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. „Τούς πό&ους, τά ς  ορέξεις σου, τήν  9·έλησίν σου ¿'ξ
επλήρωσα πιστώς, κ ’ ελπίζω , ό τι ευχαριστημένη εμεινας“, ό 
Νέ(5ων είπε, κτηνω δώ ς περιπτυσσόμενος τό  σώμα τή ς  ετα ί
ρας, εις ήν συζύγου τίτλ ο ν  και Α ΰτοκρατείρας προ μικρού 
δημοτελώ ς άπένειμεν. „Είς Ιξορίαν διαρκή τήν  Ό κ τα β ία ν  
κατεδίκασα. Μ ειδίασε, Ποπ-
παία, ευ&ύμησον, από τή ς  όψεώς      ....................   >..... .......
σου τή ς  περικαλλούς έκδίωξον | 
τ ά  νέφη τά  σκιώδη, τήν  πλή- 
ρωσιν τω ν προσταγώ ν σου άκοό- 
ουσα, μακράν τή ς  'Ρώ μης, τού 
Νέρωνος μ-ακράν, κα ι άλλοτρίαν 
είς τ ιμ ά ς  καί δόξα ς, εις έςο- 
ρίαν τηκομένην βλέπουσα τήν  
<ίήν προκάτοχον καί αντίζηλον.
Είπε, μή θέλεις α ίμα  νά  χαρής;
Ε ίπέ μου τ ί  σου λείπει; Νά 
σφάξω μήπως 9·έλεις φυλακι
σμένων άθφόας όκάτόμβας, το£·
’Ιουδαίου έκείνου οπαδούς, ον 
ό Π ιλάτος έκα&ήλωσεν είς τόν 
Σταυρόν, κα ί ά&ροίζων εντός 
δεξαμενής τό. αΐμα τω ν απο
στατώ ν, νά πλευσω μ ετά  σου, 
προς τέρψιν άμφοτέρων, Ιντός 
τή ς  λίμνης τα ΰ τη ς τή ς  αίμα- 
τηράς; Ε ίσ έτι τ ά  νέφη τού 
μετώπου σου, τή ς  παρουσίας 
μου ό ήλιος είσέτι δεν έσκέδα- 
σεν. Κ αί πάλιν σ’ ερωτώ, είπε 
τ ί  &έλεις έτι, τ ί  ποδ·εΐς, ποίας 
ζω ής ορέγεσαι, οποίαν ίδιοτρο-
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πίαν σου να ΐδη ς πληρουμένην &έλεις, όποιον όνειρον, οποίαν 
φαντασιοπληξίαν σου! Είπέ! Ό  λόγος σου, 5 πό&ος σου, ή 
σ τιγμ ια ία  ιδιοτροπία  σου είς έργον καί είς γεγονός αμέσως 
0·ά μεταβληΟ-ή. Αυγοΰστα είσαι, Αυγοΰσταν ό λαός καί οί 
Γερουσιασταί άρτίως σ’ Ιπροσκΰνησαν. Τ ής αντιζήλου σου

αί προτομαί έύραόσ&ησαν, καί
..'.π.......      ,;....»ι».....5  έπί τω ν συντριμμάτων των αί

ί προτομαί σου, Π οππαία, άνη-
γέρθησαν, καί είς αυτάς &είας 
τ ιμ ά ς  κροσέταξα νά  άποδίδη 
ό λαός. ’Ε άν ο,τι έγένετο δ ίν  
σοί αρκεί, είπέ τ ί  &έλεις ετ ι 
νά γενή; Προκαταβολικούς 6 
Νέρων σοί υπόσχεται, αφού δ ίν  
δόναται τούς πό9·ους νά  μαν- 
τευση, νά  προλάβη τ ή ς . καρ- 
δ ίας σου, προκαταβολικούς σοί 
υπόσχεται αυτούς νά  έκτελέση 
ακριβώς. Ά λλ’ όμως πρέπει 
νά  μ.ού τούς είπής! Κ α ί πάλιν 
σε έρωτώ μή θέλεις α ίμα; Μή 
9'έλεις σπαραγμούς; μήπως πο- 
&·εί ή ψυχή σου υπό τούς όνυ
χα ς τω ν τίγρεων νά ϊδη  μέλη 
σπαίροντα, καί αγω νίας . νά 
άκουση τω ν ετοιμοδ·ανάτων οϊ- 

. τινες, είς τά ς  όδόνας ασφαλούς 
θ·ανάτου απερχόμενοι, τη ν  κε·. 
φαλήν τω ν κλίνουν πρός τόν 
Καίσαρα καί προσφωνούν αυ
τόν; Ε ίπέ λοιπόν τ ί  &·έλεις, 
καί δ ια τ ί ή παρατεινομένη ά&υ- 
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μία σου; Ποθείς νά δηλητηριάσω των ύδάτων τάς χηγάς, 
να σφάξω έτι, ποθείς φλογών το παρανάλωμα τήν 'Ρώμην 
νά καταστήσω αυθωρεί; Ν’ αποφανθής μή δίσταζε. Θαυ- 
μάσιον τό θέαμα θά ήναι. ’Επιθυμείς καί αυθωρεί νά έκ- 
τελέσω ταύτα πάντα; Είπε, Ιν νεΰμά σοι> ό Νέρων αναμέ
νει, τήν εγκρισίν σου καί μόνην άπεκδέχεται . . .

Μετά σκοπίμου ηδυπαθούς εκλύσεως, έγγύς του ανα
κλίντρου έρρίφθη ή Ποππαία. Μέ θνήσκουσαν, αλλά ψευδή 
φωνήν, καί πλήρη ύποκρίσεως έψέλλισεν ότι ή χλιαρά τήν 
πνίγει ατμόσφαιρα, καί δήθ·εν όπως άνακουφισθη ήνέωξε μι
κρόν τό στήθος της, καί άσθ·μαίνουσα ψευδώς, τάς παρειάς 
στηρίζουσα είς τάς περικαλλείς ώλένας'της, τό βλέμμα της 
ίδώνουσα είς τό κενόν, έσίγησε καί είς ρεμβασμούς βαθείς 
έφάνη βυθισθείσα. Θαύμα έκτακτου ήτο καλλονής. Είς 
τούς δεσμούς της, τούς άραχνιαίους καί λεπτούς, αλλά πλειό- 
τερον παντός σιδήρου ισχυρούς συνέλαβε τόν Νέρωνα, τόν 
άνδρα συλλαβούσα μετά τού Αυτοκράτορος. ’Αρχή της ήτο 
ή άπόλαυσις! Βαθέως Ιγνώριζε τούς άνδρας, καί τής μη- 
τρός της τέκνον άξιον, καί κληρονόμος μεγαλειτέρας ετι 
φιλάρεσκου καί έρωτοτρόπου καλλονής, τής έκλελυμένης Ιπο- 
χής της αξία αντιπρόσωπος ή Ποππαία έδεωρεΐτο χαίρουσα. 
Τής σεμνότητος καί τής αίδοϋς τό θέλγητρου απλώς ώς 

, μέσον έχειρίζετο, καί έφαίνετο σεμνή οσάκις ήθελε νά άλωση 
διά τής σεμνότητος. Ήρνειτο όπως φλογερωτέραν κατα- 

'  στήση τήν ορμήν τής άπολαυσεως, καί ένέδιδεν Εν’ άρνηθη 
κατόπιν, καί τιμωρήση διά τής ανεπαρκούς εύνοίας της.

• Κατείχε τό μυστήριον τούς πόθ·ους νά έξάπτη, είς τάς σα- 
γήνας της τούς άνδρας νά έμπλέκη, τό άγκιστρον δολώ- 
νουσα δι’ Ιλαχίστων παροχών, καί όργωσα ακαταμάχητου 
ν’ άναλαμβάνη τήν έπ’ αυτών έπιρροήν. Αλλ’ δτε είς τάς 
παγίδας της ένέκλειε τό θύμα κατεβασάνιζεν αυτό, έγέλα, 
έμειδία, κ’ έάν διαφεόγουσαν τήν λείαν έ&εώρει, Ιμηχανατο 
τότε άπειρα τεχνάσματα, ώς πάσα έρωτότροπος γυνή, πι- 
κρώς έθρήνει, έκλαιεν, έστέναζεν υπό τούς πόδας της καί 
αυθις νά άγάγη θέλουσα τόν αποστάτην δραπετευσαντα. 
Τής καλλονής της δβριν, καί δβριν ¿αυτής υπέθετε νά τήν 
έγκαταλείψη τις άφου άπαξ τήν ήγάπησε. Σατάν αληθινός, 
φιλαρεσκείας τέλειον υπόδειγμα, καί τυ'πος έρωτοτρόπου γυ- 
ναικός, έκτακτου καλλονής καί πνεύματος, θερμούς έγκλεί· 
ουσα έν έαυτή τούς πό9·ους, κοχλάζόντα τά  πάθη, καί πάθη 
όμως, καί πόθους, καί αισθήματα καλΰπτουσα υπό υποκρι
σίας πέπλον αδιαπέραστου, γνωρίζουσα πώς νά λαλή είς 
έκαστον, οποία όπλα νά χειρίζεται, προς τίνα πρέπει νά 
προσμειδιά, προς τίνα νά φαίνεται περίλυπος, πότε νά ύπι- 
σχνήται καί πότε νά πραγματοποιή, νά άρνήται πότε, καί 
πότε νά έκλιπαρή, πότε φιλάργυρος τού κάλλους της νά 
ήναι καί πότε σπάταλος, τυχαίως δή&εν νά άφίνη πίπτοντας 
είς :τούς 9·αυμασίους ώμους της τής κόμης της τούς μελα
νούς βοστρύχους, καί όργιζομένη δήθεν καί μεμψίμοιρος νά 
άνυψοί τάς κομψοτάτας χεΐρας της νά καθηλώση προσπα
θούσα τό δάσος των βοστρύχων της, νά προσποιήται δτι 
αδυνατεί τήν κόμην ν’ άναδέση, σκοπίμως, αλλά χωρίς νά 
φαίνεται, τήν χλαΐναν ν’ άνασύρη, νά μειδιά, τά  χείλη της 
τά  Ιρυ9·ρά καί τούς όδόντας τούς λευκούς νά έπιδέίξη 9·έ· 
λουσα, γραφικωτάτας στάσεις νά λαμβάνη καί εΐτα τούς 
ήδυπα9·εΐς της ήμικλείουσα οφθαλμούς ν’ άπλούται χαυνως, 
έντέχνως καί άναλόγως τού σκοπού τό σώμα καί τήν χλαΐ
ναν νά διευ9·ετή, γοργώς νά ομιλή, σιωπηλή νά μένη άλλοτε,

ότε φαιδρά, ότέ περιαλγής, νά πάσχη να στενάζη, άλλ’ εύ
θυμος μετά μικρόν νά φαίνεται, τόν θάνατον νά έπικαλήται 
από τάς άλγηδόνας νά τήν σωση τής ζωής,- καί κρύφα νά 
οίκτείρη ειτα τούς μωρούς οιτινες έπίστευον είς τάς απελ
πισίας της, ή Ποππαία, άπλή 'Ρωμαία, άλλ’ ήδη Αυτοκρά- 
τειρα καί σύζυγος τού Νέρωνος, τούς όφθ·χλμούς της έστρεψε 
πρός τό θηρίον οπερ έδάμασε διά τών τεχνασμάτων καί 
τού κάλλους της, καί τρυφερώς προσβλέπουσα τό δίπουν 
τέρας, ήνέωξε τά  χείλη της, πρός τό θηρίον νά προσέλ&η 
ένευσε, καί μέ τήν μουσικήν καί αρμονικήν φωνήν της διότι 
τά  δπλα πάντα, τά  άναδειχνυουτα ακαταμάχητου τήν δό~ 
ναμιν τής γυναικός, έκτος τής αρετής, είς τήν γυναίκα 
έκείνην εδωκεν ή φύσις — αφού έ&ώπευσε τής άνθρωπίνης 
τίγρεως τό πρόσωπον, εΐπεν ήδυπαθ-ώς άποστραφεΐσα πρός 
του Νέρωνα:

Λ

,,Μυρία έάν εΐχον στόματα, φωνας μυρίας, &ά ήδυνάτουν 
νά έκφράσω είς τό προσφιλές μου εΐδωλον, είς τόν αγαπη
τόν μου κύριον καί σύζυγον, τόν έρωτα όστις υπέρ αυτού 
πληροί τό στήθος μου. Μοί είσε προσφιλής, οΰχί διότι τού 
κόσμου σύμπχντας κυριαρχείς, αλλά διότι εΤσε Σύ! Αυγοόστα 
έάν ήμην, Αύτοκράτειρα 'Ρωμαία καί .σέ έβλεπον τυχαίως 
διερχόμενον τών ανακτόρων κάτωθι, βοσκόν ασήμαντου ή 
άλιέα αφανή, αίσθάνομαι ότι τον θρόνον καί τόν Αυτοκρά- 
τορα θά έγκατελίμπανον αυτοστιγμεί, νά σε προφθάσω &έ- 
λουσα, έπί τά  ίχνη σου ν’ ακολουθώ, όμού μέ σέ τόν βίον 
μου ευδαίμων νά διέλθω.“ 'Ο  βλάξ ό Νέρων ευδαιμ.όνως 
ήκουε, καί έν έκστάσει πρό αυτής ήδονικώς κατέπινε, ώς 
αμβροσίαν γνήσιον, τά  πονηρά έπινοήματα, τούς μεμελετη- 
μένους λόγους, τούς όρκους καί τάς φράσεις της πανούργου 
καί έρωτοτρόπου γυναικός. „Θεούς λατρεύουν“, έξηκολούθει 
ή ΙΙοππαία λέγουσα, καί τού Νέρωνος θωπεύουσα τήν κε
φαλήν, ,,Θεοός λατρεύουν οί λοιποί θνητοί, καί είς αυτούς 
τού περαιτέρω βίου των τάς τύχας άνα&έτουσι. Σύ εΐσαι ό 
θεός μου, ουδένα άλλον έκτός σου 9·« δυνηθη ποτέ νά λα- 
τρεύση ή Ποππαία σου.“ 'Ο  βλάξ 6 Νέρων, ώς χρήμα γνή
σιον τούς λόγους της αποδεχόμενος, πλειότερον είς έκστασιν 
ένέπιπτε, καί χαίνων πρό αυτής ώμοίαζε τό άκακον στρου- 
θίον, όπερ, υπό τού δφεωςμαγνητισθέν, νά είσπηδήση ήτο 
έτοιμον έντός τού διαπλατυνθέντος στόματος τού ερπετού. 
Τήν δψιυ της σκοπιμωτέρως ή Ποππαία διηυ&έτησε, έστέ- 
ναξε βαθέως, είς τήν φωνήν της τόν τόνον παραπόνου έδωκε, 
καί νωχελώς έκτείνασα το σώμα καί τήν κεφαλήν, βαθύτε
ρου έστέναξεν έκ νέου, καί είπε προς τόν Νέρωνα. „Νά σοί 
έκφράσω τήν ευγνωμοσύνην μου αδυνατώ. Καί ποία γλώσσα, 
άλλως τε, θά ήνε τόσον εύγλωττος, ώστε έπαρκώς νά σοί 
^ ϊΐγήσί1 τήν λατρείαν μου; Τόν έρωτά μου διά μόνης τής 
αγάπης σου αμείβεις πλουσιώτατα· άν δμως τήν Ποππαίαν 
σου νά καταστήσης ευτυχή δεν δύνασαι, είς τούτο πταίει 
τής ΙΙοππαίας ή τύχη ή κακή! Όργίλως μή άνίστασαι, 
αγαπητέ μου Νέρων. Τής 'Ρώμης παύσον τήν πυρκαϊάν νά 
απειλής· είναι μηδέν πρό τού πυρός, ό ήναψας είς τήν καρ- 
δίαν μου! Πυρκαϊάς δέν θέλω, αρκεί ή τρομερά ήτις λυ
μαίνεται τό στή9·ος μου! Τά αίματα είς τ ί νά μ’ ωφελή
σουν δύνανται; Καί μυριάδας έάν σφάξης άπηνώς, ή τύχη 
μου, ό πόνος μου, ή άϋπνία καί τό άλγος μου αδύνατον νά 
παύση! Ανησυχία τρομερά πιέζει τήν καρδίαν μου. Φο
βούμαι μή σέ χάσω! Είς τόν κόλπον άλλης γυναικός, τής 
Όκταβίας ίσως, φοβούμαι μήπως σ’ Π>ω τήν αγαπητήν μου
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κεφαλήν σου κλίνοντα, καί ή φρικώδης αδτη μου υπόνοια 
νυχθημερόν μέ δάκνει, μέ σπαράσσει. ' Τά πάντα νά ύπο- 
μείνω είμαι έτοίμη, αρκεί τού Νέρωνος μου νά μή αποξε
νωθώ. Τ ά πάντα, έκτός τής άπωλείας τής καρδίας σου ν’ 
αντιμετωπίσω είμαι πρό9·υρ,ος. Κ ’ έντοΰτοις, ή πτοη9·εΐσα 
φαντασία μου δεινότερον είς πάσαν ώραν καί στιγμήν τής 
λή&ης σου τόν κίνδυνον πρό τών πεφοβισμένων τής Ποχπαέας 
έπισείει οφθαλμών. Αν είς τήν Ιξορίαν ή Ό κταβία  έτι ζή, 
μακράν τής 'Ρώμης έάν ήναι, διά τών δόλων της έντοΰτοις 
τών 'Ρωμαίων τάς καρδίας ήλωσε, κ’ έγώ έάν εΐμαι Αΰτο- 
κράτειρα, έκείνη δμως τής 'Ρώμης είναι ή Βασίλισσα! . . . 
Αλλ’ όχι δ ι’ έμέ, διά σέ, αγαπητέ μου Νέρων, διά σέ φο
βούμαι καί διά τόν 0-ρόνον σου. Τούς μυστικούς μου φό
βους νά σοί έκμυστηρευθώ δέν ήθελον, καί ήδη μετανοώ 
άρχίσασα, άλλ’ άπαξ τήν φρικώδη μου υπόνοιαν έγγίσασα, 
νά τελειώσω πρέπει. Είς δύο μόνον λέξεις άλλ’ έκφραστι- 
κάς πρός τον αγαπητόν μου λέγω Νέρωνα, δτι τής Ό κτα 
βίας τρέμω τά  λαθραία σκευωρήματα, τούς δόλους της φο
βούμαι καί τάς μηχανορραφίας της. ’Επί τής ζωής σου, 
σύζυγος πιστή, καί νύκτα καί ημέραν αγρυπνώ, πλήν νά 
έγγυηθή τίς δύναται τό μέλλον, έπί τής πίστεως τού όχλου 
έχέφρων ποιος δύναται νά βασισθή; . . . .  *Ω Νέρων μου, 
αγαπητέ μου σύζυγε, ουράνιε καί έπίγειε θεέ μου, άπό τας 
υποψίας μου τάς τρομεράς νά μ’ άπαλλάξης σπεύσε. Φο
βούμαι μήπως σέ φονεϋσωσι................ 'Η  Οκταβία, πολ
λούς είσέτι φίλους είς τήν 'Ρώμην αριθμεί  Διά τήν
ζωήν σου τρέμω, καί έσαεί θά  τρέμω διά τήν υπαρξίν σου 
τήν πολύτιμον, ένόσω, έστω καί έξόριστοι, ζώσιν δμως καί 
έργάζονται οί μηχανορραφούντες κατά σού. Τήν 0·έσιν των, 
τόν 9'ρόνον τόν άπολεσθέντα, τήν τράπεζαν, τό λέχος σου, 
όπόθεν άπεπέμφθησαν, νά ανακτήσουν πάλιν γλίχονται. Νά 
έκφρασθώ σαφώς δέν δύναμαι. Είς τήν οξύτητα τής άντι- 
λήψεώς σου έμπιστεύομαι, έννοησον δ,τι φοβούμαι νά είπώ
................Τής Ό κταβίας οί φίλοι οί πολυπληθείς, αυτή ή
Ό κταβία  ϊσως, τίς οΐδε, είσέτι βεβαία δέν είμαι έντελώς
...............άλλ’ υπονοίας έχω σοβαράς τίς οΐδε, τέλος,
άπό τόν τρόμον μου τόν διαρκή άπάλλαξόν με σέ παρα
καλώ, τήν δυστυχή Ποππαίαν σου άπάλλαξόν άπό τούς φό
βους της, τόν Νέρωνα της πίπτοντα νεκρόν έγγυς τινα ημέ
ραν νά ίδή . . . . .  Άγρόπνει, πρός Θεού, ’Αγρυπνεί Νέρων 
μου! Τοός φύλακάς σου διπλασίασον, τής Όκταβίας τους 
φίλους άπομάκρυνον...............  *Ω!..ποιαν..φρίκην μοί προ
ξενεί τό δνομα τής γυναικός α υ τή ς ;  ’Εφόσον τήν

