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ΡΑΦΑΗΛ ΣΑΝΤΗ*).

Έ ν  τή Ιστορία της τέχνης καί των γραμμάτων πολ- 
λάκις βλέπομεν την μεγαλοφυίαν προςβαλλομένην υπό Βυς- 
μενεστάτων βιωτικών περιπετειών καί τήν ομαλήν αυτής 
άνάπτυξιν υπό παντοίων 
παρακωλυομένην προς- 
κομμάτων. Φυσικώς Βε 
περιφανέστερος άναδει- 
κνύεται ό ήρως έκείνος, 
δςτις νικηφόρος υπερενί- 
κησε τάς Βυςμενεστέρας 

τύχης προςβολάς.
Αλλά μήπως τούτο εΐνε 
άποχρων λόγος, δπως μή 
έκτιμήσωμεν έπαξίως και 
τό πνεύμα έκεΐνο, δπερ 
εύνοήσασαι και βωπεύσα- 
σαι φόσις άμα καί τύχη 
άνήγαγον Βαφνηστεφές 
είς τάς όψίστας τής αν
θρώπινης τελειότητος βα- 
βμίδας;

Ό  Ραφαήλ συγκα- 
ταριβμεϊται μεταξύ των

*) Τ ά  περιφημότερα αρι
στουργήματα τού δαιμονίου χρι
στιανού ζωγράφον εδημοσιεύδη- 
σαν ήδη διά τής Κ λοιούς, άνα- 
τυπούσης σήμερον μετά τού 
Π αρναοσοϋ  και τ4 εξοχον αύ- 
τοΰ αριστούργημα, την Π ανα
γ ία ν  τ ο ν  Ά γ ιο ν  Σ ίξ τ ο ν .  Σύν
τομοί τινες βιογραφικαί σημειώ
σεις εφάνησαν ήμΤν άπαραίτητοι 
σύν τη παραδέσει τής ιδιογρά
φου τού μεγάλου τεχνίτου ει- 
κόνος.

ΧΛΕΙβ. ΤΟΜΟΣ Λ.

Εγεννήδη τ?  6. ’Απριλίου 1488, + τ?  αότή ήμερα τού 1520.

πνευμάτων τού τελευταίου τούτου. είδους. Ή  ζωή αυτού 
έρρευσεν ώς γαλήνιος και ήρεμος ρύαξ, βαθμηδόν έκτεινόμε- 
νος είς βαβύτερον ποταμόν, ποταμόν δμως' μή προςωβουμε-

νον είς βράχους καλάκρω- 
ρείαςοΐαί-Βιά καταρράκτου 
κατακυλινδοόμενον, άλλα 
προωρισμένον μεγάλας νά 
καταρΒευση Ικτάσείς καί 
φλεψ συγκοινωνίας 'μ ε 
ταξύ των λαών νάκα-  
ταστή. Καί πράγματι, 
άν υπό σοφωτάτης καί 
Ινβουσιώδους άμα προ- 

• Βιεγράφοντο ΒιανοίαςκάΙ 
έφηρμόζοντο · άνελλιπώς 
άί εύνούστεραι χεριστά>- 
σεις· πρόςδιαπαιδάγώγή- 
σιν Ικτάκτου τίνος μεγα- 
λοφυίας, αυται ή βέλον 
καβ’ δλα' συμπέσει καί 
κατ ούΒίν ήβελον δια
φέρει τής έποχής, καβ’ 
ήν ό ένδοξώτατος τού 
κόσμου καλλιτέχνης έγεν- 
νήβη καί είς άνέφικτον 
έμορφώβητελειότητα/Ως 
τέσσαρες βεοπρόβλητοι 
σταβμοί μεγαλουργίας 
φαίνονται ήμίν ό τόπος 
τής γεννήσεως αυτού καί 
αί τρεΐς πόλεις, έν αΐς κα
τόπιν έζησε καί άδιαλεί- 
πτως είργάσβη.

Έγενντβη ό Ραφαήλ 
έν Ούρβίνφ. 'Ο  πατήρ αύ- 
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του ’Ιωάννης Σάντη ήν εύπορος οικογενειάρχης, ζωγράφος και 
αυτός, τυχών έπιμελούς φιλολογικής και ποιητικής χαιδευ- 
σεως. Ή  παιδική του καλλιτέχνου ήλικία έβαπτίσδη εις τά 
νάματα εύδαίμονος οικογενειακού βίου. Ευσεβής και φιλό
στοργος μήτηρ ένέπνευσεν είς τό τρυφερόν παιδίον περιπαδή 
χρός την θρησκείαν λατρείαν, βραδύτερον έπενεγκούσαν δαυ- 
μασίας-έν τή  τέχνη Ικδηλώσεις. ‘Ο πατήρ έδίδαξεν αυτόν 
τά  πρώτα τ ι ς  ζωγραφικής στοιχεία, άλλ’ άτυχώς δίν σώ
ζεται άχρις ημών έργον της εποχής ¿κείνης, διά νά έκτιμή- 
σωμεν τους πρώτους πτερυγισμους τού άετού.

Ένδεκαετη έγκατέλιπεν αυτόν δ πατήρ, άχοδανών τω 
1491, άλλ’ 6 νεαρός Ραφαήλ νέας εκ του οικογενειακού 
ατυχήματος δυνάμεις ήντλησε, διότι τ  δεία Πρόνοια Ιφάνη 
φροντίζουσα διά τό μέγα μέλλον του' ούδέν άπέμενε πλέον 
νά μάδη έν τω χατρικω οΐκιν και ώφειλε ν’ άπέλδη έν μέσω 
του κόσμου. Μα&ητεόσας καρτερικώς παρά τω διαχρεπεΐ 
Τιμοδέω Βίτη ειχεν ήδη τελειοποίησή, ιδανική δέ τις ουσία 
Ιδεί νά μεταγγισδή έν τή  διανοία του ωρίμου τεχνίτου. 
Προς τόν σκοπόν τούτον Ικρουσε την δύραν τοίί έν Περου- 
γία μεγάλου διδασκάλου Πέτρου Βανοΰτση και είςήλδεν είς 
τό έργαστηριον αυτού ώς μα&ητευόμενος. 'Ο  Πέτρος Πε- 
ρουγΐνος ήν τότε έν τη ακμή της δόξης αυτου, δ,τι δ ’ 
ήκουσε καί προ πάντων εΐδε παρ’ αύτψ ό Ραφαήλ άνέφλεξε 
την νεανικήν του καρδίαν· έκεΐ ίστατο ή περιώνυμος του 
διδασκάλου είκών, ή ταφ ή  τον Κνρίον, ή ίένά λη ψ ις ,  καί 
ή στύψις τής Μαρίας. 'Οποία αριστουργήματα τέχνης καί 
όποιον ίδεώδη κόσμον ήδύνατο δ ι’ ενός βλέμματος ό ευ
φάνταστος μαδητής νά περιλάβη! Μετά δαυμασμου ήκο- 
λούδει άγρυπνώς τ<ρ διδασκάλω, άλλα καί ουτος άμέσως 
άνεγνώρισε τόν έξοχον μαδητην καί τόν άδάμαντα, ον 
έμελλε να φιλοτεχνήση είς κόσμημα της άνδρωπίνης δια- 
νοίας. Τό όνομα τού Ραφαήλ διά των πρώτων δοκιμίων κα
τέστη τάχιστα γνωστόν καί έκτος των τειχών της Περουγίας. 
'Ο  μέγας Περουγίνος έδαυμάζετο διά τόν μαγευτικόν καί 
γλυκύτατον .τόπον, όν έδιδεν είς τάς είκόνας της Παναγίας, 
αλλά τό σπάνιον του διδασκάλου χάρισμα εδρεν ήχώ έν τη 
άπαλή του μαδητού καρδίοι, αντηχούσαν μέχρι των τελευ
ταίων ήμερων του ωραίου βίου του. Πάντα τά  μεγάλα 
έργα των τελευταίων του βίου του έτών διεκόπτοντο πάν
τοτε υπό της έπεξεργασίας των ώραιοτάτων της Παναγίας 
είκόνων, αίτινες ώς χρυσουν τι καί φωτεινόν ντμα συγκρα- 
τουσι τας όλίγας έν τω κόσμφ τουτφ ήμέρας του. Είς τεσ
σαράκοντα καί έξ ποικιλομόρφους είκόνας, Ιςαιρουμένων των 
απειραρίθμων σχεδιασμάτων καί σκιαγραφιών, άποτυποΐ τό 
ίδεώδες της δεομήτορος Παρδένου, αείποτε νέον δόλον προς- 
τιδείς είς τόν ναόν τής δόξης Αυττς. Τίς δ’ άτενίση άνευ 
συγκινήσεως καί δαυμασμοϋ προς τήν πινακοδήκην ταυτην 
τής Παναγίας, ττν Άποκάλυψιν ταυτην του Κάλλους καί 
της Αρετής;

Περί τό 1504 έγκατέστη ό Ραφαήλ όριστικώς έν Φλω
ρεντία, καί ένταυδα, όπου. ό Μιχαήλ Άγγελος ευρίσκετο έν 
τη ακμή τής δόξης του, ήλδε δέ καί ό Λεονάρδος Βίγκιος 
έκ Μιλάνου, άφδονον εδρε τροφήν το άνήσυχον καί μεγα
λουργόν πνεύμα του. Πλεΐστα καί δαυμαστά έργα έποίησεν 
αυτόδι ό ήμέτερος καλλιτέχνης, μεταξύ δ ’ αυτών πάλιν δια- 
κρίνονται πολλαί μικραί τής Παναγίας είκόνες. Έ ν  αυ’ταΓς 
πρέ πάντων άπετυπωσεν ό Ραφαήλ τήν άνδρωπίνην φύσιν 
χαριστάνων την Παρδένον έν τη μητρική αυτής ευδαιμονία. 
Είς τό κατά τό φαινόμενου άχλουστατον τοΐίτο δέμα κα- 
τώρδωσε να δώση χοικιλωτάτας μορφάς, χωρίς νά παρα-

βλάψη τό ίδεώδες. Ή  Παναγία με τό παιδίον, είκών δη- 
μοσιευδεΤσα ήδη διά τής Κλειους (έν σελ. 193), ένέχει τήν 
αξίαν τής πραγματικότητας καί του- υπερφυούς άμα μεγα
λείου, οόδέ μειοΤ τό γόητρον τής δεότητος ή μητρική 
στοργή έν όψει γηΐνης μητρός. Τότε έγραψε καί τήν  τα 
φήν τον Χρίστον, έξοχον αριστούργημα, όπερ ¿κραταίωσε 
τήν δόξαν του καί παρέσχεν αυτό) τήν πρωτίστην δέσιν με
ταξύ τών περιφανέστερων τής έποχής ζωγράφων.

'Ο  καλός αυτού άστήρ διηυδόνετο νυν προς τήν Ρώ
μην, ένδα μεγαλείτερον τνοίγετο δ ί  αυτόν στάδιον. 'Ο  Πά
πας ’Ιούλιος ό II έσκόπει νά συναδροίση περί εαυτόν τούς 
διασημοτέρους καλλιτέχνας, τον Μιχαήλ Άγγελον, τόν Βρα- 
μάντην, τόν Λεονάρδον Βίγκιον καί τόν Ραφαήλ, όςτις καί 
μετέβη αύτόδι τω 1508. Κατά τά  δώδεκα ταύτα τελευ- 
τάία τού βίου καί της έκεΐ διαμονής του έτη δαυμαστήν 
όντως ανέπτυξε δραστηριότητα, διαρκώς παράγων καλλιτε
χνήματα άδάνατα, άτινα ουχί νά περιγράψωμεν, άλλ’ ουδέ 
ν’ άριδμήσωμεν δυνάμεδα. 'Η  έν τή  τέχνη άσχολία καί 
καί διηνεκής άφοσίωσις όλιγίστας παρείχον αύτώ έν τω βίω 
άδώας απολαύσεις, τρεις δε περιπαδέσταται ωδερί έγράφησαν 
παρά τοΰ Εδίου, έκφράζοντος διά λέξεων τόν δερμόν έρωτά 
του προς πτωχήν τινα χωρικήν, τήν ΡοπιαΠϊΐ& (άρτοπώλιδα), 
ης ή αφελής πιδανώς καί άγνή μορφή χροςείλκυσε τόν τρυ
φερόν καλλιτέχνην. Άλλη τις παράδοσις, καδ’ ήν ό Ραφαήλ 
έλαβε τό έρατεινόν τούτο πλάσμα ώς πρότυπον μιας Πανα
γίας του, άν καί άπεδόδη υπό τής αύστηράς τών βιογρά
φων αυτού κριτικής είς συκοφαντίας συγχρόνων όμοτέχνων, 
έξηγεΐ όμως μέχρι τινός τήν τάσιν τού Καλλιτέχνου προς 
άναπαράστασιν τής δείας τελειότητος διά καλλίστων γήινων 
τύπων.

Έπισκεφδώμεν νύν τόν δαιμόνιου τεχνίτην είς τό έργα- 
στήριόν του. Τούτο ήν όντως άξιον τοΰ μεγάλου Ραφαήλ, 
ήν αυτό το Βατικανόν. Είς αυτόν ένεσαρκούτο άπασα ή 
τής ’Αναγεννήσεως τέχνη, αυτός ήν ό λαμπρότερος αυτής 
άστήρ, καί οσάκις έπορεύετο είς τό Βατικανόν προςήρχοντο 
πεντηκοντα έκ τών δοκιμωτέρων ζωγράφων τιμώντες αυτόν 
διά τής συνοδείας των. Έ ν  τφ Βατικανώ τρία δώματα 
κατά διαταγήν τού Πάπα έκοσμήδησαν δι’ είκόνων του, καί 
έκτοτε οί περίβολοι εκείνοι τών αριστουργημάτων του ονο
μάζονται αΐδουσαι τού Ραφαήλ.

Αλλά καί τά  προβλήματα, άτινα έδει νά λύση ένταυδα 
ο καλλιτέχνης δεν ήσαν έκ τών τυχόντων. Αί τέσσαρες 
πνευματικαί δυνάμεις, αί διέπουσαι τόν νοερόν τής άνδρω- 
ποτητος βίον, έπρεπε νά παρασταδώσιν ένταυδα: ή Θεολο
γία, ή Φιλοσοφία, ή Ποίησις καί ή ’Επιστήμη τού δικαίου. 
Κοινός τις τεχνίτης ήδελεν άπεικονίσει αύτάς δ ι’ άπλής 
άλληγορίας, άλλ’ είς τήν άφηρημένην έννοιαν έδωκεν ό Ρα
φαήλ πνεύμα, ζωήν καί σώμα, ούτως είπεΐν, έν τελειοτάτη 
μορφή καί άπαραμίλλω καλλονή. Καί πρώτον ή Θεολογία 
παριστάνεται ώς συζητούσα καί δριαμβεύουσα ’Εκκλησία 
χαρά τήν Αγίαν Τράπεζαν. Έ ν τη είκόνι τής Φιλοσοφίας, 
τη  λεγομένη Σχολή τώ ν Ιδ&ηνών, συναδροίζονται οί άρχαΐοι 
Φιλόσοφοι, έχοντες έν μέσω τον Πλάτωνα καί ’Αριστοτέλη, 
έν δέ τη Ποιήσει συγκαλεΐ ό καλλιτέχνης επί τής κορυφής 
τού Παρνασσού περί τόν μουσουργουντα ’Απόλλωνα τούς με
γίστους ποιητάς τών παλαιών καί νεωτέρων χρόνων, τόν 
"Ομηρον, .τόν ’Αριστοφάνη, τόν Σοφοκλή, τόν Δάντην καί 
τούς λοιπούς, ώς είκονίζονται αυτοί έν τη  ήμετέρα είκόνι 
(σελ. 217).- Ή  δικαιοσύνη έκπροςωπεϊται υπό τού ’Ιουστι
νιανού νομοδετόύντος. Κατόπιν Λέων ό Γ. (1513) άνέδετο
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τφ  Ραφαήλ καί άλλων υποδέσεων ζωγραφίας, έπί τών ημε
ρών δ ’ αυτού έγράφη ή Μ άχη τον Κωνσταντίνον, σωζομένη 
μέχρι σήμερον έν τη όμωνύμω τού Βατικανού αίδούση, ής 
■πιστόν άπεικόνισμα δημοσιευδήσεται έν τή  Κλειοι· Έ ξ  
όλων όμως τών λοιπών άριστουργημάτων τών τελευταίων 
τούτων τού βίου του έτών ό άδάμας τής πινακοδήκης τής 
Δρέσδης, ή Παναγία τον αγίον Σίξιον (έν σελ. 213) μένει 
τό δαύμα τής χριστιανικής τέχνης. Ή  Παρδένος μετά τού 
τέκνου Της αίωρεΐται είς τους αίδέρας, χροςκυνουμένη υπο 
τών 'Αγίων Σίξτου καί Βαρβάρας, μεταβιβασδέντων καί τού
των είς τά  ουράνια σκηνώματα μακράν τού γηίνου κοσμου. 
Σημειωτέον ότι ή περίφημος αυτη είκών εΐνε ή μόνη, ήν ο 
μέγας ό Ραφαήλ χωρίς νά φανή προμελετών, χωρίς τό πα
ραμικρόν νά προδιαγράψη σχέδιον ¿δημιούργησε, καί έφ ης 
ώς διά δείας μηχανής άντικατωπτρίσδησαν τά  έν τού νω 
αυτού ουράνια πνεύματα. Τό άριστοτέχνημα τούτο δεωρεΐ- 
τα ι ώς τό ύπατον τής τελειότητος σημεΐον, είς ό άνήλδέ 
ποτε ή Τέχνη παρ’ άνδρώποις.

Τό κύκνειον τού Ραφαήλ άσμα εΐνε ή Μεταμόρφωσις 
τού Σωτήρος, ήν ομως δεν έπρόφδασε νά τελειώση, διότι 
καταπονηδείς υπό τής γιγαντιαίας καί άδιαλείπτου έργασίας 
ήσδένησε κατά τό έαρ τού 1520 καί άπέδανε τριακονταε- 
χταετής τη Μεγάλη Παρασκευή τού αυτού έτους.

Άπήλδε καδ’ ήν έποχήν, ο>ς αί παρήγοροι τής δρησκείας 
ημών παραδόσεις διδάσκουσιν, ό Θεάνδρωπος συμπαδέστερον 
δεξιούται έν τω Ά δη τάς έξ ημών άφιπταμένας ψυχάς, καί 
άνεπαύδη είς τούς κόλπους Εκείνου, οδ τήν μορφήν καί τά  
πάδη δειότερον παντός άλλου παρέστησεν είς τά  όμματα 
ημών. Οί περί τήν τέχνην καλολογούντες πρός ούδέν τών 
προγενεστέρων ή τών μεταγενεστέρων τολμώσι νά χαραβαλ- 
λωσι τό δαιμόνιον τού Ραφαήλ, ό δε μέγας τών Γερμανών 
ποιητής Γκάΐτε έπλεξε τόν λαμπρότερον έπιτάφιον στέφανον 
τού καλλιτέχνου διά τών έξης ολίγων λέξεων ,,αυ’τός έκα- 
μεν έκεϊνο τό όποιον έπεδύμουν άλλοι νά κάμουν“.

