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ΕΤΟΣ Γ .
tr¡  1/18· Ί ο ν λ Ιο ν  1887.

Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Σ  Β Ε Ρ Ν Α Ρ Δ Α Κ Η Σ .

Έγεννή^η έν 'Αγία Μαρίνα, χαριέσση κωμοπόλει ου μ.«- 
κράν της πρωτευοόσης Μυτιλήνης, υπό πατρός Κρητός και 
μητρός Λεσβίας κατά τό έτος 1834· Νεώτατος άπεστάλη 
είς Ά&ήνας, όπως τύχη εόρο τέρας μορφώσεως ό άγχινοόστα- 
τος πάϊς, πατρικής δ ’ όντως έτυχεν αΰτόδ··. αγάπης καί έν- 
θ'αρρυνσεως παρά χρηστοτάτων και έντριβεστάτων περί τε 
την άρχαίαν και νεωτέραν ελληνικήν γλώσσαν διδασκάλων. 
Τήν Πρωτεύουσαν διέπνεεν ετι 
ή μυροβόλος του Άγωνος αύρα, 
τά  απέριττα κοινωνικά ήδη 
έκράτυνεν ανδρικόν φρόνημα καί 
άλη&ινή φιλοτιμία, ό δέ κόσμος 
των λογίων άπετέλει μίαν, σε
μνήν καί αδιαίρετον οικογένειαν,
Ιν τοΐς κόλποις τής οποίας άνε- 
τράφη παν δ,τι σήμερον, έπιζή- 
σαν ή μή παραγκωνω&έν, εινε 
τό σέμνωμα της α’ναγεννωμένης 
παρ’ ήμΐν έπιστήμης καί φιλο
λογίας.

Καταπληκτικήν άνέπτυξεν 
ό νεαρός σπουδαστής δραστη
ριότητα από των πρώτων Ιτι 
μελετών αυτού, ευνοούμενος μεν 
παρά των γεραρών καί σοφών 
τότε Διδασκάλων, διακρινόμενος 
δ’ Ιν τοΐς συνηλικιώταις διά τε 
τήν πολυμάΟτιαν, τήν πολυγλωσ
σίαν καί τήν άλλην αυτού ευ
φυΐαν καί εμβρί&ειαν. νΗκμ.αζε 
κατά τήν Ιποχήν τής φοιτήσεως 
του έφηβου Βερναρδάκη ό φιλο
λογικός αγών μεταξύ του δεινού

Κ Α Μ & . Τ Ο Μ Ο Α  /■ · .

A H M H TPIO S Β ΕΡΝ Α ΡΑ Λ Κ 1ΙΣ .

Πρώτ,ν Καληγητής τοίΓ Ιΐανεπιστημίον Ό&ωνος.

μ.'εν περί τάς λογομαχίας, ήκιστα δέ δυνατού είς τά  γράμ
ματα Χρυσοβέργη καί του σοφού Άσωπίου. Εύτόλμως προς- 
ήλΟεν είς τον αγώνα τούτον ως ύπέρμαχος τού Άσωπίου ό 
Βερναρδάκης καί διά του ,,Τρωγαλίου τού Δοκησισόφου“, 
ευ’οιωνίστου ταύτης απαρχής των μετέπειτα καί μέχρι σή- 
μ.ερον φιλολογικών θριάμβων του, κατεσίγασε τον αντίπαλον. 
‘Ως φοιτητής Ιπϊσης μετέφρασε καί Ιξέδωκεν είς ίδιον τόμον

τήν „Ιστορίαν της Ρωσσίας“ υπό 
Δημητρίου Καντεμίρη, ήτις καί 
σήμερον πρόκειται ως υπόδειγμα 
γλαφυράς καί πιστής μ.εταφρά- 
σεως. Τήν ασυνήθη ταύτην τού 
νέου πολυπραγμοσύνην καί αρε
τήν έκτιμήσας καί προϊδών τό 
Ιπιστημονικόν αυτού μέλλον ό 
αείμνηστος Μανούσης, Ιπεδαψί- 
λευσε τού Βερναρδάκη παν εΐδος 
ευεργεσίας, ώς ίδιον υίον άγα- 
πήσας καί όδηγήσας αυτόν. Τό 
γεγονός τούτο έπιμαρτυρεΐ δ,τι 
ίσχυρίσΟημεν ανωτέρω περί τής 
έξοχου αρετής των πρώτων ¿κεί
νων τού Έ θνους Διδασκάλων.

Τότε έπίσης ήκμαζε καί ό 
Ποιητικός διαγωνισμός, όν καί 
αυτός ό μουσοτραφήςνΟ&ων πολ- 
λάκις έτίμα διά της Ινδ·αρρυν· 
τικής παρουσίας του, καί δςτις 
έξέ&ρεψε πάντας δσοι διεκρίβη- 
σαν τότε είς ποιητικά δοκίμια. 
Πρώτον πο ί ημα  τού Βερναρ
δάκη ήν ό „ Π λ ά ν η ς “, επος, 
έπαινε&εν δ-ερμώς υπό τού είς- 
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ΚΛΕΙΩ.

ηγητού Φιλίππου Ίωάννου, άνδρός όμολογουμένως λίαν 
φειδωλού περί τά  εγκώμια. Δεύτερον ποίημα σταλέν είς 
τόν Διαγωνισμόν καί παμψηφεί βραβευδέν ήν ή περίφημος 
,,Είκασία“. Τό όνομα του Βερναρδάκη περιεβλήδη ήδη τήν 
ωραίαν ¿κείνην αιγλην νεαρού των Μουσών ίεροφάντου, τά  
βέλτιστα είς τό μέλλον· ύπισχνουμένου, όταν δέ τις άναλο- 
γισδή τήν όντως ποιητικήν έκείνην έποχήν -του φιλολογικού 
ημών βίου καί τήν συμπαδή προςήλωσιν, μεδ’ ής ή κοινωνία 
παρηκολοόδει τάς προόδους τής νεολαίας, καί παραβάλη τήν 
σημερινήν των πραγμάτων τροπήν, δεν 8·« δυςκολευδή νά 
ομολ'ογήσγι μετ’ άδυμίας, ότι τρίτην ταύτην μετά τόν 
Αγώνα γενεάν ύπολειπόμεδα κατά πολλά καί της δευτέρας 
¿κείνης.

Σύγχρονοι προς τάς πρώτας ταύτας ποιητικάς δάφνας 
υπήρξαν αί περί τής νεωΐέρας Ελληνικής γλώσσης δεωρίαι 
του Βερναρδάκη, αίτινες εκτοτε άνέδειξαν αυτόν αρχηγέτην 
του υγιεστέρου περί τά  τοιαύτα συστήματος, δπερ έκ πολ
λών εκτοτε αφορμών προςεχτήσατο άναφαίρετον κϋρος καί 
δά  κατίσχυση επί τέλους. Τάς περί γλώσσης ιδέας του, άς 
πρό τριάκοντα καί επέκεινα έτών, απλούς έτι φοιτητής, έδη- 
μοσίευσεν ό Βερναρδάκης έν τή ,,’ΑΟηνα“, αυτάς ταότας έξ- 
ακολου9·εϊ καί σήμερον πρεσβεΰων καί «σπαζόμενος. Σκη
πτούχος αυτός άναμφισβητήτως τής συγχρόνου παρ’ ήμΐν 
καλλιρρημοσόνης καί τής μόνης έπί του παρόντος ανεκτής 
ορδοεπείας έχει υπέρ εαυτού τήν ψήφον πάντων τών σήμε
ρον άκουομ.ένο>ν καί άναγινωσκομένων, άνευ βέβαια ανεξερεύ
νητων λόγων υποταγής.

Είς τοιοότους αγώνας καί μελετήματα άσχοληδ-είς κατά 
τόν έν Άδήναις φοιτητικόν βίον του ήλδεν ό Βερναρδάκης 
κατά τό 1856 είς Γερμανίαν, δεινός ήδη περί τήν έλληνι- 
χήν καί λατινικήν φιλολογίαν καί γνώστης τής γερμανικής, 
αγγλικής καί γαλλικής, καί έπέδωκεν είς φιλοσοφικάς κυ
ρίως μ.ελέτας. Εδώ έλαβε καί τό πτυχίον του Διδάκτορος 
τής Φιλοσοφίας, φοιτήσας είς τά  Πανεπιστήμια του Μονά
χου ιδίως καί του Βερολίνου καί άγαπηδ·είς έπίσης καί τι
μηθείς ύπό τών περιφανέστατων Γερμανών διδασκάλων του, 
ουχί — έννοεΤται — βοη9·εία του φιλίου τόπου, του ένταύδά 
τε καί του καδ’ ημάς, αλλά διά τής προςωπικής αξίας του. 
Έ ν  Μονάχω έξέδωκε τήν „Μαρίαν Δοξαπατρή“ μετά τών 
μακρών έκείνων καλολογικών προλεγομένων, έν οΤς πραγμα
τεύεται τό ζήτημα τής καδ’ ημάς δραματοποίίας, όποιον δηλ. 
πρέπει νά ήνε τό ελληνικόν δράμα καί θ-έατρον. Έ ν Γερ
μανία έπίσης έξέδωκε καί τάς „Κυψελίδας“, τό άρχαιοπρε-

π,ές ¿κείνο έργον, ώραΐον καρπόν τών ωραίων περί τής καδ’ 
ήμας άρχαιότητος μελετών του.

Μετά πενταετή ένταϋδ-α διαμονήν κατήλδεν είς τήν 
Ελλάδα τώ ] 861, ότε καί διωρίσδη Κα&ηγητής τής Γεν. 

'Ιστορίας έν τώ Πανεπιστήμια*, διαδεχόμενος τόν αοίδιμον 
Μανοόσην. Αυτό τούτο δρίαμβος ήν ή διδασκαλία του 
Βερναρδάκη έν τώ άνωτάτω ’Εκπαιδευτήρια*, όπόδεν παρη- 
τή&η τώ 1869 καί μεταβάς εγκατεστάδη έν Μυτιλήνη. Δέν 
είνε τό οικογενειακόν τούτο Άνάγνο.σμα ό τόπος, όπου πρέ
πει νά κριδώσι, καί δά κριδώσιν ημέραν τινά μετά πολλών 
άλλων συναφών πρός τήν Ιστορίαν τής παρ’ ήμΐν έχπαιδεό- 
σεως ζητημάτων, οί λόγοι καί.τά  δλιβερά αίτια, οις έπη- 
κολούδησεν ή αξιοπρεπής άποχώρησις του Βερναρδάκη έκ 
του Πανεπιστημίου, ουτινος υπήρξε τό γνησιώτατον δρέμμα 
καί τό αληθινόν σέμνωμα. Πάν υγιές του εδνους στοιχέϊον, 
πας έ άποστρεφόμενος τά  ευεξήγητα τών σπουδαρχιδών λη- 
ρήματα, μετά κατήφειας ομολογεί τήν αδικίαν, ήτις έγένετο 
πρός τόν άνδρα, ωπερ όμοιους κατά τήν αρετήν καί τήν 
παιδείαν δέν έχει πολλούς νά έπιδείξη τό δυςτυχούν αυτό 
έδ·νος.

Σειράν ολην σοφωτάτων διατριβών Ιδημοσίευσεν 6 Βερ
ναρδάκης έν τή „Πανδώρα“, άλληλοδιαδόχως δ ’ έπραγμα- 
τεόδη τό ζήτημα τής γλώσσης έν τή „Νέα 'Ημέρα“ καί 
άλλοις περιοδικοίς, διαφόρους έχων κατά καιρούς τούς άν- 
τιφρονούντας. Τώ 1865 έξέδωκε τήν ,,Μερόπην“ του Τω 
1866 έςέδωκε τήν Γραμματικήν του μετά τών προλεγομένων 
έκείνων, σφοδρώς κατακριδεΐσαν, πάντοτε όμως περιζήτητον 
καί ύπό πάντων μελετωμένην. Τω 1867 έξέδωκε τον Α'. 
τόμον τής Γενικής 'Ιστορίας του, σύντομον, άλλ’ άρτιον έρ
γον τής αριστοτεχνικής χειρός του. Τώ 1870 έγραψε καί 
¿δημοσίευσε τήν βραβευδεΐσαν Κατήχησίν του, διδασκάλους 
τε καί μαδητάς τής έξω Ελλάδος εύεργετήσας.

'Ο  Δημήτριος Βερναρδάκης άπό χρόνων καταγίνεται είς 
τήν συγγραφήν γιγαντιαίου έργου, αύτήν, ως λέγεται, τήν 
νεωτέραν ημών γλώσσαν έχοντος δέμα υπό φρασεολογικήν 
κυρίως έποψιν, μετά χαράς δ ’ ήκουσε πρό τίνος ό φιλολο
γικός κόσμος ότι ήτοίμασεν ήδη τόν πρώτον του ,,Εύριπί- 
δου“ του τόμον.

“Εστω βέβαιος ότι οί κόποι του καί ή γόνιμος έργασία 
του δ ’ άποβώσι χρήσιμοι είς τήν σπουδάζουσαν νεολαίαν. 
,,Αλλην αμοιβήν ούτε έχει ούτε δόναται νά έλπίση παρ’ 
ήμΐν πας φιλόπονος καί εαυτόν σεβόμενος λόγιος“, καδώς 
έλεγεν άλλοτε ό ίδιος. * *

Ε Α Ρ Ι Ν Α Ι  Η Μ Ε Ρ Α Ι  ΕΝ Ε Λ Λ Α Δ Ι
όπέ Φ Ρ Ε ΙΑ Ε Ρ ΙΚ Ο Γ  ΟΕΟΑΩΡΟϊ V isch cr.

(αννέχίια).

Τόσον ζωντανά είνε τά  πνεύματα τής άρχαιότητος, τά 
παρακολουδ'ούντα τον οδοιπόρον μας. Ή  ζωηρά ψυχή του 
ένδιατρίβει μετά τού αυτού ένδιαφέροντος ένώπιον των πε- 
ρισωδ-έντων λειψάνων τής ελληνικής τέχνης, πρό τού Έρμου 
τού Πραξιτέλους έν ’Ολυμπία, πρό τών αρχιτεκτονικών έρ
γων τής άδηναϊκής Άκροπόλεως καί τών λειψάνων τών 
έξοχων έργων του Φειδίου. .Χαριέστατα δέ περιγράφει τήν 
άπό Άνδριτσαίνης μέχρι Φιγαλίας ίππασίαν, τήν έντυπωσιν 
τού ναού τού Απόλλωνος έπί τής μονήρους όρεινής άνωφε- 
ρείας, τό δέαμα τών όρέων τής Μεσσηνίας καί τής δαλάσ-

σης. Αλλά δέν ταξειδεόει ώς αρχαιολόγος· πάσαν λεπτο- 
μερεστέραν περιγραφήν έπαφίνει είς τούς ειδήμονας τής 
τέχνης, τούς περιηγητάς, καί δέν δέλει νά έπαναλάβη ό,τι 
υπάρχει γεγραμμένον έν τή πρώτη τυχοΰση ιστορία της 
καλλιτεχνίας. Τόν ναόν τής Φιγαλίας ώκοδόμησεν ίδίαις 
δαπάναις άσημος τις πόλις διά τού πρώτου άρχιτέκτονος 
τής Ε λλάδος, τού δημιουργού τών δαυμασίων κτιρίων έπί 
τής Ακροπόλεως τώΟ Άδ·ηνών, τού ’Ικτίνου. Διά τόν λόγον 
δέ τούτον άκριβώς έκτιμά τό έξοχον τούτο τής αρχιτεκτο
νικής έργον, δεωρών αυτό ώς μάρτυρα τού παρά τού έλλη-

νικώ λαώ βαδ·έως έρριζωμένου καλλιτεχνικού αίσΟ·ήματος· 
Δέν παραμελεί δέ τά  πάντα νά συνδυάση πρός τόν βίον, 
έχει δηλαδτ πάντοτε πρό όφδαλμών τό πνεύμα τού λαού, 
έξ ου άνεβλάστησάν ποτε οί μεγάλοι καλλίτέχναι, έξ ου 
ουτοι ως άγαλματοποιοί ήντλησαν τήν ευγένειαν τών μορ
φών πρός παράστασιν τών άνδρώπων. Καί ένταΰδ·α έκ- 
δηλοΰται ή πρόδεσίς του, όπως συμπεριλάβη είς έν δλον τό 
χαρελδ-όν μετά τού παρόντος.

Πρό παντός ήδη πρόκειται, κατά φυσικόν λόγον, περί 
τού έάν ή αρχαία τών Ελλήνων γενεά έξακολουδεί νά ζή 
έν τοίς νέοις "Ελλησιν. Ό  Έ γ γ ελ  έπανειλημμένως καί μετά 
ζέσεως καταπολεμεί τήν γνωστήν 9·εωρίαν τού Φαλμεράϋερ, 
καδ’ ήν ούτοι κατά μέγα μέρος κατάγονται έκ σλαβικού 
αίματος. Δεικνύει τήν σαδ·ρότητα τών ιστορικών Ιπιχειρη- 
μάτων καί ώς τήν τρανωτέραν άπόδειξιν τής ίδίας γνώμης 
παρέχει φυσικώς τήν γλώσοαν, ή οποία ουδόλως 9·α ηδυνατο 
νά διατηρηθή, έάν οί Σλάβοι κατεπλημμύρουν έντελώς τήν 
Ε λλά δα . — Τί συμβαίνει όμως ώς πρός τήν κατασκευήν 
τού σώματος; Περί τών ίδικών μου παρατηρήσεων ώμίλησα 
άλλοτε έν τη πραγματεία μου: „’Αναμνήσεις Ελληνικής πε- 
ριηγήσεως“ (Altes und Neues. 1. Τεύχος'. Είδον μορφάς 
τίνος γνησίου έλληνικού τόπου κατά τήν κατατομήν, την 
λάμψιν τού βλέμματος, τήν ουλήν κόμην, τό υψηλόν ανά
στημα, τήν ύπερήφανον στάσιν καί τήν δαυμασίως έλαστι- 
κήν ευκινησίαν αλλά μόνον ολίγας συνενούσας όλα τα  προ
τερήματα ταύτα, είς δέ τάς λοιπάς, χαίτοι αί τελευταίαι 
ιδιότητες καί αυτό τό άκτινοβόλον βλέμμα είνε λίαν διαδε- 
δομέναι, χαρετήρησα όπτιάζον τό μέτωπον καί αετώδη την 
ρίνα, δέν ήδυνάμην δέ νά κρίνω, έάν τούτο ήτο δωρικός ή 
νοτιοσλαβικός τύπος.

