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Α  ‘Ομηρικά έπη είναι κάτοπτρον μα- 
κράς πολίτικης και κοινωνικής άνα- 
πτύξεως, είναι κορύφωμα πολιτισμού 
μακραίωνος τίνος περιόδου καθ’’ ην τό 
‘Ελληνικόν Έ θνος έγαλουχήθη ώς 
βρέφος, έλικνίσθη ώς παιδίον καί αύξη- 
θέν έμεγαλύνθη εις τέλειον καί μονα
δικής ρώμης άνδρα. Καί είναι μέν αλη
θές δηι οί της Όμηρικης έποποιίάς 
ήρωες έξαίρουσι των προγενεστέρων 
την γενναιότητα, άλλα καί ούτοι δέν 
φαίνονται πολύ υστερούντες ού μόνον 
κατά τάς σωματικάς άλλά καί κατά 

τάςψυχικάςάρετάς.Ησως δέ κατ’ αυτάς φαίνονται ύπερ- 
βαίνοντες καί αυτούς τούςπρογόνους.Τάς ψυχικάς λοιπόν 
ταύτας άρετάς άναγινώσκων τις τά Όμηρικά ποιήματα 
άνευρίσκει κατά πάντα άμέμπτους καί άξιομιμήτους, 
επειδή αύται δέν χαρακτηρίζουσι μόνον ώρισμένην έπο- 
χήν άλλά καί διαπλάττουσι τό άνθρώπινον ήθος. Διότι 
έν αύταίς διαλάμπουσιπαντοΓαικοινωνικαίίδέαι, έμφα- 
νίζεται άκέραιος ήθικός κόσμος, προβάλλεται άνυπέρ- 
βλητον πρότυπον καί ιδεώδες άπαύγασμα ποικίλων 
άνθρωπίνων ύποχρεώσεων πρός τε τό θείον καί τούς 
θεσμούς αυτού τού άνθρώπου. Έ ν αύταΓς άπαυγάζει 
άκρα εύσέβεια πρός τόν Θεόν, άκήρατος πρός τήν πα

τρίδα άγάπη, ένθεος πρός εύποιίαν ζήλος, ύπακοή 
νόμιμος πρός τούς άρχοντας καί σέβας άπεριόριστον 
πρός τούς γονείς καί τούς γέροντας. Έ ν τη ‘Ομηρική 
ποιήσει τά κοινωνικά καθήκοντα άποτελοΰσι σεμνό- 
τατον διάδημα, τό όποιον περικοσμούσι δίκην άδαμάν- 
των, ή φιλανθρωπία, ή φιλοφροσύνη, ή φιλοξενία καί 
κόσμος δλος άρετών καί αισθημάτων τρυφερών καί 
γλυκυθύμων τά όποια γοητεύουσιν ώς ήδύμολπος φδή 
τόν άναγνώστην καί παρατηρητήν αυτών.

"Ενα λοιπόν άδάμαντα θά  προσπαθήσωμεν νά 
έπιδείξωμεν τοίς φίλοις ήμών άναγνώσταις ούχί ώς 
ιερόσυλοι περιαιρούντες αυτόν, άλλ’ ώς ευλαβείς λά- 
τραι της Όμηρικης Μούσης άπτομενοι αύτού. Είναι 
δέ ό άδάμας ούτος ή φιλοξενία. Πόσον άναγκαία εις 
τήν κοινωνίαν, ωφέλιμος εις τήν άνθρωπότητα, καί 
άπαραίτητος εις τόν κόσμον είναι ή ύποχρέωσις αυτη 
μαρτυροΰσι τά ‘Ομηρικά έπη.

Ό Έ λ λ η ν  ώςκαί οί Φοίνικες, ύπήρξεν έκ παλαιτά- 
της έποχής άποδημητικός λαός, ώς τοιοΰτος δέ είχεν 
άνάγκην φιλοξενίας δπως άπαλλαγη τής πλάνης καί 
άνακουφισθη έκ της ταλαιπωρίας βίου άσταθοΰς καί 
πολυκύμονος. Διά τούτο ύπέρ πάντα άλλον λαόν έθεώ- 
ρησε τό άνθρώπινον τούτο καθήκον ιερόν καί άπαρα- 
βίαστον καί ϊνα προσδώση εις αυτό κύρος ισχυρόν 
περιέβαλε μέ θρησκευτικόν ^ύπον. Ουτω λοιπόν ή 
φιλοξενία άπετέλεσε ίδιάζον γνώρισμα τής Ελληνικής 
φυλής καί έν τοίς Όμη$κοΐς έπεσιν άνομολογείται 
ή ίερότης αύτού καί καθιεροΰται άπαρέγκλίτος ή 
έκπλήρωσις αυτρύ. Τις έτάλμα νά περιφρονήση συνή
θειαν ήτις κατέστη ιερώταρς θεσμός τού έθνους; τίς 
ήδύνατο νά καταπατήση παρακαταθήκην, ήν έφρούρει 
αυτός δ ύπατος τών θεών καί άνθρώπων πατήρ; τίς 
ήρνείτο νά άποδώση τήν φιλοξενίαν εις πλανώμενον 
έπαίτην έχων ύπ’ δψιν τόν ‘Ομηρικόν στίχον;
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 ̂«'Όλοι θεοΰ είναι παιδιά και ξένοι καί ζητιάνοι. 
Καί οχ θεοί χίλχων λογιών άλλύζουν τίιν μορφήν

κ’ έδώ καί κεΐ γυρίζουνε Οτίχ γή (Ιάν ξενομπάτες ».

Μεγαλην λοιπόν έφοβείτο ιών θεών τήν οργήν ¿κεί
νος δστις παρημέλει νά έκτελέση καθήκον, ου μέγι
στος έφορος ¿θεωρείτο ό παγκρατής Ζευς. ’Εντεύθεν 
ή φιλοξενία κατέστη διά των ‘Ομηρικών έπών ύπο- 
χρεωτική άνάγκη, έπειδή έξαίρεται δι’ αύτών καί 
παρίσταται ευδαίμων ό σεβόμενος καί πιστότατα έκτε- 
λών τήν φιλάνθρωπον ταύτην πράξιν, κολάζεται δέ 
καί^τιμωρειτα: άπηνώς ό παρορών καί άδιάφορος δια- 
τελών πρός τήν κοινων.κήν ταύτην ύποχρέωσιν. 
Εξαιρετικής )οιπόν εύλαβείας έτύγχανεν ή λαμπρά 

αύτη συνήθεια καί ειχε καθιερωθεί νόμος ιερός καί 
άπαραβατος έν τή συνειδησει τών ‘Ελλήνων πάντων.

Ά λ λ ’ είσέλθαμεν χειραγωγούμενοι ύπό του Όμήρου 
εις_ τό καλλιμάρμαρον τής άρχαιάτητος μέγαρον (άν 
καί ή ονομασία αύτη είναι πω ; αναχρονισμός έπειδή 
μάλλον σεμνά τότε ή καλλιμάρμαρα ύπήρχον μέγαρα) 
καί άς είσχωρήσωμεν εις τήν αίθουσαν τής φιλοξενίας, 
ίνα γνωρίσωμεν τάς πολλαπλά; καί ποικίλας αυτής 
διατυπώσεις, τήν έξ ηθικού μεγαλείου συνισταμένην 
επιπλωσιν αυτής καί τά θεμελιώδη δόγματα ά'τινα 
πρεσβεύει ή θεσπεσία αύτη τών ‘ Ελλήνων χαρακτη- 
ριστικότης.

Καί Ιάν έξετάσωμεν τά δύο μεγάλα περίπτερα εις ά 
διανα'γεται όλόκληρος ό ‘Ομηρικός κόσμος, τήν Ίλιάδα 
καί ’Οδύσσειαν, θά παρατηρήσωμεν δτι ή φιλοξενία 
κατέχει μέγαν χώρον έν τψ ήθικψ τής Όδυσσείας 
δίακάσμφ, διπλάσιαν καί πλέον ή έν τή Ίλιάδι. Τό 
φαινόμενον τοϋτο είναι φυσικόν καί ούδένα διεγείρει 
θαυμασμόν ουδέ εμφαίνει άλλόκοτόν τινα καί παρά
δοξον όψιν, έπειδή ή τής Όδυσσείας ύπόθεσις στηρίζε
ται έπί ήθικών μάλλον βάσεων ή ή τής Ίλιάδος, έν ή 
περιλαμβάνονται εύκλεά ήρώων κατορθώματα. Και 
δεν άρνείται τις δτι κοί τής Ίλιάδος ή βάσις είναι 
ήθική, άλλ’ ή ήθική αυτής αρχή, περιορίζεται εις 
μίαν καί μόνην ιδέαν, τήν τής φιλίας, έν ω έν τή 
Όδοσσεία άναδύεται χορεία όλόκληρος άρετών καί 
προβάλλει πολυπληθής ακολουθία σεμνών καί αιθέ
ριων θεοτήτων, αί'τινες καθιστώσιν αυτήν άκένωτον 
πηγήν ήθικών διδαγμάτων καί άειθαλή παράδεισον, 
ένθα φύονται καί κοσμοΰσίν άγλαόκαρπα δένδρα του 
κοινωνικού καί πολιτικού τών ανθρώπων βίου. Πας δέ 
περί τούτου έπαινος ή μάλλον προσπάθεια τής διά 
λόγου παραστάσεως τού μεγαλείου καί τού άμαράντου 
κάλλους τού τοιούτου φυτωρίου είναι ά'ντικρυς ματαιο- 
πονία καί βάλλομεν ίνα είπωμεν κατ’ έκείνον, έτήσια 
βέλη κατά τοιούτου σκοπού.

Διό, καί διά τόν άναγνώστην καί διά πάντα άρχαιό- 
φιλον προτίμότερον είναι νά άνοιχθή ή ‘ Ομηρική τής 
φιλοξενίας αίθουσα ίνα καταστή άντιληπτή δ ’ ιδίας 
παρατηρήσεως δ μεγαλοπρεπής καί πολυποίκιλος 
αύτής στολισμός.

Άκολουθήσωμεν λοιπόν τήν πάνοπλον Ίλιάδα ίνα 
είσαγάγη ήμάς εις τό εύρύχωρον αύτής μέγαρον, άφοΰ 
ζητήσωμεν συγγνώμην παρά τής άδελφής αυτής

Όδυσσείας, ίνα έπιτρέψη ήμίν τής πρεσβυτέρας τήν 
προτίμησιν καί παρακαλέσωμεν άμα νά μάς συνο- 
δ^υση υπο τήν έπιφύλαξιν νά τιμήσωμεν καί ταύτην 
βραδύτερον. Καί ποιούμεθα τοιαύτην προτίμησιν έπειδή 
είμεθα βέβαιοι δτι ούδένα διατρέχομεν κίνδυνον νά 
ύποστώμεν έπίπληξιν έκ μέρους αύτής, ά'τε νεωτέρας, 
ή νά προκαλέσωμεν δυσαρέσκειαν ή μορφασμόν έστω 
καί νευρικόν. Διότι ή ειρηνική καί ήρεμος αύτής 
παράστασις εξασφαλίζει ήμάς άπό πάσης τοιαύτης 
έπιθέσεως ή μεμψιμοιρίας καί μάλιστα άφοΰ έχωμεν 
ύποδοχέα τήν άρειμάνιον καί πολεμικήν Ίλιάδα. Ώ ς 
δέ είπον προηγουμένως ή παρθένο; αύτη άσχολουμένη 
εις τό πολεμικόν στάδιον δέν εύρε καιρόν νά καλλι- 
εργήση καί άνα.πτύξη τής ειρήνης τά έργα, διό πολύ 
σπανίως καί όσάκις έπιτρέπει τούτο ή αίμοβόρος 
Έννώ άνοιγει τήν αίθουσαν αύτής πρός ύποδοχήν 
τών ξένων. ’Αλλά δέον νά παραδεχθή τις δτι μεθ’ 
δλον τόν φιλοπόλεμον καί αρρενωπόν αύτής χαρακτήρα 
παριστατα: κατά τήν ύποδοχήν τού ξένου άρκούντως 
κι λλιπρόσωπος καί φιλομειδής παρθένος μάλλον πρός 
Έστιάδα ή πρός τήν Άρτεμιν όμοιάζουσα.

Έ ν τή περικαλλεί λοιπόν καί φιλοξένω τής Ίλιάδος 
αιθούση ευρισκομεν τόν Δία τόν προστάτην τών ξένων 
και τόν άμείλικτον διώκτην τών μιαινόντων τήνφιλό- 
ξενον τής ύπ.οοχής αίθουσαν δι’ άσεβοΰς καί άνοσίας 
πραξεως, παρακαλούμενον ύπό τού Μενελάου νά τι- 
μωρήση τόν άρπαγα τή: συζύγου αύτού ’Αλέξανδρον 
ούτως:

« Θεέ μουπαντοκράτορα, νά ’γδικηθώ μου δώσε 
έκείνον πού μοϋ έκαμε τήν άτχμία πρώτος 
γχά νά φοβαται κάθε εις κχ’ άπ’ τούς στερνούς άν-

[θρώπους
νά [ιλάφιι το φιλόξενο πού Οά τόνε φιλέύη ».

Ό  αύτός φονεύων έν τή μάχη τόν Πείσανδρον άνα- 
λογίζεται δτι δ ξένιος Ζεύ; ένίσχυσεν αύτόν νά έκδι- 
κηθή τήν άρπαγήν τής ‘ Ελένης, έπειδή οί Τρώες 
άσεβήσαντες πρός τήν υποδεχθείσαν αύτούς εστίαν 
δέν έφοβήθησαν τού έριβρεμώτου Διός τήν χαλεπήν 
μήνιν. ‘Ο αύτός προλέγει οτι άνθρωποι άσεβείς πρός 
τού; ξένου; καί ά'ρπαγε; καί άχάριστοι έξ ά'ταντοςθά 
τιμωρηθώσιν, ή δέ οχυρά αύτών πόλις μέλλει ποτέ νά 
καταστραφή ύπό τού ξενίου Διός ένεκα τής πρός αύτόν 
ύβριστικής συμπεριφοράς των.

‘Ωραίαν εικόνα τού καλλιτέχνου ζωγράφου τής 
Όμηρικής Μούσης εύρίσκομεν είκονίζουσαν τήν με- 
τάβασιν τής Ηέμιδος εις τό μέγαρον τού ‘ Ηφαίστου 
ένθα ή λιπαροκρήδεμνος Χάρις, ή ώραία τού σιδηρουρ
γού τών ’Ολυμπίων άνακτέρων σύζυγο; σπεύδει πρός 
ύποδοχήν αύτής καί φιλοφρονείται ίνα τράπεζαν ξενίαν 
τή παραθίβη. Ιΐροσκαλεί δέ πάρο υτα καί τόν "Ηφαιστον 
δστις άκούσαςτήν έπίσκεψιν αύτής καί μαθών τό αίτιον 
έπειγεται καί αύτός μεθ’ δλην τήν χωλότητα αύτού 
νά έκπληρώση τήν αίτησιν τής φιλοξένου Ώκεανίδος 
άναμιμνησκόμενος οίων άλλοτε έτυχε περιθάλψεων, έν 
τοίς κόλποις τής Θέτιδος καί Εύρυνόμης.

Έ ν γένει δέ ή θεά αύτη παρίσταται πάνυ φιλόφρων, 
εύγενής καί περιποιητική, έπειδή καί ό Διόνυσος

διωκόμενος ύπό τού άνθρωποφόνου Λυκούργου εύρε 
παρ’ αύτή έξαίρετον ύποδοχήν καί άσφάλειαν πληρε- 
στάτην. ΙΙόσον δέ συγκινητική καί εις άκρον γοητεύ- 
ουσα τόν άναγνώστην είναι ή έν τψ πεδίψ τού Ά ρεω ς 
άναγνώρισις τού Γλαύκου καί Διομήδους; Οί ήρωες 
οδτοι έν τψ μέσψ τής κλαγγής τών δπλων καί τής 
έναγωνίου τών πιπιόντων οίμωγής άνεγνωρίσθησαν 
πατρικοί φίλοι καί έθεώρησαν αίσχράν καί άνίερον 
πράξιν νά ύψώσωσι χείρας άνθρωποκτόνους κατ’ άλ- 
λήλων, καί πρώτος ό Έλλην άναμιμνησκόμενος τής 
τών πατέρων φιλίας καρφώνει εις τήν γήν τό δόρυ καί 
διά μειλιχίων λόγων άνομολογεί δτι ό γενναίος αύτού 
αντίπαλος είναι έκ πατρός παλαιός φίλος, ιοιαύτη 
άπλάτης καί χρηστότης άμα ήθών ών ή ισχύ; ώς 
κληρονομία παραδίδεται τοίς έπιγόνοις είναι συνήθης 
έν τή εθνική ημών ιστορία καί άναφέρονται πολλά 
άνέκόοτα τοίαΰτα έν τψ άνίσω πρός τούς κατακτητάς 
άγώνι τών πατέρων ημών.

Τοιαΰτα καί έν Κρήτη πολλά μνημονεύονται καθ ’ ά 
πολλοί έκ τών ’Οθωμανών εύρον πατρικήν προστασίαν 
παρά τοίς χριστιανοί; καί πολλοί τών χριστιανών 

• έσώθησαν έκ βεβαίου θανάτου ύπό τών φιλικώς πρός 
αύτούς διακειμένων Τούρκων κατά τάς διαφόρους έπα- 
νασ τάσεις.

Έν τψ μέσφ λοιπόν τού άγώνος οί δύο ήρωες άν- 
ταλλάσσουσι τά δπλα αύτών εις άνάμνησιν τής φιλίας 
καί αποχωρίζονται άδελφικώς, ένψ πέριξ αυτών βρέ- 
μει παταγώδης καί μαίνεται φρικωδώς ό αιμοχαρής 
Άρης. Έν τή άνανεώσει δέ και συσφύγξει τής πατρι
κής φιλίας διαφαίνεται ή ά φιλοκέρδεια τού Ελληνος 
στρατιώτου, δστις τά χρύσεα αύτού δπλα δέν διστάζει 
νά άνταλλάξη πρός τά χάλκινα τού άντιπάλου αύτού, 
έξ αύτής δέ τής άνταλλαγής μανθάνομεν καί τήν 
άνάλογον τιμήν τού χρυσού πρός τόν χαλκόν, ήτις 
είναι 100 πρός 9.

‘Ωραία έπίσης καί μεγαλοπρεπής είναι ή ^είκών 
καθ’ ήν οί πρέσβεις τού Άγαμέμνονος έμφανίζονται 
προ τού Άχιλλέως. Άνευ αύλικών διατυπώσεων άφι- 
κνοΰνιαι εις τήν σκηνήν τού κεχολωμένου ήρωος 
χωρίς νά οιαμηνυθώσι καθ ’ ήν στιγμήν ούτος παρί- 
σταται κιθαρίζων, ίσως ίνα πραΰνη τήν λύπην αύτού 
διά τήν στέρησιν τής Βρισηίδος, ίσως ίνα καθησυχάση 
τήν έξεγεράείσαν αύτού νοσταλγίαν. Ούτως ή άλλως 
δ ήρως κιθαρίζει, ό δέ φίλος αύτού Πάτροκλος κά- 
θηται άπέναντι αύτού σιωπηλός περιμένων πότε θά 
παύση ό φίλος αυτού κιθαρίζων. ‘ Η σιωπηλή αυτη 
παράστασις τού φίλου του Πατρόκλου έμβαλλει τινά 
εις ύπόνοιαν νά είκάση μελετωμένην πρότασιν παρο- 
μοίαν ήν φέρωσιν οί πρέσβεις τού Άγαμέμνονος. Ο 
ήρως άφωσιωμένος εις τό κιθάρισμα καί ό φίλος του 
βεβυθισμένος εις τής σκέψεώς του τάς προβαλλομένας 
όυσχ,ερείας δέν άντελήφθησαν τήν προσέγγισιν τών 
πρέσβεων, μέχριφ ού σχεδόν έστάθησαν έμπροσθεν 
αύτών. Πόσον εξόχως θεσπεσίαν καί άμιμήτως γρα- 
φικωτάτην ό ‘Ομηρικός χρωστήρ παρίστησιν τήν 
εικόνα ταύτην ! ‘Ο Άχιλλεύς άνατινάσσεται έκθαμβος 
έκ τής έπισκέψεως ταύτης μέ αύτήν τήν φόρμιγγα

καί άν καί είναι παρωργισμένος κατά πάντων όμολο- 
γεί δτι τήν σκηνήν του έπεσκέφθησαν τιμαλφείς φίλοι 
καί πάραυτα διατάττει τά τής ύποδοχής καί ξενίας.