Άν ή άκριτόμυδος τών χρονογράφων γλώσσα περί παν
τοίων άποφαίνεται ιδιωτικών τού ήμετέρου καλλιτέχνου περι
πετειών, ουδέποτε όμως ή αυστηρά κριτική κατήλδε νά έπι- 
κυρώση τά  δρυλούμενα διά παροδικΐς καν μνείας. Καί άν 
δεν άπέμειναν είς ημάς ολως απόκρυφοι οί μυχιαίτατοι της 
καρδίας του παλμοί, έν τούτοις ουδέποτε πρέπει άνιέρως να 
παρεξηγηδώσιν οί ίερώτεροι έρωτικοί ρεμβασμοί τοιαυτης 
υπέροχου διανοίας. Ή  πρός τήν μνησδεΐσαν Άρτοπώλιδα κλί- 
σις πολλαχώς άμφισβητείται. Είς πολλάς τού Ραφαήλ εί
κόνας ή γυνή αΰτη παρίσταται με γυμνόν στηδος, αλλ ή 
μορφή αυτής δεν διακρίνεται διά σπανίας ή καί ανεκτής 
κάν ώραιότητος χαρακτήρων, καί ώς έκ τούτου πολλοί υπο- 
δέτουσιν, ότι παροδικήν μόνον ό Καλλιτέχνης ήσδάνδη 
πρός τό πλάσμα τούτο συμπάδειαν, Ινώ βαδέως άπετυπώδη- 
σαν είς την φαντασίαν του τά  χαρακτηριστικά άλλης τίνος

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Α
'Ο  Βολταΐρος έλάμβανεν έπανειλημμένωί παρά τινο« όχληροΰ επιστο

λογράφου άτελευτήτου« και ούδέν λεγούσα« έπιστολάί. Φυσικώ« ούδεμίαν 
άπάντησιν έδιδεν εΐρ αότάρ. Ό  έπιβτολογράφοί έξηκολοιίάει νά τω γράφη 
καί παρεκάλει αότδν επιμένω? ν’ άπαντήο^. Τότε καί ό Βολταϊρος εγραψε 
προ« αύτόν: „Κύριε, άπέδανα· καί διά τούτο δεν δύναμαι ν απαντήσω ει« 
τά< έπιστολάί σα«.“

—  'Ε ν  τινι άιγλικφ περιοδικω άνεγνωμ^ν τό έξηί άστεϊον έπειςόδιονι 
πρό πολλών έτών συμβάν έν ττ γαλλική Βουλή, ήδη δε δημοσιευόμενον,

περικαλλούς Ρωμαίας, ής τό άπεικόνισμα, γνωστόν ύπο τό 
όνομα ,,ή κυρία μέ τόν πέπλον“ ,,εύρίσκεται έν τή  Πινακο- 
δήκη τών ’Ανακτόρων Πίττη έν Φλωρεντία. Τοιαυτης μάλ
λον γυναικός ή μορφή ήν ίκανή νά έγείρη καί νά έξάψη 
τήν φαντασίαν ένός Ραφαήλ, όταν έμπνευσμένος ¿δημιουργεί 
τά  μοναδικά αυτού άριστουργήματα. Περιπαδέσταται ωδαί 
του έρμηνεύουσι σαφώς τό βαδό καί υψηλόν τούτο αΐ- 
σδημα. Μιας έκ τούτων έχιχειρούμεν αυτοσχέδιον χαρά- 
φρασιν, ώς κατακλείδα τών άτεχνων τούτων βιογραφικών 
σημειώσεων:

'Ω«άν μ ιά  φλόγα μέ τραβδ«, έρωτικό πουλί μου,
Me μάτ^α δύο ’xoC λυόνουνε την μαύρη μου καρδια,
Μέ μάγουλα τ ί  άν^ίζουνε ’«άν ρόδα μέά  ’«τό χ ι όνι,
Μέ τχου«, ’ποίί αντιλαλούν ’«ε χείλη δροσερά.

Κι’ όταν έγώ φλογίζομαι, καί κύματα  ακόμη 
Δέν ήμποροΰν νά σβύσουνε μέσα μου τήν φωτιά.

°Όμω« γλυκά αίσ&άνομαι τό έξαλλό μου πάίΚι«,
Θέλω νά έχω πλειό πολλή φλόγα μεσ ’« τήν καρδιά.

Ποιο« έδεσμεύ&ηκε ποτε γλυκύτερα από ’μένα;
Ποιό« έχει άλλο« γ ιά  δεσμά χέρια τόσο λευκά;
Ή&ελα πάντα σκλάβο« Σου νά λμαι καί νά μένω·
Καί δεν ί>ά ζη'σω μ ι Ί  στιγμή άν έλευ'Ρερω&ώ.

Έ χ ω  κρυφό τό πά&ο« μου, κρυφή τήν ευτυχία·
Καλίτερα σιωπηλό« νά ζή έδώ  κανεί«.
Κι’ άν ή  ά&ωα άπόλαυσι« μέ φέρη δυςτυχίαν 
Τού« πόνου« μου δ ά  προτιμώ άπό κάδε χαρά.

*Ητον άρά γε ή κυρία αυτη „με τόν πέπλον“, τήν 
οποίαν ό Ραφαήλ ούχί μόνον διά τής χειρός του, αλλά καί 
διά τής καρδίας του έζωγράφησε, τό πλάσμα, είς ό άχετεί- 
νοντο αί ωδαί αυται, ήτον άρά γε τ  αυτή έκείνη έρωμένη, 
είς ήν μέχρι τής τελευτής του δ καλλιτέχνης Ιμεινε πιστός 
καί ή οποία κατωκει μετ’ αυτού έν τω αύτώ οΐκω; Πυκνός 
πέπλος 8·ά καλύπτη είς αίιυνα τόν άπαντα τό ρωμαντικόν 
τούτο μυστήριον, ίσως όμως έν αύτώ ύποκρύπτεται καί η 
αίτία, δ ι ήν ο Ραφαήλ πάντοτε άπέρριπτεν δλας τάς περί 
γάμου προτάσεις τών συγγενών καί φίλων του.

"Οσα όμως γεγονότα τού βίου του καί άν μένωσιν είς 
ήμας άγνωστα καί άνεξήγητα, πάλιν τά  έργα του δα  όμι- 
λώσι χρός δλα τά έδνη μίαν καί τήν αυτήν δείαν γλώσ
σαν. "Ολος ό πεπολιτισμένος κόσμος δά  τιμα καί δά  σέ
βεται αιωνίως τό όνομα τού άριστοτέχνου, διότι αυτός ανύ
ψωσε τήν χριστιανικήν τέχνην είς τό ύπατον τής τελειότη
τος αυτής σημεΐον, καί μεδ’ δλας τάς μεγάλας διάφορος, 
αίτινες έπικρατούσιν δσον άφορά πρός τήν περί τού ιδανικού 
τού ωραίου γνώμην, άρκεΐ μόνον πό ονομα τού Ραφαήλ, ίνα 
παύση πάσα Ιρις καί φιλονεικία καί έπέλδη τελεία ομο-

Ν Ε Κ Δ Ο Τ Α .
διότι άναφέρεται εΐ« το έσχάτω« απασχόλησαν τόν πολιτικόν κόσμον ζή
τημα τοΰ Έ ρά τ. 'Ο  έπί τών έξωτερικων υπουργό« εΐχεν αναγγείλει αυτο
λεξεί „M essieurs, nous venons d ’apprendre  que Dost M oham med a 
p ris  l’H é ra t (les ra ts)“ , et« ταΰτα δ’ αμέσως ί  ©ιέρσο« άνεφώνησε: „Que 
d ira  le  Shah (le chat)?“ "Οτε δέ ή  έρώτησι« αυτη έκίνησε τού« πάν
τα« εΐ« δορυβώδη γέλωτα, δ ©ιέρσο« προςέδηκε: „ Je  m’aperçois, m es
sieurs, que mon calem bour involontaire a  provoqué les s o u r i s  de 
la  cham bre.“

 -------- 27*
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ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΥ.*)

ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΑ.

' Κατά την χρώτην αυτής είς το Δημόσιον έμφάνισιν ή 
ΚΙειιο  ε ίχε  την τιμάν νά φιλοξενήση σπουδαίαν περί Π νευ
ματισμόν πραγμα
τείαν, μετά χάριτος 
άμα ■ και έμβρι&έίας 
υπό του ήμετέρου 
κυρίου’Α.Ρ. Ραγκαβή 
γεγραμμένην.'Παραλ-' 
λήλως πρός τά  τότε 
συζητη&έντα έπιχει- 
ρω νά συναφομοιώσω 
ολίγας τινάς σημειώ
σεις μου περί χάρα- 
πλησίου τινός. δέμα
το ς , - προορισμένου 
συγχρόνως νά χρήσι- 
μεόση έΐς ερμηνείαν 
των- δύο παρατεθει
μένων εικόνων, <5ν ή 
πρώτη αυτη παρί- - 
στησι τήν κατά τόν 
&άνατον αναγέννησιν 
τ τ ς  ψιίχής σόμφώνως 
χρός την δτω'ρίαν τόυ · 
γνωστοδ Αμερικανού 
Εατροϋ Δάβις. Κατα 1 
τούτην' πρεσβΰτίς τις · 
άπο&νήσκει,;- ή δέ 
ψυχή--της·.έν· μορφή ' 
ωραίας- νεαρας. κόρης'· 
άφίπταται είς - τον . 
αίδ-έρα αόρατος καί . 
άϋλος;;8ιά.'τδυς χερι- - 
κυκλοδντας τό άχο- 
&·νή<τκον σώμα -οΕ- 
κείόυς. · ··

^Δυναταί-τις'βε- - 
βαίως - νά σκέπτηται ■· 
κατά τό  δοκουν περί - 
τής'-άθ-ανάσίας, άλλ’ · 
ή είκών αδτη,- ήτις - 
έκ πρώτης όψεωςΑκ- · 
πλήττει τον &·εώμε- - 
νον, δίδει άμα καί 
αφορμήν σκέψεων πί
νων, άς ή σοφία του 
ύλισμου. άναμφιβό- .
λως .ουδ’ ονειρεύεται, άλλα καί νά αποκήρυξή ή ν’ άνα-' 
σκέυάση πάντή αδυνατεί.

Ο έν Αγγλία καί ’Αμερική Ιδία έχικρατών υλισμός θεω
ρείται υπο των πολλών ώς νοσηρά τις του πνεύματος άπο-

χλάνησις ή τουλάχιστον έκτρωμα τ ί ς  έπιστήμης δυςειδές. 
Έ ν ταίς άλλαις τής Ευρώπης χώραις, καί μάλιστα .έν Γερ
μανία, επομένως δε κατά λόγον πολλω δικαιότερου έν τή 
ήμετέρα Έλλάδι, διά του π ν ε υ μ α τ ισ μ ό ν  έννοουμεν τά  αυ

τοκίνητα τραπέζια, 
τά  έναντίον των νό
μων τής βαρύτητος 
καί τής λογικής είς 
δψος άπροςδιόριστον 
αίωρούμενα σκεύη, τά 
αυτομάτως καί πα- 
ραδόξως ,παίζοντα 
μουσικά όργανα, τούς 
παρά προςδοκίαν καί 
μετά Χριστόν προφη- 
τεύοντας καί μαντεύ
οντας μεσάζοντας 
καί τά  τοιαυτα τερα- 
τολογήματα. ’Αλλά 
πάντα ταυτα δεν εΐνε 
πλέον πράγματα, είς 
ά  δύναται ν’ άσχο- 
ληδ-ή πας τις όσον- 
δήποτε μεμορφωμέ- 
νος άν&ρωπος, κατε- 
δικάσ&ησαν δ ί  από 
πολλόυ καί ύχ’ αυ
τών των μεταγενε
στέρων συνηγόρων 
καί έξ έπαγγέλματος 
διδασκάλων του πνευ
ματισμοί. Ό  πνευ
ματισμός, περί ου έν 
’Αμερική έγράφησαν 
καί γράφονται εκα
τοντάδες βιβλίων, 
κατά τάς Ιμχνεύσεις 
του οποίου κυκλοφο- 
ρουσι τοσαΰτα περιο
δικά φύλλα, καί είς 
όν πιστεόόυσιν εκα
τομμύρια πεφωτισμέ
νων άν&ρώπων, ούδέν 
εχέι πλέον τό κοινόν 
μετά των ταχυδα
κτυλουργικών δεισι
δαιμονιών φανατικού 
καί πεπλανημένου 
οχλου, όν καί μό

νον άνε&εμάτισεν άπό πολλου' ή τής Κλειους Ματαιότης, 
άλλ’ εΐνε ηγέτης άγώνος κατά τής απιστίας -του ύλισμοΰ, 
πολέμου κατά των- άπελπιστικών διδαγμάτων της παρανο- 
ουμένης έπιστήμης καί των απεχθών προλήψεων.; Ό  πνευ-

- *) ,Σ. Σ..Κ .· 01 λναγνω σται ή μ ΰ ν  -ένδυμοϋνται τ τ ν  μακράν π ε ρ ί  π ν ε ν μ α ιισ μ ο ν  πραγματείαν τοΰ  παρ’ ήμ ϊν  άξιοτίμου κυρίου ’Αλεξάνδρου 
Ρ . Ραγκαβή, συγκατατε&εντος νά κοσμήσρ τά ς πρ ω ία ς τη ς Κ λειο υς  σελίδας διά πρωτοτύπου άρθρου καί πολλαχώς νά Ιν&αρρΰνη ήμά ς. ’Επίλογον της 
διατριβής εκείνης έδημοσίευσεν 4 κ. Ραγκαβής έν τώ  καλφ τοϋ Π ειραιώ ς Ά π όλλα ιν ι  δ ιά  τή ς  άνω επιγραφής, ήν καί ήμεΤς παρελάβομεν φιλοξενοΰντες 
τά  άνωτέρω περί τοΰ αντου ζητήματος.

Η  Μ ΕΤΑ  ΘΑΝΑΤΟΝ Α Ν Α Γ Ε Ν Ν Η Σ ΙΣ  Τ Η Σ  Ψ Γ Χ Η Σ .

Η  Π Α Ν Α Γ ΙΑ  Τ Ο Γ  Σ ΙΞ Τ Ο Υ .
Κατά τό πρωτότυπον τ?ς έν Δρέσδη περιφήμου είκόνος του Ραφαήλ
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ματισμός έν Εύρώπη γεννηθεί?, μετεφυτεύδη πολύ βραδυτε- 
ρον είς ’Αμερικήν, έγκλιματιζόμενος δέ νύν χάλιν είς τδ 
πρωτογόνον έδαφος, γίνεται δεκτός'παρ’ έκαστου όρδοφρο- 
νούντος ουτε μετ έντελούς απιστίας και περιφρονήσεως, ούτε 
χαλιν μετα τυφλής πιστεως καί άφοσιώσεως είς κινδυνώδεις 
τινάς παραφυάδας αύτού, άλλα μετά τιμίαν καί λογικήν 
έξέτασιν και ερευνάν τής ουσίας, των τάσεων και του σκο
πού αυτού. Ο μέγας Καντιος δ'εν έδίστασε νά γράψη ούχί 
ολίγα και δυςμενή κατ’ αύτού, άλλ’ ό Σοπεγχάουερ δεν εΐνε 
δυνατόν νά δεωρηδή άσημος καί έπιπόλαιος αύτού συνήγο
ρος. Ως πρός τους πλειστους δ ’ υλιστάς έπιστήμονας των 
χρόνων ημών, τους πάσαν φιλοσοφίαν συστηματικώς Ιπικρί- 
νοντας, δυνάμεδα νά Εσχυρισδώμεν ότι οί πλειστοι φυσιολό
γοι, μεδ όλας τάς καινοφανείς αυτών παρατηρήσεις, δεν 
εσχον έτι σοβαρόν τ ι ένδόσιμον, προάγον αύτούς ν’ άρνηδώ- 
σιν απροκαλυπτως την υπαρξιν του πνεύματος καί ττν  άδα- 
νασίαν αύτού. "Οτε έσχάτως οί έξοχώτεροι τών φυσικών 
καί χημικών συνηδροίσδησαν έν Βερολίνι-», έδόδη άφορμή 
ν’ άκουσδη άπδ στόματος του διαπρεπέστατου μεταξύ αύ- 
τών Ου ΒοΪ3-Πθ)Ίηοη(1 και άνευ άντιρρήσεως νά γείνη πα
ραδεκτόν ότι „διά τών τελειότατων καί πλουσιωτάτων φυ
σικών σήμερον έπιστημών ουδέ τα  ταπεινότατα φαινόμενα 
του βιου Ιξηγοΰνται, η δε βαρύτατη αυτών σοφία αιωνίως 
δά  ήνε ανίκανος νά πλησιάση είς τό πνεύμα“.