. αισθάνομαι έχθράν, ή πιθανήν έχΟ·ράν τών ημερών σου, ου
δέποτε 9·ά παύσω νά φοβούμαι, καί νά σοί λέγω διαρκώς:
την Ό κτύβίαν π ρ ύ ο ε χ ε   Αδύνατον νά συγχώρηση·
είναι γυνή, ύβρίσθη καί αρκεί! Τήν 0·έσιν μου, καί
τήν ζωήν είς τήν Όκταβίαν νά παραχωρήσω, έάν 9·έλης, 
δύναμαι, άρκεί νά όρκισδη ότι 6·ά σ’ άγαπα ουχί όπως έγώ, 
διότι τούτο είναι αδύνατον, άλλά τόν Νέρωνα, τόν Νέρωνά 
μου τόν αγαπητόν άς όρκισθη δτι &■’ άγαπα μικρόν, καί
δτι οί φίλοι της, οί έρασταί της ίσ ω ς .............αυτή, αυτή
ή Ό κταβία  άς όρκισθη ότι &ά παύση νά ένεδρεύη τάς ήμέ-
ρας σ ο υ ............. Ίδέ! ό λογισμός, ή υποψία τού πι0·ανοΰ
0·ανάτου σου τούς όφ9·αλμους μου καί τόν νούν έσκότισε. 
Συγχώρησύν με έάν εΐπον πράγματα, άτινα ν αποσιωπήσω 
έπρεπε, τάς υπονοίας σου τάς άρκετά βασίμους, νά συνδαυ
λίσω άποφεύγουσα. Δέν ή&ελον νά σοί τό έκμυστηρευ9·ώ· 
σοί λέγω όμως, δτι αντί σού, έπί τού βίου σου νυχθημερόν 
έγώ ήγρυ'πνουν πάντοτε. Νά άπατώμαι -εύχομαι. Ή  παρά

φορος- πρός σέ αγάπη μου ΐσοις τόν κίνδυνον δεινότερον καί 
μάλλον άμεσον υπό . τάς όψεις τής Ποππαίας εξετύλιξεν, 
άλλά φοβούμαι διά τήν ζωήν σου,^Νέρων μου. Ό  έρως είναι 
ύποπτος, καί ένόσω ή Ό κταβία  καί κόρρωθ·εν υφαίνει τάς 
πλεκτάνας της, 0-ά τρέμη ή Ποππαία, 9·ά τήκεται, 9·« 
άγρυπνή, τού Νέρωνός της τήν ζωήν μοχθούσα ν’ άσφαλίζη,
άπό έγχειρίδιον οξύ ή δηλητήριον όξύτερον...................“

8

Έ π ί τον τράχηλον τού Νέρωνος ερρίφ&η ή Ποππαία 
κλαίουσα. ,,Ω! σέ έχω έτι, είσέτι σέ κρατώ, καί {δικός μου 
είσαι είσέτι, προσφιλεστάτη κεφαλή, άγαπητέ μου Νέρων“ 
έλεγε. Θερμά άπύ τών οφθαλμών της έρρεον τά  δάκρυα, 
άπό τού στήθους της άντί φωνής λυγμοί άνήρχοντο, καί 
στεναγμοί τά  χείλη της διέσχιζον. Τό γυναικεϊον τέρας 
έβαλλε κατά σκοπού. Όρμητικώς ό Νέρων άνεπήδησε. ‘Η 
πάντοτε έπτοημένη φαντασία του δεινότερον κατεπτοή&η 
τότε, καί άμεσον τον κίνδυνον τής συνειδήσεως ή ένοχή καί 
ή τυψις πρό τών οφθαλμών του παρουσίασε. Τόν εΐδεν ή 
Ποππαία Ιξερχόμενον, καί όταν έντελώς άπεμακρόνθη άπ’ 
αυτής, ήγέρθη, έμειδίασε καί ,,ήλίθιε“ ανέκραξε „πρεπόντινς 
σέ έμπαίζο>, βαθέως σέ περιφρονώ. Τήν κεφαλήν ζητώ τής 
αντιζήλου μου, τής Ό κταβίας καθημαγμένην έπό&ησα τήν 
κεφαλήν. Βλάκα! νομίζεις δτι σ’ αγαπώ; Απλώς ώς 0ρ- 
γανον σέ θέλω, τών φιλοδοξών μου σκοπών καί τών ορέξεων 
δργανον έλεεινόν μου σέ κατέστησα . . . .“

Β'.
„Μέ τά  αίώνι* παράπονα, μέ τήν φιλοσοφίαν καί τας 

συμβουλάς μοί εΐσε όχληρός“ πρός τόν Σενέκαν έλεγεν ό 
μαθητής του Νέρων, ένω βητήν συγχρόνως έδιδε διαταγήν 
πολυτελές συμπόσιον τήν νύκτα έκείνην νά έτοιμασθή. Μέ 
φιλοσόφου θάρρος, ευγενές καί άπτόητον, τόν Νέρωνα νά 
διορ&ώση ήρέμα έ Σενέκας έπεδίωκε, άλλ’ εσμηχεν αίίΗοπα. 
,,Ήσέβησας είς τής συζύγου σου τά  δίκαια“ καί πάλιν ό 
Σενέκας έλεγεν. „’Αδίκως, σκαιώς, μετ’ αυθαιρέτου ίταμό- 
τητος τήν Ό κταβίαν άπεδίωξας τού οίκου σου. Τής 'Ρώμης 
ό λαός βαθύ πρός τήν ένάρετον' έξόριστον τό σέβας έτρεφε 
καί τρέφει, καί είδες δτι ήρκεσεν ή είς τήν 'Ρώμην παλινό- 
στησις τής χρηστότατης γυναικός, έπευφημίας θύελλαν, καί 
θύελλαν έμμεσου κατά σού οργής, άπό τού πρώτου άρχον- 
τος άχρι τού μάλλον ταπεινού άστού νά έξεγείρη γενικώς. 
Τιμά, ώ Νέρων, τιμά τήν αρετήν τό πλήθος.. Τους συντρι- 
βέντας ανδριάντας της προθύμως καί άφ’ εαυτού νά άνε- 
γείρη έσπευσ’ ό λαός. Γνωρίζεις τίνος ένεκα; 'Απλώς καί 
μόνον διότι τήν άρετήν της Ό κταβίας έκτιμα, καί συμπα
θεί είς τήν διωκομένην άθωότητα. Στρατούς ή στόλους 
νά διαθέση μήπως ή Ό κταβία  δύναται; ’Εξόριστος ή δυσ
τυχής, υπό τό βάρος τής οργής σου κυπτουσα, προγεγραμ- 
μένη αόστηρώς, είναι έντοότοις κραταιά, τά  πλήθη νά κι- 
νήση δύναται πλειότερον καί σού αυτού. Ή  αρετή, ή 
ά&ωότης είναι τά  δπλα της! Τά δπλα ταύτα, ουδέποτε ό 
μαθητής μου Νέρων, ουδέποτε έγνώρισε, καί έντοότοις πλειό- 
τερον τών λεγεώνων είναι κραταιά, καί ισχυρά πλειότερον 
καί τού χρυσού καί πάσης υλικής δυνάμεως. Ακούεις ¿πόσον 
ένθουσιωδώς τήν Ό κταβίαν ό λαός καλεΐ; Ακούεις πώς να 
τήν προσφωνήση θέλει ό λαός, καί προσφωνών αυτήν, τού 
Νέρωνος νά ψέξη τήν άπαισίαν συμπεριφοράν, κ’ έμπράκτως 
νά κολάση, τής 'Ρώμης ό λαός, ό εΰγενή τηρήσας τής καρ
δίας τά' αίσθήματα, παρά πάσαν τήν διαφθοράν ήν Γερουσία
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καί ’Ανάκτορου, έν πονηρά άμίλλη, διαδίδουσι; Εις τ ί ή 
έναρετωτάτη σύζυγος σοί έπταισε; Είκοσαέτις μόλις, συμ- 
παδεστάτη, τών άτυχούυτων χρόφρι^ν αρωγός, του χλή&ους 
ευλαβούς λατρείας αντικείμενου, ,περιυβρίσδη · άχανδρώπως 
υπό του συζύγου της, ύχό· σου σκαιώς έξηυτελίσθη . . . . . .
Και άφού είς τάς έσ/άτας την υπέβαλες των ύβρεων,, των 
ανακτόρων άναιτίως την ά.πέχεμψας μακράν, και την Ποχ- 
παίαν έλαβες. Πικρία' δεν υπήρξε, ταπείνωσις η έξευτελι- 
σμός, είς όν νά μή ύχέταξας. έκείνην, ην -ώφειλες νά σέβε
σαι. Κ ’ έν τέλει.τήν άνεκάλεσας έδώί οΰχί μετανοων, άλλ’ 
όπως βαδότερου χικράνης ;τήν καρδιάν της . Γνω
ρίζω όποιον τέλος τον Σενέκαν .απειλεί, τοιαύτην γλώσσαν 
μετερχόμενον. Άλλ’ ό φιλόσοφος ουδέποτε φοβείται. Θά 
έτρεμον έάν τά  δόγματα και τάς «ρχάς μου παρεβίαζον. 
Άλλ’ ήδη ,πρός ,τί νά φοβηδώ;. Θά ,μέ φονευσης; .Νομίζεις 
ότι κακόν τ ι ή ' χοινήν-βαρεΐαν ,καταγιγνωσκεις. κατ’ έμοΰ; 
Γνωρίζεις τόν Σωκράτην, τόν. ύψηλόφρονα, τον εξοχον τής 
άνδρωχότητος διδάσκαλον;. Άνέγνωσας τόν .Πλάτωνα, έτρύ- 
φησας είς-τής-ελληνικής φιλοσοφίας-τά-διδάγματα, μαδή
ματα έξαίσια ήρυσδεις; Νέρων, από των Ελλήνων διδασκά
λων μας; Καί είς άνδρα έλληνομα.δή, ■ της ’Αθηναϊκής 
φιλοσοφίας τόν σωτήριον καί. υγια χυμόν άπλήστως έκμυζή- 
σαντα, τίς δ·ά τολμήση τόν θάνατον νά καταγνώση ώς ποι
νήν, ώς απειλήν τον δάνατον νά. έπισείση κατ’ αυτού; Μέ 
έσχες ως .διδάσκαλον; άλλ’ ως αντίπαλον δά  μ’ εχης πάν
τοτε. ’Ενόσω τόν άνόσιόν σου δρόμον, αιμάτων καί σφαγών 
μεστόν, άχαλινώτως έξακόλουδεΐς, ως τιμητήν άκουραστον 
καί άδυσώπητον δά  εχης τόν Σενέκαν πάντοτε. Σοί είμαι 
βεβαίως οχληρός. Τους έλεγκτά.ς· μισούσιυ οί κακοί, πλήν 
τό διεστραμμένου πνεϋμά σου, κι χέιρές σου, αί αίματος 
αδιαλείπτως άποστάζουσαι, γνωρίζουσι καλώς μέ τίνα τρόπον 
των αλογίστων, τιμητών !ν τάχει νά λυτρωνται ασφαλώς . . .  
'Ή  ζωή .μου είναι κτήμα σου, .άλλ’ οχι καί τό πνεύμα μου. 
Τό σώμα μου νά Ικβιάσης δύνασαι, άλλ’ ή σύνείδησις άβία- 
στος δά μένη πάντοτε- Ύπήρξας άδικος. Κατετραυμάτισας 
τήν σύζυγόν σου την .ενάρετου, τήν Ό κταβίαν είς ο,τι ώς 
σύζυγος καί ως γννή, είχε μάλλον ευδικτον καί μάλλον 
προσφιλές, κ’ εν τέλει τήν άχέχεμψας ΐν’ άλλην δημοσία 
λάβης άντ’ αυτής. Ε ϊδέ του πλήδους ή υπέρ αυτής κραυγή, 
είδε τόν Νέρωνα νά ' παραδειγματίση ασφαλώς, καί έίς τό 
χνεύμά του όφειλομένην έχανόρδωσιν καί άμεσόν νά έμπνευση
ένταυτώ. Καί ήδη φεύγω. ' Που κατοικώ γνωρίζεις...........
Άλλ’ δ,τι νά καταμάδης δεν δά  δυυηδής ποτέ, είναι δτι 
ό ευσεβής καί δίκαιος απτόητος έν πάση ώρα καί στιγμή 
νά άτενίση καί. νά προχαλέση δόναται τόν δάνατον “

Γ . ;  ·

„Τήν εντολήν μου νά έκτελέσης ακριβώς, καί έχανελ- 
δών νά μοί;είπής τήν εκβασιν“ ό Νέρων εΤχεν είς πιστόν 
δεράποντα. Ταχύς ό. δοίίλος, των ανακτόρων έσπευσεν έκ
τος, νωδρώς ό Νέρων εις πόλύφωτον του ανακτόρου ήλδεν 
αϊδουσαν.. Τό δείπνου τόν άνέμενε.' Πρηνείς προσέπεσον οί 
φύλακες, ήγέρδη ή ΙΙοππαία, είς άπάντησιν τού Νέρωνος 
μετά σπουδής ψευδούς καί πλάνου μειδιάματος "χωρήσασά, 
καί προσκλινεϊς, μέ κυρτωμένου τόν αυχένα, αξιωματικοί 
τινες πιστοί καί Γερουσιασταί έμφοβος καδηλώδησαν. Έ κ 
τής χειρός τόν Νέρωνα τό γύναιου παρέλαβε. 'Ώ ς ανεμό
μυλος ή. γλώσσα τής Ποππαίας άπελύδη, τόν τύραννον είς 
έρωτή|λατα άπέπνιξε, μεδ’ υποκριτικού ένδιαφέροντος πυνδα- 
νομένη καί φροντίζουσα. „'Ο άδλιος ¿κείνος 6 Σενέκας μέ

έσύγχισε“ εΐπεν ό Νέρων νωχελώς άπλούμενος πλησίον τής 
τραπέζης. „Ν’ απαλλαγώ από τάς αηδίας του, Ποππαία, 
άπεφάσισα. · Τόν, κόσμον δά  έκπλήξω δία τής γενναιοψυχίας 
μου. Θά τόν φονεόσω μέν., άλλ. όχι. είς τό ιπποδρομίου. 
Αί .σάρκες του. βορά τών τίγρεων δεν δά  γενούν. Είς τόν 
διδάσκαλόν μου, δεν σημαίνει Ιάν φανό», έπιεικής. ’Εντός 
,δερμού λουτρού δ ά ' διατάξω αί φλέβες του νά ανοίγουν. 
Ώράϊου τό δέαμα δά  ήναι, Θά- παραγγείλω νά μ’ άναγ- 

,γείλουν τήν στιγμήν, καδ’ ήν τό αιμά του δά  βάψη τό 
υδωρ τό κατάδερμον.·. Ώραϊον τό δέαμα δ ά  ήναι, δέν δέλω 
νά τό στερηδώ. Καί τήν απόδειξιν αυτήν τής προς αυτόν 
εύνοίας μου άν δώσω δεν σημαίνει- όπωςδήποτε διδάσκαλός 
μου ητο!“ Περίτρομοι κατέφασκον οί πέριξ. Το δείπνου 
ήρχισε καί άφδονος ό οίνος Ιρρεε. „Τό ώραιότερον τών 
έδεσμάτων τελευταίου σοί Ιφύλαξα, Ποππαία- προσφιλής“, 
ό δηριώδης Νέρων είπε πρός αυτήν. „Αδύνατον νά τό μαν- 
τευσης, διότι τής μαντικής τήν δύναμιν δεν κέκτησαι, μοί 
φαίνεται, ένώ έγώ τά  σά διανοήματα, τοός πόδους, τάς- 
όρέξεις μαντεύω ασφαλώς. Θά ΐδης έάν έπέτυχον“, τό τέρας 
εΐπεν, άχρι χυδ-μένος τό -πλήρες' κυπελλον κενών. ,,Είπέ, 
Ποππαία; δεν σοί αρέσουν τά  δεάματα είς ά έγώ κατ’ εξ
οχήν τρυφώ; Πώς έκτιμάς, έν παραδείγματι,. τό δέαμα έξ- 
αίφνης κοχτομένης κεφαλής; ' Ένδουσιώ, ευδαίμων, ευτυχής 
καδίσταμαι είς τήν εύχάριστον αυτήν ένδόμησιν. Προ ολί
γου έτι τοιούτον δέαμα άπήλαυσα! Διέταξα νά σύρωσιν είς 
τήν αυλήν κατάδικόν τινα- έλέγετο κατάδικος, άλλ’ ίσως 
ήτο .πολίτης τις τυχαίως συλληφ8·είς είς τάς οδούς. Ένώ 