Παρομοίας ύποδοχής καί ξενίας τυγχάνουσιν οί 
άποσταλέντες εις Τροίαν πρέσβεις τών Ελλήνων 
Όδυσσεύς καί Μενέλαος προ τής συρράξεως τών άντι- 
πάλων στρατευμάτων. Τά πρός τήν άνάμνησιν φιλίας 
διδόμενα δώρα θεωρούνται ιερά κειμήλια καί παραδί- 
δονται άπό γενεάς εις γενεάν καί μάλιστα δταν ταΰτα 
είναι δπλα πολεμικά κατά τό δημώδες οίστιχον:

« Τών άντρεχωμένων τ ’ άρματα δέν πρέπει νά
[πουλχώνταχ

μόν’ ποέπεχ νά χαρίζωνταχ άτούς τοίχους νά κρε-
[μιώνταχ

Ταΰτα δέ τά πολεμικά δώρα ζωγραφοΰνται ύπό τού 
‘Ομήρου ώς σωτήρια μέν έάν ώσι δώρα φίλων, ώς 
δώρ’ άδωρα δέ έάν είναι τών Ιχθρών, οίον άπέβη πρός 
τόν Αϊ .ντα τό τού Έκτορος ξίφος. Τοιαύτην σωτήριον 
ώφέλειαν παρέσχεν εις τόν Φυλείδην ό στερεός θώραξ, 
κληροδότημα πατρικόν, δν είχε λάβη ό Φυλεύς δώρον 
παρά τού φίλου του Εύφήτου.

Ό  Ήετίων έλύτρωσε τόν Λυκάωνα εις άνταπόδοσιν 
τής ξενίας ήν έλαβε παρά τού πατρός αύτού. Α λλά  
μεταξύ πολλών παραδειγμάτων έν οίς τής φιλοξενίας 
ή χάρις άνανταπόδοτος δέν μενει, αναφέρεται παρά
δειγμα'τό όποιον είκονίζει τήν διάθεσιν τών φιλοξένων, 
ρίπτει αύτούς εις μελαγχολικάς σκέψεις και προκαλεί 
λυπηράν άνάμνησιν τής άναξιοπαθείας άνθρώπων 
έχόντων σταθερόν γνώμονα τών πράξεων αύτών τήν 
καλοκαγαθίαν. Τοιούτος ό ήρως Ιενθρανιδης όστις 
καίπερ άφθονως καί δαψιλ.ώ; παρείχε τά πλούτη 
αύτού πρός φιλοξενίαν τών έπισκεπτομένων τά παρόδια 
αύτού μέγαρα, έν τούτοι; έφονεύθη ύπό τού Διομήδους 
χωρίς νά εύρη μηδεμίαν έπικουριαν ή νά τύχη άρωγής 
τίνος παρά τών φιλοξενηθεντων. Ουχ ηττον ο ακαριαίος 
αύτού θάνατος υπήρξε παρήγορον άντίποινον τής φι
λανθρωπίας αύτού.

Τοιαύτη είναι ή τής φιλοξενίας άπεικόνησις έν 
Ίλιάδι. Δέν εύρίσκομεν δέ έν αύτή τάς φιλανθρώπους 
έκείνας διατυπώσεις αί'τινες προηγούνται καί συνο- 
δεύουσιν αύτήν έν τή Όόυσσεία καί περί ών θά  δια- 
λάβωμεν έν τψ έπομένφ φύλλφ.

ΠΕΤΡΟΣ Μ ΑΝΤΑΔΑΚΗΣ

Κ α θ η γ η τή ς 4ν τ φ  Ά β ε ρ ω φ ε ίφ  Γ υμνααίφ
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Σ. Λ Ι Α Τ Σ Η
Έ β » τη εΐκοόιπενταετηοίδι

Δ.  Β Ε Ν  Ε Τ Ο Κ Λ Ε Ο Τ Σ

Σεβαστέ μου καθηγητά,

Χ-θ-ές, καθ’ ήν ώραν έν προδήλω καί βαθεία συγ- 
κινήσει έδέχεσο τάς εύγνώμονας έκδηλώσεις των πρώην 
μαθητών σου, τάς ένθερμους ευχαριστίας της έν ’Αλε
ξάνδρειά ‘Ελληνικής Κοινότητος διά τού τετιμημένου 
προέδρου αυτής, τά έγκάρδια συγχαρητήρια τοϋ αντι
προσώπου της Βασιλικής ημών Κυβερνήσεως, τάς 
εύχάς καί τάς τιμητικάς διακρίσεις δύο γεραρών ’Εκ
κλησιών διά του σεπτού άρχηγού της ’Αλεξανδρινής 
’Εκκλησίας, τούς δικαίους έπαίνους καί τά έγκώμια 
έπί τη είκοσιπενταετεί καρποφορώ διδασκαλία σου 
καί διευθύνσει τών Κοινοτικών ήμών Σχολείων, ύπδ 
τών συναδέλφων καί συναγωνιστών σου, ένψ μου 
ύγραινε τούς άφθαλμούς τδ πρωτοφανές καί έξαίσιον 
θέαμα, ό νούς μου μέ της φαντασίας τάς πτέρυγας, 
έπέτα εις παλαιούς δεδοξασμένους χρόνους καί νσερώς 
άναπαρέστησα μίαν άπαράμιλλον εικόνα η τις έξετυλί- 
χθ-η ποτέ παρά τδ ίερδν της Ά λτιος άλσος έν τφ Στα- 
δίω τών ‘Ολυμπιακών άγώνων καί ης τδ κάλλος δέν 
Ζσχυσε νά έλαττώση δ χρόνος,

Είχεν ήδη λήξει ό άγων καί νικηταί τού πεντάθλου 
άνεκηρύχθησαν δύο καρτεροί καί πρ'νινοι άθληταί, 
τέκνα της Νήσου τού ‘Ηλίου έξ ης έλκεις καί σύ την 
καταγωγήν καί της καλλιστεφάνου έλαίας δ κλάδος 
έστεψε τών νικητών τά μέτωπα : έλαβον οί όλυμπιο- 
νίκαι τούς κλάδους τού κοττίνου, άλλ’ ώρμηοαν τότε 
ταχείς καί πτερόποδες πρδς τδν εύρισκόμενον μεταξύ 
τών θεατών πατέρα, τδν γηραιόν κορμόν, έξ οΰ έξε- 
βλάστησαν, τδν Διαγόραν, ούτινος χαλκούς έστήθη έν 
Όλυμπίοις δ άνδριάς. Έστεψαν μέ τδ γέρας της νίκης 
των οί υιοί την πολιάν τού Διαγόρα κεφαλήν καί άνε- 
γείραντες αύτδν δι’ ευτόνων βραχιόνων έπί τών στιβα- 
ρών των ώμων περιήγαγον τδν δακρύοντα έκ χαράς 
πατέρα δι’ δλου τού Σταδίου, άνευφημούντων τών Πα
νελλήνιον θεατών καί άνθοβολούντων τδ θαυμάσιον 
έκείνο σύμπλεγμα τών υιών άποδιδόντων τήν τιμήν τής 
νίκης των εις τδν έκθρέψαντα καί καταστήσαντα 
αυτούς ούτως άλκίμους καί ισχυρούς γηραιόν πατέρα.

Τήν θαυμασίαν ταύτην σκηνήν της άρχαίας ευκλε
ούς έποχης άνεπόλουν χθές δτε είοον περιστοιχούμενον 
μετά τόσης τιμής καί άνευφημούμενον καί έγκωμιαζό- 
μενον μετά τόσης δικαιοσύνης σέ τδν έπί τέταρτον αί- 
ώνος παιδαγωγήσαντα τήν έλληνίδα της Αίγύπτου 
νεότητα, μορφώσαντα τδν νούν καί τήν καρδίαν καί δι- 
απλάσαντα τά ήθη αύτης. Ναι ήσο χθ-ές δ Διαγόρας 
6 καλλίνικος, άθλητής τών πνευματικών άγώνων δν

διαιώνισαν έπί μαρμάρου λευκού ώς τδ έργον σου καί 
τήν ψυχήν σου ή ευγνωμοσύνη τών μαθητών σου. 
Ά λ λ ’ ήσο ευτυχέστερος τού Διαγόρα, διότι έκυκλώθης 
χθ-ές ούχί ύπδ δύο, άλλ' ύπδ δεκάδων πνευματικών 
σου τέκνων, άτινα προσεκόμισαν καί έστεψαν τήν 
πολιάν τού διδασκάλου των κεφαλήν δι' δλων τών 
κοττίνων, οΰς ελαβον οί μέν έν τη έπιστημονικη οί δέ 
έν τη έμπορικη καί άλλοι έν τη πολυσχιδεί κοινωνική 
σταδιοδρομία.

Καί δταν ύποτρέμων καί δακρύων έκ συγκινήσεως 
άνηλθες τδ βημα, ώραϊζόμενος ύπδ αίγλης καί εύχα- 
ριστήσας τόσον συγκινητικώς καί εύστόχως τούς πα- 
ρασκευάσαντας τήν ώραιοτέραν ήμέραν τής ζωης σου, 
καί σέ άνευφήμει ή έκλεκτοτέρα έπιτομή τού έν τη 
πόλει ταύτη ελληνισμού, παρά μικρόν νά έπαναλάβω 
τήν κραυγήν τού Σπαρτιάτου έκείνου τού θ-εατού της 
άποθ-εώσεως τού γηραιού Ροδίου ά8-λητού «Άπάθ-ανε 
Διαγόρα, εις τδν ουρανόν δέν δύνασαι νά άναβης.-»

Ά λ λ ά  τά χείλη μου έσφράγισεν ή σκέψις δτι άν ό 
Διαγόρας ήτο άνίκανος πλέον έκ τού γήρως νά τρέξη 
πλέον εις τδ Στάδιον, σύ τούνανιίον νύν έν τω  γήρατι 
άνηβάς καί άνακμάζεις διότι, άν παρηλθ-ον ή ισχύς, τδ 
τάχος καί τά άλλα τού σώματος άγαθά, παραμένει 
δμως καί άκμαιοτέρα γίνεται καί της ψυχής σου ή 
δύναμις καί τού πνεύματος ή φωτίζουσα λάμψις.

Καί τήν κραυγήν τού Σπαρτιάτου έκείνου μετατρέ
πω εις έναντι αν άναφώνησιν, ήν πάντες μετ’ έμοΰ θά 
έπαναλάβωσι μετ’ ίσης θ-ερμης προθυμίας.

«Ζηθ-ι, Βενετάκλεις, έπ’ άγαθώ τής έλληνίδος νεό
τητας, πρδς τιμήν της κοινότητας καί της ιδιαιτέρας 
π α τ ρ ίδ ο ς  σ ο υ  Ρ ό δ ο υ .»

Η Ε Π Ο Π Ο Ι Ί  Α ΤΩ Ν ΠΑΘΩΝ
• 0- —— ινι=— ·

ΓΙΟΣ τού Θεού πάσχει! Έ ν  ταίς λέξεσι ταύ- 
ταις έγκλείεται άπας ό μέγας πόνος δ πιέζων 
τήν Χριστιανωσύνην κατά τάς μεγάλας ταύτας 

ήμέρας. ‘Ο Θεός, Γλεως φανείς πρδς τδν κόσμον τδν 
τυφλοΓς όμμασι βχδίζοντα πρδς τδ ένώπιον τών οφθαλ
μών του χαΓνον βάραθ-ρον, άποστέλλει τδν Μέγαν 
Γίόν του, δπως σώση τήν αμαρτωλήν άνθ-ρωπότητα.

‘ Η γέννησίς Του καί δλος ό μετέπειτα βίος Του 
έχουσί τι τδ θ-αμόούν καί τδ μυστηριώδες. ‘Αγνή 
κόρη συνέλαβε έν τη γαστρί της τδν Γίδν τού θεού καί 
μετά 9 [Γήνας έτεκε τδν ’ Ελευθερωτήν της άκολά- 
στου άνθρωπότητος.

Τδ νεογνδν τδ μέλλον νά λύση τήν άμφιβολίαν καί 
νά θέση τέρμα εις τήν ένεκα της πτώσεως της πα- 
λαιάς θρησκείας προελθούσκν άκολασίαν, ό Δημι
ουργός ώρισεν, δπως γεννηθη έκ τού έκλεκτοΰ τού 
λαού του, τού λαού τού ’ Ισραήλ. Έ ν  Βηθλεέμ είδε 
τδ φώς. Ήνδρώθη έν Ναζαρέτ καί ήρξατο κηρύσ-

* /
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σων τδν Λόγον τού Πατρός Του καί έκτελών τήν 
άποστολήν Του. Πολλούς εύρεν δπαδούς τδ νέον 
κήρυγμα, μυρίους δμως διώκτας. ‘Ο έκλεκτδς λαός 
έφάνη λίαν άγνώμων πρδς τήν τιμήν, ήτις τω  προ- 
σήφθη ένεκα της μεταξύ τών τέκνων του γεννήσεως 
τού Σωτηρος τού κόσμου. Καί δ λαός έκείνος δ 
άγνώμων έκίνησε μέγαν διωγμόν κατά τού Θεαν
θρώπου, ούτινος δμως δέν ήδυνήθη νά φράξη τδ 
σιόμα, δπως μή διδάσκη καί σκορπίζη θάμβος, 
παρηγοριάν καί χαράν διά τών θαυμάτων Του εις 
τούς πολυαρίθμους δπαδούς Του καί δυστυχείς.

Έ κ  τών οπαδών του δώδεκα κατέκτησαν τήν 
καρδίαν τού ’Ιησού περισσότερον. Καί ούτοι προ- 
ωρίσθησαν ύπ’ Αυτού, δπως μετά τδ μοιραίον τέλος 
διασαλπίσωσιν εις τά τέσσαρα σημεία της Οίκουμέ- 

'νης τά θεία ρήματα. Μεταξύ δμως αυτών ύπηρξε 
καί είς, δστις, κακή κύχη, έπέπρωτο νά πωλήση 
τδν διδάσκαλον.... ‘Ο ’Ιούδας, ύποκριτής καί άναν
δρος, δέν ήσχύνθη νά παρακαθίση είς γεύμα μετά 
τού Διδασκάλου καί τών συμμαθητών του, καθ’ δ 
προώρισται ν’ άκούση τούς πικρούς λόγους τού άλ- 
γούντος ένδομύχως ’Ιησού : Αμήν, άμήν λέγω ύμίν 
δτι είς ύμών παραδώσει με. Κεραυνοβόλος ήχώ τών 
πικρών τούτων λόγων θά  παρήχθη τήν στιγμήν 
έκείνην τήν φοβεράν έν τη καρδία τού προδότου.
Οί μαθηταί άνησυχοΰντες έπί τη παραδόξω ταύτη 
είδήσει, μέ περίφοβα βλέμματα προσεπάθουν νά δι- 
αγνώσωσι άναμεταξύ των τδν μέλλοντα προδότην 
τού προσφιλούς Διδασκάλου των. Σιγή ψυχρά έπη- 
κολούθησε τότε καθ’ ήν ή γλώσσα τών όφθαλμ&ν 
ήδυνάτει ν’ άνακαλύψη τδν κακούργον της αδριον. 
‘Οποία όδύνη καί στενοχώρια έπίεζε σφοδρώς τάς 
καρδίας τών άθώων, καί όποιος σκώληξ δηλητηρι
ώδης διεβίβρωσκε τήν καρδίαν τού χαμερποΰς καί 
άτιμου μαθητοΰ !

"Οταν δέ δ ’Ιωάννης, μάλλον άνήσυχος τών άλ
λων, ήρώτησε χαμηλοφώνως τδν προσφιλή Διδά
σκαλον περίλυπος, τίς δ παραδώσων, ό ’Ιησούς, 
πνιγόμενος έκ τού ενδομύχου άλγους καί τού πα
ραπόνου έπί τη διαψευσθείση έλπίδι διά τήν άρε- 
τήν τού μαθητου, έσιώπησε, ύποδείξας μόνον δτι 
είς δν τινα ήθελε προσφέρει τεμάχιον άρτου, ούτος 
είναι ό προδότης. Καί προσέφερε τώ Ιούδα τδν 
άρτον. Ά λγος άνεκλάλητον κατεπλημμύρησε τάς 
καρδίας τών μαθητών καί σιωπή έπηκολούθησε 
νεκρική. "Ολοι έφρικίασαν έπί τη άποκαλύψει, δ 
δέ Πέτρος, τυφλούμενος έκ τού ένθουσιασμοΰ πρδς 
ύπεράσπισιν τού Διδασκάλου Του. έκαυχησιολόγη- 
σεν, είπών δτι ουδέποτε θά  έγκατέλειπε Αυτόν. ‘ Ο 
’Ιησούς, άλγών καί περίλυπος, έξέφρασε τήν άμφι- 
βολίαν του καί είπε : Πριν δ άλέκτωρ φωνήσει, θά  
μέ άπαρνηθης τρις....

X

Τδ γεύμα έληξε καί δ ’Ιησούς άπεσύρθη είς τδ 
όρος τών Έλαιών, δπως προσευχηθη. ‘Η όδύνη 
Του ή παμμέγιστος έζωγραφείτο έπί τού ωχρού προ

σώπου Του καί ή άνθρωπίνη άδυναμία ήρχισε ν’ 
άναδύη έν τη πασχούση καρδία Του. ‘Οποίος πόνος 
καί όποιοι δισταγμοί καί κλονισμοί ψυχικοί έπλή- 
ρουν τήν καρδίαν Του κατά τήν τελευταίαν αυτήν 
προσευχήν Του!

Ή γγικεν ή ώρα. Βήματα Ρωμαίων στρατιωτών 
κρατούντων δάδας, διέκοψαν τήν ήρεμον προσευχήν 
τού ’Ιησού, δν δ ’Ιούδας πλησιάσας, ήσπάσθη άπαι- 
σίως, χάριν εύκολωτέρας άναγνωρίσεως ύπδ τών 
στρατιωτών.

‘Ο ’Ιησούς συνελήφθη, καί ύπδ τήν άγρίαν συ
νοδείαν ώδηγήθη είς τήν οικίαν τού άρχιερέως 
Ά ννα, δπου ήρχισαν οί έμπαιγμοί καί τά βασανι
στήρια. ‘Οποίον αίσχος διά τήν άνθρωπότητα, μυ- 
κτηρίζουσα τδν υίδν τού Δημιουργού της καί όποια 
μεγαλοπρεπής ταπεινοφροσύνη τού έν υδασι τήν γην
κρεμάσαντος!

Οί μαθηταί ’Ιωάννης καί Πέτρος ήκολούθησαν 
μόνοι τήν άπαισίαν συνοδείαν. ‘ Ο Πέτρος άνασπά- 
σας τήν μάχαιραν, καθ’ δν χρόνον αί τραχείαι χείρες 
τών στρατιωτών έτίθεντο έπί τού ’Ιησού, άπέκοψε 
τδ ώτίον ένδς τών ύπηρετών τού άρχιερέως....

Έ ν τω οίκιυ τού Ά ννα ό Πέτρος καθήμενος 
παρά τινι παιδίσκη έθερμαίνετο. "Οτε δμως, άνα- 
γνωρισθείς ώς μαθητής τού ’Ιησού ύπ’ αύτης, ήρ- 
νήθη τδν Διδάσκαλον, επραξε δέ τούτο δίς έτι κα- 
τηγορηθείς ύπό τίνος συγγενούς τού πληγωθέντος 
ύπηρέτου καί τών στρατιωτών ώς δπαδός τού ’Ιη
σού έφώνησεν άλέκτωρ. Άναμνησθείς δέ τότε τών 
τελευταίων τού Διδασκάλου του λόγων δ Πέτρος, 
καί ύπείκων είς τήν άνθρωπίνην του άδυναμίαν, 
έξήλθε καί έκλαυσε πικρώς....

