
Α ρ ΐ θ Μ Ο Χ _ Ι Μ Α Γ Ο Σ 1 9 0 8 Σ Ε Λ Ι Δ Ε Σ 128 

Α Θ Η ΜΑΤ 
Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Σ Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Γ „ Κ . Π Ω Π 

ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΔΙΔΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Ε ΙΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΦΥΛΛΟΥ 

το ΠΡΟΣΕΧΈΣ 

Ο Γ Δ Ο Ο Ν Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 
ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΗ 1 4 4 ΣΕΛΙΔΑΣ 

["Εκαστον Μηνιαΐον Παράρτημα άποτελήται 
έξ 1 2 8 τουλάχιστον σελίδων. Οι συνδρομη-
ται λαμβάνουσι τδ Μηνιαΐον Παράρτημα 
άνευ άλλης διατυπώσεως. Οί τακτικοί άνα-
γνώσται όφείλουσι να πέμπουν εις τά Γρα
φεία μας κατά τδ τέλος εκάστου μηνδς τά 
αγορασθέντα φύλλα των « Αθηνών» διά νά 
λάβωσι τδ Παράρτημα δωρεάν και άπηλ-
λαγμένον ταχυδρομικών τελών]. 

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Α Ε Ν Α Θ Η Ν Α Ι Σ 
2ΤΑΔΙΟΥ-ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 
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Έτηαία Δρ. 30 © Ετησία Φ°'Χ°· 40 

Εξάμηνος » 16 Τ Εξάμηνος... Φρ.χο. 20 

ΕΚΑΣΤΟΝ "ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ,, 
Πωλούμ,ενον χωριστά, τιμάται : 

Έ ν τφ Έσωτερικφ δρ. 2 και έν τ φ Έξωτερικφ φρ. χρ. 2,50 
Έλεύθεοον τα/υδρομ. τελών 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 

Τ Ο Υ Ζ ' . Μ Η Ν Ι Α Ι Ο Υ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ Τ Ω Ν " Α Θ Η Ν Ω Ν , , 

ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΝ Σελ. 3 
ΤΑ ΜΕΓΑΑΕΙΤΕΓΑ Τ Η Σ ΕΠΑΝΑΣΤΑ 

ΣΕΩΣ ΓΕΓΟΝΟΤΑ » 4 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Ι Σ » 5 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Ι Σ » 6 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Ι Σ » 7 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ ύπό 

Ι ω ά ν ν ο υ Φ ω τ ί ο υ τραπεζομεσίτου.. , . » 8 
ΣΦΑΓΕΙΑ Κ λ Ι ΖΩΑΓΟΡΑΙ ύπό Ν . Μάζη 

άρχιτέκτονος-Μηχανικοΰ » 9 
Ε Ι Σ ΤΗΝ ΝΗΣΟΝ ΤΗΣ ΝΑΥΣΙΚΑΣ Πε

ριγραφή ύπό τοΰ κ. Φ . "Ενγκεί . συν-
τάκτου τοΰ »Τάγκεμπλ(ΐττ τοΰ Βερολίνου » 12 

ΕΙΣ ΤΑ ΠΕΡΙΧΩΡΑ Τ Η Σ Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Σ . 
Περιγραφή τσΰ κ. Ά λ φ . "Ολτόμποκ 
συντάκτου τοΰ «Έγχωρίου'Αγγελιοφόρου» 
τοΰ Βερολίνου... , » 14 

Η ΜΑΛΤΑ διήγημα τοΰ κ. Ί ω . Α Φ Χ α · 
τ ζ η δ η ι ι η τ ρ ί ο υ , βραβευθέν εις χόν συγ-
γραφικόν Διαγωνισμόν » 17 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ 3 Ι Σ ΝΕΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟΥ 
ΑΙ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ .> 21 

0 ΜΙΚΡΟΣ ΝΕΙΛΣ διήγημα τυϋ Δανοΰ συγ
γραφέως Ρ ι χ ά ρ δ ο υ Γένόεν « 22 

Ο ΓΙΓΑΣ τοΰ Ρώσσου διηγηματογράφου 
Λεωνίδα 'Ανδρέ ϊεφ » 24 

ΜΑ ΙΌΣ 1 9 0 8 

ΑΣΠΑΣΙΑ Η ΤΟΥ Π Ε Ρ Ι Κ Λ Ε Ο Υ Σ Ιστο
ρική μίλέτη υπό Ά θ α ν . Ε ύ τ α ξ ί ο υ . . . . » 

ΠΟΙΑ Η ΑΙΓΥΠΤΟΣ Τ Η Σ ΣΗΜΕΡΟΝ ύπό 
Ζεάν Δ' Ίβρα ί » 

Ο ΕΡΩΣ.—Ίστορία ι καλλιτεχνών, τοΰ Δα
νοΰ συγγραφέως Μπαΐργε Γ ι ά ν ό ο ε ν — » 

II ΦΥΣΙΚΗ ΜΟΡΦΩΣΙΣ Τ Η Σ ΓΥΝΑΙΚΟΣ 
ύπό Μ. Μ ω ϋ ό ε ί δ ο υ Ιατροΰ ,, » 

Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ. Διή
γημα τοΰ Ίσπανοΰ συγγραφέως Ρ . Λ α · 
ζ ά ρ ο υ ς » 

ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΤΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΝ ΣΥ
ΣΤΗΜΑ ΤΟΥ Τ Ο Λ Σ Τ Ο Η » 

ΑΙ ΙΔΕΑΙ Τ Η Σ ΚΥΡΙΑΣ ΩΒΡΑΙ . Δράμα 
ύπό Αλεξάνδρου Δουμά (υίοΰ), κατά με-
τάφρασιν Μ π ά μ π η Ά ν ν ί ν ο ν » 

ΙΣΤΟΡΙΑ Τ Η Σ ΑΡΧΑΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ, 
ύπό Α λ ε ξ ά ν δ ρ ο υ Μ . Κ α ρ ά λ η » 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ Κ Ι Ν Η Σ Ι Σ . — Έπιστήμαι — 
Γράιιματα—-Τέχναι » 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑΙ Σ Ε Λ Ι Δ Ε Σ — Παιδαγω
γικά ζητήματα —• Ποιήματα — Ή Μα
γειρική της Οικοκυράς — Ό Συρμός και 
τό Καλλυντήριον τών Κυριών —Ιατρικά 
Δελτία — Πρακτικα'ι Γνώσεις — Γνώμαι 
και Παροιμίαι — Μικροί Διαγωνισμοί— 
Ποικίλα — Ειδοποιήσεις . 
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Πέμπτη 
Παρασκ. 
Σάββατ. 
Κυο'.ακή 
Αευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παραικ. 
Σάββατ. 
Κυριακή 
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τειάρτη 
Πέμπτη 
Παρασκ. 
Σάββατ. 
Κυριακή 
Δευτέρα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασχ. 
Σάββατ. 
Κυριακή 
Λεύτερα 
Τρίτη 
Τετάρτη 
Πέμπτη 
Παρασχ. 
Σάββατ. 

Ιερεμίου τοΰ προφήτου. 
Ή άνακ. λειψ. Αθανασίου -οΰ Μεγ. 
Τιμοθέου και Μαύρα; τών μαρτύρων. 
Τοΰ Η α ρ α λ ύ τ ο υ . 
Ειρήνης μεγαλομάρτυρος. 
Ί ώ β τοΰ πολυάθλου. Σεραφείμ τοΰ όσ. 
ΤΛς ΜεοΌπεντηκοότής . 
Τοΰ άγ. Ιωάννου τοΰ Θεολόγου. 
Ήσαΐου τοΰ προφ. Χριστοφόροο μάρ. 
Σίμωνος αποστόλου τοΰ Ζηλωτοΰ. 
Ί ίις Σ α α α ρ ε ί τ ι δ ο ς . 
Έπιφανείου έπισκ. Κύπρου. 
Γλυκερίας μάρτυρος. Ευθυμίου. 
Ισιδώρου μάρτυρος τοΰ έν Χίω . 
Παχωμίου τοΰ μεγάλου Άχιλλίου άρχ. 
Θεοδώρου τοΰ Ήγιασμένου, Νικολάου. 
Ανδρόνικου και Ίουνίας τών Άποστ. 
Του Τ υ φ λ ο ύ , Πέτρου και τών μαρτ. 
Πατρικίου Προύσσης ίερ. Κυριακής μ. 
Θαλλελαίου μάρτυρος. 
Κ ω ν ό τ α ν τ ί ν ο υ και Ε λ έ ν η ς . 
Της Α ν α λ ή ψ ε ω ς 
Μιχαήλ επισκόπου Συνάδων τοΰ όμολ. 
Συμεών τοΰ έν τώ Θανμαστφ "Ορει. 
Τών αγίων Πατέρων. 
Κάρπου τοΰ Αποστόλου. 
Έλλαδίου μάρτυρος. 
Ευτυχούς Ιερομάρτυρος έπ. Μελιτίνης. 
Θεοδοσίας μάρτυρος. 
Ίσαακίου τοΰ οσίου. 
Ψ υ ^ ο ό ά β β α τ ο ν . 

•ΕΤΕΟΡΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΟΎ ΛΗΞΑΝΤΟΣ ΜΗΝΟΣ 

Ό Απρίλιος ΰπήρξεν εξαιρετικώς ΰυελλώδηΖ 
διά τον άλλον κόομον και πλήμμυραι και καια~ 
οτροφαΐ και άπειλαί ακόμη εκρήξεων εσηαειώ-
ΰησαν. 

Ή μεγίσιη\δμως καταστροφή ίκ κυκλώνας 
Ιγένετο περί τον κόλπον τοΰ Μεξιχοϋ, δπου ε
κατοντάδες άν&ρώπων επνίγησαν και ζημ'ιαι ε
κατομμυρίων δολλαρίων έπήλϋον. Έν Ελλάδι 
«Χ^ίρξεν δ 'Απρίλ.ιος ώφελίμως υγρός και βρο-
Ζΐρος, μόλις δε κατά τάς τελευταίας αντοϋ \ήμέ-
βος εδειξεν, δτι εισερχόμενα πλέον προ; τό 
™ρος. Ό Απρίλιος υπήρξεν εύεργετικώταιος 

γένει δια την γεωργίαν. "Ας εύχη&ώμεν νά 
*0ν μιμη&ή και ό ί^.άϊος. 

ν*»»ν»****** | 

Τλ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ 

Α'. Κυριακή 5 
Β\ Κυριακή 12 
Γ*. Κυριακή 19 
Δ · ' Κυριακή 26 

Μαΐου Ίωάν. ιξ' 1—13. 
» Ίωάν. ζ' 37—η'12. 
» Ματθ. ι' 32-38 ιδ' 27-30 
» Ματ*. δ ' . 18—28. 

7 
18 
21 
2δ 

ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΟΡΤΑΙ 
«®* 

Μαΐου Της Μεσοπεντηκοστή:. 
» Τοΰ Τυφλού. 
» Κωνσταντίνου και Ελένη 
» Τών αγίων πατέροιν. 

ί 
{ 

{ 
5 

ΦΑΣΕΙΣ Τ Η Σ ΣΕΛΗΝΗΣ 

3 Μ :ίου Πινσέληνος ώρα 6, και λ. 6 
9 » Σελήνης τελευταϊον τέταρτον 

λεπτά 51 π.μ. 
16 » Νέα Σελήνη ώρα 4, λ. 49 π. 
24 » Σελήνης πρώτον τέταρτον ώρα 

λεπτά 30 π. μ. 

π. μ. 
ώρα 1, 

.»»<.»<.**»"(* 

5 
Ω Ρ Ο Σ Κ Ο Π Ι Ο Ν 

«®» 
Ό ήλιος ευρίικεται τον μήνα τούτον βι'ί ιόν 

Αστέριαμόν τών Διδύμων. ΟΙ δίδυμοι Κάητωρ 
και Πολυδεύκη;, οι μεταξύ τών αστερισμών 
καταταχ&έντες, εμπνέουν την φάίαν. '. Ί άνδρες, 
λέγει επι /.έξει τό προγνωστικοί· της ωροσκο
πίας ες ης άρυόμείϊα την πρόβλεψη· και τάς παρα
τηρήσεις ταύτας υπότήν ίιήρειαν τοϋάσιεριημοϋ 
τούτου γεννώμενοι εχουσι φυσιογνωμίαν εύχά 
ριστον και καρδίαν έξαίρετον. Προικισμένοι διά 
πνενματοςκαί γενναιοφροσύνη;,εχουσι τάσιν προς 
τα ταξείδια και άγάπην προς τά; τέχνας' άψη-
φοναι τον πολλαπλασιασμόν της περιουσία; των, 
χωρίς δμως και νά σπαταλώσιν αυτήν. Σύρον
ται υπό τής φιλίας και τοΰ ερωιος, άλλά δεν 
εϊνε και φι/.όατοργοι ώς γονείς. ΑΙ γυναϊκε;, 
περικαλ.λεϊς και έρωτύλαι, άφελεϊς και γλνκέίαι, 
εϊνε κατ' εξοχήν άγαπηται και προωριαμέναι 
διά την εΰτυχίαν εαυτών και τών άλλ,ων. "Ας 
δυαπιστώσιν δμως προς τους άνδρας κατά την 
πρώτην αυτών νεότητα ! Δεν #ά ευτυχήαωσιν 
ύπανδρευόμεναι άνδρα γέροντα ή πολύ νέον. 
Δεν εϊνε τόσον έξοχοι ώς οίκοδέσποιναι' ποοτι-
μώσι δε τών πεζών φροντίδων τοΰ οίκου τήν 
μουσικήν και τήν ζωγραφικήν και αρέσκονται 
είς τ ήν άνάγνωσιν τερπνών βιβλίων. 

ΔΗΜΩΔΗ ΔΙΣΤΙΧΑ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

Στον καταραμένο τόπο 
τό Μάη τό μήνα βρέχει. 

Μάης άβροχος 
τρυγητής χαρούμενος. 

Ό Μάης εχει τ όνομα 
χι ' Απρίλης τά λουλούδια. 

-Ο 

Λ ********* %****' 

— 819 — 



Τί ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΙΑ ΜΑΤΙ 

1 Μαΐου 
1821. Μάχη έν Γαλατσίω 43 Ελλήνων και διάσωσις 

«ύτών έν καιρώ νυκτός. 
2 Μαΐου 

1821 . Ό Χαράλαμπος Βελαώτης μετά 26 άλλων περι
κυκλωθείς παρά τό χωρίον τοΰ Πύργου Λαντσόϊ υπό των 
•Τούρκων Λαχιωτών. αποθνήσκει γενναίως μαχόμενος. 

1829. Παράδοσις διά συνθήκης τοΰ Μεσολογγίου κα ι 

Αιτωλικού βίς τους "Ελληνας κα'ι άναχώρησις των Τούρ
κων. 

3 Μαΐου 
1 8 2 1 . Άποκεφάλισις έν Κων)πόλει τοΰ γηραιού επισκό

που Μυριουπόλεως. 
1831 . "Εναρξις των μαθημάτων τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ 

Ό θ ω ν ο ς τοΰ κειμένου κάτωθι της Ακροπόλεως και σωζό
μενου εισέτι. 

1843. Αποκλεισμός της Κρήτης υπό τοΰ τούρκικου στό
λου και άπόβασις στρατευμάτων βίς τήν ξηράν προς κατά-
πνιξιν της έξεγερθείσης επαναστάσεως. 

4 Μαΐου 
1 8 2 1 . Άποκεφάλισις έν Κων)πόλει Ί φυλακισμένων αρχι

ερέων τοΰ Δέρκων, Άδριανουπόλεως, Τυρνόβου και Θεσ
σαλονίκης. 

5 Μαΐου 
1822. Σύστασις τάγμπτος φιλελλήνων οπό τον Δάνιαν. 
1827. Παράδοσις τοΰ Χλομουτσίου είς τόν Ίμβραήμ 

πασάν κα'ι αιχμαλωσία 1800 περίπου ψυχών. 
6 Μαΐου 

1821. Συνθηκολογία τών έν τω φρουρίω τοΰ Νεοκάστρου 
πολιορκουμένων Ελλήνων υπό τοΰ Ίμβραήμ περί παρα
δόσεως τοΰ φρουρίου. 

7 Μαΐου 
1821. "Εναρξις της επαναστάσεως έν Μαγνησία. 

8 Μαΐου 
1821. Εις τό Χάνι της Γραβιάς ό Όδυσσεϋς Άνδροΰ-

τσος εγκλεισθείς μετά 100 περίπου γενναίων ανδρών, απέ
κρουσε τάς επανειλημμένος εφόδους τών στρατευμάτων τοΰ 
Ό μ έ ρ Βρυώνη και Κιοσσέ Μεχμέτ Πασά και τήν αΰγήν 
έξελθών τοΰ χανίου μετά τών ανδρών του, σώζεται άπο-
λέσας δύο μόνον. 

1829. Άναχώρησις ες Ελλάδος τοΰ στρατηγού Μαι-
ζώνος. 

9 Μαΐου 
1821 . Άπόβασις εις Γλαρένζαν έκ Κεφαλληνίας τοΰ | 

Ανδρέου Μεταξά μετά 280 Κεφαλλήνων και Ικανών πο
λεμοφοδίων. 

10 Μαΐου 
1828. "Εξοδος τοΰ ύπό τόν "Αστιγγα Έλληνικοΰ στόλου 

πρός άλωσσιν τοΰ Αιτωλικού, κατεχομένου υπό τών έχ
θρων. 

11 Μαϊου 
1823. Αγκυροβολιά τοΰ ύπό τόν Χοσρέφ πασάν τούρ

κικου στόλου πρό της Καρύστου κα'ι διάλυσις της ύπό τοΰ 
Κριεζώτου πολιορκίας τοΰ φρουρίου. 

12 Μαΐου 
1821. Εκστρατεία τών έν Τριπόλει Τούρκων υπό τήν 

άρχηγίαν τοΰ Κεχαγιάμπεη κατά τών έν Βαλτετσίω ώχυρω-
μένων Ελλήνων. 

1828. Παραίτησις τοΰ Φαβιέρου άπό της αρχηγίας τοΰ 
τακτού κα'ι διορισμός τοΰ "Αϊδβκ. 

13 Μαΐου 
1821. Κατά τήν έν Βαλτετσίω μάχην έφονεύί)η σ α ν £Μ 

Τοΰρκοι κα'ι ελάχιστοι "Ελληνες. 
1843 . Άνακομιδή τών λειψάνων τοΰ Λ. Ύλη?. β ν . 

τοΰ έν Ναυπλίω ναού τού Αγ ίου Γ ε ω ρ γ ο ύ . 
14 Μαΐου 

1822. Εκστρατεία τοΰ Χουρσέδ πασά έξ Ίωαννί 
μετά 14 χιλ. Τούρκων κατά τοΰ Σουλίου. 

1823. Νίκη τών Ελλήνων έν Τρίκερι τής Μαγνη„· 
κα'ι κατάληψις τοΰ 'Αλατά ύπό τοΰ Γάτσου. 

1821. Μάχη είς Τρύβαλμι τών 'Αποκορίόνων 140 
τών κατά Τούρκικου στρατού. 

16 Μαΐου 
1821 . "Εναρξις της Επαναστάσεως έν Μακεδονία. 

18 Μαίου 
1828. Μάχη παρά τό Φραγκοκάστελλον της Κρήτης 

καταστροφή τοΰ ύπό τόνΧατζήΜιχάλη Ελληνικού Ιππικοί 
θάνατος 338 Ελλήνων κα'ι ισαρίθμων Τούρκων. 

19 Μαίου 
1821 . Έγκαταλειψάντων έκ φόβου τό Μεσολόγγιον τώ» 

αυτόθι Τούρκων, οί κάτοικοι ύψοΰσι τήν σημαίαν της έπα-
ναστάσεως κα'ι καταλαμβάνουσι τό διοικητήριον. 

1825. Ναυμαχία τού Έλληνικοΰ στύλου μετά τοΰ Τα», 
κικοΰ παρά τόν Καφηρέα. 

1825. Μάχη έν Μανιακίω 690 Ελλήνων πρός τρισχΓ 
λίους "Αραβας. Ηρωικός θάνατος τοΰ Γρηγορίου Διάκου. 

1826. Θάνατος τοΰ φιλέλληνος "Ασιιγγος έν Ζακύνθφ έχ 
τραύματος, όπερ έλαβε κατά τήν έ'ξοδον πρός άλωσιν τοί 
Αιτωλικού. Τό σώμα του μετεφέρθη κα'ι εστάλη εις Πόοον 

21 Μαίου 
183θ. Παραίτησις τσΰ Λεοπόλδου πρίγκηπος τοΰ Σαξκο-

βούργου ως βασιλέως της Ελλάδος . 
22 Μαίου 

1823. 'Απόβασις είς Κρήτην τοΰ ύπό τόν Έπαμ.Τομιι^· 
ζην. όστις διωρίσθη αρμοστής της νήσου, στρατού έχ 1200 
ανδρών κα'ι 15 κανονιών είς τόν λιμένα Δραπανιά παρά ϊΑ 
Κίσαμον. 

23 Μαίου 
Τέσσαρες χιλιάδες Τοΰρκοι έκ Τριπόλεως έπέρχοντο1 

κατά τών είς Βέρβαινα έστρατοπεδεομένων Ελλήνων. 
25 Μαίου 

1823. Παράδοσις διά συνθήκης του φρουρίου Κισσάμον 
είς τόν 'Εμ. Τομπάζην άρμυστοΰ της Κρήτης. 

28 Μαΐου 
1821 "Εντρομος φυγή τοΰ Τούρκικου στόλου έξ 'Ερβσσού. 
1825. Πυρπόλησις τών Καλαμών ύπό του Ίμβραήμ παβδ. 

29 Μαΐου 
1 8 2 ! . Σύστασις Ελληνικού στρατοπέδου έν ΤρικόρφοΚ 

ύπό τοΰ Πετρόμπεη, Κολοκοτρώνη, Γιατράκου και άλλων. 
1828. Καταβύθισις Τουρκικής κοβέρτας καί τίνος μ"Ό°· 

τέρου πλοίου παρά τήν Μιτυλήνην ύπό της φρεγάτας «'Β** 
λάς» της όποιας έπέβαινεν ό Μιαούλης. 

30 Μαΐου 
1823. Εισβολή τών ύπό τόν Έ μ μ . Τομπάζην Έλληνα* 

είς τήν έπαρχίαν Σελίνου τής Κρήτης. Πολιορκία των 
Κανδάνψ Τούρκων. 

31 Μαΐου 
1821. Αψιμαχία έν Άννίσσω κα'ι τραυματισμό; τοΰ Κα

ραϊσκάκη. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕ 
Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 1 9 0 8 

! Ένώ ή Βουλή έληξεν ήρεμως ψηφισθείσης 
χαί τής ναυτικής πιστώσεως διά τήν μετάκλη-
ιιν δργανωτοΰ και μετά κοινήν ύποχώρησιν όλο-
ίλήίου τής αντιπολιτεύσεως, ένώ κατά τήν τ ε -
Αευταίαν συνεδρίασίν της διενεμήθησαν κατά τό 

ίίωΟος τά λάφυρα τοΰ προϋπολογισμού, αίφνης 
νέαι πολιτικά! άνωμαλίαι άνεφάνησαν. Έ ν ώ ό 
Κάιζερ μεθ' ολοκλήρου σχεδόν τής οικογενείας 
του ίύρίτκετο είς τό « Αχίλλειον» τής Κερκύρας, 
μετέβη έκεϊ κα'ι ό πρωθυπουργός κ. Γ. €)εοτοκης. 
Φυσικώς συνηντήΟη μετά του ημετέρου Βασι
λέως όστις παρέμεινεν έκεϊ καθ' όλον τον χρόνον 
τ ς̂ οιαμονής του Κάϊζερ. Ή συνέντευξις κα'ι αί 
σανομιλίαι τοΰ Βασιλέως και τοΰ πρώτου σ υ μ 
βούλου του, έδωκαν άφορμήν, όπως έπιταθη φήμη 
ΐκρ'ι υπουργικής μεταρρυθμίσεως διά τής αντι
καταστάσεως τριών υπουργών καϊ τής σ υ μ π λ η 
ρώσεως τοΰ ύ-ουργείου τών Οικονομικών ή τών 
Εσωτερικών, άτινα διευθύνει ε'ις καϊ μόνος υ 
πουργός μετά τήν παραίτησιν τοΰ βουλευτοΰ 
Οαρνασσίδος κ. Α. Σιμοπούλου. 

Ή φ ή μ η αύτη, συνδυαζόμενη και με τινας έλ-
πίόας συμπράξεως έν τώ ύπουργικώ συμβουλίω, 
Ιγινεν αφορμή όπως καί δύο μέλη έκ τής ομάδος 
ΤοΟ Δραγουμικοΰ κόμματος άποσπασθώσι καί 
προσχωρήσωσιν εϊς τάς κυβερνητικάς τάξεις έπί 

τ?| έλπίοι χαρτοφυλακίων υπουργικών. · 
* Αλλ ή μεταρρύΟμισις, μη παραιτηθέντων, 

Λλογως, τών ύπό άντικατάστασιν υπουργών έ-
(«ιταιώθη. 
[ Ούτω ή ματαίωσις τής μερικής παραιτήσεως 
«φίνει ω; κληρονομίαν είς τον έπερχόμενον μήνα 
Λ»ΐν βεβαίωσιν γενικής μεταρρυθμίσεως, παραι
τούμενης ολοκλήρου τής κυβ ερνήσεως, καί άνα 
"Χηματίζοντος πάλιν τοΰ κ. Γ. Θεοτόκη κυβέρ-
'Ί'ΐν μέ νέους υπουργούς. 

| Ενώ τοιαύτη είνε ή πολιτική κατάστασις, προ-
« λ ο ΰ σ α συγγραφήν ολοκλήρων στηλών καθ" έκά-

[ β τ ΐ Γ 1 ν είς τάς εφημερίδας, άγγελμα εξόχως εύά-
ψν·ον ηλθεν άπό τήν Κρήτην ίνα αναζωογόνηση 

αληθώς τήν βαρύθυμον δημοσίαν γνώμην. 

Αί Δυνάμεις συνεπείς πρός τάς υποσχέσεις ας 
έδωκαν διά τής διακοινώσεως αυτών τοΰ Ι ο υ 

λίου τοΰ 1 9 0 6 , τής προκληθείσης ύπό τών αι
τ η μ ά τ ω ν τής επαναστάσεως τοΰ θερίσου προέ 
βηααν είς τήν δήλωσιν, ότι θ' άρχίσωσιν άποσύ-
ρουσαι τόν στρατόν τής κατοχής. Έ ν τη νέα των 
ταύτη διακοινώσει αί Δυνάμεις προσθέτουσιν Οτι 
ή άπομάκρυνσις θά άρχίση διαδοχικώς καί δεν 
θά παραταθη πλέον τοΰ έτους. 

"Οσοι παρηκολούθησαν μετά προσοχής δίχως 
πλάνης καϊ άνευ προκαταλήψεως τά Κρητικά 
πράγματα θά κατανοοΰν, ποίας σημασίας ύπήρ-
ξεν ή λύσις αύτη καί πώς ή πάντοτε έπιζητη 
θεΐσα ίδρυσις τής πολιτοφυλακής έν τη νήσω θά 
έγίνετο αφορμή έτη πολλά πρότερον νά έβλεπε 
τήν έθνικήν αυτής άποκατάστασιν ή νήσος. Εϋ · 
τυχώς, έστω καί άργά βαίνομεν πρός τήν όριστικήν 
έπίλυσιν τοΰ Κρητικού ζητήματος . Έ νήσος μέ 
άντιπολίτευσιν συμπράττουσαν μετά τοΰ Ύ π α 
του Άρμοστοΰ κ. Α . Ζαίμη όπως ταχύτερον 
έπιτευχθη το αίσιον γε-,ονός, ό Κρητικός λαός 
μέ τήν όξυτάτην αύτοΰ διάνοιαν κατανοήσας τέ
λος, δτι διά πολιτικής τοιαύτης δύναται νά 
φθάση είς τό τέρμα τών μεγάλων του αγώνων 
και οί "Ελληνες αξιωματικοί οί όργανώσαντες 
τήν θαυμαστήν πολιτοφυλακήν τών Κρητών, 
δύνανται μετά γαλήνης καί πεποιθήσεως ν' άπο-
βλέπωσιν είς τό μέλλον . 

"Οταν άπέ7Λ)η καί ό τελευταίος στρατιώτης 
τής διεθνοΰς κατοχής λαμβάνων εκείθεν καί τάς 
σημαίας τών προστάτιδων Δυνάμεων, ή νήσος 
εξέρχεται τής διεθνοΰς αυτής θέσεως είς ην είνε 
καταδεδικασμένη. Κυρία πλέον εαυτής θά δύ
ναται νά διάθεση τάς τύχας της. 

Και ούτω δεν θά παρέλθωσιν ίσως μήνες πολ
λοί όποτε άπό άκρου είς άκρον τής Ε λ λ η ν ι κ ή ς 
πατρίδος θ' αντήχηση ή πραγματοποίησις ενός 
προαιώνιου πόθου διά τής ζητωκραυγής «Ζήτω 
ή ένωθεΐσα μετά της μητρός Ε λ λ ά δ ο ς Κρήτη !» 

— 821 — 
— 820 
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Δύναται τις νά ειπη δτι άγόνως κατηναλώ&η 

δ Απρίλιος ολόκληρος είς ματαίας άπειλάς 

τοΰ Πατριαρχείου, αϊτινες έπαυσαν ατυχώς νά 

έχουν το άπαιτούμενον ΚΰΡΟΣ διότι και από 

μακροΰ έπαυσαν έφαρμοζόμεναι. Και ήΰωώΰη 

μεν δ Μητροπολίτης Δράμας ύπδ της Ιεράς 

Συνόδου δικασ&ζ'ις διά τήν έξυφανΰεΐσαν περί 

τήν Σεβασμιότητά του συκοφαντίαν, άλλ' δ 

Μέγας Βεζύρης με τήν αναμενομένην ώς πάν

τοτε αύΰάδειαν ουδαμώς ανεγνώρισε τήν ά-

ΰώωσιν ταύτην δι' ην μάλιστα και άπορίαν 

έξέφοασεν. Τ' αλλα εκκλησιαστικά ζητήματα 

είς τήν αυτήν άξιοΰρήνητον εκκρεμότητα τε 

?.ούσιν ένεκα της άξιοκατακρίτου αδρανείας ή

τις ώς τά πράγματα δηλοϋσιν δεν οφείλεται είς 

τό Μικτόν Συμβούλων. 

"Οσον άφορα τό Κυπριακδν ζήτημα τό δποϊον 

τόσον άστόχως, ώς άλλως τε προεβλέπετο, άπό 

καιρού, διεχειρίσϋη ή Α. Θ . Παναγιότης, 

τούτο φαίνεται δτι ·&ά είσέλΰη ώς μή ώφειλεν 

είς διοικητικόν στάδιον δπου τό εξώθησε παρά

λογος παρέμβασις της πατριαρχικής θελήσεως. 

ΕΚΕΊ δπου μόνη πλέον ή λαϊκή πλειοψηφία τών 

Κυπρίων κατά τε τά θέσμια και κατά τήν λο-

γικήν ήδύνατο νά έκφέρη τήν γνώμην της. 

Άλλ' δ Πατριάρχης άλλως εγνω, και εις 

τήν ιδίαν μόνον γνώμην στηριζόμενος, ένέ-

σπειρε, χωρίς βεβαίως νά ϋ~έλη, τοιαύτην δι-

χόνοιαν είς τον μέχ^ρις ώρας άρμονικώς δια-

βιούντα Κνπριον λαόν, δστις και μετά πολλής 

χαράς έμαθεν δτι δ έξαρχος τού Οικουμενικού 

Θρόνου Μητροπολίτης Αγχιάλου μετέβη εις 

Μικράν Άσίαν ϊνα εξέταση τό Άντιοχικόν 

ζήτημα. 

Ευχής έργον θά ήτο ϊνα προαεκτικώτερος 
κατασίη δ Αγχιάλου Βασίλειος ίνα μή και είς 
τό Άντιοχικόν κλίμα τά αυτά ώς και έν Κύ-
πρω σφάλματα οιαπράξη. 

Έν Μακεδονία άφ' ετέρου δ φυλετικός 

ανταγωνισμός καίτοι μή διερχόμενος όξεϊαν 

τινά κρίσιν, υφίσταται πάντοτε άγριος, της 

Α . Τ Ί Ρ Ι Λ . Ι Ο Σ ; 1 9 0 8 

άντεκδικήσεως απαιτουμένης ούχι άπό χαπει-

νού τίνος σκοπού, άλλά προς άναθάρρησΐψ 

τών ηθικώς καταπεπτωκότων ομογενών και 

προς άπόκρουσιν τών Βουλγαρικών ορδών, άς 

παρά τάς διχόνοιας των εξακολουθούν άπο· 

στέλλοντα τά βουλγαρικά κομιτάτα. 

Εσχάτως μάλιστα και οί Αλβανοί έσχί-

φύσησαν ενόπλως νά διαμαρτυρηθώσιν. Παρι-

ξηγήσαντες τήν γνώμην ήν δ διαπρεπής Τουρ· 

καλβανος Κιεμάλ βέης διετίπωσε λίαν προα· 

φυώς συνδυάζων τά πάντα διά της εξοικονο

μήσεως τών δνο πρωτευουσών, οί ΆλβανΛ 

διενοήθησαν δτι καιρός'ήτο νά δράσουν. Δεν 

έπρόλαβον δμως διότι αί Τουρκικαί άρχαι εΐ-

δοποιηθεΐσαι εγκαίρως απώθησαν τους άν-

τάρτας, σχόντας μάλιστα μεγάλας απώ

λειας, 

Άλλ' δ.τ ι κυρία)ς θλίβει τους είδότας εϊνε ή 

άπό τίνος χρόνου ψίθυριζομένη σκέψις περί 

Έλληνοσερβικής συμπράξεως επί τού Ανατο

λικού ζ ητή μανός. Ύπό ποίους όρους καΐ ύπο 

ποίας συνθήκας πρόκειται νά εφαρμοστή ή 
σύμπραξις αύτη δεν λέγεται. Άλλ' ούδ' εϊνβ 

δυνατόν να έρωτηθή καΐ ύπδ ποίας συνθήχαζ 

δύνανται οί Έλληνες νά συμπράξουν μετά 

λαού γνησίωςσλαυϊκού και κατ άκολουθίαν ε%-

θρικώς προς τό έλ?>ηνιχόν έχοντος ον μόνον εν 

τω νύν άλλά και και διά παντός και δή έν ΐψ 

μέλλοντι. Τοιαύτη ασύνετος πολιτεία ήθελα 

είς μέγιστους κινδύνους εκθέσει τήν Έλλαοα 

ήτις ήδη εκτεθείσα με τους Βουλγάρους και 

μέ τους Ρουμάνους, άξια κατακρίσεως έθεα>-

ρήθη παρά πάντων και έπλήρωσεν αύτη ον-^ 

ατυχώς τ' ασύνετα σφάλματα άγνοούντων τ» 

πράγματα ανδρών. 

Υπάρχει ακόμη καιρός νά μή επεκταθούν 
οί θρύλοι αύτοι περι ΈλληνοσερβΜήζ συμ
πράξεως, άλλ' έάν τυχόν ή φωνή της λογι^ί 

δεν κατισχύαη, υπάρχουν πολλοί κο"ι ποιχιί** 

τρόποι ώστε το κράτος της εννόμου κα'ι ^ 1 

χής βίας νά υπερίσχυση. 
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ΠΟ>ΛΆ ΜΕΝ ΆΠΗΣΧΌΛΗΣΑΝ ΤΉΝ ΠΑΓΚΌΣΜΙΟΝ ΠΟΛΙ- | 
ΧΉΝ ΤΩΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΝ, ΤΑ ΠΟΛΛΆ ΔΜΩΣ 1 

ΒΟΧΑ κα! ΑΣΉΜΑΝΤΑ ΥΠΉΡΞΑΝ ΚΑΊ ΜΙΚΡΆ ΚΑΤΆ ΤΌΝ ΠΑ-
^ θ ί ν τ α ΜΉΝΑ ΆΠΡΊΛΙΟΝ. 

ΑΊ ΔΗΜΟΤΙΚΆ! ΈΚΛΟΓΑΊ ΈΝ ΓΑΛΛΊΑ ΠΡΌΣ ΣΤΙΓΜΉΝ ΆΝΗ-
ΒΥΝΉΣΑΣΑ, ΤΉΝ ΓΑΛΛΙΚΉΝ ΚΥΒΈΡΝΗΣΙΝ ΈΝΕΚΕΝ ΑΝΩΜΑΛΙΏΝ 
«ΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΕΙΣΏΝ εσχάτως , έ π η ύ ξ η σ α ν ΤΟΥΝΑΝΤΊΟΝ 
[̂ 4 ΚΡΆΤΟΣ Α&ΤΉΣ, ΚΑΘ' ΔΝ ΧΡΌΝΟΝ ΈΝ ΑΓΓΛΊΑ ΝΈΑΝ ΝΊ-
•χψ ΟΠΩΣΔΉΠΟΤΕ, ΆΓΩΝΙΣΘΈΝΤΟΣ τοΟ ΎΠΟΥΡΓΟΰ ΤΖΏΡ-
τοιλ, ΚΑΤΉΓΑΓΕ ΤΌ ΚΌΜΜΑ τών ΦΙΛΕΛΕΥΘΈΡΩΝ, ΔΠΕΡ Δ-
Ω>Σ ΕΣΧΕ ΤΌ ΑΤΎΧΗΜΑ ΝΆ ΧΆΣΗ ΤΌΝ ΆΡΧΗΓΌΝ αύτοΟ 

ίοΐρ ΈΡΡΐΚΟΝ ΚΆΜΠΕΛ—ΜΠΆΝΝΕΡΜΑΝ. Ό ΔΙΑΠΡΕΠΉΣ 
4ΓΓΛΟΣ ΠΟΛΙΤΕΥΤΉΣ ΚΑΊΤΟΙ ΔΈΝ ΈΘΕΩΡΉΘΗ ΏΣ ΥΠΕΡΟΧΉ, 
ΟΥΝΕΚΈΝΤΡΩΣΕ ΤΉΝ ΣΥΜΠΆΘΕΙΑΝ ΠΆΝΤΩΝ ΔΙΆ ΤΉΝ ΔΙΑΛ
ΛΑΚΤΙΚΌΤΗΤΑ αύτοΟ ΚΑΙ ΤΉΝ ΣΎΝΕΣΙΝ. *ΑΝ ΈΧΑΣΑΝ ΟΊ 
ΦΙΛΕΛΕΎΘΕΡΟΙ ΤΌΝ ά ρ χ η γ ό ν ΤΩΝ, ΆΠΏΛΕΣΕΝ ΔΜΩΣ ΚΑ! Ή 
ΑΓΓΛΙΚΉ ΒΟΥΛΉ ΠΑΛΑΊΜΑΧΟΝ τοΟ ΒΉΜΑΤΟΣ ΆΓΩΝΙΣΤΉΝ. 
ΑΊΝ ΔΎΝΑΤΑΙ ΤΙΣ ΔΜΩΣ ΝΆ ΕΐΠΗ ΤΌ αυτό ΚΑ! ΔΙΆ τήν 

Ι'ΆΓΓΛΙΚΉΝ ΚΥΒΈΡΝΗΣΙΝ, ΉΤΙΣ ΈΝ ΤΩ ΠΡΟΣΏΠΩ τοΟ ΔΙΑ-
• ΔΒΧΘΈΝΤΟΣ ΤΌΝ ΜΠΆΝΝΕΡΜΑΝ Κ. ΆΣΚΟΥΪΘ ΔΎΝΑΤΑΙ ΝΆ 
I ΧΑΥΧΗΘΉ, ΔΤΙ α π έ κ τ η σ ε ΤΌΝ ΜΕΓΑΛΟΦΥΆ ΕΚΕΊΝΟΝ ΉΓΈ-
' ΤΗΝ, ΔΝ έστερήθη ΆΠΌ μακροΟ ΧΡΌΝΟΥ. 

ΓΕΓΟΝΌΣ ΑΣΎΝΗΘΕΣ έσημε ιώθη ΚΑΤΆ ΤΉΝ ΚΗΔΕΊ Ν τοΟ 

ΤΈΩΣ ΆΓΓΛΟΥ πρωθυπουργοΟ. "ΓΣΤΑΤΟΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΌΝ 
> ΑΠΟΝΈΜΩΝ αύτώ Ό ΠΙΣΤΌΣ ΦΊΛΟΣ ΚΑ! ΚΑΛΌΣ ΘΑΥΜΑΣΤΉΣ 
I ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΚΛΕΜΑΝΣΏ, ΚΑΊΤΟΙ ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΏΝ τοΟ ΎΠΟΥΡ-
I ΓΙΚΟΟ τής ΓΑΛΛΊΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ, ΈΣΠΕΥΣΕΝ ΕΙΣ ΛΟΝΔΊΝΟΝ 
| ΓΝΑ ΚΑΤΆΘΕΣΗ ΈΝ ΤΩ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΊΩ τοΟ ΟΎΕΝΣΤΜΊΝΣΤΕΡ 
Ρ ΣΤΈΦΑΝΟΝ ΠΡΌ ΤΉΣ σοροΟ τοΟ ΜΠΆΝΝΕΡΜΑΝ. 

ΟΊ ΣΤΕΝΟΊ ΑΎΤΟΪ ΔΕΣΜΌ! ΜΕΤΑΞΎ ΤΏΝ ΠΕΡΙΜΑΓΧΕΊΩΝ 
(ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΏΝ ΣΤΕΝΏΤΕΡΑΙ ΈΞΕΔΗΛΏΘΗΣΑΝ ΕΣΧΆΤΩΣ ΔΙΆ 
Ι ΤΊ)Σ ΕΝΆΡΞΕΩΣ ΈΝ ΑΟΝΔΊΝΩ ΤΉΣ ΆΓΓΛΟΓΑΛΛΙΚΉΣ ΈΚΘΈ-
Ί ΣΕΩΣ, ΉΝ ΈΚΉΡΥΞΕΝ ΑΥΤΌΣ ΟΎΤΟΣ Ό ΠΡΊΓΚΗΨ ΤΉΣ ΟΎΑΛ-
Ί ΛΊΑΣ. 

ΚΑΤΆ ΤΌ ΔΙΆΣΣΗΜΑ ΤΟΫΤΟ Ή ΓΑΛΛΊΑ ΠΕΡΙΠΛΑΚΕΐΣΑ 
ΜΣ τό ΜΑΡΌΚΟΝ ΏΣ ΕΊΣ ΈΛΟΣ ΚΑ! ΑΔΥΝΑΤΟΎΣΑ ΝΆ ΈΞ-
Ι»λθΐ3 έκ τοΟ ΤΕΝΆΓΟΥΣ ΔΛΟΝΈΝ ΦΑΊΝΕΤΑΙ ΒΥΘΙΖΌΜΕΝΗ 
Ι «ΛΕΙΌΤΕΡΟΝ, κα! ΧΡΉΜΑΤΑ ΆΦΘΟΝΑ ΔΑΠΑΝΏΣΑ ΑΣΚΌΠΩΣ 
I Χα! ΣΤΡΑΤΌΝ ΕΞΑΝΤΛΟΎΣΑ ΚΑ! ΓΌΗΤΡΟΝ μειοΟοα. ΏΣ ΔΈ 
I να ΜΉ ΉΡΚΟΥΝ ΑΊ άπώλε ια ί ΤΗΣ ΕΊΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΎΣ ΚΑΊ 
I «νδρας, ευρίσκεται σήμερον ύπό ΤΌ ΚΡΆΤΟΣ ανησυχ ίας 

Ι ΤΊΝΟΣ ένεκα ΤΉΣ ΕΝΤΟΛΉΣ, ΉΝ έλαβον ΟΊ απεσταλμένο ι 

I « 0 διεκδικητοΟ ΤΟΰ ΘΡΌΝΟΥ ΜΟΥΛΆΪ—ΧΑΦΉΔ, ΟΎΧ! 
Ι *ΡΌΣ ΑΥΤΉΝ, ΆΛΛΆ π ρ ό ς ΤΉΝ ζηλοτυποΟσαν άντ ίπαλον 

Ι ΓΕΡΜΑΝΊΑΝ Ν' ΆΠΟΤΑΘΟΰΝ Γνα ΔΗΛΏΣΩΣΙΝ ΔΤΙ ΘΑ στέρ-

• ΞΟΥΝ Ν ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΉΣΟΥΝ ΤΉΝ ΤΆΞΙΝ, ΜΌΝΟΝ ΔΜΩΣ ΔΤΑΝ 
και Ή ΓΑΛΛΊΑ ό π ω δ ή π ο τ ε π ε ι σ θ ^ Ν' ΆΠΟΣΎΡΤΤ) ΤΆ ΣΤΡΑ 

1 9 0 8 

ΤΕΎΜΑΤΆ ΤΗΣ. 
Ό ΚΆΙΖΕΡ ΆΦΟΰ ΕΎΔΑΙΜΌΝΩΣ—ΔΙΌΤΙ ΚΑ! ΉΣΎΧΩΣ — 

ΔΙΉΛΘΕ ΤΡΕΙΣ ΠΕΡΊΠΟΥ ΕΒΔΟΜΆΔΑΣ εις ΤΉΝ ΝΉΣΟΝ ΤΏΝ 
ΦΑΙΆΚΩΝ, ΛΗΣΜΟΝΉΣΑΣ ΚΑΘ' ΟΛΟΚΛΗΡΊΑΝ ΤΆΣ ΠΟΛΛΆΣ 
ΚΑΊ ΠΟΙΚΊΛΑΣ ΜΈΡΙΜΝΑΣ ΤΉΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΊΑΣ, ΆΝΕΧΏΡΗΣΕ 
ΜΕΤΑΒΑΊΝΩΝ ΕΊΣ ΤΆ ΛΟΥΤΡΆ ΤΟΟ ΒΙΕΣΒΆΔΕΝ ΆΦΟΟ ΦΌΡΟΝ 
ΣΕΒΑΣΜΟΎ ΑΠΈΤΙΣΕ ΠΡΌ: ΤΌΝ ΓΗΡΑΙΌΝ ΚΑΙΣΑΡΟΒΑΣΙΛΈΑ, 
ΕΥΧΗΘΕΊΣ ΑΥΤΌΝ ΈΠ! ΤΩ ΊΩΒΙΛΑΊΦ ΤΟΥ. ΈΝΩ ΔΜΩΣ ΆΝΕ-
ΜΈΝΕΤΟ ΝΆ ΜΕΤΑΒΉ ΕΊΣ ΆΛΣΑΤΊΑΝ ΚΑ! ΛΩΡΡΑΊΝΗΝ, ΓΝΑ 
ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΤΉΝ ΆΠΌ ΜΑΚΡΟΰ ΑΝΑΜΕΝΟΜΈΝΗΝ ΑΎΤΟΝΟ-
ΜΊΑΝ ΤΏΝ ΔΎΟ ΓΑΛΛΙΚΏΝ ΤΌ ΦΡΌΝΗΜΑ ΕΠΑΡΧΙΏΝ, ΜΕΤΈΒΗ 
ΜΈΝ ΕΊΣ "ΑΝΩ ΚΑΙΝΙΓΣΒΟΟΡΓΟΝ, ΆΛΛ' ΟΎΔΕΜΊΑΝ ΑΎΤΟΝΟ-
ΜΊΑΝ ΠΡΟΕΚΉΡΥΞΕΝ. 

ΈΝ ΤΩ ΜΕΤΑΞΎ ΠΆΝΤΕΣ ΠΕΡΊΠΟΥ οί ΓΕΡΜΑΝΌ! ΉΓΕΜΟ-
ΝΊΔΑΙ ΚΑΤΈΦΘΑΣΑΝ ΕΊΣ ΒΙΈΝΝΗΝ ΓΝΑ ΧΑΙΡΕΤΊΣΩΣΙ ΤΌΝ Αυ
ΤΟΚΡΆΤΟΡΑ ΦΡΑΓΚΊΣΚΟΝ ΙΩΣΉΦ, ΠΑΝΗΓΥΡΊΖΟΝΤΑ ΕΥΤΥ
ΧΏΣ ΈΝ ΤΩ ΒΑΘΕΪ ΤΟΥ ΓΉΡΑΤΙ ΤΉΝ ΈΞΗΚΟΣΤΉΝ ΕΠΈΤΕΙΟ Ν 
ΆΠΌ ΤΉΣ ΆΝΟΔΟΥ ΑΎΤΟΟ ΈΠ! ΤΟΎ ΘΡΌΝΟΥ. 

Είς ΤΆ ΛΑΤΙΝΙΚΆ ΚΡΆΤΗ ΤΉΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΉΣ Ευρώπης 
ΠΛΉΝ ΤΉΣ ΟΡΚΩΜΟΣΊΑΣ ΤΟΰ ΝΕΑΡΟΎ ΤΉΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΊΑΣ 
ΒΑΣΙΛΈΩΣ ΜΑΝΟΥΉΛ ΤΟΰ Β' ΟΎΔΕΝ ΤΌ ΆΞΙΟΝ ΣΗΜΕΙΏΣΕΩΣ 
ΈΛΑΒΕ ΧΏΡΑΝ, ΠΑΝΤΑΧΟΰ ΔΈ ΤΉΣ ΕΥΡΏΠΗΣ Ή ΑΝΑΜΕΝΌ
μενη ΤΑΡΑΧΏΔΗΣ ΠΡΏΤΗ ΜΑΐΟΥ, ήμερα ΠΑΝΗΓΎΡΕΩΣ ΔΙΆ 
ΤΟΎΣ ΆΠΑΝΤΑΧΟΰ ΕΡΓΑΤΙΚΟΎΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΎΣ, ΠΑΡΉΛΘΕΝ 
ΉΡΕΜΩΤΆΤΗ. 

ΘΆ ΠΑΡΉΡΧΕΤΟ ΑΝΙΣΤΌΡΗΤΟΣ Ό ΑΠΡΊΛΙΟΣ ΚΑ! ΔΙΆ ΤΉΝ 
ΡΩΣΣΊΑΝ ΆΝ ΔΈΝ ΈΣΗΜΕΙΟΰΝΤΟ ΝΈΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΏΣΕΙΣ ΣΤΡΑ
ΤΙΏΝ ΕΊΣ ΤΆ ΡΩΣΣΟΤΟΥΡΚΙΚΆ ΣΎΝΟΡΑ, ΚΑ! ΔΙΆ ΤΆΣ ΙΝ
ΔΊΑΣ ΈΆΝ ΑΊ ΆΠΟΚΚΛΥΦΘΕΐΣΑΙ ΒΌΜΒΑΙ ΔΈΝ ΆΠΕΔΕΊΚΝΥΟΝ 
ΠΟΛΎ ΜΕΓΑΛΕΙΤΈΡΑΝ ΤΉΝ ΛΑΝΘΆΝΟΥΣΑΝ ΣΥΝΩΜΟΤΙΚΉΝ Έ-
ΝΈΡΓΕΙΑΝ ΤΏΝ ΙΘΑΓΕΝΏΝ ΉΤΙΣ ΚΑΊ ΈΝΑΡΓΈΣΤΕΡΟΝ ΈΞΕΔΗ-
ΛΏΘΗ ΔΙΆ ΤΉΣ ΕΚΡΉΞΕΩΣ ΜΙΚΡΆΣ ΜΈΝ ΆΛΛΆ ΠΆΝΤΩΣ ΆΝΗ-
ΣΥΧΑΣΤΙΚΉΣ ΕΠΑΝΑΣΤΆΣΕΩΣ ΠΡΌΣ ΤΆΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΆΣ 
ΕΣΧΑΤΙΆΣ, ΔΠΟΥ ΈΝΟΜΊΣΘΗ ΔΤΙ ΚΑ! Ό ΕΜΊΡΗΣ ΤΟΰ ΑΦ
ΓΑΝΙΣΤΆΝ ΉΘΕΛΕ ΣΥΜΜΕΤΆΣΧΕΙ, ΠΡΆΓΜΑ ΔΠΕΡ ΚΑΊ ΎΠΌ 
ΤΟΰ ιδίου ΆΛΛΆ ΚΑ! ΎΠΌ ΤΏ̂  ΠΡΑΓΜΆΤΩΝ ΔΙΕΨΕΎΣΘΗ. 

Αί ΉΝΩΜΈΝΑΙ ΠΟΛΙΤΕΊΑ-, ΗΣΎΧΑΣΑΝ ΚΑΤΆ ΤΌΝ ΜΉΝΑ 
ΤΟΰΤΟΝ ΔΙΌΤΙ ΚΑ! Ή ΔΥΤΙΚΉ ΑΥΤΏΝ ΑΚΤΉ ΕΪΝΕ ΣΉΜΕΡΟΝ 
ΠΡΟΦΥΛΑΓΜΈΝΗ ΧΆΡΙΣ ΕΊΣ ΤΌΝ ΣΤΌΛΟΝ ΔΣΤΙΣ ΈΠ' ΑΊΣΊΟΙΣ 
ΟΊΩΝΟΐΣ ΚΑΤΈΠΛΕΥΣΕΝ ΕΪΣ "ΑΓΙΟΝ ΦΡΑΓΚ ΪΣΚΟΝ, ΔΠΟΥ Ή-
ΝΑΓΚΆΣΘΗ Ν' ΆΠΟΣΥΡΘΉ ΛΌΓΩ ΤΉΣ ΚΛΟΝΙΣΘΕΊΣΗΣ ΎΓΙΕΊΑΣ 
ΤΟΥ Ό ΌΔΗΓΉΣΑΣ ΑΥΤΌΝ ΈΚΕΐ ΝΑΎΑΡΧΟΣ "ΕΒΑΝΣ. ΕΊΣ ΤΆΣ 
ΛΟΙΠΆΣ ΗΠΕΊΡΟΥΣ Ή ΑΥΤΉ ΓΑΛΉΝΗ ΈΞΗΚΟΛΟΎΘΗΣΕ ΚΑ! 
ΜΌΝΟΝ ΈΝ ΚΊΝΑ ΔΕΙΝΌΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΌΣ ΤΟΰ ΊΑΠΩΝΙΚΟΰ εμ
ΠΟΡΊΟΥ ΈΚΗΡΎΧΘΗ ΈΠΙΤΕΙΝΌΜΕΝΟΣ ΌΣΗΜΈΡΑΙ ΙΝΕΚΑ ΤΉΣ 
ΆΣΦΥΚΤΙΚΉΣ-ΠΕΡΙΠΤΎΞΕΩΣ ΜΕΘ' ΉΣ ΟΊ ΙΆΠΩΝΕΣ ΣΠΕΎΔΟΥΝ 
ΝΆ ΈΝΑΓΚΑΛΙΣΘΟΰΝ ΓΝ' ΆΠΟΠΝΊΞΟΥΝ ΤΉΝ ΚΊΝΑΝ. 
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ΠΑΡ' ΔΛΩΝ ΤΏΝ ΜΕΡΏΝ ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ ΚΑΊ ΙΔΊΑ ΈΞ 
ΑΓΓΛΊΑΣ Δ ΤΌΚΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΞΟΦΛΉΣΕΩΣ ΚΑΤΉΛΘΕΝ εις 
ΤΆ 2 ΈΩΣ 2 1)2 ΤΟΙΣ °]„ ΈΝΕΚΑ ΠΛΗΘΏΡΑΣ ΧΡΉΜΑΤΟΣ 
ΚΑΊ Ή ΑΙΤΊΑ ΔΈ ΤΑΎΤΗΣ ΕΊΝΕ Ή ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΕΪΣΑ ΚΑΤ' ΑΎ-
ΤΆΣ ΜΕΓΆΛΗ ΔΥΣΠΙΣΤΊΑ ΉΤΙΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΊ ΕΊΣ- ΤΟΥΣ ΚΕΦΑ
ΛΑΙΟΎΧΟΥΣ ΠΡΟΤΙΜΏΝΤΑΣ ΝΆ ΚΑΤΑΘΈΤΟΥΝ ΤΆ ΚΕΦΆΛΑΙΑ 
ΤΩΝ ΕΙΣ ΤΆΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ ΈΝ ΔΨΕΙ 3 °/0 ΠΑΡΆ ΝΆ ΤΆ ΔΙΑ
ΘΈΤΟΥΝ ΕΊΣ ΆΓΟΡΆΝ ΔΙΑΦΌΡΩΝ ΆΞΙΩΝ ΏΝ Δ ΤΌΚΟΣ ΚΥΜΑΊ
ΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑΞΎ 5 ΈΩΣ 5 1)2 ΤΟΊΣ °/0. 

ΈΠΊ ΔΈ ΤΉΣ ΗΜΕΤΈΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΆΣ ΠΑΡΕΤΗΡΉΘΗ 
ΣΧΕΤΙΚΏΣ ΑΞΙΌΛΟΓΟΣ ΒΕΛΤΊΩΣΙΣ ΤΗΣ ΤΙΜΉΣ ΈΠΊ τών ΔΙΑ
ΦΌΡΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤ .ΚΏΝ ΚΑ'. ΕΤΑΙΡΙΚΏΝ ΆΞΙΩΝ ΜΕΤΆ ΠΟΛ
ΛΏΝ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΏΝ, Ό ΔΈ ΤΌΚΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΆΣ ΓΟΡΟΐΊ 
ΚΑΤΉΛΘΕΝ ΕΊΣ Δ °]0 ΜΈ ΤΆΣΙΝ ΜΕΊΖΟΝΟΣ ΥΠΟΤΙΜΉΣΕΩΣ. 

"ΟΣΟΝ Δ' ΆΦΟΡΑ ΤΉΝ ΤΙΜΉΝ ΤΟΟ ΣΥΝΑΛΛΆΓΜΑΤΟΣ ΑΎΤΗ 
ΥΠΈΣΤΗ ΝΕΩΤΈΡΑΝ ΎΠΟΤΊΜΗΣΙΝ ΈΝΕΚΑ ΜΕΓΆΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟ
ΡΏΝ ΙΔΊΑ ΈΞ ΑΜΕΡΙΚΉΣ ΚΑΊ ΑΝΕΠΑΡΚΕΊΑΣ ΑΓΟΡΑΣΤΏΝ-

Ή ΔΈ ΤΙΜΉ ΤΏΝ ΈΝ ΤΨ ΈΞΩΤΕΡΙΚΨ ΕΘΝΙΚΏΝ ΗΜΏΝ 
ΔΑΝΕΊΩΝ ΆΝΆΛΟΓΟΝ ΥΠΈΣΤΗ ΆΛΛΑΓΉΝ ΜΕΤΆ ΤΏΝ ΣΧΕΤΙ
ΚΏΝ ΠΡΆΞΕΩΝ. 

"ΩΣΤΕ Ή ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΆ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΕ ΤΆΣ ΈΞΗΣ 
ΔΙΑΚΥΜΆΝΣΕΙΣ. 

ΜΕΤΟΧΑΊ ΕΘΝΙΚΉΣ ΤΡΑΠΈΖΗΣ ΉΝΟΙΞΑΝ 3,850, ΆΝΉΛ-
ΘΟΝ 3,855 ΚΑΤΗΛΘΟΝ 3827,50 ΚΑΊ ΈΚΛΕΙΣΑΝ 3,860. 

ΤΡΑΠΈΖΗΣ ΑΘΗΝΏΝ ΉΝΟΙΞΑΝ 121 3)4 ΆΝΗΛΘΟΝ 122 
1)2, ΚΑΤΗΛΘΟΝ 120 ΚΑΊ ΈΚΛΕΙΣΑΝ 122 1)2. 

ΤΡΑΠΈΖΗΣ ΑΝΑΤΟΛΉΣ ΉΝΟΙΞΑΝ 122 3)4 ΆΝΗΛΘΟΝ 
123 1)2 ΚΑΊ ΈΚΛΕΙΣΑΝ 122 1)4. 

ΤΡΑΠΈΖΗΣ ΚΡΉΤΗΣ ΉΝΟΙΞΑΝ 134, ΆΝΗΛΘΟΝ 135 ΚΑ
ΤΗΛΘΟΝ 130 1)2 ΚΑΊ ΈΚΛΕΙΣΑΝ 132 1)2. 

ΛΑΪΚΉΣ ΤΡΑΠΈΖΗΣ Ή ΤΙΜΉ ΑΥΤΏΝ ΠΑΡΈΜΕΙΝΕΝ ΑΜΕΤΆ
ΒΛΗΤΟΣ 98 ΚΑΊ ΆΝΕΥ ΠΡΆΞΕΩΝ. 

"ΟΣΟΝ Δ' ΆΦΟΡΑ ΤΆΣ ΜΕΤΟΧΆΣ ΤΏΝ ΔΙΑΦΌΡΩΝ ΕΤΑΙ
ΡΙΏΝ ΠΑΡΑΤΗΡΟΰΜΕΝ ΤΆ ΑΚΌΛΟΥΘΑ: 

ΜΕΤΟΧΑΊ ΛΑΥΡΊΟΥ ΉΝΟΙΞΑΝ 60 1)4 ΆΝΗΛΘΟΝ 61 ΚΑ
ΤΗΛΘΟΝ 54 1)4 ΚΑΊ ΈΚΛΕΙΣΑΝ 57 1)2. 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΌΜΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΉΣΟΥ ΉΝΟΙΞΑΝ 96 3)4 ΚΑΊ 
ΜΕΤΆ ΤΉΝ ΈΚΚΟΠΉΝ ΤΟΰ ΜΕΡΊΣΜΑΤΟΣ ΈΚ ΔΡ. 6 ΈΦ' ΈΚΑ
ΣΤΗΣ ΜΕΤΟΧΉΣ ΚΑΤΗΛΘΟΝ 88 3)4 ΚΑΊ ΈΚΛΕΙΣΑΝ 90 1)4. 

ΣΙΔΗΡ. ΘΕΣΣΑΛΊΑΣ ΉΝΟΙΞΑΝ 131 ΚΑΤΗΛΘΟΝ 128 ΚΑΊ 
ΈΚΛΕΙΣΑΝ 126 3)4. 

ΕΤΑΙΡΊΑ ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΈΡΓΩΝ ΉΝΟΙΞΑΝ 55 άνίλθο» 
56 1)2 ΚΑΊ ΈΚΛΕΙΣΑΝ 52 3)4. . 

ΕΤΑΙΡΊΑΣ ΠΥΡΙΤΙΔΟΠΟΙΕΊΟΥ ΜΕΤΆ ΣΧΕΤΙΚΏΝ ΠΡΆΞΕΩΝ 

ΉΝΟΙΞΑΝ ΚΑΊ ΈΚΛΕΙΣΑΝ 78. 
ΤΠΕΓΓΎΩΝ ΠΡΟΣΌΔΩΝ (ΜΟΝΟΠΩΛΊΩΝ) ΉΝΟΙΞΑΝ 320 

ΚΑΤΗΛΘΟΝ 318 ΚΑΊ ΈΚΛΕΙΣΑΝ 315. 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΉΣ ΕΤΑΙΡΊΑΣ ΉΝΟΙΞΑΝ 92 ΚΑΤΗΛΘΟΝ 88 1)4 

ΚΑΊ ΈΚΛΕΙΣΑΝ 90 3)4. 
ΕΤΑΙΡΊΑΣ ΜΕΤΑΛΛΕΊΩΝ ΉΝΟΙΞΑΝ 58 ΆΝΗΛΘΟΝ 61 ΧΑΐ 

ΜΕΤΆ ΤΉΝ ΈΚΚΟΠΉΝ ΤΟΰ ΈΚΔΡ. 3 1)2 ΜΕΡΊΣΜΑΤΟΣ 53 1)2 
ΚΑΊ ΈΚΛΕΙΣΑΝ 54 1)2. 

ΜΕΤΟΧΑΊ ΠΡΟΝΟΜΙΟΎΧΟΥ "ΕΤΑΙΡΊΑΣ ΙΔΡΥΤΙΚΟΊ ΤΊΤΛΟΙ 
ΑΥΤΉΣ ΤΏΝ ΠΡΏΤΩΝ Ή ΤΙΜΉ ΉΝΟΙΞΑΝ 293, ΚΑΤΗΛΘΟΝ 
292 ΚΑΊ ΈΚΛΕΙΣΑΝ 290, ΤΏΝ ΔΈ ΔΕΥΤΈΡΩΝ Ή ΤΙΜΉ ΑΥΤΏΝ 
ΠΑΡΈΜΕΙΝΕΝ ΑΜΕΤΆΒΛΗΤΟΣ ΕΊΣ ΤΆ 51. 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΊΟΥ ΑΤΜΟΠΛΟΊΑΣ ΉΝΟΙΞΑΝ 130 ΚΑΤΗΛΘΟΝ 
128 ΚΑΊ ΈΚΛΕΙΣΑΝ 126. 

ΣΙΔ. ΑΘΗΝΏΝ ΠΕΙΡΑΙΏΣ ΉΝΟΙΞΑΝ 342, άνηλθον 343 
1)2 ΚΑΊ ΈΚΛΕΙΣΑΝ 342 1)2. 

ΈΠΙΣΚΟΠΟΫΝΤΕΣ ΤΆΣ ΔΙΑΚΥΜΆΝΣΕΙΣ ΤΉΣ ΤΙΜΉΣ ΤΩΝ 
ΛΑΧΕΙΟΦΌΡΩΝ "ΟΜΟΛΟΓΙΏΝ ΤΉΣ ΕΘΝΙΚΉΣ ΤΡΑΠΈΖΗΣ ΠΑ
ΡΑΤΗΡΟΰΜΕΝ ΔΤΙ ΑΊ ΜΈΝ ΤΏΝ 3 °)0 ΉΝΟΙΞΑΝ 450, ΚΑΤΗΛ
ΘΟΝ 445 ΚΑΊ ΈΚΛΕΙΣΑΝ 448 1)2, ΑΊ ΔΈ τοΟ ΚΤΗΜΑΤΙ-
ΚΟΫ ΔΑΝΕΊΟΥ ΤΏΝ 2 1)2 °/0 ΉΝΟΙΞΑΝ 99 1)4 ΚΑΤΗΛΘΟΝ 
98 3)4 ΚΑΊ ΈΚΛΕΙΣΑΝ 99 1)4. 

"ΩΣΑΎΤΩΣ ΑΊ ΔΜΟΛΟΓΊΑΙ ΤΟΟ ΕΝΟΠΟΙΗΜΈΝΟΥ ΔΑΝΕΊΟΥ 
ΉΝΟΙΞΑΝ 104 1)2, ΚΑΤΗΛΘΟΝ 104 1)4 ΔΠΟΥ ΚΑΊ ΈΚΛΕΙΣΑΝ. 

ΌΜΟΛΟΓΊΑΙ ΠΎΡΓΟΥ-ΜΕΛΙΓΑΛΔ ΉΝΟΙΞΑΝ 120 1)2, 
ΚΑΤΗΛΘΟΝ 102 1)4 ΔΠΟΥ ΚΑΊ ΈΚΛΕΙΣΑΝ. 

ΌΜΟΛΟΓΪΟΙ ΤΉΣ ΕΘΝΙΚΉΣ ΑΜΎΝΗΣ ΉΝΟΙΞΑΝ 107 ΚΑ
ΤΗΛΘΟΝ 106 1)2 ΚΑΊ ΈΚΛΕΙΣΑΝ 106. 

ΤΌ ΣΥΝΆΛΛΑΓΜΑ ΈΠΊ ΠΑΡΙΣΊΩΝ ΔΨΕΩΣ ΉΝΟΙΞΕΝ 109 
1)4, ΚΑΤΉΛΘΕΝ 108 1)2 ΚΑΪ ΈΚΛΕΙΣΕΝ 108 3)4. 

ΤΌ ΕΊΚΟΣΆΦΡΑΓΚΟΝ ΉΝΟΙΞΕΝ 21.70, άνήλθεν 21.75 
ΚΑΊ ΈΚΛΕΙΣΕΝ 21.65. 

ΤΏΝ ΕΘΝΙΚΏΝ ΗΜΏΝ ΔΑΝΕΊΩΝ τοΟ ΈΤΟΥΣ 1881 ΚΑΊ 
1884 Ή ΤΙΜΉ ΑΥΤΏΝ ΉΝΟΙΞΕΝ 267, ΚΑΤΉΛΘΕΝ 263 ΧΟ* 
ΈΚΛΕΙΣΑΝ 265, ΤΟΰ ΔΈ ΤΏΝ ΜΟΝΟΠΩΛΊΩΝ ΤΟΰ ΈΤΟΥΣ 1887 
ΉΝΟΙΞΟΝ 269 ΚΑΊ ΈΚΛΕΙΣΑΝ 270. 

ΙΩ. ΦΩΤΙΟΓ 

φφφ 

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η 

ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΑΙ ΖΩΑΓΟΡΑΙ 
[ ΠΟΛΎΣ ΕΣΧΆΤΩΣ ΓΊΝΕΤΑΙ ΛΌΓΟΣ ΠΕΡΊ ΤΉΣ ΑΝΕΓΈΡΣΕΩΣ 
|&Ν ΈΝ ΑΘΉΝΑΙ: ΣΦΑΓΕΊΩΝ ΣΥΝΕΠΕΊΑ ΤΟΣ ΨΗΦΙΣΘΈΝΤΟΣ 
[«ΕΤΙΚΟΟ ΝΌΜΟΥ ΈΝ ΤΉ ΒΟΥΛΉ. ΤΆ ΣΦΑΓΕΊΑ ΔΕΝ ΕΊΝΕ 
ΙΩΌΟΔΟΣ ΤΉΣ ΠΑΡΟΎΣΗΣ ΕΠΟΧΉΣ, ΑΛΛΆ ΠΡΟ ΑΙΏΝΩΝ 
Ετίονον ΆΤΙΝΑ ΈΞΈΛΙΠΟΝ ΈΞ ΑΙΤΊΑΣ ΤΟΰ ΤΡΙ· ΚΟΝΤΑΕΤΟΰΣ 
Ιολέμου. ΈΝ ΠΑΡΙΣΊΟΙΣ Ό ΜΈΓΑΣ ΝΑΠΟΛΈΩΝ ΈΔΩΣΕ 
τίν ΏΘΗΣΙΝ νά ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΏΣΙΝ ΈΚ ΝΈΟΥ ΣΦΑΓΕΊΑ ΤΨ 

11807 ΚΑΊ ΚΑΤΕΣΚΕΥΆΣΘΗΣΑΝ ΤΟΙΑΎΤΑ ΔΙΆ ΔΗΜΟΣΊΟΥ ΧΡΗ
σ τ ό ; ΔΤΕ ΟΊ ΠΑΡΊΣΙΟΙ ΉΡΊΘΜΟΥΝ 577.000 ΚΑΤΟΊΚΟΥΣ. 

ΈΠΊ πολύν ΚΑΙΡΌΝ Τ" ΑΝΩΤΈΡΩ ΣΦΑΓΕΊΑ ΈΧΡΗΣΊΜΕΥΟΝ 
Κ, ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ 5:" ΔΛΑΣ ΤΆΣ ΜΕΓΑΛΟΥΠΌΛΕΙΣ, ΚΥΡΊΩΣ ΟΈ 
Ε τ ι λοιπή ΓΑΛΛΊΑ. ΒΕΛΓΊΩ ΚΑΊ ΙΤΑΛΊΑ. ΈΝ ΓΕΡΜΑ-
& ή ιδέα Ή Ή ΣΚΈΨΙΣ ΠΕΡΊ ΙΔΡΎΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΦΑ-
|«ΊΩΝ ΠΟΛΎ ΆΡΓΆ ΉΡΞΑΤΟ, ΏΣ ΚΑΊ ΈΝ ΑΓΓΛΊΑ, ΔΠΟΥ Ή 
ΒΡΟΜΉΘΕΙΑ ΤΟΰ ΚΡΈΑΤΟΣ ΕΔΡΊΣΚΕΤΟ ΕΪΣ ΧΕΊΡΑΣ ΜΙΑΣ ΛΊΑΝ 
^•πτυγμένης ΙΔΙΩΤΙΚΉΣ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΉΣ ΕΤΑΙΡΊΑΣ ΚΑΪ 
ί {νεκεν ΤΟΎΤΟΥ ΕΥΡΈΘΗΣΑΝ ΕΊΣ ΤΉΝ ΑΝΆΓΚΗΝ ΠΕΡΊ ΔΙΑΡ-
Ββμίσεως ΤΟΰ ΚΡΑΤΟΰΝΤΟΣ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΔΗΛ. ΆΝΕΓΈΡ-
! ΚΩΣ ΔΗΜΟΣΊΟΥ ΣΦΑΓΕΊΟΥ, ΔΙΌΤΙ ΚΡΈΑΣ ΥΓΙΈΣ ΈΠΡΟΜΗ-
[' ΊΕΎΕΤΟ μόνον Ή ΑΝΩΤΈΡΑ ΤΆΞΙΣ. 
ΒΛΙΆ τοΰ ΔΗΜΟΣΊΟΥ ΣΦΑΓΕΊΟΥ ΕΠΡΌΚΕΙΤΟ νά ΜΉ ΕΪΣΈΡ-

Βται πλέον ΈΝ ΤΉ ΆΓΟΡΑ ΚΡΈΑΣ ΑΣΘΕΝΏΝ ΖΏΩΝ, ΟΎΤΕ ΤΌ 
Β ί α ς τών ΘΝΗΣΙΜΑΊΩΝ ΝΆ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΤΑΙ ΈΝ ΤΉ ΆΛΑΝ-
Βκοιΐα, ΔΙΌΤΙ ΜΌΝΟΝ ΕΊΣ ΔΗΜΌΣΙΑ ΣΦΑΓΕΊΑ ΔΎΝΑΤΑΙ ΝΆ 
Η^ευχθή ΤΟΟΤΟ ΔΙΆ ΤΉΣ ΔΙΑΡΚΟΰΣ ΚΑΊ ΑΎΣΤΗΡΆΣ ΈΞΕ-
κΐέσεως ΤΟΟ ΚΡΈΑΤΟΣ. ΖωαγοραΙ ΜΈ ΤΕΛΕΊΑΝ ΆΝΆΠΤΥΞΙΝ 
^Λουσιάζονται ΜΌΝΟΝ ΕΊΣ ΜΕΓΑΛΟΥΠΌΛΕΙΣ, ΜΈ ΠΛΗΘΥ-
Η^Ν πλέον ΤΏΝ 80,000 Κ., ΔΙΆ ΜΙΚΡΟΤΈΡΑΣ ΔΜΩΣ ΠΌ-
^^Βαρκοΰσιν ΈΣΤΡΩΜΈΝΑΙ ΑΰΛΑΊ ΠΡΌΣ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΙΝ 

ΖΏΩΝ, ΕΥΡΙΣΚΟΜΈΝΩΝ ΠΆΝΤΟΤΕ ΠΛΗΣΊΟΝ ΤΏΝ ΣΦΑ-
ΡΝ, ΔΙΌΤΙ ΑΊ ΖΩΑΓΟΡΑΪ ΜΕΤΆ ΣΤΈΓΗΣ ΕΊΝΕ ΛΊΑΝ ΔΑΠΑ-

ΈΞΟΧΟΝ ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ ΖΩΑΓΟΡΆΣ ΠΑΡΈΧΕΙ ΤΌ ΛΟΝ-
ΟΝ. ΑΎΤΗ ΕΊΝΑΙ Ή ΜΟΊΓΟΡΟΠΊΑΗ Ο;ΙΊΐ1Β πΐίΐΓΚβί 
ρερεϊ δμως ΚΑΊ ΚΑΤΆ ΤΉΝ ΩΡΑΙΌΤΗΤΑ ΚΑΊ ΤΌ ΚΑ-
•ηλον τάς ΝΕΩΤΈΡΑΣ ΖΩΑΓΟΡΆΣ 0ΒΗΊΓ3,1-\νϊβ1ΐ-
^Θΐ ΖΛΐΐΑ-ΥΊΐΐΒΊΊΒ ΤΏΝ ΠΑΡΙΣΊΩΝ, ΤΟΟ ΜΟΝΆ-
ΒΕΡΟΛΊΝΕΥ ΚΑΊ ΤΉΣ ΒΙΈΝΝΗΣ, ΑΓΤΙΝΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥΠΌ-

ΡΧΟΥΣΙΝ ΕΞΑΊΡΕΤΟΥΣ ΤΟΙΑΎΤΑΣ. 
ΒΝΤΑΟΘΑ Θ' ΆΝΑΦΈΡΩΜΕΝ ΜΌΝΟΝ ΜΕΡΙΚΆ ΣΦΑΓΕΊΑ 

^ Β τ ώ ν ΖΩΑΓΟΡΏΝ ΔΙΑΦΌΡΩΝ ΠΌΛΕΩΝ, ΤΌΝ ΑΡΙΘΜΌΝ 
Χ̂ΑΤΟΊΚΩΝ, ΤΌ ΈΤΟΣ ΤΉΣ ΙΔΡΎΣΕΩΣ, ΤΉΝ ΔΑΠΆΝΗΝ ΑΎ-
• ώς καϊ ΠΊΝΑΚΑ ΤΏΝ ΚΑΤ' ΈΤΟΣ ΣΦΑΖΟΜΈΝΩΝ ΖΏΩΝ 

ΚΑΪ ΤΌ ΤΊ ΔΙΆ ΣΦΆΓΙΑ ΠΛΗΡΏΝΟΥΣΙ, ΒΡΑΔΎΤΕΡΟΝ ΔΈ ΘΈΛΟ-
ΜΕΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΏΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΉ ΔΙ' ΈΚΑΣΤΟΝ ΔΙΑΜΈ
ΡΙΣΜΑ ΣΦΑΓΕΊΟΥ ΜΈ ΤΉΝ ΔΙΆΤΑΞΙΝ ΑΎΤΟΰ, ΤΉΝ ΤΟΠΟΘΕ-
ΣΊΑΝ, ΤΉΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΊΑΝ ΚΑΊ ΤΉΝ ΔΙΟΊΚΗΣΙΝ ΑΎΤΟΰ. ΠΡΟ
ΣΈΤΙ ΔΈ ΘΈΛΟΜΕΝ ΑΝΑΦΈΡΕΙ ΚΑΊ ΤΙΝΑ ΆΛΛΑ ΣΦΑΓΕΊΑ ΝΕΏ
ΤΕΡΑ ΜΕΘ' ΔΛΩΝ ΤΏΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΏΝ, ΏΣ ΚΑΊ ΤΆΣ ΜΕΓΆ-
ΛΑΣ ΔΑΠΑΝΆΣ, ΕΊΣ ΆΣ ΥΠΕΒΛΉΘΗΣΑΝ ΏΣ ΈΚ ΤΉΣ ΚΑΚΉΣ 
ΤΟΠΟΘΕΤΉΣΕΩΣ ΑΥΤΏΝ. 

ΤΌ ΣΦΑΓΕΪΟΝ ΤΉΣ ΠΌΛΕΩΣ ΔΥΣΣΕΛΔΔΡΦ, ιδρυθέν ΤΔ 
1880 ΔΙΆ 81.000 Κ., ΈΣΤΟΊΧΙΣΕ ΔΈ 460,326 ΜΆΡΚΩΝ. 

ΤΌ ΣΦΑΓΕΪΟΝ ΤΉΣ ΠΌΛΕΟΣ ΓΡΆΤΣ ΊΔΡΎΘΗ ΤΌ 1876 ΔΙΆ 
82,000 Κ. ΈΣΤΟΊΧΙΣΕΝ 1,300,000 ΜΆΡΚΑ· ΔΙΑΣΧΊΖΕΤΑΙ 
ΔΈ ΎΠΌ ΤΉΣ ΟΥΓΓΡΙΚΉΣ ΔΥΤΙΚΉΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΉΣ ΓΡΑΜ-
ΜΉΝ ΕΊΣ ΔΎΟ ΜΈΡΗ, ΟΎΤΩΣ, ΏΣΤΕ ΕΊΣ ΤΌ ΈΝ ΜΈΡΟΣ ΚΕΊΤΑΙ 
ΤΌ ΣΦΑΓΕΪΟΝ ΚΑΪ εις ΤΌ ΈΤΕΡΟΝ ή ΖΩΑΓΟΡΆ, ΉΤΙΣ ΕΊΝΕ 
ΕΥΡΎΧΩΡΟΣ ΈΚΤΙΣΜΈΝΗ,ΤΌ ΆΝΑΓΚΑΙΟΰΝ ΔΈ ΎΔΩΡ ΠΑΡΈΧΕΙ ή 
ΕΤΑΙΡΊΑ ΤΏΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΊΩΝ ΑΝΤΊ 70 ΜΆΡΚΩΝ ΤΆ 1000 
ΚΥΒΙΚΆ ΜΈΤΡΑ. 

ΤΌ ΣΦΑΓΕΪΟΝ ΤΉΣ ΣΤΟΥΤΓΆΡΔΗΣ ΜΈ 108,000 Κ. ΕΊΝΕ 
ΠΕΡΙΩΡΪΣΜΈΝΗΣ ΕΚΤΆΣΕΩΣ ΚΑΪ ΆΝΏΜΑΛΟΝ, ΏΣ ΖΩΑΓΟΡΆ 
ΧΡΗΣΙΜΕΎΕΙ ή ΜΕΓΆΛΗ αυλή ΤΟΎ ΣΦΑΓΕΊΟΥ, ΈΣΤΟΊΧΙΣΕ 
ΔΈΙ,ΟΙ 1,000 ΜΆΡΚΑ.'ΌΤΑΝ ΉΣΤΟΥΤΓΆΡΔΗ ΕΪΧΕΝ 96,000 
Κ. ΤΌ 1871 ΕΊΧΟΝ ΣΦΑΓΉ 7,179 ΒΌΕΣ, 228 ΕΎΝΟΰΧΟΙ 
ΒΌΕΣ, 432 ΤΑΰΡΟΙ, 383 αγελάδες, 22,031 ΧΟΊΡΟΙ, 
34,104 ΜΌΣΧΟΙ ΚΑΊ 1 710 ΠΡΌΒΑΤΑ. 

ΤΌ ΣΦΑΓΕΪΟΝ ΤΉΣ ΚΟΛΩΝΊΑΣ (ΠΑΡΆ ΤΌΝ ΡΉΝΟΝ) ΜΈ 
138,000 Κ. ΊΔΡΎΘΗ ΤΌ 1876, ΈΣΤΟΊΧΙΣΕ 870,00, ΜΆΡ
ΚΩΝ ΈΚΤΟΣ ΤΉΣ ΖΩΑΓΟΡΆΣ. ΠΑΡΑΘΈΤΟΜΕΝ ΠΊΝΑΚΑ ΤΏΝ 
ΣΦΑΓΈΝΤΩΝ ΚΑΪ ΠΩΛΗΘΈΝΤΩΝ ΖΏΩΝ. 

'ΑγοροΜίωλη&έντα 
Βόες άγελ. χοίροι Μόσχοι πρόβ. αίγ. ϊππ . 

1877—78 18,301 102 20.620 21,920 12.613 — — 
1878—79 16,669 — 22,758 20,278 9,436 — -

Σφαγέντα 
1877—78 10.155 1784 22,185 17,695 7,124 6 949 
1878—79 9,697 1607 27.860 20,878 6,097 8 793 

ΤΟΟ ΜΟΝΆΧΟΥ ΚΑΪ ΆΝΝΟΒΈΡΟΥ ΤΆ ΣΦΑΓΕΪΑ ΚΑΪ αί 
ΖΩΑΓΟΡΑΪ ΕΊΝΕ ΕΞΑΊΡΕΤΟΙ* ΣΚΟΠΙΜΏΤΑΤΑΙ ΚΑΊ ΕΎΡΥΧΩΡΌ-
ΤΑΤΑΙ, ΑΜΦΟΤΈΡΩΝ ΤΏΝ ΠΌΛΕΩΝ ΣΦΑΓΕΊΑ ΚΑΪ ΖΩΑΓΟΡΑΪ 
ΕΊΝΕ ΔΙΆ 200—300 ΧΙΛ. ΚΑΤ. ΤΆ ΤΟΰ ΜΟΝΆΧΟΥ ΊΔΡΎ-
ΘΗΣΑΝ ΤΌ 1876 — 78. ΈΣΤΟΊΧΙΣΑΝ 4,058 ΚΑΪ 215 
ΜΆΡΚΑ. ΧΆΡΙΝ ΣΥΝΤΟΜΊΑΣ ΠΑΡΑΛΕΊΠΟΜΕΝ ΤΆΣ ΛΕΠΤΟΜΕ-
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1(1 ' ΛΘΗΝΑΙ» 

ρείας, άναφέρομεν μόνον, δτ·. προ τής αγοράς ευρί
σκεται τό έστιατόριον, χρησιμεΰον καί ώς χρηματι-
στήριον. Τό σφαγεϊον καί ή αγορά έχουσι 5 5 0 Μ. Κ. 
ύδατος. Έ ν έτει 1872 εισήχθησαν έν τή άγορα ζώα. 

Βόες Μόσχοι Πρόβατα Χοίροι 

37,518 125.020 21,165 36.047 

Έσφάγησαν 

46.272 

Χοίροι 
849 

37,613 122,715 16,672 

Μεγίστη σφαγή έν μια ήμερα. 

Βόες Μόσχοι Πρόβατα 
226 · 1,739 277 

Κατανάλωσις κρέατος άπό τό 1870 — 77 είναι ι 
1870 χάτ. Π 0 , 6 8 8 38.191 143,131 27.519 49,479 
1875 ι 194,024 45,884 176,743 19,029 56,671 
1877 » 222.000 49.739 159.122 17.392 67,636 

Άννόβερον 

Τά σφαγεϊα καί ή ζωαγορά ίδρύθησαν τό 1879 — 
8 1 , είνε προωρισμένα δι 'ετησίας σφαγάς 12 ,000 
βοών, 24 ,000 μόσχων, 2 0 , 5 0 0 προβάτων, 22 ,100 
χοίρων καί 1000 Γππων. Ή δαπάνη τοΟ ωραίου καί 
πρακτινοϋ τούτου σφαγείου μετά τής ζωαγοράς άνήλ-
θεν είς 2 ,500 ,000 μάρκα. 

Τό σφαγεϊον Τουρίνου καί ή ζωαγορά ήνοίχθη τό 
1868 καί κείται έν τή δδψ ΟοΓίΌ !?&η ΑΝΒΗΊΟΓΒ, 
ή οποία διαιρεί τήν ζωαγοράν είς δύο Ισα μέρη κα 
ευρίσκεται είς συγκοινωνίαν μέ τήν σιδηροδρομικήν 
γραμμήν τοΟ Μιλάνου. Τό έτος 1872 [έσφάγησαν 
28 ,709 βόες, 11 ,865 μόσχοι, 8,369 πρόβατα καί 
αίγες καί 6 ,055 χοίροι. Ύδωρ λαμβάνει διά μηχανή: 
9 Γππων δυνάμεως. 

Τό σφαγεϊον καί ή ζωαγορά Δρέσδης μέ κατοίκους 
2 1 0 , 0 0 0 ίδρύθη ύπό τής συντεχνίας τών κρεοπωλών 
τώ 1 8 7 3 . Έστοίχισεν 1,500,000 μάρκα. Αί έτήσιαι 
άγοραπωλησίαι καί σφαγαί ζώων φαίνονται έκ τής 
στατιστικής τών ετών 1876 — 1079 . 

Άγοροπωλη&έντα 

1876 
1878 
1879 

Βόες 
22.438 
20.074 
18.017 

Μόσχοι 
24,867 
23,568 
23.789 

Πρόβατα 
63,992 
55,905 
52.714 

Λίγες 
6 

26 
20 

Σφαγέντα 

1876 1 3 / 06 
1878 13,032 
1*79 13.088 

12,634 
18,763 
23,450 

16,927 — 
16,315 — 
19,294 — 

Χοίροι 
59,778 
57,073 
63.965 

16,323 
23,516 
30,559 

Τό ανωτέρω σφαγεϊον υδρεύεται έκ πηγής διά δύο 
μηχανών, τής μιας δυνάμεως 10 Γππων καί τής ετέ
ρας 3 . 

Τό σφαγεϊον καί ή ζωαγοράΒρυξελλών μέ 2 5 0 , 0 0 0 

κατ. είνε περιωρισμένου χώρου, διότι ίδρύθη τό Ιβί»! 
δτε ή πόλις ήρίθμει 140 ,000 κατοίκους, έστο ί ν · 3 ί ^ 
750 ,000 μάρκα. Έ ν έτει 1864 έσφάγησαν 17 *Λ 
βόες, 19,222 μόσχοι, 34,186 πρόβατα καί άρνίΒ ^ 
9 ,695 χοίροι- καθ' εβδομάδα έσφάζοντο 300—350 
μεγάλα ζώα, 1100 μικρά. Έκτος τοϋ σφαγείς $κ 
επιτρέπεται σφαγή ζώων, άνάλυσις πάχους, ουτε κα
θάρισμα εντοσθίων, τά σφαγεϊα είνε καλώς δι«*.: 

ταγμένα. 

Μία τών ωραιότερων ζωαγορών μετά σ φ α γ ^ 
είνε τής Βουδαπέστης, οίκοδημηθεϊσα ύπό των αρχι. 
τεκτόνων ΗΒΗΗΊΘΚΒ-Ηΐΐ(1θ. Τά σχέδια έγένοντο 
διαγωνισμού. Επε ιδή μέγα μέρος τών ζώων τ ή ς β ^ 
ναίας αγοράς διέρχεται διά τής αγοράς Βουδαπέστης 
είνε ανάγκη νά ίκανοποιή δχι μόνον τάς άνάγκας τ*ς 
πόλεως, άλλά καίτής Βιέννης διά σφαχτών κρεάτων.Τά 
σφαγεϊα κείνται πρός τό Ν. Α. μέρος τής πόλεως, απέ-
χου δέ άπό τό κέντρον 5 ,200 μ.,άπό δέ τάς δχθαςτοΟ 
Δουνάβεως 5 0 0 . Ή κατά τά Ιτη 1878 — 1880 χίνη-
σις τής ζωαγοράς ήτο ή έξης. 

Βόες Μόσχοι Πρόβατα καί ΑΙγις 
1878 117,931 49,738 102,457 
«879 112,441 51,802 94,020 
1880 113.294 56,842 96,692 

Έ ν τψ σφαγείψ δέν σφάζονται χοίροι. Ύπόάρχιτί-
κτονικήν έποψιν τό σφαγεϊον τής Βουδαπέστης είν* 
άριστον, συνδέον τό ώραϊον μέ τό στερεόν, έστοίχισε 
δέ 3 ,407 ,340 μάρκα, έκτος τοϋ οικοπέδου καί τοΟ 
σιδηροδρόμου. 

Πολύ μικράν έπιφάνειαν έχουσι τά σφαγεία καί η" 
ζωαγορά τής Μασσαλίας, ίδρυθέντα τό 1848 διά 
2 0 0 . 0 0 0 κ. καί κείνται μεταξύ τής υψηλής παραλίας, 
τής Μεσογείου θαλάσσης καί τής όδοΟ Ταχυδρομείου 

έκ Ν ϊ ζ ζ α εϊς Παρισίους. Κατά τό έτος 1064 έσφάγη
σαν 2 8 . 6 9 3 βόες, 12 .448 μόσχοι, 12.144 χοίροι, 
2 2 4 . 0 4 6 πρόβατα και. 50,638 άρνία καί αίγες. '0-
μοίαν τοποθεσίαν καί κατασκευήν έχει τό σφα
γεϊον τής Λυώνος μέ 300 ,000 (έχει δύο σφαγεϊα, ίξ 
ών τό έν παλαιότερον καί μίαν ζωαγοράν). Ό χώρος 
τής ζωαγοράς είνε διά 1 5 0 0 βόας, 1000 μόσχους, 
6 0 0 0 πρόβατα, 2 0 0 0 χοίρους. Έ ν έτει 1864 έφέρ-
θησαν πρός πώλησιν 37 ,025 βόες, 65 ,168 μόσχοι, 
240 ,954 πρόβατα καί 61 ,091 χοίροι. 

Τό Βερολϊνον καί Βιέννη είχον κατά τδ 1870 ίσο* 
σχεδόν πληθυσμόν, ή Βιέννη μέ τά προάστεια ε!χ» 
κατά τήν άπογραφήν τοΟ 1872 913 ,000 κ. μ * ι ί ν 

στρατόν δέ 9 4 0 , 0 0 0 , ένφ τό Βερολϊνον ηύξησε ν*» 
πληκτικώς, μέχρις 120 ,0000 κ. 

Τά έν Βιέννη τό 1872 σφαγέντα ζώα ήσαν 93,270 

βόες, 130 ,500 μύσχοι, 6 ,200 πρόβατα, 49,600 αρνί* 

1 6 2 , 1 9 0 , χοίροι καί 2 , 0 7 3 Γπποι. 
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Χοίροι 
210,743 
236.310 

Έν Βερολίνψ έσφάγησαν κατά τά έτη 
Βόες Μόσχοι Πρόβατα 

Κ 68,185 93.383 137,401 
73.7 311 ί ΐ ΐ .227 149.149 

Τλ τελευταϊον έτος δίδει 4 4 2 , 3 8 0 στατήρας βοείου 

Λιτο'· 7Γ)..'!'Κ1 μοσχείου κρέατος, 59 ,659 πρόβειου 
, ^90,375 χοιροίου. ούτως, ώστε διά 9 5 0 , 0 0 0 κατ. 

Α-Ιογεΐ δι' έκαστο ν άτομο ν διά μίαν ήμέραν 0,17 
ΜΛλ /ωρίς νά ύπολογίσωμεν τό Γππειον κρέας. Ή 
ΊΫΒΟΆΧΑ· "'-' ο"ταΥε~-ον εστοίχισαν 10 1)2έκατομμύρια 
•ΊΒΧΧ \ί-''ί σιδηροδρόμου - άνευ τούτου 9 .300 ,000 
«ι τούτο, διότι τότε ήσαν τά οικοδομήσιμα υλικά λίαν 

ϊβην». 
ϋ φ ν Βιέννη είνε δύο σφαγεϊα μέ τήν αυτήν διάταξιν, 
βωβέντα αμφότερα τό 1 8 5 1 . Ή ζωαγορά τής Βιέν-

ί «ς είνε μία τών ωραιότερων καί καταλληλότερων) 
Έστοίχισε σχετικώς ολίγα 4 ,900 ,000 . 

β Πολύ ενδιαφέρον είνε τό σφαγεϊον τής μικράς πό-
• Ιιως ϊτ&πΠ Ι'υιιΐΌ.'ΐϊη έν Γαλλία συνδεδεμένον μέ 
ί κ ίργοστάσιον τοϋ άεριόφωτος, δπερ είνε ύγιεινότα. 
βν διότι οί άνθρωποι καθώ: καί τά ζώα δέν προσβάλ
λονται υπό τών μικροβίων τών κόπρων καί τών λιπα
σμάτων, άτινα είνε οί φορείς τών κολλητικών άσθε-
κι&ν κχί τοΰτο, διότι ταϋτα φονεύονται ύπό τών χ η 
ρών αερίων τοϋ εργοστασίου. 

[ Δια τήν έκκαθάρισιν τών σφαγείων οί πλατεϊς σω
λήνες γίνονται φωλεαί ποντικών κτλ. 

Έν Γαλλία καίΒελγίψ δλαι αί μικραί πόλεις έχουσι 
^«φαγεϊα μέ ύποχρεωτικήν σφαγήν. 

|· Ό κατωτέρω πίναξ δεικνύει τό τί καταβάλλει τ ι ς 

£&' έκαστον σφάγιον είς μάρκα. 

ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΑΙ ΖΩΑΓΟΡΑΪ 11 

• — - 8 
Ο Κ* 1-

ΙΙόλεις Ο , < 

5 -

-β ί< 
ω 

ο α-
ο 

Ο 
β 
•ο 

8 ΊΟ •Ο α-
Ο5 < » χ 25 < 

ΒΙΡΟΛΪΝΟΝ 1,5 1,5 — 1,0 — 0,5 0,25 0,25 
ϊτρισβοΟ^Ν 1,7 — 0,52 — 0,36 0,36 — 
Μίΐι,ιΐιι Ίιι 1,8 1,1 1,3 — — 0,12 0,12 0,12 
1.! ι • 111111 ~ 2,0 — — 0,8 — 0,3 0,3 — 
Βουδαπέστη 2,0 —. — — 0,4 ο,ι 0,1 

2,0 — — — 1,0 — 0,25 0,25 — 
Β ' 8 2,5 — 1,25 — 0,3 0,3 — 
Β»8θ1 -,4 — — 0,56 — 0,56 0,32 — 
Γρατς 2,8 3,0 — — — 0,2 0,4 0,2 0,2 
Γένοβα 2,8 1,6 — 1,6 — 1,2 0,4 — 

2,8 — 1,6 — 0,96 0,28 0,24 
βίσϊελτοοΰ 3,0 4,0 1,5 1,25 1,0 0,25 0,4 0,25 0,25 
ΜΊΐΛΆΝΤ 3,2 2,4 

3,5 
2,4 2,4 3,2 0,4 1,36 0,8 0,8 

3,5 
2,4 
3,5 2,5 1,5 1,5 0,25 0,75 0.5 0,5 

3,76 2,56 1,6 — 1,2 0.42 — 
ΚΟΛΩΝΊΑ 4,0 1,0 2,0 — 1,0 0,25 0,6 0,4 0,25 
Λυών 4,24 4,24 1,62 0,64 0,24 — 
ΙΤΒΥΡΪΝΟΝ 4,4 2,0 — 4,4 — 2,0 0,2ί 0,08 

4,5 — 2,5 2,1 1,0 I — — — — 

Βοϋς Μόσχος Χοίρος Πρόβατον 

0,5 0,1 ο.ι · 0,1 
1,0 0.3 — 0,14 

1,0 0,80 0.1 0.04 
0.4 0,16 0,24 0,06 
0.5 0,15 0,25 0,1 

Πληρωμή δι' άγοράν 

Δοσιελοορ-. 
Βουοχιιίιτη 
Βιέννη 
Λυών 
Λρέσοη 

Έ ν Βουδαπέστη πρός μεταφοράν είνε άμαξαι τοΰ 
σφαγείου - πληρωμή διά μέγα ζώον 1,0, διά μόσχον 
0,2, διά μικρότερα 0,1 τοΰ μάρκου. Τό κρέας εξετάζε
ται μικροσκοπικώς έν τψ ίδίψ χώρψ,ϊδίως δέ τδ κρέας 
τοΟ χοίρου. 

Ν. ΜΑΖΞΣ 
Ά ρ / ι ι έκτων—Μηχανικός 

Έ ν Δρέσδη διά τούς μή έν τή συντεχνία ανήκοντας 
κρεοπώλας ιδιαίτερος καί άκριβώτερος κατάλογος. Έ ν 
Πέστη στοιχίζει ή σφαγή ενός βοός έν τώ σφαγείψ 
τής δοκιμής 2.2 μάρκα, ή δέ χρησιμοποίησις τοΰπλυν-
τυρίου τών εντέρων 0,1 τοΟ μάρκου. Δι' έξέτασιν τοΟ 
κρέατος δέν πληρώνει τις τίποτε, έν "Ιζερλον καί Βό-
χουμ μόνον διά τήν τριχίνην τοΰ χοίρου πληρώνε' 
0,75 δι' έκαστον χοϊρον. Έ ν Στουτγράδ πληρώνει δι 
έξέτασιν τοΰ ζώου διά βοΰν 0 ,15, δ:ά βιδελάκι ή διά 
αγελάδα 0 ,1 , διά χοϊρον 0,2, διά μόσχον ή πρόβατον 
0,06. Διά ζύγισιν πληρώνει έν Βόχουμ Δύσσελδορφ 
Ίσερλόν καί Μιλχάϊμ δι' έκαστον βοΰν ή Γππον 0,5, 
διά χοϊρον 0,2 διά μόσχον ή πρόβατον 0,05 δι' εκατόν 
γραμμάρια κρέατος 0,12. Έ ν Κολωνία (παρά τόν Ρή-
νον) διά ζών ζώον μέχρι 100 κοιλογράμμων 0,1 (μάρ
κου) μέχρι 2 0 0 0,2 μέχρι 4 0 0 κιλογράμ. 0,4 μέχρι 
6 0 0 0,4 υπέρ τά 6 0 0 κιλόγραμ. 0,5 δι' έσφαγμένα 
μέχρι 5 0 κιλογράμ. 0 ,05 μέχρι 100 κοιλογράμ. 0 , 1 , 
1 0 0 — 1 5 0 0,15. 1 5 0 - 2 0 0 0,3. 

Διά σταυλισμόν πληρώνει τις ώς έπί τό πλείστον τήν 
νύκτα, στοιχίζει δέ ό βοΰς, ή άγελάς καί Γππος έν 
Βούχουμ καί Ίζερλόν 0 ,25, ό χοίρος 0 ,1 , ό μόσχος 
πρόβατον καί ή αίξ 0 ,02 . , 

Έ ν Βουδαπέστη μέγα ζώον 0 ,2 , μόσχος ,0 ,6 , πρό
βατον 0,04. Έ ν Κολωνία παρά τόν Ρήνον μέγα ζώον 
0,25, διά τροφήν 0,55, χοίρος άνευ τροφής 0 ,1 , πρό
βατον, χοίρος ή αίξ 0,1 καί διά τροφήν 0 ,25 . 'Έν Δυσ-
σελδδρφ μέγα ζώον μέ 5 κιλόγραμμκ χόρτου 0 ,65 , 
χοίρος ή μόσχος 0,1 πρόβατον ή ο|ς 0 ,05. 



Ε Ν Τ Υ Π Ω Σ Ε Ι Σ ΤΑΞΕΙΔΪΩΝ Ε Ι Σ ΕΛΛΑΔΑ 

Ε Ι Σ Τ Η Ν Ν Η Σ Ο Ν Τ Η Σ Ν Α Υ Σ Ι Κ Α ! 
[Περιγραφή ύπό τον κ. Φ. "Ενγκελ ονντάκτου 

τού «Τάγκεμπλαττ» τού Βερολίνου] 

Ά ν ή πόλις τής Κερκύρας θα γίνη ποτέ πόλις ξέ
νων τής πρώτης γραμμής, δέν εϊνε εδκολον νά λεχθή. 

Τά υπάρχοντα ξενοδοχεία, τά όποια εϊνε είς θέσιν 
νά κατοικηθούν άπό τους ξένους, δύνανται νά φιλο
ξενήσουν περίπου διακόσιους πελάτας, άλλά τό νεώ-
τερον ταχύ καί κυκλικόν σύστημα τών ταξειδίων συμ
βάλλει, ώστε πολλοί ξένοι, ους φέρουν είς τόν λιμένα 
τά ατμόπλοια τών διαφόρων Γερμανικών, Ιταλικών 
καί Ελληνικών γραμμών, νά διαμένουν ολίγας ώρας 
είς τήν πόλιν καί νά ζωηρεύουν ολίγον τήν ζωήν τής 
Κερκύρας. "Οστις διαμένει έπί πολύ έδώ, θά ευχάρι
στη κάθε πρωΐαν τόν ούρανόν, δτι τόν έξυπνα είς τό
σον άγαπημένον μέρος, θά επισκέπτεται πάλιν τάς τολ-
μ η ρ ά ς έπάρξεις τοΰ γηράιοΟ φρουρίου καί τάς γ ω ν ι ώ 

δεις στενωπούς καί θά έπιθεωοή τούς εργαζομένους 
καί φλυαροΟντας εις τά ήμιφώτιστα πνιγηρά εργαστή
ρια των καί τούς ξένους |λαϊκούς τύπους, τούς βλά
χους, τούς αλβανούς καί δπως άλλέως τούς λέγουν, 
πλήρεις ενδιαφέροντος, θά τούς κυττάζη έκ τοΰ πλη
σίον μέ τά μάτια καί τήν μύτην ακόμη—άλλά καί δι' 
αυτόν θά έρχεται ή ώρα, καθ' ήν θά λέγη πρός τόν 
εαυτόν του : Καί τώρα^τί ; 

Ιδ ίως αί έσπέραι φαίνονται έδώ μονότονοι. Λείπει 
έν κέντρον συγκεντρώσεως ^κα! τό οίκημα, τό όποιον 
θά αντικαθιστά αυτό τό κένττον, εϊνε έτοιμον, άλλά μέ
νει άχρησιμοποίητον. Εϊνε τά «Καζίνο», τό όποιον θά 
μετεβάλλετο είς ανθούσαν παιγνιδιού. Τό έλληνικόν 
κοινοβούλιον άπηγόρευσε τήν σύμβασιν πρδς τόν ναόν 
τοΰτον, ό όποιος δέν θά έγίνετο ναός άγνότητος καί οί 
Κερκυραίοι φέρουν τήν έκ τούτου άποδοθεΐσαν είς αυ
τούς έκφρασι ν «Πτωχός άλλά τίμιος» μέ τήν άξιο-
πρέπειαν, ή οποία τούς εϊνε ιδιαιτέρα. 

Καί τώρα τί ; Έμενα μοΰ έφεξε χθες ή τύχη νά 
κατέλθω τή συνοδεία γνωστού εις έν έγχώριον οϊνο-
πωλεϊον, συχναζόμενον άπό λαϊκούς τύπους. Τά έλα-
φρόν καρδιοκτύπημα, μέ τό όποιον κατήλθομεν τάς 
όλισθηράς ^βαθμίδας μαζύ μέ τινας κυρίας τής αποι
κίας τών ξένων, ήτο περιττόν. Οί Κορφιάται δέν πλέ
νονται καί οί αφροί τών κυμάτων τής θαλάσσης φαί
νεται νά εϊνε οί μόνοι υπάρχοντες έδώ αφροί - άλλ' αί 

ψυχαί αυτών τών ανθρώπων εϊνε πάντοτε νεωστί ΠΛ». 
μέναι καί παιιδκαί καί έχουν πρό τών καλοαναθρεμ. 
μένων ξένων ακόμη οειλάν σεβασμόν. Καί είς τούτο δέ» 
εϊνε ταπεινοπρεπεϊς, άλλά μόνον επιφυλακτικοί ΚΑΊ|δχι 
άνευ αύτοπεποιθήσεως. Εις τά οΐνοπωλείον αυτό άνέ-
γνωσα προσφιλή Ελληνικά ονόματα: Κύπρος, ΑΊ-
μνος, Χίος καί Ι θ ά κ η καί τά ονόματα ήσαν ΜΈ ΕΛ
ληνικούς χαρακτήρας έπί μεγάλων βαρελιών ΧΑΊ άπό 
τά βαρέλια έρρεε γλυκός βαρύς οίνος. Μας ΈΣΤΡΩΣΑΝ 
τήν τράπεζαν μέ ένα κομμάτι τάπητος καί ΈΘΕΣΑΝ έπ' 
αύτοΰ μεγάλα, μόλις κοπέντα πορτοκάλλια. ΔΕΚΑΕΞΑΙ-
τής πλανόδιος τενόρος έτραγούδει μέ τρίζουσαν ΦΩΝΉΝ 
ύψιφώνου καί έστραγγάλιζε σπασμωδικώς τόν ΛΑΙΜΌΝ 
του μέ κάποιαν καλλιτεχνικήν κατάνυξιν καί δύο ΜΟΥ
σικοί έγρατζούνιζαν είς τά όργανα θρηνώδη ΕΛΛΗ
νικά τοαγούδια. Νομίζω, δτι αυτοί οί Έλληνες ΔΝ 
έννοοΰσαν τόν Άΐνε θά τόν έλάτρευον θερμώς ΚΑΊ θα 
κατέθετον είς τό άγαλμα του, είς τά Αχίλλειον, στι-
φάνους άπό κλώνους κυπαρισσιοΰ καί άκανθίνους περι-
πλοκάδας ρόδων. 

Ά λ λ ω ς ό ξένος έδώ πηγαίνει ενωρίς νά κοιμηθ^ 
καί δταν χόρταση τά στενά 'σοκκάκια τής εσωτερικής 
συνοικίας πηγαίνει τήν ήμέραν εις τήν εξοχήν ΔΙΆ ΝΑ 
περάση τάς ώρας του. Τώρα ό σκοπός τών ΕΚΔΡΟ
μών τών περισσοτέρων εϊνε τά Αχίλλε ιον / άν ΚΑΊ ή 
επίσκεψις του άπηγορεύθη. Ά λ λ ' υπάρχουν έν αφθο
νία καί άλλαι έκδρομαί. Ό πλανώμενος πρός ΝΌΤΟΝ 
κατά μήκος τοΰ δρμου τών Καστράδων, τόν ΌΠΟΙΟΝ 
ονομάζουν καί λιμένα του Αλκινόου καί ό ΒΑΔΊΖΩΝ 
κατόπιν είς τήν εξοχήν, παρά τούς ανθηρούς ΚΉΠΟΥΣ 

' τών πλουσίων κερκυραίων, φθάνει είς τόν ΆΜΜΩΔΗ 
λιμένα Καλιχιόπουλο καί βλέπει άπό τό ύψος, ΤΌ φέ-
ρον τό όνομα Ά λ Κανόνε, καθρεπτιζόμενα ΕΊΣ Τ* 
νερά δύο νησίδια. Τό έν λέγεται Ποντικονήσι καί έχε' 
διπλήν φήμην. Ή λαϊκή γλώσσα τά αποκαλεί « τ 0 

άπολιθωθέν πλοϊον τοΰ Όδυσσέως» καί ό ΓΝΩΡΊΖΩ* 
τήν Όδύσσειάν του γνωρίζει διατί. Ό σείων τήν γήν 
Ποσειδών μετέβαλεν έδώ εϊς βράχον τά πλοϊον ΤΏΝ 
Φαιάκων, άφοΰ έπανέφερεν είς τήν πατρίδα του Τ 
θαυμάσιον ήρωα καί έπέστρεφεν έξ Ιθάκης. ΑΥΤΉ ή 
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13 -«•Ποντικονήσι λέγεται, δτι έχρησίμευσεν ώς 
Λ-πον ει; τήν εικόνα τοΰ Μπαΐκλιν «ή νήσος τών 

ώ ν ΐ ) άλλ' ο: μεταξύ τών επισκεπτών τής Κερκύ-
Μαθητικοί βεβαιούν διαρκώς, δτι ό διδάσκαλος 

> δέν διέμειναν ένταΰθα. Μ' δλα ταϋτα ή όμοιό-

π αραμένει καταπληκτική. Μόνον ή είκών επιδρά 
^βτηρότερον καί θλιβεροπερον είς τήν έπισκίασίν 
Ε»· άπό αυτήν τήν φωτεινήν καί όλόχαρην νήσον. 
ψ# μοναχοί διαμένουν έκεϊ, καί τό βλέμμα των πί-
«»καθ' έκάστην είς τήν δευτέραν νήσον, τήν ο
ποίαν ανέφερα καί εις τήν οποίαν πρό ολίγου ακόμη 
χαιροΟ έμεναν μοναχαί. Καθώς γνωρίζομεν συχνά, 
«ολλαχοΟ τά έξοχα μέρη τής γής, τοποθεσίαι, αί δ-
«οίαι συγκεντροΰν ώς έστίαι τήν καλλονήν ολοκλήρου 
«πείου έγιναν κατοικίαι τής εκκλησίας. Ούτω διδά-
οχεται 6 φαιδρά; ταξειδιώτης, δτι τόν δημιουργόν 
τοιαύτης μεγαλοπρέπειας οφείλει νά λατρεύση διά 
«τανοιών καί σκυθρωπών βλεμμάτων. 

Καί ή Παλαιοκαστρίτσα, τής δποίας ή εκδρομή ά-
Μίτίϊ δλόκληρον ήμέραν, έχει ένα πάλαιαν μονα
στήρι. Ή δι' αμάξης πορεία εϊνε θαυμάσια. Διέρχεται 
χάνεις κα! είς αυτόν τάν δρόμον άπό κιγκλιδώματα 
ΐόφόρων κήπων, άπό απέριττους έξοχικάς επαύλεις, 
ίπου δεμένα γαϊδουράκια περιμένουν μέ όπνηλήν 
δπομονήν νέα φορτώματα, δπου δίτροχα κάρρα γε
μάτα άπό ασκούς οίνου τών αγρών άφίνουν τ ' άλογα 
των ν' άναπαύωνται. δπου γάτες, σκύλοι, γίδες κα! 
Ινδιάνοι ευρίσκονται εις παραδείσιον όμόνοιαν, μόνον 
8τι όΉαράδεισος έκεϊ εϊνε σωροί κόπρου. Έ π ί πολύ 
ίαδίζει κανείς κατά μήκος τής ακροθαλασσιάς κα! 
κατόπιν μέσα άπό λειβάδια, τά όποια διύφανεν ή ά-
νκξις χιλιοπολλαπλώς χρωματιστά. Έ ν μέσω τής 
κότητος τών ανθέων Γσταται τό σεβάσμιαν γήρας 
τ€ν έλαιοδένδρων, ώς αθάνατοι θεοί έπί μαραινομένων 
ανθρώπων. 

Βραδύτερον, καθ' δσον ή δδός πλησιάζει τήν δυ-
τιχήν άκτήν ή χώρα γίνεται παράδοξος. Όλιγώτεραι 

ΐΧατοικίαι ανθρώπων, άλλά παντοΰ φυτεϊαι καί βλά-
;Ληβις. Οί βράχοι, αί πλευραί τής γής εμφανίζονται 
•οχυρότεραι και μέ κοκκινωπήν γυμνότητα. Έ κ τών 
«9ων, οί όποιο: εμποδίζουν τήν γονιμότητα τοΰ έδά-
9*υς συνεσωρεύΟησαν τοίχοι τερασσών καί οί έργάται 
«δτών τών κτιρίων δέν εϊνε άνδρες, άλλ' εύκολ
ο ι γυναϊκες καί νεανίδες μερικαί έκτακτου 

ιχαλλονης. Φέρουν τά Έλληνικόν ένδυμα κα! ακόμη 
ί την προλεταρικήν αυτών έργασίαν αναπτύσσουν 

•νΛήλευτον κορμοστασιάν είς τήν αρχήν δειλά, κα-
«Λιν ύπογελ.ώααι τριγυρίζουν τήν άμαξάν μας καί δ-
* ϊ ν στέκονται απέναντι εις τά κοδάκ μας λαμ-
*«μ6άνουν αμέσως θέσιν κα! αί τολμηρότεραι τούτων 
«Ρβτείνουν τό χέρι κα! δέν τό αποσύρουν πρίν ή δ-

μιλήσωμεν μαζύ των τήν βοηθητικήν έκείνην διεθνή 
γλώσσαν, ή όποια έχει τόν ήχον τοΰ χαλκού, τοΰ 
νίκελ καί τοΰ αργύρου. 

Μία κυανή ταινία άναμέσα άπό τούς βράχους κάτω: 
θάλαττα, θάλαττα ! Δέν εϊνε πλέον ό στενός πορθμός 
μεταξύ Αλβανίας (Ηπείρου δηλ.) κα! Κερκύρας, δ 
φαινόμενος άπό τήν πόλιν. Εϊνε ή ελευθέρα θάλασσα 
ή ιόνιος μέ λευκά κράσπεδα ΆΦΡΩΝ καί πράσινους πο
λύτιμους λίθους βαθύτατα κάτω είς τήν άκρογιαλιάν, 
πέραν έξω μία βαθεϊα σιωπηλή γλαυκότης. Δέν εϊνε 
κανέν άλσος τής Αθηνάς έδώ επάνω, τής έλληνικω-
τάτης μεταξύ όλων τών Ελλήνων θεοτήτων ; ΘΆ ή 
θελα νά εισδύσω εύλαβώς καί νά χαιρετήσω τό χρυ-
σοΰν της άγαλμα, δπως μάς έχαιρέτησαν πρό ολίγου 
είς τάς τεράσσας αί ΕΛΛΗΝΊΔΕΣ γυναίκες, φέρουσαι τήν 
χεϊρα εις τά μέτωπον καί κατόπιν άφήνουσαι αυτήν 
νά πέση ΕΛΑΦΡΆ πρός τήν καρδίαν. ΆΛΛ' ή άμαξα 
παρέρχεται πρό λιθίνου οικοδομήματος, εϊς τό όποιον 
οί αίώνεςς άπετύπωσαν τό γνώρισμα'τής φθοράς, δχι 
τό γνώρισμα τής αίωνιότητος. Εϊνε τά μοναστήρι τής 
Παλαιοκαστρίτσας, άλλοτε ένετικόν φρούριον, δπως 
άλλως ΟΛΌΚΛΗΡΟΣ δ δρόμος έκ Κερκύρας πρός τά έδώ 
εϊνε κατάσπαρτος άπό ερείπια τοιούτων οχυρώσεων. 
Ή θέα τής θαλάσσης εϊνε απείρως μεγάλη καί ΩΡΑΊΑ, 
ή θέα τών μοναχών δέν εϊνε. Μόνον ό Αδελφός επι
μελητής έχει κάποιον σεβαστόν έξωτερικόν. Μάς προσ
φέρει καλόν κρασί είς τό κρύον πρόγευμα, τά όποιον 
μάς έπρομήθευσαν είς καλαθάκια δ ξενοδόχος μας μέ 
δλα τά χρειώδη. Ά λ λ ' ΟΊ άλλοι φαίνονται εγκαταλε
λειμμένοι καί Ιν βλέμμα, είς Ιν κελλίον, δεικνύει, δτι 
δέν έφευρέθη ή έντομοφθόρος σκόνη. Είς μίαν σαπράν 
λιθίνην κλίμακα, ένοκλάζει είς τυφλός γέρος. Εϊνε 85 
ΕΤΏΝ καί ΑΚΌΜΗ ζητιανεύει. 

Ή άμαξα επιστρέφει άπό τόν αυτόν δρόμον κα! 
μίαν ώραν μακράν τής πόλεως Κερκύρας βλέπω τόν 
ποταμόν έκεϊνον τάν φέροντα τό περιεκτικόν δνομα 
«Ποταμός» κα! δμως δντα ένα ποταμόν δπως κάθε 
άλλος. Είνε τό ρεΰμα τοΰ Όδυσσέως κα! τής Ναυσι-
κάας. Έκεϊ , δπου έκβάλλει είς τήν θάλασσαν λέγεται 
πώς έξεβράσθη άπό τά κύματα ό Όδυσσεύς κα! I-
κρύβη δπισθεν πυκνών φυλλωμάτων. Τά χέρι εϊς τό 
μέτωπον κα! κατόπιν ελαφρώς είς τήν καρδίαν: Χαίρε, 
Ναυσικά, πολυαγαπημένη άπό δλας τάς κόρας τοΟ 
βασιλέως, μικρά συνετή κυρία μιάς πρώτης οικογε
νείας, ή δποία δέν έδίσταζε νά πλένη ή ίδία τά ΕΝΔΎ
ματα γερόντων καί ΑΔΕΛΦΏΝ. ΔΈΝ ήσο σεμνότυφος, 
διότι έπροχώρησες θαρραλέα πρός τάν γυμνό ν βρωμε-
ράν άνδρα, άλλ' είχες δλην τήν έπιφύλαξιν τών κορών 
κα! ΔΈΝ τοΰ επέτρεψες νά επιστρέψετε μαζύ είς τήν 
πόλιν άπό φόβον τής κακογλωσσιάς κατόπιν. Κοκκι
ΝΊΖΕΙΣ, ΠΟΰ Σ' ΕΡΩΤΏ, ΔΤΙ ΉΓΆΠΗΣΕΣ ΤΌΝ ΠΑΝΟΟΡΓΟΝ κο-
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σμοταξειδιώτην, άλλά νά τό άρνηθής δέν δύνασαι. 
Καί οί άνθρωποι, οί όποιοι σέ έκαμαν όπερα ή δράμα 
τό βεβαιούν. Ύποχώρησον λοιπόν καί ομολόγησε, δτι 
δταν εκείνος έφυγε διά τήν Ίθάκην έκάθησες συχνά 
έδώ καί έκλαψες. Ώρκίζεσο τότε, δτι δέν θά έπαιρ

νες ποτέ έναν άλλον, καί βραδύτερον δταν σέ έχα 
νά θυμώσης ό άνδρας σου, τοΰ έλεγες κάθε φ 0 ρ α . 3 
'Οδυσσεύς δέν θά τό έκαμνε αυτό !» 

Κ:ΡΧΥΡΑ. ΑΠΡΊΛΙΟΣ τοΰ 1908. 

ΦΡΙΤΣ ΕΝΓΚΕΔ 

Ε Ι Σ Τ Α Χ Ω Ρ Ι Α Τ Η Σ Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Σ 

[Περιγραφή τοΰ κ. Άλφρ. "Ολτσμποκ σνντάκτου 
τον «Εγχωρίου Αγγελιοφόρου» τον Βερολίνου] 

«Νά πάη κανείς είς τά χωριά», αυτό θά είπή έδώ 
νά πηγαίνη πρός προσκύνημα τών θαυμάτων τής φύ
σεως καί νά βλέπη είς αυτήν τήν φύσιν ανθρώπους, 
οί οποίοι απέχουν πολύ άπό τόν πολιτισμόν. "Οπου 
κι ' άν διευθυνόμεθα ή είς τήν Μπενίτσα ή είς τό Γα-
στοΟρι ή άν ευρισκόμεθα είς τά Οψη τοΟ Πέλλεκα, τών 
τών Α γ ί ω ν Δέκα ή τής Παλαιοκαστρίτσας παντού ή 
ιδία είκών μέ ολίγας βαριατσιόνας, παντού ή όμοία 
άντίθεσις μεταξύ φύσεως καί πολιτισμού. Α κ ό μ η είς 
τήν Παλαιοκαστρίτσαν, εϊς τήν κορυφήν τής όποιας 
ευρίσκεται ένα μοναστήρι, βλέπομεν ώς είς πλαίσιον 
απαράμιλλου φύσεως περιβάλλον εικόνα άθλιας άν-
θρωπότητος· τό μοναστήρι έχει ανάγκην έπιδιορθώ-
σεως, οί μοναχοί οί όποιοι καλλιεργούν μικράν άμ-
πελον είνε ευλαβείς καί φιλόξενοι, ακόμη καί μέ τό 
κρασί των τό όποιον πωλούν άντί ενός όβολοΰ - ακόμη 
εκτελούν καί γυναικείας εργασίας, άλλά δέν φαίνον
ται νά προτιμούν τήν βέβηλον πλύσιν ζουν έκεϊ είς 
σχεδόν άξιοζήλευτον εύήθειαν, ή οποία δέν σκοτίζεται 
διά τίποτε είς τάς αρχέγονους συνήθειας αυτού τού 
κόσμου. 

Φυσικά ή πρώτη εκδρομή έγινεν εις τό χωρίον Γα-
στούρι, ανήκον είς τό άνάκτορον τοΰ Αχίλλειου. Τήν 
πρός αυτό φέρουσαν όδόν περιέγραψα ήδη. Τό χ ω 
ρίον διακρίνεται άπό μακρυά μέ τά φωτεινά σπήτια 
του, τριγυρισμένα άπό κυπαρίσσια καί έληές. Ά ν τό 
χωριό αυτό φαίνεται καθαρώτερον κάπως καί οί κά
ΤΟΙΚΟΙ του δέν φορούν εντελώς ράκη, άν κάποια εύ-
πορία έπικρατή έκεϊ καί κάποια πνοή πολιτισμού, 
δλα αυτά οφείλονται είς τήν γειτνίασιν τού Αχ ίλ 
ΛΕΙΟΥ. Ή έπίδρασις τοΰ ξένου χρήματος θά συνέβαλλε 
ΚΑΊ είς τήν καλλιτέρευσιν τοΰ ενδύματος καί τής τρο
φής. Ά λ λ ά καί έδώ δπως παντού έχουν ανάγκην 
άνυψώσεως τά εξωτερικά ήθη, διότι τά χωριδάκια τής 
ΝΉΣΟΥ ΤΏΝ Φαιάκων διάγουν ευτυχή οίκογενειακήν 
ζωήν, ΈΧΟΥΝ ΚΆΤΙ ΤΌ ΟΠΟΊΟΝ πολλάκις μάτην ζητεϊ-
ΚΑΝΕΊΣ ΕΊΣ ΤΆΣ μεγάλας ΠΌΛΕΙΣ: ΉΘΙΚΉΝ ΪΧΟΥΝ ΤΉΝ & 

πλοϊκήν έκείνην εύλάβειαν, ή όποια προσλαμβάνιιτδ 
καλλίτερόν της έκ τού περιβάλλοντος μέ τήν ΦΎΟΤΝ 
καί άν θέλετε, επίσης έκ τής ελλείψεως πολιτισμού, 

Ά π ό δλας τάς έκδρομάς μου έκτος τής ΠΌΛΕΩΣ Ή 
εύχαριστοτέρα μοΰ ήτο ή είς τόν Πέλλεκα. Ή οδός 
αρχίζει άπό νεκροταφεία· άπό τό Άγγλικόν νεκροτα· 
φεϊον, εις τά όποϊον ευρίσκουν τήν τελευταίαν ΚΑΤΟΙ· 
κίαν δλοι οί Διαμαρτυρόμενοι, άπό τό Ισραηλιτικό» 
νεκροταφεΐον, τοΰ οποίου τούς τάφους καλύπτουν ΚΑ-
τεστραμμέναι άπό τόν χρόνον πλάκες, άπό τό ΜΟΥ-
σουλμανικόν, δπισθεν τοΰ φωτεινοΰ έρυθροΰ φραγμοΟ, 
τοΟ οποίου άνυψοΰται ανελεύθερος καί πιεσμένος Ί 
ισλαμικός θόλος· δλα κείνται έκεϊ ύπό τό άρωμα ΤΏΝ 
κυπαρισσιών, έπί τής όδοΰ τής φερούσης είς ΠΈΛΛΕΚΑ. 
Τό θλιβερόν συναίσθημα εξαφανίζεται, ή ΘΆΛΑΣΣΑ 
απλώνεται καί βλέπω κάτω τό Ποντικονήσι. τό ΌΠΟΪΟΝ 
ονομάζουν νήσον τών νεκρών. 