.ό εκατόνταρχος ποικίλας έρωτήσεις τώ άπηύδυνε, είς εν μου 
νεύμα ό κεκρυμμένος δήμιος έξώρμησε, καί τού λαλούντος 
έξαπίνης άπέκοψε τήν κεφαλήν, "Ω! τί δαυμάσιον τό δέαμα! 
Λυπούμαι οτι.δίν  σέ έκάλεσα είς τήν.παράστασιν νά έντρυ- 
φήσωμεν όμού. Με δέλγουν τής άχοκοπείσης κεφαλής αί 
άναρδροι φωναί, καί ομολογώ δτι δελκτικωτέρα μουσική είς 
τά  ωτά μου ουδέποτε ηχεί. Θά ΐδης δταν αύριον έπανα- 
λάβω τήν παράστασιν- είς τό έξαίσιον καί προσφιλές’μου 
δέαμα από τής ώρας τάότης σε καλώ. Καί οί σπασμοί 
¿κείνοι τών μυώνων, τής είς τό χώμα κυλιομένης κεφαλής; 
Καί οί δύοντες βολβοί τών όφδαλμών, τό στόμα τό ήμί- 
κλειστον, αί τρίχες αί καδημαγμέναι, ό ελαφρός ό τρόμος, 
έ στιγμιαίος διελαύνων τήν κεκομένην κεφαλήν: Ά.! τί 
δέαμα, τ ί δέαμα! Όπόσον σ'ε λυπούμαι έάν είσέτι δ'εν τό 
άπήλαυσας! Έ γώ  ¿νδ-ουσιώ- καί μόνον νά συλλογισδώ, ότι 
ήμέρα μίά νά παρέλδη δόναται χωρίς νά άνακουφισδώ είς 
παίγνια τοιαύτα καί δεάματα, μελαγχολώ αμέσως, καί τήν 
ψυχήν μου αύδωρεί ή δλιψις κυριεύει.. θ ά  ΐδης αύριον οπότε 
μόνος μου δ ά  διευδύνω τήν παράστασιν! Θά ΐδης, Ποπ- 
παία,’ όπόσον έχω δίκαιον. Είναι ανέκφραστος, ανέκφραστος 
ή τέρψις “

Καί έτρωγε, καί έπινε τό τέρας, ένώ τοιαύτα διελέγετο! 
Ό  οίνος ¿σκότισε τήν κεφαλήν, καί έπνιξε τό ύστατον τής 
άνδρωπίνης έντροπής καί άσδ-εν'ες. υπόλοιπον. Τρεις ώρας 
ήδη έκραιπάλει καί έμέδυε- Είς,σκίμποδα άβρόν τον έσυραν, 
καί έχει, έξαπλωδείς ώς κτήνος μάλλον ή ώς άνδρωπος, τήν 
κεφαλήν του άκολάστως κατακλίνων είς τής Ποππαίας τόν 
λαιμόν, διέταξεν αί αύλητρίδες νά είσέλδωσιν. Ή  αΐδουσα 
αμέσως έχληρώδη, καί όργια μετά μικρόν είς τών Καισά- 
ρων τά  ανάκτορα, έν φαύλη άπαδεία αναφανδόν έξετυλίσ- 
σοντο! 'Ο  Νέρων διεσκέδαζε!!! Βεβαρυμένος υπό τού οίνου
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τούς ατμούς, άπό των άπρεπων σκηνών το βλέμμα το ήλί- 
δ-ιον ανήγειρε, καί προς όργιάζοντα Γερουσιαστήν άποταδ·είς, 
,,τί νέα, Ποπίλιε“, μέ τραυλίζουσαν από τής μέδης καί δια- 
κοπτομενην τον ήρώτησε φωνήν; — „Ύπό τό πνεύμα σου τό 
δ  εΐον“ ό Γερουσιαστής άπήντησε ,,διεσκορπίσδη παραχρήμα 
έ λαός, τον Νέρωνα επευφημιών, και τήν ένδοξοτάτην Αότο- 
κράτεφαν Ποππαίαν.“ Καί πίπτων προ τού Αυτοκράτορος 
πρηνής, καί ώς τετράποδον περίπατων 6 Γερουσιαστής. 
„Άναξ“ είπε, „τής Οικουμένης πάσης Κύριε, ό Ζεύς τήν δύ- 
ναμίν του να έκδηλώσγι δέλων τοξεύει ύπερνέφελος τον κε
ραυνόν, και τρέμουν οί δ·νητο£, καί τον ύπέρτατον δέον άνα- 
γνωρίζουσιν έν μέσω των βροντών, των αστραπών, και το“ 
πυρφόρου μηνυτού. Άλλα τό ύψος τής Σής Μεγαλειότητας, 
ώ Άναξ Παντοκράτωρ, νά έπιδείξη είναι μάταιον και κεραυ
νούς καί μήνιν. Άρκεΐ κ’ έν σου συνοφρυωμα, όπως ό κό
σμος σόμπας ταραχδ·ή. Ανώτερος, ώ Αυτοκράτωρ μέγιστε, 
ανώτερος, ώ Νέρων, είσαι τού Διάς! Εκείνου ή οργή τόν 
νΟλυμπον σαλεύει, ή ίδική σου ή οργή σαλεύει καί κατα
πτοεί τήν γήν. Να έκτοξεύσης κεραυνούς μάταιον είναι εν
τελώς. Αρκεί νά έμφανισδής όπως 6 κόσμος σύμπας έντρο
μος προσπέση γονυπετής προ των ποδών σου, Άναξ "Γψιστε, 
δεέ! Τόν Δία όπερέβης Νέρων, τον Νέρωνα άνώτερον ό κό
σμος ανεκήρυξε καί τών άνδρών καί των 9·εών.“

Τόν Γερουσιαστήν, εόστόχως λίαν καί δικαίως όμιλή- 
σαντα, οί πέριξ άνευφήμησαν, τόν Νέρωνα έπευφημήσαντες. 
Τούς λογους του Ιντούτοις ως ατελείς οί εόφημούντες έδ·εώ· 
ρησαν, καί υπερβάλλουσαν μετριοπά&ειαν διέγνωσαν εις τήν 
άπάντησιν τού αγέρωχου Γερουσιαστού. Καί αυτός ό Αυτό· 
κράτωρ ήξίωσε τήν ύψηλοφροσύνην καί ευφράδειαν τού αξιο
πρεπούς Συγκλητικού νά κρίνη ευμενώς, με βλέμμα εν περι
φρονητικόν τιμήσας τόν τετραποδητί συρόμ.ενον αγορητήν! 
Τά όργια έν μείζονι ορμή έμαίνοντο. Αυτός ό Νέρων κλο
νιζόμενος ώργίαζε, άκολασταίνων άπαδώς, καί άσέμνως έξ·

υβρίξων πορφύραν άμα καί άνδρωπισμόν! Έξηντλημένος 
έπανέπεσεν έπί τού σκίμποδος. Ανησυχούσα δήδεν ή στυ
γερά Ποππαία προσήλδε τρέμουσα, έρώτων λόγους καί φιλή
ματα εις τής ψυχής καί τής καρδίας της, ώς έλεγε, τό εΐ- 
δωλον, άφδόνως καί υπούλως Βιανέμουσα. Δαψιλεστάτας 
έχει τάς ψευδείς δωπείας της. Εις. λόγους πρόθυμος, προ- 
δυμοτέρα είναι εις φιλήματα. Ευδαιμονεί ο' Νέρων, καί ή 
Ποππαία „βλάκα“, λέγει καδ’ έαυτήν, πίστευε είς λόγους καί 
φιλήματα, άτινα ή ανάγκη, τά  σχέδιά μου, καί τό συμφέρον 
αποσπά. Καί ένώ μ'ε υπόκρισιν, έξοχου τελειότητος, δ·ωπείας 
νέας έπιδαψιλεύει είς τόν Νέρωνα, ώς έχιδνα συρίζει είς τό 
οός του, τής έναρέτου, τής μισητής της Ό κταβίας τ ’ όνομα. 
Τού Νέρωνος αί λη&αργουσαι αίσδήσεις διεσείσδησαν. Άνέ- 
νηψε μικρόν, καί τόν πιστόν του δήμιον, όν είς αποστολήν 
έπείγουσαν, πριν ή καδήση είς τό γεύμα έξαπέστειλε, καλεΐ 
διά τίνος οίνοβαρούς αξιωματικού. ,,Σέ ύπεσχέδην κάτι“ είς 
τήν Ποππαίαν λέγει άποστρεφόμενος. „’Ελπίζω ευάρεστον 
τό δώρον μου νά ή ν α ι................... “

Με δίσκον άνά χείρας, είς τής αιθούσης τήν φλιάν ό 
άπαδής οίκέτης έφδασεν. Ό  Νέρων τόν διέκρινε, καί είς 
τόν δεράποντα νά προχο>ρήση ένευσε. ‘Γπήκουσεν αυτός. 
Πρδ τής Ποππαίας έφδασε, καί προ τού Νέρωνος γονυπετής, 
έπί τά  πρόσω τόν χρυσοΰν του δίσκ'ον έτεινε. Γελών 6 Νέ
ρων τόν δίσκον έπληξε πλαγίως χαριεντιζόμενος, καί αίμα- 
τόφυρτος είς τούς πόδας .τής Ποππαίας, τής ’Οκταβίας έκύ- 
λισεν ή κεκομμένη κεφαλή! „Τό ευτελές μου δώρον“, καγ- 
χάζων κτηνωδώς, ό Νέρων ειπεν, είς τήν αίσχράν συναυτουργόν, 
,σοί άρέσκει φίλη μου;“ δριάμβου βλέμμα εκείνη, έπί τής κα- 
δημαγμένης κεφαλής τής αντιζήλου. έξηκόντισε. Τήν κε
φαλήν περιφρονητικώς λακτίσασα άπώδησε, καί πονηρώς τό
δίπουν τέρας κατεφίλησε................

( Έ ξ  Ά&ηνβν.)

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Ν  Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν
Μ  Α Γ Η Σ ΙΛ . Γ ΙΑ Ν Ν Ο Π Ο ΪΑ Ο Ϊ, ΗΠΕΙΡΩΤΟΓ. 

{αννίχιια.)

Τ ίν ι. τρόπω δά μορφωδώσι παρ’ ήμΐν τοιούτοι ήδο. 
ποιοί; Οί μέχρι τούδε έν τω σταδίω τούτω κατελδ·όντες 
καί τώ ευγενεΐ. σκοπώ άφιερώσαντες τάς νεανικάς,' ή άνδρι- 
κάς των δυνάμεις, τό πνεύμα, τήν ψυχήν, τόν βίον των δλον, 
αν κρίνωμεν έκ τών αποτελεσμάτων, τόν βαρύν ανέλαβον 
αγώνα ατελέστατα ή καί ουδόλως παρεσκέυασμένοι· καί έπι- 
μένομεν. είς τήν έξενεχδεΤσαν ήμών κρίσιν, όσον καί αν φανή 
εις τινας αυστηρά, δτι έξ αυτών ούδείς άξιούται νά όνομα- 
σδή καλλιτέχνης, εκτός άν τό όνομα δεωρηδή ώς μετά- 
φρασις τού κοινού παρ’ άπασι τοΐς έν ’Ιταλία συναδέλφοις 
των διακριτικού artista. 'Οπως τούς γνωστοτέρους μόνον 
έξ αυτών άναφέρωμεν, ένδυμοόμεδα άμφοτέρους μέν τούς 
κκ. Ταβουλάρας ύποδυομένους τά  μάλιστα πρωτοτυπως πρόσ
ωπα των συνήδων οδνείων σκηνικών συρραμμάτων à sensa
tion καί διανδάζοντας τόν διάλογόν των ή τούς μονολόγους 
των διά περικοπών όλως αυτοσχεδίων καί μεστών τής χυ
δαίας έκείνης ευφυΐας ή οποία δυστυχώς δεν δύναται νά 
κρι&ή. κατωτέρα τής πνευματικής αναπτόξεως τών άκροα- 

' τηρίων άτινα συνήδως χειροκροτοΰσι τούς άγαδούς αυτούς

της λεγομένης Έδνικής σκηνής πλανοδίους ίππότας, κατά 
τούτο διαφέροντας τού έκ Μάγχης συμπαδεστάτου ήρωος, 
δτι έκεΐνος μεν ίδανικώς έξεπροσώπει μίαν πραγματικότητα 
έκπεσούσαν, ουτοι δέ τήν πτωχήν των πραγματικότητα καλή 
τή πίστει έπιδεικνύουσι προ τοΰ έν τή διανοία ολοκλήρου 
κοινωνίας έπιτέλλοντος ιδεώδους τού Έδνικού Θεάτρου. Τόν 
δέ κ. Λεκατσάν ένδυμοόμεδα Ιπίσης έπιμένοντα νά έπιδει- 
κνύηται από τής σκηνής προς τό 'Ελληνικόν κοινόν καί 
'Ελληνιστί ν’ άπαγγέλλη, καδ’ όν καιρόν δυσχερώς ήδύνατο 
νά όμιλή  ................... τήν 'Ελληνικήν καί όμως τών ελληνι
κών ακροατηρίων ή μακροδυμία, άποσείουσα τάς απαιτήσεις 
καί τής στοιχειωδεστέρας καλαισδησίας, τυφλώς ή μάλλον 
κω φύς  έπεδαψίλευε τω άγγλίζοντι ήδοποιω χειροκροτήματα 
καί στεφάνους.

Πρέπει ν’ άποδώσωμεν τήν έφειλομένην δικαιοσύνην τώ 
κ. Λεκατσα, άναγνωρίζοντες δτι ύπερανδρώπους μέχρι τούδε 
έχει καταβάλει προσπαδείας ίπως μορφώση άλλους ήδο- 
ποιους, αφού πέποιδεν ότι αότύς ουδόλως δεϊται μορφώσεως· 
άλλ’ άφ’ έτέρου πρέπει νά ρηδή καί ή άλήδεια δτι μετά

Κ Λ Ε Ι Ω . 221

δεκαετίαν σχεδόν τοιοότων διδακτικών αγώνων καί προσ- 
παδειών οόδ’ ενα μαδητήν έχει νά επίδειξη ό κ. Λεκατσάς, 
δικαιοΰντά πως του διδασκάλου τάς μέριμνας· μόνον δ 
έσχάτως μετά τρίμηνον μόλις προετοιμασίαν δέν έδίστασεν 
οΰτος νά έπιδείξη από σκηνής τήν σύζυγόν του τής Λαίδης 
Μάκβεδ τό πρόσωπον ΰποδυομένην!

Τά όλίγιστα ταΰτα καί μικρά καί παράξενα, έκ τών 
πολλών καί μεγάλων καί άκατανοήτων πραγμάτων ή φαινο
μένων, τών αποτελούνται τήν Ιστορίαν τής σκηνικής ήδο- 
ποιΐας τών νεωτέρων Ελλήνων, μαρτυρούσιν όποΐαι αί περί 
δεάτρου καί τής Τέχνης αυτών ίδέαι τών κ. κ. ήδ·οποιών. 
'Η  αναλυτική κρίσις τής αξίας αότών καί τού μέχρι τούδε 
έργου των, άφ’ ενός μέν 9·ά υπερέβαλλε τά  όρια τής με
λέτης ταύτης, άφ’ έτέρου δέ, έν πνεύματι τής άληδούς 
Τέχνης γινόμενη, δ’ άπέβαινεν άδικος μομφή καί κατηγορία 
έναντίον άνδρώπων οί όποιοι υπό τάς δυσμενεστέρας συν- 
δήκας, έν τω μέσω ήδικής ατμόσφαιρας άραιάς καί άμορ- 
φώτου, έλαφρα καρδία ανέλαβον καί ύφίστανται άγαύνα πολλω 
ύπέρτερον τών λίαν κοινών αυτών δυνάμεων.

Περί ήδοποιών ποιούμενοι τόν λόγον ούδ’ ύπηνίχδημεν 
τάς γυναίκας έξ αυτών καί ή αίτία ευνόητος· διότι ουδέ 
λόγος μέχρι τούδε εΐναι δυνατόν περί αυτών νά γείνη.

Πώς λοιπόν δά  δημιουργηδώσιν οί ήδοποιοί άμφοτέρων 
τών φυλών; Φαίνεται ότι μέριμνά τις περί τούτου έλήφδη 
ύπό τοϋν φιλομούσων έν Άδήναις· έκτός τού ϊΐόικον, υπάρ
χει καί Jρaμaτικbς 'Σύλλογος τήν διδασκαλίαν σκοπών τής 
άπό σκηνής απαγγελίας καί τήν μόρφωσιν ήδοποιών του 
δεάτρου; άλλ’ έκτος τού σκοπού τούτου ουδέν άλλο περί 
αυτού γνωρίζομεν' καί άμφιβάλλομεν αν ό οργανισμός τού 
Συλλόγου αυ’τού τυγχάνη τοιούτος ώστε έν κοινωνία άμοι- 
ρούση παντός στοιχείου τού τεχνικώς έννοουμένου θεατρικόν  
βίον νά δύναται ή υπαρξίς του καί ή δράσίς του νά συμ- 
βάλη κατά τι είς τήν δημιουργίαν τών στοιχείων αότών. 
Τίς δύναται νά άξιώση εαυτόν διδάσκαλον ή έρμηνευτήν έν 
τώ τοιοότω Συλλόγω; καί άν φέρη, καδ’ ά γινώσκομεν, τόν 
χαρακτήρα Σχολής οδτος,.έν τίνι πνεύματι είναι δυνατόν νά 
διδαχδη ή δραματική τέχνη έν αότώ; τίνες αί παραδόσεις 
άφ’ ών άπορρέουσι τά  διδάγματα, οί κανόνες, οί τρόποι τής 
τέχνης αυτής; Άπό τού καλαισδητικοΰ χάους έν ι5, παρά 
τή νεωτέρα Ελληνική κοινωνία, άνακυκώνται προς σύμπηξιν 
έλκόμενα τά  μόρια τής άρχεγόνου δεατρικής υλης, άπό τού 
χάους τοότου φυσικόν εΤναι νά προκύπτωσι προδρομικά τινα 
αόριστα όντα, δραρ.ατοποιοί ή ήδοποιοί· ή έμφάνισις δμωι, 
σχολής τίνος οίασδήποτε δέον νά δεωρηδή ώς παρά φυσιν 
καί βεβιασμένον δημιούργημα.

’Απολείπεται ή ελπίς: τό σχέδιον καδ’ ό τό έγερδησο'- 
μενον Έέλνικόν Θέατρον θέλει προικισδ-η διά σχολής τε
λείως ώργανωμένης προς μόρφωσιν ήδοποιών καί δια μονί
μου διάσου: καί καδ·’ όσον μέν άφορα τήν σχολ'ψ, έπανα- 
λαμβάνομεν ό,τι καί ανωτέρω' ότι ή λέξις αΰτη οΰδεμίαν 
έπί τού παρόντος δύναται νά εχη σημασίαν διά τό ήμέτερον 
δέατρον ώς προς τόν μόνιμον δέ δίασον, ώς μέσον μ.ορφώ- 
σεως ήδοποιών, έπιφυλαττόμεδα νά πραγματευδώμεν άπω- 
τέρω, ώς καί περί παντός ό,τι άναφέρεται είς μέλλοντα  
μέτρα καί πράγματα.

V.