Άλλ’ έκ τής Πελοποννήσου είδον πολύ ολίγα, αί έντυ- 
πώσεις μου δέ συνελέγησαν έν Στερεά Έλλάδι. Τό έναντίον 
συνέβη είς τόν Έ γ γ ε λ , όςτις διέτρεξε πάσαν τήν Πελοπόν
νησον καί έκ τής Στερεκς είδεν ολίγα μόνον μέρη, σχεδόν 
τάς Άδήνας μόνον καί τά  περίχωρα. Είνε παραδεδεγμένον, 
καί μάλιστα παρ’ αύτοΐς άκριβώς τοίς "Ελλησιν, ότι ή αρ
χαία φυλή διεσώδη κυρίως έν Πελοποννήσω καί πρό πάντων 
έν Μάνη, καί ό ακάματος ημών παρατηρητής έπικυροί τήν 
γνώμην ταυτην μετά βεβαιότητας. Συγκρίνει τούς ωραίους 
άνδρας, τούς οποίους είδεν έκεΐ, πρός τούς έπί κάλλει πε
ριβόητους Μαυροβουνίους καί ευρίσκει τον λακωνικόν τόπον 
ύπέρτερον διά τού ,,όρδού“ τής γνήσιας αρχαίας ελληνικής 
ρινός. 'Η  ευγένεια τών μορφών τούτων τόν καταδέλγει τό
σον ζωηρώς, όσον καί έμέ. αί σπάνιαι μορφαί, τάς όποιας 
είδον. Α ς παραβάλη τις κυρίως τάς σελίδας 247—248 τού 
βιβλίου.του. Ευφραίνεται τις πράγματι, όταν βλέπη άνδρώ- 
πους παρισϊάνοντάς διά τής μορφής των τήν κα9·αράν τού 
άνδρωπου εόγένεψκγ·. 'Ο  περικαλλέστερος άνήρ τού πεπόλιτι- 
σ^ένου -ημών-Γκόσμου δέν έχει τόσον φυσικόν κάλλος. — 
•’Εν Τάΐς νησοις, ώς γνωστόν, τό ελληνικόν αίμα είνε συνα- 
νάμιγμβνου μετά 'τού ιταλικού, άλλ έν Ίδάκη , φαίνεται, 
παρέμειύεν άμιγέστερον περί τούτου παρέδηκα ανωτέρω έν 
σχετικόν χωρίον.

Λίαν περίεργος δεσμός τής εσωτερικής συναφείας τών 
νέων πρός τούς παλαιούς Έ λληνας είνε τά  διασωζόμενα 
λείψανα τής έλληνικής μυδολογίας. Αί παραστάσεις προς- 
έλαβον ρωμαντικήν τινα πνοήν καί άνάπλασιν,· άλλ’ άναμ- 
φιβόλως είνε αί αΰταί. Αί „νεράιδες“ έγιναν νόμφαι τών 
υδάτων, αί όποΐαι ώς ,,ώραΐαι δέσποιναι“ διαιτώνται έν τοίς 
ρόαξιν, άδουσι, χορεόουσι, τόν οίτακουστοΰντα όμως τιμω-

ρούσι δ ι’ άοράτου καί δανατηφόρου κτυπήματος κατ* κε
φαλής. Περί τούτου διηγείται καί ό Χάνς Χόφμαν έν τώ 
πρώτω των διηγημάτων του: „’Εν τή χώρα τών Φαιάκων.“ 
'Ο  ύποχ&όνιος πορδμεύς Χάρων, τήν σήμερον Χάρος, με- 
τεμορφώ9·η είς φάσμα τού δανάτου, τό όπούον έφιππον δια
σχίζει τούς αίδέρας, φέρον έπί τού έφιππίου παιδικά πτώ
ματα. Ό  Έ γγελ  αναδημοσιεύει τύ τραγούδι, τό όποιον 
έδαυμαζε τόσον καί μετέφρασεν ό ΓκαΤτε’ ουτος τό έμαδε 
διά τής άναγνώσεως, ό Έ γγελ  όμως τό ήκουσεν αχό στό
ματός τού λαού, ότε ό συνοδός αυτού έφοβήδη τον Χάρον 
κατά τινα έχικειμένην καταιγίδα. — Κατά τόν επικίνδυνον 
είς ’Ηλείαν πλούν οί ναύται, κωλυδέντες νά φδάσωσιν' είς 
'Ιέρακα, αποδίδουσι τό έμπόδιον είς τήν Λάμιαν. Το φο- 
βητρον των παιδιών κατά τήν αρχαιότητα μετεβλήδη άρα 
είς πονηράν 9·αλασσίαν νύμφην, ή όποΤα άλλως έξ αρχής 
φαίνεται έχουσα συγγένειαν μέ τήν δάλασσαν, διότι ποιητης 
τ ις την Λάμιαν άποκαλεΐ δ·υγατέρα τής Σκόλλης (βλέπε 
ΙΙρέλλερ, Ελληνικήν Μυδολογίαν. I, 507). — Τήν χέμπτην 
ημέραν άπό τής γεννήσεως ένός παιδιού έρχονται αί νόμφαι 
άπό τόν Όλυμπον καί τώ φέρουσι δώρα· είς αυτάς δέ με
ταξύ προσευχών παρατίδενται ο'ς δυσία ζυμαρικά καί σταμ- 
νίον πλήρες οίνου. Αί νόμφαι αυται λέγονται μοΐραι. Πώς 
αρά γε αί δεαί τού πεπρωμένου μετεβλήδησαν είς νύμφας; 
Κυφός τις σκυτοτόμος έλεγε πρός τόν οδοιπόρον μας ότι: 
,,ύπάρχουσι καλαί καί κακαί μοΐραι, πρός έμέ ηλδε μία κακΥΐ“ 
ή δήλωσις δε αυτή ίσως δόναται νά χρησιμεύση ώς λαβή 
πρός έξήγησιν τής μεταμορφώσεως ταυτης.

Ουτω πολλά τών ήδών καί έδίμων είνε έπίσης αρχαϊκά, 
ώς π. χ. ό δημώδης χορός, ο' όποιος είνε συρτός· οί χορεόον- 
τες συνοδεόουσι τάς κινήσεις των δ ι ασμάτων τα  γένη δε 
χορεόουσι χωρισμένα άπ’ άλλήλοιν. Οί νεώτεροι "Ελληνες 
έδαόμαζον καί έσειον μετ’ άγανακτήσεως τάς κεφαλάς των 

.ότε είδον τόύς βαυαρούς στρατιώτας νά χορεόωσι μετά 
βαυαρίδων. — Αρχαϊκή έπίσης είνε καί ή συνή9·εια τού ν’ 
άναμιγνόωσι ρητίνην είς τον οίνον. — Είς τάς διαφόρους 
συνηδείας τού λαού υπάρχουσι βεβαίως καί άλλα πολλά 
λείψανα αρχαϊκού βίου, έλάχιστα όμως είς τήν λατρείαν τού 
δεού: άλλ’ ώς αναφέρει ό Έ γγελ , οί Μανιάται μέχρι τών 
αρχών τού ΙΟ 1’ αίώνος έτέλουν έπί τών ορεινών αυτών κρη
σφύγετων δυσίας είς τόν Δία καί είς τόν Άρην.

Ανώτερο* έμνημονεόσαμεν τήν διατήρησιν τής γλιόσσης 
ώς ασφαλή άπόδειξιν κατά της γνωστής δεωρίας τού Φαλ
μεράϋερ. Άλλο δέ ζήτημα είνε, οποίαν τινά σχέσνν έχει η 
νεοελληνική πρός τήν άρχαίαν, καί πρόι πάντο>ν μάλιστα ως 
πρό; τήν προφοράν. Μετά ζέσεω; υπερασπίζεται ό συγγρα- 
φεύς τήν λεγομένην προφοράν τού 'Ρεύ’χλινίου, διατεινόμενος, 
ότι ή σημερινή είνε καί ή γνησία άρχαία. Έπιτραπήτω μοι 
νά μή άναμιχδώ είς τό διαφιλονεικοόμενον τούτο ζήτημα. 
Αφήσωμεν αότόν ν’ άγωνισδή όπέρ τής γνώμης του π. χ. 
κατά τού Γουσταυου Μάΰερ, όςτις έν; τώ ζητήματι τοότω 
άντεπεξήλδε κατ’ αυτού (έν τή  Γενική,Έφημερίδι τού Μο
νάχου, παράρτημα τού άρ. 854, 22. Δ&κεμβρ. 1886), άλλως 
όμως άπέλαυσε τήν αυτήν ηδονήν άναγινώσκων τό βιβλίον, 
τήν οποίαν καί ημείς ήσδάνδημεν. 'Ο  "Εγγελ έπραγματεόδη 
άρτίως τό ζήτημα έν ίδιαιτέρω συγγράμματι, ύπό τόν τίτλον: 
,,ή προφορά τής Ελληνικής.“ Έ γώ, μή άσχοληδείς είδικώς 
είς τήν κλασικήν φιλολογίαν, δύναμαι μόνον νά είπω, ότι 
καί είς έμέ ήτο άκατανόητος ή περίσσεια τής φωνής ι (ή 
προφορά δηλαδή τού η , ει καί οι ώς ι ,  έπομένως, έπειδή 
καί τό ι» δέν διακρίνεται από τού ι, πέντε ι)' τούτο κα-
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διστά την γλώσσαν, τρόπον τινά, ακιδωτήν και όξεΐαν, άνδ’ 
Ου βεβαίως άποζημιοΰται το οΰς διά της συχνής έπαναλή- 
ψεως του εύηχου ος. Έ ν τη προφορά τών συμφώνων ακέ
ραιον διετηρήδη τό δ  καί τό όμοιον πρός το αγγλικόν 
Λ , αλλά κλΐνον ολίγον τι χρός τό (' οϋτω δε παρήχδη έκ 
τοΰ Θεοδώρου Φίοδηρ καί έκ τοΰ Ματθαίος Μ αγφέης. 
Δεν έκτείνομαι περισσότερον, άλλ’ άφίνω την υπόΟ-εσιν είς 
τους ειδήμονας. Δεν δέλω όμως νά παρίδω τήν άκμαίαν 
ζωικήν δόναμιν, μ.εδ’ ής ή νεοελληνική αντλεί έκ τής αρ
χαίας ο,τι συντελεί προς ίκανοποίησιν τών σημερινών αναγ
κών της. Λυποΰμαι ότι δεν δύναμαι νά παραδέσω τά  σω
ρηδόν έχερχυμενα εις τον νοΰν μου παραδείγματα. Εις 
τοϋτο βοηδοΰνται οί "Ελληνες υπό τής συνδετικής δυνά- 
μεως τής γλώσσης των, ής στερούνται αί ρωμ.ανικαί, τήν 
όποιαν όμως έχει και ή ήμετέρα πρός ιδίαν Ιαυτής ίκκνο- 
ποίησιν καί ου’χί πρός επαιτείαν. Άληδώς ήμεΐς οί Γερμανοί 
λεξεχρεώσται καί οφείλεται δλου του κόσμου έπρεπε νά 
λάβωμεν ως παράδειγμα τους νέους "Ελληνας!

Περί δε του χαρακτήρος του λαου; Ποίαν εκφέρει περί 
αυ’τοΰ κρίσιν ό ήμέτερος μάρτυς; Έξετάσωμ.εν έν αρχή τό 
ζήτημα περί τής τιμιότητος εις τό εμπόριον καί τον βίον. 
Τάς παρατηρήσεις του συνέλεξε κατά μέγα μέρος έν Πελο- 
ποννήσω καί Ίδάκη, έν δέ τή  Στερεά καί έν Αδήναις, ώς 
έρρήδη ανωτέρω, διέτριψε μόνον έπί ολίγον χρόνον. Έ κεΐ 
πολλας συνήψε σχέσεις πρός πεπαιδευμένους, υπαλλήλους 
καί αξιωματικούς, άλλα πολύ περισσότερον έσχετίσδη πρός 
τόν αγροτικόν πληδυσμόν, ό όποιος παράμεινεν είςέτΓ ανέ
παφος υπο του πολιτισμού. Έ π ί τή βάσει τών παρατηρή
σεων τούτων έσχημάτισεν ευμενεστάτην κρίσιν. Είς συγκί- 
νησιν τόν κινεί ή αγαδότης τοΰ λαοί τούτου, ή δέ φιλο
ξενία, ο>ς ειδομεν έν αρχή, πανταχοΰ τόν υποδέχεται ανοι- 
κτάίς άγκάλαις, καί πρό πάντων έν Ίδάκη: ,.φιλίως με εΤχον 
ύποδεχδή έν Κέρκυρα καί Κεφαλληνία, άλλ’ ούδαμοΰ της 
Ελλάδος μέχρι τουδε προςήλδον είς δεξίωσήν μου μετά 

τόσης αγάπης καί άγαδότητος, μ.εδ’ όσης έν Ίδάκη· ολίγας 
ώρας μετά τήν άπόβασιν έγενόμην τό δετόν τέκνον τής 
νήσου, πάντες έπροδυμοποιοΰντο νά με ύπηρετήσωσι καί 
περιεφερόμην ωςεί έπί πτερών έν τή άλλως άβροδιαίτω καί 
ήσόχω ταύτη νήσω. — ,"Ο ξενοδόχος τοΰ Παρνασσοΰ“ δεω- 
ρεί έαυτόν ούχί μόνον ώς ένοικιαστήν καί τροφοδότην τοΰ 
ξένου, αλλά καί ώς δετόν πατέρα καί ύπεύδυνον κηδεμόνα 
τοΰ απροστάτευτου αλλοδαπού. Είς τόν χρηστόν άνδρω- 
πον πρέπει νά εΐπώ καδαρά καδαρά, ότι δέλω καί μίαν 
φοράν νά έξέλδω μόνος, διότι άλλως μέ ακολουδεΐ ώς πι
στόν κυνάριον μή τυχόν καί μοι συμβή τ ι απευκταίου. Δεν 
εννοώ Βέ πώς εΐνε δυνατόν τοιοΰτό τι νά συμβή έν Ίδάκη 
χωρίς ύπερτέρας τινός καί αναπόφευκτου δυνάμεως ή μεγά
λου ίδίου πταίσματος.“ "Οπου φέρει συστάσεις — πολλαχοΰ 
δε καί άνευ του’των — γίνεται δεκτός έν τώ οικω ώς ξένος, 
οπου δέ κατέλυσεν έν χανίοις ή ξενοδυχείοις, πανταχοΰ άναι- 
τίως έπλήρωσεν ελάχιστα. Πάντες εΐνε οικείοι καί έμπι- 
στευονται πρός άλλήλους καί δέν κλείουσι τάς δύρας των. 
Οί μεμορφωμένοι, οί δημόσιοι υπάλληλοι εΐνε εύπροςήγοροι 
καί αυτοί εΐνε οί άσκοΰντες τήν φιλοξενίαν. Έ ν Άνδριτσαίνη 
μανδάνει ό εκεί σταδμεύων αξιωματικός τής χωροφυλακής, 
ότι Ιφδάσεν εις ξένος καί άμέδως τρέχει έφιππος νά τόν 
προςκαλέση είς τήν οικίαν του, τόν ξενίζει καί φροντίζει 
τά  δέοντα είς τήν περαιτέρω πορείαν του. Ό  κύριος ουτος

έσπαύδασε κυρίιος τά  νομικά, δέν εΐνε επομένως Καναδός 
ό'όποιος της Ευρώπης κτλ.

