» 1 άύηλον έτι μ.ένει ποιας πραγν.α- 
τικάς ό]φελείας θά πορισθή τό κράτος. 
Οί φιλόκαλοι δ’ ομ.ως τής «Έβδου./δο;> 
αναγνώσται δυνανται νά εχωσι θετικόν 
ϊκ τής συζητήσεως ταύτης κεεδος τήν 
αποφυγήν γλωσσικών τινων όλ.ισΟημ.ά- 
των, εις ά κατήχθησαν οί συζητοϋνσες.

Τή; λ ί ς ε ω ς ηι-ιιττε r>arjibc, /.ακώ; γίνε
ται χρήσις έν «’Ακροπόλει 'Άριθ. 1140 
τελ. 1 στήλ. 3.) ώς συνώνυυ.ος τού ίι.σί- 
θεσις^ Γτρονπόθεσ/ς, ύπο.ϊογισιιος εικασία 
Ή λέξις σν/ιπερασμός ούδέν άτερον ση- 
μ.αίνει ή οτι ή εΰχοηστοτέοα ταύτης )έ-
V , \ ,
^'.c ΆΤΓεοΥ.σακ, */jtol τr,ν λονικτ,ν ε/. 
^ < 1 ι,' , 1 - ουο προκειμ.ενων προτάσεων ποοκυπσον-
σαν κ ολ ουθίαν. Έπί τοιαύτης λοιτόν
έννοιας μ.όνον έπιτοεπεται νά ποιώμ.ε0ι
χρήσιν τής λέξεοις συαπερασμ.ός, ϊν ή
προς τήν xocro-loylar καί ποικιλίαν κίί-
σις ημών μ.ή άρέσκηται εις τήν χρήσιν
τού κοινοτέρου καί δοκιυ.ωτέοου cuuxe
ρασιιατος.

Έν δέ στήλη 5 άναγινοόσκοαεν Είναι
5; - . , 1 -ίουνατον ο επιστηυ.ονικως εςετα,ων 
πράγμ.ατα ΰ.τό τοιουτοτ jiarfipuyopar m· 
θεύδει, κτλ. "Ηδη ό κ. Κόντος έδΐδαζεν 
έν «Λογίω Ερμή» (Τόμ. Εύ Τεύχ. Α. 
σελ. 4. ^ 5.) ούχί ύπό μανδρα) 0par, αΠ 
ότι ΰ.τό ρ.ιΐί-δραγόρα τις καθεόδει ή wo 
μανδραγδρου τις χ,ιιθεύδει' ή καί έχ par‘ 
δραγόρον τις χαθεύδει’ διότι ύπό τον μαν- 
ύραγόραν δεν είνε δυνατόν νά κοιμ.ηΟ'ί 
τις, άλλά πίνων μ.ανδραγόραν και ναρ- 
κουμ.ενος ύπ’ αυτού κοιυ.άται.

Ό μ.ανδραγόρας άναμ.ιμ.νήσκει ημ*5 
άλλην όμ.οίαν φράσιν. 7’/)r σηάδηΥ τοΰ 
ΛαμοχΛέονς. Μ’ επαπει.Ιεΐ ώς σπάθη τ°ϋ 
Λαμοχ.Ιέονς. Έπιχρίμαται έπί της xtfa‘

t 1 2). τ. Έβο. Πόσον βραδυνουσι νχ φΟχσωαν 
εις Αμερικήν αί συζητήσεις μας1· ·

Α
.Π
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ί
κιν tk σπάθη τηΤ’ ΛαμοχΛέους, μ.ού j 
iei τόπεριστατικόν τούτο ώς σπάθην 
Ικμοκλέους καί άλλα τοιαύτα συ- | 
ι£ άναγινώσκομεν, έξ ών πειράζεταί j 
ϊ πιστεοσ-/] οτι ό Δαμ.οκλής έπεκρέ- | 
ν έπί τήν κεφαλήν τίνος τήν έαυτού j 
yjv. Το πραγμ.α. δ’ ου.ως έχει άλλως, j 
πώς διηγείται τούτο ό Κικέρων έν ;

.utationes tusculanae. j
Ό Λζμοκλής,είς των κολάκιυν Διονυ- | 

w το0 των Συρακουσών τυράννου, έξη,- | 
ιΐν τινι συνδιαλέξει τάς στρατιωτικής j 
«Εαείί, την βασιλικήν μεγαλοπρέπειαν, 
(όλβον,την λαμπρότητα των άνακτό- 
w ny.1 τήν άλλην του τυράννου εϋτυ- 
1ΐ(/./ί ίσχυρίζετο ότι ουδέποτε ύπήρ- 
^έδζιμονέστερος αύτοϋ άνθρωπος.— 
iei; λοιπόν, ώ Δαμ.όκλ>εις, νά δοκιμ.ά- 
[ταότην τήν ευδαιμονίαν, άφ’ ου τό- 
(ένΟουσιάς υπέρ αυτής, καί νά γευθής 

μτϊ,ς τής έμής ευτυχίας; Ότε έςή- 
,ιν ό Δαμ.οκλ.ής τήν επιθυμίαν του, 

έταζεν ό Διονύσιος νά καθίσωσιν αυτόν 
l’m/.λίντεου γουσού, έπεστρωυ.ένου δι’ 
«αζτος λαμπρότατου και οι εςαιρε- 
ιν ζωγραφημ.άτων πεποικιλ.μένου. ΙΙολ.- 
(1 δέ τεάπεζαι ΐσταντο πέριζ άργύρω 
ιί /ροσώ κεκοσμημέναι. Διά τήν τρά- 
ϊζαν διέταζε νά παοίστανται αύτω νέοι 
Δεκτοί καλλονής έξοχου- έτοιμοι νά ύ- 

ίρεσϊ,σωσι προθυμότατα εις παν του 
ιμοκλ.έους νεϋμα. I Ιέριξ έπλήρουν τήν 
ρν των οσμών αί εύο)δέσταται καί 

«Tipyov οϊ ωραιότατοι στέφανοι- άρώ-κν. εκαιοντο. ευ.ενη δέ τράπεζα
ιΐί/.τοτάτων καί σπανιωτάτων έδεσυ.ά- 
jiiv. Ό Δαμ.οκλ.ής έφαίνετο ευοαιμ,ονέ- 
(τατος. Άλλ’ όμως έν τώ μέσω τής λαμ- 
(ρότητος ταότης έξήρτησεν ό Διονύσιος 
|ιί τριχός ίππου έκ τού φατνώματος 
[λογερόν ξίφος κατά τοιούτον τρόπον 

ι νά έπικρέμαται έπί του τραχήλ.ου 
«5 Ααρ,οκλέους. "Οτε είδε τούτο ό Δα- 
ροχλής ούτε τους ωοαιους εκείνους Οε-
ί'Μτκς ήθελ.ε πλ,έον νά προσίδν), ούτε 
Κν πέριξ αυτού πλ.ήρη τέχνης χρυσούν 
Ιρίεργορούν εκείνον κόσμον ούδ’ έξέ — 
^ινετάς χεϊρας εις τήν τράπεζαν. ’Ήδη 
141 οι στέφανοι κατέρρεον ΰπό τής κε- 
ρί'ίς αυτού. Τέλος δέ καθικέτευσε τον 
Λρκννον νά έπιτρέψ-/] αύτώ τήν φυγήν 
Μιν, διότι δέν ήθελε πλ.έον νά είνε εΰ- 
ΐιρων. Εκ τού διηγήματος τούτου κα- 

Γ4?«νεται, ότι ή σπάθη δέν είχε κύριον 
w Ααρ.οχ,λέα, αλλά τον Διονύσιον, καί 
11 ότι ror Δαμοκλέα έπεκρέματο. Ώσ- 
^ ‘V πρέπει νά λέγωμεν ?) σπάθη τοΰ 
tyot-liOLX^ ώς σπάθη τοΰ Λαμοχ.Ιέους, 

7· V ΐπί τόν Λαμοχ.Ηα σπάθη, ώς και 
ηΓ^*" ^αμοχΛέα σπάθη κτλ. I ί 

Εν «ριΟμώ 1142 τής «Άκροπόλεως» 
, ' “ι στήλη 1. Λέγεται ΰπό σπουδαίου
?Τ0Γ- ’ *
«5 λί

η παρίσταται τουλάχιστον οΰ-
Υων-

*0υδείς δύναται νά αΐτιαθή κατά τοΰ 
’γιϊ<·άννη ώς μή λαβόντος προχθές 

^λόγον»· τό αιτιώμαι σημαίνον θεωρώ 
Κιτιόν τίνος, μέμφομ.αι αύτω διά 

3>>το ®υν~άσσεται αίτιατικνί οΰχί μετ’ 
■*ρο6ετου προσδιορισμού___ νά αίτιαθ-/)

zt,v κ. Δηλιγιάννην έπρεπε νά είπη ό ρή- 
τωρ ουχί κατά roC κ. Δηλιγιάννη. 