Δέν δά  μακρηγορήσωμεν έχισκοπούντες τήν δεατρικήν 
φιλολογίαν τής νεωτέρας Ελλάδος. ’Αξία λόγου τυγχάνει 
ή παρατήρησις ότι έκ της έν γένει φιλολογικής παραγωγής,·

ή δραματική παρ’ ήμΐν δόναται νά δεωρηδή ή πλουσιωτέρα’ 
εΐναι άληδές ότι τά  'Ελληνικά έργα τά  καταλαβόντα ήδη 
δέσιν έν τοΐς προγράμμασι τών Ελληνικών δ·ιάσων τοΐς έξ 
όδ·νείων μεταφράσεων κατά τό πλεΐστον άποτελουμένοις, 
άριδμούνται τό δή λεγόμενον έπί τών δακτύλων· άλλ’ ότι 
είς τήν δραμ,ατικήν δημ.ιουργίαν οί Έλληνες ποιηταί έπεδό- 
δησαν μετά κροτιμήσεως είναι άναμφισβήτητον. Δυσχερώς 
τις ήδελε δΟνηδή ν’ άναμνησδή τους τίτλους μυδιστορη- 
μάτων ή διηγημάτων ή άλλων τοιοότων ποιητικών έργων 
ο'πωσούν γνωστών τώ Έλληνικώ κοινω καί προϊόντων Ε λ λ η 
νικής γραφίδος’ τών δραμάτων όμως καί κωμωδιών μακρά 
ή σειρά εξελίσσεται καί τούτων γνωστών ου’χί άπό τής σκη
νής μόνον άλλ’ έξ άναγνώσεως μάλιστα. ΙΙοΐς δ ’ έξηγεΐται 
τό φαινόμενον αυτό, άφ’ ένός μέν τής σχετικούς πλούσιας 
παραγωγής δ·εατρικών έργων άφ’ έτέρου δέ ή σπάνις το'ί- 
τοιν έν τή  άπό σκηνής διδασκαλία καί ή έν γένει προτίμη- 
σις έπ’ αυτής τών ξένο>ν δραματικών έργων; Ή  απόλυτος 
υπεροχή των προτιμ.ωμένων αΰτών έργων δέν δύναται πάν
τοτε νά ληφδ-ή ώς έξήγησις τού τοιούτου φαινομένου· άρκεΐ 
ή απλή έπισκόπησις τών συνηδ·έστερον λυμαινομένων τήν 
‘Είλνικήν Σκηνήν δεαμάτων μάλλον ή δραμάτων ίν’ άπο- 
κρουσδ-ή είς τάς πλείστας τών περιστάσεων ή έξήγησις αυτή. 
υπάρχει μόλα ταυτα ο λόγος τής προτιμήσεως συμχεριλαμ* 
βάνων και αύτά τά  ασημότερα έκ τών άλλοεδ·νών δραμα
τικών συρραμ.μάτων δ ι’ ών οί "Ελληνες ήθ·οποιοί δεραπεύ- 
ουσι τήν άναπτυσσομένην καλαισδησίαν του Ελληνικού κοι
νού- καί ό λόγος είναι ή έκ τών παρ’ ήμΐν νέων δραματικών 
έργων έλλειψις τής σκηνικής έκείνης τέχνης, τής οποίας 
ουδέ τά  συρ(5άματα έκεΐνα άμοιρούσιν. Ή  τέχνη αυτή, ήν 
δέν ήγνόει ό Ζαμπέλιος, ή οποία καταφαίνεται εις τάς κω
μωδίας τού Βλάχου καί ώς έξ ενστίκτου ρυδμίζει τά  δρά
ματα τού Βασιλειάδου, ή τέχνη αυτη δέν αποκαλύπτεται 
είς τούς συγγραφείς ή μόνον έπί τής σκηνής' άνευ αυτής 
τό δράμα, όπως τά  πλεΐστα άν μή πάντα τά  παρ’ ήμΐν 
δεατρικά έργα, απομένει απλούς ή έρρυδμος διάλογος διη- 
ρημένος είς σκηνάς καί πράξεις· ή τέχνη αδτη δίδωσι τήν 
χλίατρικότητα, τό τταραστίισιμον οδτως είπεΐν είς τό δράμα: 
τήν ζωήν, τήν κίνησιν, τήν δράσιν, κάτι πλέον, τήν θεατρι
κήν όρασιν καί μόνον Ιν τώ δεάτρω ουχί διδάσκεται, άλλ’ 
αποκαλύπτεται ώς ήδη προείπομεν, είς τάς προνομιούχους 
έκεϊνας φύσεις ών ή πνευματική ίδιοφυΐα τείνει προς τό εί
δος αότό τής καλλιτεχνικής δημιουργίας. Άνευ θεάτρου, 
ύπό τήν έννοιαν τής υλικής αυτού έν γένει υποστάσεώς, 
δραματικά έργα άξια τού όνόματος αότοΰ δέν εΐναι δυνα
τόν νά παραχδ-ώσι. Καί ιδού πώς όλα αυτά τά' στοιχεία 
τ ’ άποτελοΰντα έν συνόλω τό 0·έατρον, τυγχάνουσιν άλληλέν- 
δετα καί αναπόσπαστα έν τή άναπτύξει αυτών.

Τήν τέχνην αυτήν τής θεατρικότητος μόνοι μεταξύ 
τών πεπολιτισμένων έδνών κατέχουσι σήμερον οί Γάλλοι, 
παρά τοΐς όποίοις τό έδνικόν δεατρικόν οικοδόμημα άπό 
τριών σχεδόν αιώνων ένδελεχώς καί άδιακόπως έξαίρεται 
υπερηφάνως καί μεγαλύνεται, έδραιούμενον διά τής συνεχείας 
τών παραδόσεων άφ’ ενός καί διά τών καλαισδητικών με
ταμορφώσεων αφ’ έτέρου έν 0·αυμασίω πλουτω καί λαμπρο- 
τητι τεΐνον πρός τήν τελειότητα.

Οί ’Ιταλοί, παρά τοΐς όποίοις τό έθνικόν θέατρον 
τυγχάνει ζήτημα, απασχολούν καί αυτάς τάς κυβερνητικάς 
σφαίρας, έπί τού παρόντος ήναγκασμένοι όντες νά ύφίστανται 
τήν κυριαρχίαν τών Γαλλικών δεατρικών έργων έπί τής έα’υ- 
τών σκηνής, άναγνωρίζου.σι καί προκηρόττουσι τήν υπεροχήν.
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αυτήν τών Γάλλων ένώ ανυπόμονοι καί δυσανασχετούντες I 
έπί τή  καταστάσει ύποθ·«λπουσιν άφ’ ετέρου τήν έλπίδα οτι 
από ημέρας είς άλλην 8·έλει άναφανή και ό μέλλων νά δω- 
ρήσηται τω Ίταλικώ θεάτρω έργα έφάμιλλα των Γαλλικών.

Έκτενεστέρα κριτική έςέτασις τής έν τη νεωτέρα ημών 
φιλολογία μέχρι του νυν θτατρικής παραγωγής ήθελεν άπο- 
μακρυνει ημάς του αμέσου σκοπού τής μελέτης ταότης· 
άλλως τε ύπεδείξαμεν ήδη ότι έκ τής πληθόος των μέχρι 
τούδε παραχθ'έντων δραματικών έργων όλίγιστα, και έπί 
των, δακτύλων αριθμητά δύνανται νά καταλεχθώσιν ώς 
στοιχεία πρός δημιουργίαν του οργανισμού αυτού τού' κα
λαισθητικού, του έκδηλουμένου διά του &εάτρου, καί ό 
οποίος αμόρφωτος έτι κάί άδιάγραπτος έν τή γενέσει του 
ούδ’ ουτω άξιοϋται νά κληθή εθνικός.

VI.
’Ιδού λοιπόν ότι στερούμενα θεάτρων διά  τούς νομά

δας καί ασύντακτους ηθοποιούς των λεγομένων Ε&νιχών 
&ιύοων, οί οποίοι άν όχι άλλο, άλλ’ ελληνιστί φθέγγον
ται· δεν έχομεν 8·έάτρα δ ι’ αυτούς, διότι άν παρά τά  υπαί
θρια σκηνώματα, Ιν οΐς οί θαυμαστού τού Κωστάκη συνω
στίζονται πολυπληθέστεροι καί προθυμότεροι των δεκτών

του Πειρατον, οικοδόμημά τι ευπρεπέστερου «νηγέρθη καί 
άξιον τού ονόματος του θεάτρου, αυτοί οί Έλληνες ήθο- 
ποιοί ουδέ λαμβάνονται υπ’ δψιν, ουδέ φαντάζεται τις αυ
τούς άξιους ν’ άνέλθωσιν έπί τής σκηνής τοιοΰτου θεάτρου 
ήν ή καλαισθησία των ’Αθηναίων προορίζει διά τά  κωμει- 
δόλλια των Γάλλων ή τά μελοδράματα των ’Ιταλών, τά 
υπό θτάσων τρίτης ή τέταρτης τάξεως στρεβλοόμενα καί παρα- 
μορφουμενα πρός χρήσιν των φιλομούσων παρ’ ήμΐν κοινών.

Στερούμεθα ήθοποιών άξίων τού ονόματος τού καλλι
τέχνου, στερουμεθ·α δ ’ απολύτως'καί ένός ήθοποιούΈλληνος 
καλλιτέχνου, όυναμένου νά συλλάβη'τήν ιδέαν του έθνικοΰ 
θεάτρου καί υπέρ αυτής ν’ άγωνισθη 'μ ετά  προθέσεων σο
βαρών καί κρίσεως ασφαλούς. Στερούμεθα σχεδόν δραμα
τικών έργων καταλλήλων πρός διδασκαλίαν άλλ’ ούδ’ 
έμορφώθη καν παρ’ ήμΐν έτι ό ήθ·ικός καί αισθητικός εκεί
νος χώρος, ό αήρ, το περιέχον άφ’ ου ό δραματοποιός θέλει 
άρυσθή τους τύπους, τάς τάσεις τά  αισθήματα, τάς ιδέας 
πρός θεατρικήν έκδήλωσιν καί άναπαράστασιν.

Καί ίδού ότι τό 9·εατρικόν παρ’ ήμιν ζήτημα μέχρι 
τής στιγμής αντιπροσωπεύεται άπό στερήσεις καί αρνήσεις.

’Απομένει τό μέλλον, καί τούτο ένδιαφέρει ήμάς.
(ίύΐίΓαι τέ> Β'. μέρος.)

AI ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΔΡΑΜΑΣΙ ΤΟΥ ΣΑΙΞΠΗΡΟΥ KAI EN TÖ ΠΟΙΗΜΑΤΙ ΤΟΥ ΔΑΝΤΕ
όπό Ο . ChiArini.

(συνέχεια.)

"Οπως άποδείξωμεν· τήν ορθότητατής γνώμης τού Γερ- 
βίνου, αρκεί νά άναφέρωμεν όλίγας μόνον έκ των γυναικών 
Ικείνων: τήν Πορκίαν (έν τω έμπόρω τής Βενετίας), γυναίκα 
ήτις συνενοΐ εν εαυτή τάς ύψηλοτέρας άρετάς τού πνεύμα
τος καί τής καρδίας, γυναίκα εύγενή καί μεμορφωμένην, 
περιπαθή καί πνευματώδη, γυναίκα έξοχον, ή'τις εΐνε πάν
τοτε κυρία έαυτής, χωρίς ή έξοχότης καί αυταρχία αυτη νά 
έλαττώσι ποσώς τήν μετριοφροσύνην, τήν χάριν, τήν τρυφε- 
ρότητά της· τήν Ίμογενην, ήτις εΤνε ή προσωποποίησις καί 
ένσάρκωσις τής συζυγικής αγάπης καί πίστεως· Έρμιόνην, 
τήν ανδρείαν καί μεγαλοψυχίαν τής αδίκως όποπτευθείσης 
καί καταδικασθείσης γυναικός· ’Ισαβέλλαν, τήν ήρωϊκήν 
αγνότητα, ήτις εξέρχεται θριαμβεύουσα νικήτρια Ικ των χα- 
λεπωτέρων πειρασμών καί κινδύνων. Κορδηλίαν, τήν αγίαν 
μάρτυρα τής ειλικρινούς παιδικής στοργής καί άφοσιώσεως. 
’Ιουλίαν, τον ήρωϊσμόν τού νεανικού έρο>τος' Μιράνδαν, τήν 
γνησίαν τής φύσεως θ-υγατέρα. τήν καλλονήν, τήν αφέλειαν, 
τήν χάριν, άς δέν ίσχυσε νά μαράνη ή  δηλητηριώδης πνοή 
διεφθαρμένης κοινωνίας. Ό  δήμιουργήσας τοσούτον εύγε-, 
νεΐς καί υψηλούς χαρακτήρας γυναικών, έσχε βεβαίως π^ρί 
τής· γυναικός τήν άρίστην ιδέαν. Καί άν υπήρξε πράγματι 
δυστυχής ίν τή μετά · τής συζύγου συμβιοίσει (τούθ’ δπερ 
ούδείς μέχρι τούδε απέδειξε', κάί άν έσχε πράγματι λόγοΥς 
νά παραπονεθη κατά τινων γυναικών, άί πολλαί ή όλίγαι, 
μικραί ή μεγάλαι λύπαι καί-θλίψεις, τού ιδιωτικού αύτου 
βίου δέν ίσχυσαν όπως άμαυρώσωσιν Ιν τή μεγάλη ψυχή 
τόύ ποιητοΰ τήν εύγενή Ικείνην εικόνα τής γυναικός έν γέ- 
νει, ήν είχε σχηματίση διά τής άταράχου καί γαληνιαίας 
θεωρίας τών ποικίλων αυτής όψεων έν τω βίω τής άνθρω- 
πότητος. Αν ό Βύρων παρέστησε τήν γυναίκα ώς πλάσμα 
ασθενές καί κατώτερον τού άνδρός, όπερ καταθέτει δλην

αυτού τήν άφοσίωσιν είς τούς πόδας δεσποτικού έραστού, 
καί ούδέν άλλο απαιτεί ή νά ήναι δούλη αύτού, έτερος 
μ.έγας ποιητής Αγγλος, σύγχρονος καί φίλος τού Βύρωνος, 
ό Shelley, ανύψωσε τήν γυναίκα έν τοΐς ποιήμασιν αύτού 
είς ύψος όπερ, υπό διάφορον πνεύμα έξεταζόμενον, δέν είναι 
μικρότερον έκείνου, είς ο ό Δάντε ανύψωσε τήν Βεατρίκην. 
Ό  Δάντε, ώς τέκνον τού μεσαιώνος, δέν ήδυνατο ν’ άνα- 
βιβάση είς μεγαλήτερον υψος τήν Βεατρίκην άλλως πως ή 
παριστών δ ι’ αύτής τήν επιστήμην τού Θείου· ό Shelley, 
τέκνον τής Εγκυκλοπαίδειας καί τής έπαναστάσεως, παρ
έστησε τήν γυναίκα (όπως λέγει ό Dowden) ,,ώς ώραίαν καί 
έμπνευσμένην προφήτιδα μάρτυρα καί σώτειραν τού ανθρω
πίνου γένους. Έ ν τοΐς χοιήμα^ι_τσύ-ίό1ίβΗβγ ή γυνή έχει 
μίαν αποστολήν, ύψηλήν-'και Ιδεώδη· τήν αποστολήν τής 
άπελέυθ'ερώσεως-^ί« χειραφετήσεως τού ανθρωπίνου γένους 
διά τής θεωρίας τής καλλονής, του Ιρωτος καί τής άλη- 
0 ·είας.'Έ πί τή  έμφανίσει αύτής συντρίβονται καί πίπτουσιν 
αί-«λύσεις τών τυράννων καί τά  πνευματικά δεσμά τών 
Ιερέων. -Η γυνή έπλάσθη δπως άγαπάται καί λατρεύηται' 
άλλ’ είναι μάλλον ή ένσάρκωσις καί προσωποποίησις τού 
έρωτος καί τής άληθείας ή όν ανθρώπινον.“

Οί τύποι τών γυναικών, άς έψαλεν ο Heine, είναι σχε
δόν πάντες, τή άληθεία, κατωτέρας ακόμη τάξεως ή τών γυ
ναικών τού Βύρωνος* άλλ’ έτερος μέγας Γερμανός ποιητής, 
μεγαλήτερος καί πρό πάντων αγνότερος καί' συμπαθέστερος 
τού Χάϊνε, ό Σχίλλερ, έψαλε τήν ’Ιωάνναν d’Are, έδημιουρ- 
γησε τήν μορφήν τής Θέκλας καί συνέγραψεν έτερον ποίημα, 
άρχόμενον ώς έξής: „Τιμάτε τάς γυναίκας: αύταί πλέκουσι 

. ¡5όδα ουράνια είς τόν έπί τής γης β ίον σφίγγουσι τόν εύ- 
τυχή δεσμόν τού έρωτος, καί υπό τόν αίδήμονα πέπλον των 

των τρέφουσι γρηγορούσαιδι’ ευσεβούς χειρός τό αίώ-
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vtov πϋρ των ώραιοτέρων αίσδημάτων.“ Αί γυναίκες του 
Σχίλλερ είνε άληδώς πολύ ολιγώτερον άληδιναί καί πραγ- 
ματικαί των του Σαιξπήρου ‘ άλλα τούτο δέν έλαττόνει πο
σώς την υψηλήν ιδέαν, ήν ό ποιητής ήδέλησε νά ένσαρκώση 
είς αυτάς.

'Ο  ’Ιάκωβος Λεοπάρδης, δστις μετέφρασε τήν κατά των 
γυναικών σάτυραν του Σιμωνίδου, δστις έν στιγμή μαύρης 
μελαγχολίας έβλασφήμησε περί τής γυναικός άποκαλέσας 
αυτήν ανίκανον νά έννοήση το αίσδημα ¿κείνο, δπερ ή ιδία 
αυτής καλλονή Ιμπνέει είς τούς γενναίους έραστάς, αυτός ό 
Ιδιος έδημιούργησεν, έκ τής πραγματικότητος, τάς αφελείς 
έκείνας και αθανάτους μορφάς τής Νερίνας και τής Σιλβίας, 
και συνέγραψε την δεαττύζονοαν Ιδέαν (il pensiero domi
nante), τουτ’ έστι τήν μεγαλητέραν τής γυναικός και του 
ερωτος άποδέωσιν, ήτις έγένετό ποτε έν τή ποιήσει.

Τ ί δυνάμεδα και οφείλομεν νά συμπεράνωμεν έξ δλων 
τούτων; "Οτι οί ψόγοι και αί κατηγορίαι, δσαι έγράφησαν 
υπό των ποιητών καί συγγραφέων κατά των γυναικών (δσους 
δήποτε τόμους καί άν ήδόνατο ή συλλογή αυτών ν’ άπο- 
τελέση!, δέν έχουσι μεγάλην σημασίαν.

Οί μεγάλοι συγγραφείς, οσάκις ¿κακολόγησαν τάς γυ
ναίκας, εύρίσκοντο πάντοτε είς Ιδιαιτέραν τινά καί σχεδόν 
είπεΐν Ι'ξαιρετικήν τής ψυχής διάδεσιν, ήτις περιώριζε μεγά- 
λως καί έμείου τήν αξίαν των λόγων των. Ή  έπαιζον το 
πρόσωπον ήδολόγων καί σατυρικών, οί όποιοι δέλοντες νά 
περιορίσωσι καί διορ&ώσωσι τό κακόν παρεσόροντο φυσικοί 
τω λόγω είς το  νά μεγαλοποιώσιν αυτό καί έξογκωσιν, ή

έχοντες προσωπικούς λόγους παραπόνων κατά τίνος γυναι- 
κός, άπέδιδον είς δλας τήν αιτίαν καί ένοχήν εκείνης, καί 
Ισως τήν ιδίαν αυτών ένοχήν, ή τήν καταδρομήν τής τύχης. 
Είς ουδεμίαν έκ των περιπτώσεων τούτων ήσαν οί αντιπρόσ
ωποι τής μεγάλης φωνής τής άν&ρωπότητος καί τής φυσεως.