Αί πυκνόφυλλαι άγαναί κρασπεδώνουν δρόμους ΚΑΊ 
αγροκήπια, διανοίγονται οί επίπεδοι αμπελώνες ΚΑΊ 
τά έλαιόνενδρα μέ τήν άφθονίαν των μαρτυρούν, ΔΤΙ 
αποτελούν τήν οίκονομικήν ζωήν τής νήσου. Ή Κέρ
κυρα παράγει ετησίως έλαιον 15 έκατομμ. ΆΛΛΆ ΚΑΊ 
ό αδαής παρατηρεί δτι ή παραγωγή αυτή ΘΆ ΗΔΞΑ-
νεν άν έμορφοΟτο ό γεωργός. Κατόπιν έρχεται ΜΊ« 
δενδροστοιχία, άπό τά δένδρα τής όποιας πίπτουν Τ«· 
πορτοκάλλια ώς κίτρινα φθινοπωρινά φύλλα, ΧΑΡΙΤΩ
μένοι φραγμοί ινδικών καλάμων, εύφοροι αγροί ΣΙΤΗ
ρών καί έγχυμα λειβάδια, εις τά όποια βόσκουν όρ
νιθες, χοϊροι καί αγελάδες καί τέλος ένα χωριδάκι ΛΊ-
γόμενον Άλ ιππή , τό όποϊον χάνεται μέσα εις ΤΉΝ 
γύρω του πλουσίαν βλάστησιν τής φύσεως. Ό ΆΜΑΣΊΊ 
σταματά είς ένα πηγάδι, δένει είς ένα σχοινί τόν κουβΛ, 
βγάζει νερό καί δροσίζει τούς Γππους του μέ ΝΕΡ '̂ 
Έ ν τφ μεταξύ ζητώ παρακαλών τήν φιλοξενίαν χ«" 
ρικής οικίας, ή οποία μοΰ παραχωρείται κατά ΣΧΕΔΌΝ 
ευγενή τρόπον. Τό σπήτι έχει δύο μεγάλα ΆΠΆΤΩΤΑ 
δωμάτια. Τό ένα είνε "δωμάτιον διαμονής καί &" ν ο ϋ , 
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. μ^άλα. χαμηλά κρεββάτια, τό άλλο είνε ή κου-
γ" καί ή τραπεζαρία μέ λιθίνην έστίαν, μακρύ τρα-
ΖΐΤ· καί δύο πάγκους. Εις αυτά τά δύο δωμάτια αύ· 
ΖβΓτί' στενή: καλύβα; κατοικούν 18 πρόσωπα, γο-

παιδιά; κόραι καί εγγόνια. Ή οικογένεια ανήκει 
•ΙΓτάςεύπορωτέρα; καί ό οικογενειάρχης διηγείται 
!α · χαλλιεργοΰν τόν κήπον, δστις είνε ιδιοκτησία του 
^ αργάζονται είς μεγάλα κτήματα, 12 μέλη τής 
• ονενεία; του καί κερδίζουν καθ'έκάστην 15 δραχ-
. π ερ£που 11 Μάρκας. Εννοείται, δτι έρχεται κι' ό 
-όό'. δπου παύουν αί έργασίαι, άλλά τότε κατά

γονται ζΐς τής δουλειέ; τοΰ σπητιοΰ, έ, ημπορούν νά 
Γοδν **1 °"έν πεινούν. Ει ; αυτούς τούς απλοϊκούς άν-

βρώπους, οί όποιοι αποτελούν παράδειγμα τής συνο-
ϊ ί ί ί τήί οικογενείας, διά τήν άντίληψίν των αυτό ήτο 
ίέλος ίλον. οτι δέν ήσαν δπως οί πτωχοί άνθρωποι. 
Ποία είνε ή θέσις τών πτωχών ανθρώπων επρόκειτο 

ΕΓτό Εδώ μετ' ολίγον είς τόν Πέλλεκα. 
I Τό τοπεΐον επάνω τοΰ οποίου κείται τό βαρύ καί 
«υθρωπόν όουνόν τοΰ Αγ ίου Γεωργίου, φαίνεται ώς 
αποκλεισμένο·/ έπειτα μία καμπή δεξιά καί τό στενόν 
ίξαφανίζεται—ή θάλασσα μάς χαιρετά πάλιν. Ό 
δρόμος είνε καλός - παρατηρεί κανείς, δτι έδώ έκυριάρ-
νησαν άλλοτε οί Ά γ γ λ ο ι . Τά σπιτάκια τοΰ χωριού 
"Αφρα φαίνονται, ψηλά στό βουνό φωτεινά.Ό δρόμος 
γίνεται ευρύτερο:, ζωηρότερος· κάρρα, γαϊδουράκια 
φορτωμένα, ιππείς, γυμνόποδα κορίτσια, ρωμαλέαι 

β γυναίκες, αί όποϊαι φέρουν είς τό κεφάλι μέ τής ψεύ
τικες πλεξίδε: καλάθια, στάμνες κ.τ.λ, μορφαί, τάς ό
ποιας μία τολμηρά φαντκσία τάς περιβάλλει μέ τήν 

Γ ύχόνα Όδυσσειακών μυθικών χρόνων. Έ δ ώ φύεται 
Ή άμπελο: έπί τεχνητώς διαρρυθμισμένων πέτρινων 
τερασσών, αί όποϊαι προσδίδουν είς τήν κοιλάδα άμ· 

[ φιθιατρικόν ^διάκοσμον. Ά λ λ ά ό δρόμος τελειώνει. 
Καταβαίνομεν άπό τό αμάξι - πρέπει νά πάμε πεζή έ-
κάιΊι) είς τόν Πέλλεκα. 

Είνε Κυριακή. Οί χωρικοί κάθηνται εις τήν μι-
I ΧΡΆΝ πνιγηράν όστέρια πίνοντες κρασί καί παίζοντες 

ΧΑΡΤΙΆ. Όταν £πλν,σ:άσαμεν άφήκαν τά χαρτιά, ή-
γίρθησαν καί έβγαλαν τό καπέλλο. Τούς ηύχαριστή-
ΟΑΜΕΝ διά τήν εΰγένειάν των καί τούς προσεφέραμεν 
ΧΡΑΣΊ, τό όποϊον επιαν είς ύγείαν μας. "Ησυχοι, α
ρεστοί άνθρωπο: μέ πτωχικά κυριακάτικα ενδύματα. 
Αλλ' όσον κόσμ:οι οί μεγάλοι τόσον ασύστολα τά 
ΠΑΙΔΙΆ, τά όποια μάς ακολουθούν φωνάζοντα καί ζη-
τιανεόοντα—μα; καταδιώκουν έως τήν κορυφήν τοΰ 
ΟΟΥΝΟΟ. Έκεϊ επάνω δμως δέν ακούεται τίποτε καί 
«νε τόση η αφωνία γύρω μας, ώστε λησμονεί κανείς 
ίλα, βλέπε: καί αισθάνεται μόνον, βλέπει κάτω πρός 

• «"ς άγριους βράχους, τούς κρημνιζομένους είς τήν 
θάλασσαν, άναόλέπε. πρός τά ρωμαντικά ϋψη, τά 
Χατεσπαρμένα άπό χωριά, τούς Αγ ίους Δέκα, τόν 
«*ν Σαλόατόρε. τόν Ά ϊ Γιώργη, καί δπως άλλοιώς 

Ε «γονται, θαυμάζει έν ρεμβασμώ τήν φουσκοθαλασ-
. «ΑΝ δύο πελάγων, τοΰ Άδριατικοΰ καί τοΰ Ιονίου, 

**ό τα οποία φαίνονται ώς ν' άναδύωνται εις έξοχον 
ΐρεμον σιγήν φανταστικαί εικόνες χιλιετηρίδων, αί
ρ ε τ α ι κανείς δτι χάνεται κάθε γήϊνον καί πώς ή 
β*1) °*έψις καί αίσθησίς μας κάμπτεται ύπό τής δυνά-

| Ι"*»» τής φύσεως. Αυτοί, οΕ* όποιοι ζουν έδώ, πρέπει νά 

ζήσουν, δι' αυτούς αυτή ή δύναμις δέν είνε καμμία 
δύναμις, τήν οποίαν νά συναισθάνωνται, δέν τούς 
παρουσιάζει τίποτε τό έορταστικόν, διότι πρέπει έδώ 
επάνω νά άγωνίζωνται δι' ένα τεμάχιον άρτου. Πόσον 
μικρός, πόσον άθλιος ακριβώς φαίνεται έδώ ό άν
θρωπος είς τήν πάλην του, ή οποία τοΰ παρέχει τό 
θέαμα τής έσχατης δυστυχίας ώς μόνην άπολύτρωσιν. 
Καί δταν κατήλθομεν κάτω μάς άνέμενον οί πτωχό
τατοι μεταξύ τών πτωχότατων, οί σακάτηδες καί οί 
ασθενείς καί είς τούτων μέ ώδήγησεν είς τό σπήτι του, 
είς Ινα μονόροφον, καταρρέον λιθόσπιτον καί μοΰ έ
δειξε πώς κατοικεί αυτός καί ή γυναίκα του είς μίαν 
βορβορώδη τρύπαν μέ τά κατοικίδια ζώα των καί πώς 
κοιμούνται είς Ινα ξύλινον κιβώτ'ιον μέ άχυρα επάνω 
είς Ινα χαμηλόν φεγγίτην, είς τάν όποϊον ανεβαίνουν 
μέ σκάλαν καμωμένην δι' δρνιθας. Πόσον πλουσία 
τότε έφαίνετο ή οικογένεια τής Άλ ιππής μέ τά 18 
μέλη της, πόσον αμέριμνος, πόσον εύχαρις ! Ή Κέρ
κυρα έχει πολλούς εκατομμυριούχους, οί όποιοι ήδύ-
ναντο μέ τά εκατομμύρια των δχι μόνον νά ελαφρύ
νουν τήν πτωχείαν είς τά χωριά, άλλά νά επιδράσουν 
καί μορφωτικώς καί θά παρείχον τοιουτοτρόπως τότε 
ώφέλειαν δχι μόνον εϊς τούς δυστυχείς άλλά καί εις 
τόν εαυτόν των καί τήν θαυμασίαν πατρικήν νήσόν 
των. (Σ. Α. Τί φώς καί έδώ είς τήν μή άφύπνισιν α
κόμη είς τόν τόπον μας τοΰ σωτηρίου εργατικού ζη
τήματος, τού σοσιαλισμοΰ). Ά λ λ ' ακόμη έδώ είς τούς 
δρομίσκους εκείνη ή καθαριστής, ή οποία συχνά λεί
πει άπό τούς ανθρώπους. Έξοχος , χρηστοήθης πάστα 
ανθρώπων κατοικεί έδώ καί τής αξίζει νά προσλάβη 
τόν πολιτισμόν. Ή κυβέρνησις αναγνωρίζει (;;;) βαθ
μηδόν αυτήν τήν ανάγκην καί πρός τοΰτο ΐδρυσεν είς 
τήν Κέρκυραν προπαρασκευαστικήν Γεωργικήν Σχο-
λήν, είς τήν οποίαν διδάσκουν ειδικοί έκ Γαλλίας καί 
Ιταλίας τήν μέλλουσαν άγρονομίαν μέ τάς νεωτερι-
στικάς προόδου; της. 

Ή αυτοκίνητος λέμβος τοΰ Άσπιώτη τοΰ βασιλι
κού έμπορου τής νήσου Κερκύρας, τοΰ κατόχου τοΰ 
μόνου εργοστασίου εϊς δλην τήν Ελλάδα σιγαροχάρ-
του καί παιγνιδιοχάρτων μέ φέρει μέ άγαπητήν φι-
λοφροσύνην πρός τήν Βενίτσαν. Ό Άσπιώτης οδηγεί 
τήν μηχανήν καί μάς φέρει είς Ινα χωρίον, τοΰ οποίου 
αί δροσεραί πηγαί προμηθεύουν κρυσταλλώδες νερό 
είς τό Αχίλλειον καί δλην τήν κάτωθεν του πόλιν. 
Έ δ ώ είς μίαν χάριν, κρύπτουσαν δλην τήι πτωχείαν 
τό πάν άπλοΰται μέ είδυλλιακήν εύμορφιάν, ούτε 
απότομοι βράχοι, ούτε άνθρωποι δεικνύοντες εμφανή 
τήν δυστυχίαν των. 

Ευχάριστος ειρήνη μάς περιβάλλει, τά βουνά άνυ-
ψούνται απαλά, βλέπομεν μέ τήν καθαράν άτμόσφαι-
ραν τάς άπομακρυσμένας νοτίους άκτάς τής νήσου, 
έως τό Αεύκιμον. Έπιβαίνομεν είς τήν λέμβον καί φε-
ρόμεθα πρός τήν πόλιν καί τούς βράχους της, άπό 
τούς οποίους τώρα αί άκτίναις τών εσπερινών φώτων 
μάς ξαναστέλλουν τούς προσχαρεϊς χαιρετισμούς 

των. 

'ΕΝ ΚΊΡΚΰΡΑ 'Α-ΡΊΛΙΟΣ ΤΟΰ 1908. 

ΑΔΦΡΒΔΟΣ ΟΑΤΣΜΠΟΚ 
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ΕΛΛΗΝ IΚ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ 

Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Α Ν Ω Ν Υ Μ Ο Σ 

ΚΕΦΑΑΑΙΡΝ ΟΑΟΚΑΗΡΩΣ ΚΑΤΑΒΕΒΑΗΜΕΝΟΝ ΑΡ. 6,000.000 

Ε Δ Ρ Α Ε Ν Α Θ Η Ν Α Ι Σ 

ΑΠΟΟΗΚΑΙ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΠΟΙΕΙΑ 
τΛς Ε τ α ι ρ ί α ς έν Μύλοις Αθηνών, 
Έλευσΐνι, Νέω Φαλήρφ, Πάτραις, 
Καλάμαις, Πύργω, Κύμη, Πάρω, κα'ι 
τοις κυριωτέροις οίνοφόροις κέν-
τροις τής Ελλάδος. 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ 

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΖΑΝΟΊ 
ΕΤΤΑΗΙΕΙΝίϊΝΔΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΩΣ 

Τ Μ Η Μ Α Φ Ω Τ Ι Σ Μ Ο Υ 

Π Ρ Α Τ Η Ρ Ι Α Ε3ΧΓ Α Θ Η Ν Α Ι Σ 
Διαρκής έκθεσις ειδών φωτισμού, θερμάνσεως καί κινήσεως έν όδφ Σταδίου καί Κολοκοτρώνη. 
Πρατήρια, έν οΤς πωλούνται είδη φωτισμού κα'ι θερμάνσεως, ώς· καί οινόπνευμα μετουσκομένον πρός τόν 

σκοπόν τούτον, ευρίσκονται έν Αθήναις μέν, παρά τη Κεντρική Αποθήκη, οδός Όφθαλμιατρείου αριθμός 2 
Κυδαθηναίων αριθμός 17, Τριπόδων καί Θέσπιδος, Μεγάλου Αλεξάνδρου, Χαλκοκονδύλη 30, διασταύρωσις 
Σόλωνος καί Ιπποκράτους, Πειραιώς 17, Έρμου 86, Πλατεία Εξαρχείων, Πατήσια, "Αγιον Λουκάν. Έν Πει-
ραιεϊ οδός Παρθεναγωγείου 3. 

Π Ώ . Α Η Ε I Ε 
Ή τιμή τοΰ μετουσιωμένου οινοπνεύματος ώρίσθη εις λεπτά 80 κατά σταθμικήν όκάν (όκαν βάρους) έπιβα-

ρυνομενη εις τάς επαρχίας (όπου δέν ΰπάρχουσι ημέτερα εργοστάσια) διά τών εξόδων μεταφοράς καί διαπυλίων 
τελών. Καθίσταται δέ ενταύθα γνωστόν, ότι μεγάλη διαφορά υπάρχει μεταξύ μετρικής κα'ι σταθμικής οκάς οινο
πνεύματος, λόγω τοΰ μικρού είδικοΰ βάρους αΰτοΰ (0,83). Ούτως ή συνήθης όκά τοΰ οίνου δύναται νά περιλάβω 
μόνον 332 δράμια οινοπνεύματος. 

Χ Ρ Η Σ Ι Σ Μ Ε Τ Ο Υ Σ Ι Ω Μ Ε Ν Ο Υ ΟΙ3ΝΓΟΓΙΚΓΕ ΥΐνΠ Α Τ Ο Σ 
Ή Ε τ α ι ρ ί α ημών παράγει τό μετουσιωμένον οινόπνευμα, αποβλέπουσα είς τρεις άνάγκας τοΰ Έλληνικοΰ 

λαού, ήτοι τόν φ ω τ ν ό ι ι ό ν , τήν ΟέριιανόΊν καί τήν ν . ί ν η ό ι ν . 

ΓΕΝΙΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 
/ Ή χρήσις τοΰ οινοπνεύματος είνε βεβαίως εντελώς ακίνδυνος, αρκεί νά λαμβάνωνται στοιχειώδεις τινές προ

φυλάξεις, αί όποϊαι συνοψίζονται εις τό θεμελιώδες παράγγελμα : Μή πλησιάζετε ε'ινόπνευμα είς φωτιάν. 
Ιον Δεν πρέπει νά άφίνωμεν τά δοχεία τοΰ οινοπνεύματος άβούλωτα, διότι κα'ι εξατμίζεται τούτο καί απορ

ροφά ύγρασίαν, οπόταν καί κατέρχεται κατά βαθμόν. 
2ον Διά κανένα λόγον δέν επιτρέπεται νά ρίπτετε οινόπνευμα είς άναμμένην λάμπαν, μαγειρεΐον, καμινέτο 

κτλ., διότι άλλως διατρέχετε τόν κίνδυνον νά άνάψη τό οινόπνευμα τοΰ δοχείου, νά σπάση τό δοχεϊον κα'ι νά χυθή 
επάνω σας αναμμένον. Τόν αυτόν κίνδυνον διατρέχετε κα'ι μέ τό πετρέλαιον, μέ μόνην τήν διαφοράν, ότι τό οινό
πνευμα σβύνει εύκολώτατα μέ ν ε ρ ό καί μάλιστα μέ ολίγον. Μόλις τό νερώσετε παύει νά καίη. 

3ον Π ρέπει νά φρσντίζητε νά γεμίζητε τήν λάμπαν, καμινέτο, μαγειρεΐον κτλ. πριν τά άνάψητε. "Αν δέ πα-
ρουσιασθή» ανάγκη νά ρίψητε κα'ι άλλο οινόπνευμα, σβύσατε πρώτον καί αφού βεβαιωθήτε, ότι έσβυσε, τότε ρίψατε 
καί άλλο. 

4σν Μή επιτρέπετε νά μεταχειρίζωνται οινόπνευμα διά προσάναμμα κάρβουνων, διότι πολλοί πολλάκις δέν 
προσέχουν κα'ι ρίπτουν τοιούτον σέ μισοαναμμένα κάρβουνα, οπόταν διατρέχετε τόν κίνδυνον νά άνάψη τό δοχεϊον 
καί νά γίνη δυστύχημα. 

5ον Μή γεμίζετε ξεχειλιστά ούτε λάμπαν, ούτε μαγειρεΐον, ούτε κανέν έν γένει είδος. Τό οινόπνευμα πρέπει 
νά μένη ενα τουλάχιστον δάκτυλον κάτω τοΰ στομίου, διότι μέ τήν θερμότητα διαστέλλεται (φουσκώνει) καί πρέ
πει, νά εχη τόπον, άλλως θ ά χυθή απέξω καί θ ά άνάψη. 

7ον Έ ά ν γεμίσαντες εν είδος οιονδήποτε τό περιβρέξητε μέ οινόπνευμα, κατά λάθος, σκουπίσατε το αμέσως 
πριν τό ανάψετε, μέ ό,τι δήποτε ύφασμα. Τό οινόπνευμα ούτε λερώνει, ούτε βρωμφ. 

^8ον "Αν κατά λάθος είς τό άναμμα τής λάμπας έτρομπάρατε περισσότερος, άπό ό,τι πρέπει φοράς κα'ι βγά
ζει ή λάμπα επάνω άπό τό γυαλί μεγάλαις φλόγαις, μή ανησυχήσετε. Θά κατεβούν μόναι τους καί ή λάμπα σας 

άνάψη κανονικά. 
Τά είδη μας είνε τε?ΜΟτατα, ίάν δε άκολου&ήσητε τάς ανωτέρω οδηγίας 

ουδέποτε δύναται νά ονμβη τδ ηαραμικρόν. 
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Ϊ0 ΣΥΓΓΡΛΦΙΚΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 
Τ Ο Υ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ Τ Ω Ν " Α Θ Η Ν Ω Ν 

Τ Ο Β Ρ Α Β Ε Υ Θ Ε Ν Δ Ι Η Γ Η Μ Α 

ψ^ύααμεν παράτααιν ένδς ολοκλήρου μηνδς οπως κατορθώσωμεν και συγκεντρωθούν πλείονα 
εί δυνατόν διηγήματα έξ δλων τών μερών της Ελλάδος διά τδ προκηρυχθέν συγγραφι-
χδν αγώνισμα, τοϋ δποίου αθλοθέτης, κηρυξας βραβεϊον εκατόν δραχμών, έγένετο δ κ. 
Γεώργ. Μαρίνος. Είς τδ αγώνισμα τοϋτο απεστάλησαν υπέρ τά έκατδν διηγήματα. Έξ 
αυτών τά μέν εΐκοσιν απερρίφθησαν ευθύς εξ αρχής, διότι είνε γεγραμμένα εις τδ 
Ιδίωμα τών κ. κ. Ψυχάρη, Πάλλη καϊ Σα, διότι μόνον ηλιθιότητας ήδύναντο νά λέγουν 
προϊόντα ανθρώπων άγνοούντων τήν γλώσσάν των. Έκ τών λοιπών ή επιτροπή κρί
νουσα τδ χαριέστερον "λαι πρωτοτυπότερον,τδ ένέχον μορφήν ίδιογραφίας και παρατηρή-
οεως,άδιάφορον προς τάς λοιπ,ας άτελείας αυτού, έβράβευσε τδ ύπδ τοϋ νεαροϋ σπουδα· 
ατοϋ κ. I. Α. Χατζή δη μητριού σταλέν ύπδ τον τίτλον : « I I ΜΑΛΙ Α». 

$$ίβαί<ος τδ διήγημα δέν είνε οίον τδ έπεθύμει ή επιτροπή και ώς θά έπόθει νά ήτο τοϋτο και 
ή σύνταξις τοϋ «Παραρτήματος τών Αθηνών», άλλ' έπεβραβεΰθη διότι έθεωρήθη δι
καία ή ένθάρρυνσις πρδς νέον βεβαίως συγγραφέα, επιδεικνύοντα και έν τη διατυπώσει 
τής φράσεως χαι έν τη συγγραφική μορφή τοϋ συνόλου άνθρωπον άξιον ενθαρρύνσεως 
διά τδ έργον. Ό βραβευθείς δύναται διερχόμενος έκ τοϋ γραφείου ημών νά λάβη πιστο-
ποιητικδν, δτι δντως αύτδς είνε διά τής αντιπαραβολής (θϋ γραφικού του γαρακτήρος 
πρδς τδ χειρόγραφον και έπειτα μεταβή είς τήν Τράπεζαν Μαρίνου δπόθεν θά λάβη 
τό χρηματικδν γέρας,. Είς άλλο μέρος και ακριβώς μζτά τδ τέλος τού κατωτέρου δημο
σιευομένου βραβευθέντος διηγήματος δημοσιεύομεν τι)ν προκήρυξιν νέου συγγραφικού 
αγώνος μέ δύο βραβεία έξ έκατδν δραχμών. 

Τδ βραβευθέν διήγημα έχει ωδε :] 

Ί - 1 ' Μ Α Λ Τ Α 

Ε Ουδέποτε ΥΠΉΡΞΕ ΔΥΣΤΥΧΈΣΤΕΡΟΣ ΕΙΣ ΔΛΗΝ ΤΟΥ ΤΉΝ 
5·ϊ(ν, την ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΈΝΩΣ ΔΥΣΤΥΧΙΣΜΈΝΗΝ, Ό ΝΊΚΟΣ 
Αάμης ΟΓΓοι ΤΗΝ ΗΜΈΡΑΝ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΟΠΟΊΑΝ Ό ΜΠΌΓΙΑΣ 

Β*ΠΡΕ τό ΣΚΥΛΆΚΙ ΤΟΥ. ΊΙΤΟ Ύ ΤΕΛΕΥΤΑΊΟΣ ΣΎΝΤΡΟ
ΦΟ; ΤΟΥ, 6 ΜΌΝΟ; (ΡΊΛΟΣ ΤΟΥ, ΉΤΟ Ή ΜΌΝΗ ΤΟΥ ΧΑΡΆ 
Μ̂ΟΝΑΔΙΚΉ ΕΎ/ΑΡΊΣΤΗΣΙ; ΚΑΙ ΤΈΡΨΙΣ ΤΟΥ. ΜΑΖΗ ΤΟΥ 

ΡΜΡΕΝ ό ΜΠΌΓΙΑ; ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΆ ΕΤΗ ΤΉΣ ΖΩΉΣ ΤΟΰ 

• ΟΤΑΝ ί;νπνΐ|οκ ΤΗΝ ΠΡΟΗ'ΑΝ Κ:<1 ΗΧΟΎΣΕ ΤΟ ΘΛΙ-
ΙίΡίΟον μήνυμα ΑΠΟ ΤΆ ΠΑΙΔΊΑ ΤΗ; ΣΠΙΤΟΝΟΙΚΟΚΥΡΆ; 

εμεινεν ΩΣΆΝ ΝΑ ΊΖΕΡΑΥΝΟΒΟΛΉΟΗ. 
Ι "'/.ε ΚΑΙΡΌΝ ΝΆ ΤΟΝ ΣΏΣΗ ΑΚΌΜΗ; ΛΕΝ ΕΊΧΕ 

| 1Αα6εΐ>|ΡΙΡΕΤΆ ΏΡΟΛΌΓΙΌΝ ΤΟΝ. 'ΊΊΤΟ ΕΝΆΤΗ ΠΡΩΙΝΉ. 
Τ̂ίΔΑΊΜΟΝΑ! ΔΈΝ ΤΆ ΣΙΓΆΖΟΥΝ ΆΜΈΣΩΣ-ΆΜΈΣΩΣ. 

|ΜθΜς ΕΝΊΦΟΗ. ΚΑΊ ΧΩΡΊΣ ΝΆ ΚΤΕΝΙΣΟΗ, ΈΞΉΛΟΕΝ 
Ν* ΤΟ ΔΩΜΆΤΙΌΝ ΤΟΝ ΈΝΏ Ά/.όιι Η ΈΔΕΝΕ ΤΟΝ ΛΑΙΜΟ-

δετην τον. 

Ι-ΤΗΝ 
ΚΑΫΜΈΝΗΝ ΤΉΝ ΜΆΛΤΑ ! ΠΏΣ ΘΆ ΟΎΡΛΙΆΖΗ 

μέσα εις τάλλα βρωμόσκυλα. Ά ρ ά γε θ ά τήν προ
φθάσω ; 

Καί έτρεχε βιαστικός προς τήν Άστυνομίαν. "Ε
πρεπε νά πάρη άδειαν πρώτα, διότι άλλως ό μπό
γιας δέν ημπορούσε νά δώση τήν σκΰλαν του, άν 
εζη ακόμη. 

— Ν ά π ά ρ η ή οργή μ ' Ό υ τ η ν την Άστυνομίαν ! 
Βγάζει τώρα τόν μπόγιαν διά νά ξεπαστρέψη τά 
σκυλιά τοΰ κόσμου !..Τί τής φταΐν τά σκυλιά... 

Και μονολόγων έβάδιζε, και βαδίζων έπέσπευδε 
το βήμα, φοβούμενος μήπο>ς χ ά σ η έστω καί εν 
λεπτό ν. 

Τό ήγάπα πολύ τό σκυλάκι του. Ή τ ο τόσον ώ -
ραϊον δ ι ' αυτόν μέ το μικρόν καί χαριτωμένον μου
τράκι του, έλαμπαν τόσον ζωηρά τά εκφραστικά του 
μάτια, ή ουρίτσα του εκινεϊτο μέ τόσην γοργύτητα, 
τό λεπτοκαμωμένον σ ώ μ α του ήτο τόσον λιγυρόν, 
ώστε ό Νίκος δέν ήμποροΰτε νά φαντασΟΓ) οτί άλ
λος θ ά ήτο συμπαθέστερος. 'Λπό κουταβάκι τό είχε-
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18 «ΑΘΗΝΑΙ» 

— Τί θέλετε κύριε ; ήρώτησεν ό κ. γ ρ ά μ μ α ^ 
άνυπομονήσας διά τάς πολύτιμους στιγμάς αί οποία· 
παρήλθον έν σιγή. 

— Μίαν άδειαν διά τήν σκυλίτσαν μον,.,'ΤΛ^ 
ρετε μοϋ τήν έπήρεν ό μπόγιας. . . 

— Μπα ! είπε γελών ό γραμματεύς. "Λ ! μα α{_ι 
είνε φοβερόν. 

— Γελάτε βέβαια, διότι δέν γνωρίζετε τί σκυλάχι 
χαριτωμένον ήτο. . .Πέντε έτη τό είχα, ΚΑΙ σήμερα. 

— Δέν τό άφίνεις χριστιανέ μου, παρενέβη ε ί ς 

ξιωματικύς λέγων, νά πάη εις τόν διάβολον.,.Τί τ α 

μαζεύετε τά βρωμόσκυλα. 
Ό Λάμης έσφιγξε τούς οδόντας. Βρωμύσκυλον ι 

Μάλτα βρωμόσκυλον. 
— Δέν είνε βρωμόσκυλον ή Μάλτα, άπεκρίθη χα. 

τόπιν μέπαράπονον. Καί τέλος πάντων Ίδικόν μ0« 
πράγμα είνε, καί δέν έπρεπε νά μοϋ τό πάρη ό μπό
γιας. Δέν ήτο άδέσποτον... 

— Διά νά τό πάρη δ μπόγια;, άδέσποτον θά ήτο 
παρετήρησεν εις εκ τών κυρίων τών καθήμενων παρο 
τήν έστίαν άφοϋ έχαμήλωσε τήν εφημερίδα καί ένω 
ταυτοχρόνως έδιόρθωνε τά κούτσουρα. "Ετσι δέν 
πιάνει ό μπόγιας τά σκυλιά τοΰ κόσμου. Είχε φίμω-
τρον ; Ό χ ι . Είχε λαιμοδέτην ; Ό χ ι . . . 

— Είχε λαιμοδέτην, διεμαρτυρήθη δ Λάμης. 
— 'Αλλά δένθά τόν έφοροΰσε. συνεπλήρωσε ΠΆΝ

τοτε γελών ό γραμματεύς. 
— "Ας εΐνε, δλα δσα έγιναν, έγιναν. Τώρα σάς 

παρακαλώ μίαν άδειαν.. . 
— ΝΑΙ, είπεν είς τών αξιωματικών, άλλα πώς θά 

πιστοποίησης δτι εΐνετό σκυλί σου. 
Πώς θά πιστοποίηση; Καί χρειάζεται πιστο

ποιητικό ν : Καί π ώ ς θ ά τό εύρισκεν, ποίος θά τοδ 
τό έδιδεν. 

— Ο υ φ ! Αυτή ή Αστυνομ ία ! Ιστορίας θέλει νά 
κάνη πάντοτε. 

Καί μέ τήν σκέψιν αυτήν ήλίθίως παρετήρει τους 
παριστάμενους μή γνωρίζων πώς νά κάμψη τόν σκό-
πελον αυτόν. , 

'Αλλ' άνέπνευσε διότι παρατυχών αστυφυλας έ
δωκε τήν γνώμην του 

— Λυτό είνε εύκολον. "Αμα τον ιδή τό σκυλί μέσα 
εις τήν κλούβαν, άν είνε ίδικόν του, θ ά τόν γνωρίση, 
θά γαυγίση, θ ά φανή τέλος πάντων. 

_ Βέβαια! έτόνισεν ό Λάμης. Βέβαια θά φαν^. 
Καί άνέμεινεν. Ό κ. γραμματεύς δέν άπεκρίθη. 

"Εγραψεν έπί φύλλου χάρτου μίαν άδειαν, την -
στείλε νά σφραγισθή, τήν υπέγραψε καί δταν τη* 
παρέδιδεν εις τόν Λάμην τώ είπε. 

— Θά δώσετε εις τόν μπόγιαν μίαν δραχμής 
Ε ξ ή ν τ α πίντε λεπτά διά τό τομάρι καί τριανταπέντε 
διά τήν περιποίησιν.. . 

— Ευχαριστώ! άπεκρίθη δ Λάμης. 
ΚΑΊ βιαστικός εξήλθεν. "Εξω άπό τήν 'Λστιη'ομι 

έβράδυνε τό βήμα. "Ηθελε νά ϊδη άν είχεν επαρκή 
χρήματα διά νά πάρη μίαν άμαξαν. Είνε μακράν 
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Η ΜΑΛΤΑ 19 

»ΜΑΤΓ|ς Καλλιρρόης τό όποιον μολύνει ό μπόγιας 
Ή̂Ν μάνδραν του. 
Έψαξε Τ " φ λ ό κ ι α τ ο " γιλέκου του. Ά π ό τό έν 

«βαλε | " α ν δραχμην, άπό τό άλλο έβγαλε γαζέτ 
- >1ία δραχμή, τέσσαρα νίκελ εικοσάλεπτα καί 

'χε δεκάρες. Τό όλον δύο και τριάντα λεπτά. 
Ή αμα;« κατηογήθη. 

ί _. 0ά τά δώσω δλα εις τον μπόγιαν, ώστε άλλην 
^ ν ν ά μη τηνξαναπάρη. 

Β'. 

Τό ψ^/.°' , Τ 1 τ 0 δριμύ, κ α ι ΰμως δ Λάμης ΐδρωσεν 
&0 τόν δρόμον. Γύρω τά τοπεΐα έφαίνοντο π ά γ ω 
ΜΑ ΆΠΌ το κρύον, καί ή θέα εκείνη τόν έκαμν ε νά 
«^μέ τήν ίδικήν του τύχην. 

κΰτταξε ! διενοεΐτο. "Αλλοτε μόνον τό καλο
ΚΑΊΡΙ έβγαινεν δ μπόγιας. "Ηρχετο τό καλοκαίρι ; 
ΈΦΙΊΛΑΓΕΣ τό σκυλί σου καί έμενες ήσυχος. Έ χ ε ι -

Μνιαζε; άφινες τό σκυλί σου ελεύθερον, καί έμενες 
Κ&ΙΝ ήσυχος. Τώρα χειμώνα-καλοκαΐρι δ μπόγιας 
ΒΓΑΊΝΕΙ, σαν νά λυσσιάζουν καί χειμώνα καιρόν τά 
«ΙΑΙΆ. Λεν βαρειέσαι δμως ! Διά τήν τύχην μου 
ί « δλα αυτά. Άντ ί νά μέ άφίνη ησυχον, μέ σπρώ-
«ΕΙ τώρα νά τρέχω σάν τό αγρίμι μέσα εις τά χω-
(ΆΦΙΑ ! 

Καί στενάζων έπέσπευδεν ακόμη τό βήμα του, 
χαραπαίων εις τά κοκκαλιαμένα αυλάκια τής λάσπης 
«όποΐα έχάραξαν εις τήν τελευταίαν βροχήν τά 
χάρρα, ένώ μέσω τοΰ στεναγμού διέφευγεν μία ευχή. 

Β - " Α ς τήν ευρω ζωντανήν, καί δέν πειράζει δ 
«όπος... 

Τέλος πάντων έφθασε. Ευθύς ανεγνώρισε τήν 
μάνδραν τόσω από τά συνεχή ουρλιάσματα δσον καί 
ωό μίαν έπιγραφήν μέ κόκκινο ν χρώμα. 

\ «Πύλη τοΰ "Αδου». 
; Αειλά-δειλά έκτύπησε, καί δταν τοΰ ήνοιξεν δ ά-
γριάνθροίπος τή; μάνδρας, δειλότερα είπε : 

Ι - Ήλθα διά τδ σκυλάκι μου... 
Καί έτεινε την άδειαν, τήν δποίαν δ αξύριστος καί 

ΡΡωμερό; έκεΐνο; άνθρωπος έλαβεν εις τάς χείρας 
*> και μέ προσοχήν τήν παρετήρει ώς νά ήθελε νά 
^ΠΑΣ11 μήπως τό έ'γγραφον ήτο πλαστόν καί μήπως 
ήσφραγίς ε ί / ε παραποιηθή. . . 
ί 0 Λάμης, μη δυνάμενος νά ύποφέρη τήν άπό-
Ρ™ιαν, η οποία παρ ' δλον τό ψΰχος παχυλή καί βα-

| ηρχετο από τ ' ακάθαρτα ενδύματα τοϋ άν-
εκείνου, άπεμακρύνθη ά π ' αυτού καί έπλη-

«̂σε τήν κλοΰβαν δπου ήσαν πέντε εξ σκυλάκια. 
Ι έστάθη μή γνωρίζων άν έπρεπε νά χαρή ή νά 
ί,^Υχολήση. 

Η Μάλτα δέν ήτο μέσα εις τήν κλοΰβαν. 
ΙΤ" "^εν βλέπω τήν σκύλαν μου, είπε στρεφόμενος 

ΤΌΝ μπόγιαν 
• Η ΑΪ Ι 

1 άστυ 
1 · τοτε άργησες, εΐπε στενάζουν καί διπλώνων 
νομικόν έ'γγραφον δ μπόγιας. 

— Διατί ; έτόλμησε νά ερώτηση ό Λάμης, ένώ 
ήσθάνετο άνατριχίλαν εις δλον του τό σώμα. 

— Μ ' αυτά είνε τά τελευταία. 
— Είχες καί άλλα ; 
— Καμμιά εικοσαριά !... 
— Καί τί έγιναν ; 
— Τί θές νά έγιναν. Εις τόν κλίβανον έμπήκαν. 
— Αϊ ! καί τώρα ; 
— Τώρα ; χαιρέτα μου τούς ζωντανούς. 
— Μά είσαι βέβαιος; Ή τ ο ένα σκυλάκι μικρόν 

μέ ώραΐον μουτράκι, κανελί, λεπτοκαμωμένον μέ μα
τάκια εκφραστικά... 

Τά έλεγεν αυτά ό Λάμης, καί μέσα του έσπάραζεν 
άπό άνησυχίαν τό στήθος. 

Ό μπόγιας έφάνη προσπαθών ν ' άναμνησθή, καί 
τέλος άπεκρίθη, ενώ απέδιδε τό έ'γγραφον. 

— Δέν ξεύρω νά σοϋ ειπώ, διότι πολλά σκυλάκια 
έπιασα, κανελιά, άσπρα, καί μαύρα, ποϋ νά θυμάμαι 
πλέον. 

Βέβαια ! Πού νά ένθυμήται δ μπόγιας τά σκυ
λιά ! Ή τ ο ώς νά ένεθυμεΐτο αυτός τά άστρα. Ό λ α 
τά σκυλιά διά τόν μπό/ ιαν, σκυλιά ήσαν. Σκυλί ήτο 
καί τό ίδικόν του. 

Έ ν τούτοις έκαμε καί τελευταίαν άπόπειραν. 
— Μήπως έχεις πουθενά ΆΛΛΟΥ τίποτε αλλα 

σκυλιά ; 
— "Α ! μπα ! άν δέν εΐνε μέσα εις τήν κλοΰβαν, 

ξέγραψε το !... 
"Ηργησε πολύ νά ΛΆΒΗ τήν άπόφασίν του διά νά 

φύγη δ Λάμης. "Ηθελε νά πεισθή. Νά ίδή, ν ' άγο-
ράση τουλάχιστον τό τομάρι του. Μία έντροπή τόν 
έκράτει. 

— Τί δαίμονα. Θά γίνω ρεζίλι καί στον μπόγιαν ; 
Καί σκυπτος, μελαγχολικός βαρύθυμος διέβη πά 

λιν τήν πύλην τοΰ "Αδου. Τόν έπνιγεν ή άπόπνοια 
τοΰ μπόγια, τόν έπνιγε τό περιβάλλον, τόν έξενεύ-
ριζαν τά γαυγίσματα τών σκύλων, οί δποΐοι μέσα είς 
τήν κλοΰβαν έδαγκάνοντο μεταξύ των. Καί οπίσω 
άπό τήν κλοΰβαν, δπίσω άπό μίαν θύραν μισοκρη-
μνισμένου οικίσκου ήτο δ κλίβανος. Ά π ό εκεί δέν 
ηρχετο κανέν γαύγισμα ! ού'τε ούρλιασμα !...ούτε καν 
παράπονον ! Βαθεΐα σιγή. 

— Αΐ ! καί γιά τήν ώρα ποΰ έχασα, δέν θά μοΰ 
δώσης τίποτε ; 

Ό μπόγιας ήρώτα. Ό δήμιος τής Μάλτας ήρώτα. 
Ήθέλησεν δ Λάμης νά ΈΚΧΥΣΗ δλην τήν πικρίαν, 

δλην του τήν άγανάκτησιν είς ύβρεις. 'Αλλά μπόγιας 
ήτο αυτός! 

— Τί θέλεις" τί γυρεύεις ! 
Καί έξήγαγεν άπό τό γιλέκον δύο-τρεΐς δεκάρες, 

τάς έδωκε, εδέχθη τάς ευχαριστίας τοΰ μπόγια καί 
έξήλθεν. 

Ή πύλη τοΰ *Άδου έκλείσθη όπισθεν του, καί 
μετ ' ολίγον άνετρίχιασε, διότι ήκουσε μίαν βλασφη-
μίαν καί ζωηρότερα τά γαυγίσματα. Κάποιον άκλον 
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Εγέννησε δύο-τρεις φοράς και δέν έκράτησε κανέν 
κουταβάκι. Ό λ α τά είχε χαρίσει. Μόνον ενα έπώ-
λησε, καί μάλιστα είχε πικρώς μετανοήσει, διότι α
κριβώς τάς 25 δραχμάς ποϋ επήρε τάς έφαγεν είς 
το φαρμακεΐον ωσάν νά τον είχαν καταρασθή-

— "Αν καί, διενοεΐτο τώρα οπότε δλη ή ιστορία 
τής σκύλας του ώς έν πανοράματι διήλαυνε προ τών 
ομμάτων του, δέν πρέπει νά είμαι καί δεισιδαίμων. 
Θ ' αρρώσταινα ποϋ θ ' αρρώσταινα, τί θ ά έκαμνα 
δμως άν δέν είχα χρήματα διά τά γιατρικά. 

Τέλος πάντων ιδού ή Αστυνομία . 
— Ό κ. Διευθυντής παρακαλώ, ήρώτησεν ένα α

στυφύλακα. 
— Ερωτήσατε τον ένωμοτάρχην. 
Έ ξ ω άπό τήν θύραν ή οποία είχε μίαν μεγάλην 

έπιγραφήν μέ τήν λέξιν «Διεύθυνσις > ό ένωμοτάρ-
χης ώς άγαλμα ΐστατο ακίνητος. 

— Τ ί τόν θέλετε; ήρώτησε τόν Λάμην, δταν έπα-
νέλαβεν ούτος τήν παράκλησίν του. 

— Μίαν άδειαν διά τόν μπόγιαν. 
— Είς τόν γραμματέα. Απέναντ ι . 

Ό Λάμης δέν άπηλπίσθη άπό τήν παγερότητα 
τήν οποίαν είχε τό βλέμμα τοΰ ένωμοτάρχου δταν έ
μαθε διά ποίαν ευτελή ύπηρεσίαν επρόκειτο νά ένο-
χληθή ό κ. Διευθυντής, άν δέν ήτο έ«εΐ. 'Ενόησεν 
δμως τήν σημασίαν τοΰ βλέμματος ό Λάμης, διότι 
ένψ βιαστικός έβάδιζε πρός τήν άντικρυνήν θύραν 
έσυλλογίσθη. 

— Βέβαια τί σε μέλει εσένα διά τήν Μάλταν 
μου. 

Ό κ. γραμματεύς ήτο εκεί καί συνωμίλει μέ άλ 
λους άξκοματικούς, ένώ παρέκει εκάθηντο δύο άλλοι 
πολΐται κοντά είς τήν έστίαν καί έζεσταίνοντο δια-
βάζοντες εφημερίδας. 

Ό Λάμης μέ κάποιον αόριστον μειδίαμα ταπεινής 
άβρότητος άποκρυσταλλωμένον είς τήν μορφήν του, 
έστάθη κοντά είς τήν θύραν αναμένων νά τοϋ ειπούν 
νά προχώρηση. Ή συνομιλία δμως άπροσκόπτως 
έ'βαινε καί κανείς δέν τόν έκάλει. Παρήλθε τόση ώρα 
—πέντε λεπτά, αιών ολόκληρος—και ό Λάμης έ'χασε 
τήν ύπομονήν. 

— Καί μέ τά εκατόν στήν φυλακήν καί μέ τά χί
λια μέσα, διενοήθη. 

Καί προεχώρησε. 
— Ό κ. γραμματεύς παρακαλώ. 
— ' Ε γ ώ είμαι κύριε, άπεκρίθη ό καθήμενος α

ξιωματικός. 

Οί άλλοι εστράφησαν, καί ό Λάμης ήσθάνθη τά 
βλέμματα των νά πίπτουν επάνω του εξεταστικά, ώς 
νά ήτο κανείς επικίνδυνος αναρχικός τουλάχιστον. 

Τά είχε χαμένα. Δέν ήξευρε πώς ν ' ά ρ χ ί σ η . "Η
θελε νά έκφραση δλην τήν άγάπην τήν οποίαν έ'-
τρεφε προς τήν σκυλίτσαν του, αλλά δέν ήθελε καί 
νά απασχόληση πολύ τόν κ. γραμματέα διά νά μή 
τόν έξοργίση. 
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σκύλον ηρπαζεν ύ μπόγιας άπό τήν κλοΰβαν νά τον 
ρίψη εις τον κλίβανον... 

Γ ' . 

Σκυμμένος επέστρεφε προς την πόλιν, καί στενάζων 
έβάδιζε. Τώρα πλέον δέν είχε τήν Μάλταν του, ήτο 
μόνος, κατάμονος, χωρίς κανένα σύντροφον, μέ τόν 
όποιον νά παίξη, νά γελάση, νά τόν βάλη νά κάμη 
τούμπες, νά δώση τό χεράκι. Τώρα οπότε κα! τήζ 
σκυλίτσας του έστερεΐτο, τώρα έβλεπε την μύνωσίν του. 
Οΰτε οίκογένειαν, οΰ'τε φίλους, οΰτε τίποτε. Α π ο 
λύτως τίποτε. 

Βυθισμένος ώς ήτο εις τάς σκέψεις του αύτάς, 
εις αυτήν του τήν σκέψιν, δέν αντελήφθη οΰτε τά 
γαυγίσματα δυο τριών μανδροσκΰλων, οι όποιοι ηρ-
χοντοάπό τά χωράφια, οΰτε ό'τι οί σκύλοι ΑΥΤΟΊ τόν 
εΐχον πλησιάσει. 

Τούς αντελήφθη μόνον δταν οί σκύλοι έφθασαν 
ακριβώς όπισθεν του. 

Τότε μόλις εστράφη, και άνετρίχιασε. 
— Οΰξω !...Οΰξω ! έκραΰγασε, ένω έκύτταζε γΰρω 

νά εΰρη καμμίαν πέτραν. Οΰξω... 
Ά λ λ ' οί σκύλοι επιδεικνύοντες τούς λευκότατους 

οδόντας εγανγιζον βήμα πρός βήμα τόν ήκολούθουν. 
Διά μίαν στιγμήν έστέκοντο, άλλά πάλιν άγριώτεροι 
έπλησίαζον. 

Δέν είχε ράβδον, δέν είχε πέτραν, δέν είχε τί
ποτε ό Λάμης. Και οί σκύλοι άπειλητικώτεροι τώρα 
τόν έγαΰγιζον μέ άγριωτέρας διαθέσεις, ώς νά εΐχον 
εισχωρήσει εις ΤΉΝ ψυχήν του, ώς νά εΐχον κατανοή
σει τήν δειλίαν ή οποία τόν είχε καταλάβει. 

Τό βλέμμα τοΰ Λάμη ενώ έστρέφετο περίτρομον 
πρός τούς σκύλους έπεσεν έπί τής μάνδρας τοΰ μπό
για. Έ κ ε ϊ είχε σκοτωθή τό άκακον σκυλάκι του, ένω, 
έξω άφιναν αυτά τά μανδρόσκυλα νά παγαίνουν τό 
αΐμα τών ανθρώπων. 

— Οΰξω ! Οΰξω ! επαναλάμβανε κάθιδρως τώρα 
εκ τής αγωνίας, διότι είς τήν πτέρναν του ήσθάνθη 
τό ρύγχος ενός τοΰ θρασυτέρου τών σκύλων. 

— "Αχ!.. . σκυλιά!. . . βρωμόσκυλα! διενοεΐτο ένω 
ήρχισε νά τρέχη. 

Άλλά λυσσωδέστεροι οί σκύλοι τόν ήκολούθησαν. 
— Καλά έλεγεν εκείνος, έμουρμούριζε τρέχων καί 

λακτίζων ταυτοχρόνως ό Λάμης. "Όλα τά σκυλιά θέ
λουν σκότωμα !...Τί Μάλτα καί τί μανδρόσκυλον... 

Άλλά διεκόπη είς τήν σκέψιν του αυτήν έκβάλλων 
κραυγήν άλγους. 

Οί οδόντες ενός σκύλου εΐχον έμπαγή εις τήν κνή-
μην του, έξέσχισαν τό πανταλόνι του, καί ό Λάμης 
ήσθάνθη ό7ην τήν δριμύτητα τής δήξεως. 

Κάτω μία πέτρα υπήρχε. Τρέμων άλλά καί μή 
βλέπων άλλην διέξοδον, έκυψε, τήν ήρπασε καί τήν 
έρριψε κατά τών εχθρών του. Οί σκύλοι ανέκοψαν 
τήν όρμήν. Γαυγίζοντες έστάθησαν, τόν ήκολούθησαν 
ολίγον, άλλά μακρύτερον, καί έπειτα μέ άραιά-άραιά 

γαυγίσματα άπεμακρύνθησαν πρός τά χωράφ ι . . . 
•Ο Λάμης τότε μόνον έστάθη. Παρετήηη σ ε ^ 

πληγήν του. Τ ί τ ο αρκετά βαΟεΐα. Τό αίμα ερο*ϊ 
αρκετό ν, καί είχε βάψει τό σχισμίνον πανταλόνι3 
Έσπόγγ ισε τους θρόμβους μέ τό μαντήλιόν τον 
δεσε μέ αυτό τό τραϋμα, έκάρφωσε τό σχισθέν μέα3 
μέ δύο καρφίτσας, καί έξηκολούθησε τον δρόμον™»] 
πρός τός Α θ ή ν α ς , βλάσφημων δλου; τους σκύλο», Ι 
τής άνθρωπότητος μηδέ τής αειμνήστου Μάλτας έΤ̂ . Λ 
ρουμένης. 

Είσήλθεν εις τό πρώτον φαρμακεΐον νά Ιπιοέ™ 
καλλίτερα τό τραΰμά του. ' () φαρμακοποιός έ ο Μ 
κωσε τόν πόδα, άνεσήκοοσε τό πανταλόνιον, καί 
ρετήρησε τό δήγμα. Δύο ζεύγη μικρών οπών δι$-
κρίνοντο. 

— Χ μ ! σ ' έδάγκωσε βλέπω γ ιά καλά, είπε. 
— Λέτε νά ήταν λυσσιασμένος : ήρώτησεν άνήου-

χος ό Λάμης. 
— Ποίος ήξεύρει... 
— Μά τώρα τόν χειμώνα λυσσιάζουν τά σκυλιά; 
— "Εχει χειμώνα καί καλοκαίρι ή λύσσα αδελφέ... < 
Καί έπλυνε τό τραϋμα ό φαρμακοποιό;. Όταν 

τό έπέδεσε. έστήριξε τά; χείρα; π ; τοί-ς λαγόνας, 
παρετήρησε τό σχισμένον πανταλόνιον υπό το όποιο* 
εύρίσκετο ή πληγή καί είπε μετά σκέη' ιν. 

— Τό καλλίτερον ποΰ έχεις νά κάμη; είνε νά πά· ! 
ρης τό σκυλί νά τό σκοτώσουν εις τό λυσσιατρεϊον 
διά νά ΐδής άν ήτο λυσσιασμένον... 

— Καί ποΰ νά τό εΰρω τό σκυλί. Έδώ είς τα 
χιοράφια μ' έδάγκωσε... 

— Αΐ ! τότε ! 
— Τί τότε ; 
— Τότε πρέπει νά ύποβληθήτε εις θεραπείαν. Το 

Λυσσιατρεϊον ήξεύρετε ποΰ είνε. Κι; τήν όδόν Πα
τησίων. 

Ό Λάμης έστέναξε καί έμεινε σκεπτικό; έπί τινας 
στιγμάς. 

— Ευχαριστώ ! εΐπεν έπί τέλους καί ήτοιμάσθηνο 
φύγη. 

— Συγγνώμην. Δ ιάτα φιίρμακα μία καί εϊκοσιν... 
— Ά ! μάλιστα [...μάλιστα, εΐπεν ό Λάμης. 
Ε ξ ήγαγε τήν μίαν καί είκοσι μαζή μέ ένα στί-

ναγμόν καί απήλθε. 
Τώρα ή άλγηδών ήτο οξύτερα όπιο; ν.αί η °(?ΤΠ 

του οξύτερα έγίνετο όλονέν. 
Δέν έφθανεν δτι έχασε τήν Μάλταν τον, μόνον 

ήτο γραπτόν του νά δαγκωθή άπό σκύλον. 
— Μά αρά γε νά ήτο λνσσιασμ=νο;, έσκέπτετο Ο

ταν κατήρχετο από τό τραμ έξω άπό τό ΑνοοΜ 
τρεΐον. 

Νά είσέλθη ; Νά μή είσέλθη ; Έμεινεν έ π ί « * 
λεπτά άμφιρρέπων, άλλ' έπί τέλους διέβη τό κατω-
φλιον. 

Ά φ η γ ή θ η τό πάθημα του, έβεβαίωσεν δ ι ι

ι , 
δύνατο νά προσκόμιση τόν μανδρόσκυλον, « α ι 

λωσε τήν έπιθυμίάν του νά ΰποβληθή εις θ ε ρ α : ι ε ι α · 
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•Ολα θά έγίνοντο, καί θ ά έσώζετο έάν όντως 
ι ..^η άπό λυσσόδηκτον σκύλον άλλά!...άλλά 
νντο τριακόσιαι ή τετρακόσιαι δραχμαί κατ ' έ-

ιΑιβτ° ν ° ! ? ο ν · , , 
Βλέπετε έχομεν πολλά; δαπάνα;, μέγιστα; δα-

τας ύποία; μόνον ή καλή θέλησις δέν αρκεί. 
*° ν Μά κύριε, παρετήρησε μελαγχολικώς ό Λάμης. 
· θ"ο ι εχ ο ι ' ν 7 . 0 1 Ι ! ι α ι α τόσα ώστε νά δίδουν τρακοσάρες 

, τ ε Χρακοσάρες δέν δαγκώνονται άπό τά σκυλιά 
(Γ'τι π η Υ α ' ν 0 υ ν "/α9οτσάοα. 

Όοθός ο συλλογισμός σα; άλλ' οί ολίγοι πλού-
• οί όποιοι δαγκώνονται, πληρώνουν καί διά τούς 

ωγού'. οί όποιοι νοσηλεύονται δωρεάν... 
,* 1-. Λ,ωρεάν οί πτωχοί ·. ώστε καί εγώ δωρεάν ημ
πορώ νά νοσηλευθώ. 

!_ Βεβαίω; αμα μου φέρετε εγγραφον απυ την 
•Αητυνομίον. . , 

— Πάλιν ή αστυνομία; Παντού η Αστυνομία! 
Ιβτέναξεν ό Λάμη;. ( % 

! •Αλλά δέν είχε τά; ιδίας σκέψεις οταν το τραμ τον 
επανέφερε πρός τά; Α θ ή ν α ; . 
Κ— Ά ν δέν ΉΤΟ ή Αστυνομία, διενοεΐτο, μπόγιας 
5έν θά υπήρχε."Αν ήτο μάλιστα καλλίτερη ή Αστυνο
μία θά έπιανε ολα τά σκυλιά κι ' αυτά ποΰ μ' έδάγ-
χωσαν. Καί τώρα τί τήν κακομελετώ τήν Αστυνό
μων. Μήπως δέν θά μ' εύκολύνη ΑΥΤΊ) πάλιν νά νο-
Εηϊευΰώ δωρεάν ; 

Μέ τήν έκ τών προτέρων ευγνώμονα ταύτην σκέ
ψιν έπανήλθεν εί; τό γραφεϊον τοΰ κ. γραμματέως. 
Ι Τά ίδια πρόσωπα ακόμη εύρίσκοντο έκεϊ, μέ τήν 
ί«ιφοράν ότι οί μέν κύριοι έκάθηντο περί τό γρα
φεϊον καί συνωμίλουν μέ τόν κ. γραμματέα, ενώ οί 
αξιωματικοί έξηπλωμένοι κοντά εϊ; τί)ν έστίαν έ-
οιάβαζον τά; εφημερίδας. 
Ε— Αΐ! τό εί'ρήκατε τό σκυλί σας, ήοίότησεν ό 
γραμματεύς άναγνιορίσ(χς τόν Λάμην. 

— Δέν λέτε καλλίτερα τί ήθελα νά πάω εις τόν 
ρ»)γιαν...Μ' έδάγκασεν ένα σκυλί ! 

— Ήταν λυσσιασμένον, ήρώτησεν αδιαφορώ; εί; 
τών αξιωματικών χαμηλώνων τήν εφημερίδα, ενώ 
ταυτοχρόνως άνεσκάλευε τά κούτσουρα τής εστίας. 

— Ξεύρω κι ' εγώ. 
— Αϊ! λοιπόν ; ήρώτησεν είς έκ τών κυρίων, έ-

κϊνοςΰστι; έβεβαίιονε πριν δτι μόνον τους αδέσπο

τους σκύλους συλλαμβάνει ό μπόγιας. 
— Τί λοιπόν ! έστέναξεν ό Λάμης. *Ηλθα νά σας 

φέρω αυτήν τήν άδειαν νά μοΰ δώσετε μίαν άλλην 
διά τό Λυσσιατρεϊον. 

— Χ μ ! πρέπει ν ' άποταθής είς τόν κ. Διευθυν-
τήν. Πήγαινε εις τό γραφεΐόν του, είνε αντικρύ... 

Ό Λάμης έχαιρέτησε καί χωλαίνων έπλησίασε τόν 
ένωμοτάρχην δστις έξηκολούθει πάντοτε νά στέκεται 
ώς άγαλμα. 

— Τί θέλετε ; 
— Μίαν άδειαν διά τό Λυσσιατρεϊον. 
— Όρίστε μέσα. Ό κ. Διευθυντής είνε μόνος. 
Ό Λάμης δέν έζήτησε μέ περίστροφα; τήν άδειαν. 

Ά φ η γ ή θ η τό ατύχημα του, άλλ' έβεβαίωσεν δτι όλη 
του ή περιουσία συνίστατο εις τρεις δεκάρας, δσα 
δηλαδή τοΰ ά'φησεν ό μπόγιας, τό φαρμακεΐον καί τό 
τράμ. Ά λ λ ' ήτο τόσω συγκινητική ή άφήγησίς του 
ό5στε ό Διευθυντής τής Αστυνομίας αμέσως έξέδωκε 
τό έ'γγραφον. 

Πεζή έπήγεν εις τό Λυσσιατρεϊον ό Λάμης ν ' «ρ-
χίση τήν θεραπείαν του αμέσως. 

Ό τ α ν δέ τήν νύκτα, άφυπνίσθη άπό γαυγίσματα, 
άνετρίχιασε διότι ένόμισε πώς ήκουε τό γαύγισμα 
τής Μάλτας. 

Έσηκώθη από τήν κλίνην του, ήνοιξε τό παρά-
θυρον καί εις τόν γειτονί,κόν φανόν διέκρινεν ένα 
σκύλον νά γαυγίζη. 

— Κύτταξε, εϊπεκλείων τά παραθυρόφυλλα ένω 
έτρεμε άπό τό νυκτερινόν ψΰχος. Ένόμ ισα πώς ήταν 
ή Μάλτα...Μά νά σοΰ ειπώ και ή Μάλτα νά ήτο θ ά 
τής έδινα μιά κλωτσιά !.. 

Μετά τινα λεπτά άπεκοιμάτο πάλιν, χωμένος εις τά 
κλινοσκεπάσματα είς τά όποια εΐχεν έμπερδευθή 
από τό τύλιγμα διότι καί είς τόν ΰπνον του ακόμη 
ένόμιζεν δτι τόν κυνηγούν οί σκύλοι τών οποίων 
τάς θωπείας ήσθάνθη καί ήσθάνετο είς τό άκρον 
τής κνήμης του. 

Ή σπιτονοικοκυρά του έλεγε βραδύτερον δτι, δταν 
τόν αφύπνισε τήν έπομένην, τόν ήκουσε στενά-
ζοντα. 

— Ποΰ εΐσαι καϋμένε μπόγια !.. 
'ΑΟήνχι—Άπφίλιο; 

ΙΩΑΝΝΗΣ Λ- ΧΑΤΖΗΔΗΙΪΙΗΤΡΙΟΥ 
Σπουδαστής 

ΝΕΟΝ ΙΪΓΓΡΛΦΙΚΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 
ΔΤΟ Β Ρ Α Β Ε Ι Α Α Ν Α Π Ε Ν Τ Η Κ Ο Ν Τ Α Δ Ρ Α Χ Μ Α Σ Ε Κ Α Σ Τ Ο Ν 

Α Ι Λ Α Ι Κ Α Ι Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ε Ι Σ 
Ό αθλοθέτης τον πρώτου συγγραφικού διηγήματος κ. Γεώργιος Μαρίνος συνεχίζων την 

φΐόμονσον ανιοϋ προσπάθειαν μάς παρεκάλεσε δι' επιστολής δπως προκηρύξωμεν συγγρ.ιφι-
*ον οιαγονισμον μέ δι',ο βραβεία άνά δραχμάς πεντήκοντα εκαστον. 

ΑΊ «Αθήναι» έπιθνμούσαι νά συγκεντρώσουν έν τω μηνιαίω αυτών παραρτήματι πασαν 
•™*νματικήν κίνησιν και συγχρόνως θέλουσαι νά συντελέσουν είς τήν περισυλλογήν παντός έλ-
^ιψικον έκ παραδόσεως,τηρουμένου παντού δπου υπάρχει γωνία Ελληνικής πατρίδος προκηρΰσ • 

την συγγραφήν τών κατά τόπους λαϊκών παραδόσεων διά πρόσωπα καί πράγματα, άλλά 

— 837 — 
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Ο Μ Ι Κ Ρ Ο Σ Ν Ε Ι Λ Σ 

[ Χ α ρ ι τ ω μ έ ν ο ν δ ι ή γ η μ α τοϋ Λανοΰ σ υ γ γ ρ α φ έ ω ς Ρ ι χ ά ρ δ ο υ Γ έ ν σ ε ν ] 

Ή τ ο τήν ώραν τοϋ μεσημεριού. Οΰ'τε κϋμα δέν έ-
κινεΐτο ΕΙΣ τά νερά τοϋ φιόρ?, τό όποιον έλαμπε είς τόν 
ήλιον. 

Ό άμμος στην άκρη τής ακρογιαλιάς ήταν τόσον ζε
στός ποϋ δέν μποροΰσε νά τόν έγγίξη κανείς καί τά φύ
κια έβραζαν. "Ισα ΕΊΣ τήν κατωφέρειαν ήτο Ινας μονα
χικός μαραμένος θάμνος, κλίνων άπό τήν σκίνην' < χυμός 
δέν ήτο πλέον είς τού.ς κλάδους του. Κι' ό ήλιος έκαιε 
έφ' όλων αυτών. Ή έξοχη ήπλοΰτο πνιγηρά άπό τήν 
ζέστην. 

Έκείνην τήν στιγμήν ενεφανίσθησαν ολίγα παιδιά άπό 
τήν κορυφήν τής πλαγιάς" ανέβαιναν άναρριχώμενα τό 
ενα κατόπιν τοΰ άλλου. 

Ήτο ό ένδεκαετής Νείλς, ή δύο έτη μεγαλητέρα α
δελφή του και τά δύο κορίτσια άπό τήν Κοπενάγην, τά 
όποια έφιλοξενοΰσαν οί γονεϊς τών παιδιών. Τό ένα ήτο 
δεκατριών, τό άλλο δώδεκα ετών. 

"Οταν έφθασαν δλα στο γιαλό, έστάθηκαν έκεΐ μιά 
στιγμή κ' έκύτταξε τό ένα, τό άλλο. Ή μεγάλη ζέ
στη τά είχε παράλυση καί έχασμώντο δυνατά διαρκώς. 

Ό Νείλς πρώτος διέκοψε τήν σιωπήν. 
«Δέν θέλω νά μείνω έδώ μέ κατσουφιασμένα μ&8-

τρα», είπε αποφασιστικά. Καί διηυθύνθη πρός τόν θά-
μνον, όπισθεν τοΰ οποίου έξηπλώθη. 

Τα κορίτσια ήλΟον κατόπιν του σιγά-σιγά. Καί έ-
κάθησαν μίαν στιγμήν. "Επειτα ό Νείλς έχασε τήν ύπο-
μονήν. 

«Δέν θά παίξωμε κάτι ;» είπε. 

Καί επειδή δέν του απήντησαν αμέσως προσέθι»ι 
περιφρονητικά : 

»Σεΐς κορίτσια τής Κοπενάγης δέν ξέρετε τίποτε \« 
παιςωμε ;» 

• Α ->. • Αλλά τά κορίτσια δέν ήξευραν τίποτε καί ςαναβυθί-
σθησαν πάλιν είς ένα είδος υπνηλίας. 

Ό Νείλς έφρύαξε άπό τόν θυμόν του. Έτρελλαίνετο 
ακριβώς διά τά παιγνίδια. Κι' αυτές έκάθοντο έκεΐ ΜΈ 
κρεμασμένο τό κεφάλι ! Κ' ήρχισε νά σκέπτεται ΠΩΣ 
μποροΰσε νά φέρη κάποια ζωή σ' αυτήν τήν νέκρα. 

Τό νεώτερον κορίτσι άπό τήν Κοπενάγην ήτο ςυχί-
λυτον κι' ό Νείλς ήρχισε νά τό γαργαλά κάτω απ: Φ 
φτέρνα. Αμέσως ήκούσθη τό περιμενόμενον : «ΚϊΟί)«ε 
ήσυχος, παιδί!» 

«Βουβάσου,» είπε ό Νείλς, «δέν σου έκαμα τίποτε». 
«Τί λές πώς δέν έκαμες ;!» είπε εκείνο μέ θυμόν. 
« Ό χ ι ! » είπε ό Νείλς έτοιμος γΐά καυγά. 
Ήταν έτοιμοι νά πιασθοΰν άπό τά μαλλιά, όταν ε « -

νέβη ή μεγαλήτερη αδελφή. 
«Αφήστε τής φιλονεικίες», είπε ειρηνικά, «δέν θα 

έκάναμε καλλίτερα νά κολυμπήσωμε :» 
Ή πρότασις συνεζητήθη καί τά δύο κορίτσια την α« 

δέχθησαν. 'Αλλ' ό Νείλς διεμαρτύρετο σφοδρώς με ^ 
παρατήρησιν, ότι είχε κολυμπήση τήν περασμενην 
βδομάδα. 

Ό μ ω ς ή πρότασις έγινε δεκτή. 
Ήρχισαν νά γδύνωνται. Μόνον ό Νείλς δέν ν;βελ*' 

Δέν άγαποΰσε καί πολύ τό νερό καί τώρα ήπειλει * 
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. 'Αλλά τόν κατέπεισαν καί τόν έβαλαν νά 
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ί, ; έ?ευϊε 

, - . - Λ τά ενδύματα, γιατί τα κορίτσια του υπεσχεϋη-
• Χ β:;ουν μαζύ του στο σπητι τους «λτ,στας». 

ΐίτ* * „ , ι · λ « ι ; 
; ΐΓ·£;νόύματα έγιναν ενας μπόγος κι ο ΡΠΚλς εκα-
' ^ ί ν ω . Έπειτα είδε [τά κορίτσια—άφοΓ· έπέρασαν 

^μουδια-—'α ζητούν να περάσουν τα φύκια με α-
ττ,ν ,ηξήματα. Καί τα τρία έφοβοΰντο να μπουν στο 

[ Καθώς έπάτησαν σ<ό νερό έςεφώνισαν και εγυρισαν 
5 . :νευσαν πρός τόν Νείλς,ό όποιος απήντησε κι'αϋτός μέ 
ί*δϋ« τής κεοαλής—τό νεΰμα τό έθεώρει ένδειξιν τής α-
Ι»«επίίας του. 

ι, <γ^ία πιασμένα άπό τά χέρια τά κοριτσάκια έπροχώ-
α ν ; ' ω ; ότου τό νερό έφθασε επάνω άπό τά γόνατα 

τ ω . / τότε ό Νείλς ήκουσε νά μετροΰν καί είδε τά τρία 
γομνά σώματα έςαοανιζόμενα είς τό νερό. 
\ "Επειτα έβγήκαν τά κεφάλια καί ήκουσε φυσήματα καί 
.γέλοια. 'ΕκεΤ επάνω ένα άπό τά κορίτσια έσηκώθη ορθόν 
Ν»! έτρεξε πρός τά βαθύτερα καί τά άλλα τό ήκολού-
Οησαν. 'Αφρός άνεπήδησε. 
ί Ό Νείλς έκάΟητο καί τά έβλεπε. Είχε κάποια έπιθυ-
μίαν νά πάη κι' αυτός μαζύ των. 

Κύττα πώς τρέχουν ! Ιδίως τά δυο κορίτσια απο 
ΐήν Κοπενάγην. Έπί τέλους ό.Νείλς δέν ήδύνατο νά μή 
βαυμάση λιγακ:. 
I Ό θεός μποροΰσε νά ήξευρε τί έσχεδίαζε ή μία απ' 
ίϋίέ:. Αλήθεια Ο' ανέβαινε επάνω στο λιθάρι; "Α, ή
ταν φοβερό; κορίτσι! 
Ι Κύττα τώρα πώ; πηδά έκεΤ άπό τήν πέ ρα στο νερό, 

•χίχτετο όλος Οαυμασμόν ό Νείλς. 
', Ήτο ή νεώτερη άπό τ ή ' Κοπενάγην, ή όποια είχε 

ίγίνΐ τολμηρή άπό τήν χαράν της και ήρχισε νά χο-
'βίύηγύρω είς ένα βραχάκι, ϋψούμενον υπέρ τό νερόν. 
ί' Όμως αμέσως ησύχασε, θερμόν καί χρυσόν έχυνε τό 

Γε·ώς του ό ήλιος είς τό λευκόν σώμα της, ένώ εκείνη 
αναοωνοΐίσε καταγοητευμένη. 
I Ό Νείλς ένόμιζε ότι ήταν τό ώραιότερον τό όποιον 

Εΐ'χε όή ποτε του. Ή τ ο τόσον θαυμαστή ωραία, ώστε 
ϊξβναθυμήθη/.ε τής καλές Νεράιδες, άπό τής όποιες δα 
Εϋητος ήταν μεγαλήτερος. Κατελήφθη άπό καλωσύνην 
|Χα!έ;«?νι ήρχισε νά μετανοή, Οτι τήν είχε γαργαλίστ) 
ωίςτΐ πόδια προτήτερα καί μάλιστα είπε καί ψέμματα 

ΧΩ: δέν τό είχε κάμη. Ένόμιζε, ότι είχε κάθε λόγον να 
Βτβ κβλός πρός αυτήν. 

Έςαφνα ή κόρη άνεπήδησε καί έβυθίσΟη. Κι' ό Νείλς 
ί *ιδε πώ; έβυθίσθησαν κ' ή τρεις, ώστε μόνον τά κεφάλια 
Ετών έφαίνοντο ί̂ ΆΝΩ άπό τό νερό. 

Εκπληκτο; έγύρισε κ' έκύτταξε κ* είδε ένα άνθρωπον 
I* «νεβαίντ, μέ δυσκολίαν τόν άνήφορον καί άπό τό μέ-

τωπον τοΰ όποιου έρρεε ό ίδρώς. Ήτο ό κ. ΙΙαστωρ ! 
Ό Νείλς ήνοιξε μεγάλως τους οφθαλμούς. Τέτοια ώρα 
μεσημέρι κανείς δέν συνήθιζε νά έρχεται σ' αυτό τό μέ
ρος. 'Αλλά δέν ήδυνήθη νά σκεφθή πολύ έπ' αύτοΰ τοϋ 
φαινομένου, διότι ό Πάστωρ τοΰ έφώναξε προ τοΰ ακ;μη 
νά φθάσ·(ΐ μέ όργίλον ιάνον : 

«Δέν ντρέτ.εσαι λοιπόν, παιδί !» 
Ό Νείλς τόν έκύτταξε μέ βλέμμα τό όποιον «σή

μαινε, ότι δέν καταλάβαινε τίποτε. 
«Κάθεσαι αύτοΰ κ' εμποδίζεις τά κορίτσια νά βγουν 

άπό τό νερό ; 
»Τόσο μικρός τραμποΰκ',ς ! "Ε—ού'μ ! πολύ καλός ά ;-

θρωπος θά γίνης μίαν ήμέραν. Έπρεπε νά έντρέπεσο, 
έπρε :ε ! Κάθεσαι έδώ μέ άναίδειαν καί κυττάζεις τά 
γυμνά κορίτσια. 'Αλλ' ΑΥΤΌ δέν θά σοΰ τό λησμονήσω 
ποτέ, πίστεψε με...Λοιπόν, θέλεις νά ξεκουμπισθτ,ς άπ' 
αύτοΰ;!...» 

Ό Νείλς έτράπη είς φυγήν. 
Ό Πάστωρ επήρε τήν άναπνοήν του. Έβγαλε τό 

καπέλλο του καί" έσφούγγισε τόν ίδρωτα άπό τό μέτωπον 
του. "Επειτα έπροχώρησε πρός τήν θάλασσαν. 

«Έλατε τώρα έξω, αγαπητά κορίτσια», έφώναξε κ 
έβαλε τό χέρι του στο στόμα του. 

'Αλλ' εκείνα έμειναν στο νερό. 
Ό Πάστωρ έθύμωσε. 
«Τώρα πρέπει νά βγήτε,» έφώναξε, «μπορεί νά πά

θετε τίποτε, νά πεθάνετε.» 
Τά κορίτσια έμειναν ακίνητα. 
Ό Πάστωρ ξαναφώναξε. 
«Τό παιδί έφυγε. Μή φοβάσθε τώρα άπ' αυτό. Δέν 

θά ξανάρθη, έν όσω είμαι έγώ έδώ». 
Καί έπερίμενε πάλιν. 
Τέλος ήρθαν τά κορίτσια κυανά καί τρέμοντα άπό τό 

ψύχος" ήσαν έτοιμα ν' αρχίσουν τά κλαμματα από τήν 
έντροπήν των. 

Ό πάστωρ τά έκύτταζε μετ ' ευαρέσκειας ενώ ένε-
δύοντο ό-.ισθεν τοΰ θάμνου, όπου έτρεξαν νά κρυφθοΰν. 

Έπε ιτα ό Πάστωρ ένευσε πρός ΑΥΤΆ καί είπε τρυ
φερά καί μέ πατρικόν τόνον : 

«ΝΑΙ, παιδιά, άν σας ένοχλήσ άλλητ, φορά τό αγόρι, 
Οταν θά κάνετε μπάνιο, νάρθήτε νά μου τό πήτε.». 

Καί έφυγε. 
'Αλλ' ό Νείλς όταν έφθασε στό σπίτι ή πρώτη του 

δουλειά ήταν νά όιευθυνθή είς τό δωμάτιον τοΰ ύπηρέ-
του, όπου έςύπνησε τόν καλόν φίλον του Λαρς ΙΙέτερ 
καί τόν ήρώτησε κατασυγκινημένος : 

«Δέν μου λές, σύ, γιατί είνε αμαρτία νά κυττάζη κα
νείς τά κορίτσια τής Κοπενάγης όταν κολυμβοΰν ;» 

Ρ Ι Χ Α Ρ Δ Ο Σ Γ Ε Ν Σ Ε Ν 

παραδόσεων μή άφισταμένων πέραν τής Βυζαντινής ιστορίας, ώστε νά μή περιπέσωσιν εις 
στάς καί διατηρηθείσας τδ πλείστον παραδόσεις τοϋ αρχαιοτέρου Έλληνικοΰ κόσμου. 

Πάσα λαϊκή παράδοσις άπο των χαόνων έχείνων μέχρι τής καθ' ημάς εποχής^ 

«Μαρμαρωμένου Βασιλέως» μέχρι τής «Γέφυρας τής "Αρτης» καί τοϋ «Κάστρου τής Όη)ι-
εΐνε καλδν νά πε()ΐσυλλεγή. 

Δύνανται οί μέλλοντες νά στείλουν τδ διήγημα νά διατυπώσουν αύτδ είς τδ πεζδγ ή κα< , 
στίχους ακόμη. 

Δύνανται νά περιορίσουν τήν συγγροφικήν έκτασιν άπδ μιας σελίδος μέχρι δέκα έξ σελίλ, 
ακόμη. 

Διά τά πεζά απαγορεύεται ή χρήσις τής λεγομένης δημοτικής γλώσσης, 
Αί δύο καλλίτεροι διατετυπωμέναι λαϊκοί παραδόσεις θά λάβουν άνά δραχμάς πεντύχο 

εκάστη. 0 

Αί αμέσως έπόμεναι θά δημοσιευθούν καί οί συγγραφείς των θά λάβουν άνά πέντε τεϊ 
τοϋ «Μηνιαίου Παραρτήματος» δπου θά δημοσιευθούν, είςάνάμνησιν τής δημοσιεύσεως τον ί 
γου των. 

Δεκτά χειρόγραφα θά γείνωσι μέχρι τής 30ης τοϋ επομένου μηνδς Ιουνίου.] 
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ΡΩΣΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 

Ο Γ Ι Γ Α Σ 
( Έ ν άπό τά ωραιότερα μικρά διηγήματα τοΰ εκ τών νεωτέο,,ν* 

ρωσσων συγγραφέων Λεωνίδα Άνδρέ ίεφ) . Η 

«...Κι' ήρθε ένας γίγας, ένας μεγάλος, μεγάλος 
γίγας. Τόσο μεγάλος, μεγάλος ! Ναι, ήρθε λοιπόν. 
Τόσο ένας παράξενος γίγας. Είχε παχειά, τεράστια 
χέρια καί τεντωμένα δάχτυλα καί τά πόδια του ήταν 
κι' αυτά τεράστια και χονδρά—σαν δένδρα χονδρά. 
*Ηρθε—καί κουτρουβαλιάζονταν ! Ξέρεις, νά, μπουμ, 
έπεσε! Δρασκέλ.ισε τό σκαλ.οπάτι καί κοντρονβαλιά-
στηκε ! Τέτοιος κοντός, αστείος γίγας—πάτα έδώ καί 
κουτρονβαλ.ιάζεται έκεϊ ! "Ανοιξε τό στόμα του σαν 
χάχας καί κάθεται, και κάθεται,κάθεται τόοο αλλόκοτα 
εκεΐ—σαν καπνοδοχοκαθαριστής! Τί θέλεις εδώ, γίγα; 
Φεύγα, πήγαινε άπό δώ, γίγα ! Ό Δόδικ εϊνε τόσο 
καλός, τόσο φρόνιμος, τόσο φρόνιμος" εϊνε κολ/.ημένος 
σ-ήν μαμά του τόσο ήουχος σάν ποντικάκι, στην καρ
διά της—στήν καρδιά της...τόσο καλός, τόσο φρόνι
μος. "Εχει τόσο όμορφα ματάκια, αγαπημένα ματά
κια, τόσο φωτεινά και καθαρά κι δλοι τόν αγαπούν 
τόσο ! Κ' έχει καί μιά καλή μυτίτσα κ' §Υα οτομα
τάκι καί ποτέ του δέν εϊνε άτακτος, Άλλοτε ήταν 
πολύ άτακτος,—έτρεχι γύρω—έφώναζε—καβαλλίκευε 
τό αλογάκι τον. Ξέρεις, γίγα,—ό Δόδικ έχει ένα αλο
γάκι, ίνα καλό, ενα μεγάλο αλογάκι, με ουρά, και ό 
Δόδικ άναβαίνι καί πάει καβάλ).α πέρα—πέρα στο πο
τάμι, οτό δάσος. Καί τό ποτάμι έχει ψαράκια" ξέρεις, 
γίγα, τί λ.ογής ψαράκια έ'χει ; "Οχι δεν τό ξέρεις, συ 
κουτέ γίγα, άλλ' ό Δόδικ τό ξέρει" τόσο μικρά, χαρι
τωμένα ψαράκια. Ό ήλιος Χαμ: ει αιό νερό, καί τά 
ψαράκια παίζουν στον ήλιο, τόσο μικρά, τόσο νόστιμα, 
τόσο σβέλτα. Ναι, κουτέ γίγα, καί αΰ δέν ξέρεις τί
ποτε άπ' αυτά !... 

Τέτοιος αστείος γίγας κι' αυτός ! "Ελ.αδά ! "Ερχε
ται έδώ καί μάς κουτρονβαλ.ιάζεται ! "Ενας χονδράν-
θρωπος έκεϊ ! Ανεβαίνει τή σκάλα—τά.τ τάπ—περνά 
τό τελενταϊο σκαλί καί τσουπ κουτρουβαλιάζεται-
Τί κουτός γίγας ! 'Ακοϋς, αγάπη μου ; Γιά νά σοϋ 
πώ, γίγα, οϋλη φορά μήν έρχεσαι στο σπίτι μας, κα
νένας δέν σ' έκάλεσε, παληογίγα. "Αλ.λοτε ό Δόδικ 
ήταν πολΰ άτακτος κ'έτρεχε γύρω, άλλά τώρα εϊνε τόσο 
φρόνιμος, τόσο καλ.ός κ'ή μαμά τόν άγαπα τόσο—πολν 
—ϊσα μέ τόν ουρανό...Ναι, τόσο τό άγαπα—πιο πολν 
άπό όλα, πιο πολύ κι' άπό τόν ίδιον εαυτόν της, πε-
ριοσόιερο κ' άπό τή ζωήν της. ΤοΊρα είνε ντιπ μι-
κρουλάκος, κ' ζωή του εϊνε μικρούλα ακόμα, μά αρ
γότερα ϋά γίνη τόσο μεγάλ.ος, δπως ου, γίγα, καί 
ϋαχη ενα μεγάλο γένι, κ' ενα μεγάλο, μεγάλο μου
στάκι κ' ή ζωή του ϋά γίνη μεγάλ.η καί φωτεινή κι' 

ωραία, θά είνε καλό; κα'ι φρόνιμος και δυνατός οΛ 

δ γίγας, ιόσο δυνατός καί φρόνιμος κι' όλοι &α τ' 
αγαπούν καί θά τόν κυττάνε και θά χαίρωνται γι'αυτό 

Βέβαια θά νποφέρη στή ζωή του,—όλοι δα ο\ δ». 
θρωποι υποφέρουν,—άλλά θάχη καί μεγάλες χαρ^ 
τόσο φωτεινές σάν τόν ήλιο. Κι' δταν μπή ο τ ο ν ^ 
σμο, ώραϊος καί φρόνιμος, τότε ϋά γελά ό οδοπ, 
επάνω άπό τό κεφάλι τον κα'ι τά πουλάκια θά την 
τραγουδούν τά τραγουδάκια των καί τά ποταιιάκια νά 
τό»» χαιρετούν μέ τό μουρμονρισιιά των. Κι' αυτός 9α 
τά βλέπη υ/.'αυτά καί θά λ.έη : «Τί ωραίος πον 
εϊνε 6 κόσμος—τί ωραίος ποΰ εϊνε δ κύσμοςτ>... 

"Ετσι... έτσι... έτσι... "Οχι δέν γίνεται. Σέ κρατώ 
σφιχτά, σέ κρατώ έτσι, έτσι τρυφερά, παιδί ιιου ! Δε* 
φοβάσαι τό σκοτάδι έδώ ; Κύτχα, είς τά παοάθνοα 
εϊιε φ ης. Εϊνε τό φανάρι εις τόν δρόμον, κιητάζα 
καί φωτίζει τό παράξενο, παλ.ηό φανάρι. Και μας 
στέλνει κ' εδώ λίγο φώς τό καλώ φαναράκι ! Λέει μι 
τό νον τον : «Πρέπει νά φωτίσω λιγάκι κ' εκεί μέσα, 
ο' αύιονς έκέίτύσο σκοτεινά — ιόσο σκοτεινά...» Τι 
αστείο, ι/'η/.ό φανάρι. Κι' ανριο θά φώτιση πάλιν— 
αύριο...θεέ μου—αύριο!... 

Ναί, ναι—ναι. Ό γίγας... Βέβαια, βέβαια. Τόσο 
ένας μεγά/.ος, μεγάλος γίγας. Μεγαλήτερος κι' άπο 
τόν τρονλο τής εκκλησίας κι' ί'νας τόοο κρειιανταλας : 
έλα ντε εδώ καί κουτρουβαλιάσον'. "Α, κουτέ γίγα, έπε
σες, δέν εϊδες τό σκαλί ;·' «'Εκύττχζα απάνω, χάτω 
δέν μπορώ νά βλέπων, λέγει ό γίγας ιιέ γονδρή φωνή 
μπάσαου, ξέρεις, /ιέ μιά τόσο χονδρή, '/ονδρή φωνή. 
«'Εκύτταζα Ιπάνω.'» Κύττα καλλίτερα κάτου, κοντέ 
γίγα, τότε θά δής. Κύττα τόν Δόδικ ιιου, τόν αγαπη
μένοι· ιιου Δόδικ—εϊνε τόσο φρόνιιιος και θά γιν$ 
/ιεγα/.ήτερος άπό σένα. θά κάνη μεγάλα βήματα—<ΣΑ 
πέρα άπό τήν πόλ.ι, ίσα πέρα άπό τά δάση κι' άπο τά 
βουνά, θά γίνη δυνατός καί γενναίος, τίποτε δεν νο, 
φοβάται,—τίποτε, σον λ.έω. "Εφθασε στό ποτάμι και 
νά τος χάθηκε. "Ολοι στέκουν εκεί καί κντταζονΨ, 
εϊνε γιά γελοία—καί αυτός νά, πάει πέρα μια χσοα.^ 
Κ' ή ζωή του θά εϊνε τόσο μεγάλη και φωτεινή ** 
ωραία καί ό ήλιος θά τόν φωτίζη, - ό κα/.ος, αγαπη
τός ήλιος. Πολΰ ποιοι βγαίνει και φωτίζει « Χβΐ* 
ήλιος...θεέ μου! 

Ναί... Κι' ήρθε ί'νας γίγας—και κοντρονβα).ιαστφ*ί 
Τόσο αστεία—ιόσο αστεία — δέν εϊνε ασιτία ;...Λ 

Έτσι έμιλονοε βαθειά τ ή νύχτα μιά μητέρα οι 
παιδί της, που πέθαινε. Τό έφερνε άπάνω-κατω «· 
τό σκοτεινόν δωιιάτιον, από τό πηράθνρον εφοην, 
ένα φανάρι μέσα—καί εις τό διπλ,ανόν δωματιον 
κονγε ό «πατέρας τά λ.όγια της κι' έκλ.αιε. 

• ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΊΕ* 

Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Υ Ε Υ Τ Α Ξ Ι Ο Υ 

Α Σ Π Α Σ Ι Α Η Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Κ Λ Ε Ο Υ Σ 
«ΟΰΤΩΣ ΈΟΙΚΕ ΠΆΝΤΗ ΧΑΛΕΠΌΝ ΕΊΝΑΙ ΚΑΙ ΔΥΣΘΉΡΑΤΟΝ ΙΣΤΟΡΊΑ Τ'ΆΛΗΘΈΣ, Ό'ΤΑΝ 

ΟΊ ΜΈΝ ΎΣΤΕΡΟΝ ΓΕΓΟΝΌΤΕΣ ΤΌΝ ΧΡΌΝΟΝ ΈΧΩΣΙΝ ΈΠΙΠΡΟΣΘΟΫΝΤΑ ΤΉ ΓΝΏΣΕΙ 
ΤΏΝ ΠΡΑΓΜΆΤΩΝ, Ή ΔΈ ΤΏΝ ΠΡΆΞΕΩΝ ΚΑΊ ΤΏΝ ΒΊΩΝ ΉΛΙΚΙΏΤΙΣ ΙΣΤΟΡΊΑ, 
ΤΆ ΜΈΝ ΦΘΌΝΟΙΣ ΚΑΊ ΔΥΣΜΕΝΕΊΑΙΣ, ΤΆ ΔΈ ΧΑΡΙΖΟΜΈΝΗ ΚΑΊ ΚΟΛΑΚΕΎΟΥΣΑ, ΛΥ-
ΜΑΊΝΗΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡΈΦΗ ΤΉΝ ΆΛΉΘΕΙΑΝ». (Πλοντ. ΙΙερικΡ Λς »γ'·) 

Ι Είς ίο συμπέρασμα τοΰτο προάγεται ό Χαιρωνεύς 
ϊιΛόσοφος, παραθέτων έν τφ βίφ τοΰΉερικλέους παν, 
Ε οί σύγχρονοι τούτου καθ' ύπερβολήν πως εΐχον 
Υβάψε; υπέρ ή κατ' αύτοΰ, καί καταβάλλων πασαν 
κροσπάθειαν, δπως άνευρη τό αληθές. Δέν πράττει δ-

το ίδιον καί ώς προς τήν Άσπασίαν, εϊ καί ύπήρ-
\%%χϊ αυτή δια τούς συγχρόνους της σημεΐον άντιλε-
»ίμενον πολλώ μάλλον ίσως ή ό Περικλής, Κατά 
;«ΝΑΣ μέν παρίστατο αυτή ώς πρότυπον αρετής, 

ί αγαθός δαίμων έ έμπνεύσας καί καθοδήγη
σα; τόν Περικλέα είς δλα τά μεγαλουργά σχέδια, δι' 
ΑΝ ή εποχή του ανεδείχθη ό χρυσοϋς αιών τής άρ-
!«ίας Ελλάδος· κατ' άλλους δ' έχαρακτηρίζετο 
4Σ έμπλεως πάσης κακίας, ώς ό κακδς δαίμων, δστις 
Ιξώθησεν αυτόν εις πολλά πολιτικά καί κοινωνικά ο
λισθήματα, £Ε ών έπήγασαν τά μετά ταΰτα δεινά τών 
πάλα: Αθηναίων καί Ελλήνων καθόλου. 
I Κατά παράδοςον δμως τρόπον δ Πλούταρχος, καί-
!»; άνομολογών, δπόσον δύσκολος ήτο δι' αυτόν, γρά-
ΊΦΑΝΤΑ μετά πολλούς αιώνας, ή έςακρίβωσις τής άλη-
ΝΒβίας, έν τώ μέσω τόσων αντιφατικών ειδήσεων τών 
ργχρόνων, ουδέν ήττον αυτός οΰδ" αποπειράται νά 
ίιαλευκάνη τό πράγμα. Τουναντίον μάλιστα φαίνεται 
Αποδεχόμενο; άβασανίστως δλως παν 2,τι ό φθόνος 
ΧΑΊ ή εμπάθεια τών συγχρόνων, ιδίως τών κωμικών, 
ϊδν διασυρόντων συνήθιος θε"ιά τε καί ανθρώπινα, 
Ιπενόησε καί επέρριψε κατά τής "Ασπασίας. Τούτο 
γίνεται κατάδηλον έξ απλής αναγνώσεως τοΟ κδ' κε
φαλαίου τοΰ βίου τοΰ Περικλέους, δπερ έχει άφιε-
ρ«θή είς αυτήν καί έν ώ άναγινώσκομεν τά έξης : 

«Ένι τούτοι) γενομένων σπονδών ΆΟηναίοις καί Λα" 
Χίδαιμονίοις είς ί-τ, τριάκοντα, ψηφίζεται τον εις Σίμον 
*λοϋν, αίτϊαν ποιησάμενος κατ' αυτών, οτι τον προς Μι-
ίλησίοος κελευόμενοι διαλίισασθαι πόλεμρν οΰχ ϋπήκο^ον. 
ΕΧΕ: δ' Ασπασία "/αριζόμενος δοκεΤ χράςαι τά χρος 

«βμ.:ο̂ ;, ένταΰΟ' άν είη καφος διαχορήσαι μάλιστα χερί 
ΙΐΊΣ ανθρώχου, τίνα τέχνην ή δύναμιν τοσαύτην Ιχοασα, 
™ν τε πολιτικών τούς χρωιεύοντας έχειρώσατο, καί 
* ! ί ?ιλοσόοοις ού φαΰλον, οΰδ' ολίγον ύχέρ αυτής χαρ-

λόγον. "Οτι μέν γάρ ην Μιλησία γένος. 'Αςιίχου 
ΚΪ^τ,ρ, ομολογείται. Φασ: δ' αυτήν, θαργηλίαν τινά 
ΡΡ παλαιών Ίάδων ζηλώσασαν, έχιΟεσΟοι τοις ϊυνα-
τωτΛτο-.ς άνδράσι. Κα: γάρ ή Θαργηλία, το τ ' είδος εΰ-
|Ρ*'ής γενομένη χ,αί χάριν έχουσα μετά δεινότητος, χλεί-
•̂ •Σ μέν "Ελλήνων σι>νώκησεν άνδράσι, χάντας δέ χροσ-
«οιησε βασιλεΐ τούς χλησιάσαντας αυτή, καί ταΐς χό 
λ ε ' ! μηδισμοΰ δι' εκείνων ύπέσχειρεν αρχάς, δυνατωτά-

των δντων και μεγίστων. Τήν δ' 'Ασχασίαν οί μέν ώς 
σοφήν τινα καί χολιτικήν ύχο τοΰ Περικλέους σχοιιδα-
σθήναι λέγουσι. Καί γάρ Σωκράτης Ιστιν οτε μετά τών 
γνωρίμων έίοίτα, καί τάς γιιναΐκα'ς άκροασομ.ένας οί συ
νήθεις ήγον ώς αυτήν, καίχερ ού κοσμίου χροεστώσαν 
εργασίας, ουδέ σεμνής, άλλά χαιδίσκας έταιρούσας τρέ-
φουσαν. Αισχίνης δέ φησι, καί Λυσικλ εα, τον χροβατο-
κάχηλον, ές άγεννοϋς και ταχεινοΰ τήν ούσιν,Αθηναίων 
γενέσθαι χρώτον, Ασπασία συνόντα μετά τήν Περι
κλέους τελευτήν. Έν δέ τώ Μενεςένω τω Πλάτωνος, 
εί κα: μετά παιδιας τά πρώτα γέγραχται, τοσίΰτον γ ' 
ιστορίας ενεστιν, οτι δόςαν είχε το γύναιον έχ: ρητορική 
χολλοΐς'Αθηναίων όμιλεΐν. Φαίνεται μ-έντοι μάλλον ερω
τική τις ή τοΰ Περικλέους άγάπησις γενομένη προς 
'Ασχασίαν. Ή ν μέν γάρ αϋτώ γκνή προσήκουσα μέν 
κατά γένος,συνωκηκυΐα δ' Ίχχονίκω χρότερον,έξ ού Καλ-
λ.ίαν ετεκε τον χλούσιον' έτεκε δέ καί χαρά τω ΠερικλεΤ 
Εάνθιχχον καί Πάραλον. Είτα τής συμβιώσεως οΰκ ούσης 
αρεστής, έκείνην μέν έτέρω βουλομένην συνε:£δι.)κεν, 
αυτός δέ τήν 'Ασχασίαν λαβών έστερςε διαφερόντως. Καί 
γάρ έςιών, ώς <ρασι, κα: είσιών άπ' αγοράς, ήσχάζετο 
καθ' ήμέραν αυτήν μετά τοΰ καταφιλεΐν. Έ ν δέ ταΐς 
κωμωδίαις Όμφάλη τε νέα καί Δηιάνειρα καί πάλιν 
"Ηρα χροσαγορεΰεται. Κρατίνος δ' άντικρυς παλλακήν 
εϊρηκεν έν τούτοις : 

«"Ηραν τε οί Άσπασίαν τίκτει . 
Καί καταπυγοαύνην παλλακήν κυνώπιδα. 

«Δοκεΐδέ καί τον νόθον έκ ταύτης τεκνώσαι, χερί ού 
χεποίηκεν Εύχολις έν Δήμοις αύτον μέν ούτως ερωτώντα: 

«Ό νόθος δέ μοι ζ ή ; 

»Τον δέ Μυρωνίδην άχο/ρινόμενον : 

«.Καί πάλαι γ' άν ην άνήρ, 
Εί μη τό τής πόρνης νπωρρώδει κακόν. 

«Ούτω δέ τήν 'Ασχασίαν όνομαστήν καί κλεινήν γε
νέσθαι /.έγουσιν, ώστε καί Κΰρον, τον χολεμήσαντα βα-
σιλεΐ χερί τής τών Περσών ηγεμονίας, τήν άγαχωμενην 
ύχ' αύτοΰ μάλιστα τών παλλακίδων 'Ασχασίαν όνομάσαι, 
καλουμένην Μιλτώ χρότερον ..» 

Αί σύγχρονοι ειδήσεις περί "Ασπασίας, αί τοσούτον 
διασύρουσαι αυτήν, ανάγονται κυρίως είς τεσσάρας 
πηγάς, ώς άπέδειξεν ήδη η νεωτέρα κριτική. Πρώτη 
αυτών είνε οί τότε κωμικοί ποιηταί καί ιδίως ί Κρα
τίνος, ό Εύπολις, ό Έρμιππος κα'ι ό "Αριστοφάνης, 
παρ ' οίς άπαντώσι πολλοί υπαινιγμοί, ώς περί τοΰ 
Περικλέους, καί περί τής Ασπασίας, δυσφημοΰντες 
αυτούς αμφότερους χάριν άστειότητος ή καί έκ μοχθη
ρίας. Δευτέρα πηγή θεωρούνται πάντες οί έκλυτον 
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βίον διάγοντες τότε "Αθηναίοι, είς ους ήσαν κατ ' αρ
χήν κεκλεισμέναι αί θύραι τής "Ασπασίας καί οΐτινες 
διά τοϋτο Ιζήτουν παρ ' αυτής έκδίκησιν διά παν
τοίων κακόβουλων διαδόσεων. Τρίτη π η γ ή ύπήρξεν ό 
φθόνος καί ή εμπάθεια τών πολιτικών αντιπάλων τοΟ 
Περικλέους, ιδίως δέ ή ζηλοτυπία τών όμοφρόνων αύ-
τοΐς γυναικών καί κατ ' εξοχήν τής φιλάρεσκου αδελ
φής τοϋ Κίμωνος Ελπινίκης. Τέλος είς τήν περί ής 
ό λόγος δυσφήμησιν συνετέλεσαν ούκ ολίγον καί αυτοί 
οί συγγενείς τοΰ Περικλέους, οί έχθρικώς διακείμενοι 
πρός τήν 'Ασπασίαν, ώς δ Καλλίας, δ υίός τής πρώ
της συζύγου του έκ τοϋ πρώτου αυτής γάμου μετά τοΰ 
Ίππονίκου, καί αυτός ό πρωτότοκος υίός του Ξάνθιπ
πος, ό διάγων βίον άσωτον καί έκδεοιητημένον καί βα
ρέως φέρων τήν αυστηρότητα, μεθ'ής ό πατήρ ήρνείτο 
νά τώ παρέχω τά μέσα διά τόν τοιοϋτον βίον. Διεπλά-
σθησαν δέ ούτω πως τρεις κυρίως κατηγορίαι κατά τής 
Ασπασίας, καθ' άς αυτή παρεστάθη ώς παλλακή καί 
πόρνη, ώς προάγουσα καί αυτόν τόν σύζυγόν της είς 
αθέμιτους σχέσεις μετά γυναικών ελευθέρων και τέλος 
ώς «παιδίσκας έταιρούσας τρέφουσα». 

Μετά πέντε δλους αιώνας άπό τής εποχής τοΰ Πε
ρικλέους, ήτοι κατά τόν πρώτον μ.Χ. αιώνα, έκ τών α
νωτέρω κατηγοριών παρήχθησαν πάσαι αί γνωσταί μυ-
θοπλαστίαι περί τής Ασπασίας. Τό πράγμα δέ θά εύρη 
έκαστος εύεξήγητον,άναλογιζόμενος δτι κατά τόν αιώνα 
εκείνον ύπό τούς πρώτους Ρωμαίους αυτοκράτορας, δτε 
πάντες σχεδόν ήσαν έκδοτοι εις τάς ήδονάς τοϋ βίου, 
έπενοεΐτο και ετίθετο είς κυκλοφορίαν, ώς ιστορική 
αλήθεια, πάν δ,τι ήδυπαθές καί δελεαστικόν. Τότε 
έχαλκεύθησαν πλείστα δσα ψευδεπίγραφα βιβλία, άτινα 
έξεμεταλλεύετο ή ασυνείδητος βιβλιοκαπηλία. τότε 
έκυκλοφόρησαν καί τά πλείστα τοιαΰτα περί ηδονής 
καί έταιρών, έν αΐς ή Ασπασία τοΰ Περικλέους κατέ
χει συνήθως πρωτεύουσαν θέσιν. Ουδέν θαΰμα, έάν έν 
τώ μέσω τοιαύτης καταστάσεως καί ό Πλούταρχος, ό 
γεννηθείς περί τό ετος 46 μ. Χ., παρήχθη είς τό ν ' 
άναγράψη έν τώ βίω τοΰ Περικλέους περί τής Α σ π α 
σίας, δ,τι ανωτέρω παρεθέσαμεν μεθ' δλους τούς ενδοι
ασμούς, ους έκδηλοι περί τοΰ πράγματος. 

Αί περί Ασπασίας μυθοπλαστίαι έξηκολούθησαν 
γινόμεναι πιστέυταί-χαί διαδιδόμεναι μέχρι τών έσχα
των χρόνων τοΰ Βυζαντίου, χωρίς δμως νά παραδοθή 
ούτως είς παντελή λήθην καί ή αληθής αυτής ιστο
ρία. 'Αλλ' όσημέραι κατέκτων έκε! ναι έδαφος ένισχυό-
μεναι διά νέων εκάστοτε διαστροφών, παρεξηγήσεων 
και συγχύσεων ίδια πρός τήν νεωτέραν 'Ασπασίαν, τήν 
έταίραν Κύρου τοΰ νεωτέρου, έως ού έπέπλευσαν 
αύται μέχρι τών καθ' ημάς χρόνων υποστηριζόμενα: 
ώ; ίστορικαί αλήθεια·, καί υπ' ανδρών, κορυφαίων 
θεωρουμένων έν τη ιστορική επιστήμη, οίοι είνε ό 
"Αγγλος Ο γ ο Ι θ κα'ι οί Γερμανοί Κ . α ι ι η ι Ο Γ , ΟηοΙίΟΠ 
καί \ ν ϊ ΐ 3 , Ι ϊ 1 0 Λ ν ΐ ί ζ , ίνα παραλίπωμεν πολλούς άλλους 
δευτερευούσης αξίας ή έπί τό μυθιστορικώτερον γρά-
ψαντας περί Ασπασίας. Καί αυτός ό ( ' ι Π ' ϋ ι ΐ κ , καί
τοι προσπαθών νά την δικαίωση κατά τό δυνατόν, οδχ 
ήττον καταλήγει είς τήν έξομοίωσίν της πρός τήν δια-
βόητον έταίραν θαργηλίαν, κατά τό παράδειγμα τοΰ 
Πλουτάρχου. 

Πρώτος ό Γάλλος ιστοριοδίφης Ρ ϊ ΐ ί β υ ΐ διά τοΰ 
δίτομου συγγράμματος του, Η ϊ δ Ι ο ί ΐ ' θ άυ. δΐβοΐβ άβ 

ΡΌΠΟΐΒΔ (Ρ&Π8, 1873 I. I. Ρ. 37Κ),άπεπε:Ρ4Β«ϊ 
διασκέδαση τό ψεΰδος και τήν πλάνην, άπαλ/ί 
τήν 'Ασπασίαν πάσης κατηγορίας καί οή έν άντ·ή·2 
πρός τόν Γάλλον ωσαύτως ('.ΊΡΟΊΊ̂ ΙΙΟ Λ\χ|^<;ΐβ|? 
ΙΟ δίόοΐβ (ΊΟ ΡΟΠθ1β8, Ρ .1Π8, 1862), όστις 11 
πολλής της ευπιστίας καί έπιπολαιότητο; άναγρ4-3 
πάσας τάς περί ΑΥΤΉΣ μυθοπλαστία;. 'Αλλ' ό 1·'ι]1ΛΒ} 
ούτε τάς πηγάς πάσας ήδυνήθη νά εξάντληση 0 ( ϋ 
είς αύστηράν κριτικήν ύπέβαλεν αύτάς. Τοϋτο 
ξεν έργον τοΰ Γερμανοΰ Αδόλφου ϊ - μ Ί ι ι ϊ ι π Ι ^ -^ΑΓ 

γητοΰ τής ιστορία; έν τώ Πανεπιστήμια τής ΙέντΓ' 
δστις έν άρχή διά βραχέων έγραψε περί τοΟ ζητήιί3 
τος έν τή συγγραφή αύτοΰ ΕΡΥΟΊΙΟΗ πιχΐ ΚιΙΑ. 

ΔΊΓΟΡΙΑΟΗ (ΒΒΓΊΪΗ,1874, σελ. 90 κφξ.). είτα δ' Ι ^ ' 
τλησε, δύναται τις είπεϊν, αυτό ύπό πάσαν έποψιν 
τω διτόμω συγγράμματί του. 0&8 ΡΟΠΙΊΚΊ̂ ΟΙΙΒ Ζβϊί-
ΑΙΙΒΓ (.ΙΟΗΑ. 1877 — 79), άποδείξας δτι Ή Ασπασία 
ουδέποτε ύπήρξεν ΕΤΑΊΡΑ, πολλώ δ' έλαττον προάγε 
γός κα'ι πορνοβοσκός, άλλ' ούσα έν ΑΡΧΉ σοφίτας· 
καί διδάσκαλος λόγων ρητορικών έγένετο είτα γυνί) 
τοΰ Περικλέους, καί ώς τοιαύτη έτελεύτησε το» 
βίον. 

Ή γνώμη τοΰ Ο̂ΐΐΐΪΐΊΙΐΊ έπεκράτησεν έκτοχι 
κατά τό μάλλον ή ήττον, μεθ' δλα: τάς αντιρρήσεις 
τοΰ ΫΥΗΟ1ΊΘΓ(ΟΟ8Θ1ΙΊΟ1ΙΊ<' (ΙΟ* ΛΙ ίοΓ ίυ ιαδ , ΙΧ,35)ΐ 
καί ιδία τοΰ ΛΥΠΊΐΐΪΐΟννϋ/. Λ ι μ ν Ι ο Ι ο Ι ο 1 ο 8 Π, 99,' 
ΑΗΠΊ. 35). "Εγκριτοι ιστορικοί, ώς ό ΙΐΟΐΐΪΐ (ΟΗΒ*! 
ΟΐΙΊΔΟΐΙΒ (ίθ8ΐ;1ΠΟ1ΠΟ1ΙΊΟ Π, 32-2, 346, ΑΗΠΙ.| 
)9) ΚΑΊΕ ΡΥΟΊΙΐΠΚΙΗΗ <Μιιο11ογ8 ΙΙ;ΙΗ(11>ΑΟ1Ι ΪΜ 
ΚΙ. ΑΗΒΓΐΑΐΏ<;\νΪ88(ϊ8η8ο]ΙΑΓΐ, III, 46 σ.120), νο· 
μίζουσιν, δτι τό έργον αύτοΰ έθεσε σχεδόν τέρμα ύςι 
τήν περί Ασπασίας συζήτησιν. Ό π ω ς δήποτε δέ τήν;] 
σήμερον δύναται νά θεωρηθή αυτή ώς άπηλλαγμένη-3 
πλέον δλων τών ρύπων, ους είχεν επισωρεύσει κατ' 
αυτής ό φθόνος καί ή εμπάθεια τών συγχρόνων καί ή * 
άγνοια τών μεταγενεστέρων, καί άν έτι μή άποδεχθ^τΐί; 
έν πάσι τάς γνώμας τού ! ~ η ; 1 ι ι ι ι η 1 | , άλλ' άκολουθήσ) -
μέσην τινά όδόν, ώς ό κριτικώτατος τών νεωτέρων 
ιστοριογράφων ΒΙΐ8Θ1ΐ ((ΙΠΟΟΊΙΊΔΟΐΙΟ (1Θ8Ο1ΠΟΊΙΙΒΙ 

III, 1, 305 κφξ.). Τά πορίσματα τής ιστορικής ερβύ· 
νης περί Ασπασίας άπό τοΰ ΗΟΐΙΙΗΚΊΊ μέχρι σήμερον,^ 
συνοψίζομεν έν τοίς έξης. 

Κατά Πλούταρχον. «δτι μέν γαρ Ή ν Ή Ασπασία) 
Μιλησία γένος, Άξιόχου θυγάτηρ. ομολογείται». Κ»1 
δμως ήδη έν τή άρχαιότητι διημφισοητήθη ή πατρίς] 
της. Ούτως Ήρακλείδν,ς ό Ποντικός, έν οίς έγραψ» 
Περι ηδονής ιπαρ" 'Αθηναίφ Η' 533 (Ι.ι, ισχυρίζεται, 
δτι αυτή είλκε τό γένος έκ Μεγάρων. Έν δέ τοις καθ 
ημάς χρονοις ό \νί1;ΙΙ~ηο\\ ί ΐζ . δστις έφρόντισεν » -
παντός τρόπου νά παραστήση αυτήν ώς εΐ<φΐ'ά τινα » 
έταίραν μόνον καί ουδέν πλέον, εξέλαβε καί αυτό το 
δνομά της ούχ'ι ώς κύριον, άλλ' ώς προσωνυμίαν μάλ
λον, άπονεμν,θείσαν εις αυτήν, ώς έκ τοϋ ετα'.ρ·-
κοϋ της έργου. Κατ ' αυτόν, τό όνομα Άοηαοη 
προσελάμβανον συνήθως α; έταΐραι έν "Ιωνία, <*» , 
δηλωτικον τής ιδιότητος των ταύτης ('ΑΠδΙΟιβ·^ 
1Θ5 I, 263, 7. II, 99, 35). Πλήν τό μόνον παρά
δειγμα τής νεωτέρας "Ασπασίας, όπερ έπικαλε.τ» 
υπέρ τής γνώμης του., δύναται τό πολύ ν' άποδείςΐ» 
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τ 0 περί ού ό λόγος όνομα ήτο σύνηθες έν Ιωνία. 
•Οτι ϊέ Λ ^ * ' τ 0 κ υ Ρ ; 5 ν κ α · τ ^ εφερον πολλάκις γυ-

. 3εμναί κα'ι άγαθαί εντός τε καί έκτος τών δ
ι τ γ ; Ιωνίας, τοϋτο καταφαίνεται καί έκ πολλών 

Πχαίων επιγραφών, ίοία εκ τίνος ανευρεθείσης έν 
Υ " » κ α ί αναγόμενης είς τον Ε' π. Χ. αιώνα, έν ή 

ΙΐΙΒΥ'νώικομεν: ^Κηλής τοϋτο γυναικός..... Άπ-τα-
ΙΙλή ν τ ο υ τ ο υ τ ' όνομα έφερον κα'ι άνδρες 

Ει Ο Α Ϊ Υ 0 ! ) ω ?
 ,· /1"-" γ 'ϊ""^" β Τύριος, ό γράψας περί 

ΤΊ'ΝΠ; ρητορική*, \\ππάοιος δ περιπατητικός φιλό-
0 . τ ο ο ρ μ. Χ. αιώνος, ό γράψας υπομνήματα είς 

&άφορα β·6λία τοΰ Αριστοτέλους, δ ομώνυμος καί 
Ι^γχρονος τούτω σοφιστής έκ Βύβλου καί άλλοι 
*ολλοί.(!) 

Ή Ασπασία είχε κύριον τό δνομα τοϋτο, είλκε δέ 
τ4 γένος έκ Μιλήτου καί ήτο θυγάτηρ τοϋ Άξιόχου. 
Αί σχετικαί μαρτυρία·, τών αρχαίων θεωροΰνται τήν 
σήμερον κύρους αναμφισβήτητου. Είνε ωσαύτως έκτος 
«άσης αμφιβολίας δτι αυτή, διακρινόμενη έπί κάλλει 
χαΐ έκτάκτω ευφυΐα, έτυχεν εξαιρετικής παιδεύσεως 
ΙπιδοΟσα ιδία είς τήν φιλοσοφίαν καί τήν ρητορικήν, 
ίπερ άλλως δέν ήτό τι ασύνηθες είς τάς γυναίκας 
χίς Ίωνίαςί11)· Πάν δ,τι άλλο ιστορείται περί τοΰ βίου 

, χί]ς Ασπασίας μέχρι τής συναντήσεως της μετά τοΰ 
Περικλέους έν Αθήναις ερείδεται ώς έπί τό πολύ είς 
εικασίας, κατά τό μάλλον ή ήττον πιθανάς. 
' Ό πατήρ αυτής Άξίοχος διεκρίνετο, ώς φαίνεται, 

' Ιπί γένει ούχ ήττον ή πλούτω, είς τοΰτο δέ οφείλεται 
ί χυρίως καί ή έπιμεμελημένη αγωγή της. ΤΗτο οέ ή 

Ασπασία φύσις αγαθή, συνενοϋσα τήν γυναικείαν χά· 
ί ριν μετ' ευστροφίας πνεύματος καί κρίσεως, προσηκού 
I σης μάλλον εϊς άνδρα. Είχε ζήλον καί ένθουσιασμόν 
ί πρός πάν δ,τι ύψη/όν κα'ι ευγενές, έξ ού καί ή έπί-

δοσις αυτής εϊ; τήν φιλοσοφίαν καί τήν ρητορικήν, 
ήτις έσχε τήν πρώτην κοιτίδα έν τή πατρίδι αυτής 
Ιωνία ύπό τόν θάλητα, τόν Άνα|ίμανδρον, τόν Ά ν α -
ξιμένην καί τέλος ύπό τόν Άναξαγόραν, δστις προαγα-
γών τήν φιλοσοφίαν. ώς ουδείς άλλος τών πρό αύτοΰ, 
μετ(όκτ(σεν είς Αθήνας, ήτις πόλις μετά τούς Μηδικούς 
πολέμου; καί ιδία ύπό τόν ΙΙερι/.λέα είχε καταστή τό 
πνευματικόν κέντρον τοΰ δλου αρχαίου Έλληνισμοΰ. 
Είς τό κέντρον τοΰτο έγνω νά προσφυγή κα'ι ή Ά σ π α -

' σία, διότι έν αϋτω ήούνατο νά συμπλήρωση τάς σπουδάς 
της αναστρεφόμενη πρό: τού; κορυφαίου; τής έπιστή-

; μης καί τών τεχνών, τούς συρρέοντας τότε έκεϊσε έξ 
Κολών τών Ελληνικών χωρών. Έ ν αύτώ έβλεπε δια-

νοιγόμενον καί ει; έαυτήν ευρύ στάόιον πνευματικής 
; δράσεως κα'ι ενεργείας. 

Αοηλον είνε, πότε ήκριβώς έγεννήθη ή Ασπασία. 
Ε:ς Αθήνα; έφθασε περί τά 4 5 0 π. Χ. μεταξύ τοΰ 

120 κα'ι 25 έτους τής ηλικίας της, καθ' δν χρόνον 

I. ί*] Ιιΐ!Η.·πρΙίοηο« }τγη( · Ι ·»Ι · ίιι<. ΙΗ3Π8 Αο^αοϊ, I, 362 . 
επ.γραοων ι'οσαΰτιο; ϊποοϊΐ/./ϋεται, Οτι τό όνομα Ά -

' Τ ι , ! 1 ιπήντα έν "Ανοοω. Ά τ τ ι κ η (Γ·οι·ρακ ϊιΐΗΟΓΪρί. 
» ω ΐ α π ι ι ι ι , II . 2787. 6 6 6 , ' 2542. 8543 . 3544 I I I , 2426), 
, «"">-ίι,(Ι08 5046) καί Ά / α ί α I Λ Ι Ι ι ρ η . ΜίΙΙΙιοίΙιιη^οπ. III. 

I 8 1 · Β"11· ΙωΙΙριι. I V . 521)! 
Ρ . \ ^ ΙΙρβλ. χ ι ί άοναίϊς έπιγραβΐς έν ΟΙΑ. 1 1 , 2 5 4 2 . III 
I 4Ζ|) 80. 108, 3055 Βπΐΐ. ΙιβΙΙ. III! 76 . ΟΙΟ, 3140 χαί 7164. 

'3)Πλουτ. 5 . α . \.0?„ 'ΛΟην. έν σ/ολ. Ιΐλάτ. Μίνες 
Ι . Τ *}

 Κ λ ' Γ , : α " 'Λλεξ. Στρω[4. οχδ' ι. 264, 22. Άρποχρ. 

ήδη πολλή επικοινωνία υπήρχε μεταξύ αυτών καί τ ή ί 
Μιλήτου, ούκ ολίγοι δέ Μιλήσιοι είχον μετοικήσει έ ν 
ταΰθα.Κατά τήν έποχήν έκείνην συμπίπτει καί ή είς'Α-
θήνας μετάβασις τοΰ συμπολίτου της 'ΐπποοάμου, 
τοΰ γνωστοΰ άρχιτέκτονος, είς δν ανετέθη ύπό 
τοϋ Περικλέους ή άνοικοδόμησις τοΰ Πειραιώς, 
μετά τής συζύγου καί τοΰ νεαροΰ Ιτι υίοΰ τοΰ Ά ρ χ ε -
πτολέμου. Ό 8θ1ΐΐΤΠ<1( ευρίσκει πολύ πιθανόν δτι δ 
Ίππόδαμος παρέλαβε μεθ' έαυτοΰ τήν 'Ασπασίαν, 
χωρίς νά είνε γνωστόν, έάν έζη τότε καί ό πατήρ της 
Άξίοχος κα'ι συνώδευσε καί ούτος αυτήν είς Α θ ή 
νας. Περί τοΰ Άξιόχου μάλιστκ είκοτολογεϊ αυτός 
δτι είλκε τό γένος έκ τής πόλεως ταύτης, ων υιός τοΰ 
πρεσβυτέρου Άλκιβιάδου κκί ανήκων είς οίκογένειαν 
Αθηναϊκή ν, έξορισθεΐσαν έντεϋθεν κατά τούς χρόνους 
τοΰ Κλεισθένους καί άποβαλοΰσαν τό δικαίωμα τοΰ 
Αθηναίου πολίτου, κατ'άκολουθίαν τοΰ νόμου, τοΰ ψη
φισθέντος τή είσηγήσει τοΰ Περικλέους,ώς έλθοΰσαν είς 
κοινωνίαν γάμου πρός τούς Μιλησίους.Άλλά καί άνευ 
τοΰ πατρός της δ !"?Θ1ΐΑΠ(1(; είνε τής γνώμης δτι ή 
Ασπασία, άφικομένη εις Αθήνας μετά τοΰ συμπολί
του της Ίπποδάμου, παρέμενεν έν τή οικογένεια τού
του κκί έγένετο δι' αύτοΰ γνωστή μετά τοΟ Ά ν α ξ α · 
γόρου, διά τούτου δέ μετά τοΰ Περικλέους, τοΰ Σω
κράτους καί μετ' άλλων έκ τών τά πρώτα φερόντων 
έν τή φιλοσοφία καί τή πολιτική. 

Καί δέν αποδέχονται μέν τάς τοιαύτας εικοτολο
γίας οί νεώτεροι, ώς παρακεκινδυνευμένας πως, πάν
τες δμως σχεδόν συμφωνοΰσι νΰν μετά τοΰ ΒοΚίϊΐϊίΙί , 
δτι ή Ασπασία ένεφανίσθν) έν Αθήναις ώς διδάσκα
λος τής φιλοσοφίας καί τής ρητορικής, ώς οοφίοτριη, 
ώς έκαλοΰντο τότε οί περί τάς έπιστήμας ταύτας α
σχολούμενοι, προσελκύουσα τούς πάντας είς έαυτήν 
διά τοΰ κάλλους, τών γνώσεων καί διά τής ευστροφίας 
τοΰ πνεύματος της, ήτις έξεδηλοΰτο πρό πάντων έν 
τή διαλεκτική αυτής δεινότητι. Κατά τόν 8θΙΐΐΐΐπΐ! 
ούτε καθ" ους χρόνους έζη ή Ασπασία, ούτε κατά τούς 
τεσσάρας πρώτους αιώνας άπό τοΰ θανάτου της, έχα-
ρακτηρίσθη αυτή ποτε ώς εταίρα. Ή αρχική παράδο-
σις περί αυτής, ή διασωθείσα αμιγής καθ' δλον αυτό 
τδ χρονικόν διάστημα, παριστά αυτήν ώς οοφίατριαν, 
καί ύστερον ώς σνζνγοντοΰ Περικλέους. Ό 8(5ΐΐΐϊΐϊι]ΐ 
μετά λεπτομερή βάσανον πάντων τών επιχειρημάτων, 
τών προβαλλομένων υπέρ κα'ι κατά τής γνώμης ταύ
της, καταλήγει είς τό εξής συμπέρασμα: 

«Μόνη ή επανειλημμένη καί έςηκριόωμένη έν πάσι 
μελέτη τών πηγών μ' έπεισε τελείως περί τούτου, ούχ! 
δέ προκατάληψίς τις, οιαδήποτε. Έάν ήτο γνήσια ή εί-
κών, ήτις έτι καί νΰν προβάλλεται είς ημάς συνήθως, 
ώς ή τής Ασπασίας, πολλά χαρακτηριστικά αυτής θά 
ήσαν, ειμή αδικαιολόγητα, πάντως Ομως εύεςήγητα, ώς 
έκ τών ηθών τής εποχής καί τοΰλαοΰ, έν τώ μέσω τών 
οποίων αύτη έζησεν...'Αλλά δέν πρόκειται περί δικαιο
λογίας τής κρατούσης γνώμης, ουδέ περί σκέψεως, έάν 
τοΰτο ή εκείνο έπετρέπετο τότε αναλόγως τών ηθών 
καί τής εποχής, άλλά περί τούτου καί μόνου, έάν ή περί 
ής ό "λόγος είκών τής Ασπασίας είνε ή πραγματική, τί 
δέ το αληθές καί τί τό ψευδές έν αυτή. Ή έμή πεποί-
θησις είνε ότι ή συνήθης αυτής είκών έχει τελείως παρα-
χαραχθή, οΰδ' αποδίδει τό παράπαν τό πρωτότυπων». 