ΙΙροσεχώς καί άλλα. X.

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ ι
II έπιψήφισις τού αρχικού σχεδίου 

τής απαντήσεως εις τόν βασιλ.ικόν λ,όνον 
διά ψήφοιν 150 κατά 10 είνε γεγονός ά- 
ζιυσημείωτον εις τά. έλ.λ.ηνικά χοονικά. 
Η τών δυο χοιι μάτων. ένεκα τών δεινών 

περιστάσεων τής πατρίδος , έγγυτάτη 
προσέγγισις είμή ολ,ως ένωσις δύναται νά 
θεωρηθή ώς εϊσαγοιγιχον σημεΐον (.,) τής 
μ.ελ,λουσης πολ.ιτικής ορθοφροσύνης. Έκ 
τών λ.οιπών 10, έςαιεέσει τού κ. Φιλα
ρέτου. έχοντος. ιός γνωστόν, Λργάς, τού 
κ. 'Ρ. Χοϊδά έχοντος ιδέας καί τού κ. 
Ζυγομ.αλ,ά μ.η οΰριοδρου.ήσαντος ε’.σέτι, 
οί λ.οιποί 7.ώς λένεται. άποτελούσι κατά 
τό μ.άλλ,ον καί ήττον τόν πυρήνα τής 
νέας πολ.ιτικής υ.εείδος. ήτις κ.ατά τό 
οικουμενική, δέον νά. κληθή Οικονομική, 
έκ μόνου τού ονόματος τού κορυφαίου αυ
τής, καίτοι ε’ις το ύποδηλ.ωθέν πρόγραμ.- 
μά της άμ.φιβάλ.λ.ου.εν άν δύνανται νά 
U77KpCO)<7lV Ο'/ΛΟνΟΙΛΙΖΙ. IjV TO'JTOlC OOOO'J-l * l 'J

μ.εθα μ.ήπως ό πνρήν ούτος συντριβή, ώσ
περ χονκούτσιον υ.εταΐυ δύο αενάλ.ων όν-I ' k t »
κολ.ίθων έλ.αιοτσιβείου.

Ταυτοχρόνους σχεδόν μετά τής ένάρ- 
ςεως τών ένΚωνσταντινουπόλ.ει συνεδειά- 
σεων τής ΣυνδιασχΙόεο):; — ές ής άναμ.ε- 
νουσιν άν μή τήν τύχην των τουλάχιστον 
τόν κανονισμόν τής ένεργείας των τά κρα
τίδια, άτινα λίαν καταλλ.ήλ.ως πρός τάς 
περιστάσεις έκ τού Λίμ.ου τήν έπωνυμ.ίαν 
έλ.αβον—ένεφανίσθη καί έπέδιυκε πέος τόν 
Βασιλέα ήμ.ών τά διαπιστευτήριά του ό 
"έκτακτος άπεσταλ.μ.ένος καί πληεεςού- 
σιος υπουργός τής Λυτού Λυτοκρατορι- 
κής Μεγαλ,ειότητος τού Σουλ.τάνου τής 
Τουρκίας». Εν τή αντιφωνήσει τού Βα- 
σιλέως ήμ.ών έξεφράσθη 6 ζωηρός πόθος 
προς σύσφιγΕιν τών δεσμ.ών τής φιλίας 
τών δύο καλ.ών γειτόνων, πόθος, ον πρώ
τος ό κ. πρεσβευτής έξέορασεν έκ μ.έρους 
τού "κυριάρχου Του. ’Λμ.ήν.

’Έπρεπε λοιπόν νά παρέλ.θωσι τόσα 
καί τόσα έτη όπως άποφασισθή νά σταλ.ή 
έν ΈλΛηνικόν έμ.πορικόν’Ατμ.όπλ,οιον άπο 
Κέρκυρας μ.έχρις Αγίων Σαράντα καί Αΰ- 
λώνος καί Δυρραχίου καί Άντιβάρεως!.. 
όπως καταδειχθγ εις τον άνδρεϊον εκεί
νον λαόν καί έξ αυτής τής γλ,ώσσης τών 
ναυτών μ.ας ότι ε’ίμ.εθα άδελ,φοί ;

’Έπρεπε νά έπιτρέπωμ.εν έπί τοσούτον 
χρόνον εις τους ραδιούργους, εις τούς ύ- 
ποκριτάς, καί τούς κερδοσκόπους νά δια- 
βάλλωσι,νά περιπλέκωσι,νά διαιρώσι τους 
απλοϊκούς έκείνους καί άδαεϊς διπλ.ωμ.α- 
τικών καί προπαγανΐΐχών$ο\ιοπ·ητων άν- 
δρας, καί ημείς νά. μή παρουσιάζωμεν 
οΰδέν σημ-εϊον ζωής ; !

Εΰχόμεθα ή άτμοπλοϊκή αύτη προσέγ- 
γισις νά είνε προάγγελος τής έν τώ μ.έλ- 
λοντι αδελφικής περιπτύςεως.

Λεν ήτο δυνατόν ή Κρήτη νά μ.ή συν- 
κινηθή,νά υ.ή διαμ.αρτυρηθή έπί τοϊ: τε- 
κταινου.ένοις. Ούτως, οί Κρήτες πλ,ηρεφου- 
σιοι έπεδωχ,αν πεός τούς προξένους τών 
Δυνάυ.εων έντονον διαμαρτυρίαν.έν ή δια- 
κησυττουσιν οτι, «επειοη η ενωσις της 
Άνατολ.ικής 1’ωμ.υλίας καί Βουλ.γαριαε 
διαταράττει τήν ισορροπίαν τών κρατών 
τού Λΐυ.ου, άν δέν έπανέλ.θγ, το πεώην 
•καθεστώς, οί Κεήτες. ιυς μ.έλ.η τού όλ,υυ 
Έλ.λ.ηνισυ.ού διά πάσης θυσίας θά έπι-
δι.ώίωσι τΎ,ν αετά τής Έλ.λ.άδος ενωσίν
των ».

*

Καί έπεΜ οί 'JT. έρ τού μέλλοντος θυ-
η ιάζοντες ΤΟ 77 7.: ό V αΰτών μ.εγάθυυ.οι άν-
δ s ε ς ώ: ί ε ε ζ; ν ■καθήκον θεωεούσι τό π:ός
τ ό παρελ.θ όν σέβας., ιδού πςοκηούσσουσιν
έ·ν τη Του,ρκοκρατουυ.ένη Κεήτη πάνδη-
μ ον μ.νηυ.ό■00',/ον εν1 τή Μονή Αρκαδίου
τή 8 Χοεμβ.:ίοο. έπετείω τής όλοκαυ
τ ώσεως, έ-ΓΤΙ'Λ[ ελείζ τού έν Τ'εθύυ.νη Φι-
λ. εκπαιδευ-717. ού Συλ.λ.όγου «Μουσών» τε-
λ.,εσθησου.έ νοο.. Ίΐδη έςεδόθη το έπίσηυ.ον
πεονεαυ.υ.α οίεον τά: ΰπογεαοά: τών ά- ν 1 1 ‘ 1 1 , ·, > ■ t ι ι ι
ζιοτίμ.ων εφόρων κ.κ. Ί. Μ. Βούλ,γαρη. 
Ί. Δ. Καλ.αμ.ινοπούλ.ου, Έμ,μ.. Ι'ενεράλη 
καί Χαρ. Ί. Φραγάκη.