Έ άν εις τινας άληδεϊς ποιητάς φαίνεται Ιλλείπουσα ή 
υψηλή έκείνη καί αξία τής γυναικός Ιδέα, όφείλομεν νά 
δεωρήσωμεν τήν έλλειψιν ταυτην ώς ατέλειαν των ποιητών 
έκείνων, καί νά λυπώμεδα' μολονότι, άν ήδυνάμεδα διά μέ
σου των ποιημάτων αυτών νά διεισδΰσωμεν μέχρι του βα
θύτατου μυχοΰ τής καρδίας των, Ισως &■’ άνεκαλυπτομεν 
κάτι τί, τό οποίον δά μάς Ιπειδεν ότι ή υψηλή έκείνη καί 
άξια περί της γυναικός ιδέα δεν ελλειπε παντελώς είς αυ
τούς, καί δτι όσα έγραψαν περί τής γυναικός δεν ήσαν ή 
ειλικρινής καί άπαδής εκφρασις όλου αυτών τοϋ αίσδήματος.

Έ ν  συντόμω, δύναταί τις νά ίσχυρισδή μετά βεβαιό- 
τητος ότι έκ του συνόλου τών σπουδαιοτέροίν συγγραμμά
των, αρχαίων τε καί νεωτέρων, έξεταζομένων άπαδώς καί 
άπροκαταλήπτως, έξέρχεται μία φωνή, ή μάλλον ολόκληρος 
χορός αρμονικών φωνών, ήχων ώς εξής: ,ΓΟσω μάλλον άνυ- 
ψουται ο ανδρωπος διά τής μορφώσεως τοϋ πνεύματος καί 
τοϋ εξευγενισμοϋ τής καρδίας, τοσούτω μάλλον αυξάνει έν 
αύτω καί άνυψουται ή έκτίμησις καί ό σεβασμός προς τήν 
γυναίκα.“ Αί δυο έκ τών φωνών, αιτινες έν τω άρμονικω 
έκείνωχορω ήχοϋσιν εύκρινέστερον καί ύψηλότερον τοίν άλλων, 
είναι ή τοϋ Γουλιέλμου Σαιξπήρου καί τοϋ Δάντε Άλιγιέρη.

{ε'ηεται οννέχ ιια .)

Ο Π Τ Α Σ Ι Α Ι
ύπό ΙΩ Α Ν Ν Ο ϊ Τ Ο Γ Ρ Γ Ε Ν ΊΕ Φ .

(συνέχεια .)

Θ'.

Ύπήκουσα. ,,Μεγαλοδύναμε Θεέ, ποϋ εύρίσκομαι;“
Ύπεράνω μου διήρχοντο παχύτατοι, πυκνότατοι, σκο

τεινότατοι όγκοι νεφελών. Έπίεζον καί συνώδουν άλλήλας 
ώς αγέλη λυσσαλέων δηρίων, καί υπό τούς πόδας μου έμαί- 
νετο έτερον τέρας — ή μέχρι μανιώδους λύσσης έξεγηγερ- 
μένη δάλασσα. 'Ο  λευκός αφρός υψοϋται είς άκαταπαύ- 
στους κυμάνσεις καί διασκορπίζει βροχήν ρανίδων, ώς όρέων 
καί λόφων σειραί άνυψοϋνται υπερμεγέδη κύματα καί μέ φο
βερόν πάταγον διαρρήγνυνται παφλάζοντα έπί τίνος μελανού 
ώς ή πίσσα καί άχοκρήμνου βράχου. Πανταχοϋ έπικρατεΐ 
ή όλολυγή καί ό αναβρασμός τής τρικυμίας καί ή παγετώ
δης πνοή τοϋ μαινομένου στοιχείου. Έ ν τω βροντώδει άνα- 

' βρασμώ τών κυμάτων ένόμιζον ότι ακούω δρηνώδεις φθόγ
γους, κρότους άπομεμακρυσμένων τηλεβόλων καί άκόμη καί 
κωδωνοκρουσίας, συγχεομένας με τον τριγμόν τής ψαμμώ
δους ακτής καί τάς αίφνιδίους κραυγάς αοράτων λάρων. 
Έ π ί τοϋ όρίζοντος διεγράφοντο αόριστοι καί συγκεχυμέναι 
αί γραμμαί ενός πλοίου — καί πανταχοϋ έπεκράτει συγχυ- 
σις, όλεδρος καί δάνατος. 'Υπό φρίκης καταληφδείς εκλεισα 
καί πάλιν τούς όφδαλμούς.

„Τί είναι τοϋτο; ποϋ είμεδα;“
J „Παρά τήν νότειον ακτήν τής νήσου Wighfc, προ τοϋ 
σκοπέλου Blaekgang, όπου συμβαίνουσι τόσον συχνά ναυά
για“, άπεκρίδη ή Έ λλις, καί μοί έφάνη, ώς νά Ιλεγε τοϋτο 
μεΐά  τίνος έπιχαιρεκακίας.

„Μακράν άπ’ έδώ! Μακραν άπ’ έδώ ταχέως! Φέρε με 
όπίσω είς τήν πατρίδα μου! είς τήν οίκίαν μου!“

Έ δλιψ α  τούς' όφδαλμούς μέ τάς χειράς μου καί συνε- 
μαζεύδην όσον ήδυνάμην περισσότερον. Άκόμη ταχύτερον 
ή πριν διεσχίζομεν τον αέρα. 'Ο  άνεμος επαυσε νά βομβή 
καί ό καχλάζων βρασμός τής τρικυμιώδους δαλάσσης δεν 
ήκούετο πλέον — έλαφρώς έψιδυριζεν ή αύρα διά μέσου 
τών τριχών τής κεφαλής μου, υπέρ τά  ένδύματά μου — ή 
αναπνοή μου καδίστατο έπί μάλλον καί μάλλον βραχυτέρα — 

„Πάτησε στερεά έπί τοϋ έδάφους“ εΤπεν ή Έ λλις. 
Συνέτεινα όλας μου τάς δυνάμεις, όπως άναλάβω πάλιν 

τήν έπί τών αίσδήσεών μου κυριαρχίαν. 'Υπό τούς πόδας 
μου ήσδανόμην αυδις τήν στερεότητα τοϋ έδάφους, άλλ’ 
ούδ’ ό έλάχιστος δόρυβος είσέδυσεν είς τάς άκοάς μου. Τά 
πάντα πέριξ μου κατείχοντο υπό βαδυτάτης, νεκρικής σιγής. 
Τό αιμα έξηκοντίζετο διά τών φλεβών μου καί είς τούς 
κροτάφους μου ήσδανόμην ισχυρούς παλμούς, ώσεί κτυπή
ματα σφυράς, σύνοδευομένους υπό τίνος έλαφροϋ, έσωτερικοϋ 
βόμβου. Μόλις μετά πολλήν ώραν μοί παρήλδε βαδμηδόν 
τό συναίσδημα τής σκοτοδινίας — έπί τέλους ήσδάνδην έν 
έμαυτώ τήν δύναμιν νά άνορδωδώ — καί ήδη ήνέωξα τούς 
όφδαλμούς.

Γ.

Εύρέδημεν έπί τοϋ προχώματος, δπερ έκτείνεται κατά 
τό μήκος μικράς τίνος λίμνης πλησίον τής οικίας μου. Διά 
τών αίχμηρών φύλλων τών δάμνων τών Ιτεών ήδυνάμην νά
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βλέπω κατ’ εύδεΐαν ένώπιόν μου τήν ηρεμούσαν καί παντε
λώς ακίνητον τοϋ υδατος έπιφάνειαν, έπί τής οποίας έφαί- 
νοντο από καιρού είς καιρόν έλαφρά, ώσεί έκ νιφάδων χιό- 
νος συνιστάμενα, ομιχλώδη σχήματα. Προς τά  δεξιά μου 
έξετείνετο αγρός μέ βρίζαν ¿σπαρμένος, καί έξ αριστερών 
ύψουντο εύδυτενή καί ακίνητα, ώσεί υπό τής υγρασίας διά
βροχα, τά  υψηλά δένδρα του κήπου. ‘Η "Εως είχεν ήδη δω- 
πεύση αυτά με τήν πρώτην πνοήν της. Άνά τόν ωχρόν ου
ρανόν έφέροντο, όμοια πρός λωρίδας καπνοϋ, μικρά τινα 
νέφη, φωτιζόμενα άμυδρώς υπό τής έρυδράς άντιλάμψεως 
τής ήδη ύποφωσκοΰσης χαραυγής. Κύριος οίδε, κατά ποίαν 
διεύδυνσιν έξεπέμπετο τό φώς: ό όφδαλμός μου δεν ήδυ- 
νατο είσέτι νά διακρίνη τό σημεΤον τοϋ όρίζοντος, έκ τοϋ 
οποίου έμελλε νά άνατείλη τό άστρον τής ήμέρας. Οί αστέ
ρες εΐχον ήδη άφανισδή. Ούδέν είσέτι ¿κινείτο, αν καί έν 
τη μαγευτική ταύτη ήρεμία τοϋ πρώτου έωδινοϋ φωτός τά  
πάντα έναργώς προήγγελον τήν έκ τοϋ ύπνου άνάστασίν των.

,,'Η ήμέρα ανατέλλει!“ ειπεν ή Έ λ λ ις  φωνοϋσα Ιγγυ- 
τατα πρός τό ους μου. ,,'Υγίαινε — είς αϋριον!“

Μεταστραφείς εΤδον αυτήν μικρόν τι από τοϋ έδάφους 
άνυψωμένην καί παρικταμένην ένώπιόν μου. Αίφνης άνύψω- 
σεν άμφοτέρους. τούς βραχίονας υπέρ τήν κεφαλήν ή κεφαλή, 
οί βραχίονες καί οί ώμοι αυτής προσέλαβον δερμήν τινα, 
ύπέρυδρον χροιάν άνδρωπίνης σαρκός. Οί μέλανες αυτής 
όφδαλμοί άπήστραπτον παλμώδη λάμψιν φλογός καί μει
δίαμα μυστηριώδους ήδονής έπλανάτο περί τά  πορφυρωδέντα 
χείλη της, — γυναικεία μορφή έξαισίου καλλονής άνέκυψε 
πρό τών ομμάτων μου. Άλλα βραχείαν μόνον στιγμήν διήρ- 
κεσε τό φάσμα' καί παρευδός έκλινε πρός τά  όπίσω ώσεί 
λιποψυχούσα καί διελύδη ώς ομίχλη — Έμεινα ακίνητος.

Άφοϋ συνήλδόν πως έκ τής έκπλήξεώς μου καί περιέ- 
στρεψα τά  βλέμματά μου κύκλω, μοί έφάνη, ώς νά μή είχεν 
είσέτι άφανισδή ή δελκτική έκείνη, ροδόχρους, σαρκοειδής 
χροιά, ή τοσοϋτον αίφνηδίως διαχυδεΐσα έπί του ομιχλώδους 
φάσματος, ώς νά παρέμενεν είσέτι καί νά μ'ε περιέβαλλε 
πανταχόδεν, άναλελυμένη καί διακεχυμένη είς τόν αέρα — 
ήτο τό έρυδρόν φώς τής αυγής. Τώρα μόλις ήσδάνδην, 
πόσον ήμην κεκμηκώς καί καταπεπονημένος, καί έπορεόδην 
είς τήν οίκίαν μου. Διαβαίνων παρά τόν όρνιδώνα, ήκουσα 
τόν πλατυγισμόν τών χηνών — έξ όλων τών οίκοσίτων 
πτηνών αί χήνες αφυπνίζονται πρωιαίτατα. Είς έκάτερον 
άκρον τοϋ πεταύρου, δπερ προσηρμοσμένον είς τό άνω μέρος 
τής στέγης έξετείνετο καδ’ δλον τό μήκος του οικοδομή
ματος, έκάδητο είς κολοιός· Ιτιλλον ήσύχως καί άόκνως τά 
πτερά των, διαγραφόμενοι εΰκρινώς έπί τοϋ ήδη γαλακτο- 
χρόου όρίζοντος. Άπό καιροϋ είς καιρόν άνίπταντο, καί 
περιφερόμενοι κυκλοτερώς δίς ή  τρίς περί τήν στέγην, έκα- 
δέζοντο πάλιν, τανύοντες έλαφρώς καί άδορύβως τάς πτέ
ρυγάς των, είς τήν προτέραν των δέσιν. Έ κ  τοϋ γειτνιών- 
τος δάσους ήκούσδη δίς τό βραγχαλέον ασμα τοϋ τέτραγος. 
"Οτε έφδασα τέλος είς τό δ'ωμάτιόν μου καί είς τήν κλίνην 
μου, ήσδάνδην έλαφρόν ρίγος' κατεκλίδην καί αμέσως έβυ- 
δίσδην είς ύπνον βαδύν.

ΙΑ'.
"Οτε τήν άκόλουδον νύκτα έπλησίασα πρός τήν παλαιάν 

δρΰν προσήλδε πρός με ή "Ελλις ώς πρός παλαιόν γνώριμον. 
Πας φόβος, τόν όποΤον εΐχον αίσδανδή τήν προηγουμένην 
νύκτα, έξέλιπεν ήδη καί έχαιρον μάλιστα σχεδόν, έπαναβλέ- 
πων αυτήν. Δεν. έζήτουν πλέον έξήγησίν τινα τών παρα

δόξων πραγμάτων, άτινα μοί συνέβαινον — ήδέλον μόνον 
νά ικανοποιώ τήν περιέργειαν μου καί ήσδανόμην τήν μόνην 
έπιδυμίαν τοϋ νά πετώ μακράν, πολύ μακράν.

Μετ’ ολίγον ή Έ λ λ ις  με περιέβαλε πάλιν μέ τόν βρα- 
χίονά της καί ήρχίσαμεν τήν διά τών αέρων πορείαν μας.

,,Άς τραπώμεν πρός τήν ’Ιταλίαν“, έψιδύρισα αυτή είς 
το ούς.

,ΓΟπου· δέλεις, φίλε μου“ μοί άπήντησεν ή "Ελλις σι
γαλά στρέφουσα πρός με τό πρόσωπόν της. Μοί έφάνη ως 
νά διέκρινον ότι τό πρόσωπόν της δέν ήτο πλέον τόσον δια
φανές, ώς τήν προηγηδεΐσαν νύκτα. Τ ά χαρακτηριστικά 
ήσαν ήδη περισσότερον γυναικεία, έκφραστικώτερα — μοί 
άνεμίμνησκον τήν έξαίσιον έκείνην καλλονήν, ήτις περί τήν 
πρωίαν είς τά  όμματά μου ένεφανίσδη πρός στιγμήν καί 
είτα ήφανίσδη.

,,'Η νύξ αύτη“, έξηκολούδησεν ή "Ελλις, ,,εΐνε μεγάλη 
νύξ. Πολό. σπανίως έπανέρχεται. "Οταν επτάκις τριςκαί- 
δεκα —“

Έ νταϋδα ήκολούδησαν λέξεις τινές, άς δέν ήδυνήδην 
νά έννοήσω.

„Κατά τήν νύκτα ταύτην“, έξηκολούδησεν εΐτα, „δύνα
ταί τις νά Ιδη πράγματα, κεκρυμμένα είς πάντα άλλον 
χρόνον.“

"Ελλι?!“ άνεφώνησα μεδ’ ίκετευτικοΰ ύφους· ,,ποία είσαι; 
Είπέ μοι έπί τέλους, ποία είσαι;“

Χωρίς νά προφέρη λέξιν, έξέτεινεν υψηλά τόν λευκόν 
της βραχίονα. Κατά τήν διεύδυνσιν, ήν έδείκνυεν ό δάκτυ
λός της, ελαμπε μεταξύ των μικρών ΰπερύδρων αστέρων 
εις κομήτης. - .

„Τί έννοεΤς;“ ήροίτησα. „Μήπως, ώσπερ ό κομήτης 
άκολουδεΤ τήν τροχιάν του μεταξύ τών πλανητών καί τοϋ 
ήλιου, ούτω καί σύ πλανασαι μεταξύ τών άνδρώπων — καί 
άλλου τινός έμψόχοιν οντων γένους; Καί τ ί γένος άρά γε 
είνε αυτό;“

Ή  "Ελλις έδηκεν αμέσως τήν χεΐρά της έπί τών όφδαλ- 
μών μου. Μοί έφάνη ώς νά μέ περιεκάλυψεν άπό υ'γράς 
κοιλάδος άνερχομένη ομίχλη.

„Είς ’Ιταλίαν! Είς ’Ιταλίαν!“ έψιδύρισεν. ,,'Η νύξ αύτη 
είνε μεγάλη νόξ.“

ΙΒλ
Ή  πρό τών ομμάτων μου ομίχλη διεσκεδάσδη, καί εί- 

δον υπό τούς πόδας μου άπέραντον πεδιάδα. "Ηδη. έκ τής 
δερμής, δωπευτικως έπιψαυούσης τάς παρειάς μου πνοής τοϋ 
άέρος διέκρινα, δτι δέν εύρισκόμεδα πλέον έν Ρωσσια, έκτος 
δέ τούτου ή πεδιάς έκείνη ουδεμίαν είχεν ομοιότητα προς 
τάς πεδιάδας τής πατρίδος, μου. Έ νταϋδα έβλεπον μεγά- 
λην, γιγαντιαίαν έπίπεδον έπιφάνειαν ένώπιόν μου' έπί τοϋ 
σκοτεινοϋ καί έρήμου έδάφους ούδέν χόρτον κατά τό φαι- 
νόμενον έφύετο — είς ¿λίγα μόνον μέρη έσελάγιζον άμυ
δρώς, ώς τεμάχια τεδραυσμένου κατόπτρου, τα  στασιμα 
ύδατα. Είς μακροτέραν άπόστασιν· διέκρινον τήν ήρεμοΰσαν, 
ακίνητον δάλασσαν. Μεγάλοι διαυγείς αστέρες έλαμπον είς 
τά  ανοικτά διαστήματα τοϋ ούρανοϋ, άτινα έμενον ακάλυπτα 
υπό-.τών πέριξ ωραίων, εύρειών νεφελών- Πανταχόδεν ανήρ- 
χετο άκατάπαυστος, μυριόφδογγος βόμβος' ώς ή φωνή της 

. έρήμου είσέδυεν είς τάς άκοάς ημών Ó έλαφρός, ναρκωτικός 
οδτος δόρυβος.