Οταν λοιπον οι διδάσκαλοι του αμερικανικού πνευμα
τισμού ύκισχνουνται διά φυσικών αυτόχρημα μέσων νά είς- 
αγάγωσιν ήμάς είς τά  άδυτα, την ουσίαν καί τάς ένεργείας 
του πνεύματος καί τών πνευμάτων, δεν δικαιούμεθα βέβαια 
ν’ άπαξιώσωμεν κροςοχής τίνος τά  λεγόμενά των. Τοιαύτη 
τις συγκατάβασις άπδ μέρους ήμών δεν δά έπισκιάση τά 
πολύτιμα της απιστίας καί τού υλισμού μας πλεονεκτήματα, 
έπί τη  ακοπω άλλως κτησει τών οποίων δύναται νά καυχα- 
τα ι παρ ημίν έκαστος αποφοιτος τών πρώτων γυμνασιακών 
τάξεων. Καί αυτός ό μέγας της Καινιξβέργης φιλόσοφος 
έγραψεν άλλοτε ονειροπολήσεις νεχρομάντεων καί έπειράδη 
μεταφυσικώς νά έξηγήση την έπιρροήν τών πνευμάτων έπί 
τών ζώντων, δ δέ έμβριδέστατος Σοπεγχάουερ ομολογεί ότι 
ττν  Ιπενέργειαν τών τεδνεώτων έπί τού έγκεφάλου τών ζών
των δεν δυνάμεδα έκ τών προτέρων ν’ άρνηδώμεν. Τούς 
Ιν Γερμανία απο τριών καί τεσσάρων ήδη αιώνων ανεξαρ
τήτως περί πνευματισμού γράφοντας καί συζητούντας, διε- 
δέχδησαν σήμερον καί οί του Δαρβινισμού περιώνυμοι από
στολοι, παρ’ ύμϊν δέ, έν Λειψία, αί παρά τώ  Όσβάλδω 
Μούτσε έκδιδόμεναι πνευματιστικαί βιβλιοδήκαι καί έφημε- 
ρίδες άνδαμιλλώνται κατά ποσόν πρός τάς έκδόσεις τών 
έρευνών τής έν Λονδίνω Λέσχης. Τά έκ τής κινήσεως τών 
τραπεζών άπορρεύσαντα δ-εωρήματα έξηφανίσδησαν πλέον, 
άλυτα έννοεϊται, άνεσκευάσδησαν δέ αί τοιαύται πλάναι υπό 
τού περιωνύμου νεκρομάντεως Άνδρέου Δάβις, κατωρδώσαν- 
τος νά έπαναγάγη είς τά  λογικά σύνορα τό άδάνατον ένέ- 
χον δύναμιν πνεύμα. Αί γερμανικαί δεωρίαι καί τών ’Αμε
ρικανών τά  βιβλία περί τού πνευματισμού κατακονούσι καί 
ταράττουσιν ένίοτε τον νουν του Ιδιώτου, ημείς δέ δά προτι- 
μήσωμεν να δωσωμεν απλήν τινα καί έναργή εικόνα τού έν 
’Αμερική άκμάζοντος πνευματισμού, ώς άντελήφδη καί δι
δάσκει αυτόν ό προμνησδείς Δάβις έν τη πολυκρότω αυτού 
συγγραφή περί τής 'Αρμονικής φιλοσοφίας τής άρχής καί τον 
σκοπού τον άνθρωπον, τής υγείας, τής  νόσου καί τής θ ε 
ραπείας· Έ κ  τής εύληπτου καί έπιστημονικής άμα ταύτης 
συνόψεως τών κυριωτέρων διδαγμάτων της καδ’ ήμας προ--

όδου πας τις δέλει πεισδή, ότι παρήλδε πλέον ό καιρός τών 
ταχυδακτυλουργικών έπινοημάτων, άτινα μόνον έν ταΐς δερ- 
μαΤς αίδούσαις τών αριστοκρατικών συναναστροφών, κατά 
φυσικούς νόμους, άναβαίνουσιν είς ευφαντάστους τινάς κεφα- 
λάς, καί παν, τό μή ύποπίπτον είς την σμίλην καί τό τηλε- 
σκόπιον ώς υλικόν, ή μή διακρινόμενον νοερώς διά τών 
συγκεντρουμένων τής λογικής άκτίνων, άποτίδεταί έγκαίρως 
έν τοΐς άλχημιστικοϊς άρχείοις. 'Ο  ύπέρμαχος τής πνευμα
τικής άτομικότητος έκφράζεται σαφέστατα, προλαμβάνων 
πάσαν σοφιστικήν παρανόησιν καί άνάγων είς τερπνήν καί 
σοβαράν μελέτην τά έξαγόμενα τού τιμίου πνευματισμού. 
Καί λέγει τά  εξής:

,,Ή  άδάνατος τού άνδρώπου άρχή, τδ πνεύμα, εΐνε 
ουσία τις ένόργανος, δλη τις μάλιστα, λεπτοτάτη όμως καί 
τελειότατη. Εΐνε δέ τό πνεύμα τούτο είς τήν κοινήν φυσι
κήν έπιστήμην άπρόςβατον, διότι δ ι αυτήν εΐνε έλαφρά τις 
μόνον πνοτ, τ ί μή ύποπίπτον είς τάς αισθήσεις, μηδέν τι 
καί τδ πολύ μόνον λειτουργία τις του έγκεφάλου, έν ώ ή 
έξωτερική όλη παρέχει αύτη όλας τάς ίδιότητας καί τά  κα- 
τηγορήματα πραγματικής τίνος ουσίας, βεβαίας τινδς άλη- 
δείας, τίνος πραγματικού, έφ’ ών καί μόνων ή κοινή αδτη 
φυσική έπιστήμη δύναται ασφαλώς νά στηριχδή. Έντεΰδεν 
άληδή έπιστήμην όνομάζουσι μόνον έξωτερικά αντικείμενα 
καί τάς αυτών ίδιότητας, ώς καί τάς έξ αύτών έντυπώσεις, 
δεν δέλουσι δέ ουδέ δυνανται νά έννοήσωσιν, ότι ή άόρα- 
τος πνευματική άρχή εΐνε ένόργανός τις αληδώς, είς άτομα 
αναγόμενη καί άφδαρτος ουσία. Τό πνεύμα μάλιστα καί 
τής όλης μετέχει, ίδοό δέ αί αποδείξεις! Παρατηρήσατε 
τήν βαρεΐαν γην, τά  υψηλά αυτής όρη, τους βαδέϊς ποτα
μούς, τδ άχανες στερέωμα, τους έν αύτω άπειραρίδμους καί 
διάπυρους ήλιους καί τους περιστρεφομένους πλανήτας· δέν 
εΐνε πάντα ταύτα διάφοροι τής όλης συνδυασμοί καί πλο- 
καί; Καί δέν πρέπει άρά γε πάντα ταύτα νά κινώνται καί 
νά φέρωνται υπό τίνος άλλου, άνωτέρου συνδυασμού τής 
όλης; Δέν ήσαν σάρκες καί οστά μόνον οί κτίσαντες τάς 
πυραμίδας τής Αίγυπτου ή τήν πόλιν τού Λονδίνου, τον 
Παρδενώνα έν Άδήναις καί τδ καύχημα τού Βυζαντίου, τήν 
Αγίαν Σοφίαν, άλλ’ ήτο τό πνεύμα, ή έσωτερική ουσία, ήν 
ονομάζω πνευματικήν άρχήν. Τά οστά καί οί μυώνες καί τά  
έργαλεία βεβαίως δέν ύψοϋνται άφ’ εαυτών, ουτε κτίζουσιν 
ουτε συνεργάζονται μόνα των καί παράγουσιν έργα, άτινα 
η φυσις μόνη ουδέποτε δά  δυνηδη νά παραγάγη. Ταύτα 
εΐνε άπλά εργαλεία υπό τού πνεύματος είς χρτσιν καί ένέρ- 
γειαν τιδέμενα, όπως δι’ αύτών έπιβληδή είς τά  περί αυτό 
καί πραγματοποίηση ττν  δέλησίν του. Τοιούτόν τ ι δέν δύ- 
ναται νά έκτελέση τ. συνήδης όλη της φυσικής έπιστημης. 
Υποδέσατε ότι ανεγείρετε έκ τού έδάφους βάρος πεντήκοντα 
οκάδων — δέν μεταχειρίζεσδε λοιπόν πρός τούτο δύναμιν, 
ούσίαν τινά μείζονα τού άνεγερδέντος βάρους; Μή παρέ- 
χωσιν ύμίν οί ύμέτεροι μυώνες την δύναμιν ταυτην; νΟχι. 
Καί διατί όχι; Διότι ό νεκρός άνδρωπος, τό άνευ πνεύμα
τος σώμα ούδέ τον δάκτυλον δύναται νά κίνηση. Έ στω . 
Καί ποία ούσία έν ύμίν καδιστά υμάς ικανούς ν’ άνεγείρητε 
πεντήκοντα ύκάδας, νά μεταχειρίζησδε ξένα έργαλεία, νά 
οίκοδομήτε πόλεις μεγαλοπρεπείς, τήν δέ χέρσον νά μετα- 
βάλλητε είς εύανδείς λειμώνας καί κήπους; Ε ΐτα  νά παρα- 
γάγητε τήν τέχνην καί τήν βιομηχανίαν, νά πράττετε τό 
καλόν, νά χαλιναγωγήτε τήν φόσιν σας τόσον ώςτε έναν- 
■τίον καί αύτών τών δυνάμεων καί τών όρμών της νά πράττη 
τό άγαδδν καί ν’ άποφεύγη τό κακόν; Βεβαίως ή πνευμα
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τική ούσία. Άλλα πώς αδτη έρχεται είς συνάφειαν μέ τήν 
άξεστον καί άκατέργαστον όλην; ’Αποκρίνομαι. Πνεύμα 
εΐνε οργανισμός τις έκ λεπτοτάτων καί έξητμισμένων υλών 
συντιδέμενος καί έπομένως συγγενεύων πρός πάσας τάς άπλου- 
στάτας Ενώσεις της όλης έν τη φύσει. Οδτως ο' ηλεκτρι
σμός καί ό μαγνητισμός συγγενεύουσι πρός τήν πνευματικήν 
συ'νδεσιν περισσότερον τών μυώνων, οδτοι πάλιν περισσότε
ρον τών ύστών, καί ταύτα περισσότερον τών φυτών καί ετι 
περισσότερον τών ορυκτών. Εκείνα λοιπόν τά  έν τη φύσει 
στοιχεία, άτινα έχουσι περισσοτέραν συγγένειαν προς τήν 
πνευματικήν ούσίαν τού άνδρώπου, χρησιμεύουσι καί είς τήν 
φύσιν καί είς τό πνεύμα ώς άμεσα έργαλεία πρός έκτέλεσιν 
τού τελικού αύτών σκοπού. Ε πειδή  δέ ό ηλεκτρισμός καί 
ό μαγνητισμός έχουσι στενήν πρός τήν πνευματικήν άρχήν 
συγγένειαν, ορδώς σκεπτόμενοι πρέπει νά παραδεχδώμεν, ότι 
τό πνεύμα αύτούς μεταχειρίζεται ώς αμέσους κινητήριους 
δυνάμεις, όπως δι’ αύτών έπενεργήση έπί τής όρατΐς καί 
άδρανούς όλης. "Οταν λοιπόν υμείς έπιχειρήτε νά έγείρητε 
βάρος πεντήκοντα οκάδων, τό πνεύμα υμών έχει άνάγκην 
ποσού τίνος κινητηρίων, ήτοι μεσαζουσών δυνάμεων, ών έκά- 
στη χαρακτηρίζεται δ ι ώρισμένων τινών ένεργειών, άντα- 
ποκρινομένων πρός τό έξωτερικδν βάρος. Ή  άπόφασις πρός 
άνέγερσιν τού βάρους έν άκαρεί μεταβιβάζεται είς τήν πα
ρεγκεφαλίδα, ήτις, καδ’ εαυτόν οδσα αρνητική, μεταβάλλε
ται είς δετικήν καί έπίσης άκαριαίως διά τίνος μαγνητικού 
μέσου άναγγέλλει τήν άπόφασιν είς τά  νεύρα τού νωτιαίου 
μυελού, ήτοι τά  κινητικά νεύρα, τά  όποια συγκοινωνούσι 
μετά τών μυώνων καί οδτοι μετά τών όστών. Διά τής 
συστολής καί διαστολής τών μυώνων τής χειρός αίρεται 
ήδη τό βάρος· ουτω δέ τό πνεύμα αίρει αύτό, επτά διάφο
ρους συνδέσεις τής όλης πρός τούτο μεταχειριζόμενον, ήτοι 
μαγνητισμόν, ηλεκτρισμόν, τον εγκέφαλον καί τήν παρεγκε
φαλίδα, τά  νεύρα, τούς μυώνας καί τά  οστά. Τό πνεύμα, 
καίπερ δυνάμενον νά άρη τό βάρος, δέν δύναται νά έλδη 
είς άμεσον συνάφειαν πρός τοιαύτην άκατέργαστον υλην καί 
διά  τούτο μεταχειρίζεται τά  μνημονευδέντα μέσα άλληλο- 
διαδόχως, ΰπάγων αύτά υπό τήν ιδίαν αυτού δέλησιν. Ή  
όλη αύτη καδ’ έαυτήν ούτε δέλησιν, ώς γνωστόν, έχει ουτε 
νούν, ίνα παραγάγη τι άνώτερον τών δελήσεως έστερημέ- 
νων δυνάμεων της. Έ κ  τού άπλού τούτου παραδείγματος 
δύναται τις περαιτέρω νά έξαγάγη τό συμπέρασμα, ότι τό 
πνεύμα καί ούχί ο έγκέφαλος ή οί μυώνες ή άλλο τ ι τού 
πνεύματος δργανον παράγει έκείνο, τό οποίον ημείς ονομα
ζομεν βιομηχανίαν, τέχνην καί έπιστήμην.“

Τοιαύτη εΐνε ή πνευματιστική σοφία τού Δάβις υπό τήν 
άπλουστάτην αύτής μορφήν. Καταλεπτώς περιγράφει πώς 
τό πνεύμα μεταχειρίζεται άνατομικάς, φυσιολογικάς, μηχα- 
νικάς, χημικάς, ήλεκτρικάς, μαγνητικάς καί τέλος πνευματι- 
κας δυνάμεις ή μέσα, όπως φανερωδή, λάβη υπόστασιν, έκτε- 
λέση-τήν δέλησίν του καί φδάση συγχρόνως πρός τό ύπε- 
ράνω τής φύσεως αίώνιον καί άφδαρτον πνεύμα. Αί ίδέαι 
του συνταύτίζονται ένταύδα δαυμασίως πρός τάς Εδέας τών 
γερμανών φιλοσόφων. Καί αύτοί δέ οί φυσιολόγοι, οί ώς 
ίδιον καδηκον δεωρου’ντες έν παντί ν’ άρνηδώσι τό πνεύμα 
καί πχνταχοΰ βλε'ποντες μόνον μυώνας, νεύρα, Εγκέφαλον 
καί γάγγλια, άναγκάζονται ν άποδώσωσιν είς τήν ψυχήν, 
είς τό πνεύμα δηλαδή, Ιδιαίτερα δίκαια καί μάλιστα άτο- 
μικήν άδανασίαν, ή τούλάχιστον νά όμολογήσωσιν, ότι εΐνε 
ανίκανοι νά έξηγήσωσι φυσικά φαινόμενα. Οδτως άπαντες 
οί έρευνηταί τών φυσιολογικών φαινομένων, άπό τού Ίωάν-

νου Μυλλέρου μέχρι τού Βυ Βοίβ-ΙΙβχπιοικΙ φανερώς ώμο- 
λόγησαν τούτο, ό δ ’ έν τη 'Γμετέρα πόλει καδηγητής Ιιΐιά-

γνήσιος άλλως υλιστής, λέγει ότι ή φυσιολογία άδυ- 
νατεί ν’ άρνηδή τήν μετά δάνατον όπαρξιντού πνεύματος.

Οί άτυχείς ’Αμερικανοί, παρ’ οΐς ό υλισμός κατήντησε 
πλέον άνυπόφορος, προςπαδούσι διά τών έν Εύρώπη περι- 
φρονηδέντων πνευμάτων νά εΰρωσι προστασίαν κατά τών 
έπιβουλευομένων αύτούς καί τήν περιουσίαν των καί διά μα
γικών ασμάτων καί &>δών νά έξορκίσωσι τον διάβολον τών 
πνευματωδούν ποτών. 'Ημείς οί έν Εύρώπη δά  ήμεδα βε
βαίως φρονιμώτεροι εκείνων καί δά  έχωμεν τήν άπαιτουμέ- 
νην νοημοσύνην νά διαγνώσωμεν, τ ί τό καλόν καί τ ί τό 
άπορριπτέον έκ τής ξένης διδασκαλίας. "Οσον αφορά όμως 
τόν Δάβις καί άν, έκτος τής μαγνητιστικής ίατρικής, ουδέν 
άλλο έφεύρισκε, πάλιν ήδελεν εΐσδαι εις τών διαπρεπέστε
ρων Ιατρών της έποχής μας. Ή  δεραπευτική του μέδοδος 
πηγάζει έκ τού αύτομαγνητισμοϋ. Καί πώς άρά γε μαγνη
τίζει τις εαυτόν; Απλούστατα· έχων τήν εύγενή, σταδεράν 
καί άκαμπτον δέλησιν νά δέλη τι ή νά μή δέλη, δεωρών 
δέ τήν Ιδίαν δέλησιν ώς επίγειον ουρανόν δύναται καί φυ- 
σικάς άκόμη νόσους νά δερακεύη καί τό σώμά του ν απαλ- 
λάσση άνηκέστων βασάνων. Άκούων τις ότι δύναται νά 
δεραπεύση τό νοσούν σώμά του διά μόνης τής δελήσεως 
του, βεβαίως δά  Ικπλαγή, καί δ’ άπορήση, αλλά έν τή 
άπορία του συγχρόνως λησμονεί πολλούς έκ τών γνωρίμων 
του, ίσχυροτέραν αυτού δέλησιν έχοντας, καί πολλάκις άκου- 
σδέντας νά λέγωσι: „Δέν εχω καιρόν νά ήμαι άρρωστος“. 
Πολλάκις ό φόβος μή άσδενήση τις έχει διά τον φοβοόμενον 
τάς αύτάς συνεχείας, άς καί ή άσδένεια, έν ώ άφ’ ετέρου 
ή άφοβία πολλούς έλύτρωσεν, ώς συμβαίνει χαρά πολλοίς, 
οσάκις ένσκήπτη χολέρα ή άλλη τις έπιδημική νόσος.

Έ ν  τούτοις ό κόσμος τών άνεξηγττων φαινομένων καδ’ 
έκάστην πλουτίζεται, όλος δέ ό πλούτος αύτός πηγήν έχει 
πάντοτε τήν ’Αμερικήν, Ινδ·α άπό διετίας ήρχισαν νά κυκλο- 
φορώσι καί φωτογραφήματα πνευμάτων καί ψυχών τών νε
κρών. Έ ν  νέα ’Γόρκη φωτογράφος τις ονόματι Ούίλλιαμ 
Μούμπλερ έκήρυξεν, ότι δύναται νά προςηλώση έπί τής φω
τογραφικής χλακός τάς ψυχάς τών άποδανόντων, αΐτινες 
δήδεν παρουσιάζοντο όπισδεν ή πλαγίως τού φωτογραφήμα
τος του έπιδυμούντος ν’ άποκττση τήν φωτογραφικήν εικόνα 
τής ψυχής νεκρού, γνωρίσαντος αύτον κατά τον βίον. ’Αλλά 
μετ’ ού πολύ κοώ άλλη μέν πολλοί, πρδ πάντων δέ συνά
δελφοι τού Μούμπλερ κατηγόρησαν αύτδν έπί άγυρτείο^ καί 
τόν ένήγαγον είς δίκην. Εις έκ τών κατηγορούντων αύτόν 
μαρτύρων, άγνωστος άλλως αύτω, παρουσιάσδη ύπδ ψευδές 
όνομα είς τόν ψυχοφωτογράφον ΐνα φωτογραφηδη καί συγ
χρόνως απόκτηση φωτογραφίαν τινά τής ψυχής τού τεδνεώ- 
τος πενδερού του. Καί τώ όντι δπισδεν τής ιδίας του εί- 
κόνος έπεφάνησαν οί άμυδροί χαρακτήρες φασματώδους μορ
φής, άλλ’ ό μάρτυς έδήλωσεν, ότι αότη ούδεμίαν εΐχεν 
ομοιότητα πρός τόν πενδερόν του οδτε πρός άλλο τ ι γνω
στόν είς αύτόν άνδρώπινον πλάσμα (ϊδ. είκ. σελ. 216).