Οί άναγνώσται τής Έθδομάδος, οϊτι- 
νες έν λ.επτομ.ερεία γνωρίζουσι τά τού 

; Άρκαδίου έκ τής μ.οναδικής περιγραφής 
τών μ.αχών καί τής ηρωικής Ουσίας τής 
άλ.λ.οτε ΰπο τούκ.Χ.Γ.'Ι’ωτάκ.η δηυ.οσιευ- 
Οεισης, θελ.ουσιν έν καιρώ άναγνιοσει καί 

! τα τού ιερού μ.νημ.οσύνου.

Καίτοι αί παρούσα1, περιστάσεις ήκιστα 
κατάλ,λ.ηλ.οι θεωρούνται πρός αναγραφήν 
έργων συγκοινωνίας, έν τούτοις δέν δυνά- 
μεθα ν’ άποσιωπήσωυ.εν τήν εύάοεστον

. ■ ' .. , 1 Ή _ '; εντυπωσιν, ην παρηγαγον σπουδαιαι προ
τάσεις περί κατασκευής σιδηεοδεόυ.ων άπ’ 
Αθηνών εις Λαυ.ίαν. άπύ ΑΙύλ.ων εις Κα

ί λ.άμ.ας, καί ετέρου άπ’ Αθηνών εις Οήβας 
| καί Χαλκίδα.
: Είθε μή είνε μακράν ή ήμ.έρα έκείνη
; καθ’ήνή συρίζουσα άτμ.ομ.ηχανή, μή άπο- 
I διώκουσα τά άπομ.ένοντα στοιχεία τής 

έλ.ληνικής ιδιοφυίας, θά μ.εταφέργι τήν 
πρόοδον καί τήν ευτυχίαν άπ’ άκοου εις 
άκρον τής Έλλ,άδος !

ΙΙολύ όρθώς διετάχθη ΰπό τού χαλύ
βδινου έπί τών στοατιωτικ,ών υπουργού 
ή εις τά ευζωνικά. τάγμ.ατα κατάταξιε 
τών έκ Φθιώτιδας, Φωκίδος, Αιτωλίας-, 
Ακαρνανίας, Τρικκάλ,ων καί "Αρτης όρ- 
μ.ωμ.ένων όρεοιδί^., ΐττιστράτων καί έφε— 
ορών.ΤΙ χαρά έφαίνετο, ώς έπιστε-Λν.... 

σιν ήμ.ΐν, εις τάς όψεις απάντων «μ’ αυ
τά γεννήθηκα, μ’αΰτά θ’ άποθάνω» έλε- 
γεν ό εις- «ό πόλεμ.ος δέν είνε άπόκρηες» 
έλεγεν ό άλ.λος" παροιμιώδεις δ’ έμειναν
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κ'ί έκφοάσεις τίνος παραπονουμένου ότι 
«τον έφώναζαν νά τον ντύσουν καί... τον 
έγδυσαν. »

‘Η λέξις σχέihor, είπερ τις καί άλλη 
εύρίσκεται κατ’αΰτάς είς ΰπερτίμησιν. Jer 
εχε/ς σχεδίαν^ λέγε1, ή σύμμαχος άντιπο- 
λίτευσις ττρoc την συμπολίτευσιν. "Εχω 
αγέΰιον· άφού με ύποστηρίζγς σύ, ή λέ- 
γουσα οτι ίχι/ς σχέδιον, άπαντα ή συμ- 
πολίτευσις. Ούτε ή μεν ούτε ή δέ, ήαεΐ; 
εχομεν r/or σγέΦον, άντιβοά ή Οικονο
μική έ.βδομας (το έψιλον μικρόν). Με πήρε 
τύ σχεάιοί'! ψιθυρίζει ό ορφανός επίστρα
τος περί τού δικαίου της ε’ι; την έθνο- 
φοουράν μ,εταθέσεως του οποίου έκ νέου 
θά συνηγορώμεν, άλλα ή ύλη συνεπλη- 
ρώθη, καί . . . tier μας παίρνει zb σχίΰιο.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ, ΕΠΙΣΤΙΙΜΟΝΙΚΛ, 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ.

Έπέστοεψεν έο Έοετοίας καί Χαλ- 
κίδος ό έφορος των αρχαιοτήτων κ. Γ. 
Λαμπάκης. Πολλά είσι τα πορίσματα 
της διμήνου αυτού περιοδείας, άτινα ά- 
νεκοίνωσεν εις τό συμβούλιου της ’Αρ
χαιολογικής Εταιρείας των Χριστιανικών 
χρόνων, ής, ώς γνωστόν, τυγχάνει’Έφο
ρος τού Μουσείου καί Αρχείου.

Έν ταϊ: έν Έρετοία έρ :ύναι; κυτου ά- |
νευρέθη φυσικού μεγέθους [Λκρακρινον κ- ;
γαλμα. πολλαί επιτύμβιο 
χαϊκα’ι έπιγραφαί.

. κ.κί ςτεςζ.’ > ι
* j

Έκτος τών άντικειυ.έ >ων τούτων^ ών
άκοιβή εκθεσιν παοέδωκεν είς τό Υπουρ
γείου, μετά πολλής ακρίβειας καί προσο
χής έςητασε ααί τά άντικείμενα των 
Χριστιανικών χοόνων των μερών έκείνων. 
Ούτως, ήμίσειαν ώοαν υ.ακεάν τη: Χα'λ- !

'Ν » k ι * 1 * / iκίοος ανεύρεν έπί βράχου γεγλυμμενην | 
Βυζαντιακήν έπιγραφην έν ίάμβοις Οεο- 
φυλάκτου τού πρωτοσπαθαρίου, καθ’ ην 
ούτος «οίκείοις πόνοις» χερσώσα; την 
μεγάλην εκείνην παραλίαν κατέστησεν 
αυτήν βατήν οδόν.

ΙΙρός τούτοις έςητασε καί ακριβώς πε
ριέγραψε τό μ.εσαιωνικόν ορούριου καί τούς 
«Φραγκικούς Πύργους»,τού Βασιλικού καί 
τού χωρίου Γυμ.νού έπεσκέφΟη Ικανά έρη— 
μοκκλήσια οίκοδομηθέντα ύπό τών Σταυ
ροφόρων κατακτητών της Εύβοιας, αντέ
γραψε λόγου άζίας λατινικάς έπιγραφάς, 
ών σπουδαιότατη ή τού ΙΙέτρου Λιπαμά- 
νου Ενετού συμβούλου της Εύβοιας γ 
1398" άνεύρεν ικανά οικόσημα καί φραγ
κικά σήματα άντιτοιχισυ.ένα ε’ις διάφορα 
έζωκκλήσια καί ιδιωτικά; οικία: τών χω
ρικών.έςητασε καί ακριβώς περιέγραψε την 
διαλελυμένην Μονήν τού Άρμα έν η εύ- 
ρε καί παλαιόν ιερόν άντιμήνσιον καθιε- 
ρωθέν ύπό τού πολυπαθούς Μητροπολί
του ’Αθηνών Βαρθολομαίου-

Έσα./,&κανάς παραδόσεις καί έν 
τισι χωρίοις άνελπίστως άνεύρε χοιστια- 
νικάς σφραγίδας καί σύμβολα τών πρώ
των ειρηνικών χρόνων της Εκκλησίας.