Ό λω ς άντίδετος πρός τάς ανωτέρω κρίσεις είνε γνω
στή τις καί έν ’Ανατολή διαδεδομένη παροιμία, καδ’ ήν ό 
Ελλην ως πρός τήν πλεονεκτικήν πανουργίαν εΐνε ανώτερος 

του' Ίταλοΰ, τοΰ Ιουδαίου καί τοΰ Αρμενίου, ούχί δέ καλλί
τερα εΐνε ή κρίσις καί πολλών νεωτέρων περιηγητών. Έ γώ  
αύτός υπέστην δυςάρεστά τινα έπειςόδια, όχι όμως έν Πε- 
λοποννήσω, ής εΐδον μόνον μικρόν τ ι μέρος. Πώς άρά γε 
νά έξηγήσωμ.εν αυτήν τήν άντίφασιν;

Ο ήμέτερος φιλέλλην δύναται νά είπή καί λέγει, οτι 
: είςδύων πολιτισμός, ή όλονέν αύξουσα πληδώρα τών ξέ
νων καί άλλοδαπούν είς χώραν 'τέω ς άδιάφδορον κατά τά 
ήδη, ο μαγικός λέβης τών μεγάλων πόλεων πανταχοΰ γέννα 
αισχροκέρδειαν, υπερτίμησιν καί απάτην, καί τοΰτο λέγων, 
πόσον έχει δίκαιον! Αφήσωμεν τούς άλλους καί παρχτη- 
ρήσωμεν, ήμεΐς οί Γερμανοί, τήν δοκόν έν τω ίδίω οφδαλμω! 
Συγκρίνωμεν τάς πόλεις μ.ας πρός τάς πόλεις τοΰ έξωτερι- 
κοΰ! Μήπως όλιγώτερον κενοΰται τό βαλάντιόν μας έν αύ- 
ταις καί όλιγώτερον υψηλαί εΐνε αί τιμαί; Παραβαλωμεν 
δε καί τήν ήδικήν κατάστασιν των ορεινών ημών χωρών, 
όποία ήτο πριν ή άνακαλυφδώσιν υπό τής πεπολιτισρ.ένης 
κοινωνίας, πρός τήν κατάστασιν άφ’ ής έποχής άνεκαλύ.φδη- 
σαν* πώς φαίνονται τά  πράγματα·; 'Οποίαν όψιν έχουσιν έν 
'Ελβετία, άφ’ δτου ή χήρα αυτη μ,ετεβλήδ.η είς μέγαν ξε
νώνα; Πρός όφελος τοΰ Έ γ γ ελ  δυνάμεδα μάλιστα νά προς- 
δέσωρ.εν ότι: έάν ο χαρακτήρ τών 'Ελλήνων ητο δόλιος, 
δέν έπρεπεν άρά γε νά πρόδοδή καί έκεΐ, όπου δέν έπέδρα- 
σεν είςέτι ή έκ τοΰ πολιτισμού διαφδορά; Δυνάμεδα δε 
προςέτι να εΐπωμεν, ότι ή ανωτέρω μνημονευδεϊσα παροιμία 
χρονολογείται από τών χρόνων τής δουλείας, δτε ή λέξις 
κλέφτης ήτο όνομα τιμής παρά τοΐς Έλλησι, διότι ήτο έπι- 
τετραμμένη καί μάλιστα ένδοξος πάσα κλοπή καί ληστο- 
πραξία κατά τών σκληρών έπιδρομέων.

Αφ’ ετέρου δέ ήδύνατο νά ρηδή. έναντίον των Ε λ λ ή 
νων, ότι καί οί πρόγονοί των δέν ήσαν ειλικρινείς τής άλη- 
8·είας φίλοι, ότι προκειμένου περί χρημάτων δυςκόλωι, εΐχον 
τάς χεΐρας καδαράς και οί 'ΡωμαΤοι ειρωνικούς. ελεγον 
Ογλοο»  Μβ3.

.Ούτως άφίνω άμφιρρέπουσαν τήν πλάστιγγα, κλίνουσαν 
ομο>ς μάλλον πρός εύνοϊκωτέραν κρίσιν. Πολυετής μόνον, 
όχι του Έ γγελ , ουτε ή έμή, ούτε άλλου τινός πείρα δύνα- 
τα ι νά κρίνη όριστικώς περί τοΰ προκειμένου ζητήματος. 
Έ άν δέ τ ι υπάρχη είςέτι ¿βέβαιον, διά τί νά μή αίσδανώ- 
μεδα τέρψιν, όταν μία χρηστή καρδία άποφαίνεται αμέσως 
καταφατικώς;

Καί ΐαΰτα  μέν περί τοΰ κεφαλαίου τής τιμότητος. Ή  
τελευταία αίτια τής παρακμής τής αρχαίας Ελλάδος δέν 
ήτο ή ήδυπάδεια καί ή Ικ  ταύτης άπορρεύσασα έκδήλυνσις. 
Ό πόσον αυτη είςέδυσεν είς τόν λαόν άγνοοΰμεν, άλλ’ ουτος 
έμεινε βεβαίως αγνότερος, παρ’ όσον ήμεΐς νομίζομεν. Κατά 
τήν χριστιανικήν έποχήν ή ελληνική έκκλησία' έχαλίνωσεν 
αυτήν έν Ελλάδι, — καίτοί έν Βυζαντίω ουδέν ,κατώρδωσε 
κατα τών γνωστών κακιών. Έ κ  τών παρατηρήσεων του ό 
Έ γγελ  σχηματίζει εΰνοϊκωτάτην κρίσιν. Πανταχοΰ, είς όλας 
τάς περιπλανήσεις του ευρίσκει αύστηράν σεμνότητα παρά 
ταΐς γυναιξΐ καί αγνότητα τών ήδών.

( ί ’π ί ε α ι  συνέχεια.)
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„Καί τέλος πάντοιν σ’ άπήλαυσα Ευρυδίκη, ονειρον τοΰ 
βίου, καί τών έλπίδων μου προσφιλέστατου έντρύφημα, χαρα 
εφεξής τών ημερών μου, τοΰ γήρατος άναχοόφισις, τοΰ πα
ρόντος πραγματικότης δελκτική καί άπόλαυσις. Α ! Ευρυ
δίκη, τρέμω μήπως, ζηλότυποι τής ευτυχίας ,μου οί δεοί. 
-ΐήν τύχην μου φδονοΰντες, λύσωσιν είς όνειρον ανύπαρκτον 
την ευδαιμονίαν μου, καί πικρά ή μνήμη τότε δά. δηλητη- 
ριάζη τοΰ άφυπνισδέντος τάς ημέρας, καί εΐρων μοίρα δά 
γελά μέ τής ψυχής μου τάς ύδύνας, τούς πόδους τούς ψευ- 
σδέντας τής καρδίας μου. τών έλπίδων καί τών δελκτικών 
μου προσδοκιών τό πλήρες ναυάγιον. Α ! Ευρυδίκη, είσαι 
συ τήν οποίαν δλίβω είς τό στήδός μου, είναι σά τά  χείλη, 
αί άφρόπλαστοι πάρει αί, τό μέτωπον, ή κόμη ή πλούσια η 
μεΟώουσα; Α ! Ευρυδίκη, τής ζωής μου ήδη σύντροφε, δέν 
εΐσαι όνειρον, ουτε σκιά απατηλή ήν οί δεοί κατέπεμψαν 
σαρκάζοντες τήν πλάνην μου, όπόταν, έρημος τής φίλης καί 
συζύγου του δά  έμενεν ό δύστηνος Όρφεύς, καί χήρος Ευ
ρυδίκης, 0·ά ήτο χήρος καί τής λύρας του. Είς τήν πρώ
ραν της Αργους καδήμενος, τήν έμπνευσιν τής μουσικής 
αϊτών, τοσάκις άνέκρουσα τήν λύραν μου είς τήν μνήμην 
σου, Ευρυδίκη φίλη προσφιλής. Γοργώς ηύλάκου τόν Πόν
τον ή τρόπις. Μέ στιβαράν τήν χεΐρα ό άναξ Ίάσων ΐδυνε 
τό σκάφος, καί ανυπόμονος ό 'Ηρακλής τήν κώπην εϊλκυε 
πτερών μετά τοΰ ιστίου ττν Αργώ. Μέ όμμα οξύ οί Αργο- 
ναΰται άνεζήτουν τήν άκτήν τής Κολχίδος, καί είς τάς 
πτέρυγας ονείρων φαιδρών ιπτάμενοι, έσκύλευον τόν Αϊήτην 
τό χρυσόμαλλον δέρας, καί ήδη τά  πρυμνήσια λύοντες έφευ- 
γον, παλινοστοΰντες, τήν άξενον γην. Τό κύμα έπλησσε 
τήν τρόπιν, ή τρόπις έσχιζε τό κΰμα. Τήν λύραν μου αρ
πάζω, καί τής Ευρυδίκης μου τό κάλλος τό σεμνόν, τήν 
πίστιν καί τόν έρωτα άνέμελψα. Τά ξύλα τής Αργους 
τρίζουσι, καί άτονοι κατέπεσαν αί χεΐρες καί οί μΰς τοΰ 
‘Ηρακλέους. Έ μπληκτοι οί Αργοναΰται πίπτουσι γονυπε
τείς! Σιγώσι καί οί άνεμοι αύτοί, καί μόνον αύρα χαλαρα 
δωπεύει τό ίστίον καί στένει λιγυρώς, παρά τήν λύραν καί 
τούς φδόγγους της. Τά κήτη. τής δαλάσσης έξέρχονται 
μετά σπουδής, τήν λύραν του Όρφέως ν’ άκούσωσι, τά  
όρνεα καδίπτανται κ’ ήρεμα έπικάδηνται πρός τά καρχήσια 
καί τούς ιστούς, καί από τής γείτονος ξηράς όρμώσι τά 
δηρία όπό τής μουσικής έλκόμενα. Α ! Ευρυδίκη, τοΰ βίου 
καί τών τέρψεων μου σύντροφε. Τώνομά σου τό γλυκύ, ή 
μνήμη σου ή ποδητή καί προσφιλής διηύδυνε τήν χεϊρά μου. 
Το όνομά σου όμνουν, υμνών τοΰ κάλλους καί τοΰ έρωτος 
τό δέλγήτρον. Α ! σ’ απολαμβάνω τέλος, λησμονούν τάς 
αγωνίας, τήν μακράν μου περιπλάνησιν, τους φόβους μή σέ 
χάσω, καί ευτυχής προσπίπτω είς τούς πόδας σου, τά  χείλη 
καί τήν κόμην σου φιλώ, έξ έριυτος μεδόων, καί τούς δεούς 
ευχαριστώ χωρίς νά τούς ζηλεύω, δεός έγώ καί ευτυχής, 
τής Ευρυδίκης έραστής καί σύζυγος.“

*

Ούτως έλάλει ό Όρφεύς' ό τοΰ Οίάργου, τής Θράκης 
άνακτος υίός, τήν σύζυγόν του Ευρυδίκην δλίβων είς τό 
στήδός τΟυ. Χδές μόλις τής Ευρυδίκης άπεκλήδη σύζυγος· 
πρόσφατος εΐν’ ή ευτυχία του, καί τ ’ άρωρ.α τοΰ έρωτος 
ποδεΐ ολόκληρον καί άκμάΐον ν’ άναπνεύση, πριν ή καί έπ’ ]

έλάχιστον έξατμισδή. Είς (5όδων στρώμα κατακείμενοι ρ.ε- 
δύουσιν είς φιλήματα οί σύζυγοι, Είς λόγους καί δωπείας 
λύεται ή χείρ τής Ευρυδίκης καί ή γλώσσα, καί άπληστα, 
τά  χείλη της τά  δροσερά, ζη-.οΰσι τόν Όρφέα. Ευδαιμο
νίας καί δανάτου στεναγμός έκσπάται ένταυτω τοΰ στόμα-" 
τος τής Ευρυδίκης. Δολία εχιδνα, υπό τά  πέταλα τών 
ρόδων έρπουσα, δάκνει τήν Ευρυδίκην, τό δηλητήριον μιγνύ- 
ουσα πρός ττν διττήν τοΰ μέλιτος πηγήν, τήν πορφύραν
καί λ ά λ ο ν ........................  Κραυγήν οξεΐαν βάλλουσα πίπτει
ωχρά ή Ευρυδίκη· δανάτου σκότος έκάλυψε τό ομμα της, 
ή γλώσσα της ψελλίζει, καί δρόσος παγερά, από τό πρόσ- 
ωπόν της τό νεκροφανές σταλάζει είς τάς κάλυκας καί είς 
τά  πέταλα τών ρόδων τών απατηλών! Όρφεύ! αγαπητέ 
μου φίλε, όν μόλις χδές μοι έδωκαν ώς σύζυγόν μου οί δεοί, 
Όρφεΰ μ.ου, 0·νήσκω όφίδηκτος, βοά ή Ευρυδίκη. Τής ευ
τυχούς ζωής μου, ζηλότυποι δεοί καί άνοικτείρμονες συντρί- 
βουσι τό γόητρον. Θά σ’ άπωλέσο» Ισαεί, κ’ είς τά  βασί
λεια τοΰ Πλούτωνος, κεχωρισμένη άπό σου, έρημος δά πλα- 
νώμαι τόν ήλιον ποδοΰσα, καί τοΰ Όρφέως μου τό ζωο
γόνον Οώπευμα. Ή  μοίρα ή άσυμπαδής δέν μέ άφήκε νά 
χαρώ τής πλήρους ευτυχίας μου, καί του δεσμού μου μετά 
σοΰ τό δέλγήτρον. Αφες, ώ! άφες κατά τό έλάχιστον τοΰ 
έτι βίου μου διάστημα, νά έντρυφήσω είς τήν δέαν σου, 
καί τοΰ προσώπου σου τήν έχφρασιν ώς ύστατον καί προσ
φιλές νά φέρω μετ’ έμοΰ έφόδιον είς τοΰ Χάρωνος τό δλι- 
βερόν άκάτιον. Σέ έπανεΐδον πρό όλίγων μόλις ήμερων πα- 
λινοστοΰντα έκ μακρού κ’ έπικινδύνου πλοΰ. Ό  πόδος μου 
εΐχε νικήσει τήν αιδώ, καί εκφρων ώρμησα πρός σέ τρέμουσα 
μ.ήπως σέ χάσω πάλιν. ’Απαίσιοι συλλογισμοί έσπάρασσον 
τό πνεΰμά μου. Νεκρόν σέ έβλεπον συρόμενον είς τούς δρυ
μούς, καί δΰμα τών δηρίων τών ορνέων καί τών έρπετών. 
Τήν θάλασσαν σ’ έφανταζόμην άλλοτε όργόνοντα. Δεινός 
Ινσκήπτει. ό τυφών, καί τόν Όρφέα χάνω. Α ! τοΰ Πόντου 
ή άλμη ή πικρά ουτε νά φδάση ήδύνατο τών σκέψεων μου 
τήν πικρίαν καί οξύτητα. Νεκρόν σέ έβλεπον φερόμενον 
έπί τοΰ κύματος, καί άταφον τό σώμά σου δραυόμενον είς 
τήν άκτήν, καί τήν σκιάν σου στένουσαν μακράν τών Ή λυ-' 
σίων είς τόπους σκοτεινούς. Καί σ’ έπανεΰρον τέλος, καί 
σ’ άπεκάλεσα έμόν, ινα σέ χάσω αίφνης, τοΰ Αδου κάτοικος 
έγώ. τής γης έσύ καί σύζυγος ετέρας γυναικός, τής Ευρυ
δίκης έφεξήζ άμνήμων. νΩ! σπαραγμός πικρότερος τοΰ δρό
μου είς όν ό δάνατος μέ έρριψεν  Όρφεΰ μου!
σύζυγε καί φίλε μου, ό δάνατος μέ ήρπασεν έν μέσω τών 
ονείρων καί τής ευτυχίας μου. Όρφεΰ μ.ου δνήσκω· καί 
Ο νήσκουσα ουδέ τά  χείλη μου · νά σοί προτείνω δύναμαι 
-  ίος καί δάνατος έμόλυνε -τής μέδης καί τοΰ έρω
τος τήν άνεξάντλητον πηγήν Έλ9·έ έδώ, τήν
χεΐρα δέσον έπί τής έμης. Τήν άτυχή σου σύζυγον Ιδέ. 
Όρφεΰ μου δνήσκω· έλλείπει- ή ζωή, δανάτου πάγος Ινάρ- 
κωσε τά  μέλη μου, καί άπέσβεσε τών όφδαλμών μου τήν 
ακμήν. Ώ !  ευ’τυχία μόνη εν τή  τελευτή ίδου τήν χεΐρά σου
δωπεύω ..............  Τόν έσχατον δέξαι παλμόν καρδίας άγα-
πώσης σε. Νεκρά έΐναι τά μέλη μου άλλ’ ή καρδία έτι ζή. 
Ό  έρως τήν ζωύγονεΐ, καί τ  είκών σου, είς ήν, ώς είς δεό- 
τητα, εντός μου ήγειρα βωμόν. Όρφεΰ μου φίλε δνήσκω·

| μή παΰσε νά μέ άγαπάς' κ’ όπό τήν γην νεκρά αίσδάνομαι
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ότι καί πάλιν θ ’ άποθάνω, τον έρωτα σου χάνουσα...........
9·ανάτου δνειρα ¿κύκλωσαν τό πνεύμα μ ο υ  Όρφευ
τήν Εύρυδίκην ¿νθυμ.ου, και δεχθητι του έρωτος τον ύστα
τον καί άμέριστον π αλ μ ό ν ................