Έ ν  τούτοις αί άποδείξεις τής ύπερασπίσεως τού κατη
γορουμένου ήσαν ούκ όλίγαι, άφ’ οδ μάλιστα καί έκ τών 
δικαστών τινες είχον είς τήν κατοχήν των φωτογραφίας 
συγγενών άποδανόντων καί δάσχυρίζοντο ότι τά  χαρακτη
ριστικά των ήσαν τά  αύτά. 'Ο  κατηγορούμενος φωτογρά
φος ήδωώδη έπί τέλους καί οότως ή υπόδεσις έμεινε σκο
τεινή καί ανεξήγητος ώς πρότερον.
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ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ.
ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΝ.

Άφ’ οδ τοιουτοτρόπως ή κεφαλή τοΰ περιέργου έπισκέ- 
χτου πληρωμή άναριδμήτων άριδμών και έξισώσεων, πείθε
ται έν τέλει, ότι οί απλανείς αστέρες δεν δυνανται νά φα
νώ σιν έν τοί τηλεσκοπίω .ή ως μικρά σημεία. „’Αλλά ' προς 
δεοΰ, αναφωνεί κατόπιν^ προς τ ί μεταχειρίζεστε τά  πολυ
δάπανα ταΰτα έργαλεΐα, άφ’ ου δι’ αότών βλέπετε αυτούς 
τόσου μικρούς κάί αφανείς · όσον καί διά του γυμνου όφδαλ- 
μου; Άπαντώντες είς ταΰτα λέγομεν: — Τό πλεονέκτημα 
των τηλεσκοπίων τούτων έγκειται έν τή μεγαλειτέρα του 
φωτός έντάσει. · Τό.άπό τοΰ «στέρος προερχόμενου καν επί 
του αντικειμενικού φακού-πίπτον φως συμπυκνοΰτάι υπ’ αυ- 
τοΰ τόσον, ωςτε διά του’ κάτω μικρόΰ φακοΰ είςέρχεται άπαν 
είς την οπήν τής.κόρης του ήμετέρου 
όφδαλμοΰ καί βλέπομεν απαράλλακτα 
ωςαυεί είχομεν γιγαντιαίον . οφθαλμόν,
Ιχοντα 27 δακτύλων διάμετρον, 
λεπτοτάτας έντυπώσεις του φωτός, ών 
πάντη ήδελε στερηδή ό γυμνός οφθαλ
μός, αίσδανόμεδα τοιουτοτρόπως έναρ- 
γέστατα, αμέτρητος δε «ριδμός άστε- - 
ρων καί άλλων' ουρανίων σωμάτων, ών 
ή δπαρξις ήτον άγνωστος, πρό τής χρή- - 
σεως τοΰ τηλεσκοπίου, κατέστη ήδη 
άντικείμενον έρεόνης καί σπουδής όλων 
των αστρονόμων. Διά τοΰ γυμνοΰ όφδαλ- 
μοΰ δ'εν βλέπομεν πράγματι τόσους άστέ- 
ρας, όσους νομίζομεν ότι βλέπομεν. Δέον 
νά ήνέ τις πρώτον λίαν οξυδερκής,, διά 
νά δυνηδή ν’ άριδμήση υπέρ τάς δυο 
χιλιάδας αστέρων, .Διά .τοΰ τηλεσκοπίου 
όμως βλέπομεν  ̂ πραγματικώς άμετρον 
άριδμόν αστέρων, -υπερβαίνοντα καί κατά 
τους μάλλον μετριόφρανας υπολογισμούς 
ήμων τά  30 εκατομμύρια. Είς οίανδή- 
ποτε δέσιν τοΰ -ουρανοΰ. καί άν διευδυ- 
νωμεν τό  τηλεσκόπίον, όπου ό.άοπλος 
όφδαλμός βλέπει, μόνον, σκότος, βαδύ, δα  παρατηρήσωμεν δι 
αυτοΰ μέγιστον άριδμόν - μικρών φωτεινών σημείων, αστέρων 
είς ανυπολογίστους , άφ’ ήμων αποστάσεις, ουδαμοΰ δ ’ έν τω 
άχανεΐ στερεώματι υπάρχει μέρος χανόμενον είς τό κενόν. 
’Ιδού π. χ. ένταΰδα. βλέπομεν δύο -ή τρεις φωτεινοτέρους 
αστέρας δεκάτου ή.ενδεκάτου μεγέδους,, όλως διόλου' αορά
τους δι’ αόπλου', όφδαλμοΰ, έγγυς δ ’ αυτών πλήδος άμυ- 
δρών καί σχεδόν άδιακρίτων σημείων, άτινα φαίνονται άτά- 
κτως διεσπαρμένα. .Απαντα ταΰτα τά  έλάχιστα σημεία εΐνε 
απλανείς αστέρες ήτοι ήλιοι, ως ό ήμέτερος, καί όυδένα λό
γον έχομεν ν άρνηδώμεν, ότι καί αυτοί περικυκλοΰνται υπό 
πλανητών όμοιων'τω. ήμετέρφ.

Καί οί πλανήται φαίνονται διά τοΰ τηλεσκοπίου, όπως 
καί οί απλανείς, ιός 'μικρά σημεία μή προςελκυοντα τό έν- 
διαφέρον τοΰ ίδιιότρύ. ,Άλλ’ υπάρχουσιν έν τφουρανώ άλλα 
τινά άντικείμενα, κατάστάντα ήμίν γνωστά πρώτον διά τοΰ 
τηλεσκοπίου' ταΰτα δέ εΐνε αί ομιχλώδεις κηλίδες καί αί 
σωρείαι των αστέρων. Αί πρώται εΐνε ωχραί κηλίδες, έφ’ 
ών πολλάκις διακρίνοντάι φωτεινότερα τινα μέρη ή πυκνώ
σεις. Καί αδται ουδόν άξιοσημείωτον χαρουσιάζουσιν είς τόν

(οννίχεια).

άδαή,'άν δίν έξηγήση τις αυτώ τήν. φύσιν των, άδιάφορον 
άν πιστεόση ή μή, ότι αί δέσεις αδται σχηματίζονται έκ 
συμπυκνωδέντων αερίων καί ίδία υδρογόνου, έξ ών βαδμη- 
δόν μορφοΰται εις ή πλειότεροι αστέρες. Καί πραγματικώς 
υπάρχουσι τοιαΰταί τινες φωτειναί κηλίδες, συνιστάμεναι, ώς 
γνωστόν, έξ άπειρου άριδμοΰ αστέρων τόσον πλησίον άλλή- 
λων κειμένων, ώςτε καί .τά ίσχυρότατα τηλεσκόπια άδυνα- 
τοΰσι νά διακρίνωσι μεμονωμένα φωτεινά σημεία, άτινα φαί
νονται φωτοβολοΰντα είς άλλας κηλΐδας. Είς τάς άπωτάτας 
ταότας χώρας τοΰ σύμπαντος τά  έργαστήρια, ένΟ·α κατα
σκευάζονται οί κολοσσοί τοΰ κόσμου, εΐνε άληδή έργοστάσια 

ι ήλιων, ημείς δ ’ έν τή σμικρότητι ημών μόλις δυνάμεδα νά 
ίδωμεν τά  ίχνη των δακτύλων τοΰ με
γάλου τεχνίτου.·

Τοιαΰτα εΐνε τά  αποτελέσματα μιάς' 
έπισκέψεως τοΰ αστεροσκοπείου. *Αν δέν 
υπήρχεν ό δαυμαστός τω δντι μηχανι
σμός τοΰ τηλεσκοπίου, ό ίδιώτης ουδέν 
δά  είχε νά δαυμάση καί δά άπεχώρει 
λίαν δυςηρεστημένος έκ τής έπισκέψεως 
ταύτης, διότι αυτός προςεδόκα διά τοΰ 
τόσον μεγάλου σωλήνρς νά ΐδη όλως 
διάφορα πράγματα. 'Η  είς τό Άστερο- 
σκοπεΐον εΐςοδος απαγορεύεται τω δημο- 
σίω πανταχοΰ, διότι ουδεμία έξ αυτής 
δύναται νά πρόκυψη ωφέλεια, αλλά μό
νον έπαυξησις διαψευσδεισών μετά τήν 
έκ τοΰ βωμοΰ τής υψίστης Επιστήμης 
άναχώρησιν.

Άφετε λοιπον τους αστρονόμους άκα- 
ταπαύστως νά υπολογίζωσι καί νά με- 
τρώσιν αποστάσεις ανυπολογίστους καί μή 
ταράσσητε τους κύκλους των, έπισκε·? 
πτόμενοι αυτούς είς τό άστεροσκοπεΐον. 
’Εκτός' αυτοΰ καί ευρισκόμενοί μεδ’ υμών 
έν. καλή καί ευδυμφ συναναστροφή ευ

χαρίστως δά  άφηγηδώσιν 'ίμ ίν  περί όλων των πραγμάτων, 
όσα εΐδον έκεΐ έπάνω καί έσπουδασαν τήν είς τάς αχανείς 
τοΰ στερεώματος έκτάσεις κίνησιν καί περιπλάνησιν .αυτών. 
"Ο,τι όμως πρώτιστα πάντων καί έυλόγως κινεί τήν υμετέ- 
ραν περιέργειαν εΐνε ή γνώσις των σχέσεων τής σελήνης 
πρός τήν γήν καί τό ένδιαφέρον υμών τοΰτο σκοπόν εχουσι 
νά ίκανοποιήσωσιν αί έξης άτακτοι σημειώσεις.

Η  Θ ϊΓΑ Τ Η Ρ ΤΗΣ ΓΗΣ.

’Ολίγον άνωτέρω άνέφέρα ώς έν παρόδω άνδρωπον έπί 
τής σελήνης πλανώμενον. Αυτό δίν εΐνε άληδές, έπιδυμώ 
δε τώρα ν’ απαλλάξω την συνείδησίν μου φανερά όμολογών, 
ότι κυρίως ουδείς' άνδρωπος υπάρχει είς τήν σελήνην. Τήν 
διαβεβαίωσιν τούτην πρέπει νά έκφράσω μετά πάσης δετι- 
κότητος, έπειδή έγώ αυτός πολλάκις ευρέδην είς τήν σελή
νήν καί ίδίοις όφδαλμοίς ήδυνήδην περί τούτου νά πεισδώ. 
Καί ναί μεν έπί τοΰ παρόντος μία μόνον γραμμή συγκοινω
νίας υπάρχει μεταξύ τής γης καί τής σελήνης, μέ άλλους 
λόγους ή διά  τοΰ τηλεσκοπίου οπτική γραμμή, άλλ’ όμως 
καί αδτη ήρκεσεν, ίνα μοι παράσχη πολλάκις τήν ευκαιρίαν

Πνευματιοτική φωτογραφία (’δε οελ. 215).
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νά έπισκεφδώ επ’ ολίγον την καλήν ημών γείτονα, τήν έκ 
τής αϋπνίας ώχράν σελήνην.

Έ ν  πρώτοις οφείλω νά μή . άποκρύψω, ό'τι ουδόλως 
ηΰχαριστήδην έκεΐ, και διά τοϋτο τώρα έννοώ, ότι καί αυ
τός ό φαινόμενος έπ αυτής άνδρωπος, άν ποτε πραγματι- 
κώς εΐχεν έγκατασταδή έπ’ αυτής, δεν ήδυνήδη έπί μακρόν 
νά ύποφέρη την δέσιν του. Έ ν  άλλοις λόγοις ή σελήνη 
πάσχει φοβερόν τ ι νόσημα, έντελή δηλαδή άνυδρίαν. Τοι- 
αϋτα πάσχει τις, όταν έν καιρω δεν φροντίση νά λάβη τά 
κατάλληλα οικονομικά μέτρα και ζή τά  πάντα δαψιλώς κα- 
ταδαπανών. Ή  σελήνη, έν ή καί σήμερον ακόμη δυνάμεΟα 
νά Ιδωμεν τ ά ς . τεραστίας δεξαμενάς, αίτινες άλλοτε ήσαν 
αί δάλασσαί της καί, οίονεί προς χλευασμόν, ούτως ονομά
ζονται, άπεξηράνδη μέχρι μυελοϋ των όστέων της, ουδείς 
δε υπάρχει έπ’ αυτής πολυκύμαντος ωκεανός, οόδεμία ήχή- 

•εσσα δάλασσα ή λίμνη, ουδείς ποταμός, χλοάζοντα καί ευ- 
ανδή πεδία διαρρέων, ουδείς άγριος καί θορυβώδης χείμαρ
ρος, οδτε πηγάϊον υδωρ ούτε άλλο τ ι ουδέν, πρός παρα
σκευήν του όποίου μεταχειρίζονται όδωρ, ως π. χ. οίνος, όν, 
ώς γνωστόν, ου μόνον οί ξενοδόχοι καί οί οίνοπώλαι, αλλά 
καί αυτή ή φύσις συνειδίζει νά συγκιρνα μεδ’ δδατος· υπό 
τοιαύτας λοιπόν σχέσεις, ώς έλέχδη ήδη, ουδείς άνδρωπος 
δύναται νά ύποφέρη έπί μακρόν τον έν τη σελήνη βίον.

Προςέτι καί αήρ. δεν υπάρχει έπί τής σελήνης, αυτη δε 
ή ελλειψις αρκεί ν’ άντικαταοτηση δλας τάς λοιπάς όσον 
πολυάριδμοι καί άν ήνε. Ουδείς άρνείται ότι υπάρχουσι 
πολλοί άνθρωποι, μή άποδειλιώντες προ του βραδέως έπερ- 
χομένου έξ ασφυξίας δανάτου, καδ’ όν ουτοι χρόνον ίσχυρο- 
γνωμόνως παραμένουσιν έν δωματίοις πνιγηροίς καί έστερη- 
μένοις καί τής έλαχίστης αύρας, έν τοότοις πεποίδαμεν άφ’ 
έτέρου, ότι πάντες τρέμουσι τδν αίφνης καί έξ απροόπτου 
έπερχόμενον, καδώς πάλιν υ'πάρχουσιν άνδρωποι, ολίγον κατ’ 
ολίγον άποκόπτοντες τήν ουράν του κυναρίου των. Έ νΙ λόγω 
ή σελήνη στερείται ατμόσφαιρας καδ’ ολοκληρίαν, καί άν 
ποτε αίφνης έρριπτόμεδα έπί τής έπιφανείας της δά έπά- 
σχομεν τό αυτό, ό καί ό παιδικός εκείνος του Άϊνε φίλος, 
όςτις έφονεόδη υπό του ίδίου του στενού λαιμοδέτου, άκαί- 
ρως καί λίαν έγκληματικώς συσφιχδέντος, ότε βασιλικός τις 
ύπάλληλος έξέσυρε τήν υπό τους πόδας του σανίδα. Διά 
τοϋτο καλώς δά  πράξωμεν, άν ττν σεληναίαν ημών έπίσκε- 
ψιν περιορίσωμεν μόνον είς τους όφδαλμούς, ψυχικούς τε καί 
σωματικούς, καί έκ τής σεβασμίας άποστάσεως πεντήκοντα 
τουλάχιστον χιλιάδων μιλίων, ίτ ις  χωρίζει ήμά'ς άπό τής 
ουρανίας ημών συνοδοϋ, προςπαδήσωμεν νά πληροφορηδώμεν 
περί των στενοτέρων αυτής πρός ήμάς καί πρός τους άλλους 
γείτονας σχέσεων.

Διά των σημερινών βοηδητικών έργαλείων τοϋτο κατέ
στη πλέον δυνατόν καί ευκολον. Ή  αχαλίνωτος του άν- 
δρώπου περιέργεια (τήν όποιαν, άν δέλετε, έπί τό κοσμιώ- 
τερον καί ευπρεπέστερον δυνάμεδα νά όνομάσωμεν ,,φιλο- 
μά&ειαν ή φιλομα&ίαν“) τόσον έπροχώρησεν, ώςτε δυνά
μεδα έπί τής σελτνης νά διακρίνωμεν ευκρινώς αντικεί
μενα, έν ή βεβαίως περιπτώσει υπήρχον τοιαϋτα, έχοντα 
μέγεδος καί έκτασιν ίσην πρός ττν τών μεγαλειτέρων έπί 

ϊή ζ  οίκοδομών. Ουτω π. χ. έν τινι μεγάλα» τηλεσκό
πιό», μεγεδύνοντι την σελήνην πεντακοσίας φοράς, άντικεί- 
μενον τ ι, έχον επτά χιλιάδων ποδών έκτασιν, φαίνεται 
είς ήμας ώς τ ι άντικείμενον έκτάσεως ενός χιλιοστομέ
τρου είς άπόστασιν ήμίσεως μέτρου άπό τών όφδαλμών 
ημών. "Οσον άφορα όμως τήν σελήνην υ'πάρχει καί άλλη

τις λίαν ευνοϊκή διά τάς παρατηρήσεις ημών περίπτω<ης, την 
οποίαν δυνάμεδα νά δεωρήσωμεν ώς τινα υπό τής φύσεως δω- 
ρηδέντα ήμίν μεγεδυντικόν φακόν, πολλαπλασιάζοντα κατά 
τό φαινόμενον δεκάκις καί πλέον τό ύψος τών έπί τής σε
λήνης αντικειμένων. Ένταϋδα έννοώ ττν έπί τής έπιφανείας 
της σκιάν, διότι μόνον δι’ αυτής δυνάμεδα ν’ άνευρωμεν τά  
έπί τής σελήνης υψώματα, όταν ταϋτα φωτίζωνται υπο τών 
ηλιακών άκτίνων. Αί σκιαί αυται φαίνονται έν τη σελήνη 
έναργέστεραι καί σκοτεινότεραι ή παρ’ ήμίν, όπου ή φδο- 
νερά άτμοσφάίρα σημαντικως έξασδενίζει τήν ενέργειαν του 
ήλιακοϋ φωτός έπί τής έπιφανείας τής γης. Έ ν  <5 έπί ταυ- 
της, καί μάλιστα όταν ό ήλιος έγγίζη πρός την δυσιν του, 
•αί μακραί σκιαί τών φωτιζόμενων αντικειμένων φαίνονται 
άμυδραί καί συγχέονται με τό Εσπερινόν λυκόφως, έπί της 
σελήνης εξ έναντίας τάς σκιάς πάντοτε δυνάμεδα νά παρα- 
τηρήσωμεν μετά τής μεγαλειτέρας έναργείας, ακόμη καί 
όταν αί μαυραι σκιαί τών όρέων της άμα τή  ανατολή του 
ήλιου έχωσιν έκτασιν, ϊσην πρός άπασαν τήν Ελλάδα*). Έ ν  
τή σκια του ευκόλως δύναται τό υψος ορούς τινός τής σελή
νης νά φανή είκοσαπλάσιον, ούτως ώςτε υψώματα, συνήδως μή 
δυνάμενα νά παρατηρηδώσι, κατά τήν ανατολήν ή τήν δύ- 
σιν του ήλίου, προςλαμβάνουσι σχήμα τεράστιον, άφ’ οδ τοι- 
αϋτα έχοντα υψος 50 ποδών ευκόλως δϋνανται ν’ άποδο'· 
σωσι σκιάν, χιλίων ποδών έκτασιν έχουσαν.