Ιδίως πλούσια είναι ή συλλογή τών

Βυζαντινών άρχιτεκτονικών κοσμ.ημάτων, 
άτινα άνεύρεν είς άρχαιότατα καί παμ
πάλαια έρημοκκλήσια. Τά πλεϊστα τού
των άμέσως άνεκοίνωσεν είς τόσυμβούλιον 
της Χριστιαν. Αρχαιολογικής Εταιρείας. 
Τό μέγιστον 6 μ οι ς έργον, οπερ έν τη πε
ριοδεία αυτού ό κ. Λαμ.πάκης έπραζεν,εί
ναι ή άπό άνεπανορθώτου κινδύνου διά- 
σωσι; της αρχαίας στέγης της έν Χαλ- 
κίδι Βασιλική; τη; Αγίας Παρασκευής. 
Έπί τών δοκών της στέγης ταύτης ύπάρ-

ονογράμ.υ.αταχουσι πλεϊστα σύμ,βολα
καί απεικονίσεις δια 
άοκνων

ιαφορων περίεργων ί,ωων 
φθαλμών την στέ-διά γυμ,νών οφθαλμών

είχον ηδη άμετακλητως αποφασίσει ό
πως καταστοέψωσινάντικαθιστώντες ταύ- 
την διά θόλου. Πας δέ τις έννοεΐ έκ τού
του τις ή άπελπιστικη τών τοιουτων 
π ρ α γ μ ά τ ω ν έ κ τ ί μ η σ ι ς.

'Ο κ. Λαν.πάκης ποοσκαλέσας άυ.εσω; 
τάς έπιτοπίους άρχάς καί τούς έπιτρό- 
που; τού Ναού κατέδειςεν εί; αυτούς τις 
ή της στέγης ταύτης άζία καί κατέστη
σεν αυτούς ένοχου; διά πάσαν βλάβην 
μέλλουσαν νά συαβη είς τοιούτον σπου
δαίου μεσαιωνικ.όν καλλιτεχνικόν άεχαιο- 
λόγημα της Ένετικης εκκλησιαστικής 
ά ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ η ς.

Έκ τών απαρχών τούτων τών έργα- 
σιών τού κ. Ααυ.πά.κη καταφαίνεται, πό
σον είχε δίκαιον ή «’/όλΜομάη » έκθύυ.ως 
ύποστη:ί'ασα διά της εύθείας έπιστη- 
μονικ.ης όδού τόν διορισμόν του.

βιβλιοθήκης κ. Caruana άνεύρεν έπί 
νήσου GoggO Φοινικήν έπιγραφην έγ 
χαραγμένην έπί λίθου άρχαίου τινό; νιι 
καλούμενου: ό Πύργος τών Γιγάντων.!

Έν τώ ρωσσικώ στρατώ γίνονταιτι| 
τοειδεϊς δοκιμαί όπως προσπορισθώϋ» 
τής άεροναυτικής πλείονα (ύφελΆζ: 
τών όσων μέχρι τούδε άπήλαυον τά π: 
τόπεδα. Έπί τού παρόντος γυμνάζοη 
νά λαμβάνυισι φωτογραφήματα ίν. ι 
άεοοστάτου κ,αί κατώοθωσαννά οωτνν;: 
οώσί, λίκν έττίτ’J/ως ές υψους 500—ΙΟΙ 
μέτοιυν. ΙΙρός τούτοι; προσπαθοοσινί:ι 
καταοτίσωσι σύστημα οπτικής τη 
,ίας δ ι’ ού έλπίζετ αι ότι τά στραταρχείφιας

θέλουσιν είναι άνευ κατασκόπων 
τοπτεύσεων ένήμεοα τών συν.βαιννι: 
είς μακοάς αποστάσεις ές αυτών, έάν 

ωσιν ύπέρ αυτά προσδεδεμένον ά.ερόσ:/.ωί
τον, έκ τού άκατίου τού οποίου ο! τγ,ΐ( 
γραφηταί θέλουσι δίδει πάσαν πληΐ'/vj 
ρίαν περί τών κινήσεων τού έχΟρού.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

'Ο περιώνυμος Ί’ενάν συνέγραψε φιλο
σοφικόν δράμα ύπό τόν τίτλον Ό ίερείπ. 
τής Μεμϊ}, έν ω πραγυ.ατεύεται ύψιστα 
κοινωνικά ζητήματα. Εννοείται ότι τό 

δεν έ-,εργον ο εν εγραφη προ; την απο σκηνη; 
παοάστασιν.

Ό Άλοόνσος Δωδε έπεοάτωσε το έν 
συνεργασία μετά τού Βελλό, γραφέν δρά
μα Σα.πιριώ, έςηγμένον, ώς γνωστόν, έκ τού 
όμ.ωνύμου μυθιστορήματος. ΊΙ παράστα- 
σις τού έργου άρχεται προσεχώς έν τώ 
θεάτεο) τού Γνιη ασίου τό δε ποωτεύονk · ί I
πεόσο^πον τού Ίωάννου Γκωσσεν θά ύπο- 
δυθή ό ήμέτεεος Δαμαλάς.

Έν Κρονστάτν] άνεγερθήσεται κενοτά- 
φιον είς τόν Pastuchoif, οστις έςηεεύ- 
νησε την Novoya Znmlia (νέαν Ζέμ- 
βλην; τώ 1832 καί 1834. 'Ο έξερευνη- ( 
της παρίσταται ίστάμενος έπί όγκου | 
έπιπλέοντος πάγου περικυκλούμ.ενος ύπό 
πολικών άρκτων.

ΕΞΕΔΟΘΗΙΑΝ «’Τ *νωτισαος r, ZuiuJ
|Α7.γν^τκ'Τμ.ος Ενώττιον της έτ:,.'7τ7,υ.γ(ς» μ'ΐι: 
ραρτΥκ/χτος ττερ! ααγείας και ^viuaa:;w| 
(περ γοντω-, (λάντεων, οαιμονολήτΐτων. ιν:! 
κινήτων τραπεζών, ταρα'/οποιών πν;υμί:ωΓ 
μεσαζόντων θαυματοποιών κτλ ·> όπο Ί ω ί 
ν ο υ Α . Φ ο υ σ τ ά ν & u Ιατρού Τ/,ν άνάγνωαι 
του εν λόγω περιεργοτάτου συγγράμ|/.ΐ'θί,ο«ί( 
καταοεικνύει την συγγραφικήν άςιαν 'οί ι 
<Ι>ουστάνου συνιστώμεν τοΤς πaJl. ΙΙετο^ΐμ! 
ο’ οτι καί οι’ άλλων συγγραφών εν τώ u.mtuw 
ο κ. ι|>ουστάνος Οελει καταλάβει την εμ 
ταν αύτω εν τη επιστήμη Οέσιν.

« Μεγάλη Μύλληνική Γραιαματική τή; Ά:·< 
κής πεζογρα'ρικής διαλέκτου») υπο Γ S. Ζη 
κίδου. Περί του άςιολόγου τούτου τυγγρΐ; 
ματο; Οίλομεν γράψη προσεχώς

«Ίϊλληνική ’Ανθολογία)) (Τομ. Β,-ϊ exof»^£l·' 
εν Κ,ωστο.ντίνουπόλει υπο Θ. Ί. 11α π α0ε 
δώρου Το εργον τούτο εΟεωρήΟ/, όο’ 
των άριστόν *ΐς το είδος του.

«Τερψιχόρη ήτοι συλλογή χορικών ασμϊτωΐ 
προ; χρήσιν τών σχολείων* ύπό Άντ. V 
Λ] ά λ τ ο υ Δ <!>. (Ί>Γ7χος Β'.) έν j
τού πολυτίμω τούτω τόμω περι^χοντα1 
φωνα καί 37 τρίψο)να ασματα, μετά I 
κών ασκήσεων καί προκαταρκτικών γνω

«Ποιήσεις Δ. Παπαρρηγοποΰλου11 εκ'/Λ:·* 
ϋπο Γ. Κ α μ π ά σ η, βιβλιοπώλου (εκο. Β .)- 

είς τάς δημηγορίας τού Woux,J,‘

211 ' 
ω'.:|

τεων I

πό ! Τ

“ — TUH, j --- ^ -
οου " ύπό Ι’ρ. Μ. Β ερ ναρδάκη. (εκί- 

| Έκδίοοντο; Ν. Τζάκα, βιβλιοπ λου.