„Είναι τά  ποντινικά Ιλη“ είχεν ή Έ λλις. „Ακούεις, 
τούς βατράχους; Αίσδάνεσαι τήν δειϊκήν οσμήν;1· .
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,,Τά ποντινικά Ιλη“ έπανέλαβον έγώ καί κατελήφθην 
ύπο βαθείας βαρυ&υμίας. ,,Διατί μέ έφερες εις τήν άπομε- 
μονωμένην και πέν&ιμον ταότην χώραν; Ά ς ύπάγωμεν καλ
λίτερων εις 'Ρώμην.“

,,'Η ‘Ρώμη δεν εΐνε μακράν“, άπήντησεν ή Έ λλις. ,,Έτοι- 
μάσθητι!“

Καί ήδη έλάβομεν τήν Ιναέριον ήμών πορείαν διευθυ- 
νόμενοι κατά τήν άρχαίαν όδόν τού Λατίου. Εΐς βούβαλος 
ύψωσε νωχελώς 
τήν δύσμορφων κε
φαλήν με τά  βρα
χέα καμπύλα κέ
ρατα έκ τού τέλ
ματος, έν ωΙβρεχε 
τούς πόδας. Μέ 
τούς αμβλείς καί 
συγχρόνωςάγρίους 
όφ&αλμούςτουπα- 
ρετήρησε πέριξαυ
τού, κατόπιν έφύ- 
σησεν ίσχυρώς μέ 
τούς ύγρούς του 
ρώθωνας· Ισως 
ήσθάν&η τήνπροσ- 
πέλασίν μας.

,,'Η'Ρώμη -  
Ιδού ή 'Ρώμη!“ 
έψι&ύρισεν ή Έ λ - 
λις. ,,Κύτταξε μό
νον έμπρός σου.“

Τ ί εΐνε ό μαύ
ρος εκείνος όγκος 
είς τον ορίζοντα;
Μήπως εΐνε τά 
τόξα κολοσσιαίας, 
ύπό γιγάντων κα- 
τασκευασ&είσης 
γέφυρας; . Άλλα 
που εΐνε ό ποτα
μός, του δποίου 
τάς δχ&ας συνδέει;
Διατί εΐνε είς τόσα 
μέρηδιερρηγμένη; 
νΟχι δά  — δένεΐνε 
γέφυρα, εΐνε το 
άρχαΐον ύδραγω- 
γεΐον. Έδώεΐνετο 
ίερόν έδαφος τής 
'Ρωμαϊκής Καμ
πανιάς, έκεΐ κάτω 
ύψοΰνται τά  Ιερά όρη τών Λατίνων. Αί κορυφαί αυτών καί 
οί θόλοι του υδραγωγείου φωτίζονται νυν άμυδρώς υπό τού 
ωχρού φέγγους τής ήδη άνατελλουσης σελήνης.

Αίφνης ώρμήσαμεν προς τά  άνω καί εύρέθημεν ήδη, - 
αίωροόμενοι είς τον αέρα, απέναντι , μεμονωμένου τινός έρει
πίου'· ούδείς θά  ήδύνατο πλέον νά άποφαν&η, τί ήτο είς 
τούς αρχαίους χρόνους τδ έρείπιον τούτο, μνημεΐον, παλά- 
τιον, ή λουτρών. Μέλας κισσός έκάλυπτεν αυτό πανταχόθεν. 
περιελισσόμενος, ώς νά ήθελε νά τδ  πνίξη· ώς ανοικτός βα- 
ρα&φώδης φάρυγξ Ιχασκεν ό θόλος ήμικρημνίστου δωματίου.

Έ ξ  όλων τών μικρών τούτων, τοσοΰτον έπιμελώς προς άλλή- 
λους συνηρμοσμένων λίθων, έκ τών οποίων προ πολλου ηδη 
εΐχεν άποσπασθή τδ περιβάλλον μαρμάρινον έπίστρωμα καί 
καταπέση ώς κόνις, έξήρχετο δυσωδία εύρώτος.

.„’Εδώ!“ εΐπεν ή Έ λλ ις , υψουσα τόν βραχίονα. ,,Έδώ 
εΐνε! Πρόφερε μεγαλοφώνως τρεις φοράς-τό όνομα μεγάλου 
τινός αρχαίου 'Ρωμαίου.“

„Καί τί θά  συμβή, όταν τό προφέρω;“
„Θά βης;“ 
Έσκέφθην έπί 

τινα στιγμήν, κα'ι 
εΐτα άνεφώνησα: 
„Divus Gains Ju- 
liusCaesar! Divas 
Gaius Jalias Cae
sar“ έπανέλαβον, 
έπεκτείνων τάς λέ
ξεις· „Caesar!“

ΙΓ'.
Οί φΟώγγοι 

μου μόλις εΐχον 
άπηχήση, οτε αίφ
νης ήκουσα — 
Μόλις μετά δυσ
κολίας δύναμαι νά 
περιγράψω τάςάν- 
τιλήψεις καί έντυ- 
πώσεις μου. Κατ’ 
άρχάς ήκουον α
σαφή καί δυσδιά
κριτα, μόλις ακρι
βώς μέχρι τών ώ· 
των μου ήχούντα,

. άλλ’ άκατάπαυ- 
στα σαλπίσματα 
καί χειροκροτή
σεις. Ώ ς  έξ άπε- 
ράντου άποστά- 
σεως ή έξ απείρου 
βάδ'Ους υπό τούς 
πόδας ήμών άνερ- 
χομένη ήκούετο ή 
ταραχή καί ό θό
ρυβος απειραρίθ
μου πλήθους αν
θρώπων—τόπλή*. 
θος ήγείρετο, άνε- 
κυκάτο, ό εις έφώ- 
ναζε προς τόν 

άλλον, άλλα σιγά καί ώς έν ονείρω, ώς ν’ άπεσπώντο δυσχερώς 
οί φθόγγοι έκ τού στήθους μετά δισχιλιετή ύπνον. ’Ακολού
θως ό άήρ Ικινήθη καί ύπεράνω τού έρειπίου έγένετο σκότος. 
Έ π ειτα  μοί έφάνη, ώς νά διέβαινον ίπτάμεναι άπ’ έμπροσθέν 
μου σκιαί, μυριάδες σκιών, έκατομμύρια μορφών, έκ τών όποιων 
άλλαι μέν έστρογγυλοΰντο πρός τά  άνω ώς περικεφαλαΐαι, άλλαι 
δέ άπέληγον είς οξύ, ώς δόρατα. Τό φώς τής σελήνης 
έχέετο έπ’ αυτών καί κυανοί σπινθήρες έλαμπύριζον έπί τών 
κρανών καί λογχών — όλον τδ στράτευμα τούτο, σΰμπασα 
αυτη τών ανθρώπων ή πληθύς έπλησίαζεν τδη, ωθείτο, συν-

Π Ε Ι Ν Α Λ Ε Α  Π Τ Η Ν Α .
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ωστίζετο, συνεκρούετο, καί ηύξάνετο άπό στιγμής είς στιγ
μήν. Έφαίνετο κινουμένη υπό αοράτου τινός ισχυρότατης 
δυνάμεως, τοσούτον ίσχυράς, ώστε θά ’ήδύνατο νά συντα- 
ράξη τό σόμπαν. Άλλ’ ούδεμία μορφή έφαίνετο εύκρινώς 
καί εΰδιαγνώστως. Έξαίφνης όμως τό πλήθος έφρικίασεν 
όμοιον μέ ύπερμέγεθες κύμα, ύπεχώρησε συνωθοόμενον πρός 
τά  όπίσω. „Caesar, Caesar venit 1“ άντήχησεν ώς έκ μυρίων 
στομάτων, καί ήκούετο, όπως όταν είς τδ δάσος τά  φύλλα 
τών δένδρων σεισθώσιν ύπδ αίφνιδίας θυέλλης. Έβρόντησεν 
ύποκώφως — καί κάτωχρος, σοβαρά, μέ στέφανον δα'φνης 
έστεμμένη κεφαλή άνέκυψε μέ καταβιβασμένα βλέφαρα βρα
δέως προβαίνουσα όπισθεν τού έρειπίου — ήτο ή κεφαλή 
τού αύτοκράτορος.

Ή  ανθρώπινη γλώσσα δεν έχει λέξεις ίκανάς, όπως έκ
φραση τήν βαθεΐαν συγκίνησιν καί ταραχήν, ήτις κατέλαβε 
τήν ψυχήν μου κατά τήν στιγμήν ταύτην. Ένόμιζον ότι 
καθ’ ήν στιγμήν ή κεφαλή αυτη θά  ήνοιγε τούς οφθαλ
μούς, καί θά έκίνει τά  χείλη, θά  επιπτον κ’ έγώ νεκρός.

,Έ ^λις!“ άνεβόησα μετά βαθέος στεναγμού. „Δεν θέλω 
— δέν είμπορώ — μακράν έκ τής άγριας, φοβέρας ταύτης 
πόλεως! μακράν άπ’ έδώ.“

„Δειλή καρδί«!“ ¿ψιθύρισε, καί άπέπτημεν. Άπαξ έτι 
ήκουσα όπισθέν μου τάς χαλκίνας, βροντώδεις κραυγάς 
τών λεγεώνων — καί εΐτα έβυθίσθη τύ παν είς βαθυτά- 
την σιγήν.

( ίπ ε τ α ι  α νν ίχ ικ χ .)

] , ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ. Έ κ  παλαιάς φωτογραφίας 
(έν σελ. 215). 'Ο  Γεώργιος Παράσχος έγεννήθη τω 1821. 
Έγεννήθη μετά τού μεγάλου έκείνου γεγονότος, τδ όποιον 
ύμνησε καί ώνειροπόλησε ρ-έχρι τέλους τού βίου του, είς 
τδ  όποιον ήγάπα ν’ άποσυρεται νοερώς απομακρυνόμενος τής 
άδοξου μικρότητος τών σήμερον χρόνων.

Ό  Γεώργιος Παράσχος ύπήρξεν Έ λλην τήν ψυχήν, τήν 
εμπνευσιν, τήν περιβολήν. Προ διετίας έτι οί έν Άθήναις 
ένθυμούνται αύτδν μεγαλοπρεπώς βαδίζοντα καί φέροντα 
μετά χάριτος το έθνικον ένδυμα. ΧΩ! ναί! άναποσπάστως 
προσηλωμένος είς τδ ευκλεές ίδανικδν τής παρωχημένης γε
νεάς, έφερεν είς ένδειξιν τής άγνής του ταύτης πίστεως τήν 
φουστανέλλαν ήν εΐδε νά φέρωσιν είς τήν λιγυράν των όσφύν 
ό Κίτσος Τζαβέλλας καί ό Θεόδωρος Γρίβας.

'Ο  Γεώργιος Παράσχος ήρέσκετο όμιλών περί τών με
γάλων τού άγώνος άνδρών μεθ’ ών οίκειότατα έβίωσε καί 
οΰς περιπαθώς έλάτρευε. Είχε χρηματίσει ιδιαίτερος γραμ- 
ματεύς τού Κωλέτη, ό δέ Κανάρης ύπερηγάπα αυτόν!

— Τόσον τδν ήγάπων οί άνδρες τού άγώνος, μοί έλε- 
γεν ό αδελφός του Άχιλλευς, οίστε τού 'Αγίου Γεωργίου, τήν 
έορτήν του, ό δρόμος όλος ήστραπτεν από τά  τσαπράζια κα- 
πετανέων. Τήν κλίμακα τής οικίας ταύτης ποιοι πόδες δέν 
άνήλθον; Πόσην δόξαν δέν έφιλοξένησεν ή στέγη αυτη!

,'Ο  αδελφός μου, έξηκολουθησεν ό Άχιλλευς μετά συγ- 
κινήσεως, ύπήρξεν οικογενειακός μάρτυς· έθυσιάσθη υπέρ του 
καθήκοντος· άν δέν έπνιγε τήν ποίησιν ή υπέρ τού άρτου 
πάλη ή θέσις του έν τη φιλολογία μας θά  ήτο πολύ, πολύ 
μεγαλειτέρ«· τήν ποίησίν του τήν (ονειροπόλησε, δέν τήν 
έγραψε- ήτο διευθυντής τού Γραφείου τής Βουλής, ότε 
ακόμη δέν εΐχεν είσαχθή ή στενογραφία καί διήρχετο τάς 
νύκτας αντιγράφων τάς φλυαρίας τών βουλευτών έργαζό- 
μενος εκείνος άφινεν είς έμέ τδν καιρόν νά είμαι ποιητής- 
δ,τι είμαι τδ δφείλω κατά μέγα μέρος είς αύτόν- ήτο έξ

οχος αδελφός- άνευ αυτού τίς οΐδε αν δέν συνέτριβον τήν 
λύραν.“

"Οτε ό έξοχώτερος άπό τής συστάσεως τού βασιλείου 
τής Ελλάδος υπουργός τών στρατιωτικών Δημήτριος Μπό- 
τσαρης έσκέφ&η ότι ό στρατός πρέπει νά έχη τά  στρατευ- 
τικά άσματά του, ένθουσιώδη άσματα τής λεβεντιάς, είς 
τόν Γεώργιον Παράσχον εΐχεν αναθέσει τήν σύν&εσιν αυτών. 
Τίς αγνοεί τό:

Μέ τό κράνος βαρύ '{το σκοτάδι, 

είς τίνος ους δέν περιηχεΐ γοργόν τό έγερτήριον:
Ξυπνάτε μέ τήν σάλπιγγα ξυπνάτε μέ τ ’ αηδόνι.

Περί τό τέλος τού βίου .του εΐχεν άφοσιωθή είς τήν 
μετάφρασιν τής Ίλιάδος, ής μέρος έδημοσιεύθη καί έν τή 
ΚλειοΙ. Πρό έτους περίπου φιλογενής τις έκ Ρωσσίας άνήγ- 
γειλεν δτι άνεγείρει ίδίαις δαπάναις μνημεΐον είς τόν θα- 
νόντα ποιητήν. Πότε άρά γε φιλόμουσός τις θ ’ άνεγείρη 
άλλο μνημεΐον είς αύτόν, διαρκέστερον τού μαρμάρινου, συν- 
τελών είς δημοσίευσιν τής τόσον έπιτυχοϋς καί ποιητικής 
του μεταφράσεως τού ομηρικού έπους; Κ.

Τίποτε, χάρε άλύπητε, ’ρτον κόσμο δέν φοβείσαι 
Μονάχο«.μ’ όλα πόλεμοί 

Αλήθεια είσαι δυνατό?, κα&ώ? σέ λένε είσαι 
Άψ ου έχιόρισε« εμάί- 

Έ ν α ς  μονάχα, ό 0εόί, τή δυ’ναμί σου πνίγει 
Γιατ’ δ,τι χώρισες εσύ εκείνος ξανασμίγει.

Α ΧΙΛΛΕΥΣ  ΠΑΡΑΣΧΟΣ.

2. ΠΟΙΚΙΛΙΑ. Είκών ύπο Ν. Sichel (έν σελ. 219).
3. ΠΟΠΠΑΙΑ ΣΑΒΙΝΑ, σύζυγος τού Νέρωνος δέχεται 

τήν κεφαλήν τής άποπεμφθείσης αύτοκρατείρας Όκταβίας. 
'Η ' είκών αυτη (έν σελ. 223) ώς καί ή άνωτέρω συνοδεύονται 
ύπό σχετικού άρθρου γραφέντος υπό Σπυρ. Παγανέλη.

4. ΠΕΙΝΑΛΕΑ ΠΤΗΝΑ. Είκών ύπό Gustav Süs (έν 
σελ. 226).
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Ή  νέα  γ έ φ υ ρ α  το ν  Γ ά γ γ ο ν .  Τ ά  εγκαίνια τη? νέα? γέφυρας, τής 
συνδεούσης τάς ίχδας τον ποταμού Γάγγου πχρά τω νβϋαΓβε, εωρτάσδη- 
σαν εσχάτως. Ή  πρός κατασκευήν τής γέφυρας τούτης έργασίαι διάρκε
σαν επί επτά ετη, το δε ήδη άποπερατωδέν έργον αποτελεί ενα εκ τών 
μεγίστων θριάμβων της βρεταννικής μηχανικής έν Ίνδίαις. Ι ο  μήκος τής 
γέφυρας άπό του ένός εις τό έτερον άκρον περιλαμβάνει 3523 ποδας. Οί 
στύλοι τής γέφυρας εν τήί μέσω τού ποταμού εχουσι μήκος 63 ποδών καί 
28 πλάτος. Τ ά  θεμέλια εχουσι βάδος 63 μέχρι 152 ποδων υπό τήν Ιπι- 
φάνειαν. Αί δυσκολίαι, άς άπη'ντησαν οί μηχανικοί καί τέλος κατώρδωσαν 
νά υπερνικήσωσιν, ήσαν εκτάκτως μεγάλαι. Ό  ποταμός έν τή  δέσει τής 
γεφύρας έχει πλάτος 3000 ποδών ή δέ κοίτη αυτού άποτελεΐται μέχρι τού 
μεγίστου βάδους έκ καδαρού άμμου. Έ ν  καιρώ τού ψύχους έχει ό Γάγγης 
37 ποδών βάδος, εν τω καιρό» δμως τών βροχών τό ύδωρ ανέρχεται μέχρι 
92 ποδών καί τότε τό ρεύμα αύτού έχει ταχύτητα 20 ποδών έν τω  δευ
τερόλεπτό». "Οπως μή διακωλύηται ό διάπλους, ή  γέφυρα κατεσκευάσδη 
εις ύψος 25 ποδών ύπεράνω τού μεγίστου δυνατού ύψους τής έπιφανείας 
των ύδάτων έν καιρφ πλημμυρίδες. Ή  γέφυρα έστοίχησε περί τά 19 εκα
τομμύρια φράγκων.