«

Ήλλοιωμένη, πελιδνή, νεκρά κατάκειται είς ρόδινον 
στρωμνήν ή. Ευρυδίκη, νύμφη φαιδρά τής χθές, θανάτου 
θύμα σήμερον. Είναι το ρόδον ή είκών τής ειμαρμένης καί 
του τέλους τής του θλιβερού. Εύοσμον χθες και δροσερόν, 
¿ξηνθ-ημένον, μαρανθ·έν συντετριμμένον κεΤται σήμερον οπό 
τάς χεΤρας τής νέκρας. Ήμιπαράφρων, κραυγήν κατάρας 
βάλλει 6 Όρφεύς, είς την προ αυ’τοο εικόνα άπιστων, τήν 
Ευροδίκην κράζων, τήν Εύρυδίκην ήτις. νεκρόν άφεΐσα πτώμα, 
βαδίζει πρός τόν "Αδην. Είναι απάτη, βοα φρενήρης ο Όρ·- 
φεύς, καί ^ίπτεται καλών τήν προσφιλή νεκράν. Τίς όμως 
έπανήλθ-εν από τόν δρόμον τόν πικρόν; Τίς, του "Αδου δια- 
βάς τόν φοβερόν ουδόν, ΰπέστρεψεν ¿πίσω; Είναι κωφός ο 
Χάρων! Έ κ  τής αντίπεραν ακτής ουδείς έπεραιώθη πρός 
τήν χώραν τής ζωής, ουδείς έπλευσε δίς έπί τήν λίμνην 
τήν πιχράν. Εφάπαξ έγεννήθη τις, καί θρήσκων άπαξ, τό 
πρώτον τότε καί τό ύστατον διέρχεται τήν λίμνην. Τό 
σιόμα τό ψυχρόν εις τήν θερμήν αγκάλην θλίβει φρενήρης 
ο Όρφευς. Ό ργή , μανία, έρωτος πάθος φοβερόν, στοργή 
τραυματισθεΐσα σαλεύουσι τόν νουν του. — Θεοί! κραυγάζει- 
έξαλλος, τήν Εύρυδίκην θ-έλω, τήν Εύρυδίκην μου ζητώ, 
«αί τής Στυγός έπόμνυμι τα  ΰδατα νά τή ν . άνεύρω παντα- 
χου, τόν Αδην διατρέχων, τά  Ήλόσια, τον Τάρταρον, έάν 
τό κάλλος καί ή άρετη,' νά οίκίση δύναται ποτέ τού σκό
τους τά  βασίλεια. ΙΙρός τί νά ζω χωρίς τής γυναικός ής 
ένεκα ήγάπησα καί τήν ζωήν, Νεκρός δ·ά είμαι, ζων άνευ 
«υ’τής, καί ζών νεκρός μαζύ της. Ό !  άς τήν ,ευρω πάλιν! 
. . . .  Ή ; μά τους θεούς τόν βίον άπαρνούμαι, καί αύχό- 
χειρ 9·νήσκω, τήν Ευρυδίκην μου ζητών, είς τού "Αδου τά  
βασίλεια, νεκρός ευδαίμων τόν ήλιον άπαρνηθείς, τόν ’Όλυμ
πόν μου άνευρων τής Ευρυδίκης μου ¿γγύς.. Άπα.ραμύθ·ητος 
ο Όρφευς, παράφορος ¿σπάζεται τά  χείλη τής νέκρας. Εις. 
δηλητήριον όξυ μετέβαλε τό αίμά του τό άλγος, καί τής 
έχίδνης ό Ιός ούδέν Ισχύει κατ’ αυτού. Καί πάλιν άσπάζε- 
ται τά  χείλη της, καί πάλιν έπιστρέφει ακόρεστος θεάματος 
πένθιμου-.' ’.Οδύνης Ιαχαί πληρούσι τόν άί&έρα. Τήν Ευρυ
δίκην κλαίει ό Όρφευς. . Συνέτριψεν ό θάνατος τήν λύραν 
του, συντρίψας τήν καρδίαν του. Έσίγησεν ό ποιητής! Τάς 
νύκτας μόνον όταν ό Βορράς ταράσσει τούς δρυμούς, καί 
ό κεραυνός πτοή τους θήρας των δασών, στόνοι πένθιμου 
μουσικής η’χούσιν αίφνηί από του βά9·ους των δασών. Είναι 
ό πλάνης ποιητής, τό φάντασμα τό προσφιλές διώκων, τοός 
πόνους τής. ψυχής του Ιξηγών. „Τήν Ευρυδίκην μου ζητω, 
οίκτείρατε τήν' τύχην μου θεοί! Τήν Ευρυδίκην μου ζητω, 
θνητοί θρηνήσατε τήν μοίραν μου. Τήν Ευρυδίκην κράζω“,· 
ηχεί άδιαλείπτως ο' Όρφεύς. Βοή ανέμου καί οδύνης στο- 
ναχή, τής-φύσεως καί τής καρδίας στεναγμός, ταράσσει- τό 
κενόν. Εις χώρας, μακρυνάς. εκπνέει ό βορράς, τό άλγος 
τού Όρφέφς καί τής .Ευρυδίκης φέρων το όνομα...............

*

Τήν λύραν - έχων εν χερσίν έρμα από τής Θράκης ό 
Όρφεύς, τοϋ όρκου τηρητής, καί διαβαίνων δρη, θάλασσαν 
καί τούς δρυμούς, εισέρχεται είς τήν Λακωνικήν. Ελπίς 
του είν’ ή λύρα του, καί’ όπλον μόνον καί άσπίς κατά τού

πλήθους των Ιχ&ροΤν. Ό τα ν  τάς νύκτας άγρια όρμώσι τά 
θηρία, τάς τρώγλας των άφίνοντα, καί τήν τροφήν ζητοΰντα, 
ό πλάνης ποιητής, καί μουσουργός θ·εσπε'σιος, κατάκοπος καί 
ντστις κλίνει είς άνάπαυσιν τήν κεφαλήν. Τό απηνές θη- 
ρίον, τής πείνης θύμα, καί τό ένστικτον τού αίματος ακο
λουθούν. έρμα νά τόν σπαράξη τότε. Τήν χεΤρα είς ττν  
λύραν φέρει άμέσως ό Όρφεύς. Θεοί! όποία μελωδία ακούε
τα ι, καί ποία αίφνης αλλαγή έπήλθεν είς τόν άλογον καί 
αίμοδιψή τού δάσους κάτοικον! Τήν κέρκον κλίνει πρός 
τήν γην ό λέων, τήν χαίτην ¿ταπείνωσε, καί ήρεμος καί 
τιθασσός, υπό τό κράτος γοητείας μαγικής, τούς πόδας λεί
χει τού άνδρός καί ήσυχος άπλούται κατά γης, τήν μουσι
κήν άκούων. Άθρόοι σπεύδουσιν εκ των οπών τής γης οί 
οφεις, καί κύκλωΟ-εν τού άοιδού όψούνται έπί των άκρων 
των σπειρφν. Τήν γλώσσαν τήν φαρμακεράν συνέστειλαν 
τού στόματος, έντός, καί τ ’ όμμα τό σπινΟ-ηροβόλον, χάίνον 
άπέβη, οίονεί έκλιπαρουν τόν Ο-εΐον μουσουργόν. Κυλίονται 
τά  ιοβόλα ερπετά, ανίκανα νά βλάψωσι, καί τι&ασσά τά 
άγρια θηρία έξίστανται και τρέμουσι, τήν μουσικήν άκού- 
οντα, καί τόν θεόν προσβλέποντ* τον πέριξ εαυτού σκορπί- 
ζοντα τήν θείαν μουσικήν καί τάς μολπάς. Ουτω διήλθε 
τήν μακράν καί έπίπονον οδόν από τής Θράκης άχρι τής 
Λακωνικής, Όρφεύς ό θείος ποιητής καί άοιδός. Είς τήν 
έσχάτην άκραν τής Λακωνικής, ένθα οξύ καί χθαμαλόν προ
βάλλει άκρωτήριον, υπάρχει χάσμα φοβερόν, τού Αδου πύλη, 
δ ι’ ής ό τολμητίας άοιδός σκοπεί, τόν ορκον του τηρών, 
είς των νερτέρων νά καταφθάση τά  βασίλεια. Άφροσκεπή 
τά  κύματα κτυποϋν μετά μανίας τούς βράχους τού Ταινά
ρου, καί σείεται ή γή, καί ή πέριξ φύσις στένει, καί κρότοι 
υποχθόνιοι ακούονται μετά βοής πτοούντες τά  θηρία, τρε
πόμενα μακράν. Έκε~ έξηντλημένος φθάνει ό Όρφεύς'· 
προσεύχεται είς τούς θεούς, καί αίμ.ατηράν λευκού κριού θυ
σίαν προσφέρει πρός τόν Πλούτωνα, τόν άνακτα τόν φοβε
ρόν, τού φοβερού Ταρτάρου. Τήν φλόγα τού βωμού, αγρίως 
πνέων ό βορράς, καί κύματα πελώρια όγκων, σβεννΰει πρίν 
έτι λάμψιν άναδώση, ίκανήν τού θύματος νά κάταφάγη τά  
έντόσθια. Τής λύρας δράττεται ό Όρφεύς. Θεοί! έσίγησαν 
έν άκαρεϊ οί άνεμ.οι, κατέπαυσαν τά  κύματα, καί λειοτάτη 
θάλασσα γλαυκή προσψαύει' μόλις έλαφρώς τόν άπορρώγα 
βράχον. ‘Ικέτης παρά τόν βωμόν δεόμενος προσπίπτει τότε 
ό Όρφεύς καί εύχεται. Αίσίους άναγγέλλουσι τούς οίωνούς 
οί μάντεις, καί μεθ’ ορμής άναπηδήσας ό Όρφεύς ,έλαύνει 
πρός τήν φοβέραν οπήν, τήν σκοτεινήν καί πνιγηράν, δι’ ής 
νά φθάση θάλει τού Αδου τά  βασίλεια, τήν φίλην σύζυγον, 
τήν Εύρυδίκην του ζητών. ’Εντός τού σκότους χάνεται 
μετά μικρόν ο θαρραλέος πλήν θρασύτατος θνητός. Είς τόν 
φρικώδη δρόμον του, τόν άγνωστον κ’ έπώδυνον, πίστιν καί 
έλπίδα έχει είς τόν Έρωτα. Είς αυτόν πιστεύει, καί αύτού 
τήν αρωγήν ¿ζήτησε, είς τούς θεούς, τούς ύπό χθόνα θύ- 
σας! Ό  έρως τής συζύγου καί ή λύρα του! Ιδού τά όπλα 
δι’ ών τόν Τάρταρον δ·ά κάμψη καί τής ειμαρμένης την 
άμετάτρεπτον βουλήν.

* - -■

¥Ω! νΕρως, δύναμις ανίκητος, έκράτυνάς τόν άσθ-ενή 
θνητόν, προπετην «εριφρονητήν. τού "Αδου καί τού Πλούτω- 
νος άνέδειξας τόν άσθ-ενή, τούς πόδας του έπτέρωσας, τό 
θάρρος του Ιξήρας. Σύ έρως, σύ τόν ασθενή άπέδειξας πα- 
ράτολμον, καί τόν λαγώψυχον θνητόν, μάλλον τού λέοντος 
άκάθεκτον καί τολμηρόν. Βαδίζων έν τώ σκότει πάντοτε,
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την όχθην λίμνης Θλιβεράς προσβλέπει αίφνης >5 Όρφεύς. 
Προ πότου χρόνου έγχατέλιπε τη? γης τό φώς, αδυνατεί νά 
είπη 6 έν τω σκότει πλανηθείς, καί άγνοών ποσάκις έκτοτε 
η ροδοδάκτυλος Ή ώ ς τά  ρόδα της έσκόρπισε, και τά  χρυσά 
τη ; κύματα προς την ανατολήν, και ποσάκις, τό άρμα του 
Φαέθοντος, άφοϋ διέτρεξε τον μέγαν Ουρανόν, εις τον εύρύν 
κατεβυθίσδ·η Πόντον. Εις νύκτα διαρκή και άναστρον, είς 
έρεβος ζοφιίΐδες και φριχτόν έφέρετο ό πλάνης άοιδός, τον 
έρωτά του έχων στήριγμα, τήν Εύρυδίκην του παραμυδ·ίαν 
και χαράν. Άκάτιον μικρόν, ακάθαρτον, διερρωγός, πενθί- 
μου όψεως και άπαίσιον προσηραγμένον εΰρηται προς τήν 
άκτήν. Γέρων λευκόθριξ και λιπόσαρκος, μέ κοίλους οφθαλ
μούς καί παρειάς, φρικτός, οργίλος, απηνής επί τής κώπης 
στηριζόμενος καί κεκυφώς είς τήν άκραν κάδηται του άκα- 
τίου του του θλιβερού. Είναι 6 Χάρων, ό άκαρδος και 
αδυσώπητος πορθμεύς. Άπό του κάτω μέρους του γυμνού 
κρανίου του πυκνή φύεται κατάλευκος ή κόμη, καί πώγων 
ουλος καί λευκός όρμα, χειμάρρου δίκην, άπό τάς οστεώ
δεις γνάθους του, καί άτακτος κατέκλυσε τό στήθος του. 
Τό ύπόσαθρον άκάτιον καί τόν φρουρόν προσβλέπει άπτοή- 
τως 6 Όρφεύς. Λυτός νά φοβηθή, Άργους τής ταχυπόρου 
ναύτης; Βαβαί, όποια αλλαγή! Τό πλοΤον, τόν Ίάσονα, 
τόν Ή ρακλτ, τους φίλους ’Αργοναύτας καί τήν Άργώ ,ι’να- 
καλεΐ ο αοιδος, του Χαρωνος προσβλέπων τό πορΟ-μεΐον, τό 
πέριξ σκότος, καί τήν γαλήνην τήν νεκράν, τήν πένθιμον 
του τόπου σιωπήν τήν πλήρη έρημίαν. Τά κύματα τά  ού- 
δαλέά άναμιμ.νήσκεται δτε άφόβιος διέσχιζεν αυτά, προσ
βλέπων ήδη τήν θάλασσαν τήν Θλιβεράν, τήν σηπομένην 
καί ακίνητον. Ζωή εκεΐ καί κίνησις, ό Θάνατος έδώ καί 
ηρεμία, πενδάμως λέγει ό Όρφεός. ,,Τί θέλεις συ τίς εΐσε;“ 
αγρίως ανακράζει ό πορθμεύς, προς τόν Όρφέα βλέπων έκ
πληκτος, καί άπορων πώς άνθρωπος έν σώματι καί ούχί 
σκιά, κατήλθε τόν Χάρωνα ζητών καί τής αντίπεραν νά 
φθάση την άχτήν! Τήν λύραν ανακρούει ό Όρφεός, του 
έρωτός του ψάλλων τήν χαράν καί τά  δεινά, τήν Εύρυδί- 
κην του ζητών. Του Χάρωνος έκ των χειρών έξέφυγεν ή 
κώπη! Είς τού έρωτος τό όνομα συνεταράχδη ό πορθμεύς, 
έκάμφθη, καί δάκρυα, τά πρώτα καί τά  έσχατα, ύγραίνουσι 
τους οφθαλμούς του απαίσιου καί άκαμπτου γέροντος. Ό !  
έρως δύναμ.ις ανίκητος! ενίκησας τόν Χάρωνα, τόν Χάρωνα 
έδάμασας, καί μαλακήν τήν λιθίνην καί παγεράν κατέστη
σα ς καρδίαν του. νΩ έρως! 9·εότης ακατάληπτος, ίαίνουσα 
σύ μόνη τά  τραύματα των καρδιών . . . .  Τούς αθανά
τους έρως συ νικάς, καί τους θ-νητούς έπίσης, τό κράτος 
σου έκτείνων είς τόν ’Όλυμπον, τήν γήν καί είς τόν Τάρ- 
ταρον αυτόν. Είς τό άκάτιον ταχύς πηδά, καί τήν αντί
περαν ακτήν δεικνύει, ψάλλων πάντοτε, ό Θείος άοιδός. 
’Ανίκανος ν’ άντιστή ό Χάρων, τής αρμονίας δούλος, μερι
ζόμενος καί συμπαθών τό πάθος του Όρφέιος, πλήσσει διά 
τής κώπης τήν ακτήν. Σαλεύει τό άκάτιον, τήν λίμνην ρυ- 
τιδοΐ έλαφρώς καί τόν Όρφέα έμ.ψυχον καί ένσώματον δια- 
πορδμευει, άγευστον' του δδαΐος τής Λήθης, είς τήν έτέραν 
όχθην. 'Γστάτας χύνει αρμονίας ή λύρα του Όρφέως. Τήν 
μουσικήν αντί του οβολού προσφέρει ό Όρφεός τω Χάρωνι, 
καί τρέχει, τούς λειμώνας, τους . άσφοδελοός διαπερών έν 
ταχει. Ένθους καί έκπληκτος άπέμεινεν όπίσω ό του πορδ·- 
μ.είου. αδυσώπητος πρωρεύς. Τήν μουσικήν ν’ άκούση έπι- 
ζητεΐ το ούς του, είς αρμονίας 9·έλει νά κατανυγή ή άτεγ
κτος καρδία του! νΩ! θεία δόναμις! ώ! κάλλος άπαρά- 
μιλλον καί γόητρον τής· μ.ουσικής. Τον Χάρωνα ύπέταξας,

καί είς δάκρυα μετά του έρωτος άνέλυσας τήν αύχμηράν,
την άφωτον καί στυγεράν τοϋ στήθους του έρημίαν...........