Τήν γνώμην ταύτην ασπάζεται πληρέστατα κα'ι ή 
νέα έκδοσις τοΰ μεγάλου εγκυκλοπαιδικού λεξικού 
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τής κλασσικής αρχαιότητος (Ι'&ΠΊΓ'δ, ΚΟΑΊ-ΕΗΟΓ-
ΟΊΟΡ&ΟΊΊΟ θθΓ Κ1ί18δΪ8θ1ΐθη Λ1ίθΓίΐ1Π1δ\νίδ-
ΔΟΗΔΟΙΊΊΊΓΙ,ΝΒΥΒ Βο3ΐΊ)ΒΊΙΙΙΗ& ΝΟΗΟ. \ΝΊΔΔΟ\ΝΑ, 
I V ΗΑΗΛ&ΗΆ, 8 . 1715) , κ α θ ' ή ν : «Τό άσύστατον 
τής ανέκαθεν κρατούσης γνώμης, καθ' ήν ή Ασπασία 
ούδένάλλο ύπήρξεν Ή συνήθης εταίρα κατά τό μάλ
λον Ή ήττον ευφυής, άπέδειξεν ί 8θ1ΐΠΐί(ϋ κατά τρό
πον διεξοδικών μέν καί πομπώδη, κατ ' ούσίαν δμως 
πειστικώτατον». "Ινα δέ παραλίπωμεν άλλους νεωτέ
ρους ιστορικούς, έπικαλούμεθα τήν γνώμην αύτοΰ τοΰ 
ΒΐΐΔΟΐΊ,δστιςύποβάλλει μέν είς αύστηράν, έστιν δτε δέ 
καί άμείλικτον κριτικήν τάς γνώμας τοΰ δοΐΐΠΐιαΊ, α
ναγκάζεται δμως έν τέλει ν ' αναφώνηση και αυτός: 
«Γύναιον έν τή έννοια μιας δημοσίας (ρΐΐ1)1Ϊ03,) ή 
Ασπασία δέν ύπήρξεν». Αυτός έπερειδόμενος είς τόν 
χαρακτηρισμόν αυτής ύπό τοΰ Κρατίνου, ώς παλλακής 
τοΰ Περικλέους, ποιείται διάκρισιν μεταξύ αυτής και 
τής εταίρας, επικαλούμενος είς τοΰτο τήν μαρτυρίαν 
τοΰ Ψευδο-Δημοσθένους (κατά Νεαίρας 59,122), 
καθ ' ή ν «τάς μέν εταίρας ηδονής ένεκ' Ιχομεν, τάς 
δέ παλλακάς τής καθ' ήμέραν θεραπείας τοΰ σώμα
τος, τάς γυναίκας τοΰ παιδοποιεΐσθαι γνησίως» (ΒΑ-
ΔΟΐΊ, ΟΠΒΟΐΙ, ΟΘΔΟΐΙΊΟΐΙΐΒ, I I I , I , 8. 507-508). 
Ά λ λ ' υπήρξε κάν ή Ασπασία παλλακή τοΰ Περι
κλέους έν τή συνήθει σημασία τής λέξεως; πολλοΰ γε 
καί ΔΕΙ. 

Αί άρχαιότεραι μαρτυρίαι περί τής Ασπασίας είνε 
αί τοΰ Διόδωρου τοΰ Αθηναίου, τοΰ σχολιαστοΰ τοΰ 
Αριστοφάνους καί τοΰ έλεγειογράφου Έρμησιάνα-
κτος ('). Κατά τήν πρώτη ν αυτών, «αύτη (ή Α σ π α 
σία) Άξιόχου, Μ'-λησία γυνή Περικλέους.., ώς Διόδω
ρος έν τώ· περί Μιλήτου συγγράμματι». Κατά τήν 
δευτέραν «ή δέ Ασπασία Περικλέους ήν σοφίστρια 
καί διδάσκαλος λόγων ρητορικών, ύστερον δέ καί γα
μέτη γέγονε». Κατά δέ τήν τρίτην καλείται αυτή «ή 
σοφή τοΰ Σωκράτους διδάσκαλος τών ρητορικών λό
γων». Τάς μαρτυρίας ταύτας προσεπικυροΰσι τά 
περισωζόμενα ολίγα αποσπάσματα τών διαλόγων τών 
Σωκρατικών Αίσχίνου και Αντισθένους ύπό τόν τί-
τλον Άοπασία, προσέτι δέ οί διάλογοι τοΰ Ξενοφών
τος καί τοΰ Πλάτωνος, έν οίς, οπουδήποτε γίνεται λό
γος περί Ασπασίας, ούδαμοΰ άπαντα έστω καί υπαι
νιγμός περί αυτής, ώς περί εταίρας καί παλλακή;. 
Καί αυτός δέ ό Πλούταρχος, έν οίς γράφει περί αυ
τής, ώς εΐδομεν ανωτέρω, εί και παραθέτει πάσαν ύ-
οριν καί λοιδορίαν τών συγχρόνων κωμικών κατ ' αυ
τής, ούχ' ήττον διαπορεϊ καί ό ίδιος, «τίνα τέχνην ή 
ούναμιν τοσαύτην έχουσα τών τε πολιτικών τούς πρω
τεύοντος έχειρώσατο καί τοις φιλοσόφοις ού φαΰλον, 
ούδ' ολίγον υπέρ αυτής παρέσχε λόγον»· κατωτέρω 
ο' επιφέρει : «Τήν δ' 'Ασπασίαν οί μέν ώς σοφήν τινα 
καί πολιτικήν ύπό τοΰ Περικλέους σπουδασθήναι λέ-
γουσι - καί γάρ Σωκράτης έστιν δτε μετά τών γνωρί
μων έφοίτα καί τάς γυναίκας άκροασομένας οί συνή
θεις ήγον ώς αυτήν». Πώς δέ ταΰτα πάντα συμβιβά
ζονται πρός δσα γράφει αυτός περί τής Ασπασίας 
έξομοιών ταύτην πρός τήν διαβόητον έταίραν θαρ-

γηλίαν ' καί παριστών αυτήν ώς προαγωγόν ·, ι 
τόχρημα πορνοβοσκόν ; πώς συμβιβάζονται αύτ* 

(1) 2χολ . ; Πλάτ. Μενεξ. σ. 235, Ε . - Σ χ ο λ . Άριστο*, 
α 5 9 9 ' ^ 5 " ~ Σ , υ ϊ δ · λ > Ασπασία.—'Αθήν. ι γ ' . 

πρός δσα ισχυρίζονται περί αυτής οί νεώτεροι, ο-' γ . 
ρακτηρίζοντες αυτήν ώς εύφυά τινα έταίραν μ ο Ώ 
καί ουδέν πλέον τούτου ; Ά λ λ ' έπί τέλους π ρ ο σ η ^ 
καθόλου καί εις αυτόν τόν χαρακτήρα τοΰ ΙΙερ·.ν}2 
ους ή συμβίωσις μετά τοιούτου γυναίου καί ή διαοχ*.: 
καί αδιάπτωτος αγάπη καί άφοσίωσις είς αυτό; -ί 

Ό Περικλής ών τήν μέν φυλήν Άκαμαντίδης 
δέ δήμον Χολαργεύς άνήκεν είς οίκον καί γένος |«ί 
τών επιφανέστατων. Ό πατήρ του Ξάνθιππος ένίχη^. 
τούς Πέρσας έν Μυκάλη, ή δέ μήτηρ του Άγαρίσχ» 
ήτο εγγονός τοΰ Κλεισθένους, δστις έξελάσας χ0δς 
Πεισιστρατίδας καί καταλύσας τήν τυραννίδα έθετο 
νόμους «καί πολιτείαν άριστα κεκραμένην πρός 4μ6· 
νοιαν καί σωτηρίαν κατέστησεν». Ό Περικλής έχλη. 
ρονόμησε παρά τοΰ πατρός του όμοΰ μετά τής £ $. 
κλείας τοΰ γένους καί πλοΰτον ίκανόν, επιτρέποντα είς 
αυτόν νά τύχη αγωγής ελευθερίου ύπό τούς κρατί-
στους διδασκάλους Ίής εποχής του. Τήν φιλοσοφίαν 
μετά τής ρητορικής έδιδάχθη παρά Ζήνωνι τώ % 
λεάτη καί παρ ' Αναξαγόρα τω Κλαζομενίω. Ό πρώ· 
τος τούτων ανέδειξε·/ αυτόν δεινον συζητητή·/, ί δι 
δεύτερος ήσκησε τήν μεγίστην ροπή·/ έπί τόν άνδρα 
«δλως τε μετεωρίσας καί συνεξάρας τό αξίωμα τοΟ 
ήθους» καί καταστήσας τό φρόνημα αύτοΰ σοόαρόν. Ό 
Αναξαγόρας διά τοΰ φιλοσοφικού του συστήματος 
«τοις δλοις πρώτος ού τύχην, οΰδ" ανάγκην, δια· 
κοσμήσεως αρχήν, αλλά νουν επέστησε καθαρό·/ καί 
άκρατον», τοιοΰτο δέ φρόνημα ενέπνευσε καί εις τόν 
Περικλέα, ώς εις νουν. οιακοσμοϋντκ τήν πολιτείαν, 
(Πλουτ. Περ. δ' κα'ι ε'). 

Ό Περικλής, νέος μέν ών, σφόδρα τόν δήμον εΰλ ·| 
βεϊτο, ώς έκ τής μεγάλης του ομοιότατο: πρό; Πει
σίστρατο·/ τόν τύραννον, ήτις έξέπληττεν ιδία τοί<( 
γέροντας. Διά δέ τόν πλοΰτον καί τό γένος αύτοΰ τό 
λαμπρόν καί διά τού; μέγα δυναμένου: φίλους του 
φοβούμενος τόν εξοστρακισμό·/ δέν άνεμίχθη εν άρχ$ 
εις τά πολιτικά, άλλ" ανεδείχθη έν μόναις ταϊ: στρα-
τείαις άνήρ αγαθός καί ριψοκίνδυνος. Μετά τόν θάνα
τον δμως τοΰ "Αριστείδου καί τήν έκπτωσιν τοΰ Θεμι
στοκλέους, καθ' δν χρόνον ό Κίμων έστρατεύετο ώς , 
έπί τό πολύ Ιξω τής Ελλάδος, μένων αυτός έν Αθή
ναις κύριος τοΰ πολιτικού πεδίου, έγνω νά κατέλθη 
είς αυτό καί παρά τήν αύτοΰ φύσιν, ήκιστα δημοτική» 
ούσαν νά προσεταιρισθή τόν δήμον, καί δή έξ αντι
θέτου πρός τόν Κίμωνα, όστις, αριστοκρατικός ών, ή-
γαπάτο διαφερόντως ύπό τών ολιγαρχικών. Ούτω 
παρεσκεύασεν έαυτω μέν ασφάλεια·/ κατά πάσης υπο
ψίας περί τυραννίδος, ούναμιν δέ κατ ' εκείνου άκ/τα-
γώνιστον (Πλουτ. Περ. ζ ') . 

Ά λ λ ' ό Περικλής διέσωζεν άείποτε τήν άριστο-
κρατικήν του φύσιν απέναντι τού δήμου, εις δν έφρόν-
τιζε νά έπιβάλληται διά τής σεμνότητος τοΰ βίου, δια 
τής αύστηρότητος τών ηθών κα'ι διά τού μεγέθους τοΟ 
φρονήματος. Ούτω δέ κατά Θουκυδίδη·/ Β, ξε') 
νατός ών τω τε άξιοήιατι καί τή γνώμη χρημάτων 
διαφανώς άόωρότατο; γενόμενος, κατείχε τό πλήθος έ. 
λευθέρως, κα'ι ούκ ήγετο μάλλον ύπ" αύτοΰ, ή α υ τ * ς 
ήγε...Έγένετο τε λόγω μέν δημοκρατία, έργω δέ υπ^ 
τοΰ πρώτου άρχή». 'Αλλ' δπως κατορθώση τοΰ» 
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ο ιχλίς, ή ΐ 0 ήναγκασμένος ν ' άφοσιωθή ψυχή τε 
1?'σώματι εις τήν πολιτική·/ άφιερών είς αυτήν πά-

βκέψ ι ν κ α " ' - ί - Ρ 0 7 " · ^ κ α · καθυποτάττων έν πάσι 
Χατ' ιδίαν εις τόν δημόσιον αύτοΰ βίον. 

Ό Πλούταρχος περιγράφει ώς εξής τόν κατ ' ιδ ίαν 
τοϋ Περικλέους: «Όδόν τε γάρ έν άστει μίαν 

^«χο τήν έπ' άγοράν κα'ι τό βουλευτήριον πο-
Μϋέιιενος, κλήσεις τε δείπνων καί τήν τοιαύτη·/ 
Ιυσαν φιλοφροσύνην καί συνήθεια·/ έξέλιπεν ώς 
• 0\ς έπολιτεύετο χρόνοις, μακροΊς γενομένοις, 
ρό' μ^δένα τών φίλων έπί δε7.πνον έλθεΐν, πλήν 

£0'υπ:ολέμου τοϋ άνεψιοΰ γαμοΰντος, άχρ; τών σπον
δών παραγενόμενος, ευθύς έξανέστη. Λειναί γάρ αί 
«λοφροσύναι παντός δγκου περιγενέσθαι, καί δυσφύ-
Ετον έν συνήθεια τό πρός δόξα·/ έστι. Τής αληθινής 
ί ' αρετής κάλλιστα φαίνεται τά μάλιστα φαινόμενα, 
«αϊτών άγαθώνάνδρών ουδέν ούτω θαυμάσιον τοΐςέκτός, 
6; ό καθ' ήμέραν βίος τοις συνοϋσιν» (Ήλουτ. Περ. ζ '). 
Βςνρακτηρισμόν δέ τής αύστηρότητος τών ηθών τοΰ 
0ιρικλέους αναφέρει ό αυτός Πλούταρχος τό έξης άνέκ-
'ίοτον: «Καί ποτε τοΰ Σοφοκλέους, δτε συστρατηγών 
Ιξίπλευσε μετ' αύτοΰ, παΐδα καλόν έπαινέσαντος' ού 
'αόνον, έφη, τάς χείρας, ώ Σοφόκλεις, δει καθαράς I -
χειν τόν στρκτηγόν. άλλα καί τάς όψεις» (Αύτ. η'.) 

"Οπως δέ μή περισπάται έκ τής κυρίας άσχολίαί 
«ου περί τά δημόσια, επέτρεψε τήν διαχείρισιν τήί 
»ι«ριουσίας του είς τόν έμπιστο·/ Ευάγγελο·/, δστις 
ίΊχανόνιζε πάντοτε τά έξοδα αναλόγως τών εσόδων, 
Γβτϊέφευγε δέ καί αυτός δ Περικλής πάσαν σπατάλην, 
ϊοναμένην νά τόν έμβάλη είς οίκονομικάς δυσχέρειας. 

? Ή τοιαύτη μάλιστα φειδώ έφερεν αυτόν .ύστερον είς 
ίιάοτασιν πρός τόν πρωτότοκο·/ υϊόν του Ξάνθιππον, 
διάγοντα βίον άσωτο·/. Προς αποφυγήν δέ τών οικο
γενειακών φροντίδων κα'ι περισπασμών, δυναμένων ώ-

' σαύτως ν' άπορροφώσι τόν πολύτιμόν του χρόνον διά τά 
[ ίημόσια, άνέβαλεν έπί πολύ καί αυτόν τόν γάμον του. 
^Μεθ' δλα οέ ταΰτα έπιτρέπετκι νά φαντασθώμέν ποτε 
Γδτι άνήρ τοσοΰτον φειδόμενος τής περιουσίας καί τοΰ 
1χρόνουκ,αί γινώσκων μίαν μόνην όδον, τήν άγουσαν είς 
I τήν άγοράν, τήν έδραν τών αρχών, καί είς τό βουλευ

τήριον, άνήρ τόσον αυστηρών ηθών, ώς ό Περικλής, 
ί' θ' άνεστρέφετο πρός εταίρας, όσονδήποτε ευφυείς καί 
14ν ήσαν αύται, ώς παρέστησαν τήν 'Ασπασίαν οί κα
ί λοθεληταί της: 

Εις γάμον έγνω νά έλθη αυτός τεσσαρακοντούτης 
I ήδη τήν ήλικίαν, ήτοι περί τό 4 5 3 π.Χ. τή ενεργεία 
^ Των συγγενών του χάριν διαφόρων οικογενειακών 
; λόγων. Έγένετο δέ 6 γάμος ούτως ειπείν κατά σύμ 
ϊ δασιν, χωρίς ο! συνελθόντες εις αυτόν νά συναισθάνων 
8 ται άμοιβαίαν κλίσιν, ώς συνήθως έγίνετο τήν 
| «οχήν έκείνην έν Αθήναις, δτε ή γυνή ένα καί 

(ΐονον προορισμό·/ είχε, νά τεκνοποιή καί νά προΐ 
οταται καλώ; τοϋ οίκου, διατελούσα μακράν τοΰ τε κοι-

: νωνικοΰ κα'ι τού δημοσίου βίου. Τό δνομα τής συζύγου 
|Τογχάνει άγνωστον. βέβαιον δέ είνε μόνον δτι αυτή, 

/•αοοϋσα διαζύγιο·/ άπό τού πρώτου συζύγου της Ί π -
«ονικου, έξ ού έτεκε τόν διαβόητον διά τήν άσωτίαν 

Ι Καλλίαν, συνεζεύχθη τόν Περικλέα, τεκοΰσα νΰν 
δύο υιούς, τόν Ξάνθιππον καί τόν Πάραλον. Ά λ λ ά 

' **' ̂  ν ^ ς της γάμο; ύπήρξεν ατυχής καί ώοήγησεν 

αυτήν εις δεύτερον διαζύγιον καί είς τρίτον γάμον 
περ ί τό έτος 4 4 9 π .Χ. 

Ή διάλυσις τοΰ γάμου επήλθε πάντως τή αμοι
βαία συγκαταθέσει, άφοΰ ή συμβίωσις, δέν ήτο αρε
στή, κατά Πλούταρχον, είς αμφότερους τούς συζύγους. 
Ά λ λ ά μάλλον αφόρητος, ο>ς φαίνεται, είχε κατα-
στή αυτή είς τόν Περικλέα, δστις άποφεύγων, ώς εΐ
δομεν, πάσαν διασκέδασιν καί ψυχαγωγίαν έκτος τοΰ 
οίκου του μάτην άνεζήτει οιανδήποτε άναψυχήν έν τή 
οϊκογενείκ του έκ τών καθ' ήμέραν πολιτικών αγώ
νων. Είχεν ανάγκην συντρόφου τοΰ βίου, κοινωνού τών 
σκέψεων καί σχεδίων του κα'ι ούχ'. μόνον μητρός, τε-
κνοποιούσης δι' αυτόν, ώς ή πρώτη σύζυγος του. 
Τοιαύτην δέ σύντροφον άνεΰρεν έν τώ προσώπψ τής 
Ασπασίας, ήτις μόνη διά τής έκτακτου ευφυίας καί 
τής ευρείας παιδεύσεώς της ήδύνατο κάλλιστα νά τόν 
έννοήση κα'ι νά τόν παρακολούθηση είς δλα τά μεγα
λουργά του σχέδια, είς αυτήν δέ τό έαρ τοΰ 4 4 5 π .Χ. 
μικρόν μετά τήν γενομένη·/ τότε ανακωχή·/ έν τώ 
πολέμιο πρός τούς Πελοποννησίους προέτεινε τήν 
χείρα καί τόν οίκον του. Μετά έν ετος άπέκτησεν έξ 
αυτής τρίτον υίόν, Περικλέα τόν νεώτερον. 

Ά λ λ ' ό γάμος ούτος προσέκρουσε·/ είς τόν νόμον 
περί τών πολιτικών δικαιωμάτων τών Αθηναίων, δστις 
είχε ψηφισθή τή είσηγήσει αύτοΰ τοΰ Περικλέους, 
αρχομένου τοΰ έτους 4 6 0 π. Χ. Καθ ' δν χρόνον διά 
τών πολιτικών του μεταρρυθμίσεων έγκαθιδρύετο ά
κρατος δημοκρατία έν Άθήναις,άνελάμβανε δέ πασαν 
σχεδόν έξουσίαν έν Αθήναις ό δήμος, έπρεπε νά 
ληφθή πρόνοια, ίνα μή παρεισδύσωσι καί έπικρατή-
σωσιν έν αύτώ ξένα στοιχεία. Καί ύπήρχον τότε πολ
λοί καί δίκαιοι φόβοι περί τούτου - διότι τήν έποχήν 
έκείνην, καθ' ήν αί Αθήναι είχον άναδειχθή ή ακρό
πολις τοΰ Έλληνισμοΰ, συνέρρεον πανταχόθεν καί 
έγκαθίσταντο έν αύταΐς μέτοικοι, ερχόμενοι είς έπιμι-
ξίαν πρός τούς εγχώριους. "Επρεπε λοιπόν κατ ' ανάγ
κην νά διασωθή αμιγές τό αύτόχθον στοιχειον καί νά 
έξασφαλισθή εις αυτό καί μόνον ή κυριαρχία έν τή 
πολιτεία. Πρός τοΰτο δ' έψηφίσθη 6 περί ού ό λόγος 
νόμος, δι' ού ετίθετο τέρμα είς τήν αβεβαιότητα, ήτις 
έκράτει ώς πρό τά πολιτικά δικαιώματα άπό τών χρό
νων τοΰ Κλεισθένους. 

Κατά τά τότε κρατοΰντα, ήδύναντο νά ένασκήσωσι 
τά πολιτικά των δικαιώματα έν'Αθήναις ού μόνον οί έκ 
πατρός ή μητρός Αθηναίων, διατελούντων έν νομίμψ 
γάμω, άλλά καί οί έκτος γάμου γεννηθέντες, άπέκτων 
δ' ευκόλως αυτά καί πάντες οί μέτοικοι. Διά τοΰ νό
μου δμως τοΰ Περικλέους άπεκλείοντο πάντες αυτοί 
έκ τών πολιτικών δικαιωμάτων καί άνεγνωρίζοντο ώς 
πολΐται Αθηναίοι μόνοι οί γεννώμενοι έκ πατρός καί 
μητρός Αθηναίων, διότι μόνον δ γάμος τούτων εθεω
ρείτο εφεξής νόμιμος καί έγκυρος. Είς αυτόν λοιπόν 
τόν νόμον προοί^ροΜαιν 6 γάμος τοΰ Περικλέους καί 
τής Ασπασίας, δστις διά τοΰτο δέν ήδύνατο νά θεω
ρηθή νόμιμος καί έγκυρος, ούδ' ό έξ αύτοΰ γεννηθείς 
Περικλής γνήσιος υίός. Έντεΰθεν ό χαρακτηρισμός 
τής Ασπασίας ύπό τών συγχρόνων, ώς παλλακής, καί 
τοϋ υίοΰ Περικλέους ώς νόθου. 

Ά λ λ ' ό γάμος καί ούτως υφίστατο μέν κατ ' ού
σίαν, έν εΐδει γάμου έπ ' αριστερά χειρί, ώς θά Ιλεγέ τις 
τήν σήμερον, κατά τύπους δέ μόνον καθυστερεί καί I-
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θεωρείτο άκυρος. "Ισως θά διαπορήση τις νΰν, πώς δ 
Περικλής,πανίσχυρος ων τότε, δέν έφρόντισε νά κατα-
στήση αυτόν καί νόμω έγκυρον. Μονομερώς δμως δέν 
ήδύνατο αυτός νά ζητήση τήν έπιψήφισιν νόμου,κυροΰν-
τος αποκλειστικώς τόν ίδιον γάμον, διότι θά έξανίστατο 
κατ ' αύτοΰ ή κοινή συνείδησις, έν ή εΐχον ριζοβολή-
σει ήδη βαθέως αί περί ίσότητος ίδέαι ύπδ τήν άκρα-
τον δημοκρατίαν. Γενικός δέ νόμος, άκυρων τάς συνε
πείας τοΰ νόμου τοΰ 400 , θ' άνέτρεπεν αυτήν τήν 
βάσιν τοΰ πολιτεύματος, ούτινος δημιουργός ύπήρξεν 
αυτός ό Περικλής, καί θά έθετε ν έν άμφιβόλω δλόκλη-
ρον τό πολιτικόν τ ο · οικοδόμημα. Τούτου ένεκα προ-
ετίμησεν αυτός νά θυσιάση τό ίδιον είς τό κοινή συμ
φέρον αδιαφορών, έάν ούτω πως ό γάμος του μετά 
τής Ασπασίας έξετίθετο εις τά βέλη τής διαβολής 
καί συκοφαντίας τών τε συγχρόνων καί τών μεταγε
νεστέρων. 

Έξαίρεσις έγένετο μόνον ώς πρός τόν έξ αυτής 
υίόν Περικλέα. Εΐχον πέσει αλλεπάλληλα θύματα τοΟ 
λοιμοΰ ό πρωτότοκος υίός του Ξάνθιππος, ή αδελφή 
του καί πολλοί συγγενείς καί φίλοι τοΰ Περ.κλέους, 
χωρίς ούτος νά προδώση τό φρόνημα καί τό μέγεθος 
τής ψυχής ύπό τών συμφορών, ουδέ νά θεαθή ποτε 
κλαίων. "Οτε δμως έκήδευσε καί τόν δεύτερον υίόν 
του Πάραλον, «έπειράτο μέν έγκαρτερεϊν τώ ήθει καί 
διαφυλάττειν τό μεγαλόψυχον, έπιφέρων δέ τω νεκρώ 
στέφανον, ήττήθη τοΰ πάθους πρός τήν όψιν, ώστε 
κλαυθμόν τε ρήξαι καί πλήθος έκχέαι δακρύων». 
Τοΰτο δέ συνεκίνησεν έπί τοσοΰτον τούς Αθηναίους, 
ώστε «συνεχώρησαν άπογράψασθαι τάν νόθον είς 
τούς φράτορας, όνομα θέμενον τό αύτοΰ». Ούτως ένό-
μιμοποιήθη ό νεώτερος Περικλής, δστις βραδύτερον 
καταναυμαχήσας τούς Πελοποννησίους έν Άργινού-
σαις κατεδικάσθη ύπό του δήμου είς θάνατον μετά 
τών συστρατήγων του. (Πλουτ. Περ. λζ') . 

Β'. 
Οιανδήποτε γνώμην καί άν Ιχωσι περί τοΰ δεσμού 

τοΰ Περικλέους καί τής Ασπασίας οΓ τε αρχαίοι καί 
οί νεώτεροι κατήγοροι ταύτης, ούχ ήττον ουδείς σχε
δόν αρνείται δτι αυτός υπήρξε πηγή ευτυχής διά τόν 
μέγαν πολιτικόν άνδρα τών πάλαι Αθηναίων. Ό 
Πλούταρχος άνομολογεί τοΰτο γράφων: «Αυτός δέ 
τήν Άσπασίαν λαβών, έστερξε διαφερόντως». Είς ίν-
δειξιν δέ τής ιδιαιτέρας τρυφερότητος,μεθ'ής περιέβαλ-
λεν αυτήν ό Περικλής, επιφέρει: «Καί γάρ έξιών, ώς 
φασι, καί είσιών άπ ' αγοράς, ήσπάζετο καθ'ήμέραν αυ
τήν μετά τοΰ καταφιλεΐν». (Πλουτ.Περ.κδ').'Εκ δέ τών 
νεωτέρων ό ΒΙΐΔΟΐΊ, δστις πάσαν προσπάθειαν κατα-
βάλλει, Γν' άποδείξη τήν Άσπασίαν άπλήν παλλακήν 
τοΰ Περικλέους, δέν διστάζει νά διακήρυξη : «Εί καί 
έστερείτο τής νομιμότητος ό δεσμός, δν ό Περικλής 
περί τά έτος 4 4 5 συνήψε μετά τής Ασπασίας, πεντη-
κοντούτης περίπου ών τότε τήν ήλικίαν, ούχ ήττον ή 
δι' αύτοΰ συσταθείσα συμβίωσις ύπήρξεν άπ ' αρχής 
μέχρι τέλους ευτυχής, ό δέ μέγας πολιτικός άνήρ, ό 
πάντοτε σοβαρός καί αξιοπρεπής καί τά πάντα ψυχρώς 
υπολογίζων έπέδειξεν άείποτε τρυφεράν άγάπην πρός 
τήν έπί κάλλει, πνεύματι καί χάριτι διακρινομένην 
Μιλησίαν» (Οπβοΐΐ. Οβδοΐΐ. III , I, σ. 5 0 8 — 09) . 

'ϋ Ασπασία ήσκει ού τήν τυχοΰσαν ροπήν έπ ' 
αύτάν, έπί τήν πολιτικήν του καί έπ' αυτούς τούς πο

λιτικούς του λόγους, ήκούετο δέ ή γνώμη της π , 
αύτοΰ καί έφ ' δλων τών καλλιτεχνικών σχεδίων τ~ 
τών άφορώντων είς τόν καλλωπισμόν τών Άθηνδν 
ΤΗτο αυτή έν μιά λέξει ή διηνεκής σύμβουλος 
είς ήν άνεκοίνου πάσας τάς σκέψεις του /αί ή χ ο ) ^ 
τάς γνώμας της. Βεβαίως ελέχθη καθ ' ύπερβολήν πο* 
περί αυτής, δτι υπήρξε διδάσκαλος τοΰ Περ:κλέου-(η 
δτι δέ αυτή συνέταττεν ή έσχεοίαζε καί αυτούς τίΛ<! 
λόγους του, ίδία δέ τάν γνωστόν έπιτάφιον('). Είν» 
δμως έκτάς πάσης αμφιβολίας, δτι αύτη μετείχε πα
σών τών σκέψεων καί αποφάσεων του. Τοΰτο 'όμολο· 
γοΰσι καί οί νεώτερτκ, έξ ών είς τών δυσμενώς 
μάλλον διακειμένων πρός τήν Άσπασίαν, ό ΠΠΠΟΐΊΒ» 
γράφει περί αυτής : «Συνεμερίζετο τό ενδιαφέρον τοΟ 
Περικλέους, προκειμένου τόσον περί πολιτικών ζητη
μάτων, δσον καί περί τής πνευματικής καθόλου χινΛ-
σεως τής εποχής της, έν δέ τώ κύκλω, τώ περιοτοι-
χίζοντι αύτάν, κατελάμβανεν ουχί τήν τελευταίαν θέ· 
σιν» (ΟΒΔΟΊΗ. ΆΒΔ ΑΗθγΙ. I X , 25) . 

Καί 6 κύκλος αύτάς άπηρτίζετο τότε έκ τών τά 
πρώτα φερόντων έν τή επιστήμη, τή πολιτική καί τ« 
τέχνη, όποιοι ήσαν δ Ζήνων, ό Πρωταγόρας, δ Αναξα
γόρας, ό Σωκράτης, ό Σοφοκλής, ό Ευριπίδης, δ Μη-
τίοχος, ό Μένιππος, δ Φειδίας, δ Ικτίνος, δ Καλ-
λικράτης, δ Μνησικλής, δ Ίππόδαμος καί άλλοι. Ό 
οίκος τοΰ Περικλέους είχε καταστή ού'τω τό κέντρον 
πάσης πνευματικής καί καλλιτεχνικής κινήσεως. Έν 
αύτώ συνεζητοΰντο τά φιλοσοφικά, πολιτικά καί κοι
νωνικά ζητήματα τής ήμέρκς, έν αύτώ έμελετώντο 
καί άπεφασίζοντο πάντα τά αριστουργήματα τής τέχ
νης, δι' ών «υπερήφανων μέν μεγέθει, μορφή δ' αμί
μητων καί χάριτι» διεκοσμήθησαν μέν αί Αθήναι, 
έκλεΐσθη δ' ές άεί δ αιών τοΰ Περικλέους. Τά έργα 
ταΰτα θεώμενος δ Πλούταρχος μετά πολλάς εκατον
ταετηρίδας άπεθαύμαζε. «Κάλλει μέν γάρ έκαστον 
ευθύς ήν τότε άρχαϊον, άκμή δέ μέχρι νΰν πρόσφατδν 
Ιστι καί νεουργόν ούτως έπανθεί τις καινότης, άεί 4-
θικτον ύπά τοΰ χρόνου διατηρούσα τήν όψιν, ώςπερ 
αειθαλές πνεΰμα καί ψυχήν άγήρω τών έργων ε
χόντων» (Πλουτ. Περ. ιγ ') . 

Ή Ασπασία έν τώ μέσω τοιούτου κύκλου κατέ* 
θέλγε τούς πάντας διά τής χάριτος καί τοΰ έπαγωγοΟ 
τών τρόπων, μετέχουσα δέ καί αυτή τών διαφόρων 
συζητήσεων έκίνει τόν θαυμασμάν διά τής όξύτητος 
καί ευστροφίας τοΰ πνεύματος, διά τών γνώσεων, διά 
τών εύστοχων ώς έπί τό πολύ κρίσεων καί προ 
παντός διά τής διαλεκτικής της δυνάμεως. ΑΥΤΉ 
φαίνεται εϊσαγαγοϋσα πρώτη τήν διαλογικήν 
συζήτησιν, ήν διδαχθείς παρ ' αύτη δ τότε μόλις 
εικοσαετής τήν ήλικίαν Σωκράτης μετέδωκεν είτα και 
ΕΙΣ τούς μαθητάς του Πλάτωνα καί Ξενοφώντα και 
είς τούς άλλους Σωκρατικούς καλουμένους. Έξ 
αύτοΰ δέ άπεκλήθη καί δ διαλογικός τρόπος 
τής συζητήσεως Σωκρατική μέθοδος. Τής τοιαύτης 

(1) Σ /ολ , Άριστοι , .Ά/αρν . 525 (παρά Σουίδα λ. Άσπ«-
σία).—Πλουτ. Περ. ·<.3'.— Πλάτ. Μ>νέξ. σ. 235, Ε. 

(2) «. . .Ασπασία* δέ χαί χθες ήκροώμην, περα:νούίη< 
έπιτάοιον λόγον...Επειτα τά μέν έκ τοΰ παρα/ρήμά μ°· 
017)51, οΐα δεοι λέγειν, τά δέ πρότερον εσκεμμένη, ότε μοι οο-
κεϊ συνετίΟει τον έπιτάοιον λόγον, 8ν Περικλής είπΓ,περιλείμ-
ματα άττα έξ εκείνου συγχολλώσα». (Πλάτ. Μενέξ.σ.236, Β. 
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έκ τοΰ ομωνύμου διαλόγου τού Σωκρατικού 
γ , ,, έν Λατινική μεταφράσει τοΰ Κικέρωνος (') 
Κ° 'αύτό ή Ασπασία διαλέγεται μετά τής συ-
* * τ . τ·,νο-;ώντο; καί μετ' αύτοΰ τούτου, 

Κ· ΕΚΕΊΝΗΣ η "•> ·'·'·" αγ—·. Γ . 

* άίτντηϊΐ'' αυτή.—Καί έάν είχε π*ριβολήν κα: γυ 
',χί'ον στολ'.σμον πολυτ:μότερον τοΰ ίδικοΰ σου, Οα έπε 
' νά Ιχης τον εκείνης ή τον ίδικόν σου μάλλον ;— 

ΚΛαίω: τον εκείνης. άπεκρίθη αυτή.—Τώρα έάν εκείνη 
ί !« ιιαλλίτερον ανόρα τοΰ ίδικοΰ σου, Οά έπεΟύμε:; νά 

V ; μάλλον τον ίδικον σου άνδρα ή τον εκείνης ; — 
Τέ« 'τ,η(Φ~~·'' τ< 7 τ Ρ α ? ε Τ ι 0 : δέ ή Ασπασία πρΌς 
λ, Ξενοφώντα ήρώτησεν: Υλτ.ϊ μοι, έάν ϊ γείτων σου 

Γι^ ι χολλίτερον ίππον τοΰ ίδικοΰ σου, Οά έπεΟύμεις νά 
. Ιντ: σϋ τον εκείνου ή τον ϊδ:κόν σου ί'ππον μάλλον ; — 

Τ-ν ιδικό ν του. άπεκρίθη αυτός. — Κα: έάν αυτό; είχε 
Ρ «λλίτεοον κτήμα τοΰ ίδ:κο3σου, Οά έπεθύμειςνά Ιχης το 
ΡΙχίίνου τ, το ίο'.κόν σου κτήμα μάλλον ;—Βεβαίως το 

ιβλλίτερον, άπήντησεν αυτός. — Κα: έάν είχεν αύτ'ος 
ιαλλιτέρβν γυναίκα τή ; ιδική; -ου, τίνα έκ τών δύο Οά 

• ϊροετίμα; : — Κα: ί Ξενοφών τοτε συσταλε'ις έσιώπηοεν, τ, 
;1 Ασπασία είπε προς αμφότερους. Άφοΰ έκαστος έ 

Γ 4α£»ν άπέρυγε ν' απάντηση ακριβώς είς εκείνο ίο έρώ 
1 ™α, δ:ά τ'ο όποιον κα: μόνον έγώ κυρίως έπεθύμουν ν ' 

άχούσω τήν άπάντησίν σα;, αναγκάζομαι ΝΆ σας ειπώ 
Γ έγώ, τί αμφότεροι ύμεΤ; σκέπτεσΟε. Σύ, γυνή, θέλεις νά 
I ' ϊ ΐ ί " : ν καλλίτερον ΑΝ;ρα κα: συ, Ξενοφών, τήν έκ 

λίκτοτεραν γυναίκα. Ά λ λ ' έ αν δέν κατορθώνετε νά ΈΝ-
Ρ κοήσητε, οτι δέν ύπαρχε: όντως έπί γής καλλίτερος ανήρ 
• Μ ! εκλεκτότερα γυνή, τότε πρέπει νά επιθυμητέ προ 
Βϊίντός εκείνο, τ'ο όποιον θεωρείτε ώς το καλλίτερον, 
Είτιδηλαδή ά-' έν:; μέν σύ είσαι ό σύζυγος τής κατά το 
ίΐι.νβτό'ι καλλ:τέρα; γυναικός, άφ' έτερου δέ αυτή έχ 
ΗΟΖΊ'υχΟή μέ τόν κατά τό δυνατόν καλλίτερον άνδρα». 

ϊ Καί έκ τοΰ αποσπάσματος τούτου τοΰ διαλόγου τοΰ 
ΪΑίσχινου κα'ι έ: άλλων μαρτυριών τών συγχρόνων 
I ίβταφαίνετα: δτ: ή "Λσπα.σία ένησμένιζε νά συζητή 

περί γάμου καί οικογενειακού βίου καθόλου έκφέρου-
I σα καί ύποστηρίζσυσα ορθάς πάντοτε περί κυτών γνώ-
I μας. Ήρέσκετο ιδίως νά ύποδεικνύη, πώς πρέπει νά 
• γίνωνται ή να αποφεύγωνται έν ανάγκη τά συνοικέσια 
1. πώς ήδύνατο ή γυνή να. καταστή διά τής αγωγής 
1 Χαλή οικοδέσποινα, χρηστή μήτηρ καί οικονόμος, πώς 
• •ή οικογενειακή ευτυχία έςήρτηται έκ τής προσπαθείκς 
• ΤΟΟ ανδρός, ί'ν' άνυψώση αυτήν εις τήν περιωπήν τής 
ί |»ρφώσεώς του καί τά τοιαύτα. Ούτως αφηγείται καί 
| 4 ήενοφών > Άπομνημον. Β', τ ' , ο6), δτι δ Σωκράτης, 
• «αρακληΟείς ύπό τοΰ Κριτοβούλου, Γνα έξεύρη καί 
I τώσυστήση φίλου;, άπεκρίθη : «Μά Δι' ούχ ώς ποτε 
• *γώ Ασπασία; ήκουσα. "Εφη γάρ τάς άγαθάς προ 
Β ρνηστρίδας μετά μέν αληθείας τ ' αγαθά διαγγελλού 
1»ας οεινάς είναι συνάγειν άνθριόπους είς κηδείαν, ψευ 
|ίομένας δ' ούκ έθέλειν έπαινεϊν τούς γάρ έξαπατηθέν 
ϊ ' β ί αμα μέν μισεΐν αλλήλους τε καί τήν προμνησα-

Ι' |«νην. Α δ ή κα: έγώ πεισθεί; ορθώς έχειν ήγοΰμαι» 
• Εν τώ Οίκονομικώ τοΰ Ξενοφώντος (γ') συζη 

1 ·Β) Οίοί'Γοιπ* Ι',Ιιοίοι·. \ιΊι1« ίηνοηΐίοιίθ τΙιβΙΟΓίοβ I, 
• •Πρβλ. καί Οιιϊηΐίΐ. V, I I 27 κο 5,. 

Γ , 

κατά πόσον δύναται η οικοδέσποινα νά συντέλεση είς 
τήν προκοπήν ή τήν βλάβην τοΰ οίκου, κατά πόσον 
δέ τοίπο έξήρτηται έκ τοΰ τρόπου, καθ' δν συμπερι
φέρεται πρός αυτήν δ άνήρ καί έκ των διδαγμάτων, 
άτινα τή παρέχει ούτος, πώς δέ κατά ταΰτα δ άνήρ 
νεαράν τινα καί άπειρον σύζυγον, «ελάχιστα έορα-
κυΐαν καί άκηκουΐαν», δύναται νά μορφα>ση καί ανά
δειξη καλήν οίκοδέσποιναν. ' Ο Σωκράτης ποιείται 
μακρόν λόγον περί τούτου, έν τέλει δ' επιφέρει: «Συ
στήσω δε σοι έγώ καί Άσπασίαν, ή έπιστημονέστερον 
έμοΰ σοι ταΰτα πάντα επιδείξει». 

"Οτι ή Ασπασία μετείχε τών συζητήσεων τοΰ κύ
κλου τοΰ Περικλέους ποιούμενη αυτή ιδιαιτέρως λόγον 
περί γάμου καί τών τοιούτων, τοΰτο άνομολογοΰσι καί 
δσοι έκ τών νεωτέρων δέν διάκεινται πρός αυτήν πολύ 
ευμενώς. Ούτως δ ΒΑ^Οΐΐ ( (ΙπθοΙι. ΟΒΔΟΐΐ. III, I. 
8 . 513) γράφει : «Δυνάμεθα ν' άποόεχθώμεν δτι ή 
Ασπασία, συνδιαλεγομένη πρός άνδρας, ενίοτε έπί 
παρουσία καί δεσποίνων, έ νησμένιζε νά έπιδεικνύη 
τήν σοφίαν της ομιλούσα μετ' ευφυΐας περί ζητημά
των ϊδίως ενδιαφερόντων τάς γυναίκας, ώς περί γά
μου, περί τής αγωγής, ής π ρέπει νά τυγχάνωσιν αί 
καλαί οικοδέσποινα; περί οικογενειακής ευτυχίας 
καί τών τοιούτων». Ά λ λ ά πώς τότε ή Ασπασία , 
καίτοι τοιαύτας γνώμας έχουσα περί γάμου καί οικο
γενειακού βίου, ούχ' ήττον έπί τοσοΰτον διεσύρθη δπ ' 
αρχαίων τε καί νεωτέρων, ώς εταίρα καί ώς πορνοβο-
σκάς, καταγγελθεΐσα μάλιστα καί εισαχθείσα εις δί-
κην έπί μαστροπεία; 

Οί πολιτικοί αντίπαλοι τοΰ Περικλέους, μεθ' δλην 
τήν έπικράτησίν του έν τή π ολιτεία, ουδέποτε έπαύ-
σαντο ύπονομεύοντες καί κα ταπολεμοΰντες αύτάν, εΐτ' 
έκ τοΰ άφανοΰς, εΐτ' έκ τοΰ έμφανοΰς. Πράς τοΰτο δέ 
πάσης ευκαιρίας έδράττοντο, Γνα διαδίδωσι καί καθι-
στώσι πιστευτάν παρά τω λαώ πάν δ,τιήδύνατο νά συντε-
λέσηείς μείωσιν τήςύπολήψεως καί τοΰ κύρουςτοΰάνδρός 
παρ' αύτώ.Εις τούς αρχαίους εχθρούς τοΰ Περ ικλέους, 
τούς δλιγαρχικούς,προσετέθη σύν τψ χρόνο) καί τό ίε ρα-
τεΐον, δπερ έχον ίκανήν έτι δύναμιν παρά τω λαώ έ
βλεπε ταύτην έπαπειλουμένην έκ τής εξαπλώσεως 
τών νέων φιλοσοφικών θεωριών τοΰ Άναξαγόρου, δν 
περί πολλού είχεν εκείνος δαπανών μάλιστα καί 
πράς συντήρησίν του. Αί φιλοσοφικαί αύται Οεωρίαι 
ήσαν άνατρεπτικαί τής κρατούσης τότε θρησκείας, 
ώς τοιαΰται ύποσκάπτουσαι καί τήν θέσιν τού ιερα
τείου.Καί ήτο εύκολον νά κυκλοφορήση καί πιστευθή 
τότε πάν ψεύδος καί πάσα διαβολή κατά τοΰ Περι
κλέους ού μόνον διά διαδόσεων αδέσποτων, άλλά καί 
διά τών συγχρόνων κωμικών. 

Ούτοι ήδύναντο νά σατυρίσωσι καί διασύρωσιν έ
καστον πολίτην, δσον δήποτε υψηλά καί άν Γστατο 
ούτος, ή μάλλον ακριβώς διά τάν λόγον τούτον, καί 
δή πάντοτε έκ τού ασφαλούς, άφοΰ δ λαός ήτο υπέρ 
τής άκρατου ελευθερίας ή μάλλον υπέρ τής ακολα
σίας τοΰ λόγου, ήρκει μόνον νά μή γίνηται ούτως 
έπίθεσίς τις έναντ/ον αύτοΰ τοΰ λαού, τού δήμου. Έ ν 
τή Ά&ηναίων πολιτεία, ήτις δέν είνε μέν έργον τοΰ 
Ξενοφώντος, ώς επιγράφεται, άλλ' ανάγει τήν αρχήν 
της πάντως είς τούς ευθύς μετά τάν θάνατον τού 
Περικλέους χρόνους, άναγινώσκομεν τά έξης χαρ α-
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κτηριστικά τής τότε κρατούσης ακολασίας τοΟ λόγου : 
«Κωμωδεΐν δ' ού καϊ κακώς λέγειν τον μέν δήμον 

ούκ έώσιν, ίνα μή αυτοί ακούωσι κακώς' ιδία δέ κε-
λεύουσιν, εί τις τινα βούλεται, εύ είδότες δτι ουχί τοΰ 
δήμου εστίν ουδέ τοΰ πλήθους ό κωμωδούμενος ώς έπί 
το πολύ, άλλ' ή πλούσιος ή γενναίος ή δυνάμενος, ο
λίγοι δέ τίνες τών πενήτων καί τών δημοτικών κωμω-
δοΰνται καί ούδ' οΰτοι, έάν μή διά πολυπραγμοσυνών καί 
διά το ζητεΐν πλέον τι έχειν τοΰ δήμου" ώστε ουδέ τούς 
τοιούτους άχθονται κωμωδουμένους. Φημί ουν έγωγε τον 
δήμον τον 'Αθήνησι γιγνώσκειν μέν, οΐτινες χρηστοί 
είσι τών πολιτών καί οιτινες πονηροί" γιγνώσκοντες δέ 
τούς μέν σφίσιν αύτοΤς επιτηδείους καί συμφόρους φι-
λουσι, κάν πονηροί ώσι, τους δέ χρηστούς μισοΰσι μάλ
λον* ού γάρ νομίζουσι τήν άρετήν αύτοΤς παρά τώ σφε-
τέρω άγαθώ πεφυκέναι, άλλ' έπί τω κακω» (Ξενοφ. 
'Αθην. πολιτ. β', 18 καί 19). 

"Οσω δέ μάλλον ηύξανε κα'ι έκραταιοΰτο ή πολι
τική ίσχύς τοΟ Περικλέους, τόσω εμπαθέστερα: και ά-
γριώτεραι έγίνοντο αί κατ' αύτοΰ επιθέσεις. Έ ά ν δέ 
αί έκ τοΰ φανεροΰ γινόμενα: το:αΰται καί δή κατά 
τοΰ δημοσίου βίου τοΰ άνδρδς κατέπιπτον ανίσχυροι 
πρό τοΰ όγκου καί τής επιβολής τοΰ αξιώματος αύτοΰ 
καί ώς ευκόλως άποκροούμεναι ύπό τοΰ ιδίου καί τών 
φίλων του" ούχ ήττον ένέτεινον οί εχθροί του τάς 
επιθέσεις αυτών εναντίον τοΰ κατ ' ιδίαν βίου του, δστις 
ήτο μάλλον ευπρόσβλητος ύπό τοΰ ψεύδους καί τής 
διαβολής. Έπενοήθησαν δέ ούτω καί ετέθησαν είς κυ-
κλοφορίαν αί γνωσταί ύβρεις καί λοιδορία:, αί παριστώ-
σαι αυτόν ιδία ώς έκδοτον είς τά αφροδίσια, ώς δήθεν 
δ:ατελοΰντα είς|άθεμίτους σχέσεις ού μόνον πρός τήν 
'Ασπασίαν, άλλά καί πρός τήν Έλπ:νίκην, τήν 
άδελφήν τοΰ Κίμωνος, καί πρός αυτήν τήν νύμ-
φην του, τήν σύζυγον τοΰ υίοΰ του Ξανθίππου, 
κα'ι πρός διαφόρους συζύγους τών φίλων του, ίδία 
τοΰ στρατηγοΰ Μενίππου, έπισκεπτοουμένας τήν 
'Ασπασίαν κατ ' οίκον. Ηλήν πάσαι αί δβρε:ς αύτα: 
καί λο:δορίαι, καίτοι εύρίσκουσαι ενίοτε άπήχησιν 
παρά το":ς κωμικοίς, δι' όν λόγον άνεύρομεν έν τή Ά-
&ηναίων πολιτεία, κατέπ:πτον άφ'έαυτών πρό τοΰ σώ
φρονος καί αύστηροΰ ήθους, δπερ δ Περ:κλής διετρά-
νου, ώς άπεδείξαμεν ήδη, κατά τε τόν δημόσιον καί 
τόν κατ ' ιδίαν βίον του. 'Αφοΰ δέ ούτως οί εχθροί του 
δέν ήδύναντο νά πλήξωσιν αύτον άπ ' ευθείας, έσκέ-
φθησαν νά στρέψωσι πρώτον τά βέλη των κατά τών 
κυριωτάτων συμβούλων του, τοΰ'Αναξαγόρου, τοΰ Φει
δίου καί τής Ασπασίας. 

Είς τάς δύο συνησπισμένας μερίδας, τών ολιγαρ
χικών καί τοΰ ιερατείου, ούτινος ήγοΰντο ό Λάμπων 
καί ό Διοπείθης, προσετέθη είτα ώς τρίτη καί ή νέα 
μερίς τής ριζοσπαστικής ούτως ειπείν δημοκρατίας, 
ύπό τήν ήγεσίαν τοΰ Κλέωνος. Ό λαός αποπλανηθείς 
ύπ' αυτών έψήφισεν έν άρχή τή είσηγήσει τοΰ Διο-
πείθους νόμον, καθ' δν έχαρακτηρίζετο, ώς έγκλημα 
καθοσιώσεως, πάσα άρνησις τής κρατούσης θρησκείας, 
έπετρέπετο δέ είς έκαστον νά καταγγέλλη «τούς τά 
θεία μή νομίζοντας, ή λόγους περί τών μεταρσίων 
διδάσκοντας» (Πλουτ. Περ. λβ'). Έ ν τώ μεταξύ 
καταγγελθείς ό Φειδίας, «δτι τήν πρός Αμαζόνας 
μάχην έν τή άσπίδι (τοΰ αγάλματος τής Αθηνάς/ 1 

ποιών αύτοΰ τινα μορφήν ένετύπωσε πρεσβύτου φα-
λακροΰ, πέτρου επηρμένου δι' αμφοτέρων τών χει

ρών, καί τοΰ Περικλέους εικόνα παγκάλην ένέθίΜΐ 
μαχόμενου πρός Αμαζόνα» (αύτ. λα'), έρρίφθη ε ; ' 
δεσμωτήριον, ένθα έτελεύτησε νοσήσας. Ήλθεν α· 
ή σειρά τοΰ 'Αναξαγόρου. 

Κατ ' αύτοΰ ήγειραν κατηγορίαν άπό κοινοΰ ό Δι 
πείθης καί 6 Κλέων έπί άσεβεία, ήν υπεστήριξε ν») 
ηγέτης τών ολιγαρχικών Θουκυδίδης, δστις δέν ώχντ 
νά καταγγείλη τόν 'Αναξαγόραν καί έπί μή?., ' 
ίσοφαρίζοντι πρός προδοσίαν, χωρίς νά έχη· 
τοΰτο άλλο έλατήριον ή τό πάθος πρός τόν Περι 
Αί περί τής δίκης του ειδήσεις τών άρχαίο)Ν είνε 
τιφατικαί. Κατά τινας μέν αυτών έγένετο αύτη 
καί ΑΠΗΛΛΆΓΗ ό κατηγορούμενος μετά θερμήν 
γορίαν τοΰ Περικλέους (Πλουτ. Νικ. λγ'.). Κ Χ - · 
λους δμως, δπερ κα'ι τό πιθκνώτερον, φοβηθείς ο" 
μήτοι καί δ Αναξαγόρας έχη τήν τύχην τοΰ Φε; 
«εξέπεμψε καί προύπεμψεν έκ τής πόλεως» 
καταφυγόντα εις Αάμψακον, ένθα καί έτελεύτησε. 
τήν τοΰ 'Αναξαγόρου έπηκολούθησεν ή τής 'Α 
σίας ποινική κατκδίωξις, δι' ής ήλπισαν οί άντί~ 
τοΰ Περικλέους νά κατενέγκωσι τό καίριον κατ' α 
τραΰμα. 

Προκειμένου περί αυτής, προσετέθη είς τάς έ 
γείας τών ανωτέρω μερίδων καί ή μήνις τών 'Α 
ναίδων καθόλου, δσαι μή έλθοΰσαι είς σχέσιντινάι 
αυτήν έθεώρουν μέγα σκάνδαλον τήν δλην έν Ί 
ναις έμφάνισίν της, ώς άνατρέπουσαν τά πάτρια ή 
κα'ι Ιθιμα, καθ' Ά άπηγορεύετο είς τάς γυναίκας π* 
σχέσις καί αναστροφή πρός ξένους άνδρας. Ή Άσ~ 
σία, ώς τοιαύτη, έδελέασε καί έσαγήνευσε τόν πρ" 
τών Αθηνών άνδρα, άφοΰ ΠΡΙΝ ήνάγκασεν αυτόν 
ΛΆΒΗ διαζύγιον άπό τής συζύγου του,τής ανηκούσης 
έπιφανέστατον γένος τών'Αθηνών. Είσελθοΰσα δέ είς 
οίκον τοΰ Περικλέους έξηκολούθησε Ν' άναστρέφ 
προς πάντας τούς έγκριτους άνδρας τής ΕΠΟΧΉΣ εκεί 
νά δέχηται δέ όμοΰ μετ'αύτών είς τάς συναναστρο 
της καί γυναίκας ελευθέρους καί έντιμους, περί ών ] 
στα διεδίδετο δτι παρέπειθ3ν αύτάς είς αθέμιτους 
σεις πρός τόν Περικλέα. Πάντα ταΰτα ήσαν πράγ 
καινοφανή καί ανήκουστα τέως ΈΝ Αθήναις, ώς τ 
αΰτα δέ δέν ήδύναντο ΝΆ μή έμποιήσωσιν έντύτ 
μεγάλην καί είς τον λαόν. 

Ή έγερθεΐσα κατά τής Ασπασίας κατηγορία 
φερε διπλοΰν χαρακτήρα, θρησκευτικόν καί έθν; 
ούτως ειπείν. Διά τής σχέσεως της καί πολλής ί 
στροφής πρδς τόν 'Αναξαγόραν άσπασθείσα τάς 
λοσοφικάς τούτου θεωρίας, τάς ανατρεπτικά; 
κρατούσης θρησκείας, έφρόντιζεν είτα νά μυή ίίζ 
τάς καί τάς έπισκεπτομένας αυτήν γυναίκας. Ηλ 
τούτου πώς ν ' άνεχθή τις μίαν ξένην γυναίκα, τέκ 
τής ένδεδιητημένης Ιωνίας, ασκούσαν τόσην ρο 
έπί τήν πολιτείαν, αφότου μάλιστα αυτή συνεβίου 
τοΰ Περικλέους άγουσα καί φέρουσα τό πάν; Ή 
τηγορία έπί άσεβεία ήγέρθη κατά τής Ασπασίας 
τοΰ κωμωδοποιοΰ Έρμίππου «προσκατηγοροΰντος 
Περικλεϊ γυναίκας ελευθέρας είς τό αύτδ φοτωσ 
ύπεδέχοιτο». Τήν ύπεράσπισίν της ανέλαβε τότε 
κηδεμών της πρό τοΰ δικαστηρίου ό Περικλή;· συ 

Λαερ 
;ΐ) Πλουτ. Περ. λβ ' . Πρβλ. καί Διοο. Ι Β ' . 39.—Λ' 
ερτ. Β ' ια ' κφ. —Ξενοφ. 'Απομνηαον. Λ' ζ', 0 
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Μ I I τόσον θερμώς καί πειστικώς ΥΠΈΡ αυτής, 
έτυχε τής άθωώσεώς της, κατά τινας έν τή 
{ιυχ'.κή ταραχή, ήν ήγειρεν έν αύτω ή ένδε-
καταδίκη της, «πολλά πάνυ παρά τήν δίκην... 

^ ψ υ χ ι κ ή ταραχή, ήν ήγειρεν έν αύτφ ή ένδε-

;^ΐρ αυτής δάκρυα κα'ι δεηθείς τών δικα-

« ε τ ' 0 ύ πολύ δμω; ή άντιπολίτευσις έκμεταλλευο-
ι-Υ, τά δεινά τοϋ πολέμου πρός τού; Πελοποννη-
ΙΜΙ' καί έπαγγελλομένη αυτή τά ΑΓΑΘΆ τής ειρήνης 
«ιοεπεισαν τ ο ν χ α ό ν , Γνα έκβάλη τόν Περικλέα έκ 
* άρχή;· Ταχέως όμως έγεινεν έπαισθητή ή 
«Όμάκρυνσις αύτοΰ" διότι ή μέν εϊρήνη απεδείχθη ά-
ώνατος διά τούς Αθηναίους, ό δέ πόλεμος άνευ τής 

Ερίήειραμένη; διευθύνσεως τοΰ Περικλέους ήρξατο 
Ιβμβάνων δι' αυτούς τροπήν χείρονα ή πρίν. Τούτου ένε-

^•ναύτόν κα'ι πάλιν «στρατηγόν εί'λοντο καί πάντα ΤΆ 
υάνματα επέτρεψαν» (θουκυδ. Β ' ξε'). 'ΑΛΛΆ μετά 
{6ο έτη καί μήνας έξ, ήτοι τώ 4 2 9 π.Χ. έπεσε καί 

|«Ατ6ς θύμα τοΰ λοιμού. Τόν θάνατον του περιγράφει 
έςέξήςδ Πλούταρχος (Περικλ. ΛΗ'). 

1 €*Η?η 5έ πρός τω τελευταν όντος αΰτοΰ, περικαΟή-
αινο! τών πολιτών ο;. βέλτιστοι κίϊί τών φίλων οί περιόν-
ας, λόγον έ-ο:ο:<ντο τής αρετής καί τής δυνάμεως, όση 

Κϋοιτο. κα'ι τάς -ράςεις ανεμετροΰντο καί τών τρο-
: $»ιων τό πλήθος" εννέα ΓΆΡ ήν Ά στρατηγών καί νικών 
: &η;ιεν υπέρ τή: πιλεως. Ταΰτα, ώς ούκέτι συνιέντος. 
[ «λλά χαθηρημένου τήν αϊσθησιν αύτοΰ, διελέγοντο πρός 

αλλήλους" ό δέ χάσιν ετύγχανε τόν νουν ποοσεσχηκώς, 
καί φθίγςάμενος είς μέσον, έφη Οαυμάζειν, Οτι ταΰτα 
μέν έπαινοΰίΐν αύτοΰ χα! μνημονεύουσιν, ά κα'. πρός 
τύχην έστί κοινά, καί γέγονεν ήδη πολλοίς στρατηγοΐς" 
τό δέ κάλλιστον καί μέγιστον ού λέγουσιν. Ουδείς, 
έφη, δι' έμέ τών όντων "Αθηναίων μέλαν ίμάτιον περιέ
βαλε το». 

Μετά θάνατον τοΰ Περικλέους ή Ασπασία ήλθεν 
( είς δεύτερον γάμον μετά τοΰ πιστοΰ καί άφωσιωμένου 
| φίλου του Αυσικλέους, έξ ού έσχεν υίόν, Ποριστήν 

δνόματι. Ανέδειξε δέ καί αυτόν ρήτορα δεινότατον, ώς 
τόν Περικλέα πρίν( !). Μετά έν " έτος έτελεύτησε καί 
αυτός κατά τινα πλουν είς 'Ασίαν καί Καρίαν. Μάτην 
δ ΔΟΐΐΠΫΟΐΊ άπεπειράθη νά διαμφισβητήση τό γεγο
νός τοΰ δευτέρου τούτου γάμου. Κα'ι ήγνοείτο μέν πρίν 
ή περαιτέρω τύχη τής Ασπασίας. 'Αλλ' ώς απέδειξαν 
τελευταίον ό Μ&θΐΐΐν" (Ρ ΐ ι ί ΐο ΐ . V I I I , 2 1 9 ; καί δ 
\ΝΊ1ΑΠΐ0"ννΗζ (ΑΠΔΊΟΊΘΐΘΔ I, 2 6 3 , 7), διήνυσεν 
αυτή τάς υπολοίπους ημέρας τοΰ βίου της έν Αθήναις 
δπου απέθανε καί ετάφη. 'Αγαθήν μνήμην αυτής διέ-
σωζον οί Σωκρατικοί ποιούμενοι εύφημον πάντοτε λό
γον περί αυτής καί μετά θάνατον, ώς εμφαίνεται τοΰτο 
έκ τοΰ Μενεξένου τοΰ Πλάτωνος, τών Απομνημονευ
μάτων κα'. τοΰ Οϊκονομικοΰ τοΰ Ξενοφώντος καί έκ 
τών ομωνύμων διαλόγων τοΰ Αίσχίνου καί τοΰ Αντ ι 
σθένους. 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΤΑΞΙΑΣ 

(1) Πλουτ. Πεο. λβ. Πρβλ. χαί 'ΑΟην. Ι Γ ' . σ. 589 ε. 
1Ίί\. Άοιιτο;,. Ί π π . στ ί / . 909. Σ / ό λ . εις Έρμογ. 
ηόί \ν»ίΐζ, ΓΊΙΟΙ- « Γ . VII, 105ι. 
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ΠΟΙΔ Η ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΟΝ 
[Μελέτη τον Ζεάν δ' Ίβραί δημοσιευομένη είς τδ τελευταίον τεϋχος της 

παρισινής «Επιθεωρήσεως» και πραγματευομένη τους λόγους διά 
τούς όποιους ή Αίγυπτος δέν ωρίμασε διά τήν ύπδ τών Νεοαιγυ-
πτίων ονειροπόλουμένην Παλιγγενεσίαν]. 

I-

'ϊ 

ϊ, Κατά τά τελευταία έτη αληθής έπανάστασις έγένετο 
Ιβαςυ τών πνευμάτων τής παρούσης γενεάς έν τή γή 
Μς Αιγύπτου. Λέγω έπανάστασις καί ΟΥΧΊ άνάπτυ-
ρί,παρ' δ,τι λίγουσιν ή πιστεύουσιν πνεύματα τινα 

Λεομενα ύπό ΕΥΓΕΝΏΝ πόθων καί νεανικοί ΣΦΡΊ-

Ή δνειροττολουμένη άνάπτυξις τοΰ λαοΰ δέν έπε-
Ρχθη, ή τοϋ/.άχιστον σήμερον επιτελείται, έπιτελεί-
Ρ δέ τόσον ορχδέως ώστε βεβαίως ημείς δέν θέλο-
ρν Ιδη τόν τελικόν αυτής σταθμόν. 
, 0 έσ/άτως αποθανών Μουσταφά Πασάς Κάμελ 
Ρ* οί οπαδοί του ηύχοντο κα'ι πάσαι αί ευγενείς καρ-

συνήνουν τά; εϋχάς των, ΥΠΈΡ τής Αιγυπτιακής 
*λιγγενεσίας. Πώς δμως ή κατηγορία αύτη τών ό-
Νβπόλων δύναται νά έργασθή διά νά τήν έπιτύχη, 

καί πώς θά φθάση τόν σκοπόν της ; ΙΔΟΎ τί θά προσ
παθήσω νά εξηγήσω άπό προσωπικής μέν έπόψεως 
εξετάζων τό ζήτημα, βασιζόμενος δμως έπί τής πλή
ρους γνώσεως μιας χώρας καί ΕΝΌΣ λαοΰ, τήν οποίαν 
εικοσαετής περίπου διαμονή έν τή χώρα τών Φαραώ 
μοΰ επέτρεψε ν ' αποκτήσω. 

Α ' . 

"Οταν οί ήρωες τών πρός Παλιγγενεσίαν Ε π α ν α 
στάσεων—είτε Κοσσιοΰσκοι λέγονται ούτοι, είτε Κο-
λοκοτρώναι—έζήτησαν νά λυτρώσουν τήν πατρίδα 
των έν τή τολμηρά όρμή ήτις έξήγειρε τήν καρδίαν 
των καί έξώγκωνε νά στήθη αυτών, έρρήγνυτο κυ
ρίως εις τά ανθρώπινα ταΰτα ηφαίστεια τό μίσος τό 
άχαλίνωτον κατά τοΟ τυράννου τοΰ δορυκτήτορος, 
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δ π δ τόν ζυγόν τοΟ οποίου στιγμιαία ατυχία τούς ή -
νάγκασε νά κυρτωθούν χωρίς δμως καί νά έκφαυλι-
σθοΰν, χωρίς νά μειωθή έν τή εθνική συνειδήσει ή ι
σχυρά εκείνη υπερηφάνεια, ή έπί τήν ιδίαν δύναμιν 
πεποίθησις εκείνη, ήτις αποτελεί τήν δόξαν των λαών 
καί τών Εθνών τήν ελπίδα. 

Δι' εκείνους, σκληροτράχηλους πολεμιστάς, διατη-
ροΰντας είς τά βάθη τών φλεβών των τό αίμα τόσων 
ηρώων πεσόντων υπέρ πάτρης, ή μάχη ήτο συνέπεια 
τής ζωής, δ άγων ήτο ανάγκη τής ζωής καί απα
ραίτητος διά τήν χαλιναγωγίαν τοΰ πνεύματος, ήτο δ 
άρτος καί δ οίνος καί τό άπαραίτητον προσφάγιον 
τών άλλων. Ή γυνή έτι μάλλον ήρεθισμένη τοΰ αν
δρός, ήθελε μόνη νά όπλιση τήν χείρα εκείνου ού
τινος τήν δόξαν έπόθει νά συμμερισθή. Ά λ λ α ι παρ
θένοι έξ Ιρωτος πρός τήν πατρίδα, ολοκαυτώματα 
παραδοθεϊσαι εις τής εστίας τόν βωμδν, ώς νέαι η 
ρωίδες περιεβλήθησαν τ ' άρματα ώς άρρενες πολεμι-
σταί, μέ μόνην τήν ελπίδα νά ττροσγίρο·^ τήν γεν
ναιότητα καί τό θερμάν αίμα, έάν έκ τούτου ήδύ
νατο νά πρόκυψη είς τήν πολυφ'ιλητον πατρίδα α
γαθόν τι. 

Έ ν Αίγύπτω δμως ουδέν τό παρόμοιον σημειοΰται 
ούδ' έσημειώθη ποτέ. Καί κατ ' αυτήν έτι τήν παντο-
δύναμον δόξαν τών Φαραώ ή χώρα αύτη πάντοτε Υ
πέστη τήν κυριαρχίαν τοΰ ξένου. 

Ή γωνία αύτη τής γής διά τής άνεκλαλήτου ά-
γνότητος τοΰ ούρανοΰ της, τής αδιάπτωτου γονιμό-
τητος τοΰ εδάφους της καί τής ευεργετικής θωπείας 
καί τοδ έναγκαλισμοΰ τοΰ Νείλου, άπ ' αρχαιοτάτων 
χρόνων έφείλκυσε τό άρπακτικόν δμμα τών άπληστων 
λαών. 

Έ Αίγυπτος ύπήρξεν Αίθιοπική ύπό τόν Σάβακον, 
Περσική ύπό τόν Καμβύσην, Μακεδόνικη ύπό τόν 
'Αλέξανδρον, Ελληνική ύπό τούς Πτολεμαίους, Ρω
μαϊκή μέ τούς Αυτοκράτορας, Βυζαντιακή μετά τόν 
χωρισμόν τής Αυτοκρατορίας, υπέστη είτα τά πάν
δεινα έκ τών εμφυλίων σπαραγμών, παρεδόθη ώς λεία 
είς τόν φανατισμδν τών αιρέσεων, ύπήρξεν ή κοιτίς 
πασών τών διχονοιών καί μήτηρ πάντων τών σχισμά
των, άτινα συνεκλόνισαν τήν Έκκλησίαν τών πρώ
των αιώνων. Καί διά ν ' άποφύγη ταυτοχρόνως καί 
τό κράτος τών Πατριαρχών της καί τήν άπληστίαν 
τών Αυτοκρατορικών διοικητών της, ή Αίγυπτος 
παραπαίουσα έρρίφθη εις τάς συνθλιπτικάς άγκάλας 
τοΰ Ισλαμισμού δστις τέλος τήν κατέκτησε. 

Καί ούτω Ινφ έζήτει τήν έλευθερίαν, έδιπλασίασε 
τά δεσμά της ! 

Αιώνες μακροί παρήλθον μέχρι τοΰ Μεσαίωνος, 
σχεδόν μάλιστα μέχρι τών ήμερων μας, καί κατά τό 
διάστημα τοΰτο αδιάλειπτος σειρά κατακτήσεων μάλ
λον καταστρεπτικών καί άσυγκρίτως φοβερωτέρων 

επήλθε διά νά κατάληξη εις τήν Ινδοξον περί 0ξ 0 ^ 
ήν άνύψωσεν αυτήν Έ λ λ η ν άλλά μουσουλμάνο- 0 

τιώτης, δ μέγας Μεχμέτ-'Αλής. 

Ά λ λ ά ποΰ ευρίσκονται είς ταΰτα πάντα οί 
πτιοι, καί τί κάμνουν; 

Ειρηνικοί, αδιάφοροι πρός τάς επαναστάσεις ξ{ \ 
πρός τάς αίματηράς συρράξεις, πρός τούς πολέμου 
καί τά άλλα γεγονότα τά πολιτειακώς ά ν ζ χ υ χ ώ 

τήν Αίγυπτον, πηγαίνουν, ώς άμέριμνον ποίμνι 0 ν 

σπείρουν τήν γόνιμον γήν των τήν οποίαν μεΙ(£ 
σκευτικής ευλάβειας άπό αιώνων καλλιεργοΰν. 

* * 
* 

Διά τόν λαόν αυτόν τόν καθαρώς γεωργιχόν, ί { 
ξων περί δν ή γηίνη σφαίρα στρέφεται είνε αί όχ^ 
τοΰ Νείλου, τά δέ μέγιστα τών αγαθών τοΟ κόσμου ί. 
λοκλήρου δέν αξίζουν κατ' αυτούς τήν ταπεινήν γ„. 
νίαν τής γενέτειρας, ήτις περιλαμβάνει τήν έξ όπτής 
γής καλύβην, δπου το\ τέκνα μεγαλώνουν ώς έκ τύχης 
καί μόνα των ύπό τό αγαθόν δμμα τοΰ θεοΟ εϊτι 
Ά μ μ ω ν λέγεται, είτε Ίησοΰς, είτε Αλλάχ. Δι' αδτον 
ή πίστις καί ή θρησκεία δέν λογικεύεται ποσώς. Είνι 
συνηθισμένος νά σέβεται δ,τι τοΰ λέγουν δτι πρέπει νϊ 
σεβασθή, τοσούτψ μάλλον καθ' δσον δέν αντιλαμ
βάνεται ούδ' εννοεί, προικισμένος ώ; είνε μέ τήν πα
θητικότητα τοΰ όργώνοντος τό έδαφος βοός. Μέ τή» 
παθητικότητα δέ ταύτην ακολουθεί τό χαράκι καί ά-
φίνεται νά ζήση ούτως, δπως ούτω θ' άφεθ<3 ν' άπο-
θάνη, χωρίς νά όιαμαρτυρηθη, χωρίς νά φοβηθτ}, χ* 
ρίς ν' άγωνισθή πρό παντός, διότι πάν είδος επιπλο
κής καί δυσκολίας είνε λίαν μισητόν εις αυτόν. 

Εϊθισμένος άπό μακράς σειράς αιώνων υποταγή 
είς τήν χειρίστην δουλείαν, θαυμάζει τό μεγαλείο» 
τών ισχυρών χωρίς δμως καί νά τό ορέγεται ή κάν νά 
τό ποθή. Άρκεΐ ή γή ν' άποδώση, αρκεί νά πωληθ} 
δ βάμβαξ. Αρκεί νά μή είνε πολύ βκρύς δ φόρος. 
"Ολα τά άλλα τοΰ είνε απολύτως αδιάφορα, δσον 9* 
ήτο άδιάφορον καί είς ημάς ή εκλογή κανενός Δ? 
μάρχου είς καμμίαν γωνίαν τοΰ πλανήτου Άρεως. 

"Οσοι υποστηρίζουν τό εναντίον δέν γνωρίζουν το» 
Αίγυπτιακόν λαόν ή γνωρίζοντες αυτόν αρνούνται να 
ομολογήσουν τήν άλήθειαν. 

Ιδ ίως £ν τι παρουσιάζεται ύπό τήν χειροτϊρ** 
μορφήν είς τό δμμα τών Αιγυπτίων: Είνε ή οτρ*" 
τιωτική θητεία. 

"Οστις είδεν έστω καί άπαξ μίαν καί μόνην «Ι* 
νήν στρατολογίας ουδέποτε θά τήν λησμονήσω 

Είς τούς στενούς δρόμους, οί νεανίαι βαδίζουν μ* 
τό πατροπαράδοτον ένδυμα,τούς μακρούς χιτώνας, *° 
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1*ντοτε βρωμερούς, τά χονδρά τέως λευκά βαμβακερά 
,ταλόνια, μέ τό καμηλένιον φέσι. Στρατιώται τούς 

-««κυκλώνουν καί πατρικώς τούς εξορκίζουν είς όπα-
^ήν Άλλ' αί γυναίκες είνε εκεί. Ξεμαλλιασμέναι, 
ν^οώσαι καί φρυάττουσαι, μητέρες, άδελφαί, σύζυγοι 
Ρ τού; οφθαλμούς έξω τών κογχών, γυμνά τά στήθη, 
Βέσχ'-ο'μένα τά ιμάτια ακολουθούν τήν δμάδα, καί οί 
βρήνο; των μάς δίδουν τήν ίδέκν τών Έριννύων. 

Μέ τούς βραχίονας περισφίγγουν τόν λαιμόν τού πο-
Χοφιλήτου κληρωτού τόν όποιον αποκαλούν μέ τά 
ίρυφερώτερα ονόματα τά όποια συνήθως δίδουν είς 
χούς προσφιλείς νεκρούς. 

— Καρδούλα μου, μάτια μου, σηκότι μου, αγάπη 

μου, καμήλα μου!» ('). 
Ό νεανίας συγκεκινημένος καί αυτός έκ τής 

θλίψεως ήν ακουσίως προκαλεί, θρηνεί ομοίως καί 
«λα'ει άφθόνως. Πρέπει νά παρέμβουν οί στρα
τιώται. Μέ μικραίς κοντακιές θίγουν τούς ώ
μους τών περιπτυγμένων ζευγών καί δν 'ταΰτα άντι-
στοΟν, κτυποΰν ζωηρότερον. Δέν είνε παράδοξον νά 
18̂  τις ένα κληρωτόν μέσω 4 ή 5 γυναικών. Ά ς άνα-
λογισθή τις ποίον μαινόμενον πλήθος ακολουθεί τήν 
αναχώρησιν έκατοντάδος κληρωτών ! Αντ ί ν' ανύ
ψωση τό θάρρος τοΰ ανδρός, είς τήν Αίγυπτον ή γυνή 
προσπαθεί καί αγωνίζεται νά τό κατασυντρίψη. 

Πώς είνε δυνατόν παρόμοιοι άνθρωποι νά είνε ώ
ριμοι ώστε νά εννοήσουν τάς ύψηλάς ιδέας μιας έθνε-
γ*ρσίας, τάς όποιας ζητούν σήμερον]ν' αποδώσουν είς 
αυτούς ; 

θά μοΰ παρατηρήσουν τινές δτι άχρις ώρας ώμί-
λησα μόνον περί τοΰ Φελλάχου. Ά λ λ ' είς αυτό θ' 

^αποκριθώ δτι αυτός ούτος δ Φελλάχος είνε δ Αιγύ
πτιος. 

* 
* * 

Ή Αίγυπτος διαιρείται σήμερον δπως καί κατά 
Κούς αρχαιότατους χρόνους είς τρεις διαφέρουσας με-
ρϊαξύ των τάξεις, τούς ίερείς, τούς υπαλλήλους καί 
ΪΤούς γεωργούς. Ή αριστοκρατία ή ή τάξις τών πλου-
I οίων αστών δέν υφίσταται. Αύτη αποτελείται άπο-
|χλειστικώς άπό τόν Όθωμανόν, δ,τι δήποτε κα! άν θε
λήσουν νά ειπούν περί τούτου. Καί δ Όθωμανός είνε 

χαί διάκειται απολύτως ώς ξένος είς τό όποιον παρέ
χει νόμους καί υποδείγματα. 

Ό Μονάρχης είνε Όθωμανός. Ή οικογένεια του, 
οικείοι του, οί φίλοι του είνε Οθωμανοί, είνε Τοΰρ-

| «οι. Ελάχιστοι πρίγκηπες τής Χεδιβικής οικογενείας 
γνωρίζουν κατά βάθος τήν άραβικήν γλώσσαν ήτις 

ΒΙνε σήμερον ή εθνική γλώσ-Α. ΚΑΊ ή κατ" επιλογήν 
Κ άλλως τε μουσουλμανική γλώσσα. 

• [ ( Ι ) . ΚΑΜΉΛ&Ν ΈΝΝΟΟΰΣΙ ΤΟ ΠΟΛΎΤΙΑΟΝ 6ν &-Ε; οίζζι ΤΙ 
5«?ΟΣ ΈΝ τή ΑΝ&ΡΩΠΊΝΓ, ΖΩ,}. 

"Οσον άφορα τάς πριγκηπίσσας καί τάς κυρίας τής 
λεγομένης υψηλής κοινωνίας, αύται προσπαθούν νά 
ομιλήσουν άλλ' ομιλούν πολύ άσχημα τήν άραβικήν, 
τήν οποίαν προφέρουν πολύ χειρότερα άπό τούς ΕΥ
ρωπαίους. 

Έ αραβική γλώσσα δι' δλον τόν κόσμον θεωρείται 
χυδαία καί απολύτως αγροτική. Ά λ λ ' ή αραβική είνε 
ή εθνική γλώσσα. 

Οί. υπάλληλοι είνε κατ ' εξοχήν γραφειοκράται, δη
λαδή άνθρωποι πρό παντός άλλου τάσσοντες τήν ιδίαν 
αυτών άνάπαυσιν καί τήν «θεσούλαν» των. Ό έρως 
πρός τήν ύπαλληλίαν καί ή θεσιθηρία έν Αίγύπτω 
μαστίζει τούς πάντας ώς φοβερά |πιδημία. Μετά βα
θύτατης θλίψεως παρετήρησα τήν έποχήν καθ' ήν 
ακόμη δέν έγνώριζα πολλάς αληθείας, ένα Αίγύπτιον 
μιξοπόλιον δστις ένφ τήν προτεραίαν μοΰ έλεγε θαυ-
μαστάς ιδέας περί ανεξαρτησίας καί θεωρίας περί 
αναγεννήσεως, τήν έπομένην έκαμπτε τήν όσφύν 
διά νά φιλήση τήν χεϊρκ νεαροΰ Ά γ γ λ ο υ , νεωστί 
μέν εξελθόντος τοΰ Πανεπιστημίου τής Όξφόρδης, διο
ρισθέντος δέ τμηματάρχου καί συνεπώς δντος είς θέ-
σιν νά αύξηση κατά τ.να γρόσια τόν μισθός τοΰ δύ
στυχους Αιγυπτίου. Καί τό παράδειγμα τοΰτο δέν είνε 
σπάνιον. 

Τψηλόν πρόσωπον μεταξύ τοΰ ίθαγενοΰς δικηγο-
ρικοΰ κόσμου τό όποιον ύψηλοφώνως εξέφραζε τάς 
πατριωτικάς του σκέψεις, δέν έδίστασε νά προδώση 
τό φρόνημα του καί τούς αδελφούς αύτοΰ φελλάχους 
αγορεύων κατ' αυτών είς τήν θλιβεράν έκείνην ύπό-
θεσιν τοΰ Δενσάουϊ, καί δή έχθρικώτατα, χάριν καί 
μόνης τής χρηματικής αμοιβής διά νά μή είπω' τής 
υποσχέσεως περί υποστηρίξεως έκ μέρους τών Ά γ 
γλων. 

θ ά μο'. παρατηρήσουν τίνες δτι ταΰτα είνε μετρη
μένα τινα παραδείγματα, θ ά τό έπόθουν δλοψύχως, 

Ά λ λ ' έάν δντως ύπάρχη ε'ν τή σημερινή κινήσει 
όποθενδήποτε καί άν πηγάζη , επίλεκτος μερίς αξία 
τοΰ ονόματος διατί, αντί ν ' άγωνισθή είλικρινώς έν 
ονόματι τής δικαιοσύνης κα'ι τοΰ δικαίου, διατί δέν 
εννοεί δτι θά ήτο ή έσχατη πλάνη έάν ζητοΰσα ν' 
αποτίναξη Ινα ζυγόν έπρεπε νά λάβη Ινα τύραννον; 

Βεβαίως είνε δίκαιον καί ορθόν καί λογικόν καί 
ευγενές τό νά συγκινήται μία ψυχή αληθώς αιγυ
πτιακή διότι βλέπει τήν Άγγλ ίαν νά έκτείνη ήμερα 
τή ήμερα τό κράτος της έν τή Αιγυπτιακή γή . 

Ά λ λ ' είνε λίαν άκατανόητον τό νά ζητοΰν οί Νεο-
αιγύπτιοι οί βαρυνθέντες τήν βρεττανικήν κυριαρχίαν 
νά ριφθοΰν μέ κλειστούς οφθαλμούς μέ χείρας καί 
πόδας δεμένας, ύπό τό άρμα τό όθωμανικόν! 

Ό σ ο ν βαρεία καί άν ύποτεθή" ή αγγλική χειρ, 
υπήρξε πολλάκις ευεργετική. Πολλάκις εξέφρασα α
νεπιφυλάκτως τάς έπί τοΰ ζητήματος τούτου γνώμας 

867 — 
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μου Γνα μή κατηγορηθώ έπί μεροληψία. 
Βεβαίως, διεπράχθησαν καί διαπράττονται ακόμη 

τρομερά λάθη καί σφάλματα ασυγχώρητα ίσως άδι-
ΚΊΑΙ έν Αίγύπτω. Ά λ λ ά μετά τοσαύτα έτη, άν θέλο-
μεν νά είμεθα δίκαιοι — καί πρέπει νά είμεθα, —πρέ
πει νά όμολογήσωμεν δτι ή Α γ γ λ ι κ ή κατοχή δέν ύ
πήρξεν τόσον όλεθρία δσον είχεν ύποτεθή, πολλάκις 
δέ υπήρξε καί σωτηρία. Ά ς παραβάλουν τήν Αίγυ
πτον ΤΟΟ 1882 μέ τήν θαυμασίαν τής σήμερον Αί
γυπτον. Καί ΟΊ μάλλον αδιάλλακτοι δέν ΉΜΠΟΡΟΟΝ νά 
μή ομολογήσουν τό έπιτελεσθέν ΘΑΟΜΑ. 

Τότε ή σύγχυσις καί τό θαλάσσωμα έκυριάρχει είς 
πάσαν διοίκησιν. Οί υπάλληλοι έπί μήνας καί" μήνας 
άνέμενον τόν καθυστερούμενον μισθόν, Ιζων δέ άπό τά 
«μπαξίσια» είς τά όποια βωμοί αληθείς είχον στηθή, 
ό δέ ξένος έν τή ελλείψει πάσης ασφαλείας προετίμα 
τάς όλιγωτέρας μέν άλλ' ασφαλείς αποδόσεις τών ευ
ρωπαϊκών χρεωγράφων άπό τάς μεγάλας άλλά καί 
ριψοκίνδυνους αποδόσεις τών δανειζομένων είς τήν 
χώραν ταύτην χρημάτων. 

Σήμερον καί ΟΊ υπάλληλοι μέχρι ΛΕΠΤΟΟ πληρώ" 
νονται καί δή τακτικώς, δλη ή διοικητική μηχανή, 
άνασκευασθεϊσα εργάζεται καί λειτουργεί μετ' ακρι
βείας καί διά νά είμεθα ακριβοδίκαιοι πρέπει νά δ
μολογήσωμεν έν τέλει δτι ουδέποτε ή Αίγυπτος υ
πήρξε τόσον πλούσια καί τόσον ωραία δσω σήμερον. 

Τά παγκόσμιον χρήμα χύνεται άφθόνως είς τάς 
αγοράς ΤΟΟ Καΐρου καί τής Αλεξανδρείας, ΚΑΊ ΤΟΟΤΟ 
ακριβώς δέν είνε ή μωρότερα παρατήρησις κατά τοΰ 
Νεοαιγυπτιακοΰ κόμματος. Πώς αληθώς νά ΠΑΡΑ-
δεχθώμεν δτι ή Ευρώπη ήτις ενδιαφέρεται τόσον εϊς 
ΤΆ Αίγυπτιακόν ζήτημα λόγω τών αυτόθι ένδεδυμέ-
νων πολλαπλών της κεφαλαίων, θ' άφήση νά πραγ
ματωθούν αί βλέψεις άς ΟΊ Νεοαιγύπτιοι αποδίδουν 
είς τούς Τούρκους; 

Καθ ' ήν ήμέραν ή Όθωμανική επικράτεια πραγ-
ματικώς θά ενάσκηση τήν έπικυριαρχίαν της είς τάς 
δχθας ΤΟΟ Νείλου ΟΊ ξένοι κεφαλαιούχοι θά μαζεύ-
σουν τάς άποσκευάς των, καί ώς έκ τούτου ή οικο
νομική κατάστασις τής χώρας θά έκλονίζοντο μεγά-
λως έάν αυτοστιγμεί δέν κατασυνετρίβετο. 

* 
* * 

Ή Αίγυπτος σχεδόν διά πάντας τούς εξέχοντας 
Αιγυπτίους περιορίζεται είς ΤΆ Κάϊρον καί τήν Άλε-
ξάνδρειαν. Αί πόλεις ΤΟΟ εσωτερικού δνομαζόμεναι 
ώς χωρία (Βαλλάδ-Φελλαχίμ) δέν λογα.ιάζονται. 

Ά λ λ ' δ,τι κυρίως βλάπτει περισσότερον τήν 
Αίγυπτον είνε αί έσφαλμέναι γνώμαι δλων εκεί
νων οΓτινες τήν επισκέπτονται, ώς περιηγηταί, ώς 
ταξειδιώται καί οί όποιοι έκχύνουν είτα άνά τάν κό-

σμον τάς μάλλον παραδοξολόγους ασυναρτησίας ν ι̂ 
φαντασιοπληξίας. 

Βιβλία άπειρα συνεγράφησαν ΠΕΡΊ τής ζ ω γ . ς τ -
νεωτέρων Αιγυπτίων. Ά λ λ ά μεταξύ τών συγγρ αψ£ ν 

των τά βιβλία ταύτα πόσοι είνε οί γνωρίζοντες χ** 
Αίγυπτον ταύτην τήν οποίαν πάντες ποθούν νά ε[ Χ 0 . 
νίσουν; Νομίζετε δτι αρκούν ήμέραι τίνες διά Ν£ 
γνωσθή δλόκληρον έθνος καί δ χαρακτήρ ΑΎΤΟΟ: 

Ποιος μεταξύ τών τολμηρών αυτών περιηγη Χ δ ν 

δύναται νά καυχηθή δτι διέβη τό ίεράν ΚΑΤΏΦΛΙ» 
ΤΉΣ εστίας; Ά λ λ ' ώ ξένοι διαβάται, τό μικρόν φΧ„. 
τσανάκι ΤΟΎ εύοσμου καφέ ΕΪΣ τά σελεμλίκιον ξ ε ν 

αποκαλύπτει τοΰ χαρεμίου τά μυστήρια ! Άπό τόν 
τόπον αυτόν τόν όποιον διατυμπανίζετε δτι γνωρ[. 
ΖΕΤΕ, τού οποίου τολμάτε ν' άφηγήσθε τά καθέκ«. 
στα θά δμολογήτε βεβαίως είς τά μύχια τής ψυχής 
σας, άν δέν είσθε ριζικώς επιπόλαιοι, δτι δέν γνωρίζίχι 
τίποτε, δτι ουδέποτε θά μάθετε τί, διότι δέν ήμποί 
ΡΕΐΤΕ καί νά μάθετε. Έ ψυχή ένας λαού δέν αποκα
λύπτεται έν μια ήμερα. 

Καί αυτοί έτι οί ιθαγενείς άγνοοΰσι δλας τάς συνή
θειας καί τάς έξεις τών συντροφισσών των. 

Τόχαρέμιον παραμένει κλειστάν μολονότι είς ΤΉΝ 
Αίγυπτον έχει μείζονα έλευθερίαν ή γυνή. ΔιατηρΛ 
μετά θρησκευτικής ευλάβειας τήν μωράν καί ΈΠΙΠΟ-
λαίαν άλλά καί πετακτήν ψυχήν της, πλανά ΔΙΌΤΙ 
αρέσκεται καί νά πλανάται, ουδέποτε δέ άποκαλύπτ»· 
ται τήν ψυχήν παρά μόνον ενώπιον τής γυναικός, ΚΑΊ 
τούτο είς τά βάθη τοΰ χαρεμίου. 

Είμπορεΐτε νά συναντάσθε μέ αύτάς καθ' δδόν, ΕΊΣ 
τά καταστήματα, είς τάν περίπατον, οπουδήποτε. 
Σινικόν τείχος ΔΜΩΣ ύψοΰται μεταξύ αυτών καί ΥΜΏΝ. 
Δέν σκέπτονται, δέν βλέπουν, δπως αί Εύρωπκΐαι, 
./ΎΤΆΣ ΔΈ πάντοτε θά μείνετε Δ «μουσαφίρης», δ ΤΑ-
ξειδιώτης, ΤΌ λεύκωμα δηλονότι εκείνο τό ΟΠΟΊΟΝ 
φυλλομετρεϊ κανείς άλλ' ουδέποτε άναμι μνήσκεται, 
πολλφ δέ μάλλον ουδέποτε αναπολεί ! 

Μή λαμβάνετε ώς άρθρα πίστεως τής έκμυστηρεύ-
ΣΕΩΣ τών πριγκηπισσών ΟΎΤΕ τάς εξομολογήσεις ΤΏΝ 
μικρών φελλάχων κορών, ΘΆ σάς ειπούν τά ψεύδη 
εκείνα, τά δποΐα ΕΊΣ δλας τάς γωνίας τής Ευρώπης θ 
άκούσητε άπό τάς ευρωπαίας τοΰ φυράματος ΤΩΝ. 
Αυτή είνε ή αλήθεια. Καί δμως άπό τά ΣΤΌΜΑΤΑ 
ταύτα πηγάζουν τά τόσα καί τόσα ψεύδη, τά ΔΠΟΐΑ 
κάμνουν τάν γΰρον τοΰ κόσμου καί παρουσιάζουν ΤΗΝ 
Αίγυπτον δλως διαφορετικήν άφ' δ,τι δντως είνε. 

Δέν ώρίμασεν ακόμη δ Αιγυπτιακός λαός διά ΤΉΝ 
παλιγγενεσίαν. θ ά ώριμάση ίσως βραδύτερον ΠΑΝΤΌΣ 
άλλου, διότι τοιούτος είνε δ λαός. Ή ψυχολογία Μ« 
τά αποκαλύπτει, ή Ιστορία μάς τά βέβαιοι. 

Ζ ΕΑΝ Δ' ΙΒΡΔΙ 

Ο Ε Ρ Ω Σ 
Μερικοί ίστορίαι καλλιτεχνών—[Ύπό τοΰ δανοϋ συγγραφέως Μπαϊργε Γιάνσσεν] 

Είς τήν Άμβέρσαν έκαθήμην μίαν έσπέραν μέ γέ · 
«ος καί νέου,- καλλιτέχνας. Δέν θ' αφηγηθώ έδώ 
ϊ& τά παντός είδους μεγάλα λόγια, τά δποΐα έλέ-
ίοντο τότε διά τό επάγγελμα τοΰ ζωγράφου, άλλά 
ωρικά νόστιμα ανέκδοτα, τά δποΐα διηγοΰντο παρά 
χδ ποτήρι τοΰ κρασιού έκ τής ιστορίας τής ολλανδικής 
ίβΐτήςκατωχωρικής τέχνης. 
| Ενθυμούμαι λοιπόν μίαν ίστορίαν τής περίφημου 
δίχογενείας ζωγράφων βάν Αάϋκ. ή οποία έζοΰσε 
^ατά τά τέλη τοΰ 14ου αιώνος· δηλαδή περί μιας 
^ευρέσεως, ήν έκαμεν αυτή ή οικογένεια, περί μιας 
ϊηευρέσεως, ή όποια κατόπιν είχε τόσην διάδοσιν, δηλ. 
«ρί τής εφευρέσεως τής ελαιογραφίας. 
[ Προτήτερα έχρησιμοποιοΰσαν τά χρώμα τής κόλλας 
• έζωγράφιζκν αϊ άλλ' οί τρεις αδελφοί 
Ζάν, Ούμπερτ καί Μαργαρίτα βάν Αάϋκ κατέγιναν 
«πολύ είς πειράματα, έως δτου μίαν ώραίαν ήμέραν 
ίδρον τήν έλαιόχρωμα, τά όποιον έδωσεν είς τάς εί-
χόνας των μίαν μέχρι τότε άνέλπιστον δύναμιν φωτάς 
χαί σκιάς. Ά π ό δλους τούς άλλους έκτάς τών μαθη-
Λν των έκρατοΰσαν μυστικήν εντελώς αυτήν τήν πο-
Κτιμον έφεύρεσίν των άλλά συνέβη ώστε ένας τών 
•ίθητών των, δ ζωγράφος Άντωνέλλο Μεσσίνκ νά 
•ξειδεύση ε ; ς χ ή ν ΙΪΟΙΙΛ ν β η θ ζ ί α καί ήρχισε νά 
ίβγραφίζη εκεί μέ έλαιόχρωμα, τό όποιον τότε ήτο 
ΒΝΤΕΛΏΣ άγνωστον είς τήν Ίταλίαν καί αί εικόνες του 
Βχίνουν τήν γενικήν προσοχήν καί Ιτρεχον πρός αύ-
Β&ΝΆΠΌ δλα τά μέρη οί φίλοι τής τέχνης - δλοι ήθελαν 
Κ ίδοΟν τάς εικόνας του, δλοι επιθυμούσαν νά τούς 
ζωγραφίατ, αυτό:. 
Ι Πολλοί ακόμη ήθελαν νά γίνουν μαθηταί του· άλλ' 
1·4τός έφαίνετο προσεκτικώτερος άφ' δτι έφάνη δ δά-
ΡΒΛΌΣ του καί απεφάσισε να μή διδάξη είς κανένα 
ίτήν τέχνην του. 
I Αλλά μίαν ήμέραν τόν έπεσκέφθη είς τά ατελιέ 

1*0 ίνας κύριος, ό όποιος έφαίνετο διακεκριμένος 
|*γενής καί εΐπεν, δτι πολύ θά έπεθύμει νά τού ζω-
|ϊραφίση τά πορτραίτο του. 

Ι Αλλ' δ Άντωνέλλο ήτο ^τόσον μεγάλος καλλιτέχ-
'-'-αί έζητεΐτο τόσον, ώστε δέν παρείχε πολύ εύ

κολα τήν εύνοιάν του - άλλ' ή καρδιακού έκάμφθη 
δταν δ επισκέπτης παρουσιάσθη ώς ευγενής έκ Πα-
δούης, ό όποιος είχεν άκούση τόσα πολλά καί ώραΐα 
διά τόν μεγάλον κάλλιτέχνην, ώστε μόνον δι' αύτάν 
τάν-λόγον έξεκίνησε άπό τήν Παδούαν καί ήλθεν δ
πως έπιτύχη αυτήν τήν εύνοιαν καί νά ζωγραφισθή 
άπό τάν περίφημον αυτόν ζωγράφον! 

Είς τά ώραΐα κολακευτικά αυτά λόγια δέν ήδυνήθη 
φυσικά ν ' άντισταθή δ Άντωνέλλο καί ένέδωσεν άρ-
χίσας τά έργον του τήν ιδίαν ήμέραν. Έμέρας πολ-
λάς έκάθητο δ ευγενής έκ Παδούης απέναντι τοΰ ζω
γράφου καί κάποτε έξεπλήσσετο κάπως δ Άντω
νέλλο βλέπων, δτι τό μοδέλλο του τοΰ υπέβαλλε παλ
λάς ερωτήσεις περί χρωμάτων, περί τοΰ τρόπου τής 
ζωγραφικής καί άλλα παρόμοια, άλλ' έξ άλλου αί ε
ρωτήσεις αύται ήσαν τόσον κουταί, ώστε αμέσως 
άντελαμβάνετο κανείς, δτι αύτάς δ άνθρωπος δέν ή-
δύνατο νά ήτο κατάσκοπος, δ δποΐος ήθελε νά τοΰ 
απόσπαση τό μυστικόν του. 

Ό κύριος έκ Παδούης είχε ποζάρη ήδη σχεδόν 14 
ημέρας, δταν μίαν ήμεραν δ υπηρέτης τοΰ Άντω
νέλλο εισήλθε καί άνήγγειλεν είς τόν κύριόν του, δτι 
τόν άνέμενεν είς τόν προθάλαμον μία κυρία διακε
κριμένης τάξεως καί ευγενής τήν καταγωγήν καί ή 
οποία ήθελε νά δμιλήση μαζύ του. 

Ό Άντωνέλλο έσηκώθη καί μετέβη πράς συνάν-
τησιν τής κυρίας· μόλις είχε κλείση τήν θύραν καί δ 
ευγενής έκ Παδούης έσηκώθη καί αυτός άπό τό κά
θισμα του, έπλησίασε πρός τό κουτί τών χρωμάτων 
τοΰ Άντωνέλλο καί επήρε ένα μικρά μπουκαλάκι 
άπό τό όποιον συνήθιζεν δ Άντωνέλλο νά ρίχνη με-
ρικάς σταλαγματιάς είς τά χρώματα του, δπως είχε 
παρατήρηση. Έ χ υ σ ε μερικάς σταγόνας εις ενα άλλο 
μπουκαλάκι, τά όποιον είχε είς τήν τσέπην του I-
τοιμον δι' αυτήν τήν ύπόθεσιν καί αμέσως ξανκκάθησε 
είς τό κάθισμα του είς τήν αυτήν στάσιν, ήν είχε καθ' 
ήν στιγμήν είχεν έξέλθη δ ζωγράφος. 

Καί ήτο κατάλληλος ή στιγμή, διότι αμέσως "ή 
θύρα ήνοιξε καί είσήλθεν δ Άντωνέλλο. Δέν παρετή-
ρησε τίποτε καί ποτέ δέν θά ήδύνατο νά τό παρατη-
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ρήση. Ά λ λ ' δ ευγενής μόλις έτελείωσεν ή πόζα του 
έσπευσε ν' άπέλθη και τό πρώτον του βήμα ήτο πρδς 
ένα φίλον του, ό όποιος εθεωρείτο ένας άπδ τούς μεγα-
λητέρους χημικούς· τοΟ έδωσε μέ τρέμουσαν χείρα τδ 
φιαλίδιον καί τοϋ είπεν: 

— Ανάλυσε αύτδ τδ ύγρδν καί πές μου τί πολύ
τιμους ουσίας περιέχει. 

Ό φίλος έξεπλήρωσε τήν έπιθυμίαν του καί αμέ
σως εξερράγη είς ζωηρδν γέλωτα· έπειτα είπεν: 

— Είνε λινέλαιον, αγαπητέ μου. 
Ό άλλος έφαίνετο κατάπληκτος - άλλ' ό φίλος εί-

χεν είπή τήν άλήθειαν. "Ολον τδ μυστικόν ήτο, δτι έ-
μιγνύετο λινόλαδον μέ τό χρώμα καί αυτό έκαμεν 
έκτοτε καί ό ευγενής έκ Παδούης, ό οποίος δέν ήτο 
κανείς άλλος παρά ό διάσημος ιταλός ζωγράφος 
Μπελλίνι, ό δποίος άπό τήν ήμέραν έκείνην κατέ
κτησε μεγίστην φήμην. 

Αυτό διηγήθησαν τότε έκείνην τήν εύάρεστον βρα-
δυάν είς τήν Άμβέρσαν. Ά λ λ ' ή ιστορία περί τοΟ 
μεγάλου ΡοΟμπενς καί τοϋ μεγάλου του μαθητοϋ βάν 
Δάϋκ μοΰ ήρεσε σχεδόν περισσότερον. 

Ό Ροΰμπενς (1577-1640) , ό όποιος είχε γίνη 
περιζήτητος άπό τούς ισχυρούς δλου τοϋ κόσμου, οί 
όποιοι άνθημιλλώντο νά ζωγραφηθοϋν άπ ' αύτόν,Ικτισε 
μέγαρον είς τό οποίον εύρίσκοντο πολλά εργαστήρια 
διά τούς μαθητάς του. Ά λ λ ' εντελώς δπισθεν τοϋ με
γάρου είχε τό ίδιαίτερον έργαστήριόν του είς τό όποιον 
δέν έπέτρεπεν είς κανένα τήν εισοδον, άν αυτός δέν ήτο 
παρών. Ώ ς έκ τούτου οί μαθηταί του ήσαν περίεργοι νά 
βλέπουν εις τί είργάζετο ό διδάσκαλος καί κάποτε εί
χαν τήν εύτυχίαν νά εισδύουν έκεϊ μέσα. Μίαν ήμέραν 
είχεν είσέλθη είς τό ατελιέ τοΰ διδασκάλου δμιλος μα
θητών καί είς τήν αρχήν έμειναν δλοι έκθαμβοι θαυ-
μάζοντες μίαν άριστοτεχνικήν εικόνα - άλλά κατόπιν 
άναθαρρήσαντες οί νεαροί μαθηταί ήρχισαν νά παί
ζουν καί κατά τήν διάρκειαν τοΰ παιγνιδιοΰ συνέβη 
ώστε νά πρόσκρουση είς τούτων είς μίαν νωπήν ακόμη 
είκόνκ. Χωρίς νά τό θέλη έπεσε επάνω είς τήν εικόνα 
καί έσβυσε ένα χέρι ταύτης. "Ολοι οί μαθηταί ωχρία
σαν καί έμειναν άφωνςι άπό τόν τρόμον των. Τί θά 
έλεγεν ό δάσκαλος : Πώς θά έξοικονομείτο τώρα αυτή 
ή ύπόθεσις; 

"Οταν ό πρώτος τρόμος των κατηυνάσθη ολίγον 
ήρχισαν νά συσκέπτωνται καί δλοι ήσαν τής γνώμης, 
δτι τίποτε άλλο δέν ήμποροΰσε νά γίνη παρά νά ρί
ξουν κλήρον ποίος άπό δλους θά έπεχείρει νά διόρ
θωση τήν ζημίαν κκί νά ξαναφτιάση τό χέρι δπως 
ήμποροΰσε τό καλλίτερον. 

Ωύτω καί συνέβη. Είς μαθητής έζωγράφισε τό χέρι 
καί τήν έπομένην δταν είσήλθεν ό διδάσκαλος δλοι οί 
μαθηταί παρουσιάσθησαν μέ φοβεράν άγωνίαν τί θά 
έγίνετο; 

Ό διδάσκαλος ήρχισε νά τούς διδάσκη τόν τ ρ ί π ο 

τής ζωγραφικής καί τάς λεπτομέρειας τής νέας ε! Χ 5 . 
νος. Αίφνης ήλθεν είς τά χέρια —δλοι οί μαθηταί I. 
τρεμον—καί τότε ό διδάσκαλος είπε : 

—Καί τώρα, νεαροί μου φίλοι,κυττάξετε αυτήν τή ν 

χείρα—κυττάξετέ την καλά— ίδέτε τόν φωτισμόν κβ·. 
τήν σκιάν της, ίδέτε τό παιγνίδι τών μυώνων. Τό νά 
έπαινή κανείς τόν εαυτόν του δέν ευχαριστεί - άλλά 
σχεδόν δέν έζωγραφήθη ποτέ ένα χέρι καλλίτερα—, 

Οί μαθηταί άνεθάρρησαν. Καί διηγήθησαν τότε τ[ 
είχε συμβή. 

Ό διδάσκαλος είπεν έκπληκτος. 
— Αδύνατον—δέν τό έζωγράφισα έγώ;—Ποιος 

λοιπόν—ποιος είνε αυτός;» 
Ό νεαρός μαθητής έπροχώρησε μέ βαθείαν ύπό-

κλισιν, κοκκινίζων ώς παρθένος. 
— Βάν Δάϋκ—σύ, τό έκαμες αυτό; "Ελα!» 
Καί ό νεαρός μαθητής, δστις έλέγετο Βάν Λάϋχ 

έπεσεν είς τήν άγκάλην τοΰ διδασκάλου του. 
Ούτως ήρχισε τό στάδιον αύτοΰ τοΰ διασήμου τε-

χνίτου, τό όποιον ήτο κάπως περιπετειώδες καί τδ 
οποίον τόν έφερεν εϊς τήν Άγγλ ίαν , δπου έγινεν αυλι
κός ζωγράφος τοΰ Βασιλέως Καρόλου Α'. 'Εκεί κα-
τώκει είς μέγαρον πρίγκηπες καί δοΰκες ήσαν φίλοι 
του καί προσεκάλει εις γεΰμα δσους ώφειλε νά ζω-
γραφίση, δπως δυνηθή νά σπουδάση μέ άνεσιν τάς 
μορφάς των ένώ ή συναναστροφή έθορύβει καί ή μου
σική τοΰ μεγάρου του άντήχει είς τάς μεγάλας αί
θουσας. 

Ά λ λ ' υπάρχει καί είς άλλος σύγχρονος τών τότε 
καλλιτεχνών, τοϋ οποίου ή ζωή είνε περισσότερον πε
ριπετειώδης καί αντηχεί εντελώς ώς μυθιστόρημα. 
Πράγματι ό καλλιτέχνης δέν ήτο άπό τούς μεγαλειτέ-
ρους, άλλά τουναντίον τό μυθιστόρημα του είνε ακόμη 
καλλίτερον. 

Ό καλλιτέχνης έφερε τό παράδοξον δνομα Κουΐν-
τεν Μέσσις (επίσης Μάσσυς) καί έζησεν άπό τό 1450 
έως τό .Ζ531 είς τήν Άμβέρσαν. Ό πατήρ του είχεν 
έναν φίλον, δστις ήτο σιδηρουργός καί άγαποϋσε τό 
επάγγελμα του καί δταν τοΰ έζήτησαν τήν συμβου-
λήν του, τί έπρεπε νά γίνη ό μικρός Κουΐντεν, έκτύ-
πησεν επάνω είς τόν άκμονα καί είπε : 

* Σιδηρουργός!» 
Καί έτσι έγινεν ό Κουΐντεν σιδηρουργός καί έσφυ-

ρηλατοΰσε έως δτου έγινε ρωμαλέος άνδρας. 
Καί τότε συνέβη μίαν ήμέραν νά διέλθη άπδ ΤΔ 

σιδηρουργείον μία ωραία γυναίκα, ή οποία τοΰ ηχμα-
λώτισεν αμέσως τήν καρδιάν του. 

Τήν ήκολούθησε καί έμαθε, δτι ήτο μνηστευμένη 
μέ ένα ζωγράφον. 

Αυτό τοΰ έμαχαίρωσε τήν καρδιά· άλλά τί έπείραζ», 
ήδύνατο νά μή ήτο καί πολύ δύσκολον νά γίνη ζ*· 
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κ χ ι ' άν τό κατώρθωνε αυτό θά ήμποροΰσε τότε 
Τχ'αβάλη τόν άλλον. Κατά τάς δρας τής άσχο-
V ε ; χ ε καταγίνη κομμάτι είς τήν ζωγραφική ν 
ϊ θώζ έλεγεν ό ίδιος τά πράγματα δέν θά ήσαν 

* 6 λ ύ άσχημα. "Ιδίως εύρήκε ώς καλλιτέραν μίαν 
ΓΔΈΝΝΑ, τήν οποίαν είχε ζωγραφίση. Τήν επήρε 

1· Χ 0 υ καί επήγε αμέσως είς τόν πατέρα τής ώ-
Τ χ ί ρ η ς . Τοΰ είπε ποίος ήτο, δέν έπρεπε νά τοΰ 

φανή. άλλ' άγαποϋσε τήν κόρην του καί ήθελε 
Ιτηνπάρη! 
[Γ_ Είσαι σιδηρουργός;» 
» Ναί, άλλά μπορώ νά γίνω καλός ζωγράφος, 

Γ Ι Καλά, καλά»—είπε χαμόγελων δ πατήρ—έ* 
^ράφισες 'ισως κάτι έως τώρα ;» 

Βέβαια έζωγράφισε καί έδειξε τήν Μαδόννα του. 
Κ ) πατήρ παρετήρησεν ολίγον τήν εικόνα καί τοΰ 
Ι̂ ΝΗ, δτι είχε δίκαιον ό σιδηρουργός, καθ' δσον μά-

έ νέος δέν είχε διδαχθή ποτέ ζωγραφικήν. Καί 

ήσθάνθη μεγάλην έλξιν πρός τόν νέον σιδηρουργόν— 
καί ποιος ξέρει ίσως νά μήν ήτο καί πολύ ευχαριστη
μένος άπό τόν άλλον γαμβρόν του. Όπωσδήποτε είπε 
πρός τόν σιδηρουργό·/ νά έπανέλθη μετά έξ μήνας καί 
άν τότε έφερνε μίαν εικόνα, ή οποία θά τοΰ ήρεσεν 
εντελώς, τότε ήδύνατο νά πάρη τήν κόρην του! 

Ό σιδηρουργός έφυγε καί ήρχισε νά εργάζεται μέ 
ύπομονήν άπό τό πρωί έως τό βράδυ καί μετά Ιξ μή
νας έτελείωσε μίαν εϊκόνα,ή οποία ήτο τόσον ωραία, 
ώστε τοΰ έπρομήθευσε τήν κόρην. 

Καί δτι έγινε μεγάλος ζωγράφος δυνάμεθα νά τό 
ίδωμεν άπό τήν εικόνα τοΰ βωμοΰ «ή Άποκαθήλωσις 
τοΰ Χρίστου» εις τήν έκκλησίαν ΝΘΪΓ6 Ό&ΤΆ6 τής 
Άμβέρσης καί δτι κάποια αλήθεια θά ύπάρχη είς 
τήν πάλαιαν ίστορίαν δυνάμεθα νά άναγνώσωμεν έπί 
τής επιτύμβιου πλακός έξωθεν τής ιδίας εκκλησίας: 

— Χρηστός έρως έκαμε τόν σιδηρουργόν ζωγράφον. 

ΜΠΑΙΡΓΕ ΓΙΑΝΣΣΕΝ 

—*3&Ρ&€ΖΖΖ>&<Χ*>'~ 

Μ. Μ Ω Υ Σ Ε Ι Δ Ο Υ 
Ίατροϋ 

Η ΦΥΣΙΚΗ Μ0Ρ3ΩΣΙΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ 
[Έν τή παρισινή «ΟΙΙΚΙΐΓΒ ΡΙΙΓ8ΪΣ[ΐΐθ» ό έν τή γαλλική πρωτευούση εγκατεστημέ

νος ομογενής ιατρός κ. Μωνσείδης δημοσιεύει τδ έξης περισπούδαστον άρθρον] 
Πρώτιστον ημών καθήκον πρός τήν γυναίκα είνβ ή έξασφάλισις τοιαύτης 

φυσικής διαπλάσβίος, ώστε νά ένισχυθη ή υγεία ΑΥΤΉΣ καί νά τέλειο· 
ποιηθή ή καλλονή ΑΥΤΉΣ. Ρ ο β ό κ ν ν 

Ι Ελέχθη καί έπί μακρόν έπιστεύθη δτι ή γυνή είνε 
«ίδόνατο: καί λεπτή ύπαρξις, ατελής άνήρ τοΟ δ-
βίοοή άνάπτυξις άνεκόπη». Έ ίδέα αύτη γεννη-
Ιβσα κατά πάσαν πιθανότητα ύπό τοϋ άρρενος ίππο-
νσμοΰ καί τής τών ποιητών φαντασίας, έπί πολλούς 
ΡΝΑΣ έχολάκευε τήν φιλαυτίαν τοΰ ίσχυροϋ φύλου, 
1»ί έκοπτε άσπλάγχνως τάς πτέρυγας τής γυναι-
Κ χειραφεσίας. 

Ή νεωτέρα βιολογία μετά μακράς μελετάς, σαφώς 
^ Κ ε ν δτι παρόμοια γνώμη δέν έστηρίζετο έπί Ε-
"Χυρών βάσεων. 'ΕλλεΕπει ήμϊν ό χώρος ίνα έκτενέ-
•ΒΡΊΙΝ άναπτύξων.εν τό λεπτόν τοϋτο ζήτημα, θ ά 
•ριορισθώμεν συνεπώς είς τήν άναγραφήν τήν ά-

ττον, τής γνώμης δύο είδικωτάτων είς τδ θέμα 
Ρ 1 6 συγγραφέων. 

Ό Α. Φουγιέ έξεφράζετο ώς έξης έν τψ άρθρω 
δημοσιευθέντι έν τή «Επιθεωρήσει τών Δύο 

Μομων», έπί τής ψυχολογίας αμφοτέρων τών 

— . . . Ή γυνή δσον άφορα τήν σωματικήν ύγιείαν 
δέν υστερεί τοΰ ανδρός». 

Εσχάτως ό Γ. Αουαζέλ έν τινι ανακοινώσει πρός 
τήν Βιολογικήν Έταιρίαν συνεπέρανε τά έξης: 

— Ό άνήρ έχει μείζονα τής γυναικός εύαισθησίαν. 
Ή γυνή δέν Ιχει τήν δύναμιν τοΰ ανδρός, άλλ' έχει 
ίσχυροτέραν τήν έν τψ βίψ άντοχήν. Συνεπώς ή γυνή 
αποτελεί τό ισχυρό ν φΰλον». 

"Ισως αί δύο αύται γνώμαι θεωρηθώσιν ύπερβο-
λικαί διά τινας άναγνώστας. "Οπως πεισθώσ: δύνανται 
ν ' αναγνώσουν τά πλήρη επιχειρημάτων συμπερά
σματα τών ανωτέρω συγγραφέων. 

Σήμερον, πάντες συμφωνοΰσιν άναγνωρίζοντες δτι 
ή φυσική έπιτηδειότης τής γυναικός δσον άφορα τήν 
μυϊκήν έργασίαν φυσιολογικώς υστερεί τής τοΰ 
ανδρός. 

Ή σωματική απραξία, ό καθιστικός βίος καί τό
σοι άλλαι κοινωνικαί συνθήκαι έν ταίς όποίαις ευρί
σκεται ούτως ειπείν κληρονομικώς εκτεθειμένος έ γυ-
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ναικεΐος οργανισμός, έξηγοΰσιν επαρκώς τήν φυσικήν 
ταύτην μειονεξίαν τοΟ ωραίου φύλου, ήτις δμως θά 
ήδύνατο νά μειωθή διά καλώς έφηρμοσμένης φυσικής 
μορφώσεως. 

Οί αρχαίοι Έλληνες , ίδιαίτατα δέ οί Σπαρτιάται 
άπό παλαιότατων χρόνων, ανεγνώρισαν τήν ανάγ
κην τής φυσικής εκπονήσεως τοΟ γυναικείου σώμα
τος. Έ ν Σπάρτη καί Χ ί φ αί κόραι συμμετεϊχον είς 
τάς σωματικάς ασκήσεις. Ό Πλάτων έθεώρει ώς ά-
σύγγνωστον πλάνην τήν περί τάς σωματικάς ασκή
σεις άμέλειαν τής γυναικός. Μολαταύτα ή φυσική 
μόρφωσις τής γυναικός γενικώς παρημελήθη παρά 
τοις άρχαίοις Έλλησι , βραδύτερον δέ καί παρά τοίς 
Ρωμαίοις. Έ αυτή τών πραγμάτων κατάστασις, καί 
Ιτι χείρων, έξηκολούθησεν ατυχώς υφισταμένη καί 
κατά τόν Μεσαίωνα. 

Μόλις, περί τά τελευταία έτη τοΟ αιώνος ημών, 
ήρχισε νά κατανοήται ή κεφαλαιώδης σοβαρότης 
τής σωματικής ασκήσεως παρά τή γυναικί καί νά τή 
δίδεται ή αρμόζουσα σημασία. Ή δ η , ή διδασκαλία 
τής γυμναστικής υποχρεωτικώς εισήχθη είς τά παρ
θεναγωγεία δλων τών πεπολιτισμένων λαών. 

Νομίζω δτι απολύτως άπαραίτητον είνε δπως αί 
διδασκάλισαι γνωρίζωσιν καθ ' ολοκληρίαν τούς κανό
νας τής φυσικής μορφώσεως παρά τή γυναικί Γνα κα
λώς διδάξωσιν αυτήν. 

Ά π ό τής σκέψεως ταύτης φερόμενοι θά προσπα-β 
θήσωμεν νά ύποδείξωμεν συντόμως τήν οί'α πρέπει νά 
είνε, φυσικήν τής γυναικός μόρφωσιν άπό υγιεινής καί 
αισθητικές έπόψεως. 

* 
* * 

Ή φυσική τής γυναικός μόρφωσις πρέπει νά έχη τόν 
αυτόν σκοπόν οίον καί ή του άνδρός,ήτοι νά έξκσφαλίζη 
τήν φυσικήν άνάπτυξιν τών οργάνων, νά έπιζητή τήν 
τελειοποίησιν αυτών καί νά διατηρή τήν φυσιολογικήν 
έν τή λειτουργία αυτών ακεραιότητα. Απαιτεί δμως 
καί τινας υποδείξεις αναλογούσας πρός τάς λειτουρ
γίας καί τήν ανάγκην τής ειδικής ζωής δι' ήν προώ-
ρισται ή γυνή. Έ πλήρης τοΟ σώματος άρμονία,ή χ ά 
ρις τών κινήσεων, ή άκμαιότης τών μυϊκών συμπλεγ
μάτων άτινα στενήν έχουσι σχέσιν είς τά φυσιολογικά 
φαινόμενα τής εγκυμοσύνης καί τοΰ τοκετοΟ, ή άνά-
πτυξις τών διασταλτικών τής ράχεως μυών καί τής 
π-'.ρειας τοΟ διαφράγματος αποτελούν συνθήκας ά-
φορώσας τόν κύκλον τής φυσικής μορφώσεως τής 
γυναικός. 

Καλώς έγνώριζον τοΰτο οί αρχαίοι Έλληνες, ό δέ 
Πλούταρχος έγραφε τά εξής διά τάς Σπαρτιάτιδας. 

— Τά σώματα τών παρθένων έξεπονοΰντο διά τοΰ 
δρόμου, τής πάλης, τοΰ ακοντίου καί τοΰ δίσκου ίνα 

καλώς δυνηθώσι νά ύποστώσι τάς ώδίνας τοΰ τοκετ·*! 
καί τέξωσι ύγιά καί ρωμαλέα τέκνα, καθιστώσα· Μ 
τάς υγιεστέρας καί ρωμαλεωτέρας». (ΧΥΥΚ. 14). 

Έ μόρφωσις αύτη πρέπει έπίση; νά έπι"ντν |̂ 
τήν αύξησιν τής φυσιολογικής χωρητικότητας Λ ο>Ί 
άναπνοήν, ήτις κατά μέσον δρον δέν υπερβαίνει^ 
2 ,500 κυβικά ύφεκατόμετρα. παρά τή γυναικί? ένφ « 
ριθμεϊ παρά τφ άνδρί 3 .6ϋ0 κυβικά ύφεκατόμετρα *. 

Αί καλλίτεραι ασκήσεις πρός έπιτέλεσιν τών δ«η. 
δείξεων τούτων είσίν αί ελεύθεροι έν τω ύπαίθρω 
σκήσεις, αί διάφοροι παιδιαί καί αγωνίσματα, 
ρεία, ό δρόμης, τό άλμα. ή άντισφαίρισις Χ α ι { ϋ 
ύπαίθρω χορός. 

Ή καθ' αυτήν γυμναστική είνε ωσαύτως άναπο. 
δραστος ίνα εξασφάλιση τήν άναπνευστικήν διάπλαση] 
καί τήν έπανόρθωσιν τών ελαττωματικών στάσεβν'-
καί κινήσεων. Ή τόσον συχνή παρά τή νεάνιδι κύρ.! 
τωσις θαυμασίως καταπολεμείται διά τοΰ τρόπου τοδ- 3 
του. Πρός τοΰτο μάλιστα ό κ. Λαγκράνζ συνιστά χαςί 
ασκήσεις μετά έλαφροΰ έπί τής κεφαλής βάρους. 

Έ ξ δλων τών γυμναστικών μεθόδων ή Σουηδική 
καλούμενη γυμναστική παρέχει τά ικανοποιητικότερα ! 
αποτελέσματα διά τήν φυσικήν τής γυναικός διαμόρ-1 
φωσιν. Άρξαμένη τφ 1805 έν Σουηδία ύπό τοΟΑίγγ, \ 
άνεγέννησε καί εξωράισε τήν Σουηδικήν φυλήν. Αύτη | 
προσδίδει είς τό σώμα χάριν καί εύλυγισίαν διά τής 
έναρμονίου αναπτύξεως τών μυών, ένώ ταυτοχρόνως 
απαλείφει τάς ελαττωματικά; στάσε·;. ΛΊΑΝ Ιζ άρθδς 
ελέχθη δτι ή Σουηδική γυμναστική αποτελεί λελογι-
σμένην έπιστήμην τών κινήσεων δι' ών αναπτύσσεται 
τό μυϊκόν σύστημα πρός ύγιεινόν. Οεραπευτικόν, μορ-
φωτικόν καί ακόμη αίσθητικόν σκοπόν. 

Ό μάλλον κρίσιμος σταθμός τής φυσικής παρά τί] 
γυναικί διαπλάσεως είνε ή ήβική ηλικία. ΟΊ πλείστοι 
τών συγχρόνων παιδαγωγών πιστεύουσιν δτι μέχρι 
τής ηλικίας τών δεκατεσσάρων ετών. παίδες τε καί 
παιδίσκαι δύνανται νά γυμνάζωντα. έπί τό αυτό. Ή 
γνώμη αύτη δμως είνε λίαν εσφαλμένη καί αντίκειται 
άντικρυς πρός τούς φυσιολογικού; νόμους. Η ήβική 
τοΰ άρρενος ηλικία εκτείνεται άπό τοΰ 14 —17 έτους 
τής ηλικίας, ένφ παρά τή θηλεία διαρκεί μόνον επι 
διετίαν ήτοι άπό τοΰ 12 — 1 4 έτους. 

Κατά τό χρονικόν τοΰτο διάστημα ό γυναικείος έρ-
γανισμός εκτός τών σωματικών δαπανών λόγω τής 
οργανική; αναπτύξεως κα'ι τή ; σωματική; αυξήσεως 
πληρώνει βαρύν φόρον μηνιαίως. "Ενεκα τοΰ φυσιολο
γικού τούτου φαινομένου ή κόρη παρουσιάζει ώς πρός 
τάς ασκήσεις όξυτέραν εύαισθησίαν τής παρουσιαζό
μενης ύπό όμηλίκου πα'δός. Κατ' άκολουθίαν πρέπει 
νά καθορισθούν καταλλήλως αί άσκησε:;, αναλόγως 
τών ατομικών αντιδράσεων ίνα αποκοπή ή κόπωΟΜ»·̂  
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1 | ν τέλει διά τής έπί τοΰ νευρικοΰ συστήματος 
^δράσεως ΑΥΤΉΣ ήθελεν αποτελέσει άμεσον ή έμμε-
Εν άφορμήν διά τήν έκρηξιν τών μεγάλων νευρασθε-

. Χών άπό τής ήβικής ηλικίας έκπηγαζουσών.Μετά 
Β οέκα τ ί ν έκτον έτος, έστιν δτε δέ καί ένωρίτερον ή 
Ενανική τής παιοισκης διάπλασις δύναται νά θεω-
*«θή ώς συντελεσθείσα. 