Ό  ’Ιησούς έν τούτοις έκολαφίζετο, έμυκτηρίζετο, 
ύπέφερε. Περιεβλήθη στέφανον άκάνθινον ύπό χυ
δαίου όχλου καί προσεφωνείτο έμπαικτικώς ύπ’ αυ
τού « Βασιλεύς τών ’Ιουδαίων!»

Προύτιμήθη, δπως άντ’ αυτού άθωωθη είς κα
κούργος, Βαρραβάς όνόματι, ύπδ τάς ύλακάς δέ άγρίου 
όχλου ώδηγήθη είς τδν Γολγοθάν, δπου δ υίδς 
τού Θεού καθηλώθη έπί ξυλίνου σταυρού μεταξύ 
δύο κακούργων, ώς ό ευτελέστερος τών άνθρώπων. 
Τήν έκπνοήν Του συνώδευσεν σεισμός μέγας σχίσας 
τδ παραπέτασμα τού ναού καί σκότος βαθύ έβύ- 
θισε τδν κόσμον είς πένθος μέγα, διότι τδ πρδς 
τδν Λυτρωτήν του άμάρτημα ήτο τεράστιον....

Τήν τρίτην ήμέραν άπδ τού θανάτου Του άνέστη 
δ υίδς τής Παρθένου, δστις ύποστάς μεγάλας όδυ- 
νηράς βασάνους ύπδ τής άγνώμονος άνθρωπότητος, 
άνταπέδωκε ταύτας διά λυτρώσει^ αυτής έκ τής 
αμαρτίας καί τού σκότους!

Ά θηναι Απρίλιος 1905.
ΟΡΕΣΤΗΣ Χ ΡΗ ΣΤΙΔΗ Σ
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ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ

Ε Τ ’ ευφρόσυνης χαιρετίζει ο πεπολ.τισμένος κό- 
σμος τάς κορυφάς τής επιστήμης, ας φιλοξενεί ά 

μιγ.ρά Ελλάς εν τή ίοστεφάνω π ρω τενούση τη;· Παρακο
λουθούν μετά παλμών συγκινή,σεοις το έργον τών αριστείων 
του πνεύματος, στέλλει ενθαρρυντικόν χαιρετισμόν καί 
αδελφικόν φίλα,μα προς τή,ν γλυκείαν πατρίδα μας, η,τις 
ώς σύμβολον τάς δράσεώς ττ,ς εθηκε τή,ν λατρείαν του 
παρελθόντος, τή,ν διάσωση τών εθνικών παραδόσεων.

Τό συνεδρίαν ήρξατο τών εργασιών του από τής 2 4 »  ς 
Μαρτίου. Το έσπερος έδεξιώθ» τά μέλ.η του συνεδρίου ό 
Κύριος Πούτανις εν τή, μεγάλα, αιθούση τών τελετών 
του Πανεπιστήμιου. Τάν έπομένην από του Παρθενώνος 
ή Αυτού Β . Υψ»λ.οτ»ς ό πρίγκ.ηΊν Διάδοχος προσεφώ- 
νη,σε τούς επίλεκτους τής επιστήμης θεράποντας διά λόγου 
βαρυσήμαντου, ον διεδέχθη άγόρευσις εκ μέρους τού επί 
τής Παιδείας υπουργού κ. Κ αραπάνου και μετά ταΰτκ,ν 
οί λόγοι τών κ·κ. Καββαδίου, Δαίρπφελδ, Ολλώ κλπ. 
Τάν 26»ν παρισταμένου πολλοΰ και εκλεκτού κόσμου, 
έχαιρίτισεν ό κ. Λάμπρος ώς Πρύτανις τού Εθνικού 
Πανεπιστημίου, τούς διαπρεπείς γένους έκφωνή,σας εν τή 
αιθούση τών τελετών λογον μεστόν κάλλους μεταφορών 
καί υψηλών εννοιών, οίαι κνριο ρχοΰσι πάντοτε τών ομι
λιών τού σεβαστού καί σοφού καθκγκ,τού. Τον κ. Πρύ- 
τανιν άποχωρά,σαντα τού βήματος διεδέχθη ό κ. Μάξ 
Κολινιών χαιρετίσας τά μέλ.η, εκ μέρους τών Άκ.αδη- 
μειών όλων τών πόλεων. Μετά τή,ν ομιλίαν τού κ. ΥΙέρσυ 
Κάρδνερ καθκγκτού τού -ΥΙανεπιστκμίου τού Καίμοριτζ 
συνεχώς υπό παταγωδών χειροκροτημάτων διακοπτομέ- 
νκν, ό κ. Αιομή,δκς Κυριάκος προσαγορεύει τούς αποτε- 
λούντας το συνέδριον έκ μέρους τού Οίκουμ. Πατριάρχου 
καί τών λοιπών Πατριαρχείων.

Τή,ν αυτήν ημέραν έγένοντο τά εγκαίνια τής προς 
τιμήν τού Πενρόζ ίδρυθείσκς βιβληθή,κης εν τή Αγγλική, 
αρχαιολογική, Σχολά·

Ύήν Κυριακήν τά μέλ.η έζέδραμον εις Ελευσίνα προς 
έπίσκεψιν τών εκεί ερειπίων. Ύήν Δευτέραν έδιδάχθη το 
Σοφόκλειον άριατούργκμα «ά  Άντιγόν»» έν τώ Πανα
θηναϊκό) Σταδίω. Ο ενθουσιασμός τών ξένων έκορυ- 
φώθ» καί οί λοξευτοί στίχοι, ούς θαυμασίως άπέδιδεν ή 
εύκχος φωνή τών υποκριτών άνεβίβασαν τάς ευπαθείς 
τών μυστών τού αρχαίου κόσμου ψυχάς μέχρι τών 
ωραίων εκείνων χρόνων καθ’ ους ή Ε λλάς περιβεβλ»- 
μένκ άλουργιδα βασίλειον εδώρει εις τήν άνθρωπότκτα 
τά τελειότερα προϊόντα τής άνθρωπίνκς διανοίας. ‘Η 
έπίσημος έν τώ δημαρχείω δεξίωσις τών ξένων αρχαιο
λόγων και κ λαμπαδηφορία τών φοιτκ,τών θά άφή,σωσιν 
ε'ις τήν καρδίαν των άλκσμονή,τους αναμνήσεις.

Διεξάλθομεν όσον το δυνατόν συντόμως τά τού ’Α ρ

χαιολογικού συνεδρίου. Έπεθυμούμεν νά δώσωμεν μίαν 
εικόνα τών εορτών αΐτινες έδοθκσαν προς τιμήν τών έπι- 
στκμόνων, ούς ή λ.ατρεία τού καλού καί έ έρως πρός 
τήν έπιστή,ρκν ώδή,γκσεν ε'ις τάς φιλόξενους ταύτας άκτάς, 
εικόνα έν γραμμαΐς σχεδόν γενικωτάταις

Καί τώρα πώς πρέπει νά άτενίσωμεν πρός γεγονός, 
όπερ οί μεν λαοί τής Έόύρώπκς καί 'Αμερικής θά θεω- 
ρή,σωσιν ώς σταθμόν και άφετκ,ρίαν σπουδαιότατων προ
όδων έν τή άρχαιολ.ογική, επιστήμη, ή δ'ε Ε λλάς μετά 
πεποιθή,σεως ατενίζει ώς τή,ν απαρχήν νέων εύγενών 
αγώνων, αγώνων ε'ις ούς άποδύεται μετά τής αυτής 
ζέσεως καί αύταπαρνή,σεως, μ--θ' ής καί εις τούς αγώ
νας ούς επιβάλλει τό εθνικόν τκς ιδεώδες ήρωϊκώς άγιων ι- 
ζομένκ νά δαμάση, τό άδ.σώπη,τον στυγερών φυσικών καί '  
πολιτικών συνθκκών.

Τάς ήμέρας αύτάς οί φιλελεύθεροι τής Ευρώπης λαοί 
άφή,σαντες εις τούς διπλ.ωμάτας αύτών τά νήματα τής 
διεθνούς πολιτικής, συνεκεντρώθκσαν έν φιλαδέλφω χο
ρεία περί έν ιερόν, περί τό Πάνθεον τής τέχνκς. Καί ύγροί 
οί όφθαλ.μοί τών διάπυρων λατρών τής ευκλεούς αρχαιό
τατος προσεβλεψαν τά αθάνατα ερείπια καί ένομ,ηαν ότι 
άκούουσιν υπ αυτά τήν φωνήν τών τιτάνων' ξένοι καί 
Έλληνες επιστήμονες δίδουσ.ν άλλάλοις τή,ν χείοα καί τό 
δάκρυ αύτών συμμίγνυται καί ό ενθουσιασμός των συν- 
ενούται επί τή θέα τού ιερού τής αρχαιότητας λείψανου 
καί ή Ύύπιστή,ακ τούς βλ.έπει μειδιώσα εύλαβώς κατα
θέτοντας πρό αυτής έ'τκ μόχθων καί αγώνων, πάθος απε
ριόριστον, ενθουσιασμόν μαρτύρων. ’Αλλαχού αχεί :ό 
τ>/λεβολον καί πλ.κμμ.υρεΐ τό αίμα διότι υπάρχουσιν ακόμη 
τύραννοι καί δεσπόζει είσέτι ή πλεονεξία καί φιλοκτκμο- 
σύνκ- Ά λ λ ’ έδώ ύπό τή,ν σκιάν τού ιερού βράχου τής 
Άκροπόλεως, ό Διάδοχος τού Ελλάνικού θρόνου γίνεται 
διαπρύσιος διερμκνεύς τών αίσθκμάτων τής Έλλανε/ας 
φυλάς, ένσαρκεί εις τά ηγεμονικά του στέρνα όλ,οκλκρον 
τό πύρ καί τό σφρίγος τής άειθαλ.ούς τού Ελληνισμού 
νεότατος καί εταίρων τή,ν προσήλ.ωσιν αύτού πρός τήν 
λατρείαν τής άρχαιοτκτος υποδεικνύει ότι κ φυλά αύτκ 
αδυνατεί νά έκκλ.ίνκ τού προγράμματος όπερ έσιβάσθη- 
σαν αιώνες δυσχειμέρου σταδιοδρομίας. ‘Υπό τον ούρα- 
νόν αύτόν τον ονειρώδη κα ποιοτικών οί ήμέτεροι αρχαιο
λόγοι φιλότιμοι μελετκταί καί ακούραστοι σκαπανείς καί 
διδάσκαλοι τής μελ.λ.ούσης γενεάς αυναντώσοι τούς κο
λοσσούς ούς έξαπέστειλαν τά άστκ τών ‘Εσπεριών. ‘Ο 
πολύς Βιλ.αμοβιτς ευρίσκ.εται μετά τού Ωμολ, ούτινος κ 
μέν καρδία άφιερώθ» εις τάν ‘Ελλα'δα, ή δέ έπιστημο- 
νικ.ή, δεινότκς είναι αξία μεγίστης έκ.τιμήσεως, ό κ. Δαίρ- 
πφελδ ό τολμηρός εισηγητής θαυμασιωτάτων γνωμών 
καί περίπυστος αρχαιολόγος, ό Ολλώ, Ρείνα'χ, Κόνζε, 
Σμίθ, Μασπερώ κλπ.

Μεθαύριον θά άπέλθωσι μακράν ημών καί θά άναπο- 
λ.ώσιν ώς έν ονείρω μαγευτικοί τάς στιγμάς αύτάς καθ’ 
ας έγένοντο τό άντικείμενον αγάπης λαού ιστορικού, καθ’
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ας έθοόπευσεν αύτούς ά αύρα τών θαλασσών μας καί ό 
γλυκύς μας ήλιος, καθ’ άς τέλος έπ’ αυτού τού κλασι
κού εδάφους υπηρέτησαν τή,ν έπιστήμνν. Δι αυτούς ή 
πολ.ιά άρχαιότη,ς θά έξέλ.θη εκ τών σητοορώτων βιβλίων 
καί τών έφθαρμένων επιγραφών νεοθαλ.ή,ς καί ονειρώδης 
εστεμμένη με τάς νωπάς αναμνήσεις, σεβαστή, καί περι
καλλής διότι εν αυτά τά κοιτίδι της έλ,ατρεύθη, χορη
γούσα εις τους ότρηρους ιερείς της τον φλογερόν ενθουσι
ασμόν μεθ ’ ου θά εισέλ.θωσιν ευθαρσείς εις τον αγώνα 
τον τίμιον, εις το πεδίον τής έρεύνη,ς. Αλλά θά συναπο- 
κομίσωσι καί έν έτερον: αγάπην πρός τον εύγενή λ αόν 
οστις περιφρουρεί τά κειμήλια τών πατέρων του, αγωνί
ζεται τον αγώνα όν έκλ,ηροδότησαυ οι αιώνες καί εάν 
ετι δέν ήλδυνή,θη, διά τής σπάθης νά περιφρούρηση τά 
δίκαιά του, συχνάκις σκα.ώς ύβρισθείς καί πληγείς, ποω- 
ταγωνιστεί έν τή κονίστρα τού πολιτισαού καί συνεχίζει 
φιλοπόνως τό εργον τών πατέρων του.

Ένθαρρύνοντες τά βήματά μας άς διδάξωσι μεθαύ- 
ριον τούς λαούς εις ούς άνή,κ.ουσιν ότι ό ‘ Ελληνισμός 
περί ένα περιστρέφεται άξονα’ επιθυμεί τή,ν πνευματικήν 
καί ηθικήν αύτού άναβίωσιν. Γίγας απτόητος επί τών 
ερειπίων του ζη, έν τή, στοά τού Παρελθόντος του, ακο
λουθεί ακούραστος τάς προόδους τών συγχρόνων του καί 
προσηλωμένος εις τό Εθνικόν του Ιδεώδες διορα έν τά 
εργασία του τή,ν πραγμάτωσιν τής Ένότκτος τάς .φυλάς 
υπέρ ής έκάστη κοιλάς καί φάραγξ έχει τούς κομωμέ- 
νους τον αιώνιον ύπνον φρουρούς της.

Ή  φάλ.αγξ τών έξοχων ερευνητών τής άρχαιότητος θά 
καταλίπη μετ’ ού πολύ τά σεπτά ταύτα εδάφιο, ύπέρμα- 
χος τών ιδανικών τής Ε λ,λ.ηνικής φυλάς ητις βαίνει τα
χεία, ασάλευτος καί ενθουσιώδης έπ! τή,ν αποστολών της.

’Αθή,ναι, Ά πρίλιος 1905 .

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΛΓΦΕΤΗΣ
Αιδάκτοορ τη ς Φιλολογίας 

^  . . .. .. ,,
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Έδμόνδος Σπένσερ ώς το·ητή,ς καί ό Ριχάρδος 
Χούκερ ώς πεζογράφος άποτελούσι τάν άώ τάς 

συγχρόνου Άγγλ.ικής φιλολογίας, είναι οί πρώτοι έκ τών 
Αγγλων συγγραφέων, ών η γλώσσα δύναται νά κατα- 

νοςθή ά'νευ μεγάλης δυσκολίας ύπό τών ”Αγγλων τής 
παρούσης εποχής. Μεταξύ Σπένσερ καί Chaucer, τού 
πατρός τής ’Αγγλικής ποιή,σεως, παρεμπίπτει χρονικόν 
διάστημα δύο αιώνων καθ’ ιύς μεγάλ.η μεταβολή, έπάλθεν 
έν ’Αγγλία καί παρά τώ  Αγγλικώ λαώ. Οί προηγού
μενοι πόλεμοι έξεώσαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τή,ν άρχαίαν

αριστοκρατίαν, τά  δε ύστατα λείψανα τού Φεουδαλικού 
συστήματος έγένοντο γή καί σποδός. Πολυπράγμων, 
ευδαίμων μεσαία τάξις άνέθορεν έκ τάς τέφρας τών πα
ρελθόντων αιώνων, ή τυπογραφία συνετέλεσεν εις πολλα
πλασιασμόν τών προΤόντων τάς διανοίας, ιδρύματα πρός 
έκπαίδευσιν ού μόνον τών εύπορων άλλά καί τού πλήθους 
χύδην άνά τάν χώραν ίδρύοντο. Ή  θρησκευτική μεταρ- 
ρύθμισις κατέαξε τή,ν δύναμιν τάς κλ.η,ροκ.ρατίας, άνέτρεψε 
τά μοναστήρια καί έ'δωκε τά πλ.η,θυϊ τή,ν Bíc/.ov έν τά 
έαυτάς γλ.ώσση. Τού Σπένσερ καί Chaucer ά Ά γγλ  ÍX 
δύνανται νά θεωρηθώσιν ώς δύο διάφοροι χώραι. Πολλοί 
κατά τούς μ.εσολ.αβή,σαντας μεταξύ Σπένσερ καί ChaU- 
Cer αιώνας "Αγγλοι ποιηταί έγραψαν, όιν κάλλιστοι
έγένοντο ό H enry H oward καί ό sir  T hom as W yatt, 
άλλ’ ουδέτερος τούτων η,ν πρώτης τάξεως ποιητής ώς ό 
Σπένσερ καί C haucer Ούχ’ ήττον όμως ούτοι συνεβά- 
λοντο πρός τελειοποίηση τής Άγγλ.ικής γλώσσης, ίνα 
αυτη ή εύκολος ώς φιλολογικά τοιαύτη, καί πρός εξωρα’ ι -  
σμόν τής ’Αγγλικής στιχουργίας ώς οργάνου πρός χειρι
σμόν ύπό τών ποιητών' Οιοτι τά έργα τών προηγηθέντων 
τούτων τού Σπένσερ ποιητών κατέστησαν τή,ν Ά γγλι- 
κάν γλώσσαν χρησιμοποιήσιμου υπό τε τού Σπένσερ
καί τού Shakespeare. ‘ Ως ό Chaucer
Έδμόνδος Σπένσερ είναι τού Λονδίνου γέννημα καί 
θρέμμα. Τούτου αναμφισβήτητου μαρτύριαν έγομεν έ® 
ποιήματι τού ποιητού, ίδόντι τό φώς, έν ώ ούτος έζη 
χρόνοι καί έν ώ  ούτος καλεί τό Λονδίνον γενέτειραν πη
γήν (n a tiv e  source). Περί τού πατρός τού ποιητού, 
τάς θέσεως και τής ενασχολ.ή,σεως αύτού ουδόν έχομεν 
βεβαιωμένου, πάν δ’ ο,τι περί τής μητρός αυτού γινώσκο- 
μεν είναι ότι ώνομάζετο ’Ελισάβετ καί τούτο γνωρίζομεν 
έξ ενός τού ποιητού ποιήματος. Έ κ  δε τού γεγονότος ότι 
ό Σπένσερ έν καιρώ τής έκπαιδεύσεως αύτού έ'τυχεν 
αρωγής, δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν ότι ό πατήρ αύτού 
δέν άνάκε τά εύπορων τάξει, άλλ’ έκ τού αύτού είναι πι- 
θανώτατον, ότι ούτος η,ν πτωχός συγγενής εύγενούς οικο
γένειας. Περί τής σταδιοδρομίας τού Σπένσερ ώς μισθω
τού εις τό C am bridge μόλις είναι τι γνωστόν. ‘ Ως 
σπουδαστής δέν φαίνεται ότι η,ν διακεκριμένος, έκ δέ 
τών ύπ’ αύτού γραφέντων εικάζει τις ότι τή,ν ιδίαν εαυτού 
κλ.ίσιν ήκολ.ούθησε καί ότι πολύ έκ τής Ιταλικάς ποιή,σεως 
έμελ.έτησεν ώς καί έκ τών Γαλλικών μυθιστοριών σύν 
τοΐς εργοις τού Chaucer κα! Surrey  εί καί δέν άμέλει 
τάς Λατινικής καί ‘ Ελλκνικάς φιλολογίας. Περατώσας 
τάς έν Cam bridge σπουδάς αύτού φαίνεται ότι μάνας 
τινας (ίσως έτος) διέτριψεν έ» τά Βορείω Αγγλία έν 
μέρει ποιών κα! έν μέρει έρωτευόμενος. Ό σον  αφορά εις 
τό τελευτά ίον συνέβη γεγονός τι όπερ έπισκιάζει πως τον 
βίον αύτού, καθόσον ήράαθη κιτλ.ής ν.υρίας ονομαζόμενης 
Posalind, πλάν, έτέρου άντεραστού προτιμηθέντος, τό 
γεγονός έλ.ύπη,σε τον ποιητήν διά πολλά έτκ, δι’ ο καί ά f 
τότε ποίη,σίς'του φέρει τή,ν Χροιάν άπέλπιδος άγανακτά-
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σεως. Μκνί Αύγούστω  158 0  δ λόρδος Gl’Cy έστάλκ 
πληρεξούσιος εις Ιρλανδίαν καί ούτος παρέλαβε τον 
Σπένσερ ώς γραμματέα αύτού. Δ  ά τοιούτων λειτουρ
γιών οι ποικταί καί άλλοι συ^/ραφεϊς έπορίζοντο τά roí 
βίου επιτήδεια εις έποχάς παρωχκμένας, πριν κ οι φιλο- 
λο^οϋνΓε; γένωνται ικανοί νά κερδαίνωσι τά πρδς ζωάρ- 
κειαν έκ τών ίδιων εαυτών έργων. Ως εκ τοΰ κρατούντας 
τότε συστήματος οί μεν έλαστιχώτεροι τή,ν συνείδησιν 
καθίσταντο κόλακες οί δ’ άτεγν.τοτεροι άπεγοητεύοντο, 
δι’ δ ό Σπενσερ έβδελύσσετο, κατεδίκαζε καί ώκτειρε τούς 
κύπτοντας έκ τών πρώτων.