Άνδρώπους έν τή  σελήνη βεβαίως ουδέποτε τδυνήδημεν 
νά διακρίνωμεν, πάντως όμως ήδέλομεν παρατηρήσει τα  
έργα των, άν υπήρχον τοιαϋτα, διότι καί ό σεληναίος άν- 
δρωπος δά  έγίνωσκε τήν σμικρότητα καί τό φδαρτόν αυ- 
τοϋ, ώς ένταϋδα έπί τής γής, καί δ’ άφινεν έργα μείζονα 
και σταδερώτερα αΰτοϋ. Άλλ’ έπί τής σελήνης πυραμίδες 
καί Αγία Σοφία δεν ύπάρχουσιν, έματαιώδησαν δέ πάσαι αί 
έπί τοΰτω γενόμεναι Ιρευναι, καί ουδέ λόγος κάν πρέπει νά 
γίνηται περί πόλεων, συνοικιών καί αγρών καλλιεργημένων 
έπί τής σελήνης. Πλήν άλλ’ όχι! Τήν στιγμήν ταυτην έν- 
δυμοϋμαι ότι σεληνογνώστης τις  άστρονόμος, όνόματι Γρου- 
ϊτχούϊζεν, έκαμεν έν έτει 1822 άνακάλυψίν τινα, μεγάλην 
ταραχήν προκαλέσασαν κατά την εποχήν έκείνην. Εΐχε δη
λαδή περί τ ι  όρος τής σελήνης παρατηρήσει ολόκληρον σύ
στημα προχωμάτων, λίαν συμμετρικώς διατεταγμένον καί 
όμοιάζον έντέλώς πρός μέγα περιτείχισμα. Μετά τον άνα- 
καλυψαντα πρώτος ό πρίγκηψ Μεττερνίχος έν Βιέννη παρε- 
τήρησε τό παράδοξον τοϋτο άντικείμενον, σήμερον δε έκα
στος, έχων όπωςδήποτε ιδέαν τινά περί τής σελήνης, δυνα- 
ται ευχερώς τή βοηδεία μικρού τηλεσκοπίου ν’ άνεύρη αυτό, 
έαν παρατηρήση τήν σελήνην, άφ’ οδ παρέλδη μία ή μέρα 
μετά τό πρώτον της τέταρτον. Τί έπρεπε νά δεωρήσωσι 
τα  αντικείμενα ταϋτα; Έπρεπε νά παραδεχδώσιν ότι οί 
κάτοικοι τής σελήνης ήσαν φιλοπόλεμοι καί άγριοι καί έκτος 
οχυρωμάτων ουδέν άλλο ήδέλησαν νά κτίσωσιν, ή ότι ό χρό
νος τά  μνημεία μέν τής ευγενεστέρας του πνεύματος εργα
σίας κατέστρεψεν, έσεβάσδη δέ μόνον τά  σιδηρά ταϋτα

*) Αιτία του φαινομένου του'του εΐνε ή έπί τή{ σελγίνη; παντελής 
ελλειψις άτμοαφαίρας, Ιν ω έπί της γης το φώς του ήλίου αμβλύνεται καί 
6λαται, ο&εν, δύοντος μάλιστα τοΰ τλίου, ήτοι όταν αί σκιαί ?νε λίαν μα- 
κραι, γενναται τό λυκόφως, δ ί  οδ τά σχήματα όλων τών άντικειμένων κα- 
δτστώνται άμυδρά καί δυςδιακριτα. Έ π ί  τής σελήνης λυκόφως δέν υπάρ
χει" επομενως έφ’ όσον ό ήλιος εΰρίσκεται υπέρ τόν ίρίζοντα άκτινοβολεΤ 
άνευ μεσολαβησεως έπί του μελανός ουρανού, έφ’ ου λάμπουσι συγχρόνως 
με τόν ήλιον ώς Ιν  βα&είφ νυκτί καί οί λοιποί αστέρες. Σκιά καί φως 
έναργώς διακρίνονται έπί τής έπιφανείας τ ΐ ς  σελήνης, δύσαντος δε τού 
τλίου αμέσως έπέρχεται τό όπόλυτον σκότος.
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φρούρια πρός αιώνιον στίγμα τών αιμοχαρών παδών τών 
λαών; ’Αξία έρεύνης άληδώς ήτον ή υπόδεσις, ιδία δέ δια 
τούς διπλωμάτας καί στρατηγούς, οΐτινες πρέπον νά γνωρί- 
ζωσιν, ότι έν περιπτώσει πολέμου κατά τής σελήνης ή γή 
πάντοτε δά μειονεκτή, άν καί ήνε, ή μάλλον ακριβούς διότι 
εΐνε μεγαλειτέρα έκείνης. Έ π ί τής σελήνης τά  πάντα εΐνε 
σημαντικως έλαφρότερα, διά τής αυτής άρα δυναμεως δυ- 
ναταί τις εκεί πλείονα νά κατορδώση ή ένταϋδα, δύνανται 
δέ έπί τέλους οί μηχανικοί τής σελτνης νά μυδροβολήσωσι 
τήν γτν, έν ω αί σφαίραι ήμών πάντοτε δά  έπανέπιπτον

όπίσω είς τό ήμέτερον στρατόπεδον, χωρίς νά βλάψωσιν η 
νά φοβίσωσι τόν έχδρόν. Προ ολίγων δέ έτών μαλιστα ένο- 
μιζον πραγματικώς, ότι οί έν τή  σελήνη εΐχον τήν αναίδειαν 
νά λιδοβολώσι την γην, διότι πολλάκις έβλεπον λίδους ου- 
ρανόδεν καταπίπτοντας καί δέν έγνώριζον ακόμη την αληδι- 
νήν καί σήμερον γνωστήν πηγήν, όπόδεν προήρχοντο.*)

(? « « < «  τ ό  ιόλος).

®) ΆνάγνωίΚ τήν περί μετεωριτών πραγματείαν έν το“ς úrf άριδ·. 10, 
11, καί 12 τεύχεσι της ,,Κλειοΰς“ .

Ο Μ Υ Θ Ο Σ  Τ Ο Υ  Α Δ Ε Λ Β Ε Ρ Τ Ο Υ .

"Οτε έξύπνησεν ό Άδελβέρτης Ινόησεν ότι πολύ εΐχε 
κοιμηδή, έτριψε λοιπόν τούς όφδαλμούς, μόλις καί μετά 
βίας άνοιγομένους είς τό φώς τής ημέρας, καί τήν βεβαρη- 
μένην κεφαλήν του, εΐτα δ’ ένεδυμτδη τήν πρόδεσιν, τήν 
οποίαν εΐχε, δηλαδή νά έπιχειρήση μακράν καί έπίπονον 
οδοιπορίαν, όπως ΐδη τόν κόσμον καί εαυτόν έν τω μέσω 
αΰτοϋ, κατόπιν δέ νά σκεφδή καί νά έννοήση κατά τό δυ
νατόν τά  τόσον περίεργα δ ι αυτόν πράγματα ταϋτα. Είδε 
πλησίον του κειμενην τήν λευκήν οδοιπορικήν βακτηρίαν, 
ήδέλησε νά δράξη αυτήν, όπως έγερδή καί άόκνως έξακο- 
λουδήση την πορείαν του. Άλλ’ ό χειμών εΐχεν έπέλδει καί 
έπεκράτει μέγα ψϋχος· παρετήρησε δέ, ότι καδ’ όν χρόνον 
έκοιμάτο, καί αυτός καί ή ράβδος του καί τά  ένδύματά του 
εΐχον άποπαγέντα προςκολληδή έπί του έδάφους, ώςτε δέν 
ήδύνατο πλέον νά κινηδή, μόνον δέ αί χείρές του, άς εΐχε 
κρατήσει έπί του στήδους, εΐχον μείνει έλεύδεραι. Διά τών 
άπογυμνωδέντων τοϋ χλοερού κόσμου των κλάδων τοϋ δέν
δρου, υφ’ ό κατέκειτο, έπνευσε σφοδρός ομιχλώδης άνεμος 
καί ό δόρυβος, όν έπροξένησαν σειόμενοι, ήτον άπαίσιος· 
— περίεργον πράγμα, εΐπεν ό Άδελβέρτης καί έκ νέου άπε- 
κοιμήδη.

Άπεκοιμήδη ό Άδελβέρτης καί έξύπνησε, καί πάλιν άπε- 
κοιμήδη, καί οσάκις έκ νέου ήνοιγε τούς όφδαλμούς έλάμ- 
βανε νέον δάρρος. "Οπισδεν αΰτοϋ, διότι κατέκειτο έστραμ- 
μένος πρός βορραν, άνέτελλε καί έδυεν ό ήλιος, καί πα- 
ρήρχοντο οί μήνες καί έξηφανίζοντο είς τήν αιωνιότητα τά  
έτη" αυτός όμως πάντοτε διετέλει προςκεκολλημένος διά 
του πάγου έπί τοϋ έδάφους, καί υπέρ τήν κεφαλήν του άκα- 
ταπαυστως ήκουε τόν δόρυβον τών ξηρών, άφυλλων καί υπό 
τοϋ ομιχλώδους ανέμου σειομένων κλώνων τοϋ δένδρου. Γίέ- 
ριξ αΰτοϋ, είς όσην άπόστασιν ήδόναντο νά ΐδωσιν οί όφδαλ- 
μοί του, εΐχον σχηματισδη ολόκληρα τείχη έκ πάγου, παν- 
ταχόδεν περικυκλώσαντα αυτόν καί διηνεκώς έγγυτερον περί 
αυτόν προβαίνοντα καί στενότερα καδιστάμενα ώς οί τοίχοι 
ειρκτής, τάφου. — Περίεργον όμως εΐνε, διενοήδη πάλιν ό 
Άδελβέρτης, καί αυτό δά  μ’ ένοχλήση είς τό ταξεΐδι. Έσκέ- 
πτετο δέ καί πολλάς άλλας άνοησίας, όλίγας δέ μή τοιαύ
τας, ώς συμβαίνει συνήδως καί είς πολλούς ταξειδεύοντας.

Έσκέπτετο λοιπόν ότι πρέπει νά ΰποφέρη τις άνδρικώς 
τήν ανάγκην καί ότι εΐνε μωρία νά γογγύζη κατά τοϋ πε
πρωμένου. Άν τό δώση ό Θεός, έλεγε, καί γίνη ολίγη ζέ
στη, ίσως αποκτήσω πάλιν τήν έλευδερίαν μου, καί ΐότε 
έξακολουδώ τό ταξεΐδί μου καί έπωφελοϋμαι φρονίμως 
παν ό,τι ΐδω. Τοιαϋτα δέ διανοούμενος κατελαμβάνετο έκά- 
στοτε πάλιν υπό του δπνου.

Μετά μακράν καί έμβριδή έξέτασιν καί σκέψιν, την 
οποίαν βεβαίως εΐχε καιρόν νά κάμη, άνεκάλυψεν έπί τέλους, 
πόσον κακοήδης εΐνε ή φύσις τοϋ χειμώνος καί έτρέφεν 
άσπονδον μίσος κατά τοϋ πάγου. Ή  μόνη του άλλως 5ια- 
σκέδασις ήτο νά βλέπη τούς αστέρας διά τοϋ παγερού τεί
χους, οπερ τόν περιέβαλλεν, οσάκις οδτοι έλαμπον είς τό στε
ρέωμα, διά δέ τής ήρεμου κυκλικής περί τόν πολικόν αστέρα 
πορείας τοϋ ουρανίου άρματος έμαδε νά διαγινώσκη τόν 
χρόνον, οσάκις πάλιν έν έτος παρήρχετο.

"Οτε μεσημβρίαν τινά πάλιν έκλεισε τους όφδαλμούς 
του, όπως σκεφδή ήσυχως, καί εΐτα άπεκοιμήδη, εΐδεν άμα 
ώς πάλιν ήνοιξε τούς όφδαλμούς παράδοξον καί δαυμασίαν 
όπτασίαν. Έπροσδέν του ΐστατο μεγαλοπρεπής καί υψηλή 
γυναικεία μορφή, ή οποία όμως δέν ήδύνατο νά συγκριδή 
πρός γήϊνον γυναικείον πλάσμα. Έφαίνετο υπό άλγους κα
ταβεβλημένη· έφόρει ποδήρες πένδιμον ένδυμα καί ή μέ- 
λαινα κόμη της έχύνετο όμοία μέ μέλανα κύματα άπό τοϋ 
φωτοβολοϋντος μετώπου της έπί τοϋ στήδους καί περιεκά- 
λυπτε τά  περικαλλή μέλη. Ata τής μιας χειρός της διή- 
ρεσε τούς βοστρύχους προ τών όφδαλμών της, καί τότε αυ
τός ήδυνήδη νά ΐδη τό πρόςωπόν της· ή καρδία του έπαλλε 
σφοδρώς έν τω σττδει του. Έπλησίασεν αΰτόν, εκλινεν 
ΰπεράνω του καί προςήλωσε τά  βλέμματα τών σκυδρωπών 
καί φλογερών,.όφδαλμών της έπί τών βλεμμάτων του· μυ- 
στηριωδώς απήγγειλε τούς ίσχυρους φδόγγους τοϋ οΰρανίου 
της ονόματος, ους δέν δύνανται νά έκφράσωσι τόνοι τής άν- 
δρωπίνης γλώσσης· έπειτα άπέκοψε καί έλαβε μεδ’ έαυτής 
ένα βόστρυχον τής κόμης του καί Ιρριψεν έπ’ αΰτοϋ ένα 
βόστρυχον έκ τής ιδίας της κόμης, άφου διεπέρασεν είς δα
κτύλιον, τόν όποιον έξήγαγεν έκ τοϋ δακτύλου της· κατό
πιν αυστηρά τις δύναμις τήν άπεμάκρυνεν απ’ αΰτοϋ, καί 
ΰπέρ αυτήν έρρίφδη πέπλος σιωπής, έντός τοϋ όποίου περιε- 
τυλίχδη καί συνεχώς στρεφομένη όπίσω καί βλέπουσα αΰτόν 
άπέπτη ταχέως πρός βορράν.

Μάτην ό Άδελβέρτης, άναίσδητος άλλως καί άπονεναρ- 
κωμένος ώς αυτός ό πάγος Ó κρατών αΰτόν, έπεκαλεΐτο τό 
φάσμα τής ζωής του καί έφώναζεν αυτήν ζητών εΰσπλαγ- 
χνίαν καί έκλαιε μεγαλοφώνως καί έτεινε τάς χεΐράς του 
προς αυτήν — άλλ’ ή μορφή της ήφανίσδη καί έμπροσδέν 
του έβλεπεν ήδη μόνον τά  σκυδρωπά καί ψυχρά τείχη έκ 
πάγου, άτινα τόν περιεκΰκλουν. — Έχυσε πολλά δακρυα,1 
Ιδηκε τόν δακτύλιον είς τόν δάκτυλον, τόν βόστρυχον είς 
τό στηδός του καί άφ’ οδ άνεκούφισε διά  τών δακρύων τήν 
καρδίαν του πάλιν άπεκοιμήδη. Άλλα καί έν τοΐς όνείροις 
Ιπεφάνη τ  δαυμασία είκων τής γυναικός καί έβασανισε τον
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άτυχη Ά^ελβέρτην <5ιά των βλεμμάτων, της σιωπής καί της 
άπομ«κρύνσεο»ς της·. ¿ξύπνησε και άνελογίσ&η πάλιν τό πα
ράδοξον σομ-βάν καί εΐτα άπεκοιμ.ήδ·η, διά νά ΐδη καθ·’ δπνους 
πάλιν την γυναίκα. — Ή  καρδία του έτρώ&η ύπο ερωτος 
πρδς αυτήν, ^σβάνετο δέ δτι αυτη -ζτο κυρία καί αδτοϋ καί 
της τύχης του.

Άπέτεινε πρδς αδτην &ερμ.άς Ικεσίας, ήλπιζε δέ καί έπί- 
στευεν δτι αύττ έμελλε νά τον λύτρωση άπδ των βασάνων

καί των δεινών του. — Άλλ’ ουδεμία σωτηρία έφαίνετο δι- 
αυγάζουσα . . . .  πολλοί παρηλθ·ον ακόμη μήνες . . . .

Έ π ί τέλους έσκέφ&η τ ι πρακτικώτερον. νΗρχισε μετά 
μεγάλης προςοχής καί έπιμελείας νά παρατηρη τον δακτύ
λιον, όν άχρι τοΰδε χιλιάκις είχεν άσπαστη καί &λίψει είς 
την καρδίαν του, καί τέλος άνευρεν επ’ αυτου σημείόν τ ι 
αλλά δέν ήδυνατο άκόμη νά το άναγνώση.

( ? Λ ί τ α /  τ δ  τέλος). ' (Έ κ  τών τού Chamisso.)

Ο Ι Κ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Α  Α Κ Α Ν Θ Ο Χ Ο Ι Ρ Ο Ν .