ί 'Κατά τήν ήλικίαν ταύτην ( 1 6 — 1 8 ΕΤΏΝ) ουδεμία 
Ειβύλαξις δύναται νά γίνη τόσον ΕΙΣ τήν φύσιν δσον 

• ε£ς τήν έντασιν τών φυσικών ασκήσεων. Ή δεκα-
Καέτις νεάνις δύναται καί πρέπει νά λάβη άκεραίαν 
•(Οΐκήν ΐ'όρφωσιν, ή ; ή μόνη άνθυπόδειξις ήθελεν 
Ηρθαι ή άπό τής ιδιαιτέρας υγιεινής τοΰ γεννητικοΰ 
Εοτήματο; εκάστη; κόρη; εξαρτώμενη. 
I Όπωσδήποτε. καλόν καί φρόνιμον είνε δπως μέχρι 
τοΟ εικοστού έτου; αποτρέπονται αί ύπερβολαί τής ά-
ΒΐΤ|τικής γυμναστικής, τ ή ; κοπώσεως καί τής ύπερεν-
κσεως. 
Κ Ό κ. Αεζάνορ εΐπεν δτι πρέπει νά ένθαρρύνωμεν 
1|νάσκησιν καί νά καταπολεμήσωμεν τόν άθλητι-
•κον. Αυτό; 5έ ομολογουμένως είνε ό κανών δν πρέ-
ΚΚ ν' άκολουΟήσωμεν. Ή άσκησις παρέχει τήν άκ-
μήν, βλάβην δέ προκαλεί ή ύπερέντασις. Αί άσκή-

• βκς δέν πρέπει νά υπερβαίνουν τόν βαθμ ν τής άν-
•Βτάσεως καί τής έπιτηδειότητος τοΰ γυναικείου δρ-
γανισμοΰ. 

Β Σήμερον οπότε ό αθλητισμός είνε τοΰ συρμοΰ παρά 
βώραίω φύλω, καλόν είνε νά παραθέσωμεν ολίγας 
ίγραμμάς έπί τή ; άξίκς αύτοΰ άπό έπόψεως υγιεινής, 
ι Οί αρχαίοι "Ελληνες άπέκρουον παντάπασι τάς ά-

•λητικάς ασκήσει; ώς επιβλαβείς είς τό τοΰ σώματος 
κάλλος. Ό Πλάτων καί ό Αριστοτέλης τάς θεωροΰ-

Ι . » ανωφελείς, περιττά; καί βλαβεράς είς ΤΌ είδος καί 
τήν σωματικήν αύξησιν. 
I Εσχάτως μέγας ήγέρθη θόρυβος έν τφ ήμερησίω 

ί' τύπω περί τοΰ φιλαθλητισμοΰ τών άγγλοσαξωνίδων 
ξ ρναικών. Παρ' δλα δσα λέγουν καί διατείνονται αί 
8 αγγλοσαξωνίδες αί'τινες όνειροπολοΰσι νά προέχωσιν 

εις τούς αγώνας, φρονοΰμεν μετά τών άλλων δτι 
η συνεχής άσκησις καί ό έν τφ Σταδίψ αθλητισμός θά 
ίςαφανίσωσιν οριστικώς τήν χάριν τοΰ ωραίου φύλου. 
I Η γαλλική γυμναστική διά τών μηχανημάτων και 

άθλητισμοΰ δέν εξασφαλίζει τήν φυσιολογικήν 
• ρ άρμονικήν άνάπτυξιν τοΰ μυ'ίκοΰ συστήματος. 

Ι'Τουναντίον δύνανται πολλάκις νά προκαλέσουν ά-
Τίτελέσματα δυσάρεστα άπό αισθητικής έπόψεως διά 

|% ύπερβαλλούσης έξογκώσεως τών μυών τής ρά-
Ρΐ*»ς. Παρετηρήθη δτι αί κνήμαι τών γυναικών τών 
ρβϊηλατουσών καί επιδιδομένων είς άλλας παρεμφε-
••5 αθλητικά; παιδιάς ηϋςανον είς δγκον. 
£ Κατά τήν έφηβικήν ηλικίας αί άθλητικαί παιδιαί 

οίον ή ξιφασκία καί τό ποδήλατον προξενοΰσι πολ
λάκις παρεκκλίσεις τής σπονδυλικής στήλης. Δι' ε
κείνος ών τήν φίλαθλον μανίαν ουδέν δύναται νά συγ
κράτηση συνιστώμεν νά έπιδοθώσιν είς τόν άθλητισμόν 
μόνον μετά τό 18 έτος τής ηλικίας. Ό αθλητισμός 
πρέπει νά βαίνη πάντοτε αναλογικώς πρός τήν λει-
τουργικήν άκρίβειαν πάντων τών οργάνων, νά μερί
ζεται επακριβώς είς τάς φυσικάς δυνάμεις καί είς τήν 
ήθικήν δρασιν. 

* * 
* 

Ή αισθητική σημασία τής γυμναστικής διά τήν 
γυναίκα ύπήρξεν, άπό μακροΰ, γνωστή παρά πάντων 
δσοι ήσχολήθησαν περί ΤΉΣ σωματικής διαπλάσεως. 
Παρά τοις άρχαίοις "Ελλησι ό ΕΡΜΉΣ ό ΩΡΑΊΟΣ καί 
λιγυρός ούτος έφηβος ήτο ό προστάτης τής γυμναστι
κής δαίμων. Ή αρχαία διαπαιδαγώγησις έστηρίζετο 
έπί τής γυμναστικής ήτις έπλαττε αρμονικά σώματα, 
ώραϊα, ακμαία, ισχυρά, λιγυρά, εύκαμπτα. 

Ό Πλάτων, ό Αριστοτέλης έθεώρουν τό φυσικόν 
κάλλος καί τήν σωματικήν εύλυγισίαν ώς τούς κυ-
ριωτέρους σκοπούς τής γυμναστικής. Τό απόρρητον 
τοΰ κάλλους έγκειται έν τή συμμετρία καί τή τελεία 
αρμονία τών διαφόρων μερών τοΰ προσώπου καί τοΰ 
σώματος. Καίτοι δέ ή συμμετρία αποτελεί φυσικόν 
χάρισμα τής γυναικός, εξαιρέσει ελαχίστων περιπτώ
σεων, ή γυμναστική διά τής κανονικώς συμμετρικής 
αναπτύξεως τής αναλογικής καί αρμονικής τών μυϊ
κών συμπλεγμάτων, συντελεί κατά τρόπον εντελή είς 
τήν τελειοποίησιν τής προϋπαρχούσης φυσικής καλ
λονής τής γυναικός. Έ χάρις τής στάσεως καί τών 
κινήσεων τοΰ σώματος, ό τρόπος τοΰ βαδίσματος, ή 
δλη έκφρασις τοΰ σώματος, εξασφαλίζονται καθ' ο
λοκληρίαν διά τής μεμερισμένης καί ρυθμικής γυ
μναστικής. Ά ς γίνουν υπόδειγμα αί Άγγλοσαξωνίδες 
εκείνα, άς τόσον θαυμασίως άνέπτυξεν ή γυμναστική. 
Πόση χάρις καμπυλοτήτων, καί αναλογίας καί έν 
ταύτφ δυνάμεως. 

Αί παραμορφίαι τής σπονδυλικής στήλης, οίον κυ-
φώσεις, κυρτώσεις καί τά παρόμοια, αί'τινες προκα-
λοΰσι τήν αίσθητικήν καταστροφήν ολοκλήρου τοΰ 
σώματος, καί αί έλαττωματικαί στάσεις αί τόσον συχ-
ναί τήν σήμερον ένεκα τής σχολικής- διαπαιδαγωγή-
σεως τοΰ κλειδοκυμβάλου καί τών όμοιων, σχεδόν 
πάντοτε προλαμβάνονται διά τών καταλλήλων φυσι
κών ασκήσεων. 

Ό Μονέν έγραψε δτι πάσα μυϊκή εργασία αποτε
λεί πηγήν πλαστικής ώραιότητος. Ό Ροΰσκιν είπεν 
δτι άνευ τοΰ σπινθήρος τής γοργότητος καί τής λε
πτής δυνάμεως, δέν πραγματοΰται τό ύπέροχον απαύ
γασμα τής καλλονής. Ά λ λ ' αί συνθήκαι αύται πλη" 
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ροΰνται εντελώς διά τής φυσικής μορφώσεως. Πάσαι | 
αί υπαίθριο: παιδιαί προσδίδουν χάριν καί εύλυγισίαν 
είς τάς κινήσεις. Ιδ ίως δ χορός αποτελεί άριστον 
τρόπον διά τήν αίσθητικήν τών κινήσεων διαμόρ-
φωσιν. 

Είνε θλιβερόν δτι ό χορός μικρόν κατά μικρόν άπε-
διώχθη άπό τής καθημερινής ζωής, Γνα περισταλή είς 
τάς πνιγηράς αίθουσας δπου απώλεσε τόν καλλιτεχ-
νικόν του χαρακτήρα. 

Περατοΰντες άναλογιζόμεθα τούς λόγους τούτος 
τοΟ κ. Φλερύ δστις συμβουλεύει δπως έπανέλθωμι» 
είς τόν καιρόν κ α θ ' δ ν «έχορεύοντο έν τώ ύπαίθρ» 
χοροί ρυθμικοί μέ άδομένους βηματισμούς, οίτινες 4Χ. 
λοτε συνετέλεσαν πρό παντός άλλου νά καταστήσουν 
ωραίας καί ευγενείς τό παράστημα, τάς κόρας χ*ς 

Ελλάδος». 

Μ· ΜΩΥΣΕΙΔΗΣ 
Ιατρός 

Ι Σ Π Α Ν Ι Κ Η Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α 

Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ Τ Ο Υ Ι Α Τ Ρ Ο Υ 

[Διήγημα τον Ίσπανον σνγγραφέως Γ. Λάζαρι,υς] 

Είς Ιν χωρίον τής Γαλικίας έζοΟσε πτωχός χ ω 
ρικός μέ τήν γυναικά του, μέ τόν υίόν του καί τήν 
αγελάδα του. Είργάζετο παρά πολύ, άλλά αί έργασίαι 
του έπήγαιναν τόσον καλά ώστε ήδύνατο κάθε χρόνο 
νά κάνη καί κομπόδεμα. Πόσα; Νά, τέσσαρα τάλληρα. 

Δέν είνε πολύ θ' άντέλεγε κανείς. 'Αλλ' είς τήν γω-
νίαν αυτήν τοΟ κόσμου είκοσι πεσέτες είνε δλόκλη-
ρον ποσόν, καί δπου κανείς δέν έχει τίποτε θεω-
ροΟν ένα ποΟ δύναται νά βάζη είς τήν άκρην τέσσαρα 
τάλληρα τόν χρόνον ώς τόν Ρότσιλδ είς Παρισίους, 
Έκτος τούτου τό χωρίον είχε περίπου τεσσαράκοντα 
κατοίκους, κανένα δήμαρχον, κανένα ιερέα καί κανένα 
ίατρόν. "Οταν λοιπόν ό υιός τοΟ Δομίνγο, τοΟ ήρωος 
τής παρούσης ιστορίας άπέθανεν,ό πατήρ δέν είχε διόλου 
καιρόν νά ζητήση ίατρόν. Τό παιδίον αδιαθέτησε τό 
απόγευμα, τήν νύκτα είχε πυρετόν καί τό πρωί άπέ-
θανεν. Οί γείτονες έμέμφθησαν τόν Δομίνγον, δτι ήδύ
νατο νά ζητήση ένα ίατρόν. 'Αλλ' ό πατήρ τούς ά-
πήντησεν, δτι ή πόλις, δπου κατοικεί δ ιατρός απέχει 
τρεις έως τεσσάρας ώρας, δτι τό ταξεΐδι θά έστοίχιζε 
χρήματα καί δτι ό ιατρός, άν τόν έφερναν άπό τόσον 
μακράν, θά έζητοΟσε έν ή δύο τάλληρα διά τήν έπί-
σκεψιν. Καί τέλος δέν θά ήμποροΟσε νά βοηθήση 
διόλου πλέον τό παιδίον. 

Έ ν τούτοις οί γείτονες δέν έμειναν ευχαριστημένοι, 
διότι έδώ επρόκειτο περί ενός άνθρωπου, ό όποιος οι
κονομούσε κατ ' έτος τέσσαρα τάλληρα. Τέσσαρα τάλ
ληρα, δέν είνε μικρόν πράγμα. 

— Αυτό άλλη φορά δέν θά μοΟ συμβή», είπεν ό 
Δομίνγο πρός τήν γυναικά του. Ά ν ποτέ άρρωστήσης 
θά σοΰ φέρω γιατρό, μείνε ήσυχη». 

Ούτω καί Ιγινεν. ΆφοΟ δ Δομίνγο είργάσθη ακόμη 

πέντε έξ έτη καί ή περιουσία του άνήλθεν είς τό τε-
ράστιον ποσόν τών τεσσαράκοντα περίπου ταλλήρων 
είς τρόπον ώστε ήτο ό ζηλευτότερος κάτοικος τοΟ χω
ρίου, έπιασε πυρετός τήν κυρά-Δωροθέα. 

Είς συγγενής τοΟ ανδρογύνου επήγε εις τόν Δο
μίνγο καί τοΟ είπε: 

— θ ' άφήσης καί τή γυναικά σου νά πεθάνη;» 

— Ακόμα δέν χρειάζεται κανένας γιατρό», ΆΠΕ
κρίθη ό Δομίνγο. « Ά ν έως τή νύχτα δέν καλλιτερέψΐ) 
τότε θά δούμε». 

— Κάμε δ,τι θέλεις. Ά λ λ ' αυτό σοΰ λέω μονάχα, 
δτι δλο τό χωριό περιμένει νά ίδή τί θά κάμης». 

Καί ή κυρά-Δωροθέα έχειροτέρευσε τήν νύκτα. Κα
θώς είπεν είς χωρικός, ό όποιος επήγε νά ίδή πώς ήτο, 
είχε πυρετόν «σαν άλογο». Ό Δομίνγο έσκέφθη. Τά 
έξοδα τον έτρόμαζον καί δι' ένα ίσπανόν χωρικόν ή 
δαπάνη χρημάτων είνε τρομερόν πράγμα .Άλλ ' έπρεπε 
νά γίνη διότι ή νόσος έβαινε άσχημα. Ό Δομίνγο έμί-
σθωσε λοιπόν τόν ήμίονον τοΰ φίλου του αντί δύο πε
σετών κ' έξεκίνησε μέ στεναγμούς καί θρήνους διά 
τήν πόλιν πρός άναζήτησιν ίατροΰ. Δέν ήταν μικρόν 
πράγμα διότι έκαμνε φοβεράν ζέστην καί τρεις ώραι 
επάνω σέ ήμίονον καί μία σύζυγος ετοιμοθάνατος είς 
τήν οίκίαν δέν είνε ευχάριστα δλα αυτά. 

Ό Δόκτωρ, τόν όποιον εύρεν, έζήτησεν Εξ πεσέτες 
διά κάθε έπίσκεψιν όλιγώτερον δέν ηρχετο. Ό Δο
μίνγο ήρχισε νά παζαρεύη άλλά δέν ωφέλησε τίποτε. 
Ό Δόκτωρ ύπελόγιζεν Ιξ ώρας νά πάη καί νά έλθ^ 
καί είπεν, δτι θά άφινε τούς ασθενείς του, οί όποιοι 
πληρώνουν περισσότερον άπό τούς χωρικούς. 

Τέλος άργά τό απόγευμα, είδον οί γείτονες νά 
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< [ατρός επιβαίνων λευκοΰ ίππου καί νά είσέρ-
|ϊ> τ ήν καλΰβην τού Δομίνγο. Έπ ιασε τόν • 
|λν τής ασθενούς, τήν έκύτταξεν άπαξ, τήν έ-
Ε. 5·^ έκαμε διακοσίας ερωτήσεις, είπεν δτι ή 
Γ ΘΆ διήρκει πολύν καιρόν καί τέλος έφυγεν 
,,βίΐς, δτι θά έπεμπε γιατρικά, διότι τδ χωρίον 
ι , κανέν φαρμακείον. 
5ομίνγ° έλογάριαζε τά έξοδα καί τοΟ έσηκώ-

4 μαλλιά, διότι οί γείτονες τόν διεβεβαίωναν, 
»ιος διά δώδεκα χάπια έπλήρωσε δύο ή τρία 

άλλην ήμέραν έπανήλθεν ό ιατρός καί είχε 
τα θυλάκια άπό τά φιαλίδια καί σκονάκια. 

·0λ' αυτά στοιχίζουν μόνον τρία τάλληρα, είπε 
χόν Δομίνγο, ό όποιος είς τάς λέξεις ταύτας 
κνε μάλλον νεκρός παρά ζωντανός. 
Ι ΚΑΛΆ, είπε, θά τά πληρώσω δλα μαζύ ιατρικά 

ίοχέψεις. 
- Όπως θέλετε. Αύριον θά επανέλθω, 
ΑΊ πράγματι ήλθεν ό ιατρός τήν έπομένην πρω'ίαν 
{ΑΣ άλοιφά: καί φιαλίδια. ΑΥΤΉ ή ιστορία διήρ-
ιΠΕΡΊΠΟΥ τρεις έόόομάδας, έως δτου μίαν πρωίαν 
|Σ είσήρχετο ό ιατρός, εύρεν έκεΐ εκτός τοΰ Δο-
ΒΈΠΤΆ ή οκτώ γυναίκα;, αί όποίαι έθρήνουν καί 

λογοΟσαν. Ή Δωροθέα είχε κάμη τήν άδιακρι-
' άποθάνη τήν νύκτα παρ ' δλας τάς επισκέψεις 
φάρμακα τοΰ δόκτορος. Ό ιατρός έφάνη 6α-

ΐογκινηθείς, έδωσε τήν χείρα πρός τόν Δομίνγο 
:τδν παρηγόρηση καί ίππευσε πάλιν, προσθέ-

ΘΆ έπανήρχετο δταν θά ήτο ήσυχώτερος δ 

ο. 
;χυρα Δωροθέα έκηδεύθη, τής έκαμαν μνημό-
ί σύζυγοι επανέλαβε τήν έργασίαν του καί οί 

ήρχισαν νά όμιλοΰν πάλιν διά τόν Δομίνγο. 
ΤΕ θά στοιχίσουν δλ' αυτά ; Τ' όλιγώτερον θά 
χαί θά σπάση στή δουλειά πέντε χρόνια, έλε-

|λλοι. Άλλ ' ό Δομίνγο είπε μόνον: Περιμένετε! 1 

Μίαν ήμέραν ένώ ό Δομίνγο έκάθητο ήσυχος πρό 
τής θύρας του είδε μακράν νέφος κονιορτοΰ, τό ο
ποίον βαθμηδόν έπλησίαζε καί τέλος απεκάλυψε τόν 
δόκτορα Χ. Ό ιατρός άφίππευσεν, έπλησίασε τόν Δο
μίνγο καί τοΰ είπε φιλικώς : 

— Καλή μέρα, Δομίνγο. 
— Καλημέρα, κύριε Δόκτωρ. 
— Έ , πώς τά π ά ς ; 
— Ευχαριστώ, τώρα καλλίτερα. 
— Χαίρομαι. "Εφερα Ιδώ τόν λογαριασμόν διά τάς 

επισκέψεις καί τά φάρμακα διά τήν καϋμένην τήν 
μακαρίτισσα τήν γυναίκα σου. 

— Πόσο κάνει ; 

— "Ε, επειδή ήρθαν έτσι τά πράγματα έλογά-

ριασα μόνον σαράντα τάλληρα. 
Ό Δομίνγο τόν έκύτταξε καλά ώς νά έσκέπτετο 

κάτι· έπειτα προσεκάλεσε τόν ίατρόν νά είσέλθη. Ό 
Δομίνγο ήνοιξε ένα έρμάριον κι' εξήγαγε μίαν σακ-
κούλαν μέ χρήματα καί είπε : 

— Έ δ ώ μέσα είνε δ,τι ζητείτε. Ά λ λ ά προτοΰ νά 

σέ πληρώσω θά σέ παρακαλέσω νά μοΰ απάντησης 

τίμια είς δύο ερωτήσεις. 
— Πολύ ευχαρίστως, αγαπητέ φίλε. 

— Λοιπόν. Δέν έγιατρέψατε τή γυναίκα μου, δέν 

είνε έτσι; 
— Δυστυχώς δχι, διότι δέν ήταν νά σωθή. 
— Τότε τήν πεθάνατε σεις ; 
— Απέθανε, διότι έπρεπε νά πεθάνη. 

— Λοιπόν είνε αλήθεια, δτι ούτε τήν γιατρέψατε, 

ούτε τήν πεθάνατε ; 
— "Ετσι θά είνε. 

— Τότε, είπεν ό Δομίνγο, δέν σοΰ χρεωστώ τί

ποτε. 

Καί έπέταξεν έξω άπό τήν πόρταν τόν ίατρόν 

μέ τόν λογαριασμόν του. Αληθής χωρικός τής Γα

λικίας. 
Γ. ΛΑΖΑΡΟΥΣ 
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[ΤΊ ΠΙΣΤΕΎΕΙ.—ΑΊ ΫΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΙ ΊΔΈΑΙ ΤΟΥ) 

Ό αφορισμός τοΰ μεγάλου φιλοσόφου ύπό τήςΤεράς 
Συνόδου τής Ρωσσίας κατά τό 1901 έδωκεν άφορμήν 
είς τήν παγκόσμιον συζήτησιν νά διασαφήνιση τάς φι-
λοσοφικάς ιδέας καί τό ηθικόν πρόγραμμα του Διδα
σκάλου, δστις τόσον περεξηγεϊτο έκ τούτου, έκλαμβα-
νόμενος ώς άθεος, ώς άντίχρηστος, ώς θρησκευτικός 
επαναστάτης. 

Τήν συζήτησιν αυτήν ύπεβοήθησεν ό ίδιος ό Τολ-
στόη διά τής απαντήσεως του είς τήν Ίεράν Σύνοδονι 
διά τής οποίας ού μόνον ώμολόγει, άλλά καί έκαυχατο 
δτι άπεκήρυξε τήν Όρθοδοξίαν τής ρουτίνας καί τοΟ 
ψεύδους καί άνεκήρυξε τήν θρησκείαν τής ιδέας του 
καί τής αληθείας. Διά τοΰτο δικαίως ό Τολστόη ώνο-
μάσθη ό Λούθηρος τής Όρθοδοξίας. 

Ό Τολστόη δέν έφθασεν είς τάς θρησκευτικάς του 
αποφάσεις διά μιας καί άποτόμως. Έ π ί πολύν χρόνον 
έξήτασεν, έδίστασεν, ήμφισβήτησε. Τό πρόβλημα, τό 
όποιον προέτεινεν είς εαυτόν άπό τής νεανικωτάτης 
ακόμη ηλικίας του, ήτο τό έξης : Έ θρησκευτική δι
δασκαλία παρέχει ή δχι τόν αληθή καί τόν ορθόν κα
νόνα, δστις οφείλει νά καθοδηγή τόν άνθρωπον εϊς 
τόν βίον του ; 

Τό πρόβλημα τοΰτο δσω τό έξήταζε, τόσον τοΰ 
έπηύξανε τούς δισταγμούς του. «Ήσθανόμην, έγραφεν, 
δτι ή βάσις, έπί τής όποιας ό βίος μας στηρίζεται, 
κατέρρεεν, δτι εις τίποτε δέν ήμποροΰσα πλέον νά στη. 
ριχθώ. . . καί ήρεύνων έπί μακρόν καί μέ όδύνην . . . » 
Έπεδόθη είς τήν κριτικήν καί φιλοσοφικήν μελέτην 
τής δογματικής θεολογίας. Έπειραματίσθη. Συνεμορ-
φώθη έπί Ιν έτος είς δλας τάς έντολάς τής Εκκλησίας 
καί έπί τέλους κατέληξεν είς τό συμπέρασμα, δτι ή δι
δασκαλία τής Εκκλησίας αυτής είναι θεωρητικώς μέν 
Ιν ψεΰδος δόλιον καί βλαβερόν,πρακτικώς δέ Ιν συνον
θύλευμα παχυλών προλήψεων καί μαγγανειών. 

ΝΜ^ΜΜΜί 

ΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 
Ά π ό τής στιγμής αυτής έπαυσεν ών ορθόδοξος. 

Άνεκάλυψεν, ώς έφρόνει, τό θεμελιώδες ελάττωμα 
θρησκείας, ή όποια βασίζεται πρωτίστως εις τήν κατά 
γράμμα άποδοχήν δογμάτων δευτερευόντων, είς τούς 

εξωτερικούς τύπους καί λησμονεί εντελώς τήν ούσί»3 
τοΰ Χριστιανισμού : Τήν λατρείαν πρός τό άγαθσνίΐ 
Τό δόγμα τοΰ Ίησοΰ, λέγει, κατά τάς ερμηνείας τή; 
Εκκλησίας, δέν έχει άλλον τινά σκοπόν. είμήνάδιδ*. 
ξη τί πρέπει νά πιστεύωμεν, διά νά έπιτύχωμεν, ζδν. 
τες κακώς έν τή παρούση ζωή, τήν ΣΩΤΓ,ρίαν εις τήν 
μέλλουσαν. 

Κατά τής τάσεως αυτής έξηγέρθη ό Τολστόη. Καί 
ήθελε νά θέση τήν θρησκείαν είς τό αληθές κατ'αύτον 
έδαφος της, νά τήν περιορίση εις τόν αληθή σκοπόν 
της, δστις είνε νά δώση μίαν λύσιν είς τό πρόβλημα I 
τοΰ βίου. Ποΰ δέ θά εύρεθή ή λύσις αυτή : Ιν.: τήν αδ- ι 
στηράν τήρησιν τοΰ Ευαγγελίου. Τάς αρχάς αύτας 
πρέπει νά τάς άνακαλύψωμεν καί δέν είνε τοΰτο εδχο-
λονένμέσω δλων τών απόκρυφων κειμένων καί μεταξύ 
τών διαφόρων ερμηνειών, αί όποίαι. κατά τήν γνώμην 

| τοΰ μεγάλου συγγραφέως προσετέθησαν μεταγενεστέ
ρως καί άλληλοδιαδόχως είς τόν λόγον του ΧριστοΟ. 
Μόνον έξ έμφυτου πρέπει νά δδηγήται ό άνθρωπος είς 
τήν έρευναν αυτήν. Έ δέ ερμηνευτική μέθοδος τοΟ 
Τολστόη, ώς παρατηρεί ό Ίβάν Στράνικ, βασίζεται 
αποκλειστικώς έπί τής ηθικής αληθείας. Ιν; πανπνεδ-
μα άπηλλαγμένον προκαταλήψεων, ή διδασκαλία τοΟ 
Χρίστου παρουσιάζεται ώς αναμφισβήτητος, «μία 
αιφνίδια λάμψις φωτίζει τό εύαγγελικόν οόγμα έν 
δλη τή άπερίττω καλλονή του». 

ΑΙ ΠΡΟΑΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΙ ΑΑΗ8ΕΙΑΙ_ 
Αύταί είναι ή βάσις καί ή μέθοδος τοΰ θρησκευτι

κού συστήματος τοΰ Τολστόη. Ά ς ίδωμεν τώρα τ« 
συμπεράσματα, εις τά οποία κκταλήγει, τί άποκρουκ 
έκ τής ορθοδόξου θρησκείας καί τί δέχεται, θεωρών 
ώς τάς αληθείς αρχάς τοΰ Χριστιανισμού. 

Έχόμενος τοΰ θετικισμού, ό Τολστόη αποκλείει τής 
θρησκείας παν δ,τι δέν περιπίπτει είς τήν άντίληψιν 
τής λογικής. Αρνείται τήν υπαρξιν θεοΰ,προσωπιχα» 
τής Τριάδος,τήν οποίαν αποκαλεί άκατανόητον.Άπορ* 
ρίπτει ώς παράλογον τόν μΰθον τής δημιουργίας τ » 
κόσμου, τής πτώσεως τού άνθρωπου καί τοΰ προγονι
κού αμαρτήματος, θεωρεί ώς βεβήλωσιν τήν πίστιν « 
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ΓΊ^είρανδρον σύλληψιν τής Παρθένου. Προβαίνων 

ιΛέτι· 7-'ν' " : " \ 1 Ξ - " ' ' ν Χρ-στόν ώς θεόν. 
Ι βμ ω ς ό Τολστόη διαμαρτύρεται δτι είνε άθεος, 
5(. εί; «θεόν Πνεύμα, θεόν "Ενα καί μόνον 

ΒΒΙΙΌΠΤΗΝ»· "Ενώ ήρνεϊτο τήν θεότητα τοΰ ΊησοΟ Κύτοις διεκήρυττεν, δτι ήτο Χριστιανός, διότι κατ ' 
>όν ή αλήθεια συνεφώνει μέ τόν Χριστιανισμόν, τόν 

ΈΝΝΟΟΎΜΕΝΟΝ. Κατ ' αυτόν, ώς καί κατά τόν 
Ίίίχον Αύρήλιον, ό Ίησοΰς ήτο φιλόσοφος, δστις 
&«ταύτην τήν άςίαν, ότι έξέφρασεν ακριβώς καί σα-

|ϊήν θέλησιν τοΰ θεοΰ, διεκήρυξε τάν αληθή ήθι· 
μιον. Μόνον ύπ' αυτήν τήν ιδιότητα έπρεπε νά 

Ό λ α αυτά δέν έχουν, κατά τόν Τολστόη, καμμίαν 
σχέσιν πράς τήν αληθή διδασκαλίαν τοΰ Ίησοΰ Χρι
στού. 

Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ 

Η ΜΕΛΛΟΥΣΑ ΖΩΗ 

Β ) Τολστόη έξηγέρθη επίσης κατά τής ορθοδόξου 
ΙΐΗρίας περί μελλούσης ζωής. Ή θεωρία αυτή παρα' 

ΐζει, κατά τήν ίδέαν του, τά αληθές δόγαα τοΟ 
β&νισμοΰ. Άφοΰ, λέγει, ό Χριστός έδίδασκε τόν 
•ίβν τής συγγνώμης, πρός τί ή ανάγκη τής Κολά" 
κος; Ή Εκκλησία θεωρεί τήν παροΰσαν ζωήν ώς 
ΙεΐΙΐν προπαρασκευήν διά τήν μέλλουσαν. Αύτδ τό 
Ιίβρε": ό Τολστόη οίκτράν πλάνην. Ή αληθής ζωή, 
Ι̂ γει, είναι παρούσα. Ουδέποτε ό Χριστός έβε 
Ιώσε τήν ατομική ν αυτήν άνάστασιν καί αθανασία ν, 
Α οποίαν ή "Κκκλν,σία θεωρεί ώς τό τέρμα τοΰ άν 
(ρύπου. «Ή αληθής μέλλουσα ζωή, λέγει, δέν είνε 
ΒΑοτ: παρά ή κοινή ζωή, ή παρελθοΰσα,ή παροΰσα 
^ μ έ λ λ ο υ σ α » . Ή ευτυχία έγκειται είς ΤΉΝ συνεί 

τοΟ έκπληρωθέντος καθήκοντος 
,ίριττόν νά είπωμεν,Φτι ό Τολστόη αρνείται τά μυ 
Κ καί δλας τάς διατυπώσεις τής εξωτερικής λα 
, αί όποίαι κατέχουν τήν κυριωτέραν θέσιν εϊς 

ίϊιδασκαλίαν τής ορθοδόξου θρησκείας, πρδς ζ η 
ΧΟΟ άληθοΰς καί αγνού χριστιανικού δόγματος. 

Ί|ί τό βάπτισμα δέν διαβλέπει άλλο έκτάς τής βυ-
Ρ·Β»ς τοΟ βρέφους είς τά ύδωρ. 

• { τ ό ν γάμον τίποτε άλλο πλήν τής βέβηλου καθιε |·σίως μιας ενώσεως σαρκικής. 
Ή έξομολόγησις είνε, κατά τόν Τολστόη, ένθάρρυν-

*? τής άνηθικότητος. Αυτή χαλαρώνει τόν ηθικόν δε 
^ ν , τόν συγκρατοΰντα τόν άνθρωπον έπί τοΰ χείλους 
!τί αμαρτίας, συνειθίζουσα αυτόν είς εύκολον συγ 
ΡΤ*»μην. 

τήν θείαν Εύχαριστίαν δέν αναγνωρίζει τήν πα 
ίΡ*οίαν τοΰ θεοΰ. 

ρ*ήν λατρείαν τών Άγ ιων θεωρεί εϊδωλολατρείαν 
Η ν δημοσία γινομένην προσευχήν, ώς καί τήν έν 

^Λτουργία 3υσίαν, ονομάζει άγυρτίας καί προλή-

Ποία λοιπόν είνε αυτή ή αληθής διδασκαλία ; 
Είνε ό νόμος τής αγάπης καί τής συγγνώμης, ιδίως 

δέ τά περίφημον δόγμα τής μή αντιστάσεως είς τά 
κακόν. 

Κατά βάθος ό Τολστόη αναλαμβάνει τάν ηθικόν νό-
μον έκ τοΰ σημείου ακριβώς είς τό όποιον τάν άφήκεν 
ό Σενέκας, δταν ό Απόστολος Παΰλος έδίδασκε τά 
« Ά π ε χ ε — υπόφερε».Ό Χριστός παραγγέλλει είς τούς 
ανθρώπους ν ' άγαποΰν αλλήλους, νά μή πράττουν τό 
κακόν άντί κακοΰ, νά μή κρίνουν καί νά μή θανατώ
νουν. Καί αυτά τό δόγμα δέν πρέπει νά είναι καθαρώς 
θεωρητικόν.Πρέπει νά έκδηλοΰται πρωτίστως διά πρά
ξεων. Ή αδυναμία δέ τής ορθοδόξου διδασκαλίας τοΰ 
νά καθορίση τούς κανόνας τούτους τοΰ* βίου, δ ήγειρεν 
είς τήν ψυχήν τοΰ Τολστόη τήν άμφιβολίαν. Καί 
κατ ' αυτής τής παθητικής τάσεως ήθελε νά αντί
δραση. 

Η θρησκεία του είνε θρησκεία τοΰ καθήκοντος. 
Ό αληθής Χριστιανός οφείλει νά έκδηλοι τήν πίστιν 
του εμπράκτως καί δχι διά τύπων. Ό Χριστός απα
γορεύει τόν φόνον. Διά τής εντολής δέ αυτής κατα
δικάζει δχι μόνον τάν άτομικάν φόνον, άλλά καί τον 
πόλεμον, καί τήν στρατιωτικήν ύπηρεσίαν, ή όποια 
τάν προετοιμάζει, καί τήν δικαστικήν ποινήν τοΰ θα
νάτου. Ή ανθρωπινή δικαιοσύνη καί τά δικαστήρια, 
τά νεώτερον Κράτος, τό όποιον δέν είνε τίποτε άλλο 
παρά ή βία διωργανωμένη, ό θεσμός τής ατομικής Ι
διοκτησίας, είνε κατά τόν Τολστόη, ρηταί παραβιά
σεις τής διδασκαλίας τού Χρίστου. Ό Χριστιανός ο
φείλει νά αποκήρυξη δλας αύτάς τάς πλάνας καί νά 
έπιζητή νά προσεγγίζη όλονέν περισσότερον πράς τήν 
άλήθειαν έν τώ πρακτικώ βίω». 

•Ν®)*' 

Α0Υ0ΗΡ0Σ ΚΑΙ ΒΟΑΤΑΙΡΟΣ 

Έ ν γένει ό Τολστόη συγκρίνεται μέ ένα Πασχάλ' 
δστις, κατόπιν μακρών θρησκευτικών ανησυχιών κα
τέληξεν είς Λούθηρον καί είς Βολταίρον. "Οπως δ 
Λούθηρος, δ Τολστόη αρνείται τά δόγματα καί ζητεί 
τήν κατάργησιν τών εξωτερικών τύπων. 

0 ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΣ 

Τά πλείστον τοΰ Ιτους δ Τολστόη μετά τής ΟΙΚΟ

γενείας του διέρχεται είς τήν Γιασνάϊαν Πολίαναν 
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κατά τά μεγάλα ψύχη αποχωρεί είς τήν Μόσχαν, 
άλλά μόλις έλυωναν τά χιόνια επανέρχεται είς τό 
προσφιλές κτήμα. 

Πόσαι αναμνήσεις, πόσοι δεσμοί τόν έκράτουν εκεί 
άναπόσπαστον. Έκεΐ έγεννήθη. Ε κ ε ί είς τήν ώραίαν 
μοναξ:άν ώνειροπόλησεν, έσκέφθη καί έξετέλεσε τό 
μέγα έργον του. Ε κ ε ί είδον τό φώς δεκατρία δλα 
τέκνα. Ά λ λ ά τά τέσσαρα τά έχασε. Τό τελευταίον 
αποθανόν ήτο έπτά ετών. "Ω ! ήτον απερίγραπτος ή 
θλίψις τών γονέων του. Ή κόμησσα ολίγου δείν 
παρεφρόνει. Ό κόμης έθρήνησεν απαρηγόρητος τόν 
ύστερογέννητόν του. Μόνος του μετέφερε τό μικρόν 
φέρετρον έπί τών ώμων του είς τόν τάφον. 

Τήν ίδίαν σχεδόν λύπην βλέπομεν κατέχουσαν τόν 
Τολστόη καί κατά τάς τελευταίας του ημέρας, δτε 
άπώλεσεν ένα έκ τών εγγόνων του. Ό θάνατος αυτός 
έπίκρανε τόσον πολύ τόν ένδοξον γέροντα ώστε έπό-
θησε καί τόν ίδικόν του. 

ΤΟ ΙΩΒΙΛΜΟΝ ΤΟΥ 

Τόν θρίαμβον τής δόξης του κατήγαγεν ό Τολστόη 
πρό τίνων ετών, δταν έώρτασε τό Ίωβιλαϊόν του. Κυ
ρίως τήν πανήγυριν αυτήν τών γραμμάτων δέν έώρ-
τασεν ό μέγας συγγραφεύς, άλλά σύμπασα ή Ρωσ-
σία, σύμπασα ή λογία Ευρώπη. Είς τήν περίστασιν 
αυτήν κατεφάνη δλον τό κράτος τοϋ Διδασκάλου είς 
τήν ψυχήν καί είς τό πνεΰμα τών Ρώσσων. Ή 
Αυλή, ή Κυβέρνησις, αί άρχαί τοΟ κράτους τόσον έ-
φοβήθ7(σαν μήπως τά εκατομμύρια τών Τολστοϊστών, 
τών διαμαρτυρομένων κατά τής απολυταρχίας, έκδη-
λοΟντα τάς συμπαθείας καί τήν δμοφροσύνην των πρός 
τόν Τολστόη, προβώσιν είς έπαναστατικάς εκδηλώσεις 
ώστε άπηγόρευσαν αυστηρώς τήν τέλεσιν τοϋ Ίωβι-
λαίου διά δημοσίων εκδηλώσεων. 

Ά λ λ ' ή άπαγόρευσις αυτή άντί νά μαράνη τόσω 
μάλλον ηύξησε τάς συμπαθείας τοΟ ΡωσσικοΟ λαοϋ, 
καί έάν δ τύπος έτήρησεν απόλυτον σιγήν, αί έπιστο-
λαί δμως καί τά τηλεγραφήματα συνέρρευσαν βρο-
χηδόν έξ δλων τώ πόλεων, έξ δλων τών χωρίων τής 
απέραντου Αυτοκρατορίας. 

Διά νά έκφρασωμεν πόσον βαθέως είχεν εισδύσει 
τό πνευματικόν έργον τοΰ μεγάλου διδασκάλου είς 
τήν καρδίαν τοΰ Ρωσσικοΰ λαοΰ, αρκεί νά σημειώ-
σωμεν δτι μεταξύ τών απείρων αυτών επιστολών καί 
τηλεγραφημάτων ύπήρχον συγκινητικώτατα γράμ
ματα μικρών μαθητών τών χωρικών σχολείων. 

Ό Τολστόη κατ ' αρχήν δέν επιθυμεί τήν τέλεσιν 
τής εορτής αυτής καί πρίν ακόμη γνωσθή ή στάσις 
τής Ρωσσικής κυβερνήσεως παρεκάλεσε τούς φίλους 
του νά άπόσχωσι πάσης δημοσίας καί αθρόας διαδη-
λώσεως. Ά λ λ ' ό ενθουσιασμός τής Ρωσσικής νεότη-

τος ήτο τόσω μάλλον ακατάσχετος δσον αύ 
ή διαταγή πρός τόν τύπον δπως μήν άναφέρ^ 
δνόμα τοΰ Τολστόη. 

στη ρ 4 1 

Ο ΑΒΡΑΜΙ4ΙΟΣ ΟΙΚΟ» 
Άβραμιαίος ό οίκος του. Ά λ λ ' ή τιμή ' /^γ Χ7*Γ 

σωτερικής αύτοΰ υπηρεσίας ανήκει είς τήν Χ * Λ 

σαν. Μεγάλη νοικοκυρά, άνταξία τοΰ μεγάλου ανδι*. 
της. Ό κόμης δέν αναμιγνύεται καθόλου = Χ ^ . Λ 

κοκυροσύνην. Ή κόμησσα είνε τό παν καί ΈΧΤ·!* 
τόν προορισμόν της μέ αληθή μεγαλοφυών. Οίω, 
τοΰ Τολστόη, τσιφλίκι κυβερνώμενον. δέν είνε ΤΌ»» 
εύκολον, ουδέ δι' άνδρα. Γραμματείς, ϋπηρέται, Μ 
γρομισθωτκί περιβολάρηδες, όλοι εις τήν κομηο^ 
κατέφευγον. Παραλείπομεν τά τέκνα, τά όποια «ι 
τά ύπανδρευμένα ακόμη, είς τήν μαμάν προσέφευγβ| 
Πρός τούτοις αιωνίως έξένιζον άνθρωπου;, έπ.ΣΧΈΠΤΚ 
ή φίλους. Ήμερα δέν παρήρχετο τήν οποίαν να διέλ-
θουν μόνοι. 

Καί επειδή ζή εις τήν εξοχήν, έπρεπε περί πίηαι 
νά λαμβάνεται μέριμνα. Ό άρτος αλέθεται ΚΑΊ 
νεται είς τό κτήμα. Τά παστά καί τά διάφορα ΔΙΑΤΗ
ρούμενα εδώδιμα τοΰ χειμώνος κατεσκευάζονται ΈΧΒ. 
Τά κρέατα, διότι έκτος τοΰ κόμητος, ή λοιπή ΟΙΚΟΓΈ
νεια κρεοφαγεί, έσφάζοντο εκεί. διότι κρεοχωλιίη 
είς τό χωρίον δέν ύπαρχε.. "Ολων αυτών τήν ΈΠΙΜΈ-
λειαν έχει ή κόμησσα, ένψ αί θυγατέρες της ΑΝΤΊΓΡΑ
φου τά έργα τοΰ πατρός των. 

'Εν τούτοις πλουσίαν δέν ήδύνατο κανείς νά ΌΝΟ· 
μάση τήν οϊκογένειαν τοΰ Διδασκάλου. Κανέν ΕΙΣΌ
δημα δέν αποταμιεύει έκ τοΰ κτήματος. "Ο,τι ΠΑΡΆ
γεται δαπανάται είς αυτήν καί τό ύπηρετικόν. ΟΥΔΈ 
ίχνος πολυτελείας. Μεγάλην αΐθουσαν υποδοχής «ΟΊ 
τραπεζαρίαν έχει ή οικογένεια αύτοΰ τό αυτό Δ·· 
μάτιον. Ά λ λ ά ποία χαρά, ποία αγάπη καί όμόνοι* 
πέριξ τής μακράς τραπέζης, περί τήν οποίαν ό Πα
τριάρχης μετά τών απογόνων του, τέκνων, νυμφών, 
εγγόνων, έγεύετο τόν καρπόν τής εργασίας του. 

0 ΤΟΛΣΤΟΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ 

Ή υγεία, ή οποία έστόλιζε άλλοτε τόν κόμηΐ* **» 
έκαμε νά φαίνεται πολύ μικρότερος άφ' δσον ΉΤΟ. 
Τοΰτο τοΰ συνέβαινε—παράόοξον —ώς έκ τής ΠΝΕΥ
ματικής του εργασίας. "Ηντλει έκ τής τέχνης ΘΑΥΜ*· 
σίαν πνευματικήν γαλήνην. "Οταν έγραφεν ήτον 6γ«ί* 
στατος, ήρεμώτατος, εύθυμότατος. Ή χαρά *ήί Χ 0 * 
μήσσης ήτον δταν τόν έβλεπε νά γράφη. 

Τουναντίον, έπαθαίνετο, ήσθένει δταν συνεζή™* 
Ιδ ίως συζήτησις περί θρησκείας, περί πολέμου * · * 
περί λιμοΟ τόν έφερεν είς έπίφοβον κατάστασιν 
έξηρέθιζε, τόν έξήντλει, τόν έφόνευε. 

ΤΊΝ 
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,χ τών βιβλίων του τίποκε απολύτως δέν έκέρδιζε. 
ίχεν ώς αρχήν άπαρέγγλιτον. Ούτω τό άντίτιμον 

*.* τ ελευταίων διηγημάτων του τά δποία έδημοσιεύ-
Εηάαν συγχρόνως εις τήν Γαλλικήν, Γερμανικήν κα'ι 
Βίγγλική 7! άφιέρωσεν υπέρ τών «Δουχοβόρων» ήτοι 

Λ,Χ, Χ ω ν φυγοστράτων οπαδών τών θεωρείων του, οί 
, 7 5 ; περιφρονοΰντες τήν στρατιωτικήν θητείαν, συμ-

(βώνως πρός τά παρκγγέλματά του, κατέφευγον είς 
φ Άμερικήν όιά νά άποκατασταθώσι. Χιλιάδες τοι
ούτων φυγοστράτων έχουν εγκαταλείψει μέχρι τοΟδε 
^ ν Ρωσσίαν. α/.-.λουθοΰντες τάς έπαναστατικάς οδη
γία" τοϋ Δ.δασκάλου. "Ολοι αυτοί συγκεντρωθέντες 
ΐίς τήν Κύπρον επρόκειτο νά μεταναστεύσωσιν είς τόν 
Κανχοίν καί νά ίδρύσωσιν έκεϊ άποκίαν. Διά τοΰτο 
«ΰΣ έόοήθει χρηματικής. 
\ Αί ίδέαι τοΰ Τολστόη περί γυναικός είνε φαινομενι

ΚΈΣ αντιφατικά· πρό; τάς προοδευτικά; ιδέας του. 
ΚΑΤ' ούσίαν δμως συμφωνοΰν μέ τό δλον φιλοσοφικόν 
Κ » σύστημα, τό όποιον είνε κατά βάθος ήθικολογικόν. 
. φρονεί καί διακηρύττει δτι γυναίκα μή χριστιανή ή 
Κφαφετημένη έκ τής κυριαρχίας τοϋ ανδρός, δέν 
^Κφέρει τοΰ κτήνους. Έ ν τούτοις αυτός πρό; τήν γυ

ναικά του ήτο δλος διάφορος τών άρχων του. Τήν άφι-
νεν άπεριόριστον κυρίαρχον τοΰ οίκου καί διευθύν-
χριαν τών υποθέσεων του. 
Γ Τί εννοεί δμως μέ τήν λέξιν «χριστιανή» γυναίκα, 
ένώ τόσον αντιθέτους πρός τά ευαγγελικά δόγματα 
θεωρίας έδίδασκεν ; Ή ίδία σύζυγος του, ή κόμησσα 
Τολστόη, άνωμολόγει δτι καί αυτή ήπόρει. 

ΤΛ ΠΡΠΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ 

φιλολογικής επιτυχίας, δίτομον έργον, περιγράφον τά 
άνειμένα ήδη τής Ρωσσικής αριστοκρατίας, είς τήν 
οποίαν άντιπαριστά τήν άγροτικήν εύοαιμονίαν. 

Ή « Ά ν ν α Καρέννιν» έχει δημοσιευθή ώςέπιφυλλ'ις, 
άλλά σφόδρα περικεκομμένη εϊς τούς «Καιρούς» τών 
Αθηνών. 

Τά δύο αυτά βιβλία έξησφάλισαν είς τόν Τολστόη 
τήν δαφνόστρωτον όδόν, έπί τής όποιας περιεπάτησε 
μέχρι τέλους. 

Μετά τά καθαρώς μυθιστορικά αυτά έργα, ό κόμης 
ήρχισε νά γράφη φιλοσοφικά, εις τά όποια ή φαντα
σία του ευρίσκει τροφήν έν τή θεολογία καί έν τή κοι
νωνιολογία. 

Έ γ ρ α ψ ε κατά σειράν: « Ή Θρησκεία μου» πρώ-
την άποκάλυψιν τής ψυχολογίας τοΰ συγγραφέως. 
«Είς άναζήτησιν τής Ευτυχίας», «Δύο Γενεαί», « Ό 
θάνατος», «Πολικούκα», «Τελευταία Διηγήματα», 
« Έ Έξομολόγησίς μου» καί «Τό Πρακτέον» : "Ολα 
έργα αποτελούντα τήν πλήρη έκφρασιν μ:σανθρωπίας 
άχόλου καί άπα:σ:οδοξίας άνευ άπογοητεύσεως, μέ τό 
γενικόν συμπέρασμα, δτ: παρά τήν μηδαμινότητα τών 
πραγμάτων καί τήν ματαιότητα τής ζωής, ό άνθρω
πος δύναται ακόμη νά ευτυχή εργαζόμενος υπέρ τών 
άλλο>ν. 

— ® — 
ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ 

Ρ Έ ν διήγημα, «Πα.δική ηλικία», ήτο τό πρώτον 
•ιλολογικόν προϊόν τής μεγάλης εργασίας του. Τό 
Λήγημα αυτό ήκολούθησε δεύτερον: ή «Εφηβική 
Ηλικία» καί τοΰτο τρίτον: ή «Νεανική». Συμβολικω-
ΐάτη τριλογία, ή οποία έδικαίωσε τά προμηνύματα 
τοΰ ένδοξου γήρατος. Τά διηγήματα αυτά καί ολίγα 
Λλα ακόμη έκ τών πρώτων έργων τοΰ Τολστόη, έκυ-

•λοφόρησαν χειρόγραφα. 
I Τήν τριλογίαν αυτήν έπηκολούθησαν κατά χρονο-

ρλογικήν σειράν «Πολεμικά! αναμνήσεις» έκ τών προ-
κροσωπικών άποθησαυρισμάτων τοΰ πολέμον τοΰ Καυ-

I χάσου και τής Σεβαστοτπόλεως, έκδοθείσαι τφ 1 8 8 5 . 
| ' . Κατόπιν είδον τό φώς—καί έδωκαν τό φώς—«Τό 

μνθιοτόρημα ενός Ρώσσου κτηματίου». «Οί Τρεις 
Λευκοί», ή «Οικογενειακή Ευτυχία», ή «Κάτια». 
Γ Μέ τά εφόδια ταΰτα ό συγγραφεύς τής Ρωσσίας 

: *ζήλθεν άπό τά δρια τής πατρίδος του καί έγειτε συγ
γραφεύς παγκόσμιος διά τοΰ μεγάλου έργου του « Ό 
Πόλεμος καί ή Ειρήνη», τό όποιον εκδοθέν τψ 1872 , 
'-οκολουθεΐ νά θεωρήται ακόμη μέγα έργον. Είναι μία 
"Κρά αληθειών, πραγματικών εικόνων καί φιλοσοφι
κών ιδεών έπί τών φρικαλεοτήτων τοΰ πολέμου καί τών 
£δε?γετημάτων τής ειρήνης, έχουσα άφορμήν τάς έκ-

. «ρατείας τάς γενομένας έπί Αλεξάνδρου τοΰ Α'. 

0 ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΥ ΘΡΙΑΜΒΟΣ 

Έπηκολούθησεν ή «Άννα Καρέννιν» τής αυτής 

Έξακολουθών τό μέγα οικοδόμημα τών φιλανθρω
πικών ιδεών του,έγραψε κατόπιν πλείστα δσα μεγάλα 
κα'ι μικρά έργα, μυθ.στορήματα καί διηγήματα πλήρη 
φιλοσοφικοΰ βάθους, έξ ών άναφέρομεν μόνον τά κυ· 
ριώτερα καί τά τυχόντα παγκοσμίου φήμης. 

Είναι τό «Μυθιστόρημα τοΰ Γάμου» καί ή «Σονά
τα τοΰ Κρόϋτζερ» μεταφρασθέντα κα'ι είς τήν Έ λ -
ληνικήν, περιγράφοντα τά αίσχη καί τάς αθλιότητας 
τοΰ γάμου. 

Τήν δόξαν κατόπιν αυτών συνεπλήρωσε διά τοΰ 
«Κράτους τοΰ Ζόφου» ενός καί μόνου άλλά λεοντείου 
—τοΰ κατ'εξοχήν Λεοντείου έργου του—δράματος 
είς πέντε πράξεις, μεταφρασθέντος είς δλας σχεδόν 
τάς Εύρωπαϊκάς γλώσσας. 

Τά συγγράμματα, τά όποια παρετάχθησαν κατό
πιν παραπλεύρως τοΟ μεγάλου αύτοΰ δράματος, 
ανήκουν είς τήν ίστορίαν τής φιλολογίας τών τελευ
ταίων τούτων ετών. Ή «Εργασία», ή «Άνάστασις», 
«Τό Πτώμα» ρέπει νά θεωρηθοΰν ώς τά έξοχώτατα 
προϊόντα τής συγχρόνου παγκοσμίου φιλολογίας. 

Ά λ λ ά τδ μέγα οικοδόμημα ακόμη δέν συνετελέ-
σθη. Τοΰ λείπει ή κορωνίς, και είνε ή μεγάλη συμ
μετοχή, άν δχι ή πρωτοβουλία τοΰ Διδασκάλου είς τό 
ύψηλότερον καί τό γενναιότερον επιχείρημα τοΰ 
νεωτέρου κοινωνικοΰ πνεύματος, είς τήν σύστασιν τοΰ 
Συνεδρίου τής Ειρήνης. Καί έάν ακόμη δέν παραδε-
χθώμεν τήν διαδοθεϊσαν τότε φήμην, δτι ό Τολστόη 
ένέπνευσεν είς τόν Τσάρον, κατόπιν έπανειλημμε'νων 
συνεντεύξεων, τήν άπόφασιν τής συγκροτήσεως τοΰ 
Συνεδρίου τής Χάγης, δέν δυνάμεθα νά άπορρίψωμεν 
τήν άλήθειαν δτι αυτός ό σοφός συγγραφεύς τοΰ 
«Πολέμου καί τής Ειρήνης» είνε 6 πρώτιστος ΕΡ
γάτης δστις παρεσκεύασεν είς τό πνεΟμα τοϋ 
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Ήγεμόνος του τό έδαφος έπί τοΟ οποίου άνεβλάστη-
σεν ή μεγάλη καί ή σώτειρα ιδέα. 

Ο ΑΦΟΡΙΣΜΌΣ ΤΟΥ 

Ή παταγωδεστέρα στιγμή τοΰ βίου τοΰ Τολστόη 
ήτον ή εποχή καθ' ήν—τόν Άπρίλιον τοΰ 1901 — 
ή Ι ε ρ ά Σύνοδος τής Ρωσσίας, πιεζόμενη βεβαίως 
ύπό τής πολιτικής, είς ήν δέν συνέφερεν ή επιρροή 
τών κηρυγμάτων τοΰ μεγάλου Διδασκάλου καί πνευ
ματικού έπαναστάτου, έξέδωκε κατ ' αύτοΰ τόν πολυ-
θρύλητον εκείνον άφορισμόν, διά τοΰ οποίου έν ο
νόματι τής Όρθοδοξίας, άπεκήρυττεν αυτόν ώς αίρε-
τικόν καί τω έπέβαλλεν δλα τά συμπαρομαρτούντα 
έπιτίμια. 

Παγκόσμιος ύπήρξεν ό θόρυβος τόν όποιον διήγειρε 
τό μέτρον τοΰτο τής Τέρας Συνόδου, τόν δέ θόρυβον 
αυτόν έπέτεινεν ή κεραυνοβόλος διαμαρτυρία τοΰ άφο-
ρισθέντος, περιφρονήσαντος τόν άφορισμόν, κραυγά-
σαντος δτι παρεξηγήθη καί άναπτύξαντος όλόκληρον 
τό φιλοσοφικόν του σύστημα, διά ν' απόδειξη τήν 
θρησκευτικήν πλάνην ή οποία τόν έπληξεν. 

Ουδέποτε κατά τό μακρόν στάδιον τοΰ πνευματι-
κοΰ βίου του ανέπτυξε τόσον ψυχικόν σθένος ό Διδά
σκαλος δσον εύρε κατά τά έβδομήκοντα τρία έτη τοΰ 
γήρατος του διά νά άποστομώση τήν θρησκευτικήν 
ρουτίναν. Ώνομάσθη τότε ό Λούθηρος τής Όρθοδο
ξίας καί δικαίως, άφοΰ ό ίδιος είς τήν διαμαρτυρίαν 
του ώμολόγει δτι ή άπηρνήθη τήν Όρθοδοξίαν. Ε 
πίσης ή Ι ε ρ ά Σύνοδος ήτις έλαβε τήν άπόφασιν τοΰ 
αφορισμού ένήργησεν εντός τοΰ κύκλου τών καθη
κόντων της άποξενώσασα τών κόλπων της έ'να έξω-
μότην. Ά λ λ ο τό ζήτημα έάν ή νέα Όρθοδοξία, ή α
ληθής κατά τάν Τολστόη είνε καί πρέπει νά είνε 
πράγματι ή Όρθοδοξία τών ιδικών του ιδεών. 

Έ ν πάση περιπτώσει δ αφορισμός εκείνος δχι μό
νον δέν έμείωσε καθόλου άλλά καί έκορύφωσε τά 
γόητρον τοΰ μεγάλου φιλοσόφου, τάν όποιον δύναται 
νά κατάταξη μεταξύ τών μαρτύρων τής Επιστήμης 
καί τών ερευνητών τής αληθείας. 

Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΟΥ 

Ό τ α ν κατά τΰ 1 9 0 2 έκινδύνευσε παθών έκ πνευ
μονίας καί τό τέλος τοΰ μεγάλου φιλοσόφου άνεμέ-
νετο ώς βέβαιον, λόγω τής μεγάλης ηλικίας του, είπε 
μίαν ήμέραν κατά τήν άνάρρωσίν του, πρός τάν έπι-
σκεπτόμενον αύτάν ϊατράν τάς έξης εντυπώσεις καί 
σκέψεις του περί ασθενείας καί θανάτου. «Γλυκύ 
πράγμα είνε τά νά ζή κανείς, άλλά καί τά ν' άποθνή-
σκη είνε γλυκύ. Ό τ α ν είμαι ασθενής, εύχαριστοΰμαι. 
Αισθάνομαι δτι άποσπ&μαι άπά πάν δ,τι είνε ύλικάν καί 
σωματικόν, καί ζώ πλέον μόνον διά τής ζωής τοΰ σώμα
τος, διά τής ζωής τής ψυχής. Καί δ θάνατος δέν έχει τί
ποτε τά φοβερόν. Είνε, λέγουν, βάραθρον. Αυτό σύγ-
κρισις ψευδής. Ό τ α ν ασθενώ μοΰ φαίνεται δτι κατέρ
χομαι μίαν κλιτύν, μίαν κλιτύν δμαλωτάτην καί άνε-
παίσθητον, ή οποία, είς έν σημεϊον φράσσεται άπά 
Ινα παραπέτασμα, έλαφρότατον. ΈντεΟθεν τού παρα
πετάσματος αύτοΰ είνε ακόμη ή ζωή· εκείθεν είνε δ 
θάνατος. Καί πόσον δπερτέρα ηθικής είνε ή έν ασθέ

νεια κατάστασις άπό τήν Ιν υγεία! Μή μοΰ ΑΝΑΦΈΡΕ 
περί ανθρώπων, οί όποιοι ποτέ τους δέν ήσθέντ0«3 
Αυτοί είνε τρομεροί, καί μάλιστα γυναίκες. ΓΎΝΑΙΑ 
υγιέστατη είνε σωστάν θηρίον. 

«θά γράψω, προσέθηκε, περί της ωραίας αύι*Ι 
καταστάσεως μεταξύ τοΰ ένος κόσμου κα'ι τοΰ αλ1«?| 
καί θά εϊπω είς τούς ανθρώπους δτι ό θάνατο- δι' 
είνε τρομερός». 

II ΡΩΣΠΙΙΑΊΚΚΙΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Τήν μεγαλειτέραν όδύνην τοΰ ρίου του έ-εφΰλα*] 
σεν ή μοίρα είς τάς τελευταίας ημέρας του π:κρ|3 
νασα τό ένδοξον γήρας του διά της μεγάλης τραγ«3 
δίας τοΰ Ρωςσο-ϊαπωνικοϋ πολέμου. Ή ψυ/ή τοΟ γϋ 
γαντος τής αγάπης καί τής ειρήνης συνετρίβη ύπό Τ« 
τελευταίον τοΰτο πλήγμα, ύπό τό οποίον είδε μάταιου^ 
μενον άγρίως όλόκληρον τό οικοδόμημα τής φιλοσο-Η 
φίας τών προσπαθειών καί τών ευχών του. Ό μέγας' 
γέρων έπανεΰρεν δλον τό νεανικόν σθένος του δ:& ν£ 
διαμαρτυρηθή καί καταγγείλη τήν τεραστίαν ό,δικίαν 
τών πολέμων, καί αί κραυγαί τής τελευταίαι καί Μ 
περτάτης οδύνης τής ψυχής του. κραυγαί κατάρα^ 
καί άναθεματισμοΰ, απετέλεσαν τό ύστερότοκον ΒΙ·̂  
βλίον του: « Ό Ρωσσοϊαπωνικός πόλεμος», μεταφρα. 
σθέν καί εις Έλληνικάς εφημερίδας. 

ΤΌ βιβλίον αυτά, μία σειρά μομφών καί ύβρεων; 
κατά τών αυτουργών τοΰ πολέμου, τόσον ΤΏΝ ΡΏΣ-
σων δσον καί τών Ιαπώνων, μί« θύελλα επιτιμήσεων, 
πρός τούς Ηγεμόνας, τούς Υπουργούς, τούς Στρατή·: 
γούς, τούς οποίους περιλαμβάνει υπό έν δνομα: ΆΔΕΛ-' 
φοκτόνους, καί τούς όποιους καθιστή υπευθύνους τής: 

καταστροφής τών λαών των, ώς ήτο έπόμενον ΟΔΤ* 
εξεδόθη ούτε έκυκλοφόρησεν εις τήν Ρωσσίαν, ΆΛΛ' 
εξεδόθη είι τήν Άγγλ ίαν άγγλιστί, αμέσως δέ διέτρεξι 
τόν κόσμον είς πλείστας μεταφράσεις. 

Έκτος τοΰ άπλετου καί διαυγέστατου φιλοσοφικοΟ 
φωτός, τά όποιον καταυγάζει ΤΆ τελευτοΐον αυτό ΒΙ
βλίον τοΰ Τολστόη, άπετέλει τοΰτο καί τήν τρανω-
τέραν άποστόμωσιν δλων εκείνων οί όποιοι παρεξη-
γήσαντες αύτάν καί μή δυνάμενοι νά φθάσουν είς τ4 
ύψος τής διδασκαλίας του, τόν έχαρακτήρισαν ώς 4-
θεον. Ή κεντρική δέ ιδέα τοΰ ωραίου έν ΤΉ άνεκπλη· 
ρώτψ λογική του, βιβλίου τούτου εΓνε ή καθιέρωσις ΏΣ 
υπέρτατου νόμου τής άνθρωπότητος τής τάσεως αυτής 
πράς μίμησιν τοΰ θεοϋ καί όπακοήν εις τά θεία ρή
ματα τοΰ Ίησοΰ, περί αγάπης καί ειρήνης. 

Ή επιείκεια τήν οποίαν έπέδειξεν ή ρωσσική κυ-
βέρνησις καί δ Τσάρος πρός τον ^ηραιόν έπαναστα-
την διά ΤΌ τρομερόν αυτά βιβλίον του, σεβασθέντες ΤΌΝ 
μέγαν συγγραφέα του, πρέπει νά έξηγηθή μόνον ΔΙΑ 
τής σιδηράς ανάγκης, δτι καί ΤΆ ελάχιστον μέτρον 
εναντίον τοΰ Τολστόη ήδύνατο νά προξενήση είς ΤΉΝ 
Ρωσσίαν ανυπολόγιστους συμφοράς, μάλιστα κατά ΤΑΣ 
κρίσιμους έκείνας περιστάσεις ύπό τάς οποίας έ*"" 
κλοφόρησε τά βιβλίον. 

Αύτάς είνε δ μέχρι τοΰδε δ βίος κι' αύτάς είνε ΤΟ 
έργον τοΰ μεγάλου Ρώσσου φιλοσόφου, μία αστραπή 
έπί τοΰ ρωσσικοΰ ζόφου, έν κήρυγμα Προφήτου ΤΩΝ 
Γραφών έπί τής Ραμά τής θρησκευτικής, τής πο
λιτικής, τής κοινωνικής δουλείας τής πατρίδος ΤΟΤ. 

Ν . . . . . Ο 

Α-
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΟΥΜΑ ΙΠΟΤ' 

ΑΙ ΙΛΕΑΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΩΒΡΑΙ 
Δ-ΡΑ-ΤνΙΑ. ΕΙΣ! ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΕΣΣΑΡΑΣ 

Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Ι Σ Μ Π Α Μ Π Η Α Ν Ν Ι Ν Ο Υ 

Ό μεταφραστής κ. Μπάμπης "Αννινος 

ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ 

ΒΑΡΑΝΤΕΝ 
ΚΑΜΙΛΛΟΣ 
ΒΑΛΜΟΡΩ 
ΤΒΛΛΙΕ 
ΙΩΑΝΝΑ 

ΚΥΡΙΑ ΩΒΡΑΙ 
ΛΟΥΚΙΑΝΗ 
ΓΑΣΤΩΝ 
μαργαριτα 
υπηρέτης 

Ή σκηνή έν ΣαΙν-Βαλερώ τοΰ Κώ. 
"Εποχή σύγχρονος. 



Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α Ι Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ 

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ Δ Ο Υ Μ Α Σ (ΥΙΟΣ) 

Ό συγγραφεύς τών «Ιδεών τής 
Κυρίας Ώβραί» δστις δικαίως θεω
ρείται ό)ς είς τών κορυφαίων τής 
νεωτέρας γαλλικής φιλολογίας καί 
έν τώ μυθιστορήματι άλλ' ιδίως έν 
τώ οίκογενειακώ δράματι, τού Ο
ποίου δύναται νά ονομασθή καί 
πατήρ, έγεννήθη τήν 29 Ιουλίου 
τοΰ 1824 . Ή τ ο νόθος υιός τοΰ 
διασήμου μυθιστοριογράφου Α λ ε 
ξάνδρου Δουμά δστις καίτοι ΑΝΈ
λαβε νά πληρώνη τά τής ανατρο
φής αύτοΰ έν τούτοις δέν ηθέλησε 
νά τον αναγνώριση, γράψας αυτόν 
είς τό Μητρψον ύπό τά άπλοΰν ό
νομα «Αλέξανδρος». 

Ή τ ο δεκαπενταετής περίπου ό 
νόθος υίός οπότε μ ί α / ήμέραν μετά 
περισσοΰ θάρρους δπερ είχεν άντ
ληση έκ τής αναγνώσεως τοΰ «Αι-
μυλίου» τοΰ I. I. Ρουσσώ, έζήτη-
σεν άπά τοΰ πατρός νά τώ έπι-
τρέψη δπως φέρη τό δνομά του. 

—• Καί άν δέν σοΰ τό δώσω; 
— θ ά τά πάρω μόνος μου. 
— Αΐ! τότε πάρε το καί άς 

μή γίνεται πλέον λόγος δι' 
αυτό. 

68· 
Ό πατήρ Δουμάς κατέχων τά 

σκήπτρα τής έπιφυλλιδογραφίας, Έ-
κέρδιζε πολλά άλλά καί έσπατάλει 
περισσότερα έν τή κενοδοξία ήτις 
τάν έχαρακτήριζε. Καί τοιαΰτα 
παραδείγματα έχων ό Δουμας υίός 
δστις άπά 18 ετών έζη μόνος, ήρ-
χισε σπαταλών χρήματα ένω δλη 
του ή φιλοδοξία ήτο απολύτως... 
θεσιθηρική! Έφιλοδόξει νά γίνη 
υπάλληλος εις κανέν ύπουργεΐον. 
Έκκραδόκει μάλιστα τήν θέσιν 
βοηθοΰ βιβλιοθηκάριου. 

Ή ανάγκη δμως βοηθούμενη 
καί ύπό τοΰ λανθάνοντος ίεροΰ 
πυρός τόν ώθησαν νά γράψη. Καί 
έχων 50 ,000 φρ. χρέη είς ήλικίαν 
21 έτους ήναγκάσθη νά γράψη τό 

πρώτον μυθιστόρημα «Νεανικά Α
μαρτήματα». Κατόπιν έπεδόθη είς 
τήν επιφυλλίδα καί συνέγραψε τάς 
«Περιπέτειας τεσσάρων γυναικών 
καί ενός παπαγάλλου» άλλ' έπεί-
σθη δτι δέν είχε τήν πατρικήν γο
νιμότητα τήν οποίαν δ αναγνώστης 
ανέμενε μόνον άπό τό δνομα τοΰ 
Δουμά. 

Εικοσαετής είχε γνωρίσει τήν 
Μαρίαν Δουπλεσσή ήν καί περι-
πκθώς μετ' ολίγον ήγάπα. Τρία 
έτη βραδύτερον τώ 1847 ή νεαρά 
αύτη γυνή άπέθνησκεν αφήνουσα 
άπαρηγόρητον τόν Δουμαν υίόν, δ-
στις καί τήν άπηθανάτιζεν είς τήν 
Μαργαρίταν Γκωτιέ έν τή «Κυρία 
μέ τάς Καμέλιας» μυθιστορήματι 
τά όποιον τώ 1848 εδραίου τήν 
φήμην τοΰ μόλις 24ετοΰς συγγρα
φέως. 

"Εκτοτε τά μυθιστορήματα δια
δέχονται άλληλα, άπά τοΰ 1851 
δέ όποτε έδραματοποίησε τά πρώ
τον αυτό αριστούργημα του, κατα
γίνεται ειδικώς είς τό δράμα καί 
δή τό ζητοΰν τήν λύσιν τών δια
φόρων οικογενειακών ζητημάτων. 

Ό Αουμάς υίός πραγματεύεται 
είς τά έργα του ιδίως επεισόδια τής 
ζωής του, καί εκφράζει δλην τήν 
φιλοσοφίαν ύπό τής οποίας διέπε
ται. Αδιαφορεί άν πολλά είνε λίαν 
παρακεκινδυνευμένα είς αλλόκο
τους θεωρίας. Γράφει διά νά δι-
δάξη καί ουχί διά νά διδαχθή, θέλει 
νά παρασύρη καί ουχί νά παρα-
συρθή άπό τάς κρατούσας δοξα
σίας. Ό πατήρ του καί ή σχέσις 
του πρδς αυτόν παρέχων άφθονον 
τροφήν διά νά γράψη τήν « Τ π ό -
θεσιν Κλεμανσώ» τόν «Άσωτον 
Πατέρα» τάν «Νόθον υίόν» καί 
άλλα έργα του ώς καί τάς «Ιδέας 
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τής κυρίας Ώβραί ». Πανταχοδ £ 
μως δικαιολογεί τά πατρικά "έχ,-, 
τώματα. έστιν δτε, δέ τά έ^ίο* 
καί μέχρι προτερημάτων. 

•Θ» 
'Ό Δουμάς υίός ύπερέβαλε τόν 

πατέρα εις τήν λεπτότητα τής -«1 
λολογικής δράσεως, τής παρατη
ρήσεως, τής μελέτης τή : ΜιΜ 
νίας, ακολουθών δέ τήν σχολήν | . 
κείνου πρός έξιδανίκευσιν τών πάν*! 
των ευρίσκει δικαιολογίας δι' ίλο» 
τάς κοινωνικάς αληθείας τάς ύ 
ποίας αποκαλύπτει είς τήν μακράν; 
σειράν τή, δραματικής του έργα-
σίας. 

Τά δράματα του είνε πολλά, 
είνε γραμμένα μετά περισσής δυ
νάμεως, άποτελοΰσι δέ ίδια'τερον 
δραματολογικόν τύπον, φαίνεται 84" 
όντως μεγαλοφυής είς τάς παρεμ
πίπτουσας ΕΙΣ τά δράματα του 
φλυαρίας, διότι αί φράσεις είνΐί 
νόσον τορνευτά!, αί σκορπιζόμεναι 
σκέψεις τόσον θελκτικαί καί έν 
γένει τά σύνολον τόσον εύχάριστον 
ώστε κατά τινα παροιμιώδη κρίσιν 
καί άπό φλυαρίας μόνον άν άπετι-
λοΰντο τά έργα τοΰ Δουμά υίοΟ," 
πάλιν μέγας θ' άπεκαλείτο ό συγ
γραφεύς των. 

€® 
"Εζησε βίον εύδαίμονα, δυνατοί 

τις νά είπη, ό Δουμάς υίός. Πρό 
δεκαπενταετίας περίπου θανών 
διήλθε ζωήν δόξης, ευμάρειας, σε
βασμού, εύαρέστου πολεμικής υπέρ 
ή κατ" αύτοΰ, ζωήν άμέριμνον τέτ-
τιγος κατ' αρχάς, καλοΰ οίκογβ-
νειάρχου κατόπιν. 

Πρώτος ά πατήρ του τάν έκαμα-
ρωνεν, ομιλών δέ περί αύτοΰ έλεγε 
ποτε. 

— Ό υίός μου είνε τό καλλίτί-
ροντών έργων μου. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΟΥΜΑ (ΥΙΟΥΙ 

Μ ΙΔΕΑΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΩΒΡΑΙ 
Δ,ΈΆ-ΙΝΊΑ ΕΙΣ! Π Ρ Α Ξ Ε Ι Σ Τ Ε Σ Σ Α Ρ Α Σ 

Π Ρ Α Ξ Ι Σ Π Ρ Ω Τ Η 
(Αίθουσα ορχήστρας ξενοδοχείου πόλεως -θαλασσίων λουτρών] 

Σ Κ Η Ν Η Α' 
Βαραντέν και Βαλμορώ. 

ΒΑΛΜ. Μέ ήθος οαιορόν). — Μηά, δ κύριος Κά-
(Λ,Ν! "Λν δέν άπατώμαι, δπως λέγουν εις τάς κω-
«ίία:, μί' τόν κνοιον Βαραντέν έχω τήν τιμήν νά 

(ΑΡΑΝ. — Μέ «ντον τόν Υδιον, κατεργαράκο μου. 
ΒΑΛΜ — Και άπό πότε είσθε έδώ ; Θά είνε λίγος 

κ,ιοό;; I 
ΡΒΑΡΑΝ'.—Και σεις ; 

ΙΛΜ· — 'Εγώ ευρίσκομαι προ τριών ημερών. 
Β^ΑΝ.—Καί έγώ πρό δεκαπέντε. 
ΒΑΛΜ-— Τότε πώ; συμβαίνει νά μή σας συναν-

ιηοω εως τώρα ; 
ΒΑΡΑΝ.—Κατοικώ εκεί επάνω εις τόν λόφον, πλη-

σίον τυϋ 'Κτενμάρ, ΜΈΣΑ εις τήν εξοχήν, σιμά εις ενα 
ιεοπνότατον δάσος και ά φ ' δτου έφθασα δέν εξήλθα 
»χεδόν διόλου. Εργάζομαι πολΰ. 

ΒΑΡΜ.—"Α .' ώστε έρχεσθε εις τά θαλάσσια λου-
τρα διά νά εργάζεσθε ; 

ΒΑΡΑΧ — Ό χ ι ' άλλ' έχω τήν συνήθειαν νά έργά-
ζωμαι ΰπου καί άν ευρίσκομαι. 

Β\ΛΜ.—Μά μοΰ φαίνεται δτι είνε αναγκαία κά
ποτε καί ή άνάπαυσις. 

ΒΑΡΑΝ.—Άν άναπαύωμαι τώρα, τί θά κάμνω 
τοθάνω; 

ΒΑΛΜ.—Καί δέν αμφιβάλλω δτι θ ά καταγίνεσθε 
πάντοτε είς συγγράμματα σοβαρά περί βιομηχανίας, 
*ί'εργασίας, περί προόδου, περί πλουτολογίας; 

ΒΑΡΑΝΤ.-Πάντοτε. 
ΒΑΛΜ.—Βλέπω τό δνομά σας άπό καιροϋ εΐςκαι-

-' τούς τοίχους, κάτι μεγάλας αγγελίας τοΰ έκ-
"^Λιδ ιέ διά βιβλία ιδικά σας, ογκώδη, αξίας επτά 
ΊΚΎχων... . Πολί' βαρύ αυτό τό έργον. Καί είσθε 

1*6 μόνο; · 
ΒΑΡΛΧ 

• —Είμαι μέ μερικούς φίλους καί μέ τήν 
*όρην μου. 

ΒΑΛΜ.—Έχετε κόρην ; 
;"ΑΡΑΝ.—Δεκαπέντε ετών 

ΒΑΡΑΝΤ.—Μέ τήν άδειάν σας, είμαι καί πατήρ 
ΒΑΛΜ.—Πατήρ σεις !... Τέλος πάντων σας συγ

χαίρω. Καί ή κυρία Βαραντέν είνε μαζΰ σας ; 
Β Α Ρ Α Ν . — Ή κυρία Βαραντέν απέθανε πρό πολ

λών ετών. Ή κόρη μου ευρίσκεται έδώ μέ μίαν άξιό-
λογον κυρίαν φ'ίλην μου, ήτις είχε τήν καλωσΰνην ν ' 
άναλάβη τήν άνατροφήν της καί τήν ανατρέφει έξαί -
ρετα. 

ΒΑΛΜ. (Μέ ήθος άδιάφορον).— "Α !.. 
ΒΑΡΑΝ.—Αυτό τό ά τί σημαίνει ; 
ΒΑΛΜ.—Τίποτε - τό είπα έτσι, δπως λέγεται συ

νήθως. 
Β Α Ρ Α Ν . — Κ α ί σεις εξακολουθείτε πάντοτε νά συ

χνάζετε είς τά παρασκήνια τών θεάτρων, εις τάς λέ-
σχας, ε'ις τάς ιπποδρομίας, δ,τι κάμνουν οι φιλήδονοι 
τοΰ σημερινού καιροΰ; 

ΒΑΛΜ.—Οί γλεντζέδες, έτσι τούς λέγουν σήμερον. 
ΒΑΡΑΝ.—Καί τί γίνεσθε λοιπόν ύστερα άπό τόν 

θάνατον τής θείας σας ; 
Β Α Λ Μ . — Έ γ ε ι ν α πλουσιώτερος. 
ΒΑΡΑΝΤ.—Τίποτε άλλο; 
ΒΑΛΜ.—Δυστυχώς αυτή ήτο ή τελευταία μου συγ

γενής. 
ΒΑΡΑΝ.—"Ωστε θ ά εΐπή δτι είσθε μόνος εις τόν 

κόσμον; 
ΒΑΛΜ. — Ε ν τ ε λ ώ ς μόνος. 
Β Α Ρ Α Ν . — Κ α ί [δέν κάμνετε τίποτε ; 
ΒΑΛΜ.—Τίποτε . 
ΒΑΡΑΝ.—Καί δμως ό πατήρ σας ε'ιργάζετο. 
ΒΑΛΜ.—Είργάζετβ αυτός ακριβώς διά νά μή έρ-

γάζωμαι έγώ - διαφορετικά εις τί θ ά έχρησίμευον αί 
κληρονομίαι; 

ΒΑΡΑΝ.—Αυτό είνε αλήθεια. Καί δέν σάς ήλθε 
ποτέ καμμία σκέψις περί γάμου ; 

ΒΑΛΜ.—"Ω ποτέ, ποτέ! τέτοιο πράγμα, οΰτε 
κατά φαντασίαν. Τώρα ποΰ μέ βλέπετε είμαι ερωτευ
μένος. 

ΒΑΡΑΝ.—Μέ καμμίαν γυναίκα ποΰ ευρίσκεται 
έ δ ώ ; 

ΒΑΛΜ.—Μάλιστα, μέ μίαν γυναίκα ποΰ εύρίσκε-
ΒΑΛΜ.-Μπά, μπά! . . είδες εκεί, καλέ ! . . .Κ ' έγώ ται έδώ. 

"Κόμιζα άγαμον. ' ΒΑΡΑΝΤ.—"Εννο ια σας, νά είσθε βέβαιος δτι θ ά 
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κάμω πώς δέν θά σας ιδώ, άν τυχόν σας συναντήσω 
μαζΰ της. 

ΒΛΛΜ.—Ναι, άλλά δέν θ ά μι- συναντήσετε μαζΰ 
της, διότι δέν τήν γνωρίζω παρά μόνον εξ όψεως. 
Αλήθε ια !..καλά όπου τό έσνλλογίσθηκα !... σας πα
ρακαλώ νά μέ βοηθήσετε ώστε νά λάβω πληροφορίας 
περί αυτής. 

ΒΛ Ρ ΑΝ'—Νά σας βοηθήσω εγώ ; 
ΒΑΔΜ.— Έσεΐς ή οί φίλοι σας...άλλά θ ά είνε 

σοβαροί άνθρωποι αυτοί οί φίλοι σας,—δέν εΐν'έτσί: 
Β Α Ρ Α Ν . — Ά φ ο ϋ τούς εμπιστεύομαι τήν κόρηνμου! 
ΒΛΛΜ.—Τότε δέν θ ά εΐνε πολύ ενήμεροι εις αυτά 

τά ζητήματα. Σοβαροί άνθρωποι λέγονται συνήθως 
εκείνοι δποΰ δέν έχουν καμμίαν εΐδησιν περί έρωτος 
—δέν εΐν ' έτσι ; 

Β Α Ρ Α Ν . — Έ ν ώ σεις απεναντίας... 
ΒΑΛΜ.— Έ ν φ εγώ είμαι πάντοτε ερωτευμένος. 

Λυτή εΐνε ή μόνη μου ασχολία. 
ΒΛΡΑΝΤ.—Καί άπό πότε άπεφασίσατε νά εγκολ-

ποθήτε αυτό τό στάδιον ; 
ΒΑΛΜ· — Α φ ό τ ο υ απέκτησα τήν ήλικίαν τής φρο-

νήσεως. 

ΒΑΡΑΝ.—Δέν εΐνε πολύς καιρός λοιπόν. 
Β Α Λ Μ . — Ή ρ χ ι σ α άπό 18 ετών τώρα είμαι 28. 
Β Α Ρ Λ Ν Τ . —Καί εξακολουθεί νά σας τέρπη αυτό 

τό πράγμα ; 
ΒΑΛΜ.—Περισσότερον παρά ποτέ. Εΐπέτε μου εί-

λικρινώς, γνωρίζετε σεις άσχολίαν εύγενεστέραν από 
τήν τοϋ έρωτος καί περισσότερον άρμόζουσαν εις τόν 
ύψηλύν προορισμύν τοϋ ανθρώπου ; Τί άλλο καλλί
τερον εΐμπορεΐ νά πράξη δ άνθρωπος άπό τά εΐκοσιν 
εως τά τριάντα χρόνια τής ζωής του καί άπό τά τρι
άντα έως τά πενήντα καί.. . 

ΒΛ Ρ ΑΝ. —Καί άπό τά πενήντα εως τά εκατόν καί 
οΰτω κ α θ ' έξης. 

ΒΑΛΜ.—Διά τήν φήμην, διά τά μεγαλεία δέν π ο -
λυσκοτίζομαι,νά σας ειπώ τήν άλήθειαν. Ό τ α ν βλέπω 
δμως μία νόστιμη γυναικούλα, φιλομειδή, ξανθήν. . . 

ΒΑΡΑΝ. — Ξανθήν ; 
ΒΑΛΜ.—Ξανθήν μάλιστα - αυτό εΐνε άπαραίτητον 

είς τήν συναυλίαν αυτήν τοΰ έρωτος μία ξανθή αξίζει 
δΰο μελαγχροινές. Βλέπετε λοιπόν μίαν χαριτωμένην 
γυναικοΰλα, τήν οποίαν πρό εΐκοσιτεσσάρων ωρών 
οΰτε καν έφαντάζεσθε δτι υπάρχει εις τόν κόσμον,τήν 
συναντάτε έξαφνα καί τήν έρωτεΰεσθε αμέσως...διότι 
πρέπει νά μάθετε, εάν δέν τό γνωρίζετε, δτι ό έ'ρως 
εΐνε ακαριαίος" δσοι πιστεύουν δτι έρχεται ολίγον 
κατ ' ολίγον δπως ή ποδάγρα ή δπως ή φαλάκρα, ευ
ρίσκονται είς μεγάλην πλάνην. Τήν βλέπετ*, τήν έρω
τεΰεσθε. Λοιπόν νά συναντηθήτε μέ αυτήν τήν γυ 
ναίκα, νά τής είπήτε δτι τήν λατρεύετε, νά τήν πεί
σετε, νά τήν ίδήτε νά μειδιάση, νά τήν ακούσετε επ{ 
τέλους νά σας εϊπή αύτάς τάς λέξεις: «Εύρεθήτε τήν 
τάδε ήμέραν καί τήν τάδε ώραν είς τό δείνα μέρος», 
νά τήν ίδήτε αυτήν τήν ώρισμένην ώραν, ή οποία 
συνήθως εΐνε τό ίδιο εκείνο βράδυ, νά έρχεται κρυφά 

μέσα είς έν αμάξι μ ' ένα πυκνόν πέπλο ν εϊς . 
σωπον, νά λέγετε μέσα σας: ->Λύτό εΐνε μ ίαν 
κίνησις !» Ό λ α αυτά δέν αποτελούν κάτι τι §ν 
ρον ; Δέν αξίζουν περισσότερον άπό τύν πόλειων 
τήν πολιτικήν. άπό τό ούΐστ ; 

ΒΑ ΡΑ Ν .—Καί αυτό σεις τό αποκαλείτε έραν™] 
ΒΛΛΜ.—Τύν άληθινόν, τύν καθαυτό, χο ν ,,Α 

έρωτα, δστις δέν άφίνει άπό πίσω του λΰπηνΐ 
μεταμέλεια ν. 

ΒΑΡΑΛ.—Καί έπειτα ; 
ΒΑΛΜ.—"Επειτα ξαναρχίζομεν μέ μίαν αλλ« 

Νέον πάντοτε, καινοΰριον πάντοτε, αιωνίως ΚΑΙΝΟΊ 
ρ ιο ν. 

Β Α Ρ Α Ν . — Κ α ί δταν γηράσωμεν, δταν θά εΐαεί 
ασθενείς, μόνοι ; 

ΒΑΛΜ.—Τότε θ ά θρηνοΰμεν καί ϋά υκτανοοΰαε 
Έ γ ώ είμαι βέβαιος, δτι θά μετανοήσω - εΐνε τό™ 
εύκολο ν πράγμα !» 

Β Α Ρ Α Ν . — Κ α ί είςτό τέλος ; 
ΒΑΛΜ.—Είςτό τέλος αποθνήσκει κανείς άφο 

περάση τόν βίον του ευχαρίστως, αντί ν ' άποθάνηί 
στερα άπό ένα βίον π/.ηκτικόν, δπως κάμνουν δλο 
εκείνοι, όπου δίδουν εϊς τόν κόσμον περισσοτέραν σΐ| 
μασίαν ά φ ' δ,τι έχει. 

ΒΑΡΑΝ.—Καί άφοΰ άποθάνωμεν ; 
ΒΑΛΜ. — "Ω, τότε είμεθα άποθαμένοι για καλά 
ΒΑΡΑΝ.—"Ωστε λοιπόν τώρα. είσθε ερωτευμένο 

διά πεντακοσιοστήν εΐκυστήν φοράν, άν λογαριάσω 
μεν άπό μίαν φοράν τήν εβδομάδα έπί δέκα έτη. 

ΒΑΛΜ.—"Οχι δά !. . . πρέπει νά λογαριάσωμε 
καί τάς περιόδους τής απραξίας - έπειτα έχομεν κα 
τάς αποτυχίας. 

Β Α Ρ Α Ν . — Κ α ί σας ενθαρρύνει ή γλυκεία έ 
δτι τό ύποκείμενον περί τοϋ όποιου πρόκειται 
άπό εκείνας είς τάς οποίας ημπορεί νά εΐπή 
μετά οκτώ ημέρας ;.. 

ΒΑΛΜ. —Ναί, μ ' ενθαρρύνει αυτή ή γλυκεία 
ΒΑΡΑΝ.—Καί ποϋ στηρίζεται ή έλπίς αυτή; 
ΒΑΛΜ.—Εις μερικά σημεία, είς μερικά τεκμήι 

άπό τά όποια ένας Παρισινός σπανίως άπατάται 
Β Α Ρ Α Ν . — Π ο ί α εΐνε αυτά τά τεκμήρια; 
ΒΛΛΜ.—Σας ενδιαφέρει νά τό μάθετε, σεις ο 

σον αυστηρός καί σοβαρός ; 
Β Α Ρ Α Ν . — Θ ά μάθετε κατόπιν τόν λόγον. 
ΒΑΛΜ.—Λοιπόν ιδού ή ιστορία μου μέ τήν 

Καπουλέτου. . .Τήν αποκαλώ τοιουτοτρόπως, διότι 
γνοώ το πραγματικον της όνομα, εξ αίτιας ενος 
κροϋ κηπουοών κυανού, τό όποιον φορεί σχεδόν 
τοτε καί τής πηγαίνει μιά τρέλλα. Έ ν πρώτοις 
ή νέα έχει τήν γραμμήν. 

Β Α Ρ Α Ν . — Π ώ ς είπατε ; 
ΒΑΛΜ.—Λέγω δτι έχει τήν γραμμήν. Δέν γν. 

ζετε τί εΐνε ή γραμμή ; Δέν ήγαπήσατε λοιπόν 
εις τά ν ει ατά σας ; 

Β Α Ρ Α Ν . — Τ ί ήλικίαν υποθέτετε δτι έχω ; 
ΒΑΛΜ.—Θά είσθε εξήντα ετών. 
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,»^- Είμαι μόνον σαράντα εννέα. Καί ένας 
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. 0 όποιος, ενφ εινε μόνον σαράντα εννέα ε-
ίνεται εξήντα, έχει αγαπήσει τόσον πολύ νεα-

δσον σεις δέν θ ά κατορθώσετε ποτέ ν ' άγα-
Μέ * ή ν διαφοράν δτι ήγάπησε μίαν μόνην 

<^ Λικαία τιμωρία πεπλανημένης θεωρίας. 
—Τί πράγμα εΐνε λοιπόν αύτη ή γραμμή, 

1 Μ — ' Ο σ ά κ ι ς βλέπετε νά περνά μία γυναίκα; 
ΐόίς νά είσθε ζωγράφος σάς φαίνεται δτι ήμπο-
αέ μία κονδύλια νά χαράξετε τήν κατατομήν της Εκαπελλΐνό της έ'ως τήν άκραν τού φουστανού 
Τγυνή αυτή έχει τήν /ραμμήν. Καί δταν .-τερι-

μ δταν στέκεται καί δταν "γελά καί δταν κλαίη 
Κρώγη καί δταν κοιμάται, πάντοτε ευρίσκεται 
5ν κανόνων τής σχεδιογραφίας. Ό τ α ν φυσά 
άνεμος, δπως συμβαίνει πολλάκις είς αυτά 

[παράλια, ένώ αί άλλαι γυναίκες ζητοΰν νά 
ϊαχθούν, καί συσπειρώνονται καί στρυμώχνον-
Βοσιμά είς τήν άλλην καί φέρουν τά χέρια όλό-
•ς τό σώμα μέ κάτι κινήματα γελοία, μέ κάτι I χονδροειδεΐς. αυτή έξ εναντίας εξακολουθεί 
Κμον της χωρίς νά κάμη ούτε ένα βήμα πλέον 

«όγοοον άπό τ ' άλλα. Ό ορμητικός άνεμος τήν περι-
ωΐ£ΐ. τήν ·ν«τιιι·*ι·ι·Ί, εξογκώνει τά φουστάνια της 
Ικ* εμπρός, άπ'οπίσω, δεξιά, αριστερά, άλλ 'αυτή 
ΙκχοίονθεΤ νά ποο/ιορη, <νότι αύτη δέν έχει τίποτε 

βηθή. Ό , τ ι διά τούς άλλους εΐνε σπρώξιμον 
ι εΐνε θωπεία - δ,τι ήτο έπίπεδον εις τόν σχη-
της γίνεται καμπύλον, δ,τι ήτο κρυφόν γί-

ι καταφανές- αποκτά κανείς τήν βεβαιότητα δτι ^Ηρτης εΐνε μικρούτσικα, δτι αί κνήμαί της εΐνε 
οι. Μέ μίαν τοιαΰτην γυναίκα ημπορεί τις νά 
ερωτευμένος μέχρι παραφροσύνης έξ άποοτά-

,&ατόν βημάτων, άπό τήν μίαν άκρην τοϋ δρό-
ι; τήν άλλην, κωρίς νά τήν ίδή κατά πρόσω-

ΕΙνε πλάσματα τρομερά διά τούς περισσοτέρους 
τών ανδρών, διότι αύται γνωρίζουν τήν δύναμίν των, 
«1 αν τυχόν σάς πέση ή καρδιά σας κάτω εις τόν 
•ίμοντων, αΰταί ίΐά περάσοί'ν ά π ' ε π ά ν ω καί θ ά 

ιτήσουν άταράχως, διά νά μή παρεκκλίνουν άπό 
ψ γοαμμήν τής διευθύνσεως των. 

ΑΝ.—"Ωστε σαν νά λέμε τώρα εύρίσκεσθε είς 

[ΒΑΛΜ.—Σχεδόν. "Αν άντισταθη, θά έ'βγω χαμέ-
¥ 0 ί με ζημίαν δεκαπέντε ημερών. 

ΑΝ.—Αποτυχία καί αυτή, ά π ' έκείνας όπου 
λογαριάζονται. Καί άπό πότε είσθε ερωτευμένος; 

^Μ.—Ερωτευμένος σοβαρώς; 
ΙΡΑΝ.-Ναί . 

ΒΑΛΜ.— Ά π ό προχθές, κατά τάς δέκα καί τρία 
ρτα. 

ΒΑΡΑΝ.-Τό πρωί; 
"ΑΑΜ.—Τό πρωί 1 ιδού πώς συνέβη τό πράγμα. 

ΐ 1 να σάς ειπώ έν προοιμίω δτι οί σιδηρόδρο-, 6γαμιγνύονται παρά πολύ εις τά σχέδια μου. Ό 

ταν φθάση ή άνοιξις, πέρνω ένα μικρόν σάχκον ό-
δοιπορικόν ή μίαν βαλίτζαν, αναλόγως τής αποστά
σεως τοϋ ταξειδίου όπου σκοπεύω νά κάμω καί πη
γαίνω είς τόν σταθμόν τήν ώραν ποϋ φεύγει τό κατ ' 
ευθείαν, άλλοτε είς τόν σταθμόν τών Δυτικών Σ ιδη- ' 
ροδρόμων, άλλοτε εις τόν σταθμόν τών Βορείων, άλ
λοτε είς τόν σταθμόν τών Ανατολικών. . . 

ΒΑΡΑΝ.—Άλλοτε εις τόν σταθμόν τών Μεσημ
βρινών. . . 

ΒΑΛΜ.— Ό χ ι - αυτόν τόν τελευταίον τόν φυλάττω 
διά τόν χειμώνα. 

Β Α Ρ Α Ν . — Ά , βέβαια - μέ συγχωρείτε. 
ΒΛΛΜ.—"Οτανέξέρχωμαι άπό τό σπίτι μου, δέν 

γνωρίζω ποτέ ποΰ θά ευρεθώ τό βράδυ. Λυτό εξαρ
τάται άπό μίαν ταξειδιώτισσαν, τήν οποίαν ακόμη δέν 
γνωρίζω. Μέσα είς δλον εκείνο τό κοπάδι τών γυναι
κών όπου πετούν άπό μίαν πόλιν είς άλλην, εκλέγω 
μίαν. Τά κορίτσια εξαιρούνται, εννοείται, διότι αυτά 
εΐνε ίερά. 

ΒΑΡΑΝ.—Διότ ι αυτά πρέπει κανείς νά τά νυμ^ 
φευθη κατόπιν. 

ΒΑΛΜ.—Βέβαια. Έ ά ν ή άγνωστος τύχη νά εΐνε 
μόνη, τό όποιον συμβαίνει σπανίως, τόσον τό καλλί
τερον. Έ ά ν έχη τόν σΰζυγόν της μαζΰ, εξετάζω προσε
κτικά τόν σΰζυγον. Ή τύχη μιας γυναικός εξαρτάται 
έξ ολοκλήρου εκ τής φυσιογνωμίας τοΰ συζύγου της. 
Έ ά ν ό σύζυγος μοΰ γουστάρη, τήν κρυφοκυττάζω, 
επιτίθεμαι στά γερά, τής γνέφω μέ τό μάτι—εΐνε πα
λαιά μέθοδος, άλλά πάντοτε επιτυγχάνει είς τήν ΑΡ
χήν. Αυτή δέν αργεί νά έννοήση τήν έντΰπωσιν τήν 
οποίαν μοΰ προξενεί - καί δπου πηγαίνει εκείνη, πη 
γαίνω κ ' έ γ ώ . Ευθύς μόλις ημπορέσω καί τής απο
τείνω τόν λόγον, της λέγω δτι μόνη ή θέα της μ' έ'-
καμε ν ' αλλάξω δρομολόγιον, δτι ή οικογένεια μου θ* 
άνησυχή διά τήν άπουσίαν μου, δτι ή ζωή μου ολό
κληρος... καί τά τοιαύτα. Εΐνε ανοησία, βλακώδης δ 
σον μερικά παιγνίδια τών χαρτιών, άλλ' δμως επι
τυγχάνει έννενήντα φοράς τοις έκατόλ·- τό μέσον δέ 
μοΰ παρέχει προκαταβολικώς τήν πρόφασιν διά νά τό 
στρίψω κατόπιν. 

ΒΑΡΛΝ. — Εΐνε εύφυέστατον πραγματικώς. 
ΒΑΛΜ.—Προχθές λοιπόν εις τόν σταθμόν ιών Δυ

τικών Σιδηροδρόμων βλέπω μίαν κυρίαν όλομόνα-
χην, μέ μίαν ύπηρέτριαν καί μ' έ'να παιδί . 

ΒΑΡΑΝ.—Είχε καί παιδί. 
ΒΑΛΜ.—"Ω! έγώ λατρεύω τά παιδιά είς αύτάς 

τάς περιστάσεις. Φλυαρούν, έκτελοϋν μερικάς παραγ
γελίας, κοιμώνται ενωρίς. Αί γυναίκες λέγουν, δτι δ
ταν εΐνε μαζΰ τά παιδιά των έχουν κάποιαν άσφά-
λε ιαν οί σύζυγοι πιστεύουν δτι τά παιδιά έξασκοϋν 
κάποιαν έπιτηρησιν. "Α ! εΐνε χαριτωμένα τά παιδιά ! 

Β Α Ρ Α Ν . — Χαριτωμένα ! . . "Ας εΐνε. 
ΒΑΛΜ.—Βλέπω λοιπόν δτι ή άγνωστος μου έπλη-

σίασεν είς τήν θυρίδα νά πάρη εισιτήρια διά τήν Χά-
β ρ η ν πέρνω κ ' έγώ τό ίδικόν μου διά τήν Χάβρην, 
πρώτης θέσεως, καί πλήρωνα) εικοσιπέντε φράγκα. 
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ΒΑΡΑΝ.—Κοστίζει βλέπω, αρκετά το σύστημα. 
ΒΑΛΜ. —Ναί - είνε αρκετά βαρύ τύ ποσόν ώς 

πρώτη κατάθεσις. 
ΒΑΡΑΝ.—Διότ ι υπάρχουν κατόπιν και τά έκτακτα 

έξοδα. 
ΒΑΛΜ. — Αναβαίνε ι λοιπόν αύτη εις τό διαμέρισμα 

τών κυρ ιών αναβαίνω κ ' εγώ εις τό πλησίον διαμέ
ρισμα" ήμην ήσυχος εντελώς. Φθάνω εις Χάβρην . . . 

ΒΑΡΑΝ. — Κ ' έκεϊ αρχίζουν τά συνηθισμένα προ
καταρκτικά. 

ΒΑΛΜ.—"Οχι - ψάχνω και δέν βλέπω κανένα. Είχε 
καταβή εις κάποιον διάμεσον σταθμόν. Τότε και έγώ 
αρχίζω νά διατρέχω μέ τόν σιδηρόδρομον δλους τούς 
σταθμούς τής παραλίας. 

ΒΑΡΑΝ.—"Αλλη αποτυχία λοιπόν! 
ΒΑΛΜ.—Ναί , άλλη αποτυχία Τέλος πάντων φθάνω 

έδώ και προχθές,κατά τάς δέκα καί τρία τέταρτα, βλέπω 
τήν άγνωστόν μου όπου έξήρχετο άπό αυτήν έδώ τήν 
αΐθουσαν, δπου έρχεται κ α θ ' έκάστην καί παίζει πιάνο 
όχι μέ πολύ μεγάλην τέχνην, ενώ οί άλλοι λουόμενοι 
προγευματίζουν κατ ' εκείνη ν τήν ώραν. 

Β Α Ρ Α Ν . — Κ α ί εις ποίον σημεΐον ευρισκόμεθα. 
ΒΑΛΜ.—Τή άληθεία δέν δΰναμαι νά καυχηθώ δτι 

έχω προοδεύσει πολύ - αύτη φαίνεται δτι ούτε καν μ' 
έχει παρατηρήσει. Νά τήν πλησιάσω εμπρός είς δλον 
τόν κόσμον είνε δύσκολον έπειτα θά έφαινόμουν πώς 
είχα τό θράσος τοΰ πρώτου τυχόντος λιμοκοντόρου. 
Έπλησίασα είς τό παιδάκι, ένω έπαιζε εις τήν παρα-
λίαν μαζύ μέ άλλα μικρά καί τό ήρώτησα πώς ονο
μάζεται. Καί αυτό μοΰ άπαντα: «Όνομάζομαι δ 
Κυανούς πρίγκιψ.—Καί ή μαμμά σου πώς λέγεται; 
— Ή Λευκή πριγκίπισσα.—Και δ σύζυγος της μαμ-
μάς ; — Ό Μαύρος πρίγκιψ.» 

Β Α Ρ Α Ν . — Τ ό παιδί σας έκοροΐδευσε. 
ΒΑΛΜ.—Ευγενέστατα. Είνε απαντήσεις επίτηδες 

προητοιμασμέναι διά προβλεπόμενος ερωτήσεις. Τότε 
άπετάθην πρός τήν ύπηρέτριαν. 

ΒΑΡΑΝ.—Αυτό είνε δλως καινούριον, δέν ε ίν ' 
αλήθεια; 

ΒΑΛΜ.—Καί ή υπηρέτρια μοΰ είπεν : &"Ιχ φερ-
σχέγε νίχτ. Σπρεχεν σι ντόϋτζ ;» 

ΒΑΡΑΝ.—Τό όποιον σημαίνει α Δέν καταλαμβάνω" 
ομιλείτε γερμανικά ;» 

ΒΑΛΜ.—Τότε έγώ τής απήντησα: Γιά ! 
Β Α Ρ Α Ν . — Κ α ί τοιουτοτρόπιος ήρχισεν ή συνδιά

λεξη. 
ΒΑΛΜ.—Σταθήτε ν ' ακούσετε. Τότε ή υπηρέτρια 

έθΰμωσε καί μοΰ λέγει γαλλιστί: «Είσθε πολύ ευτυ
χής, κύριε, όπου γνωρίζετε τά γερμανικά - έγώ δέν εν
νοώ λέξιν ά π ' αύτά'» Καί μέ άφήκε κόκκαλο!» 

ΒΑΡΑΝ.—"Ωστε καί άλλος τζΐφος ! Απομένε ι δ 
νοικοκύρης τοΰ σπιτιού εις τό όποιον κατοικεί. 

ΒΑΛΜ.—Είνε ό Ρουσέλ ποΰ έχει τά λουτρά. Ε κ α 
τό ίκησεν είς τό σπίτι του τό παρελθόν έτος - τοΰ πλη
ρώνει προκαταβολικώς τό ένοίκιον καί δέν τόν μέλ
λει διόλου νά φροντίση νά μάθη περισσότερα περί 

αυτής. Έ δ ώ τήν ονομάζουν : ή κυρία ποΰ ΧΑΤΗ,̂  
εις τό σπίτι τοΰ Ρουσέλ. Δέν λαμβάνει γράμματα « ί 
έχει σχέσιν μέ κανένα. Μυστήριον ! μυστήριον! ί 

ΒΑΡΑΝ. —Αύτη είνε δλη ή ιστορία σας; 
ΒΑΛΜ.—Αύτη μέχρι σήμερον. 
ΒΑΡΑΝ.—Δέν έχετε τίποτε άλλο νά μ..Γ προοΛί: 

σετε; 
ΒΑΛΜ.—"Οχι. 

ΕΑΡΑΝ.—Βαστάτε χρήματα επάνω σα; νά η-ί 
δώσετε εκατόν φράγκα; 

Β Α Λ Μ . — Ε κ α τ ό ν φράγκα ; . . . μάλιστα. 
ΒΑΡΑΝ.—Δώστε μου. 
ΒΑΛΜ.—Όρίστε . (Τοΰ τά εγχειρίζει). 
ΒΑΡΑΝ.—Μήπως σάς πειράζει αυτό ; 
ΒΑΛΜ.—Καθόλου. . . . Άλλά υποθέτω οτι δέν». 

χετε ανάγκην σεις τών εκατόν φράγκων ; 
ΒΑΡΑΝ.—Βεβαίως δέν τά ζητώ δ ι ' έμέ- ίδο& 

περί τίνος πρόκειται. Αύτάς τάς ημέρα; καταγινβ 
μέθα νά ίδρύσωμεν σχολεία άπορων παιδιών, Ο Ο Μ . 
νών ή εγκαταλελειμμένων καί έ'χομεν ανάγκην συνειο. 
φορών. Καί ποΰ θά τά εύρωμεν τά χρήματα ΚΑΛΛΊ-
τερα παρά άπό τούς φαιδρούς καί ευτυχισμένους Ά». 
θρώπους τής τάξεως σας, εις τούς οποίου; τό /ρήμα 
έρχεται μόνον του ένώ αυτοί καταδιώκουν ταίςγυνω 
κούλαις εις τούς σιδηροδρομικού; σταθμού; : ΕΊΝΕ 
χαριτωμένη ή ιστορία σας πραγματικό); καί δι ' ΑΥΤΉ» 
αξίζει νά δώσετε 100 φράγκα, χάριν μάλιστα δυστυ
χών πλασμάτων, τά όποια ποτέ δέν θά άξιωθού* »Ί 
διηγηθούν τέτοιαις ίστορίαις. 

ΒΑΛΜ. — Ή συνεισφορά γίνεται εφ" άπαξ, δο 
ε ίν ' έτσι ; 

ΒΑΡΛΝ.—Ναί , ναί - μείνετε ήσυχος. 
ΒΑΛΜ.—Τότε είνε πολύ μικρόν τό ποσόν, ΑΓΑ

πητέ μου κύριε - σάς παρακαλώ νά μέ ΕΓΓΡΆΨΑΤΕ δΛ 
500 φράγκα. 

ΒΑΡΑΝ.—"Α ! μά αυτό είνε ώραΐον ! μπράβο! 
Είνε πολύ σπάνιον ένας άνθρωπος πνευματώδης ΤΑ 
είνε ταυτοχρόνως καί φιλεύσπλάγχνο;. "Οταν συλλο
γ ίζομαι δτι άν οί άνθρωποι έδαπανοΰσαν χάριν ΤΗΣ 
αγαθοεργίας τύ τέταρτον μόνον τοΰ ποσοΰ τύ οποίον 
δαπανούν διά νά κάμουν κακόν εις τόν εαυτόν ΤΩΝ, 
ή πενία θ ά έξηφανίζετο άπό τόν κόσμον ! . . . 

ΒΑΛΜ.—Ποΰ διαμένετε, παρακαλώ, διά νά ΣΑΣ 
φέρω τό ύπόλοιπον τής συνεισφοράς μου; 

ΒΑΡΑΝ. (Βλέπων είσερχομένην τήν κυρίαν ΏΊΡ«'·)· 
—Τό ύπόλοιπον τό δίδετε εις τήν κυρίαν. 

Σ Κ Η Ν Η Β'· 

Κυρία Ώβραι και ΘΙ ρη&έντες. 

ΒΑΡΑΝ. — Α γ α π η τ ή φίλη, σάς παρουσιάζω ενα 
τών συνδρομητών τοΰ έργου μας, τόν κύριον 13<» 
ΜΟΡΏ, δστις συνεισφέρει 500 φράγκα. 

Κα ΩΒΡΑΙ . — Ή δωρεά σας είνε ηγεμονική,κΰρ* 
(Τείνει αύτώ τήν χείρα). 
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Κ ρ ί \Μ Κτρία, απεναντίας έγώ οφείλω νά σάς 

Ί ι Ί ΐ χρεώστης..· 
Ειρ\Χ. — Αλήθε ια , έξέχασα νά σάς προειδοποι-

ΐ ./χ01α, «'ίτι πρόκειται νά σάς κάμη κόρτε. 
<ΜΐΡΛΐ· -Αυτό θά ήτο δ ι ' ΈΜΈ πολύ εύχάρι-

,· Είνε τόσος καιρό; ό.ΤΟΫ δέν μοΰ κάμνουν πλέον 

ρ ΐ ρ \ Χ . — "Οφείλω όμως να προειδοποιήσω κα 1 

• ' δν περί τών κινδύνων τούς οποίους θ ά διατρέξη -

^δοίοκεσθε ενώπιον τή ; κυρίας Ώβρα ί , τίποτε δλΓ 
ΕΤΕΡΟΝ, αγαπητέ νέε !... 

Β\ΡΑΝ·-_'Γ° όνομα απλώς δεν σα; αποκαλύπτει 
Η*οτε· Ακούσατε δμως : Ή κυρία Ώ β ρ α ί είνε γυνή 
Ιΐ«ιΐιο:ι ' ' π 0 τ ι ' ν ! " ' ν ο , ' τ " τ 1 1 ν κ α ι εύγενεστάτην σημα-
Ιίίαν τής λέξεως. 

Ε ΒΑΛΜ.— "Λ, κυρία - επιτρέψατε νά σάς κυττάξω 
•καλά..· ν« σάς παρατηρήσω, νά σάς θαυμάσω. Λα-
«ρεΰω τά; εντίμου; γυναίκας, διότι. . . . 

* Κ» ΩΒΡΑΙ- — Υπάρχε ι κανείς λόγος πρός τοΰτο ; 
ΒΑΛΜ. - Υ π ά ρ χ ο υ ν δύο λόγοι. Ό πρώτος είνε 

ΔΙΌΤΙ πρέπει νά τάς λατρεύωμεν δ δεύτερος είνε διότι 
Ημποροϋμεν νά εϊπωμεν τά πάντα, οσάκις θέλομεν, 

δυιροσθέν των. επειδή αύται έ'ρυθριοΰν δλιγώτερον 

άπο τά; άλλα;. 
I Κα ΩΒΡΑΙ.— Ισως διότι αύται δέν εννοούν δλα 

ΔΣΑ λέγονται. 
ΒΑΡΑΝ. —Πρό δώδεκα ετών μοΰ συνέβη μία με

ΓΆΛΗ συμφορά τίποτε άλλο δέν έσκεπτόμην παρά τήν 
. Ικδίκησιν, τόν φόνον, τήν αύτοχειρίαν. Τότε συνήν-

ϊησα τήν κυρίαν όπου βλέπετε - αύτη Μ' έδίδαξε τήν 
ίπομονήν, τό θάρρος και τήν έργασίαν. Τήν κόρην 
.̂ΜΟΥ, ή οποία δέν είχε πλέον μητέρα καί τήν οποίαν 
ΧΑΊ αυτό; ό πατήρ της καμμί<<ν φοράν άπεστρέφετο, 

' ΤΉΝ επήρε κα'ι τήν έκαμεν ίδικήν της θυγατέρα. Έ ά ν 
[ ΆΧΌΜΗ είμαι ικανός διά κάτι τι, έάν είμαι χρήσιμος 
£ ύζ μερικούς, έάν ημπορώ ακόμη νά γελώ από καιρού 
ί ΏΣ καιρόν κα'ι άν ήδυνήθην νά άστειευθώ πρό ολίγου 
[. ΜΑΖΎ σας, εις αυτήν τύ οφείλω. Δέν είνε γυναίκα αυτή -

είνε άγγελο;. 
Ε Κα ΩΒΡΑΙ.—Βλέπετε πώς δ κύριος Βαραντέν συνο-

• ρ ζ ε ι μέ τόσην εύκολίαν τά πράγματα ! . . Τί σαφής 
-.:• «Οοσδιορισμύ; ! . . Άγγελος ! . . Μία λέξις μόνον, άλλ' 

ή ΟΠΟΊΑ λέγει τά πάντα. 
: ΒΑΡΑΝ.—Ναί, άγγελος, τοΰ οποίου έχετε τά προ
τερήματα και τά ελαττώματα. 
. Κα ΩΒΡΑΙ.—Μπά ! . . καί ποία είνε παρακαλώ τά 
ελαττώματα τών αγγέλων ; 

ΒΑΡΑΝ.—"Οτι δέν είνε εξοικειωμένοι πολύ μέ 
|;β»τον τόν κόσμον. Ή κυρία Ώ β ρ α ί πιστεύει παρά 
*ΘΛΎ εις τύ καλόν. 

| ΒΑΛΜ.-Τί κρίμα! 
Κα ΩΒΡΑΙ.—Θά μάς κάμετε τήν εύχαρίστησιν νά 

"••«γευματίσετε μαζύ μας, κύριε; θέλω νά σάς έξη-
Υησω εις τί θά χρησιμεύσουν τά 500 φράγκα σας. 

ΒΑΛΜ.—Εις τάς διαταγάςσας, κυρία μου. 

ΒΑΡΑΝ. — Ό κύριος άλλως τε ευρίσκεται ΒΊΣ δια
θέσεις εύνοϊκάς διά τήν άνάπτυξιν τών φιλανθρωπι
κών αισθημάτων του. Είνε ερωτευμένος. 

Κα ΩΒΡΑΙ .—Εύγε . 
Β Α Ρ Α Ν — Κ α ί στηρίζει τάς ελπίδας του εις σάς 

διά νά ήμπορέση νά λάβη πληροφορίας. 
Κα ΩΒΡΑΙ .—Εις εμέ': 
ΒΑΛΜ.—"Ω, κυρία ! . . 
Κα ΩΒΡΑΙ .—Τύ γνωρίζω έγώ τ,ό ύποκείμενον ο

πού σάς ενδιαφέρει; 
ΒΑΡΑΝΤ.—Κατοικε ί εις Σαίν-Βαλερώ. Πρέπει νά 

σάς ειπώ δτι δ νέος αυτός, όστις κατά τ ' άλλα είνε 
εξαίρετος καί αγαπητός, είνε έ'νας τρελλούτσικος ποΰ 
δέν έχει ταίρι. Ά γ α π α δλαις ταίς γυναίκες. 

Κα ΩΒΡΑΙ.—Τόσον τύ καλλίτερον ! Πρέπει κανείς 
ν ' άγαπα, άδιάφορόν τί, άδιάφορον πώς, άρκεΐ ν ' 
άγαπα. 

ΒΑΛΜ.—Πολύ ώραΐα! Μήπως γνωρίζετε σεις, κυ
ρία, μίαν νέαν μικροκαμωμένην. ξανθήν, ποΰ έχει 
ένα παιδάκι καί μία καμαριέρα, καί φορεί ένα καπον-
σών μπλε ; 

Κα ΩΒΡΑΙ . — Ό π ο υ έρχεται έδώ καί παίζει κ α θ ' 
ήμέραν ; 

ΒΑΡΑΝ.—Ναί , πολύ μέτρια. 
Κα ΩΒΡΑΙ.—Μεταξύ τών δέκα καί τών ένδεκα ; 
ΒΑΛΜ.—Ακριβώς . 
Κα ΩΒΡΑΙ.—Πρόκειται πιθανώς νά τήν γνωρίσω 

σήμερον - οφείλω νά τήν ευχαριστήσω διά μίαν κα-
λωσύνην όπου μοΰ έκαμε. Χθες έπαιζεν είς τό πιάνο 
έ'να κομμάτι δλως διόλου πρωτότυπονό υίός μου έπε-
θύμησε νά έχιι αυτό τό κομμάτι καί παρεκάλεσα τόν 
διευθυντήν τής Λέσχης νά έρωτήση τήν κυρίαν άπό 
πού ήδυνάμεθα νά τό προμηθευθώ μεν. Ή κυρία 
άπήντησεν δτι δέν ήτο τυπωμένον καί πρό δλίγου μοΰ 
έστειλε τό χειρυγραφον. Θά συνομιλήσω μαζύ της μό
λις έ'λθη καί άν τήν αγαπάτε. . . 

ΒΑΛΜ.—Τρελλαίνομαι δ ι ' αυτήν. 
ΒΑΡΑΝ. — Ά π ό τά χθες, τάς ένδεκα παρά τέταρτον. 
Κα Ω Β Ρ Α Ι . — Ή ώρα δέν σημαίνει τίποτε. Δέν 

είν ' έτσι, κύριε; 
ΒΑΛΜ.—"Ω, καθόλου. 
Κα ΩΒΡΑΙ.—Λοιπόν, άφοΰ τήν αγαπάτε, άν είνε 

χήρα, θ ά σάς παρουσιάσω εις αυτήν, καί άν έπιθυμή 
νά ξανανυμφευθη, θ ά τήν νυμφευθήτε . . . 

ΒΑΛΜ. —*Ώ !. . . μά αυτό είνε παρά πολύ '. . . μέ 
καθυποχρεώνετε. 

Κα Ω Β Ρ Α Ι . — Τ ί λιγώτερο ημπορεί νά κάμω ; . . . 
(Προς τ'ον Κάμιλλον κα'ι τήν Λούκι α νή ν εισερχόμενους). 
Ά π ό ποΰ έρχεσθε; 

Σ Κ Η Ν Η Γ'-

Κάμιλλος, Αονκιανή και οι ρη&έντες. 

ΚΑΜ. (Άσπαζόμενος τήν κυρίαν Ώβραί, ένώ ή Λθυ-
κιανή ασπάζεται τον Βαραντέν). — Έ ρ / ό μ ε θ α από τό 
λουτρόν. 
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Λ Ο Γ Κ . (Προς τον τατϊρα της).— Ε π ή γ α έως πέ
ραν εΐς τήν ακρογιάλι άν. 

ΒΑΡΑΝ. (Παρουσιάζων τήν Λουκιανήν προς τον 
Βαλμορώ).— Ή κόρη μου. 

Λ Ο Τ Κ . (Χαιρετίζουσα).— Κύριε! . . " Ω ! κΰτταξε!.. 
έξέχασα τό πουλάκι μου μέ τό κλουβί του μέσα εΐς τήν 
καμπίνα τοϋ λουτροϋ!.. . 

ΚΑΜ.—Μά θ ά τό κάμης νά ψοφήση αυτό τό καϋ-
μένο τό πουλί, πσν τό πέρνεις όλο μαζΰ σου. 

ΛΟΤΚ.—"Εχει κα! αυτά ανάγκη ν ' άναπνεΰση λί-
γον θαλάσσιον αέρα, τό κακόμοιρο. Τί καλά ποΰ στέ
κει μέσα εΐς τό κλουβί του - πηγαίνω νά τό πάρω. 
(Εξέρχεται). 

Σ Κ Η Ν Η Δ · 

Οί ρη&έντες πλήν τής Λουκιανής. 

Κα ΩΒΡΑΙ. (Παρουσιάζουσα « ν Κάμιλλον). — Ό 
υίός μου, κΰριε. 

Β Α Λ Μ . — Ό υίός σας! . . . ό ·>ετός υίός σας ίσως, 
κυρία. 

Κα ΩΒΡΑΙ . - Ό χ ι , όχι... ό υίός μου, ιδικός μου 
υίός... Σάς εκπλήττει; 

ΒΑΛΜ.—Βεβαίως, άφοΰ ό κΰριος δέν ημπορεί νά 
εΐνε όλιγώτερον άπό είκοσι ετών... 

ΚΑΜ.—Είμαι εΐκοσιτεσσάρων. 
ΒΑΛΜ.— Ά λ λ ά τότε... σεις κυρία ; 
Κα Ω Β Ρ Α Ι — ' Ε γ ώ είμαι σαράντα δύο. 
ΒΑΛΜ.—Καί δμως φαίνεσθε εικοσιπέντε. 
ΒΑΡΑΝ.—"Ετσι είμεθα ημείς έδώ. Κανείς δέν 

δείχνει τήν ήλικίαν όπου έχει. 
ΚΑΜ. — Ό λόγος εΐνε διότι αί άγναί ψυχαί καθι

στούν τά πρόσωπα πάντοτε νεάζοντα, διότι ή αρετή 
θριαμβεύει καί έπί τοΰ χρόνου. "Ηκουσα ευχαρίστως 
αυτό ποϋ έλέγετε πρό ολίγου, κΰριε, καί τό άκοΰο^ νά 
λέγεται συχνά. Λιά τοϋτο υπερηφανεύομαι όπου έχω 
τέτοιαν μητέρα. Παντοΰ μάς εκλαμβάνουν ώς άδελ-
φόν καί άδελφήν καί άν εξακολούθηση νά πηγαίνη 
έτσι τό πράγμα, μετ 'ολίγα έτη θ ά μάς εκλαμβάνουν 
ώς πατέρα καί κόρην. (Προς τή·/ ν.ητ;'ρο: του. άσπαζό-
μενος τάς χεΐρά; τη:)."Ηδη αρχίζω νά φαίνωμαι πρε
σβύτερος σας καί υ πέρα άπό λίγο θ ά υποχρεώνεσαι 
νά μέ σέβεσαι. 

Κα ΩΒΡΑΙ .—Καί μήπως δέν σέ σέβομαι άπό 
τώρα; Δέν είσαι σύ ό αρχηγός τής οικογενείας; 

ΚΑΜ.—"Εχει τέτοιον φόβον μήπως τήν κατηγο
ρήσουν ώς φιλάρεσκον, ώστε κάμνει δ,τι μπορεί διά 
νά φαίνεται γρηά, αυτή ή κακή μαμμά. Κυττάξετε 
πώς εΐνε κτενισμένη !.. "Εεσι κτενίζονται αί γυναίκες, 
δταν έχουν δικά των μαλλιά ; (Διορθώνει τήν κόμην 
της). Ν ά ! . . . 'δέτε τώρα τί δ ιαφορά! Ό τ α ν μάί βλέ
πουν άμπράτσο στον δρόμον λέγουν : «Τί ωραίο ζευ
γάρι !» Μαμμάκα αξιολάτρευτη ! (Τήν άσχάζετοι). 

ΒΑΛΜ.—Νά ! αυτή εΐνε οικογένεια! 
ΒΑΡΑΝ.—"Εχετε νά ίδήτε κ ι ' άλλα ακόμη ! 
ΒΛΛΜ. (11ρ'-ς τον Ββραντέν).—"Α, νά έρχεται! . . . 
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Β Α Ρ Α Ν . - Π ο ί ο ς ; 
Β Α Λ Μ . — Ή ΜΙΣ Καπουλέτου ! 

Σ Κ Η Ν Η Ε 

Ιωάννα, Γάατων και οι ρηΰ·έντες 

ΙΩΑΝ. (Άκο τής θύρας, κύπτουσα προς υ'-ς»ΧΛ 
ώσεί Οελουσα' νά τον άσπασθή).—Μήπως θέλει; καλλί. 
τερα νά πάς νά παίξης είς τόν κήπον μέ τήν Μ ο ο γ 3 
ρίταν ; 

ΓΑ ΣΤ.—Ναί , μαμμά. 
ΙΩΑΝ. (Δίδουσα είς αύτ'ον τά χαιγνίδιά τοο).— Καλά 

ΠΉΓΑΙΝΕ. Στάσου νά σέ σιγυρίσω λιγάκι. . . πρόσεχι 
νά μή πέσης:.. Μή τρέχης, άκουσες Μαργαρίτα 
εσύ νά τόν προσεχής. (Στρέφεται καί β> έχουτα άνΟ-ώ-
•χους έντος τή: αιθούσης, ετοιμάζεται ν ' άχέλθη). 

Κα ΩΒΡΑΙ .—Σάς παρακαλώ, κυρία, μή άπομα. 
κρυνθητε έξ αιτίας μας. Αυτήν τήν ώραν σΐ'νή&ν 
έδώ εΐς τήν σάλαν δέν εΐνε κανείς - ώστε ημπορείς 
νά παίξετε μουσικήν μέ δλην σας τήν ήσυ/ίαν. Κα'ι ή. 
μεΐς έτοιμαζόμεθα νά φ ΰ γ ω μ ε ν σάς έπερίμενα μο-
νον διά νά σάς ευχαριστήσω δ ι ' αυτό τό κομμάτι τής 
μουσικής τό όποιον εΐχετε τήν εΰγένειαν νά μοΰ στεί
λετε. Θά τό αντιγράψω, έάν τό επιτρέπετε. 