Ό τ ε  ό λόρδος Grey ίστά'/r, εις ττ,ν Ιρλανδίαν ο 
του Desmond κν αρχηγός σοβαράς έξεγέρσεως, 

κ δέ πολιτική δι’ κς ό νέος πληρεξούσιος επειράθη νά κα- 
ταβάλκ τκν έξέγερσιν χαρακτηριστική, διά τκν σκληρότητα 
αύτκς κν πολιτικκ τών άκρων. Έ ν  τούτοις κ έπανάστασις 
δεν κατεστέλλετο, δι’ δ καί άποτυχών ό Λόρδος άνεκλκδκ 
διά τάς σκλκρότκτας αύτού. ‘ Ο Σπενσερ έφρόνκσεν οτ ιό 
προ’ ι στάμενός του ήδικήθη, έ'τκ τινά δέ μετά τον θάνατον 
αύτοϋ ύπερή,σπισε τον χαρακτήρα καί τον τρόπον τής 
διοικήσεως εκείνου έν ’Ιρλανδία. Ένεκωμίασε τκν άνδρο- 
πρέπειαν καί τδ εύγενές τοΰ χαρακτκρος αυτού ώς καί 
τον ακάματου ζκλον έν τκ υπηρεσία τής Βασιλίσσκς. 
Είτα έν τώ περικλεεΓ αύτού έρχο) Fairy Queen ό Λόρ
δος Grey χρησιμεύει ώς υπόδειγμα τού Sil’  A I'tcCfΠ1 
τού ιππότου τής Δικαιοσύνης έχθροί του είκονιζονται 
ώς έρινύς αίτινες συνή,ντησαν αύτόν έν τκ έπανόδω 
έκ τών θριάμβων του. Εί καί άνακλκδέντος τού Grey ό 
Σπενσερ έπαύθη, τής θέσεώς του δέν κατέλιπε τκν Ιρ
λανδίαν. "Ο σκοπός δι’ ον έκεί μτκνάστευσεν επέτυχε 
πως και τούντεύθεν κ Ιρλανδία ύπή,ρξεν κ κατοικία του 
κατά τε τάς ευτυχίας καί τάς δυστυχίας. Κατά τκν εκεί 
διαμονήν του τδ έρχον αύτού Fairy Queen έκυοφορή,θη 
έν τκ διανοία του καί άπδ τκς εποχής καθ' κν άπεσύρθη 
έκ τής δημοσίας ύπηρεσίας κ.ατεγίνετο γράφων αυτό. Εν 
τούτοις μέχρι τοΰ 1589  δέν διενοκδκ νά δημοσιεύση μέ
ρος τι έκ τή,ς Fairy Queen. Φίλος του όμως τις άνα- 
χνούς μέρη τού ποιήματος του καθηούνθη έκ τής'ωραιότη
τάς του καί έπλκρώδκ θαυμασμού δια το ηθικόν μεγαλείου 
του, διό καί έφρονησεν ότι τκς '/λυκύτκτος τκλικούτου 
έρχου δέν έπρεπε νά στερηθή, τδ Αγγλικόν κοινόν.

Γνωστδς ύπδ τού φίλου τούτου γενομενος τκ τοτε βα - 
σιλίσση, Ελισάβετ καί άναγνούς αύτκ μέρη τινά τού 
έργου του έκλέγων τά αυτή άναφερίμενα καύκδυνε τκν 
άνασσαν δι άφθονου φιλοφροσύνης χορηγήσασαν αυτώ 
πεντηκοντάλιρον έτκσιον -σύνταξιν. Εν έ'τει δέ 1590  
έδημοσιεύθη τδ έρχον μκ περιέχον όμως δώδεκα βιολιά, 
ώς κτο τδ σχέδιον τού ποικτού, αλλά μόνον τά πρώτα 
τρία. Ούδέν κττον όμως καίπερ ασυμπλήρωτου τδ έρχον 
κατέστησε τον Σπένσερ κορυφήν τών ζώντωυ Αγγλων 
ποιητών καί τον πρώτον άλκ9ώς μέγαν ποιητήν από τού
Chaucer,

Αναμφίβολον όμως έστίν ότι ούτος έπανήλθεν εις 
’Αγγλίαν βαυκαλιζόμενος ύπδ τκς έλπίδος ότι εκεί κ με- 
γαλοφυία του ήθελεν άμειφθή, διά προσφυεστέρας καί έπω- 
φελεστέρας θέσεως εκείνης κν έν ’Ιρλανδία κατείγεν, αλλά 
καίτοι άνέμεινε δώδεκα μήνας, έ'τυχε μέν äcp50vojv έπαί- 
νων, ούδενδς όμως cύσιαστικωτέρου πλή,ν τή,ς βασιλικής 
συντάξεως, κν ό μέγας θυσαυροφύλαξ τά μάλα άγανα- 
κτών κατέβαλλεν αυτώ. Ούδέν άρα άπορον ότι έπανέ- 
καμψεν εις ’Ιρλανδίαν μεσούντος τού 1591 εμπλεως 
καταφρονή,σεως τού βίου. Φθίνοντας τού 159 2  τδ δεύτε— 
τερον ή,δη έμυανώς ήράσθη σεμνής παρθένου περί κς 
τούτο μόνον είναι γνωστόν ότι ώνομάζετο ’Ελισάβετ. Ί δ 
έν άρχκ ανένδοτον τκς έρωμένης του παρά μικρόν ατ.ήμ- 
πιζεν αυτόν, εύτυχώς όμως έπί τέλους εκείνη έκάμφθη 
ύπδ τού ποιητικού οίστρου, μεθ ’ ών ούτος έξεδκλου τδν 
έρωτά του καί δ υμέναιος εθτ,κε τέρμα εις τάς αγρυπνίας 
τή,ς πτεροίασης τού Σπένσερ φαντασίας. Τδ γεγονός τών 
γάμων αύτού ό ποιητής έλάμπρυνε διά τού έπιθαλαμίου 
( e p ith a la m io n ) κλεινόν έρωτικδν άσμα εν τκ Ά χ -  
y?vtx>7 γλώσση καί τό τελειότατον έξ όλων τών ουκ ολίγων 
ποιημάτων. ’Εν έ’τει 1598  νέα πολιτική δύελλα κατέλαβε 
τκν ’Ιρλανδίαν κς ένεκεν ό ποιητής απεστερή,θη τή,ς έκεί 
περιουσίας του άπώλεσε δέ καί ένα υίον του. Εις Ά χ -  
γλίαν έπανελδών μετά τκς συζύχου καί τής λοιπής οικο
γένειας άπέθανε τή,ν 16 ’Ιανουάριου 1599  ώς λ έχει ό 
B en  J o n so n  δι’ έλλειψιν άρτου μκ δυνηθείς νά συμ
πλήρωσή τό ανωτέρω μνκυονευθέν έργου αυτού.

1δ ποίημα τούτο Fairy Q ueen είναι τδ ύψιπετέ- 
στερον ποίημα έν τκ ’Αγγλική, γλώσση- Εις μεγαλοπρέ
πειαν, ευκαρψίαν, ά'φδιτον ποικιλίαν φαντασίας δ Σπέν
σερ έςέσχεν όλων τών ποιητών οΐτινες έγραώάν ποτε. 
Αι ο ούτος ήγατή,θη ύπδ τών άλλων καί έκλή,θη τών 
ποιητών ποιητής. Έλέχδκ δέ περί αύτού ότι εί καί δέν 
είναι δ μέγιστος τών άλλων ’Άγγλων ποιητών, όμως ή 
ποιησις του είναι ποικτικωτάτκ έν όλκ τκ ποικσει. Ό  
Σαικσπεϊρος υπερέχει αυτού κατά τή,ν δημιουργικά,ν δύ- 
ναμιν καί τδ ενδιαφέρον τού ανθρώπου ίπεο διά τών 
έργων του κινεί. ‘Ο C haucer κατά τκν σύλλκψιν τού 
χαρακτκρος, δ -Μίλτων κατά τκν δύναμιν τή,ς διανοίας 
καί το υπέροχου τού ύφους, άλλ δ Σπένσερ εξέχει πάν
των τούτων κατά την εξαίρετου άίσθη,σιν τού καλ.ού καί 
το έμμελές τών στίχων αυτού.

(Π αράιρρασις εκ τοΰ ’Α γγλικοί))

Α Ν ΑΣΤΑΣΙΟ Σ Ν. ΚΑΠΠΟΣ
» Διδιίκτωο τοΰ Λικαίοΐ'.
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Τ Ο  Τ Ε Λ Ε Υ Τ Α Ι Ο  ΧΑΙΥΙΟΓΕΛΟ
< < ) # · ( ►

- τ ή ν  Ιερά  σκ ιά  σοο .

//iV  ύστερη την ώρα που σ έκύτταζα  
Με μάτια βουρκωμέν από το κλάμα  

Και κάτι ψιθυρίζανε τά χείλη  μου, 
Μχά όέησι γΐά σένα, κάποιο τάμα !

Την ύστερη την ώρα π ’ όλα σϋύνοννε 
Χρυσόφτερες ελπίδες μας καί πόθοι 

Καί φαίνεται τό φόιντασμα τη ς Μ οίρας μας 
Π ’ άδιάκοπα την τύχη μας θά κ λ ώ θη ’

'Εκείνη τη στιγμή όικτινοθόλησε 
’Επάνω στην όλόχλωμη μορφή σου 

Τό ύστερο χαμόγελο που στόλιζε 
'Ολόκληρη την εύμορφη (,ωή σου.

Γελούσες, γΧατί ήζευρες πώ ς θ' άφηνες 
Τριγύρω ευλογίες στη ψ υχή σου 

Χαρούμενος άπέθνησκες γΐατ έδίωκες 
Ατίμητη ενχούλα στο παιδί σου.

’Εκείνο τό δακρύθρεκτο τό φίλημα  
Ποϋ δρόσισε τό τίμιό σου χέρι 

"Α χ , πόση άνακούφιοι καί άνεσι
Στον βίου τής πικρίες θά μοΰ φέρη !

Στη  «  Νέα τή Ζωή  »  μας ποΰ άγάπησες, 
Τό δίσημο τραγούδι μου σοΰ γράφω.

—  θεέ μου, άς εγίνοντο οί στίχοι μου 
Λουλούδια στοΰ πατέρα μου τον τάφο ! •

Κ. Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
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π ά λ η  είναι είκών μάχης τοϋ άνθρώπου, 
χρησιμοποιοϋντος τά φυσικά αύτού οπλα μό

νον, ίνα καταβάλη τον αντίπαλον. Παρ’ ά'πασι τοίς 
λαοϊς καί κατά πάντας τούς χρόνους ή π ά λ η  άνε- 
πτύχθη υπό κανόνας καί εις χ ρ ή  σ ε ι ς  διαφόρους. ‘Η 
την σήμερον διεθνώς παραδεδεγμένη π ά λ η  συνίσταται 
εις τό νά ρίψη δ έτερος των παλαιστών τον άντίπαλον 

‘ αύτοϋ κατά γης καί κατά των δυο ωμοπλατών αύτοϋ 
ταύτοχρόνως. Κατά ταύτην δέν έπιτρέπονται τά κτυ
πήματα, οί ύποσκελισμοί, αί λαβαί του ποδος διά των 
χειρών, αί στροφαί των βραχιόνων καί ή χρησις του 
π  ό νο υ ώς μέσου.

‘Η π ά λ η  είναι ό τύπος τής άσκήσεως τής δυνά- 
μεως. Είναι άσκησις, ήν ολίγον ύπολήπτονται οι νέοι 
μ α ς , ήτις ομως μετά τόν δρόμον είναι ή μάλλον πρός 
τάς άπαιτήσεις τής υγιεινής αυτών άρμόζουσα. ‘Η 
πάλη πλήν τής άναπτύξεως τών μυϊκών δυνάμεων 
Ιχε: καί παιδαγωγικήν έπίδρασιν έπί του χαρακτήρος 
τοϋ άγωνιζομένου σπουδαίαν. ’Εθίζει αυτόν εις τήν 
καρτερίαν, δι’ ής έπιτυγχάνει τήν έξάντλησιν τών δυ
νάμεων του αντιπάλου του- έθίζει αύτόν εις τήν πει
θαρχίαν, ύποχρεοΟσα αύτόν νά άκολουθή άγωνιζόμενος 
ώρισμένους νόμους καί διατάξεις· άναπτύσσει δέ καί 
τήν έτοιμότητα τοΟ πνεύματος, διότι κρατεί αύτόν έν 
διαρκεΓ προσοχή, δπως έν τάχει άντιλαμβάνηται καί 
τά έλάχιστα του άντιπάλου του λάθη καί έπωφελήται 
αύτών, καί δή τήν παραμέλησιν τ ή ς  κ α λ ή ς  σ τ ά 
σ ε ω ς ,  ήτις ίν τε τή πάλη καί τή σπαθασκία είναι 
δ ι α ρ κ ή ς  άπόκρουσις.

‘Η πάλη άνάγεται εις παναρχαίους χρόνους. ‘Ο 
Ζεύς έπάλαισε πρός τόν Κρόνον, ό δέ ‘Ηρακλής λέ
γεται δτι ήρατο νίκας πάλης καί παγκρατίου. Παρ’ 
Όμήρω κατά τούς έπί του θανάτου τοϋ Πατρόκλου 
τελεσθέντας αγώνας παλαίουσι πρός άλλήλους (1 ) ό 
Αιας καί & Όδυσσεύς. ’Εν Αέσβιρ δέ ό Όουσσεύς κα- 
τεπάλαισε τόν Φιλομηλείδην. Τήν π α λ α ι σ τ ι κ ή ν  
δμως τ έ χ ν η ν  είσήγαγε πρώτος ό Θησεύς· τοϋτο 
δέ μαρτυρεί ό Παυσανίας, άναφέρων εις τά ’Αττικά 
αύτοΰ τά έξής: «Λέγεται δέ δ Κερκυών τούς κατα- 
στάντας εις πάλην διαφθεΓραι, πλήν Θησέως. Θησεύς 
δέ κατεπάλαισεν αύτόν σοφία τό πλέον. Παλαιστικήν 
γάρ τέχνην εύρε Θησεύς πρώτος καί Πάλης κατέστη 
ύστερον άπ’ έκείνσυ διδασκαλία, πρότερον δέ έχρώντο 
μεγέθει μόνον καί ρώμη πρός τάς π άλας».

‘Η π ά λ η ,  τό τεχνικώτατον καί πανουργότατον 
τών αθλημάτων κατά Πλούταρχον, ήτο εν τών πέντε 
άγωνισμάτων τών άποτελούντων τό Πένταθλον παρά 
τοίς άρχαίοις Έλλησι, ήτο δέ δύο,ειδών ή δ ρ θ ή ή 
ό ρ θ ο - σ τ ά δ η ν  πάλη, ή καί ό ρ θ ο π ά λ η  κα- 
λουμένη καί ή ά λ ί ν 5 η σ ι ς ή κ ύ λ ι σ ι ς. Έ ν τή

(1) Ο μήρου Ί λ ι ά ς  Ί\ 705.

πρώτη ένίκα δ καταρρίπτων τόν άντίπαλον τρίς, έν δέ 
τή κυλίσει, ής έν ’Ολυμπία έγίνετο χρήσις, έπειρατο 
έκάτερος νά καταβάλη καί καταπαλαίση καί χαμαί 
τόν άνταγωνιστήν του ρίψη ύπτιον καί κρατήση 
έν τή θέσει ταύτη μέχρις ού άπαυδών ούτος ώμολό- 
γει τήν ήτταν του άπαγορεύων ( άνατείνων τήν 
χείρα). Έ ν  τή πάλη ή νίκη δέν έξηρτατο απλώς μό
νον έκ τής ρώμης, άλλά μάλιστα καί έκ τής τέχνης 
τοϋ συλλαμβάνει'/ καί καταπαλαίειν τόν άνταθλον. 
Έ σα ν  δέ έν χρήσει πολλά σχήματα καί δόλοι έν τω 
άγώνι έπιτρεπόμενοι, ών περιεσώθησαν ούκ δλίγοι 
τεχνικοί δροι καί έρμηνείαι άρχαϊαι· οίον: ύποσκελίζειν, 
κλιμακίζειν, τραχηλίζειν, λυγίζειν, στρέφειν, άγχειν, 
κλάν τούς δακτύλους, άκροχειρίζειν, συνταράσσειν τά 
μέτωπα. ‘Ομοίως περιεσώθησαν καί έπίθετα παλαι
στώ ν  οίον: ισόπαλος, συλλαχών, συγκεκληρωμένος, 
αντίπαλος, έφεδρος, (1 ) άνέφεδρος....

‘Η πάλη διεξήγετο έν ώρισμένιο χώρω κ ο ν ί σ τ ρ α  
ή π α λ α ί σ τ ρ α  καλουμένω, έπεστρωμένφ δι’ άμ
μου. Έπάλαιον δέ οί παλαισταί κατά τούς άρχαιοτέ- 
ρους χρόνους φέροντες περίζωμα περί τήν όσφύν, βρα- 
δύτερον δέ, ένεκα έπεισοδίου τινός, γυμνοί. Ήλείφοντο 
δέ δι' έλαίου, δπερ συνήθως έφέρετο έν μικρώ άγγείω 
καί έκονίοντο ήτοι έπεπάσσοντο διά λεπτής κάνεως, 
τό μέν ίνα μή τό σώμα αύτών άποβαίνη άγαν λεΓον 
καί ολισθηρόν καί δή έν τή πάλη δύσληπτον, τό δέ 
πρός ύγείαν, ίνα μή έπέρχηται αίφνηδία ψϋξις έκ τής 
έφιδρώσεως Πρός κάθαρσιν δέ τοϋ σώματος μετά τήν 
άθλησιν έπέξεον πρό τοϋ λουτροΰ τόν άλλως τε καί έκ 
τής άμμου γλοιόν ή ρύπον διά τής στλεγγίδος. (2)

'Ητο δέαϋτη έργαλείον μεταλλικόν λιστροειδές ήτοι 
κοχλιαροειδές, έπιμήκη έχον τήν κοιλότητα. ‘Ο σπόγ
γος ωσαύτως, έννοείταί, ήτο άναγκαΓος έν τή άπο- 
λούσει.