*

Του Ά^ου τήν χαλκότευκτον διέβη ήδ ο πύλην 6 Ό ρ- 
φεύς. Πυκναί αθροίζονται αί σκιαί πέριξ αυτού, έμφοβος 
βλέπουσαι πρός τον θεόν, τόν άνατρέψαντα τής φύσεως τους 
νόμους, τού Άδου των πυλών τόν βιαστήν. Τόν Μίνω, τόν 
Ραδάμ.ανθυν, τόν Αίακώ, τού Άδου τούς αδυσώπητους δι- 

καστάς. άντιπαρερχεται γοργώς χωρών, καί πρός τόν Πλού- 
τωνα νά φθάση σπεύδει, τήν Εύρυδίκην κράζων πάντοτε. 
Άφοβον εντός τού Άδου τού φριχτού κατέστησε τόν άοι-
δόν ό έρως τ ο υ ............  Τήν' Ευρυδίκην του ζητών ουδέ
προσέχει πέριξ του, ουδέ φοβείται, θνητές αυτός καί μή 
9·εός, ενσώματος. πατών της Περσεφόνης καί τού Πλούτω- 
νος τα  ευρύτατα βασίλεια. Σκηπτούχος άναξ, άπό τού θρό
νου του τού υψηλού δεσπόζει ό Άϊδωνεύς τοϋ εΰρυτάτου 
κράτους του. Τόν βλέπει πόρρω ό Όρφεός καί πρός τόν 
Πλούτωνα άκατασχέτως σπεόδων, προσπίπτει είς τούς πόδας 
του, τήν Ευρυδίκην κράζων, τό έλεος τού άνακτος εκλιπα- 
ρών, „Τόν θησαυρόν μου τόν πολύτιμον ό Θάνατος μ.’ 
άφη'ρπασεν, ώ άναξ κραταιέ“, λέγει πρός τόν Πλούτωνα. 
,,Άπόδοσόν μοι τήν ζωήν, τήν Ευρυδίκην μου άπολυτρών, 
είδ άλλως ζώντα νεκρόν καί άταφον, τοϋ κόσμου τής ζωής 
αμνήμονα, ο> άναξ, κράτησον κ’ έμέ έδώ, τής Ευρυδίκης, 
τής αγάπης, τής λατρείας καί έλπίδος ρ.ου έγγύς. Νά τήν 
ίδώ, ώ άναξ, εύδόκησον νά τήν ίδώ. Άπηύδησα τόν Θάνα
τόν της κλαίων, τήν μνήμην της τήν προσφιλή Θρήνων, τό 
πρόσωπόν της το γλυκύ ποθών. Τοϋ Άδου Άνασσα, είς τής 
μητρός σου τ ’ όνομα σέ ορκίζω, έλέησον τήν τύχην ρ.ου, 
τήν Ευρυδίκην μου έπίτρεψόν ρ.οι νά ίδώ. Ή  σή καρδία, 
καρδία γυναικός, καίτοι αθάνατος, γνωρίζει ίσως κάλλιον 
τού έρωτος τούς πόνους καί συμπαθ·ώς τόν εραστήν, τόν 
σύζυγον οίκτείρει. Πελάγη έσχισα καί τά  βουνά, πρός τής 
φΰσέως τά τρομερά έπάλαισα στοιχεία, τού δάσους τά θηρία 
απτόητος παρεΐδον, τήν γήν άφήκα, καί έκρουσα, δ·ανάτου 
άγευστος έγώ, τοϋ Άδου καί τοϋ κράτους σου τήν πύλην 
την άβίαατον, τήν Ευρυδίκην, τ ίν  σύζυγόν μου πανταχοϋ 
ζητών. Σεμνή τού Άδου άνασσα, ώ Περσεφόνη σύνευνος τού 
Πλούτωνος τού κραταιοϋ, έλέησον τήν μοίράν μου, τήν τύ
χην μου συμπάΟ-ησον. Τό φώς παρήτησα τής γης, τής Ευ
ρυδίκης μου τό φώς ζητών. Τόν κόσμον άπαρνοϋμαι, καί 
κάτοικος τοϋ άδου 9·έλω νά γενώ πριν ή ή ρ.οιρα ή σκληρά 
τό νήμα άποκόψη ττς  τεθλιμμένης μου ζωής . . . .“ Τήν 
λύραν κρούει ό Όρφεός καί ό θεός μαλάσσεται καί πέριξ 
σπεύδουν αί σκιαί τής ρ.ουσικής τούς θείους ήχους νά άκού- 
σωσι. Των κόπων του ανάπαυλαν Ιπέτυχεν ό Σίσυφος, αί 
Δαναΐδες έπαυσαν τόν πίθον τόν διάτρητον μοχθοϋσαι νά 
πληρωσωσι, οί τοϋ Ταρτάρου κάτοικοι άνέπνευσαν, καί έν 
σπουδή των Ήλυσίων οί μακάριοι, υπό τής 9·είας μουσικής 
ελκύμ.ενοι ώρμησαν πρός τόν Τάρταρον, εΰδαίμ.ονες αυτοί; 
τούς κακοδαίμονας φθονοϋντες, τής 9·είας κατοικίας των τόν 
Τάρταρον προκρίνοντες μετά τοιαότης μουσικής. νΩ μου
σική! άνέκφραστον έντρόφημα, άλγούντος πράον φάρμακον, 
ουράνιος φωνή άπό τής ,γής ύψοϋσα είς τόν Όλυμπον.· Τόν 
Πλούτωνα έδάμασας, άνέτρεψας τής μοίρας τάς βουλάς, κ’ 
είς τήν ζωήν άνήγαγες τόν κάτοικον τοϋ Άδου.

*

„Τήν Εύρυδίκην λάβε, καί άπελθε μετά σπουδής“, ό 
Πλούτων είπε. πρός τόν άοιδόν. ,,'Η πίστις καί ό έρως σου,
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ή λύρα σου ή θεία, τοϋ Άδου ένίκησαν τούς νόμους! έπίορκον 
καμφθέντα, καί πλήρη άγνωστου συγκινήσεως άνέδειξαν τόν 
Πλούτωνα. Τήν Εύρυδίκην σοί παραχωρώ, άλλα δέν θέλεις 
τήν ίδή πριν ή τά  έσχατα τοϋ Άδου όρια' διέλθης έντελώς, 
όδεύων πρός τήν γήν καί την ζωήν. Ο ερως και η πιστις 
σου, ίδού τήν σύζυγόν σου άποδίδουσιν. Ίους κόπους σου 
θά χάσης τήν προσταγήν μου τήν ρητήν βιάζων, την Εύ- 
ρυδίκην θεωρών πρίν ή έγκαταλείψης έντελώς τού /^δου 
τά  βασίλεια. „Πρηνής ευχαριστεί καί υπόσχεται ό θείος 
άοιδός Όρφεύς. „Ταχέως άπελθε λοιπόν“ άναβοα ό Πλού
των, „θνητέ προπέτα, τολμηρέ. Τής απειλής μου μέμνησο 
καί ένθυμοΰ ότι παρήκοος, την Εύρυδίκην θ  απωλέσης παρ
ευθύς“. ΉγέρΟη ό Όρφεύς κ’ έγγύς αυτού πνοήν αισθάνε
ται θερμήν θωπεύουσαν τύ πρόσωπον. Όρφεύ μ.ου προσφι- 
λέστατε, σ’ ακολουθώ ή Ευρυδίκη σου! Είς τγν ζωην θ  
άνέλδωμεν λοιπόν, τόν ήλιον 9·ά ΐδω πάλιν, τήν θάλασσαν 
τήν γαλανήν, τής φυσεως τ ίν  χλοεράν στολήν. Τα ασματα 
θ ’ ακούσω των πτηνών, εύόσμ.ους θά είσπνευσω αύρας, είς 
των βουνών θά πλανηθ-ού τάς κορυφάς, είς τους λειμώνας 
καί παρά τούς ρύακας θ ’ άναπαυθώ μαζό σου; Όρφεύ 
αγαπητέ, τί θά μοί ήτο ή ζωή, τής φύσεως τύ κάλλος καί 
τοϋ ουρανού έάν πλησίον μου δεν ήσο, καί μετά σοϋ δεν 
έβλέπον τύ φώς; Θά σ’ έπανίδω είς την γήν, τόν βίον θά 
διέλθ-ωμεν ¿μου, τήν δίς ζωήν μου θά χαρώ, τόν προσφιλή 
λατρεύουσα Όρφέα. Ματαίως τύ νάμα έπιον τής Λήθης, 
τόν ήλιον, τόν κόσμον τους έμοός καί φίλους μου κληδέισα 
νά επιληοθώ. Ά ! έν9·υμοϋνται οί νεκροί' δεν λησμονεί ό 
άγαπών καί όταν έτι θνήσκων, είς τάφον σκοτεινόν ριφθ·ή 
καί ή ψυχή του κορεσδ-ή ολόκληρος άπό τής Λήθης πίνουσα 
τήν έπιλήσμονα πηγήν . . . . .  Όρφεύ, άγαπητέ μου συζυγε, 
δεν σ’ έλησμόνησα νεκρά · σ’ έπόθουν σέ έζητουν, σ εκρα- 
ζον, άλλ’ εΐν’ ό Χάρων άσπλαγχνος, κωφός είναι ό άδης, 
καί δίς ούδείς ποτε θανών διέβη τον Αχέροντα, τήν λίμνην 
έπλευσε τήν θλιβεράν τόν Χάρωνα ακολουθών. 'Ο  έρως 
σου, ό εύγενής καί σταθερός, καί τούς θεούς ¿νίκησε, τόν 
Άδην έξεβίασε, τον θάνατον υπέταξε . . . Ώ !  τού Έ ρω 
τος τού αληθούς όπόση καί οποία εΐν’ ή δύναμις;..............

τρεις εγείρει κεφαλάς καί άκάθεκτος όρμά τήν έξοδον κω- 
λύων. Τήν λύραν ανακρούει ό Όρφεύς καί τιθασσός, ο κυων 
ο τρικέφαλος, τήν κέρκον χαμηλοί, τούς πόδας λείχων εύ- 
πειθώς τού δεσπεσίου άοιδοϋ. ,ΓΑ! Ευρυδίκη1' λέγει ο Ορ* 
φεύς, ,,εΐν’ ή φωνή σου μουσική μεθόουσα τό πνεύμα μου 
καί έμπνέουσα τον νοϋν καί τήν καρδίαν μου. Κ  είς τί 
λοιπόν μοί χρησιμεύει ή λύρα, αφού προ τής φωνής σου τήν 
λύραν έλησμόνησα, τάς αρμονίας της έπαυσα πλέον νά ποδ·ω, 
άφότου καί πάλιν είς τά  ώτά μου άντήχησεν ή προσφιλής 
καί θεία τοϋ στόματός σου μ.νυσιχή. ’Αδύνατον νά άντιστώ' 
οί οφθαλμοί μου σέ ποθούν, φλέγομαι νά σέ ίδώ, να κατα- 
στείλω είμαι ανίσχυρος τοϋ πάθους καί τοϋ πόδ·ου την 
άκμήν, νά σέ ίδώ, τούς οφθαλμούς μου νά κορέσω, νά σέ 
ίδώ, ταλαίπωρος έγώ μακράν σου τόσον χρόνον . . . .  Σα
λεύει μου τόν νοϋν ο έρως, μέ πνίγουσιν οί πόθοι, μανία μέ 
κατέσχε. Νά σ'ε ίδώ ποθ·ώ αμέσως- αδύνατον νά υπομείνω 
πλέον, τού πάθους μου τοϋ άδαμάστου αδύνατον νά κατα- 
στείλω τήν ορμήν. Νά σ’ ΐδω θέλω αυθωρεί είδ άλλως 
θνήσκω Ευρυδίκη μου, καί άνευ σοϋ είς τά  βασίλεια κατέρ
χομαι τοϋ Πλούτωνος. Ματαίως τείνω τάς χεΐρας νά συλ- 
λάβω προσπαδ'ών τήν θελκτικήν σκιάν σου. Ίδού αί προ~- 
ται τής ήμέρας άπαυγαί, τό πρώτον φώς κρυφίως ¿λισ&αϊ- 
νον διά των σχισμών του χάσματος τής γης δ ι’ ου κα- 
τήλθον είς τόν Άδην, τήν Εύρυδίκην μου, έσέ ζητών. Ώ  
χαρά, τό φώς ένδυναμοϋται, είς τό μεταίχμιον έφθάσάμεν 
τοϋ Άδου καί τής γης όπου τό σώμα θ ’ άναλάβης, καί ή 
σκιά σου ή απατηλή, τής Ευρυδίκης μου τό ίνδαλμα θά 
γίνη αυτή ή Ευρυδίκη μου ή λατρευτή . . . . . .  Θεοί.σκο
τίζεται ό νοϋς μου, ό πόθος μ’ έφόνευσε τής θέας σου, νά 
σ’ ατενίσω σπεύδω, καί ίδου . . . .

4 -

Δεινώς σαλεύεται τό έδαφος. ,,Παρήκουσας τοϋ Πλού
τωνος τήν έντολήν, τήν Εύρυδίκην εΐμαρτο ν’ απωλέσης 
έσαεί“ ακούεται φωνή βροντώσα άπό τά  έγκατα τής γης. 
Τό φα’ντασμα άπεπτη πένθιμους βάλλον οίμωγάς, καί έρη
μος τής Ευρυδίκης του άπέμεινεν ό ανυπόμονος Όρφεύς.

Ό μοΰ βαδίζοντες οί σύζυγοι χωροϋσι πρός τήν έξοδον Σπαρακτικήν έξέβαλε κραυγήν. Απέσπασε θρήνων τήν
τού Άδου. Σκιά αχώριστος, τοϋ Όρφέως σύντροφος άκολου- κόμην του, καί κατά γης χτύπων τήν λύραν του ό αοιδός
θεϊ ή Ευρυδίκη, ήδέως ψιθ·υρίζουσα παρά τό ους, τόν σύζυ- συντρίβει τάς χορδάς .της .  ................
γον δ·ωπεύουσα. Δεινήν ό Κέρβερος άφίνει υλακήν. Τάς · ιίξ ’Λλϊ,νωκ)

-------------«€Ŝ -Ce>t*s®-------------

0 I Δ Y 0 Φ I Λ 0 I.
{σννέχααΐ

— Άναμφιβόλως . . . "Εως εδω έγώ μόνος τόν συν- Αφ’ ου έτελείωσαν τα  πάντα, αφ’ ου τό υγρόν, πράγ-
ώδευσα· τοίρα θά ήμεθα δύο. Πλέον τής μιας ώρας διήρ- ματι υγρόν χώμα τοϋ νεκροταφείου Σμολένσκη έκάλυψε τό
κεσεν ή πορεία μας. Χωρίς νά έγείρη τόύς ο’φθαλμούς άπο λείψανον τοϋ Πουνίνου, έστρεψεν ό Βαβουρΐνος τό κατεσκλη-
τοϋ εδάφους, χωρίς ουδέ μίαν κάν φοράν ν’ άνοιξη τά  χείλη κός καί οίονεί άπολελιθ·ωμένον χρόςωπόν του μετά των ξηρών
έπορεύετο ό συνοδός μ.ου κατόπιν τοϋ φερέτρου. Άφ’ oit καί κοίλων όφδ-αλμών πρός έμέ, μοί ηύχαρίστησε κατά τόν
χρόνου τόν εΐχον ίδεΐ τελευταίαν φοράν είχε καταντήσει πο- ίδιάζοντα αύτω ψυχρόν τρόπον καί ήτοιμάζετο ν’ άπομα-
λιός πρεσβύτης. Τό έρρυτιδωμένον καί χαλκόχρουν πρός- κρυνθή. Ά λλ’ έγώ τόν έσταμάτησα.
ωπόν του έτι μάλλον έξήρε τήν λευκότητα της κόμης τον, — Πού ώρα καλή, κύριε Παντολέον; Μοί έπιτρέπετε
έφ’ όλου δέ τοϋ σώματός του ήσαν άποτετυπωμένα τά  ίχνη νά σάς έπισκεφθώ; Δέν ήξευρον ότι μένετε έν Πετρουπόλει. 
έπιμόχδΌυ καί περιπετειώδους βίου, άδιακόπου άγώνος πρός Έπεδώμουν νά όμιλήσωμεν όλίγον περί των παρελθόντων,
άπόκτησιν τοϋ έπιουσίου άρτου' αί στερήσεις καί ή πενία περί τοϋ μακαρίτου φίλου μας Πουνίνου. Ό  Βαβουρΐνος δέν
εΐχον έντελώς τόν έξαντλήσει μοί άπεκρί9·η αμέσως.
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— Από τριών ήδη έτών εύρίσκομαι έν ΙΙετρουπόλει, 
απεκρίδη έπί τέλους. Κατοικώ είς το ακρον τής πόλεως. 
"Αν λοιπόν χραγματικώς δέλετε νά μ’ έπισχεφδ-ήτε, έλατε 
τότε όπόταν δέλετε.

Καί μοί ένεχείρισε τήν διεύδυνσίν του.
— Ελάτε το εσπέρας. Τότε εΐμεδα εις τύ σπήτι . . . 

καί οί δύο.
— Καί οί δίο;
— Είμαι νυμφευμένος. Σήμερον η γυναίκα μου δεν 

εΐνε καλά, καί τούτο τήν ήνάγκασε νά μή συνοδεύση τό 
λείψανον. Άλλως τε ίΐς  μόνον άνδρωπος αρκεί νά έκπλη-

εξώφλησεν όλους τους λογαριασμού; του προς του κόσμον 
τούτον . . . μά την άλήδ-ειαν, ό δρόμος του βίου του δεν 
ήτο διά ρόδων έστρωμμένος!

Ό  Βαβουρίνος κατώκει εις τήν συνοικίαν Βυρούργου έν 
τινι οίκίσκω, υπενδ-υμίσαντί μοι τήν ,.φοιλεάν11 τής Μόσχας 
. . . τόσον ήτο πενιχρός! "Οτε είςήλδον εί; τό δωμάτιόν 
του, αυτός έκάδητο έν τινι γωνία. Άμφότεραι αί χαρές του 
άνεπαύοντο χαλαρώς επί των γονάτων. Μικρόν στεατοκή- 
ριον έφώτιζεν άμυδρώς τήν κεκυφυιαν καί πολιάν κεφαλήν 
του. Άμα ως ήκουσε τόν 0·όρυβον τόΐν βημάτων μου, 
εστράφη καί μ.5 έχαιρέτησε φιλοφρονέστερον ή όσον ¿περί*

Μ Ε Τ Α  Τ Η Ν  Κ Ω Ι 1 Η Λ Α Σ Ι Α Ν .
Είζών ύπί Ε. Ί ’αβίλ.

ρωση τήν κενήν ταΰτην έδιμοτυπίαν. Ποϊος δά πιστεύει 
πλέον είς αύτά τά  πράγματα;

Αί τελευτάιαι αΰταί λέξεις μοι έφάνησαν παράξενοι, ως 
έξελδούσαι εκ του στόματός του Βαβουρίνου. Λεν άπεκρί- 
δην όμως τίποτε, εμισδωσα μίαν άμαξαν καί τόν παρεκά- 
λεσα να έπιβή αυτής, διά νά τόν φέρω είς τό οίκημά του, 
αλλ 'αυτός απέκρουσε τήν προςφοράν μου.