ΑΓΓΈΛΛΟΝΤΑΙ «Γελοιογραφικϊν
Κ· Φ. ίί κόκου. Θά α π αρ σι ζησχι J

Τώ 1595 έξεδόθη ύπό τού Άνδρέου 
Maunsel ό πρώτο: κατάλογος έντύπων 
’Αγγλικών βιβλίων. ’Ήδηδέ ό JollIT Law
ler άνατυπώνει αυτόν μετά σημειώσεων 
καί σχολίων περί έκάστου συγγράμματος 
άναφερομ.ένου έν τώ καταλόγω τούτω.

Ο Διευθυντής τής έν Μελίτγ δημοσίας

, ϊ\

’Avvivou 1
2UU σελιοων κχι 40 γελοιογραφιών, 
σται έργα του γέητος Θ. 
διατρ-.βών διαφόρων λογιών. I

«Σύστηιαα Διοικητικού Δικαίου» ύπό Γ· I 
Αγγελοπο ύλου ύφηγητου τού Διοικη*1 

κοΰ Δικαίου έν τώ ’ΚΟν. ΠανεπιατΌΡ-ίφ· "ζ 
δροριηταί εγ^ράφονται καί είς τό γραφί'·'·ιν Ι*1!

«Ιστορία τής Ελλάδος μετ’ εικόνων, ij 
τών αρχαιότατων χρόνων μέ/p1 
του "Οϋωνος νύπό 2π. Π. Λάμπρου εκδίοον.»
Κ. Μπέκ. (Τεύχος Β .).
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ΕΛΔΗΝΙΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

Ο ΑΠΟΛΙΘΩΘΕΙΣ ΠΟΙΜΗΝ
(Μεταλλείον τοΟ Ταύρου)
Προς δυσμάς τού Ταύρου, ορούς έν 

Μ«ρά Άσία, διήκοντος μέχρι τής Καυ- 
■χααίου 'Ρωσσίας, ρέει ποταμός τις βαθ- 
ρ,δον διά της συμ.βολ.ής διαφόρων πο- 

"'ταμίων επίφοβος καθιστάμενος καί άπο- 
πλων τό τουρκιστί Λ ηρχ-Γ χετιτ'ιτ (Τεσσα- 

"ραχοντα Διαβάσεις) λεγόμενον διά το έλ.ι- 
ΐχοειδες τού ρείθρου. Έπί τού ποταμού 
ΐ τούτου εις έζ ωρών άπόστασιν άπό τού 
ί'ΒΛτ,νοφώνου Μετα.ΙΛεΙου τον Ταΰοοο ύ- 
“:*άρ·/ει λεκανοπέδιόν τι μεταζύ όρέουν τι
λιών. άποχωριζόντων τήν Κιλ.ικίαν άπό 

Καππαδοκίας, ένθα εύρίσκεται Οίευ.η 
|)τις πάγκοινου φήμης καθ’άπασαν τήν Μι- 
f'xfscv 'Ασίαν, γνωστή διά τού άρυ.ενικού 
|ϊ*λλον ονόματος Τσονρμοίκ ήτοι κατ’έ- 
Γξοχήν Θέρμης, έχουσα ίαματικάς Ιδιότη

τας, έπιβεβαιωθείσας μέν διά τής θεεα- 
*είας ποικίλων χρονιών νοσημάτων, ά- 
ϊούιδομένας δέ ΰπύ των πεοιοίκων Έλ- 
V/,νων τε καί Τούρκων ένεκεν άυ.αθείας 
ίίς ΰπεραυσικάς δυνάυ.εις.

Τω άπό τής Ταρσού εις τά ένδότεεα 
!τ?,ς Έλάσσονος Ασίας άναβαίνοντα ‘καί 
:«ός τήν Νίγδην ή τό Μεταλλεϊον τού 
Ταύρου χωρούντι μακεόθεν πο ο βάλλεται 
Ιουνος υψηλός βραχώδη τήν κορυφήν άν- 

*χων καί οίονεί άγάλμ.ατά τινα παειστάε. 
Λρ.α 7>’ έγγύς των υπωρειών τού βουνού 

,’^ας βλέπει ότι ή μακρόθεν όπταπάτη 
,.οαΟισταται ευκρινεστέρα καί διακρίνει ό 
ψεκτής οτι ό βράχος, ό έπισπασάμενος τά 
Ρ>ερ.ρ.ατα καί τήν προσοχήν αυτού, δεν 
ίτο όλως απατηλόν τι, αλλά πολλού 
τοΰ αληθούς μετέχον όραμα.

Γ Τού όντι, νομίζει ότι αγέλη προβάτων 
Ρόοκ.ει επί τών άκρωρειών τού βουνού, έν 
¥ χρονω ό βοσκός έρείδων τήν κεφαλήν 
έπιτής καλ.αύροπος αναπαύεται άπό τών 

,ροχύων τής εαυτού έργασίας. Δευτέρα ό- 
fo>; παρατήρησις τού βουνού έζάγει αύ- 

<ΐ0ν τής απάτης, καίβεβαιούται ότι οΰχί 
*°ίμ.νιον έσκορπισμ,ένον, αλλά λίθοι, πα- 

|;ίε('·?ε?εϊς πρός πρόβατα, είσί διεσπαρμέ- 
όπι τής κορυφής τού βουνού. Τότε ό 

*|ωγι*της αυτού άν ήναι Μικρασιάτης 
"λην,οΐεικνύων τήν ΰπά τον βουνόν θέρ— 

f'i),διηγείται αΰτώ τήν έζής παράδοσιν : 
^τε ή Αγία Ελένη, ή μήτηρ Κων- 

'™ν™ου τού Μεγάλου, περί τάς άρχάς 
;Tt'J δ αιώνος μετέβαινεν άπό τής Κων
σταντινουπόλεως εις Παλαιστίνην όπως 
ΐ^Ίυνησν) τυύς 'Αγίους Τόπους, έν οίς 
Τ^ήΟη,έδίδαξεν, επαθεν, έτάφη καί ά- 

ό Σωτήρ, διήρχετο άπό τής Μι- 
*!f’ Ασιας' κατά τήν πορείαν αυτής ή 
Γχτ71Ρ τ°ο πρώτου χριστιανού αΰτοκρά- 

*Κτεσκεύαζε διάφορα εΰεργετιχ.ά 
,Ρψκτα (Χαϊρέτ), οίον γεφύρας, ζενώνας 
?Α· Αιερχορ.ένη δέ καί διά τού ρηθέντος 
,^ταροϋ Κηρχ-Γχεισίτ παράτήνΞυλίνην 
w^eavτε_____-λ ......' . ·ΐ- Ρβραν(Γαχτά-Κίοπρού), είδε πηγήν, 
ίκνεβλυζε θερμ,ότατον ϋδωο, όπερ ή

απεφάσισε νά περίκλειση] τήν πηγήν δ ι’ 
οικοδομής περιβλέπτου, καί πρός τούτο 
έζήτει παρά τών περίοικων ποιμένων γάλ.α

ο ί

όπως δ ι’ αυτού κατασκευάζγ τόν πεός 
το οικοδόμημα άπαιτούμενον πηλόν. 
Καί πάντες μέν άσμένως προςέφερον τ 
αιτουμενον, εις δέ μόνος, λίαν κακότρο
πος ποιμήν, ήρνεϊτο νά δώση καί άνθ’ ά- 
δρας αμοιβής το γάλ.α,ούτινος άναπόδρα- 
στον άνάγκην είχεν ή Ελένη, καθότι τό 
κτιριον ευρισκετο ή ό η περίτό πέρας αυτού. 
Τότε, έπιφέρει ή παράδοσις, όργισθεϊσα ή 
Αγία Έλ.ένη κατηράσθη τόν κακ.ον έκεϊ- 