Δεινός άθλητής έν τή πάλη υπήρξε'/ δ έκ Κρότωνος 
Μίλων δ Διοτίμου. ‘ Η ρώμη τοϋ Μίλωνος πολλαχώς 
ένεκωμιάσθη υπό τών άρχαίων. Έγένετο δμιλητής 
τοϋ Πυθαγόρου, διατρίψαντος έν τή πόλει πολύν χρό
νον. Λέγουσι δέ δτι έν τφ συσσιτίω ποτέ τών φιλοσό
φων πονήσαντος στύλου δ Μίλων ύποδύς έσωσεν έκ τοϋ 
κινδύνου άπαντας καί τούς περί αύτόν. ’Αλλά περί τοϋ 
άθλητοΰ φέρονται τά εξής· ίστάμενος έπί άληλιμμένφ 
δίσκφ « γέλωτα έποιείτο τούς έμπίπτοντάς τε καί 
ώθοΰντας άπό τοϋ δίσκου»· έκράτει καρπόν ροιας 
ούτω στερρώς άπό τής χειρός, ώστε ήτο άδύνατον νά 
άποσπασθή ή ροιά, ήν άλλως ούδ’ έκείνος διά συνθλί- 
ψεως έβλαπτεν, (καίτοι δέν ήτο έπ’ ίσης άνδρεΓος τήν

(ί) "Ε φ εόρ ος  ¿κ αλείτο  δ άθ λ η τή ς τ ή ς  π ά λ η ς , δ μή 
εχων άντίστοΤχον νά  ά π οτελέση  ζεΟ γος, δη λ . δ μή συλ- 
λ α χ ώ ν , δ μή συ γ κ εκ λ η ρ ω μ έν ος , δπ ω ς  ή το  δ ά ν έφ εδρ ος · 
διότι και τότε  ή κ λ ή ρ ω σ ις  τών π αλα ιστώ ν  έγ ίνετο  κ α τ ά  
ζεύγη  δ π ω ς  κ'α'ι νΟν. ‘ Ο έφ εδ ρ ο ς  λοιπόν ε ΐ '/ε  τό π λεονέ 
κ τη μ α  δτ ι ά π έφ ευ γ ε  τόν μ ετά  του άντιστοίχου  του δια 
γ ω ν ισμ όν , μή ΰ π ά ρ χ ον τος  τοιούτου· τή ς  τοϋ ά ν εφ έδρου  
δ μ ω ς  νίκης ή δ ό ξα  καί ή ά ξια  ή το  μ ε γ α λ η τέ ρ α  τ ή ς  τοϋ  
εφ έδρου .
« (2) Σ τ ε λ ε γ γ ίδ ε ς  εΰρέθ-ησαν έν Ό λ υ μ π ίφ  ίκ αναί τόν- 

άριθμόν.
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ψυχήν, διότι ή έρωμένη ράστα τήν ρόαν έξήρει)· πε- 
ριέβαλλεν ώς διά στεφάνου τό μέτωπον διά χορδής, ήν 
έρρύγνυε κλείων τό στόμα καί συνέχων τήν άναπνοήν 
έντός τών χειλέων μέχρι έξογκώσεως τών φλεβών τής 
κεφαλής. « Στρατευσάντων δέ τών Συβαριτών διά 
τριάκοντα μυριάδων έπί τούς Κροτωνιάτας, ούτο: άντε· 
τάχθησαν διά δέκα μυριάδων, ήγουμένου τοϋ Μίλωνος, 
δστις καί κατήλθεν εις τήν μάχην έστεφανωμένος τοίς 
Όλυμπιακοΐς στεφάνοις καί διασκευασμένος δίκην 
‘Ηρακλέους λεοντή καί ροπάλω, έτρεψε δέ πρώτος 
τούς καθ’ αύτόν τεταγμένους πολεμίους και έγένετο 
αίτιος τής νίκης ».

Μόνον τόν έξ Αιτωλίας βουκόλον Τίτορμον ώμολό- 
γησεν έαυτοΰ ύπέρτερον δ Κροτωνιάτης άθλητής· 
«ίδών γάρ τον Τίτορμον μέγαν τό σώμα ήθέλησε νά 
λάβη πείραν τής ισχύος αύτοϋ- ούτος δέ λαμβάνει λίθον 
μέγιστον καί πρώτον μέν έλκει αύτόν πρός εαυτόν, 
είτα άπωθεί, καί δίς καί τρις τοϋτο έποίησε, καί μετά 
ταΰτα ήρεν αύτόν έως εις τά γόνατα, καί τέλος άρά- 
μένος έπί τόν ώμον έφερεν δσον έπ’ όργυιάς άκτώ καί 
έρριψεν δ δέ Κροτωνιάτης Μίλων μόνον τόν λίθον 
έκίνησεν είτα ό Τίτορμος εις τήν άγέλην έλθών καί 
στάς έν μέσω έλαβε τοϋ ποδός μέγιστον ταύρον άγριον 
δντα καί έκράτησεν αύτόν σπεύδοντα νά έκφύγη- πα- 
ριδντα δέ έτερον ταΰρον τή έτέρα χειρί έκράτει- θεα- 
σάμενος δέ ταϋτα ό Μίλων, δστις ένα μόνον ταϋρον 
άνεκράτησεν, εις τούς ούρανούς άνατείνας τάς χείρας 
εΐπεν « ώ  Ζεϋ, μή τοΰτον ‘Ηρακλή ήμίν έτερον 
έσπειρας ; »

Περί τής πολυφαγίας δέ τοϋ Μίλωνος ό Άθήναιος 
άναφέρει πρός τοίς άλλοις καί τάδε: « έν ’Ολυμπία 
ταυρον άναθέμενος τοίς ώμοις τετραετή δ Μίλων, καί 
τοϋτον περιενέγκας τό στάδιον μετά ταΰτα δαιτρεύσας, 
μόνος κατέφαγεν αύτόν έν μια ήμέρα » . Τό τέ/ος τοϋ 
Μίλωνος ήτο τραγικόν, ένεκα τής ύπερβολικής έπί 
ρώμη πεποιθήσεως αύτοϋ- διότι « θελήσας έν δάσει 
σχίσαι διά τών χειρών κορμόν δρυός, εις ον ήσαν έμβε- 
βλημέναι σφήνες, έμβαλών χείρας άμα καί πόδας εις 
τήν ρωγμήν έξέτεινε τά δύο άκρα τοϋ ήμισχίστου 
κορμοϋ»· άλλά τότε άλισθαίνουσιν οί σφήνες καί αί 
χείρες αύτοϋ μένουσιν έντός τοϋ ξύλου. ‘Ο άθλητής 
έγένετο βορά τών λύκων. Παρεμφερές ήτο καί το 
τέλος ετέρου περιφήμου άθλητοΰ τοϋ ΙΙολυδάμαντος. 
Δεινός έπίσης παλαιστής Όλυμπιονίκης άναφέρεται 
Δημοκράτης δ Τενέδιος, δστις έτιμήθη καί δι’ άνδριάν- 
τος έν τή Ά λτει. Έ ν  τίνι εύρεθέντι ψηφίσματι δ 
Δημοκράτης ονομάζεται ύπό τών Ήλείων Πρόξενος 
καί εύεργέτης τής πόλεως. «Δημοκράτης δ παλαιστής 
καί αύτός νοσήσας τούς πδδας παριών εις τούς άγώνας 
καί στάς έν τώ σταδίω, περιγραφών έαυτώ κύκλον, 
προσέταττε τοίς άντιπαλαισταίς έξω τής γραμμής 
αύίδν προέλκειν οί δέ ήττώντο άδυνατοϋντες- δ δέ εύ 
διαβάς έν τή στάσει καί έγκρατώς, στεφανούμενος 
άπήει». ‘Ωσαύτως Άμισινα: δ Βαρκαίος, δστις ένί- 
κησε τφ 460 π. X . έν ’Ολυμπία πάλην. ‘Ομοίως 
παλαιστής τις έκ Μιλήτου ένίκησεν έν ’Ολυμπία τόν 
±--------------- !ρ τυμ ττί».τοίδα. λυθεντων.

ώς λέγεται, τών Έφεσίων γραμμάτων, άπερ ούτος 
έφερεν ώς περίαπτον περί τόν άστράγαλον. Μεταξύ 
τών ένδοξων παλαιστών Όλυμπιονικών δέον νά μνη- 
μονεύσωμεν ένταϋθα καί τόν Στρατώνα τόν Ά λεξαν- 
δρέα, δστις κατά τόν Παυσανίαν π ε ρ ι ο δ ο ν ί κ η ς 
άμα καί π α ρ α δ ο ξ ο ν ί κ η ς  άνεκηρύχθη, τό μέν 
οτι π  α ρ α δ ό ξ ω  ς έν τή αύτή ήμέρα εις πάλην 
καί παγκράτιο'/, τό δέ δτι καθ’ δλην τήν τετραετή 
π ε ρ ί ο δ ο ν  τών άθλητικών άγώνων ένίκησεν.

Θ. Λ ΑΡΔΗ Σ

ΜΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
Ε Ι Σ  Τ Ο  Α Δ Ε Λ Σ Β Ε Ρ Γ Ι Ο Ν  Α Ν Τ Ρ Ο Ν

ΓΡΙΣΚΟΜΕΝΟΣ ποτε έν Τεργέστη έξέφρασα 
A JI πρδς τινα φίλον μου τήν έπιθυμίαν τοϋ νά έπι- 
σκεφθώ τό ψυχροσταγές Άδελσβέργιον Άντρον, περί 
ού πλείστα δσα θαυμάσια είχον άκούση καί δπερ μετά 
τινας ή μέρας έμελλε νά φωταγωγηθή. Ό  φίλος μου 
έδείχθη προθυμότατος καί τή 9η π. μ. τής -0  Ιουλίου 
τοϋ 1876 εύρισκόμεθα έν τώ σιδηροδρομικφ σταθμφ, 
δπόθεν έμελλε νά άναχωρήση ή εις τό Άδελσβέργιον 
σπήλαιον διευθυνομένη άτμοκίνητος άμαξοσιοιχία ή 
έξ εϊκοσιν αμαξών συνισταμένη.

Τή 10η ακριβώς π. μ. ή άτμάμαξα ήρχισε νά κι- 
νήται. Έ πί ήμίσειαν ώραν είχομεν πρός τά άριστερά 
ήμών τήν θάλασαν, ήν διέπλεον πάμπολλα αλιευτικά 
πλοιάρια, καί τό μαγευτικόν παλάτιον τοϋ Άρχιδουκος 
τής Αύστρίας Μαξιμιλιανοϋ, τό καλούμενο'/ m ira  
m a re , δπερ ούδείς δύναται νάίδη καί νά μή οϊκτείρη 
τήν άστασίαν τής τύχης τοϋ άνδρός, δστις δέν ύπήρξε 
μόνον ικανότατος στρατιωτικές άλλά καί δόκιμος συγ- 
γραφεύς, περιγράψας έν άνθηροτάτη γερμανική 
γλώσση, τάς πολλάς περιηγήσεις του καί τήν έν 
Έλλάδι διατριβήν του.

Μετά εξ ή έπτά σταθμούς εις 3 ώρας καί 40 
λεπτά έφθάσαμεν είς τήν κώμην Άδελσβεργ, δπου 
4 άμαξοστοιχίαι είχον φθάση πρό ήμών κομίζουσαι 
άπειρον πλήθος έπισκεπτών έκ διαφόρων μερών τής 
Αύστρίας, ’Ιταλίας καί Γερμανίας, ών οί μέν προύτί- 
μησαν τά παρά τόν σταθμόν ξενοδοχεία καί ζυθο
πωλεία, οί δέ διηυθύνθησ*αν εις τήν 10 λεπτά άπό 
τοϋ σταθμοΰ άπέχουσαν κώμην. Τήν β*ν ταύτην 
διεύθυνσιν έλάβομεν δ φίλος μου τε έγώ καί καί δέν 
μετεμελήθημεν πα'Λελώς· διό-y καί ή όδός ήτο όμαλή 
καί αί έκατέρωθεν αύτής δενδροστοίχίαι παρείχον κατά 
τήν θερμήν ταύτην ώραν τοϋ έτους λίαν εύεργετικήν 
σκιάν καί οί δεξιόθεν καί άριστερόθεν θαλεροί κήποι

CL-1 __ „.· · « · * <» -  -------- .·
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Πολύ εύχαριστότερον θά  ήτο έάν ή δδός αυτή ή το 
μακροτέρα, άλλ’ ή το δυστυχώς λίαν σύντομος καί 
μετά άκοπον πορείαν ¿λίγων μόνον λεπτών της ώρας 
έφθάσαμεν εις τήν περίφημον κώμην Άδελσβεργ, οπού 
νέαι έκπλήξεις θαυμασιώτεραι περιέμενον ημάς. ‘ Ορ- 
μητικώς ρέων ποταμός διέκοπτε τόν έπί τής έπιφα- 
νείας της γης ροΟν του, ίνα έξακολουθήση αύτόν 
ύπογείως είσχωρών είς τόν λόφον, ύφ’ δν εύρίσκεται 
τό Άδελσβέργιον Άντρον, δπερ μετά της αυτής Ορμής 
καί θορυβωδώς διερχόμενος έξέρχεται από τών αντιθέ
των προπόδων τού λόφου καί αναλαμβάνει πάλιν τόν 
έπί της έπιφανείας ροΟν αυτοΰ.

ΤΗτο ήδη ή δευτέρα μ. μ. ώρα καί έπειδή ή είς τό 
τό σπηλαιον είσοδος, μόνον μετά μίαν ώραν έμελλε νά 
έπιτραπη, τό άπειρον πλήθος έτράπη τήν είς τά ξενο
δοχεία καί ζυθοπωλεία άγουσαν, άτινα ησαν πλουσίως 
καί ίκανώς παρεσκευασμένα, ίνα ύποστώσιν οίανδή- 
ποτε έπίθεσιν έκ μέρους τών έπισκεπτών, ών έκαστος 
άρπάζων δ,τι εύρισκε προχειρότερον καί πίνων έξαίρε- 
τον άφρόεντα ζύθον μετέβαινεν είς την είσοδον του σπη
λαίου, δπου μετά ¿λίγου χρόνου παρέλευσιν, τοσαύτη 
η  το ή συνάθροισις, ώστε δ πρό τοΟ σπηλαίου συνω
στισμός καί μάλιστα ύπό θερμοκρασίαν 30 του έκα- 
τονταβαθμίου βαθμού κατηντησεν άφόρητος άληθώς. 
Εύτυχώς ή 3 μ. μ. δέν έβράδυνε νά σημάνη καί τό 
άνυπόμονον Πλήθος ηρχισε νά είσέρχηται είς τό σπη- 
λαιον, είς δ είσηλθον μετά τού φίλου μου καί έγώ.

"Οτε είσηρχόμεθα είς τό σπηλαίον έβαδίζομεν βρα
δέως διά νά έξοικειωθώμεν πρός την βαθμηδόν τα- 
πεινουμένην θερμοκρασίαν, ήτις έπί τέλους είχε 
κατέλθη άπό τού 30° είς τόν 12°. Εύτυχώς εϊχομεν 
τήν πρόνοιαν νά λάβωμεν τούς έπενδύτας ημών καί 
ούτως ήδυνήθημεν νά ύπομείνωμεν τήν φοβεράν ταύτην 
μεταβολήν τού ψύχους γεννοίως καί καρτερικώς.

’Επί ικανών βημάτων άπόστασιν διερχόμενοι εύρύ- 
χωρον δμαλωτάτην δδόν ύπό τόν θόλον τού σπηλαίου 
ίλαφρώς φωτιζομένην είσέτι ύπό τού έκτός φωτός, 
έφθάσαμεν είς τήν κλίμακα ήτις διά τών 84 στερεω- 
τάτων βαθμιδών της κατεβίβασεν ήμας είς γέφυραν 
ύπό τήν όποιαν ρέει δ προειρημένος ποταμός, ούτινος 
δ παταγώδης καί άφρόεις ρους, έμποιεΓ έν τφ  μέσοι 
τού ύπό χιλιάδων κηρίων φωτιζομένου σκότους έκστα- 
σιν καί φρίκην άληθή. Διελθόντες τήν γέφυραν έφθά
σαμεν είς άλλην κλίμακα ήτις δι’ 84 έπίσης βαθμίδων, 
άνεβίβασεν ήμας έκεί, δπόθεν άρχεται ή μεγαλοπρεπής 
θέα τών έξαισίων σταλακτών καλλιτεχνημάτων, άτινα 
έφιλοτέχνησεν καί φιλοτεχνεί ή καλλίτεχνος Φύσις.

Έ π ί μίαν δλόκληρον ώραν έβαδίζομεν μή γνωρίζον- 
τες είς ποιον πρώτον καί είς ποιον τελευταίον θέαμα 
νά στρέψωμεν τούς τεθαμβωμένους οφθαλμούς ήμών. 
’ Από θαλάμου είς θάλαμον μεταβαίνοντες έβλέπομεν 
νέα πάντοτε διάφορα καί ποικίλα σταλαγμιών σχή
ματα, Ιως ού έφθάσαμεν είς ‘πελωρίαν αίθουσαν 
κατάφωτον ύπό τών κηρίων, Ιν ή έπαιάνιζον δύο έξοχοι 
στρατιωτικαί μουσικαί καί έν ή έχδρευον πάμπολλα 
ζεύγη χορευτών, έν μέσφ πυκνοτάτου πλήθους 
θεατών.

Καταλιπόντες τούς χορεύοντας έξηκολουθήσαμεν 
τήν πορείαν ήμών μέχρις ού έφθάσαμεν είς νέαν είσο
δον άνωθεν τής δποίας ήτο γεγραμμένη ή έξης έπι- 
γραφή· «Πρός τά Νέα Σπήλαια». Είσήλθομεν ταχέως 
είς αύτήν καί βαδίζοντες εύθείαν καί πλατείαν αμα
ξιτήν δδόν, έφθάσαμεν έξ άλλου μέρους είς τήν είρη- 
μένην αίθουσαν του χορού άνεπαισθήτως καί μετά 
μίαν ώραν άκριβώς.

Τί είδον οί δφθαλμοί ήμών κατά τήν ώραίαν άδιά- 
κοπον ταύτην πορείαν είναι άδύνατον νά περιγραφή 
λεπτομερώς. Ά πειρα  σχήματα σταλαγμιών έπαρου- 
σιάζοντο ήμίν κατά παν βημα, όνομαζόμενα διά τού 
¿νόματος τών αντικειμένων, προς ά καθ ’ ολοκληρίαν 
σχεδόν δμοιάζουσιν. Ώνομάζοντο δηλονότι κρηναι, 
στήλαι άρχαίων Ελληνικών ναών, τηλεβόλα, παραπε
τάσματα, βόρειον σέλας, έρυθρά θάλασσα, μαυσωλεία, 
νεκροταφεία, κήποι, θρόνοι βασιλικοί, κώδωνες εκ
κλησιών, μούμιαι, ορη, βροχαί, κοράσια κοιμώμενα, 
Τάρταρος, Ερημίτης, άδάμαντες, γεωγραφικοί χάρται, 
κυπάρισοι καί μυρία άλλα, ούτως ώστε νά νομίζη τις 
δτι εύρίσκεται έν άλλω τινί κόσμω !!

Οί θόλοι τού σπηλαίου είναι ύπερύψηλοι· τό δέ φώς 
δέκα ή δέκα πέντε χιλιάδων κηρίων, άντανακλώμενον 
δτέ μέν είς τό λευκότατον χρώμα τών σταλαγμιών, 
δτέ δέ είς τάς πιπτούσας σταγόνας τού ψυχρ,τάτου 
ΰδατος δίδει είς τό σπήλαιον δψιν καταπληκτικήν άλλά 
καί μαγευτικήν. ‘Η θερμοκρασία έν τω σπηλαίφ εί 
καί κατέρχεται μέχρι τού 10°» ή καί τού 8°° βαθμού 
τού Κελσίου είναι έν τούτοις ίκανώς ύποφερτή· τό δέ 
ύδωρ, δπερ άντί ενός σολδίου προσφέρουσιν είς τούς 
έπισκέπτας τού σπηλαίου τά κοράσια τών χωρικών, 
είναι ψυχρότατον, ώς πάγος, άλλά νοστιμώτατον.

Ά π ό  της αιθούσης τού χορού διηυθήνθημεν είς τήν 
κλίμακα, δι’ ής άνήλθομεν, καί καταβάντες δι’ αύτης 
είς τήν γέφυραν άνήλθομεν διά της έτέρας κλίμακος 
καί έφθάσαμεν είς τήν δδόν τήν άγουσαν είς τήν 
τελευταίαν έξοδον τού σπηλαίου, ήν μετά δίωρον καί 
πλέον διατριβήν έν τφ  σκότει, είδομεν μετ’ άρρήτου 
άγαλλιάσεως κραυγάζοντες μετά τών συνεξερχομένων 
φ ώ ς! φ ώς! ώς ποτε οί μετά τού Ξενοφώντος άνεβόησαν 
έπί τη θέα τής θαλάσσης, θ άλασσα ! θάλασσα !