ΙΩΑΝ.—Πολύ ευχαρίστως, κυρία. 
Κα ΩΒΡΑΙ. — Καί θ ά έλθω νά σάς τό φέρω οπίσω. ? 
ΙΩΑΝ.—"Ω, σάς παροκαλώ, μή λάβετε τήν ένόχλη- I 

σιν. Ό τ α ν δέν σάς χρειάζεται πλέον, τό άφίνετε είς ,| 
τόν διευθυντήν τής Λέσχης, ό οποίος θά μοΰ τόπαρα-
δώση. Ά ν σάς αρέσουν μάλιστα αυτά τά κομμάτια, 
έχω καί άλλα πολλά, εντελώς άγνωστα εί; τήν Γαλ-
λίαν, τά όποια ημπορώ νά σάς δανείσω μέ μεγάλην 
μου εύχαρίστησιν. 

Κα ΩΒΡΑΙ.—Εΐνε ισπανική μουσική ; 
ΙΩΑΝ.—Εΐνε βασκική. 
ΒΑΛΜ. —Ποιος εΐνε ό συνθέτης; τόν γνωρίζετε; | 
Ι Ω Α Ν . — Ό χ ι , κΰριε. 
ΒΑΛΜ. — Μήπως εΐνε ό Μαϋρος πρίγκιψ; 
Ι Ω Α Ν . — Ό χ ι , κΰριε - ό Μαΰρος πρίγκιψ δέν α

γαπά τήν μουσικήν. 
Κα ΩΒΡΑΙ .—Τί πράγμα εΐνε αυτός ό Μαϋρος 

πρίγκιψ ; ημπορώ νά ερωτήσω χωρίς νά φανώ αδιά
κριτος ; 

ΙΩΑΝ.—Εΐνε μία άστειότης τοΰ μικροϋ μον, τόν 
όποιον πολλάκις έρωτοϋν χωρίς λόγον π ώ ; λεγόμενα 
καί αυτός επήρε τόν τίτλον τοϋ Κυανού πρίγκιπος, 
έδωκεν εις έμέ τόν τίτλον τής Λευκής πριγκιπιοσης 
καί είς τόν πατέρα του τού Μαύρου πρίγκιπος. 

ΒΑΛΜ.—Εΐνε πολύ έξυπνος ό μικρός αναλόγως 
τής ηλικίας του. 

ΙΩΑΝ.—Τόν βοηθοϋμε καί λιγάκι... 
Κα ΩΒΡΑΙ.—Δέν θ ά εΐνε μεγαλείτερος άπό πέντε 

ετών. 
ΙΩΑΝ.—Μόλις. 
Κα ΩΒΡΑΙ. —Μόνον αυτό τό παιδάκι έχετε; 
ΙΩΑΝ.—Μάλιστα, κυρία. 
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β β Ρ Α Ι · — Θά τό άπεκτήσατε πολύ νέα. 
—"Ημουν δεκαεπτά ετών. Κάμιλλος 

Κα «ΉΡΑ!•— Πώς σάς επέτρεψαν οί γονείς σας νά 
^βνδρενθήτε τόσον ενωρίς. 

ιβΑΝ.-~Λ.έν εϊχαμεν περιουσίαν, βλέπετε. 
|{α ΟΒΡΑΙ• — Καί ^ α έκάματε κανένα καλόν γάμον; 
, β Α Ν . - Μ ά λ ι σ τ α . 
|{α ΩΒΡΑΙ· — "Ηρχισε τίποτε μαθήματα ό μικρός; 
ΙΩΑΝ·- Διαβάζει λιγάκι. 

• | · α ΟΒΡΑΙ- — Καί ποίος έπιστατεΐ είς τήν έκπαί-Εόίν του : ο πατήρ του ; 
ΪΩΑΝ· — Δέν έχει πλέον πατέρα. 
Κα ΩΒΡΑΙ- - Ε ί σ θ ε λοιπόν χήρα; 
ΙΩΑΝ- — Μάλιστα, κυρία. 

[ ΒΑΡΑΝ. ("Ενώ ::Ί'ρχετα: μετά τού Βαλμορώ). — Καί 
«ύιή έχει τήν γραμμήν ! 
Γ β α βΒΡΑΙ- - Χήρα !... θ ά έχηρεΰσατε βέβαια πρό 

ΙΩ\Ν- — Πρό δύο ετών. Κίνα ΩΒΡΑΙ .—Όπως κ ' έγώ. 
Γ ΙΩΑΝ.—Όπως καί σεις, κυρία; 

Κα ΩΒΡΑΙ. —Δηλαδή δπως υπήρξα καί ένώ. Έ -
ϊιΐίΐνα κα'ι έγώ χήρ" εΐς τήν αυτήν ήλικίαν καί υπό 
τας αίτάς περιστάσεις τά; ϊδικάς σας, μέ ένα υίόν. 
Αντή ή όμοιόιη; τή ; ίΙέσεώ; μου θ ά έδικαιολόγει άρ-
χετά τήν συμπάθειαν κα'ι τί)ν περιέργειάν μου. έάν 
δέν ΥΠΉΡΧΕ κα'ι ή άλλη δικαιολογία, ή προερχομένη έκ 
Τον ενδιαφέροντος, το όποιον εμπνέουν πάντοτε τά μι-
χρά παιδιά ει; κάθε γυναίκα ή όποια εΐνε μητέρα. Τό 
έργον τής μητρός είνε τόσον δυσχερές, ίδ ίως δταν δέν 
νπάρχΐ] ό πατήρ, ώστε όφείλομεν δλαι αί μητέρες νά 
ιαρέχωμεν άνάμεσόν μας αμοιβαίας συμβουλάς κα^ 
ίποστήριξιν. "Εχετε τουλάχιστον τήν οΐκογένειάνσας 

ΙΩΑΝ. — Ό χ ι κυρία - οί γονείς μου άπέθανον. 
Κα ΩΒΡΑΙ.—Κα'ι άπό τό μέρος τοΰ συζύγου σας· 

- ΙΩΑΝ.—Δέν έχω κανένα. 
Κα ΩΒΡΑΙ.— Ώστε είσθε μόνη εΐς τόν κόσμον ; 

• ΙΩΑΝ.— Εντελώς μόνη. 
| Κα ΩΒΡΑΙ. —Εΐνε πολύ λυπηρόν. 
Ρ ΙΩΑΝ.—Μοΰ εΐνε αρκετή συντροφιά ό ΥΙΌΣ μου. 
I Κα ΩΒΡΑΙ.—Καί δέν σκέπτεσθε νά ξαναϋπαν-
δρευθήτε; 

Ι ΙΩΑΝ.—"Οχι, κυρία. 
Κα ΩΒΡΛΙ.—"Ωστε θέλετε ν ' άφοσιωθήτε έξ ΟΛΟ

κλήρου είς τά τέκνον σας ; 
ΙΩΑΝ.—Λ ϋτό σκο π ε ύ ω. 
Κα ΩΒΡΑΙ.—Πολύ καλά. 
ΙΩΑΝ.—Καί σεις, κυρία, δέν ξαναϋπανδρευθή-

Κα ΩΒΡΑΙ. — Ό χ ι - άλλ ' έγώ είς αυτό τό ζήτημα 
μερικάς ιδέας πολύ αυθαιρέτους, τάς οποίας δέν 

Γ εννοώ να επιβάλω εΐς κανένα. Κατά τήν γνώμην μου, 
: °εν υπάρχει εΐς τόν βίον τής γυναικός θέσις διά δύο 

Ρωτα;. Εκείνο τό οποίον ή γυναίκα όπου σέβεται 
| Όν εαυτόν της είπεν εις τόν άνδρα τόν όποιον ήγά-

πησε κατά μόνας καί μέσα άπό τήν καρδιά της, δέν 
πρέπει νά τό έπαναλάβη ποτέ είς άλλον άνδρα. Έ ά ν 
ο άνδρας τόν όποιον ήγάπησε καί τόν όποιον ώρκί-
σθη ν ' αγαπά αιωνίως άποθάνη, αυτή οφείλει νά τή
ρηση τύν υρκον της καί νά μοιράση αυτήν τήν άγά-
πην της είς δλους δσοι πάσχουν καί έχουν ανάγκην ν ' 
άγαπώνται - τέτοιοι άνθρωποι ποτέ δέν λείπουν καί οί 
νεκροί δέν ζηλοτυποϋν πρός αυτούς. 

ΙΩΑΝ.—Δηλαδή ν ' άντικαταστήση τόν έρωτα διά 
τής αγαθοεργίας ; 

Κα ΩΒΡΑΙ .—Ναί . 
ΙΩΑΝ.—Μέ άλλα λόγια νά γείνη αγία - άλλ' αυτό 

δέν εΐνε πράγμα ευκολον παρά μόνον διά σάς, κυρία, 
τήν οποίαν έδώ δλοι θαυμάζουν,άγαποϋν καί σέβονται. 

Κα ΩΒΡΑΙ .—Ποίος σάς είπε αυτά περί έμοΰ : 
Ι Ω Α Ν . — Ό λ ο ς ό κόσμος. Δ ι ' αυτό καί ΈΓΏ α ισθά

νομαι τόσην χαράν καί ύπερηφάνειαν διά τό ενδια
φέρον τό όποιον εύαρεστεΐσθε νά λαμβάνητε δ ι ' έμέ. 

Κα ΩΒΡΑΙ .—Καί τοΰ ΟΠΟΊΟΥ είμαι βεβαία δτι 
είσθε αξία κατά πάντα. Δεχθήτέ το λοιπόν πρόθυμος 
δπως καί έγώ σάς ΤΌ προσφέρω. Πρό παντός άλλου 
πρέπει ΝΆ μέ θεωρήτε ΏΣ μητέρα - έν πρώτοις διότι 
έχω υίόν μεγαλείτερόν σας κατά δΰο έτη - έπειτα ή θέ
σις είς τήν οποίαν εύρίσκεσθε εΐνε απαράλλακτη μ' 
έκείνην είς τήν οποίαν εΰρέθην έγώ πρό είκοσι ετών 
και τέλος έχω τήν πεΐραν τήν οποίαν απέκτησα είς 
τήν άνατροφήν τοΰ'ΐ'ίοΰ μου είς τήν οποίαν έπεστά-
τησα έγώ μόνη - δλα ταΰτα μοΰ δίδουν τό δικαίωμα 
καί μοΰ επιβάλλουν τό καθήκον νά σάς ΕΞΕΤΆΖΩ καί 
νά σάς συμβουλεύω, άφοΰ ή τύχη μάς έφερεν εις 
συνάφειαν. "Ω! γνωρίζω καλά πόσοι κίνδυνοι, πόσοι 
ΑΓΏΝΕΣ, πόσαι στενοχωρίαι, πόσαι ύποψίαι περιστοι
χίζουν ΜΊΑΝ γυναίκα νέαν, ήτις έμεινε μόνη είς τόν 
κόσμον, έν τ ω ^ έ σ ω τής νεωτέρας ημών κοινωνίας. 
Λιά τοΰτο έδωσα ύπόσχεσιν εις τόν εαυτόν μου νά 
βοηθώ εΐς πάσαν περίσιασιν τό ΆΤΥΧΕΣ φΰλον είς τό 
όποιον ΑΝΉΚΩ, νά τοΰ καθιστώ γνι^στύν πάν δ,τι μ ' 
έδίδαξεν ή πείρα ΤΉΣ ζωής, πάν δ,τι μοΰ άπεκάλυψεν 
ό άριστος καί ό δικαιότατος τών ΑΝΔΡΏΝ, δστιςέφλέ-
γετο χιλιάκις περισσότερον έμοΰ άπό τόν πόθον τής 
ΑΓΑΘΟΕΡΓΊΑΣ καί δστις έγνώριζε να τήν πραγματο-
ποιή. 

Ι Ω Α Ν . — Ό θάνατος του βεβαίως ΘΆ σάς έπροξέ-
νησε μεγάλην θλϊψιν κυρία. 

Κα ΩΒΡΑΙ . —Πολύ μεγάλην ά λ λ ' ή συμφορά, δι-
πλασιάζουσα τά καθήκοντα, διπλασιάζει καί τάς δυ
νάμεις. "Αλλως τε μαζΰ του συνωμιλοΰσαμεν συχνά-
κις περί τοΰ θανάτου, ώς περί τοΰ πράγματος τοϋ 
πλέον πιθανοϋ, τοϋ πλέον βέβαιου έν τώ βίω. Μέ ενί
σχυσε προκαταβολικώς ώς πρός τό γεγονός αυτό, τό 
όποιον προησθάνετο ώς προσεχές, καί μέ έκαμε νά 
συμμερισθώ περί αΰτοϋ, ώς καί περί πάντων τών 
άλλων πραγμάτων τάς ίδικάς του ιδέας. Υπάρχουν 
διάφορα παραμύθια περί προσώπων αοράτων είς δ- ' 
λους καί ορατών εΐς μόνους τούς κατέχοντας κάποιον 
φυλακτόν. Δέν υπάρχει ποσώς τί τό ύπερφυσικόν εΐς 
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τά παραμύθια ταύτα, ή καλλίτερα νά ειπώ εις την 
συμβολικήν των έννοιαν. Τό φνλακτόν αυτό είνε ό 
έρως, έπί τοΰ οποίου καί αυτός ό θάνατος δέν έχει 
καμμίαν ίσχύν Ναί" σωματικώς ό σύζυγος μου έξη 
φανίσθη έκ τοΰ κόσμου τούτου" δέν δύναμαι πλέον 
νά ιδώ τό πρόσωπον του, δέν δύναμαι νά έγγίξω τήν 
χείρα του, άλλ' ή ψυχή του είνε διακεχυμένη ΕΙΣ πάν 
δ,τι μέ περιβάλλει, εις πάν δ,τι αγαπώ, εις παν δ,τι 
είνε αγαθόν. Είνε παρών εις πάν δ,τι πράττω" αυτός 
κυβερνά δλους μου τούς λογισμούς. Αυτός σάς ομιλεί 
τήν στιγμήν ταύτην κάθηται πλησίον μου, τόν βλέπω, 
τόν ακούω, τόν αισθάνομαι καί άν πρός στιγμήν τό 
πνεΰμά μου ήθελεν αμφιβάλει περί τής διηνεκούς 
παρουσίας του, δέν θά είχα τίποτε άλλο νά πράξω, διά 
νά πιστεύσω είς αυτήν, παρά νά κυττάξω κατά πρό· 
σωπον τόν υίόν μου, δ όποιος είνε ή ζωντανή αύτοΰ 
εΐκών. 

Ι Ω Α Ν Ν . 5 Ω κυρία !...δέν ημπορείτε νά φαντα-
σθήτε πόσον εύχάριστον είνε νά' συνομιλή κανείς 
[ΐαζύ σας. (Μετά τινας στ:γμάς δισταγμοδ), "Ωστε ό 
υίός σας ομοιάζει πολύ τόν πατέρα του ; 

Κα ΩΒΡΑΙ . Είνε ό Ίδιος. 
10ΑΝ Ν, Καί πρέπει πολύ ν ' άγαπάσθε μεταξύ 

σας. 
Κα ΩΒΡΑΙ. Λυτός πιστεύει τυφλώς είς έμέ και 

έγώ πιστεύω τυφλώς εις αυτόν, δέν έχομεν μυστικά 
δ ένας άπό τόν άλλον. 

ΙΩΛΝΝ. Οί νέοι δμως ευρίσκονται καμμίαν φο
ράν εις τήν ανάγκην ίσως ν ' αποκρύπτουν μερικά 
μυστικά άπό τήν μητέρα των. 

Κα ΩΒΡΑΙ. Αυτό εξαρτάται έκ τής ανατροφής 
δποΰ λαμβάνουν. Υπονοε ίτε τά ερωτικά μυστικά. 
Ά λ λ ' δ υιός μου έχει περί τοΰ έρωτος σοβαράν ίδέαν 
Δέν θ ά δώση τήν καρδίαν του παρά μίαν μόνον φο
ράν καί δέν θά τήν πάρη πλέον ό π ί σ · . 

ΙΩΑΝΝ.— Είσθε πολύ ευτυχισμένη μητέρα. 
Κα ΩΒΡΑΙ.—Ναί" άλλ' δλαι αί μητέρες ήμπο 

ρουν νά είνε επίσης ευτυχείς. Είνε ά-ίλούστατον τό 
πράγμα, καθώς βλέπετε. Μοΰ αρέσετε πολύ" σάς πα· 
ρετήρησα πολλάκις εις την παραλίαν, χωρίς νά τό 
υποπτεύεσθε. Έκυττάζατε τήν θάλασσαν έπί πολλά- αγόρια 

περάσετε μαζύ μας τό βράδυ εις τό ξενοδο^εΐον 
Έτενμάρ, έκεϊ επάνω. Θά είνε καί άλλοι προσκεχϊΐΐ 
μένοι καί θ ά παίξωμεν μουσικήν. Λεν θά στενον-ί 
ρηθήτε πολύ. 

ΙΩΑΝΝ. —Εις τό σπίτι σας ; . .Άλλά δέν ξ ε ν ρ ω « | 
πρέπη.. .φοβούμαι... 

Κα Ω Β Ρ Α Ι . - Τ ί ; 

ΙΩΑΝΝ. — Ν ' άφίσω μόνον τόν μικρόν μέ ^ ι ί 
ύπηρέτριαν... 

Κα ΩΒΡΑΙ. —Πάρετε τον μαζύ σας" θά παίξη ^ 
τήν Λουκιανήν. Λύτη είνε δέκα πέντε ετών, <5»^ 
τής ΑΡΈΣΕΙ ΑΚΌΜΗ νά παίςη τήςκούκλαις. 

ΙΩΑΝΝ. — Μά δ μικρός πλαγιάζει πολύ ΕΝΩΡΊΣ. 
Κα ΩΒΡΑΙ .—Θά τόν άφίσωμεν νά κοιμηθη * 1 

κάποιος ΔΠΟΰ θά είνε εκεί τόν φέρνει κατόπιν είς Τ 0 

σπίτι σας άποκοιμισμένον. 
ΙΩΑΝΝ.—Ευχαριστώ, κυρία. 
Κα ΩΒΡΑΙ.—Δέχεσθε λοιπόν ; 
ΙΩΑΝΝ.—Μάλιστα. 
Κα ΩΒΡΑΙ.—(Βλέπουσα είσερχόμενον τ ο ν 1 'άττωνβ, 

δο-τις τρέχε: προς τήν μητέρ.1 του). "Λ, νά καί ό μι
κρός μας προσκεκλημένος. 

Σ Κ Η Ν Η Σ Τ · 

Γάατων καί οϊ ρη&έντες 

Κα ΩΒΡΑΙ. — Α λ ή θ ε ι α , μικρέ μου, δτι θά έ ϋ % 
ευχαρίστως νά ΠΈΡΑΣΗΣ τό βράδυ εις τύ σπίτι μας 
μαζύ μέ τή μαμμά σου ; 

ΙΩΑΝΝ.—ΕΊΠΕ. «Μάλιστα, κυρία.» 
ΓΑ ΣΤ.—Μάλιστα, κυρία. 
ΙΩΑΝ.—Φίλησε τήν κυρίαν. ( '() Γάστων άσπάζ«·< 

τα: τήν κυρίαν Ώβραί. χωρίς νά ποιΰσν, βλέπων τήν μη-1 

τε'ρα του, προς τήν οποίαν επιστρέφε: ΑΜΈΣΩΣ). 
Κα ΩΒΡΑΙ.—Τάς δκτώ λοιπόν. 
ΓΑΣΤ. - Θά είνε καί άλλα παιδιά ; 
Κα ΩΒΡΑΙ.—Βέβαια. 
Γ Α Σ Τ . — Α γ ό ρ ι α ή κορίτσια ; 
Κα ΩΒΡΑΙ.—Κορίτσια. 
ΓΑΣΤ.—Τόσον τύ καλλίτερον δέν μοΰ αρέσουν τ ' 

ώρας, ώς νά παρηκολουθεΐτε ένα διαρκή στοχασμόν 
σας, τόν όποιον έλίκνιζε τρόπον τινά ή θάλασσα ύπό 
τό βλέμμα σας. "Επειτα διά μιάς αγκαλιάζετε καί έ-
φιλούσατε τό παιδί σας καί ήρχίζετε νά τρέχετε μαζύ 
του, ωσάν νά ήσθε καί σεις παιδί τής ηλικίας του ή 
ωσάν νά ήθέλετε νά ζαλισθήτε καί νά ξεχάσετε καμ
μίαν θλιβεράν σκέψιν. 

ΙΩΑΝΝ.—Είνε αληθές. 

Κα ΩΒΡΑΙ . — Σκοπεύετε νά μείνετε πολύν καιρόν 
ΑΚΌΜΗ εις τά λουτρά ; 

ΙΩΑΝΝ.— Ε ν ό σ ω εξακολουθεί ό καλός καιρός. 
Κα ΩΒΡΑΙ.—Τότε θ ά ξαναϊδωθοΰμε" πώς περ

νάτε ταΐς βραδυαΐς σας; Α π ό ψ ε τί θά κάμετε ; 
ΙΩΑΝΝ.—Τίποτε , κυρία. 
Κα ΩΒΡΑΙ . — Ό καιρός είνε ωραίος. Ε λ ά τ ε νά 

Κα ΩΒΡΑΙ .—Τί χαριτωμένος ποΰ εΓνε ! — Εξέρ
χεται)· 

Σ Κ Η Ν Η Ζ 

Ιωάννα και Γάατων. 

ΓΑΣΤ. Προς τήν Ίωάνναν, διευΟυνομένην προς τ»; 
πΑάνον).—Ά, ναί" καλά" νά παίξωμεν πιάνο. 

ΙΩΑΝ. — Σοΰ ΑΡΈΣΕΙ. 
ΓΑΣΤ.—Πολύ. ( Ή Ιωάννα αρχίζει νά παίζη 

νον). 

Σ Κ Η Ν Η Η' 

Κάμιλλος και οί ρη&έντες. 

ΚΑΜ.—Συγγνώμην κυρία. Έ ρ χ ο μ α ι δια τήν 
μουσικήν, τήν οποίαν εΐχετε τήν καλωσυνψ 
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δανείσω ΕΙΣ τήν μητέρα μου καί τήν οποίαν έ-

εδώ. 
I (Έοευνώσα καί άνευρίσ/.ουσα τ'ο τεμάχιον έπ: 

'.<νΛΐ)--~Όρίστε κύριε, αύτύ είνε. 
ι^Μ — Η !' Ί™ 0 » μ ° υ ( Α Ο υ εΐπεν δτι Οά μάς κάμετε 

Λ»τιμήν νά έλθετε νά περάσετε τήν βραδυάν μαζύ μας. 
μ) \Ν'· — Μάλιστα. 
Ι».^1 - II κατοικία σας είνε ολίγον μακράν άπό 

. ξδικήν μα.-, κα'ι τώρα αί ήμέραι αρχίζουν νά μι-

«ίνονν. Οά μοΰ έπιτρέψε}ε νά έλθω νά σάς παρά

Τ Α έγώ, κυρία : 
ΐβΑΝ· - - Ευχάριστα) , κύριε" άλλά δέν φοβούμαι, 

όταν ή ώρα δέν είνε πολύ περασμένη. 
ί ΐ(ΑΜ. —Ιότε τ)ά |ΐοΰ επιτρέψετε νά φιλήσω αυτό 
ιο παιδάκι διότι είμαι τόσον πολύ ευχαριστημένος, 
Αστε αισθάνομαι τήν ανάγκην νά φιλήσω κά-

| χοιον. 

ΙΩΑΝ*. Κα'ι διατ'ι είσθε τόσον πολύ ευχαριστημέ

ΝΟΣ, κύριε : 
ί) ΚΑΜ. (Κρατών τον Γάστωνα είς τάς άγκάλας του).— 
Λιότι πρό ολίγου ήκουσα μίαν καλήν εϊδησιν άπό τό 
οτόμα τής μητρός ιιου, ή οποία δέν συνηθίζει νά 
ψεύδεται κα'ι εϊ; τήν οποίαν κανείς δέν λέγει ψεύ-
ματα' διότι προ ενός έτους είχα ένα μυστικόν τό ό-
«ο'ιον δέν ημπορούσα νά εξομολογηθώ είς κανένα καί 
τδ όποιον, υστέρα άπό τήν καλήν εϊδησιν, μοΰ επι
τρέπεται νά τό φανερώσω. 

ΙΩΑΝ.—Προσέξατε κύριε" δέν πρέπει κανείς νμ 
βιάζεται νά ΐ| ανερώση τά μυστικά του. 

! ΚΑΜ.—Αυτό εξαρτάται άπό τό πρόσωπον εις τό 
δποίον τολμά νά τάφανερώνη. (Αποθέτε: κάτω τ'ο 

ί «αιδίον). Λοιπόν καλήν έντάμωσιν απόψε, κυρία. 
I ΙΩΑΝ. —Καλήν έντάμωσιν. ( Ό Κάμ:λλος έξέρ-

Ερται). 

Σ Κ Η Ν Η Θ 
Ιωάννα και Γάατων 

ΙΩΑΝ. (Παίζουσα πιάνον).—«Θά δώση τήν καρ 
δίαν του καί δέν θ ά τήν πάρη πλέον οπίσω.» — «Δέν 
έχει μυστικά δι 'έμέ. >—"Ολαις αί μητέρες τό ϊδιο είνε! 
« 'Έ^ω ένα μΐ'στικόν πρό ενός έτους» λέγει ό υίός. 
Ν ά τόν ήκουεν ή μητέρα του ! Είνε γνωστόν τό μυ
στικόν σου, κύριε Κάμιλλε!.. . Επέστρεψε αυτός" επέ
στρεψα καί έγώ έδώ. Τ ί ζητώ τάχα; Είνε άνόητον, 
άλλ' είνε εύχάριστον καί δέν βλάπτει κανένα... "Αχ! 
πώς μέ συνεκίνησε εκείνη ή γυναίκα! . . Καλήν έντά-
μιοσιν τό βράδυ !... "Οχι, κυρία, δέν θ ά έλθω εις τύ 
σπίτι σας. (Σείε: τήν κεφαλήν καί παίζε: ένα ήχον φαι-

δο'ον είς το πλανον). 
Γ Α Σ Τ . — Ν ά χορέψωμε, μαμμά ; 

Σ Κ Η Ν Η Ι'· 

Τελλιέ κα'ι οί ρηθέντες. 

Τ Ε Λ . (Έμοανίζετα: άκουμβών έξωθεν τοϋ' άνο:κτοϋ 
παραθύρου καί κρυπτών τ'ο πρόσωπον όπισθεν τής έφημί-
ρίδος, τήν οποίαν προσποιείται ότι άναγινώσκει. — Ι ω 
άννα! 

ΙΩΑΝ. (Έγειρομένη).—Πώς! σεις έδώ ; 
Τ Ε Λ . —Μή κινήσαι. Δέν πρέπει νά μάς ΐδή κανείς 

νά συνομίΛοΰμεν. Ε ίμαι γνωστός εις τήν κυρίαν Ώ 
βραί καί εις τόν υίόν της. Περίμενε με άπό τάς δκτώ 
ώς τάς εννέα. 

ΙΩΑΝ.—Πολύ καλά" θ ά περιμένω. ( Ό Τελλιέ 
απομακρύνεται). 

ΓΑΣΤ. (Πλησιάζων είς τήν μητέρα του) — Μαμμά, 
ποίος είνε αυτός δ κύριος; 

ΙΩΑΝ.—Είνε δ Μαύρος πρίγκιψ, παιδί μου. 

Τέλ.ος τής πρώτης πράξεως. 

Π Ρ Α Η I Σ Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α 

[Κατοικία τής κυρίας Ώβραι έν τή έξοχη. 
Τραπέζιον κ 

Σ Κ Η Ν Η Α 
Κάμιλλος καί Αουκιανή. 

I ΛΟΓΚ.—Σ' έζητοΰσα. 
Γ ΚΑΜ.-Τ ί θέλεις; 
}• ΛΟΤΚ.—Είσαι θυμωμένος : 
ι ΚΑΜ.—Μαζύ σου :... πώς σοΰ πέρασε αύτη ή ιδέα; 
Είμαι άπησχολημένος μέ τήν έργασίαν μου. 
Γ ΛΟΤΚ.—"Ηθελα νά σοΰ δείξω τό πουλάκι μου. 
: ΚΑΜ.—Τί έχε ι ; 
Ι ΛΟΤΚ.—Δέν είνε καλά" δέν βλέπεις πώς κλείνει 
τα ματιά του καί τρέμει όλόκληρον; 

ΚΑΜ.—Μά βέβαια, άφοΰ τό σέρνεις μαζί σου ά π ' 

Αίθουσα. Θύραι ύελόφρακτοι είς τό βάθος, 

,ί ανάκλιντρα.] 

έδώ καί ά π ' έκεϊ δλην τήν ώραν! Πρέπει πρώτ ' ά π ' 
δλα νά τό άφίσης ήσυχυν. "Επειτα τί τοΰ δίνεις καί 
τρώγει ; 

ΛΟΓΚ.—Κρόκον αύγοΰ, κτυπημένον μέ γάλα. 
ΚΑΜ.—Νά τοΰ δίνης λιγάκι καρδιά βωδινή καί 

άπό καιροΰ εις καιρόν καναβόσπορον καί σπόρους 
άπό τό φυτόν τοΰ δπίου. 

ΛΟΤΚ.—Δέν θ ά ψοφήση, αλήθεια; 
Κ Α Μ . — Ό χ ι , θ ά ζήση μιά χαρά, θ ά κελαδή, θ ά 

σφυρίζη. Ό σπίνος είνε ένα άπό τά πλέον διασκεδα
στικά πουλιά" άλλ' επειδή είνε έφετεινόν, χρειάζεται 
προφύλαξιν. 

Λ Ο Τ Κ . — Θ ά γέννηση; 
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ΚΑΜ.—Βεβαίως. 
Λ Ο Γ Κ . — Π ό τ ε : 
ΚΑΜ.—Τοΰ χρόνου. . 
Λ Ο Γ Κ . — Τ ό καϋμένο τό πουλάκι!. . . δες πώς μέ 

κυττάζει!. . . 
ΚΑΜ. — Σ έ , γνωρίζει. 
Λ Ο Τ Κ . — Κ α ί βέβαια μέ γνωρίζει. 
ΚΑΜ.—Καί σέ αγαπά ; 
Λ Ο Τ Κ . — θ ά μέ αγαπά γιατί κ ' έγώ τό αγαπώ 

πολΰ. 
ΚΑΜ. —Πώς τό αγαπάς", 
Λ Ο Τ Κ . — Ό π ω ς αγαπούν δλοι. Δέν υπάρχουν δια

φορετικοί τρόποι αγάπης. 
ΚΑΜ. — Βεβαίως δμως δέν αγαπάς τόν σπΐνόν σου 

δπως αγαπάς τόν πατέρα σθ'·, τήν μητέρα μου ή έμέ. 
ΛΟΤΚ.—Δέν τό αγαπώ τό ίδιο, αυτό μάλιστα. 
ΚΑΜ.—Διατ ί ; 
ΛΟΤΚ.—Διότ ι πουλιά ημπορώ νά εΰρω καί άλλα 

ωσάν τό ιδικό μου - άλλά δέν ημπορώ νά εΰρω άλλον 
πατέρα ωσάν τόν μπαμπά μου, άλλην κηδεμόνα ωσάν 
τήν μητέρα σου, άλλον σΰζυγον ωσάν εσέ—διότι μέλ
λεις νά γείνης σΰζυγός μου. Έ ν τοΰτοις μοΰ φαίνε
ται δτι τό αίσθημα τό όποιον αισθάνομαι καί διά 
τους τεσσάρας εΐνε τής αυτής φΰσεως. Μέ τήν διαφο-
ράν μόνον δτι έγώ έχω ανάγκην τής προστασίας σας 
ένώ τό πουλάκι έχει ανάγκην τής ιδικής μου προστα
σίας. "Ωστε βλέπεις δτι επάνω κάτω τό ϊδιο πράγμα 
εΐνε. 

ΚΛΜ.— Ά λ λ ' άν ήτο ανάγκη νά τό φονεΰσης διά 
νά σόσης τήν ζωήν τοΰ πατρός σου, τής μαμμάς ή 
έμέ, τί θ ά έκαμνες; 

ΛΟΤΚ.—Αυτό δέν μπορεί νά συμβή. 
Κ Λ Μ . — Ά ς ΰποθέσωμεν διά μίαν στιγμήν δτι ήτο 

ανάγκη. 

Λ Ο Γ Κ . — Θ ά ήτο φρικτόν'πράγμα, διά τό καϋμένο 
τό πουλάκι! Θά τό έφιλοΰσα πρώτα πολΰ, θά τοΰ έ-
ζητοΰσα συγχώρησα·, θά έκλαια πολΰ καί κατόπιν 
γλυκά γλυκά καί ήσυχα θά τό έσκότωνα. Θά τό έμάν-
θανε κατόπιν δτι τό έπραξα όχι διότι τοΰ ήθελα κακόν. 

ΚΛΜ. Κατόπιν δέν θά έμάνθανε τίποτε, επειδή 
μιά φορά ποϋ θ ά τό έπνιγες, θά ήτο διά πάντα νε-
κρόν. 

Λ Ο Τ Κ . Καί ή ψυχή του ; 
ΚΑΜ.Τά πουλιά δέν έχουν ψυχήν αυτό τό ξεΰρεις. 
Λ Ο Υ Κ . — Έ ά ν δέν είχαν ψυχήν, δέν θ ά έκελα-

δοΰσαν. 
ΚΑΜ. — Είσαι αξιολάτρευτος. Αϊ, 

νά περιποιηθής τό πουλάκι σου. 
ΛΟΥΚ.—Καί ή μαμμά ποϋ εΐνε; 
ΚΑΜ.— Ε π ή γ ε νά έρωτήση διά τήν κυρίαν 

νην όπου επρόκειτο χθες νά έλθη εΐς τό σπίτι μας 
καί δέν ήλθε. Φοβείται μήπως εΐνε αδιάθετος. 

Λ Ο Τ Κ . (Τρέχουσα είς προύπάντησιν τοϋ ίίσιρχομί-
μένόυχαιρδς της).—Κΰριε μπαμπάκα μου, λαμβάνω 
τήν τιμήν νά σοΰ εΐπώ δτι σέ λατρεΰω. (Τον ασπάζε
ται καί εξέρχεται). 

πήγαινε τωρα 

εκει-

Σ Κ Η Ν Η Β 

Βαραντέν και. Κάμιλλος 

-Πάντοτε ή ίδια. ΒΛΡ.-
ΚΑΜ.—Πάντοτε. Φαίνεται ωσάν νά εΐνε 

τσακ ι έξ ετών. 
ΒΑΡΑΝ.—Τόσον τό καλλίτερον. 
ΚΑΜ.—Πιθανόν. 
ΒΑΡΑΝ.—Μήπως ήθελες νά εΐνε τριάντα; 
ΚΑΜ.—Τριάντα όχι - άλλά είκοσι. 
ΒΑΡΛΝ.— Μέ άλλα λόγια αρχίζεις νά βλέπης δη 

τό διάστημα εΐνε πολύ μακρυνόν, νά μή θεωρήςπΧ^ 
τήν Λουκιανήν ώς τήν γυναίκα τήν οποίαν μέλλεις νά 
νυμφευθής μίαν ήμέραν. Γνωρίζεις, δτι μέ δλα χα 

σχέδια τά όποια έκάμαμεν, απομένεις πάντοτε κΰριοί 
τής καρδίας σου καί της σκέψεως σου καί δτι άνή-
κεις πάντοτε είς τόν εαυτόν σου. Δέν είμαι έγώ εχ$/, 
νος δστις θ ά συμβουλεύση νά γείνη συνοικέσιον τό 
όποιον δέν θ ά εΐνε ή συνάντησις δΰο αποφασισμέ
νων συμπαθειών. Προτιμότερον νά μείνη κανείς αγ~ 
μος καί ν" άποθάνη έρημος σέ μία γωνία, μέ τηνρ 
συντροφιά τής υπηρέτριας καί τοϋ θυρωρού του 
παρά νά σΰρη δ ι ' δ λ η ς τής ζωής του τήν άλυσιν τοϋ 
ασυμβιβάστου τών χαρακτήρων. Ή μητέρα σου άνέ 
θρέψε τήν Λουκιανήν καί τήν ανέθρεψε με τήν ϊδέαν 
τοϋ νά τήν κάμη σΰζυγόν σου. Τόσον τό χειρότερον 
διά τήν Λουκιανήν καί δ ι ' ΈΜΈ άν αυτό δέν πραγμα-
τοποιηθή' άλλ' ή ελευθερία πρέπει νά είνε πρό παν
τός ά?λου σεβαστή. Δέν έχεις καμμίαν ύποχρέωσιν. 
"Αλλως τε έχεις ΑΚΌΜΗ καιρόν τρία ή τέσσαρα έτη" 
έκτος άν αγαπάς καμμίαν άλλην... 

ΚΑΜ.— Αϊ !. ποίος ξεΰρει; 
ΒΑΡΑΝ.—Τό ξεΰρω έγώ" είσαι ερωτευμένος. 
ΚΑΜ. —Είσθε βέβαιος; 

ΒΑΡΑΝ. — Α γ α π ά ς πρό ενός έτους, αφότου ήλ
θες μόνος έδώ, εΐς αυτό τό μέρος. 

ΚΑΜ. — Καί γνωρίζετε τήν γυναίκα όπου αγαπώ; 
ΒΑΡΑΝ. —Όχι" άλλ' άπό τήν ταραχήν, άπό τήν· 

άφηρημάδα, άπό τήν ανισότητα τοϋ χαρακτήρος 
τήν οποίαν διακρίνω είς σέ άπό τό παρελθόν έτος, 
είμαι βέβαιος καί στοιχηματίζω δτι ό έρως σου δεν 
εΐνε έξυφασμένος άπό χρυσάφι καί μετάξι, άλλα 
μπαίνει μέσα καί λίγο βαμβάκι. 

ΚΑΜ.—Μέ περιπαίζετε; 
ΒΑΡΑΝ.—Θεός φυλάξοι ! δέν συνειθίζω ν'Α

στειεύομαι προκειμένου περί έρωτος· διότι αύτος 
γελά, δαγκάνει καί φονεύει. Ευτυχώς εΐς τήν ήλικίαν 
σου δέν εΐνε σοβαρόν τό πράγμα. 

ΚΑΜ.— Άπατάσθε . 
ΒΑΡΑΝ.—Τότε πώς συμβαίνει ή μητέρα σου να 

μήν εΐνε ενήμερος, άφοΰ ισχυρίζεται δτι δέν της 
κρύπτεις τ ίποτε; 

ΚΑΜ.—Νάσάς 'πώ . , . δ έν ήξευρα άν ήτο καιρός 
ακόμη νά τής τό ομολογήσω. 

ΒΑΡΑΝ.—"Ισως πρόκειται καί περί έρωτος ο ο
ποίος δέν ενδιαφέρει τάς μητέρας.... 
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, . ^ | _-ΙΙΟΙΊ/.ί-ιται περί έρωτος, δστις εΐνε ό 
^ ο ν ακούσιος καί ό μάλλον αγνός ταυτοχρόνως. 

χα έξειιυ.-ίτηρεΰθην ακόμη είς τήν μητέρα μου 
διότι αγνού), αν άνταγαπώμαι καί διότι εως χθες ά-
κόμη δεν έγνώρι'Ια άν ή γυναίκα την οποίαν αγαπώ 

ΕΙνε ελευθέρα. 
Β Α Ρ Α * · - " 1 ^ " " ή μ ε ρ α ; 

I α^Μ· Γνωρίζω δτι εΐνε' αμφιβάλλω δμως άν μέ 
αγαπά, διότι ήδύνατο νά μοΰ φανέρωση άν οχ ι μίαν 
««όδειξιν τοΰ έρωτος της, τουλάχιστον εν δείγμα συμ
παθείας κα'ι όμως δέν μοϋ τό έφανέρωσε. 

Ρ^ΡΑΝ.— Έ δ ώ λοιπόν μένει αυτή ;<• 

β\ΡΑΝ·—Ξεύρεις νά κρύπτεσαι πολύ καλά - διότι 
(έν σέ είδαν ποτέ νά συνομιλής μέ καμμίαν γυναίκα. 
•ΚΑΜ-—Αύο φοραίς μόνον τής ώ'μίλησα έως τώρα' 
μίαν φοράν πέρυσι, τάς 11 Σεπτεμβρίου.. . . 

ΒΑΡ.—Τάς 11 Σεπτεμβρίου !... τί ωραία ηλικία! 
Κ&Μ. — Καί μίαν φοράν εφέτος. 
ΒΑΡΑΝ. — Ποίαν ήμέραν ; 

{ ΚΑΜ.—Χθες. 
ΒΑΡ.—Και δέν τής είπες ακόμη ' δτι τήν αγαπάς ; 
ΚΑΜ.— Ε ν ό σ ω ένύμιζα δτι δέν ήτο ελευθέρα, δέν 

ηθέλησα νά τ ή; τό ειπώ· δτε έμαθα δτι ήτο δέν έ-

ιολμησα. 
ΒΑΡΑΝ.—Τότε αύτη δέν ύποπτεΰει τίποτε ; 
ΚΑΜ.—"Ω ! αυτή τό έχει μαντεΰσει. 
ΒΑΡΑΝ. —Πλατωνικό; έρω; λοιπόν. 
ΚΑΜ.—Είνε ό έρως δπως τόν εννοώ έγώ. 
ΒΑΡΑΝ. —Φυλάξου. 
ΚΑΜ.— Από ποίον ; 
ΒΑΡΑΝ.— 'Απύ τύν εαυτόν σου. Είς τόν έρωτα ό 

μεγαλείτερος εχθρός όπου έχομεν εΐνε ό εαυτός μας. 
Ή ανατροφή όπου σοΰ έδωσεν ή μητέρα σου εξιδα
νικεύει ιά πάντα είς τύν λογισμόν σου καί βλέπεις 
μέ την καρδιά σου ποιητικά δλα τά πράγματα. Μή 
εκλαμβάνη; τά χαλίκια διά χρυσάφι - μή νομίζης δτι 

ί λάμπει αίιονίω; εκείνο τό όποιον αΰριον θά σβεσθη. 
Χωρίς νά είμαι κατά πάντα σύμφωνος μέ τόν Βαλ

μορώ, οσπ; έχει απλοποιήσει κάπως ΰπερβολικώςτόν 
έρωτα, φρονώ έν τούτοις δτι δέν πρέπει τις ν ' άφιε-
ρωντ) άσυλλόγιστα ει; τόν έρωτα δλην του τήν σκέψιν 
*αι δλον του τον βίον. Πρό.παντός δέ δέν πρέπει ν ' 
απαιτώμεν άπό τόν έρωτα περισσότερον ά φ ' δ,τι δύ
ναται νά μά; δώση. Ό έρως εΐνε ή άνοιξις, άλλ' όχι 
Χαι ολοκληοον τό έ'το;. Εΐνε τό άνθος, άλλ'δχι καί ό . 
Χαρπος. ΕνίΙυμοΰ ότι υπάρχουν τέρψεις πολύ άνώτε-
9αι από αυτόν και διύσε, ή μάλλον φύλαξε τήν πρώ-
Τ Ί ν θέσιν διά τήν έογασίαν, ήτις δημιουργεί πραγ-

• ΗΜικως, ητις ουδέποτε άπατα καί εΐνε χρήσιμος εις 
Α°υί· Δι' αυτό έ.πεθύμουν καί επιθυμώ ακόμη νά σέ 

νά νυμφευθής τήν Λουκιανήν. Θά εΐνε άπό τάς 
γυναίκας αί όποια* άφίνουν εΐς τούς συζύγους των έ-
λ -̂'θεραν τήν διάνοιαν καί ήσυχον τήν φαντασίαν. 
ΚΙΣ αυτό έγκειται 5λη ή αλήθεια τοΰ νάμου, τοΰλά-

|Νοτον διά του; ανθρώπους ωσάν έσέ 

ΚΑΜ.—"Ετσι ήγαπήσατε καί σεις : 
ΒΑΡΑΝ — Οχι άλλ' αυτός εΐνε ένας λόγος περισ

σότερος διά νά έπωφεληθΓ]ς έκ τής πείρας μου. 
ΚΛΜ. - Καί ποίος σάς είπεν δτι εΐς τόν νουν μου 

δέν συνδυάζω τήν έργασίαν καί τήν οίκογένειαν μέ 
τό πρόσωπον τό όποιον αγαπώ ; Μέ θεωρείτε ίκανόν 
ν 'ασχολούμαι έπί έν έτος όλόκληρον εΐς αίσθημα τό 
όποιον δέν· θ ά διαρκέση α ιων ίως ; "Εως τώρα ή έρ-* 
γασία υπήρξε κυρίαρχος έπ ' έμοΰ' έξ αιτίας αυτής δέ 
κ*ί χάριν αυτής έπεριόρισα τήν νεότητα μου. Ά λ λ ' 
έπί τέλους είμαι 24 ετών είμαι άνήρ· αισθάνομαι 
δτι ευρίσκομαι είς τήν άκμήν τής άΐ'δρικής μου ήλι-
κίας 'ποθώ συγκινήσεις καί εντυπώσεις νέας - έχω ανάγ
κην νά ευρεθώ αντικρύ ενός άλλου δντος, διαφόρου 
φΰσεως άπό τής ιδικής μου - αγαπώ ιέλος πάντων. 
Έ ά ν δέν άνταγαπηθώ, δπως αρχίζω νά πιστεύω, θά 
υποφέρω, θ ' αγωνισθώ, θ ά φωνάξω, άλλά θ ά ζήσω 
καί τότε θά έχω τόν καιρόν ν ' αναζητήσω είς τήν έρ
γασίαν τήν έπανόρθωσιν τοΰ κακοΰ τό όποιον δέν 
ήδυνήθην νά προλάβω. 

ΒΑΡΑΝ.—Θέλεις νά σοΰ εξομολογηθώ τήν άλή-
θειαν ; "Εχεις χίλιαις φοραίς δ ίκα ιον ναί παιδί μου! 
ονειρευόσουν ένα ιδανικό, γράφε ποιήματα είς τήν 
σελήνην, πέρνα τάς ημέρας σου παρακολουθώντας ένα 
φουστάνι - τραγουδά,γέλα, κλαίε - κτύπα τό κεφάλι σου 
εις τόν τοίχο ν αναθεμάτιζε τήν τύχην σου καί τόν 
Θ ε ό ν σχίζε τό στήθος σου διά μίαν λέξιν πίπτε εΐς 
τά γόνατα δ ι ' έ'να βλέμμα - δλα αυτά εΐνε τής ηλικίας 
σου καί έγώ ό ίδιος θ ά έδιδα δλην τήν πεΐράν μου 
καί πολύ περισσότερον ακόμη διά νά ημπορέσω νά 
κάμω κ ' έγώ τό ίδιον. . . Έτελείωσες τήν έκθεσιν διά 
τήν έπίΓροπήν; 

ΚΑΜ. — Ε ρ γ ά σ θ η κ α δλην νύκτα. 
ΒΑΡΑΝ. — Λεν έπλάγιασες διόλου ; 
Κ Α Μ . - Ό χ ι . 
ΒΑΡΑΝ.—Αυτό εΐνε άσχημον. Προσπάθησε νά 

τελείωση σήμερον. 
ΚΑΜ.—Μοΰ υπολείπεται δύο ωρών εργασία. 

Ό σ α εΐπαμεν νά μένουν αναμεταξύ μας, παρακαλώ. 
ΒΑΡΑΝ.—Μείνε ήσυχος. 

Σ Κ Η Ν Η Γ'· 

Κυρία Ώβραϊ και οί ρη&έντες 

ΚΑΜ. (Προς ΤΉΝ μητέρα του).—Λοιπόν τί έγεινε 
εκείνη ή κυρία ; 

Κα ΩΒΡΑΙ.—*Ηταν βγαλμένη έξω. Παρήγγειλε 
νά μοΰ είποΰν δτι χθες δέν ημπόρεσε νά έλθη, διότι 
τής έτυχαν επισκέψεις - σκοπεύει δμως νά έλθη σή-

• μερα διά νά μάς ζητήση συγγνώμην. 
ΚΑΜ.—Πηγαίνω νά εργασθώ. 
Β Α Ρ Α Ν . — Κ ' εγώ πηγαίνω.. . 
Κα ΩΒΡΑΙ.—"Οχι , σεις νά μείνετε μιά στιγμήν. 

"Εχωκάτι νά σάς ' πώ . . . 
( Ό Κάμιλλος προς £ν ή μήτηρ του εγχειρίζει τον 

πΐλον καί το έπανωφόριόν της, εξέρχεται). 
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ΣΚΗΝΗ Δ 

ΒΑΡΑΝΤΈΝ ΚΑΊ Κυρία Ώβραι 

ΒΑΡΑΝ.—Τί τρέχει; 
Κα ΩΒΡΑΙ .—Είδα την σύζυγόν σας. 
ΒΑΡΑΝ. —Τήν σύζυγόν μου ; . . . πότε; 
Κα Ω Β Ρ Α Ι . — Σ ή μ ε ρ α / Η λ θ ε τήν νύκτα διά νά σάς 

δμιλήση. 
ΒΑΡΑΝ.—Καί ελπίζω δτι θ ' άνεχώρησε πάλιν ;'' 
Κα ΩΒΡΑΙ. — Αμέσως μετά τήν συνομιλίαν μας. 
ΒΑΡΑΝ.—Καί τί ήθελε; 
Κα ΩΒΡΑΙ.—Νά μέ παρακάλεση νά μεσολαβήσω. 
ΒΑΡΑΝ—Πρός ποίον ; 
Κα ΩΒΡΑΙ.—Πρός σάς. 
ΒΑΡΑΝ.—Διά ποίον σκοπόν : 
Κα ΩΒΡΑΙ.—Είνε πολύ άτυχης. 
ΒΑΡΑΝ.—Καί ύστερα; 
Κα ΩΒΡΑΙ. — Επικαλείται τήν συγγνώμην σας 
Β Α Ρ Α Ν . — Κ α ί ύστερα ; 
Κα ΩΒΡΑΙ.—Ζητεί νά τήν ξαναπάρετε. 
Β Α Ρ Α Ν . - Τ ί π ο τ ε άλλο; 
Κα ΩΒΡΑΙ.—Τίποτε άλλο. 
ΒΑΡΑΝ.—Καί σεις τί απαντήσατε ; 
Κα Ω Β Ρ Α Ι . - Ό τ ι θά επιτύχω νά γείνη αυτό ποΰ 

ζητεί. 

Β Α Ρ Α Ν . — Ά π ό ε μ ί ; 
Κα ΩΒΡΑΙ.—Μάλιστα. 
ΒΑΡΑΝ.—Είμα ι περίεργος νά ιδώ μέ ποίον τρό

πον θά τό κατορθώσετε. 
Κα ΩΒΡΑΙ. —Απλούστατα. Δέν μοΰ είπατε χιλιά-

κις καί δέν μοΰ έλέγετε καί χθες ακόμη δτι μοΰ οφεί
λετε πολλά καί δτι θά ήσθε ευτυχής άν ημπορούσατε 
νά μοΰ αποδείξετε τήν εύγνωμοσύνην σας καί τήν φι -
λίαν σας; Λοιπόν θ ά μοΰ δώσετε αυτήν τήν άπό-
δειξιν άν συγχωρήσετε τήν κυρίαν Βαραντέν. 

ΒΑΡΑΝ.—Γνωρίζετε καλά δσον κ ' έγώ τί έπρα-
ξεν αυτή ή γυναίκα. 

Κά ΩΒΡΑΙ .—Γνωρίζω δτι πάσχει, δτι μετενόησεν, 
δτι είσθε άνήρ, δτι έχετε υπέρ υμών τό δίκαιον, τήν 
δικαιοσύνην, τήν ίσχύν, δτι είσθε πολύ ανώτερος αυ
τής καί δτι τό καθήκον σας είνε νά τήν συγχωρήσετε. 

ΒΑΡΑΝ.—Τήν επήρα χωρίς νά έχη καμμίαν περι-
ουσίαν. 

Κα ΩΒΡΑΙ .—Τό χνωρίζω. 
ΒΑΡΑΝ.—Τήν ήγάπησα, τήν έσεβάσθην, τήν έ-

μόρφωσα δσον ημπόρεσα. 
Κα ΩΒΡΑΙ.—Αυτό ήτο τύ καθήκον σας. 
ΒΑΡΑΝ.—ΕΊργάσθην δ ι ά ν α τήν καταστήσω πλου-

σίαν κα! ευτυχή. 
Κα ΩΒΡΑΙ .—Τό νά εργάζεται κανείς δι 'εκείνους 

τούς οποίους άγαπα δέν είνε εργασία. 
Β Α Ρ Α Ν . — Καί μέ ήπάτησεν αγενέστατα. 
Κα ΩΒΡΑΙ. — Ή ΆΠΑΤΗ είνε πάντοτε αγενής. . . . 

« Γ Ι Επε ιτα ; 
Β Α Ρ Α Ν . — Έ π ε ι τ α ; Τήν έδιωξα δπως της έχρειά-

ζετο καί σεις είδατε εις ποίαν κατάστασιν ευρέΑ»] 
τότε - διότι τήν έλάτρευα.. . Ά ν έλείπετε σεις, κ · ι"2 
δέν γνωρίζω τί θ ά έγενόμην θά αυτοκτονούσα £ ν 
διέπραττα ίσως κανέν χειρότερον έγκλημα. 

Κα ΩΒΡΑΙ.—Δέν υπάρχει έγκλημα μεγαλείτε»* 
αύτοΰ. Λοιπόν έγώ σάς έσωσα. "Αρα έγνά»ριζα ΧΑ2 
τί έπρεπε νά γείνη. Διατί λοιπόν νά μή τό γνωοϊ^ 
καί τώρα ; 

ΒΑΡΑΝ. Τώρα δέν έχω πλέον ανάγκην άπό Λ 
ποτε. 

Κα ΩΒΡΑΙ.—Αυτό σημαίνει δτι τότε ήσθε σεΐτΑ 
πάσχων, ένώ σήμερον είνε άλλος, δτι διά νά σωθίιίί 
δέν έχρειάζετο παρά δλίγη θέλησις καί δτι διά νά 
πράξετε δ,τι σάς ζητώ χρειάζεται αύταπάρνησι:. Προ-
ηγουμένως επρόκειτο νά κατανικήσετε τήν λύπηνσας" 
τώρα πρόκειται νά κατανικήσετε τήν άλαζονείαν σαεί 
Είνε δυσκολώτερον τό δεύτερον συμφωνώ. 

ΒΑΡΑΝ. —Είπέτε μου τόν λόγον, σάς παρακαλώ 
διά τόν όποιον πρέπει νά τό πράξω. 

Κα ΩΒΡΑΙ.—Είνε ή μητέρα τής κόρης σας. 
ΒΑΡΑΝ—Απώλεσε αυτόν τόν τίτλον από τήν ήμέ-

ραν δποΰ εγκατέλειψε τήν Λουκιανήν. Είμαι χαρα-
κτήρος πράου, αγαπητή μου φίλη, άλλά κατά βάθος 
είμαι πολύ επίμονος. Καλός άνθρωπος, άλλά σταθε
ρός εις τάς ΑΡΧΆΣ μου. Λοιπόν, νά συγχωρή τις τήν 
γυναίκα ή οποία προδίδει τόν σύζυγόν της, έστω· άλλά · 
νά συγχωρή τήν μητέρα ή οποία εγκαταλείπει τό τί-
κνον της, ποτέ! Ε ν ό σ ω δέν είνε μήτηρ, ή γυνή ημ
πορεί νά σφάλλη, ημπορεί ν ' άγνοή ποΰ έγκειται ΌΊ) 
αληθινός έρως καί νά τόν άναζητή δεξιά καί αρι
στερά" άλλ' άπό τήν στιγμήν δποΰ απόκτηση τέκνον, 
πρέπει νά γνωρίζη πώς νά φερθη καί ποΰ νά στραφή..; 
Ό τ α ν παραβαίνη αυτόν τόν έρωτα, αυτήν τήν αγά- • 
πην πρός τό τέκνον της, τότε αναντιρρήτως είνε χο)- ] 
ρις καρδιά, διότι αυτό είνε τό μεγαλείτερον, τό ά--ί 
γνότερον, τό φυσικώτερον τών ανθρωπίνων αίσθημα· 
των. Επομένως εκπλήττομαι διότι μία μητέρα ωσάν 
εσάς αναλαμβάνει τήν υπεράσπισαν μιάς μητέρας ι 
ωσάν εκείνης. Άλλά καί αί πλέον άνεπίληπτοι γυ- ; 
ναΐκες ευρίσκουν πάντοτε μίαν δικαιολογίαν διά τάς 
τοιαύτας ποιητικάς βδελυρότητας τοΰ έρωτος. Μία 
γυναίκα δποΰ άγαπα είνε τόσον συμπαθής πάντοτε ! 
έχει τόσους λόγους συνηγοροΰντας υπέρ αυτής !··· ί 
Τί τά θέλετε ! Ό σύζυγος της δέν ήτο εκείνος τόν 
όποιον ώνειρεύετο" καί ένω αυτός ό δυστυχισμένος 
τίμιος άνθρωπος, δστις έχει τό ατύχημα ν» μή είνί 
αρκετά ξανθός ή αρκετά μελαγχροινύς, ή έχει πολυ 
άγαρμπα πόδια ή πολύ χονδρή μύτη, εργάζεται δια 
νά τρέφη καί διά νά στολίζη τήν γυναικά του, αυτί) 
πηγαίνει καί ρίπτεται εις τάς άγκάλας τοΰ ιδανικού 
της, κανενός λιμοκοντόρου, κανενός κομψευόμενου 
ώμορφονιοΰ, ό όποιος εννοεί ν ' αγαπά τζάμπα και 
δ όποιος τήν άφίνει μάρμαρο, δταν γηράση, οταν 
δέν τοΰ κάμνη πλέον.Καί τότε ή εγκαταλελειμμένη,^η 
εκθεμένη, ή άπομεμονωμένη, ένθυμεΐται, δτι ειχε 
κάποτε ένα σύζυγον ; είχε ένα τέκνον, μίαν οικογί-
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0ί και οτι δλα αυτά τά πράγματα θά εύρίσκων-

άχόμη ε ' 5 κάποιον μέρος και τοτε επιστρέφει και 
«Αλήθεια, ξεύρετε, έμετανόησα, συγχωρή-

> με . ί— Σπολλαέτη ! Είνε πολύ άργά κυρία" δέν 
Μ αναγνωρίζω πλέον. "Αν βαρύνεσθε να ζήτε μο-
. π (ίρετε άλλον έραστήν καί άφήτέ με εις τήν ή -

Γ * ί α ν μ 0 υ ! > 
Κα ΩΒΡΑΙ—Καί άν πάρη καί άλλον εραστην : 
Β Α Ρ Α Ν · - - ® " γείνουν δύο και άν πάρη άλλον έ-

,ίκόμη θά γείνουν τρεις. Εκείνος τόν όποιον δέν 
ί Λ ε ι ν ά πάρη είνε δ πρώτος" οί άλλοι δέν λογα-

«ιάζονται· αν δέν υπήρχε πρώτος, δέν θά υπήρχε 
Κεύτερος. . , „ 

Κα ΩΒΡΑΙ.— Ετσι ημπορεί να ομιλη ο άνδρας, 
ϋλη δχι ύ χριστιανός. 

ΒΑΡΑΝ· — Η μ π ο ρ ε ί νά είμαι κακό; χριστιανός" τό 
ΐαραδέχομαι. 

Κα ΩΒΡ-—Τότε κύριε Βαραντέν, διατί κάμνετε 
|ά «αλά έργα : 

ΒΑΡ·—Διότι έχουν τόν λόγον των. Βλέπω άθώ-
ίος όπου πάσχουν. Αύτύ μοΰ φαίνεται άδικον καί 
βίνω είς αυτού; τό χέρι διά νά τούς βοηθήσω. Ά λ λ ' 
ίμως, οί κακοί, οί αχάριστοι, άς τά καταφέρουν μό-
»οιτων νά γλυτώσουν. Αυτό δέν μ' ενδιαφέρει. 

ΚαΩΒΡ.— Δέν υπάρχουν ένοχοι, δέν υπάρχουν 
κακοί, δέν υπάρχουν αχάριστοι. Υπάρχουν μόνον 
ασθενείς, τυφλοί, άφρονες. Τύ κακόν δέν γίνεται έκ 
«ρομελέτης, άλλ' έκ πλάνης. Νομίζει τις δτι δ δρόμος 
φα είνε πλέον ευχάριστος άν στραφή πρός άριστεράν, 
άπίνά στραφή πρό; δεξιάν" στρέφεται πρό; άριστε
ράν καί δταν εύρείϊή μέσα εις ΑΓΚΆΘΙΑ ή μέσα εις τήν 
Καπην, κράζει καί ζητεί βοήθειαν, έχει δέ καθήκον 
εκείνος όπου ευρίσκεται εις τόν καλόν δρόμον νά θυ
σιαστή διά νά σώση τόν άλλον. 

ΒΑΡ.— Ήμποροϋμεν νά τά λέγωμεν αυτά τά 
χοάγματα, δέν βλάπτουν, άλλά νά τά λέγωμεν μόνον. 

Κα ΩΒΡ.--Παρακαλώ, κύριε Βαραντέν...έγώ πάν
τοτε έως τώρα ο,τι λέγω τό πράττω κηόλας. 

ΒΑΡ.—Αγαπητή φίλη, σεις είσθε τό πλέον θαυ-
μαστΰν παράδειγμα αρετή; καί εύσπλαγχνίας τό ό-
«οϊον ημπορεί κανείς ν ' άναφέρη μεταξύ τών ΑΝ
θρώπων καί ιδίως μεταξύ τών γυνα ικών κανείς δέν 
τδ γνωρίζει καλλίτερα άπό έμέ καί τό κηρύττω δτ ιε ί -
«θεγυνή αγία, διά νά μή ειπώ δτι είσθε καθολοκλη-
$αν άγγελο;. Και μδλα ταΰτα καί σεϊ; είσθε ήπατη-
μένη. Ξεύρετε ποίον είνε τό όφελος οπού σά; αποφέ
ρουν αί πράξει; σα; : 
Κ « ΩΒΡ.—"Οχι" εΐπέτε μου. 
• ΒΑΡ.—Χα; εκμεταλλεύονται, σάς εμπαίζουν, σάς 
Ρριγελοϋν καί αυτό δέν είνε τίποτε. Ξεύρετε τί λέ-
. ΠΊΝ διά σά; μ^ρικαί γυναίκες, δποΰ δέν είνε άξιαι νά 
.*»5 βγάλουν τά παπούτσια, μολονότι έχουν αρκετά 

θέσιν εί; τήν κοινωνίαν ; 
Κα Ω Β Ρ . - Τ ί λέγουν ; 
ΒΑΡ.—"Οτι έχετε έραστήν. 
Κα ΩΒΡ.—Έραστήν ! . . Καί ποίον ; 

Β Α Ρ . — Π ο ί ο ν ; Δέν τό μαντεύετε: 
Κα ΩΒΡ.—Μά πώς θέλετε νά τό μαντεύσω ; . . 
ΒΑΡ. — Ό εραστής σας ε ΐμ ' έγώ. 
Κα ΩΒΡ.—Τί άνοησίαι! 
ΒΑΝ.—Άνοησία ι , είμαι σύμφωνος. Καί δμως λέ

γεται αυτό τό πράγμα καί είνε φυσικώτατον διότι δ 
κόσμος δέν πιστεύει καί δέν παραδέχεται παρά εκείνο 
τό όποιον εννοεί" διότι είνε εύκολώτερον νά ύποτεθή 
δτι μεταξύ μιάς γυναικός χήρα; καί ωραίας καί ενός 
ανδρός χωρισμένου άπό τήν γυναικά του, έστω καί άν 
είνε γέρων καί άσχημος, οί όποιοι είνε δλην τήν ή 
μέραν μαζύ, δπως ημείς οί δύο, υπάρχει δεσμός έρω
τος καί δχι φιλία. 

Κα ΩΒΡ. —Καί τί μέ μέλει έμέ δ ι ' δσα λέγονται. 
Β Α Ρ . — Ού'τ' έμενα μέ μέλει. Σάς τό λέγω διά νά 

καταλήξω είς αυτό ποΰ θά σάς ειπώ. Ή κοινωνία έ
χει τά ήθη της, τάς παραδόσεις της, τάς έ'ξεις της, αί 
όποίαι μέ τόν καιρόν έγειναν νόμοι. "Εχει μίαν κά-
ποιαν ατελή ήθικήν, άπό τήν οποίαν δέν εννοεί ν ' 
άπομακρυνθη καί ή οποία τήν άρχει εις τάς άνάγ-
κας της. Επομένως δέν άγαπα αύτάς τάς έξαιρετικάς 
άρετάς, αί όποίαι είνε δ ι ' αυτήν μία έμμεσος έπίπλη-
ξις, καί εκδικείται δπως ημπορεί, έστω καί μέ τήν 
συκοφαντίαν δταν τής λείπουν άλλα μέσα. Πώς λοι
πόν" ? γ ώ , ή κοινωνία, ημπορώ νά κάμω τή δουλειά 
μου μέ τήν θρησκείαν μου καί μέ τήν θρησκείαν τοΰ 
πλησίον μου, τηρούσα μερικούς εξωτερικούς τύπους 
λατρείας, δίδουσα κάτι άπό τό περιττόν μου, είς εκεί
νους ποΰ δέν έχουν τίποτε, ενεργούσα φιλανθρωπικός 
έορτάς, διοργανοΰσα χορούς καί συναυλίας χάριν τών 
πτωχών, τρώγουσα άπό καιρού είς καιρόν ψάρι ή χα
βιάρι άντί νά φάγω κρέα;, διά νά φυλάξω τήν σα-
ρακοστήν καί περνώ λαμπρά" καί μοΰ κοπιάζετε σεις, 
μία άπλή κυρία ή οποία μπαίνει είς τό μέσον καί 
ανακόπτει τόν δμαλόν δρόμον τών καλώς άνατεθραμ-
μένων συνειδήσεων, λέγουσα: «Δέν αρκεί αυτό" πρέ
πει νά κάμετε τοΰτο, πρέπει ν 'άφ ίσετε εκείνο, πρέπει 
νά τά δίδετε δλα, πρέπει νά συγχωρήτε τά πάντα.» 
Καί έχετε κατόπιν τήν άξίωσιν αύτη ή κοινωνία νά μή 
φωνάξη, νά μή σάς χλευάση, νά μή σάς συκοφαν-
τήση, νά μή έκδικηθη τέλος πάντων δ ι ' αυτό τό μέγα 
παράδειγμα, τό όποιον ούτε θέλει, ούτε δύναται ν ' 
άκολουθήση ; "Α ! ή άξίωσίς σας είνε πολύ μεγάλη. 

Κα ΩΒΡΑΙ. — Έγώ.ζώ δπως νομίζω δτι πρέπει 
νά ζώ καί δέν αναγκάζω κανένα νά ζήση δπως έγώ. 

ΒΑΡΑΝ.—Παρακαλώ, σιγά, σιγά !.*. Κάμνετε τό 
εναντίον, διότι προσπαθείτε νά σπρώξετε πάλι οπίσω 
εις τήν ύπαρξίν μου μίαν γυναίκα, τήν οποίαν δέν 
έχω καμμίαν έπιθυμίαν νάξαναϊδώ, έπί λόγω τ ιμής! 
"Ω, αϊ γυναίκες !...είνε πάντοτε ή ΐδιαις Γ .Όύτε ύ -
πομονήν έχουν, ούτε μέτρον φέρονται μέ πάθος ύ -
περβολικόν είς δλα τά πράγματα, ώς καί εις αυτήν 
τήν άρετήν. "Οχι μόνον πιστεύετε δτι ή άνθρωπότης 
ημπορεί νά γείνη Τ3ΛΕΊΑ, άλλά καί απαιτείτε νά γείνη 
άπό μίαν στιγμήν εις άλλην, άπό σήμερα ώς αύριον. 
Χθες έμισούσατε, σήμερον πρέπει ν ' αγαπάτε" τό 
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πρωΐ είσθε ευτυχής, τό βράδυ πρέπει νά συνηθίσετε 
νά υποφέρετε. Ή σ θ ε ένοχοι, γίνετε μετανοοΰντες και 
έγώ, ή κυρία 'Ωβραί, σάς συγχωρώ" όλα αυτά νά 
γείνουν εντός μιάς ώρας. "Ω ! ...μά αυτό εΐνε πάρα 
πολΰ. 

Κα ΩΒΡ.—Τό καλόν ποτέ δέν γίνεται πολΰ γρή
γορα. Μήπως έχει τόν καιρόν νά περιμένη ; 

ΒΑΡ.—Κυρία μου εΰρίσκεσθε εΐς πλάνην καί θ ά 
τό γνωρίσετε μίαν ήμέραν. 

Κα ΩΒΡ.—Πότε ; 
Β Α Ρ . —Πότε ; Ό τ α ν εΰρεθήτε μεταξύ τών αρχών 

σας άπό τό ένα μέρος, καί τής αδυναμίας τοΰ νά τάς 
θέσετε εΐς έφαρμογήν άπό τό άλλο πράγμα τό όποιον 
δέν ημπορεί παρά νά συμβή έντύς ολίγου. "Εως 
τώρα δέν έκάμετε τίποτε άλλο παρά νά δίδετε παρα
δείγματα καί τά έδώσατε τω όντι μέγιστα, δσον ήτο 
δυνατόν, ώς θυγάτηρ, ώς σύζυγος, ώς μήτηρ'άλλά δέν 
ύπέστητε αγώνα;·. Σεις κηρΰττεσθε υπέρ τής συγγι ώ-
μης· καί έγώ είμαι υπέρ τής συγγνώμης, δταν αΰτη 
δέν στοιχίζη τίποτε. Καί έγώ συγχωρώ δλας τάς μοι
χαλίδας συζύγους...έκτος τής ιδικής μου. "Ολοι τήν 
αυτήν μέθοδον άκολουθοΰμεν. Τ ι μάς μέλει διά τήν 
θέσιν τοΰ άλλου ; . . . . Ό τ α ν πρόκηται δμως διά τόν 
εαυτόν μας....ά Ι. , .μιά στιγμή ".....αλλάζει τό πράγμα. 
Ξεύρετε τί εΐνε πραγματικώς ή συγγνώμη ; Εΐνε ή Α
διαφορία πρός πάν ο,τι δέν μάς άφορα. 

Κα ΩΒΡ.—Καί μδλα ταΰτα μοΰ έδώσατε τήν κό
ρην σας νά τήν αναθρέψω μέ κίνδυνον νά τήν ίδήτε 
μίαν ήμέραν νά έχη τάς αΰτάς ιδέας μ ' έμέ. 

ΒΑΡ.—Ναί , σάς έδωκε τήν κόρην μου. 'Αλλ' άν 
εΐχα υίόν ίσως δέν θ ά σάς τόν έδιδα. 

Κα ΩΒΡ.—Διατ ί ; 
ΒΑΡ.—Διότι μέ τάς ιδέας σας άνδρίζονται αί γυ

ναίκες, άλλ' οί άνδρες έκθηλύνονται. 
Κα ΩΒΡ.—Τότε λοιπόν ανέθρεψα κακά τόν υίόν 

μου ; Δέν εΐνε αυτός ού'τε ευγενής, ού'τε γενναίος, 
οΰτε χρήσιμος, ούτε ειλικρινής, ούτε ανδρείος ; 

ΒΑΡ.—"Εχει δλα αυτά τά προτερήματα, τό ανα
γνωρίζω" άλλ' άν συμβή αΰριον ν ' άκοΰση ν ' άνα».. 
φέρωνται περί τής μητρός του ^αί γελοΐαι διαδόσεις 
περί τών οποίων πρό ολίγου σάς έλεγα τί θ ά 
πράξη ! 

Κα ΩΒΡ.—Θά τάς περιφρόνηση. 
ΒΑΡ.—Πλανάσθε . Θά όρμίση νά πιάση άπό τόν 

λαιμόν εκείνον όπου θ ά τάς έκστομίση καί θ ά κάμη 
πολύ καλά. Ποϋ θ ά εΐνε τότε τά χριστιανικά του ΑΙ
σθήματα ; Ή κοινωνική του θέσις καί τό φυσικόν 
του αίσθημα θ ' ανακτήσουν τά δικαιώματα των. Ό 
Θεός νά δώση νά μή ζητήσητε ποτέ άπό τόν Κάμιλ-
λον θυσίαν άνάλογον πρός έκείνην τήν οποίαν ζη
τείτε άπό έμέ καί τήν οποίαν δέν θά δυνηθή νά σάς 
κάμη. Εΐνε ωραία όνειρα χίμαιραι μόνον, δλαι αύ
ται αί ίδέαι καί τίποτε άλλο. 

Κα ΩΒΡ.—Τυφλός όπου βΐσθε ! Δέν βλέπετε λοι
πόν δτι αυτή ή σήμερον ισχύουσα ηθική είς τήν κοι-
νωνίαν δέν εΐνε πλέον επαρκής καί δτι δσον τάχιστα 

θά παραστη ανάγκη νά ένστερνισθώμεν φάνε» 
έν ειλικρίνεια τήνήθικήν τής ευσπλαγχνίας κα] 
συγκαταβάσεως : δτι ουδέποτε ήτο τόσον άναγχ 
ηθική αυτή δσον εΐνε τώρα ; Δέν βλέπετε δτι ή 
θρωπίνη συνείδησις διατρέχει αυτήν τήν οι^ 
μίαν τών σοβαροτέρων της κρίσεων καί δτι 
πιστεΰοντες εΐς τόν θεόν οφείλουν νά έπανι 
εις αυτόν, μέ δλα τά μέσα δσα αυτός μάς έδωσε, 
τας τούς ατυχείς οί όποιοι ευρίσκονται εΐ; τήν 
κειαν ; 'Επέρασεν ό καιρός τής οργής καί τής 
κήσεως: Τώρα ή συγγνώμη καί ή αγάπη π ο , 
αρχίσουν τό έργον των. Τό κατ ' έμέ, τίποτε 
ίσχΰση νά διατάραξη τάς πεποιθήσεις μου καί 
ταβάλη τάς ιδέας μου. "Οχι. Αύται αί ενδόμυχοι 
ναί τάς οποίας άκοΰω άπό τά πρώτα έτη τή; π α ι ν 
κής μου ηλικίας, αΰταί αί χριστιανικοί άρχαί, αΐτιν* 
αποτελούν τήν βάσιν, τήν άξιοπρέπειαν, τήν παρη. 
γορίαν, τόν σκοπόν τής ζωής μου δέν εΐνε φαντασιο-
πληξίαΐ' όχι, δέν εΐνε πλάνη ή συγγνώμη, δέν είνε 
τρέλλα ή εΰσπλαγχνία. Ό χ ι , μυριάκις όχι ! Ή μη. 
τέρα μου δέν έψεύσθ);, δέν έψεύσθη ύ σύζυγος μον 
οΰτε ό Θεός ψεύδεται. Λέγετε δτι δέν ύπέστην αγώ
νας ακόμη : "Ας έλθη λοιπόν ό άγων, τύν περιμέν» 
τόν επικαλούμαι, καί δσον βαρεΐαι καί άν είνεαίδο-
κιμασίαι, τά παραδείγματα, αί θυσίαι τάς οποίας Α 
μοΰ επιβάλουν αί άφρονες ίδέαι μου, άναδέχομαι νι 
τάς δεχθώ καί νά τάς εκτελέσω. 

ΒΑΡ.—Τό επ ιθυμώ. 
Κα ΩΒΡ.—Καί έγώ τό βεβαιώ. 
Β Α Ρ . —'Αμήν ! 

Σ Κ Η Ν Η Ε 

Οί ρη&έντες, Υπηρέτης, είτα Ιωάννα. 
* * - β 

Τ Π Η Ρ . — Μ ί α κυρία εΐνε έξω καί ζητεί νά όμιλή<η) 
είς τήν κυρίαν. 

Κα Ω Β Ρ . — Ά ς όρίση. (Προς τ'ίν Βοραντέν). Καί 
σεις, όπου κομπάζετε μέ τόν εγωί'σμόν σας, πη 
νετε ν ' άσχοληθήτε περί τής ευτυχίας τών άλλΜΐ 
(Εισέρχεται ή Ιωάννα). 

Β Α Ρ . — Ή σ θ ε αδιάθετος, κυρία; 
ΙΩΑΝ.—"Οχι, κΰριε· άλλά μοΰ ήτο αδύνατον χθες 

νά λάβω τήν τιμήν νά έλθω κατά τήν προσδιορισθει-
σαν ώραν είς τό σπίτι. 

ΒΑΡ.—Παρεκτός ημών, γνιορίζω και κάποιον άλ
λον δστις θ ά σάς έβλεπε μέ μεγάλην εΰχαρίστησιν. ,1 

ΙΩΑΝ.—Ποίος εΐνε αυτός, παρακαλώ; 
Β Α Ρ . — Ό κύριος Βαλμορώ, ό φίλος τοΰ μικρο« 

σας. 
Ι Ω Α Ν . — Ά , ά! . . ( Ό Βαραντέν εξέρχεται). 

Σ Κ Η Ν Η ΣΤ ' · 

Ιωάννα και κυρία Ώβραί. 

ΙΩΑΝ.—"Ερχομαι νά σάς ζητήσω συγγνώμην, κυ
ρία, διότι δέν ημπόρεσα νά έλθω ΧΘΕΣ σύμφωνος Ι" 
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ι - τόσον εί·γενΓ| σας πρόσκλησιν καί νά σάς έκ-
Ι,ήσιι) τήν λύπην μου διότι δέν έτυχε νά ευρεθώ 
^ Ρ \ ν κατοικίαν μου σήμερον το πρωί, τήν ώραν 
1«οΰ εϊχετε τ ' Ι ν κ"λωσύν/;ν νά έ7α1ετε. 

|{α 12ΚΡΑ1 —'Κφοβήί Ιην μή τυχόν εϊχετε άσθε-
Κ . βεΐς ή τό παιδί, καί επειδή γνο>ρίζω δτι 

Κφεμόνι].. . 
ΪιΩΑΝ.— Π"λλί| καλοσύνη σας... 

Κα; ΩΒΡΑΙ· — Λ; εΐνε. "Ερχεσθε καμμίαν άλλην 

ΙΩΑΝ·- Λ Υ Ι Η Ι 7 · Ι Τ , Σ αναχωρώ σήμερον καί έρχομαι 
Κ 0-.ζητήσω συγγνιόμην καί ταυτόχρονος νά σάς 
ίίοχ'ΐοετίσω. 

Κα ΩΒΡΑΙ· — Μήπως έλάβατε καμμίαν δυσάρε-
,ΠΟΥ εί'δηοιν : 
: ΙΩΑΝ- Ό χ ι , κυρία. 

| θ ΩΒΡΑΙ—Θά επιστρέψετε είς τό Παρία» ; 
ΙΩΑΝ. ΜΆΛΙΣΤΑ. 
Κα ΩΒΡΑΙ.—Λύστε μου τότε τ ή ν διεύίιυνσίν σας. 

Πρό παντύ; πρέπει νά σάς επιστρέψω τήν μουσικήν 
όπου μ' έδανείσετε. 

ΙΩΑΝ·—Δέν εΐνε ανάγκη. Τήν γνωρίζω ά π ' έξω. 
• βαείιαρεστηΟήτε νά τήν κρατήσετε ώς άνάμνησίν 

μου διότι πο/.ΐ' <}θβοϋμαι δτι δέν θά ξαναϊδωθούμε 

πλέον. 
Κα ΩΒΡΑΙ.—Θά φύγετε δλως διόλου από τήν 

Γα/λίαν ; 
ΒΩΑΝ— Πιυανύν. 

Κα ΩΒΡΑΙ.— ΙΙυσα απρόοπτα συμβάντα από 
ϊθέςΙΛί'ΐό τά ταξεΐδι δέν τό εϊχετε ύ π ' όψιν σας 
χθες δταν συνωμιλοόοαμεν περί τοΰ μέλλοντος. 

ΙΩΑΝ. — Αλήθεια, κυρία. Άλλά σπανίως ό άν
θρωπο; εΐνε κύριο; των πράξεων του. Χαίρετε, κυ 
ρία. Υγιαίνετε. 
I Κα ΩΒΡΑΙ. —Πώς βιάζεσθε έτσι; 

ΙΩΑΝ.—Φοβούμαι, κυρία, μή σάς δίδω βάρος./ 
Κα ΩΒΡΑΙ. —Άλλά μου φαίνεσθε κατηφής, συγ 

χινημένη, ταραγμένη...Μήπως έχετε τίποτε έναν 
τίον μου ; 

ΙΩΑΝ—Εναντίον σας ;..ώ κυρία !... 
Κα ΩΒΡΑΙ.—Τότε ημπορώ τάχα νά σάς φανώ 

χρήσιμος εΐς τίποτε : 
Μ ΙΩΑΝ.—Είς τίποτε. Ευχαριστώ. 

1^Κα ΩΒΡΑΙ.—Φυλάξατε τό μυστικόν σας, κόρη 
'1">ν>· Ή φιλία μας εΐνε πολύ πρόσφατος, ώστε δέν 
εχωτο δικαίωμα νά σάς ζητήσω νά μοΰ τό έξομολο-
Τηθήτε. ,. 
: ΙΩΑΝ.—Τό μυστικόν μου ;..Θεέ μου! . . .Θά σάς 
τοει.τωδιύτι ύστερα άπό τους καλούς λύγου; όπου μοΰ 
ε ι π ε τ ε καί τό ενδιαφέρον οπού ακόμη μοΰ δείχνετε ( 

Ό ήμουν αχάριστο; άν δέν εΐχα έμπιστοσΰνην εΐς 
""ξ. Αναχωρώ ά π ' έδώ, κυρία, διά νά μή σάς 
Λεσωες αιτία; μου εΐς δύσκολον θέσιν καί διά νά 

|Ιν|ενρεί)ώ κα'ι εγώ ή ΙΔΊΑ εϊ; θέσιν δυσάρεστοι· άπέ-
γαντί σα;. 
Β » ΩΒΡΑΙ . -Δέν εννοώ. 
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ΧΩΡΕΊ. 
Κα ΩΒΡ.—Φροντίζει περί τοΰ παιδιού του ; 
ΙΩΑΝ. — Κ α | περί εμου, κυρία. 
Κα ΩΒΡ.—Δέν τόν βλέπετε δμως πλέον ; 
Ι Ω Α Ν . — Ή τ ο αποφασισμένοι· νά μή άνταμωθώ-

μεν πλίο\, καί πράγματι δέν τύν έπανεΐδα ύστερα 
άπό τύν γάμον του δτε ΧΘΕΣ ΑΚΡΙΒΏΣ, μετά τήν συνο-
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Ι Ω Α Ν . — Μ ' έξελάβετε δ ι 'άλλην , η μάλλον έγώ ή 
ΙΔΊΑ σάς έκαμα νά πιστεΰσετε δτι ήμουν άλλη, διότι 
δέν εΐχα τό θάρρος νά σάς αποκαλύψω όχι τό μυστικόν, 
άλλά τά περιστατικά της ζωής μου. Η μ π ο ρ ο ύ σ α νά 
σάς άφίσαι εΐς τήν πλάνην, τουλάχιστον κατά τό 
διάστημα κατά τό όποιον επρόκειτο νά σάς άφίσω 
έδώ· άλλ' αυτό θά ήτο <|νάξιον υμών καί δέν έ'στε-
κεν ίσως οΰτε εΐς έμέ τήν ιδίαν, διότι δέν ημπορώ 
νά ψεύδωμαι. 

Κα ΩΒΡΑΙ .—Σάς πιστεύω. 
ΙΩΑΝ.—Δέν είμαι χήρα,'κυρία' δέν υπήρξα ποτέ 

έγγαμος. 'Επειδί] ημπορεί νά τό μάθετε άπό άλλους, 
προτιμώ νά σάς τό ειπώ έγώ ή ιδία. Είνε περιττύν 
λοιπόν νά συνάψω σχέσεις τάς οποίας θ ά ήναγκάζε-
σί)ε μίαν ήμέραν νά διακόψετε καί προτιμώ νά μή 
πατήσω διόλου εΐς τό σπίτι σας, παρά νά περιμένω 
τήν στιγμήν κατά τήν οποίαν θ ά μοΰ έκλείνετε τήν 
θύραν κατά πρόσωπον. 

Κα ΩΒΡΑΙ.—Τότε λοιπόν τό τέκνο ν σας ; . . . 
ΙΩΑΝ.— Όνομάζεται μόνον Γάστων, χωρίς κανέν 

άλλο επίθετο ν. 
Κα ΩΒΡΑΙ . — Καϋμένο παιδάκι ί . , .Καί ό πατήρ 

του ; 
ΙΩΑΝ.—Δέν ήτο σύζυγος μου. 
Κα ΩΒΡΑΙ . — Ό πατήρ του αυτός απέθανε; 
ΙΩΑΝ. — Ζη, κυρία. 
Κα ΩΒΡΑΙ . — Πρόκειται νά σάς νυμφευθή αρ

γότερα ; 
ΙΩΑΝ.—Ουδέποτε, κυρία. 
Κα ΩΒΡΑΙ .—Θά εΐνε κανένα; ΚΑΚΟΉΘΗΣ; 
Ι Ω Α Ν . — Ό χ ι , κυρία. 
Κα ΩΒΡΑΙ.—Μά τότε λοιπόν 
ΙΩΑΝ.—Τότε ή κακοήθης ε ΐμ ' εγώ. Αυτό σκέ-

πτεσθε βέβαια, κυρία. 
Κα Ω Β Ρ Α Ι . - Ό χ ι , άλλά... 
ΙΩΑΝ.—Δέν ανήκω ούτε είς τήν οΐκογένειαν, 

οΰτε εΐς τήν κοινώνικήν τάξιν εΐς τήν οποίαν οί άν
δρες ΟΊ δμοιοί του εκλέγουν τάς συζύγους των. Ε 
πομένως ποτέ δέν τό έσυλλογίσθη καί ποτέ δέν μοΰ 
ύπεσχέθη νά μοΰ δώση τό ΌΝΟΜΑ του. Άλλά καί 
νά ήθελε τώρα, δέν θ ά ήδύνατο πλέον νά τό 
πράξη. 

Κα ΩΒΡΑΙ .—Διατ ί ; 
ΙΩΑΝ. — Διότι τό έδωσε εΐς άλλην. 
Κα ΩΒΡΑΙ .—'Ενυμφεΰθη ; 
Ι Ω Α Ν . — Π ρ ό δύο ετών. 
Κα ΩΒΡΑΙ .—Καί τότε πώς ζήτε σεις, μέ ποία 

μέσα ; 
ΙΩΑΝ.—Μέ τά μέσα τά όποια εκείνος μοΰ παρα* 
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μιλίαν τήν οποίαν έλαβα τήν τιμήν νά κάμω μαζύ 
σας, τον είδα αιφνιδίως νά εμςκχνιοθή. Ή επί
σκεψις του ήτο ή αιτία ύποΰ μ ' έκαμε νά μείνω εις 
το σπίτι. 

Κα ΩΒΡ.—Και τι σάς εμπόδισε νά έλθετε και εις 
τό ιδικό ν μου ; 

ΙΩΑΝ. — Και άν ακόμη δέν* μοΰ ήρχετο αυτή ή 
επίσκεψις, δέν θ ά έτολμοΰσα νά έλθω εις τό σπίτι 
σας. Έδέχθηκα ΧΘΕΣ τήν πρόσκλησιν, ή τουλάχιστον 
έδειξα δτι έδεχυμην, άλλ\ ήσθανόμουν πολύ καλά 
πόσον σεβασμύν ώφειλα νά έ;/_ίθ πρός σάς, ώστέ νά 
μή επιχειρήσω νά έμβω εις τύ σπίτι σας ύπό τήν 
προστασίαν ενός ψεύδους. 

Κα ΩΒΡΑΙ.—Μοΰ αρέσει πολύ ή ειλικρίνεια σας. 
Αποδεικνύει αύτη, δπως καί ό τρόπος μέ τόν όποιον 
ομιλείτε δτι έχετε ψυχήν καί χαρακτήρα δχι τόσοι· 
ταπεινύν. Επιτρέψατε μου νά σας απευθύνω καί 
μερικάς ά'λλας ερωτήσεις. Σάς βεβαιώ δτι πρόκειται 
διά τό καλόν σας. 

ΙΩΑΝ. — Ελεύθερα, κυρία. 
Κ ο Ω Β Ρ Α Ι . — Ό τ ε χθες ήλθε νά σάς έπισκεφθη 

ό πατήρ τοΰ τέκνου σας, ήρχετο διά νά ίδή τό παιδί 
του ή τήν μητέρα τοΰ παιδιού του, ή ήρχετο διά νά 
ίδή τήν πάλαιαν του φιλενάδαν ; 

Ι Ω Α Ν . — Ή λ θ ε τυχαίως,/ δπως μοΰ είπε. . .Περί 
τοΰ τέκνου του δέν μέ ήρώτησε περισσότερον τοΰ 
συνήθους, διότι περί αύτοΰ δέν ομιλεί σχεδόν διόλου. 
Περί έρωτος δέν έγεινε καθόλου λόγος. 

Κα ΩΒΡΑΙ.—Καί μδλα ταΰτα σεις αγαπάτε αυτόν 
τόν άνθρωπον ; 

Ι Ω Α Ν . — Ό χ ι , κυρία. 
Κα ΩΒΡΑΙ.—Τόν ήγαπήσατε όμως άλλοτε; 
Ι Ω Α Ν . — Ό χ ι . 
Κα ΩΒΡΑΙ .—Μά γιά σταίΐήτε, κόρη μου, αρχίζω 

πλέον νά μή καταλαμβάνω τίποτε. Τό σφάλμα εις 
τύ οποίον υπέπεσες μίαν μόνην δικαιολογίαν δύναται 
νά έ'χη, τήν τύφλωσιν έξ αιτίας τοΰ έρωτος. Είνε 
τόσον φυσικόν πράγμα νά εΐχετε αγαπήσει άλλοτε 
αυτόν τόν άνθρωπον, δσον είνε φυσικόν σήμερον νά 
τόν μισητέ. 

ΙΩΑΝ.—Τί τά θέλετε "....δυστυχώς δέν έλαβα ποτέ 
τήν εύκαιρίαν εις τήν ζωήν μου νά συλλογίζωμαι 
καί νά φιλοσοφώ ή νά αναλύω καί νά εξηγώ τάς 
εντυπώσεις καί τά αισθήματα μου. Ε ίμαι πλάσμα 
δπου ζώ μέ τό έ'νστικτον. Εκε ί νο τό όποιον γνωρίζω 
όμως είνε δτι ποτέ δέν ήγάπησα άλλοτε μέ έρωτα 
τόν πατέρα τοΰ τέκνου μου, ούτε τόν μισώ σήμερα. 
Ούτε τόν έζητοΰσα καί τόν επιθυμούσα πριν τόν 
γνωρίσω, ούτε σήμερον αισθάνομαι τήν στέρησίν 
του. Τό μόνον ποΰ αισθάνομαι πρός αυτόν είνε ευ
γνωμοσύνη. 

Κα ΩΒΡΑΙ.— Εύγνωμοσύνην !. . .Μά αυτό είνε 
μία παραδοξολογία, ή οποία θ ά μ' έκαμνε ν ' αμφι
βάλλω άν έχετε σώας τάς φρένας, έάν δέν ύπήρχεν 
ει'ς τό βλέμμα σας καί εις τήν φωνήν σας μία άπλυ
της καί μία αφέλεια καί άγνότης ή οποία φαίνεται 
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ωσάν νά μαρτυρή δτι δέν έχετε ακριβή συνείδ„ 
τής σημασίας τών παραδοξολογιών σας. Πώς Α§0 

θητε νά υποπέσετε μέ τόσην εύκολίαν είς τύ Μ Ε 

λείτερον σφάλμα, τύ όποιον ημπορεί νά συμβί 
τόν βίον μιάς γυναικός ; Π ώ ς άφοΰ διεπράξατε ( 
τό σφάλμα φαίνεσθε τόσον ολίγον μετανοημένη 
αυτό ; Καί πώς συμβιβάζεται τύ δτι άντί νά Μ, 
ράσθε τό παράπτωμα σας εκείνο καί ν ' άποστρέ 
σθε τόν άνδρα δστις σάς ήπάτησε, σεις λέγετε δτι 
χρεωστείτε εύγνωμοσύνην ; 

ΙΩΑΝ. Διότι πραγματικώς κυρία, τοΰ ύφείλο 
πάντα. Αυτός μ ' έκαμε άνεξάρτητον καί εΡπί 
Οί γονείς μου ήσαν πτωχοί. 'Αντί νά προξε 
τήν χαράν εις τό σπίτι μου μέ τήν γέννησίν 
δπως συμβαίνει είς τά σπίτια τών πλουσίων, ί_ 
ξησα απεναντίας τήν στενοχα>ρίαν καί τήν πτωχέ! 
του. Πριν νά φθάσω ακόμη είς τόν κόσμον έδ 
βάρος καί ένόχλησιν, καί κατά παράδοξον καί ι_, 
οπτον σύμπτωσιν ή δουλεία ήρχ/σε δ ι ' έμέ την ΐδ 
στιγμήν ποΰ είδα τό φώς. 

Μία πλούσια κυρία ξένη, ή όποια ήτο ν έγκυος χαίΐ 
ετοιμόγεννη, έπασχεν άπό έπικίνδυνον ασθένεια* 
άπό τήν οποίαν, κατά τήν γνώμην τών ιατρών, $ 
ήδύνατο ίσως νά σωθή μόνον μέ τύ θήλασμα, 
φοβεΐτο δμως μήπως μαζύ μέ τό γάλα της μεταδώσ| 
εις τό ΐδικόν της παιδί καί τύ νόσημα της καί διά 
τοΰτο έζήτησε νά εύρη ένα άλλο ξένο καί άγνωστο* 
παιδί νά τό βυζαίνη. Οί γονείς μου μέ παρεχυιοησαΐ 
εις αυτήν άντί χρηματικού ποσού τό όποιον οΰτε έ-
φαντάσθησάν ποτε ν ' άποκτήσωσιν εις τήν ζοΐΜ 
των, καμμιά δεκαριά χιλιάδες φράγκα, νομίζω. Μέ 
αύτύν τόν τρόπον έμβήκα είς τήν ζωήν. Έμενα ποΰ 
μέ βλέπετε, κυρία, μ ' έθήλασε μία δούκισσα, άλλι 
δέν υπερηφανεύομαι δ ι ' αυτό. Ή κυρία αυτή ευτυ
χώς ανέκτησε τήν ύγείαν της,.,ώφειλε τάχα εις έμέ τή» 
θεραπείαν της ; 'Αδιάφορον. Απέκτησε συμπάθεια» 
καί άγάπην πρός έμέ και δ ι ' αύτύ εις τάς αρχάς 
έλαβα κάποιαν καλήν άνατροφήν καί έζησα μέσα είς 
τόν π/.οΰτον, διότι μ ' έκράτησε σιμά της έως δτον 
έγεινα επτά ετών. Οί γονείς μου, άνθρωποι α
μαθείς καί τής ανάγκης ένόμισαν δτι είχαν τ$ 
δικαίωμα νά εκμεταλλευθούν αυτήν τήν πλουσίαν* 
προστασίαν τοΰ παιδιού των. Ή κυρία έκου-| 
ράσθη άπό τάς συχνάς απαιτήσεις των, αί όποια» 
κάποτε ώμοίαζον μέ εκβιάσεις. 'Ανεχώρησε διά την * 
πατρίδα της καί μέ άπέδωκεν εις τήν οΐκογένειατί 
ιου μαζύ μέ μερικά χιλιόδραχμα χαρτονομίσματα;! 

τά όποια ήσαν καί τά τελευταία και τά όποια ο πα
τέρας καί ή μητέρα μου έξώδευσαν γρήγορα, /ωρι? 
νά λάβουν τήν παραμικράν πρόνοιαν. Ό τ α ν ΐ|λθεν 
ή στέρησις, οί γονείς μου εχωρίσθησαν. Ό πατήρ 
μου έγεινεν άφαντος καί επήγε ν ' άποθάνη εις κα·3 
ποιαν μακρυνήν χώραν. Έ μ ε ι ν α μόνη μέ τήν μΐ*| 
τέρα μου, ή οποία κατόπιν μ' έβαλε σέ δουλεία» 
διά νά έργάζωμαι καί νά κερδίζω τον αρτον μω, 
καί νά συντηρώ καί αυτήν. Λυτό μοΰ εφάνη πολν ι 
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- ' ν ε ΐ ; κυρία, είσθε φιλεύσπλαγχνος καί θ ά έ- , 
Ιδή άπό σιμά δλας τάς δυστυχίας, δέν έχω νά 

^Λοοσθέσω τίποτε νέον ώς πρύς αυτό. Ή νεότης 
άνεπλήρωνε τήν κούρασιν καί έζοΰσα ακόμη εύ-

Ε^οτημένη μέ τάς αναμνήσεις τοΰ ευτυχισμένου 
^οελθόντος, ωσάν νά είχα κάμει τρόπον τινά οΐκο-
Μΐίαζ άπό τήν περασμένην εύτυχίαν άλλά ή μηιέρα 

ηυ ίΐτο γραία καί πάσχουσα. 'Απέδιδεν είς έμέ τάς 
^μφορά; τοΰ παρόντος καί έτρόμαζε διά τό μέλλον. 
« Λ Ιδιοκτήτη; τοΰ σπιτιού είς τό ό.ιοΐον έκατοικού-
ΛΜΐε\·, επάνω εις τήν σοφίταν, ήτο ένας πλούσιος έμ-
[(ορος. Είχεν ένα υίόν, τόν όποιον συχνά απαντούσα 
«ίτόν δρόμον, δταν επέστρεφα άπό τύ μαγαζί. Ό 
^βς αυτός είχεν δλην τήν εύγλωττίαν τής νεότητος 
«αί τοΰ πλούτου" μάς έβοηθοΰσεν αυτός οσάκις έτύ-
»αινε νά καΟυστεροΰμεν τί|ν πληρωμήν τοΰ ενοικίου. 
τΕται ευρέθη καί αΐ'τός ανακατωμένος εις τήν ζωήν 
μας χωρϊί ν " καταλάβω καμμίαν άλλην μεταβολήν 
ίίαρά κάποιαν περισσοτέραν εύπορίαν. Μέ ήπάτησε; 
•έδιέφθειρεν : "Οχι. Τά πάντα ολόγυρα μου ήσαν 
ίκροητοιμασμένα διά τό κακόν καί τό έπραξα φυσικά, 
«Οΐραίως και δέν κατηγορώ κανένα. Ή μητέρα μου 
Εησε τόν τελευταΐον χρόνον τής ζωής της έξησφαλι-
5»ΐένη από τήν πενίαν, τήν οποίαν τόσον πολύ έφο-
βεϊτο καί απέθανε μέ τήν πεποίθησιν δτι είχε πράξει 
Κ ' έμέ δ.τι έπρεπε νά πράξη. "Εμεινα μόνη σιμά εις 
Ινα άνδρα, διά τόν όποιον δέν ήσθανόμουν τίποτε. 
(Τοΰ ώμιλοΰσα πάντοτε μέ τό σ ε ι ς καί τόν έλεγα 
•Κριέ». Έξαφνα έν άγνιοστον αίσθημα μ' έκυρίευ-
«εν. "Εγεινα μητέρα. Αφέθηκα καί άφωσιώθηκα 
[£ολοκλήρου εις τήν μητρικήν άγάπην, ή όποια άπή-
ιει τά δικαιώματα της. Έτραγωδοΰσα, έγελοΰσα, έ-

Κρευα καί τόσον ήμουν βυθισμένη εις τήν πλάνην, 
Μστε τό ζωντανόν τεκμήριον τοΰ σφάλματος μου 
είχε γείνει δ ι ' έμέάντικείμενον χαράς καί ύπερηφα-
νείας. Έστόλιζα τό παιδί μου, τό έτριγύριζα έξω, τό 

ΗΒειχνα εί; όλου: καί εύχαριστούμην πολύ δταν ή -
•ουα νά μοΰ λέγουν δτι είχε χαριτωμένον. Ε π ή ρ α 
δασκάλου;, έδιάβασα, έσπουδασα μουσικήν, ήθελα 

Βατά μάθω ίίλα, διά νά τά διδάξω κατόπιν εις τό 
ρχαιδί μου. Μίαν ήμέραν ό πατέρα; του μοΰ άνήγ-

γειλεν ότι επρόκειτο νά νυμφευθή, καί δτι αύτύ τύ 
ραιδι, τοΰ όποιου ή γέννησις τύν είχε πολύ στενο-
•(•ρησει—αύτί| ήτο ή έκφρασίς του—ημπορούσα νά 
Η* κρατήσω διά παντός καί αύτύς θ ά έφρόντιζε κα | 
: δια του; δυο μας, έάν δέν ήθελα κάμει λόγον εις το 
ϊ«5ηί περί αΰτοΰ εί; οιονδήποτε. Ί Ι υλική άνεξαρτη-
( ο ι α μ'»υ ?ίητΐ| αλίζετο" είχα ένα τέκνον, έθεώρουν τον 

εαυτόν μου ώς τύ πλέον εΰτυχισμένον πλάσμα εις τύν 
ΙΛοσμον. () άνθρωπος εκείνος ένυμφεύθη καί τύν 
ρ α ν ε ϊ δ α ΧΘΕΣ μιίνον διά πριίιτην φοράν μετά τόν 
1-Γψον του...\ύτή είνε ή ιστορία τής ζωής μου, κυρία, 

*»ι ΑΥΤΌ τό ΜΥΟΤΙΚΌΝ μου. _ 
ί ΚΑ ΩΒΡ.—"Ωστε ζήτε έτσι ασκόπως ; 
| ΙΩΑΝ.—Μάλιστα, κυρία. 

Κα ΩΒΡ. — Καί δταν μεγαλώση ύ υιός σας τί θά 
τύν κάμετε; 

ΙΩΑΝ.—Δέν γνωρίζω ακόμη. * 
Κα ΩΒΡ.—Καί άν άποθάνη ό πατήρ του; 
ΙΩΑΝ.—Μοΰ ύπεσχέθη νά εξασφάλιση τύ μέλ

λον του. 

Κα ΩΒΡ.— Καί άν σάς άπατήση ; 
ΙΩΑΝ.—Δέν τύ πιστεύω - είνε τίμιος άνθρωπος. 
Κα ΩΒΡ.—Καί άν αποθάνετε σεις ; 
Ι Ω Α Ν . — Θ ' άνε/.άμβανεν αύτύς πιθανώς τήν 

άνατροφήν του. "Αν άπέθνησκεν ή μήτηρ τοΰ παι
διού ή κατάστασις θά μετεβάλλετο, διότι ό πατήρ 
του δέν άπέκτησεν άλλα τέκνα έκ τής συζύγου του. 

Κα ΩΒΡ.—Καί άν ή σύζυγος του άντισταθή εις 
τήν υίοθεσίαν, ή τήν άναγνώρισιν ; "Αν τέλος πάν
των ό υίός σας άπομείνη μόνος; 

ΙΩΑΝ.—Θά έμενε πάλιν κάποιος, ό όποιος θά έ
φρόντιζε περί αύτοΰ. 

Κα ΩΒΡ. —Ποίος τάχα ; 
ΙΩΑΝ.—ΣΕΙΣ, κυρία. 
Κα Ω Β Ρ . — Έ γ ώ ! 

Ι Ω \ Ν . — Ν α ί , κυρία, καί είμαι τόσον βεβαία περί 
τούτου, ώστε δταν επιστρέψω είς τήν κατοικίαν μου, 
θά γράψω αμέσως αυτήν τήν άπλουστάτην διαθήκην : 

€ Έ ά ν αποθάνω, νά όδηγηθή αμέσως ό υίός μου 
πρύς τήν κυρίαν Ώ β ρ α ί καί νά παρακληθή αύτη 
νά τύν άναθρέψη δπως ανέθρεψε τύν ΐδικόν της». 

Κα ΩΒΡ. — Καί δέν σάς μένει ή ελαχίστη αμφι
βολία δτι θά δεχθώ έγώ αυτήν τήν έντολήν ; 

ΙΩΑΝ.—Δέν αμφιβάλλω διόλου. 
Κα Ω Β Ρ . — "Ω ! κόρη "μου !..δέν ημπορείτε νά 

φαντασθήτε ποίαν εύχαρίστησιν μοΰ. προξενεί ή 
τοιαύτη πεποίθησίς σας.. .Ναί, δέχομαι τήν συμφω-
νίαν, άλλ' ύπύ έ'να δρον. 

ΙΩΑΝ.—Λέγετε, κυρία. 

Κα ΩΒΡ. — Ύ π ό τήν έποψιντής ηθικής, τής αλη
θούς καί μόνης ηθικής, δ,τι μοΰ διηγήθητε πρό ο
λίγου είνε τερατώδες, καλή μου κόρη καί δμως εις 
σάς φαίνεται φυσικώτατον ! "Ωστε δέν έχετε συνεί-
δησιν τής πράξεως σας, καί δέν είνε άφ' έτερου τύ 
σφάλμα σας έξ ολοκλήρου ίδικόν σας. Ευθύνονται 
καί οί άλλοι κατά τύ ήμισυ τουλάχιστον, άν δχι κατά 
τό δλον. Ε ίσθε ήδη μία καλή μητέρα καί τοΰτο είνε 
μέγα έλαφρυντικόν απέναντι πάσης δικαιοσύνης, καί 
τής θείας καί τής ανθρωπινής. Λοιπόν ομιλήσατε 
μου μέ καρδίαν άνοικτήν. Ά π ό τόν καιρόν όπου 
ζήτε χωρισμένη άπό τόν πατέρα τοΰ τέκνου σας δέν 
ύπεπέσατε εις κανέν άλλο αμάρτημα ; 

ΙΩΑΝ.—"Ω ! είς κανένα. 
Κα ΩΒΡ.—Μοΰ τό βεβαιώνετε ; 
ΙΩΑΝ.—Σάς τύ ορκίζομαι. 
Κα ΩΒΡ.—Μην δρκίζεσθε" βεβαιούσατε το. Λοι

πόν δέν αγαπάτε κανένα; 
Ι Ω Α Ν . — Ά , δχι. Δέν είπα αύτύ, κυρία. Λέγω 
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μόνον δτι εις κανένα δέν ώμίλησα ερωτικώς. 
Κα ΩΒΡ- — Καί αυτός ό νέος έρως σας; . . 
ΙΩΑΝ.—Αυτός δ πρώτος έρως. 
Κβ ΩΒΡ.— Προσέξατε" μεταχειρίζεστε λεπτο-

λογ ίας. 
ΙΩΑΝ. — Ό μ ι λ ώ είλικρινώς. 
Κβ ΩΒΡ.—"Ας εΐνε. Λοιπόν εκείνος δστις σάς 

ένέπνευσεν αυτόν τόν πρώτον έρωτα σάς ώμίλησε 
ποτέ ; 

ΙΩΑΝ. — Ευχαριστείται νά μέ άφίνΐ) νά τόν δια
κρίνω. Δέν μοΰ εξεδήλωσε τό αίσθημα του ειμή μέ 
τήν άγάπην του καί τόν σεβασμόν του. Τήν πρώτην 
φοράν όπου τοϋ ώμίλησα [τοϋ είπα δτι δέν ήμουν 
ελευθέρα καί άπό τήν ήμέραν έκείνην οσάκις εξέρχο
μαι τόν συναντώ είς τόν δρόμον. Μέ χαιρετά καί εξα
κολουθεί τόν δρόμον του καί έγώ απέκτησα τήν συ-
νήθειαν νά έξέρχωμαι κ α θ ' έκάστην, κατά τήν αυτήν 
όϋραν μαζΰ μέ τό παιδί μου. 'Αλλοίμονον ! μ ' εκλαμ
βάνει ώς γυναίκα τιμίαν. 

Κβ ΩΒΡ.—Καί δέν άπατάται, διότι δύνασθε νά 
γείνετε τοιαύτη. 

ΙΩΑΝ.—Δέν εΐνε τό ίδιο πράγμα. 
Κβ ΩΒΡ.—Δέν λέγει ή Γραφή δτι άγάλλεται 

περισσότερον ό Κύριος δ ι ' ένα αμαρτωλό ν μετανο-
οϋντα παρά δ ι ' εκατόν δικαίους μή άμαρτήσαντας ; 

ΙΩΑΝ. (μετά στεναγμού). —'Λγάλλονται εΐς τούς 
ουρανούς ! 

Κβ ΩΒΡΑΙ .—Αμφιβάλλετε ; 
ΙΩΑ'Ν.— Προτιμώ νά χρησιμοποιήσω τόν ερωτά 

μου, δπως γείνω καλλίτερα ά π ' δ,τι είμαι καί νά μή 
άφίσω νά τόν έννοήση ποτέ εκείνος, όστις μοΰ τόν 
εμπνέει. 

Κβ ΩΒΡΑΙ.—Πρέπει τά καταστήτε αξία τοΰ έρω
τος άΰτοϋ, νά είσθε ειλικρινής καί φιλαλήθης τήν 
ήμέραν τής εκδηλώσεως του, καί άν αυτός ό άνθρω
πος σάς άγαπα εΐλικρινώς, θ ά σάς συγχώρηση. 

ΙΩΑΝ.—Νομίζετε, κυρία; 
Κβ ΩΒΡΑΙ .—Σάς τόέγγυώμαι . 'Αλ/.ά πρέπει άπό 

σήμερον (ϊμέσως ν ' αρχίσετε τήν άναγέννησίν σας. 
ΙΩΑΝ.—Διατάξατε τί πρέπει νά πράξω, κυρία. 
Κβ ΩΒΡΑΙ .—Πρό παντός άλλου εΐνε ανάγκη νά 

μή ξαναϊδήτε πλέον τόν πατέρα τοϋ τέκνου σας, άφοΰ 
είνε έγγαμος. 

ΙΩΑΝ.—Πολύ καλά. 
Κβ ΩΒΡΑΙ .—Νά μή δεχθήτε εις τό έξης καμμίαν 

συνδρομήν άπό αυτόν. 
ΙΩΑΝ.— 'Αλλά τότε πώς θά ζήσω ; ή μάλλον πώς 

θ ά ζήσωμεν ; 
Κβ ΩΒΡΑΙ .—Θά έργασθήτε. Πρέπει ό υίός σας 

νά σάς όφείλη τά πάντα, διά νά μή δύναται νά σάς 
έλέγχη κατόπιν. 

ΙΩΑΝ· —'Αλλά ποίος θά μοΰ δώση επαρκή έργα-
σίαν ; 

Κα Ω Β Ρ Α Ι . — Έ γ ώ . 
ΙΩΑΝ.—Πολύ καλά" δέν θά δεχθώ πλέον τίποτε 

άπό εκείνον, καί θά εργασθώ. 

Κβ Ω Β Ρ Α Ι . —Πρέπει νά όπλισθήτε μέ ΘΑΡΡΕΊ 
ΙΩΑΝ.—Εΐνε παλαιά συνήθεια, την οποίαν»» 

ξαναποκτήσω, ί 

Κα ΩΒΡΑΙ.— Ύ π ό αυτούς τούς δρους δΰνοι*. 
νά βασίζεσθε εΐς έμέ εΐς πάσάν σας περίστασιν. 

ΙΩΑΝ.—Θά μοΰ επιτρέπετε νά σάς βλέπαι <•' 1 

καιρού είς καιρόν ; 

Κα ΩΒΡΑΙ . — Ό π ο τ ε θέλετε. ' Α φ ' ής στιγμήςΛ 
νετε ισχυρά, εργατική καί αυστηρά πρός τόν έαυιΑ» 
σας, ή θύρα τοΰ σπιτιού μου θ ά εΐνε υο0άνοι«3 
διά σάς καί διά τό τέκνον σας. 

ΙΩΑΝΝ.—Καί τί θ ά είπή ό κόσμος ό.τοΰ Λ» «ι 
βλέπη είς τό σπίτι σας; 

Κα ΩΒΡΑΙ.—Αυτό τό όποιον καλείται ΚΌΣΑΙΝ· 
έγώ δέν τό αναγνωρίζω. Τά δόγματα του δέν τά συ», 
μερίζομαι πάντοτε. Ώ ς μόνον γνώμονα έχω τήν Σ«. 
νείδησίν μου καί ή συνείδησί; μου μοΰ επιβάλλει«Ϊ 
πράττω δ,τι πράττω. Τά πρόσωπα δέ τά όποια Μ 
συναντήσετε συνήθως είς τό σπίτι μου είνε όλα ΣΟ
βαρά, τίμια καί χρηστά. Ό λ α κατά τό μάλλον καί Ή* 
τον είχαν περιπέτειας καί έπάλαισαν εις τόν βίον ΤΟ* 
καί θάσάς τείνουν τήν χείρα, δταν μάθωσι τό ΜΥΣΤΙ. 
κόν σας. 

ΙΩΑΝ. — Εΐνε άπαραίτητον νά τούς ε ιπώ; 
Κα Ω Β . — Ό π ω ς κρίνετε σεις. 
ΙΩΑΝ. — Πράξατε δπως αγαπάτε, κυρία. 

Κα ΩΒΡ.—Έχετε θάρρος, νπομονήν καί θέ/ΗΣΙΝ* 
μέ αυτά τά εφόδια τά πάντα εΐνε δυνατά. 'ΑΠΌ ομ 
μερον θά αρχίσω νά φροντίσω διά σάς. 

ΙΩΑΝ.—"Ω κυρία! . . πόσον ί>ά αισθάνεσθε (Η 
τυχής, διότι έχετε τό δικαίωμα νά είσθε τόσον ΕΠΙΕΙ
κή; καί νά τό πράττετε μέ τόσην απλότητα. 

Κα ΩΒ- — Α γ α π η τ ή που κόρη, υ'ιαν κανείς δέν Ι]Μ 
νώρισε ποτέ τήν δυστυχίαν καί τούς πειρασμούς, ΔΤΑΝ 
είχε τήν τύχην νά έχη μίαν καλήν οΐκογένειαν καί « ί 
μή βλέπη παρά μόνον καλά παραδείγματα, πρέπει ΝΑ 
εΐνε επιεικής είς εκείνους οί όποιοι ηττώνται ΕΙΣ' 
τόν αγώνα τόν όποιον αυτός δέν έγνώρισε. Τήν ΉΜΈ
ραν κ α θ ' ή ν γίνετε καί σεις δ,τι είμαι έγώ, θά ΕΊΣΘΕ; 
πολύ περισσότερον άπό έμέ επιεικής. 

Γ Π Η Ρ . (εισερχόμενος). Ό κύριος Τελλιέ.*(Ή Ί» , 
άννα ταράσσεται, χωρίς νά Ίο Γ , ή κυρία 'Ωίραι το *'.Ν^ 
μά της). 

Κα Ω Β · — Ά ς όρίση. ( Ό Τελλιε εισέρχεται). ΠΏΣΙ 
σεις έδώ, αγαπητέ κύριε ; 

ΤΕΛ.—Μάλιστα, κυρία" είμαι άπό χθες καί όταν 
έ/ιαθα... (Βλέπει τήν Ίωάνναν καί μένει πρ'ις στιγμν 
έκπληκτος. Τήν χαιρετά χωΡ~:? νά δείξη ίτι την γ*· 
ρίζει. ΤΌ αύτ'ο πράττει καί εκείνη). 

ΙΩΑΝ. Υγιαίνετε , κυρία. 
Κα ΩΒΡΑΙ.—Δηλαδή καλήν έντάμωσιν. 
ΙΩΑΝ.—Καλήν έντάμωσιν, άφοΰ τό επιτρέπετε. 

(Εξέρχεται) . 
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Σ Κ Η Ν Η Ζ'· 

Κνρία ΏβραΙ και Τελλιε 

: ΟΒΡΑΙ.- -Ε ίνε μαζΰ σας καί ή κυρία Τελλιέ; 
•Ί2Λ.—Όχι, κυρία. Ε π ή γ ε νά περάση μερικάς 

Αμερας εΐς τοΰ πατέρα της. Άλλά πιθανώς θ ά έλθη 
• *̂  (1£ αυτόν έδώ νά μέ συνάντηση. "Αλλως τε 

πάντοτε σχεδόν υποφέρει. Ό τ α ν έμαθα δτι 
Όίσκεσθε έδώ, έλαβα τό θάρρος νά έλθω νά σάς 

,ροσφέηω τά σέβη μου. 
Λ β ΩΒ1\—Σάς είμαι πολύ ΰπόχρεως. 

,—Κα'ι ό κύριος Κάμιλλος ; 
Κ» ΩΒΡ ·—Ό Κάμιλλος εΐνε πολύ καλά. 

\ ΤΕΛ· Μετά τινας στιγμάς δισταγμού"). — Συγγνώ-
'μην κνρία" μοΰ επιτρέπετε νά σάς κάμω ιιίαν έρώ-
ΙΗΒΙΝ : 

Κα ΩΒΡ· — Ελεύθερα, κύριε. 
' ΤΕΛ·—Ποία εΐνε αυτή ή κυρία, μετά τής οποίας 
έλαβα πρό ολίγου τήν τιμήν νά συναντηθώ έδώ ; 

Κα ΩΒΡ· — Γίνε μία φίλη μου. 
ι ΤΕΛ.—Φίλη σας :..Δέν θ ά έχετε τήν σχέσιν της 

• "«κι πολλού βέβαια, διότι δέν έτυχε νά·τήν ιδώ ποτέ 
μαζΰ οα;· 
ϊ' Κα ΩΒΡ· — Πράγματι, δέν εΐνε πολύς καιρός. 

ΤΗΛ. —Εΐνε έγγαμος ; 
Γ Κα Ω Β Ρ . - Ό χ ι . 

ΤΕΛ.—Τότε θά εΐνε χήρα : 
. Κα ΩΒΡ.—Συγγνώιιην, μοΰ επιτρέπετε κ ' έ μ έ 

I νά σάς ζητήσ<ι> τόν λόγον αυτών τών ερωτήσεων ; 
ΤΕΛ.—Μά.,.τί νά σάς ε ιπώ !..Φοβούμαι μήπως 

| Ή καλή σας πίστις έπλανήθη καί μήπως έσπεΰσατε 
Γ ΝΆ δώσετε μέ εύκολίαν τόν τίτλον αυτόν τής 
ίφίλης. 

Κα ΩΒΡ.— Τό τοιούτο θά μέ έξέπληττε, διότι έγώ 
Γ είμαι ίσα ίσα φειδωλή περί τήν άπονομήν αυτού 
I τοΰ τίτλου οπού λέγετε καί τόν χορηγώ μόνον δταν 

έχω πολύ ευλόγου; άφορμάς. Τους ανθρώπους όπου 
ι μοΰ εΐνε αδιάφοροι αποκαλώ αάγαπηιήν κυρίαν«, ή , 
ή «αγαπητύν κύριον ,. 

| ΤΕΛ.—"Οπως έμέ, παραδείγματος χάριν.. . Δέν 
Ρ «χω, κυρία, κανένα δικαίωμα νά συνάψω φιλίαν μέ 
Κ ίνα ι'ποκείμενον τής Ιδικής σας αξίας. Θεωρώ δμως 
I καθήκον μου, νά πράξω έργον φίλου, ή έν πάση 
I περιπτώσει έργον έντιμου άνθρωπου, εΐς τήν παροΰ-
> σαν περίστασιν. Έ ά ν αυτή ή κυρία σάς έκαμνε μίαν 
ρίπισκεψιν τυχαίαν, τήν οποίαν ή συνάντησίς σας εΐς 
I τα λουτρά καί ή άπλή γνωριμία σας ήδύνατο νά δι 
I Χαιολογήοΐ), ίΙ' απείχα πάσης παρατηρήσεως. Ά)1' 
, !•* εκφράσεις τάς οποίας μεταχειρίζεσθε περί αυτής 
Ι 1*ε υπόχρεου ν, παρά τήν θέλησίνμου , νά σάς δώσω 
| : «ληροφοαία; περί αυτής. "Εχω σοβαρούς λόγους νά 

ιοτευω οτι διά νά γείνη φίλη σας αυτή ή γυναίκα, 
°"ί ήπάτησε. 

Κα ΩΒΡ.—Αυτή εΐνε μία πολΰ σοβαρά κατη
γορία. 

ΤΕΛ.—Τήν οποίαν πιστεύετε, βεβαίως ;. . 
Κα Τ Β Ρ . — Π ε ρ ί τής οποίας έχω μερικάς αμφι

βολίας. 
ΤΕΛ.—"Ωστε θεωρείτε αυτήν ' τήν κυρίαν ώς έκ 

τών γυναικών τάς οποίας δύνασθε νά δέχεσθε είς 
τό σπίτι σας ; * 

Κα ΩΒΡ.—Καθώς φαίνεται! 
Τ Ε Λ . — Ά π ό πότε ; 
Κα Ω Β Ρ . — Α φ ό τ ο υ τήν δέχομαι. 
ΤΕΛ.—Τότε δέν εΐνε πολύς καιρός. Έ γ ώ δμως ό

στις τήν γνωρίζω πρό πολλού, δΰναμαι καί οφείλω 
νά σάς εϊπω ποία εΐνε... 

Κα ΩΒΡ.—Λέγετε. 
ΤΕΛ.—Άλλοτε ήτο έργάτις, κόρη εργατών οί ό

ποιοι εΐχον πολύ ασθενή ηθικόν χαρακτήρα. Ουδέ
ποτε ύπανδρεύθη" έχει έ'να υίόν.. . 

Κα ΩΒΡ.—Τοΰ οποίου σεις πιθανώς γνωρίζετε 
τόν πατέρα; 

ΤΕΛ.—Τοΰ όποιου γνωρίζω τόν πατέρα, δστις 
έχει τήν τιμήν νά εΐνε έκ τών φίλων σας. 

Κα ΩΒΡ.—Τό πράγμα εΐνε πολύ άμφίβολον. 
Τ Ε Λ . (προσβεβλημένος). — Ό φίλος αυτός, κυρία.. . 
Κα Ω Β Ρ . — Μ ή τόν ονομάσετε. "Ισως εΐνε έγγα

μος. Εΐνε ανωφελές νά τόν εκθέσετε" ανωφελές ιδίως 
νά έκτεθή ό ϊδιος καί νά εύρεθή είς δύσκολον θέσιν, 
λέγων είς έμέ, έάν τυχόν τόν ερωτούσα, ένα ψεϋδος, 
ή μίαν όμολογίαν πλέον ένοχον ακόμη παρά τό 
ψεΰδος. 

Τ Ε Λ . — Έ ν τούτοις, κυρία, δέν ημπορείτε νά υπο
χρεώσετε αυτόν τόν φίλον νά ευρίσκεται, ή χειρό
τερα, νά φέρη τήν σΰζυγόν του εΐς θέσιν νά ευ
ρέθη, έστω καί μέσα είς τό ίδικόν σας σπίτι, μαζί» 
μέ ένα άτομον.. . 

Κα ΩΒΡ.—Δέν υποχρέωνα) κανένα νά έρχεται είς 
τό σπίτι μου, άλλά δέχομαι όποιον θέλω καί μοΰ 
αρέσει. Δέν επικρίνω τόν φίλον σας, τοϋ οποίου δέν 
θά θελήσω νά μάθω ποιέ τά όνομα" δύνασθε δμως 
σεις νά τοϋ επαναλάβετε τήν όμιλίαν μας, καί άν 
συμμερίζεται καί αυτός τάς αρχάς σας, σημαίνει δτι 
θ ά χάσω τήν τιμήν τών επισκέψεων αύτοΰ καί τής 
συζύγου του, διά τό όποιον δμως θ ά παρηγορηθώ, 
αναλογιζόμενη δτι δέν συμφωνοΰμεν έπί τών ζητη
μάτων τής ηθικής, οΰτε έπί τών ζητημάτων τής ευ
πρεπείας. 

ΤΕΛ.—Θά εκτελέσω τήν παραγγελίαν σας," κνρία, 
καί θά τό λάβη ύ π ' όψιν του. Καλήν έντάμωσιν, 
κυρία. 

Κα ΩΒΡ.—Υγια ίνετε , κύριε! 
Τέλος τής δευτέρας πράξεως 



Π Ρ Α Ξ Ί Σ Τ Ρ Ι Τ Η 
[Ή αυτή διασκευή ώς έν τή πρώτη πράξει] 

Σ Κ Η Ν Η Α' 
Κάμιλλος είτα Βαλμορώ 

[Ό Κάμιλλος μόνος παρά τό κλειδοχνμ-
βαλον απαγγέλλει τούς εξής στίχους] : 

Ώ Μοϋοα, τί μέ μέλει νά ζώ ή ν' αποθάνω ; 
'Ερώμαι ! και Άς φθίνω, ας πάσχω έν σιγή, ' 
Είς κάθε φίλημα μου τό πνεύμα μον άς χάνω. 
Και είς τό πρόσωπον μου τό κάτωχρον επάνω 
"Ας ρεΰαί] -ών δακρύων αστείρευτος πηγή. 

Τους έρωτας νά ψά/.ω τής πριότης ή/.ικίας 
Τάς τέρψεις, τάς φροντίδας, τήν μέθη ν της ποθώ 
Καί νά κηρύξω θέλω μεθ' υπερηφάνειας 
"Οτι ψευδώς ώρκίσθην νά ζώ χωρίς φύίας' 
Καί /{' έρωτα θά ζήοω καί μ* έρωτ' άς χαθώ ! 