νον ποιμένα, όςτις, ώς ά'λ’λη Νιόβη, ά- 
πελιθώθη καί εις βράχον έπί τής κορυ
φής τού βουνού έκείνου μετεβ'λήθη. "Εκ-
τοτε δέ οί πεό: θεεαπείαν τήν πηγήν 
. . . 1 / 1 1 εκείνην επισκεπτομενοι ο εν οκνουσι, και
μ.άλιστα οί Ύούρχ.οι. νά άνέρχωνται έπί
τού βουνού έκείνου καί νά διέρχωνται ώε
ύπό θόλον ΰπό τόν έπί τής καλ.αύεοπος
αυτού έοειδόυ.ενον ποιυ.ένα καινά λαυ.βά-I I ί I
νωσιν άπό τού έδάφους χώμα χρησιμ.εύσον 
παρ’αϋτοϊς ώςάλεζιτήριον κατά πάσης νό
σου καίπάσης μαλακίας έντοΐς άπωτάτοις 
έκείνοις χωρίοις, εις ά δυςτυχώς πολ.ύς. 
πάρα πολύς άκόμη χρόνος θέλει παεέλθει 
μέχρις ου κατέλ.θη εκ τής έςορίας ό 'Ιπ
ποκράτης καί πατήση αυτόθι Άσκλ.ηπιά- 
δου πούς. ΙΩΑΚΕΙΜ ΒλΛΑΒΑΝΙΙΙΪ.

. -■»- -Ερμοτατον υυωρ, -,ν-,
ΑΡ<1<ϊιμοποιήσγ] εΐςκοινήνώφέλειαν όθεν

ήθελε

ΠΕΡΙ ΤII2

ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ Τ ΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

(Μακεδονία)
Ό Πολύγυρος, πρωτεύουσα τής Χαλ

κιδικής έν Μακεδονία, κυκλούται ύπό λ.ό- 
φων (γύρων; περί! κείμενων, ες ου και το 
όνου.α" έκαλ.εΐτο έπί τών Βυζαντινών 
καί Δραγοβίτιον τό όνομα τούτο εΰρη- 
ται έν χρυσοβούλλ.ω τής έν τω Άθω ίε- 
ράς μ.ονής τού Φιλοθέου, έν ώ ό Μητρο
πολίτης Χαλ,κιδικής γράφεται «Κασσάν
δρας καί Δραγοβιτίου » ' φαίνεται ύπάρ- 
Εασα πόλις τοιαύτη περί τον "Αγιον Νι
κόλαον μίαν ώραν άπό τού Πολ.υγύρου, 
έςωκκλήσιον έν τω έλ.αιώνι χ.είμενον άλλλ 
ύπό τών κατοίκων σήμερον καλ,εΐται ΙΙο- 
λύγερος' ή δέ λ.έζις έχει τήν έςής άρχήν.

Οΐ κάτοικοι τού 'Αγίου Μάμαντος, άρχ. 
Όλύνθου, φεύγοντες τάς έπιδρομάς καί 
τό νοσώδες κλίμα, μετηνάστευσαν τρεις 
ώρας ΰψηλότερον, έν ή θέσει κεϊται ό 11ο- 
λύγερος' κ,ατήρχοντο όμως πρός καλ,λιέρ- 
γειαν τών άγρών των, οΐτινες εκτείνονται 
άπό τής Όλύνθου μέχρι τής άρχαίας Μη- 
κυβέρνης, Μολυβοπυργου.— Ερωτώμενοι 
δέ ΰτό τών πρώτων συντρόφων των, τών 
μ.εινάντων εις τήν πεδινήν χώραν : Πώς 
περνάτε ’κεΐ 'πάνω ; πώς είναι ό τόπος;

«ΠοΛυ γερός», άπήντων όθεν καί 
«Πολύγερος». Α. Λ.

ΤΟ ΑΜΠΕΛΙ ΤΗΣ Καταγλυ

(ΚαρδάμυΧα Χ£οο)
Κατά τό 1815 πεοίπου, μοί διηγείτο 

γέρων έκ Καρδαμύλων, μεταβαίνων εις 
Νεραύλακον έβλεπεν άμ.πελον ακαλλιέρ

γητου πάντοτε καί άτρύγητον. Έπί τών 
κλημάτων τής άμπέλου ύπήρχον ωραιό
τατα'. σταφυλαί, τάς όποιας ούδείς ήγ- 
γιζεν, άλλ.’ άίλλαι υ.έν έγίνοντο βορά τών 
ζώων καί άλλαι ςηραινόμεναι κατέπι- 
πτον. ΊΙρώτησά ποτέ την μητέρα μου 
διατί το φαινόμενου τούτο ; — Λϊ. παι
δί υ,ου. είπεν εκείνη, είναι τό αμπέλι τής 
Κατάεας. ΈΕίτάσας κατόπιν ευ.αθον τάς 
λεπτομέρειας. Καλόγηρύς τις τό έπώνυ- 
μον ένήχθη εις τά Τουρκικά διχ.αστήρια 
ύπό τής θυγατρός του έγγάμου καί τού 
γαμβρού του ζητούντων νά καταλάοωσι 
τήν είεηυ.ενην άυ.πελ.ον. Όλ.οι οί κάτοι- 
κοι τού χωρίου έπενέβησαν όπως μή άδι- 
κηθή ό πατήρ καί βαρυγομήση. άλλά τά 
άδυσώπητα τέκνα μετεοησαν έπανειλ.ημ- 
.υ.ένως εις τήν πόλ.ιν τής Χίου καί κατώσ- 
θωσαν διά υ.υρίων μέσων νά καταλ.άβωσι 
την άυ.πελ.ον άφού μάλιστα έφυλ,άκισαν 
τόν πατέρα, οστις στενοχωρηθείς έπί τέ-

θυνατέοα το ΙΙά:
τ αυ.πελι. παεε και την καταοα υ.ου και
νά υ.ή τό ναεή;. Άυ.οότεεοι οί σύζυγοι ' X- ι ' ■ ι * ι ·
άπέθανον εντός μηνών, καθώς καί τά ύύο
τέκνα :ojv, χωρίς νά γευθώσι των στα-
φυλών τής άμπέλ,ου. ’Έτη πολλά πα- 
ρήλ.θον. ή άμπελ,ος έμενεν άκαλλ.ιέργητος 
καί άτρύγητος καί οί διαβάται δέ δια- 
βαίνοντες προ τής «Άμπέλ,ου τής Κατά- 
εας» έσταυροκοπούντο ευχόμενοι ύπερ 
τής συγχωρήσεως τής αμαρτίας τών ά- 

'Ί.υ....£■-σεΟων τεκ,νων.— Έφυγα, παιδί μου. μοί 
προσέθηκεν ό διηγούμενος τό συμβάν γέ- 

j εων, τώ J822 κατά τήν καταστρ, . , :ροφην,
επεσκέοθην τώ 1830 τήν πατείδα, τό 
άμπέλ.ι τής Κατάρας έμ.ενεν άτρύγητον,

: διότι ούδείς έπλ,ησίαζεν εις αυτό. Τί έγινε 
κατόπιν, οεν Υνωειλω.

Ο ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ

(Καρδάμ.ν>λα Χίου)
’ΊΙκουσα πολλ.άκις παρά γερόντων 

Καεδαι/.υλ,ιτών τήν παεοιυ.ίαν «Αΐ, υ.ή 
το καυ.αεώνει;. καί καλ,ά ύστεενά. γιατί 
ό διάβολος θά τον ’πάγγ ’ςτά παληοπά- 
πουτζα» λ.εγομένην έπί πονηρών, τών ό
ποιων αί έπιχειρήσεις εϋοδούνται' έΕετά- 
σας δ’ ευ.αθον τήν ιστορίαν αυτής.