Έξελθόντες τού σπηλαίου διηυθύνθημεν είς τόν 
σταθμόν τού σιδηροδρόμου, δπόθεν πληρωθείσαι α ί 
άμαξοστοιχίαι άνεχώρουν κατά σειράν. Έ τ ο  ώραιδ- 
τατον τό θέαμα- οί ίστάμενοι είσέτι προκύπτοντες άπό 
τών θυρίδων τών άμαξών έχαιρέτιζον τούς απερχομέ
νους διά μανδυλίων καί διά ζητωκραυγών Τό διά Τερ
γέστην άνεχώρησε τήν 9 1 ¡2 καί έφθάσαμεν είς τήν 
i  μετά τό μεσονύκτιον.

Ούτω χάρις είς τήν προθυμίαν καί εύγένειαν τού 
φίλου μου άπήλαυσα τού μαγευτικού θεάματος τών 
σταλαγμιών τού Άδελσβεργίου Άντρου, δπερ θά  μείνη 
άνεξάλειπτον άπό της μνήμης μου διά παντός.

Δ. Β .
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ΑΝΑΣΤΗΤΩ 0 ΘΕΟΣ MOT!...
ε τάς χεΐρας δεόεμένας ίστατο προ τον ΠιΛάτον,

Kai ύπέρ τών διωκτών του έρρεον τά δακρνα τον.
Με τον πο'ρφυρονν χιτώ να το άκάνθινον το στέμμα,
Το ix κριτάις τον Ατενίζει με γαΛηνιον το βΛέμμα.

Ράπισμα  ή  ιπάγιον τον δέχεται υπό βΛασφήμων,
Έ παισχνντω ς μαστιγονται ό Σωτηρ ύ έΛεημων.
Σπείρα τών άρχόντων κ ρ ά ζει: Μετ’ άνομων Λογισθ ιμω !
Ό χΛ ος βάναυσος κραυγάζει : Στανρωθητω !  Σ-.ανρωθήτω !

Τόν Σταύρον επ ’ ώμων γέρω ν ’ Ιησούς ό της Μαρίας,
Με καμπτόμενον το γόνυ έζ οδυνηράς πορείας,
Είς τον ΓοΛγοθά τον Λόφον, μέσω έμπαιγμών, γείω τω ν,
Καταφθάνει ό Μεσσίας, Λυτρωτής τών Α ίχμαΛώτων....

Έ πί ζΰΛον προσηΛονσι μεταζν Ληστών τον ' Ό ν τ α .
’Ό ζος καί χοΛ ην ποτίζουν τον τό μάννα παρασχόντα .
Την πΛενράν αντον κεντοϋσι καταπατηται τών νόμων'
Τά i μάτια κΛηροΰνται μεταζν τών παρανόμων. .

«  Πάτερ, άφες α ντοϊς! »  Λέγει ό επιεικής Δεσπότης’
«  Λ ς δοζάση τον υιόν Σου σνμπασα ή άνθρωπότης !
Νυν ο Λόγος Σου, ι) βάιρζ Σου, έπί του Σταύρον νζ-ονται"
Διά της Στανρώσεώς της έκ της πτώσεως Λντροΰται.

Διά τον Σταύρον μον τούτον τι)ν ζω ην την a ιωνίαν 
Δίδω είς τίις ανθρωπίνους γενεάς κΛηρονομίαν.
Διά τον πικρόν Θανάτου πρός ’Λ ν ά  σ τ  a σι ν βαδίζω ,
Καί τοΐς άνω καί τοϊ ; κάτω την ζω ην αντην χα ρίζω  !  »

Της μεγάιΛης Τραγωδίας ή μεγαΛουργός ή πράζις,
Τόν Ά όά μ  είς τών Ά γγέΛ ω ν έπανέφερε τάς τάζεις'
Δπασα ί) Οικουμένη χαίρεται χα ρά ν μεγάιΛην,
Ο Ύ ί il ς είς του Π α τ ρ ό ς  τον επιστρέφει τί\ν άγκάΛην...

’Ά ρχοντες έιπατεώνες !  Γραμματείς καί Φαρισαίοι !
Μάτην,  μάιτην κ οπιάτε! Μι) πΛανάσθε ’ Ιουδαίοι!
Τών ’ΑγγέΛων σάΛπιγζ κράζει : ό  θεός μον άναστητω !
Καί διώκτης καί εχθρός μον πας τις διασκορπισθι'\τω! . . .

’Αναστέμω ό θεός μου !  ό θεός της Οικουμένης,
Ο θεός της άδεκάοτον κ ’ αιωνίου Ειμαρμένης!  *
Ας φωτίση την γη ν  πάσαν ή Ανγη τών Λαμπηδόνων,"

Καί ή Λάμώις της άς Λάμψη είς αιώνας τών αιώνων !
Ν ν ν ε Λ η Λ ν θ ε  ν ή ώ ρ α  !  Πιστόν Τέκνον της Μητρύς σον,

ΠρόσεΛθε έν πάση δύζη είς τόν κόΛπον τον Πατρός σου ...*  «
Ά π ο  τών της γη ς περάτων ό Λαιις μον ονναχθι\τω,
Κ ’ ενθονς άς άναφωνέ/ση : "Ο θ  ε ό ς μ ο ν  Ά ν α σ τ η τ ω  / . . .  (

Έ ν Θεσσαλονίκη ΚΩΝ. I . ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΤΛΟΣ
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δτι κατά τάς ή μέρας της άναπαύσεως έφαρμό- 
ζεται τό παγκόσμιον ρητόν «ο .του  φ νγη  ψΰγηί). 
ΓΩς πτηνά, εις τα  όποια ή έλευθερία έδόθη ύπό 
τοΰ Θεοΰ, τα πλήθη έξέρχονται έκ των λιθίνων 
κλωβών των καί άφίπτανται περιχαρώς προς 
την έξοχήν. Ποιος θ ά  πρωτοευρή χλόην τινά 
δροσερόν διά νά καθίση ή σκιάν βάτου ϊνα στε- 
γασθή · δρέπουσι τά λευκάνθεμα τοΰ Μα'ΐου, 
τρέχουσιν έν ταΐς πεδιάσι' ή πόλις λησμονεΐται 
μέχρι τής εσπέρας, οπότε επανέρχονται έν αυτή, 
έχοντες τον πίλον άνθοστόλιστον έκ κλωνίσκου 
λευκακάνθης και την καρδίαν ιλαράν έκ γλυ
κείας άναμνήσεως· άναλαμβάνουσι την αΰριον 
τον ζυγόν τής έργασίας.

Α ί άγροτικαί βρέξεις είσί πανταχοΰ έν Παρι- 
σίοις έπίσημοι. Τ ω ν  ώραίων ήμερων άφικνου- 
μένων, ύπάλληλοι, ίδιώται, έργάται άναμένου- 
σιν άνυπομόνως εκάστην Κυριακήν ϊνα μετα- 
βώσι και δοκιμάσωσιν έπίτινας ώρας τον άγρο- 
τικόν βίον διατρέχουσι δύο λεύγας μεταξύ των 
έργαστηρίων των παντοπωλών και τών πωλη- 
τών οϊνου τών περιχώρων, έπΐ τή μόνη έλπίδι 
ν’ άνακαλύψωσιν αρμόδιον άγρόν γογγυλών.

Ό  οικογενειάρχης άρχεται τής πρακτικής 
διδασκαλίας τοΰ υίοΰ του δεικνύων αύτφ σίτον, 
δστις δεν έχει τήν μορφήν τών μικρών άρτων 
και λάχανα άγρια. Κύριος οϊδε, πόσαι συνεντεύ
ξεις, έφευρέσεις, έπιχειρήσεις γίνοντα. ! Τις Π α
ρισινός δεν Ισχε τήν Όδύσσειάν του περιερχό- 
μενος τό προάστειον και δεν ήδυνήθη νά γράψη 
τήν ομοιότητα τής πολυθρύλητου περιοδείας 
κατά ξηράν και θάλασσαν τών Παρισίων, προς 
τήν τοΰ S a in t-C lou d .

Δεν Θάναφέρωμεν ένταΰθα περί τοΰ άβεβαίου 
έκείνου πληθυσμοΰ τοΰ έρχομένου πανταχόθεν, 
δι’ δν ή Γαλλική Βαβυλών είναι τό μόνον 
πανδοχεΐον τής Ευρώπης· φάλαγξ σοφών, καλ
λιτεχνών, βιομηχάνων, περιηγητών, οϊτινες, ω ς

ό ήρω ς τοΰ Ό μηρου , προσωρμίσθησαν εις τήν 
νοεράν αυτών πατρίδα, άφοΰ είδον πολλούς λαούς 
καί άστη άναφέρομεν μόνον περί τοΰ μονίμου 
Παρισινοΰ, τοΰ συνετοΰ, τοΰ ζώντος έν τή κατοι
κία του, ω ς τό μαλάκιον έπί τοΰ σκοπέλου του, 
τοΰ έραστοΰ τών λειψάνων τής εύπιστίας, τής 
βραδύτητος καί τής άφελείας τών παρελθόντων 
αιώνων.

Διότι μία τών ιδιοτροπιών τών Παρισίων είναι 
τό νά συμφιλιώνη είκοσι πληθυσμούς έντελώς 
διαφόρους τά ήθη καί τούς χαρακτήρας. Παρά 
τοΐς Ά θιγγάνοις τής συναναστροφής καί τής 
ευφυΐας οϊτινες διαπερώσιν άλληλοδιαδόχως 
δλας τάς βαθμίδας τής ειμαρμένης ή τής ιδιο
τροπίας, βλέπει τις φιλήσυχον φυλήν Ιδιοκτη
τών καί έργατών καθεστηκότων, ών ή ΰπαρξις 
ομοιάζει προς πλάκα ωρολογίου, έφ ’ ής ή αυτή 
βελόνη έπανάγει διαδοχικώς τάς αύτάς ώρας. 
"Αν μηδεμία άλλη πόλις έπιδεικνύη διαίτας 
περιφανεστέρας, πλέον καταπληττούσας, ούδεμία 
άλλη  έπίσης δύναται νά έπιδείξη αίνιγμα- 
τωδεστέρας καί γαληνιωτέρας. Α ί μεγάλαι π ό 
λεις ομοιάζουν τήν θάλασσαν ή θύελλα ταράτ- 
τει μόνον τήν έπιφάνειαν· καταβαίνοντες είς τον 
πυθμένα, ευρίσκετε χώραν άπρόσιτον τή κινήσει 
καί τώ  Θορύβφ. Τ ό  γ ’ έπ ’ έμοί, κατεσκήνουν έν 
τή άκρα τής χ ώ ρας ταύτης χωρίς νά κατοικώ 
αυτήν άληθώς. Τοποθετημένος έξω  τών δημο
σίων ταραχών Ιζω ν  πρόσφυξ έν τή έρημία μου, 
άλλά χω ρίς νά δύναμαι ν ’ άποσπάσω τήν διά- 
νοιάν μου έκ τής πάλης. ’Α κολουθώ δλα τά 
συμπτώματα αυτής μακρόθεν μετ’ έπιτυχίας ή 
μετ’ άδημονίας· συνεταιριζόμην τοΐς θριάμβοις 
ή ταΐς κηδείαις· δι’ ο,τι βλέπω καί ο,τι έπίστα- 
μαι τό μηχάνημα δεν λαμβάνει μέρος ! μόνον ή 
άμάθεια λαμβάνει άλλοΐον έντφ  βίφ έξωτερικόν 
καί αυτός ό έγωϊσμός δεν έπαρκεΐ προς τοΰτο.

Αυται αί σκεψεις, ας έν έμοί έποίουν, έν τφ  
ύπερφω μου, διεκόπτοντο ύφ’ δλων τών «οικια
κών Ιργω ν» είς ά παραδίδεται άκουσίως άγαμος, 
έχων ώ ς μόνον υπηρέτην τήν άγαθήν του θέ- 
λησιν. Έ πίδιώκω ν τάς άπαριθμήσεις μου, έκα- 
θάρισα τά υποδήματά μου, έβούρτσισα τό ένδυμά 
μου, συνέπλεξα τον λαιμοδέτην μου- άφικόμην 
τέλος πάντων είς τήν πανηγυρικήν έκείνην 
στιγμήν κ α θ ’ ήν διαλογίζεται τις καθ’ εαυτόν, 
ώ ς ό θ εός  μετά τήν δημιουργίαν τοΰ κόσμου,,
«  εάν εύρίύκη ταντα κ α .Ιά».

Μ εγάλη άπόφασις άπέσπασέ με τών πρά
ξεων μου : ή άγρυπνία, αί τοιχοκολλήσεις έπλη- 
ροφόρησάν με ότι ήτο πανήγυρις έν S evres  
καί δτι τό σινοκεράμειον τεχνουργεΐον τό κατερ- 
γαζόμενον τήν πορσελάνην θά ήνοιγε τάς πύλας 
του είς τό δημόσιον. Δελέασθείς, τήν πρωίαν, 
υπό τοΰ κάλλους τοΰ ούρανοΰ, ήμην παραδόξως 
άποφασισμένος νά μεταβώ έκεΐ.

Ά φικόμενος έν τή τής άριστεράς δχθης άπο- 
βάθρα παρετήρησα τό π λήθος βιαζόμενον, 
προσεκτικόν είς τό νά μη χάση τήν ώραν.

Λίαν ύπέρμετρον τών άλλων ωφελειών είναι 
καί τό δτι οί σιδηρόδρομοι συνειθίζουσι τούς 
Γάλλους είς τήν άκρίβειαν. Βέβαιοι νά έξου- 
σιάζωνται ύπό τής ώρας θά ύποτάσσωνται είς 
τήν πειθώ αυτής, θ ά  μάθω σι νά περιμένωσιν 
δταν δεν Θά δύνανται νά είναι πλέον υπομονητι
κοί. Α ί κοινωνικαί άρεταί είσί προ πάντων άγα- 
Θαί έξεις· όποια μεγάλα προτερήματα ένοφθαλ- 
μίζονται είς βεβαίους λαούς διά τής γεωγραφι
κής τοποθεσίας, διά τής πολιτικής άνάγκης, 
διά τών καθιδρυμάτων ! Ή  σύστασις χάλκινου 
νομίσματος βαρυτάτου καί δγκωδεστάτου προς 
συσσώρευσιν, έξωλόθρευσεν, έπί τινα χρόνον, τήν 
φιλαργυρίαν παρά τοΐς Λακεδαιμόνιας

Εύρέθην έν τώ  βαγονίφ πλησίον δύο άδελ- 
φών έπιστρεφουσών καί άνηκουσών είς τήν τά- 
ξιν τών φιλησύχων Παρισινών, περί ών έγένετο 
λόγος άνωτέρω. Φιλοφρονήσεις τινές τής καλής 
γειτνιάσεως ήρκεσαν είς τό νά άποκτήσω τήν 
έμπιστοσύνην αυ τώ ν  μετά τινα λεπτά έγίνωσκον 
δλην αυτών τήν ιστορίαν.

Είναι δύο π τω χαί κόραι μείνασαι δρφαναί 
από δεκαπέντε έτών κάί αϊτινες Ιζησαν, ώ ς ζώ - 
σιν αί έργαζόμεναι γυναίκες από τής οικονομίας 
καί τής έγκρατείας. Κατασκευάζουσαι από 2 0  
ή 3 0  έτών πόρπας διά τον "ίδιον οίκον, είδον 
δέκα κυρίους άλλήλους διαδεχομένους καί πλου- 
τοΰντας άλλ ’ ούδένα μεταβληθέντα κ α θ ’ ήν 
έποχήν άπεσύρετο. Κατοικοΰσι πάντοτε τό αυτό 
δωμάτιον είς το βάθος μιας τών άδιεξόδων οδών 
τοΰ ‘Αγίου Διονυσίου, δπου ό καθαρός άήρ καί ό 
ήλιος είσίν άγνωστο.. ’ Αρχίζουν νά έργάζωνται 
μόλις έξημερώση, παρατείνουν δέ τήν έργασίαν 
των μέχρι τής νυκτός καί βλέπουσι τούς ένιαυ- 
τούς συναπτομένους είς τά  έτη χω ρίς ή ζω ή  των 
νά σημειωθή ύφ’ ούδενός άλλου συμβεβηκότος ή

τοΰ έργου τή ς Κυριακής, ενός περιπάτου ή ασθέ
νειας τινός.

Έ  νεωτάτη τών ευγενών τούτων έργατίδων 
είναι τεσσαράκοντα έτών καί υπακούει τή άδελ- 
φή τη ς θεωρούση αυτήν πολύ μικράν. Ή  πρε
σβυτέρα έπαγρυπνεΐ, έπιμελεΐται καί έπιτιμα 
αύτήν μετά στοργής μητρικής. Κ α τ ’ άρχάς γε- 
λώσιν, είτα σκέπτονται, είτα δέ ή μέν συμβου
λεύει ή δέ υπακούει. Τ αλαίπωρα κοράσια μέ 
λευκόφαιους τρίχας είς τήν κεφαλήν !

' Φαίνονται νεώτεραι ή όσον είναι· είναι δέ 
άπαίδευτοι παντελώς καί πτοοΰνται άοιαλείπτως. 
Πριν ήδη άφιχθώμεν είς Κ λαμάρτ, αυται 
έκραύγαζον ώ ς δ άναξ τοΰ παιδικού χοροΰ δτι 
<Ίέν έψανζάζοντο τον κούρον τόαον μέγαν !

Τ ό  πρώτον ήδη εύρίσκονται έπί σιδηροδρόμου 
καί πρέπει νά βλέπη τις τάς έκπλήξεις, τάς φρί- 
κας, τάς καρτερικάς τόλμας ! Τ ό  παν αύτάς 
έκπλήττει ! Έ χουσιν  έν τή ψυχή αυτών καθυ- 
στεροΰντα χρέη τής νεότητος, άπερ καθιστώσιν 
αύτάς εύαισθήτους προς παν δ,τι πλήττει ήμάς 
συνήθως μόνον κατά τά πρώτα έτη. Δυστυχή 
π / άσματα, άτινα φυλάξαντα τάς έντυπώσεις ά λ 
λης ήλικίας, άπώλεσαν τήν εύθυμίαν αυτών. 
Ά λ λ ’ υπάρχει τι εύσεβές έν τή άπλοΐκότητι 
ταύτη, ήτις διετήρησε π αρ ’ αύταΐς τήν νηστείαν 
δλων τών απολαύσεων. Ά  ! έπικατάρατος έστω 
ό πρώτος λαβών τήν λυπηράν τόλμην νά συμ- 
πλέξη τήν χλεύην προς τό δνομα γεροντοκόρη, 
δπερ άνακαλεΐ τόσας φρικώδεις πλάνας, τόσας 
θλίψεις, τόσας απογοητεύσεις ! Έ πικατάρατος 
δστις εύρεν άντικείμενον σαρκασμού έν άκουσία 
δυστυχία καί δστις έστεφάνωσε μέ άκάνθας κώ- 
μας λεύκάς !

Α ί δύο άδελφαί καλούνται Φ ραγκίσκη καί 
Μαγδαληνή· ή σημερινή αύτών έκδρομή είναι 
έργον τόλμης, άνευ έπαναλήψεως έν τώ  βίφ των. 
Ή  ορμή τοΰ αίώνος έφθειρεν αύτάς έν τή άγνοια 
των. Χ θές ή Μ αγδαληνή έπρότεινεν αίφνηδίως 
τήν ιδέαν τοΰ περιπάτου ή δέ^Φραγκίσκη άπε- 
δέχθη  αύτήν παραυτίκα. Ισω ς ήξιζε κάλλιον νά 
μή ένδώση είς τήν προφ^οθεΐσαν ύπό τής νέας 
άδελφής έπιθυμίαν ■ άλλά «πράττονται τρέλλαι 
είς πάσαν ήλικίαν», ώ ς παρατηρεί τοΰτο φιλοσο- 
φικώς ή σώφρων Φραγκ^σκή. ΓΩς προς τήν 
Μαγδαληνήν, δι’ ούδέν μεταμέλλεται- είναι 
ό σωματοφύλαξ τή ς οικονομίας τ.·ΰ έγγάμου 
βίου.