'Ε π ιτυχής  ξνα τα σ ις. Ίρλανδο'ς τις κατηγορεΐτο επί φόνω, ή δέ 
ενοχή αύτού κατεδείχδη διά τριών μαρτύρων, οίτινες υπήρξαν αύτόπται 
μάρτυρες τού κακουργήματος. Μετά τήν δικαστικήν άπόφασιν 5 ’Ιρλανδός 
είπε πρός τόν δικαστήν: „Θέλετε λοιπόν νά με κρεμάσετε, βασιζόμενοι είς 
τήν μαρτυρίαν τριών άνδρώπων;“  „Βεβαιότατα“ άπήντησεν ό δικαστής, 
„οί μάρτυρες ουτοι οέ ειδον ϊδίοις ίμμασι διαπράττοντα τόν φόνον.“

,,’Αλλ’ έγιό. Μυλόρδε, δύναμαι νά σάς παρουσιάσω χιλίους μάρτυρας, 
οίτινες δέν μέ ειδον.“

Ή  μ ε γ ίσ τ η  τα χ ύ τη ς  σ ιδηροδρομικώ ν ά ζμ α μ α ξώ ν . Πράγματι 
μόνον άπαξ έπετεύχδη ή ταχύτης 80 άχγλικών μιλίων ήτοι 128 χιλιομέτρων 
τήν ώραν, καί τούτο ύπό εκτάκτους περιστάσεις, δηλ. έν τώ  σιδηροδρόμω 
ΒπβεοΙ-ΕχυΙβΓ, όστις εχει πλατυτάτας τροχιάς, καί μέ μηχανήν, τής όποιας 
οί κινητήριοι τροχοί εΤχον τήν έκτάκτως μεγάλην διάμετρον 2,70 μέτρων. 
Αί ταχύταται άμαξοστοιχείαι είναι αί τού άγγλικού βορείου σιδηροδρόμου· 
αυται 8έ μο'νον έκτάκτως εχουσι τήν ταχύτητα 60 μιλίων ήτοι 00 χιλιο
μέτρων, συνήδως όμως κατά τινα μίλια μικροτέραν τού ορίου τούτου. Οί 
λόγοι, δ ι’ ους δέν δύναται νά επιτευχδή μείζων ταχύτης έγκεινται έν τώ 
άτμώ καί έν τή  άντιστάσει τού άέρος. Ε ις ατμάμαξαν, έχουσαν τροχούς 
μέ διάμετρον 7 ποδών καί διανύουσαν 80 άγγλικά μίλια τήν ώραν, οί 
τροχοί στρέφονται τριακοσίας καί είκοσι φοράς έν εκάστω λεπτω τής ώρας, 
επομένως ό κύλινδρος πληροΰται καί κενούται εξακόσια; τεσσαράκοντα 
φοράς έν εκάστφ πρωτολέπτω, ήτοι πλέον ή  δεκάκις κατά δευτερόλεπτον, 
ούτως ώστε ό άτμός δέν προφδάνει νά έκφεύγ^· Ω σαύτως έπενεργύί 
έναντίον τής ταχύτητος καί ή άντίστασις τού άέρος: άνεμος, διανύων 
80 άγγλικά μίλια τήν ώραν εξασκεί επί άτμαμάξης εχούσης έπιφάνειαν 
50 τετραγωνικών ποδών πίεσιν ϊσην πρός τό βάρος 1600 λιτρών. Αλλ’ εις 
τοσαύτην πίεσιν ούδεμία ατμάμαξα δύναται ν ’ άντιστη. Έ ν  Γερμανία ή 
ταχύτης τών σιδηροδρομικών αμαξοστοιχιών δέν επιτρέπεται νά ίπερβαίνη 
τά 90 χιλιόμετρα τήν ώραν.

Α ι χ ή ρ α ι τώ ν  'Ινδώ ν. Εΐνε γνωστόν ύτι ή ’Αγγλία άπηγόρευσεν είς 
τάς χήρας τών ’Ινδών, νά καίωνται όμού μέ τό πτώμα τού άποδανόντος 
συζύγου των. νΑγνωστον όμως εινε, δτι ή τύχη τών δυστυχών τούτων γυ
ναικών εινε τόσον ελεεινή καί άξιοδάκρυτος, ώστε ούδόλως εΐνε δαυμαστόν, 
άν .προτιμώσι νά άποδνήσκωσι παρά νά ζώσιν ώς χήραι. Ό  νομοδέτης 
τών Ιν δ ώ ν  Μάνου εδηκε τάς χήρας πέντε ετη προ Χριστού ύπό δρακόν- 
τειον νόμον, ίσχύοντα μέχρι τής σήμερον.' Μόλις άποδάνη ό άνήρ, άφαι- 
ρούνται άπό τής γυναικός όλα τά  φορέματα καί κοσμήματα, εκτός ενός 

, άπλουστάτου ενδύματος. Ή δ η  άρχεται ή πρώτη περίοδος τού πένδους, 
ήτις διαρκώ Ινα μήνα. Καδ’ όλον αύτό τό διάστημα δέν τρώγει άλλο εΐ 
μή άπαξ τής ημέρας όλίγην όρυζαν βραστήν, τήν όποιαν μαγειρεύει ή  ιδία. 
"Ολα τά  άλλα φαγητά τή είναι άπηγορευμένα, ώσαύτως άλοιφαί καί άρώ-

ματα, κλίνη καί στρώματα, ώστε κοιμάται έπί τού γυμνού εδάφους. "Οσον 
αύστηροτέρα είναι ή τηρησις τών διατάξεων τούτων, τόσω ταχύτερον μετα
βαίνει είς τόν παράδεισον ή ψυχή τού άνδρός. Κυρίως όμως αβίωτος καί 
παντός δανάτου οίκτρότερος αρχίζει νά γίνεται ό βίος τής χήρα? με*“  *ην 
παρέλευσιν τού πρώτου μηνός. Άπό τούδε εΐνε έκτεδειμενη εις όλας τάς 
στερήσεις, ταλαιπωρίας καί εξευτελισμούς. Είναι παντελώς άποκεκλεισμένη 
άπό πάσης δρησκευτικής καί κοινωνικής όμηγύρεως. Πάντις άποφεύγουσιν 
αύτήν μετά φρίκης ώς πανώλην, ώς άπαίσιον 0ν, τό όποιον φέρει παντα- 
χού δυστυχίαν, όπου άν έμφανισδή. "Αν δέν ίχη  τέκνα καί επομενως ζη 
εις τόν οίκον τών συγγενών τού άνδρός της, ό βίος της εινε ετι ελεεινό
τερος. Έ ν ώ  τά άλλα μέλη τή ς ' οίκογενείας έορτάζουσι τάς έορτάς των, 
αύτή ζή άπομεμονωμένη άνευ χαρας, άνευ έλπίδος. Δίς τού μηνός όφειλει 
νά νηστεύη μέ τήν αύστηροτάτην σημασίαν τής λέξεως, δηλαδή νά απεχη 
πάσης τροφής καί πάσης άναψύξεως. Τό φοβερόν είνε, οτι ουτε υδωρ 
δίδουσιν είς αυτήν. Ή  δυστυχής χήρα περιπίπτει κατά τινα δερμοτά- 
την ημέραν τού δέρους είς φρενίτιδα, φωνάζει διά μίαν σταγόνα υδα- 
τος, άλλ’ ούδείς τολμά νά διαπράξη τό κακούργημα νά τήν βοηδηση. 
Συνεχεία τοιαύτης βαρβαρότητος συμβαίνει πολλάκις νά άποδάντ) ή δυσ
τυχής γυνή.

Γ ν ω ρ ιμ ία  δύο διασήμω ν ζω γράφ ω ν. Ό  περίφημο; ζωγράφος 
V an D yk (γεν. 1599, άποδ. 1671) μετέβη έν έτει 1653 είς Harlem , μόνον 
καί μόνον διά νά γνωρίση προσωπικώς τόν διάσημον ζωγράφον Hals. 
Άλλ’ ό σκοπός ουτος τού ταξειδίου του δέν ήτο λίαν εύκατόρδωτος, κα· 
δότι ό H als νυχδημερόν σχεδόν διέτριβεν είς τά καπηλεία. ’Επειδή δεν 
ήδύνατο νά τόν συνάντηση, έγραψε πρός αυτόν ότι κύριός τις έπιδυμών 
νά ζωγραφηδή ύπ’ αυτού ήλδεν ¿ξεπίτηδες είς Harlem , ύπου δέν δύναται 
νά διαμείνη έπί μακρότερον χρόνον.. Τ ή  επομένη ήμέρα ό Χάλς ύπεδέχδη 
τόν άγνωστον κύριον, όστις τω είπεν ότι είναι ξένος καί Ιπ ιδυμέί νά εχη 
τήν εικόνα του έντός δύο ώρών Ό  Χάλς ήρχισεν άμέσως νά τόν ζω- 
γραφξ καί έντός βραχέος διαστήματος ή εϊκών ήτο έτοιμη. Ό  Φάν Δίκ 
ίδών τήν είκόνα εμεινε λίαν ευχαριστημένος, είπεν όμως είς τόν. ζωγράφον 
ότι ή  τέχνη του δέν φαίνεται νά ήναι πολύ δύσκολος καί έπεδύμει νά δο- 
κιμάση καί αύτός. Μέ μειδίαμα είρωνείας καί οίκτου διά τήν άπλοτητα 
τού ξένου έκάδησεν ό ζωγράφος πρό αυτού. Άλλ’ όποία ητο ή εκπληξις 
του, ότε μετ’ όλίγας στιγμάς ό Φάν Δίκ παρουσίασεν.αύτώ τήν είκόνα του! 
, Ή  0 διάβολος είσαι ή  ό Φάν Δίκ“ άνεφώνησε περιπτυσσόμενος αύτόν 
μετ’ ένδουσιασμού. Τοιουτοτρόπως έγνωρίσδησαν οί δύο διάσημοι ζω
γράφοι, οίτινες έκτοτε εγένοντο φίλοι στενότατοι.

Ύ π ερ τέρ η σ ις .  Ό  ’Αλέξανδρος Δουμας ήρέσκετο νά καυχαται μέ 
τάς μεγάλα; άμοιβάς, ας έλάμβανεν έκ τών έφημερίδων διά τά άρδρα 
του. „Καί πόση είνε ή μεγαλητέρα σας αμοιβή;“ τόν ήρώτησεν άγνωστός 
τις κύριος έν τινι συναναστροφή.

„Δέκα φράγκα δι’ έκάστην γραμμήν“  άπήντησεν ό Δουμας. ,,Μπδ! 
Αύτό δά δέν είνε τίποτε!“ υπέλαβεν δ άγνωστος. ,Έ γ ώ  λαμβάνω διά 
κάδε γρ α μ μ ή ν  πεντακόσιες χιλιάδες φράγκα.“

,,ΔΓ έκάστην γραμμήν, ήμισυ έκατομμύριον!!“ άπήντησεν ό Δουμας 
μετά ειρωνικού μειδιάματος, „Καί τ ί εισδε, παρακαλώ;“

Είμαι έργολάβος σιδηροδρόμων.

Ν έο ς  σνρμύς. Τ ά  μανδήλία τών κυριών διακρίνονται κατά τό παρόν 
έτος έπί έκτάκτω πολυτελεία. Ή δ η  άγγέλλεται έκ Παρισίων, ότι αί κυρίαι 
δίδουσιν είς τά  μανδήλιά των τό σχήμα φύλλων. Τοιουτοτρόπως ΰπάρ- 
χουσι πράσινα μανδήλια, δμοιάζοντα άπαραλλάκτως μέ φύλλα φοίνικος, 
άλλα μέ φύλλα κισσού, άλλα εχουσι τό σχήμα φύλλου δάφνης, είς μέγεδος 
είκοσα’κις μεγαλήτερον τού φυσικού, άλλα όμοιάζουσι μέ φύλλα καρύας κτλ. 
Έννοέΐται ότι ό καυλός τών παραδόξων τούτων φύλλων είναι πολύ μικρός, 
καί φέρει κεντημένα τά αρχικά γράμματα τού όνύματος. Λέγεται ότι ό 
νέος ουτος συρμός είνε έφεύρεσις τής πρώην βασιλίσσης τής Ισπανίας 
Ίσαβέλλης.
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Ν έα  μο υσ ική  μ εγ α λ ο φ ν ΐα .  Έ ν  Λονδίνω άνεφάνη νέα μουσική 
μεγαλοφύία μόλις ένδεκαετοΰς παιδός, διεγείροντος έ π  μείζονα δαυμασμόν 
ή  κατά τό παρελδόυ ετος ό νεαρός ’Ιωσήφ Hoffmann. Τό νέον τούτο 
δαύμα όνομάζεται O tto IiegD er και παίζει κυρίως κλειδοκύμβαλον. Ε σ χ ά 
τως έδωκεν έν Λονδίνω δύο συναυλίας, ή πρώτη τών οποίων έσχε τοσαύ
την επιτυχίαν ώστε κατά τήν δευτέραν ή αίθουσα τού P rince’s H all ήτο 
πυκνότατα πεπληρωμένη. Ή  τέχνη και τό μνημονικόν τού παιδός τούτου 
διεγείρουσι γενικόν δαυμασμόν καί έκπληξιν, καί ό μουσικός έπικριτής τού 
χρόνου τού Λονδίνου άποφαίνεται ότι ό παίς ουτος υπερβαίνει πολύ κατά 
τήν τελειότητα τής τέχνης τόν ’Ιωσήφ Hoffmann. Έ ν  τή δεύτερα συν
αυλία έπαιξε τού B ach „Englische Suite“, τού H ändel „Harm onischen 
Ham m erschm ied“ , τού M ozart „V ariationen in  G -d u r“ δύο συνδέσεις 
τού C hopin, τού W eber „A ufforderung zum  T an z“ καί μίαν έδικήν 
του σύνδεσιν — όλα ταύτα Ικ μνήμης καί άνευ τού ελάχιστου ίχνους 
καμάτου.

Π ερ ί τ ώ ν  τ ελ ευ τα ίω ν  ή μ ερ ω ν  τή ς  Π ο μ π η ία ς  δυνάμεδα ήδη νά 
εχωμεν, χάρις είς τάς έσχάτως γενομένας έκεΐ άνασκαφάς καί ανακαλύ
ψεις, άκριβεοτεραν τινά γνώσιν. Έ ν  τή οικία άριδ. 23 της συνοικίας 2“ 
άνευρέδησαν πολλά άργυρδ αγγεία καί τρία βιβλία, τά οποία κατά πδσαν 
πιδανότητα καί καδ’ όλα τά φαινόμενα ή οικοδέσποινα είχε περιτυλίξη είς - 
Ιν πανίον κατά τήν στιγμήν της φοβέρας καταστροφής, όπως διάσωση μετά 
τής ζωής καί τινα τουλάχιστον πολύτιμα άντικείμενα. Εινε γνωστή ή 
περιγραφή τού νεωτέρου Ιίλινίου περί τών φρικωδών συμβάντων τής ημέ
ρας, καδ’ ήν ό Βεζούβιος διά τής φλογέρας αυτού λάβας κατέχωσε τήν 
Πομπηίαν· ή ήμέρα είχε μεταβληδή είς νύκτα σκοτεινήν, έν η οί φεύ- 
γοντες δέν ηδύναντο νά διακρίνωσιν άλλήλους, ό σύζυγος έζήτει φωνάζων 
τήν σύζυγον, τά τέκνα τούς γονείς καί οί γονείς τά τέκνα· καί αύτός ό 
Πλίνιος εύρέδη εν τώ  μέσφ τής γενικής συγχύσεως καί τού φοβερού κυ- 
κεώνος, μεδ’ εαυτού έχων τήν γηραιάν μητέρα, ήτις ματαίως καδικεύτευε 
τόν πιστόν καί φιλόστοργον υιόν όπως φροντίση περί τής ιδίας του σωτηρίας. 
Ε ίς πολύ χειροτέραν δέσιν δά εύρέδη βεβαίως ή δυστυχής εκείνη οικοδέ
σποινα, ή Δικιδία Μάργαρις, ήτις άπησχολήδη μέ τήν συσκευασίαν τών 
υπαρχόντων της. Τ ό όνομα αύτής γινώσκομεν έκ τών βιβλίων, δτινα προο- 
επάδησε νά διάσωση εκ τής πανολεδρίου συμφοράς, ώς περιέχοντα σπου
δαία οικογενειακά έγγραφα. Τ ά  βιβλία ταύτα σύγκεινται έκ πολλών ξύ
λινων πινακίακων 20 επί 13 εκατοστόμετρα τό μέγεδος ( =  260 τετραγω
νικών έκατοστομέτρων), κεκαλυμμένων κατά τήν τότε συνήδειαν ύπό κηρού. 
Κατά τάς πρώτα; ήμέρας άπό τής άνακαλύψεως αύτών οί μικροί ουτοι 
πίνακες ήσαν ευανάγνωστοι, εκτός ¿λίγων χωρίων, ένδα το ξύλον είχε κα- 
ταστραφή ύπό τής ύγρασίας· κατόπιν όμως, άποξηρανδέντος τού ξύλου, τό 
κήρινον επίστρωμα άπεσπάσδη εν μέρει, διαρραγέν είς μικρά τεμάχια. Τά 
βιβλία ταύτα περιέχουσί τινα συμβόλαια «υνομολογηδέντα μεταξύ της έν 
λόγιρ οίκοδεσποίνης καί τίνος Ποππαίας Νότης, άπελευδέρας τού Πρίσκου, 
δύο δέ έκ τών συμβολαίων τούτων φέρουσι τά ονόματα τών υπάτων τού 
έτους 61 μ. X. Έ ν  ένί έξ αυτών ή Δικιδία Μαργαρίς αγοράζει παρά της 
Ποππαίας δύο νεαρούς δούλους, Σιμπλίκιον καί Πετρΐνον · τό ετερον συμβό- 
λαιον φαίνεται ώσαύτως πραγματευόμενον περί αγοράς δούλων, καί τό τρί
τον άναφέρει τό ποσόν 1450 σεστερτίων, τό όποιον ή Ποππαία Νότη ύπο- 
χρεουται νά πληρώση είς τήν Δικιδίαν Μάργαριν, ίσως έν περιπτώσει 
αχρηστίας τών δούλων. Ή  άργυρδ συσκευή τής Δικιδία; συνίσταται έκ 
τεσσάρων ποτηρίων μετά τεσσάρων ύποκρατηριδίων, τεσσάρων ένώτων φια
λών, τεσσάρων μικρότερων φιαλών, τεσσάρων διαφόρρυ είδους, τεσσάρων 
φιαλών μετά ποδός, μιας φιάλης άνευ ώτων, ενός ήδμού (διυλιστηρίου), 
ένός φιαλίου μέ τετρημένον πυδμένα, ένός κοχλιαρίου, καί ενός μικρού 
πτυαρίου· είναι λοιπόν προφανώς ή επιτραπέζιος σκευή διά τέσσαρας συν
δαιτυμόνας, άλλ’, ώς φαίνεται, έν βία καί άτελώς συνειλεγμένα. Ή  άρ- 
γυρά αυτη σκευή έχει βάρος 3943,70 γραμμ. ’Εκτός τών σκευών τούτων 
προσεπάδησεν ή δυστυχής γυνή νά σώση καί μικρόν τ ι άργυρούν τού Διός 
άγαλμάτιον μετ’ όρειχαλκίνου βάδρου, μεγάλην τινά λοπάδα έξ ορειχάλκου 
με άνυψωμένον γύρον, τής όποίας ό πυδμήν είνε ένδοδεν έπεστρωμένος μέ 
άργυραν, περικαλλώς Ισμιλευμένην πλάκα, καί τρία ζεύγη χρυσών ενωτίων.

’Εκτός τών άνωτέρω άνευρέδησαν καί διάφορα χειρουργικά έργαλεΐα 
τά πλείστα έξ όρειχάλκου). Προσέτι βολίδες, άρπάγαι διαφόρων σχημά

των, λαβίδες, μαχαίρια μέ κεκαμμένας χαλύβδινα; λαβίδας κτλ. Ώσαύτως 
άνευρέδη τρυτάνη φαρμακοπωλείου μέ δύο πλάστιγγας καί μέ τά άνήκοντα 
εις αυτήν σταδμά, παριστώντα τήν κλίμακα 14, 17,5, 21, 24,9, 35,8 γραμ
μαρίων. Μεταξύ πολλών άλλων οικιακών σκευών διακρίνεται ώραία έξ ορει
χάλκου χύτρα· ώσαύτως ορειχάλκινος λαμπτήρ, περιέχων είσέτι τήν έκ 
στύππης δρυαλλίδα, καί τέλος διάφορα ύάλινα αγγεία, σκεύη έξ όπτού 
πηλού (Τ θγμοοΙΙλ !, χρυσά δακτυλίδια καί ενώτια.