Ψυχή μου πικραμένη, ώ, θραύσε τάς άλ.ύσεις ! 
Ώς άνθος σέ ποτίζει ό έρως ζωτικός. 
''Αναγεννήσουτώρα μέ νέας συγκινήσεις. 
' Υπέφερες ; δφείλ.εις νά εξακολούθησης" 
Ήγάπησες ; αγάπα, αγάπα διαρκώς. 

ΒΑΛΜ.—(Εισερχόμενος σιγά μεταξϋ τής δευτέρας 
και της τρίτης στροοής κα: ακροασΟείς αθέατος).— Ε 
ξακολουθήσατε, εξακολουθήσατε! 

ΚΑΜ. (Έγε:ρόμενος\ — Έτελείιοσε. Τό ' ή -
κούσατε; 

ΒΑΛΜ.—Τούς τελευταίους στίχους μόνον, άλλά 
τούς χειροκροτώ έξ όλης ψυχής ; 

Υπέφερες ; όφείλ,εις νά εξακολούθησης. 
Ήγάπησες ; αγάπα, αγάπα διαρκώς. 

Είνε απολύτως σύμφωνον μέ τάς ιδέας μου....δέν 
συμφωνώ μόνον ώς πρύς τήν συμβουλήν τοΰ νά 
υποφέρω. Ιδ ικο ί σας είνε αυτοί οί στίχοι; 

Κ Α Μ . — Π ώ ς ! δέν τούς γνωρίζετε; 
ΒΑΛΜ.—Όχι . 

ΚΑΜ. — Είνε τοΰ ποιητοΰ τών πο ιητών εκείνου 
όστις έψαλε κάλλιον παντός άλλου τήν νεότητα καί 
τύν έρωτα, τοΰ Αλφρέδου Μυσσέ. 

ΒΑΛΜ.—Μπα !.. εκείνου είνε; [(ΎίοτονΟορόζει). 

Είδες ποτε σιήν Βαοκελλώνα 
Μιά εύμορφη 'Ανδαλουηίαν ; 

" Α ! τύν Μυσσέ τύν λατρεύω. Αγαπάτε λοιπύν τούς 
στίχους ; 

ΚΛΜ.—Είς ποίαν άλλην ήλικίαν ί)ά τούς αγα
πούσα, έάν δέ τούς άγαποΰσα τώρα ; 'Λλλοίμονον, 
όμως !..ΙΙαρήκμασε καί ή ποίησις ! Καί αύτύ είνε 
κακόν. Λύτη μάς έκαμνε καλλίτερους. Ήρμήνευε μέ 
μίαν γλώσσαν, τήν οποίαν δυσκόλως τις λαλεί, άλλ' 
ευκόλως εννοεί, τά όνειρα, τούς πόθους καί τ ' απόρ
ρητα τής καρδίας" Όλ ίγο ι στίχοι ενός μεγάλου ποιη

τοΰ, ψιθυριζόμενοι σιγανά εί; τό αυτί τοΰ Αί 
μένου προσώπου ώμιλοΰσαν διά λογαριασμέ 
καί έλεγαν εκείνο τύ όποιον ημείς δέν ήμ,-τ0ρ 
νά εϊποΰμεν. 

ΒΑΛΜ.—Σήμερον χρειάζεται νά έξηγήτ α ι „ 
σαφέστερον, νά έχη στύ χέρι τύν παρά σπα 
στον. Ευπρόσδεκτοι είνε ακόμη καί οί στίχοι 
συνοδευόμενοι ΜΈ λίγα γλυκίσματα. Καί έ.τειδή «]3 
πετε ότι κανείς πλέον ^ δέν θέλει ν ' άκούση ΣΤΊΝΗΫ 
επαναλαμβάνετε μόνος σας δσους γνωρίζετε. Τ » Ζ / 
γετε τοιουτοτρόπως μόνος σα; τά κεφάλαια σαο. .1 

ΚΑΜ.—Ναί" είνε καί αύτη μία άπύ τά; δ ( α ( Λ - ι 
δάσεις μου. Κάθημαι ει; τό πιάνονκα'ι κάμνιο ν ' ιΜ 
τηχή σιμά εις αυτήν τήν έναρθρον μουσικήν β 
λόγων μίαν μελωδίαν τοΰ Μόζαρτ, τοΰ Βετόβεν Μ 
Ροσσίνη, καί συγχέω μαζύ τά; δύο έμπνεϋΌϊίβ 
περιπλανώμαι ασκόπως εις τήν εξοχήν, έπάνακΗ 
τούς βράχους τής παραλίας ολομόναχο; καί ρίπτω Η 
τώ μέσω τοΰ βόμβου τών εντόμων, τοΰ μακουνοί] 
•ψιθύρου τών κυμάτων, τών μυρίων ήχων ΤΏΝ-
άποτελούντωντήν σιγήν τ ή ; φύσεως, ρίπτω -9 
χαίως τούς στίχους τών ποιητών, τοΰ; άντακαΐ 
κρινόμενους κάλλιον εις τά παρόντα μου αίπθω 
ματα, τά όποια ΘΆ ήμην ανίκανο; νά έρμηνεϋοϊ| 
διά τών ιδικών μου λόγων. Καί άκροώμαι ό Ί'διοα 
τούς φθόγγους μου, καί έξάπτομαι, και μι• ίΐύσκομβί 
έως δτου μέ τύ πρόσωπον ύγρύν άπό δάκρυα, ιιείν»; 
αδρανής, μή δυνάμενος νά βαδίσω ούτε εν β ή μ α | Η 
προφέρω μίαν μόνην λέξιν. 

ΒΑΛΜ.—Παράξενη διασκέδασις ! 
ΚΛΜ. — Καί δμως μοΰ αρέσει. "Οποιο; μ' • 

βλέπε, θά μ' έξελιίμβανεν ώ; τρελλιίν δκ'ιτι δέν $4 
πάρχει ενθουσιασμός τόν όποϊον μερικοί νά μή 0εο»4 
ρουν ώς τρέλλαν. ΆΛΛ' είνε τόσον εύχάριστον * • 
θαυμάζη κανείς δ,τι είνε ο)οαΐον, ν ' αγαπά ο,τι είτβ 
ΑΛΗΘΈΣ, νά ψάλλη, νά κλαίη, νά ενθουσιά... 

ΒΛΛΜ.—"Ωστε καί σήμερον ;.. 
ΚΑΛ.—Καί σήμερον ευρίσκομαι εί; μίαν τών ω

ραιότερων μου στιγμών. Αισθάνομαι ότι είμαι νεοβ 
ακμαίος, ευτυχής εις δλα. Ά ς λάβη κανείς ανάγκην 
έμοΰ καί ΘΆ Ιδή. Ευρίσκω πάν δ,τι έπραξεν ύ Θεος 
θαυμαστόν καί έξαίοιον. 'Επεθι 'μουν άν ήτο δυνα
τόν ν ' αγκαλιάσω τό άπειρον. 

ΒΑΛΜ.—Τύ όποιον έν άλλοι; λόγοι; σημαίνε»! 
δτι εκείνη σ ' έκαμε νά έννοήσης δτι σέ αγαπά. 

ΚΑΜ.—Ποία ^ 
Β Α Λ Ν . - Ή άγνωστος. Εκε ίνη ή οποία ματ 

καθιστά φαιδροί 1 ; ή κατηφείς δταν είμεθα είκοσι Μ 
τών, δταν όρκιζόμεθα ν ' άγαπώμεν αιωνίως, ο ϊ α » 
όφείλωμεν νά ζώμεν καί ν ' άποθνήσκωμεν ΧαΡ' 
μιάς οίαςδήποτε γυναικός, ή όποια ευτυχώς ανη«" 
καί αύτη μεταξύ τών άλλοίν τάς οποία; μέλλομεν 
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«ονήσωμεν-
ΪΑ}1. (Μετά τινα σιγήν).— 'Εσκόπευα νά έλθω 
Εβυνάντησίν σας, διά νά σάς δώσω τήν άπό-

« . ΑΜ.— ' ί άπόδειξιν ; 
Γ»Μ.—Τήν άπόδειξίν σας διά τήν εΐσφοράν τών 
ζ χ θ < Η Ω Ν φράγκων καί τύ δίπλωμα σας ιός ίδρυ-
ϊ ε5- τύ φιλανθρωπικύν έργον. 

Ώστε είμαι καί ιδρυτής φιλανθρωπικών 
«ν. Ποίος Οά τύ έπίστευε ποτέ ! Θά έχω καμμία 
«οίαν νά κάμνω ; 
• | | .—Βεβαίως . Θ ' άποτελήτε μέρος τ ή ; ' Ε π ι -
§8ςκαίθά μά; συντρέχετε διά τών συμβουλών 

|Λ»Μ .—Διά τών συμβουλών μου ! ' Ώ άλλοί-
>όν μου.!.·-Καί τί συμβουλάς Οά σάς δώσω 

»Μ.—Δέν είνε δύσκόλον πράγμα, - άν θελήσετε 
γίνετε ενήμερο; εί; τά ζητήματα" ο κύριος Βα-
πέν είνε εισηγητής καί έγώ γραμματεύς. 
ΒΑΛΜ.—ΚΙ ̂ ' ε άπησχολημένος αποκλειστικώς 
•αυτήν τήν έργασίαν : 
ΚΑΜ.—Όχι. Έ γ ώ είμαι ιατρός. 
• [Α.—Άλλά σεις είσθε πλούσιος καί δέν βλέπω 
¥ λόγον διατί... 
ΚΑΜ.—Ναί, άλλά πρέπει δλοι νά έργαζώμεθα. 
ρωτον. διότι ό άνθρωπος αυτό καί μόνον πρέπει 
ΐποάττη' δεύτερον δέ, διότι ή περιουσία μας δέν 
ιτε Ιδική μα;. 
ΒΑΛ.—Μπά ! και τίνος είνε; 
ΚΑΜ.—Εκείνων οί όποιοι στερούνται. Έχομεν 
ίλου; πτωχούς ή άπρονοήτους, οί όποιοι άν άπέ-
ιησκον αιφνιδίως. θ ' άφινον τά τέκνα των έγκατα-
Λειμμένα κωοί; κανένα πόρο ν. Πρέπει νά είμεθα 
ϋντοτε είς θέσιν νά τούς προσφέρωμεν τήν συν-
?ομήν μα:. . 
ΒΑΛ.—Μήπως πληρώνετε καί τους άοθενεΐς 

ίΚΑΜ.—Ενίοτε. Άλλά έγώ δέν έχω ακόμη πε-
ατείαν. Είμαι ΒΟΗΙΙΎΣ εις τύ Μαιευτήρων. 
ΒΑΛ.—"Λ 1 ι'ΙΟΗΊΐΕΐΤΕ λοιπύν τά ταλαίπωρα μικρά 

«άσματα νά έρχονται εί; τύν κόσμον ; Ώ ρ α ί α ν έκ-
βολευσιν τοΰ; κάμνετε ! 

ΚΑΜ. Λε:/./.(,ν χΐ,τώ τήν άτοόδειςιν). — Άλλά ΚΑΙ 
Ρίταβοηθήτε νά παραμένουν. 

ΒΑΛ.—Αλήθεια. Καί έ'χετεάδειαν αυτήν τήν έ-

ΤίΑΜ.—Προσεβλήθην ύπύ τοΰ πυρετού κατά τήν 
•«ευταιαν επιδημίαν καί μοΰ έπέβαλον οί ιατροί 

απέχω τή; εργασία; έπί έ'να μήνα καί νάδιαιτώμαι 
*5ΧΑΟΑΡΟΝ αέρα. Καί αυτύ τύ διάστημα καταγίνο-
'*υπερτον τροη ίμον τοΰ ιδρύματος. 

"ΑΛ. Κα'ι τί :·ίν' αυτοί ; 
ΚΑΜ.-Παιδιά. 
ρΑΛΜ. — Αγόρια ή κοράσια ; 

ΑΙ ΙΛΕΑΙ Τ Η Σ Κ Υ Ρ Ι Α Σ ΩΒΡΑΙ 8Ί 

γελών καί φωνάζει. «Καί άλλη μία έπν ίγηκε! 
καλά νά πάθη !» Φερόμενος ούτω πιος|ό άνήρ πρύς 
τήν γυναίκα βεβαίως φέρεται άσυνέτως. Εκνευρί
ζεται, σμικρύνεται, άποστειροΰται, χάνει δέ πραγ
ματικά! κ α θ ' δσον άφορα τήν ύλικήν του πρόοδον 
έν τών δραστικωτέρων μέσων ενεργείας. Στερείται 
μιάς συνδρομής, περιορίζων τήν γυναίκα εις τήν 
πολυτέλειαν, είς τήν διαφθοράν, εις τήν άκινησίαν-
' Η εργασία, ή βιομηχανία, ή επιστήμη, ή μεγαλο
φυία, δίδουν ΑΛΗΘΏΣ ντήν ζωήν είς τήν κοινωνίαν. 
Ά λ λ ' ό έρως δίδει εις αυτήν τήν ψυχήν. 

Β Α Λ . — π ο ι η τ ή ς ύποΰ είσθε ! 
ΚΑΜ.—Γνωρίζω τί λέγω. Ό μιλώ μέ δλον μου 

τύ λογικύν καί μέ δλην μου τήν πίστιν. Έ χ ω ώς μ η -

ΚΛΜ.—Κοράσια. Ό σκοπός μας είνε νά προστα-
τεύωμεν τήν γυναίκα καί κατά τύ παρύν καί κατά τύ 
μέλλον, κατά τών κινδύνων τής πενίας, τής άμαθείας 
καί τής οκνηρίας, κατά τής επιδρομής τοΰ αργυρω
νήτου έρωτος, δστις φονεύει τήν έργασίαν, τήν τι
μήν, τά πάντα δυστυχώς είς τάς εύειδεΐς νεανίδας. 
Θέλομεν νά έξοπλίσωμεν αύτάς τάς δυστυχείς μέ έ'να 
επάγγελμα, μέ μίαν τέχνην, μέ μίαν παίδευσιν, μέ 
μίαν ήθικήν άπλήν καί εύνόητον, ήτις νά τάς προσ-
τατεύη κατά τών κακών παραδειγμάτων, τά όποια 
δυστυχώς είνε κακοί σύμβουλοι καί πειρασμοί, καί 
έννοοΰμεν νά τάς ,κάμοηιεν συζύγους, συντρόφους, 
μητέρας. / 

ΒΛΛΜ.— Διά ποίους; 
ΚΑΜ. — Δι'εκείνους όπου θά* είνε άξιοι αυτών. Τύ 

δνειρον τής μητρός μου, το όποιον αύτη θεωρεί 
κατορθωτύν, είνε ν ' άποκαταστήση τύν έρωτα έπί 
τής αληθούς αύτοΰ βάσεως. Καί πρέπει νά κατορ-
θωθή τοΰτο, άλλέως είμεθα χαμένοι. 

Β Α Λ . Ά λ λ ' ό έρως δέν ιδρύεται ώς νά · ήτο 
καμμία εταιρία σιδηροδρόμων. Ό έρως είνε 
πάθος. 

ΚΛΜ. — Καί κατά συνέπειαν δύναμις, τήν οποίαν, 
δπως δλας τάς αλλάς δυνάμεις της φύσεως, ό άνθρω
πος δύναται νά διευθύνη καί νά καθιστά χρήσιμον. 
"Ο έρως είνε τύ ΐσχυρότερον μέσον τής ευτυχίας, 
τής έξημερόίσεως, τής τελειοποιήσεως έξ δσων έχει 
εις τήν διάθεσίν του τύ άνθρώπινον γένος καί ή 
καταστροφή αύτοΰ σημαίνει έκμηδένισιν αύτοΰ τοΰ 
Θεού, τύ όποιον είνε αδύνατον. Έ ν τούτοις υπάρ
χουν ρεύματα υλιστικά, τά όποια φέρουν διά μιάς 
τήν κοινωνίαν πρός τά υλικά χειροπιαστά συμφέ
ροντα, πρός τάς άμεσους απολαύσεις. Καί αυτά τά 
ρεύματα ποτέ δέν υπήρξαν τόσον μεγάλα καί τόσον 
ταχέα δσον σήμερον. Ά π ύ καιρού είςκαιρύν ή γυνή, 
ή όποια αισθάνεται τύν εαυτόν της νά παρασύρεται, 
νά χάνεται, ή οποία δέν γνωρίζει ποΰ εξωθείται, εκ
φέρει μέσα εις τά κύματα μίαν κραυγήν αντιστάσεως 
καί ζητεί βοήθε ιαν μερικοί φ ιλεύ σπλάγχνο ι εκφέ
ρουν μίαν άλλην κραυγήν άγανακτήσεως ή οίκτου. 
Ά λ λ ά τύ πολύ πλήθος εξακολουθεί τόν δρόμον του 
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τέρα μίαν γυναίκα άπλήν, ευθείαν, δικαίαν και ά-
γ α θ ή ν μέ ανέθρεψε μέ το γάλα της, μέ τον νουν 
της και μέ τήν καρδίαν της. Μέχρι τοϋδε δέν απέ
κτησα κανένα κακόν έλάττοψα, δέν έχω νά ελέγξω 
τόν εαυτόν μου ούτε διά μίαν κακήν σκέψιν. Τό 
λέγω χωρίς έπαρσιν, άλλά μετά χαράς, έχω περισσό
τερος γνώσεις ά π ' ό σ α ς έχουν οί νέοι τής ηλικίας 
μου. Λοιπόν, σάς βεβαιώ, ό άνήρ ημπορεί νά πράξη 
κάτι τι καλλίτερον διά τήν γυναίκα, ά φ ' δ,τι έπραξε 
μέχρι σήμερον. Λυτός εΐνε υπεύθυνος δ ι ' δλα τα 
σφάλματα, τά όποια ή γυναίκα διαπράττει. Νόμιζε 1 

8τΐ ωφελείται έξ αυτών, καί απεναντίας τά πλήρωνε 1 

καί θ ά τά πληρών}] άκριβώτερον εΐς τό μέλλον. " Ο 
ταν έ'νας λαός φημιζόμενος δτι εΐνε ό λαός ό μάλλον 
ιπποτικός, ό μάλλον είτθυμος δλων τών λαών τής 
γης, εΐς χιλιάδας νεανίδων, τάς όποιας ημπορούσε νά 
κάμη τόσας συντρόφους νοήμονας, τόσας μητέρας α
ξιοσέβαστους, έπιτρέπη ά π ' εναντίας νά γίνονται 
μόνον έταΐραι έξηυτελισμέναι καί κινδυνώδεις, δ 
λαός αυτός εΐνε άξιος νά χαντακιοθή αργά ή γρή
γορα άπό τήν γυναίκα, τήν οποίαν αυτός ό ίδιος 
κατήντησε τέτοιαν. Καί αυτό ακριβώς αρχίζει αυτή 
νά κάμνη καί αυτό θ ά κάμη έντελέστερον εΐς τό 
μέλλον. 

ΒΑΛ.—Καί πώς θ ά τό κατορθώση; 
Κ Α Μ . — Π ώ ς θ ά τό κατορθώση ; Πράττει δ,τι 

πράττουν δλοι οί άπηλπισμένοι, παρασκευάζει τήν 
άνταρσίαν της εΐς τό σκότος, μέ τά όπλα τά όποια 
έχει είς τήν διάθεσίν της. Καταρρίπτει εΐς τύν βόρ-
βορον τήν ποίησιν, τήν αιδώ, τόν έροτα, τά όποια 
έγειναν φορτίον άχρηστον καί ένοχλητικόν. Ε φ ο ρ μ ά 
ώς ό άνήρ, νά κυρίευση έξ έφόδον τάς ύλικάς απο
λαύσεις, κηρύττει τό δ ικαίομα έπί τής ηδονής, ανα
στατώνει τό θυσιαστήριον διά νά τό καταστήση εύ-
νήν, αντικαθιστά τόν Θεύν διά κάποιας επίχρυσου 
λαιμητόμου καί θανατώνει τόν άνδρα έν τώ μέσω 
τών χορών καί τών γελώτιον. Τυφλός δστις δέν τό 
βλέπει αυτό! Αϊ, λοιπόν δλοι αυτοί οί άσωτοι 
νέοι, δλοι αυτοί οί βλάκες...(ό Βαλμορώ ταράσσεται). 
11 έχετε ;... 

Β Α Λ Μ . — Ά , τίποτε!. .Χαιρετώ ένα φίλον μου 
ποϋ περνά. 

ΚΑΜ.—Λοιπόν δλα αυτά τά τ ζ ό β ε ν α , αυτοί οί 
χασομέρηδες... 

ΒΑΛΜ.—Αυτό μάλιστα, αυτό τό προτιμώ. 
ΚΑΜ.—"Ολα αυτά τά νοικοκυρόπαιδα, τά όποια 

ποτέ δέν έσυλλογίσθησαν νά δώσουν έ'να κομμάτι 
ψωμί είς αύτάς τάς γυναίκας, ενόσω ήσαν ακόμη 
νέαι, άκμαΐαι, παρθένοι, τάς άφίνουν κατόπιν νά 
τούς περνούν τά διαμαντικά τής μητέρας των καί 
κάποτε καί αυτό τό οΐκογενειακόν των όνομα, δταν 
αί γυναίκες εκεΐναι καταντήσουν ξεπεσμένοι καί ά-
ξιοπεριφρόνητοι. Ή γυνή εκδικείται καί έχει δί
καιον. Μάθετε δμως δτι τύν έρωτα πάλιν καί εΐς 
αυτήν τήν περίστασιν επιζητεί υ άνήρ εις τήν τοιαΰ-
την έπαίσχυντον σχέσιν, διότι ό έρως εΐνε αθάνατος· 

ό έρως τόν εξωθεί πρός αύτάς τάς ατυχείς, αί 0 

θά ημπορούσαν νά εΐνε τ ίμιαι καί νά ξαναγί 
πάλιν τίμιαι, άν εϊχομεν τό θάρρος νά τό θελήσ 
Ά ν καί είμαι νέος ήκουσα πολλάς έκμυστηρι 
εΐς στιγμάς ιεράς άπό τοιαύτας γυναίκας, δταν 
δύνη καϊ ό θάνατος παρεκάθηντο μαζύ μου παρά 
προσκεφάλαιόν των εΐς τήν κλίνην τοΰ νοσοκόμε 
Είδα νά πάσχουν, είδα νά θνήσκουν αρκετά 
αυτά τά έξηυτελισμένα πλάσματα, εις τά οποία 
εις έξ εκείνων όπου συνετέλεσαν είς τήν πτώσίν 
τούς έκαμνε τήν έλεημοσύνην μιάς επισκέψεως ή 
άναμνήσεως. Τήν νύκτα, μέσα εΐς ένα έκτετο 
ύπνωτήριον, λευκόν, δμοιον μέ νεκροταφεΐον ί 
φώς τής σελήνης, έν τω μέσω φρικτών άλγηδό 
μέ μίαν άφωνοι προσευχήν εΐς τά χείλη τήν δπ 
κανείς δέν τάς είχε διδάξει, είδα αύτάς τάς γυνα' 
νά παραδίδουν εΐς τήν ζωήν μικρά όντα, τα ό 
δέν έφεραν κανένα όνομα καί ήκουσα την πρ 
μητρικήν κραυγήν ν ' άπαντα εΐς τήν πρώτην 
γήν τοΰ νεοχνοΰ. Γνωρ ίζο εγώ πόση αγάπη π 
χετο, πόση άθοότης καί πόση αρετή εΐς τήν > 
γήν αυτήν, ύποΰ έβγαινε μέσα άπό τά βάθη 
ψυχής, ή οποία έγίνετο πάλιν θεία διά μίαν στιγ 
καί εΐς τήν οποίαν άπεκαλύπτετο διά μιάς ή 
θεια, ένώ ό άγνοστος πατέρας δέν έσκοτίζετο 
κούση αυτήν τήν κραυγήν καί νά αΐσθανθή α 
τήν άλήθειαν, χοσμένος έκείνην τήν ώραν μέσα 
καμμίαν ταβέρναν ή εΐς κανένα καταγώγιον ! 
ήσθανόμην έντροπήν διά τόν άνδρα καί τόν ευρ 
πολΰ κατώτερον αυτής τής περιφρονημένης γ 
κός. Τότε ευχαριστούσα τύν Θεόν διότι μοΰ ε) 
εμένα μίαν μητέρα ωσάν τήν ϊδικήν μου καί 
κίσθην από τότε νά μή βλέπο παρά μέ τά μάτια 
δικά μου καί νά μή κρίνο παρά μέ τήν ίδικήν 
συνείδησιν. 

ΒΑΛ. (Συγκεκινημένος). — Ό κόσμος έσώθη. 
πάρχει ακόμη ένας νέος ώς αυτόν! 

Σ Κ Η Ν Η Β'· 

Οί ρη&έντες καί ή [Κυρία ΏβραΙ 

ΒΑΛΜ. (Προχωρών χρΌς τήν Κυρίαν Ώ6ρα1 
τείνων αυτή τήν χείρα).—Κυρία !.. 

Κα ΩΒΡΑΙ .—Τί εΐνε ; 
ΒΑΛΜ.— 'Εγεννήσατε ένα ποιητήν, έ'να ρήτ" 

έ'να άνθρωπον άγαθοεργόν. [Μοΰ είπε πρό ολί 
πράγματα, τά όποια ποτέ δέν εΐχα ακούσει. Κα 
μέ βλέπετε τώρα εΐνε δέκα έτη όπου δαπανώ 
καιρόν μου, τόν νουν μου καί τά χρήματα μου 
ν ' αποδείξω δτι είμαι ηλίθιος. Ή ρ χ ι σ α νά ει 
κνΰω τά μανικέτια μου οΰτω πως (Ποιεί τ: σ; 
είς τά μ π ο υ λ ε β ά ρ, έκαμνα μιά χωρίστρα εις 
μέση τών μαλλιών μου, δπως έχουν οί αρχαγγ 
καί άπό πίσω ακόμη άπό τήν ράχιν, δπως τα 
λάρια. Έκαταγινόμην μίαν ώραν κ α θ ' έκαστην 
τό μουστάκι μου καί δ ιάτα γένεια, τά όποια 
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^ ΕΝΙΩΔΙΆΖΟΥΝ (τήν μυρωδιά τήν φέρνω άπό τό Λον-
$;νον στοιχίζει 40 φράγκα τό μπουκαλάκι καί έβαλα 

< α ε 0 α τό πρωί ακόμη). 'Επέρασα ολόκληρους μή
ΝΑ- νά παίζω καί ολόκληρους εβδομάδας νά κοιμώ-
ΜΒΐ. 'Επλήρωσα εκατόν φράγκα τά σπαράγγια, δ ιά 
•» ακούσω νά μέ λέγουν οί ύπηρέται τοΰ ξενοδοχείου 

' 0 1 £ κόμη» - δέν έδιάβασα ποτέ κανένα βιβλίον εΐ? 
»ΊΙΝ ζωήν υου, καί τό μόνον ΜΟΥ προτέρημα, εκείνο 
διά τό όποιον φημίζομαι εΐνε νά πηδώ τό ποτάμι 
τοΰ Μαρς, ωσάν νά εΐχα τέσσαρα πόδια. Αυτό τό 
ΙΙΑΤΑΦΈΡΝΩ κ'</.ά καί δέν έπεσα παρά μίαν μόνην φο-
οαν ε'ι? το νερόν. Λυτό εΐνε δλον τό παρελθόν μου. 
Άλλά είμαι ακόμη εικοσιοκτώ ετών, μοΰ μένει εί-
χοσιπέντε χιλιάδων φράγκων εισόδημα - χωνεύω καλό 
κέντε-εξ φοραίς τήν εβδομάδα· δέν είμαι κακός κατά 
βάθος- είμαι κακοαναθρεμμένος, αυτό μόνον. Ε ί 
μεθα πολλοί τέτοιοι εις τήν γειτονιάν μου. Σήμερον 
αίσθάνομαι δτι ή θεία χάρις έπιφοιτά εις έμέ καί 
Ιπιθυμώ ΝΆ γείνω ό Απόστολος Παύλος ή ό Ά γ ι ο ς 
Αυγουστίνος. Σάς παρακαλώ μόνον νά ΜΈ διδάςετε 

ϊί πρέπει'νά πράξω. 
ΚΑΜ.-Εύγε ! 
Κα ΩΒΡΑΙ.— Έ ν πρώτοις νά νυμφευθήτε. 
ΒΑΛΜ.—Καλά τό έλεγα δτι πρέπει ν ' αρχίσω 

άπ' αυτό ! 
ΚαΩΒΡΑΙ. — Ύποχωρήτε άπό τ ώ ρ α ; 
ΒΑΛΜ. — Ό χ ι , όχι, είμαι αποφασισμένος νά τά 

χάμω ΔΛΑ. Ένόμ ιζα δμως δτι δίδεται καιρός νά 
μείνη κανείς προσωρινώς ώς δόκιμος, πρίν άναλάβη 
ΟΡΙΣΤΙΚΏΣ τό σχήμα. 

Κα ΩΒΡΑΙ.—Πρέπει νά νυμφευθήτε μίαν γυ
ναίκα πού νά σάς αγαπά. 

ΒΑΛΜ.—Λυτό μοΰ δίδει κάποιαν προθεσμίαν. 
Κα ΩΒΡΑΙ. — Πρέπει νά νυμφευθήτε μίαν νέαν 

ΠΤΩΧΉΝ. 
ΒΑΛΜ.—Μίαν νέαν πτωχήν ; Ά ! μήπως εΐνε α

νάγκη ΝΆ εΐνε καί άσχημη ; 
Κα ΩΒΡΑΙ.—Αυτό θά ήτον ακόμη καλλίτερον. 
ΒΑΛΜ.—"Ελα, πήτε το, κυρία !..Θά έχετε σεις 

καμμίαν όπου νά συνενώνη αύτάς τάς δύο ιδιό
τητας. 

Κα Ω Β Ρ Α Ι . — Έ χ ω μίαν, άλλά δέν εΐνε ά-
ΟΧΗΜΗ· 

ΒΑΛΜ.—Ν«ί·.. Ά λ λ ' ΑΥΤΌ εξαρτάται άπό τό ΓΟΫ-
οτο τοΰ καθενός, δέν εΐν' έτσι ; 

Κα ΩΒΡΑΙ.—Εΐνε χαριτωμένη. 
ΒΑΛΜ.—Αυτήν τήν λέξιν τήν έπερίμενα. (Προς 

Κάμ;λλο/).Μή φύγετε έσεΐς. "Εχω ανάγκην άπό 
Φεατάς, διά νά λάβω θάρρος. 

ΚΑΜ.—Έννοια σας κ ι ' έγώ μένω εδώ μαζύ μέ 
α,τι χρειάζεται διά νά σάς βοηθήσω έν ανάγκη. 

ΒΑΛΜ. - Λ ο ι π ό ν , άς εξακολουθήσω ΜΕΝ τήν όμι-
λίον μας· εΐνε νέα ; 

*5Κα ΩΒΡΑΙ.—Εϊκοσιδύο ώς είκοσι τριών ετών. 
ΒΛΛΜ.—Ά, πάει καλά. "Εχει πατέρα ή ΜΗ

τέρα. 

Κα ΩΒΡΑΙ.—Τής άπέθαναν καί οί δύο. 
ΒΑΛΜ.—Εΐνε κάτι τι αυτό.Τίποτε άλλο ;... 
Κα ΩΒΡ.—Αυτή ή νέα γυναίκα. . . 
ΒΑΛΜ.—Αυτή ή νέα κόρη δηλαδή. . . 
Κα ΩΒΡ.—Αυτή ή νέα γυναίκα.. . 
ΒΑΛ*Μ.—Εΐνε χήρα; . . 
Κα ΩΒΡ.—"Ισως. 
ΒΑΛΜ.—"Α ! μά έδώ πλέον δέν καταλαμβάνω 

τίποτε, κυρία ! 
Κα Ω Β Ρ . — Μ ή βιάζεσθε, κύριε Βαλμορώ. Ε 

λάτε, άς όμιλήσωμεν σοβαρώς. "Ο,τι μάς εϊπετε πρό 
ολίγου ύπό τύπον φαιδρότητος, δστις άλλως τε αρμό
ζει εις τήν ήλιχίαν σας, είς τόν χαρακτήρα σας, εί,-
τάς προτέρας σας έ'ξεις, ήτο τάχα άπλή άστειότης, ή 
ήτο ειλικρινές ; 

Β Α Λ Μ . — Ή τ ο καί εΐνε ειλικρινές. 
Κα ΩΒΡ.—Λυπεΐσθε εϊλικρινώς διότι έζήσατ^ 

μέχρι τούδε ένα βίον ανωφελή καί επομένως έπικίν-
δυνον διά σά; καί διά τούς άλλους, άφοΰ ό άγα
μος αυτός βίος σας ήτο πλήρης κακών πράξεων καί 
κακών παραδειγμάτων; 

ΒΑΛΜ. —Βεβαίως λυπούμαι. 
Κα ΩΒΡ.—Αΐσθάνεσθε δτι έκάμετε τό κακόν, 

τό άληθινόν κακόν καί δτι εκείνος δστις έγεινεν έ
νοχος τοιαύτης πράξεως, έάν θέλη νά επανόρθωση 
τό σφάλμα του, πρέπει νά δείξη μέ τήν διαγωγήν 
του τόσην αβρότητα, προσοχήν καί αΰταπάρνησιν, 
δσην επιπολαιότητα καί άμέλειαν έδειξε μέ τήν πρώ
την του διαγωγήν ; 

ΒΑΛΜ.—Μάλιστα. 
Κα Ω Β Ρ . — Ά ν θέλετε νά πιστεύσωμεν την μετά-

νοιάν σας, πρέπει νά μάς δώσετε περί αυτής μίαν 
φωτεινήν άπόδειξιν. Μία νέα αγνή, πλούσια, ω
ραία, τήν οποίαν ν ' αγαπήσετε καί ν ' άνταγαπη-
θήτε, ή οποία θ ά σάς φέρη τά δώρα τής οικογε
νείας, τής ύπολήψεως, τής ευτυχίας, ίδέν εΐνε τ ιμω
ρία, εΐνε ανταμοιβή. Τί αγώνα έχει νά ύποστή πρύς 
τούς άλλους ή πρός τόν εαυτόν του εΐς τοιαύτην περί
στασιν ; Ποίας προλήψεις έχει νά κατανίκηση ; Τ ί 
αγαθόν παράδειγμα δίδει εΐς εκείνους, οί όποιοι έ-
λαβον ήδη άπό αυτόν τόσα κακά παραδείγματα ; 
Κανένα! Ά ν δμως ευρέθη μία γυναίκα, τήν οποίαν 
αυτή ή ψεύτικη ηθική τής κοινωνίας, ή ή πενία, ή 
ή ασθένεια, ή τά αχρεία παραδείγματα παρέσυραν 
διά μίαν στιγμήν εΐς τό κακόν, καί διά τήν οποίαν 
γυναίκα, διότι εΐνε γυναίκα ακριβώς, καλείται έγ
κλημα εκείνο τό όποιον διά σάς τούς άνδρας λέγεται 
έλαφρότης, έάν αυτή ή γυναίκα μετανοήση είλικρι 
νώς δπως καί σεις, έάν εύρισκε μέσα είς τήν ψυχήν 
της τήν δΰναμιν τήν άναγκαίαν διά ν ' άνυψωθή, 
έάν δώση αποδείξεις επαρκείς περί τής μετανοίας 
της, έάν εκείνη σάς άγαπφ καί σεις τήν* αγαπάτε, 
καί έάν ό έρως σας, ή επιείκεια σας, τό όνομα σας, 
ώ άνθρωπε πλέον ένοχε κατά βάθος άπό αυτήν, δύ
νανται νά τήν σώσουν οριστικώς, μέ ποίον δικαίωμα 
σεις θ ά τής τά άρνηθήτε ; Ά ! ναί" ξεΰρω τί θ ά μοΰ 
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είπήτε ! "Υπάρχει ό κόσμος υπάρχει είς τήν μέσην 
τό αμάρτημα, τό όποιον εΐνε γνωστόν υπάρχει εις 
τό παρελθόν ενα περιστατικόν όπου ταπεινώνει, έ
νας άνθρωπος όστις εΐνε δχληρός, μία άνάμνησις ή 
όποια φλογίζει. 'Αλλά καί σεις τάχα δέν είσθε τό 
περιστατικόν, ό ίδιος άνθρωπος, ή ίδ ια άνάμνησις 
δι' άλλας γυναίκας ενόχους ; Πόσαι τάχα γυναίκες 
δέν σέ απαντούν εις τό παρελθόν των, αί όποίαι θ ά 
ήσαν ίσως ευτυχείς καί σεβασταί άν έλείπετε σεις ! 
Λοιπόν ήλθεν ό καιρός τής επανορθώσεως. Τείνατε 
τήν χεΐρά σας, τήν δεξιάν χείρα σας πρός τό ασθενές 
αυτό πλάσμα, ανεγείρατε την εντελώς, καί άν οί άλ
λοι τριγύρω σας κάμνουν δτι εκπλήττονται, εάν χα
μογελάσουν, μή προστρέξετε είς τήν δργήν, είς τά 
δπλα, εϊς τήν αίματοχυσίαν, άλλά εΐπέτε μέσα εΐς 
τήν συνείδησίν σας : «Ναί, αυτή ή γυναίκα ύπήρξεν 
ένοχος - άλλά κ ' έγώ υπήρξα ένοχος. Κατέστρεψα τήν 
ΰπαρξιν δέκα ή είκοσι γυναικών σώζω τώρα μ ί α ν 
τό χρέος μου πρός τόν Θεόν ακόμη δέν έξωφλήθη». 
Έ χ ε τ ε τό θάρρος νά πράττετε τό καλόν δπως έχετε 
τό θάρρος νά πράττετε τό κακόν καί, σάς διαβε-
βαιώέγώ, οί τίμιοι άνθρωποι θ ά σάς επικροτήσουν. 
Δέν εΐνε δλοι τίμιοι άνθρωποι, άλλά τέλος πάντων 
είνε καμπόσοι. 

ΚΑΜ. (Άσπαζόμενος τήν μητέρα μου).—Ό καλή 
μου μητέρα! 

ΒΑΛΜ.—Ναί, ναι, ναί! . .πολύ καλά !... 'Αλλά τό 
πράγμα εΐνε δύσκολον κομματάκι ! . .Ώστε λοιπόν 
γνωρίζετε μίαν νέαν, ή οποία.. . 

Κα Ω Β Ρ . — Ή οποία διέπραξε έ'να σφάλμα... 
ΒΑΛΜ.—Δημοσία; 

Κα ΩΒΡ.—Δέν τό απέκρυψε. 
ΒΑΛΜ.—Καί ό...άνδρας ^απέθανε ; 
Κα Ω Β Ρ . — Ζ ή . 
ΒΑΛΜ.—Τότε νά τήν νυμφευθή αυτός 1 
Κα ΩΒΡ.—Εΐνε νυμφευμένος. 
ΒΑΛΜ.—Μά.. .ήτο πραγματικόν σφάλμα; 
Κα Ω Β Ρ . — Πραγματικόν. Υπάρχε ι κ ' ένα 

παιδ ί . 

ΒΑΛΜ. ( Συνταρασσόμενος).—Μά τόν Θεόν, κυρία... 
σεις μέ υποβάλλετε εΐς τήν δοκιμασίαν τοϋ μασσω-
νισμοϋ. Πέτε μου τουλάχιστον είλικρινώς δτι τά 
πτώματα εΐνε άπό χαρτόνι καί δτι τά πιστόλια δέν 
εΐνε γεμάτα. 

Ινα Ω Β Ρ . — "Ομιλώ πολύ σοβαρά. 
ΒΑΛΜ.—Καί μέ συμβουλεύετε νά νυμφευθώ αυ

τήν τήν κυρίαν ; 
Κα ΩΒΡ.—Σάς τό συμβουλεύω. 
ΒΑΛΜ. (Πλησιάζων καί απευθυνόμενος προς τον 

Κάμιλλον).—Καί σεις ; 
ΚΑΜ."—Καί έγώ, εννοείται. 
ΒΑΛΜ.—Σεις θ ά τήν ένυμφεύεσθε ; 
ΚΑΜ.—Είς τήν στιγυήν καί μέ κλειστά τά μά

τια, άν ή μητέρα μου μοϋ έλεγε νά τό πράξω. 
ΒΑΛΜ.—Μά σ ' εσάς δέν θ ά τό έλεγε. 

Κα Ω Β Ρ . — Ό π ω ς τό λέγω καί είς σάς, άν έν<5 
τό πράγμα ορθόν καί δίκαιον. 

ΒΑΛΜ. (Προς τον Κάμιλλον).—Μά ποία εΐν' 
ή νέα ; 

ΚΑΜ.—Δέν τήν γνωρίζω, 
ΒΑΛΜ. (Κατ' ιδίαν).—Αυτοί έδώ μέσα εΐνε 

φρονες! καί δμως δέν φαίνονται. (Μεγαλοοώνω; 
την Κυρίαν 'Ωβραί). Τό γνωρίζω έγώ αυτό τό 
σωπον; 

Κα ΩΒΡ.—Τό γνωρίζετε καί σάς αρέσει. 
ΒΑΛΜ.—Μοϋ αρέσει! Μά αυτό δέν αποτελεί 

νένα τεκμήριον. Καί έγώ τοϋ αρέσω ; 
Κα ΩΒΡ. — Σάς άγαπόί. 
ΒΑΛΜ.—Είσθε βεβαία; 
Κα ΩΒΡ,—Μοϋ τό είπεν ή ιδία. 
Β Α Λ Μ . - Ό χ ι , άλλά... 
ΒΛΛΜ. (Μετά χαράς).—Τότε ημπορεί νά α 

ει μ ε γ ω ! 

Κα ΩΒΡ.—Δέν ημπορεί νά εΐνε άλλος παρά 
κατά τά γνωρίσματα ποϋ μοϋ έδώσετε ό ίδιος, 

ΒΑΛΜ.— Δέν καταλαμβάνω πλέον γρύ !...( 
Ιωάννα εισέρχεται κατ' αυτήν τήν στιγμήν καί 4 
τον Γάστωνα νά πλησίαση προς τήν (Κυρίαν Ώβραί, < 
ό Κάμιλλος όστις τήν είδεν είσερχομένην, τήν χαιρετί 
ζει εϋσεβάστως). 

ΒΑΛΜ. (Βλέπων αυτήν καί τύπτων το μέτωπον). 
Ή Μ*ς Καπουλέτου ! (Προς τήν Κυρίαν 'Ωβραί 
Αυτή εΐνε ; 

Κα ΩΒΡ.—Δεν ώνόμασα κανένα. 
ΒΑΛΜ. (έςερχόμ.ενος ταπεινή τή φωνή).—Πάω 

ετοιμάσω τά μπαούλα μου. Αυτό εΐνε τό άσο, 
στερον. 

Σ Κ Η Ν Η Γ'· 

01 ρη&έντες, Ιωάννα καϊ Γάστων 

Κα ΩΒΡ. (Προς τήν Ίωάνναν).—Εΐνε τίποτε νέσ 
Ι Ω Α Ν . — Έ λ α β α πρό ολίγου ενα γράμμα διά 

οποίου μοϋ ζητείται· συνέντευξις. 
Κα ΩΒΡ.—Τήν οποίαν βέβαια έδώσατε ; 
Ι Ω Α Ν . — Έ δ ώ . 
Κα ΩΒΡΑΙ .— Γνωρίζετε κάλλιστα τί έχετε ν 

είπήτε. 
ΙΩΑΝ.—Ναί , κυρία. Δέν μετεβλήθησαν καθό 

αί πρός έμέ ευμενείς διαθέσεις σας ; 
Κα ΩΒΡ.—Καθόλου. Διατί αυτή ή έρώτησις; 
ΙΩΑΝ.—Εΐχα φόβον μήπως μετά τήν έπίσκεψί 

μου κάποιος ήλθε έδώ καί μ' έκα«ολόγησε ε 
εσάς. 

Κα Ω Β Ρ . — Θ ά έκερδίζετε περισσότερον είς τη 
ύπόληψίν μου άν συνέβαινε τοιούτο τι* διότι 
πρόσωπον τό όποιον ήδύνατο νά σάς κακολογή 
εΐνε τό μόνον τό όποιον δέν έχει τό δικαίωμα νά I 
μιλήση διά σάς. Επιτρέπετε μίαν στιγμήν. (Έ;«ρ 
χεται.) 
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Σ Κ Η Ν Η Δ ' 

Ιωάννα καί Γάατων 

Λ ^ χ . — - Μ ή π ω ς ονειρεύομαι Αυτή ή άγαθω-
«̂ τη κνρία μήπως άπατάται : Μήπως έμάντευσε καί 
ΧΑΊΛΕ ν ά.. . "Ω ! όχι !...εΐνε αδύνατον !... 

ΡΑΣΤ.—Τί συλλογίζεσαι, μαμά ; 
' [βΑΝΝΛ. — Εσένα, παιδάκι μου. (Εισέρχεται ό 

ΡρΑΣΤ.—Μαμμά !... ό Μαϋρος Πρίγκιψ ' 

ΣΚΗΝΗ Ε 

Τελλιε και οι ρϊ/θέντες 

I ΙΩΑΝ. (Προ; τον Γάστωνα, βλέπουσα τον Τελλιέ). 

;_Πήγαινε νά παίξης. 
Ε (Ό Γάστων .μεταβαίνει καί παίζε; 3ΐΣ μίαν γωνίαν 
Ή: ΕΪΒΟΰΣΤ,;)-

ΤΕΛ.-- Εδώ συν,ιίΚζει; νά δέχεσαι ; 
^ ΙΩΑΝ·—Ήμποροΰσε νά σάς ίδή κανείς νά εΐσέρ-
ΝΕΣΘΕ εις τήν κατοικίαν μου τήν ήμέραν. 
ί ΤΕΛ.—Και φοβείσαι μήπως έκτεθή ή ΰπόληψίς 
ΣΟΥ; 

ΙΩΑΝ.— Ημπορεί νά έκτεθή ή ιδική σας. Δέν 
\ μοΰ εϊπετε πολλάκις, καί ΧΘΕΣ ακόμη, δτι δέν πρέπει 

νά φανερωθή, ότι σάς είμαι γνωστή ; 
ΤΕΛ.—Δέν έγνώριζα ακόμη τότε δτι ήσουν φιλε 

• νάδα τών προσώπων, τά όποια έννοΰσα, δταν σοΰ 
Ι έλεγα αυτό. Σοΰ απευθύνω τά συγχαρητήρια μου, 
-φιλτάτη μου - έχεις πολύ λαμπράς γνωριμίας. ΠΏΣ 

διάβολο τά κατάφερες νά γείνης τόσον σχετική μέ 
ενα υποκείμενοι· ωσάν τήν κυρίαν 'Ωβραί, ή οποία 
δέν ανοίγει ΤΟ σπήτι της εΐς τόν καθένα, καί μάλιστα 
κλείνει κατάμουτρα τήν θύραν είς τούς ανθρώπους 
τούς πλέον ευεργετικούς ; Χαλάλι σου νά σοΰ ειπώ ! 
I ΙΩΑΝ.—Ή σύμπτωσις μ' έκαμε νά συνάψω σχέ
σεις. "Ελαβε σνμπάθειαν δ ι ' έμέ. Τής είπα κατ ' αρ
χάς, ίίτι ήμουν χήρα. 'Αλλ' επειδή μοΰ έκαμνε κακό 

| νά λέγω ψεύματα. άφ ' έτερου δέ εκείνη επέμεινε νά 
εξακολουθήσουν αί σχέσεις μας, τής ώμολόγησα δλην 

Μην άλήθειαν. Πρός μεγάλην μου έκπληξιν καί πρός 
Βιεγάλην χαράν μου, μοϋ έδωσε τό χέρι καί μοΰ υπε-

οχέθη, ύπό μερικούς δρους, τούς οποίους έγώ έδέχθην, 
Β™ μοϋ παρέχη τήν προστασίαν της καί αυτήν ακόμη 

την φιλίαν τη;. Ούτω πως έλαβε χώραν ή σχέσις μου 
Ι μέ την κ. 'Ωβραί. 

I ΤΕΑ. Καί εις τήν διήγησιν όπου τής έκαμες δέν 
ϊ ανέφερες τό όνομα μου; 

ΙΩΑΝ.—"Οχι. "Αλλως τε εΐδετε, δτι δταν σάς συ-
ϊ νηντησα εϊς τό σπήτι της, έπροσποιήθηκα δτι δέν 
; 'άς ^γνώριζα. Σεις απεναντίας έπήγετε κ ' έκάμετε 

%>ν δι' έμέ. 
[ ΤΕΛ. -Τής είπα.. . 

ΙΩΑΝ.— Εκείνο τό όποιον έπρεπε νά είπήτε. 

Τ Ε Λ . — Μ ά ξέρεις ποΰ έγεινες πολύ διασκεδα
στική ; 

ΙΩΑΝ.—Καί δ ιατ ί ; 
Τ Ε Λ . — Μ ά , κατά ποΰ βλέπω, πέρνεις εΐς τά σο

βαρά τό πράγμα. 
ΙΩΑΝ. — Ώ ς πρός τί ; 
Τ Ε Λ . — Όμιλε ΐς ωσάν καμμία μεγάλη κυρία. 
ΙΩΑΝ. — Ό μ ι λ ώ δπως σκέπτομαι. 
ΤΕΛ.—Τότε λοιπόν φαντάζεσαι,δτι επειδή ευρέθη 

μία γυναίκα έντιμος, άλλά μέ μυαλά κομματάκι έξημ-
μένα έξ αιτίας τών ιδεών της περί κοινωνικής ανα
γεννήσεως, νά σέ δεχθή καί νά σέ συγχώρηση, έγει-
νες έξαφνα καί σύ κυρία τοΰ καλοϋ κόσμου ; 

ΙΩΑΝ.—Δέν φαντάζομαι τίποτε άλλο παρά τοΰτο, 
δτι άν δΰναμαι νά διδαχθώ άπό αυτήν τήν κυρίαν,πώς 
νά σκέπτωμαι καί πώς νά ζώ καλλίτερα, καί άν τό 
παιδί μου ήμπορή νά ώφεληθη άπό αυτήν τήν μετα-
βολήν, θά ήμην πολύ άξιοκατάκριτος έάν δέν τό επι
χειρούσα. 

Τ Ε Λ . — Ε ί σ α ι αξιολάτρευτος. ( Ή Ιωάννα ταράσ
σεται). Έ γ ώ έφέρθηκα πολύ άδεξίως καί πολύ βλα
κωδώς, διότι δέν έπρεπε νά ειπώ εις τήν κυρίαν 'Ω
βραί εκείνο ποϋ τής είπα. "Επρεπε νά σιωπήσω. Θά 
έσυναντώμεθα κάπου κάπου εΐς τό σπίτι της, τό ό
ποιον θ ά ήτο πολύ εύχάριστον... διότι τί τά θέλεις! . 
ήσθανόμουν τήν έλλειψίν σου !.. ( Ή Ιωάννα ταράσ 
σεται έκ νέου)..τήν έλλειψίν σ α ς , ήθελα νά ε ιπώ. 
Ε ίμαι ερωτευμένος μ' εσάς, καί άν δέν ήμουν, θ ά 
έγενόμουν τώρα όπου σάς βλέπω τέτοιαν... 

ΙΩΑΝ.—ΧΘΕΣ δέν μοϋ ώμιλοΰσατε έτσι. 
ΤΕΛ.—Διότ ι έπρεπε πρώτον νά άνανεώσωμεν τήν 

φιλίαν μας. Τώρα ιδού τί ήμποροΰμεν νά κάμωμεν. 
Ε π ε ι δ ή ή παρουσία τής κυρίας Ώ β ρ α ί ημπορεί νά 
μάς εΐνε ενοχλητική, καί δέν εΐνε είς τήν έξουσίαν 
μου νά τήν διώξω, ν ' άναχωρήσητε σεις απόψε διά 
τήν Λιέππην. 'Κκεΐ εΐνε πολύς κόσμος καί ημπορεί 
κανείς νά κρύπτεται καλλίτερον καί νά ζή απαρατή
ρητος. Κατοικήσατε εΐς τό Βασιλικόν Ξενοδοχεϊον, 
ωσάν αληθινή κυρία, άφοΰ σάς αρέσει νά φαίνεσθε 
τέτοια, τό όποιον κ ' έμέ άλλως τε δέν μέ δυσαρεστεί 
διόλου... Έ γ ώ θ ά έλθω εκεί νά σάς ανταμώσω.. .Θά 
προσποιηθώμέν δτι δέν γνωριζόμεθα.. . 

ΙΩΑΝ. (Διακόπτουσα αυτόν).—Δέν δΰναμαι νά υ 
πάγω είς τήν Διέππην. 

ΤΕΛ.—Διατ ί ; 
ΙΩΑΝ.—Διότι προτιμώ νά μένω έδώ. 
Τ Ε Λ . — Τ ί δηλοΐ αυτό ; 
ΙΩΑΝ.—Δηλοΐ δτι δέν πρέπει πλέον νά ξαναϊδω-

θώμεν οΰτε έδώ, οΰτε εΐς τήν Διέππην, οΰτε εΐς κα
νένα άλλο μέρος. 

Τ Ε Λ . — Κ α ί ό λόγος ; 
ΙΩΑΝ. — Ό λόγος εΐνε δτι είσθε έγγαμος. 
Τ Ε Λ . — Ό λόγος αυτός ενδιαφέρει μόνον έμέ, καί 

άφοΰ αρέσει εΐς έμέ νά τόν παραβλέπω... 
Ι Ω Α Ν · — Έ μ ε ν α μοΰ αρέσει νά τόν ενθυμούμαι. 
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Τ Ε Λ . — Μήπως μοΰ κάμνετε τήν τιμήν νά ζηλο-
τυπήτε; 

Ι Ω Λ Ν . - Ώ , δ χ ι ; 
Τ Ε Λ . — Έπέρασε λοιπόν δ έρως σας ; 
Ι Ω Α Ν . — Ό έρως μου ! ΣΕΙΣ είσθε πλούσιος και 

χωρίς άσχολίαν. Έ γ ώ ήμουν πτωχή και άμαθης. 
Αι ά σάς υπήρξα μία άπλή διασκέδασις. Δ ι ' έμέ υ
πήρξατε σεις... 

ΤΕΛ.—Μία έπιχείρησις ;.. 
ΙΩΑΝ. — Ήτοιμαζόμουν τά σάς ειπώ μία ευερ

γεσία. Θά ήτο πλέον ευγενές καί πλέον γενναΐον έκ 
μέρους σας νά μέ βοηθήσητε χωρίς νά μοΰ ζητήσετε 
τίποτε. Ά λ λ ' δμως οί περισσότεροι άνδρες θ ά έφέ-
ροντο δπως καί σεις. Έ γ ώ έπρεπε νά προτιμήσω 
τήνπενίαν άπό τήν άτίμωσιν, δπως θά τήν έπροτι-
μοΰσα σήμερον. 

Τ Ε Λ . — Έκάμετε δρκον ; 
ΙΩΑΝ.—Ναί . 
ΤΕΟ.—ΕΊΣ τόν νέον σας έραστήν ; 
ΙΩΑΝ. — Κυριε!. .Δέν σκοπεύετε βέβαια νά έλθετε 

νά μοΰ είπήτε λόγους υβριστικούς. Γνωρίζετε δτι δέν 
θά σάς άπαντοΰσα. Ε π ι θ υ μ ώ νά διατηρήσω περί 
υμών τήν καλλιτέραν άνάμνησιν. Μίαν μόνην λΰπην 
αισθάνομαι, δτι δέν δύναμαι νά σάς αποδώσω δ,τι 
έδέχθην άπό τήν γενναιοδωρίαν σας, δύναμαι δμως 
τουλάχιστον άπό τήν στιγμήν ταύτην νά μή δεχθώ 
πλέον τίποτε άπό σάς. Ώ σ τ ε μή φροντίσητε πλέον 
περί εμού, διότι δέν έχω πλέον ανάγκην άπύ κα
νένα. 

Τ Ε Λ . — Καί πώς θά ζήσετε; 
ΙΩΑΝ.—Αύτύ άφορα έμέ. 
ΤΕΛ.—Καί ό υίός σας; 
ΙΩΑΝ.—Δέν θ ά τοΰ λείψη τίποτε, έστω καί άν 

έγώ αποθάνω. 
ΤΕΛ.—Αύτη είνε ή τελευταία σας άπάντησις; 
ΙΩΑΝ.— Ναί, δσον άφορα τό άντικείμενον 

τοΰτο. 
Τ Ε Λ . — ΚΑΙ θέλετε νά μοΰ δώσετε νά εννοήσω 

δτι ;... 
ΙΩΑΝ.—Δέν σάς δίδω νά εννοήσετε τίποτε. ΕΥ

ρίσκομαι είς μίαν νέαν κατάστασιν τήν οποίαν δέν 
θά προσπαθήσω νά σάς εξηγήσω. Είσθε άνδρας καί 
δέν εννοείτε αυτά τά πράγματα. Μόνον μία γυναίκα 
θ ά τά έννοοΰσε. "Αν θέλετε νά σάς ειπώ τήν άλή-
θειαν, δέν έχω πλέον τήν έλαχίστην ένθύμησιν περί 
τοΰ τί συνέβη άλλοτε μεταξύ μας. Σάς κυττάζω καί 
τά χαρακτηριστικά τοΰ προσώπου σας μοΰ φαίνονται 
ώαάν ανθρώπου άγνωστου. Ε ίμα ι διατεθειμένη νά 
πιστεύσω δτι είσθε αδελφός μου, έάν θέλετε, ή κα
νένας ξένος, έάν έξακολουθήτε νά μοΰ όμιλήτε άπο-
τόμως. Μία μόνη λέξις ήρκεσε διά νά γίνη αύτύ τύ 
θαύμα καί διά παντός. Έ τ σ ι είμεθα οί άνθρωποι -

δέν τύ λ,έγομεν, διότι είνε πολύ δύσκολον νά πι-
στευθή - άλλά σάς βεβαιώ δτι είνε ή καθαρά αλήθεια 
καί δτι τύ καλύν μάς έρχεται τήν στιγμήν όπου όλι-
νώτερον τό περιμένομεν. 

ΤΕΛ.—Λοιπύν δέν θέλετε νά μέ ξαναϊδήτε ; 
ΙΩΑΝ.—"Οχι. 

Τ Ε Λ . — Δέν θέλετε ούτε κάν νά μοΰ επιτρέψετε ΝΑΊ 
βλέπω αύτύ τύ π α ι δ ί ; 

ΙΩΑΝ.—Δέν θ ά σάς προξενήση μεγάλην λύπη Ν Λ 
χωρισμός του, νομίζω. Α μ φ ι β ά λ λ ω άν τύ έχετε φι,' 
λήσει μίαν φοράν αφότου έγεννήθη. 

Τ Ε Λ . — Π ρ έ π ε ι δμως νά γνωρίζετε, άφοΰ γνωρί..' 
ζετε τήν κυρίαν Ώ β ρ α ί , δτι πάντοτε κανείς ημπορεί 
νά μετανοήση καί δτι έξ αιτίας σας τώρα κ' έγώ 
αρχίζω νά εννοώ μερικά καθήκοντα, τά όποια δέν έ-
γνώριζα προτήτερα. Καί τό καλύν είνε μεταδοτικον 
δπως τύ κακόν. Κάμετέ'με καί έμέ νά συμμετάσχω 
εις αυτήν τήν γενικήν άναγέννησιν. Ά φ ο ΰ δέν αού 
είνε πλέον έπιτετραμμένον διά σάς, ημπορώ νά φρον
τίσω διά τύν υίόν σας. 

ΙΩΑΝ.—Τίν ι τρόπω; 
ΤΕΛ.— Άναγνωρίζων αυτόν ώς τέκνον μου! 
ΙΩΑΝ. — Α λ η θ ι ν ά θ ά τύ έκάμνετε αυτό; 
Τ Ε Λ . — Καί διατί δχ ι ; 
ΙΩΑΝ.— Ά λ λ ' ή κυρία Τελλιέ ποτέ δέν θά συγ-% 

κατατεθή. 

Τ Ε Λ . — Ή ΣΎΖΥΓΟΣ μου . θά κάμη δτι επιθυμώ* 
διότι μέ άγαπα. 

ΙΩΑΝ.-^Πράξετε το τότε - τό παιδί είνε άξιονι' 
προστασίας."Ω ! νά ήξεύρετε πόσον έξυπνον είνε καίτί 
καρδιάν ποΰ έ'χειΙΔέν τό γνωρίζετε καί αυτό μοΰκακο-
φαίνεται.Θά σάςέκαμνε νά ξετρελλαθήτε μέ κάτι ερω
τήσεις ποΰ κάμνει, ανωτέρας τής ηλικίας του.Όλοι δ-
σοι τόβλέπουν τό λατρεύουν."Λ! τί ωραία ιδέα ποΰ σάί 
ήλθε !. . .Νάέχη ένα όνομα, (Προσκαλεί τον Γάστωνα). 
Τοΰ έπισρέπετε νά σάς φιλήση. ( Ό Γάστων εισέρχε
ται). Δόσε έ'να φιλί εις τύν κύριον. (Προς τον Τελ
λιέ). Η μ π ο ρ ώ νά τοΰ ειπώ νά σάς λέγη πατέρα; 

ΤΕΛ.—Βεβαίως. 
ΙΩΑΝ. (Προς τον Γάστων α).—Πες ΕΙΣ τύν κύριον: 

μ π α μ π ά ! 
! Ά Σ Τ . = Μ π α μ π ά ! τί θ ά 'πή μπαμπά ; 
ΙΩΑΝ.—Δέν πειράζει - 'πές τε καί θ ά τύ μάθης 

σιγά σιγά. ( Ό Γάστων χλησ:άζει είς τον Τελλιέ, ό- • 
στις το κρατεΤ πλησίον του χωρίς νά το άσχασθη). Ημ
πορεί λοιπύν νά έρχεται νά σάς βλέπη άπύ καιρού 
εις καιρόν ; 

ΤΕΛ.— Απεναντίας, δέν θ ά χ ω ρ ι σ θ η , πλέον άπο 
εμέ. 

ΙΩΑΝ.—Πώς δέν θά χωρισθη πλέον ! 
ΤΕΛ.—Μά βέβαια, φιλτάτη μου. Εννοείτε δτι 

άφοΰ θά δώσω τό δνομά μου εις αυτό τό παιδί, δεν 
θ ' άφίσω νά μοΰ τό άναθρέψη άλλος. 

ΙΩΑΝ.—Θέλετε νά μοΰ πάρετε τό παιδί μου : 
ΤΕΛ.—Ναί . 
ΙΩΑΝ.—Γιά πάντα ; 
Τ Ε Λ . — Γιά πάντα. 
ΙΩΑΝ.— Άστειεύεσθε ; 
ΤΕΛ.—Δέν αστειεύομαι καθόλου - είνε δικαίωμα 
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ηΗ^.—Δικαίωμα σας ; . 

- ί \ — Κάιιετ; αύτύ ποΰ σάς λέγω, ε ΐδ ' άλλως θά 
* . ν __Λ ! εννοώ. — Γάστων, έλα 'δώ ! 

. (Σύρων τ'ο χα::ίον χρ'ος τ : μέρος του). Δέν 
ΐ Τ · αφίνω δχι! 
|,. \-τ _Μιΐμμά '•··· , Ό Τελλιέ άχοχειρατα: νά 

— • Τ',^οομώσ:: κα: άρχάζουσα τον Τελλιέ έκ 
I βντλο/ "Α<ι η π ε τό παιδί, γιατί σοΰ βγάζω τά 
*Ιθ! ' . (Ό Τελλιέ τήν άχιοΟεΐ). (Κραυγάζουσα) Βοή-

Ι«ο! · 
ΤΚ\Α. (ΆχωΟών το χαιδίον, οχερ χίχτει έχ: τοΰ 

!(_(„.). — Σώπα. λοιπόν !.. σκάσε!.. (Φεύγε: δρο-

Σ Κ Η Ν Η ΣΤ" 

Κάμι/.'/.ος, 'Ιωάννα, Γάατων, είτα Βαλμορώ 

ΚΑΜ. .Είσερχομενος'.. —Τί τρέχει ; 
ΙΩΑΝ· [Π?Ο; '''-'< Κάμιλλον όρμώσα κα: έναγκαλίζο-

\ΜΙμ τ'ο τέν.ΝΟΝ της). — Σιόσατε τόν υίόν μου, κύριε 
Κάμι/.λε, σάς ικετεύω... Γάστων, τί έχεις.;.έκτύπη-

ί οες...Αέν είνε τίποτε, παιδί μου. . . παιδάκι μου 
χρνσό!.. 

ΚΑΜ— ~άς παρακαλώ... Πώς κάμνετ' έτσι; . , 
δέν είνε τίποτε.. .Έκτύπησε απλώς.. .θά έπεσε βέ-

; βαια!.: 
Ε ΙΩΑΝ·— Μά δέν κινείται πλέον... Είνε αναί
σθητος. 

; ΚΑΜ.—Νά ποΰ ανοίγει τά μάτια του.,.κυττάξατε... 
γελα. . 

ΙΩΑΝ.— Γάστων ! . . Έ γ ώ είμαι παιδί μου... 
; ΓΑΣΤ. (Ι1ε?:ΧΤΥΣΣ:μενος τήν κεφαλήν τής Ίωάν-

[ μ;).—Μαμμά!.. ΙΓ/,έχων τον Κάμιλλον καϊ εναγκα
λισμένος έχίση: ;·>.:: . Μπαμπά !.. 

ΚΑΜ.—"Ω, ναί - καλά τό είπες, μικρέ μου άγ-
I γελε. Ή λέξις αυτή δέν είνε άνάμνησις, είνε προαί 
Βαδημα, καί έπερίμενα μόνον αυτήν τήν λέξιν δ ι ά ν α 

εί.τωείς την μητέρα σου... 
ΙΩΑΝ.—Μην είπήτε τίποτε ! 
ΚΑΜ.—Μήπως σάς δυσαρεστεί ;.. Ά λ λ ' εκείνο τό 

ΚΛοΐονέχω νά σά; ε'ι'πω θά τό έλεγα εμπρός ε'ις'όλον 
Ι τον κόσμον. Έ ά ν ήξεύρετε... 

ΙΩΑΝ.—Κάποιο; είνε!. . 
ΚΑΜ.—(Έ·;ε:ρ:μενος κα! βλέχων τον Βαλμορώ).— 

Κάποιος είνε! Τόσον τό καλλίτερον διότι εμπρός είς 
Κ «ποιον άλλον θά έχω τό δικαάομα νά σάς άποκα-
Ι 'Λψωολην τήν ψυχήν μου. (Μεταβαίνων χρος τον 

Βαλμορώ κα: λαμβάνων τήν χεΐρά του). Πρό όλ ίγο υ 

με ερωτούσατε διατί ήμουν τόσον φαιδρός καί εν
θουσιώδης. Τότε, ευρισκόμενος μακράν της γυναικός 
τήν οποίαν λατρεύω, δέν ηθέλησα νά σάς κάμω εκ-
μυστήρευσιν, ή οποία ήδύνατο νά τήν έκθεση, δπως 
δέν θέλω νά κάμω πρός αυτήν, χωρίς τήν παρουσίαν 
ενός μάρτυρος, όμολογίαν ήτις ήδύνατο νά την λύ
πηση. Α γ α π ώ , αγαπώ πρό ένύς έτους - καί κ α θ ' ό
λον αύτύ τύ έτος δέν παρήλθε μία ημέρα, μία ώρα, 
χωρίς νά είνε παρών ό έρως αυτός είς τύ πνεύμα μου. 
Είς αύτον οφείλω δλην τήν χαράν μου καί δλας τάς 
θλίψεις μου, διότι έπίστευα δτι ή γυνή, ήτις μοΰ 
είχεν εμπνεύσει αύτύν τύν έρωτα ήτο σύζυγος άλλου, 
δτι δέν είχε τύ δικαίωμα νά μέ άγαπα,δπως καί έγώδέν 
είχα τύ δικαίωμα νά τής εκφράσω τύν ερωτά μου. 
Εΐπεν εις τήν μητέρα μου δτι είνε χήρα καί επομένως 
ελευθέρα. Θά ήδυνάμην λοιπύν νά της ειπώ δτι τήν 
αγαπούσα καί νά τύ ομολογήσω ενώπιον δλων. Ι 
δού διατί πρύ ολίγου έτραγουδοΰσα καί διατί άπήγ-
γε«λα τάς στροφάς τοΰ αγαπημένου μου ποιητοΰ. 
Ι δ ο ύ διατί διέτρεχα πλανώμενος τήν παραλίαν, μό
νος μεταξύ τών σύννεφων καί τών κυμάτων, διότι 
είχα ανάγκην εκτάσεως καί ελευθερίας απέραντου, 
διότι ή καρδία μου έκχειλίζει, διότι είμαι νέος, διότι 
αγαπώ τέλος πάντων, διότι αυτόν τόν έρωτα, τόν 
πρώτον της ζωής μου, δστις θ ά είνε καί ό μόνος μέ
χρι θανάτου, θέλω νά τόν ομολογήσω πρός τήν φύ-
σιν όλόκληρον. (Πλησιάζει χρος τήν Ίωάνναν, ήτις 
στέκει γονυχετής χρο τοΰ τέκνου της). Περί υμών ο
μιλώ, κυρία. Τό γνωρίζετε. Θέλετε νά γίνετε σύζυ
γος μου ; ( Ή Ιωάννα, χωρίς ν ' άχαντήσν), σείε: τήν 
κεφαλήν αρνητικώς). Δέν μέ αγαπάτε; ( Ή (Ιωάννα 
μένει ακίνητος). Αγαπάτε άλλον λοιπόν ; 

ΙΩΑΝ. (Έγείρουσα τήν κτ^άλήν μέ :ά όμματα 
ύγρά έκ δακρύων κα: μέ φωνήν άσΟμαίνουσαν). "Οχι ! 

ΚΑΜ.—Διατί λοιπόν τότε ; * 
ΙΩΑΝ. (Μετά του αύτοΰ ϋοους).— Ερωτήσατε τήν 

μητέρα σας." 
ΚΑΜ.—Καί άν ή μητέρα μου δέχεται, θ ά συγ-

κατατεθήτε; 
ΙΩΑΝ. - Θά πράξω δ,τι θέλει αύτη. 
ΚΑΜ. (Προς τον Βαλμορώ).—Ώ, φίλε μου !..τρέχω 

νά ευρω τήν μητέρα μου !.. 
ΒΑΛΜ. (Καθ' εαυτόν).—Νά ενας νέος όπου θ ά 

ύποφέρη πολύ! . . .Άλλά πώς ήθελα κ ' έγώ νά υπο
φέρω ωσάν αυτόν ! 

Τέ/ος τής τρίτης πράξεως 
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[Ή αυτή διασκευή ώς 

Σ Κ Η Ν Η Α'-
Λουκιανή,Κυρία Ώβραι, είτα Βαραντέν 

Κα Ω Β Ρ . (Προς τήν Λουκιανήν είσερχομένην).— 
Ά π ό ποϋ έρχεσαι, κόρη μου" εΐνε δυο ώραι όπου 
λείπεις. 

ΛΟΤΚ. (Πολΰ σοβαρά).—Επήγα νά κάμω μιά 
δουλειά πολύ σπουδαία. 

Κα ΩΒ.—"Ω, Θεέ μου ! .Και μέ ποίον επήγες νά 
κάμης αυτήν τήν δουλειά ; 

ΛΟΤΚ. - Μ έ τήν μαγείρισσαν. Τώρα ημπορώ νά 
τά ειπώ δλα. 

Κα Ω Β Ρ . — Ώ σ τ ε προτήτερα δέν ημπορούσες νά 
τά εΐπής ; 

Λ Ο Τ Κ . — Ή τ ο μυστικόν. Πρόκειται περί τής Βι-
κτωρίας, τής υπηρέτριας όπου δουλεύει είς τό κτήμα 
τής κυρίας Βερτράν, όπου ήτο ασθενής δταν ήλθαμεν 
καί όπου επήγαμε νά τήν ΐδοΰμε μαζύ. 

Κα ΩΒΡ.—Ξεύρω. 
ΛΟΤΚ.—Αυτή εΐνε ή δική μου άρρωστη, ή δική 

μου πτωχή. Έ π ή γ α ι ν α νά τήν βλέπω πάντοτε ήμέραν 
π α ρ ' ήμέραν, μετά τήν πρώτην έπίσκεψίν μας, μ' 
δσα καί άν μοϋ έλεγεν ή κυρία Βερτράν, ή οποία 
διατείνεται δτι κακά έκαμνα νά ένδιαφέρωμαι δ ι ' 
αυτήν τήν νέαν, διότι δέν ήτο αξία τόσου ενδιαφέ
ροντος. Τήν ερωτούσα τήν αΐτίαν, άλλά τοϋ κάκου" 

ν δέν ήθελε νά μοΰ εΐπή τίποτε. Τότε ήρώτησα τήν 
Βικτωρίαν καί τής είπα καθαρά δτι ήθελα νά μάθω 
τί έκαμε. Οΰτε αυτή ήθελε νά μοϋ εΐπή. (Πρΐς τον 
Βαραντέν, όστις είσελ&ών προ μικρού", άκροαται τοϋ; 
λόγους τή"ς Λουκιανής, χωρίς αυτή νά τον ίδή). Μπα !.· 
έδώ είσαι, μπαμπά ; 

ΒΑΡ.—Ναί" εξακολούθησε τήν ίστορίαν σου. 
ΛΟΤΚ.—Ήκουσες τήν αρχήν ; 
ΒΑΡ.—Ναί , ναί" προχωρεί ! 
Λ Ο Τ Κ . — Ε ί π α λοιπόν είς τήν Βικτωρίαν : «Θά 

μοΰ τά είπής δλα, ή άλλέως δέν θά ζαναέλθω νά σέ 
ιδώ καί δέν θ ά φροντίσω πλέον διά σέ, οΰτε έγώ, 
οΰτε ή θετή μου μητέρα». Είδε τότε πώς δέν έχω-
ράτευα καί μοΰ έξεστόμισε δλην τήν άλήθειαν. Εΐ- ' 
χεν ένα εραστή ν. 

Κα Ω Β Ρ . (Μέ τόνον φυσικώτατον).—Ά!.. 
ΒΑΡΑΝ. (Μέ διά^ορον τόνον).—Ά !.. 
Λ Ο Τ Κ . — Κ α ί άντί νά εργάζεται, έπήγαινε κ ' έ-

συργιανοΰσε εΐς τάχωράφια μαζύ μέ τόν Β εν έδικτο ν . . . 
Βενέδικτον τόν λένε. 

Κα Ω Β Ρ . — Κ ' έκαμνε πολύ άσχημα. 
Λ Ο Τ Κ . —Βεβαίως πώς έκαμνε άσχημα. Τής τό 

είπα. Ήμποροΰσε κάλλιστα νά περιμένη καί ν ά π η -
γαίνη νά περιπατή άφοΰ τελείωση τήν δουλειά της. 

έν τή δευτέρα πράξει] 

Τότε κανείς δέν θά τής έλεγε τίποτε. "Επειτα Λ 
έβγαζε άπό τή δουλειά του κ ' εκείνον. 

Κα Ω Β Ρ . — Τ ί δουλειά κάμνει αυτός; 
ΛΟΟΚ.—Εΐνε κηπουρός, εΐς τό σπίτι τοϋ κυοϋ 

Μοντανιάν, δπου έχει τήν έπαυλίν κάτω είς «β 
παραλίαν. "Εξαφνα μίαν ήμέραν ό Βενέδικτο- δηλβ 
νει εΐς τήν Βικτωρίαν δτι δέν θέλει πλέον νά χΛ 
γαίνη νά περιπατή μαζύ της καί δτι οριστικώς Η 
θά τήν νυμφευθή. Φαντασθήτε τότε τήν λύπην τβί 
κακομοίρας τής Βικτωρία; δ ι ' αυτήν τήν εί'δησινΜ 
Είς τήν αρχήν δέν ημπορούσε νά κοιμηθή έπειβΙ 
οΰτε νά φάγη ήθελε, οΰτε νά έργασθή. Ή έκμισθϊΐ 
τρια τοΰ κτήματος τήν έδιωξε, έμεινε χωρίς εργασία! 
καί αρρώστησε. Τ ί έκαμα λοιπόν κ ι ' έγώ σήμερβ 
δταν έμαθα δλ ' αυτά; Πηγαίνω κ' ευρίσκω τον 
Βενέδικτον. Δέν έκαταλάβαινε καλά καλά τί έζητονί 
ά π ' αυτόν άλλ' άφοΰ τό έκατάλαβε, τί μού λέγει! 
"Οτι ήτο έντροπή διά εμένα ν ' ά ν α κ α τ ε ύ ω μ α ι β 
τέτοια πράγματα, τά όποια δέν εΐνε διά τήν Ή),Ι-
κίαν μου. 

ΒΑΡ.—Δέν σοΰ είπε διόλου άσχημα ό Βενί4 
δικτος. 

Λ Ο Τ Κ . — Τ ί είπες, μ π α μ π ά ; 
ΒΑΡ.—Τίποτε, εξακολούθησε. 
Λ Ο Υ Κ . — Έ γ ώ τού απήντησα δτι ανακατεύομαι 

εκεί οπού μ' ενδιαφέρει, ότι ξεύρω έγώ τίθάκάμαΐ 
καί τά τοιαϋτα.. ."Εννοια σα; καί τοΰ τά είπα στοοΜ 
γυ/.ά καί ξάστερα καί τότε έσιώπησε. Ή άλήθείΐ 
εΐνε πώς ήθελε νά νυμφευθή έ'να άλλο κορίτσι, τ ό ν 
ποίον είχε προίκα. Τότε επήγα κ ' εύρηκα τόν κύριοη 
Μοντανιάν καί τοϋ τά είπα δλα. 

Κα* ΩΒΡΑΙ .—Τί ήλικίαν έχει αυτό; ό κ. Μοντάζ 
νιάν ; 

ΛΟΤΚ.—Δέν γνωρίζω.. . "Εχει λίγα μαλλιά είς τδ* 
κεφάλι καί αυτά εΐνε ψαρά 

ΒΑΡ.—Καί τί είπες σ ' αυτόν τόν κύριον ; 
ΛΟΤΚ.—Δέν ήτο μόνος του. Άλλά έγώ δέν τά*--] 

χασα. "Ημουν τόσον πολύ φουρκισμένη ! Ή τ ο μαζυ 
του έ'νας κύριος, ό όποιος θά ήτον ΥΙΌ; του, ώς φαί
νεται, ένας νέος ψηλός, μελαγχροινό;, μέ κά'τι τόσα 
μουστάκια!. . . Λέγω εις τόν πατέρα : «Κύριε, έχετε 
είς τό σπίτι σας, έ'να κηπουρόν, όπου ύπεσχέθη εις 
μίαν πτωχήν νέαν, ποΰ την λέγουν Βικτωρίαν και 
εργάζεται εΐς τό κτήμα τοΰ Έτενμάρ νά τήν νυμ
φευθή. Μάλιστα συχνά έπήγαινε καί έπεριδιάβαζε 
μαζΰ της εΐς αυτό τό διάστημα. Το^ρα αρνείται 
ν ά » εκτέλεση τήν ύπόσχεσίν. του κα'ι ετοιμάζεται 
νά νυμφευθή μίαν άλλην ποΰ εΐνε πλουσιώτερη· 
Αυτό εΐνε άσχημον, καί πρό ολίγου τον είδα 
καί τοΰ είπα τί πρέπει νά πράξη. Αυτός 
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4θΰ έδωκε κάτι απαντήσεις, αί όποΐαι δέν ή -
αλλίτεο(Π άπό τά; πράξεις του. Τότε λοιπόν 

ΊΓΟ' εσάς, διά νά τόν υποχρεακιετε νά εκτέλεση 
Ί νπόσχεσίν του. < 
Ί* £)|}Ρ\Ι. — Καί τί είπαν τότε εκείνοι οί κύριοι ; 

01'Κ _ Έ γ έ λ α σ α ν τόσον πολΰ, άφοΰ έτελείωσα, 
- δέν ενθυμούμαι άλλην φορά στή ζωή μου ν ' 
,|.Ω ΤΈΤΟΙΑ γέάοια. "Εξαφνα δμως ό κύριος Μον-
Α Ν ΈΓΙΝΕ σσβαοός. Έ σ η κ ώ θ η , μοϋ έζήτησε τήν 

ΒΊΐΑΝΝΆ μού <| ιλήση τό χέρι καί μοϋ είπε : «Δε-
ΙΝΊΣ γνωρίζω ποία είσθε καί σάς ευχαριστώ διά 

. Ά̂ΡΊΣΤΗΣΙΝ καί τήν τιμήν όπου μοΰ έκάμετε. 
Ο Βενέδικτο; ;)ά νυμφεμθή τήν Βικτωρίαν σάς τό 
Ιβόσχομαι έγώ. Πέτε αυτό έκ μέρους μου εΐς τήν κυ-
'αν ΏΒΡΆΙ καί διαβεβαιώσατε την ταυτοχρόνως 

«αίτοϋ σεβασμού μου. "Αλλως τε θά λάβω τήν τι-
-}«ΝΆΤΉΝ επισκεφθώ, διά νά τήν κρατήσω ένήμε-
ΙΟΝ περί ΤΏΝ συμβάντων.» "Επειτα εστράφη πρός 
ΏΝ υίόν ΤΟΥ και τοϋ είπε αγγλικά : «Νά, μία γυ
ΝΑΊΚΑ όπου έχρειαζότανε διά σέ !» Τότε μοΰλθαν κ ' 
|ΑΈΝΑ ΤΆ γελοία, άλλά δέν έγέλασα, διότι δέν ήθελα 
*α δείξω δτι ξεΰριο αγγλικά. Μέ συνώδευσεν έως τήν 
ΒΝΡΑΝΤΉ; αυλή:. Τοϋ έκαμα κ ' έγώ μίαν ΰπόκλισιν, 
ξβ,ψ μίαν κ' έγύρισα οπίσω. 

ΒΑΡ. (Π?Ό; τήν/.. Ώβραί). — Είχε τό ευτύχημα νά 
ξεμπερδεύση τόσον (, ί»ηνά ! 

Κβ ΩΒΡΑΙ . -Οί άγγελοι έχουν πτερά, φίλτατέ 
ΜΟΥ ακριβά); διά νά πετούν ά π ' επάνω ά π ' αυτά τά 
χράγματα. 
Ι ΒΑΡ.—Καλόν εΐνε αυτό όπου έκαμες αγαπητή 
•»,κόρη, άλλοτε όμως νά μή πηγαίνης είς αΰτάς 
[|ς επισκέψεις χωρίς τήν κυρίαν Ώ β ρ α ί . 
• Ο Υ Κ . - Δ ι α τ ί ; 

ΒΑΡ.—ΔΙΌΤΙ αύτη σ' έδίδαξε νά κάμης τό καλόν 
«αί δέν ΣΤΈΚΕΙ νά τό κάμνης μόνη" θ ά ήτο έγωί'-

ΚΚα ΩΒΡΛ1.—"Επειτα θά σοΰ κάμω καί μίαν μι-
^•Ι ΠΑΡΑΤΉΡΗΣΗ· γλωσσικήν. "Οταν όμιλή κανείς 

1 ΆΝΘΡΩΠΟΥ, ΌΣΤΙΣ ύπεσχέθη εΐς μίαν νέαν νά 
ίτυμφευθή, δέν λέγει «ό εραστής της», άλλά ό 

•μνηστήρ ΤΗ; . 
ΛΟΓΚ.—Ή Βικτωρία είπεν εραστής. 
μ ΩΒΡΑΙ.—Διότι ή Βικτωρία εΐνε χωρική καί 
»ΗΞΕΰΡΕΙ νά όμιλή καλά. 
ΒΑΡ.—Βέβαια. Ή λέξις εραστής εΐνε τής χυ-
Μς ΔΙΆΛΕΚΤΟΙ·. 
ΚΑΜ. (Προς τήν Λουκιανήν).— Λουκιανή ! 
ΑΟΤΚ.-Τί θέλει; ; 
*ΑΜ.—Έχω νά σοΰ ομιλήσω. Επιτρέπεις , καλή 
•«μητέρα ; 
|Η)ΓΚ.—Λέγε μου. 
ί*Μ. (Προς τήν Λουκιανήν). — Άνετράφημεν μαζΰ 

ΕΤΏΝ καί εΐνε δέκα έτη τώρα όπου μάς εΐ-
* β ν και ΔΠΟΰ εΐπαμεν καί ημείς δτι μίαν ήμέραν θά 
•Νμφευόμεθα. 
( ΛΟΤΚ.—Λοιπόν ; μήπως ήλλαξες γνώμην ; 

Ί Κ 

ΙΑΝ 

ΚΑΜ. — Α γ α π ώ άλλην. 
ΛΟΤΚ.—"Ωστε υπάρχουν πράγματι πολλοί τρόποι 

κατά τούς οποίους ημπορεί κανείς ν ' αγαπά ; 
Κ Α Μ . - Ν α ί . 
Λ Ο Τ Κ . — Κ α ί διατί μού τό είπες αυτό ; 
ΚΑΜ. —Διότι δέν θέλω νά νυμφευθώ χωρίς τήν 

συναίνεσίν σου. 
ΛΟΤΚ.—Μήπως δέν είσαι αυτεξούσιος ; Είπες 

είς αυτήν τήν γυναίκα, δτι τήν αγαπάς ; 
ΚΑΜ.—Τής τό είπα πρό ολίγου. 
Λ Ο Τ Κ . — Ε ί σ α ι λοιπόν ό μνηστήρ της ; 
ΚΑΜ.—Ναί. 
ΛΟΤΚ.—Λοιπόν , φίλε μου, πρέπει νά τήν^νυμ-

φευθής. 
ΚΑΜ.—Αγκάλιασε με. 
Λ Ο Τ Κ . — Έ ξ δλης ψυχής. (Ένώ εναγκαλίζονται, ή 

Λουκιανή άπομάσσει ένα δάκρυ, χωρίς νά τήν παρατή
ρηση ό ΚάμΛλος). Καί ήλθες διά ν ' άναγγείλης αυτό 
τό πράγμα εΐς τήν μητέρα σου ; 

ΚΑΜ.—Ναί. 
ΛΟΥΚ.—Σέ άφίνω λοιπόν. Θέλεις νά παρω μαζύ 

μου καί τόν μπαμπά ; 
Κ Α Μ . — Ό χ ι , αυτός δέν εΐνε περιττός. 
ΒΑΡ.—Μήπως έχομεν πάλιν κανένα μυστικόν ; 
ΛΟΤΚ.—Ναί" άλλ' αύτότό μυστικόν δέν δΰναμαι 

νά σοΰ τό ομολογήσω. (Έόέοχεται). 

ΣΚΗΝΗ Β' 

Κυρία Ώβραί, Κάμιλλος και Βαραντέν 

ΚΑΜ.—Κάθησαι, μητέρα μου, καί άκουσε τήν 
πλήρη έξομολόγησίν μου, τήν οποίαν ό Βαραντέν 
γνωρίζει ήδη κατά τό ήμισυ. "Ερχομαι νά ζητήσω 
τήν συναίνεσίν σου. 

Κα Ω Β Ρ Α Ι . - Τ ή ν συναίνεσίν μου είς τ ί ; 
ΚΑΜ. —Είς τόν γάμον μου. 
Κα ΩΒ.—Εΐς τόν γάμον σου : 
ΚΛΜ.—Καί σέ παρακαλώ ταυτοχρόνως νά μέ συγ

χώρησης άν δέν σοΰ έκαμα λόγον περί τούτου έ'ως 
τώρα. 

Κα ΩΒΡΑΙ.—Λέγε, παιδί μου, λέγε. 
Κ Α Μ . — Α γ α π ώ . 
Κα ΩΒ.—Καί ή Λουκιανή ; 
ΚΑΜ.—Θά εΐνε πάντοτε αδελφή μου, διότι καί 

αυτή δέν έχει πρός έμέ παρά άδελφικόν αίσθημα, τό 
μόνον τό όποιον δύναται νά έννοήση εΐς τήν ήλικίαν 
της. 

Κα ΩΒΡΑΙ .—Καί τήν γυναίκα όπου αγαπάς τήν 
γνωρίζω έγώ βέβαια ; 

ΚΑΜ.—Ναί. 
Κα ΩΒΡ.—Καί άπό πότε τήν άγαπφς ; 
ΚΑΜ.—Πρό ενός έτους. 
Κα ΩΒΡ.—Τότε θ ά τήν γνωρίζης καλά τίεΐνε ; 
ΚΑΜ. - Ναί. 
Κα Ω Β Ρ . — Έ ν α πράγμα μόνον νά σ ' ερωτήσω, 
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αγαπητέ μου, πώς ένω υπάρχει τόση οίκειότης μεταξύ ί ΒΑΡ 
μας, δέν μοΰ έμπιστεύθης τίποτε προτήτερα 

ΚΑΜ. — Έ ν ό μ ι ζ α δτι ή γυναίκα εκείνη 7Τ}το έγ
γαμος. 

Κα ΩΒ.—Και τώρα ; 
ΚΑΜ. — Γνωρίζω δτι είνε χήρα. 
Κα ΩΒΡ.—Σκοπεύεις νά νυμφευθής μίαν χήραν ; 
Κ Α Μ . - Ν α ί . · 
Κα ΩΒΡ.—Τό πράγμα είνε σοβαρόν παιδί μου. 
ΚΑΜ.—Κα! ποίος δέν θ ά ή τ ο ευτυχής καί υπερή

φανος, άν ήδύνατο νά γ ίνη σύζυγος μιάς χήρας 
ωσάν έσέ ; 

Κα Ω Β Ρ . — Μ ά έγώ είμαι άπό τάς χήρας οπού δέν 
ξαναϋπανδρεύονται. 

ΚΑΜ.—Δέν έχουν δλα ι τήν ίδικήν σου δύναμιν. 
Κα Ω Β Ρ . — Έ π ε ι τ α , εις τήν ήλικίαν σου ;... 
ΚΑΜ.—Αύτη είνε νεωτέρα μου. Φαίνεται ωσάν 

κοριτσάκι. 
ΚΑ ΩΒΡ.—Καί σέ άγαπα ; 
ΚΑΜ.—Ναί. 
Κα Ω Β Ρ . — Π ώ ς τ ό ξεύρεις; 
ΚΑΜ.—Μοΰ έδωσε τήν άδειαν νά σοΰ ζητήσω τήν 

συναίνεσίν σου. Αυτό άρκεΐ. 
Κα Ω Β Ρ . — Τ ή ν συναίνεσίν μου θ ά τήν έχης, διότι 

είσαι άνδρας αρκετά σοβαρός ήδη ώστε νά γνωρίζης 
καλά τώρα τί θέλεις καί τί πράττεις. Πώς λέγεται 
αυτή ή κυρία; 

ΚΑΜ.—Τήν γνωρίζεις πρό καιρού. Είνε ή κυρία 
εκείνη τήν οποίαν πολλάκις μοΰ έδειξες εις τήν παρα-
λίαν, τήν οποίαν πάντοτε έβλεπες μέ ενδιαφέρον καί 
τήν οποίαν εδέχθης μέ τόσην εύμένειαν. 

Κα Ω Β Ρ . — Ή μητέρα τοΰ μικρού Γάστωνος ; 
ΚΑΜ.—Ναί. 
Κα Ωδ.—Αυτήν θέλεις νά νυμφευθης ; 
Κ Α Μ . - - Ν α ί . ( Ό Βαραντέν άκροαται'μετά προσοχής). 
Κα Ωδ.—Καί σοΰ είπε αυτή νά έλθης νά ζήτησης 

τήν συγκατάθεσίν μου ; 
ΚΑΜ.—Μοΰ εΐπεν δτι θ ά πράξη δ,τι σεις επ ιθυ

μείτε νά πράξη. 
Κα Ω6.—Τότε ό άνθρωπος τόν όποιον μοΰ εΐπεν 

δτι αγαπά είσαι σύ ; 
ΚΑΜ. (Μετά χαράς).—Αυτή σοΰ τό είπε ; 
Β Α Ρ . — Ή μητέρα σου δμως, ή οποία μοΰ δ ιη-

γήθη δλα τά διατρέξαντα, ένόμισεν δτι επρόκειτο περί 
άλλου. 

ΚΑΜ.—Λοιπόν, μητέρα μου, τί θά τής απαντήσω; 
Κα Ω Β . — Ό τ ι αρνούμαι. 
ΚΑΜ. (Έκπληκτος)—Σήμερα - άλλ' αργότερα ; 
Κα ΩΒ.—Καί σήμερα καί αργότερα. 
ΚΑΜ.—Καί διά ποίον λόγον ; 
Κα ΩΒ.— Ερώτησε τόν Βαραντέν άν είνε δυνα

τόν νά γίνη αυτό τό πράγμα. 
ΒΑΡ. — Ή μητέρα σου έχει δίκαιον, παιδί μου. 

δέν δύνασαι νά νυμφευθής αυτήν τήν γυναίκα. 
ΚΑΜ.—Αυτήν τήν γυναίκα !. . . .Μά τί έκαμε λοι

πόν : 

Είνε εκείνη, περί τής οποίας ώ ι ΐ Μ 
δύο ωρών εις τόν κύριον Βαλμορώ, ένώ 
ρών. 

ΚΑΜ. — Ή νέα ή οποία ΰπέπεσεν ει; Π Η Η ^ „ ' ΐ 
Κα Ω Β . — Α κ ρ ι β ώ ς . 

ΚΑΜ. — (Μετά σφοδράν συγκίνησιν) Τό εύρίπ^Ι 
λόν νά νυμφευθή" έ'να άλλον ; 

Κα Ω Β . — Ό άλλος αυτός δέν ήσουν σΰ 
ΒΑΡ.—(Κατ ' ιδίαν) - Ά ! δόξα σοι ό 0 ^ 

ποΰ ήλθομεν ! 
Κα ΩΒ.—Είδες δέ καί σΰ πώς ό νέος έκε' 

κρουεν αυτήν τήν πρότασιν. 
ΚΑΜ.—Είδες δμως καί σύ, μητέρα μου 

έβλεπα φυσικωτάτην έγώ, ό όποιος άνετράφι 
δέας πολύ διαφορετικός άπύ τάςΐδικάς του. Κ 
εκείνος μέ ήρώτησεν άν θ ά έκαμνα έγώ εκείνο 
ποίον έσυμβούλευες είς αυτόν νά κάμη, ήχ 
απήντησα. .Καί σύ ή ιδία.. 

ΒΑΡ.—(Κατ ' ιδίαν) Γλύστρησετώρα, άν 
ΚΑΜ.—Τί διατάσσει λοιπόν ή μητέρα μου 

ναί μέν τά αισθήματα μου εξαρτώνται άπό 
ν ο ν άλλά αί πράξεις μου έπί αυτής της ύπ 
εξαρτώνται κ α θ ' ολοκληρίαν άπό σέ. 

Κα ΩΒ. — Δέν έχω διαταγάς νά σοΰ δώσ 
μόνον συμβουλάς. 

ΚΑΜ.—Καί συμβουλάς, καί παραδείγματα, 
αρχάς, είνε τώρα είκοσι έτη όπου μοΰ 
συναισθάνομαι υπερηφάνως δτι είμαι, είνε 
Ίδικόν σου. Δέν έχω πλέον νά συζητήσω π 
νου, τό όποιον σύ ή ιδία μ ' έδίδαξες - δέν έχ 
ή νά τύ διαψεύσω ή νά τύ εφαρμόσω. Έπίτρ~ 
μόνον νά σοΰ απευθύνω μίαν έρώτησιν. 

Κα ΩΒ.—Λέγε. 
ΚΑΜ.—Περί αύτοΰ τοΰ παραπτώματος ποίος σο 

έκαμε λόγον ; 
Κα Ω Β — Α υ τ ή ή ιδία. 
ΚΑΜ. — Έ ν φ έγνώριζεν ότι ήσουν μητέρα |«Β 
Κα ΩΒ· — Έγνώριζεν δτι ήμουν μητέρα σου. 
ΚΑΜ.—Δέν τήν έβίαζε τίποτε νά τό όμολο 
Κα ΩΒΡΑΙ.—Τίποτε . 
ΚΑΜ.—Καί μόνον αυτό τό παράπτωμα ου 

πράξε ; 
Κα ΩΒ.—Αυτό τουλάχιστον λέγει. 
ΚΑΜ.—Καί τό πιστεύεις; 
Κα ΩΒΡΑΙ . —Τύ πιστεύω. 
ΚΑΜ.—Ποίαν δικαιολογίαν εΐχε διά τό ΣΦ<ίλ|ΐ 

Κα ΩΒ.—Τήν πενίαν,τήν έρημίαν, τήν άμα*** 
ΚΛΜ. —Γνωρίζεις τόν άνδρα, όστις τήν ύΦ* 

τησεν ; 
Κα Ω Β . — Ό χ ι . 
ΚΑΜ.—Θά είνε κανένας άθλιος ! 
Κα ΩΒΡ.—Είνε ενας οκνηρός. 
ΚΑΜ.—Καί δμως καί ύστερα άπό αυτήν̂ ΤΉΝ δμ* 

λογίαν της έξηκολούθησες νά τήν δέχεσαι ; ΑΡΑ 
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1*ώο>σες. Ό τ α ν σοΰ ώμολόγησεν δτι κάποιον ή -
< α τ ήν απέτρεψες ν ' άγαπα ; Τής είπες δτι ή άν-

^κοπίνη * α 0 0 ^ α πρέπει νά είνε ανηλεής, δτι ή 
κκάνοια ημπορεί νά είνε αληθής, όχι δμως καί ή 
ζμγχώρησι^ : Τήί είπες ν ' άπελπισθή, ν ' άμφιβάλλη 

• δλων, τέλος πάντων ; Ό χ ι - αλήθεια ; Δέν θά 
κ Λ Ουν οποία είσαι, άν έλεγες παρομοίους λόγους 

«. τούς ατυχείς καί τούς μετανοοΰντας. Τότε λοιπύν 
ν γ ή πάτησες ένθαρρύνουσα αυτήν ν ' άγαπήση καί 
*ΙΝ καί δ ι ' αύτύ έκλαιε πρύ ολίγου. Ένόησεν δτι 

ΐΉΝ είχες απατήσει, ή μάλλον δτι σύ ή ιδία είχες 
ΆΧΑΤΗΘΉ, και δ ι ' αύτύ κλαίω κ ' έγώ αυτήν τήν 

στιγμήν-
Κα ΩΒΡ. (Κατ' ιδίαν).—Πώς τήν αγαπά ! 
ΚΑΜ. ('Απομάσσων τούς οφθαλμούς).—Λοιπύν, μη-

ϊέρα μ>υ, διά τελευταίαν φ^ράν ζητώ τήν συγκατά
θεσίν σου. Α γ α π ώ τήν γυναίκα αύιήν καί είμαι έ'-

ιμος νά γίνω σύζυγος της. 
Κ« ΩΒΡ.—Μοΰ ζητείς πράγμα αδύνατον έπικα-
"μαι δλας τάς μητέρας ! 
ΚΑΜ.—"Ωστε έγώ έδωσα τήν συμβουλήν, άλλά 

θά δώσω τύ παράδειγμα ! Πολύ καλά. (ΙΙροχω-
|Τ διιως έξέλθ/,). 
1 Κα ΩΒΡ.—Π)ΰ πηγαίνεις ; 

I ΚΛΜ. — Πηγαίνω νά εργασθώ. Τί θέλεις νά 
χάμω ; 

.Κα Ω <Ρ.— Μετά έν έτος, θ ά είσαι 25 ετών καί 
είσαι ελεύθερος νά πράξης δ,τι θέλεις. 

ΚΛΜ.—'Ω μητέρα, διατί θέλεις νά μέ κάμης νά 
ιμάσω λύπην μεγαλειτέραν άπύ έκείνην τήν ό-

ίαν αισθάνομαι ; Τό γνωρίζεις καλά δτι δέν θ ά 
«ΜΦΕΥΘΏ ποτέ γυναίκα, τήν οποίαν δέν θά θελή-

'ΟΗΣ ΣΎ νά θεώρησης ώς θυγατέρα σου καί' ά φ ' ετέ
ρου έγώ δέν θά νυμφευθώ ποιέ. Ά π ύ τάς μεγάλας 
Ιδέας, τάς οποίας σύ μοΰ ενέπνευσες, θ ά μοΰ μείνη 
ΊΝΑΣ οίκτος γενικός διά τήν οδύνη ν τών άλλων καί 

>Τ0 δικαίωμα τοΰ νά είμαι χρήσιμος εις δλους, χωρίς 
'ΝΑΘΥΣΙΑΣΘΏ έξ ολοκλήρου δ ι ' έ'να άτομον. Θά 
'^νωρίζω κατά βάθος δτι ή αρετή έχει δρια, δτι ή ά-
•γαθοεργία έχει τάς επιφυλάξεις της κα! θά εξυμνώ τά 
[αΙσθήματα, άναβάλλων πάντοτε τήν έμπρακτον άπό-
«ειξιν, διά νά μην έλθω εις σύγκρουσιν μέ τήν ου-
'νειδησίν μου. Θά φθάσω τοιουτοτρόπως εις τύ τέρμα 
Μ% ζωής μου, ίσως μετά τίνος σπουδής έπειγόμενος· 
<ΝΑ ΦΘΆΣΩ είς τήν τελευταίαν στιγμήν, διά νά υπάγω 
**α ιδω εις τόν άλλον κόσμον έάν έγκειται εις τύν λό-
?γον τοΰ θεού, ή εΐς τάς εξηγήσεις οπού δίδουν εις 
αυτόν οί άνθρωποι. Είθε νά μή συναντήσω τότε τήν 
ίΊΒγαλην πλάνην, τήν οποίαν σήμερον ευρίσκω καί νά 
ψΐ| αναγκασθώ ν ' αναγνωρίσω καί πέραν τής ζωής, 
Οπως και έν τφ σημερινψ βίω, τήν άδυναμίαν τής 
«νθρωπίνης ψυχής. Έ ν πάση, περιπτώσει, έάν δέν 
'ϊδωσα ΤΌ παράδειγμα τών μεγάλων θυσιών, είς τάς 
-•Οποιας έπίστευον καί ήσθανόμην δτι εΐχον τό καθή-
*«εον καί το δικαίωμα νά υποβληθώ, τύ έπραξα διότι 
ΉΝΑΓΚΆΣΘΗΝ νά τάς καθυποτάξω είς τήν υίϊκήν στορ-

γήν. Έ ν τοσούτω πάσχω πολύ καί εις τήν καρδιάν 
μου καί εις τάς πεποιθήσεις μου. Καί δμως δέν θ ά 
θελήσω νά έπανίδω πλέον τήν γυναίκα έκείνην, δ
πως τήν αποκαλείτε έδώ μέσα. άφοΰ έκ τών προτέ
ρων απεδέχθη τήν άπόφασίν σας. Ά λ λ ' άν τήν ΐδης 
σύ, είπε της δπως γνωρίζεις σύ νά λέγης αυτά τά πράγ
ματα, δτι είνε απόλυτος ανάγκη είς αυτόν τόν κόσμον 
νά θυσιάζωνται μερικαί άΐδιοι άρχαί καί μερικά κοι
νωνικά καθήκοντα καί ότι μή δυνάμενος ν ' απο
δείξω τόν πρός αυτήν ερωτά μου άλλως ή διά τής 
παρακοής πρός σέ, είδα δτι δέν μοΰ ήτο έπιτετραμ-
μένον νά διστάσω ού'τε έπί μίαν στιγμήν.(Εξέρχεται). 

Σ Κ Η Ν Η Γ · · 

Κυρία Ώβραι χαί Βαραντέν 

( Ή Κυρία 'Ωόραί παρατηρεί έπί τινας στιγμάς άπο 
τής θύρας έξ ής έξήλΟεν Ό υίός της, έπειτα περιφέρεται 
έπ! τή ; σκηνή; λίαν τεταρα γμένη. Ό Βαραντέν σίγα 
κα: τακτοποιεί τίνα έγγραφα. Ή Κυρία 'Ωόραί τον παρα 
τηρεί έπί τινας στ:γμάς. Είνε εΰνόητον οτι θέλε: νά τον 
έρωτήστ). Κατ' ΑΡΧΆΣ προσποιείται δτι δέν τήν βλέπει, έ
πειτα τήν κυττάζει μέ κίνησίν τινα τής κεφαλής καί 
τών χειρών, σημαίνουσαν: «.αυτό έπρεπε νά συμβή ανα
πόφευκτα Σ». Σκηνή άφωνος τέλος πάντων, καθ'ήν τά 
πρόσωπα ουδέν λέγουσι, κκθότι το κοινον εννοεί κάλλι
στα τί θέλουν νά εί'πουν). 

ΒΑΡ. (Βλέπων είσερχόμενον τον Βαλμορώ καϊ δει
κνύων τήν προς τά δεξιά θύραν). — ( Έ κ ε ϊ μέσα θ ά 
είμαι. (Εξέρχεται). 

Σ Κ Η Ν Η Δ 

Κυρία Ώβραϊ καί Βαλμορώ 

ΒΑΛΜ.—Σάς βλέπω τεταραγμένην, κυρία. 
Κ α Ω Β Ρ . — Τ ώ ό'ντι κύριε, είμαι. 
ΒΑΛΜ.—Καί έγώ επίσης,κυρία, ευρίσκομαι εις τήν 

αυτήν κατάστασιν καί πιθανόν διά τήν αυτήν αίτίαν, 
διότι ένφ σεις ε'ίχετε μίαν έξήγησιν μέ τύν κύριον Κά
μιλλον,έγώ συνώδευσα τήν νέαν έκείνην κυρίαν εις τήν 
κατοικίαν της, μοΰ έξεμυστηρεύθη δέ τά διατρέχοντα. 
Δέν έπροκάλεσεν αυτή τά συμβάντα, περί τούτου δύ
ναμαι νά μαρτυρήσω. Δέν είνε γυνή άπύ τάς συνηθι
σμένα;, κυρία, καί ε'ίχετε πολύ δίκαιον νά ενδιαφέ
ρεσθε περί αυτής. Έ ν τούτοις δέν πλανάται ό>ς πρύς 
τήν τύχην της. Γνωρίζει κάλλιστα δτι τά όνειρα 
τοΰ κυρίου Καμίλλου δέν είνε πραγματοποιήσιμα. 

Κα ΩΒΡΑΙ.—Δέν είνε αλήθεια, κύριε; 
ΒΑΛΜ. — Κα! να! κα! όχι. Είνε πραγματοποιή

σιμα διά τόν κύριον Κάμιλλον ένεκα τής ηλικίας του 
καί τής θέσεως του. Δέν θ ά ήσαν ίσως διά κανένα 
άλλον διαφορετικής ηλικίας καί διαφορετικής κατα
στάσεως καί άπόδειξις είνε κυρία, δτι σήμερον τύ 

.πρωΐ έσυμβουλεύετε είς έμέ αύτύ τύ συνοικέσιον, τύ 
όποϊον τώρα κηρύττετε ώς αδύνατον. 
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Κα ΩΒΡ.—Είνε επίπληξις αυτή, κΰριε ; 
ΒΑΛΜ.—Θεός φυλάξοι νά λάβω έγώ τοιαΰτην 

τόλμην απέναντι σας, κνρία. Ό μιλώ σοβαρώς, ώστε 
•θαυμάζω ότι έγώ ημπορώ νά ομιλώ κατ ' αυτόν τόν 
τρόπον. Ό λ α ι α ΰ τ α Ι α ί ΐδέαι τάς οποίας ακούω άνα-
λυομένας,τά δάκρυα, ή μετάνοια, αυτή ή πάλη,ή πρω
τοφανής δ ι ' έμέ.αυτά τά μεγάλα ζητήματα τής ηθικής 
καί τής ευθύνης, μέ συνετάραξαν κα! μέ μετεμόρφω-
σαν. Αισθάνομαι τρόπον τινά κ ' έγώ τόν ΐλιγγον 
τοΰ καλοΰ. Βλέπω νά στρυφογυρίζουν δλα γΰρω μου 
και αισθάνομαι τόν εαυτόν μου διατεθειμένο ν νά 
πράξω μίαν ήρωϊκήν καί άφρονα ένταυτώ πράξιν. 
Άκοΰστε, κυρία" άν μοΰ είπήτε πάλιν νά νυμφευθώ 
τήν προστατευομένην σας, τήν νυμφεύομαι. 

Κα ΩΒΡ.—Τό εδέχθη εκείνη ; 
ΒΑΛΜ. — Οΰτε ΰποπτεΰει καν λέξιν ά φ ' δ σ α σάς 

λέγω" άλλά πρόκειται νά μείνη ατυχέστατη. Λέν έχει 
πλέον ΰποστήριξιν καμμίαν, δέν έχει πόρους και λέ
γει δτι θ ά έπραττε πάν δ,τι ήθέλετε σεις διατάξει. 
Διατάξατε νά γίνη σύζυγος μου καί συμβιβάζετε τά 
πάντα. 

Κα ΩΒΡ. (Κατ' ιδίαν).—Αυτός ό άνθρωπος εΐνε 
ανώτερος μου! (Με,'αλοφώνως). Τήν συμβουλήν όπου 
σάς έδιδα τό πρωί", δέν έχω τό δικαίωμα νά σάς τήν 
δώσω τώρα. Όφε ίλω μάλιστα νά σάς ζητήτω συγ-
γνώμην, κΰριε, διότι διέθετα μέ τόσην ελαφρότητα 
τήν καρδίαν σας καί τό όνομα σας καί διότι δέν εΰ-
ρηκα |καί δέν μετεχειρίσθην, δταν επρόκειτο περί 
υμών, τά αναμφισβήτητα επιχειρήματα, τά όποια 
έπαρουσιάσθησαν δταν επρόκειτο περί τοΰ υΐοΰ μου. 
Σάς ζητώ συγγνώμην μέ δλην τήν ταπείνωσιν. 

ΒΑΛΜ.—Κυρία! 
Κα ΩΒΡ.—Είμαι πολύ ταραγμένη, δέν σάς τό 

αποκρύπτω. Αισθάνομαι μάλιστα όχι μόνον ταρα-
χήν, άλλά καί έντροπήν καί ταπείνωσιν δ ι ' δσα 
συνέβησαν. 'Ενόμιζα δτι ήμουν ισχυρότερα - ή έπρεπε 
νά είμαι ασθενεστέρα. 'Εν τούτοις, κΰριε, εΐπέτε 
μου, άν ήσθε σεΐς είς τήν θέσιν μου, θ ά έκάμνετε 
καί σεΐς δ,τι κάμνω έγώ ; 

ΒΑΛΜ. — ' Ε γ ώ , κυρία, δέν δΰναμαι νά είμαι κρι
τής, οΰτε καν διαιτητής, ώς πρός ζητήματα συνειδή
σεως, προκειμένου περί προσώπου δπως σεΐς. Ζήσας 
δπως έζησα, άν έγενόμουν πατέρας, θ ά έπραττα δ,τι 
πράττετε καί σεΐς. 'Αλλ' ευρισκόμενος είς τήν θέσιν 
σας, δέν γνωρίζω καί δέν δΰναμαι νά γνωρίζο) τί έ
πρεπε νά πράξω. 

Κα ΩΒΡΑΙ.—Έχετε κατά πάντα δίκαιον. Ε ίμα ι 
ένοχος. Ή π α τ ή θ η ν και εΐνε ή πρώτη φορά εΐς τόν 
βίον μου όπου δέν αναγνωρίζω τόν εαυτόν μου. Έ ά ν 
ήμουν πραγματικώς ή γυναίκα ή χριστιανή, ή οποία 
ένόμιζα δτι ήμουν, αυτήν τήν ώραν ό υίός μου θ ά 
ήτο ό σύζυγος τής δυστυχούς εκείνης νέας" εννοώ 
τώρα δτι δέν είμαι. Ελάτε , βοηθήσατε με με έν οι
ονδήποτε μέσον, τό όποιον νά μή εΐνε πρός ζημίαν 
σας, διά νά καταπραΰνω τούς δισταγμούς μου. Ά ς 
σκεφθώμεν μαζΰ τί δΰναμαι νά πράξω έγώ διά τήν 

Ίωάνναν . "Οποιονδήποτε καί άν είνε αυτό το αί 
θά τό δεχθώ. 

ΒΑΛΜ.—Θά τό εΰρωμεν ίσως όταν έλθη έδώ ΗΛ̂ Ι 
ή ιδία. Ποίος ξεύρει μήπως τό εί-ρήκε εκείνη γτ̂ ;] 
κείται νά έλθη τώρα. 

Κα ΩΒ.—Νά έλθη έδώ ; 
ΒΑΛ.—Μοΰ είπεν δτι ήθελε νά σας Ιδή διάτεί·, 1 

ταίαν φοράν. 
Κα Ω Β . — Ά !.. νάτην !.. 

ΣΚΗΝΗ Ε' 

Οί ρη&έντες καί ή Ιωάννα. 

ΙΩ. (Πλησιάζουσα προς τήν κυρίαν 'Ωβραί. λ&μί»^ 
τήν χεΤρά της καί κάμπτε: το γον,ι ενώπιον της).—-Συν-Ί 
χωρήσατέ με, κυρία, διά τάς συγκινήσεις, τάς οποίας^ 
σάς έπροξένησα πρό μιάς ώρας καί διά τήν λύπη» 3 
τήν οποίαν σάς έδωσα, εΐς άνταπόδοσιν τής καλωσΰ-
νης τήν οποίαν εϊχετε δ ι ' έμέ. Σάς βεβαιώ, δτι δ»ΐ 
προήλθε ποσώς έκ τής θελήσεως μου. Τά γεγονότα] 
παρέσυραν είς τήν δίνην των καί έμέ καί τόν υίόν» 
σας. 'Αλλ' δταν τό έσυμβούλευα τό διάβημα, τό 
όποιον έκαμε, έπρόβλεπα τήν άπάντησίν σας. 

Κα ΩΒ. — Ή άπάντησίς μου μεταβάλλει τά σχέδια 
τού Καμίλλου, όχι δμως εΐς τά αισθήματα του. Δέν 
δύναιαι νά εΐνε σύζυγος σας, άλλά ελπίζω, δτι μίαν, 
ήμέραν δύναται νά γίνη καλός σας φίλος. Είνε ομως 
καί αυτός πολύ λυπημένος. 

ΙΩΑΝ.—Δέν θά παραπονεθώ. Δέν έχω τό δικαί
ωμα νά παραπονεθώ, άν καί ή δυστυχία μου προ
έρχεται άπό σάς, κυρία, καί άν καί ή ιδική του δνκΜ 
τυχία δέν πηγάζει άπό έμέ. 

Κα ΩΒ.—Πώς αυτό ; 
ΤΩ.—Δέν σάς έγνώρίζα, κυρία, καί δέν θά ελάμ

βανα τό θάρρος νά κάμω κανένα διάβημα διά νά σάς 
γνοιρίσω. Σεΐς πρώτη ήλθετε πρός έμέ. Σάς *ίπα 
ψεΰματα ; δέν σάς είπα καθαρά ποία ήμουν καί τι 
ήμουν ; Μοΰ ανοίξατε τό σπίτι σας, μοΰ ύπεσχέθητ» 
τήν συγχώρησιν τού Θεού καί τόν έρωτα εκείνου τον 
όποιον αγαπούσα ! "Επρεπε νά σάς ειπώ δτι αυτός 
ήτο ό υίός σας. Άλλά πρός τί, άφοΰ δέν επρόκειτο 
νά τοΰ αποκαλύψω ποτέ τά αισθήματα μου, άφσυ 
ήθελα νά τά κρύψω καί άπό τόν ίδιον τύν εαυτόν 
μου, άφοΰ ηΰχαριστούμην μόνον εΐς τήν εΰτυχιαν να, 
τόν βλέπω διερχόμενον σιμά μου καί νά αίσθάνωμαι 
δτι μέ αγαπά άν καί δέν ήμουν άξια τοΰ έρωτος του. 
Επιτρέψατε μου νά σάς τό εΐπιο, κυρία, μέ δλον το. 
σέβας οπού σάς έχω, πώς έπρεπε νά προΐδετε αυτο ο
πού συμβαίνει τώρα.Χθες έπρεπε νά μοΰ κλείσετε την 
θύραν τής κατοικίας σας. 

Κα Ω Β Ρ Α Ι — Μ έ κατηγορείτε ; 
Ι Ω Α Ν . — Ό χ ι , κυρία. Άλλά διατί νά έλθετε νά 

μοΰ εμπνεύσετε τήν ίδέαν τοΰ καλοΰ, ένφ ήμουν τό
σον ήσυχος εις τό κακόν ; Άλλά δέν πρόκειται πλέον 
περί τούτου. Πρέπει μέ κάθε θυσίαν ν ' άποδοθή Α 
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Χ (πά^εια εις τήν οΐκογένειάν σας καί ή άνάπαυσις 
^ ΙΉΝ μητρικήν "« ί συνείδησιν. Τί θέλετε νά πρά-

θέλετε ν ' αποθάνω διά νά μέ λησμονήση δ 
,"- σας ; ^ θάνατος χωρίζει έξ ολοκλήρου. "Επειτα 
. - ν 0 - ό όποιο; έκοψε κάθε δεσμόν μέ τήν τιμήν, 

.Ο/ώτερα ημπορεί νά κόψη καί κάθε δεσμόν μέ 
ιήν ζωήν. Εΐπέτε μου μόνον, αναμεταξύ μας έδώ, δτι 
-ντό δύναται νά χρησιμεύση είς τήν εύτυχίαν τοΰ 
-^[ονΚαμίλλου. καί χωρίς νά τό μάθη κανείς, σάςτό 
ΰπόσχομ"1 ν αποθάνω μέ τό "μειδίαμα εΐς τά χείλη. 

ΚΑ Ω Β Ρ - - " Τί τολμάτε νά μοΰ προτείνετε!... 
ΙΩΑΝ·—Σάς προτείνω τά μέσα τά ανθρώπινα 

ΒΩΙ σεΐς τά ̂ αποκρούετε. Θέλετε νά ζήσω ; "Εστω, 
ησυχάσατε, κυρία, μέ δλι,ν τήν μόνωσιν εΐς τήν ο
ΠΟΊΑΝ μέ καταδικάζετε μέ δλον σας τό δίκαιον, θ ά 
ζήσω πάντοτε ευλογούσα καί άγαπώσα υμάς. Μιά 
γυναίκα ωσάν έμέ δέν δύναται νά διάσχιση τύν δρό
ΜΟΝ τον φωτεινόν τής ζωής μιάς γυναικός ωσάν Ε
ΣΆΣ, '/ωρΐς ν ' άρπάση μίαν ακτίνα, ήτις νά τήν φ ω -
ΤΊΖΗ διά παντός. 'Εν ονόματι τής "αληθείας, τήν ό 
«ΟΊΑΝ μοΰ έδιδάξετε, θά θυσιάσω τήν εύτυχίαν μου 
χάριν τή: ιδικής σα; καί θ ά γίνο), ή καλλίτερα νά 
ΕΊΠΑ), θά μείνω γυνή έντιμος. Σάς τό ορκίζομαι είς 

; την ζωήν τοϋ τέκνου μου. Εΐνε ασέβεια νά ορκίζεται 
ρονείς' τό γνωρίζω. 'Αλλά οί ασεβείς έχουν ανάγκην 

μιάς διατυπυ')σεως, ή οποία νά τούς κάμνη πιστευ
ΤΟΎΣ εις εκείνου; οί όποιοι έχουν δικαίωμα ν ' αμφι
βάλλουν είς τοΰ; λόγους των. Κύριε Βαλμορώ, έχετε 
την καλωσύνην νά προσκαλέσετε τόν κύριον Κάμιλ
ΛΟΝ; ( Ό Βα.μορώ εξέρχεται). Ναί, κυρία, πρίν φύγω 
ΆΠΌ αύτύ τό σπίτι, θέλω νά σάς αποδώσω τόν υίόν 
ΣΑΣ διά παντός. Ό Θεός θ ά συγχώρηση τό μέσον 
χάριν τοΰ σκοπού καί πρό πάντων χάριν τών συνε
πειών. ('() Κάμιλλος εισέρχεται μετά τού Βαλμορώ. 
Ό Βαραντέν έχ;ι ήοη εισέλθει απο τίνων στιγμών κα'ι 

[ ακούσει το τί/.ος τή; προηγουμένης σκηνής). 

ΣΚΗΝΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 

Κάμάλος, Βαραντέν και οί ρη&έντες. 
κιανή. 

Είτα Αον· 

ΙΩΑΝ - Κ ύ ρ ι ε Κάμιλλε, ενώπιον τής μητρός σας 
χαιτών ΦΙΛΏΝΤΑΣ, όφείλω νά σάς δώσω μίαν έξη-
γησιν,ή οποία κατέστη απαραίτητος. Ή κυρία Ω 
βραί μοϋ είπε ποό ολίγου δτι καί μετά τάς αποκα
λύψεις τάς οποίας σάς έκαμε περί έμοΰ, επιμένετε να 

με αγαπάτε καί είσθε ακόμη διατεθειμένος νά μοΰ 
δώσετε τό όνομα σας, χωρίς καμμίαν τΰψιν, χωρίς 
μεταμέλειαν καί χωρίς αίσχΰνην. Εΐνε ΑΛΗΘΈΣ; 

Κ Α Μ . - Ε ΐ ν ε ΑΛΗΘΈΣ. 
ΙΩΑΝ.—Πρέπει λοιπόν νά γνωρίζετε δλην τήν Ά-

λήθειαν, ή οποία ΘΆ σά; κάμη νά μέ περιφρονήσετε, 
ή απλώς νά μέ λησμονήσετε, άν έχετε ακόμη ολίγον 
οΐκτον δ ι ' ΈΜΈ. Τό σφάλμα τό όποιον μοϋ έσυγχω-
ρήσιτε, διότι ένομίζετε δτι ήτο τό μόνον εΐς τήν 
ζωήν μου, δέν εΐνε τό μόνον είς τό όποιον υπέ
πεσα. 

Κα Ω Β Ρ . - Τ ί λέγει ; 
ΙΩΑΝ. (Προς τήν 'Ωβραΐ).—Θάρρος ! (Μεγαλοοώ-

νως). Μαζύ ΜΈ αυτό τό πρώτον αμάρτημα, "το όποιον 
εΐχον ώς δικαιολογίαν τήν πενίαν, διέπραξα καί 
άλλα οφειλόμενα είς τήν ίδιοτροπίαν καί τήν δια-
φθοράν. Μερικαί γυναίκες φθάνουσι μέχρι τοιούτου 
σημείου καταπτώσεως, ώστε δέν έρυθριοΰν πλέον διά 
τά σφάλματα των καί οΰτε καν τά ονόματα τών ερα
στών των ενθυμούνται πλέον. Μιά *άπύ αύτάς τάς 
γυναίκας υπήρξα καί έγώ. Σάς τό ομολογώ καί άπέρ-
χομ,αι. 

Κα ΩΒ. (Μή δυναμένη πλέον ν 2 συγκράτηση τήν 
κραυγήν τη"Σ συνειδήσεως της).— Ψεύδεται! Νυμφεΰ-

I σου την ! ( Ή Ιωάννα ρίπτεται είς τάς άγκάλα; τή ; 
κυρίας 'Ωβραί μετά κραυγής σπαρακτ'κή'ς. Ή Κυρία 
'Ωβραί έςακολουΟεΓ νά τήν κρατή είς τάς άγκάλα; της). 
Χά γίνω έγώ συνένοχος [ενός ψεύδους έστω καί άν 
πρόκειται νά σώσω τόν υίόν μου δέν εΐνε δυνατόν. 
"Ω ! ποίαν 'τιμωρίαν μοΰ έδωκεν ό Θεός διά τούς 
δισταγμούς μου !—Είσαι κόρη μου. 

Λ Ο Τ Κ . (Εισερχόμενη καί άκούσασα τάς τελευταία; 

λέξεις). — Καί έγώ θ ά σάς αγαπώ πολΰ ! 
Κα Ω Β Ρ . (Προς τον Βαραντέν).—Ήλθε λοιπόν ύ 

άγων. Ύπέστην τήν θυσίαν ! Ευχαριστώ τόν Θεόν 
διότι έξέλεξεν ΈΜΈ νά επιχειρήσω τόν έξαγνισμόν. Θά 
αισθάνομαι τήν εύχαρίστησιν δτι υπήρξα ή πρώτη, 

Β Α Ρ . — Καί τήν λΰπην δτι θ ά είσθε ή μόνη. 
Κα Ω Β Ρ . — Όλιγόπ ιστε ! 
ΒΑΛΜ. (Προς τον Βαραντέν).— Αυτό τό όποιον έ-

πραξεν ή κυρία 'Ωβραί εΐνε άξιοθαύμαστον. 
ΒΑΡ.—Ναί . Άλλά δέν εΐνε γιά τόν καθένα ! 