'Ο  άκαν&όχοιρο« άποτελεΤ οικογένειαν δηλ*στικών έκ »η« όμοταξία« 
τών έντομοφάγων, εΤνε 8έ ζώον, εχον, ώς καί ή ήμετέρα είκών δεικνύει, 
δέρμα καλυπτόμενου υπό σκληρών άκανδών. Τό μέγεδος αότού εΐνε έν 
γένει μικρόν, οίόφδ-αλμοί ζωηροί καί μεγάλοι, τά σκέλη του βραχέα, ή 
οόρά δέ καί τά ώτά του άτελώ« άνεπτυγμένα. 'Ο  άκανδόχοιρο« εύρίσκε- 
ται έξηπλωμένο« «’« όλα« τά χώρα« της Εόρώπη«, όπου επί τών Άλπεων 
άπαντδ'ταικαΐ είσ 1900 
μέτρων ύψος καί εις 
τά  μέρη της Μικροί«
Ασίας, ζή δέ κατά 
προτίμησιν εντός δα
σών, κοιλάδων, άγραν 
καί κήπων, δηλαδή 
είς έκόϊνα τά  μέρη, 
ενδα εύκόλως ήμπορε? 
νά εύρη κοίλα δένδρα, 
σωρείας κόπρων καί 
άχύρων ή ¿πας εν τοΤς 
τοίχοι«, διά νά κρύ
πτεται άπδ τούς κα
ταδιώκοντας αύτδν 
έχδρού«· πολλάκις ?έ 
καί ΐδίαις χερσί σκά
πτει τοιαύτα κοιλώ
ματα καί όπάς είς τό 
έδαφος τής γης, έχού- 
σας δύο εξόδους καί 
βάδος 30 περίπου ύφε- 
κατομέτρων καί τήν 
φωλεάν αύτοΓ έπι- 
στρώνει διά φύλλων, άχύρου και χλόης. 'Ο  άκανδέχοιρος ζξ  ώς Ιπ ί τό 
πολύ .μόνος, σπανίως δέ αναφαίνεται τήν ήμερον έστω καί εΐς έρημα μέρη 
άκόμη, χωρίς έκ τού προτέρου νά έξασφαλίση τήν όδόν του καί νά βε
β α ίω ς  περί τής άπουσίας έπικινδύνου έχδρού. ’Εάν ποτε έμπέση εΐς 
κίνδυνον συστέλλεται είς σφαίραν, άφ’ ής καδ’ ?λας τάς διευδύνσεις προ- 
βάλλουσι φοβεραί άκανδαι, ούτως ώςτε πραγματικό»; δύναται άποτελεσμα- 
τικήν ν’ άντιτάξη άμυναν είς τάς εξωτερικός προςβολάς. Άλλ’ άμα τις 
όμως έπιχύση επ’ αότού ύδωρ ή τον καπνίση, άμέσως διαστέλλει τδ άκαν- 
δοφόρον δέρμα του· εν τούτοις οσον καί αν ?[νε δειλός καί άτολμος, πάλιν 
μετά πολλΡς δεξιότητος δηρεύει έντομα, σκώληκας, άρουραίους μυς, βα

τράχους, μικρούς όφεις, μικρά πτηνά καί τά νεογνά των μεγαλειτέρων, 
τρώγει δέ μετά πολλής όρέξεως διαφόρους οπώρας. Πολλάκις αναγκάζε
ται νά υπεράσπιση έαυτόν καί κατά έχιδνών, ούχί δέ σπανίως εξέρχεται 
τού άγβνος νικητής καί καταβροχθίζει «ύτάς χωρίς ούδαμώς νά τδν βλά- 
ψωσι τά  δηληριώδη δήγματά των. ’Εκ τούτου ένόμισάν τινες ότι δ άκαν- 
δόχοιρος δέν βλάπτεται ούτε αν καταπίη άρσενικόν, ούτε άν Ιπιχύση τις

επ’ αύτου πρωσσικδν 
¿ξύ τ  άλλο τι έκ τών 
δραστικών δηλητηρί
ων. Τούτο όμως δέν 
εινε άληδές. Κατά τδν 
χειμώνα σύρει είς τήν 
φωλεάν του άχυρον, 
φρύγανα, φύλλα ξηρά 
καί βρύα καί δι’ αύ- 
τών σχηματίζει σω
ρείαν τινά άτακτον έν- 
τδς της όποιας μέχρι 
τούΜαρτίου μένει ώςεί 
άπονέναρκωμένος’Εξ- 
ημεροΐται πολύ εύκό
λως καί άμα εξημε
ρωθείς δύναται ν’ άπο- 
βή λίαν χρήσιμος είς 
την έξόντωσιν τών 
μυών καί τών άλλων 
ζωυφίων έν τοΐς μα- 
γειρίοις. Έ ν  τούτοις 
8όο εΤνε οί κυριώτα- 
τοι καί φοβερώτατοι

εχδροί του, ή άλώπηξ καί δ μ π ο ν φ ο ζ ,  καί ή μεν πρώτη είνε έπίφοβος 
είς αύτόν δια τήν πονηριάν της, μεδ’ ής τδν εξαναγκάζει ν’ άνοιξη τό 
οχυρόν περιτείχισμά του, ό δέ μτιο ϋφ ο ς  διά τδν φοβερόν στόμαχόν του, 
οςτις δύναται άταράχως νά χωνεύση καί αύτάς τάς άκάνδας του.

Τδ κρέας τού άκανδοχοίρου τρώγεται ήδη ύπδ τών Αθιγγάνων, άλλοτε 
δε μετεχειριζοντο μέρη τινά αύτού είς παρασκευήν διαφόρων ιαματικών 
φαρμάκων. Οί άρχαΐοι Ρωμιίίοι έγνώριζον επίσης νά χρησιμοποιώσι τδ 
δέρμα του είς διαφόρους οίκιακάς χρείας, καί ση'μερον δ’ έτι τδ άκακον 
τούτο ζώον εινε χρη'σιμον καί δέν πρέπει νά καταδιώκεται τισον σκληρώς 
χάριν δεισιδαιμόνων τινών παραδόσεων.

Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η .
8. ΔΗ Μ Η ΤΡΙΟ Ϊ Α. ΚΟΡΟΜΗΛΑ. . ΚΑΜΜΑ, τραγωδία είς πρά- 

ξ«ις τρεΤς. Έ ν  Άδήναις, εκ τού τυπογραφείου Π αρνασσόν, 1885, σελ. 41 
εις μέγα όγδοον. Τού δραματικού τούτου φιλοπονήματος πρόχειρον κρίσιν

,δέν  δεωροΓμεν προτιμητέαν άπλής μνείας. Ό  φιλότιμον μέλημα έχων τίν  
δεμελίωσν» της συγχρόνου σκηντς Συγγράφει»; εν άρμονία Ιάμβων έκ με- 
ταλλεύεται ώραίαν ύπόδεσιν. ’Αποτεινόμενος δέ πρός τήν κυρίαν’Ιουλιέτταν 
Λαμπέρ, πρδς ήν καί άφιερούται τδ έργον, καί πάλιν έκφράζει τάς καλάς 
αύτού ελπίδας ύπέρ της προκοπής τού νέου έδνικού ήμών ύεάτρου.

9. ΧΑΡΑΑΑΜΠΟΪΣ Κ. ΜΑΝΔΡΟΓ Ε Γ Χ Ε ΙΡΙΔ ΙΟ Υ  ΕΜ ΠΟΡΙΚΗΣ

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ήτοι ή σειρά ολης τ?ς άνταποκρίσεως τού εμπόρου, 
κατά νεον σύστημα. Μετάφρασις έκ τού νεωτάτου γαλλικού πρωτοτύπου. 
Έ ν  Θεσσαλονίκη, !κ  τού Τυπογραφείου ,,ύ Μακεδονία“ . 1884. Σελ. ιστ'. 
καί 152. Εγκαίρω ς άναγγείλαντες τήν έκδοσιν τού χρησίμου τούτου βι
βλίου, ύερμώς συνκίτώμεν αύτδ νύν πασι τοΐς περί τόν κερδώον Έ ρμήν 
ασχολουμενοις. Ή  πρακτική χρήσις τύπων άναποφεύκτων έν πάση σήμε
ρον επιστολή, ή  πρόχειρος έν πάση περιστα'σει χρησιμοποίησή άπλουστά- 
των εκφράσεων καί συλλογισμών εν τή  καθημερινή τών εμπόρων άλληλο- 
γραφια κα&ιστώσι τήν μελέτην τού βιβλίου τούτου λίαν άξιοσύστατον.
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Τήν έσπέραν τ?ς αυτής τμέρας συντ'ντησεν ό Γαβριέλλος είς τήν 
Βύραν τού καφενείου τδν νεαρόν στρατιωτικόν ιατρόν. ’Αμέσως εσπευσε να 
τα διηγηΒή ττν συνάντησίν του μετά τής παραδόξου κόρης καί νά έκ- 
φράση ττν άπορίαν του έπί τώ  ότι δέν εΤχον στείλει τ ίν  δυςτυχή εις τι 
φρενοκομεΤον.

Ό  ίατρδς έσεισε τούς ώμους.
  Ναί, φίλε μου, αλλά τό πραγμα διαφέρει μέ την Καρμέλαν. Ή

πόλις έφρόντισε νά τήν στείλη έπί έν έτος είς τ ι νοσοκομεΐον τού Παλέρ
μου, άλλ’ άφ’ ου έκεΤ έπείσύησαν, δτι είς τ ίν  κόρην ταύτην ή'όελον έξο-
δευδτ πολλοί κόποι καί καιρός χωρίς τήν παραμικρόν ωφέλειαν, έστειλαν 
αύτίν ώς άδεράπευτον πάλιν όπίσω είς τ ίν  πατρίδα. Έ κτοτε ή  άτυχή« 
κόρη τρέχει εδώ άνω καί κάτω· τουλάχιστον έχει τ ίν  έλευ&ερίαν της, άφ1 
οδ είς ούδένα προξενεί ένόχλησίν τινα. Έ π ε ιτα  ή έξαιρετικώς μωρά άγάπη 
της πρός τούς στρατιωτικούς εινε έπί τέλους μία άδώα καί άκακος μανία.

  Πρός τούς στρατιωτικούς; Καί διά τ ί άκριβώς πρός αυτούς;
ήρώτησε περιέργως δ Γαβριέλλος.

—  Ά χ, αύτδ εΐνε μία ιστορία, τ ίν  όποίαν 
έκαστος διηγείται όπως τού καταβή καί έκ
τής όποιας δυςκόλως δύναται νά έξαγάγη τις
τήν άλτ&ειαν, άπεκρίδη ό ιατρός.

Περί τού ζητήματος τούτου εγώ γνωρίζω 
τά εξής. Πρό τριών περίπου ετών τ ίν  διοί- 
κησιν τού ένταϋ&α αποσπάσματος εΤχε νεαρός 
τις άξιωματικός, ό όποιος διά του ώραίου του 
προςώπου, τών ασμάτων καί τής κιδάρας του 
όλους κατεγοτ’τευε καί όλων τών νεανίδων τάς 
καρδίας κατεκτα. Ή  Καρμέλα, οδσα τότε, 
όπως καί ττν  σήμερον, τ  ωραιότερα πασών, 
κατέστη εντός όλίγου ή έκλεκτί του.

— Καί «ύτή τδν άντηγάπα; ήρώτησεν 0 
Γαβριέλλος.

 Έ ,  φυσικά, καί αυτή τόν άντηγάπα,
άφ’ οδ αυτός ττον ό ωραιότερος όλων τών άν- 
δρών, καί έπειτα πώς νά μ ί κολακευδή μία 
κόρη, όταν τοιούτός τις μεμορφωμένος νέος 
άδων καί παίζων τ ίν  κιδάραν πρό τών πο- 
δών τη ; τ ίν  λατρεύη; ’Αλλά κα&ώς συνίδως συμβαίνει είς τοιούτους 
έρωτας —  ήτο καί αυτός φλογερός ώς τ ί  ρεύμα τής λάβας τδ έκ τού 
κρατήρο« Ικχεόμε'«·', άλλα μόνον φλόξ καί πΰρ ΐτ ο ,  ούχί δέ τό καδαρόν 
καί διαυγές ρεύμα, ου ή π η γ ί μόνον έγγυαται τ ίν ' άληδή εύτυχίαν. Τοι
ουτοτρόπως δέ έξ αύτής της άρχής άκόμη ούδέποτε έλλειψεν ό είς τοιού- 
τον έρωτα ίδιάζων τραγικός χαρακτήρ; ζηλοτυπίαι, έριδες, διαλλαγαί καί 
πάλιν έριδες, καδ’ έκάστην έπαναλαμβανόμεναι. Ή  μήτηρ τής νέας, άπλή 
καί άσδενής γυνή, είχεν αφήσει αυτήν άνεξάρτητον καί οότω πδίσαν στιγ
μήν ή Καρμέλα ήτον έλευδέρα ώς τά πτηνά τού ουρανού καί συνήντα 
τόν εραστήν τη« όσάκι« ήρέσκετο. "Οτι τοιουτοτρόπως παρώξυνε τά« κα
κά« γλώσσα«, δύνασδε νά το φαντασδήτε, καί πολλά έλέχδησαν καί διε- 
δόδησαν, κατσ βάδο« όμω« ούδεί« ήδύνατο νά εΐπη κατ’ αύτη; κακόν τι, 
διότι καί παρ’ 8λην τήν περιπαδή τρυφερότητα, μεδ’ ής ήτο προςηλωμένη 
είς τόν άξιωματικόν, ούδέποτε ελησμόνησεν έαυτήν, αύστηρώς ετήρει τ ίν  
άρετήν της καί ητον άπροςπέλαστος ώς Έ στιάς. ’Απίστευτον σας φαίνεται 
τούτο; Καί όμως πολλάκις δά παρατηρήσητε είς τάς γυναίκας τού τόπου 
τούτου, ότι όσον καί άν έλευδέρως κινώνται εντός καί εκτός τού οίκου, έν 
τούτοις έχουσιν έμφυτον αύστηρόν αίσδημα της ήδικής καί ώς άν άσυνει- 
δήτως καί μετά πάσης αόστηρότητος έπιτηρούσι τό ιερόν κτήμα τού κα
λού των όνόματος.

Φαίνεται λοιπόν ότι ό άξιωματικός ύπεσχέδη είς τήν κόρην νά λάβη 
ούτην είς γυναίκα, καί τότε άκόμη όταν τήν έβλεπε τις ήδύνατο νά νο
μίση, ότι έπλησίαζε νά χάση τό λογικόν της άπδ την πολλήν εύτυχίαν και 
εύδαιμονίαν. "Ολα, ώς βλέπετε, είς μίαν τοιαύτην φύσιν εΐνε υπερβολικά, 
Οδτω καί ή ζηλοτυπία της, διά τήν όποίαν παντού άνεζήτει νά εύρη 
άφορμήν. Αότόπτης μάρτυς ήμην, ότε ήμέραν τινά έδώ, πρδ τού καφε
νείου, όλίγον έλλειψε νά φονεύση μίαν άλλην κόρην, καί όμως ούδεμίαν 
άφορμήν είχεν ί  Καρμέλα νά φέρεται τόσον σκληρώς πρός τάς άλλας.

Τοιαύται σκηναί συχνότατα συνέβαινον· επί τέλους δέ τά κοράσια τού 
τόπου δέν έτόλμων ούτε τούς όφδαλμούς νά ύψώσωσι πρός τά παράδυρα 
τού έραστού της, πολύ δέ όλιγώτερον είς τόν δρόμον νά βλέπωσιν αυτόν 
διαβαίνοντα, όπερ βεβαίως ήδελον ευχαρίστως τό πράξει, διότι ητο πολύ 
νόστιμος καί κομψός.νέος. Ή  Καρμέλα είχεν όφδαλμούς "Αργού, έκ ίΐ δέ 
όπου άνίχνευε τοιοΰτό τ ι άμέσως έπετίδετο μέ κακού« λόγους καί πρό πάν
των μέ χειρότερα έργα.

Μεδ' όλα ταύτα όμως ήλδεν έπί τέλους καί ί  ήμέρα,.καδ’ ήν επρεπε 
ν’ αναχώρηση τό απόσπασμα καί ν’ άντικατασταδή δι’ άλλου. Ό  άξιω- 
ματικδς έπεβιβάσδη είς τό άτμόπλοιον, άφ’ ου έδωκε τάς ίερωτάτας ύπο- 
σχέσεις ότι τδελεν έπανέλδει μετ’ ¿λίγους μήνας, διά νά συζευχδή τήν 
Καρμέλαν. Άνεχώρησε — συνοόευόμενος ύπό' τού δερμού της ερωτος, τής 
σταδεράς αυτής πεποιδήσεως είς τήν πίστιν του καί —  εκτοτε οΰδείς τόν 
έπανεΐδε. Τό ατυχές πλάσμα ήσδένησε βαρέως. Ίσ ω ς κατενίκα τήν δλί- 
ψίν της διά τήν άπιστίαν τού έραστού, εάν βραδέως καί κατ’ ολίγον άπε- 
δνησκεν ή έλπίς της επανόδου του, [άλλ’ αυτή έμαδε, Κύριος οιδε πόδεν, 

ότι ί  άπιστος ένυμφεύδη μίαν άλλην καί τούτο 
ήρκεσεν είς τήν καταστροφήν της. Τό ράπι
σμα-ήτο πολύ ισχυρόν, άπροςδόκητον, ώςτε 
ή  άβρά φύσις .της δέν ήδυνήδη νά το ύπο· 
φε'ρη. Έ κ το τε  εΤνε όπωί τήν βλέπετε· Αυτή 
είνε όλη της ή  ιστορία.

— Καί υστέρα; ήρώτησεν ό Γαβριέλλος, 
άφ’ οδ έτελείωσεν ό ιατρός.

— Α ί, ύστερα έστάλη είς τό φρενοκο- 
μεΐον τού Παλέρμου, καί !ν ετος σχεδόν τώρα 
παρήλδίν άφ’ ότου τήνέστειλανόπίσωώςάνίατον.

— Καί ή  οίκογένειά της; οί φίλοι της; 
Δέν υπάρχει λοιπόν κάνεί«, όπως προστατεύση 
τήν ταλαίπωρον; .

Ό  διδάκτωρ έσεισε τους ώμους.
— Θεέ μου, είπε, οικογένεια; φίλοι; 

ί  Ό  πατήρ της άπέ&ανε πρό πολλών έτών, ή 
]  μήτηρ μόλις κερδαίνει τόν έπιούσιον άρτον της.
1,1 Αδελφούς ή άδελφάς δέν έχει. ψίλους; Αί,

είς τάς άρχάς, ότε ή δλιβερά τύχη της έκί- 
νησε τήν γενικήν συμπάδειαν, ή μήτηρ της έλάμβανεν ύποοτηριξιν τινα 
παρά τών εύπορων οικογενειών τού τόπου, άλλ’, όπως συμβαίνει συνήδως, 
αότη διεκόπη, άμα  είδον οί άνδρωπο·., ότι ή  κόρη ελάχιστον καιρόν 
μένει είς τήν οικίαν τής μητρός της. Σπανιώτατα, τήν νύκτα μόνον η  τδ 
γεύμα πηγαίνει είς τήν οικίαν. Νομίζει τις ότι έχασε πασαν αισδησιν διά 
τακτικόν καί όμαλδν βίον, όσα νέα ενδύματα ή μήτηρ της μετα πολλού 
κόπου προμηδεύεται καί δι’ αυτών κατορδόνει νά την ενδύει, συχνακις 
εντός μιας ώρας κατασχίζει είς μυρία τεμάχια, εάν δέ ποτε ύπομείνη νά 
κτενισδη καί διαταχίιή ή  ώραία κόμη της, άμέσως κατόπιν λύει τάς πλε
ξίδας καί τίλλει τούς ουλους βοστρύχους μανιωδώς, ώ«τε φρικιδ τις άκου-
σίοις είς τήν δέαν ταύτην. Τήν ημέραν περιπλαναται εις τά μδλλον έρημα
μέρη τών όρεων, γελδ, χειρονομέι ή  κάδηται σιωπηλή επί τού εδάφους, 
παίζει μέ τούς λίδους, οί όποιοι κεΐνται έπί τής όδοΰ, καί εν τώ  μεταξύ 
άτενίζει άκίνητος τδν μαχρόν όρίζοντα, έως ότου τήν καταλάβη ό ύπνος 
καί επ’ όλίγον δέση είς τά  δεσμά του τό άνήσυχον πνεύμα. Οότω πολ
λάκις εύρίσκουσιν αύτήν καραβινοφόροι καί κυνηγοί είς τά βάδη τών όρέων 
καί είς τόπους, τούς όποιους σπανίως έπάτησεν ό πούς τού άνδρώπου.