Ή  έπ ια το λ ή  το ν  α ύτο χρ ά το ρ ο ς  Φ ρ ειδ ερ ίκ ο ν  π ρ ό ς  τό ν  π ρ ν τα -  
ν ιν  το υ  π α ν ε π ισ τη μ ε ίο υ  τή ς  Η ονω νίας  δά χαραχδη έπί μαρμάρου, 
κατα τήν πρότασιν τών καδηγητών Παντσάκη καί Βερτολίνη, καί δά άπο- 
τεδή έν τώ  μουσείο» τού πανεπιστημείου τής Βονωνίας.

Ή  μ ε γ ίσ τη  υ δ ρ ό γε ιο ς  σφ α ίρα , 'ϊπ δ  τών κ ν ίΙΙΐΓ ά  καί ΟιοΐηΓά 
κατεσκευάσδη διά τήν έν Παρισίοις παγκόσμιον έκδεσιν υδρόγειος σφαίρα 
εκτάκτου μεγέδους, διά τήν οποίαν ίδρύδη ιδιαίτερον οικοδόμημα. 'Η  
περιφέρεια αύτής είναι ίση με τό έν εκατομμυριοστόν της περιφερείας τής 
γής. ( Ή  περιφέρεια της γης είναι 40 εκατομμύρια μέτρων, ώστε τ, περι
φέρεια της έν λόγω σφαίρας είνε 40 μέτρων, ή  δέ διάμετρος αύτής 13 μέ
τρων.) Τό Βερολΐνον καί οί ΙΙαρίσιοι κατέχο'υσιν έπί τής σφαίρας έπιφά- 
νειαν ένός τετραγωνικού εκατοστόμετρου. Ή  σφαίρα αδτη δά στρέφεται 
δ ι’ ιδιαιτέρου μηχανισμού έντός είκοσι τεσσάρων ώρών περί τόν άξονά της, 
συμφώνως πρός τήν περιστροφήν τής γής.

'Ο Σ α ιξπ ή ρ ο ς  έν  τ φ  „Β ασιλείω  το ν  Μ έσου". Ή  αύτοκρατορική 
αυ'λή τού Πεκίνου άνέδηκεν είς τόν πρόεδρον τής αύτόδι Ακαδημίας τών 
’Επιστημών (Χαν Λίν) τήν μετάφρασιν τών δραμάτων τού Σαιξπηρου είς 
Κινεζικήν γλώσσαν πρός χρήσιν τών έαυτής πριγκίπων.

Ό  α υ τό μ α το ς  κ α θ α ρ ισ μ ό ς  τώ ν  π ο τα μ ε ίω ν  ύδάτω ν. Ή  έξέτασις 
τού άπείρως σμικρού, καδ’ όσον μάλιστα 8Γ αύτής κατορδούνται μεγάλα 
άποτελέσματα, αποτελεί μίαν τών κυριωτάτων έπασχολήσεων τής νεωτέρας 
επιστήμης. Μία τών νεωτάτων διά τού μικροσκοπίου άνακαλύψεων είνε 
καί ή εξηγούσα τό μέχρι τούδε άνεξήγητον φαινόμενον τού αυτομάτου κα- 
0·αρισμού τών ποταμείων ύδάτων. Εΐνε ήδη γνωστόν καί διά τής χημι
κής έξετάσεοις τού δδατος όλων σχεδόν τών μεγάλων ποταμών, τής Ε υ
ρώπης έπιστημονικώς άποδεδειγμένον ότι τό ύδωρ τών ποταμών, άν καί 
ρίπτονται είς αυτούς παντός είδους άκάδαρτοι υλαι έκ τών παρακειμένων 
πόλεων, καδαρίζεται όμως άμέσως, μόλις βεύση έπί μικρόν τ ι  άπό έκα
στη; πόλεως διάστημα. Πασαι δέ αί άκάδαρτοι δλαι δέν άραιοΰνται, 
αλλά παντελώς έξαφανίζονται. Ή δ η  άπεδείχδη ότι ό άφανισμός τών άκα- 
δάρτων υλών καί. ό καδαρισμός τού δδατος όφείλεται είς μικροσκοπικά 
ζωύφια, τά όποια παρουσιάζονται κατ’ άπειρομεγέδη σμήνη είς εκείνα τά 
μέρη τών ποταμών, όπου ρίπτονται έκ τών παρακειμένων πόλεων άκά- 
δαρτοι δλαι. Εν τω καδαρω ποσίμ^» ύδατι δέν παρουσιάζονται τά μικρό- 
σκοπικά ταυτα ζωύφια, διότι δεν ευρίσκουσιν έν αυτώ τήν πρός συντηρησίν 
των άναγκαίαν τροφήν.

Ή  ο ικ ία  το υ  Σ α ιξπ ή ρ ο ν .  Ή  μικρά οικία έν Stratford-on-A von, 
έν η  έγεννήδη ό Σαιξπήρος πληρούται καδ’ έκάσττ,ν άδιακόπως επισκεπτών 
έξ όλων τών χωρών τής οικουμένης. Κατά τό παρελδίν έτος ό άριδμός 
τών επισκεπτών ήτο 16,417, έκ τών όποίων έκαστος έπλήρωσεν Ιν σελί- 
νιον. Τό ταμείον, τό προωρισμένον διά τά έκ τών έπισκεπτών προσερ- 
χόμενα χρήματα, έχει ήδη σχηματίση έκ τών προσόδων τούτων άποδεμα- 
τικόν κεφαλαιον 75,000 φράγκων, αί δέ πρόσοδοι αύξάνουσιν άπό έτους 
είς έτος σημαντικώτατα. "Εκαστος τών έπισκεπτών έγγράφει τό όνομα καί- 
τήν έδνικότητά του είς ώρισμένον πρός τούτο βιβλίον. Ο ί έπισκεφδέντες 
τήν οικίαν κατά τό παρελδόν έτος άνήκον είς 39 διαφόρους έδνικότητας. 
Ή  διοικητική έπιτροπή τού ,,Σαιξπηρείου ταμείου“ δά άποφασίση προσ
εχώς περί της χρήσεως τών συναχδέντων χρηματικών ποσών.

-»«Κ-
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Κ Ο Ρ Ε Α .

0« κάτοικοι τής χερσονήσου Κορέα« συμποσοΰνται εί< 7 περίπου 
εκατομμύρια, εχουσε πολλάς άρετάς καί διακρίνονται μάλιστα έπί φιλο- 
πονία καί όλιγαρκεία. Ή  κυρκντέρα καί σπουδαιοτέρα αυτών τροφή εΐνε 
όρυζα, λάχανα καί ίχδΰς, Κατά τήν διάρκειαν τοΰ φαγητού δέν όμιλοΰ- 
σ ιν  εΐνε δε περίεργον ? π  μεταχειρίζονται τό κοχλιάριον, Ινώ εν Κίνα ή 
χρήσις αυτοΰ εΤνε άγνωστο«. Τά ενδύματα των εΤναι συνήδο>« λευκά. 
Μόνον οί .δημόσιοι υπάλληλοι φοροΰσιν ενδύματα κυανοί! χρώματο«. Τό 
χρώμα του πένδους εΤνε παρ’ αύτοΐς τό κίτρινου. Αί οίκίαι αύτων εΤναι 
«ενιχραί καί έξωδεν ρυπαραί, κα'ίότι ύπό του νόμου απαγορεύεται δ εξ
ωτερικό« καλλωπισμό« τών οικιών. Έσωτερικως αί οίκίαι εΤναι άπλού- 
σταται καί συνίστανται. ώ« επί τό πλεΐστον Ιξ ενός μο'νου χοίρου, σπάνιοί- 
τατα δέ εΐναί διηρημεναι εΐ« δωμάτια, Κατά παράδοξον τρόπον οί κά
τοικοι τής Κορέα« άγνοοΰσι καί των άπλουστάτων επίπλων τήν χρήσιν καί 
ύπό τήν εποψιν ταύτην υπολείπονται κατά πολύ των Ιαπώνων. 'Ο ταν 
έχωσι ποαγμά τι πρός πώλησιν, έκδέτουσιν αύτό πρό τής δύρας τή ί οικία« 
των. Τ ά  νομίσματα των κατοίκων τή« Κορέα« έχουσι τοσοΰτον έκτακτον 
βάρος, ώστε ■ δ εχων νά μετακόμιση ποσόν τ ι χρημάτων ισοδύναμον μέ 
πεντη'κοντα ήμέτερα φράγκα, εΐνε ήναγκασμένος νά προσλάβη τόν ρωμα- 
λεώτατον άχδοφόρον. Μέχρι τοΰ έτους 1876 ή Κορέα ήτο παντελώί απρό
σιτος εί« του« ξένου« καί μόλι« «ατά τό ρηδέν έτο< ήνεώχδησαν εί« τού« 
’Ιάπωνα« λιμένε« τινές τή« χερσονήσου ταύτη?. Έ ν  έτει 1882 οί ’Αμερι
κανοί έποινσαντο μετά τής Κορέα« εμπορικήν σύμβασιν καί τό παράδειγμα 
τούτο ήκολούδησαν κατόπιν ή ’Αγγλία, Γερμανία, 'Ρωσσία, ’Ιταλία καί 
Γαλλία. Εί« ορχαιοτέρου« χρόνου« ή Κορέα ήτο φόρου ύποτελή« εί« τήν 
Κίναν καί έτέλει εί« τόν αύτοχράτορα τοΰ ουρανίου βασιλείου ετήσιον φόρον 
¿κτακοσίων βοών καί ώρισμένην ποσότητα χάρτου. ’Εσχάτως ομωί ή ϋπο- 
τέλεια αυτή έπαυσεν. Ό  βασιλεύ« τή« Κορέα«, ύστις όνομάζεται Τουι- 
Τίχυ, εινε απόλυτο« μονάρχη«, άν καί ΐσταται ύπό τήν Ιπιρροήν των ύπαλ- 
λήλων του, Ό  νυν βασιλεύ« τή« χώρα« κατήργησε πρό διετία« τήν δου
λείαν, ή  πολυγαμία όμως ύφίσταται είσέτι. Ό  Βουθδισμόί εΐνε ώ« έπι 
τό πλέϊστον εί« τά« κατώτερα« τάξει« έξηπλωμένος, αί άνω'τεραι κοινωνικοί 
τάξει« ήσπάσδησαν τό 'θρήσκευμα τοΰ Κομφουκίόυ, όπερ καί υπό τή« πο

λιτεία« εΐνε άνεγνωρισμένον. Τό θρήσκευμα τοΰτο συνοψίζεται εί« τά 
εξή«: εί« τήν λατρείαν των προγόνων καί τήν τήρησιν πέντε εντολών, εκ 
τών όποιων α ί ούσιωδέστεραι είναι ή ύπακοή εί« τού« γονε?« καί δ πρό« 
τά« γυναίκα« σεβασμό«. Ό  υιό« εισερχόμενο« εί« τό δωμάτιον, όπου εύ- 
ρίσκεται ό πατήρ, όφείλει νά σταδή δρδιο« μέχρι« ου διαταχδή ύπ’ αύ- 
τοΰ νά καδίση. Έ ν  όσω ζή ό πατήρ, ανήκει εί« αύτόν παν 5,τι άποκτά 
ό υιό«. Πριν έγερδή ό πατήρ εκ τής κλίνη«, έιρείλει ί  υιό« νά καδαρίζη 
τό δωμάτιον καί κατά τόν χειμώνα νά. άνάπτη πΰρ λίαν πρωί. Αν ό υιό« 
κέκτηται ιδίαν οικίαν, δύναται ό πατήρ νά τήν π ω λ ή σ η ,α ν  εχη άνάγκην 
χρημάτων.

Οί ιεραπόστολοι τή« δυτική« εκκλησία« είργάσδησαν Ιν  Κορέα μετά 
μεγάλη« επιτυχία«, άν καί ύπέστησαν πολλούς αίματηρού« διωγμού«. Σ ή
μερον οί ίδαγενε~ς χριστιανοί έ ν ' Κορέα ανέρχονται εί« είκοσι χιλιάδα«. 
Κατά τά« τελευταία« μάλιστα ειδήσεις ήγοράσδη έν τή πρωτευούση Σεούλ 
μέγα οίκόπεδον πρό« οικοδομήν μεγαλοπρεπούς μητροπολιτικοΰ ναοΰ. 
Ε σ χά τω ς όμως. άπεστάλησαν έξ ’Αμερικής δύο διαμαρτυρόμενοι ιατροί, 
£ Δρ. Άλλεν καί ό Δρ. Έ ρ ώ ν, όπως ύποστηρίξωσι τήν έκέϊ ίεράν άποστο- 
λήν τών ’Αμερικανών Πρεσβυτεριανών. Πρό« τούτοι« άφίκετο εί« Σεούλ ή 
δεσποινί« Έλλερς, ήτι< Ισχάτω« ύπέστη τά« διδακτορικά« αύτή« ΐξετάσει« 
εν τή ιατρική. Ο ί δύο μνημονευδέντε« ιατροί ανίδρυσαν έν τή ρηδείση 
πρωτευούσή τή  συναινεσει τής Κυβερνήσεως νοσοκομείου, έν τώ  όποίω 
ίδαγενεΤ« νεανίαι λαμβάνουσι τήν προκαταρκτικήν αύτων μόρφωσιν διά 
τό ιατρικόν έπάγγελμα. Ό  Δρ. Έ λλεν απολαύει τής έμπιστοσύνης τοΰ 
βασιλέω«, ή δέ βασίλισσα επανειλημμένοι« προσκαλεϊ καί συμβουλεύεται 
τήν δεσποινίδα Έλλερς, τήν οποίαν τοσοΰτον έκτιμα ώστε μεταπέμπεται 
αύτήν επί ιδιαιτέρου πολυτιμωτάτου φορητοΰ δίφρου. — Διά τίνος Αμερι
κανού διηυδέτησεν ό βασιλεύ« επί τό εύρωπαΐκώτερον τό παλάτιόν του καί 
κατήρτισεν αύτό δΓ ήλεκτρικοΰ φωτός. Νεωστί μάλιστα ίδρυσε γυμνά
σιου, διά τό όποιον προσεχλήδησαν ώ« καδηγηταί ¿μερικανοί διαμαρτυρό- 
μενοι. Τοιουτοτρόπως αύξάνει όσημέραι έπαισδητύτερον έν Κορέα ή  έπιρ- 
ροή τών ξένων καί οί πρόοδοι τοΰ πολιτισμού άδιακόπως επιταχύνονται 
εν τή  πρό μικροΰ τοσοΰτον άπροσίτω καί άγνώστω σχεδόν χο’ρα.

κκ. Δ. Α. εί« Τάλλαν, Ν. Π. Κ. εις Γενικέσκ, 
Γ . Ζ. εί« Βατούμ, Δ. Ζ . εί« Τεργέστην. Έ λη- 
φδησαν καί Σας εύχαριστοΰμεν. — κ. Π . X. εί« 
Γαλάζιου. Ένεγράψαμεν καί άπεστάλησαν. — 
κ. Α. Μ. εί« Άγχίαλον. Σας έγράψαμεν, — κ. Φ. 
A. Ζ. εί« Σιάτισταν. Μή λείψητε νά μας δώσητε 
έγκαίρως σχετικά« πληροφορία«. — κ. Μ. Φιλεκ. 
Σ . έν Κωνστ|πόλει. Ευχαρίστως δά  τ’ άποστεί- 
λωμεν άμα λάβωμεν σχετικήν σημείωσιν παρά τοΰ 
αύτόδι κ. επιστάτου μας. — κ. I. Μ. εις Λευκω
σίαν. Ε πιστολή μας προηγήδη. — κ. Γ. Κ. εί<

Σωζόπολιν. Τ α  περικαλύμματα άπεστάλησαν πρό« 
τήν ΰποδειχδείσαν ήμΐν διεύδυνσιν. — κ. I. Δ. 
εί« Πύργον. Έσημειώσαμεν. —  κ. Γ . Τσ. εις 
Νεάπολιν (Κρήτης). Ε ίμεδα σύμφωνοι, περί τών 
άλλων όμω« έχετε όλίγην ύπομονήν. — κ. Φ, Σ. 
εί« Σμύρνην. Καί τύ δεύτερον ελήφδη. — κ. Α. 
P . Β . ¿ί«, Ζαγαζήκ. Πρό« τόν κ. Α. Δ. άπεστά
λησαν τά ' τεύχη, ή  συνδρομή του όμως άγνόοΰ- 
μεν πώς καί πύτε μας έστάλη. Τήν άλλην έρώ- 
τησιν δά Σάς άπαντήσωμεν άμα λάβωμεν τά« 
σχετικά« πληροφορία«. — κ, Ν. X. εί« θεσσαλο

νίκην. Ενεγράψαμεν καί άπεστάλησαν, έπίση« καί 
εί« Κοζάνην ήρχίσαμεν τήν αποστολήν. — κ. Α. 
Ν. Η . εί« Μανσοΰραν. Ό  αίτηδείς Άρδ·. άπεστάλη 
έλάβομεν δέ ύπό σημείωσιν καί τήν άλλην πρό- 
τασίν Σα«. — κ. Α. Κ. εί« ’Αλεξάνδρειαν. Συν- 
εμορφώδη^εν. — κ. Ζ. εί« Άδήνας. Τό άποστα- 
λεν ήμΐν εράνισμα δύναται τό πολύ πολύ, συντο- 
μευόιτενον νά δημοσιευδή, έάν δέλετε μεταξύ τών 
ποικίλων. — κ. Σ. Π, Ρ . καί Γ . I. Ρ . εί« βραΐλαν. 
Έλήφδησαν καί Σάς εύχαριστοΰμεν.

ΠΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΑ. Ποππαία ύπό Σπυρίδοινο« Παγανέλη. — Έ&νικόν Θέατρον ύπό Άγησιλ. Γιαννοπούλου, Ήπειρώτου (συνέχεια). —  Αί 
γυνάϊκε« έν τοΤς δράμασι τοΰ Σάιξπήρου καί έν τώ  ποίηματι τοΰ Δαντε ύπό G. C hiarini (συνέχεια). — Ό πτασίαι ύπό Ίωάννου Τουργε’νιεφ (συνέχεια). 
—  Πινακοδήκη, ητοι ερμηνεία τών εικόνων. — Ιίοικίλα. ( Ή  νέα γέφυρα τοΰ Γάγγου. — Ε πιτυχής ένστασι«. — Ή  μεγίστη ταχύτη« σιδηροδρομι
κών άτμαμαξών. — Α ί^ήρα ι τών ’Ινδών. — Γνωριμία δύο διασήμων ζωγράφων. — ’ϊπερτέρησι«. — Νέος συρμό«.) — Ε πιστήμη καί Καλλιτεχνία. 
(Νέα μουσική μεγαλοφυια. — Νέαι άνακαλύψεις έν Πομπηία. — Ή ' επιστολή. του - αύτοκράτορος Φρειδερίκου. — 'Η  μεγίστη ύδρόγειος σφάίρα. — Ό  
Σαιξπήρο« έν τώ  ,,Βασιλείω τοΰ Μέσου“. —  Ό  αύτόματος καδαρισμόί τών ,ποταμείων ύδάτων. — Ή  οικία τοΰ Σαιξπήρου.) — Κορέα. — Μικρά 
’Αλληλογραφία.· . . ,
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