Τ έ λ ο ς τοίί όοάι ιατος 
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙ 
( Ε Ρ Α Ν Ι Σ Μ Α ) 

Σπουδαιότατον τής Ιστορίας άποτελοΟσι μέρος αί 
άλληλοδιαδόχως έπιτευχθεΐσαι έν τή γεωγραφία καί 
τ ή χρονολογία πρόοδοι - όλίγιστα δ' ένδιαφέρουσι τόσον 
τόν άνθρωπον καί τόν επιστήμονα δσον αύται, ώς γί-
γνεται δήλον έκ τοΟ ζήλου μεθ' ου επιδιώκονται αί 
άνά τάς άφρικκνικάς καί πολικάς θάλασσας εξερευ
νήσεις. Διά τής γεωγραφίας ό άνθρωπος μεταφέρεται 
έπέκεινα τοΟ στενοΟ περί εαυτόν ορίζοντος, διά δέ τών 
γεωγραφικών ανακαλύψεων παρεκτείνει τά δρια τών 
έαυτοΰ μερίμνων διά τών ερευνών αύτοΟ κκθορίζει 
τήν ακριβή θέσιν έκαστης χώρας, έκαστης φυλής, τοΟ 
συνόλου τής σφαίρας, έν ή οικεί. Διά τών ερευνών αύ
τοΟ γνωρίζει φυλάς καί πολιτισμούς άγνωστους αύτψ, 
διανοίγει δ ' είς τό έμπόριον νέους καί απείρους πόρους. 
Ύπό παντοίων λοιπόν περικεκοσμημένοι γνώσεων επι
στημονικών οί γεωγράφοι καί οί περιηγηταί μεγάλως 
συνετέλεσαν διά τών συγγραμμάτων αυτών είς τήν 
πρόοδον τοΟ πολιτισμοΟ. 

Έ ν άρχή τής ιστορίας, άπαντώμεν τά κατακτητικά 
κράτη τής λεκάνης τοΟ Νείλου καί τοΰ-Εύφράτου, ώς 
καί τά των Σινών καί Ινδών. Τά κράτη ταΟτα έχουσι 
τελείαν γνώσιν τών εις αυτά υποταγεισών χωρών, διά 
τής συντάξεως μεθοδικών καταλόγων τών χωρών, τών 
πόλεων, τών χωρίων, τών οδών, τών αποστάσεων, καί 
τής καταστρώσεως απογραφικών καί φορολογικών 
καταλόγων. Εις τάς πρώτας ταύτας τοΟ πολιτισμοΟ ε
στίας ή γεωγραφία ούδεμίαν είχεν έτι έπιστημονικήν 
βάσιν, διότι ήρείδοντο μόνον έπί τών σημειώσεων τών 
περιηγητών καί τών στρατιωτικών διοικητών. Ούτως 
ό Αφρικανός έν τή εαυτού" χώρα, ό άγριος έν τή έαυ
τοΟ φυλή, οί νομάδες μέσω τών εκτεταμένων γαιών 
αυτών, καί οί νησιώται, έγνώριζον τήν Ικτασιν τής ε
αυτών περιοχής, τάς ατραπούς τών δασών, τάς νή
σους τάς περιβάλλουσας αυτούς ή καί τάς θαλάσσιας 
αυτών άκτάς, άλλ' δμως ουδέν πέραν τούτων. Έ ν τή 
προκολομβιαία Αμερική ήγνόουν τό ΠεροΟ καί τό 
Μεξικόν. Έάν δ ' έξετάσωμεν έκ γεωγραφικών γνώ
σεων τά τρία κύρια πεπολιτισμένα συμπλέγμκτα, τάς 
Ινδίας, τήν Σινικήν καί τούς λαούς τής Μεσογείου, θά 
πεισθώμεν δτι οί τελευταίοι ούτοι, ήσαν οί πρώτοι πι
θανώς οί σχόντες εύνίαους καί συντεταγμένας πολι-

τείας, καί υπερέχοντες τών άλλων. Αί Ίνδίαι 
άπομεμονωμέναι, χωριζόμενα: πρός Β ύπό τοΟ 
ροΟ τείχους τοΟ Τμαίου δρους, ( Ιμαλάια) χοο 
στου πάντων τών έπ'. τής γής καί τών καχεψυγ 
οροπεδίων τοΟ θηβέτ, πρός Δ δέ ύπό διπλής 
έρημων καί υψηλών δρέων διά θαλάσσης δέ συ 
νώνουν μετά τής βαρβάρου Αφρικής καί Άνα~ 
μόνον, τής Ινδοκίνας καί τής Μαλαισίας. Εντός 
κύκλου τούτου πε'ίωρίζοντο αί γεωγραφικαί τών 
δών γνώσεις Έ Σινική περιοριζόμενη πρός Β. 
τών κατεψυγμένων πεδιάδων τής Σιβηρίας, καί 
ρεύουσα πρδς Δ μετ' έρημων καί στεππών άραιοτ 
καχωκημένων, ήκιστα τό ενδιαφέρον τών περιηγ-
έκίνει. Ά λ λ ' οί λαοί τοΟ μεσογειακού σύμπλεγμα 
οί οίκοΰνχες -τήν κοιλάδα τοΟ Νείλου, τήν Άσίαν 
χρι του ΠερσικοΟ κόλπου, τό Ιράν καί τάς μεσημ 
νάς τής Ευρώπης χερσονήσους, μεγάλως άνεδείχθ 
καί υπερίσχυσαν διά τοΟ κατά θάλασσαν έμπορίοι 
απεδείχθη διά τών αποικιών ας ίδρυσαν πανταχ" 
Φοίνικες καί οί-"Ελληνες, οΓτινες διά τής περισυ 
γης τών ερευνών καί τών παρατηρήσεων τών Α 
πτίων καί τών Άσιανών, απετέλεσαν καί διερρ' 
σαν τήν γεωγραφικήν έπιστήμην. 

Τ ' άρχαιότατκ δμως γεωγραφικά μνημεία εϊσ! 
ιερογλυφικά1, ή σφηνοειδείς έπιγραφαί, έν αίς οί Αί 
πτιοι καί οί Άσσυροχαλδαίοι κατακτηταί άνέγρα 
τάς χώρας ας διήλθον, τά έθνη. άτινα ένίκησαν, ή 
τίστησαν φόρου υποτελή. Έ ν τοις μνηιιείο'ς I 
εικονίζονται πλοία, ναΰτα:, κωπηλάται, έν δέ 
τοιχογραφίαις τών αιγυπτιακών ναών στίφη, < 
καστον παριστά φυλάς ν) επαρχίας φόρους τώ 
ραώ κομίζουσας. Κλήμης δ' ό Άλεξανδρεύς μετ 
τών παλα ών βιβλίων τών είς τόν Τώθ άποδιοομέ 
αναφέρει πλήν τής κοσμογραφίας, καί γενικήν γ 
γραφίαν, καί περιγραφήν τής γής, καί χωρογρα -

καί γεωγραφίαν τής Αιγύπτου, καί τέλος περιγρα 
τοΟ Νείλου καί τών ρείθρων αύτοΟ. . 

Κατά τόν Ήρόδοτον (Β', 102) πρώτος έξελ 
τοΟ Αραβικού κόλπου διά πολεμικών πλοίων 
ύποτάξας τούς παρόχθιους λαούς, ήτο 6 Σέσωσ 
δστις κατά τόν Διόδωρο/ (Α', 55), απέσπασε 

6 — 
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Γ' ^ , . Ερυθράς θαλάσσης καί κατέλαβε τάς 
I ώ ' καί τήν μέχρι Ινδιών παράκτιον 

ιν*πτωχείαν τών γεωγραφικών, εθνογραφικών 
'^μογρα-ρίκών γνώσεων, έν χρόνοις έγγυτάτοις 
Ελληνική; αρχαιότητος, μαρτυροΰσι τά βιβλικά 

' . Έ ν -η Γενέσει καταγράφονται αί φυλαί αί 

7 ?ωτισθείσα μετά τών Εβραίων, καί προερχόμε-
1% τών τριών υιών τού Νώε, Σήμ, Χάμ καί Ί ά -

I, Έν τω κέντρο) τάσσονται ο. Σημίται, φυλή έν 
ρ νομαδική κατέχουσα τήν Συρίαν, τά βόρεια 
I Αραβίας, τήν κοιλάδα τού Εύφράτου - πρός Μ. οί 
|βται, λαός μονίμως έν Αίγύπτω, Λιβύη, Υεμένη, 
«νίκη, καί περί τάς δχθας τής Ερυθράς θαλάσσηξ 
ΙτοΟ Περσικού κόλπου οίκων πρός Β. οί Ίαφτε-
», χοϋ Ιράν (Μηδοι), τοΰ Πόντου, τής Αρμενίας, 
) Αιγαίου. Οί Αιθίοπες, αί τουρκικαί φυλαί, οί Ί ν -
ι 0 [ Πέρσα: αυτοί έτι ήσαν άγνωστο: είς τόν 
ρραφέα τ)ς Γενέσεως. Ό γνωστός αύτψ κό-

0 ς έξικνείτα: άπό τού ΊνδικοΟ "Ωκεανού μέ-
I τοΟ Ιράν. της Κασπίας, τοΰ Ευξείνου Πόν-
V τοΟ Αιγαίου. Ά λ λ ' έν τή ταξινομήσει ταύτη πολλά 
ϋτί εσφαλμένα. Ή βιβλική γεωγραφία κ>1 Ιτερα 
φέχει προβλήματα είς τάς τών σοφών έρευνας - τό 
απορικόν άπό της ες Αιγύπτου εξόδου μέχρι τής 
Ιςτης επαγγελίας, της γης Χαναάν, ένθα Ιρρεε μέλ' 
|1 γάλα- τήν διαίρεσιν τής Παλα:στίνης μεταξύ τών 
Λναναίων, κτί είτα μεταξύ τών δώδεκα φυλών. Αί 
•?ί τί); γης ίοέαι τών Εβρα ίων δέν ήσαν λίαν 
«τόλογο:, κατά δέ τήν κοσμογραφίαν αυτών ύπε-
Ιμβανον τήν γήν ώς δίσκον όμαλόν καί στρογγύλον, 
ερί δν ρασιλεύουσ: τά σκότη, καί ού τό κέντρον κα-
Εχουσι τά Ιεροσόλυμα. 
Μεγάλως εί; τήν έπέκτασιν τών'γεαιγραφικών γνώ-

Ι«ν συνετέλεσαν οί τολμηροί θαλασσοπόροι καί έμ-
οροι Φοίνικες, οί καλύψαντες τάς δχθας τής Μεσο-
»ου διά τών εμπορείων αυτών καί είς αδιάλειπτους 
«λθόντες σχέσεις μετά ποικίλων λαών Αιγυπτίων, 
Ιιοικον, Πελασγών, Ελλήνων, Αυγουρίων, Κελτών, 
Ιβήρων, Σκυθών, Καυκάσιων, ώς καί μετά τών πα-
«χθίων λαών τοΰ Ίνδικοΰ Ωκεανού, Ίμυαριτών, 

Αιρικανών, Ινδών. 
Η Αίγυπτος δμως ή θαυμασίως μεταξύ δύο' θα-

•σσών, καί πρός τήν ούδάν τριών κόσμων κειμένη, ή 
Κοκολοσσαίου ποταμού γον.μοποιουμένη, καί ύπό 
Γ^ης ενεργητικής, καρτερικής, πλούσιας καί καλώς 
""δερνωμένης οικουμένη ήτο ή κλασσική διά τοιαύ-
»ί επιχειρήσεις χώρα, ή δ' ιστορία καί τά μνημεία αύ-
•ςέπιβεβκιοΰσ: τά έν τή Γενέσει (XXXVII, 25-28) 
•«φερομενον,δτ: έν παντί χρόνιο ήτο χώρα εμπορική, 
ί τ α υ τ η ί ρασιλεύς Νεκώ, άνήρ μεγαλεπήβολος καί 
! Ι^ιΡ0»! πολύ περί τού εμπορίου μεριμνήσας, κατα-

σκευάσας διώρυχα μεταξύ τοΰ Νείλου καί τής Ε ρ υ 
θράς θαλάσσης καί πλοία έξαρτύσας πρός άνακάλυ-
ψιν, κατάκτησιν καί αύξησιν τοΟ Ιαυτοΰ βασιλείου, 
ού τά νεώρια κατά τόν Ήρόδοτον (Β', 159), έσώζοντο 
έτ: έπί τών χρόνων αύτοΰ «τών έτι οί ολκοί έπίδηλοι». 
Μή άρκούμενος μόνον εις τήν τών πλοίων κατα
σκευήν, άλλ' είς τήν χρησιμοποίησιν αυτών αποβλέ
πων, έπεζήτε: νά προσέλκυση παρ ' αύτψ καί ναύτκς -

πάντες δ' οί ξένοι, μάλιστα δι' οί ναυτικήν πείραν έ
χοντες Φοίνικες, ού μόνον ευπρόσδεκτοι άλλά καί πολ
λών παρ ' αύτώ άπελάμβανον εξαιρετικών περιποιή
σεων, τούτοις δέ καί άνεθετο τόν κινδυνώδη περί-
πλουν τής άνερευνήσεως τών μεσημβρινών θαλασσών. 
Οί Φοίνικες καίτοι πολλαί φοβεραί καί απαίσιοι έλέ-
γοντο διηγήσεις περί τών μερών α έδει νά περιπλεύ-
σωσιν, δτι δηλαδή ένταΰθα έξερεύγοντό φλόγες, δτι ή 
θερμότης τοΰ ηλίου κατηνάλισκε τούς άφρονας τούς 
ριψοκινδυνεύοντας έπέκεινα ορίου τινός, δτι οί έν αύ-
ταίς οίκοΰντες λαοί ήσαν τερατόμορφοι καί φόβον καί 
εις τούς θαρραλεωτέρους ένέπνεον, ουδαμώς έδειλία-
σαν νά έκτεθώσι είς τούς τοιούτους κινδύνους. 

Ό Ηρόδοτος διέσωσε ήμίν τήν άνάμνησιν τής αλη
θώς επιστημονικής γεωγραφικής ταύτης έξερευνήσεως 
έχούσης οϋτως: «απέπεμψε Φοίνικας άνδρας πλοίοισι 
έντειλάμενος ές τό δπίσω δι' Έρακλέων στηλέων διεκ-
πλέειν έως εϊς τήν βορηίην θάλασσαν καί ούτω είς 
Αίγυπτον άπικνέεσθαι - όρμηθέντες ών οί Φοίνικες έκ 
τής Ερυθρής θαλάσσης έπλεον τήν νοτίην θάλασσαν 
οκως δέ γίνοιτο φθινόπωρον, προσίσχοντες άν σπείρε-
σκον τήν γήν, Γνα εκάστοτε τής Λιβύης πλέοντες γι-
νοίατο, καί μένεσκον τόν άμητον θερίσαντες δ' άν τόν 
σΐτον έπλεον, ώστε δύο έτέων διεξελθόντων, τρίτω 
έτεϊ κάμψαντες Ήρακλέας στήλας άπίκοντο είς Αίγυ
πτον». Έπιστρέψαντες δ' έλεγον δτι «ώς περιπλέον
τες τήν Αιβύην τόν ήλιον έσχον ές τά δεξιά" ούτω μέν 
αύτη έγνο')σθη τό πρώτον». 

Διημφισβήτισάν τίνες τήν αυθεντικότητα τού περί
πλου τούτου, ώς αποκύημα τής φαντασίας Αιγυπτίου 
τίνος ιερέως, ή ώς διαδοθέντα παρά τών γνωστών έπί 
ψευδολογίκ Φοινίκων. Πάντως δμως ό περίπλους ού
τος ενέχει βάσιν τινα αληθείας, καίτοι πολλοί λέγουσι, 
δτι δ Ηρόδοτος είναι 6 μόνος ό αναφερών τόν φοινι-
κικόν τούτον περίπλουν, περί ού δμως καί αυτός αμφι
βάλλει άν έλεγον αύτώ «πιστά» περί τής θέσεως τού 
ηλίου, δτι δηλαδή παραπλέοντες τήν Αιβύην «τόν ή 
λιον έσχον ές τά δεξιά». Ά λ λ ' αυτή αύτη ή παρατή-
ρησις τοΰ Ηροδότου είνε τό κάλλιστον περί τής αύ-
θεντικότητος τής άφηγήσεως του επιχείρημα, διότι ό 
Ηρόδοτος ύπό τών αρχαίων έμπεφορημένος προλή
ψεων, ένόμιζε δτι πλοϊον άπό τοΰ ΆραβικοΟ κόλπου 
άπκϊρον καί πρός μεσημβρίαν διευθύναμενον, έδει νά 
έχη τόν ήλιον πρός τ ' αριστερά, μή έννοών, δτι οί 
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Άραμβυν. Δι' αυτής θά έγνωρίζομεν δτι προεχώρ^ 
πέραν ακρωτηρίου τινός, δ έκάλεσε θεών δχημ α ?_ 
έπεσκέφθη τήν νήσον Κέρνην, καί δτι άφίκετο ηίΛ 
τοΰ Έσπερίου Κέρατος, μή δυνηθείί νά πλεύση 
σωτέρω, ελλείψει προμηθειών «ού γάρ έτι ΈΠΛΕΥΣΑ! 
μεν προσωτέρω, τών σίτων ημάς έπιλιπόντων·. % 
Πλίνιος είνε ό μόνος αρχαίος συγγραφεύς δ άναιρέο^ 
δτι ό Άννων περιέπλευσε τήν Άφρικήν. «Κατά τοά 
χρόνους εκείνους» λέγει «δ Ά ν ν ων άναχωρήσας Μ 
Γαδείρων περιέπλευσε τήν Άφρικήν μέχρι ΆραβίβΛ 
κα'ι άφήγησιν τοΰ πλου αύτοΰ έγραψε». Ό Άνν^Ί 
άμα τή έπανόδω του ανέγραψε έπί πινακίδος πεβί] 
ληψιν τοΰ πλου αύτοΰ, ήν άνέθηκε τψ ναώ τοΟ ΚρΑί 
νου ή κατά τόν Πλίνιον τώ ναψ τής "Ηρας, ΈΝΗ̂ ; 
δέ καί περιγραφήν τοΰ περίπλου αύτοΰ ού μέρος σώ-
ζεται έν ελληνική μεταφράσει ((.ΤΟΟ&ΓίίρΙιί Ογοθοη 
ΐ ϊ ΐ ίηΟΓθ.^, β(ΐΗ, ΜαΙΙβΓ, τ. Α', σ. 1-14). Ό περ(ι| 
πλους ούτος, ώς διεσώθη ήμϊν, δέν είνε άλλ' ή £ φ | 
τομή τών απομνημονευμάτων αύτοΰ. διότι έκ τίνος] 
χωρίου τοΰ Πλινίου (II, 67) προκύπτει δτι ή άρχαιί» 
της πολύ πλείονα τών διασωθέντων έγνώριζε, έξ 5ιψί 
δήλον έγίγνετο δτι περιέπλευσε τήν Αφρικανική»^ 
παραλίαν άπό Γαδείρων μέχρι τοΰ Άραβικοΰ κόλπου.! 

Τόν χρόνον δέ τοΰ περίπλου τούτου τινές μέν' άνά·. 
γουσιν είς ιόν Τρωϊκόν πόλεμον, άλλοι ΕΊΣ τούς χρί*3 
νους τοΰ Ηροδότου, άλλοι δέ εις τούς τοϋ τυράννου 
Αγαθοκλέους. Άλλο ι ώς δ (ΡΊΐΙΟΟΗΟΓ, 1>ΥΙΙ&<ΙΪΗ·| 
ΝΊΐΐΟ (Μ«ΙΗ. (ΪΒ 1' Α ο ί ΐ ί . ΟΊΟ* ΙΗ^ΠΡΊ,ΊΟΗΝ 
XXVI; σ. 10 κέ, XXVIII, σ. 2 6 0 κέ) καί Γ,&Ϊΐ 
είς τό 5 7 0 π .Χ . κα'ι άλλοι είς τό 4 8 0 π.Χ. Έν τψ 
περίπλφ τούτψ άπαντώσι κατά Στράβωνα πολλά τά 
μυθικά, αί δυσχέρειαι δμως αί συνδεόμενα: πρός τόν 
δρισμόν τών τόπων, ους έπεσκέφθη ό Άννων, δέν είναι 
επαρκείς λόγοι, ώς διατείνεται δ ΫΟΙΊΝΝΝΊΐ ι,Οο νοΓΟ 

ρβΐ'ΪΡΐΊ, ΗΑΪ ΚΑΗΗΟΗΪ$ ΗΟΙΠΊΠΟ οϊιόιιιώΓθγΙ.!1Γ 
ί ο ί η ρ ο Γ β ) περί τής μή ΑΛΗΘΕΊΑΣ τοΰ -ερίπλου 

αύτοΰ. 

"Ετερος Καρχηδόνιος θαλασσοπόρος, ούτινος λίαν 
αορίστους περί τών πλόων έχομεν ειδήσεις, γνωστός 
δ' ήμΐν έκ τών αποσπασμάτων τοΰ Ρουφ. Κβί ί . Α-
ν ΐ β η α § ( θ Γ ί ΐ ΓΠΗΓΪϋηία, στ. 80-415) κα'ι λέξεων τλ·4 
νων τοΰ Πλινίου είνε δ Ίμίλκων, επισκεφθείς τάς 
Κασσιτερίδας νήσους, &ς καλεί Οίστρυμνίδας καί την 
Εεράν νήσον Ίβερνίαν. 

"Οντως οί Φοίνικες καί οί Καρχηδόνιοι διέτρεξαν 
καί περιέγραψαν πάντα σχεδόν τά γνωστά τοις άρ· 
χαίοις μέρη - άν δέ οί "Ελληνες δέν έπηύξησαν κατα 
πολύ τόν κύκλον τών ερευνών αυτών, είνε δμως οί 
δημιουργοί τής γεωγραφίας, οί έπί επιστημονικών 
βάσεων θεμελιώσαντες αυτήν ούτω δέ τήν αληθή 
γεωγραφικήν έπιστήμην ίδρυσαν καί έθεμελίωσαν οι 
"Ελληνες, οΓτινες ώς έν πάσι, συνέλεξαν καί έξεμεταλ-
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ν πάσας τάς γεωγραφικάς παρατηρήσεις τών 

οτέρων τής Αιγύπτου και τής δυτικής Ασίας 

ΊΙ'τισμών· 
Ή ' Α ρ Υ ° ν α υ τ : κ ή εκστρατεία, Ό αρχαίος ούτος 
Ε-ντχός μύθος, άνακεφαλαιοΐ τάς πρώτας τυχο-

(χ-·/άς έκορομάς τών Ελλήνων ναυτικών και τάς 
Ιεπαλλήλους αυτών ανακαλύψεις είς τάς μάλλον 
««μκκρυσμένας χώρας τής λεκάνης τής Μεσο-
. ' δι" ημάς εΐς χώραν, ήν έξεμεταλλεύθησαν 
•ρινικές, εις τόν Εύξεινον Πόντον. Άποπλεύσαντες 
•Τωλκοϋ, οί Άργοναΰται Τιροσωρμίσθησαν είς Αή-

ΙχεΐΟεν είς Σαμοθράκην καί διά τοΰ Έ λ λ η -
Λντου ΟΠΌΘΕΝ έξεδίωξαν τούς Τυρρηνούς πειρατάς 
. Κύίικον, νήσο - τών Δολιόνων. Επεσκέφθησαν ώ-
ότως τήν Μυσίαν, τήν Βιθυνίαν, τήν έπί τής θρα-
ιίς παραλίας Σαλμυδησσόν, έν ή Δ γηραιός τυφλός 
ντις Φινεύς έδειξε αΰτο7.Σ τήν είς Κολχίδα άγου
ν διελθόντες δέ τάς Συμπληγάδας καί παραπλέο

ντες τά νότια παράλια τοΰ Πόντου, άφίκοντο είς 
άς έκβολάς τοΰ Φάτ.ος, δστις έν τή άρχαιότητι έ-
ΙΒρεΐτο ώς τό μεταξύ Ευρώπης καί Ασίας μεθόριον, 
5 άνελθόντες τό ρεΐθρον άφίκοντο τέλος εΐς Κολχίδα, 
ττά τήν έπιστροφήν των, άλλοι μέν λέγουσι δτι ή-
ίλούθησαν τήν αυτήν όδόν, άλλοι δέ δτι διά τοΰ Φά-
ΐίος, έφθασαν εΐς τόν Άνατολικόν Ώκεανόν καί έ·< 
ίίθεν διά τής Ερυθράς είς τήν Μεσόγειον, καί άλλοι 
η διαπλεύσαντες τόν "Ιστρον ή τόν Τάναϊν, είσήλ-
Η είς τόν Ώκεανόν, καί διά τών Ηρακλείων στη-
ί>ν είς τήν Μεσόγειον. 
1 'Αλλά τ' αρχαιότατα μνημεία τοΰ Έλληνικοΰ 
τύματος εΐσί τά ομηρικά έπη, ών τόν συγγραφέα 
"Δει δ "Ιππαρχος «άρχηγέτην τής γεωγραφικής έμ-
»ρίας» (Στράβ. α'. 1, 2), καί έν ο!Σ μετ' ακριβείας 
ιριγράφονται οί τόποι, ή φύσις, δ χαρακτήρ τών κα-
ίκων, τά ήθη καί αί τών λαών κλίσεις, ού μόνον 
Ιν Ελληνικών εθνών καί φύλων, άλλά καί τοΰ λοι-
Λ γνωστοΰ κόσμου. Έ ξ αυτών μανθάνομεν τί έ-
Λψιζον καί έπίστευον 1000 π.Χ. έτη οί τό Αιγαίον 
διοΟντες, οΓτινες έθεώρουν τήν γήν ώς δίσκον δμα-
•ϋ κα; στρογγύλον περί δν έρρεε ΕΊΔΟΣ τι μεγάλου 
ταμοΰ, δ Ωκεανός: 
•μι γάρ όψομένη πολυφόρβου πείρατα γαίης 
κεανόν τε, θεών γένεσιν καί μητέρα ΤητΚιν 

(Ίλ. Ξ. 200-201) . 
τά ύδατα εΐσχωροΰντα υπό τήν γήν, Ιτρεφον παν

ί τούς ποταμούς, καί ους διέκρινον άπό τής άλμυ-
Ις θαλάσσης, δηλαδή άπό τής Μεσογείου. Ό Ό μ η -
)ς διακρίνει τήν Άνατολήν καί τήν Δύσιν, γνωρίζει 
> Αιγαίον, τήν θράκην, τά παράλια τής Έλάσσο-

, 'Ασίας, τήν Φοινίκη ν (Ίλ. Ό, 415) , τήν Αίγυπτο ν 
Μ. δ 448 κα), τήν Αιβύην (Όδ . δ', 8 5 κα), τήν 
ίθιοπίαν (Ίλ. α', 4 2 3 κα). Είς τήν άπωτάτην Ά ν α -
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τολήν τοποθετεί τάς χώρας τών Αμαζόνων, γυναι
κείου πολεμικοΰ έθνους (Ίλ. ζ'. 186 κα), τών Ά λ ι -
ζόνων (Ίλ. Β ' . 8 5 6 κα), ένθα γεννάται δ άργυρος 
«δθεν αργύρου εστί γενέθλη», τών Παφλαγόνων 
(Ίλ . Β ' , 851) , τών Καυκώνων (Ίλ. κ'. 429 ) , τών 
Ενετών (Ίλ. Β' . 852) , τών Σολύμων (Ίλ . Ζ ' , 1 8 4 ; 
Ό δ . ε'. 283) , τών Αυκίων (Ίλ. Β ' . 876) , τών Φρυ-
γών (Ίλ. ώ, 545) . Πρός μεσημβρίαν τοποθετεί τούς 
Αιθίοπας ( Ίλ , α', 4 2 3 κα), τους Έρεμβούς ( Ό δ . δ', 
84) τούς Φοίνικας (Όδ . ξ' 2 8 8 ; Ί λ . ό, 4 1 5 κα), καί 
τούς Σιδωνίους (Όδ . ε', 285) πρός μεσημβρίαν τού
των οικοΰντας. Πρός Α τήν Αϊγυπτον ( Ό δ . δ, 4 4 8 
κα) καί πρός δυσμάς ταύτης τήν γόνιμον Αιβύην 
(Όδ . δ'. 85 κα) - είτα τούς Αωτοφάγους (Όδ . ί. 84) 
πρός Μ. τής Αιγύπτου περί τόν Ώκεανόν, καί τούς 
Πυγμαίους λαόν μυθώδη, σπιθαμιαΐον. Ό ποιητής 
άλλαχοΰ λέγει, δτι οί Αιθίοπες, οί «έσχατοι τών ΑΝ
δρών» (Όδ . α', 22-25) «διχθά δεδέαται, οί μέν δυ-
σομένου 'Γπερίονος, οί δ' ανιόντος» εκατέρωθεν δη
λαδή τής Ερυθράς θαλάσσης. Ά λ λ ά κατά τόν ΟΘ8-
Ρΐβΐΐίη (ΒΒΟΙΙ. 811Γ ΙΑ ^βο^ρΓ,ρΙι ϊο «νκΙβίΉίΐίιίτιιβ 
θ ί ρ ο ^ ϋ ί ν β (1Β8 α,ΗΟΐΟΗΧ, τ. 5, σ. 158) . δ Όμηρος 
οΰδεμίαν είχε γνώσιν τοΰ Άραβικοΰ κόλπου, διότι 
ούδαμοΰ τών έπων αύτοΰ μνημονεύεται ούτος· ή δέ 
σιγή αύτη πείθει ημάς δτι 9 0 0 π . Χ . έτη, οί Έ λ λ η 
νες ουδέ καν ύπώπτευον τήν ύπαρξιν τοΰ κόλπου 
τούτου. Έ εξήγησις ήν δίδει δ Στράβων τοΰ χωρίου 
τούτου τοΰ Όμηρου, έν ω αναφέρεται δτι οί Αιθίοπες 
«διχθά δεδέαται» διαβλέπων έν αύτώ δτι δ ποιητής 
ήθελε νά υπόδειξη τόν χωρισμόν τών μεσημβρινών 
λαών τής Αραβίας άπό τών τής Αφρικής, δέν είνε 
ή άπλή εικασία, διότι τρεις κα'ι ήμισυ περίπου αιώνας 
μετά τόν "Ομηρον, οί Έλληνες κατά τόν Ήρόδοτον 
(β', 154) «έπιμισγόμενοι τούτοισι τά περί Αϊγυπτον 
γινόμενα άπό Ί/αμμητίχου βασ.λήος άρξάμενοι πάντα 
κα'ι τά ύστερον έπιστάμεθα άτρεκέως». 

Γνωρίζει ωσαύτως τήν Τρψάδα (Ίλ . κ', 11 κα), 
τήν «έρατεινήν» Μηονίαν ( Ίλ . γ ' , 4 0 1 κα), τήν 
Καρίαν ( Ό δ . Β ' . 867) , τήν Αυκίαν (Όδ . γ ' . 877) 
αΐ'τινες περιορίζουσι πρός Α, τό πέλαγος. Έ κ τής 
Ευρωπαϊκής Ελλάδος γνωρίζει καλώς τήν Βοιωτίαν 
(Ίλ. ε'. 7 1 0 κα), τήν Φωκίδα (Ίλ. Β ' . 517 κα), 
τήν Λοκρίδα (Ίλ. ν' , 6 8 5 κα), τήν Άττικήν, τήν 
Άνατολικήν Πελοπόννησον (Τμν . Άπόλ . 250 ,290) 
άτελέστερον δμως γνωρίζει τήν Δυτικήν Πελοπόννη
σον, τήν Άρκαδίαν (Ίλ. β', 603) , τήν Έ λ ι ν (Ίλ. Β ' . 
615 .626 , Ό δ . δ ' , 6 3 5 κα), τήν Πύλον (Ίλ. α'. 2 5 2 
κα), τήν Δυτικήν Ε λ λ ά δ α , Αίτωλίαν (Ίλ. β', 638) , 
Άκαρνανίαν καί τάς χώρας τής Θεσσαλίας καί Η 
πείρου. Περί τών νήσων Ευβοίας ( Ίλ . Β ' , 5 3 5 κά), 
Σαλαμίνος (Ίλ. β', 5 5 7 ) , Αίγίνης (Ίλ. β', 562) και 
Δήλου ( Ό δ . ς'. 162)'ΊΓμν. Άπόλ . 16,61) μικρά έν 

Φοίνικες άμα ώς ήθελον ύπερβή τό άκρωτήριον τής 
Ευέλπιδος "Ακρας καί πλεύση πρός βορράν, θά είχον 
αυτόν πρός τά δεξιά. Έ κ τούτου λοιπόν καταφαίνε
ται δτι οί Φοίνικες τοΟ Νεκώ υπερέβησαν τό μεσημ
βρινό"/ σημειον της ηπείρου κα'ι έπλευσαν άπ ' Α προς 
Α κατά μήκος τοϋ Ακρωτηρίου. Ά λ λ ά μήτοι καί αυτή 
ή Άλεξανδρεωτική σχολή, ώς κα'ι δ "Ιππαρχος καί οί 
οπαδοί αύτοΰ δέν έδίδασκον δτι ή Αφρ ική συνήπτετο 
τή Ινδ ική δ ι ά μ ε σ η μ β ρ ί α ς , καί δτι ή τών Ι ν 
διών θάλασσα, ήτο θάλασσα κλειστή. Ή δοξασία δ
μως αύτη είναι εσφαλμένη, διότι δ Ατλαντικός και έ 
Ινδικός Ωκεανός συγκοινωνοΟσι άπ ' ευθείας, ώστε οί 
Φοίνικες θά περιέπλευσαν τήν Άφρ ικήν έπί τών 
χρόνων τοϋ Νεκώ. 

Πρός βεβαίωσιν δμως τής γνώμης αυτών προσθέ-
τουσιν δτι άνευ πυξίδος καί διά πλοίων κακώς κατε-
σκευασμένων κα'ι ατελέστατα έξηρτημένων, αδύνατος 
ήτο δ τοιούτος περίπλους. Κα'ι δντως «πείρους καί Α
νυπολόγιστους θ' απήντησαν δυσχέρειας. Ά λ λ ά μήτοι 
ο: τολμηροί θαλασσοπόροι τής αρχαιότητος, δέν έξέ-
θετον εαυτούς έν πλήρει θαλασσή άνευ πυξίδων ; άνευ 
δέ τοιούτων δέν άνεκάλυψαν τάς Καναρίους νήσους, 
τήν Μαδέραν καί τάς Άζόρας ; ο; Φοίνικες ήσαν θαυ-
μχσιοι ναυτικοί, πανταχού δέ άπό τών εσχατιών τής 
Ευρώπης μέχρι τοϋ Περσικού κόλπου, καί άπδ τής 
Ερυθράς μέχρ: τοΰ πεπηγότος Ώκεανοΰ άπαντώσ-.ν 
ίχνη αυτών. Έ ν δέ τώ περί ού ό λόγος περίπλω τής 
Αφρικής, καίτοι μετ' ανήκουστου τόλμης έρριψοκιν-
δύνευσαν, προύχώρόυν δμως έπιφυλακτικώς, τρία δλα 
έτη καταναλώσαντες καί πολλάκις πρός άνανέωσιν 
τών προμηθειών αυτών είς διάφορα προσορμισθέντες 
μέρη. Ό Οοδ'ίΟιίη (σ. 21ο) φρονών δτι πολύν κα-
τηνάλωσαν χρόνον, δέν πκραδέχεται τήν έκτέλεσιν τοΰ 
περίπλου· άλλ' έάν Ιόαινον βραδέως, παρεξέβαινον 
τής πορείας αυτών καί ήγκυροβόλουν ενίοτε, δπως 
άποφεύγωσι τάς τρικυμίας κα'ι τους τυχόν παρουσια
ζόμενους κινδύνους, είναι τοΰτο λόγος δτι ό περί
πλους δέν έξετελέσθη; ό αυτός επιφέρει ωσαύτως πα
ρατηρήσεις τινάς έπί τής ώρας τοΰ θερισμοΰ, μή λαμ
βάνων, ώς φαίνεται, ύπ ' δψει τάς κλιματολογ.κάς δια
φοράς, τούς συχνούς σταθμούς πρός προμήθπαν τρο
φίμων, κα'ι ουδαμώς αναλογιζόμενος τήν σμικρότητα 
τών πλοίων τών χρόνων εκείνων. 

Ή τελεία καταστροφή τής φοινικικής καί καρχη-
δονικής φιλολογίας, είνε ανεπανόρθωτος απώλεια διά 
τήν άρχαίαν γεωγραφίαν. Δι' αυτής λεπτομερείς θά 
ε ?νομεν ειδήσεις περί τών κινήσεων τοΰ Άννωνος, 
όστις έπί κεφαλής 6 0 πεντηκοντόρων κα'ι 30 ,000 
ναυτών ή άποικων ανδρών καί γυναικών, ανέλαβε 
τήν Γδρυσιν αποικιών έπί τής δυτικής παραλίας τής 
Αφρικής, ίδρύσας τό θυμιατήριον, τό Α'αρικόν τεί
χος, τήν Γύττην, τήν Ά κ ρ α ν , τήν Μέλιτταν κα'ι τήν 
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αύτοίς γίγνεται μνεία. Πρός Β. τής Ελλάδος τοπο
θετεί τήν Π'.ερίαν (Ίλ. ξ' 226 , Ό δ . ε', 6, Τ μ ν . Έρμ · 
70), τήν 'Ημαθίαν. τήν Παιονίαν (Ίλ. β', 848 κα), 
τό πολυπληθές κα'ι πολεμικόν έθνος τών Κικόνων 
( Ι λ . β', 8 4 6 , Ό δ . ί, 3 9 κα), τούς Μυσούς (Ίλ. β', 
858 καί τούς θράκας (Ίλ. 6'. 844) , τούς Ίππημολ-
γυύς (Ίλ. Ν', δ), καί τούς Αβίους (Ίλ. Ν', 6). Έ ν 
τοίς δμηρικοϊς έπεσι αναφέρονται ωσαύτως οί Κύκλω
πες, ών έν τή χώρα «άσπαρτα καί άνήρωτα πάντα 
φύονται» (Όδ . ι'. 106 κε), οί Λαιστρυγύνες «ούκ 
άνδράσιν έοικότες, άλλά Γίγασιν» (Όδ. κ', 106), οί 
Σικελοί (Όδ . υ', 3 8 3 κα), οί Σικανοί (Όδ . ω', 307) . 
ή θρινακία, ή «θεοΟ άμύμων νήσος» έν ή βίσκοντ" 
Ήελίοιο βόες καί ΐφια μήλα» ( Ό δ . λ'. 107 κε), αί 
έπί τών Σικελικών παραλίων καί τοΟ Τυρρηνικοί) πε
λάγους Σκύλλα (Όδ . μ'. 101) καί Χάρυβδις ((Οδ. 
μ'. 73 κε), ή νήσος Αίαίη, έν ή κατώκει ή έϋπλόκα-
μος τοΟ Ηλίου καί τής Πέρσης θυγάτηρ Κίρκη (Όδ . 
κ', 136), *) μυθική τής Καλυψοϋς νήσος Ώ γ υ γ ί η 
(Όδ, α', 49 κα), ή ομφαλός τής θαλάσσης θεωρού
μενη, καί οί Κιμμέριοι (Όδ . λ', 14 κε), οί είς τά δυ
τικά πέρατα τής γής · πείραθ' βαθυρρόου Ώκεα-
νο'ιο» οΐκοΟντες. 

Ούτω τά ομηρικά έπη δεικνύουσιν ακριβή γνώσιν 
τών όχθων τοΟ Αιγαίου, κατά προσεγγισμόν τής Βαλ' 
κανικής χερσονήσου, τή,- Ελάσσονος Ασίας καί τής 
Αιγύπτου, μυθικώς δέ τών χωρών τών μάλλον απομε
μακρυσμένων της Δύσεως, τοΰ Βορρά καί τής Μεσημ
βρίας. 

Έ ν τή Όδυσσεία ωσαύτως άπαντα ό πλους τοΰ 
άδελφοΰ τοΰ Αγαμέμνονος καί συζύγου τής ωραίας 
Ελένης Μενελάου, δστις αφηγούμενος τώ Τηλεμάχω 
τάς οκταετείς αύτοΰ περιπλανήσεις, λέγει : (Όδ . δ', 
81-85) . 
. . .ή γαρ πολλά παθών καί πόλλ' έπαληθείς, 
ήγαγόμην εν νηνσί καί όγδοάτο) έ'τει ήλθον' 
Κύπρον Φοινίκην τε καί Αιγυπτίους έπαληθείς, 
Αιθίοπας θ ' ίκόμην καί Σιδονίουςκαί Έρεμβούς 
καί ΛιΒύην... 

Οί σχολιαστα'ι τοΰ Όμηρου λίαν περί τών περι
πλανήσεων τούτων τοΰ Μενελάου ήσχολήθησαν, είς 
δέ τούτων, 'Αριστόνικος ό γραμματικός, σύγχρονος 
τοΰ Στράβωνος, καί πολλά περί Όμηρου γράψας «έν 
τοίς περί Μενελάου πλάνης πολλών άναγέγραφεν ΑΝ
δρών αποφάσεις περί έκαστου τών έκκειμένων κεφα-
λάκων» (Στράβ. Α'. β, 31) . Δύο ιδία γεωγραφικά προ
βλήματα ένδιέφερον αυτούς : Πώς ό Μενέλαος διήλθε 
άπύ τής Μεσογείου είς τήν Έρυθράν. καί ποΰ έκειντο 
οί Έρεμβοί; 

Κα'ι διά μέν τό πρώτον τών προβλημάτων, οί μέν 
λέγουσιν, δτι διέβη ευθέως τόν ϊσθμόν τοΰ Σουέζ, οί 
δέ δτι άφίκετο εις Έρυθράν διά τών έκ τοΰ Νείλου 
πηγαζόντων £είθρων, άλλοι δέ «πλεΰσαι φήσαντες εις 

Ρων τήν Αΐθιοπίαν, οί μέν περίπλουν τόν διά Γαδεί, 
χρι τής Ινδ ικής εΐσάγουσιν άμα καί τόν χρόνον * 
πλάνη συνοικειοΰντες, δν φησιν, δτι δγδοάτω έτει ή3 
θον» (Στρ. α', β', 31) . Ά λ λ ά πρός έξήγησιν της ; χ τ ϊ > 

ετοΰς ταύτης απουσίας ό Στράβων παρατηρεί 8τι 
ούτος περίπλους δέν ήτο £ναγκαίος «ούχ ώς &»] 
νότος», άλλ' ώς «ούτε πρός τάς υποθέσεις τάς μαθη| 
ματικάς χρήσιμος, ούτε πρός τόν χρόνον τής πλάνηΛ 
καί γάρ ακούσιοι διατριβαί κατέσχον αυτόν Οπό δυσ. 
πλοίας, φήσαντα, δτι άπό έξήκοντα νεών, πέντε έλεί. 
φθησαν αύτώ και εκούσιοι χρηματισμού χάριν», Τό δέ 1 
ύπό τοΰ άρχηγοΰ τής περγαμηνής σχολής καί συγγρο,Β 
φέως τών Πινάκων Κράτητος τοΰ έκ Μαλλώτου λε-4| 
γόμενον δτι, τά ύπό τοΟ Μενελάου καταναλωθένχα 
οκτώ έτη, κα'ι ή παρά τοίς Αίθίοψι καί Έρεμβοΐς 
άφιξις αύτοΰ δέν' ερμηνεύονται ειμή έάν πάρα-
δεχθώμεν δτι περιέπλευσε τήν Άφρικήν, είνε £»'ΐ 
πλή εικασία, διότι κατά τόν χρόνον τής πολιορ-1 
κίας τής Τροίας τών Ελλήνων τά πλοία δέν ήσαν ή -
μικρά, αί δέ γεωγραφικά! αυτών γνώσεις ήσαν τοι·<] 
αΰται, ώστε ότου Αγαμέμνονος στόλος «τήν Μυσίαν, 
ώς τήν Τρωάδα πορθών, έπαλινδρομησεν αίσχρώς». 

Περί δέ τών Έρεμβών, δ Στράβων παρατηρεί δτι -3 
«πιθανώτατα είσίν οί νομίζοντες τούς Άραβας λέγε-
σθαι» (α', β', 34), αναφέρει δ' δτι ό Ζήνων διορθοΐ 
τόν Όμηρικόν στίχον : 
Λΐθιόπάς θ ' ίκόμην καί Σιδονίους καί Έρεμβούς 
ώς εξής : 

Αιθίοπας θ ' ίκόμην καί Σιδονίους Άραβας τε 

Κατά τήν Όδύσσειαν ό πρώτος έκ Τροίας άπελ-
Θών ήτο ό Μενέλαος μετά τής Ελένης καί τοΰ Νέ
στορος ( Ό δ . γ ' , 276) . Ό τ ε άφίκοντο παρά τό «ίρδν 
Σούνιον» άπέθανεν ό πηδαλιοΰχος αύτοΰ Φρόντις Ό ': 

Όνητορίδης, παρά δέ τό «Μαλειάων δρος» τρικυμίας 
έγερθείσης μέρος τών νεών αύτοΰ έρρίφθη έπί τών 
Κρητικών ακτών, πέντε δέ ήνέχθησαν ύπό τοΰ ΆΝΕ
μου καί τών υδάτων είς Αίγυπτον. Κατά τάς όκταβ-^ 
τείς περιπλανήσεις του είς τ ' ανατολικά παράλια τής 
Μεσογείου έπεσκέφθη τήν Κύπρον, τήν Φοινίκην, τήν 
Αΐθιοπίαν. τούς Έρεμβούς καί τήν Αιβύην (Όδ. γ', 
3 0 0 κέ), ό δ' ύστατος τών περιπλανήσεων αύτοΟ 
σταθμός ήτο ό Φάρος, έφ ' ού τή συμβουλή τής Είδο-
θέας, θυγατρός τοΰ Πρωτέως, καί κατά προτροπήν 
αυτής, καταλαβών κοιμώμενον τόν θαλάσσιον τοΰτον 
δαίμονα^ έξηνάγκασεν αυτόν, καίπερ παντοίας μετα
βάλλοντα μορφάς, νά τώ είπη τίνι τρόπω δύναται να 
έπανέλθη είς τήν γενέτειραν αύτοΰ : 

δς κέν τοι εΐπησιν όδόν καί μέτρα κελεύθου 
νόστον θ ' ώς έπί πόντον έλεύσεαι ΐχθόντα. 

( Ό δ . δ ' , 351 κε). 

'Λλλά καί ό Όδυσσεύς δτε μετά τήν άλωσιν τής 
920 
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|ς βυναπέπλευσε μετά τών άλλων Ελλήνων (Όδ . 
163), έπλανήΟη είς τήν τών Κικόνων πόλιν 
^ (Όδ. γ' , 40 , 198), έξακολουθήσας δέ τόν 

ν αύτοΰ κα'ι παραπλέων τόν Μαλέαν παρεσύρθη 
•ακυμίας κα'ι μετά έναή ιερόν κινουνώδη πλουν 
[|0 είς τήν έπί τής Αιβυκής παραλίας χώραν τών 
ΐφάγων [Όδ. ι', 84), έν ή τών ανδρών αύτοΰ τι-
ίβγόντες έκ τοΰ γλυκέος καρποΰ τοΰ δένδρου 
«ο χοΰ λωτοΰ, δέν ήθελον νά έπανέλθωσιν εις τήν 
£ν χώραν, άλλ' έπέμενον νά έγκατασταθώσιν έν 

ίδοτις λωτοΐο φάγοι μελιηδέα καρπόν 
δκετ' άπαγγκίλαι πάλιν ήθελεν ουδέ νεξέσθαι 

( Ό δ . ι', 94 — 95) 
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ίχειθεν μετέβη είς τήν χώραν τών Κυκλώπων τών 
Ιρφιάλων άθεμίστων», οίτινες 

οΰτε φυτεύουσιν χερσίν φυτόν ούτ ' άρόωσιν, 
αλλά τάγ' άσπαρτα καί άνήροτα πάντα φύονται. 

ίθουκοοίδης (6.2) κα'ι άλλοι αρχαίοι συγγραφείς 
αιν έν Σικελία κα'ι μάλιστα παρά τήν Αίτνην, έκ 

*ν νεωτέρων ό Ούόσιος εις τήν μεσημβρινήν πα
στής Σικελίας, καί ό Φόλκερς (νϋ1θ1<Οΐ') είς 

^οτικήν παρά τό Αιλύβαιον άκρωτήριον, καί έκ 
1ης ΕΙΣ τήν Αίολίην, τήν κατοικίκν τοΰ Ίπποτά-
•Αίίλου, τήν ύπό αρρήκτου χαλκοΰ τείχους περι-

ΐρμένην. καί έπί λισσής πέτρας κειμένην (Όδ . κ'. 
\ ήτις κατά μέν τούς αρχαίους είνε μία τών Λι-

ρίων νήσων ή Στρογγυλή (Πλ. Φ. Ίστ . 3 , 9, 9 4 
ψ. 6, 2, 11) κατά δέ τόν Φόλκερον (ΥόΙοΙίθΓ) 
|ΐ6ν παρά τήν δυτικήν άκραν τής Σικελίας Αΐ-

V νήσων. Διαμείνας δ' έπί έτος έν εύφροσύναις 
νήσου ΑΕαίης, έν ή κατφκει ή γόησσα Κίρκη, 
ν ΥΠΈΡ τόν Ώκεανόν απώτατα πρός Δυσμάς, 

νεύρεσιν τής ψυχής τοΰ Τειρεσίου : 

ιίς κέν τοι εΐπησιν όδον καί μέτρα κελεύθου 
τον θ ' ώς έπί πόντον έλεύσεαι ΐχθυόεντα 

( Ό δ Λ ' , 5 3 8 - 5 3 9 ) 
ΒχείΘεν μετέβη είς τήν νήσον θρινακίην ( Ό δ . 
•07), είτα δέ είς τάς νήσους τών Σειρήνων (Όδ . 
β .52) , τών παρθένων εκείνων αΓτινες διά τής 
•ρδς αυτών φωνής κατέθελγον τούς παραπλέοντας, 
•έφδνευον αυτούς πρός έαυτάς προσελκύουσαι, 
Κ ς τάς πλαγκτάς πέτρας, (Όδ. μ', 61) αΓτινες : 
• ι α θ ' αλός φοοέουσι πυρός τ ' δλορΐο θύελλαι 

(Όδ . μ', 68) 

* » ϊ δέ τήν Σκύλλαν καί Χάρυβδιν άφίκετο είς 
ρίαν, ένθα οί οπαδοί αύτοΰ, παραβάντες τόν 
8ν έδωκε τώ Τειρεσία, δτι θ' άφηνεν άβλαβη 
μνια καί τάς άγέλας τοΰ Ήλιου τάς έπ ' αυτής 
°ας, έοφαξαν καί έφαγον έξ αυτών, θυμωθείς 

δ Ζεύς έπί τή έπιορκία των ταύτη κατεκεραύνωσε τό 
πλοϊον αυτών, πάντες δ' άπώλοντο πλήν τοΰ Όδυσ
σέως δστις σωθείς κατέφυγεν είς τήν νήσον τής Κα-
λυψοΰς Ώγυγίαν, ήν ό Στράβων (7, 3,6) νομίζει δτι 
είνε ή παρά τήν Μελίτην νήσος Γαΰδος, νΰν Οο/.ΖΟ, 
έν ή έμεινεν έπτά δλα έτη, καί έξ ής μετά δεκαο-
κταήμερον πλουν άφίκετο εγγύς τής «έριβώλου» 
Σχερίης, έξ ής έσωσεν αυτόν ή Ίνώ Λευκοθέα οιεκπε-
ραιώσασα αυτόν είς τήν τών «Φαιήκων γαίην» ένθα 
έδεξιώθη αυτόν ή Ναυσικά ή θυγάτηρ τοΰ βασιλέως, 
δστις έπεμψεν αυτόν είς Ίθάκην μετά εικοσαετή 
άπουσίαν. 

Τά Ήσιοδικά ποιήματα περιλαμβάνουσιν ωσαύτως 
δπως τά ομηρικά έπη, κοσμογραφικάς καί έθνογρα-
φικάς ειδήσεις, πάντως δμως εκτενεστέρας. Έ ν αύ-
τοϊς γίγνεται λόγος περί τοΰ Νείλου, τοΰ Στρυμόνος, 
τοΰ «καλλιρεέθρου» Ίστρου (Δουνάβεως), τοΰ «βα^ 
θυδίνου» Ήριδανοϋ, καί τοΰ Φάσιος (θεογον. 3 3 7 
κε). Έ ν Ιταλία άναφέρουσι τούς Τυρσηνούς (θεογ. 
1016), τούς Λατίνους (θεογ. 1013) , τήν Αίτνην 
(θεογ. 860) καί τήν παρά τήν Σικελίαν πρό τών 
Συρακουσών Όρτυγίαν, τοποθετοΰσιν έναντι τοΰ Ά τ -
λαντος τόν κήπον τών Εσπερίδων (θεογ. 2 1 5 , 2 7 5 , 
518) , κατά μήκος δέ τοΰ Ωκεανού άντί τών Ηλυσίων 
τοΰ Όμηρου ( Ό δ . δ', 563) , τοποθετοΰσι τάς νήσους 
τών Μακάρων ( Έ ρ . Δ. Ή μ . 171) καί τήν Έρύθειαν 
(θεογ. 290 , 983) . Κατά τόν Οθ85β11ίη, φαίνεται, 
δτι δ Ησίοδος είνε ό πρώτος δστις συνέλεξε τάς πρώ-
τας ειδήσεις, δς έσχον έν Ελλάδι περί τοΰ Α τ λ α ν 
τικού "Ώκεανοΰ (Κθ«1ΐ. κτλ. τ. 4, σ. 14), δτε ορίζων 
τήν διαμονήν τών Γοργόνων καί τών λιγυφώνων Ε 
σπερίδων λέγει «πέραν κλυτοΰ Ώκεανοίο» (θεογ. 
274-275) . Ό Στράβων (ζ', γ ') αναφέρει δτι δ Η 
σίοδος έγραψε έργον τι ύπό τόν τίτλον Γής περίοδος, 
διά τούτου δμως, ώς πειθόμεθα έκ τοΰ ανωτέρω 
παρατιθεμένου χωρίου «καί Ησίοδος μάρτυς έν τοίς 
ύπ ' Ερατοσθένους παρατεθεΐσιν έπεσιν» εννοεί τό 
ύπό τού Ερατοσθένους έκ τών έργων τού Ησιόδου 
γενόμενον απάνθισμα. 

Ή δ η άφικνούμεθα είς τήν διάμεσον περίοδον, καθ' 
ήν οί κυκλικοί ποιηταί ό Πίνδαρος καί αυτός έτι ό 
Αισχύλος πιστώς πρός τό μυθικόν τής γεωγραφίας 
μέρος έχόμενοι, μικρόν συνέτεινον είς τήν γεωγρα-
φικήν πρόοδον τών ομηρικών χρόνων. Σημειωτέον 
δμως δτι ό υιός τοΰ Εύφορίωνος, ό μετάσχων μετά 
τών ηρωικών αδελφών αύτοΰ Άμεινίου καί Κυναι-
γείρου τών υπέρ τής ελληνικής ελευθερίας έν 
Μαραθώνι, Σαλαμϊνι καί Πλαταιαΐς αγώνων, ποιείται 
τήν διάκρισιν τών μερών τοΰ κόσμου, Ασίας, Λιβύης 
καί Ευρώπης χωριζόμενης εκείνης διά τοΰ Φάσιος 
πόταμου ή τών Ηρακλείων στηλών. Ά λ λ ά κατά 
τούς χρόνους εκείνους οί ποιηταί δέν ήρμήνευον τάς 
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ιδέας τής εποχής κυτών. Ή δογματική επιστήμη 
γεννάται σύν τώ πεζώ λόγω είς τάς ίωνικάς άκτάς, 
ταυτοχρόνως δ' αναπτύσσονται ή φιλοσοφία, ή ιστο
ρία καί ή γεωγραφία. 

Τά πρώτα έργα τών λογογράφων, τών συγγραφέων 
οΐτινες κκτά τδν Θουκυδίδη·/ συνέλεξαν καί έγραψαν 
έν πεζώ λόγω τάς έκ στόματος παραδόσεις, ώς καί τάς 
σχετικάς παραδόσεις περί κτίσεως καί νόμων πόλεων 
καί χρονολογιών τών ιερών καί βασιλικών γενών, ήσαν 
γεωγραφικά, έξ αυτών δ' ήρύσαντο οί ιστοριογράφοι, 
ών πρώτος δ' Έρόδοτος. 

Πλην 'Ακουσιλάου τοΟ έκ τοϋ έν Βοιωτία "Αργούς 
λογογράφου, ζήσαντος πιθανώς περί τά μέσα τοΰ στ' 
αιώνος π . Χ. καί «Γενεαλογίας» γράψαντος, οί λοι
ποί ήσαν "Ιωνες ώς Κάδμος καί Διονύσιος οί Μιλή-
σιοι, Ελλάνικος δ Μυτιληναίος, Εκαταίος ό Μιλή-
σιος, Δαμαστής ό έκ Σιγείου, Χάρων ό Ααμψακηνός, 
καί Φερεκύδης ό Αέριος, ών τά διασωθέντα αποσπά
σματα έδημοσιεύθησαν ύπό τών ΟΗ. καί Τΐΐ. ΜΫΐΐΒΐ' 
έν τώ Ι ' Γ & ^ ι α β η ί α Η Ϊ ^ ί ο π ο ο Γ ί ι ι η Ο γ ο ο ο ο π ι π ι 

( 1 8 4 ΐ £ ό μ . Α). 

Τοϋ Κάδμου ή είς τέσσαρα βιβλία «Κτίσις Μιλή
του καί τής δλης Ιωνίας», καί τοΰ Διονυσίου ή 
«Περιήγησις Οικουμένης» καί τά «Περσικά» άπώ-
λοντο. 

Ωσαύτως άπώλοντο τά έργα τοϋ άληθοΰς πατρός 
τής γεωγραφίας Εκαταίου, τοΰ περί τό 5 4 9 π.Χ. 
άκμάσαντος καί γράψαντος «Περίοδον γής» έν ή 
περιελαμβάνοντο έν ένί βιβλίψ ή Ευρώπη καί έν έ-
τέρψ ή 'Ασία καί ή Λιβύη, καί ούτινος τό έργον μέ
χρι τών χρόνων · τοΰ Ερατοσθένους άπετέλει αύ-
θεντίαν. 

Ωσαύτως ελάχιστα μόνον σώζονται αποσπάσματα 
έ* τών τοΰ Ελλανίκου χρ^νογραφικών, έκ τών τοϋ 
Φερεκύδους «Ιστοριών, ή γενεαλογιών, ή αΰτοχθό-
νιον», ώς καί έκ τών «Περσικών καί 'Ώρων Ααμψα-
κηνών» Χάρωνος τοϋ Ααμψακηνοϋ. 

Θαλής ό Μιλήσιος, ό έκπλήξας τούς Αιγυπτίους 
διά τής απλούστατης μεθόδου, δι' ής κατεμέτρησε τό ύ-
ψος τών πυραμίδων έκ τοΰ μέτρου τής σκιάς αυτών 
είπε πρώτος τήν σφαιρικότητα , τής γής, καθώρισε τό 
γεωγραφικόν πλάτος αυτής διά τής παρατηρήσεως 
τοΰ ύψους τοΰ ήλιου κατά μεσημβρίαν, ώρισε τήν 
άπό τοΰ βορείου πλάτους άπόστασιν τών αστέρων 
καί διήρεσε τήν σφαϊραν είς πέντε ζώνας, δ δέ φί
λος, συμπολίτης καί πιθανώς μαθητής αύτοΰ φυσιο-
λόγος Αναξίμανδρος, δ περί φύσεως, περί απλανών 
καί γής περίοδον γράψκς, δ θεωρών τήν γήν ώς κυ-
λινδρικόν σώμα, κέντρον τοϋ παντός, δ εφευρέτης 
τής αστρονομικής ουράνιας σφαίρας κα'. τοΰ ήλιακοϋ 
ωρολογίου, δ γράψας γής καί θαλάσσης περίμετρον, 
δύναται νά θεωρηθή ώς δ πρώτος χαρτογράφος. 

Κατά τόν .Γ Η . ν088, τόν γερμανό/ μεταφρα^^ 
τών Ελλήνων καί Λατίνων ποιητών οΰτι/ος αί 
τής αρχαίας γεωγραφίας πραγματεία·. 11 790 .>Λ 

πολυτιμότατα; εις τήν ίστορίαν τής γ ε ω γ ρ χ τ , · ^ 
χάρτας γεωγραφικούς πιθανώς είχον καί οί ΦοίνιΛ 
καί οί Καρχηδόνιοι. 

Ά λ λ ά πλήν τής άσπίδος τοϋ Άχιλλέως ('Π ΐ 
271 έξ) μετά τών περικοσμουσών αυτήν γεωγρΧ«3 
κών γλυφών, δ πρώτος τών χαρτών είνε ό τοΰ Άν».] 
ξιμάνδρου. Ά λ λ ά καί δτε δ Άρισταγόρας ό τ,;

(ς ν^,] 
λήτου τύραννος μετέβη είς Σπάρτην, ΟΠΟΊ; ζητ/στι 3 
βοήθειαν διά τήν έπαναστήσασαν Ίωνίαν, έπέόειΕ» 
πρός τους έκπεπληγμένους Σπαρτιάτα: «χάλκεον -Α. 
νακα έν τψ γής άπάσης περίοδος ένετέτμητο καί Μ. 
λασσά τε πάσα καί ποταμοί πάντες» ΓΗρόδ. δ', άΛ 

Οί Πυθαγόρειοι τέλος ώρισαν τάς αρχάς τής 
σμογραφίας. Κατά τόν η ' . αιώνα ή Σικελία καί 1 
μεσημβρινή Ιταλ ία άπψκίσθησαν ύπό Ελλήνων, Λ 
δέ Μιλήσιοι έκάλυψαν διά τών εμπορείων αυτών τάς 
δχθας τοϋ Ευξείνου, επισκεπτόμενοι τά στόμια τοΟ 
"Ιστρου, τοΰ Τανάϊδος καί τής Μαιώτιδος λίμνης' 
(νϋν Αζοφικής) . Αδιάλειπτοι καί κανονικαί σχέσεις, 
ήρξαντο μετά τής Αιγύπτου, οί τής Κυρηναϊκής άποι
κοι έξηρεύνησαν τήν Αιβύην, κατά δέ τό (ϊ.'ϊί) π.Χ. 
ώς λέγει ό Ηρόδοτος, ναΰς Σαμία ύπό τοΰ Σαμίοιι 
ναυκλήρου Κωλαίου κυβερνώμενη «πλέουσα έπ' ΑΜ 
γύπτου άπηνείχθη 'εΐς τήν Πλατέαν (νΰν Βόμβανβ 
άναχθέντες έκ τής νήσου καί γλιχόμενοι Αιγύπτου I-
πλέον άποφερόμενοι άπηλιώτη άνέμψ - καί ού γάρ Ά· 
νίειτό πνεΰμα, Έρακλέας στήλας διεκπερήσαντες αΛ 
πίκοντο είς Ταρτησσόν» ("Ηρόδ. δ', 152).-

Έ τοΰ Δαρείου κατά τών Σκυθών εκστρατεία ηδ-Ί 
ξησε τάς πρός Β. τοΰ Δουνάβεως γεωγραφικάς γνώ
σεις. Σκύλαξ δ Καρυανδεύς, δν τίνες νομίζουσι σύγ-
χρονον τοΰ Πολυβίου, έξεπέμφθη το 5 2 1 - 5 4 8 π.Χ. 
ύπό τοΰ Δαρείου πρός έξερεύνησιν τών παραλίων τής 
Ερυθράς.θαλάσσης άπό τών εκβολών τοϋ ΊνδοΟ ΜΈ-, 
χρι τοΰ μυχοΰτοΰ Άραβικοΰ κόλπου <Ήρόδ. δ', 44). 
Περί τής συγγραφής δμως αύτοΰ διάφοροι λέγονται 
υποθέσεις, διότι κατά τινα: μέν είνε συρραφή γεω
γραφικών ειδήσεων περί τών παραλίων τής Μεσο
γείου, συναρμολογηθεΐσα έπί τών βυζαντιακών χρό
νων, κατ ' άλλους δ' έργον πρωτότυπο·/ τών έτδ¥ 
4 0 0 - 4 3 0 π. Χ. συντμηθέν καί ύπό τών αντιγραφέων 
διαφθαρέν. Όπωςδήποτε ό περίπλους τής οικουμένης 
ό αποδιδόμενος τω Σκυλάκι περιγράφει πλουν άρχο* 
μενον άπό τών βορείων στηλών τοΰ Ηρακλέους, ΆΝΑ 
τάς εύρωπαϊκάς παραλίας τής Μεσογείου, τοΟ Ελλη
σπόντου, τοΰ Βοσπόρου καί τοΰ Ευξείνου, περ ιήγη^ 
άνά τάς άσιατικάς καί άφρικανικάς [άκτάς μέχρ'· τ ω ν 

μεσημβρινών στηλών τοΰ Ηρακλέους, καί μέχρι 
Κέρνης. 
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Η^ταΟθα θ' άναγράψωμεν τό μέρος τσΟ περίπλου 
Ι ϊ χύλακος . τό σχέσιν έχον πρός τάς άφρικανικάς 
Γ . εκείθεν τών "Ηρακλείων στηλών κειμένας: 

ΕΠΙΩΝ τι: εκείθεν τών Ηρακλείων στηλών, καί τήν 
• * Α Τ Υ -ρό; άριστεράν άφίνων άπαντα μέγαν κόλπον 

. - γ ; 'Ερμαίας άκρας έκτεινόμενον, ού έν τψ 
ΕΙ) κείται Ποντίων τόπος καί πόλις, περί δέ τήν 
^Κ» λίμνη μεγάλη Κηφησιάς καλούμενη καί κόλπος 

ί & τ τ ' καλούμενος, κείμενος έν τώ μεταξύ τών Ή ρ α -
Ι ι ί ω ν στηλών καί τής Έρμαίας άκρας· μετ' αυτήν 
Ι Μ Χ Χ δ ποταμός Άνίδης, καί μετ' αυτόν έτερος δ 
[ ξ ο ς καί πόλις φοινικική ομώνυμος. Μετά τόν Λί-
ΙΙ Ετερος ποταμός 6 Κράβης καί πόλις φοινικική 
Ικιατήρια, μετ' αυτήν δέ τό άκρωτήριον Σολόεις, έπί 
ί χορυφής τοΰ όποιου βωμός τω Ποσειδώνι άφιε-
«ΙΈΝΟ:. Άπό δέ Σολόεντος άκρας έστιν δ ποταμός 

π&ρί αυτόν 5" ή νήσος Κέρνη. Ή άπό τών 
Λακλείων στηλών μέχρι τοϋ Σολόεντος ακρωτηρίου 
•οταοι; είνε διήμερος, άπό τής Έρμαίας άκρας 
%ΰ·. τοΰ Σολόεντος τριήμερος, καί άπό τούτου είς 
[ΙΡΝΗΝ επταήμερος, έν δλψ δηλαδή άπό τών Ήρα-
Ιΐίων στηλών μέχρι τής Κέρνης δωδεκαήμερος. 
ΙιαΟθα παρατηρητέον, ότι έν τή περιγραφή ταύτη 
Κύλαξ βάσιν είχε τόν περίπλουν τοΰ Άννωνος, έν 
Μπάντα τό θυμιατήριον, ή Σολόεντος άκρα, δ Λί-
|Σ ποταμός καί ή νήσος Κέρνη. 
I Ό Ηρόδοτο; αφηγείται καί έτερον πλουν (Δ', 
•τ—143) τή εντολή έτερου Πέρσου ήγεμόνος έκ-
Βισθέντα. Ξέρξης δ τοΰ Δαρείου διάδοχος (485 — 
Β ) άπέστειλεν είς Αϊγυπτον τόν Άχαιμενίδην Σα-
•κην, δστις -λαοών νέα τε καί ναύτας παρά τού-
•» έπλεε·/ έπί Ήρακλέας στήλας» προτιθέμενος νά 
•νεχίση τόν πλουν τών Φοινίκων τοΰ Νεκώ, καί νά 
Ηηΐλεύση τήν Άφρικήν. Ό πλους ούτος επεβλήθη 
ρ τ φ ώς τιμωρία, διότι έβίασε τήν θυγατέρα τοϋ Ζω-
•ΡΟΥ. «Διεκπλεύσας δέ καί κάμψας τό άκρωτήριον 
^ρΑιβύης τψ ούνομα Σολόης εστί, έ λεε πρός με-

ΧΝ, περήσας δέ θάλασσαν πολλήν έν πολλοΐσι 
•ρ ί» Ιπανήλθεν είς Αϊγυπτον κα'ι εκείθεν είς Περ-

φοβηθείς ίσως τούς κινδύνους τοΰ περαιτέρω 
•*ο0. ΔιηγεΊτο δ' ότι είδε ανθρώπους σμικρούς τό 
•"«οτημα «έσθήτι φοινικηΐη δικχρεωμένους» οΓτινες 
Η τ ΐ θέα τών ναυτών «φεύγεσκον πρός τά ούρεα 
Βροντές τάς πόλεις». Έ κ τούτων εικάζεται δτι δ 
^ • ο π η ς περιέπλευσε τά παράλια τοϋ Μαρόκου, τής 
|«χαρας, τής Σενεγάλης καί ίσως καί τά* τής Γουί'-
^ Β * δικαιολογούμενος δ' δτι δέν περιέπλευσε δλό-
•ρρον τήν Αιβύην, έλεγε δτι «τό πλοίο ν τό πρόσω 
^Βινατόν έτι είνε προβαίνει·/, άλλ' ένίσχεσθαι». 

Βοιοΰτο ήτο τό ύλικόν τό εις τήν διάθεσιν τών 
Η^ραφέων τοΰ Ε'. αιώνος π .Χ. 

ρ*ίς δλων δμως τούτων τών λογογράφων δ έν έτει 

4 8 4 π. Χ. γεννηθείς Ηρόδοτος κέκτηται τό πλεονέ
κτημα δτ: τό σύγραμμα αύτοΰ διεσώθη μέχρις ημών. 
έξ αύτοΰ δέ φαίνεται δτι επανειλημμένως περιήλθε 
τήν Μικράν Άσίαν, τήν Άφρικήν, τήν Αϊγυπτον μέ
χρι τής Έλεφαντίνης, τάς περί τόν Πόντον χώρας, 
τήν Κυρήνην, τήν Φοινίκην, τό Περσικον κράτος μέ
χρι τών Σούσων, πολλάς παραλίας έλληνικάς πόλεις, 
καί δτι έπί ίκανόν χρόνον διέμεινεν έν Ιταλία καί 
Σικελία. Ό Ηρόδοτος ουδαμώς χωρίζει τήν γεωγρα-
φίαν άπό τής ιστορίας. Αί γενικαί αύτοΰ γνώμαι είσί 
βραχείας προόδου - διότι νομίζει τήν γήν έπίπεδον, 
ωοειδή τό σχήμα, καί περιβαλλομένην ύπδ τής θαλάσ
σης, λέγει δέ περί τών κυκλοτερή θεωρούντων τήν 
γήν : «γελώ δέ ορέων γής περιόδους γράψαντας πολ
λούς ήδη καί ού§ένα νόον έχόντως έξηγησάμενον. Οί 
Ώκεανόν τε ρέοντα γράφουσι πέριξ τήν γήν, έοΰσα 
κυκλοτερέα ώς άπό τόρνου»· (Ήρόδ. Δ', 36) . Λέγει 
δέ δτι Ιχει μήκος 4 0 . 0 0 0 σταδίων, καί διαιρεί είς 
δύο τήν Εύρώπην πρός Β. καί τήν Άσίαν πρός Μ, α
πορεί δέ πώς «οί φασι τρία μόρια είνε γήν πάσαν, 
Εύρώπην τε καί Άσίαν κα'ι Αιβύην» (Ήρόδ. Β' , 16). 
Χωρίζει δέ τά δύο μέρη ταΰτα τοΟ κόσμου ώς έξης: 
πορθμό·/ Γαδείρο>ν, Μεσόγειον, Εΰξεινον Πόντον, Φά-
σιν, Άράξην, Κασπίαν τοποθετεί προς Δ. τών Η ρ α 
κλείων σληλών, δλην σχεδόν τήν Ίβηρίαν, τήν Κελ-
τικήν εγγύς τής πόλεως Πυρήνης (Β', 33), τόν "Ι
στρο·/ διασχίζοντα τήν Εύρώπην, δπως έκβάλη είς τόν 
Εδξεινον Πόντον έναντι τής Σινώπης (Β', 3 4 / δυτι-
κώτερον δ' έτι τοποθετεί τούς Κυνησίους «οί έσχατοι 
πρός δυσμέων οΐκέουσι τών έν Ευρώπη κατοικημένων» 
ν'Ηρ. Β' , 33) . Αί πληροφορίαι αύτοΰ είνε μάλλον ή -
κριβωμέναι ώς πρός τήν μεσημβρινή·/ Γαλατίαν καί 
τήν Ίταλ ίαν γνωρίζει τούς Όμβρίους κα'ι τους Τυρ-
σηνοΰς, αγνοεί δμως τήν Ρώμην. Είνε τέλεον πληρο
φορημένος περί Ελλάδος, Μακεδονίας, Θράκης έτι, 
ής δμως αγνοεί τάρκτικά δρια. Ώ ς πρός τήν Σκυ-
θίαν, εΐνε ή κυρία πηγή ειδήσεων, καί επακριβώς ανα
φέρει τούς μέγιστους αυτής ποταμούς, πρώτος δέ λέ
γει δτι «Κασπίη θάλασσα έστι έπ' έωυτής, ού συμμί-
σγουσα τή έτέρη θαλασσή» (α', 203) . Ώ ς πρός τάς 
άπωτάτας τοΰ Βορρά χώρας, περιπίπτει είς μύθους, 
δσα δ' αφηγείται περί τών Άριμασπών (Γ', 116, Δ' 
13 , 27) , τών Υπερβορείων (δ', 13 , 32-36) , τών Αιγι-
πόδων, ούδεμίαν ένέχουσι σοβαρότητα. Γνωρίζει τόν 
Καύκασον (κ', 104, 2 0 3 , 204) , καί τάς θάλασσας 
τάς χωριζούσας τήν Εύρώπην άπό τής Ασίας. Δύο δ' 
έν Ασία διακρίνει μέρη, εκατέρωθεν τοΰ Ά λ υ ο ς πό
ταμου (α', 6), δπερ άρκεϊ ν ' άποδείξη τήν άνεπάρ-
κειαν τής διαγνώσεως τής τοποθεσίας κατά τούς χρό
νους εκείνους. Παριστά τήν Άσίαν ώς κεντρικό ν δ γ · 
κον άποτελούμενον έκ τής λεκάνης τοΟ Εύφράτου, 
τών χωρών τής Κολχίδος, τών Σασπείρων, τών Μή-
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δων καί τών Περσών, περί ας εύρείαι ύπάρχουσι χερ- | έκ περσικών πηγών καί ουχί ά π ' ά π ' ευθείας 
σόνησοι, ή Αραβία, ή Έλάσσων 'Ασία, ή Περσία, ή 
Λιβύη. Γνωρίζει τά δρια τοΟ Ινδού, ουχί δμως καί 
τά τοΰ πάσαν τήν Ίνδικήν διαρρέοντος Γάγγου. Τελεία 
είνε ή διοικητική γεωγραφία τοΟ Περσικού κράτους. 
Γνωρίζει τέλεον τήν Αίγυπτον, αναφέρει δέ πλείστα 
δσα περί τοΰ Νείλου (β', 10-34), προσθέτων δτι «μέ
χρι μέν νΰν τεσσάρων μηνών πλόου καί δδοΰ γινώ-
σκεται δ Νείλος πάρεξ τοΰ έν Αίγύπτω ρεύματος» (Β' . 
31). Ε π α ρ κ ή είνε καί δσα περί Αιθιοπίας λέγει καί 
δσα περί Λιβύης είπον αύτώ οί Αιγύπτιοι καί οί Κυ-
ρηναϊοι. 

Ά λ λ ' δμως δσα αναφέρει περί μεγάλης καί 
μικράς Σύρτιος, τών δύο μεγάλων καί βαθέων 
κόλπων τής Λιβυκής θαλάσσης κατά τήν βόρειον τής 
Αφρικής άκτήν είναι συγκεχυμένα. Περί Καρχηδό
νος ελάχιστα λέγει, ουδαμώς λαβών ύπ' δψει τά ύπό 
τοΰ Εκαταίου γραφέντα. Συντόμως ειπείν ό Η ρ ό 
δοτος αγνοεί τήν βόρειον Εύρώπην, τήν πέραν τών 
ορίων τοΰ περσικοΰ κράτους Άσίαν, τήν έσω Άφρι -
κήν, γιγνώσκει δμως καί καλώς περιγράφει άπασαν 
τήν λεκάνην τής Μεσογείου καί τόνΕύξεί',ονΠόντον,καί 
αποδέχεται τήν συμβολήν τών "Ωκεανών Ίνδικοΰ καί 
Άτλαντικοΰ. Παρέχει δ' ούτω άνεξάντλητον πλήθος 
εθνογραφικών ειδήσεων περί πάντων σχεδόν τών 
λαών τοΰ τότε γνωστοΰ κόσμου, καί εκτελεί τήν ύπό-
σχεσιν ήν δίδει έν προοιμίψ τοΰ έργου αύτοΰ «ώς 
μήτε τά γενόμενα έξ άνθρωπου το) χρόνω έξίτηλα γέ-
νηται μήτε έργα μεγάλα τε καί θαυμαστά τά μέν 
Έλλησι τά δέ βαρβάροισι άποδεχθέντα άκλεά γέ-
νηται». 

Κατά τόν έπόμενον αιώνα δλίγαι προσετέθησαν εις 
τάς γεωγραφικάς τών Εκαταίου καί Ηροδότου γνώ 
σεις. Κτησίας δ Κνίδιος, σύγχρονος τοΰ Ξενοφώντος, 
μετέβη περί τό 4 1 6 π . Χ. είς Περσίαν, ένθα παρέμει-
νεν ώς ιατρός έν τή βασιλική α υ λ ή έπί δεκαεπταετίαν 
(Λιόδ. Β.' 62;Στράβ. ιό', σ. 656) . Κατά τόν Ξενοφώντα 
(Άνάβ. α'. η ' . 27) μετέσχε τής έν Κουνάξοις μάχη- , 
παρά τό πλευρόν τοΰ Άρταξέρξου, δν καί έθεράπέυσε 
πληγωθέντα. Κατά τήν έν Περσία διαμονή ν του συνέ-
λεξεν άφθονον ύλικόν έκ τών βασιλικών διφθέρων, έ-
πανελθών δ' είς Κνίδον έγραψε τ ά Περσικά έν 3 3 
βιβλίοις καί τ ά Ινδικά, ών περίληψιν διέσωσεν ό Φώ
τιος έν τ ή Μυριοβίβλω αύτοΰ, έν οίς πραγματεύεται 
περί τοΰ ΒΑ τών Ινδιών μέρους, περιγράφων μάλιστα 
τό έδαφος, τά προϊόντα, τούς ανθρώπους καί τά ζ ώ α . 
Έγραψεν ωσαύτως Ασίας περίπλουν έν τρισί βιβλίοις 
(Στεφ. Βυζ. ε. λ. Σίγυνος), καί περί ορών καί ποτα
μών. Ό Στράβων (ια' σ 508) . δ Αριστοτέλης (περί 
ζώων, η ' , 2 8 , σ, 606) καί άλλοι ζωηρώς έπέκριναν 
τά Περσικά καί Ινδικά αύτοΰ ώς απίθανα καί παρά
φορα διηγούμενον, καί ώς άρυσθέντα τάς πηγάς αύτοΰ 

Ό Πλούτκρχος (Άρταξέρς. 1061 λέγει περί Ί&Λ 
«Κτησίου, ει καί τάλλα μύθων απίθανων καί π9Λ 
φόρων έμβέβληκεν ΕΙΣ τά βιβλία παντοδαπήν ΠΥΛΑΊΟΥ 
τήν αυτήν δέ περί αύτοΰ γνώμην έχουσι καί οί 
τεροι. (βλ. 3. Ρ. ΟΪΙπιογο, ΟΊΟ̂ ΊΑ̂ , ΠΙΟ ΓΡα3 
ΠΙΒΗΊ* θγΙιΙοο! ΝΝΊΊΐΙ ΊΗΙΐΌΐΤΐΙΟΙΊΟΗ αηι] ηοΐ3 
Λονδϊνον, 1888) . 

Μετά τόν Σκύλακα 6 Ξενοφών καθώρισε τήν γν« 
σιν τών δρέων τής Αρμενίας καί Ελάσσονος ΆσίβΙ 
δ Ιπποκράτης παρέσχεν ειδήσεις τινάς περί τών μ 
γύς τοΰ Πόντου Σκυθών, καί ό Πλάτων διά τοΰ μόθο* 
αύτοΰ περί τής ύπό τά ύδατα τοΰ Άτλαντικοΰ κατ*, 
βυθισθείσης Ατλαντίδος, ανεξάντλητους ήγειρον συζ«Ι 
τήσεις, έτερος τις δέ Σκύλαξ, άλλος ή δ ΚαρυανδεΜ 
περιέπλευσε τά παράλια τής Μεσογείου. 

Κατά τόν δ'. π.Χ. αιώνα, ό μαθητής τοΰ Πλατιά 
νος καί τών πυθαγορείων παραδόσεων κληρονόμο^ 
Εύδοξος δ Κνίδιος, ό μέγας μαθηματικός άστρονόμοή 
καί γεωγράφος, πρώτος ύπέδειξεν επιστημονικώς χ4 
σφαιροειδές τής γής είς ζώνας αυτήν καταταμών, 
Ό Στράβων συχνάκις μνημονεύει αύτοΰ, ό δ' Άρο 
στοτέλης έν τοίς Μεταφυσικοίς (ιβ' 8), αναφέρει δτ. 
έποιήσατο ιδίας σφαίρας τών αστέρων, τοΰ ηλίου, τΛί 
σελήνης καί τών πλανητών. Πλήν άλλων πολλδ^ 
συγγραμμάτων έγραψε καί Γής περίοδον απολεσθώ-
σαν διέδραμε τήν Αίγυπτον, τήν Άσίαν, τήν Σικι* 
λίαν ορίζων τά γεωγραφικά αυτών πλάτη καί άνα» 
γράφων τά φυσικά περίεργα καί τά προϊόντα αύτδν. 
Κατά τούς χρόνους τούτους διεδίδετο καί ή χρησις 
τών χκρτών, ΏΣ γίγνεται δήλον έκ τών σκωμμάτω* 
τοΰ Αριστοφάνους, έξ ΏΝ καταφαίνεται δτι ή γεβ»' 
γραφία ΩΣ) πάσαι αί θετικαί έπιστήμκι, ήτο τό άντί" 
κείμενον τής προσοχής τών σοφιστών. Ό Στρεψιά^ 
δης βλέπει παρά τώ Σωκράτει πίνακα -γης, έφ' ού 6 
μαθητής υποδεικνύει αύτώ τόν χώρον τών Αθηνών 
καί τής Σπάρτης (Νεφ. 2 0 6 κε). Γνωστόν δέ καί τά 
ευφυές μάθημα τοΰ Σωκράτους κατά τής υπεροψίας-
τοΰ Άλκιβιάδου, τά ύπό τοΰ Άρριανοΰ (Ποικίλ. Ίστ. 
γ ' , 18) άναφερόμενον: «ορών ό Σωκράτης τόν Άλ·. 
κιβιάδην τετυφωμένον έπί τώ πλούτο) καί μέγα φρο* 
νοΰντα έπί τοίς άγροίς ήγαγεν αυτόν είς τινα τόπον, 
ένθα άνέκειτο πινάκιον έχον γής περίοδον καί προσέ-
ταξε τήν Άττικήν ένταΰθα άναζητείν. Ώ ς δέ εύρε, 
προσέταξε τούς αγρούς τούς ιδίους διαθρήσαι. Τοΰ δ* 
εΐπόντος, άλλ'^ούδαμοΰ γεγραμμένοι εΐσίν έπί τοα-
τοις, είπε, μέγα φρονείς, δπερ ουδέν μέρος τής γήί 
εΐσίν». 

Μετά δέ τόν Εύδοξον, Έφορος δ έκ Κύμης τ^ί 
Αίολίδος καταγόμενος, καί ελάχιστον εκείνου υπο
λειπόμενος κατά τήν έπιστημονικήν άξίαν, έγραψ* 
Γής περίπλουν, ού αί έθνογραφικαί διαιρέσεις έγένοντο 
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ιασταί, ξταξε δέ πέριξ τών κεντρικών χωρών τών 

τών Ελλήνων καί τών Περσών κατεχομένων 
»αρας μεγάλας φυλάς, τούς Σκύθας πρός Β., τούς 
Ιτούς προς Λ, τούς Αιθίοπας πρός Μ, καί τούς 
ΙΟΎΣ πρός Α. 
(εγίστην έσχον σπουδαιότητα έπί ΤΉΣ ιστορίας 
ι πολιτισμού αί κατακτήσεις τοΰ Αλεξάνδρου, ούκ 
«ον δέ συνετέλεσαν ΕΙΣ έπαύξησιν τών γεωγραφι-
ν γνώσεων. Ό μέγας τοΰ Αριστοτέλους μαθητής έ-
#ϊο ΑΛΗΘΉ έπιστημονικήν έξερεύνησιν τής χώρας, 
Ρ* ΉΣ έμελλε νά έκστρατεύση. Έ πρώτη είς θράκην 
«βΧή αύτοΰ Ή γενομένη άμα τή είς τόν θρόνον 
ιρρήσει τ-<υ κατά τό 3 6 6 παρέσχε ΤΏ σοφώ ά-
ίονίμω μαθηματικώ καί γεωγράφο) Πτολεμαίο) ά-
ΊΡΟΥΣ περί τής χώρας ταύτης ειδήσεις μέχρι τοΰ 
«νάβεως, ές ών ό Άρριανός ήντλησε πρός συγγρα-

1 χοϋ πρώτου βιβλίου τής αναβάσεως τοΰ Άλε-
ρου. Τό ύπό τών Ελλήνων διοικητικών λειτουρ 
χαί έμπορων διερευνηθέν. περσικόν κράτος μετά 
στης έγνώσθη ακριβείας, δτε δ' εκείνος άφίκετο 
Ίαξάρτην καί Ίνδόν, διείδεν εκείθεν τήν ύπό 
Ινδών καί τών νομάδων Ταρτάρων οίκουμέ. 

1 δπειρον Άσίαν, ΉΣ έπί τών ορίων άπεκα-
ϋοτησαν χιλιάδες Ελλήνων αποίκων. Οί τοΰ 
ΗΡΟΟ αξιωματικοί καί άλλο: σοφοί άνδρες άκολου-

αύτψ έγραψαν υπομνήματα, ΏΣ ό Κλείταρ-
Κ δστις μετάσχων τής ΕΙΣ Άσίαν στρατείας αύτοΰ 

τά περί Αλεξάνδρου ( Ά θ ή ν . δ ' , σ. 1 4 8 , 0 ; ιβ', 
Κ θ , Στοβ. άν.θολ. ί ,ΧΐΝ, 36 . Πλουτ. θεμιστ. 
Κ), γνωστά μέν ήμϊν έκ τριακοντάδος άποσπα-

»ν διασωθέντων ύπό τοΰ Αιλιανού καί τοΰ 
βωνος, ελεγχόμενα δέ ύπό τοΰ Κυιντιλιανοΰ 

χκριβεία, Άναξιμένης ό Λαμψακηνός γράψας 
Ι]νικά, Φιλιππικά καί τά περί Αλεξάνδρου, Καλ-
ρτης δ Όλύνθιος, ανεψιός έξ αδελφής τοΰ Άρ ι -
λους, ό μετά τού Αλεξάνδρου συσπουδάσας 

Ελληνικά, Μακεδόνικα, θρακικά, Περσικά 
ατά τινας καί περίπλουν, Ιερώνυμος ό Κάρδια 

[Εκαταίος ό έξ Αβδήρων, καί οί Διόγνητος καί 
η ν , οί στρατιωτικοί αύτοΰ μηχανικοί, οί διαγρά 
ΡΣ τάς στρατιωτικάς πορείας καί τάς οδούς, μεθ' 

•αί οί νΰν γεωμέτραι ακριβείας. Ά λ λ ά καί κατά 
ίσαν ούκ ολίγοι διεκρίθησαν, ΏΣ ό ναύκληρος 
Ικρητος δ έξ Αστυπάλαιας Ή Αίγίνης, δστις συνώ 
τόν Άλέξανδρον ΏΣ κυβερνήτης τής θαλάμη 
•τοΰ είς Άσίκν καί έπέμφθη εις πρεσβείαν 

|τούς έν Ίνδίαις γυμνοσοφιστάς (Στράβ. ιε', 714 
ιεύσας ούτος μετά τοΰ Νεάρχου τάς δυτικάς 

> ς τής Ασίας (Άρρ . στ', 2, 3 , ζ', 5, 6), ί 
τόν πανηγυρικόν τοΰ Αλεξάνδρου, έν' φ διε 

νοντο πολλά περί Ινδιών (Πλουτ. Άλέξ . ματ 
||»ΔΣ νομιζόμενα πιστά καί ακριβή· ύπό τοΰ Στρά 

βωνος μάλιστα, δστις καίτοι πολλά περί Ινδ ιών παρ ' 
αύτοΰ παρέλαβε, ελέγχεται έπί ανακρίβεια (ιε', 689) . 
Ο Όνησίκριτος υπολογίζει τήν Ίνδικήν τό τρίτον 

μέρος τής οικουμένης (Στρ. ιε'. 710 , 7 11) κατέχουσαν, 
περί δέ Ταπροβάνης (τής νΰν Κεϋλάνης) λέγει δτι Έ
χει μέγεθος πεντακισχιλίων σταδίων, καί δτι διέχει 
τής Ηπείρου πλουν ήμερων εϊκοσιν.Άλλά πολύ τούτου 
περιφανέστερος εονα: Νέαρχος, ί Άνδροτίμου υίός, 
δ έν Κρήτη γεννηθείς, καί έν Άμφιπόλει τή εκατέ
ρωθεν ύπό τοΰ Στρυμόνος περιρρεομένη καί πλούσια 
διά τε τό έμπόριον καί τά μεταλλεία αυτής άποκατα-
στάς (θουκ. Α', 108 , Έ ρ . Ε', 2 3 , Γ-ίν. ΧΓ ,Ν , 3 0 , 
Ά ρ ρ . Ίνδ . 18, Διόδ. Ι θ ' , 19). Στέφανος ό Βυζάντιος 
(ε. λ) λέγει δτι έγεννήθη έν Αητή τής Μακεδονίας, 
άλλά τό τοιοΰτον κατά τόν Ε ά ν ν α Μ ΗΒΐΊ)ΒΓΐ 
ΒΑΗΒΑΓΥ (λ ΟΐΟΙ. ΟΊ ΟΤΒΟΐΝ 3 η ά γοιϊι&π ΒΊΘ£Γ. 
3,11(1 Μγί1ΐθ1. ΑΡΘΡ., Νέαρχος), είνε βεβαίως σφαλερόν. 
Περί τής οικογενείας αύτοΰ ουδέν γνωρίζομεν, φαίνε
ται δέ δτι έκ·παίδων ήτο φίλος τοΰ Αλεξάνδρου καί 
επιφανή παρά τή αυλή τοΰ Φιλίππου κατείχε θέσιν, 
άφ ' ής δμως έξωρίσθη μετά τών Πτολεμαίου, Ά ρ -
πάλου καί άλλων, δτε ό Αλέξανδρος κατέστη ύπο
πτος τω πατρί άφοΰ ούτος απέπεμψε τήν Όλυμπιάδα 
δπως νυμφευθηΕύρυδίκην τήν θυγατέρα τοΰ Άτταλου. 

Μετά τόν θάνατον δμως τοΰ Φιλίππου έπανήλθεν 
έκ τής φυγής, αυτός δέ καί πάντες οί τάς γνώμας 
τοΰ Αλεξάνδρου άσπαζόμενοι καί μετάσχοντες τών 
έκ τής δυσμένειας τοΰ Φ.λίππου κινδύνων ήξιώθησαν 
τιμών καί εύνοιας, (Πλουτ. Ά λ . 10, Ά ρ ρ . Άνάβ. Γ 
6), ό δέ Νέαρχος έγκατέστη διοικητής τής Λυκίας 
καί τών μεσημβρινώς προσκειμένων τώ Ταύρω επαρ
χιών, '(Αρρ. ε. α), ας έκυβέρνησεν άπαύστως έπί 
πενταετίαν. Τώ 329 π.Χ. δτε δ Αλέξανδρος παρε-
σκευάζετο νά έκστρατεύση κατά τών Βακτρίων, ό 
Νέαρχος προσ^λθεν αύτώ διαχειμάζοντι ΕΙΣ Ζαριά-
σπαν μετά επικουρίας μισθοφόρων Ελλήνων, έκτοτε 
δέ καί συνώοευσε αυτόν είς πάσας αύτοΰ τάς εκστρα
τείας, ΏΣ χιλίαρχος διοικών τούς Άγριάνας έν τή 
κατά τών Άσσακηνών εισβολή, καί δ ς τριήραρχος έν 
τώ στολίσκο) τψ ναυπηγηθέντι έπί τών όχθων τοΰ 
Τδάσπου πόταμου, τοΰ διαρρέοντος τήν Πενταποτα-
μίαν (Πενδζόβ) καί είσρέοντος ΕΙΣ Άκεσίνην, καί 
παρά τάς δχθας τοΰ όποιου έκτισε είς άνάμνησιν μέν 
τής κατά τού Πώρου νίκης τήν Νίκαιαν (Άρρ. Ε', 19, 
4), ΕΙΣ μνήμην δέ τοΰ έν μάχη πεσόντος Γππου του 
Βουκέφαλου, τήν Βουκεφάλαιαν ( Ά ρ ρ . α', 10, Πλουτ. 
Ά λ . Στ. 3 Α). "Ενεκα δέ τής δεξιότητος καί τών 
ναυτικών γνώσεων &ς έπεδείξατο τότε, ό Αλέξανδρος 
άνέθετο αύτψ τήν γενικήν τοΰ στόλου διοίκησιν, καί 
αύτψ άνεκοίνωσε τά άπό πολλοΰ ΈΝ τή διάνοια αύτοΰ 
κυοφορούμενα μεγάλα ΣΧΈΔΙΑ του (Άρρ . Άνάβ. Δ', 
7, § 4 , 30) . 
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"Ενεκα τών ατελών γεωγραφικών γνώσεων τών 
χρόνων εκείνων, καθ' ους αί παραλία:, ας έδει να 
περ:πλεύση ύπ ' ούδενός είχον έςερευνηθή. ουδέ περί 
τής εκτάσεως τοϋ διάπλου έγινώσκετό τι, δ Αλέξαν
δρος έφοβεΐτο μή τά πλοία αύτοΰ παρασυρθώσ: πρός 
έρημόν τινα χώραν, ριφθώσιν έπί μή ασφαλών ακτών, 
κωλυθώσιν έπί παραλίων, έν αίς ούτε ύδωρ οΰτε τρό
φιμα θά ύπήρχον. Πίστιν δμως έχων είς τόν Νέαρχον 
έπέτρεψεν αύτώ άμα ώς άφίκετο είς τάς έκβολάς τοΰ 
Ίνδοΰ νά πλεύση είς έξερεύνησιν τών τοΰ Εύφράτου 
καί νά διερεύνηση τάς περί τήν παραλίαν χώρας, 
δπερ καί ύπεσχέθη τψ βασιλεϊ: «ώ βασιλεΰ, έγώ τοι 
ύποδέκομαι έξηγήσασθαι τοΰ στόλου, καί (ει τά άπό 
τοΰ θεοΰ ξυνεπιλαμβάνοι) περιάξω το: σώκς τάς νέας 
καί τούς ανθρώπους, ές τε έπί τήν Περσίδα γήν, είδη 
πλωτός τε εστίν ό ταύτης πόντος, καί τό έργον ούκ 
άπορον γνώμη ανθρωπινή». 

Ό περίπλους τοΰ Νεάρχου άπό τής χερσονήσου 
τών Πατάλων μέχρι τοΰ Εύφράτου εΐνε έν τή τής θα
λασσοπορίας ιστορία, τό πρώτον μέγα δι' άπαντα τόν 
κόσμον γεγονός, έν ψ διαφαίνεται τό πνεϋμα καί ή 
αξία τοΰ ανδρός τοΰ έκτελέσαντος αυτόν. Άναχωρή-
σαντες έκ Στουρών τήν 2 Όκτωβρίου 836 , έστησαν 
τήν 9 εΐς Κρόκαλα - είς Βίβακταν. δπου παρέμειναν 
ένεκα τών ετησίων 24 ημέρας, Γδρυσαν τόν λιμένα 
τοΰ Αλεξάνδρου· είτα ώρμήθησαν είς τό στόμιον τοΰ 
Άράβιος πόταμου καί είτκ είς τόν Τόμηρον ποταμό(ν, 
δπου οί περί αυτόν, οίκουντες «ετάχθησαν ώς άπομα-
χούμενοι πρός τούς έκβαίνοντας» - εκείθεν μετέβησαν 
«ές^χώρον, δς δή έσχατος ήν τής Ώρεΐτών γής» εΐς 
Μάλαναν, καί εκείθεν παραπλέοντες τήν άκτήν τών 
Ιχθυοφάγων καταίρουσιν είς Βαγίσαρα, είτα εις Πα-
σίραν, Κόλταν, Κύσαν καί άφικνοΰνται εΐς Μόσαρνα. 
Είτα παρέπλευσαν τήν Καρμανίαν «τής μέρει μέν-
τινι κατά τόν Περσικόν κείται κόλπον, μέρε: δέ παρά 
τά Ίνδικόν πέλαγος», ής δ Αλέξανδρος ηθέλησε νά 
γνωρίση τούς κόλπους καί τούς λιμένας, καί νά μάθη 
έάν ήτο κατψκημένη ή έρημος. Κατά τόν Διόδωρον 
άφηγούμενον τήν συνάντησιν μετά τοΰ Αλεξάνδρου 
τή 10η Δεκεμβρίου έν Σαλμοϊς ό Νέαρχος άφίκετο 
δτε δ βασιλεύς εύρίσκετο μετά τοΰ στρατού έν τώ 
θεάτρψ, παρεκάλεσε δέ αυτόν νά άνέλθη έπί τής σκη
νής καί ν' άφηγηθή τά τοΰ περίπλου αύτοΰ. Μετά τήν 
συνάντησιν ταύτην έξηκολούθησε τόν πλουν, διέβησαν 
δέ τάς νήσους Όργάναν καί Όάρακταν είτα δέ τόν 
«Πασιτίγρην ποταμόν άναπλώσαντες» άνέμενον τόν 
'Αλέξανδρον. Έ ν τώ μακεδονικώ στρατοπέδψ ό Νέ
αρχος έπευφημήθη ύπό τοΰ στρατοΰ (24 Φεβρουα
ρίου 325) καί διά χρυσοΰ στεφάνου έστέφθησαν όπό 
τοΰ βασιλέως αυτός τε καί δ Όνησίκριτος. Ό περί
πλους διήρκεσε σχεδόν πέντε μήνας. Ό Νέαρχος έ
μελλε νά εξερεύνηση καί τόν 'Αραβικόν κόλπον, άλλά 

Ι«Τ» 

θανόντος τοΟ βασιλέως έματαιώθη δ περίπλου-* 
Μέρος τοΰ περίπλου τοΰ Νεάρχου περ:ελήφθη ΪΜ 
Ίνδικοίς τοΰ Άρριανοϋ, πολλοί δέ τών νεωτέβ^ΒΤ 
Δ ΟΟΆΝΝΟΐΐ, ΗΑΓΆΟΐΐΊΗ, ΗΐΐΟΐ. ό :αμφ:σόγ: ο θ Λ ! ϊ 
αΰθεντ:κότητα αύτοΰ, άλλ' οί !"5<ιιΐΓϊΐαί5β, < Ι ο . ^ β 
(Γ ΑΗΝΐΐΐΒ καί ̂ η β η 1;ι ΟΤΑΝΐΟΓΟ {Ζ9 
ρίζουσ:ν αυτόν, οί δέ σύγχρονοι θαλασσοπόρ 
προσεπορίσαντο δφελος έκ τής μελέτης - ω ν 

φικών, φυσικών καί ναυτικών παρατηρήσεων το(Β 
ληνός ναυάρχου. 

Πλήν τούτων πρέπει νά μνημονεύσωμεν Άνορο-Μ 
νους τοΰ θασίου τοΰ μετά τοΰ Νεάρχου ύ π ε ρ ξ ^ 
τήν έν τψ περσικώ κόλπψ πρός βορρα.ν. καί άπέν»ί 
τής Αραβίας Τύλον, ού αποσπάσματα τοΰ παιί-ΐ* 
τής Ινδικής μόνον σώζοντα: ('Αρρ. ζ'. 20 ΕΟΤΜ{«2 
τοΰ Κυρηναϊκοΰ φιλοσόφου, τοΰ καί άθεου επ:κλτ)βί» 
τος, δοτ:ς έγραψε «Περάν άναγραφήν». κα': Ι^χηΑ 
νησε τήν Φοινίκην, τήν Παλαιστίνων, τήν Λινυπ--
καί τήν εύδαίμονα 'Αραβίαν, εύρε δέ έν τή νήσω 
χαΐα(*) ναόν τοΰ Τριφυλίου Διός, έν ψ υπήρχε ι 
στήλη, άναγράφουσα τήν πανάρχα:ον ίστορίαν 
ήν πάντες οί περί θεών μύθο; είσί πράξεις άνθρ 
θεοποιηθέντων ύπό τών παραδόσεων, κα: Μεγασθέν 
τοΰ ύπό τοϋ βασιλέως τής Συρίας Σέλευκου τοί 
κάτορος ώς πρέσβεως είς τόν Ίνδόν βασιλέα τ ή ς ϊ 
τοΰ Γάγγου Πολιβόθρας Σανδρόκοττον πεμφθέν 
('Αρρ. ε', 6 3) καί ίστορίαν τών Ινδών συγγράψ 

Ό συγχρωτισμός τής Ελλάδος μετά τών 
ήτο μέγα ιστορικόν γεγονός, διότι διά τής αύξ 
τών γεωγραφικών γνώσεων έπηκολουθησεν ή έ 
νησις τής Βακτριανής, τής Σογδ:ανής, τών πεδί 
Ίμαίου δρους καί τών δχθών τοΰ Ίαξάρτου 

Πρός συμπλήρωσιν τής απαριθμήσεως τών άρχ 
θαλασσοπόρων κα'ι γεωγράφων, ών τά έργα δι*« 
άπώλοντο, θά είπωμεν τινα περί Τ:μοσθένους 
δίου, ναυάρχου Πτολεμαίου τοΰ Β ' , περιπλεύσαντος' 
παράλ:α τοΰ Άραβικοΰ κόλπου, καί τών περιπλευσί 
των τήν Μεσόγειον Ζϊ)νθθίμ:δος, Φιλέου, Νυμφοδωρ 
γράψαντος Ασίας περίπλουν. Εύοόςου τοΰ Κυζικην 
τοΰ δις ΐκδραμόντος είς Ινδίας εντολή Πτολεμαίι 
τοΰ Ζ' καί τής Κλεοπάτρας, καί διά τών πλόων 
άποδείξαντος δτ: τήν Άφρικήν περιβάλλει δ Ώκ· 
(Βλέπε Α. Καράλη, Μελέτην περί Εύδόξου, έν ! 
μάδι, έτος θ ' άρ. 14 — 15) καί Πυθέου τοϋ Μ 
λιώτου, δστις είναι έκ τών μεγάλων φυσιογνωμιών 
παρελθόντος, δόξα τών Ελλήνων αποίκων καί 
δειξις τοϋ μεγάλου επιχειρηματικού πνεύματος ττ|{ 
ελληνικής φυλής, έκ τών πρώτων θεμελιωτών τής ερευ
νητικής επιστήμης, σπουδαίας καί μεγάλας ποιήσαμε-

(*) Π ι γ χ ϊ ΐ χ ί.1η ΛχΟχρώ; Ίδϊ .>8η; γ ι ω γ ρ ι α ι ή ·̂?Ρ*„ 
ώς ή Ατλαντίς τοΰ ' [λά-πονος και ή τοΰ ΊχαβουλΟΟ 
δαίμων νήσος (Λιόδ. Β ' , 55 /.ζ.). 
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•νακαλύψεις. Έ ν Μασσαλία Γδρυσε μέγαν γνώμο-
ί γοΐ) μ£ρη δ:α:ρούμενον παρατηρήσας δέ τήν 
Τ ο ύ τ ο υ περί τήν μεσημβρίαν κατά τήν ήμέραν 

τροπών τοΰ ηλίου, εύρεν δτι τό μήκος αύτοΰ ήτο 
• φ ν μερών τοϋ γνώμονος, μείον 1]5, ήτο: 41 καί 
Κ ΐ τών 120 ή 2 0 9 έπί τών 6 0 . Έ αναλογία 
Κ ήτο 70° 47 ' 5 0 " διά τό υψος τοΰ ηλίου. Τό 
Εος τής μακρότατης ημέρας ήτο 15 ώρ. καί Ι δ ' . 
Ί^ρα σπουδαία αύτοΰ άνακάλυψις ήτο ό προσόιορι. 
Β τ ο ΰ εγγυτέρου πρός τόν πόλον αστέρος, έν ψ 

8τι ουδείς όπήρχεν έν τώ πόλψ αστήρ, πλήν εγγύς αύτοΰ. Πρώτος δέ κατενόησε και τήν σχέ-
ϊών παλιρροιών πρός τήν «ίνησιν τής σελήνης, καί 

λυψε δτι δ πολικός αστήρ δέν συμπίπτει ακριβώς 
ί|6ν πόλον. 
|) Πυθέας θά περιέπλευσε τάς παρά τό στόμ:ον 
ΗΡοδανοΰ Μασσαλιωτικάς αποικίας, τήν χώραν τών 
Βηγιτών Ρόδην, τήν κατά τήν Ταρρακωνησίαν Ί -

:ν, τό Έμπορεϊον, τήν Μαινάκην, διελθών δέ προ 
αδείρων, εφθασεν είς Ίστριμνίδα πάρα τήν ΒΑ. 
ν τής Ισπανίας, εκείθεν δέ θά εστράφη πρός τήν 

ιον παραλίαν τής Ιβηρίας καί τόν κόλπον τής 
ίας. Ό Πυθέας εύρε δτι είς τό ΒΔ μέρος τής 

ς όπήρχεν άκρωτήριον τι καλούμενονΚάλβιον, 
δ' έξωθεν τής παραλίας νήσόν τινα Ούξισά-

χαλουμένην έκ Γαλατίας κατηυθύνθη είς Βρετ-
V, διελθών δέ τό μεταξύ Καντίου καί Ούέντας 

τής Άνδερίδας άφίκετο εΐς Βελέριον, νΰν 
οΙΐο^ΙβΓ, τήν χώραν τοΟ κασσιτέρου, έξακολου-

τήν έπί τά πρόσω δδόν άφίκετο εΐς τήν βορει-
ν άκραν τών Βρετταν:κών νήσων ήν έκάλεσε 
δα, καί έξ ής Ιπλτ]ροφορΎ]()τι δτι είς άπόστασιν 
ρών κα'ι εγγύς τοϋ παγωμένου Ωκεανού εύρη-

θούλη, ήν δέν λέγει άν έπεσκέφθη, καίτοι πολ-
υσικάς παρατηρήσεις περί αυτής αναφέρε:. Τινές 

•νεωτέρων είκασαν δτι άφίκετο μέχρι τής Ίσλαν-
Β Έν ετέρψ δ' αύτοΰ περίπλψ περιέπλευσε 
Βρισκαΐκόν κόλπον καί τά παράλια τής Γαλατίας, 
Ηλθε τά ύπό τών Όστιόνων οίκούμενα στόμια τοΰ 
Βμ> καί είσέδυσεν είς τόν κόλπον τοΰ Μετενόμου. 

λθών δέ είς Μασσαλίαν συνέγραψε τό περί τοΰ 
νοΰ σύγγραμμα αύτοΰ, άναφερόμενον πιθανώς 
ν άνά τάς Βρεττανικάς νήσους περιήγησίν του, 
ν Γής περίοδον, διαλαμβάνουσαν τήν περιγρα-

• τοΟ δευτέρου αύτοΰ πλου, αμφότερα άπολε-

Βοίκως λο'πόν δ άνήρ ούτος δ εύρύνας τάς περί 
•τότε γνωστοΰ κόσμου γνώσεις, καί μέχρι τών 
ΡΒων άφικόμενος, ό ατρόμητος ούτος εξερευνητής 
^αρχαίου καί νέου κόσμου, κατακρίνεται ύπό τοΟ 

ίου (ΑΔ' 115) καί τοΰ Στράβωνος, δστις παρκ-
&ιται μέν αυτόν ώς άξιον λόγου άστρονόμον καί 

μαθηματικδν, άλλ' δμως όπολκμβάνει αυτόν άντικρυς 
ψευόόμενον, καί «ψευδέστατον» αυτόν αποκαλεί 
(Στρ. Β. Δ', ΣΤ') αντιγράφων τόν έχθρικώτατα έπι-
κρίνοντα τόν Πυθέαν Πολύβ:ον. (Βλ. Α. Καράλη Πυ
θέας δ Μασσαλ:ώτης, Παρνασσοΰ, τ. ΙΣΤ ' , φ. 5, σ. 
358-371) .Καθ ' δν δέ χρόνον ό Πυθέας περ:έπλεε τάς 
ευρωπαϊκά; άκτάς, έτερος συμπατριώτης αύτοΰ δ Εύ-
θυμένης απεστάλη ύπό τής Μασσαλιωτικής δημοκρα
τίας περί τό 3 4 0 π.Χ. νά παραπλεύση τάς Λιβυκάς 
άκτάς· άλλά τά περί τοΰ πλου αύτοϋ ού μόνον ανα
κριβή άλλά καί αντιφατικά είνε. (Άριστοτ. Μετεωρ. 
α', 13 , Άθην . β', 90) . 

"Ηδη δμιλήσωμεν περί τών σοφών τών Ικμεταλ-
λευθέντων -ήν ϋλην ταύτην πρός έδραίωσιν τής ΕΠΙ
στημονικής γεωγραφίας, έν πρώτοις δέ περί τοϋ Αρι 
στοτέλους (384-322) , ού αί ίδέαι είνε γνωσταί ήμΐν 
έκ τε τών συγγραφών αύτοΰ καί τών τής σχολής αύ
τοΰ οπαδών. Αποδέχεται , ώς δ ΠΛΆΤΩΝ, τάς π υ . 
θαγορείους ιδέας, καί θεωρεί τήν γήν ώς σφαιρικήν 
καί άκίνητον έν τώ κέντρψ τοΰ σύμπαντος, κα
ταδεικνύε: τήν σφαιρικότητα καί άπομόνωσιν ΑΥ
τής δι' άστρονομ:κών καί φυσικών συλλογισμών, τοΰ 
έκτοπισμοΰ τοϋ πολικοΰ αστέρος έν σχέσε: πρός τόν 
ορίζοντα, δταν βαίνη τις έκ Μ πρός Β. τοΰ περι
γράμματος τής άπεσκιασμένης σκιάς τής γής έπί τής 
σελήνης κατά τάς εκλείψεις. Βέβαιοι δτι ή γή είνε 
σμικροτάτη συγκρινόμενη πρός τά ουράνια σώματα 
ών σμικρόν αριθμόν γ:νώσκουσ:ν. Ώ ς δ Πλάτων, 
υποθέτει δτι ύπάρχουσι πολλά μέρη τοΰ κα-
τψκημένου κόσμου άγνωστα έτι - έν δέ τών μερών 
τούτων τοποθετεί έν τώ μεσημβρινώ ήμ:σφα:ρίψ τώ 
άντ:κε:μένψ πρός τό τών Ελλήνων. Έ ν τή περί τοΰ 
ούρανοΰ πραγματεία αύτοΰ λέγε: : «Τών μαθηματικών 
δσοι τό μέγεθος άναλογίζεσθα: πειρώνται τής περιφε
ρείας, εΐς τετταράκοντα λέγουσιν είνε μυριάδας στα
δίων» (Περί ούρανοΰ. Β ' , ιδ', 16). Ά λ λ ' δ υπολογι
σμός ούτος είνε υπερβολικός, σχεδόν διπλοΰς τοΰ ά-
ληθοΟς. Ό Αριστοτέλης έφρόνε: δτι μόνον ή συγκε-
κραμένη ζώνη είνε κατψκημένη, ουχί δέ καί ή δια-
κεκαυμένη καί κατεψυγμένη, μή λαμβάνων υπ' δψει 
τήν παρατήρησιν τήν διαψεύδουσαν τήν γνώμην ταύ
την δ:ά τοΰ παραδείγματος τής Αιθιοπίας καί τής 
μεσημβρινής Ινδικής. Περί τής κατεψυγμένης ζώνης, 
λέγει δτι είς ταύτην προσωρμίσθη πιθανώς δ Πυ
θέας, διότι ποιείται λόγον περί τίνος αστερισμού, τοΰ 
στεφάνου, ουδέποτε δύοντος εΐς τάς ύπό τόν άρκτι-
κόν κύκλον κειμένας χώρας. Όπωςδήποτε, ιδού ή έν 
τοίς Μετεωρολογικούς άπαντώσα γνώμη περί τοΰ γνω
στοΰ μέρους τοΟ κόσμου, τής αρχαίας ημών ηπείρου : 
€γελοίως γράφουσι νΰν τάς περιόδους τής γής· γρά-
φουσι γάρ κυκλοτερή τήν οίκουμένην, τοΰτο δ' εστίν 
αδύνατον κατά τε τά φαινόμενα καί κατά τδν λδγον 
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δ,τε γάρ λόγος δείκνυσιν δτι έπ'. πλάτος μέν ώρισται, 
τό δέ κύκλω συνάπτε·.ν ενδέχεται διά τήν κράσιν (ου 
γάρ υπερβάλλει, τά καύματα και τό ψύχος κατά μή
κος, άλλ' έπί πλάτος, ώστ' ε: μή που κωλύει θκλάτ-
της πλήθος, άπαν είνε πορεύσιμον), καί κατά τά φαι
νόμενα περί τε τούς πλους καί τάς πορείας" πολύ γάρ 
τό μήκος διαφέρει τού πλάτους· τό γάρ άπό Η ρ α 
κλείων στηλών μέχρι τής Ινδικής τοΰ έξ Αιθιοπίας 
πρός τήν Μαιώτιν καί τούς έσχατεύοντας τής Σκυ-
θίας τόπους πλέον ή πέντε πρός τρία τό μέγεθος Ε
στίν, έάν τις τούς τε πλους λογίζηται καί τάς ΟΔΟΎΣ, 
ώς ενδέχεται λαμβάνειν τών τοιούτων τάς ακριβείας. 
Καίτοι έπί πλάτος μέν μέχρι τών άοικήτων ίσμεν τήν 
οίκουμένην». (ε', 13-15). 

Έ ν τή περί Κόσμου πραγματεία αύτοΰ (γ', 50-53) 
αποδίδει μήκος μέν έπτακισμυρίων σταδίων, πλάτος 
δέ τετρακισμυρίων, αριθμούς ους παρεδέξαντο δτε 
Ποσειδώνιος καί ό Στράβων, άντιστοιχοΰντας δέ πρός 
13,000 χιλιόμετρα μήκους, καί 7.400 πλάτους. Ό 
πρώτος υπολογισμός δέν είνε υπερβολικός, καθ' δσον 
τά τής Ινδικής δρια είνε ελαστικά, δυνάμενα νά .ά-
χθώσι μέχρι τής Ινδοκίνας, άλλ'δμως ό δεύτερες είνε 
υπερβολικός.Επειδή δέ ό συγγραφεύς δέν κατορθώνει 
νά συνδυάση τάςκοσμογραφικάς αυτού γνώμας πρόςτά 
γεωγραφικά διδόμενα, κατ ' ανάγκην ή άπατάται έπί 
τής θέσεως τοΰ τροπικο,ΰ κύκλου πρός Μ. τής Αιθιο
πίας μετατοπίζων αυτόν, ή άπατάται είς τούς υπολο
γισμούς του, διότι τά τετρακισμύρια στάδια, είς & λέ
γει έκτεινομένην τήν συγκεκραμένην ζώνην, είνε σχε
δόν τό διπλούν τοΰ πραγματικού αυτής πλάτους. ΤΈ
λος έν τή περί Ουρανού πραγματεία αυτού άπαντα 
χωρίον άντικείμενον πρός τόν ύπολογισμόν τής γηί1-
ν»;ς περιφερείας· τά δύο τρίτα αυτής θά έξετείνοντο 
Α. τών Ινδιών καί Δ. τής Ισπανίας. Λέγει ΔΈ- «διά 
τούς ύπολαμβάνοντας συνάπτειν τόν περί τάς Η ρ α 
κλέους στήλας τόπον τώ περί τήν Ίνδικήν, καί τούτον 
τόν τρόπον είνε τήν θάλατταν μίαν, μή λίαν ύπολαμ-
βάνειν άπιστα δοκείν λέγουσι ΔΈ τεκμαιρόμενο: καί 
τοις έλέφασιν, δτι περί αμφότερους τούς τόπους τούς 
έσχατεύοντας τό γένος αυτών εστίν, ώς τών έσχατων 
διά τό συνάπτειν άλλήλοις τοΰτο πεπονθότων» (β', 
ΙΔ', 16). Ή εσφαλμένη αύτη γνώμη έπαναληφθεϊσα 
ύπό τών Λατίνων συγγραφέων, έσχε μεγάλην έπιρ-
ροήν έπί τής άνακαλύψεως τοΰ Νέου Κόσμου, διότι 
ευθύς ώς έπείσθησαν δτι ή γή ήτο στρογγυλή, άναγ-
καίως συνεπέρανον δτι ήδύναντο νά μεταβώσι άπό 
Ιβηρίας είς Ινδίας διά θαλάσσης. Ό δέ μέγιστος τής 
Ελλάδος γεωγράφος, ό τω 276 π.Χ. έν Κυρήνη 
γεννηθείς Ερατοσθένης, δ καί Βήτα καί Πένταθλος 
ένεκα τής πολυμάθειας αύτοΰ έπικληθείς, άκριβεστά-
τας σχεδόν ώς προς τό άντικείμενον τοΰτο παρέσχεν 
αποδείξεις, ύπολογίσας εις 200,000 στάδια τήν περι-

φε'ρειαν της συγκεκραμένης ζώνης, ύπό τήν 
ληλον τής Ρόδου, αποδίδων ούτω πλέον τοΰ τρ·'τΖ| 
τήν γνωστήν ήπειρον.Έτεροι δέ, ώς δ Στράβων 9 
στειλαν τήν όποτιθεμένην έκτασιν,τοΰ ύπό τής 
σης κατεχομένου μέρους, κατ ' ανάγκην ούτω Λ 
δεχθέντες πέρα τοΰ'Ατλαντικοΰ τήν ύπαρςιν άνν^3 
ήπείρου.Περί τούς χριστιανικούς χρόνους,πλείστ^Β 
γραφείς διενοήθησαν τήν ύπαρξιν τεσσάρων συω«3 
κών ηπείρων, δύο άνά έκαστον ήμισφαίριον μιχςΜ 
σης γνωστής,αί τρείς άλλα: ήγνοοΰντο.ΤήνθεωρίβΗ 
τηντήςίθΓΙΜ <τα&(ΪΓίΓί<1α, ανέπτυξε βραδύτερο»! 
φιλόσοφος,φιλίλογος καί πολίτικόςΜακρόβιο; ΈΝ τ β ϊ 
τό ένύπνιον τοΰΚικέρωνος ύπομνήματι,έν ώ σ ι 
ται αί θεωρία·, τής αρχαίας επιστήμης, αί τών νεοπίβί 
τωνικών μάλιστα περί τής αστρονομία; καί τών *·, 
σικών ουρανίων σωμάτων. Οί φιλόλογοι καί οί αΛ 
τασιοσκόποι έτοποθέτησαν, ώς άλλοτε ό "Ο μ-ι 
Ηλύσια, έπέκεινα τοΰ Άτλαντικοΰ "Ωκεανού, Τ4ΤΊ] 
δεώδεις αυτών χώρας, άλλ' δμω; βέβαιον είνε, ο\<£ 
παράδοξοι αύται γνώμαι συνετέλεσαν εις τήν άναχ»> 
λυψιν τής Αμερικής. Τό δ' ουσιώδες είνε δτι 3πβ£ 
γνωσθέντος τού άληθοΰς σχήματος τη; γης, £νί» 
σαν δτι δέν έγίγνωσκον ΕΙΜΉ μέρο; αυτής. Ί ί ΑΝΕΠΆΡ
κεια τής ναυτικής επιστήμης καί αί προλήψεις 
τοΰ ακατοίκητου τής διακεκαυμένης ζώνη; παρέλυ
σαν τάς μεγάλας εξερευνήσεις, άλλ' ή αρχή της ΥΠΆΡ
ξεως άλλων ηπείρων έγένετο γενικώς αποδεκτή. 

Ανεξαρτήτως τών γενικών θεωριών, απείρους γι» 
γραφικάς αποκαλύψεις περιέχουσι τ' άριστοτεληώ1] 
συγγράμματα. Ό γνωστός κόσμος διαιρείται είς τρία 
μέρη, Εύρώπην, Άσίαν καί Αιβύην, ές ών ή μέ» 
πρώτη φθάνει μέχρι Τανάϊδος. τοΰ κατά τά βορειο
ανατολικά τής γής μεγάλου ποταμού, ή δέ Λιβύη μέ
χρι τοΰ Αραβικού ισθμού, τοΰ Σουέζ. "Αλλ' ΔΜΒΣ | 
πρέπει νά σημειώσωμεν καί σειράν δλην παραλίγ»»,] 
καθολικών γνωμών ούτω π.χ. λέγε: ότι άπαντες β 
μεγάλοι ποταμοί, πλήν τοΰ Νείλου, ρέουσι άπό Β 
ΠΡΟΣ Μ, δτ: τό βόρβιον τής γής είναι ή ύψηλοτερΜ 
χώρα, θεωρίαν ήν βραδύτερον ύπεστήριςεν 6 Τρογοί] 
Πομπήιος, λέγων οτι. τοσούτον προφανώς είνε ή Σχμ-
θία τό ύψηλότερον μέρος, ώστε πάντες οί ποταμό.* | 
έκ ταύτης ίηορρίοΊτες έκβάλλουσι εί; τήν Μαιώι 
λίμνην. έκ ταύτη; εί; τόν ΙΙόντον. κα'ι έκ τούτου ει; 
τήν Αΐγυπτιακήν θάλασσαν. Ό Αριστοτέλης φρ0** 
ωσαύτως δτι οί μέγιστοι τών ποταμών άπό τών υψί* 
λοτάτων εκπορεύονται δρέων. 