* **
Τό εσπέρας τής αυτής ημέρας μετέβην εις έπίσκεψίν 

του. ΚαΟ· οδόν αδιακόπως έσκεπτόμην περί τού Πουνίνου.
Ενεδυμήδήν πάλιν τήν πρώτην μας συνάυτησιυ, τόν τότε 

. Ινδουσιασμόν του ύπέρ τής ποιήσεως, καί τούς διασκεδαστι- 
κούς τροπους του. Έ πειτα  άνεπόλησα τήν έν Μόσχα συν- 
αντησίν μας, πόσον μεταβεβλημένος εΐχέ μοι φανή Ι/εΤ, καί 
μάλιστα κατά τάς τελευταία; ημέρας! Καί τώρα, τώρα

μενον. Μετ ολίγας στιγμάς ένεφανίσδ-η καί ή σύζυγός του, 
αμέσως δε ανεγνώρισα έν αυτή τήν Μούσαν, καί ένόησα 
συγχρόνως διά τί μέ είχε προςκαλέσει είς τήν οίκίαν του 
. . . ηδ·ελε να μοι δείςει, ότι εΐχεν επί τέλους έπιτύχει τού 
σκοπού του.

Η Μούσα πολύ είχε μεταβληδή. Τό πρόςωπον, ή 
φωνή, αί κινήσεις της, τά  πάντα τέλος έγιναν επ’ αυτής 
ολως διάφορά. Προ πάντων δέ οί οφθαλμοί της εΐχον μετα- 
βληΟ·ή. Ποσον ηστραπτον καί έσπινδηροβόλουν άλλοτε οί 
ωραίοι ούτοι καί πονηροί οφΟ·αλμοί! Λαδραίως μέν, άλλα 
ζωηρώς ¿φεγγοβολούν τότε καί τό βλέμμα των ήτον οξύ 
ώς ή αιχμή βελόνης . . . .  Τώρα τό βλέμμα των ήτο στα· 
δερόν, ηρεμον, προςεκτικόν, αί μέλαιναι δέ κόραι των εΐχον 
άμαυρωδή. „’Εξημέρωσην τώρα, έγινα εΰπειόής καί φρόνι
μος“, έφαίνετο λέγον τό γαληνιαΐον καί σχεδόν αμβλύ τούτο 
βλέμμα. Τήν αύτήν Ικφρασιν είχε καί τό διαρκές καί τα*
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πεινόφρον μειδίαμά της, επίσης δέ μετριόφρων ήτο καί ή 
ένδυμασία της, άποτελουμενη έξ έσδήτος φαιας μετά μι
κρών έπ’ αυ’τής πισσοειδούν στιγμάτων. Χωρίς νά κάμγι 
άκκισμούς μ ’ έπλησίασεν αμέσως καί μ'ε ήρώτησεν, άν τήν 
αναγνωρίζω. Ουδέ τήν έλαχίστην έδειξεν αμηχανίαν, καί 
τούτο όχι διότι είχε χάσει πάσαν αιδώ καί τήν άνάμνησιν 
τού παρελδόντος της, αλλά διότι εΐχεν άπαρνηδή πάσαν 
ματαιοφροσύνην.

'Η  Μούσα μοί διηγήδη πολλά περί τού μακαρίτου Που- 
νίνου, αλλά πάντοτε μέ τόν ίδιον ψυχρόν καί μονότονον 
τρόπον. Έ μαδον ότι κατά τά τελευταία έτη εΐχε καταν
τήσει ολως μωρός, σχεδόν παιδαριώδης, ούτως ώςτε να στε- 
νοχωρήται, άν δεν εΐχεν είς χεΐρας άδυρμα διά  νά παίζη. 
Ή  ποιητική του μανία εΐχε μείνει αμείωτος, αλλ ένεδυμεΐτο 
ολίγα μόνον ποιήματα, ολίγας δέ ημέρας προ τού θανάτου 
του εΐχεν απαγγείλει μέρη τινά εκ τής ,,'Ρωσσιάδος“, τόν 
Πούσκιν όμως πάντοτε ¿φοβείτο τόσον, όσον καί τά παιδία 
τόν βρυκόλακα. ’Επίσης δεν εΐχεν ελάττωσή καί ή άφοσίωσίς 
του πρός τον Βαβουρίνον, ολίγας δέ στιγμάς προ τής τελευ
τής του, δτε τό ρίγος τού δανάτου ήρχιζε νά τόν καταλαμ- 
βάνη, εΐχε ψι8·υρίσει μέ διακεκομμένην φωνήν: ,,Εύεργέτα 
μου! εύεργέτα μου!“

Ε π ίσ η ς  έμ αδον παρά τ ή ς  Μούσης, ό τι ό Βαβουρίνος 
ολίγον μ ετά  τό  έν Μ όσχα συμβάν εκείνο ή ρ /ισ ε  πάλιν νά

περιπλαναται και νά άλλάζη διηνεκως υπηρεσίαν. Καί έν 
Πετρουπόλει εΐχεν εύρεί ασχολίαν παρά τινι ιδιώτη, άλλ’ 
ένεκα δυςαρεσκειών πρός τόν κύριόν του έναγκάσδη πρό 
τινων ήμερούν νά παραιτηδή τής 8·έσεώς του. Ό  Βαβου- 
ρίνος ¿τόλμα πάντοτε νά λαμβάνη υπό την προστασίαν του 
τούς έργάτα-ς . . . .
λγ Τό αϊωνιον μειδίαμα, τό συνοδεύον τούς λόγους τής 
Μούσης, προικάλει Ιν έμοί λίαν δλιβεράς σκέψεις, διότι συν- 
εφώνει πρός τήν έντυπωσιν, τήν οποίαν εΐχέ μοι εμποιήσει 
ήδη τό εξωτερικόν τού ανδρός της· παρ’ όλας των τάς συν- 
ηνωμένας προςπαδείας πολύ έδυςκολεύοντο νά κερδήσωσι 
τόν επιούσιον άρτον των — περί τούτου δεν ηδυνάμην πλέον 
ν’ αμφιβάλλω. 'Ο  Βαβουρίνος καδ’ έαυτόν ο’λίγον άνεμιγ- 
νύετο είς την συνδιάλεξίν μας, τό δέ πρόςωπόν του ¿δείκνυε 
μάλλον οδύνην παρά πένδος . . . .  Φανερόν ότι τόν ¿βα
σάνιζε τι.

— Κύριε Παντολέον, παρακαλώ, έλατε μια έξω, εΐπεν 
ή μαγείρισσα, αίφνιδίως έμφανισδεΐσα έπί ττς φλιάς τού 
δο>ματίου.

— Τ ί εΐνε; Τί δΊλεις; ήρώτησεν ουτος ανήσυχος.
— Παρακαλώ, ελάτε μιά στιγμή! έπανέλαβεν ή μαγεί

ρισσα. μέ τόνον έμφατικόν καί πλήρη νοήματος.
Ό  Βαβουρίνος έκούμβωσε τό φόρεμά του καί έξήλδε.

[ϊηαίχι τύ τέλος.)

1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΡΝΑΡΛΑΚΗΣ. Έ κ  φωτογραφίας 
(Ιν σελ. 193).

2. Ο ΟΡΦ ΕΪΣ ΚΑΙ Η ΕΓΡΓΔΙΚΗ. Είκών ύπο Βασι
λείου Π. Βερεσαγίν (έν σελ. 196—197).

3. ΠΟΘΟΣ. Είκών υπό ’Ιωσήφ Ζβηϊεβίί (εν σελ. 201). 
Τί άρά γε' πο&εί ή ψυχή τού νεαρού τούτου πλάσματος, τό 
οποίον ό καλλιτέχνης παρέστησεν έστολισμένον δι ολων των 
χαρισμάτων τής φυσεως; Τ ί ζητοΰσι μετά τόσης περιπα- 
δείας νά ΐδωσι τά  ρεμβώδη βλέμματά του καί τίνα όνειρα* 
πλάττει ή πτερωτή φαντασία του; Τό δέμα τού ζωγράφου 
ήν δυςκολώτατον, διότι άνέλαβε νά παραστήση μίαν κατά- 
στασιν τής άν&ρωπίνης ψυχής, τήν οποίαν μόνον έπιτηδειό- 
τατος τεχνίτης δύναται, καί τούτο ούχί πάντοτε, νά παρα- 
στήση διά γραμμών. Ή  τελεία του έργου έπιτυχία «πο- 
δεικνίει τόν ήμέτερον καλλιτέχνην πρώτης τάξεως ζωγράφον 
καί ώς τοιούτος εΐνε άνεγνωρισμένος έν Γερμανία, όπου δεν 
υπάρχει πλέον σχεδόν άνδρωπος μή έχο>ν τήν άπαίτησιν νά 
ονομάζεται καλλιτέχνης, επειδή πάντες ή συνδέτουσιν ολίγα 
κακότεχνα μουσικά τεμάχια ή ασχολούνται είς τό νά βά- 
φωσιν υφάσματα διά ποικίλων χρωμάτων, συμπεφυρμένων έπί 
τό αυτό, άξιοϋντες τά  /ιονί'τζυνρώματα ταύτα να ονομα- 
ζωνται είκόνες· απαράλλακτα ώς παρ’ ήμίν δέν υπάρχει σχε
δόν νέος, όςτις νά μή έστιχούργησέ ποτε ή νά μή έγραψε

πρωτότυπα άρδ·ρα περί διαφόρων κοινωνικών, πολιτικών, Ιστο
ρικών, δεολογικων καί ιατρικών ζητημάτων έν περιοδικοίς 
καί έφημερίσι, νομίζοιν έαυτόν αναμορφωτήν τής καδ ημάς 
κοινωνίας.

4. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΝ. Είκών υπό Ε. 'Ραβέλ 
(έν σελ. 204). Πατρίς των λεμβοδρομιών άναντιρρήτως εΐνε 
ή υπερήφανος Άλβιών, τής οποίας τά  ύψηλόφρονα τέκνα διέ-. 
δωκαν αΰτάς καί είς τάς άλλας τής Ευρώπης χώρας, προ 
πάντων είς τήν Γαλλίαν. Καί παρ’ ήμίν τό δέρος γίνονται 
πολλαί τοιαύται λεμβοδρομίαι, Ιν Κωνσταντινουπόλει μέν 
παρά τάς Πριγκηποννήσους εν τή Προποντίδι καί έν τώ  παρά 
τόν Βόσπορον Βαδεΐ 'Ρύακι, έν Έ λλάδι δέ κυρίως Ιν τώ 
λιμενι τού Πειραιώς καί τού Πόρου καί άλλαχοΰ. Έ ν ’Αγγλία 
καί Γαλλία ύπάρχουσι πολλοί σύλλογοι, άποκλειστικ&ν σκο
πόν έχοντες τάς λεμβοδρομίας, έκ δέ τής ένδυμασίας τού 
έν τή είκόνι μας κωπηλάτου είκάζομεν, ότι ουτος ανήκει ώς 
μέλος είς τοιούτόν τινα σύλλογον. Κατά τήν τελευταίαν 
του Ικδρομήν παρέλαβε μεδ’ έαυτού καί τήν νεωτάτην του 
αδελφήν καί έπανελδών ήδη προςβλέπει αύτήν, δίδουσαν 
τροφήν είς τούς αγαπητούς της κύκνους καί χαίρονταν διά 
τήν ήμερότητα, μεδ’ ής τήν πλησιάζουσι. Η σκηνη περιέ
χει χάριτας ειδυλλίου καί εΐνε απεικονισμένη μετά πολλής 
λεπτότητας καί φυσικότητος ύπό τού δοκίμου γαλάτου ζω
γράφου.
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Από το'<δε ήρξαντό εν 'Ρώ μη  νά γίνονται μεγάλαι παρασκευαί yctpiv 
τής Εκθεσεως τού Βατικανού, ή όποία 2-έλει γίνγι κατά Δεκέμβριον του 
«τους τούτου έπί τη iopxij τού πεντηκονταετούς ιερατικού Ιω βιΧαίον  τού 
ΙΙάπα. Τό κέντρον τη? Έκθέσεως κατέχει ή λεγομ. P iazzetta  della 
P igna εν Βατικανω. Έ ν  τω μέσω της πλατείας τούτης εύρίσκεται στήλη, 
τήν οποίαν πρό όλιγου εθεσεν ό Λέων ΙΓ '. ενταύθα εις μνημόσυνο« της 
τελευταίας συνόδου, ή όποία έκήρυξε τον Πάπαν άναμα'ρτητον. Δύο λα
τινικοί επιγράφαί, εγκωμιάζουσαι τό συμβεβηκός τούτο, καί τά σήματα 
των οίκων Μαστάη καί Πέτση κοσμούσι τήν στήλην, φέρουσαν έπί τής 
κορυφής μικρόν άγαλμα του άγιου ΙΙέτρου. Απέναντι του μνημείου τού
του κεϊται ή τιμητική αίθουσα διά τόν Πάπαν καί τούς έκθέτας. Τήν 
διεύθυνσιν της λαμπρας ταύτης εορτής, ή όποία καθ’ όλα τά φαινόμενα 
θά φέρη διεθνή μάλλον χαρακτήρα, άνέλαβεν ό καρδινάλιος Σιαφίνος, δςης 
ενεκα τούτου υπό των εκκλησιαστικών εφημερίδων τών δυτικών ονομάζε
ται „επίτιμος πρόεδρος της Ιορτής ιώ ν  χ$νοώιν γά μ ω ν  το ν  Π άπα".

Κατά τήν έκίλεσιν, τήν όποιαν έσχα'τως έδημοσίευσεν σμερικανο'ς τις 
μηχανικός, τό κινεζικόν Τείχος έχει εμβαδόν 18 περίπου εκατομμυρίων 
κυβικήν μέτρων (6350 έκατομμυρ. κυβικών ποδών), εν ω τό εμβαδόν τής 
μεγίστης .πυραμίδας υπολογίζεται μόνον είς 241,000 κυβικά μέτρα. Τό 
πρώτου μνημονευθέν ποσόν θά ήρκει, όπως κατασκευαστή περί δλην τήν 
γην τείχος ενός μέτρου καί 80 ύφεκατομέτρ. ύψους καί 60 ύφεκατομέτρ. 
πάχους. Ό  άνω ρηθείς μηχανικός, έξετάσας επί τόπου τό κινεζικόν Τ εί
χος, υπολογίζει τάς δαπάνας αύτού ίσας περίπου πρός όλα τά έξοδα, οσα 
καεηναλώθησαν πρός στρώσιν όλων τών σιδηροδρομικών γραμμών των 
Ηνωμένων Πολιτειών τής βορείου Αμερικής. Σημειωτέου όμως, ότι τό 

τεράστιον τούτο άρχιτεκτονικόν έργον έπερατώθη έν βραχυτάτω σχετικώς 
χρονικώ διαστη'ματι, ήτοι εντός 20"·“* καί άνευ της επικουρίας δανείων.

Κατά τά γραφόμενα του Πλινίου 6 κολοσσός της 'Ρόδου ήτο μνη
μείου προκαλούν τόν θαυμασμόν όλου του κόσμου. 'Ρόδιός τις καλλιτέχνης, 
όνόματι Χάρης, μαθητής του περίφημου γλύπτου Λυσίππου, λέγεται ότι 
κατεσκιύασεν αυτόν εντός δωδεκαετίας. Τό υψος αύτού ήν κατ’ άλλους 
μεν 110, κατ’ άλλους δε 150 ποδών. Μετά παρέλευσιν όμως πεντήκοντα 
καί Ιξ ετών κατέπεσεν ένεκα μεγάλου τινός σεισμού, αλλά καί μετά τήν 
πτώσίν του εξηκολού&ουν νά τον θαυμάζωσι καί νά τόν θεωρώσιν υίς εν 
τών επτά θαυμάτων τού κόσμου. Αί χεϊρές του' ήσαν κολοσσιαϊαι καί οί 
δάκτυλοι μεγαλείτεροι τών συνήθων αγαλμάτων· έν τοϊς διεσπασμένοις δ’ 
αυτού τμήμαοιν έβλεπε τις ένδοθεν μεγάλας κοιλότητας, πεπληρωμένας 
διά μεγάλων λίθων, όπως έχη διά τής αύξήσεως τού βάρους μεγαλειτέραν 
σταθερότητα. Ούδείς εΤχε τολμήσει ν’ άνορθώση πάλιν τόν μέγαν τούτον 
όγκον, όςτις έμεινεν ούτω κείμενος επί του εδάφους έπί 900 έτη, έως ου 
τώ 672 μ. X. ηλθον οί Αραβες, κατέκτησαν τήν νήσον καί κατέταμον τόν 

. κολοσσόν εις μικρά τμήματα, οπως χρησιμοποιήσωσι τό μέταλλον, έξ ου 
ήτο κατεσκευασμένος. "Ολοι σχεδόν οί συγγραφείς συμφωνούσιν εις τό 
ότι 900 κάμηλοι άπητούντο πρός μεταφοράν τών τμημάτων καί ότι τό 
φορτίον μιας έκάστης αύτών ήτο ίσον πρός 500 όκάδας. Έ κ  τούτου έπε- 
τ« ι ότι τό ολικόν βάρος τού κολοσσού συνεποσούτο εις 450,000 όκάδας. 
Ή  επικρατούσα γνώμη, ότι ό κολοσσός ίστατο είς τήν είςοδον τού λιμέ- 
νος καί ότι ήδύναντο νά διέλθωσιν άυά μέσον τών σκελών του μέ ανα
πεπταμένα ιστία, θεωρεΤται υπό πολλών σοφών ώς εσφαλμένη. Αλλά ό 
τεράστιος ουτος άνδριάς δεν ήτο καί τό μόνον άξιοσημείωτον μνημεϊον έν 
'Ρόδι,). 'Ο  Πλίνιος αναφέρει καί άλλους ακόμη εκατόν κολοσσούς, ίστα- 
μένους είς τά διάφορα μέρη τής πόλεως, όντας όμως πολύ μικροτέρους 
τού πρώτου. Διά τό μέγα τούτο πλήθος κολοσσιαίων αγαλμάτων έν μια 
και τη αυτή πόλει επωνομάζοντο καί οί κάτοικοι τής 'Ρόδου ύπό τών 
αρχαίων Κολοσσαεϊς. Έ ά ν  δέ άναλογισθώμεν, ότι έν 'Ρόδω  τόση υπήρχε 
πληθύς άγαλματων, ώςτε οι άρχαϊοι τό ποσόν αύτών συνέκρινον πρός τόν 
άριθμόν τών κατοίκων, καί έάν πρός τούτοις λάβωμεν ύπ’ όψιν, ότι ή 
αρχαιότερα σχολή τής ζωγραφικής ήκμασεν έν 'Ρόδω  κατά τούς χρόνους

τού Ανακρέοντος καί ότι εις τών διασημοτάτων τής άρχαιότητος ζωγρά- 
φως, ό Πρωταγένης, ενταύθα έφιλοτέχνησε τά έργα του, πρέπει νά όμο- 
λογήσωμεν, ότι έν τη νήσω 'Ρόδω  αί τέχναι ήκμασαν εις τόν αυτόν βαθ
μόν, όπως καί έν Άθήναις καί Κορίνθω. —  Ή  πρωτεύουσα τής νήσου ήν 
έχτισμένη έν είδει αμφιθεάτρου επί έδάφους βαθμηδόν κατερχομένου μέχρι 
τής παραλίας. Ο ί λιμένες αύτής καί τά οπλοστάσια, τά ύψηλά αύτής καί 
άχυρά τείχη, αί μεγάλαι καί λαμπραί οίκοδομαί, οί ναοί, οί οδοί καί τά 
θέατρα ύπεδείκνυον τήν μεγάλην δραστηριότητα λαού, όςτις ήτο όχι μο'νον 
νοήμων καί μεμορφωμένος, άλλά καί είς άκρον πλούσιος.