Έ ν  τούτοις πάντοτε μετ’ άκριβείας παρουσιάζεται, οσάκις ή σάλπιγξ 
προσκαλή τούς στρατιώτας είς τά γυμνάσια. Κρατούσα εις τήν χείρά της 
μακράν βάβδον, έκτελεΐ όλας τάς κινήσεις τού στρατιώτου χωρίς ούδέ τήν 
παραμικράν νά αίσδάνηται κο'πωσιν. ’Ενίοτε δέ, όταν πολύ παραταδη η 
εργασία, πλησιάζει τόν άξιωματικόν, ψιδυρίζει είς τδ ο3ς του παντοειδείς 
Ιρωτικάς λέξεις, καί τότε μόνον τόν εγκαταλείπει, όταν οί στρατιωται επα- 
νακάμπτωσιν είς τόν στρατώνα. Δέν ύπάρχει σπαρακτικωτέρα σκηνή, παρά 
όταν τήν βλέπη τις άνοηταίνουσαν είς τήν άγοράν πρός μεγάλην χαράν των 
άγυιοπαίδων, άτινα πάντοτε τήν» περικυκλοΰσιν άλαλάζοντα. Καί εδώ πε- 
ριπατεΐ καί γυμνάζεται ως δ καλλίτερος νεοσύλλεκτοί, απομιμείται δε ότε 
μέν τδ βάδισμα καί τήν ομιλίαν τού δημάρχου, έτέ καταβιβάζουσά τού«

.ΐ|μΙΙΙΒΙΙΙ*ΙΙΙΜΙ"»ΜΐηιΙιΙι

ΤΙΜΩΡΙΑ ΕΡΙΣΤΙΚΩ Ν ΓΓΝΑΙΩΝ.

Illllllltllllllllllll liallillliuilililiiil III



222 ΚΛΕΙΩ.

όφδαλμούς τη« παριστάνει τά κινήματα τών εύγενών κυριών ττ̂ ϊ  πόλεώς 
μα«, δταν αδται τήν κυριακήν επ ιμ ελ ή  καλλωπισμένοι πηγαίνωσιν είς 
την ’Εκκλησίαν. Ούδείς προίέχει πλέον εις τάς άνοησίας τη? ταύτας· τά 
παιδία μόνον, ώς και προηγουμένως εΐχον, είνε οί 'όεαταί της, καί αύτη 
τόσον εύγμρ·Λτίίτα·. βλέπουσα τήν εκπληξιν τον μικρού τούτον δημοσίου, 
ώςτε ημέραν τινά λαβούσα εΐς τούς βραχίονας της μελανόφδαλμόν τινα 
παΐδα, τόν επνίξε σχεδόν διά τών φιλημάτων της καί δεν τον άφήκεν 
ελεύθερον, Ιως ότου ή  μητηρ αύτού, άκούσασα τάς κραυγάς τον, έδραμε

. καί εσωσεν αυτόν άπό της ακούσιας αιχμαλωσίας.
νΑλλοτε ήρχετο σνχνότερον εις την ’Εκκλησίαν, εφαίνετο δέ ώςανεί ό 

ιερός οντος τόπος εξη'σκει επ’ αύτης κατευναστικήν τινα ενέργειαν, τουλά
χιστον επί τινα χρόνον. Δυςτυχώς όμως αί ένοχλήσεις, άς ή παρονσία της 
παρεΐχεν εις τούς ευλαβείς, έγίνοντο καδ’ εκάστην σνχνότεραι, καί ούτως 
ήναγκάσδη επί τέλονς ημέραν τινά ό κανδηλάπτης διά της βίας νά τήν
άπομακρύνη. Έ κτοτε ουδέποτε πλέον έδηκί τόν πόδα της είς τήν εκ
κλησίαν!

Αχ, καί τά τραγούδια της! Που εΐνε πλέον εκείνη ή ώραία καί 
ήχηρά φωνή, δ ι’ ής έμελπε τά ώραιότερα άσματα τής ’Ιταλίας; Έξηφα- 
νίσδη, άπεοβέσδη καδώς έπαυσαν πλέον ν' άκούωνται καί αί λέξεις έκίΐ- 
ναι, δ ι’ (5ν μόνη της έσχημάτιζεν επιτυχέστατους στίχους. "Ο,τι ήδη κατ’ 
ιδίαν ύποτονδορύζει, δεν εΤνε άλλο παρά μονότονοι τίνος καί άσύνδετοι με- 
λωδίαι, αιτινες οϋδένα τόνον έμπεριέχουσιν άναμιμνήσκοντα έκεΐνο, όπερ 
άλλοτε έξήρχετο των χειλέων της. "Οπωςδήποτε πολλάκις δά τήν ακού
σετε, διότι ή ταλαίπωρος έπί ώρας καί ημέρας όλοκλη'ρους κάδηται επί 
της εξωτερικής κλίμακος της κατοικίας σας. Άπό την δέσιν της ταύτην 
ούδείς τ’δυνήδη, ούτε δύναται νά τήν άπομακρύνη ουτε διά τής πειδούς 
ούτε διά τής βίας· έκεΐ τρώγει τό λιτόν γεύμα καί δεΐπνόν της, συνι- 
σταμενον ώς επί τό πολύ μόνον έξ ¿λίγων ινδικών σύκων έκέί καδημένη 
καλύπτει τό πρόςωπόν της, ¿σάκις, όπερ σπανιώτατα συμβαίνει, τήν εύδυ- 
μίαν της διαδεχδή βαδεΐα μελαγχολία, καδ’ ήν ούδέν πλέον επί τού κό
σμου τούτου τήν ενδιαφέρει. 'Η  κατάστασις όμως αύτη, ώς προετπον, 
σπανίως έπέρχεται, διότι πάντοτε σχεδόν τήν βλε'πομεν εύδυμον καί έτοι
μον εις πασαν άστειότητα.

Τώρα όμως δά σδς διηγηδώ μ ί ¿λίγα λόγια καί τό μεγαλείτερον 
καί δλιβερώτατον αίνιγμα τού κατασιραφέντος τούτου πλάσματος, όπερ 
όσάκις τό βλέπω μου σπαρα'σσει.τήν καρδίαν, τούτο δέ εΤνε ή τυφλή άφο- 
σιωσις καί αγάπη τήν όποιαν έχει πρός παν ό,τι έχει σχέσιν πρός τόν 
στρατιωτικόν βίον. Μή νομίσητε δά ότι συναναστρέφεται μέ τούς κοινούς 
στρατιώτας· δ Θεός φυλάξοι! .Άλλοίμογον εις εκείνον, δ όποιος ήδελε τολ- 
μηση πάρα πολύ νά τήν πλησιάση, διότι ήκουσα νά λέγουν, ότι ότε ποτέ 
ήδέλησέ τις μόνον νά έγγίση. τό : άκρον του φορέματός τη ς , αύτή άγρίως 
επετέδη κατ’ αύτού καί έπρεπε να παρέλδη πολύς καιρός, εως οό έξαλει- 
φδωσιν άπό του προςώπου του τά  ίχνη τών όνύχων της· αντί τούτου όμως 
τόσον φανερώς έκδηλοΐ τήν εύνοιάν της πρός τόν έκάστοτε άρχηγόν του 
στρατιωτικού αποσπάσματος,· ώςτε απορεί τις πως νά συνδυα'ση αυτήν μέ 
την ως πρός ταλλα διαγωγήν, της. Ώ ς  φαίνεται όλα της τά αΐσδη'ματα 
καί διανοήματα συνεκεντρώδησαν είς τούτο καί μόνον, ότι δηλαδή δ άξιω- 
ματικος οδτος εΐνε ,0 εραστής της, άδιάφορον άν οδτος τύχη νά ήνε νέος 
ή γέρων, εύειδη'ς ή άσχημος,; ή άν φέρηται πρός αυτήν εύμενώς ή δυς· 
μενώς. Ομοίως ούδεμίαν τή  εμποιεΤ αίσδησιν ή  άναχώρησις καί άντικα- 
ταστασις τού άποσπάσματος καί τού άξιωματικού · πάντοτε βέβαια ιστα- 
ται καί αυτη παρά τήν άκτήν καί αποχαιρέτα διά τού μανδηλίου της τούς 
άποπλέοντας, άμα ώς όμως άποβιβασδή εΐς τήν ξηράν δ νέος άξιωματι- 
κδς, νά σου καί αύτή αμέσως εύρίσκεται εΐς τό πλευρόν του ψιδυρίζουσα 
εις τό ους του διάφορα δωπευτικά δνόματα και παντοίας έρωτικάς λέξεις. 
Τινές εκ τών νεωτέρων στρατιωτικών ήδέλησαν άνοήτως νά συνάψωσι μετ’ 
αύτής έρωτικάς σχέσεις, Ιπειδή εΐς τόσον ώραΐον πλάσμα ή έλλειψις τού 
λογικού δέν εινε τόσον σπουδάΐον έλάττωμα, άλλα κακά τήν άπέρασαν οί 
κύριοι οδτοι. ’Απαράμιλλος ήτον ή χάρις μεδ’ ής έγέλα άκούουσα τούς δια
φόρους αυτών κολακευτικούς λόγους,-έσταύρωνε δέ καί τάς χεΐράς της έπί 
του στήδους, ώςάν τρόπον τινά, έν ω δέν ένόει ακριβώς τήν έννοιαν των 
γλυκέων λόγων, ώφειλεν έν τούτοις νάπροφυλαχδη άπ’ αυτών, άκριβώς 
όπως καί τά  παιδία, μέ τά όποια δέλει νά κάμη τις άστειο'τητά τινα, τήν 
όποιαν φοβούνταν χωρίς νά τήν γνωρίζωστ, καί έν τούτοις γελώσι δ ι’ αύ· 
τήν εκ των προτέρων, διά νά μας κάμωσι νά πιστεύσωμεν, ότι τάχα γνω- 
ριζουσι περί τίνος πρόκειται. Ε ΐς τοιαύτας σηγμάς πράγματι άμφιβάλλει 
τις, ότι ή· Καρμέλα στερέΐται του λογικού της, διότι τόσον εΤνε ώραία καί 
τόσον άκαταμάχητος μαγεία τήν περιβάλλει. νΕ τι περισσότερον όμως σπα- 
ράσσεται η καρδία τού άνδρώπου, όταν άμέσως κατόπιν τήν βλέπη μετα- 
•πίπτουσαν εΐς τάς άνοησίας της. Τόν άπιστον έραστήν της φαίνεται ότι 
παντελώς ελησμόνησε, διότι άν καί πολλάκις έδοκίμασαν παντοιοτράπως νά 
άνακαλέσωσιν αυτόν εΐς τήν μνήμην της, εν τούτοις πασαι αί άπόπειραι

αδται έμειναν άνευ άποτελέσματος. Τό κακόν εΐνε βαδέως έρριζωμένον. 
Κύριος.οΐδε, άν ποτε δά έπέλδη δεραπεία αύτού.

Τοιαύτη ητον ί  άφήγησις τοΰ διδάκτορος. Ό  Γαβριέλλος έξ όσων 
ηκουσεν ήσδάνδη εαυτόν βαδύτατα καί παραδόξως συγκεκινημένον, έπανει- 
λημμένω ί δ'ε έλεγε πλήρης οίκτου: — Τ ί  δυςτυχϊαΐ Π ώ ς νά έπέλδη δε
ραπεία! Τόσον άξιέραστον πλάσμα καί νά ξνε οδτω κατεστραμμένον δπό 
της σκληρας ειμαρμένης!“ — Κ αί με όλην τήν τρέλλαν της νά έχη τόσον 
ευγενί καί αγνόν χαρακτήρα! προςέδηκεν δ διδάκτωρ. Τήν αύτην στιγ- 
μ ίν  ήνοίχδη η δύρα τού καφενείου καί έπί τού κατωφλιού έφάνη στρα
τιώτης, όςτις προςεκάλεσε τόν ιατρόν εΐς τίνος άσδενούς. Ό  διδάκτωρ ήγέρδη 
έσπευσμένως, έσφιγξεν άποχαιρετών τήν χεΐρα τού Γαβριέλλου καί, συνο- 
δευόμενος ύπό τοΰ στρατιώτου, έγκατέλιπε τό καφενεΐον. 'Ο  Γαβριέλλος 
εΤχεν έπίσης έγερδή τής δέσεώς του, όπως άποχαιρετήση τόν ιατρόν, καί 
τό ξΤφός του προςέκρουσεν έπί τής τραπέζης, παρά τήν δποίαν προηγου
μένως εκάδητο. Ό  κρότος, αυτός καδ’ εαυτόν άσήμαντος, δέν εΤχεν ακόμη 
άποσβεσβή, δτε άπό τής όδού άντήχησε μεγάλη φωνή: — „’Ε δώ  εΤνε, εδώ 
εΐνε, τό ήκουσα! δά πάω ’ς αυτόν!

Ή  δύρα ήνοίχδη πάλιν ταχέως καί ή  Καρμέλα άνεφάνη, προςελκυ- 
σδεΤσα βεβαίως ύπό’τού δορύβου, δν είχε προξενήσει τό ξίφος.

'Ο  Γαβριέλλος έξιππάσδη ώςεί ύπό κεραυνού πληγείς.
— Διώξατε την! Ιφώνησε μετά σφοδρδτητος· μακρυά, δέν δέλω νά 

με πλησιάση!
Διαβάται τινές παρέλαβον τήν κόρην μεδ’ εαυτών, αλλ’ f  Γαβριέλλος 

ήκουεν αυτήν μακρόδεν άναφωνούσαν: —  Θά τόν περιμένω ’ςτό σπήτι! 
Ν αί, τόν περιμένω ’ςτό σπήτι, τόν χρυσό μου άγαπητικό!“  ήσδάνδη δέ 
ότι ώχρίασαν καί αυτά ακόμη τά χείλη του. ’Εδώ  κ’ έκεί είς τά πρός- 
ωπα τών παρακαδημένων δαμώνων έφαινετο μειδίαμα, εΐς δ ' έξ αυτών 
είπε πρός τόν γείτονά του.

—  "Ενας τέτοιος αξιωματικός καί νά φοβάται άπό Ινα κορίτσι!
* »6

Έ ν  τούτοις ή  εσπέρα είχε προχωρη'σει καί οί δαμώνες.δ.,.εΤς μετά 
τόν άλλον έγκατέλιπον τό καφενεΐον. Έ πίσης καί δ Γαβριέλλος έξήλδεν 
εΐς τήν πλατείαν, της άγορας, άντί όμως ή  άκολουδήση τήν βραχυτέραν 
πρός τήν κατοικίαν του όδόν, εκαμεν έκτεταμένον περίπατον καί έβρα'δυνε 
τό βήμά του, όσον έπλησίαξεν εΐς τήν οικίαν.

Ή  ιδέα, ότι έμελλε  νά συνάντηση τήν παράφρονα κόρην πρό της 
δύρας της οικίας του, τώ  ήτο σχεδόν άνυπόφορος, συγχρόνως όμως αυτη 
έκίνει τόσον τήν συμπάδειάν του, ώςτε μετενόει, διότι πρό όλίγου τόσον 
σκληρώς τήν ειχε μεταχειρισδή. Προςεπάδει νά διάσχιση τό σκότος διά 
τών όφδαλμοΤν, άλλά μόλις, ότε έφδασεν όλως διόλου πλησίον, ήδυνήδη 
νά παρατηρη'ση μορφήν τινα καδημένην έπί της κατωτάτης βαδμΐδος τής 
κλίμακος καί μένουσαν όλως άκίνητον. Βραδέως έπλησίασε καί έκάλεσεν 
αιϊττν διά τού'ονόματος:

— Καρμέλα, τ ί  κάμνεις έδώ;
Αυτη η’γέρδη βραδέως, έδηκεν άμφοτέρας τάς χέΐρας έπί τών ώμων 

τού Γαβριέλλου, εφερε τό πρόςωπόν της πλησιέστατα είς τό ΐδικόν του καί 
άπεκρίδη: — „Σ ’ επερίμενα καί εκεί άπεκοιμήδην“ .

— Μ’ έπερίμενες; Κ αί διά τ ί; ήρώτησεν οδτος καί ήδέλησε νά 
λάβη τάς χεΐράς της εΐς τάς ίδικάς του, άλλά αιϊτη έν τ<ρ μεταξύ τάς κα- 
τεβίβασεν άπό τών ώμων του καί περιέπτυξε δι’ αύτών τόν βραχίονά του. 
Έ π ε ιτα  εΐπεν ήσύχως.

—  Διότι δέλω νά μείνω κοντά σου!
— Τρέλλα λοιπόν εΐνε τούτο; ήρώτησεν εαυτόν δ Γαβριέλλος· δμιλεΐ 

τόσον λογικώς καί εύκρινώς, όσον καί π ίΐς ίχω ν ύγιεΐς τάς φρένας του. .
"Ηναφεν Ιν πυρεΐον έκ κηρού καί παρετήρησεν εΐς τό ωχρόν του φώς 

τούς χαρακτήρας τής Καρμέλας. Όπόσον ήτο δελκτική τήν στιγμήν ταύ
την! Ή  άγρία ευκινησία τών χαρακτήρων της, ήτις πολλάκις παρεμόρφου 
τό ώραΐον της πρόςωπόν, έξηφανίσδη ύπό τήν έπιρροήν του υπνου καί 
άντικατεστάδη ύπό γλυκέος, μελαγχολικού μειδιάματος, όπερ τη άπέδιδεν 
άπερίγραπτον χάριν καί ετρωσε τήν καρδίαν του Γαβριέλλου. Τά βλέφαρα 
της ήσαν ημίκλειστα· είχε κατευνασδή τό ζωηρόν πύρ τών μελανών όφδαλ- 
μών της, οότω δέ παρεΐχεν εικόνα παιδίου κατά. τού ύπνου παλαίοντος, 
άλλ’ ούδέν ίχνος της φοβέρας νόσου ήδύνατό τις επ’ αύτης νά παρατηρη'ση.