—  Πρέπει να διασκεδάσωμεν, λέγει αΰτη, 
είναι δια μίαν φοράν.

Κ αι ή πρεσβυτέρα άδελφή έμειδίασε δια το 
έπικούρειον τούτο γνωμικόν. Είναι προφανές δτι 
καί αί δυο είσίν άνεξάρτητοι.

’Ά λ λ ω ς  θα ήτο λυπηρόν, ή μεταμέλεια έρχο- 
μ έ,η  να ταράττη τήν ησυχίαν αυτών ! Είναι τό
σον προφανής, τόσον εύκοινώνητος !

Τ α  δένδρα τρέχοντα παρά τάς δύο πλευράς 
της οδού προξενούσιν αύταϊς άδιάλειπτον θαυμα
σμόν ! Ή  συνάντησις ετέρας ολκής Σιδηροδρό
μου άντιστρόφως βαινούσης μετά ταχύτητος καί 
θορύβου κεραυνού, άναγκάζει αύτάς να κλείσωσι 
τους δφθαλμούς καί να έκπέμψωσι κραυγήν 
άλλά, τά πάντα ήδη παρήλθον ! Άναβλέπουσιν, 
άναθαρρούσιν, έκπλήττονται. Ή  Μαγδαληνή 
κηρύττει δτι παρόμοιον θέαμ α  άξίζει το τίμημα 
τή ς έκδρομής, ή δέ Φ ραγκίσκη Θά συνεφώνει 
αυτή, άν δεν άνελογίζετο μετά τίνος φρίκης, τδ 
έλλειμμα, ούτινος παρομοία άνάλωσις επιβαρύνει 
τήν ένιαυσίαν των πρόσοδον. Τ α  τρία καθιερω- 
θέντα φράγκα δια τον μόνον περίπατον, ήσαν ή 
οικονομία ολοκλήρου εβδομαδιαίας έργασίας. 
Ο ύτως ή χαρά τής πρεσβυτέρας τών δύο άδελ- 
φών διακόπτεται έκ τής τύψεως τού συνειδότος· 
τδ άφειδές παιδίον, ή μικροιέρα δηλαδή, στρέ
φει έπί στιγμήν τούς οφθαλμούς νοερώς πρδς τήν 
στενωπδν τής συνοικίας τού Ά γ ιο υ  Διονυσίου.

Ά λ λ ’ ή  κίνησις καί διαδοχή τών άντικειμέ- 
νων σχεδδν αυτήν άπασχολεΐ. 'Ιδού ή γέφυρα 
τού Βάλ, περικυκλωθεΐσα έν τή θαυμαστή άπό- 
ψει αυτής. Πρδς τα  δεξιά είναι οί Παρίσιοι μετά 
τών μεγάλων κτιρίων, διατεμνόντωντήν ομίχλην, 
ήάκτινοβολούντων είςτδν ήλιον, πρδς τ’ άριστερά 
ή πόλις Μεδδν μετά τών έπαύλεων αυτής, τών δα
σών τών άμπελώνων καί τού βασιλικού ανακτόρου. 
Α ί δύο έργάτιδες πορεύονται εκ μιας εις άλλην 
θυρίδα έκβάλλουσαι κραυγάς Θαυμασμού. Οί 
συνταξειδιώται γελώσι δια τήν παιδικήν ταύτην 
έ'κπληξιν έγώ  κινούμαι είς οίκτον, διότι βλέπω 
έν αύταϊς τδ τεκμήριον μακράς καί μονοτόνου 
καθείρξεως' είσί δεσμώτιδες τής έργασίας, άνευ- 
ρίσκουσαί διά τινας ώρας τδν άέρα καί τήν έλευ- 
Θερίαν. ο

Τέλος, ή αμαξοστοιχία σταματά' καταβαίνο- 
μεν. Δεικνύω είς τάς δύο άδελφάς τήν άγουσαν 
πρδς τδ S èvres  άτραπόν, μεταξύ τού σιδηρο
δρόμου καί τών κήπων* αύται διευθύνονται πρδς

αυτήν, έν φ  έγώ  πληροφορούμαι τήν ώραν τής 
έπανόδου.

Μετ’ ολίγον έπανευρίσκω αύτάς έν τφ  άκο- 
λούθφ σταθμφ, έν ω  παραμένουσι πρδ τού μι
κρού κήπου τού φραγμοφύλακος· καί αί δύο ήδη 
συνδιαλέγονται μετά τού υπαλλήλου, βωλοστρο- 
φούντος τά  άνδηρά του καί σχεδιάζοντος τούς 
αύλακας τών νέων άνθέων. Διδάσκει αύτάς δτι 
είναι ή έποχή, καθ’  ήν ή παράσιτος χλόη βοτα- 
νολογεΐται λίαν ώφελίμως, έποχή καθ’ ήν 
ποιούσι τά μοσχεύματα καί τάς καταβολάδας, 
έποχή, καθ’ ήν σπείρουσι τά έτήσια φυτά, καί 
έκβάλλουσι τά ζω'ί'φια τών ροδών. Ή  Μαγδα- 
ληνή έχει έπί τού χείλους τού παραθ-ύρου αύτής 
δύο γάστρας δπου, έλλείψει άέρος καί ήλίου, 
μόνον τδ κάρδαμον έβλάστανε' άλλ ’ ήδη πιστεύει 
δτι, χάρις είς τάς οδηγίας ταύτας, τά πάντα θά 
άκμάσωσι τού λοιπού. Τέλος ο φραγμοφύλαξ, 
δστις σπείρει γύρον οίνανθών, δίδει αύτή υπό
λοιπον σπόρων, ών ανάγκην δεν είχε, ή δέ γ η - 
ραιά κόρη άφαρπάζει αύτούς έπαναλαμβάνουσα 
πρεπόντως. ταντα τά άνθη έν έΛπίδι, τδ ονει- 
ρον τού Περέτ περί τού γαλακτοδοχείου.

Ά φ ικόμ ενος είς τήν γωνίαν τών ακακιών, 
δπου έπανηγυρίζετο ή εορτή, χάνω  τάς δύο 
άδελφάς. Διατρέχω  μόνος τήν έκθεσιν τών λα
χείων έν ύπαίθρφ, τάς έπιδείξεις τών θαυματο
ποιών, τά  ιπποδρόμια καί τάς σκοποβολάς ως 
καί τδν βαλλισμόν. Πολύ συνεκινήθην έκ τής 
εύθυμίας τών άγροτικών εορτώ ν  είς τά σαλό
νια έπικρατεί ψυχρότης, μονοτονία, τύποι έθιμο- 
ταξίας· οί περισσότεροι τών παρευρισκομένων 
έκεΐ έν τοΐς σαλονίοις δηλαδή, οδηγούνται ύπδ 
τής έξεως ή υπό τής κοινωνικής ύποχρεώσεως. 
Είς τάς χωρικάς έμηγύρεις, τούναντίον, εύρί- 
σκετε μόνον άκροατάς ύπδ τής έλπίδος τής τέρ
ψεως έλκυομένους' έκεΐ είναι άναγκαστική στρα
τολογία, ένταύθα είσίν οί έθελονταί τής φαιδρό- 
τητος* έπειτα, οποία εύκολία έν τή χαρά ! Πό
σον τδ πλήθος είναι άκόμη μακράν τού νά γ ινώ - 
σκη δτι ούδέν χαίρειν καί άστε'ίζεσθαι είναι ή 
υπερτάτη γλάφυρότης. Ά ναμ φ ιβόλω ς αί δια
σκεδάσεις αύται είσί πολλάκις εύτελεΐς' ή άπλό- 
της καί τδ ιδανικόν αύτών άπουαιάζει, άλλ ’ 
ύπάρχει ¿λίγη ή ειλικρίνεια. Ά  ! Ά ν  ήδύναντο 
νά παρατηρήσωσιν έν ταύταις ταις Ιορταΐς τήν 
εύθυμον ζω ηρότητά  των, μιγνύοντες αίσθημα 
ήττον κοινόν ! Ά λ λ ο τ ε  ή θρησκεία ένεχάρατ-
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τεν είς τάς άγροτικάς πανηγύρεις τδν μέγαν 
αυτής χαρακτήρα καί έκαθάριζε τήν ηδονήν 
χωρίς ν’ άφαιρέση τήν απλότητα αύτής !

Είναι ή ώ ρα κ α θ ’ ήν αί Θύραι τών έργοστα- 
σίων τής γύψου καί τού κεραμεικού μουσείου 
άνοίγονται είς τδ δημόσιόν· άνευρίσκω έν τφ  
π ρώτφ  προδόμφ τήν Φ ραγκίσκην καί Μαγδα- 
ληνήν. Κατασχεθεΐσαι έκ τών έκθεμάτων έν 
μέσφ τής βασιλικής ταύτης πολυτελείας μόλις 
τολμώσι νά βαδίζωσιν· όμιλοΰσι χαμηλοφώνως 
ω ς έν έκκλησία.

—  Εΐμεθα έν τή οικία τού βασιλέως ! λέγει 
ή πρεσβυτέρα, λησμονούσα πάντοτε δτι ή Γαλ
λία δέν έχει πλέον τοιούτον.

Προτρέπω αύτάς νά προχωρήσωσι* βαίνω 
έμπρός καί άποφασίζουσι νά με άκολουθήσωσι.

Πόσαι έξοχοι συναθροίσεις έν τή συλλογή 
ταύτη κ α θ ’ ήν βλέπουσι τήν άργιλλον λαμβά- 
νουσαν δλα τά σχήματα, χρωματιζομένην δΓ 
δλων τών χρωμάτων, συνεταιριζομένην μέ δλας 
τάς ούσίας !

Τ δ  χ ώ μ α  καί τδ ξύλον είναι αί πρώται ύπδ 
τού άνθρώπου κατεργαζόμεναι Ολαι. Ταΰτα 
φαίνονται κατ’ έξοχήν προωρισμένα πρδς χρή- 
σιν αύτοΰ- είναι ω ς τά  οικιακά ζώ α , άναπό- 
φευκτα πάρεργα τού βίου του· ούτως ύπάρχουσι 
μεταξύ αύτών καί ημών στενώταται φιλίαι. Ό  
λίθος, τά  μέταλλα άπαιτοΰσι μακράς προπαρα- 
σκευάς· άνθίστανται είς τήν άμεσον ένέργειαν 
ημών καί άνήκουσιν ήττον τ φ  άνθρωπο) ή ταΐς 
κοινωνίαις' τδ ξύλον καί τδ χ ώ μ α  είσίν, άπ ’ 
έναντίαςτά πρώτα μέσα τής μονήρους ύπάρξεως 
άτινα μάς δίδουσι τά πρδς τροφήν καί στεγα- 
σμόν.

’ Ενταύθα, έν τή συλλογή ταύτη, καθ’ δσον 
έξετάζω, τόσα θέλγητρα άνευρίσκω. Τ ά  κύπελ
λα ταύτα άπειροκάλλως σχεδιασμένα ύπδ τού 
άπολιτίστου κατηχοΰσί με είς μοίραν τών 
έξεών των. Τ ά  δοχεία έκεΐνα συγκεχυμένης 
φιλοκαλίας, ά  διεμόρφωσεν ό ’Ινδός άποκαλύ- 
πτουσί μοι τήν σμικράν διάνοιαν, είς ήν λάμπει 
είσέτι τδ λυκαυγές ήλίου, άλλοτε άκτινοβόλου- 
αί στάμναι αύται βαρύφορτοι έξ άραβουργημά- 
τών δεικνύουσι τήν άκατέργαστον τών Α ρ ά β ω ν  
φαντασίαν, μετενεχθεΐσαν άπδ τή ς ’ Ισπανικής 
άμαθείας.

Έ νταύθα εύρίσκεται τδ γνώρισμα έκάστης 
φυλής, εκάστης χ ώ ρα ς καί εκάστου αίώνος.

Ζ Ω Η »   Ιββ

Α ί σύντροφοί μου φαίνονται ολίγον έμφρόντι- 
δες τών ιστορικών τούτων άντιπαραθέσεων.
Τ ά  πάντα θεώνται μετ’ εύπιστου Θαυμασμού, 
δς ούτε εξετάζει ούτε συζητεΐ. Έ  Μαγδαληνή 
άναγινώσκει τήν τεθειμένην έπιγραφήν έφ ’ 
εκάστου έργου καί ή άδελφή της άποκρίνεται 
δι' άναφωνήσεως Θαυμασμού.

ΆφικνούμεΘα ούτως είς μικράν αύλήν, ένθα 
έχουσιν έρριμμένα τά θραύσματα κυπέλλων τινών 
συντριβέντων. Ή  Φ ραγκίσκη παρατηρεί ύποκύ- 
πελλον σχεδδν ολόκληρον καί διά κοσμημάτων 
χρωματογραφημένον, δπερ άρπάζει* θ ά  είναι 
δι’ αύτήν τούτο, άνάμνησις τής έπισκέψεως, ήν 
ποιεί· Θά έχη τού λοιπού έν τή οικία αύτής, 
δείγμα τής σινοκεράμου ταύτης τού S èvres , 
ήτις κατασκευάζεται μόνον διά τους β α σι-  
Λεϊς ! Δεν Θέλω νά διαφωτίσω αύτήν λέγων δτι 
τά  έργα τού έργοστασίου πωλοΰνται είς δλον 
τδν κόσμον, δτι τδ ύποκύπελλόν της, πρδ τού νά 
κολοβω θή ώμοίαζε μέ έκεΐνα άτινα πωλούνται 
είς τά  έργαστήρια πρδς 12 σολδία. Διατί νά 
έξαφανίσω τάς φαντασίας τής ταπεινής ταύτης 
ύπάρξεως ; Πρέπει λοιπόν νά συντρίψω έπί τής 
αιμασιάς δλα τά  άνθη, άπερ παρευρίσκομεν έν 
τή δδφ  μας ; Τ ά  συχνότατα τών πραγμάτων 
είσί μηδέν κατ’ αύτάς· μόνον ή ιδέα, ήν προσά- 
πτομεν αύτοΐς δίδει τδ τίμημα. Ν ά έπανορθώσω 
τάς ά θ φ α ς  πλάνας ΐνα παράσχω  πρα-y ματικό- 
τητα, άνωφελές είναι, πρέπει νά μ ιμ ηθώ  τδν 
σοφόν, δστις θέλει νά βλέπη είς φυτδν μόνον 
τά χημικά στοιχεία έξ ών τούτο σύγκειται.

Έ γκαταλείπομεν τδ έργοστάσιον αί δύο 
άδελφαί δραξάμεναι έμού μετά τής έλευθερίας 
τών άγαθών καρδιών, προτρέπουσί με νά μεθέξω 
τού άκρατίσματος, δπερ έφερον μ εθ ’ εαυτών. 
Α ποποιούμαι κατ’ άρχάς· άλλ ’ ή παράκλησίς 
των έχει τόσην άφέλειαν ώστε φοβούμαι μή τάς 
λυπήσω καί ένδίδω μετά τίνος άμηχανίας.

Πρέπει μόνον νά ζητήσωμεν τόπον αρμόδιον. 
Άναβαίνομεν τδν γήλοφον καί εύρίσκομεν λει
μώνα διανθίζοντα έκ λευκάνθεμων, άπερ σκιά- 
ζουσι δύο καρυαί. „

Ή  Μαγδαληνή ύπερέχαιρε.
Κ αθ’ δλην τή^ ζωήν τ*,ς ώνειρεύετο δεΐπνον 

έπί τής χλόης ! Βοηθούσα τήν'άδελφήν της νά έ- 
ξάγη έκ τού κανίστρου τάς προμήθειας μοί έξέθε- 
τεν δλα τής έξοχής τά μέρη τά έκτεταμένα καί * 
παρημελημένα. Ή  Φ ραγκίσκη τούναντίον άνε-
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κάλεσεν άλλην επ οχ ή ν  πρίν ή μείνη δρφανή 
έπανήλθε τχλείστάκις παρά τη τροφφ αυτής. 
"Ο,τι παριστα διά την άδελφήν της τδ θε'λγη- 
τρον τού νεωτερισμού, παριστφ δ’ αυτήν τδ φίλ- 
τρον τής άναμνήσεως. Ά φ η γ εΐτα ι τους τρυγη
τούς είς ους οί γονείς αυτής την ώ δή γου ν  τους 
περιπάτους έπί του ονου τής γρηάς Λουρέτου, ον 
δεν ήδύνατο νά δδηγήση πρδς τα δεξιά ή ωθούσα 
αυτόν πρδς τ ’ άριστερά· την συγκομιδήν των 
κερασιών και τους εν τή λίμνη πλούς, έν τη 
λέμβφ του οψοπώλου.

Α ί άναμνήσεις αυται εχουσιν δλην τήν χάριν, 
πάσαν τήν δρόσον τής νηπιότητος. Ή  Φραγκί- 
σκη άναμιμνήσκεται ήττον δ,τι εΐδεν ή δ,τι 
ήσθάνθη· ένφ αΰτη άφηγεΐται, τδ τρυβλίον πα- 
ρετέθη· καθήμεθα παρά τδν κορμδν δένδρου' 
έ'μπροσθεν ήμών ελίσσεται ή κοιλάς τής S èvres, 
ής αίκλιμακιδδν διατεταγμέναι οίκίαι έρείδονται 
είς τούς κήπους καί είς τάς κλιτύας τού γηλό
φου' παρά τη άλλη πλευρά κείται τδ άλσος τού 
S a in t-C lou d , μετά των μεγαλοπρεπών αυτού 
συσκιάσεων, διατεμνομένων υπό λειμώνων' 
ύπεράνω φαίνεται δ ούρανδς ώ ς άπέραντος ωκεα
νός, έν φ  πλέουσι τα νέφη ! Π αρατηρώ τήν 
ώραίαν ταύτην φύσιν καί άκροώμαι τών αγαθών 
τούτων γεροντοκορών θαυμάζω καί ένδιαφέρο- 
μαι· δ χρόνος παρέρχεται ήδέως χωρίς ν’ άντι- 
λαμβάνωμαι αυτόν.

Τέλος δ ήλιος κλίνει' ενθυμούμενα τήν έπά- 
νοδον· έν φ  ή Μαγδαληνή καί ή Φραγκίσκη 
έγείρουσι τδ πινάκιον, έγώ  κατέρχομαι είς τδ 
έργοστάσιον ϊνα πληροφορηθώ τήν ώραν τής 
έπανόδου.

Ή  εορτή είναι ετι λίαν έμψυχωμένη· ή δρχή- 
στρα άντηχεί τούς κρότους τών δρράνων υπδ τάς 
ακακίας, λησμονώ έπί τινας στιγμάς καί παρα
τηρώ  1 άλλ’ ύπεσχέθην είς τάς δύο άδελφάς να 
τάς δδηγήσω  είς τδν σταθμδν τής ω ρ α ία ς  θ έ α ς '  
ή άμαξοστοιχία δεν δύναται να περιμένη* σπεύδω 
καί άνέρχομαι τήν άγουσαν είς τάς καρυάς 
άτραπόν.

Π λησιάζων, άκούω φωνάς έκ τής άλλης 
πλευράς τού λόφου· ή Μαγδαληνή καί ή Φ ραγ
κίσκη δμιλοΰσι πρδς πτωχήν κόρην, ής τα 
ένδύματα είσί κεκαυμένα, αί χεΐρες μελαναί 
καί τδ πρόσωπον κεκαλλυμμένον διά γραμμών 
αιμοσταγών. Κ ατανοώ δτι είναι νέα έργάτις 
ένασχολουμένη έν τφ  πυρεκκροτικφ έργοστασίψ.

τφ  εύρισκομένψ έκεί ύψηλότερον, έπί τών χέρ
σων α γ ρ ώ ν  έκπυρσοκρότησις έγένετο ημέρας 
τινάς πρότερον' ή μήτηρ καί ή πρωτότοκος 
άδελφή τής νέας κόρης άπώλοντο' αυτή δε έξέ- 
φυγεν ώ ς έκ θαύματος καί εύρίσκεται σήμερον 
άνευ καταφυγίου.