Τά δημόσια χρέη όλων τών κρατών τής ύφηλίου, κατά τόν πρό τ ί
νος εκδο&έντα περίφημον στατιστικόν πίνακα τού H ü b n er, άνέρχοντα είς
128,000 εκατομμύρια μαρκών (έκάστης μάρκας ίοοδυναμούσης πρός εν 
φράγκον καί 25 έκατ.), ήτοι 128 διλλιόνια μαρκών, Τ ά  μεγαλείτερα τών 
ευρωπαϊκών κρατών ε'νε ώς εξής έκ τού φοβερού τούτου ποσού έπιβεβα- 
ρημένα, Πρώτη ή Γαλλία μέ δημόσιον χρέος 29,708 εκατομμύρια μαρ
κών, ή Μεγάλη Βρετανία μέ 15,296, ή Ρωσσία μέ 14,625, ή Αυστρο
ουγγαρία μέ 9,110, ή ’Ιταλία μέ 8874, ή Βόρειος ’Αμερική μέ 7,199, ή 
'Ισπανία 5,149, ή Πρωσσία 4,073, ή Τουρκία 3,180, ή  Πορτογαλλία 2,102, 
ή Αίγυπτος 2,119, ή Ιαπω νία 2,097, αί Κάτω χώραι 1,799, τό Βέλγιον 
1,392, ή Γερμανική Αυτοκρατορία (άνευ όμως τού ιδιαιτέρου έκαστου τών 
όμοσπόνδων κρατών χρέους) 040, ή Σουηδία καί ή Νορβηγία 400, ή Δανι- 
μαρκία 108, ή 'Ελβετία (άνευ τών επαρχιακών διαμερισμάτων) με 29 εκα
τομμύρια μαρκών. Τής Ελλάδος τό χρέος ίσούται μέ τό της Σουηδίας 
καί Νορβηγίας.

Κατά. τόν αυτόν τού H übner στατιστικόν πίνακα άναγράφομεν τάς 
εξής περιεργοτάτας περί τής πυκνότητος τού έπί γης πληθυσμού αναλογι
κός σημειώσεις. Κατά μέσον όρον εφ’ έκαστου τετραγ. χιλιαμέτρου της 
ίλης γηΐνης επιφάνειας κατοικοΰσι 11 άνθρωποι κατά τήν εφεξής άν.ισον 
όμως διανομήν, ήτοι έν Ευρώπη 35, έν Ασία 19, έν Άφρικη' 7 ,  εν Α με
ρική 3 καί έν Αυστραλία ήμισυς άνθρωπος, ήτοι έπί δυο χιλιόμετρα μόνον 
εις. Έ ν  Εύρώπη δέ πάλιν κατά τάς νεωτάτας άπογραφάς των κατοίκων 
άναλογούσιν οί κάτοικοι έφ’ έκαστου τετρ. χιλιαμ. οΰτω: Έ ν  Σαξονία έψ’ 
ενός χιλιαμ. κατοικούσι 212, έν Βελγίω 198, έν ταϊς Ιία'τω χώραις 131; 
έν Μεγ, Βρετανία μετά τ ή ς ’Ιρλανδίας 118, έν Ιταλία; 104, έν Γερμανία 
καθόλου 87 , έν Πρωσσία 81 , έν Αυστρία 77, έν Γαλλία 72, έν 'Ελβετία 
επίσης 72, εν βαυαρία 71, έν τη ρωσσικη ΙΙολωνία 58, έν Δανιμαρκία 53, 
έν Ουγγαρία 51 , έν Πορτογαλλία 51, έν Ρωμανία 41, έν Σερβία 4 0 , έν 
'Ισπανία 34 , έν Έ λλάδι 31 , έν Βουλγαρία επίσης 31 , έν Τουρκία 27 , έν 
Βοσνία 26, έν Ρωσσία (άνευ της Πολωνίας} 16, έν Σουηδύ} 10 καί έν Νορ
βηγία 6 άνθρωποι.

Ό  ένδοξος οίκος τού Βίκτωρος Εμμανουήλ πλή&ει, ωραίων ανεκδό
των, πάντων έμφαντικών τής τρυφερας στοργής τών σεπτών αυτού μελών 
πρός άλληλα. Κατά τάς άρχάς τού θέρους τούτου ή βασίλισσα Μαργαρίτα 
ή ρώτησε τόν σύζυγόν της βασιλέα Ούμβέρτον, άν, καθώς πάντοτε δά αυ
τός διϊσχυρίζεται, εΤνε αύτή ακόμη νέα πραγματικώς, κ«ί άν επομένως 
τη έπιτρέπει νά φορέση άπαξ ετι έφέτος τό άγαπημένον της έκεινο έκ 
λευκής μουσσελί/ης φόρεμα, τό όποιον έν ’Ιταλία καί Γαλλία μάλιστα 
φέρει καί το ώραϊον όνομά της. Παρά πασαν τής ώραίας δεσποίνης 
προςδοκίαν ό βασιλεύς μετ’ ασυνήθους σοβαρότητος άπηντησε τά "εξής: 
,,Αύτό, Κυρία μου, πρέπει νά τό σκεφ&ούμεν όλίγον!“ — Πρό ¿λίγων όμως 
ήμερων έφ&ασεν έν Μόντσα, όπου διαθερίζει ή βασιλική οικογένεια, ύπερ- 
μέγεθες κιβώτιον, δπερ οί θεράποντες είςεκόμισαν είς τά δώματα τής 
βασιλίσσης καί εΤπον πρός αύτ-iV ,,Ίδοό ή μετά ώριμον σκέψιν άπάν- 
τησις τής Μεγαλειότητας του!“ Τό κιβώτιον περιείχε« ίξ  όλας εύωδεστά- 
τας λεύκάς ένδυμασίας έκ τού ποθουμένου ύφάσματος, τάς οποίας ό βα
σιλεύς Ουμβέρτος παρήγγειλε χάριν τής έρασμίας συζύγου του παρά τινι 
τών πρωτευουσών εν Παρισίοις ραπτριών.
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Πολλαί φυσιολογικά·, παρατηρήσεις έγένοντο έπί τής καρδίας, πύσαι 
δέ απέδειξαν, ότι τό κυριιύτατον τούτο όργανον τού ήμετέρου οργανισμού 
εΤνε άλκιμώτατον καί άντιποοςωπεύει δύναμιν δυςυπολόγιστον. Έ ά ν  ήμε&α 
είς θέσιν νά συγκεντρ.ώσωμεν είς εν καί μόνον κτύπημα όλην τήν δύνα- 
μιν τήν όποίαν ή καρδία μας δαπανα έντός 24 ωρών, τό κτύπημα τούτο 
ήθελε δυνηθή ν’ άνατινάξη μίχρις ί'ψους ενός ποδός βάρος ισον πρός 
2500 χ α ν τά ς ια ΐ

Έ ν  τώ  περιωνύμω τής ήμετέρας πόλεως ,,Ώ δείφ“ έθοκιμάσ&η έ π ’ 
εσχάτως έπανειλημμένως νέον εΤδος κλειδοκυμβάλου, όπερ κατά τάς προς- 
δοκίας τών ειδημόνων καί τάς υποσχέσεις τού εφευρέτου μέλλει εντός 
ολίγου χρόνου νά παραγκωνίση όλως διόλου τό μέχρι τοΰδε εν χρησει 
ύπαρχον. Έ ά ν  πραγματοποιηθώσιν αμέσως αί ανωτέρω προςδοκίαι, θα 
ήτο λυπηρόν δι ήμος, οί οποίοι μόλις επ’ εσχάτων τών χρόνων ηδυνηθη- 
μεν νά γνωρισθώμεν πρός τό ήδη διαδεδομένον γνωστόν είδος, αφ ου 
πρό ολίγων είςέτι δεκαετηρίδων έθεωρεϊτο τερατώδης πολυτελεία έν Άθη'- 
ναις, ή έν άλλη τινί μιγαλοπόλει τής Ανατολής η υπαρξις τοιουτου μου
σικού οργάνου Φαίνεται όμως ότι ό εφευρέτης, όνομαζόμενος 1’ιαγκώ, η 
Γ /ά γ χ ο ς ,  παρ’ ολας τάς επανειλημμένος και επιτυχείς δόκιμός του , δεν 
θά κατορθώση διά μιας νά παράσχη εις τύ έφεύράμά του ττν προςήκου- 
σαν έν τή  μουσική τέχνη θέσιν. Διότι όχι μόνον οι μεγάλοι τήν σήμερον 
κατά τε  τόν πλούτον καί τήν κοινωνικήν επιρροήν κυμβαλοποιοι & αντι- 
πράξωσι φυσικώς κατ’ αυτού, άλλά θά έχη ασπόνδους εχθρούς καί ολου; 
εκείνους τούς κυμβαλιστάς, οί ¿ποιοι τόσα χρήματα καί τόσον χρόνον εδα- 
πάνησαν ίνα έκμάθωσι τό πιάνο καί ν’ άποκτήσωοιν, άλλοι μεν δικαίως, 
άλλοι δέ μόνον κατά χάριν, τό όνομα V i r tu o s .  Τό νέον κλειδοκύμβαλο« 
διαφέρει τού παλαιού κατά τό σχήμα καί διότι φέρει Ιξ σειράς πλήκτρων, 
ανιούσας άπό τών έμπροσθεν, ώς έκ τούτου δέ ό παίζων δύναται μετα 
μεγίστης εύκολίας νά κινή επ’ αύτών τάς χεϊρας του καί νχ οικονομή 
τήν δύναμιν τών δακτύλων, έν ω α ί χορδαί άφ’ ετέρου εκπεμπουσι τόνον 
ισχυρότατον καί ευηχότατον.

Ή  πόλις των Παρισίων παρεχώρησεν είς τόν Παστέρ δωρεάν γηπέ
δου έκ. 3000 τετραγων. μέτρ. άλλ’ δ σοφός άνήρ δεν ευρεν αυτό κατάλλη
λον καί ικανόν νά περιλάβη τό έπί αυτού οικοδομηθησόμενον εμβολιαστι- 
κ.δν καθίδρυμα. Ή  επιτροπή λοιπόν, ή άντιπροςωπεύουσα αύτόν, ήγόρασε 
γήπεδον έξ 11,000 τετραγωνικ. μέτρο)«. Τό πραγμα δεν ήτο δύςκολον 
άλλο)ς, άφ’ ού αί χάριν τού ιδρύματος γενόμεναι συλλογαί ανηλθον εις 
τό ποσον τών 2.000,000 φραγ/.. Αλλ’ έν τώ μεταξύ τά έμβολισστικά 
του πειράματα καταπολεμούνται πανταχό&εν καί πολλοί ιατροί διϊαχυρίζον- 
ται, ότι αντί ώφελείας βλάβην μάλλον προξενούσιν. Εις τούτο προήχδη- 
σαν, διότι εσχάτως άπεθανον ούκ ¿λίγοι έκ τών εμβολιασθέντων καί οι

ιατροί έρωτώσιν, αν ουτοι άπεβίωσαν έιεκα τής λύσσης, ή ενεκα τού εμ
βολιασμού, προςκαλούσι δέ τόν Παστέρ, πρός άπόδειξιν τού έναντίου, νά' 
Ιμβολιάση δι’ ισχυρού δηλητηρίου λύσσης ύγιή άτομα. 'Ο  Παστερ δεν 
άπεκρίθη είς τήν πρόςκλησιν τούτην, καίτοι έπαρουσιάσθησαν εξ πρόςωπα, 
πρόθυμα νά ύποστωσι τόν εμβολιασμόν Αί πλεΐσται τών παρισιανων 
εφημερίδων ούδέν άναφέρουσιν έξ όλων τούτων ένεκα σεβασμού πρός τον 
άνδρα, άλλ’ εΤνε λυπηρόν νά οίκοδομη&ή μεγαλοπρεπέστατο« κτίριον χάριν 
εμβολιασμού κατά τής λύσσης χωρίς νά ύπάρχη ή ελάχιστη ασφαλής από- 
δειξις περί τής πρακτικής αύτής ώφελείας.

Μία τών λαμπρότατων άποικιών τού αρχαίου ελληνισμού, ή  πρό 
2400 έτών καταστραφεϊσα πόλις Σύβαρις μέλει εντός όλίγου ν’ άναχωσθή 
έκ τών εγκάτων τής γης τή άποφάσει τή ; ιταλική; κυβερνήσεως. Εν 
Μεγάλη Έ λλάδι ή Σύβαρις ήτο ή μεγαλειτέρα, πλουσιωτέρα καί ή μάλλον 
φιλήδονος ελληνική αποικιακή πόλις. Κατά τόν γάλλον αρχαιολόγον Λε· 
νορμάν εΤνε πλέον βέβαιον τά μέρος, όπου έκειτο ή αρχαία πόλις, ητις ανα- 
σκαπτομένη θ’ άποκαλύψη ήμΐν τόν βίον τών ελληνικών αποικιών πολύ 
ευκρινέστερο«, παρ’ όσον ή Πομπηία, δι’ ής έμαθομεν κυρίως τον αρχαΤον 
ρωμαϊκόν βίον. _______

Οί καλλιτεχνικοί θησαυροί τού άποβιώσαντος βαρώνου 'Ρότσιλδ εν 
Φραγκφου'ρτη έξετέ&ησαν ήδη κατά μέγα μέρος είς τήν θέαν τού κοινού, 
τό όποϊον ζώντος τού ιδιοκτήτου άμυδράν εΤχε μόνον περί αύτών ιδέαν. 
Από τού Φεβρουάριου ήδη έιχεν επιτροπή ή είςοδος είς τάς αίθουσας, 
εν&α περιέχονται αί συλλογαί τών κινεζικών καί. ιαπωνικών άγγεέων, τας 
οποίας έκληρονόμησεν ή δεσποινίς Λου'ιζα φό» 'Ρότσιλδ. Τ ά  λοιπά πολύ
τιμα καί σπάνια αντικείμενα εύρίσκονται έν τω ίσογαίω τού κτιρίου Ροτ- 
σιλδ, άποτελούντα ολόκληρον μουσείο«, τό όποϊον θά  δύναται πας τις νά 
έπισκεφ&ή δίς τής έβδομάδος. Κατά τάς γερμανικός εφημερίδας η 
Φραγκφούρτη διά τών συλλογών τούτων τού πολυταλάντου τραπεζιτικού 
οίκου άπέκτησε θησαυρόν έπίσης άξιοθέατον, όσον καί τό ,,ΙΤράσινον 'ϊπ ό -  
γειον“ τής Δρέσδης.

Έ ν  τή  Βιβλιοθήκη τού Πανεπιστημίου τής Χάλλης μεταξύ τών φι
λολογικών συγγραμμάτοιν, τά όποια άνήκον άλλοτε εις τόν άποθανόντα κα- 
Βηγητήν Π φάφ , άνευρέ&ησαν πρό τίνος ίκαναί ιδιόγραφοι επιστολαί τού 
περιωνύμου φιλοσόφου Λεϊβνιτίου. Ό  καθηγητής Πφάφ κατά τό ετο; 
1810 μετά τήν διάλυσιν τού έν Χέλμοτεδ Πανεπιστημίου μετωκησεν είς 
Χάλλην καί ενταύθα έδίδαξε τά Μαθηματικά μέχρι τού θανάτου του, συμ
βάντος περί τό 1830. Αί άνευρε&εϊσαι αυται έπιστολαί — 60 περίπου 
τόν αριθμόν — διευθύνονται πρός καθηγητάς έν Χέλμστεδ καί πραγμα
τεύονται άπασαι κυρίως μαθηματικά ζητήματα.
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von M ess in a“  von Prof. Dr. W ittich  laeX. 2-1). T in  2
— D ie  G ese tze  d e r  F r e ih e i t .  U nlersuchnngen über d . wissen

schaftlichen G rundlagen de r S ittlichkeit, de r E rk en n tn iss u n d  der 
G esellschaftsordnung von Dr. S taudinger. I. B and: Das Sittengesetz 
(«X. VI, 387). T i|!. 10 ippd'ix

— D ie  P h ilo so p h ie  Im m n n n e l K a u f s  u . ihrem  system at. Z u
sam m enhänge u- ih rer logisch-histor. Entw ickelung d a rgeste llt u. ge
w ürdigt von Prof. D r T h ie le .  I. Band, 2. Abtbeil. (V III, 320 «X.). 
Tipi. 11 Vpaya.