Αίφνης άνετριχίασεν η' λάμψις τού φωτός έπεσεν έπί τού προςώπου 
τού Γαβριέλλου καί εΐς τήν άπροςδόκητον ταύτην δέαν έφάνη ώςάν νά 
ύπεστρεψεν δ κακός δαίμων μετά διπλής δυνάμεως, Τνα καταλάβη τη» 
άτυχή καί μαύρην ψυχήν της κόρης. Βιαίως έπεσεν έπί τοΰ στήδους τού 
Γαβριέλλου, όςτις ώπισδοχώρησε καί έδραξε τήν χεΐρά της. Τότε αίφνης 
ήσδάνδη τήν δερμήν πίεσιν τών χειλέων της έπί τής ΐδικής του καί συγχρό
νως όξύν πόνον, — τώ  είχε δήξςι τήν χεΐρα.

Αιεξέφυγε τών χειρών της, ε’ςώρμησεν εΐς τήν οικίαν και εκλεισεν
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όπίσω του την δύραν. Δίς η τρις ηκουσε την Καρμέλαν αναφωνούσαν το 
όνομά του, είτα έττνλδεν έντελής σιγή. Ε ίχε καταλάβει ίσως πάλιν τήν 
έπί της κλίμακος δέσιν της καί άπεκοιμήδη.

"Ηναψε τδ φώς, ότε είςήλδεν είς τέ δωμάτιόν του, καί παρετήρησε 
τήν εξωτερικήν επιφάνειαν της χειρός του. ’E rf αυτής ήσαν καδαρώς άπο- 
τετυπωμένοι μικροί καί όξεΐς όδόντες, πέριξ δέ τής δέσεως εκείνης ήσδά- 
νετο άκόμη ττν  πίεσιν τών σφριγώντων χειλέων της, ττ ις ώς καίουσα λάβα 
είςώδησεν είς τάς φλέβας του πύρινον βεΰμα.

— ’Ιδού τρέλλα καί μέ μέδοδο μάλιστα, είπε κατ’ ίδιαν· αυτά λοι- 
πον εΐνε τά  όπλα γυναικός, ήτις έξ έρωτος έχασε τό λογικόν της;

Δέν είξευρεν άν έπρεπε νά γελάση ή  νά όργισδή δι’ όλην ταύτην τόν 
ύπόδεσιν τναψε λοιπόν τό σιγάρον του καί ήρχισε, περιφερόμενος έν τή" 
δωματίω του, ν’ άπαγγέλλη τάς διατάξεις τ τ ς  ύπηρεσίας διά τήν επομέ-

νην ημέραν. Άλλ’ αί σκέψεις του άπεμακρύνοντο καί δέν προςηλουντο είς 
τήν ξηράν μονοτονίαν τού καδήκοντος. Μετ’ άγανακτήσεως ελαβεν εν βι- 
βλίον, έρρίφδη έπί τίνος καδίσματος καί ήρχισε ν’ άναγινώσκη· άλλ’ εινέ 
ποτε δυνατόν τάς ιδέας, αίτινες δέλουσι ν’ άποπλανηδωσι, νά συγκρατήση 
γραπτός λόγος; 'Ο  Γαβριέλλος έστρεφε την μίαν σελίδα κατόπιν τής άλλης, 
άδιακόπως όμως έβλεπε προ εαυτού τδ πρόςωπόν τής Καρμέλας, όπως 
αύτη είς τήν λάμψιν τού μικρού φωτός τό> είχε προςμειδιάσει καί δέν 
ήδύνατο ουδέ λέξιν νά έ·.νοτση έκ τών άναγινωσκομένων.

Τέλος άπεφάσισε νά κατακλιδη. Πριν ή άποσβέση το φώς, επλη- 
σίασεν άπαξ έτι είς τό παράδυρον, — άλλ’ έπέπληξε μόνον τόν εαυτόν του, 
άνεζήτησε τήν κλίνην του καί μετ’ ολίγον άπεκοιμήδη βαδέως.

(& ι«ταί βννέχίια ).

Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Α Ι  ΕΞ Ε Σ Π Ε Ρ Ι Α Σ .

σως αδημονεΐς βλέπουσα έκ συστήματος βραχυ- 
νομένας όσημέραι τάς οπό μέρους μου πολιτι
κός ειδήσεις, ών τήν χρησιμότητα 8έν δύναμαι 
έπί τέλους νά έννοήσω, καί. διά τό πεΐσμά Σου 
έντελώς δά  καταργήσω. Μη έξάπτεσαι διά 
τούτο, διότι έν ’Αγγλία άρχισαν νά σκέπτωνται 
καί νά σχεδιάζωσι τήν άνανέωσιν μεσαιωνικών 
τινων βασάνων — καί τούτων άπεικόνισμα ει- 
δεχδές βλέπεις έν τή  221. σελίδι —  κατ’ έκεί- 
νων τών άντιπροςώπων τού φύλου μας, όσαι φαί
νονται ίχουσαι άμερικανικάς όρέξεις διά τό βου
λευτικόν άξίωμα καί τάς πολιτικός έριδας, άνδ’ 
ών εύαρεστήδητι' νά προτίμησης τήν ειρηνικήν 
άνάγνωσιν τών κατωτέρω.

Ό  νέος πρωδυπουργδς της Αγγλίας, λόρδος 
Σαλισβουρη εΐνε εΐς τών πλουσιωτάτων εύπατρι- 
δών τής Μ. Βρεττανίας. Τ ά  είςοδήματά του 

1 άνερχονται εΐς 250,000 λίρας στερλίνας ετησίως. Μαρκή- 
σιος έγένετο κατά τύχην, διότι αύτός ήτο νεώτερος υιός 
καί έπί μακρόν έδιχονόει πρός τόν πατέρα του, μεδ' ου μά
λιστα κατα' τά τελευταία έτη τού βίου ειχε περιπλακή εις 
δίκην. Αιτία αύτής ητον ή  έξης. Έ ν  τή οικογενειακή 
κληρονομιά είχε ληφδή πρόνοια διά τόν δευτερότοκον υιόν, 
ό δέ νύν μαρκήσιος άπήτει, πιστεύων ότι αύτός ήτο δευ

τερότοκος, παρά τού πατρός τά  άνήκοντα αύτφ δίκαια, τό όποια ομως 
οδτος τώ ήρνεΐτο καί ούτως άνεμίχδησαν είς τήν ύπόδεσιν καί τά δικα
στήρια. Διαρκούσης της διαδικασίας ό πατήρ άπέδειξεν, οτι δ ενάγων 
δέν ήτο δευτερότοκος υιός του, έπειδή ί  πράγματικώς τοιουτος είχε γεν- 
νηδή νεκρός. Φυσικώς ό πατήρ έκέρδησε τήν οδικήν. Πολλά ετη προ 
τοΰ δανάτου τού πρεσβυτέρου άδελφού του (1868) ό λόρδος Σαλισβουρη εύ- 
ρίσκετο εΐς οΐκονομικώς λίαν δυςχερή δέσιν καί διά τοΰτο ήναγκάζετα 
νά γράφη διατριβάς εΐς περιοδικά καί κύρια αρδρα εΐς πολιτικός εφημερί
δας διά νά κερδαίνη τά πρός τό ζήν.

Περί τού πυροβολικού τού Βατικανού εγραφεν Ισχάτως ιταλική τις 
έφημερΐς τά  άκόλουδα. Έ ν  τφ  λεγομένιρ Ό π λ ο ο τα β Ιφ  της ωραίας θεας 
εύρίσκονται περί τά 120 τηλεβόλα καί 6,200 βόμβαι.· Τό παπικόν τούτο 
ίπλοστάσιον εΐνε έμπεπιστευμένον εΐς 12 πυροβολιστάς, άπαντας συνταξιού
χους τού πρφην παπικού στρατού. Έ καστος έκ τών άπομάχων τούτων 
λαμβάνει καδ’ εκάστην ώς έπιμίσδιον 1 φράγκον καί 2 5 % , ή μόνη 8 
ύπηρεσία αύτών εΐνε είς τό τέλος έκαστου δευτέρου μηνός νά φερωσι τα 
τηλεβόλα είς τό δπαιδρον καί νά έκδέτωσιν αυτά εΐς τάς άκτΐνας τού ήλίου. 
Μεταξύ αύτών εύρίσκεται καί νέα τις τηλεβολοστοιχία, άριστα διατηρού
μενη καί συνισταμένη άπό 6 τηλεβόλα, δώρον τού πρίγκηπος Ααροσεφουκω. 
— Τώρα εΐνε ζήτημα, άν ήνε έπιτετραμμένον εΐς τόν έπί τής γής άντι- 
πρόςωπον τού Χριστού πρός άτομικήν αύτού ύπεράσπισιν καί φυλακήν να 
έχη 122 τηλεβόλα καί 6,200 βόμβας.

Ή  πριγκήπισσα τ τ ς  Ούαλλίας έχασε σχεδόν καδ’ όλοκληρίαν ττν 
άκοτ’ν της. Έ ν  τούτοις προςπαδοΰσι παντί τρόπω οί περί αύτήν νά μτ 
δώσωσι ποτέ άφορμήν, όπως αΐσδανδη τό πάδος τούτο. Ε π ί παρουσία 
της ή  συνδιάλίξις γίνεται μεγαλοφώνως, ώςτε ποΐσαν λέξιν άκόποις ν 
άκούη, όσάκις δέ δίδεται έν τώ  μεγάρω της μουσική συναυλία, οι μουσι
κοί όφείλουσιν όσον τό δυνατόν ύψηλότερον νά κρούωσι τά  μουσικά των 
όργανα. Ή  βασίλισσα Βικτωρία, ήτις λατρεύει, ούτως εΐπεΐν, τήν νύμφην

της ώς τό αγαδόν πνεύμα τοΰ υιού της, σπανιώτατα προςέρχεται είς τας 
συναναστροφάς αύτής, διότι οί ιατροί τή α7τηγόρευσαν τάς δορυβώδεις δμι- 
λίας ώς βλαβερός είς τήν ύγιείαν της. Ή  μεγάλη δυςμένεια τοΰ πρίγκη
πος τής Ούαλλίας εναντίον τοΰ μέλλοντος γαμβρού του, τοΰ πρίγκηπος της 
Βατεμβέργης, προήλδεν έκ τού Ιτ ι ημέραν τινά ό πρίγκηψ μέ όλην τήν 
άφέλειαν ήδέλησε νά συστη'ση τη πριγκηπίσση γερμανόν τινα ιατρόν, δυ- 
νάμενον νά δεραπεύση τό παδος της . . . .

Κατά τόν μήνα τούτον τό κυριώτερον συρμικόν άντικείμενον, είς Ó 
άπασαν την προςοχήν των στρέφουσιν αί γυναίκες, εινε οί διάφοροι ιόίλοι,

V ® '

ούς· πρέπει νά φορέσωσι κατά τήν έν τοΐς λουτροΐς διαμονήν των ή  κατά 
τάς διαφόρους άλλας έξοχικάς έκδρομάς. Ο ί σημερινοί δερινοί ιέιλοι 
εΐνε έν γένει πολύ κομφοπρεπέατεροι παρά τούς τοΰ παρελδόντος ’Ιουλίου, 
διότι συνίστανται μέν ώς έπί τό  πολύ έκ ψιάδου, ή  μουσσελίνης, ί  τρι-
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χάπτω ν, τ ε ξ  άλλων ελαφρών υφασμάτων, εχουσιν δμω« σμγχρό'ιω< άρκε- 
τήν προφυλαχτικήν δύναμιν κατά των άκτίνων του ήλίου, χωρίς |ν  τούτοι« 
νά [πάσχωσι πολΐ καί νά διαφδείρωνται υπό  τήν επενέργειαν αυτ<3ν. Συ- 
νήδω« ο ί τοιουτοι πίλοι περικοσμούνται δ ιά  ποικίλων αυδεω ν, ιω ν, λευ
κάνθεμων καί των τοιούτων. Καινοφανέστατου 1ν τούτοι« εΤδοί πίλων εΐνε 
τό  έξ ιταλική« ψιάδου πάντοτε κατασκευαζόμενον, καδ’ 2 πολλάκις τό

μεν 'όχη μ α  εΐνε στρογγυλόν, η  δέ κεφαλή όψήλη καί 2 γύρο« πλατύ«. 
Η  παρυφή των πίλων τούτων εΐνε λίαν απλή , περιοριζομένη μόνον εϊ« 

'  μαύρου βελούδου. Έ χτό «  τούτων ύπάρχουσι κα ί -άλλοι καδ’ ολοκληρίαν 
καλυπτόμενοι υπό άνδέωυ, κα ί άλλοι, κατάλληλοι μάλιστα διά γυναίκα« 
ώριμου ηλικία«, ων τα  τρ ίχαπτα  εΤνε τό  κύριον συστατικόν. Τελευταίου 
βμω« καί κομψότατου εΤδο«, κάλλιστα συμφωνούν πρό« πλουσίαν καί ώραίαν 
ενδυμασίαν, εΐνε εκείνο, καδ’ 8 οί σίελοι εχουσι σχήμα υψηλόν καί εϊ« οξύ 
άπολήγον, κα ί γύρον όπισδεν μεν όμαλόν, εμπροσδεν 8έ πρό« τά άνω εν

εΐδει διαδήματο« καμπτόμενον. Ή  ήμετέρα  είκων παριστάνει τίϊλον έκ 
κίτρινη«.ψιάδου, έστολισμένον δ ιά . μαργαριτών όμοιου χρώ ματος, άγριων 
άνδέων, κρίνων καί των τοιούτων. Ο ί πίλοι ουτοι λέγονται ϋ η ιίά β 3 8 β  και 
τό πρότυπον' αυτών κατεσκευάσδη υπό τή« έν Παρι.σίοι« Κ “ν Έ σδη'ρ .

Έ κ .  τι3ν δύο ετέρων εικόνων μα« ή  μεν εΐνε ύπόδειγμα δερινού ιμ α 

τισμού .διά νεαράν κόρην. Τ ό . ύφασμα τη« έσδήτο« καί τω ν παρυφών εΐνε 
χροίματο« κυανού, λευκαί δμω« σειραί διατέμνουσιν αύτό κα ί δ ιά  τή« άρ- 
μον ία «τω ν προξενούσιν εύάρεστον έντύπωσιν. Ό  στρογγύλο« -ιΐΓλος επίση« 
εινε παρυφασμένο« διά κυανή« καί ερυδρα« ταινία«. Ή  δέ  αλλη συρμική 
εϊκών δ ίδει Ιννοιάν τινα περί των νεωτερισμών, οΐτινε« επήλδον εΐ« τά« 
οικιακά« ενδυμασία«. ΜΑΤΑΙΟΤΗΣ ΠΕΡΙΕΡΓΟΥ.

Μ ΙΚΡΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ —  κ, Δ. Ε . sis Μασσαλίαν. Κ ατά  πολυ 
■προγενεστέραν μα« άπόφασιν, καδ’ ήν ούδεμία αίτησι« συνδρομή« λαμβά- 
ύπ’ ίψ ιν  άνευ τη« συγχρόνου αποστολή« τού  τιμήματο« αυτή«. —  κ. κ. 
Δ. Κ . Π - , Π . Ζ . εϊ« Βουκουρέστιον, Γ . Μ. εί« Μεσημβρίαν, ©ά γείνουν 
κατά τά« οδηγία« Σας, —  κ. Π . Κ . ε ϊ ί  Κων[πολιν. Οχι,

Π Ε ΡΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Α . —  Ραφαήλ Σάντη , μετ’ ιδιογράφου εΐκο'νο« (σελ. 209},· τή« Παναγία« τού Ά γ . Σίξτου (σελ, 213) κα ί τού  Παρνασσού 
(σελ. 217). —  'Ιστορικά ανέκδοτα. —  Κ α ί πάλιν περί πνευματισμού. ΠνΛμα *<u παινμαιο., μ ετά  δύο είκόνων, r is  μα* Φάχαιον άχαγεχνιριας ψνχής
( σ ε λ .  212) κ α ί  Τ Τ «  π ν ε ν μ α ι & τ ι χ ή ς  φ υ τ ο γ ρ α φ ί α ς  ( σ ε λ .  2 1 3 ) .  ——  Α σ τ ρ ο ν ο μ ι κ ο ί  π ε ρ ί π α τ ο ι .  Μ ί α  ί χ ί ο χ ο φ ι ς  e î i  το ‘ Λ Ο τ ο ρ ο σ χ ο π ο Χ ο ν  ( σ υ ν έ χ ε ι α ' .  ‘ Η  · & υ γ ά τ η ρ  τό );  —

Ο μύδο« τού Ά δελβέρτου, έκ  των τού C ham isso . — Οικογένεια άκαν&οχοίρων (εΐκ. σελ. 220). —  Βιβλιοδτκη. —  Καρμέλα ύπό E d m o n d e  de  
A m icis (Δ ιήγημα —  συνεχεία). —  Επίστολαί έξ 'Ε σπερίας. Εύς α2 πολcuxà ανζργονΰαι γνχαΐχος. — Τά ίίςοόηματα χαί αί otxoytxttaxal ίριδίς τον
Σ α Ι ι ο β ο υ ρ ή .  -  Tu η ί ρ τ τ τ ο *  π ν ρ ο β ο ΐ ι χ ο ν  τ ο ν  Β α τ τ χ α ν ο ν .  —  £ ν γ χ ρ ο χ θ ί  π ί λ oc a e i ù  ν π ο ό ί ί γ μ α τ ο ς  (ϋ.Λ- 228). — θ ί ρ ι ν η  ί ν δ ν ι ι α φ ί α  χ ο ρ α ο ί ν ρ .  v a v r i l  Λ' ί ι π ά ν δ ρ ο ν ς  x v o i a c  κατ’ ό ΐ χ ο ν  
(ί,«4ν. α ιλ . 224). —  Μ , χ ρ ά  - Μ η Ι ο γ ρ α φ ί α .  ■

Εκδότη« Π .  Δ . Ζ Ϊ Γ Ο Υ Ρ Η Σ .
Ï Ï S O I S  B i t  *  H e i m t u n ,  h  Μ ι φ ί ρ .  —  Χ ά ρ τ η ς  i »  * 3 s  N e » «  P a p i e h u & n o f K U ï  h  S x ρ ο Λ β ο ν ρ γ ψ .  —  A f tW n j  F r » /  f t  S o n io g , 1»  M t f l f .