Ά π ό τοΰ κυριωτάτου δρους τη ; κεντρική; Α«*ί 
Παροπαμίσου (Ίνδού-Κού;) πηγάζουσ.ν ί Βαΐτρ 0" 
δ Χοάσπης, 6 Άραξος , ό Τάναϊς, ό Ινδός· άπό δετών 
Τιπαίων ορέων, ένθα «(Οίπα' αίθρηγενέος 6ορέαο» 
κατά τόν Όμηρον (Ίλ . σ'.171) έπνεον. οί Σκυθ.χοί** 
ταμοί· έκ τών Πυρηναίων ό "Ιστρος, δστις δ ιερχ^ ' 
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I 3 α ν τήνΕύρώπην χύνεται εις τόνΕύξεινον, καί 
- ί Τ ( σσό; . όστις διερχόμενος τήν Ίβηρίαν χύνετα ι 

, ' 2 Χ εανόν . '< )ποΐαι πλάνα: καί ανακρίβεια·., έν 
• οίΐδεμί* γνώσ:ς περί τής σχετικής άληθοΰς έκτά-

ίκάστης χ ώ ? α ? διαφαίνεται. Ό έκ τών Μουχι-
5ρέων πηγάζων ποταμός τής Ελάσσονος Ασίας 

συγκαταλέγεται μεταξύ τών μεγάλων ποταμών ; 

,Απϊν άλλο ή τοιούτος είνε. 
0( Αριστοτελικοί μεγαλοποιοΰσι τό μέγεθος τών 

ΙΡΊΤΤΑΝΙΚΏΝ νήσων Άλβιώνος, αποδίδοντες αύτη μέ-
,0ό; ύπέρμετρον, καί Ίέρνης, ώς καί τής πρό τής 
οτίας άκρας πΡ*ς δυσμάς Ινδικής Ταπροβάνης 
«Ί ΤΏΝ Έριανίων ορέων. Ά λ λ ά τί νά είπη τις και 
„.) Χ 7 ν φανταστικής οροσειράς τής πρός Β. τής Σκυ-
ΚΒΣ τοποθετούμενης ; Καί δμως διά μέσου τών πλα-

ν̂ τούτων, διαβλέπει τις, δτι αί γνώσεις αύξάνουσι, 
νέα δ' δνόματα εμφανίζονται. 
; Αύο τών μαθητών τού Αριστοτέλους, δ Θεόφραστος 
.«ί ί Αικαίαρχος ήσαν αληθείς γεωγράφοι. Ό πρώτος 
ίφιέρωσεν είς τήν μαθηματικήν άστρολογίαν άστρο-
Α̂ΟΓΙΚΌΝ σύγγραμμα, άπολεσθέν, ή δέ βοτανική καί 
ορυκτολογία αύτοΰ γέμουσι γεωγραφικών ειδήσεων 
ΒΟΝΕΤΈΛΕΣΕ δέ καί είς τήν ακριβή γνώσιν τής Ιταλίας 

Ί«ΑΊ τής Ισπανίας. Ό Δικαίαρχος ήτο καθ' δλην τήν 
ΟΗΜΑΣΊΑΝ της λέξεως γεωγράφος. Πλήν τών άλλων 
αυτού συγγραμμάτων, ό περιπατητικός ούτος φιλόσο
ΦΟΣ, έγραψε καί βίον Ελλάδος είς τρία βιβλία, ών τό 
«ρώτον περιείχεν ίστορικήν καί γεωγραφικήν περι-

. ΓΡΑΦΉΝ της Ελλάδος, καί ήτο χρήσιμον ώς εισαγωγή 
ΙΊΣΤΆ οόο άλλα. "Αλλ' δμως αί παρατηρήσεις του 
ΔΈΝ ΕΊΝΕ πολύ ακριβείς, διότι καταμετρών τό Πήλιον 
ΕΎΡΙΣΚΕ: ύψος αύτοΰ δέκα σταδίων (184 μέτρων), είς 
ίέ τό ύψηλότερον δρος τής ΆρκαδίαςΚυλλήνην ύψος 
ΊΈΧΑ πέντε σταδίων (276 μέτρων). 
: Κατέστρωσε καί χάρτην γεωγραφικόν τοΰ κατφ-
ΧΗΜΈΝΟΥ κόσμου, ώπερ ήκολούθει έργον έπεξηγημα-
ΤΙΧΌΝ καλούμενον Γής περίοδος. Ό χάρτης αυτού ση-
ΜΕΙΟΊ ικανή ν πρόοδον,διότι έν ώ οί αρχαίοι δέν έχάρασ-
σον ΈΠ': τών χαρτών αυτών ούτε μεσημβρινούς ούτε 
καραλλήλου;, ώστε έστεροΰντο ώρισμένων σημείων 

Β φ ' ΏΝ ήδύνατο τις νά σημείωση τά δρια τών χωρών 
**'· τήν σχετικήν τών τόπων θέσιν, ό Δικαίαρχος έχά 
ΡΑΞΕΝ έπί τοΰ χάρτου αύτοΰ έν τώ μέσω τής συγκε. 
Χραμένης ζώνη; περί τήν 36ην παράλληλον) γραμ. 
|»ην παράλληλον ει; τόν ίσημερινόν ή διάφραγμα, 
ο'-ερχομένην διά τοΰ πορθμού τών Γαδείρων, 
:ή; Σικελία;, τής κορυφής τής Ιταλίας , τής Πε . 
ΛΟΠΟΝΝΉΣΟΥ, τή; Ρόδου, τοΰ Ίσσικοΰ κόλπου, τοΟ 
Ταύρου, πρό; Μ.οέ τής Αρμενίας καί πρός Β. τήςΠερ. 

τόν Παροπάμισον, τό κυριώτατον δρος τής Κεν. 
Ασία; (Άρρ. Ε, 3 , 3 , 8, 3), ού αί κορυφαΐ 

6ψοΟνται μέχρι 7,000 μέτρων καί έξ ού πηγάζουσιν 

δ 'Ωξος καί δ Ινδός. Ο: αρχαίοι μεγάλως έγκωμίαζον 
αυτόν, καί τών εργασιών αύτοΰ μεγάλην έποιοΟντο 
χρήσιν, ό δέ Πολύβιος καί ό Στράβων έπέκρινον έπ! 
τίνων σημείων τά γεωγραφικά αύτοΰ έργα (Στρ. Β ' . 
σ. 104, Γ' , σ. 107) . 

Ερατοσθένης δ έγκυκλοπαιδικώτατος τής Αλεξαν
δρείας βιβλιοφύλαξ «δ καί περί φιλοσοφίαν καί τά 
μαθήματα εί τις άλλος διαφέρων» κατά Στράβωνα 
(17, σ, 838) , δ στηρίξας καί προαγαγών δύο έπιστή-
μας έν ταϊς ήμέραις αύτοΰ νηπιαζούσας, τήν άστρο-
νομίαν καί τήν χρονολογίαν, κατά τόν ΒΐΐΠΒβΠ 
( Α β § γ ρ ί β η , Α', σ. 158) , ό μέγιστος τής α ρ χ α ι ό τ η 
τος γεωγράφος, ού αποσπάσματα μόνον διέσωσαν ή -
μΐν δ Πολύβιος, δ Στράβων, δ Μαρκιανός καί ό Πλί
νιος, έβασίσθη έπί τοΟ έργου τού Δικκιάρχου. Τά 
γεωγραφικά αύτοΰ ήσαν διηρημένα είς τρία βιβλία. 
Έ ν τώ πρώτω έπιθεωρών τάς περί τοΰ σχήματος τής 
γής, καί τάς έπί τής επιφανείας α υ τ ή ς γενομένας μετα-
βολάς τών πρό αύτοΰ, έκτίθησι καί τάς εαυτού γνώ
μας, ώς καί έρευνας περί τής φύσεως καί τοΰ σχή
ματος τής γής, ήτις κατ' αυτόν ήτο σφαίρα ακίνη
τος, ής ή επιφάνεια έφερεν έτι ίχνη μεγάλων ΑΛ
λοιώσεων έν τώ οευτέρω εξετάζει τήν μαθηματικήν 
γεωγραφίαν, καί έν τφ τρίτω αναγράφει τάς τότε 
περί τής πολιτικής γεωγραφίας υπάρχουσας γνώμας, 
ώς καί τά τότε ύπό τών περιηγητών περί διαφόρων 
χωρών λεχθέντα. Τά έργον δ' αύτοΰ συνώδευε καί 
γεωγραφικός πίναξ, ένφ κατά πρώτον έξεδηλοΰτο 
σύστημα τι έπεξηγηματικόν τοΰ παραλλήλου πλά
τους. Ά λ λ ά τό μέγα τοΰ συγγράμματος του πλεονέ
κτημα ήτο ή άνακάλυψις δρθής μεθόδου πρός δ ρ ι -
σμόν τοΰ μεγέθους τής γής, δ απέδειξε ^ ιά τής συνά
ψεως τής γεωδαισίας πρός τήν άστρονομίαν, έπί τ ή 
βάσει δηλαδή τής καταμετρήσεως τοΰ τόξου τοΰ με
σημβρινού άπό Αλεξανδρείας μέχρι Συήνης (νΰν 
Άσουάν). Έξακριβώσας ούτω τήν λοξότητα τής ΕΚ
λειπτικής διά τών μεγάλων κύκλω^, άπέδειξεν δτι τό 
μεταξύ τών τροπικών διάστημα είνε " / Μ τής δλης 
περιφερείας. Συμπεράνας δ' έκ διαφόρων παρατηρή
σεων δτι ή'Αλεξάνδρεια καί ή Συήνη έκειντο ύπό τόν 
αυτόν μεσημβρινόν, εύρεν δτι τά ζ ε ν ί θ τής Α λ ε 
ξανδρείας απείχε τοΰ τής Συήνης ' / ^ 0 τής δλης 
περιφερείας, καί δτι ή άπόστασις τών δύο τούτων θέ
σεων ήτο 5,000 σταδίων, ή δέ περιφέρεια τής γής 
2 5 0 . 0 0 0 , ένφ κατ ' άκρ;βή ύπολογισμόν είνε 2 1 6 . 0 0 0 
στάδια. Ά λ λ ' είς τά αμάρτημα τοΰτο υπέπεσε ώς έκ 
τών υπολογισμών αύτοΰ, διότι τό μήκος τής Α λ ε 
ξανδρείας διαφέρει τοΰ τήίς Συήνης κατά 3ο.Καί δμως 
ού μόνον δρθήν έπενόησε μέθοδον, άλλά καί τά συμ
π ε ρ ά σ μ α τ α του προσήγγισαν είς τήν άλήθειαν 
πολύ πλέον ή τά τοΟ Αριστοτέλους υπολογίζον
τος τήν περιφέρειαν τής γής εις 4 0 0 , 0 0 0 στάδια 
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(περί ούρανοΟ, β', 14). καί τοϋ Άρχιμήδους ορίζον
τος αυτήν είς 3 0 0 . 0 0 0 (έν τψ ψαμμίτη, 13). 

Ύπελδγισε λοιπόν ίκανώς ακριβώς τήν γηΐνην πε-
ριφέρειαν,καί άνεγνώρισεν δτι ή αρχαία ήπειρος κατέχει 
περίπου τά !/., άπό Δ. πρός Α. Ώ ς πρός τόν πίνακα 
αύτοϋ, έποιήσατο χρήσιν τοΰ διαφράγματος τοΟ Δι-
καιάρχου καί τών καθέτων αύτοΰ, άλλ' δμως έχάρα-
ξεν δκτώ παραλλήλους καί έπτά μεσημβρινούς, ποιη-
σάμενος χρήσιν γνωμονικών καί αστρονομικών πα
ρατηρήσεων πρδς καθορισμόν τών γεωγραφικών π λ α . 
τών καί έξέλεγξιν τών ημερολογίων τών θαλασσοπόρων, 
Είχεν ακριβή γνώσιν τήςΑΕΘιοπίας,έγνώριζε δ'δτι δΝεΐ-
λος πηγάζει πρός Μ έν τή τροπική ζώνη, ής αί βροχαί 
προξενοΰσι τάς ετησίας αύτοΰ αναβάσεις. Ή τής Α 
σίας χωρογραφία του υπερβάλλει πολύ τάς τών προ ' 
κατόχων του, άπό δέ τών χρόνων αύτοΰ μέχρι σή
μερον ουδεμία έγράφη επιστημονική άμα καί περι
γραφική γεωγραφία ώς ή ύπ ' αύτοϋ γραφείσα. 

Ά π ό τοϋ θεμελιωτοΰ τής μαθηματικής γεωγραφίας 
μεταβαίνομεν είς τόν πατέρα τής θετικής αστρονο
μίας, είς τόν έν Νικαία τής Βιθυνίας γεννηθέντα, καί 
περί τά μέσα τής β'. π.Χ. έκατονταετηρίδος άκμάσαντα 
"Ιππαρχον, δστις τό πλείστον τοΰ βίου αύτοϋ διέτρι-
ψεν έν Ρόδψ. Ό "Ιππαρχος πρώτος εισήγαγε τό 
γεωγραφικόν πλάτος καί μήκος πρός καθορισμόν τής 
έπί τής γής θέσεως τών διαφόρων τόπων, κατέδειξε 
δέ καί τάς βάσεις έφ' ών στηρίζεται ή εΰρεσις τών 
γεωγραφικώς συντεταγμένων άκτίνων, καί ού
τως έθεμελίωσε τήν έπιστημονικήν έξέτασιν 
τής γεωγραφίας. Τπελόγισε τό μήκο; τών εκλείψεων 
τής σελήνης, και έδωκε κανόνας τοϋ προορίζειν τάς 
εκλείψεις τοΰ τε ηλίου καί τής σελήνης, δυστυχώς δέ 
τών πινάκων τούτων δέν έποιήσαντο χρήσιν ούτε οί 
ναυτικοί ούτε οί θαλασσοπόροι. Αύτψ ωσαύτως 
οφείλεται πλήν άλλων δτι εύρε τήν διάρ-
κειαν τοΰ έτους ϊσην πρός 3 6 5 ημέρας 5 ώρας καί 
5 5 ' κατά πέντε λεπτά επομένως βραχυτέραν τής 
πρότερον παραδεδεγμένης έκ 3 6 5 1)4* έκ τής διαρ
κείας δέ ήν εύρεν εξήγαγε τήν τοΰ άστρικοϋ έτους ϊ
σην πρός 3 6 5 ήμ. 6 ώρ. καί ΙΟ'. Ά λ λ ' δμως λέγεται 
δτι καί σπουδαίως έσφάλη νομίσας δτι ή Ερυθρά θά
λασσα είνε κλειστή, δτι ή Αφρική συνάπτεται πρός 
Μ τή Ασία, καί δτι ή Ταπροβάνη δέν είνε νήσος άλλά 
τής ηπείρου ταύτης μεσημβρινή άκρα. 

Μετά τόν 'Ερατοσθένην καϊ τόν "Ιππαρχον τό πρό_ 
βλήμα τής μαθηματικής γεωγραφίας ανέλαβε Ποσει. 
δώνιος ό Άπαμεύς, γράψας πλήν άλλων καί περί Ω 
κεανού, δστις έκ σφαλερών υπολογισμών συνεπέρανεν 
δτι ή περιφέρεια τής γής ήτο 180 .000 σταδίων. 
Σκύμνος δ' δ Χίος ό περίτό 2 7 4 π.Χ. άκμάσας συνέ
γραψε περιήγησιν, υπ' αύτοΰ δ' εσφαλμένως λέγεται 
γραφέν καί γεωγραφικόν ποίημα, ή περιγραφή τοΰ 

παντός, Ικ χιλίων περίπου ιαμβικών στίχων ·*. < 
πολύτιμους παρέχει ειδήσεις περί Ευρώπης καί ρ/ 
ξείνου Πόντου. Ά λ λ ο ς δέ γεωγράφος περί τά μ £ 5 ί 

τοΰ Αου π.Χ. αιώνος άκμάσας είνε Γέμινος 6 Ρ ό ? , . 
ό συνενώσας έν τώ συγγράμματι αύτοΰ «εΐσαγωγ' 
είς τά φαινόμενα», τήν γενική ν γεωγραφίαν τών χρ6. 
νων αύτοΰ καί άναπτύξας τήν περί αντίποδων - ν Λ . 
μην, παρατηρών δ' δτι έπί 16 ,800 σταδίων ΠΕΡΙΛΑ». 
βανομένων μεταξύ τοΰ άρκτικοΰ τροπικοΰ καί τοΟ Ί.1 
σημερινοΰ, μόνον 8,800 ήρευνήθησαν. 

Κατά τούς χρόνους τούτους πολλαί ίδιωτικαί ΚΒ) 
περιγραφικαί εξερευνήσεις γίγνονται. Ό Πολύ6·Ο-
έπί ασφαλών διδακτικών καί ιδίων γεωγραφικών ΠΑΟΑ-
τηρήσεων έρειδόμενος, ώς περιπλεύσας τήν ΒΌΡΕΙΟΝ 
καί δυτικήν Άφρικήν, γράφει τήν δυστυχώς ΆΠΟΛΕ-
θείσαν περιήγησιν του, ής αποσπάσματα τινα ΔΙΕΣΏ
θησαν παρά Πλινίψ. Τψ Πολυβίψ πλείστο: ΉΓΈΡΘΗ-
σαν άνδρ:άντες έν Μεγαλοπόλε:, Μαντινεία καί ΊΛ-
λαχοϋ, επιγραφή δέ τις έπί τ:νος τών άνορ:άντων ΙΝ 
έλεγείψ, εύφήμως μνημόνευε: τών περιηγήσεων ΤΟΥ·'3 
φράσις δέ τις άπαντώσα παρά Παυσανία (η', 30) «ΏΣ 
έπί γήν καϊ θάλασσαν πάσαν πλανηθείη» υποδεικνύει 
δτι ό άνδριάς ίδρύθη μετά τόν θάνατον αύτοΰ. ΆΓΑ- ί 
θαρχίδης Δ Κνίδιος περί τό 117 π.Χ. άκμάσας, ΈΓΡΑΨΕ 
περίπλουν τής Ερυθράς, τοΰ Άραβικοΰ μάλιστα ΚΌΛ
που. Αρτεμίδωρος Δ 'Εφέσιος, περί τό 100 π.Χ. Ί-ί | 
γραψεν έν ένδεκα βιβλίοις «Τά Γεωγραφούμενα» ή 
περίπλουν εΐς τόν Εύξεινον, τό Αιγαίον καί τήν ΈΡΥ-
θράν, έξ ών πολλά τε Δ Στράβων καί Δ Πλίνιος ΉΡΎ-
σθησαν. Πολέμων, Δ καί στηλοσκόπος επικαλούμε
νος, Δ πολλούς τόπους πρός συλλογήν παραδόσεων 
καί έρμηνείαν επιγραφών περιηγηθείς, Μνασέας Δ ΈΚ \ 
Πατάρων γράψας περιήγησιν πραγματευομένην ΠΕΡΊ | 
ιδιαιτέρων τινών μερών τής γής, Απολλόδωρος Δ ΜΥ-
θογράφος Δ Γής περίοδον γράψας, Νίκανδρος Δ ΚΟ 
λοφώνιος, ιατρός καί φυσιολόγος, Αλέξανδρος Αό | 
χνος Δ 'Εφέσιος, Δ άστρονομικόν καί γεωγραφικόν 
ποίημα γράψας, Αλέξανδρος Δ Πολυΐστωρ Δ ΚΟ-
τυαεύς, γράψας μέγα γεωγραφικόν καί ΙΣΤΟΡΙ
κόν σύγγραμμα «Γεωγραφικόν» καλούμενον ΈΚ 40 
βιβλίων, έκαστον τών όποιων περιέγραφε μίαν ΚΑΊ 
μόνην χώραν, διό καί έφερον ιδίας έπιγραφάς, ώς ΚΑ-
ρικά, Αιγυπτιακά, Φρυγικά, Μητρόδωρος δ έκ Σκή-
ψιος, Δ καί «μισσορρώμαιος» επικαλούμενος, Θεοφά
νης Δ Μυτιληναίος, Τιμαγένης Δ Άλεξανδρεύς, Ούάρ-
ρων ό Άτακηνός, Άπολλωνίδης Δ έκ Νικαίας, ΙΣΊΔΩ
ρος Δ έκ Χάρακος, γράψας περιγραφήν τής ΠΑΡΘΙΚΉ*) 
καϊ πλείστοι άλλοι. 

Ή διοργάνωσις τοΰ Ρωμαϊκού κράτους ΎΠΔ ΙΝ 8 
σκήπτρον, ή συνενώσασα άπασαν τήν λεκάνην ΤΉΣ 
Μεσογείου, έσχεν ώς αποτέλεσμα ΤΉΝ τελείαν ΤΏΝ 
χωρών τούτων χωρογραφίαν. Κατά τόν Α'. ΑΪΏΝΑ, ή | 
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»νία ΰπό πάσαν έξηρευνήθη έποψιν, ή δέ κατά-
' Αλβιόνος διελεύκανε τάς περί αυτής ΰπαρ-
«ος πλάνας" διδακτικώταται δ' απέβησαν αί έκ-

_~.«?α· τοΰ Ι'ιίΐΊοηιΐ^ είς Αίθιοπίαν, τοΰ Βάλβου 
^Λ-'φαζανίαν (τό νΰν Φεζάν), ήτις κατά τόν Πλίνιον 
£ Φ Ίστ. V) ; ) | πολυαρίθμων έπλούτισε τήν γεω-
*«*·ΊΧΑΝ ειδήσεων, καί τοΰ Αΐλίου Γάλλου εΐς Ά ρ α -
«ί-ν εΐσδΰσαντος μέχρι τής χώρας τών Ραδαμυ-

Ί;»4ν κα'. έπισκεφθέντος μετά τοΰ Στράβωνος τήν Ά ν ω 
«γυπτον. 'Κμπορ:καί σχέσε ς συνήφθησαν έπέκεινα 
ΤΊΣ Βακτριανή; μετά τών Σηρών καί τών Σινών έπί 
Αόγοΰστου 5' έπετελέσΟη κολοσσαία έπιχείρησις, ή 
χοπο·'ραφ:κή διαγραφή κα'ι καταμέτρησις άπάσης τής 
Αυτοκρατορία:, ής τήν άφήγησιν διαταγή τοϋ Ίου" 
Κο» Καίσαρος ανέλαβε Δ έξ Ίστρίας 'ΕΘ:κός (ΑΒΊ,Μ-

ε1Ι5) λατ:νο; κοσμογράφος. ούτινος αποσπάσματα 
τινα μόνον σώζονται. Κατ' χϋτόν ί μέν Ζηνόδοξος 
χατεμέτρησε εϊ; 14 έτη, Γ> μήνα; καί 10 ημέρας τάς 
ανατολικά; χώρας, ί Ηεόδοτος είς 20 έτη, 8 μήνας 
χβΠΟ ημέρας τ-ις όορείας, καί ό Πολύκλειτος είς 
2δ έτη, 1 μήνα κα'ι 1 0 ημέρας τάς μεσημβρινάς, τέ-

• ταρτός τις δέ Δίδυμος Δ γεωμέτρης καί γραμματικός Δ 
χαί χαλκέντερο; καί βιβλιολάθας έπικληθείς ένεκα 
χών πολλών (έργων, άτινα συνέγραψε, ένομίζετο έν 
Ρώμη έκ τών έγκαινισάντων έν τή τότε πρωτευούση 
τοϋ κόσμου τάς έπιστημονικάς εργασίας. Ή εργασία 
«5τη άρξαμένη έπί Καίσαρος έπερκτώθη τό 19 π.Χ, 
έπΓΑγρίππα, δστις ,ήγειρε Πάνθεον δπως τοποθέ
τηση τόν χάρτην τοΰ ρωμαϊκοΰ κράτους, καί συνέ
ταξε σχόλια, έν οίς όλόκληρον περιείχετο δδοιπορικόν 
μετά σημειώσεως τών αποστάσεων, αΓτινες άνεγρά-
φησαν έν τώ ύπό τοΰ Αυγούστου έγερθέντι χρυσώ 
ώνι (ΠΙΠΠΑΠΙΠΗ ;ΙΙΙΙ·ΒΙΙΠΐ). 
1 Τής μελέτης ταύτης έπωφελήθη Δ έξ Άμασείας 
τώ 66ω π.Χ. έτει γεννηθείς μέγας γεωγράφος Στρά
βων. Ή ρωμαϊκή ειρήνη ήτο προσφορωτάτη πρός 
εξεργασία·/ μεγίστου τοπογραφικού έργου, δπερ έ-
οκέφθη νά εκπόνηση Δ Κικέρων, άν μή έθανατοΰτο 
δπό τοΟ Ποπιλίου, τώ 44 π.Χ. 

0 Στράβων, ώς αυτός λέγει, ήκροάσατο τοΰ περι-
9«νο0ς γραμματικοΰ Τυραννίωνος (ιβ', σ, 548) , τοΟ 
ίν Νύστ) τής Καριάς Αριστοδήμου (ιδ', σ. 650) , τοϋ 
«νάρχου (ιδ', σ. 670) καί άλλων, προσφιλέστατος 
δ' οώτοΟ συγγραφεύς ήτο Δ Ερατοσθένης. 

Εν μέρει τήν έπιστημονικήν, βιολογικήν καί οικο
νομική·, γεωγραφίαν π,ραγματευθείς, έπεξετάθη ιδία 
·*ί τήν περιγραφική·/ καί κοινωνιολογική·/, καί είς 
την διαγραφή,, τών ηθών, εθίμων, νόμων, θρησκευμά
των καί αρχαιοτήτων έκαστου λαοΰ. 'Εν ταίς περιη-
ΥΉΟΕΣΙΝ αύτοϋ δέν διέτριψε πολύ έν τή κυρίως Έ λ -
**δ') ΏΣ κάλλιστα εγνωσμένη καί υπό πολλών έξε-
^ ε ι σ η , γενικά δ' δρια τών περιηγήσεων του είνε ή 
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Αραβία πρός Α, ή Σαρδώ πρός Δ, ό Εύξεινος Πόντος 
πρδς Β, καϊ ή Αιθιοπία πρός νότον προσθέτει δέ δτι 
«ουδέ τών άλλων δέ ουδέ εϊς άν εύρεθείη τών γεω-
γραφησάντων πολύ τι ημών μάλλον έπεληλυθώς τών 
λεχθέντων διαστημάτων» (β', σ. 117) . 

Μνημονεύει πολλών χωρών καί πόλεων 8ς αυτός 
πρώτος έπεσκέφθη καί έξηρεύνησεν. Τάς γενικάς 
αύτοϋ θεωρίας παρέλαβε παρά τοϋ Ερατοσθένους μά
λιστα καϊ τοΰ Ποσειδωνίου" νομίζει τήν διακεκαυμέ-
νην ζώνην άκατοίκητον, φρονεί δ' δτι τά τρία τέταρτα 
τής γής είσίν άγνωστα καϊ δτι περιέχουσιν ετέρας η 
πείρους. Επικρίνει τούς σημαντικωτέρους τών πρό 
αύτοΰ γεωγραφησάντων, καϊ εκθέτει τάς γενικάς αύτοΰ 
γνώσεις περί τοΰ σχήματος καϊ τών καταμετρήσεων 
τής γής, ώς καί τοΰ έν ταίς διαφόροις χώραις επι
κρατούντος κλίματος. Κατ ' αυτόν ή γ ή εϊνε σφαίρα 
(σ. 1 1 , 6 2 , 94 , 110, 7 0 3 , 809) , κειμένη είς τό κέν-
τρον τοΰ σύμπαντος, τό δέ κατοικούμενον μέρος αυτής 
έχει σχήμα «χλαμυδοειδές» (σ. 118 . 119) έκτεινό-
μενον άπό Ιρλανδίας μέχρι Κεϋλάνης, καί έχον πλα-
τεΐαν μέν τήν νοτι'αν πλευράν, στενήν τήν βορείαν, ϊ
σην δέ τήν άνατολικήν καί τήν δυτικήν. ΕΙΣ τό ύπ ' 
αύτοΰ περιγραφόμενο·/ μέρος δίδει μήκος 70 .000 
σταδίων, ΟΡΊΖΕΙ δμως τήν άπό τής Κιναμωμοφόρου 
παραλίας μέχρι τής Βρεττανικής νήσου παράλληλον 
εϊς 30 .000 στάδια μόνον, καϊ αρνείται τήν ύπαρξιν 
τής θούλης. Γνωρίζει δηλαδή τό ήμισυ τής ΕΥΡΏΠΗΣ 
καϊ τό τέταρτον τής Ασίας καϊ τής Αφρικής . Α ν α 
φέρει τεσσάρας μεγάλους κόλπους ή εσωτέρας θά
ΛΑΣΣΑΣ διακλαδιζομένας έπϊ τοΰ Ώκεανοΰ, τήν Κα-
σπίαν, τήν Μεσόγειον, τόν Άράβιον καϊ τόν Περσι-
κόν κόλπον, φρονεί δτι έξ Ινδιών ΉΔΎΝΑΤΟ τις νά 
φθάση ΕΙΣ τόν πορθμόν, δι' ΟΎ συγκοινωνοϋσι ή Κα
σπία καϊ Δ Βόρειος Ωκεανός, καϊ θεωρεί τόν περσι-
κόν κόλπον δσον καϊ τόν Εύξεινον πόντον μέγαν. Εξα ι 
ρέσει δ ' ΟΛΊΓΩΝ σφαλμάτων περί Πυρηναίων μάλιστα, 
ή γεωγραφία αύτοϋ ύπολαμβάνεται μετά τής τοϋ Πτο
λεμαίου Ή καλλίστη τών ΎΠΌ τής αρχαιότητος κατα-
λειφθεισών ήμΐν τοιούτων έργων. 

Ά λ λ ο ς γεωγράφος αναφέρεται Δ κατά τόν Β ' μ.Χ. 
αϊώνα άκμάσας Μαρίνος Δ Τύριος συντάξας χάρτην 
ύπό απείρων συνοδευόμενον παρατηρήσεων, καί χρησι-
μοπαιήσας τό σχέδιον τοϋ Ίππαρχου πρός καθορι
σμόν τοΰ μήκους καϊ πλάτους τής άπό τοΰ ίσημερινοΟ 
αποστάσεως τών κυριωτέρων θέσεων τής γής. Ά λ λ ' 
δμως τό έργον αύτοΰ έπεσκίασε τό έργον τοΰ Ά λ ε -
ξανδρέως γεωγράφου, μαθηματικοΰ καϊ αστρονόμου 
Πτολεμαίου, τό έπϊ δώδεκα αιώνας κράτησαν τά σκήπ
τρα τής γεωγραφίας. Καίτοι δέ πολλά ενέχει τά Ε
σφαλμένα, νομίζεται έργον μεγίστης ΑΞΊΑΣ, έργον χαρ
τογραφικό ν , δλως ανόμοιο ν πρός ΤΌ τοΰ Στράβωνος, 
άπλοΟν δηλαδή μεθοδικόν δνοματολόγιον περιέχον 
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8.000 γεωγραφικών ονομάτων. Ώ ς αστρονόμος ό 
Πτολεμαίος έβάδισεν έπί τά ίχνη τοΰ 1 ίππαρχου, ώς 
γεωγράφος δέ έπί τά Μαρίνου τοΰ Τυρίου. Ή εις 8 
βιβλία γεωγραφική άφήγησις αύτοΰ,συγκρινομένη προς 
δμοια έργα προγενεστέρων γεωγράφων, αποδεικνύει 
δτι πλήν άλλων προσθηκών καί βελτιώσεων, προσδιώ-
ρισε κατά τδ παράδειγμα τοϋ Ίππαρχου τήν θέσιν 
τών τόπων καί τον βαθμδν τοΰ μήκους καί πλάτους, 
καί έθηκε τήν γεωμετρικήν βάσιν προς κατασκευήν 
πινάκων καί σχεδιογράφησιν τής υδρογείου σφαίρας. 
Καίτοι δέ ίκαναί έν τοις όπολογισμοίς αύτοΰ απαντώ σι 
πλάναι, οί "Αραβες, έπί πολύ ώς όδηγδν έν τή ••αστρο
νομία καί τή αστρολογία εΐχον αυτόν. 

Ύπό κυρίως γεωγραφικήν έποψιν οί πίνακες τοΰ 
Πτολεμαίου ύπερτεροΰσι κατά πολύ τάς γεωγραφικάς 
γνώσεις τοΰ Στράβωνος, ουχί δμως καί τάς Μαρίνου 
τοΰ Τυρίου, δστις ένεκα τών ημερολογίων τών ναυτι
κών καί τών περιηγητών πλείονα αυτών γιγνώσκει ; 

καί ού τάς προσαριθμήσεις παρέλαβεν ό Πτολε
μαίος. 

Ό Πτολεμαίος γνωρίζει έπέκεινα τών Ινδιών, τήν 
Χρυσήν νήσον, τήν έμπορικήν θέσιν Καττίγαρα,καί μέ-
γαν αριθμόν νήσων έν αίς άναγνωρίζουσι τήν'Ιάβαν καί 
τήν Σουμάτραν.Γνωρίζει ωσαύτως τήν κατά ξηράν καί 
θάλασσαν όδόν τήν άγουσαν εις τούς Σίνας καί τούς 
Σήρας, λέγει δ' δτι έν Αφρική αί έλώδεις λίμναι, έξ 
ών πηγάζει δ Νείλος κείνται έπί τής παραλλήλου 
τής Μενουνθίας νήσου, τής νΰν Πέμπας ή Ζαν-
ζιβάρης. Έ ν τή Σαχάρα, έπέκεινα τής Φαζα-

ν ίας, γνωρίζει τήν όρεινήν χώραν 'Αγισύμβαν, ήν 
Μαρίνος ί Τύριος τοποθετεί είς 24ο Μ πλάτους, αυτός 
οέείς 16ο. Έ ν Ευρώπη αναφέρει τούς Σλαύους, 
περιγράφει τόν ρουν τοΰ Βόλγα καί γνωρίζει δτι ή 
Κασπία είνε θάλασσα κλειστή. Ό Πτολεμαίος είναι δ 
ύστατος τών Ελλήνων γεωγράφων, μετ' αυτόν δέ 
πλήν άλλων πολλών, θέλομεν μνημονεύσει τοΰ Παυ 
σανίου, τοΰ γνωστοΰ ύπό τ ' δνομα ,περιηγητοΰ ή έξη_ 
γητοΰ, τοΰ οποίου ή περιήγησις τής Ελλάδος είνε ά. 
ρίστη ούτως ειπείν αναγραφή, διδάσκουσα τήν τοπο-
γραφίαν, τήν έγχώριον Εστορίαν, τάς θρησκευτικάί 
δοξασίας, ώς καί τήν άρχιτεκτονικήν καί γλυπτικήν 
τών διαφόρων τής Ελλάδος χωρών. Αί γεωγραφικά^ 
αύτοΰ περιγραφαί όμοιάζουσι πρός δδοιπορικήν συγ-
γραφήν, αί δέ τοποθεσίαι βρίζονται ακριβέστατα, διά 
τοΰτο δέ καί ύπό τών νεωτέρων τής Ελλάδος περιη
γητών κρίνεται ό άριστος τών οδηγών πρός άνεύρεσιν 
τών αρχαίων χώρων. Παρ' αύτφ αί γεωγραφικά! 
περιγραφαί, αί Εστορικαί παρεμπτώσεις καί τά τεχ
νικά καί γλυπτικά μνημεία νομίζονται ζητήματα δευ-
δερεύοντα, παραβαλλόμενα πράς τήν πανταχοΰ παρ ' 
αύτοΰ έπιζητουμένην θρησκευτικήν σημασίαν τών έρ
γων τής τέχνης, ού άνευ δυσκατόρθωτος θ' άπέβαινεν 

ή γνώσις καί έξακρίβωσις τών θρησκευτικών χή ς | 
λίθος συστημάτων. 

Πλήν δέ τών άνω αναφέρονται και ό κ α τ α ^ | 
μ. Χ. εκατονταετηρίδα άκμάσας Άγαθήμερο;, ΝΡ̂ ψ 
γεωγραφίας υποτυπώσεις, Μαρκιανός ό Ίΐρακλεώττ* 
γράψας Πόντου περίπλουν, καί Διονύσιος ό Περιηγητή 
γράψας περιήγησιν Οικουμένης έν άπταιστοι; έίαμέ! 
τροις. 

Τέλευτώντες δέ άναφέρομεν καί τόν πευτιγγερ 1 β > 

νόν λεγόμενον πίνακα, σπουδαιότατον διά τήν μελέττΛΜ 
τής ιστορικής γεωγραφίας, καταρτισθέντα τά 230 
μ.Χ. έπί τή βάσει τών στρατιωτικών όδομετριών τοΟ 
δυτικοΰ ρωμαϊκού κράτους. Ό χάρτης ούτος αδίκως 
εκλήθη πευτιγγέριος, διότι δέν άνευρέθη παρά τοδ 
αρχαιολόγου Πευτιγγέρου, άλλά παρά τοΰ Κελτίου δ» 
στις έδωκεν αύτώ τοΰτον. 

Ά λ λ ά καί παρά Ρωμαίοις, μετά τούς χρόνους μά-
λίστα τοΰ Αυγούστου καί κατά τόν Αον μ.Χ. αιώνα, 
μεγίστας έποιήσατο προόδους ή γεωγραφία, μέγας δ' 
αριθμός συγγραμμάτων έγράφη, ών δυστυχώς δλίγα 
περιεσώθησαν είς ημάς. Μεταξύ τών πρώτων Λατίνων 
γεωγράφων καταλεκτέος δ Πομπώνιος Μέλας, άκμά
σας κατά τόν α' μ.Χ. αιώνα κα'ι γράψαςΌο χϊΐ α ογ1)Ϊ8 
σύγγραμμα είς τρία διηρημένον βιβλία. Έ ν τώ πρώτω 
διαλαμβάνει περί τοΰ κόσμου έν γένει, ποιείται γεω
γραφικήν σύνοψιντής Ασίας, τής Ευρώπης καί τής 
Αφρικής, ποιούμενος ιδίαν έκαστης περιγραφήν, αρ
χόμενος δ' άπό τής Αφρικής. Έ ν πρώτοις εξετάζει 
τήν Μαυριτανίαν ώς τήν δυτικωτάτην τών χωρών, είτα 
δέ διευθυνόμενος πρός Α διατρέχει τήν Νουμιδίαν, 
τήν κυρίως Άφρικήν καί τήν Κυρηναϊκήν. Νομίζει 
τήν Αίγυπτον κειμένην έν Ασία, έξ Αιγύπτου δέ 
μεταβαίνει είς Άραβίαν, Συρίαν. Φοινίκην, Κιλικίανι 
καί διαφόρους τής Ελάσσονος Ασίας τόπους. Έν τώ 
δευτέρω αρχόμενος άπά τής Ευρωπαϊκής Σκυθίας, 
ποιείται λόγον περί Θράκης, Μακεδονίας, Ελλάδος· 
Έ ξ Ιλλυρίας μεταβαίνει είς Ίταλίαν, εκείθεν είς Γαλα-
τίαν, καί είτα είς τ ' ανατολικά τής Ισπανίας. 

Άπελθών έξ Ισπανίας μεταβαίνει είς τάς νήσους 
τής Μεσογείου. Έ ν τώ τρίτω περιγράφει τά έπί του 
Ωκεανού Γαλατικά παράλια, τήν Γερμανίαν, Δαλμα-
τίαν καί άφικνείται είς τήν άπωτάτην Σκυθίαν. Είτα 
περιγράφει τάς νήσους τού βορείου Ωκεανού, τάν 
Άνατολικόν καί Ίνδικόν Ώκεανόν, τήν Έρυθράν θά
λασσαν καί τήν Αΐθιοπίαν. Πολλάς δμως τών χωρών, 
&ς περιγράφει, δέν έπεσκ έφθη ό ίδιος, άλλά τά περί 
τούτων παρέλαβεν έξ αρίστων ελληνικών καί ρωμαϊ
κών πηγών, ών ουδέ μνημονεύει. 

Μετά τόν Π. Μέλαν, δ έκ Νικομήδειας τής Βιθυ
νίας Άρριανός, συγκλητικός, έγραψε κατά τά 137 
μ.Χ. περίπλουν τοϋ Ευξείνου, έν ώ περιγράφει μετ' Α
κριβείας τήν άπό Τραπεζοϋντος είς Διοσκουριάδα, είς 
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β · β · „ ω ί ρ ι ο ν καί θρακικόν Βόσπορον, κα'ι εί; τά 
τον ι*·ι ι "· . 

η 'ίντιον περιήγησιν κύτού. Έ ν τώ έργω αύτοΰ ά-
,'.ι,σι πλείστα: λεπτομέρειαι περί τοΰ Αραβικού 

1-ου. έν ταις άκταϊς τοΰ οποίου πλείστα κατά τούς 
ένου: αύτοΰ ύπήρχον ελληνικά καθιδρύματα. κα'ι 

• ,ο πολλά: περί τοΰ ινδικού εμπορίου τών τότε χρό-
^ν' άπαντώσιν ειδήσεις. 
Γ * - ; τών χρόνων τού Αυγούστου, κατά τό 24 π.Χ" 

• μ ν ή ς απέβη ή ύπό τοΰ δ:ο:κητοΰ τής Αιγύπτου 
| 4 ^ ; , , Υ Γάλλου τή διαταγή τοΰ Αύτοκράτορος είς 
[ 'Αοαόίαν πεμφ'ίεισα αποστολή, ής άφήγησιν παρέ" 
Κροιν ήμϊν ό Πλίνιος, κα'ι ό μεθ' ού δ Ρωμαίος στρα

τηγό: έπεσκέφθη τήν "Ανω Αίγυπτον Στράτων. Έ λ -
ϊ ,ς.'̂ ον νά εύρη παρά το:; "Αραψι φίλους πλουσίους 

ίΓΛΚ ζςηθήσωσιν αυτόν, ή πλουσίου; εχθρούς, δπως 
^ • ΐ ή σ ΐ καί λαφυραγωγήση. έρειδόμενος δέ κ' έπί τ ή ? 

φιλίας τών Ναόαταίων τών ύποσχεθέντων αύτώ πάσαν | 
ουνορομήν. κατεσκεύασε στόλον έξ 130 μεταφορικών 
«λοίωνκα': είσέδυσεν είς "Αραβίαν διά τοΰ δρμου τής 
Αευκήί κώμης, ένθα ήνκγκάσθη νά παραμείνη έπί έ-

Ε ς πράς άνάπαυσιν τοϋ ύπ ασθενειών δεκατισθέντος 
οτρατοΰ του. Παραπλανηθείς δμως ύπό τών ψευδών 
τών οδηγών αύτοΰ πληροφοριών, άφίκετο πολλά 
δποστά; είς Χέγρανα καί εκείθεν εις τήν χώραν τών 
Ραμανιτών. έν'ΐα ατελέσφορου απόβασης τής πο
λιορκία; τή; Μκρσιάβας, επανήλθε, περιπλεύσας 
χατά μηκο; τήν Άραβικήν παραλίαν εις Έγρακό-
μην κα'ι εκείθεν διά τοΰ Μυός δρμου είς Ά λ έ -
ξάνδρειαν. 

Μικρόν κατά μικρόν κανονικοί πλόες ήρςαντο διε
νεργούμενοι μεταξύ τών Ινδικών ακτών καί τοΰ κόλ-

ΕβυτοΟ Άοεν. Πρεσβεία εστάλη πρό; χαιρετισμό-/ 
£ Μ αύτοκράτορος Κλαυδίου. Αί περί Σηρών πληρο-
' φορίαι δλονέν ώς ήμέραι διελευκαίνοντο, έγίγνωσκον 
ί δ' δτι πράς Β αυτών εκείτο ή Σκυθία καί πράς Ν. αί 
ι Ίνδίαι. Ό Νέρων έξηρεύνησε τήν Αΐθιοπίαν καί απέ

στειλε δύο έκατοντάρχους πρός κναζήτησιν τών πη
γών τοΰ Νείλου, οίτινες δμως δέν ήδυνήθησαν νά 

ύπερβώσι τά μεταξύ 9° καί 7° πλάτους άπειρα τέλ
ματα, ώρισαν δμως επακριβώς τάς άπό Συήνης εις 
Μερόην αποστάσεις. "Ηδη δ' άφικνούμεθα είς τούς 
χρόνους τοΰ Πλινίου, τοΰ σοφωτάτου τούτου ανδρός, 
τοΰ γεννηθέντος τώ 2 3 μ. Χ. καί οίκτρόν εύρόντος 
θάνατον έν Σταβίαις κατά τήν φοβεράν τού Βεσουβίου 
έκρηξιν. Έ ν τή έκ 37 βιβλίων αποτελούμενη εγκυ
κλοπαίδεια αύτοΰ, τέσσαρα πραγματεύονται περί γεω
γραφίας - καίτοι δ' έν άύτοίς δέν αναφέρεται τ ' δνομα 
τού Στράβωνος, υπάρχει δμως συσσωρευμένη πάσα ή 
λοιπή γεωγραφική φιλολογία. Ποιείται ακριβή γεω
γραφικήν περιγραφήν τής Βορείου Γερμανίας καί τής 
Κιμβρικής Χερσονήσου (Δανιμαρκίας), αναφέρει δέ 
τήν νήσον Νηρίγον (πιθανώς Νορβηγίας), έξ ής έπι-

| βιβάζονται διά θούλην. Περιγράφει τήν άφρικανικήν 
άκτήν τής Βερενίκης μέχρι τοΰ ακρωτηρίου τών άρω-
ματοφορων χωρών, διάστημα δηλαδή 2 5 ήμερων νο
μίζει δτι ο Ωκεανός στρέφεται πρός Δ καί συνάπτεται 
πρός τόν Άτλαντικόν μνημονεύει τής άπό Αιγύπτου 
είς Ινδίας θαλάσσιας όδοΰ, πλουν δηλ. 70 ήμερων άπό 
Βερενίκης μέχριΜουζίρεος. σημειοί τούς σταθμούς, τάς 
αποστάσεις, τάς παραλιακάς έδαφικάς ανωμαλίας, 
τούς λαούς, τά προϊόντα κα'ι τάς έμπορικάς έκαστης 
χώρας άνάγκας, καί παρέχει άορίστους' πληροφορίας 
περί "Ινδιών μέχρι τών εκβολών τοΰ Γάγγου καί έτι 
μάλλον αορίστους περί τών έπέκεινα τούτων κειμένων 
χωρών. 

Έκτοτε ή γεωγραφία παραμεληθείσα έν τή χρι
στιανική Ευρώπη καί τώ Βυζαντίω, εύρε καταφύγιον 
παρά τοϊς Άραψιν , οίτινες ού μόνον διετήρησαν τήν 
έπιστημονικήν γεωγραφίαν, άλλά καί ίκανάς έποιή-
σαντο προόδους, άντλήσαντες πλείστας δσας ειδήσεις 
έκ τών ελληνικών συγγραμμάτων, άτινα έγνώσθησαν 
αύτοϊς έκ συριακών μεταφράσεων, έκ τής μελέτης δέ 
αυτών αμα δέ καί έξ ιδίων περιηγήσεων καί μελετών 
άριστα έγραψαν γεωγραφικά έργα. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ- ΚΑΡΑΔΗΣ 
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΙΝΗΣΙΣ 
Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Α Ι - Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α - Τ Ε Χ Ν Α Ι 

[Περιλήψεις έκ τών ξένων Περιοδικών] 

Η ΠΕΡΙΟΥΈια ΤΗΣ ΡΟΣΣΤΑΣ «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΩΝ Δ Ι Ό ΚΟΣΜΩΝ» (Παρί
οιοι).— Ό υποκόμης δ 'Άβενέλ καταγράφε: τήν περι-
ουσίαε τής Ρωσσίας. 

Ά π ό τοΟ 1886 μέχρ: τοϋ 1906 εισέπραξε 10> 
2 4 0 , 0 0 0 . 0 0 0 ρουβλίων είτε έκ δανείων είτε έξ έκτα
κτων εσόδων. Έπλήρωσε κατά τήν είκοσαετίαν ταύ
την έξω τών συνήθων εξόδων της 10 ,415 ,000 ,000 
ρουβλίων, ήτο: έχε: δ:αφοράν 2 1 1 εκατομμυρίων. Τό 
δημόσιον χρέος τής Ρωσσίας άνέρχετα: σήμερον είς 
9 ,800 ,000 .000 ρούβλια, ήτο: 2 6 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 φρ., 
άτινα έχρησ:μοπο:ήθησαν είς τά έξης τρία σημεία: 

Εξωτερικοί πόλεμο/, άπήτησαν 4 ,600 ,000 ,000 έξ 
ών τά 2 .000 ,000 ,000 διά τόν ρωσσοϊαπων:κόν πό-
λεμον. 

Κατασκευή ή εξαγορά σ:δηροδρόμων 3 ,000,000, 
0 0 0 . Δάνε:α είς τάς κτηματ:κάς τράπεζας τών ευγε
νών καί τών χωρικών 1,225,000,000. Πληρο>μή τών 
γα:ών έν Σ:οηρ:α είς τους πρώην γαιοκτήμονας 
2 ,000 ,000 ,000 . Τά 3 δισεκατομμύρια διά όούς σιδη
ροδρόμους στοιχίζουν ετησίως 129 εκατομμύρια 
ρουβλ. είς τό κράτος. 

Τό σ:δηροδρομ:κόν δίκτυον μήκους 4 4 , 0 0 0 χιλιο
μέτρων παρέχει εισόδημα 65 ,000 ,000 ετησίως, ήτοι 
2,12 ο)ο έπί τοΰ κεφαλαίου. Ό αγροτικός πληθυσμός 
άπεπλήρωσε μέχρ: τοΰ 1906 τά 2 ,000 ,000 τά όποια 
τό κράτος έοάνε:σεν άπό πεντήκοντα ετών. Έ άγρο-
τ:κή έκτασ:ς τής Ρωσσίας καλύπτει σήμερον 4 3 0 , 
0 0 0 , 0 0 0 εκτάρια, έξ ών τό κράτος, αί πόλεις, ή αυ
τοκρατορική χορηγία καί αί τών Μ. Δουκών κατέχει 
τά 165. 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Κ Α Ι Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α 

«ΝΕΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ» (Παρίοιοι).-Ό I. Νο-
βικώφ άσχολεΐτα: μέ τόν δήθεν άνταγωνισμόν μεταξύ 
τοΰ κεφαλαίου καϊ τής εργασίας, καί αποδεικνύει δτι 
ή πλάνη αύτη προέρχεται έκ τής συγχίσεως τής γι
νομένης ύπό τών σοσιαλιστών μεταξύ τοΰ κεφαλαιού
χου καί τοΰ έκμεταλλευτοΰ. Κατά τόν αρθρογράφο ν, 
τό κεφάλα:ον δέν είνε τό δηλητήριον εκείνο τό όποιον 
π'λεμεί έ σοσιαλ:σμός. Ό άρχ:σοο:αλ:στής Κάρλ 

Ι ΜΑΡΞ, χάρ:ν τής επιτυχίας τοΰ άγώνός του έκνιοιΛ 

τό κεφάλαιον έχθρόν τής εργασίας ένώ πράγματι μό-
νον φανταστικώς είνε. Ό εκμεταλλευτής είνε δ έχθρο> 
τής εργασίας. Ά λ λ ' ό εκμεταλλευτής ώς έπί τό λεΐ-
στον δέν είνε ό κεφαλαιοΰχος. Ευρίσκεται ώς έπί -λ 
πλείστον μεταξύ τών εργατών. 

— ( « ί 
ο Μ Π Α Ζ Α Ι Ν 

«ΝΕΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ« (Παρίοιοι).—Ό Γ. Βάψ-
δείκνυται ανηλεής καί αυστηρός δ:ά τόν στρατάρχην 
Μπαζαίν τοΰ οποίου κρίνει τόν βίον καί τό έργον. Τό 
άρθρον είνε ταυτοχρόνως κατηγορητήριον καί κατά-
δικαστική άπόφασις. 

«Παντελής έλλειψς ηθικής αντιλήψεως, γράφει 
τόν εμποδίζει κατά τήν έκστρατείαν τοΰ ΜεξικοΟ νά 
ίδη πόσον μυσαρά είνε ή διαγωγή του. Τψ 1870 
επέδειξε τελείαν άγνοιαν τής στρατηγικής, τελείαν 
άναποφασιστ:κότην, τελείαν ψευδολογίαν κατά συνή-
θειαν». 

Είς τό Μέτς άν δέν υπήρξε προδότης υπήρξε κινδυ-
νώδης κρονόληρος, ανίκανος, ανήθικος, «έκεΐ δπου 
ύλίγη ευσυνειδησία θά ήρκε: είς αυτόν νά περίσωση 
τήν τ:μήν άν μή τι άλλο». 

—»3Β 1 , 1 

0 ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΕΝ ΚΙΜΑ 
«ΓΑΛΑΙΚΟΣ ΕΡΜΗΣ», (Παρίσια,).- Ό Αλβέρ

τος Μαιμπόν εκθέτει τό πρόγραμμα τών έν Κίνα δη-
μοκρατοσοσιαλιστών. Περιλαμβάνε: δύο μέρη: Τό μέν 
ασχολείται θεωρητικώς, τό δ' έτερον αποτελεί σχε-
διον ενεργείας. Έ ν τώ τελευταίψ, δπερ απευθύνεται 
πρός δλους τούς κατοίκους τοΰΟύρανίου κράτους,έκκα-
λεί τόν λαδν κατά τών ξένων, οΓτινες έξωθοϋν τήν 
παροϋσαν κυβέρνησιν είς τον αγώνα κατά τής δημο
κρατικής μερίδος. Ά λ λ ' άφ' έτερου έν τή αυτή έκ" 
κλήσει λέγεται, δτι είνε απαραίτητος ή συσχέτισις 
μετά τών Ευρωπαϊκών δυνάμεων νά έπέλθη ή διεθνής 
άδελφοπόίησις. 

ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΤ Ν Ι Τ Σ Ε 

«ΓΑΛΑΙΚΟΣ ΕΡΜΗΣ» (Παρίοιοι).- Ό Ιούλιος 
Γκωλτιέ εκθέτει καί συζητεί τάς θεωρίας τοΰ Λίτσε 
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Β χοϋ μέρους τό όποιον παίζε: ή ζωή είς τόν βίον, «Ββ>: έξέΊεσεν είς τάς «Σημερ:νάς σκέψεις» του 
;«βϊ ιδίως ε:ς τ ο κεφάλαιον ύπό τόν τίτλον «περί τής 
Κιχτιμότητος καί τών άτοπων τών ιστορικών μελε-

„, ν». Κατά τόν ϊ^ίρογρίγον τό έργον τοΰτο είνε 

Ββοσ:τόν είς πάντα: τους σκεπτόμενους καλώς νόας 
Ι ίιά τής διαύγειας τής γλώσσης, ήτις είνε άπηλλαγ-
ί φι\ πάση: τεχνικής ονοματολογίας. Κατά τόν Γκωλ-
> τό έργον τοϋτο υπερτερεί πάντα τά σύγχρονα μελε

τήματα, τά οποία ερανίζονται έκ τών φιλοσοφικών με
θόδων μόνον τό περίπλοκον καϊ τό βαρύ ύφος αυτών. 

Α Ι ΓΛιΩιΣΣΑΙ 
ί «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ» (Παρίαιοι).—Αί λαλούμεναι έν 

ί τώ κόσμιο γλώσσα: είνε ύπερδιακόσιαι. Μεταξύ αυτών 

. πρώτευε: η αγγλική, ήτ:ς ομιλείται ύπό 136 ,000 ,000 

[ ανθρώπων, ήτο: 27 ο)ο έπϊ τοΰ γη'ίνου πληθυσμοϋ. 

Κ^χολουθεϊ ή γερμαν:κή μέ 16 ο)ο, εϊτα η κινεζική 

,! μέ 14 οιο. ή γαλλική μέ 14 ο)ο, ακολουθούν δέ ή 

ρωσσική, άραόική, ιταλική, ισπανική καί σκανδι-

| • ναικκή. ί 
ΕΣ. Π. Α. —Ενδέχεται δμως καί νά μή γνωρίζη τ-

I λέγε: έπί τοΰ ζητήματος τούτου 6 συντάκτης τή 

ί- «Επιθεωρήσεως». 

Η ΤΑΒΕΡΝΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΩΝΟΣ 
| «ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ» (Ιΐαρίσιοι).-Ό κ" 
Κ. Οϋμττέρ νόμιζε: δτι δέν είνε ποσώς ορθόν νά παρέ-
χωμεν είς τού: ύπό τάς σημαίας καλουμένους δλας τάς 
διασκεδάσει; δλας τάς τέρψεις καϊ δλην τήν κακώς 
νοουμένην έλευθερίαν, φρονεί δέ δτι πραγματική περι-
ποίησις τήν οποίαν αί άρχαϊ θέλουν νά επιδείξουν πρός 

•τόν στρατιώτην είνε ή διατήρησις πάσης υγιεινής 
ίιά τήςόποίζ: νάτόνέξασφαλίζουν έν περιπτώσει ασθε
νείας, κα'ι νά τω παρέχουν αναπαύσεις μετά τήν κό-
πωσ:ν τοϋ γυμνασίου, άναγνωστήριον δπου νά δύνα
ται νά μορφωθή καί δλα τά μέσα τής ηθικής διαπλά-
σεως. ουχί Ζϊ καί τής ψυχικής διαφθοράς. Έ ν τέλε'· 
παρατηρεί ότι μέ τάς ταβέρνας είς τούς στρατώνας 5 

μεταβάλλονται οί μέν λοχαγοί είς ταβερνιάρηδες, οί 
Βκ όπλίται είς διαρκώς μεθοκοποΰντας πελάτας. 

«ΜΜβηΜΜ 

ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 
[ «ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ» (Παρίοιοι). 
Λ ) ιατρός Δ.όερνερές εξετάζων τόν νόμον περί εργα
τικών ατυχημάτων συζητεί τό ζήτημα τών ιατρών 
*αί τών ασφαλιστών. Ζητεί δπως οί τραυματία·. I -
χωσ: τό δικαίωμα νά θεραπεύωνται ύπό τών θερα
πόντων αυτών ιατρών, δπως άπαγορευθη εις τούς α

σφαλίζοντας νά έχουν αυτοί θεράποντας ιατρούς διά 
τούς άσφαλισθέντας, ζητεί προσέτι δπως τό Κράτος 
άναλάβη μονοπωλιακώς τήν ύπηρεσίαν τής ασφαλείας 
Γνα ό ασφαλιζόμενος άπαλλαχθή άπό τάς πονηρίας 
τοΰ άσφαλίζοντος καί τέλος δπως τό Κράτος ύποοει-
κνύη έλεγκτάς ιατρούς, οΓτινες θ' αναπληρώσουν τά 
αναπόφευκτα πειθαρχικά συμβούλια. 

Η Π Λ Α Ν Η ΤΟΪ> Τ Α Ι Ν 

«ΠΟΛ. καϊ ΚΟΙΝΟΒ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ» (Παρί
οιοι).— Ό Π. Λακάμπ εξετάζει τάς θεωρίας τοΰ 
Ταίν έπί τοΰ κοινωνικού ενστίκτου. Ό Ταίν κατ ' αυ
τόν έζήτησε τήν λύσιν τοΰ κοινωνικοΰ προβλήματος 
διά τής επανόδου τοΰ παλαιοϋ συστήματος. Δέν διέ-
κρ:νεν δμως είς τούς άνακαιν.σμούς τής εποχής 
μας πηγάς ίκανάς νά θεραπεύσωσι τά δεινά άτ:να 
θρηνεί. Βέβαιων τήν κατάπτωσιν τήν άπροσδιόριστον 
καί άναπόφευκτον τοΰ συνεταιρ:στ:κοϋ πνεύματος τοϋ 
πνεύματος τής πρωτοβουλίας καί τής αλληλεγγύης, 
διέγνωσεν εσφαλμένως. Τά γεγονότα τόν διέψευσαν· 
'Ως φιλολογικός ιστορικός δέν έλαβεν ύπ' δψει τάς 
ατομικότητας. 'Ως πολιτικός ιστορικός δέν είχε τήν 
άντίληψιν τών νεωτέρων μέσων. Καϊ ούτω ό Ταίν έ-
πλανήθη. 

·>ιφιι·ι > 
Π Ε Ρ Ι Τ Η Ν Α Ν Α Τ Ο Λ Η Ν 

«ΠΟΛ. καί ΚΟΙΝΟΒ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ» (Παρί-
σιοιλ— Ό κ. Ρ. Μιλλέ συζητεί τόν ρόλον τής Αυ
στροουγγαρίας έν τψ Άνατολικώ ζητήματι καί ανα
παριστά τήν σημερινήν εικόνα τής Ανατολής. Προσ
παθεί ν' απόδειξη δτι καί ή Ρωσσία καί ή Γαλλία έξ 
ίσου ενδιαφέρονται είς τήν διατήρησιν τής ευημερίας 
τής Αυστριακής αυτοκρατορίας, ήτις είνε τό έσχατον 
βχύρωμα κατά τής μεγάλης έπικρατήσεως τοΰ γερ
μανικού στοιχείου έν Ανατολή. Ή πορεία τής Αυ
στρίας πρός νότον, έάν είρηνικώς έπιτελεσθή, θά άπο-
μακρύνη έκ Κων)πόλεως τά γερμανικάν στο:χείον 
καί θ' άφήση τούς Ρώσσους νά κατέλθουν ανενόχλη
τοι (;) πρός τήν Μικράν Άσίαν. Ό αρθρογράφος νο
μίζει, δτι ή Γαλλία ύποχρεοΰται νά -βοηθήση τήν Ρωσ-
σίαν εΐς τήν πολιτικήν ταύτην άδιστάκτως μέν άλλ' 
ουχί καϊ τυφλώς, ώς πιστή άλλά καί διορατική σύμ
μαχος. 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ 
«ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ» (Παρίοιοι). 

— Έ κυρία Ε λ έ ν η Μοννιέ εξετάζει τά ιδρύματα τής 
ιδιωτικής φιλανθρωπίας, καί ιδίως έλεγχε: τόν τρόπον 
καθ' δν οί περιθαλπόμενοι εργάζονται "να καλύψουν 
τάς δαπανάς άς αναλίσκουν. Κ α χ ά τήν άρθρογράφον 
πρέπει ν ' αναλαμβάνουν τά φιλανθρωπικά ιδρύματα 
δχι μόνον τήν διδασκαλίαν οιασδήποτε τέχνης είς τούς 
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περιθαλπόμενους, άλλα καί τήν έξασφάλισιν τής τέ
χνης των μετά τήν άπομάκρυνσίν των έκ τών ιδρυ
μάτων αυτών. 

Ι ι ΐ ιΜφΐ» . . 

ΡΙ Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Α Ρ Γ Ι Α 

« Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ε ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ» (Παρί-
αιοι). — Ό κ. Δ. Μπελλέ διαμαρτύρεται κατά τής Κυ
ριακής αργίας καί κατά τής παρεμβάσεως του Κρά
τους έν τώ καθορισμώ τής εργασίας. Ταΰτα θεωρεί ώς 
άκρως αυθαίρετα καί φρονεί δτ: τά μέτρα ταΰτα απο
λήγουν είς τήν πληρωμήν μικρότερου ημερομι
σθίου. 

Τ Α Ν Ο Ι Κ Τ Α Μ Ε Ρ Η 

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΓθΜΙΣΙΣ» ΙΠ„Μ 
— Οί πνεύμονες τών Παρισίων δπως καί δ λ ω ν * 
μεγαλουπόλεων είνε τ ' ανοικτά μέρη. Αί άρχ α ί 
πει νά εξασφαλίζουν τδν καθαρισμόν τοΰ αέρος 
μολυνομένου διά τής αναπνοής τών ύπεραρίθμω ν 

τοίκων τής μεγαλουπόλεως καί τοΰ πολλοΰ 
τών αναρίθμητων καπνοδόχων αίτινες δλονέν 
πληθύνονται. Μολαταΰτα έ καθαρισμός αύτδς χ«ι 
έξυγίανσις δέν επιτελείται, τοΰτο δέ πειράται διά » 
κρών ν ' απόδειξη ό Λ. Ριβιέρ. Ή θνησιμότης £ν ρ 
ρισίοις ένεκα τών λόγων αυτών είνε πολύ μεγάλη 
τέρα παρά είς τδ Λονδΐνον, καιρός δέ είνε νά ν ί Μ 

άντίδρασις κατά τής πραγματικής ταύτης δολοφονώ 

ΑΙ Π Α Ν Ά Δ Ε Σ Τ Ο Ύ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο Υ 
Τ Α Σ Π Υ Ρ Α Κ Ι Α Τ Η Ν ΠΑΡΕΙΩΝ 
Η Π Ι Τ Τ Ρ Ι Α Σ Ι Σ 
Η Π Τ Π Σ Ι Σ Τ Ω Ν Τ Ρ Ι Χ Π Ν 

"ΟΛΑ ΤΆ ΝΟΣΉΜΑΤΑ ΤΆ ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΑ ΔΙΆ ΤΌ 
Δ Ε Ρ Μ Α Τ Ω Ν Κ Υ Ρ Ι Ω Ν 

ΚΑΙ ΔΙΆ ΤΉΝ 
Κ Α Λ Λ Ο Ν Η Ν Τ Ω Ν 

Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Ο Ν Τ Α Ι 

Ε Ν Τ Η Τ Ε Λ Ε Ι Α Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η 
\ τού /'π.' σειράν ετών έν Ιΐαριαίοις ειδικώς \ 
ι άσγολη&έντος εις τά νοσήματα τοΰ δέρματος \ 
\ κα'ι τον τριχωτού τής κεφαλής ιατρού κ. 

Λ. Κ Ε Φ Α Λ 0 Π 0 Τ Λ 0 Τ , 
| ΜΕΓΆΛΗ ΓΩΝΙΑΊΑ ΟΙΚΊΑ ΤΉΣ ΌΔΟΐΤ ΙΙΑΤΗΌΊΩΝ και < 

ΓΛΆΔΌΤΩΝΟΣ 1 . (ΠΑΡΆ ΤΆ ΧΑΝΤΪΪΑ) 
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Ο 

ο 
ΑΝΑΓΜαΣΓΛΑΤΑ ΑΙ1 (ΟίΡΙΙΣ Μ ΙΆ ΠΑΙΔΙΑ 

< 7 

["Ολαι αί μέχρι τέλους σελίδες άφιερούνται είς 
ϋλην διά τάς οικογενείας, επομένως απο
σπώμενοι τού τεύχους δύνανται ν' άποτελέ-
σωσιν ίδιαίτερον περιοδικδν χρήσιμον ώς 
παιδαγωγία, ώς πληροφορίαι καί ώς δδη-
γίαι.] 

Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Α 

[Σήμερον όποτε γίνεται τόοος λόγος διά τό ζήτημα τοϋ υπηρετικού προοωπικοΰ εκάστης 
οικογενείας, είνε λίαν επίκαιρος ή παράθεαις ΤΉΣ γνώμης ήν είχεν ή Γεωργία Σάνδη, 
γνώμη ήτις πολλά ομολογουμένως διδάπκειώς διατυποϋται είς τάς κατωτέρω γραμμάς. 
Ιδού δέ τί γράφει ή Γεωργία Σάνδη], 

Γ Έ ν μιά οικογένεια, όπως πρέπει ΚΑΊ καλώς λει 
«ουργοΰση οΰτε α ύ θ έ ν τ α ι υπάρχουν οΰτε ύ Π Η ρ Έ-
| α ι , θά έπεθυμουν ΔΈ ΝΆ διαγράφουν ΆΠΌ τοΰ ΛΕΞΙ
λογίου αί λέξεις ΑΎΤΑΙ ΑΊ αηδείς, αί όποίαι δέν ΈΧΟΥΝ 
ίβμμίαν άλλην Έ'ννοιαν παρά μόνον τήν ΗΝΝΟΙΑΝ ΤΉΣ 
φολήψεως. Δέν είνε κανείς α ΰ θ έ ν τ η ς ΜΙΆΣ Έ)Λ ε υ -
θ έ ρ α ς υπάρξεως, ήτις δύναται ΝΆ τόν εγκατάλειψη 
μόλις δυσαρεστηθή πρός αυτόν. Ουδείς ΔΈ είνε ΥΠΗ
ρέτης αν δέν θέλ[] νά είνε, δηλαδή ΆΝ δέν Έ'Χΐ] τύ 
(λάττωμα νά αρέσκεται εις τό νά υπηρέτη. Ό ΥΠΗ
ρέτης ομολογουμένως είνε θεράπων, υπάλληλος, καί 
οδδέν πλέον. Τόν λαμβάνετε έν τή οικία σας διά 
μίαν ύπηρεσίαν, τήν οποίαν είνε ικανός ΝΆ διεξα
ΓΩΓΉ, καί τοΰτο έπί τή βάσει συμφωνίας, ήτις όμως 
δεν δεσμεύει οΰτε εκείνον οΰτε υμάς δ ι ' ώρισμένον 
χρονικόν διάστημα. 

Έ ά ν ο εις κάμνη εις τόν άλλον, καί άν ή συμφω
νία δέν είνε έπιζημία εις τόν ΕΝΑ Ή τόν έτερον, ΔΈΝ 
«αρουσιάζονται άποχρώντες λόγοι αμοιβαίας απάτης 

;<\ μίσους τινός. Υπάρχουν τουναντίον πολλοί λόγοι 
να διατηρηβή έπί μακρόν ή συμφωνία ΈΆΝ αμφότερα 
* συμβαλλόμενα μέρη έντίμως μεταξύ των καί είλι-
Χοινως φέρωνται. Ουδείς δμως ά φ ' έτερου λόγος 
**αρχει υπόχρεων αμφότερους νάζώσιν υπό ΤΉΝ αΰ-
«|ν στέγην έάν οί χαρακτήρες εινε ασυμβίβαστοι. 

* 
Δέν αρέσκομαι μέ τήν διαγωγήν τών αύθεντών 

εκείνων, οΐτινες φαίνονται ύπερμέτρως καλοί πρός 
τους ΰπηρέτας έπί τώ λόγιο, δτι οί τελευταίοι αυτοί 
είνε δυστυχείς καί περιφρονημένοι διά την θέσιν των. 
Έ ά ν αΐσθάνωνται έξευτελισμόν, τοΰτο σημαίνει δτι 
δέν έχοΐ'ν επαρκή άξιοπρέπειαν διά νά τόν αποτινά
ξουν μεταβάλλοντες τΰχην έ φ ' δσον είνε ΕΙΣ αυτούς, 
δπως καί εινε εΰκολον, διότι δέν βλέπω οΰδαμοΰ τόν 
άποχρώντα λόγον νά ΰ"π η ρ ε τ ο ΰ ν έφ 'δσον έξηυτε-
λισμένην θεωροΰσιν ούτοι τήν ύ π η ρ ε σ ί α ν . Ά λ λ ' 
ή άνάληψις μιάς εργασίας οικιακής, οίον τής καθα
ριότητος μιάς οικίας, της μαγειρικής, τής διατηρή
σεως ενός κήπου, ή ενός σταυλου ΚΑΙ τών ομοίων, 
εινε αύτη αΰτη ή εργασία παντός εντίμου άνθρωπου 
ζώντος διά τοΰ ίδρώτος, δέν είνε δέ δ ο υ λ ε ί α . Σ ή 
μερον ευτυχώς ή πρός τό άτομον υπηρεσία τοΰ άλ
λου περιορίζεται βαθμιαίως άλλ' έπαισθητώς, θ ά 
κατάληξη δέ εις τόν περιορισμόν τόν άκρότατον ή 
τοι είς τήν βοήθειαν την οποίαν δίδει πάς άν
θρωπος εις έ'να ασθενή. Άλλά καί τοΰτο δέν 
εινε υπηρεσία. Τοΰτο εινε περίθαλψις. Ή Υ
πηρεσία καταντά νοσηλεία, άν δέ ό ούτωσί ασθε
νής εινε ολίγον δΰσθυμος καί σκαιός, ό περιθάλπων 
ήτοι ό θεράπων βεβαίως δέν θ ά έξευτελισθη έάν 
ύπομείνη ολίγον έ φ ' δσον δέν γίνεται κατάχρησις 
της υπομονής του. 

* 
* * ΟΥΔΈΝ λοιπόν τό έξευτελιστικόν ΥΠΆΡΧΕΙ εις τας οι-
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122 «ΑΙ-ΜΙΝΑΙ» 
χίακας υπηρεσίας, έάν ό τοιούτος υπάλληλος διέπε
ται ύπό τής ορθής αντιλήψεως τών καθηκόντων κα 1 

τών υποχρεώσεως αύτοΰ, έάν εύσχήμως εμποδίζει τόν 
άπασχολοΰντα αυτόν νά ύπερβή ή λησμονήση τά ι
δικά του. 

Αί άμοιβαΐαι βιαιότητες α ί πρύς άλλήλας άντεγ 
κλήσεις και αύται ακόμη αί διαβατικά! άδικίαι" 
πάντα τέλος τά αναπόφευκτα είς τάς καθημερινά^ 
σχέσεις μικροεπεισόδια θ ά εΐχον άσυγκρίτως μικρο^ 
τέρας τάς συνεπείας, εάν εις αμφότερα τά μέρη ύ π ή ρ , 
χεν ή ιδέα τής ΐσότητος. 

Εις ένα θεράποντα ύπερμέτρως εύαίσΟητον δύνα
ται τις νά εϊπη. 

— Διατί θυμώνεις διότι σοΰ έκακομίλησα, ένώ 
έγώ δέν έθύμωσα οτι καί σύ μοΰ έφέρθης ούτω-
Μήπως δέν κακομιλώ μέ τούς συγγενείς μου ακόμη ; 
Μήπως αισθάνεσαι ότι εξευτελίζεσαι περισσότερον 
άπό αύτοΰς ; Σοΰ άπηγόρευσα νά έξηγηθης εάν τό 
σφάλμα σου ήτο άκοΰσιον ; "Οσον άφορα τήν κατ ' 
επανάληψιν διάπραξιν σφαλμάτων νομίζω δτι έχω 
δικαίωμα νά σοΰ κάμω τήν σχετικήν παρατήρησιν 
δπως επίσης καί σύ έ'χεις τό δικαίωμα νά παραπονε-
θης έάν απαιτήσω πράγμα μή συμπεριληφθέν εις τήν 
συμφωνίαν μας. Ά λ λ ' ουδεμία έκ τών εξηγήσεων 
αυτών καταστρέφει τήν μεταξύ ημών ύφισταμένην 
Ισότητα. Έ ά ν ήμην τόσω βίαιος καί τόσω παρά-
φρων δτε ήγειρα τήν παλάμην καί σέ έκολάφισα, θ ά 
είχες πληρέστατα δίκαιον νά έγείρης καί σύ τήν ίδι 
κήν σου καί νά μέ ραπίσης. "Ενεκα τούτου δέ δέν θά 
παρεβιάζετο ή ισότης. Θά ήτο πράξις έκφρονος μία 
τοιαύτη χειροδίκία, άλλ' ά φ ' ής στιγμής ουδέν ΣΟΙ 
επιβάλλει νά δεχθής ύπομονητικώς τύ ράπισμα, δέν 
βλέ.-ιω διατί εξευτελίζεσαι άπύ τήν έκδήλωσιν τής 
οργής μου». 

Ούτω καί τάς χείριστα,- άν λάβωμεν περιπτώσεις 
έν ταΐς οικιακαΐς σχέσεσι, καί άν ακόμη προβώμεν 
μέχρι τών σπανίων αυτών περιπτώσεων τής χειρυδι-
κίας, ύ υπηρέτης εινε υ π η ρ έ τ η ς μόνον έφ 'δσον 
θέλει νά είν«. "Οταν άφίνη νά εξευτελίζεται μόνον 
ίνα έπωφεληθή τής μετέπειτα μετανοίας ή καί έκ τής 
ιδέας δτι άπηύδησεν ό α ύ θ έ ν τ η ς , τότε είνε άξιος 
περιφρονήσεως. 

Ή χρήσις μωρού καί αποκρουστικού παρελθόντος 
άπό της απόψεως ταύτης έδημιούργησεν ατυχώς κα-
τηγορίαν ανθρώπων ήτις έστιγαατίσθη διά τής ονο
μασίας δ ο ύ λ ο ς καί ε ΐ λ ω ς. Άλλά καί τά ελαττώ
ματα τής κατηγορίας ταύτης τών ανθρώπων έδημι-
ούργησαν ο ί α ύ θ έ ν τ α ι , δταν δέ ούτοι κατανοή
σουν τήν ι σ ό τ η τ α καί την εφαρμόσουν, τότε ή κα
τηγορία αΰτη, ή τάξις αΰτη τών δούλων καί τών ει
λώτων θέλει εκλείψει. 

* * * 

παιθρον χώραν. Καί δμως πάντες ο ί ά γ ο ο ΐ ' ] 
οί καλλιεργηταί, οί κτηνοτρόφοι καί λοιποί, όσο Μ 
νανται έχουν επίσης τούς ύπηρέτας ιων, οί όποιο Η 
μως δέν διαφέρουν άπό τά μέλη τής οΐκ0γενεί»3 
Αύτη ακριβώς είνε ή καλώς νοούμενη ύπηοβο{2 
Έ ά ν ό κτηνοτρόφος δείρη καμμίαν φοράν τόν χΖ] 
νοβοσκόν του, ομοίως δέρει καί τά ΊΔΙΑ 3 
τέκνα. 

Κατά τά λοιπά, αύθένταικαί ύπηρέται μαζή τ « ' 
γουν, μαζή κοιμούνται, μαζή χαίρονται, μάζή λυποΜ 
ται, δπως άλλοτε συνέβαινε μέ τού; άρχοντας τοϋ .τα 
λα ιού καιρού. 

Είνε θλιβερύν, δτι άπωλέσθη ή καλή αύτη ουνΑ. 
θεια, ελπίζω δμως δτι θ ά έπανέλθη όταν ό χρόνος 
καί ή πρόοδος βελτίωση τήν περί ΐσότητο; άπαξ», 
πάντων τών ανθρώπων γνώμην. Λυτό αποτελείτο 
ιδεώδες καί δπως έν παντί πράγματι, πρέπει και εΝ 
αυτό έμφύτως νά οδηγούμεθα μέσω τών σκόπελο» 
ους υψώνουν αί κακώς άκόμηέννοούμεναι μεταξύ αύ
θεντών καί θεραπόντων σχέσεις. 

* * 
* ΤΊ 

Διά νάέπιτύχωμεν τοΰτο, πρέπει νά καθιερώσω-
μεν νέας πρός τούς ύπηρέτας σχέσεις, δλως αντιθέτους 
πρός τάς διεπούσας τό παρελθόν. Πού παντός πρέ
πει ν ' άποφύγωμεν δυο σκοπέλους: τήν άγερωχίαν, 
ήτις πληγώνει καί τήν οικειότητα, ήτις έκφαυλίζει. 
Διότι εντεύθεν προέρχεται τό ύπό, τοΰ δούλου προα-
φερόμενον τω αύθέντι θυμίαμα. 

Νομίζω, δτι πρέπει τις νά είνε αβρό; πρός τον 
θεράποντα καί νά τόν π α ρ α κ α λ η νά κάμη τοΰτο ή 
εκείνο, κατόπιν δέ νά τόν ε υ χ ά ρ ι σ τ η , νά μή τόν 
καλή διά παραμικ.ράς εργασίας, τά; οποία; μόνος ό 
αύθέντης δύναται νά κάμη. Ά λ λ ' όπιο; πρέπει νά 
καταργηθούν μερικαί ύπηρεσίαι αϊτινες είνε απο
κρουστικοί, διότι έμπραγμάτως- ύπομιμνήσκουν την 
δουλείαν, πρέπει ομοίως-νά καταργηθή ή οίκειότης, 
ή διαχυτικότης, ή άκρα εμπιστοσύνη καί αύται άκομη 
αί περιτταί συνομιλίαι. Ουδείς θεράπων, όσονδη-
ποτε τέλειος καί άν ύποτεθή δύναται νά κάμη καλήν 
χρήσιν τής οΐκειότητος ταύτης, καί νά μή βλάψη τέ
λος καί εαυτόν καί τόν αύθέντην του. 

Πρέπει βεβαίως νά γνωρίζουν καί νά κατανοούν, 
δτι εινε ϊσοι πρός τούς αύθέντας, Ά λ λ ' δπως είνε θα 
νομίζουν δτι πρέπει νά είνε ή δούλοι ή αύθένται μό
λις τοις ζητηθή άλλο τι πλήν τής απλής υπηρεσίας 
δ ι ' ήν εκλήθησαν νά εργασθούν.Άλλ ' ή εργασία τοΰ 
νά μας παρήγορη, τοΰ νά φυλάττη τα μυστικά μας «Ι 
νά λύη τάς οικογενειακός διαφοράς, νομίζω, δτι δεν 
είνε έξ εκείνων, αϊανες έπί μηνιαία αμοιβή δύνανται 
νά γίνουν. 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΑ Ν Δ Η 

Ή τάξις αΰτη εινε σχεδόν άγνωστος είς τήν ΰ- I 
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Χ Ε Λ Ι Σ Δ Ι Α Τ Α Σ Κ Υ Ρ Ι Α 

ϊϊ Μ Ο Δ Α 

(Ήάμφίεοις κατ' οίκον) 
Ι'Υπάρχει μία κακή συνήθεια δ ι ' δλας δύναται τις 
ΝΆ εϊπη τάς κοινωνικά; τάξεις. Η μ ε ί ς αί κυρίαι 

|4«οφεΰγομε\· σχεδόν πάντοτε νά είμεθα κομψαί καί 
Εντός τής οικίας μα;, νά τηρώμεν δλους τούς δρους 

ιή; έκζεζητημένης βέβαια φιλαρέσκειας. Καί διά 
ϊ,ΐοντο παραμελοΰμεν τήν κατ ' οίκον εύπρόσωπον έμ-

Μράνισίν μας, ενώπιον τών συζύγων μας, τών γονέων 
ψβζ, τών αδελφών μας, τών οικείων μας τέλος έπι-
οχεπτών. 
I Και έν τούτοις δέν υπάρχει εύθηνότερον πράγμα 

Ρ*α μιαν καλήν οίκοκυράν καί δη σεμνήν ΑΚΌΜΗ ΚΌ-
1 0 Ί ν άπό τήν « ο ι κ ι α κ ή ν ά μ φ ί ε σ ι ν » τήν 
• »Ρόμπ-ντέ-σάμπρ». Υπάρχουν οίκοδέσποιναι, αί ό-
• * 0 ι αι μέ πέντε εξ δραχμάς κατορθώνουν καί έχουν 
Μ»ιαν χαριτωμένην μπλούζαν αύτοΰ τοΰ είδους μέ τήν 
I Οποίαν καί έ'να ξένον ακόμη δύνανται νά δεχθούν 

^προσώπω;. 
. Καί έν τούτοις ένώ δ ι ' α ν ό η τ α καί άσκοπα ΕΞΑΡ

τήματα τοΰ στολισμού δαπα.νώμεν τόσα, άποφεύγο-
μεν άπύ κακήν συνήθειαν νά συμπληρώσωμεν τόν 
οίκιακόν μας στολισμόν. Ά ν ε υ κορσέ, ξεμαλλιασμέ
νη, μέ ?ν πολκάκι ξεχειλωμένον καί μόλις συγκρα-
τούμενον εις πόρπας ή κομβία, μέ σφικτά μανίκια 
έμποδίζοντα τήν έλευθερίαν τής κυκλοφορίας καί έ-
ρυθραίνοντα άηδώς τάς χείρας, μέ υποδήματα στρα
βοπατημένα φαινόμενα κάτωθεν κοντού ποδόγυρου, 
συνηθέστατα ήμιανοίκτου έξ άτημελησίας κατά τήν 
όπισθίαν ραφήν, ιδού ή συνήθης είκών ΜΙΆΣ οικο
κυράς, δπως τήν άντικρύζει, ό έπανακάμπτων έκ τής 
εργασίας σύζυγος, δπως τήν ευρίσκει καί ό οίκειό-
τατος επισκέπτης σπεύδουσαν νά κρυβή καί νά έν-
δυθή. 

Διά τοΰτο νομίζω, δτι παρέχω έκδούλευσιν εις τάς 
αναγνώστριας μου συνιστών είς αύτάς τήν κατα
σκευήν μιάς « ο ι κ ι α κ ή ς ά μ φ ι έ σ ε ω ς » . Παρέχω 
δέ καί τό δείγμα τοιαύτης άμφιέσεώς κομψής καί ΕΥ
χερέστατης τήν κατασκευήν. 

Ή ρόμπα αύτη γίνεται άπό μπατίσταν, άπύ περ-
κάλι, άπό τσιτάκι καί άπύ λινύν ΑΚΌΜΗ, έχει δέ « β ο 
λ ά ν ά ν φ ό ρ μ » είς τό τέλος μέ τεσσάρας πιέττας. 
Ό Φλαμπαλάς ένοΰται μέ τήν έπίλοιπον ρόμπαν δ ' 
ένος «ά ν τ ρ - ν τ έ » άπό δαντέλλαν, φιλέ ή καπα-
νέλλια. 

Ε π ά ν ω κόπτομεν για«άν μικρόν, πέριξ τοΰ οποίου 
ράπτομεν β ο λ ά ν ένωμένον πάλιν δ ι ' «ά ν τ ρ-ν τ ε». 
Τό β ο λ ά ν τείειώνει μέ μίαν δαντέλλαν όμοιό-
μορφον. 

Πόσον δέ νομίζετε, δτι ημπορεί νά στοίχιση μία 
τοιαύτη άμφίεσις τήν οποίαν δυνάμεθα καί μόναι νά 
ράψωμεν ; 

Ά ν μέν τήν έργασθώμεν μόναι κατ ' άνώτατον 
δρον εξ δραχμάς. "Αν δέ μάς βοηθήση καί *μία 
νεαρά μοδίστα τό πολύ δραχμάς δέκα. Καί είμεθα 
πάντοτε καθάριαι καί κομψαί, τά δύο κυρίώτερα χα
ρίσματα διά μίαν γυναίκα. 

Η ΚΑ Μ Ο Δ Α 

Κ Α Δ Λ Υ Ν Τ Η Ρ Ι Ο Ν [Τό δέρμα] 
Θέλετε νά διατηρήσετε τό δέρμα λεϊον, άρυιίόο>ιον, άλα-

βάστρινον ; 

— θέλομεν, Οέλομεν ! «απαντήσετε δλαι. Ακούσατε λοι

πόν τί νά κάμετε. 
Τήν νύκτα πριν κοιμηΟήτε <»ραΐαι ατθίδες, επαλείψατε 

διά γλυκερίνης τό μέρος τοΐί δέρματ,ς, ΙΌ όποιον δεικνύει 
έρεϋισμόν τινα. "Επειτα βάλετε τεμάχιον βάμβακος υδρό
φιλου κα'ι έπειτα προσπαθείτε ν ' απορρόφηση Ή γλυκερίνη 
δίχως νά προστριβή Ό βάμβαξ έπί τοΰ δέρματος. 

"Επειτα επαλείψατε τό ΑΥΤΌ μέρος μέ ζουμί λεμονιού 
και ρίψατε υπέρ ΑΥΤΌ άντί πούδρας φαρίνην άπλήν. Και 
έπειτα «ΰπνον έλαφρόν». Τό φάρμακον είνε τόσον άποτε-
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124 «ΑΘΗΝΑΙ» 
λεσματικύν δσον καί εϋκολον. Τώρα μάλιστα οπότε τό 
δέρμα πολλών λαιμών αποκαλύπτεται εντελώς μεταβεβλη 
μένον έκ τής χρήσεως υψηλών περιλαιμίων τό ϋρραπευτικόν 
μέσον Ο' αποδώσω είς τό δέρμα τοϋ μέρους εκείνου δλην 
τήν άρχικήν χροιάν κα'ι δροσερότητα του. 

(Διά ΝΆ λούεστε) 
Ή ονομαστή σκευασία «Μάκ >, τήν όποίάν πωλούν άρ 

κετά ακριβά οί μυροπώλαι, ημπορεί νά κατασκευασθή καί 
είς το σπίτι ώς έξης : 

"Αναμιγνύετε 27 μέρηάμίλου ύρύζης κα'ι 73 μέρη μίγ
ματος αποτελουμένου έξ ίσων μερών άπύ τρυγικόν οξύ καί 
σόδαν. Τά αρωματίζετε δπως θέλετε. Κατόπιν τήν σχήμα -
τισθείσαν πάσταν χωρίζετε είς πλακίδια τών οποίων τό 
μέγεθος ορίζει τό γοϋστόν σας. Αναλύετε κατόπιν βίς τό 
ύδωρ μέ τό όποιον θά λουσθήτε μίαν πλάκαν. Θά δώσετε 
θαυμάσιον άρωμα, άλλά πρό παντός άνθηρύτητα είς τό 
σώμα σας. 

Συνταγή καλλονής 
Μία άπό τάς αλάνθαστους αυνταγάς καλλονής είνε καί ή 

κατωτέρω, τήν οποίαν έδημοσίευσε κατ' αΰτάς επαρχιακή 
έφημερίς. 

«Λάβε αίδοϋς παρθενικής 
ώ κόρη κόκκους δύο, 
πρόσΟες δέ τεσσάρας σιγής 
καί τρίψον έν ίγδίω. 
Φιλοπονίας πρόσθεσον 
κατόπιν λίτρων μίαν 
σεμνοπρεπείας δε δραχμήν 
καί αρετής ούγγίαν. 
Τό κράμα τοϋτο έγχυσον 
κατόπιν έν φιάλη 
ΧβΦ ° ' έξωθεν καί έσωθεν 
καί Οά φανής πάγκαλη 
Απόφευγε τήν πλατεϊαν 

ϊ,\α βάδισης τήν ευθείαν». 
Το αληθές είνε δτι δέν υπογράφεται ό συντάξας ιατρός, 

καί δι' αυτό τά φαρμακεία δέν θά δεχθούν νά εκτελέσουν 
τήν άλάνθαστον αυτήν συνχαγήν. 

—>®— 

(Ή καλλονή τής γυναικός) 
"Οπως είς δλα τά πράγματα οί Αμερικανοί φαίνονται 

φιλοτιμούμενοι νά οργανώσουν τήν ζωήν έπί τό τελειότερον, 
οΰΐω κα'ι είς τό ζήτημα τής καλλονής άναπτύσσουνίδιάζουσαν 
έπιμέλειαν. Ευρωπαίος δημοσιογράφος δστις έσπούδαζε τά 
ήθη τών Αμερικανών, παρατηρεί, δτι αί κυρίαι τής ανω
τάτης τάξεως διεξάγουσιν αληθή αγώνα υπέρ τής καλλονής. 
Βεβαίως καί παρ' ήμΐν έν Ευρώπη ή μέριμνα περί τοϋ 
κάλλους είνε ανεπτυγμένη, άλλ' αί Εύρωπαϊαι γυναίκες φαί
νονται μάλλον πεπεισμένοι δτι άφοΰ άπαξ έθεσε τήν σφρα
γίδα της ή Φύσις, ουδέν πλέον δύναται νά πράξη ό άνθρω
πος. Τουναντίον αί Αμερικανίδες πρεσβεύουν δτι εκάστη 
γυνή, πλήν εννοείται τών άκρως δυσμόρφων, φέρει έν εαυ
τή αρκετά στοιχεία καλλονής. Ά π ' αυτής εξαρτάται νά 
καλλιεργήση καί ανάπτυξη ταΰτα. 

— Ή καλλονή δέν προκύπτει άφ ' εαυτής, εΐνε τό δόγμα 
τών Αμερικανίδων, θέλει βοήθειαν διά ν ' άναδειχθή. 

"Οστις έχει άξίαν καί γνωρίζει ν' ανάδειξη αότήν I ΐ 
διπλήν άξίαν». 

Διά τοΰτο αί Αμερικανίδες ένωρίτατα άρχονται έπιι,,,ΐ-Π 
μ; ναι τοΰ αιόματός των καί προσπ >θούσαι νά διοηΐι,.-_Γΐ 
τάς τυχόν ελλείψεις αυτών. 

'Από ουδεμιάς οικογενείας λείπει ή κατ'οΐκον γύμναση»*! 
και τό λουτρόν. Ωσαύτως φροντίζουν ού μόνον περί τ -
κύμης, τών οδόντων, τών χειρών, άλλά καί περί τοϋ ΙΙΠΛ; 
σματος, τών σχημάτων, τοΰ τρόπου τοϋ όμιλεΐν. 

— Έξωτερικύν ευπρεπές, συνηθίζουν νά /,έγυυν, {' 
τόσω πολύτιμον όσω καί εντελής όγιεία. 

ΙΑΤΡΙΚΑ Δ Ε Α Τ Ι Α 

[Τό λεμονή 
Λεν εΐνε ευχερές δ ι ' δλον; νά αποστειρώσουν Ώ 

ύδωρ. Πρέπει δμως νά λαμβάνεται κα'ι κάποια μέρ (. 
μνα διά τήν προφύλαξιν οπωσδήποτε άπό τήν ΆΠΕΙ-
ρίαν τών μικροβίων. Ό οπός τού λεμονιού άπεδβ 
χθη το άριστον τών εξυγιαντικών τού ύδατος κολ ΤΏΝ 
τροφίμων, δσα απειλούν τήν μ^τάδοσιν τυφοειδοί^ 
πυρετού. Στίβετε λοιπόν λεμόνι παντού καί ΠΆΝΤΟΤΙ 
διά νά έχετε κάποιαν άσφάλειαν, δτι αποκρούετε ΤΌ 
κακόν. 

Μ Μ Α Μ Μ 

[Διά τάς τροφάς] 
"Ολα τά δεινά τοϋ άρίίριτισμοΰ και τοϋ ΛΙΠΏΔΟΥΣ 

πάχους φέρει ή πολλή τροφή, ή κακή δίαιτα διά ΤΗΣΊ 
λαιμαργίας καί τοϋ λουκουλισμοϋ. Οί ειδικοί καιβ; 
τοϋ άρθριτισμοΰ ιατροί τής Γαλλίας δίδουν τήν ΈΞΗΣ. 
συνταγήν διαίτης. 

Τήν πρωΐαν 322 γραμμάρια γάλα μέ 10 γρ. ζοίχ. 
χάριν καί 70 γρ. άρτου. Τήν μεσημβρίαν ολίγα όΗ 
σπρια φρέσκα, 150 γραμ. πατάτες, 2ΙΊ0 γραμ. φρού
των και 90 γραμ. άρτου. 250 γραμ. ύδατος μέ ολί
γον οΐνον. 

Τήν έσπέραν γάλα ολίγον, ολίγα φρέσκα χόρτα 6-7 
δαμάσκηνα κομπόσταν 56 γραμ. άρτου κα! 250 γραμ.' 
ύδατος μέ ολίγον οΐνον. Δ ι ' αμφότερα δέ τά γεύματα) 
45 γρ. βουτύρου και 6 7 γρ. άλατος. Μέ άλλοι·; λό
γους ή νέα δίαιτα απαιτεί καί ζύγισιν φαρμακευτική» 
εντελώς. 

Ά λ λ ' ούκ ήν άλλως γενέσθαι δ ι ' δσους ΘΈΛΟΥΝ ΝΑ 
σωθούν άπό τά δεινά τοϋ άρθριτισμοϋ καί ΤΟΫ πά
χους έκ τής πολυφαγίας. 

I . Α Τ Ρ Ε Ι Δ Η Σ 

ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ Γ Ν Ω Σ Ε Ι Σ 

[Μαγική βλάστησις] 
θέλετε νά ίδήτε τό περίεργον φαινόμενον ΕΝΌΣ 

κλώνου οιουδήποτε άναδίδοντος άνθη εντός ΟΛΊΓΟ» 
μόνον λεπτών τής ώρας ; Κάμετε τήν εξής ΠΡΟΛΟ-
ρασκευαστικήν εργασίαν. 

Εΐς μίαν λίτραν ύδατος ρίψατε 8 — 9 σταγόναςκοι-
νοϋ αιθέρος. Κατόπιν κόψατε κλώνους, πλησιάζον
τας πρός τήν άνθησιν, φέροντας δηλονότι ο φ θ α λ 
μ ο ύ ς , βυθίσατε τάς βάσεις των εις τό ύγρόν τούτο 
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^Κφηήσατέ τους επί δύο περίπου ημερονύκτια. 
Ε ! · . α.ιυσι'·αετε κατόπιν και τους βυθίζετε έπί τινας 
' * έντό; καθαρού ύδατος. 
ί*1χ μετά τήν ποοπαρασκευήν ταύτην φέρετε τούς 
11 ννοΐ'- ε ' : ' / - α · ' ^ ν θερμοκήπιον ή έν ΕΛΛΕΊΨΕΙ το ιού-

Γ >. Οεοιιόν τι δωμάτιον, θά ϊδητε αυτούς ν ' άν-
|Υ»Η,Ν ώ; διά μαγεία: εντός όλίγης ώρας. 

[Καθαρισμός ταπήτων) 
Ι Ή καλλίτερα μέθοδος διά νά καθαρίζωνται οί τά-

ί ^ . τ ο ύ πατώματος εΐνε ή εξής απλούστατη. Ά π λ ώ -
Ε « τ ϋ ν τάπητα κα'ι τον πασπαλίζετε μέ λεπτύν άλευ · 
ίβον αναμεμιγμένοι· μετ' ίσης ποσότητος μαγειρικού 
Λατος λεπτοκοπανισμένου. Βουρτσίζετε κατόπιν 

^«άπάσα; τάς διευθύνσεις και μέ χονδρήν βοϋρ-
Ι«αν καί ΆΦΟΫ καθαρισθή ο τάπης ρίπτετε επ ' αύτοΰ 
Ιβκόνην ναφθαλίνης, βουρτσίζετε δέ κα! εκ δευτέρου. 
-«0 τάπης ( ) ά φαίνεται καινονργής, 

(Τά. χρυσώματα τών κάδρων) 
Έάν πρόκειται μόνον διά τήν έπήρειαν τής σκό-

Ιφης τό κνριιστερον διά τάς Αθήνας , αρκεί νά τά 
ΙίΛογγίσετε καλά μέ ολίγον βαμβάκι έμβαπτισμένον 
! 8Ϊς διάλυσιν I μέρους λευκού σάπωνος και 30 μερών 
ίβακής. Το αυτό συμβαίνει και δταν τά κάδρα ύπέστη-
ραν την έπίδρασιν τής πολυκαιρίας. Έ ά ν δμως τά 
ΜΒΥΣΏΜΑΤΑ ώξυδιόίίησαν άπύ τήν έπίδρασιν τοΰ και-
ίοοϋ, τύ καλλίτερον μέσον εΐνε νά καθαρισθοϋν μέ 
δδωρ ώξυγονωμένον. 

ΓΝΩΜΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 

Ή κοινωνική τάξις είνε γεγονύ; τυχαΐον καί όχι απο
τέλεσμα ^άξίας. (Λίεονι ίατώ) 

ι— "Ο εύθυμος άνθρωπος είνε σπανίως δυσκόλ·ιυ και 
επικινδύνου χαρακτήρας. ( Ρ τ κ κ ο λ ί ν τ ) 

— Σπανίως ύπόδουλον σώμα εγκλείει έλευθέραν ψυχήν 
(Παρτόό) 

—• Διαρκής ευτυχία συνοδεύει σπανίως τήν φαντασίαν 
κα'ι τήν μεγαλοφυΐαν. (Λατενιΐ) 

— Ό φιλάργυρος σπανίως αποθνήσκει άνευ δακρύων. 
( Α α φ ο ν τ α ΐ ν ) 

— Τό πάθος παρασύρει, ή λογική οδηγεί. 
( Γ κ ρ ί α ) 

— Ή λογική τελειοποιείται, τύ ένστικτον είνε άμετά-
βλητον. (Μποόέδ) 

—ι Ό ενθουσιασμός κατορθώνει έν μια ήμερα δ,τι ή λο
γική είς πολλούς αιώνας. I Ά λ ι κ τ έ ρ τ ) 

— Αί ύβρεις είνε αί δικαιολογίαι τών μικρών. 
( Ρ ο ν ό ό ώ ) 

— Δέν ζητεί τις δικαιολογίας είς τοϋ; τυράννους* ή 
δύναμις είνε πάντοτε τό δικαίωμα τών νικητών. 

( £ ι λ β £ ρ ) 
— Ή φρόνησις είνε ό καρπός τής σκέψεως καί τής 

πείρας. (Σεγκώρ) 
— Ή φρόνησις εΐνε ή κυβέρνησις τής ελευθερίας διά 

τής λογικής. Ιί. Κ ο ν ζ έ ν ) 
— Ή ψυχή είνε τελεία δταν εΐνε έντιμος. ( Ζ α ν έ ν ) 
— Ό γνωρίζων νά άγαπφ γίνεται εύχαρις. ( Α ε γ κ ρ α ΐ ν ) 
— Ό μή βαρυνόμενος είνε πάντοτε νέος. ( Α · Φέ) 
— Ό μή λησμονών ήγάπησεν αληθώς. ( Γ κ ν ζ ώ ) 
— Γυνή ήτις εγκατέλειψε τύν πρώτον έραστήν της. 

δέν ϋά άργήση νά εγκατάλειψη κο,ί τύν δεύτερον. 
(ΒΑΛΖΆΚ) 

— Προτιμότερον νά διέλθη τις τήν ζωήν άπρακτος ή 
πράττων μηδαμινά. ( Κ ν ρ ί α Λα-απέρ) 

— "Οταν ό λαός ουδέν έ^η, ουδέν κατέχει. ( Ο ύ γ γ ώ ) 

ΕΞΗΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖά_ΤΗΖ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ί · Η έΟνεκή Χ μ - κ π ε ζ α τ ί ^ ς ' Κ λ λ ά Π ο ς φέρει 
β ΓΝΏΣΙΝ τών εγγραφέντων είς τύ Έ θ ν ι κ ό ν Δάνειον 
[$θάγκ. 20 εκατομμυρίων 5 ο)ο 1907 δτι, συνεπεία 
<τ% ολικής εγγραφή; 143,500 ομολογιών, ήτοι ποσού 
«ερδιπλασίου τών έκδοθεισών εΐς δημοσίαν έγγραφήν 
90,000 ομολογιών, κανονίζει, συμφώνως τω παρε-
ΧΡμένω ΑΎΤΗ έκ τοϋ προγράμματος τής εκδόσεως δι-
ΜΟΊΏΜΑΤΙ, τήν κατανομήν ώς εξής : 
.. Α'. Οί εγγραφέντες άπό 1 —10 ομολογίας θέλουσι 
λάβη τό όλον τή; εγγραφής των. 
^ Β'. Οί εγγραφέντες δ ι ' άνω τών 10 ομολογιών θέ-
Βουσιλάβη 45 ο)ο επί τής εγγραφής των, κατ ' ελάχι-
|Βθν δέ δρον 10 ομολογίας. Παν κλάσμα μιας ομολο
γίας δίδει δικαίωμα εΐς μίαν άκεραίαν δμολογίαν. 

I Ή ΚΑΤΑΒΟΛΉ τοΰ εκ φράγκων 72 υπολοίπου κ α θ ' 
[ίμολογίαν γενήσεται εΐς τό Κατάστημα π α ρ ' φ έ'κα-
°τος ενεγράφη, άπό τής 24 Απριλ ίου 7 Μαΐου μέ-
8>ι της 26 Απριλίου 9 Μαΐου ε. έ. έπί παραδόσει 

1*8» οριστικών τίτλων. Εννοε ίτα ι δτι έκ τοΰ κατα-
ρλητέου υπόλοιποι· ί)έλει άφαιρεθή, τό συνεπεία τής 

Ρ^ανομής μικρότερου ποσού ομολογιών πλεονάζον 
Γ»« της ΚΑΤΆ τήν έγγραφήν καταβολής. 

• Πέραν τής ώ; άνω τελευταίας προθεσμίας (26 Ά -
, «ριλίου 9 λίαΐου) θέλουσι καταλογισθη τόκοι ύ π ε ρ η -

Μφας πρός 6 ο)ο μετά δέ τήν 1)14 Ιουλίου 1908 ή 
Τράπεζα δικαιούται νά προβή εΐς τήν εν τω Χρημα-

I τιστηρίω έκποίησιν τών ομολογιών τών καθυστε-
Ρουντων διά λογαριασμόν των. 

'Εν Άϋηναις τη 4 Απριλίου 1908 

ΑΙ 1ΪΡ00&0Ι ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Ε Ν Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Α Ξ Ι Ο Σ Υ Σ Τ Α Τ Ο Ν 

Δυνάμεθα να κάμωμεν ευφημον μνείαν τον κομ
ψού και πάντοτε αριοτα εφωδιαομένου καταστήματος 
Ιωάννου Κασδόνη 15 οδός Σταδίου (αντίκρυ Βαα. 
Σταύλων). Τό κατάστημα τοΰτο ϊδρν&εν τό ετος 1879 
επρομή&ευσεν και προμη&ενει πάντοτε, τόν καλαίο&η- , 
το»· κόσμον τών Άϋ·ηνών και τών Επαρχιών. 

Διά τών ενιαυσίων άνά τήν Εύρώπην ταξειδίων τοΰ 
διευ&υντοΰ αϋτυΰ, εΐνε πάντοτε ίνήμερον τών τελευ
ταίων νεωτερισμών. Άπ' αρχής τής συστάσεως του 
τό κατάστημα τοϋτο είχεν ώς αρχήν, νά εφοδιάζεται 
μέ τά προϊόντα τών αρίστων έν Ενρώπη εργοστασίων. 
Δι' αντό αί ονομαστότεροι εύρωπαϊκαι Μαι-ασβ* παρε
λαύνουν έν αύτώ άδιακόπως. 'Εν αυτώ πωλοϋνται 
πάντοτε τά καλλαίσίίητα %απέλα τών αγγλικών κατα
στημάτων ΙΊΗΟΟΙΗ <?1 ΒΟΗΗΟΙΙ και ΙΊ1)·ιι ΟΙ ΫΟ. Επίσης 
τών δυο αρίστων έν Βιέννη εργοστασίων ΙΙαοί*^ και 
ΙΙβΐηΓΪοΙι Ι ΐα . Επίσης τά ελαφρότατα καπέλλα ΚΙΙΠΊΙΟΙΙ 

τοΰ Γάλλου καταακευαατοΰ \\ον<< ΙΟΊ, ώ ; καί τά κομψά 
μαλακά καπέλλα τοΰ παγκοσμίου φήμης εργοστασίου 
ΒθΓ8&1ίηο. Τά πωλούμενα έν τφ καταατήματι χειρό-
κτια προέρχονται έκ τών πρώτης τάξεως εργοστα
σίων Ν»11ΊΒΓ τή"ς (3Γθΐιο1)1Υ, ΖαοΙιαΓΪΐ> τ>/ς Βιέννης και 
Κ&ηηί^βτ τοϋ ΑΐΙΟΗ1>οιΐΓ£. Καϊ τά λ.οιπά δέ ανδρικά 
είδη δ,τινα πωλεϊ τό κατάστημα, ήτοι λαιμοδέτες, υπο
κάμισα, φωκόλ, κάλτσες, δμπρέλ,ες, μπαστούνια, φανέ
λες, κομβία εΐνε πάντοτε μέ καλαισ&ηαίαν διαλεγμένα. 



Η Μ Α Γ Ε Ι Ρ Ι Κ Η Τ Η Σ Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Α Σ 
Φ Α Γ Η Τ Α 

Ρ Ομελέτα με σπαράγγια] 
Παίρνοιιεν τάς κορυφάς άπό 

ενα δεμάτι σπαράγγια και τάς τη • 
γανίζομεν μέ ολίγον βούτυρον. 
Κτνπώμεν 6 έως 8 αυγά εις μίαν 
λεκάνην, ρίπτομεν πιπέρι, άλ.ας καί 
τά βάζομεν νά ψηθούν είςτδ τηγάνι 
μέ τά σπαράγγια. "Αμα εί>ε έτοι
μα τήν διπλ.ώνομεν καί τήν σερ-
βίρομεν. 

[Κολοκυθάκια μέ τυρί] , 
Ταιγαρίζομεν δ).ίγα κρομμυδάκια, 

ρίπτομεν 1 οκά κολοκυθάκια άφοΰ 
τσιγαριαθοϋν ρίπτομεν ντομάτα 
και νερό. "Αμα κοντεύουν νά βρά
σουν τότε ,ρίπτομεν καί 50 δρ. 
τουλουμοτύρι τριμμένον. 

«Θ· 
[Μπιζέλια Αθηναϊκά] 

Καθαρίζομεν τά μπιζέλια, βγά-
ζομεν ταίς κλωσταίς των, τά βάζο
μεν είς μίαν κατσαρόλ,αν καί &-
φθονον νερό τό άνάλογον ίαλας, 
καί τά βάζομεν είς δυνατήν φω-
τινά νά βράσουν. 

"Αμα έτοιμασθοΰν, τά οτραγγί-
ζο/ιεν, τά βάζομεν μέ ολίγον φρέ
σκο βούτυρο νά ψηθούν καί έχο-
μεν ψωμάκια τηγανισμένα καί τά 
οερβίρομεν εί'τε ώς γαρνιτούρα, 
είτε ώς χόοτον. 

[Ψαρόσουπα] 
Καθαρίζομεν 'ύυ μικρά μπαρ-

μπούιια, ενα σκορπιό, δυό-τρεϊς 
μαρίδες, δύο κρομμύδια, σέλινο, 
πατάτες, αλάτι, πιπέρι, λάδι 2 
κουια/.ιές τής σούζας. 

Άφοΰ βράσουν καλ.ά, τά περ-
νοΰμεν άπό τό τρυπητό ρίπτομεν 
ρΰζι καί έιοιμάζομεν αύγολέ-
μονον. 

Γ Λ Γ Κ Ι Σ Μ Α Τ Α 

[Αεμονάκια γλυκό] 
Παίρνομεν 100 λεμονάκια, τά 

καθαρίζομεν εσωτερικώς μέ έ'να 
μαχαιράκι τά ζεματοϋμεν είς νερό 
διά νά μαλακώσουν, τά στραγγί-
ζομεν μέσα είς νερό κρύο τό ό 
ποιον άλλάζομεν κάθε τέταρτον τής 
ώρας. 

Αύιό γίνιται έ.ιι μίαν ώοαν. 'Μ 
φοΰ κρυώσουν καλά. τότε ιό _̂ΙΊ,' 
νομεν 3 έως 5 ημέρας ά/.λόζοψχΛ 
νερό δνό-τρεϊς φοράς κάϊΐε ήαίοα\ 
Έτοιμάζομεν σιρόπι ά ΤΎ 1 1)2 ξη2 
2 όχάδας ζάχαοι σχεδόν δεμένοι] 
καί τά βάζομεν μέσα επάνω ι!· 
τήν φωτιάν νά πάρουν μία 
βράσαις. Τά άποσύρομεν καί χ,\ 
άφίνομεν δλην τήν νύκτα νά ΧΝΟΟΝΛ 
τό νερό τους. 

Τήν δευτέραν ήμέραν τά βάζομεψ\ 
πάλιν νά βράσουν καί, τά δένομ&,ί 

[Κουλουράκια] 

Παίρνομεν 300 δρ. αλεύρι άχνη 
τριεατίνικο, 50 δρ. κα/.ό λάδι, πολν 
καλό, 50 δρ., ζάχαρι ψιλοκομμένη/, 
125 δρ. κονιικ καί είς τήν άκοη* 
τού κουταλιού τοϋ γλ.νκοΰ Άμο-
νιάκ. 

Λουλενομεν ολίγον τό λάδι μΐ ΙΌ 
αλεύρι, ρίπτομεν τό άλεϋρι και τά 
κονιάκ, ολίγον άλας καί τό άμο-' 
νιάκ λιχομένον εντός όλ.ίγονκονιάία 

Τά δουλεύομε)· έπί μίαν ώραν.Τά 
πλάθομν καί τά στέλλομεν εις τον 
φοΰρνον. 

I 
, ΑΡΓΎΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΙΑΤΡΌΣ 
ειδικώς έπί τετραετίαν έν Παριαίοις 

σπουδάσας 
ΛΌΟΊΊΙΙΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΆ, ΔΕΡΜΑΤΙΚΆ ΚΑΊ 

ΤΟΊΤ ΤΡΙΧΩΤΟΟ ΤΛΣ ΚΕΦΑΛΉΣ. 
Τελειότατη Κλινική οδός Βουλής άρ. 4 

10—12 π. μ. και 4—6 μ. μ. 

I 

0 ΑΑΡΥΓΓ0Α0ΓΟΣ - ΒΤ0Α0Γ0Σ 

1 ΙΑΤΡΌΣ Μ. Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Τ Λ Ο Σ 
Τέως οΙιοΓ-ιΙπ-οΙπιίαυο τής έν Παρισίοις κλινι

κής τοϋ καθηγητού κ. Ι'αιινοΐ. 
Ειδικός νοσημάτων Λ.ΆΡΥΓΓΟΣ, "ΙΪΤΩΝ, 

Ι*ΙΝΌΣ, Λ.ΑΕΜ.Οΰ. 
Τελειότατη Κ λ ι ν ι κ ή παρά τήν πλατεϊαν 'Αγίσυ 

Γεωργίου άριθ. 4, αντικρύ τής Εκκλησίας κα'ι τοϋ 
Συλλόγου Παρνασσού. 

" Ω ρ α ι έττ ιόκέψεως 10—12 κ α ί 3—3 
|? Πλατεία Άγ. Γεωργίου άρ. 4. 

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΙ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Π7Ρ0Σ ΕΑΙ 
Ι Δ Ρ Υ Θ Ε Ι Σ Α Τ Ω 1 8 6 0 - Ε Δ Ρ Δ Ε Ν Β Ι Ε Ν Ν Η 

Κεφάλαια εταιρικά καί αποθεματικά Πυρός —Ζωής κορώνναι 84,000,000 
ΕΝΕΡΓΕΊ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΚΑΤΆ ΪΪ\>ΡΧΑ£ΑΣ έτι οικοδομών, επίπλων, εμπορευμάτων κλπ.— ΚΛΆΔΟ, 

•'ΩΉΣ : Πολλοί καϊ ποικίλοι ασφαλιστικοί συνδυασμοί, ασφάλιστρα καί δροι λίαν συμφέροντες, άνεπίοε)» _ 
συναγωνισμού.— Ή ΜΌΝΗ ΕΤΑΙΡΊΑ ΉΤΙΣ ΈΓΓΟΑΤΑΙ έν τοϊς συμβολαίοις της ώς ελάχιστον δριον μ^Χ0 

τόκου 3 Ο)Θ.—Δάνεια έπί τών συμβολαίων της.—Τά συμβόλαια ελληνιστί. 
ΕΙδική Διεύθυνσις διά τήν Ελλάδα , Κρήτην κλπ. έν Αθήναις οδός Σταδίου 6 

Διευθυντής Ζ . Π α ό χ α λ ί γ κ ο ς Δικηγόρος 

Μ Ι Κ Ρ Ο Ι Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Ι 
ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ έχη τόν αυτόν αριθμόν π ό ν τ ω ν , πρόσθεσον τούς μικρό

τερους αριθμούς εκάστου, τό δέ εντεύθεν άθροισιια πολλα-
πλασίασον διαδοχικώς έπί τού; τρεις μεγαλειτέρους άριθ-

«Λβα έτη ή ηλικία τοϋ πατρός θά είνε διπλασία μό- | μ ο " γ - . 
ί 1 0 0 " , , , , . . . . I ΓΥποτεθητω λ. χ. οτι τα τρία κόκκαλα ε'.νε τα επόμενα. 

ΤΟΥ. τις εΧ 8 1 ήλικίαν τριπλασίαν τής τού υιού τ 

έτ 
-ου υιού κα'ι ποίαν ήλικίαν εχει έπί τοϋ παρόντος , 

ΤΟΥ 
κατωτέρω πίνακος εύρε συνήθη τινά παροιμίαν 

1.3.7.7. 
8.9.10. 

8. 

2.2. 6. 
8.10.10. 

1.3.6. 
9.10. 

1.3.8. 
9.10. 1.1. 

2. 1.5. 2 .7 . 

6.7.10. 
10. 

4 . 2.5.10. 

6. 

ϊη(»είωό»ς.— Τά μέν 24 τετραγωνίδια οριζοντίως 
ιμβανόμενα παριστάνουσι τά 24 γράμματα τοϋ άλφαβή-
ο», οί δέ έν αύτοϊς αριθμοί τήν τάξιν, ήν κατέχει ή λέξις 
»τ8 ζητούμενη παροιμία. 

3 
Ισν Ηάβε τρία /.όκκαλα τοϋ δ ο μ ι ν ό, ών έκαστον νά 

Κατά τά ανωτέρω πρόκειται νά πρόσθεσης τά 2, 1, 3, 
τό δέ άθροισμα αυτών 6 νά πολλαπλασίασες έπί 4, τό έν 
τεϋθεν γινόμενον έπί 5 και τοΰτο έπί 3, έξ ών Οά εχης £ν 
τελευταϊον γινόμενον). 

2ον Λάβε έπειτα τρία άλλα κόκκαλα τοΰ δ ο μ ι ν ύ, ών 
έκαστον νά έχη πάλιν τόν αυτόν αριθμόν π ό ν τ ω ν , κα 
κάμε έπ' αυτών τάς αύτάς αριθμητικός πράξεις . 

3ον Έ κ τών δύο τελευταίων γινομένων άφαίρεσον τό μ,ι 
κρότερον άπό τοΰ μεγαλειτέρου, ή δέ διαφορά έστω 360. 

Ποία είνε τά έξ κόκκαλα, τά όποια μόνα δύνανται νά 
δώσωσι τό έξαγόμενον τούτο ; 

-Φ* 
Μ0Τ 0ΑΗΒΕ 

ΜΟΙΙ ΜΓΟΗΙΊΟΓ, ΣΫΕΐΙΆ Ϊΐ 68( ΚΊΗΟΌΓΒ, 
ϋσ Ιοιιβ 1ο« οίβιιβ 6 ί ί Ιο ρΐιιβ ρτέοϊουχ ; 
Ι̂ ΙΙΊ νον'3^0 ΒΑΤ Γ ΟΙΙΙΐΙ' ΑΙΗΌΓΒ 
νΌίΙ ηιοιι *Ι?οοηι1 ΑΙΙ Ιοϊιι Ιοιιοΐιιτ Ιοβ οίβιιχ ; 
Μοιι όΌηπβΓ, β'ίΐ ηβ κο ιηοάέιτ , 
ΡουΙ ΥΑΡΙΨΗ-Γοίβ ΆΒΝΟΗΐΓ ί"ΥΓΪ«ΗΧ. 

I Επειδή πολλοί εκ τών λυτών τών προηγουμένων ασκήσεων απέστειλαν τάς λύσεις δτε πλέον 
Ιξετυποϋτο τό τεόχος άπεφασίσαμεν νά δημοσιεύσωμεν εις τό προσεχές τά ονόματα τών λυτών 
ΧΑΊ τών ασκήσεων τοΰ τεύχους τούτου και τού προηγουμένου. 

I "Οπως δέ όρισθώσι και χρηματικά βραβεία άπεφασίσαμεν κατάτό έν Εύρώπΐ] κρατούν σύ-
]η*]μα νά ορίσω μεν, ("πως έκαστος μετέχων τού διαγωνισμού καί άξιων νά δημοσιεύηται έν 
Καη περιπτώσει τό όνομα αυτού μεταξύ τών λυτών, νά πέμπγ] μετά τής λύσεως και έν είκοσά-
Ιεπτον γραμμιιτήσιιμον. Τά ονόματα τών λυζών θά τίθενται είς κληρωτίδα και θά λαμβάνωσιδι' 
αάατην λύση· ό πρώτος δραχμάς 10 και δ δεύτερος 100 εικονογραφημένα ταχυδρομ. δελτάρια. 

Ό θέλων νά μετάσχη εις πλείονας τής μιάς λύσεις και επομένως είς πλείονα βραβεία όφεί-
ψΜναπέμπη ισάριθμα δεκάλεπτα αμεταχείριστα γραμματόσημα. 
Β Από τού προσεχούς τεύχους καταρτισθείσης ειδικής υπηρεσίας διά τάς «Οικογενειακός 
&Μδας» τοϋ Π<ι.ραρτήματος τών «Αθηνών» θά εύρυνθή και δ κύκλος τών ασκήσεων και θά 

."ΜΐήματοποομΙη ανώτερος και πρωτοτυπώτερος δλων τών έν Ευρώπη όμοιας φύσεως διαγω-
**Σ/(ών. 

_Λύσεις γίνονται δεκταί μέχρι τής 24 τού τρέχοντος μηνός Μαΐου. 

I . Γ. ΑΥΜΕΡΟΠΟΥΑΟΙ 

Ο Δ Ο Ν Τ Ο Ι Α Τ Ρ Ο Σ ^ 

4 6 - Όδός Έρμου — 46 

Ανώδυνος ΕΞΑΓΩΓΉ οδόντων.— Έμφρά-
ξεις ΑΥΤΏΝ διά χρυσού, πλατίνης, αμαλγά
ματος κ.τλ. — Καθαρισμός όδόντο>ν διά τής 
ηλεκτρομηχανής—Τεχνητοί οδόντες απαρά
μιλλου φυσικότητος.— Τεχνηταί κορώνναι 
έκ χρυσού, ΏΣ καί βιδωτοί οδόντες στηρι
ζόμενοι έπί τών φυσικών ριζών. 

9—12 ΤΤ.Μ. ΚΑΙ 2—Β ΙΙ.Α. 

— 942 -



128 ΆΘΗΝΑΙ> 

ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΙΜΙΤΕΟ 
1 8 3 9 Ι Δ Ρ Υ Θ Ε Ι Σ Α Τ Ω 

Ε Δ Ρ Α Ε Ν Α Ο Ν Δ ί Ν Ω ι - Γ Ε Ν . Δ Ι Ε Γ θ Γ Ν Σ Ι Σ Ε Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι , Ε Ν Α Θ Η Ν Α Ι Σ ί 
Υ Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Α 

Έ ν Α λ ε ξ ά ν δ ρ ε ι α , Κέρκυρα, Κ ε φ α λ λ η ν ί α , Ζ α κ ύ ν θ ω , Π ά τ ρ α ι ς , Πειραιεΐ , Τρι,τόλει 
Π ρ α κ τ ο ρ ε ΐ ο ν : έν Ν α υ π λ ί ω 

-5-

ετησιως 
» 

Ο Ρ Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Ε Ω Ν 
Ε ί ς Τ ρ α π ε ζ ο γ ρ α μ μ ά τ ι α 

ί.Ύΐ άποδόοε: εις πρώτην ζήτηαιν δια ποοά μέχρι δρ. 100.000 
» » » » » » » πέραν τών » 

» » » μετά 3 μήνας 
» » » » 6 » μέχρι 2 ετών 
» » » » 2 ετη » 4 » 
» » » » 4. » καί έττέκεινα. 

Είς Χ ρ ν ό ό ν 
ίτηοίως έπϊ άποδύαει εις πρώτην ζήτηαιν 

» » » μετά 6 μήνας 
τ> » » •» 1 έτους 
» » » » 2 ετ>; και έπέκεινα. 

οκ@ Τ Ι Τ Λ Ο Ι ΠΡΟΣ Φ Υ Ά Δ Ξ Ι Ν 
Ή Ιον ική Τράπεζα Ι,ίιηίΐοΊ δέχεται τίτλους πρός φΰλαξιν άντι ελαχίστου δικαιώματος φυλάκτρων 

2 2,)2 ο)ο 
2)2 ο)ο 

5 ο)ο 
5 2)2 ο)ο 
4 ο)ο 
4 2;2 ο)ο 

3 ο)ο 
3 1 ) 4 ο)ο 
5 2)2 ο)ο 
4 ο)ο 

1)4 0 ) 0 ϋ ετησίως (ελάχιστον δριον (Δρ, 1) επί τής αξία 
τιμήν τής ημέρας τής καταθέσεως. 

τών τίτλων υπολογιζόμενης εΐς τήν τρέχουσαν * 

1 

ΔΡ0Μ0Α0ΓΙΟΝ 

Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α Ν 
Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η Ν 

Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η Ν 
Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η Ν 

ΩΡΑΝ 8 Μ . Μ. 
» 7 Π . Μ . 

ΜεόΊιμβρίαν 
ΩΙ'ΑΛ 7 Μ . Μ . 

Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η Ν 8 Μ . Μ . 

Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η Ν » 7 Μ . Μ. 

Σ Α Β Β Α Τ Ο Ν 7 Μ . Μ. 

ΓΟΥΔΗ, , 
Α Ν Α Χ Ω Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε Κ Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ I 

Δ ι ά Σ ΰ ρ ο ν , Τ Λ ν ο ν κ α ί Μ ν κ ο ν ο ν . 
Δ** Α ΐ γ ι ν α ν , Μέθανα (κατά το θςρος), Π ό ρ ο ν , "Υδραν , - ~ ί · |ί 
τ ι ίας , Χ έ λ ι ο ν , Α ε ω ν ί δ ι ο ν , "Αότρος κ α ί Ν α ν τ τ λ ι ο ν . 
Δ ι ά Μ ή λ ο ν , Ή ρ ά κ λ ε ι ο ν , Ρέθν |»νον κ α ί Χ α ν ί α . 
Δ ι ά Λ α ν ο ι ο ν , ' Α λ ι β ε ρ ι ο ν , Χ α λ κ ί δ α , Λ ά ο ν η ν α , Αίδηι];δν (χατι „ 
το θέρος), Λ ί μ ν η ν , ' Α τ α λ ά ν τ η ν , Σ τ ν λ ί ο α , Ώρεο ίτς , Βολον » 
κ α ί " Α λ μ υ ρ ό ν . 
Δ ι ά Κ α ι ^ ά λ ι ο ν , ' Ε λ η ά , Γ ν θ ε ι ο ν , Γ ε ρ ο λ ι μ έ ν α , Λ ι μ έ ν ι ο ν , ϊ « · I 
λ ί ν ι τ ι ί α ν , Κ α ρ δ α μ ν λ η ν , Κ α λ ά θ α ς κ α ί Ν η ό ί ο ν . 
( Δ ϊ ά τ ο ΰ Ίσθμοΰ) . Δ ι ά Π ά τ ρ α ς , Μ ε ό ο λ ό γ γ ι ο ν , Κ ν λ λ ή ν η ν , Ζά · ι | 
κννΟον , Κ α τ ά κ ω λ ο ν , Κνπαριό*ό*ίαν, ' Α γ . Κνριακην,Μάραθο^ 
Π ν λ ο ν , Μ ε θ ώ ν η ν , Κ ο ρ ώ ν η ν , Ν η σ Ί ο ν , Κ α λ ά μ α ς , Κ α ρ δ α μ ύ λ η ν , 1 
Σ ε λ ί ν ι τ ό α ν , Λ ι μ έ ν ι ο ν , Γ ε ρ ο λ ι μ έ ν α , Γίτθειον κ α ί ΠειραιΛ· 
Δ ι ά Χ α λ κ ί δ α , Α ί δ η ψ ό ν (κατά^τό θέρος), Β ό λ ο ν , θ ε ό ό α λ ο ν ί 
κ η ν , Δ α ρ δ α ν ΐ λ λ ι α , Δ ε γ ε α γ ά τ ς κ α ί Κωνό"ταντ ινον«ολ ιν . 

I 

Ε Κ Α Σ Τ Ο Ν ΜΗΝΙΑΪΟΝ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 
Π ω λ ο ύ μ ε ν ο ν ^ωριότά τ ι μ δ τ α ι ; 

'Εν τώ Έσωτερικω δραχ. 2 καί έν τω Έξωτερικω φρ. χρ. 2.50 
Ελεύθερον ταχυδρομικών τελών 