— ΙΙρό πολ.λ,ών έτών, μοί είπεν ό διη— 
γηθείς, εζη εις Καρδάμυλα, πονηρότατος 
τις άνθρωπος, δ ι' αρπαγών καί άδικιών 
πλ,ουτήσας καί πολλά διά τών κακουε- 
γημάτων του κ,ατορθώσας. Ιΐεεί αυτού 
έλ.έγετο ότι είχε κουμπαριάν μέ τον διά
βολον, οστις, ώς φαίνεται, έκτιμήσας τά 
προτερήματά του, μετέβη ποτέ πρός αυ
τόν καί προσηνέχθη όπως τόν ύπηρετή 
καί τόν βοηθΰί εις τά σχέδιά του. Ό πο
νηρός έκεΐνος άνθρωπος οσάκις έπεθύμει 
τι έκάλει τον κουμ.πάρον του, οστις άμέ- 
σως έσπευδε πρός βοήθειάν του. Μετά 
πολλάς έπιτυχίας τών σχεδίων του έκά-
Λέ-^ε . "·γ,μ κου.υ.πάρον του τόν ό
ποιον παρεκαλεσε να τυ»
εΰρεσιν θησαυρού. Έκεΐνος προθύμως τω 
ύπεσχέθη καί άμφότεροι ήρΕαντο τής ο
δοιπορίας. Οί δύο κουμ.πάροι έφθασαν εις

Α
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(μέρος, οπού ητο φρέαρ.—’Εδώ [μέσα, εί
πε ν ό διάβολος προς τον κουαπάρον του, 
υπάρχει θν;βοευρος ιμέγα.ς έξ όλων των 
πολυτίμων μετάλλ.ων. Θά σέ δέσω δια 
διά του σχοινιού τουτου όπως κ.ατα6ης 
και φορτωνόυ.ενος έκ του θησαυρού πλου-
τήσης και σύ και έγώ. ΙναΙ δέσας τον 

' / ' Ρ'Ρ » 'κουιμπαοον του τον κατεοιοασεν εις το 
φρέαο.

Ό κουφ.πάρος του διαβόλου καταβάς 
ήρώτησεν εντός του φρέατος, άλλ’ ουδεν 
άλλ^ο εύοεν η παλ,γ,οπάπουτσα διαφόρων 
ειδών. Έφωναξε λοιπόν προς τον διάβο
λον, λέγων ότι έν τω φρέατι άντί θησαυ
ρού πολυτίμου ιμόνον παληοπάπουτζα ΰ- 
πάρχουσιν έκεΐ.—”Ε ! κουμπάρε, εφώνα- 
ξεν άπά του στόματος του φρέατος. Βλέ
πεις όλα αυτά τά παλγ,οπάπουτσα ; ΊΙ- 
σαν νέα και καινουργή. τά όποια έπά- 
λ/ηωσα τοέχων έδώ καί έκεΐ όπως σε φέρω 
εις αύτην την θέσιν. Τώεα είσαι καλά. 
Καί είπών ταύτα άνεχώρησεν άφησα; τον 
τόν άθλ,ιον άυ.αοτωλον εις τό φρέαρ εκείνο 
όθεν δεν έπανήλθε πλώον.

Έν Έρμουπόλει Σύρου, τη 14 8βρίου 1880.

A. Κ. X.

ΑΙΙΑΝΤ1ΙΣΕΙΣ ΛΝΕΥ ΕΡΩΤΉΣΕΩΝ

Προφητειών το άνάγνωομ,α —
Σοφός τις εις άστρολογικάς ένασχολ.ού- 
νος αελέτας θέλει δημοσίευση ποοσεχώς 
βιβλίον περίεργον διά τά: ποορρήσεις αυ
τού περί προσώπων, ών τά πλεΐστα είνε 
γνωστά.

«Ό πρόεδρος της Γαλλική; δημοκρα
τίας Γρεβυ έγεννήθη τη 15 Αύγουστου 
1807 υπό την 23ην μοΐσαν του Δέοντος. 
Εκ τούτων εξάγει ό σοοό; ούτος ό ότι 
Γρεβυ θ’άποθάνη, τη 5 Φεβρουάριου 1900.

Ό Πάπας της 'Ρώμης Λέων ΙΓ’ 0’ άπο 
θάν1/] βίαιου θανάτου τη 4’Ιουλίου 1886.

Ή βασίλισσα της ’Αγγλίας Βικτωρία 
θ’ άποΟάνγ, διά βιαίου θανάτου έκ πυο- 
καϊάς τη, 10 Σεπτεμβρίου 1889.

Ό πρίγκιψ της Ούαλλίας 0’ άποΟάνη 
φονευθείς έν έπαναστατικώ κινήματι τη 
20 Ίανουαρίου 1891.

'Ο Λύτοκοάτωρ της 'Ρωσίας τω 1900.
Ό Αυτοκράτωρ της Γερμανία: απει

λείται ύπό μυστικών καί φοβερών εχθρών 
βοηθουμένων υπό φοβεεών διά τό μίσος 
αυτών γυναικών. Ό θάνατος αύτοϋ π:ο- 
αγγέλλεται τη 10 ’Ιουλίου 1890 έν ηλι
κία έννενήκοντα τριών έτών τριών, μηνών 
καί δεκαοκτώ ήμεοών.

Ό πρίγκιψ Βίσμαρκ, θέλει δολοφονηθη, 
θά προηγηθη δε τεσσαράκοντα καί μίαν 
ημέρας του κυρίου αυτού εις τόν τάοον, 
τουτέστι θ’ άποθάνγ, παρασκευήν, 30
Μαΐου 1890.

Πώς σάς φαίνονται αί ποοσοήσεις τού 
(μετά Χρίστον τουτου προφήτου ;

Φωτογραφική εκτύπωσες. _ "Αν
πιστεύσωμεν εις άρ/.ερικανόν τινα κατα
σκευαστήν τυπογραφικών πιεστηρίων ούχί

[μετά (Λίκρόν θά έκλίπωσιν όλοσχερώς τά 
[Λ7]χανικά ττίεστνιρικ.

Ν’ άντικατασταθώσι διά της φωτο
γραφίας.ης ή εργασία έ’σται καί ταχύτερα 
καί ηττον δαπανηρά. Αρνητικόν δοκίμιον 
της σελίδος της έφημερίδος θ’ άποτυπώ- 
ται διά τού ήλ,εκτοικού φωτός έπί τού 
χάρτου άναπτυσσομένου διά ταχύτητος 
τοιαύτης, ώστε νά δύναται νά παράγη, ε
κατόν άντίτυπα ε’ις τό δευτερόύ.επτον
τουτέστι 360,000 την ώραν.

ΓΙοό παντός άλλ ου όμως πρέπει νά έ- 
φευρεθη χάρτης λίαν ευαίσθητος εις τό η
λεκτρικόν οώς καί οικονομικός1 άλλ ά 
τούτο δεν αποτελεί άνυπέρβλητον δυσ-

χέ?εικν· ,
Ή πρόρρησις αύτη τού αχ.ερικανού έρ- 

γοστασιάεχου δεν εινε παντάπασι φαν
τασιοπληξία. Προ δέκα ετών ουδεις έ- 
φαντάζετο οτι εινε δυνατόν ν αποτυπωθ'^ι 
φωτογραφική ε’ικών εις το 1 /500 το^ δευ
τερολέπτου1 π:ο πεντηκοντα δ’ έ'τι έτών 
6 τυπογράφος, οστις θά έλεγεν εις τον 
συνάδελφον αυτού ότι θά έ'λθη ήμέοα.καθ’I · k k '
ην θά έκτυπώνται 20.000 αντίτυπα την
ώεαν. θά έθεωοεϊτο παράφρων. Καί έν
τουτοις ή τότε παραφροσύνη σήμερον ε- 
γένετο λογικωτάτη άληθεια καί άναντίρ- 
ρητον γεγονός.