— G ru n d r is s  d e r  P sy ch o lo g ie  von Dr. W ollny (VII, 121 « X ). 
Ti|x. 2.75 ffd yx -

— D ie  M assage  in  d . G y n a ek o lo g lc  v. D r.P ro fa u te r  (osX V , 91). 
Tipi. 3 V- <ppdyx.

— A e rz tllc b e  Z im m erg y m n n stik  von Prof. Schrehcr. M it 
50 Abbildungen im  T es te . 22. Aufl. (ctX. 112). T in- 4Vi 'ppáyx-

— D as M e e r  von M. J. Schleiden. In  L ieferungen von hervor
ragenden Fachgelehrten  herausgegeben m it 12 farb. T afelu uud über 
300 H olzschnitten im  Texte. T in í  óxáorou tcj'/ouí 1.-10.

— P la to n is  d ia lo g ia  seco n d n m  T h ra s y ll i  t e t r a lo g ía s  d isp o - 
s i t i .  P o st Carol. F rd r . H erm annuiu recoguovit M art. W ohlrab . Vol. I. 
(XLII, 555 all.). Tip;. 2 1/ ,  <ppáYx. ·

— G e sc h ich te  d e r  rö m isch e n  D ic h tu n g  von 0 .  Ribbeck.
I. Dichtung de r R epublik. (VII, «X. 348). Tij». 10 <ppá-fx.

— K rit is c h e  S tu d ie n  z u  d e n  g r ie c h is c h e n  D ra m a t ik e r n  von 
D r. Schm idt. 3. Baud. Ti|x. 40 ippáyx.

—  G e sc h ich te  d e r  g r ie c h .  L i t t e r a tu r  M s a u f  A le x a n d e r  d . 
G ro ssen  von K. S ittl. 3. Abtheil. (asi. V I, 521). Tij*. 25 tppáyx.



KABIQ.

Ε Φ Ε Γ Ρ Ε Σ Ε Ι Ϊ  Κ Α Ι  Α Ν Α Κ Α Α - Γ Ψ Ε Ι Ϊ ,
ΜΗΧΑΝΗ ΡΑΨΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΗΜΑΤΟΣ.

Εν τινι επαρχία, τής Σχξωνίας, ονομαζόμενη Φόκτλανδ, ακμάζει άπό 
τίνος βιομηχανία τις, λίαν ενδιαφέρουσα τάς γυναίκα? καί άνταγωνιζομένη 
μετά μεγάλης επιτυχίας πρός τήν εργασίαν των χειοών των. Έ ν  τή  χώρα 
ταύτη ύπάρχουσι δηλαδή πολυάριθμα καί μεγάλα εργοστάσια, έν οϊς διά 
μηχανών κατασκευάζονται παντός είδους κεντήματα, κατ’ ούδέν ύπολει- 
πόμενα εκείνων, τά οποία επί ξ :ργάζεται καί ν δεξιωτερα γυναικεία χείρ.

Άπό τίνος όμως συνέλαβον τήν 
Ιδέαν νά συνδυάσωσι τήν ραπτομη- 
χανήν-μετά τής ποικιλτικής συσκευής 
καί τά προς τούτο γενο'μενα πειρά
ματα έστέιρδ-ησχν ύπό τελείας επι
τυχίας, ούτως ιίςτε τήν σήμερον 
εχομεν μηχανήν, ευαπόκτητου διά 
πασαν οικογένειαν καί δυναμένην 
νά παραγάγη καί τά τελειότερα κεν
τήματα. Δεν κατερχόμεδα εις τάς 
λεπτομερείας τής κατασκευής του 
μικροΰ του'του μηχανήματος, διότι 
αυται ήάελον καταπονήσει τάς ήμε- 
τέρα<_ αναγνωστρίας, αι ίποΤαι π?ο- 
τιμώσι νά μάδοισιν 'όποια τις εΤνε 
ή  ^ρήσις καί ή πρακτική αύτου 
ωφελεια.

Τήν συσκευήν ταύτην δύναται 
τις νά προςαρμοση πρός πασαν οίαν- 
δήποτε ραπτομηχανήν, εξαιρέσει τών 
κατασκευαζομένων κατά το σύστημα 
τοΰ \Vhcelet" καί Ουιλσων. Συνίστα- 
ται δε, ώς δεικνύει τοΰτο ή παρατε- 
δειμενη εικών, εκ συστήματος τροχιών, εις ος εΤνε προςηρμοσμένος μοχ
λός, άποτελούμενος έκ κινητών κανόνι,>ν καί φέρων είς τό τελευταΤον αυ- 
τοΰ άκρον γραφίδα. ’Εν τή τεχνουργία ό μοχλός ουτος φέρει τό περίεργον 
όνομα Π α ντο γρά φ ο ς“ καί χρησιμεύει είς σμίκρυνσιν τών εικόνων καί 
σχεδιασμάτων. Το πράγμα χαδίσταται ιύεξήγητον, εάν παρατηρησο-ιμεν 
τήν εικόνα. Έμπροσθεν μας έχομεν |ν  μέγα Λ · έάν τήν έν τή μηχανή 
βελόνην άντικιτασττσωμεν διά λεπτού μολυβδοκόνδυλου, μεταφέρομεν 
άμέσως τό γράμμα επί του ύπό τήν βελόνην υφάσματος είς μικρότερον 
σχήμα. Απαιτείσαι δέ πρός τοΰτο νά σύρωμεν μόνον τό κονδύλιον, τό

όποΤον κρατεί" ή χείρ, άνωθεν τών γραμμών του μεγαλοσχήμου σχεδίου, 
Τό αυτό «ράττομεν καί δταν δελωμεν νά κεντήσωμεν. Ιϊερνώμεν τό 
ράμμα είς τήν μηχανήν καί επί του πρό ήμών σχεδίου μετακινοΰμεν τά 
κονδύλιον άπό του ενός σημείου εις τό άλλο, ώςάν νά ήδέλομεν νά κεν- 
τήσωμεν ημείς. Έ ν  τήό μετάξι) όμως ή ραπτομηχανή ( κινείται, καί Ιπ ί 
τοΰ υφάσματος παρουστάζεται μετ’ ολίγον έτοιμον τό κέντημα, εξάκις μι-

κρότερον του άρχικοΰ σχεδιάσματος.
Ή  έ^α σ ία  αυτη εινί εύκολω- 

τάτη καί εχει. έν. συγκρίσει πρός 
τάς άχρι τοΰδε μεδόδους τοΰ κεν
τάν πολλά πλεονεκτήματα.

Δέν εινε ανάγκη πλέον εφ’ 
ενός εκάστου τεμαχίου υφάσματος, 
μανδηλίου π. χ . ,  προηγουμένως ν ’ 
άντιγράφωμεν διά μελάνης τό σχέ- 
διον καί επειτα νά κεντώμεν τώρα 
άρκεί" μόνον εν δείγμα διά  νά κεν- 
τήσωμεν όσα δέλομεν αντίτυπα.

Ε π ε ιδ ή  δέ προςετι κατά τήν 
εργασίαν δέν παρακολουδοΰμεν διά · 
τοΰ βλέμματος τό κέντημα i αλλά 
τάς μεγάλα? γραμμάς του σχεδίου, 
ευνόητον εινε ότι 6χ  εξουδετερωδή 
ϋλως διόλου ή τέως τόσον βλαβερά 
έπιρροή τής λεπτής ταύτης εργασίας 
επί τών οφδαλμών

Καί έν τφ  ζητήματι της ποιό- 
τητος τής εργασίας ή μηχανή αΰτη 
δέν υπολείπεται τών ανδρωπίνων 

χειρών, δΰνκται δέ νά χρησιμοποιηδή καί είς τό εμβάλωμα οπών εις 
άσπρόρρουγα.

Τήν κατασκευήν αυτή; άνέλχβεν Ιν τών μεγαλειτέρων εργοστασίων 
τής Λειψίας, όπου καί ήδυνήΰημεν εξ ιδίας ίψεως νά πεισδώμεν περί τών 
αρετών τοΰ έφευρήματος τούτου τής μηχανικής πρός άνακούφισιν τών 
άβρών χειρων τών γυναικών. ’Αλλά πρό τής π^οςαρμογής αυτής πρέπει 
ή ραπτομηχανή νά ύποστή μικράν τινα μεταβολήν, τήν όποιαν δύναται νά 
διεξαγάγη παν κατάστημα ραπτομηχανών, άνευ τής ελάχιστης βλάβης τής 
μηχανής.'

f k

Β ν ~  Μετά λύπης γνο>στοποιοΰμεν έκείνοις 
εκ τών ήμετέρων Συνδρομητών, όσοι δεν κατέ- 
βαλον ετι μετά τήν πάροδον τής όλης πρώτης 
εξαμηνίας τήν δεκάφραγκον αυτών συνδρομήν, ότι 
δ’ ανακοπή ή πρός αυτούς άποστολή τοΰ φύλλου. 
Τό μέτρον τοΰτο. έπιβαλλόμενον ύπό τών βαρύ
τατων πρός εκδοσιν δαπανών, έφαρμοσδήσεται 
τοΰ λοιποΰ άπαρεγκλίτως καί άνεξαιρέτως πρός 
πάνεας τούς κ. κ. Συνδρομητάς, διά νά προληφδή 
νέα έκπρόδεσμος έκδοσις, ήν μόλις μετά διετίαν 
καί πλέον κατορδοΰμεν νυν μετ’ άλλεπαλλήλους 
δυσίας νά άποκαταστήσωμεν είς τήν πρώτην καί 
πρέπούσαν χρονικήν ισορροπίαν.

κ. Ν  Μπ είς Ζαγατζίκ. Άπεστάλησαν'ίμϊν
— κ. Δ. Α. Οί. είς Βένι-Σουέφ. Τό έμβασμά Σας 
ελήι^θη καί έξετελεσδη ή παραγγελία Σας Έ ν  
τή  επιστολή μας δά Σάς γράψωμεν έκτενώς. — 
κ. Τ . Γ. Κ. ε ί ς ’Ιωάννινα. Έλη'φδη ή επιστολή 
Σας μετά τών εν αυτή καί εσημειοίσαμεν τά δέοντα.
— κ. Γ  Κ.-Ζ. είς Φιλιππ.ούπολιν. Παρακαλοΰμεν 
νά συνεννοηδΰτε πρός τόν ίευτόδι κύρ. ’Λλφ. Γ. Μ.
— κ. Π, Α. καί ’ΐ .  Π. είς Εύπατορίαν Άναμέ- 
νομεν άπάντησιν —  κ Γ. Α είς Τέλλχν (Αίγυ
πτου). Πρό τίνος Σας άπεστείλαμεν τόμους, περί

ών Σας γράφομεν ιδιαιτέρως — κ. I, Μ. είς Βιέννην. 
'I I  είκών τοΰ έν Βεοολίνω πρεσβευτοΰ τής Ε λλά 
δος κ. ’Αγγέλου Βλάχου ¡όημοσιευδήσεται έν τώ 
προςεχέϊ τεόχει. — κκ. Άδ. Αύδ. είς Κωνσταντι
νούπολή, Β. καί Α. είς Θεσσαλονίκην, Γ. Γκ. 
εις Βιέννην, Π. Σ. είς ’Αλεξάνδρειαν. "Έληφδη- 
σαν καί Σας εύχαριστοΰμιν. — κ. Β. είς Άδη'- 
νας. Σάς ένεγράψαμεν καί άπεστείλαμεν όμΤν τά 
μέχρι τουδε εκδεδομενα τεύχη. — κ Κ. Π. είς 
Σόφιαν. Έλήφδησαν καί Σάς εύχαριστοΰμεν. Τά 
περικαλύμματα λαμβάνετε μέ τό προσεχές ταχυ
δρομείου. — κ. Άδ. X. Φ. είς Βελιγράδιον Παρα- 
καλοΰμεν τό άντίτιμον νά έπιδοίσητε τώ αύτόδι
κ. I. Σ. — κ. I. Δ. I. είς Τ . Μαγουρέλλιον. ‘'β ς  βλέ
πετε' έλάβομίν υπό σημείωσιν. — κ. Α. Σ. είς 
’Αλεξάνδρειαν. Γίιστεύομεν νά πεισδήτε ότι ή ανα
βολή αΰτη εγεινεν αύτόδι. Κατά “άλλα συνεμο^- 
φώδημεν. — κ. E. Κ είς ’Αλεξάνδρειαν. Καί εν 
άλλη» Άρδ έγνωρίσ,αμεν ΰμίν τήν παραλαβήν τοΰ 
έμβάσμχτός Σας — κ. I. Μ. είς Λευκωσίαν. 
Κατ αυτάς- ειχομεν επιστολήν παρά τοΰ κ Αδ. 
Σας, έν τούτοις άναμένομεν νεώτερα. — κκ. Γ1. 
Κ. καί Συντρ. είς Σμύρνην. Τ ά ς  αίτηδείσας σει
ράς άπεστείλαμεν. — κ. Δ .Ε :  είς Κων|πολιν. Ή  
γνώμη τοΰ Γερμανοί" Κάμπε, φαίνεται ήμΤν περι-

ληπτικοιτέρα καί πρακτικωτέρα: ,,Οί άνδρωποι εινε 
δυο ειδών, κακοί καί καλοί. Πρέπει νά χαιρε- 
τώμεν μόνον τούς πρώτου; μακρόδεν, άν συμπεση 
βέβαια νά τούς γνωρίσωμεν, νά συναναστρεφώμεδα 
δέ τούς δευτέρους καί όταν άκόμη οι μάλλον ανυ
πέρβλητοι κοινωνικοί φραγμοί μας χωρίζωσιν άπ’ 
αυτών.“  — κ. Ο Ε. είς Ίνέπολιν. Διότι ή τύχη 
δέν ενεργεί πάντοτε άνευ ττ'ς άδειας μας, ελεγεν 
αρχαίος σοφός.

Π ο λνπ ρά Υ μο ιΊ . Ό  μακαρίτης P au l B ert 
καν.ίζων πρό ¿κταετίας τούς Ίησου'ίτα; άπό τοΰ 
βήματος τής γαλλικτς βουλής, άνέφερεν οτι ώ» 
εξής εσκέπτοντο αυτοί επί τοΰ προκειμένου: ,,προ- 
κειμένου είτε περί τής χίστεως, είτε περί ήδων, 
επιτρέπεται έκάστω νά άκολουδήση γνώμην, ης ή 
πρακτική πιδανότης φαίνεται αύτώ βεβαιότερα καδ 
ήν στιγμήν ενεργεί'. Τοΰτο τό λεγόμενον πιδαναί 
περιπτώσεις.“

Φ ιΧομα&ίϊ. Καί τοΰτο ανήκει είς τόν Γαμ- 
βίτταν, ειπόντα εν τή γαλλική βουλή: ,"Οταν έξ- 
ετάζεται ζήτημά τι, δέον νά όρμώμεδα άπό στα- 
δεροΰ καί άπαρασαλεύτου σημείου, καδότι άνευ 
τούτου αί συζητήσεις γίνονται έν άορίστιρ καί είς 
ούδέν άπολήγουσιν.“

ΠΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΑ. Δημήτριος Βερναρδάκης. —- Έαριναί ήμέραι έν Έ λλάθι υπό Φρειδερίκου Θεοδώρου Visojiev ‘συνέχεια). —. Ό  Όρφεύς 
καί ή  Ευρυδίκη ύπό Σπυρίδωνος ΓΙαγανέλη (μετά είκο'νος). — Οί δύο Φίλοι" (Διήγημα — συνέχεια) — Πινακοθήκη, ήτοι ερμηνεία τών εικόνων. - 
Ποικίλα. (Οι χ ρ ν β ο ΐ γ ύ μ ιη  τοΰ Πάπα. — Τό μέγεδος τοΰ κινεζικού Τείχους. — Ό  κολοσσός τής 'Ρόδου. — Τ ά  δημόσια, τών κρατών ήρέη. — 
Στατιστικοί πληροφορία', περί πυκνότητας τοΰ πληδυσμοΰ έν τή λφηλίω. — Ανέκδοτον τοΰ βασιλικού ζεύγους τής ’Ιταλίας.) — ’Επιστήμη και καλλι
τεχνία. ( Ή  δύναμις-τής καρδίας. — Νέον εΤδος κλειδοκύμβαλού. - -  ’’Η  μέδοδος καί τό νεον ίδρυμα τοΰ Παστέρ. — Άνασκαφαί έν Συβάρει. — Οί 
καλλιτεχνικοί δησαυροί τοΰ 'Ρότσιλδ. — Νέαι έπιστολαί τοΰ Λεϊβνιτίου.) — Βιβλιοδήκη, — ’Εφευρέσεις καί άνακαλ.ύψιις. Μηχανή ραψίματος καί κεν
τήματος (μετά εικόνος). — Μτκρά 'Αλληλογραφία.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ. Δημήτριος Βερναρδάκης (έν σελ. 103). — Ό  Όρφεύς καί ή Ευρυδίκη. Είκών ύπό Βασιλείου Π . Βερεσαγίν (έν σελ. 106 
—197). — Πόδος. Είκών ύπό Ιωσήφ Zenisek (έν σελ. 201). — Μετά τόν κωπηλασίαν. Εικών ύπό Ε .'Ρ αβέλ  (έν σελ. 204).
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