Ά φ η γ εΐτα ι ταΰτα πάντα μετά τού είδους τής 
καρτερικής άτονίας τών αείποτε πασχόντων. Αί 
δύο άδελφαί είσί συγκεκινημέναι· βλέπω αύτάς 
συσκεπτομένας χαμηλοφώνως, έπειτα τήν Φ ραγ- 
κίσκην έξάγουσαν έκ μικρού μεταξογναφάλου 
βαλαντίου τριάκοντα σολδία, άπερ υπολείπονται 
αύταΐς καί δίδουσι ταύτα τή δυστυχή κόρη.

Ε π ιταχύνω  τδ βήμα ΐνα ποιήσω τδν γύρον 
τού λόφου' άλλα παρά τήν έσχατιάν άναμένων, 
συναντώ τάς δύο γηραιάς άδελφάς λεγούσας μοι, 
δτι δεν θά έπιστρέψωσι πλέον μέ τδν σιδηρό
δρομον άλλά άποστολικώς. ’Εννοώ τότε δτι τά 
προωρισμένα διά τήν έκδρομήν χρήματα έδό- 
θησαν είς τήν έπαίτιδα

Τ δ άγαθδν έχει, ώ ς τδ κακόν, τδν έαυτού 
μιασμόν τρέχω  πρδς τήν πληγωμένην μικράν 
κ όρη ν  π αραχωρώ  αυτή τδ τίμημα τής τού σιδη
ροδρόμου θέσεώς μου καί έπανέρχομαι πρδς τήν 
Φραγκίσκην καί Μαγδαληνήν γνωστοποιών 
αυταΐς δτι θά έπέστρεφον μετ’ αυτών άποστολι
κ ώ ς...

Ώ δή γ η σ α  αύτάς μέχρι τής οικίας των καί 
άφίνω αύτάς έπτοημένας έκ τού ημερησίου πε
ριπάτου των, τδν οποίον θά ένθυμοΰμαι έπί 
μακρόν.

Τ δ πρωί φκτειρον τάς άσήμους ταύτας καί 
άνευ ευθυμιών υπάρξεις· ήδη κατανοώ δτι ο 
θ εδς  έθηκεν άμοιβάς είς πάσας τάς δοκιμασίας- 
ή σπάνις τών τέρψεων δίδει είς τήν έλαχίστην 
χαράν, ευθυμίαν άγνωστον. Ή  ηδονή άνήκει 
μόνον είς τούς αισθητικούς· ένφ οί άναίαθητοι 
άνθρωποι ουδέν αισθάνονται· δ κόρος άφήρεσε 
τήν ορεξιν έν τή ψυχή των, ένφ ή άποχή συν
τηρεί τδ πρώτιστον τών άνθρωπίνων δώρων, 
τ ή ν  ε ϋ κ ο Λ ία ν  τ η ς  ε υ τ υ χ ία ς  /

Ά  ! ίδού ο,τι θά έπεθύμουν νά έκαμνον πάν- 
τες' οί πλούσιοι νά μή σπαιαλώσι ποσώς, οί 
πτωχοί νά έχωσιν υπομονήν.

Ά ν  ή χαρά είναι τδ σπανιώτατον τών άγα- 
θών, ή εύχαρίστησις είναι ή σπανιωτάτη τών 
άρετών.

Μαγδαληνή καί Φ ραγκίσκη ! πτωχαί γερον-
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τοκόραι, άπόκληροι πάντων, πλήν τής γενναιό
τητας, τής καρτερίας καί τής α γ α θ ή ς καρδίας, 
προσεύχεσθε ύπερ τών άπελπιζομένων, οϊτινες 
έγκαταλείπονται είς εαυτούς, υπέρ τών δυστυ
χών οϊτινες φθονοΰσι καί άποστρε'φονται, ύπερ 
τών άναισθήτων, οϊτινες ευφραίνονται καί δεν 
έχουσι τήν έλαχίστην εύσπλαγχνίαν !

Α Π Ο ΔΗ Μ Ο Σ.

καλλιτεχνών τής περιωπή; τού κ. Χατζελουκά καί 
τού ζεύγους Κόκκινε καί άλλων στερεωθείσες φήρης 
άρκούσι νά έμπνευσωσι τέν πεποίθησιυ ότι το Ελ
λάνικον μελόδραμα θά μάς παρουσίαση θριάμβους 
άλλα καί βίον άπροσκο τττον.

Α . Κ Ο Α Υ Φ Ε Τ Η Σ

Η ΑΝ Α Σ  Υ  Σ Τ Α Σ Ι Σ
τ  υ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ  Μ Ε Λ Ο Δ Ρ Α Μ Α Τ Ο Σ
-^==<!Κ=^-

Ε  Τ ’ εύχαριστέσεως θά μ.χθωσι πάντες οτι λ 
(Α,ϊΆ. άνασύστασις τού ‘ Ελλάνικού μελοδράματος είναι 
γεγονός τετελ.εσμέυον. Τέν προσεχή εβδομάδα θά σε- 
μειώσε τήν έμφάνισίν του καί δέν υπάρχει αμφι
βολία ότι το ΆθεναΥκον δημόσιον θά σπεύση προς 
ύποστέριξιν καθαρώς εθνικού άλλά καί εκπολιτιστι
κού καί μορφωτικού ύπό εύρυτέραν έποψιν σκοπού- θά 
παίξε την «Μ ποέμ», τον «Φάουστ» καί κατόπιν θά 
μεταβε είς το εξωτερικόν. Μεταξύ τών ά'λλων έργων 
ά'τινα θά περιλάβε είς το δραματολ.όγιόν του τό νεο- 
σύστατον ‘Ελλάνικον μελόδραμα θά είναι καί ή « ’Αν
δρόνικέ», το νεώτατον έρχον τού Έλλενος μουσουρ
γού Γκρέκ. Το έρχον έ'χον τέν ύπόθεσιν τές « Ηρωί- 
δος τές Έλλ.ενικές Έπαναστάσεως» τού αειμνήστου 
Στεφάνου Ηένον έκριθε γενικώς ώς προτ’ον επιμελούς
καί ευστόχου συνθέσεως.

Ί  ’υχέ τού άνασυνισταμένου μελοδράματος είναι ό 
διαπρεπήζ μουσουργός κ. Αιονύσιος Χαυράγκας, ου- 
τινος τό εύγενες όνειρον δεν διέλυσαν άποτυχίαι καί δυ* 
συπέρβλ.ητοι δυσχέρειαι άλλά χαρακτηρίζει αυτόν εν
θουσιώδες καί μύχιος πόθος ύπερ τές εθνικής μούσες.

Έ ν  συνεντεύξει προς συντάκτην αθηναϊκού φύλλου 
ό κ. Λ ανράγκας έξέφρασε τε,ν αισιοδοξίαν του διά 
τό μέλλον τής εθνικής μουσικής καί έκδελών ένθου- 
σιασμόν διά τό ύπαρχον έν Έλλάδι μουσικόν αί
σθημα. οπερ καταλλήλως καλλιεργούμενου άναμφιβο- 
λως θά παρουσίαση με/άλας μουσικάς ιδιοφυίας μετά 
Τίνος πικρίας έκαυτηρίασε τήν ξενομανίαν τών νεω-
τέρων Έ /λενων.

Τό τάλαντον, τό σθένος καί ίό βαθύ καλλιτεχνικόν 
αίσθημα οπερ διαρρέει διά τών φλεβών τού κ Λ αυ- 
(■άγκα, ή παρουσία έν τώ Έλλ.ενικώ μελοδράματι

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Ν Ε Κ Α Λ Γ Ψ Θ Η  τελευταίως προ'ϊστορικόν σπή- 
λαιον, πλεσίον τού WinznilU παρά τέν λίμνην 

Lucerne έν ’Ελβετία. Ή  είσοδος τού σπηλαίου είχε φρα- 
χθε προ άναριθμή,των ετών διά βράχων καί χώματος. 
Άρχαιολογοι τινές όμως, γνωρίζοντες τήν ύπαρζιν αυτού

μέσου τών χωμάτων καί ουτω εφεραν ειςενοιξαν οδόν ■__ , .- Γ /u ι .
φώς σειράν σπηλαίων χρονολ.ογούντων άπό τής Αιθίνες 
Εποχές. IΙολ.ύτιμος συλλογή λίθινων εργαλείων περι- 
λαμβάνουσα μαχαίρας, πελέκεις, δόρατα καί διάφορα 
δοχεία άνεκαλΰφθη. Έ ν  ένί σπελαίω οί έρευνώντες 
άνεκάλ.υψαν τά όστά πολλών εδε έκλειψάντων ζώων' έν 
δε διαμέρισμα τών σπηλαίο>ν τούτων (άτινα υποτίθεται 
οτι ¿χρησιμέυσαν ώς κατοικία οικογένειας τινός τής Λ ί
θινες Έ π οχες) φαίνεται ότι έχρεσίμευεν ώς εργοστάσιου 
είς λιθοκόπους διότι εύρέθεσαν πλείστοι λίθοι υπό κατερ

γασίαν.
ί  ‘Ο  Κ °ί C. U. Pei'l’ ine τού αστεροσκοπείου 

L ick  (έπί τού όρους H am ilton  τές Καλλιφορνίας) 
έξετάζων τάς φωτοχραφικάς πλάκας τάς όποιας έλαβεν 
άπό τής Δεκεμβρίου 1 9 0 4  μέχρι τές 4έε ’Ιανουά
ριου 1 9 0 5  άνεγνώρισε τήν ύπαρζιν τού 6 0U δορυφόρου 
τού Διός’ ούτος είναι άστέρ 14ου μεγέθους' τήν 4 Ί ν 
Ίανουαρίου απείχε τού Διός 4 5  ’ έπλεσίαζε δέ προς αυτόν
4 5  ’ ’ καθ’ έκάστεν.

Τέν αύτέν ημέραν τον παρετέρεσαν διά τού κατο-
π τρ ικ ο ύ  τηλεσκοπίου Crossley.

‘ Ο  ύπό τού B arnard (αστρονόμου έν τώ αύτώ 
άστεροσκοπείω) τέ 9  Ή Σεπτεμβρίου 1892 ανακαλυ
φθείς δορυφόρος είναι 13 ου μεγέθους κατά τι λαμπρότερος 
αυτού. Ή  άνακάλυψις αΰτε δεικνύει έτι μάλλον τήν χρη
σιμότητα τής φωτογραφίας είς τάς άστρονομικάς έρεύυας.

^  Αί ακτίνες X  άπεδείχθεσαν τ^λ.ευταίως χρησιμό- 
ταται προς διάγνωσιν καί βξέτασιν τών πασχόντων έκ 
στεθικών άσθενειών. Κατά τον 01’ H olland «δέν είναι 
ύπερβολέ εάν είπε τις ότι τό μόνον άσφαλ.ές μέσον προς 
διάγνωσιν τού θωρακεκού άνευρισβού είναι ακριβής έξέ— 
τασις τού προσβεβλ.ημέυου μέρους δια τών αχτίνων X  
καί ό έμπειρος ραδιογράφος δύναται πάντοτε νά άπαν- 
τήση ύπερ ή κατά εάν διαμφισβετεθέ ή ύπαρζις τής 
άσθενείας ταύτες. Εκτός τούτου, ή χρεσιμότες τών
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ακτινών X  διαφαίνεται καί έν τη διαγυώσει τής φθίσεως. 
Πρώτον, εις προκεχωρημένα κρούσματα, ¿πότε, κατά 
τήν διάρκειαν τής ασθένειας, ακριβής καί μετά προσοχής 
είετασις τού προσβεβλημένου μέρους γιγνομένη κατά δια- 
λ,είματα, είναι ούχί μονον ενδιαφέρουσα, αλλά καί 
άναγΜίία, ώς μέσον ίνα πα ρακολ.ουθήται ή ασθένεια. 
Δεύτερου δέ, καί εις :κρούσματα ύποπτα, ή διά των 
ακτινών X  έξέτασις είναι αναγκαιότατη. Άπεδείχθη, 
όριστικώς νυν, ότι παρατηρείται καταφανής διαφορά από 
του φυσικού ραδιογραφήματος των πνευμόνων, έπικυροϋσα 
τήν ύπαρξιν πνευμονικής ασθενείας, οτε μόνον ελάχιστη 
υποψία περί φθίσεως υπήρχεν και ούδεν έκ τών σωμα
τικών σημείων παρουσιάσθη ούτε βακκίλιον τής φθίσεως 
ευρέθη εις τα πτύελα οτε τα μόνα συμπτώματα τα 
προκαλούντα ανησυχίαν τινα περί τού ασθενούς ησαν 
αδιαθεσία τις μικροί, απώλεια βάρους, καί 'ίσως ασθενής 
τις βηξ. Σοβαρόν πραγματικώς είναι, το νά άναγκάση 
εργατικόν τινα άνδρα, εξ ou έξαρτάται ϊσώς ό επιούσιος 
άρτος τής οικογένειας του, να εγκατάλειψη τήν εργασίαν 
του καί να παρακολούθηση θεραπείαν τινα επί πέντε ή εξ 
μήνας εΐς τι sanato rium  επί τγ υποψία μόνον οτι 
υπάρχει εν αύτώ ή ασθένεια αυτή έ'τι δε σοβαρώτερον 
το νά περιμένρ τις έως ότου παρουσιασθούν πειστικώτερα 
συμπτώματα, οπότε όμως είναι πολύ αργά. Έ ν  τοιαύταις 
περιστάσεσιν καταφαίνεται ή χρησιμότης της ραδιο
γραφίας ' διότι δι ' ακριβούς έξετάσεως δύναται (  εάν 
εννοείται, παρουσιασθή η διαφορά εκείνη περί ής ώμιλά,- 
σαμεν προηγουμένως) νά προειδοποιηθή ό πάσχων, ίνα  
λάβρ τά κατάλληλα μέτρα, πριν προχωρήση, ή ασθένεια.

ΚΑΤ Ο I K O T N T  ΑΙ 01 Π Λ A Ν Η Τ A I ;
“Ο Camille F lam m arion γράφει αζιοαναγνωστον 

άρθρον επί τού περίεργοτάτου ζητήματος τούτου, έν τώ 
Hâl’per S Magazine. Αί θεωρίαι του βασίζονται έν 
γένει, επί τών γνώσεων ημών περί τού πλανήτου "Άρέως, 
ούτινος γνωρίζομ,εν οτι ή μετεωρολογία καί ή κλ,ιματολ,ογία 
είναι σταθερωτέρα τών ίδικών μας.

«  Σήμερον »  λέγει « ούδείς δύναται νά προείπη τις 
(( έσται ό καιρός αύριον, αλλά μετά βεβαιότητας γνωρί- 
« ζομεν τι Θά είναι αύριον, τήν έρχομένην ¿βδομάδα ή 
« τον ερχόμενόν μήνα εις οίονδήποτε μέρος τού ’Άρεως, 
« διότι ό καιρός είναι σταθερός, καί οτε δεν είναι κακο- 
«  καίρια έπικρατεΐ καλοκαιρία. Εις τήν τροπικήν καί τάς 
« περί τούς πόλους ζώνας, ουδέποτε σχεδόν βλέπομεν 
«  νέφος τι, μεταξύ τής εαρινής καί τής φθινοπωρινής 
«  ισημερίας' καί οτε δεν δυνάμεθα νά ζωγραφίσωμεν 
«  τον ’ Αρη,  τούτο οφείλεται ούχ! εις τήν ατμόσφαιραν 
<■( εκείνου, ητις είναι πάντοτε καθαρά καί διαφανής, άλλά 
«  εις τήν ίδικκ,ν μας τήν τόσον συχνά τεταραγμένην καί 
« κεκαλυμμένην D.

Ουτος νομίζει, ότι τά φωτεινά σημεία καί ai « διώ
ρυγες»  επί τού "Αρεως είναι τά καλλίτερα μέσα άτινα

θά μετεχειρίζ οντο οι κάτοικοι τού Αρεως διά νά συν εν
νοηθούν μεθ’ ημ.ών, εάν ύποθέσωμεν ότι ένδιαφέρονται 
περί τού πλανήτου ημών. I Ιιστεύιι δέ ωσαύτως ότι οί 
κάτοικοι τού "Αρεως, γνωρίζουσιν πληρέστερου ημών 
τούς παγκοσμίους νόμους.

« Οί κάτοικοι τού ’Άρεως οντες αρχαιότεροι ημών, 
« ίσως δέ καί πλέον άνεπτυγμ,ένοι, διάγουσιν ώς έκ 
« τούτον βίον ευδαιμονέστερον, καί ύψηλότερον. Δυνάμεθα 
β ωσαύτως νά. πχραδεχθώμεν, υπό πάσαν έπιφύλαξιν 
« όμως, οτι είναι σοφώτεροι ημών έν τοίς φυσιολ,ογικοίς 
« ζητήμασιν, ότι γνωρίζουσιν τον κόσμον μας καλλίτερου 
(( ή καείς τον εκείνων, καί ότι τέλος ή αστρονομία ημών, 
« είναι βρέφος έν σχέσει προς τήν ίδικήν των ».

Ό  "Αρης εχει εξετασθη καλώς, καί πολλοί τέλειοι 
χάρται αυτού έχουσιν έκπονηθή, 'ώστε δυνάμεθα νά 
θεωρήσωμεν αυτόν ώς σφαίραν μέ ήπείρους, νήσους, χερ
σονήσους, θαλάσσας, κόλπους καί ωκεανούς.

« Έκτος τούτου, νέφη, βροχαί, πλήμυρραι, χιόνες, 
« ώραι τού έτους, χειριών, θέρος, έαρ, φθινόπωρου, τά 
« πάντα υπάρχουσιν καθώς καί επί τής γής. ‘Η  δια'ρ- 
(( κεια τών ωρών του έτους είναι ή αυτή, έπειδή ή κλ.ίσις 
(( του ά'ξονος είναι ή αυτή »·

(( Έ άν όμως θιλ,ή,σωμεν ποτέ νά μεταχειρισθώμεν 
ϊ σημεία προς συυεννόησιν, ταύτα πρέπει νά είναι υπερ- 
« μεγέθη. Καταλληλότατα δέ σημεία είναι τρίγονα, τε- 
« τράγονα καί κύκλοι μεγέθους 1 0 0  χιλιομέτρων τού- 
« λάχιστον μήκους » .

« Παν τα ταϋτα, εννοείται, επί τη υποθέσει ότι, πρω- 
« τον, υπάρχουσιν κάτοικοι έπί τού ’Άρεως, δεύτερον ότι 
« οί κάτοικοι ούτοι γνωρίζουσιν αστρονομίαν, καί έχουσιν 
(( οπτικά όργανα άυάλ.ογα τών ίδικών μας, καί τρίτον 
<( ότι ένδιαφέρονται διά του πλανήτην μας. Ουτος θά 
« φαίνηται εις αυτούς ώς άστήρ πρώτου μεγέθους, ό 
« Έσπερος καί Αυγερινός, ό λαμπρότατος άστήρ τού 
« έναστρου αυτών ουρανού.

( Έ κ  τής Rapid Review).
Γ . Γ . II.

ΠΡΩ ΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗ Σ ΕΛΛΑήΟΣ 

Γεννηθείς τη I!) Μαΐου Ι 8 2 ί  έν Τριπόλει καί δολοοονηΟέΐς ΐΑ 3Ι^Μαϊοι· Ι&Οοέν Ά Ο ήναις.

“Ας άντηχήδμ πένθιμη δτής έκκληδιές καμπάνα, “Λς μή λυπάται, γέοο*τα, ή ε ’ γενίις ι^υχά αου
“Ας κλά(η τέτοιό της παιδί ή πικραμένη Μάνα. ΙΙοΟ έτσι δόλια σο&κοψαν τό νήμα της ζωής αρυ,
Σε κάθ’ Ελληνική γωνιά, δέ κάθε γη καί μέρος, Το αίμα π ιϋ σου έχυσε ν ό άγριος δολοφόνος
“Ας άκουότη πώς έσόυόε, πώς 'πέθανεν ό Γέρος! Τών Ιΐανελλήνων έπλυνε τό δάκρυ και ο πόνος!

Κ. Ν. ΚΩΝΣΤΛΝ ΤΙ ΝIΛ11Σ

Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ  Π.  ΔΗ Λ! Γ Ι Α Ν Ν Η Σ

Ιίαράρτήμα τής « A ΕΛΑ ΖΩ Η Σ  ή.