Οι κάτοικοι τού πλανήτου "Α.
ρεως.— Όσοι ένασχολ.εΐσθε εις την α
στρονομίαν ποοσέόατε. διότι σπουδαιο- 
τάτη είδησις άφικνεΐται έξ ’Ιταλίας. ’Ε
ρασιτέχνης τις αστρονόμος Πευ.ινιάνης τό
όνομα παοετηεησεν έπί τού πλανήτου νΛ-

1 Δ 1 . ρ .ρεως σημεία φωτεινότατα μεταοαλλοντα
θέσιν μεθοδικώς,ώσεί διηύθυνεν αυτά νοή-
[7.ων ysto.. Συμπεραίνει λοιπύν ό ϊτκλός
άστοονόμο; οτι τκυτκ εΐν= τΥ,λ.εγ οκο’.κκ
(jYtU.iXy.. τά οττο Γκ οί κκτοικο’. του ”Λρεω:
κ κάνουν πρύς τκ,ν Γτ,ν. ττ,ν νε ’.τόν.Ο-
σκν των.

Μέχρι τυύδε τά '77ί!Λεικ τκυτκ ^έν έ-
νον;0·/;τκν , άλλ οί κκτο'.κο'. του
δεν αποθαρρύνονται καί έξακού.ουθούσι
τα φωτ;
V /2-oooc τ 
ότι θά ;

Ταύτ 
τη τα έν 
πόλεως,

εινα τηλεγραφικά σημεία των. 
ις αρχαιολόγος, Νιζάρδη. βέβαιοί 
κατορθώσγ, νά τάναγνώσγ,. 
α πάντα άναφέρονται |λέ σοβαοό- 
τή Ri scientifica τήςΝεα- 

, (ώστε το πιστεύουν με τά σωστά
των αυτό τό παοαμύθι καί άστοονόμοι ! 
καί άρχαιού.όνοι καί έκδόται περιοδικών. ! 
Τί νά έπαθαν άρά γε οί φίλοι μας ’Ιταλοί; I

Πώς έακέπτοντο οί πατέρες 
μ.ας, —Τά έξης έπι στέλ'λει ήμΐν έκ. Σύ
ρου ό πού,ύτιμος κ. A. Κ. X. - Τά σημερινά
πολιτικά συμβάντα κ.α’ι οί ύπεοβολικοί 

,1 > · > 1 ' τινων πλουσίων οοοοι υ.ε υπεμνησαν το
1 ?- ’ ' X 1 - · / 1 ^ <εςης ανεκοοτον του αείμνηστου οιοασκα-
λου Βενιαμίν τού Λεσβίου, ού τινο: εί-I ϊ
ναι γνωστός ό ευερέθιστο: χαρακτηρ.

— ΤΙλ, θα κάμωμεν |λέ τόσους Τούρ- 
κου’) ~ρος αυτόν ό 'Υδραίο; πρού-
χων Β . ^(λαθών την προετοιμαζομέ-
νην τού Ίΐ^βραημ έκστρατείαν.'—Τούς 
σκοτ^άχοίλεν, άπήντησεν άπλούστατα έ- 
^-ϊΐνος.

— Ά[λ’ ή άριλάδα, δάσκαλε ; — 
καΐχ.ε.— Άμ’ χρήικατα; δάσκαλε.—Κϊ.
ταβάλλθ(λεν — ΙΙοϊοι ; διδάσκαλε__V,;
πρώτος, γέρω-φιλάργυρε, άπηντησε μ-,τΐ 
θυχ.ού ό ευερέθιστος Βενιαμίν».

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

192. Αίνιγμα.
Μ’ ivfitsy.u; ’ςιίι Γραυ.ρ.ατι/.ί, μ’ιύνίοκιις =ϊς τ’0 
'ίΐς κι’ εις το φύλλον 7toj κρατείς Qi /j.' εΰ:ίς

193. Στοι χειαγ^ίψος.
Τεσσαρίς οί στίατιώται κι* εΤς ο στρατηγό; aOrat 
,Αλ>.' εν τούτοι; συ^κροτούσι Ξενοφώντειον στρατοί. 
Αν συρ.οη ά-ττοστασία και */·, θεσι; άλλα·/Or,

Και b στρατηγό; εν τελεί ολου τού στρατού 
Ψεύ ! απώλεια ρ.ργάλη γίνετ' ο)ου τού στοατοΰ' 
Κι* b στρατάρχη; ρ.ενει υ.ονο; άνευ τού στρατού αύτο?

Η.Α.
194. ΠροΟΛημα.

4 5 βώλους ν,νλ τούς ’/ωρίζω εις k 
τ&ιαυτα. ώστε σ.ν εις το τρωτόν προσΟίαω ! 
άν απο του δευτέρου αναιρέσω 2, αν το τρί
τον πολλαττλασιασω έτι 2 καί αν το τελευτά^ 
διαιρέσω Οια 2, 6ά ευρίσκω πάντοτε τον 
αριθμόν.

Πόσους βώλους i‘/u> βάλλει εις έκαστον μέρο;;

195. Λϊ> ιγμα ΰηυώδες.
Τριγύρο) γύρω θάλασσα 
Καί υ.ία* *ς τή υ.εσηάβτερι.

196. Ύγιεενή,
Δ·.ατ( δεν είναι καλόν όταν τρώγτι τι; ν* άναγπά- 

σκνι έο/.αβρίδας τ, βιολίον ;

197. 1Απρόοπτον.
Μονόφθαλμο'; τι; φιλάργυρο; ττο πολύ εύχιριπ* 

μενο; διά τήν κατάστασίν του. Δ-ατι ί

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ.

ΔΩΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΛΥΤΑΣ
'Ο πρώτος λύτης του 192 λαμβάνει ο'ς οα· 

ρον τον Χάρτην των ’Αθηνών1 οί λϋται τον 193, 
194, 1 95 καί 196 άνά ένα μικρόν Χάρτην τή 
Έλλάοος' ό λύτης τού 197 έν απρόοπτο’" 
καί ό λύτης απάντων την « Έβοομάοο." ϊπι£ΐ 
έτος οωρεάν. Υίς τούς έν τη άλλοοαπη 5ιοοιι 
προθεσμία μιας έβοομάοος.

ΛΥΣΕΙΣ
187. Ουρανός. — 188. Άμανίτης — Μανιάτη; 

— 1S9. Δραχμάς G0. —190. ‘Μ έλάττωτι; τς 
ατμοσφαιρικής πιέσεως, ήτις πιέζει όλιγωτερο 
τήν επιφάνειαν των οηλητηοιωοών ύγρώνοιι» 
κολύν·ι τάς αναθυμιάσεις τούτων' και e:s 
pou, ή ύγρότης τού οιέρος, κρατεί τε πττ, 
τικά στοΐ'/εΐα τά έκ οιαφόρων ακιΟιιει» 
άναπτυσσόμ,ενα καί έμ,ποοίζει αυτά ν’ ϊ*ον“ 
Οώσιν εις ύΊ/ηλότέρα ατμοσφαιρικά στρωματ 
ώς εις τάς ξηρά.ς ημέρας. 191. Ό JNάςισς.

Αΰται τών π.ΙΑστύ»'
Οί έν ’ΑΟήναις κκ. ’Άμοιρος, Ι· Ν. (Χ®1?* 

νικός) Νικόλαος Α.
Έν Πάτραις οί κκ. A. Κ. καί Σ. Ζ.

2. τ. Έ β δ ο μ ά δ ο ς. Άπο του <rc,^?ra
φύλλου ή στήλη των Πνευματικών κσ*<1 
σεων άνετέΟη εις ειδικόν συνεργάτην αα(,"
μυστηριώδη ΤΕΙΡΕΣΙΑΝ, προς όν δύνανταιο 
κκ. άναγνώσται τής « ΈβΒομάδος11 ν’ 
λωσιν ιδίας Πνευματικάς ασκήσεις καί Λνϊ- 
των έν τω φύλλω καταχ_ωριζομένων, οι ιυ1' 
δέ Οέλουσι λαμ,βάνει καί τά ώρισμενα οώρ»·

κ. Ί. Β. Τέλφυν εις Βουδαπέστην. 
τησιςέλήφΟη, καί δημοσιευΟήσεται εις το 1 
χές φύλλον (άριΟ, 88). ^

Τ7Π0Ι2 ΘΡ· ΠΑΠ/ι/ιΕΞΛ’ώΡΗ ΚΑΙ ΛΑ- ΙΙΛΙΙΑίΰ5·1^
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