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(οιικέχίία.)

I.
„. . . . Καί όμως 

κινείται είς τό στήθος 
μου παλμός τις γενναίος, 
είς τό πνεύμά μου Ιδέα 
τις ακοίμητος . . . .“

'Ο  παλμός αυτός 
ό γενναίος, ή ίδέα αυτή 
ή ακοίμητος, έν οις τό 
’Εθνικόν ©έατρον περιε- 
λαμβάνετο εύρυ όσον ό 
'Ελληνισμός καθ’ άπαν
τα  τόν αίωνα, φωτεινόν 
ώς τό παρελθόν αυτού, 
μεγαλεπήβολον ώς τό 
μέλλον του, έσίγησε καί 
έσβέσθη ύπό τό νεκρω- 
θεν σώμα τού Ιλληνι- 
κωτάτου καί καλλιρρή- 
μονος Βασιλειάδου.

'Ο  πόθος αυτός ύ 
μύχιος, τό ίδανικόν αυτό 
τό απροσπέλαστου έτι 
τής Νέας Ελλάδος, τδ 
’Εθνικόν Θέατρον, ού- 
δένα άλλον έσχε λά
τρην γενναΐον καί μύ
στην ένθουν οΐος ό Βα- 
σιλειάδης. Ή  άνενδοι- 
άστως έκφερομένη άπλή 
αυτη καί άπόλυτοςπεποί- 
θησις μηδένα άς σκαν-

Κ Λ Κ Μ . ΤΟ  1 /0 2 '

Α Α Ε 3Α Ν Α Ρ 03. Διάδοχο? τη« Σερβία«.

δαλίση. Ασμένως θέ· 
λομεν άντιταχθή έπί τού 
στενού πεδίου τής παρ’ 
ήμΐν κριτικής, πρός πάν
τα  άλλοίαν ή καί αντί
θετον τη ήμετέρα, άλλ’ 
έπίσης έδραίαν εχοντα 
πεποίθησιν. "Ο,τι παρά 
τη ήμετέρα κοινωνία κυ
ρίως έλλείπει είναι αίτοι- 
αύται πεποιθήσεις, καί 
έν τη φιλολογία καί έν 
τη πολιτική καί έν πάση 
άλλη πνευματικής δρά- 
σεως κοινωνική έκδηλώ- 
σει- αί πεποιθήσεις αό- 
ταί αί βαθέως έρριζω- 
μέναι, ήτοι ώς αίσθή- 
ματα έν τη καρδί^ ήτοι 
ώς ίδέαι έν τω πνεύ- 
ματι, αί έρρο>μέναι καί 
ακράδαντοι άφ’ ών άνα- 
βλύζουσιν αί έμβριθεΐς 
συζητήσεις καί οί γόνι
μοι αγώνες καί έπί τών 
όποίων έδραιοϋνται οί 
χαρακτήρες.

Αί πεποιθήσεις αδ- 
ται, γεννώμεναι άπό τής 
έπιδράσεως πνευματικής 
τίνος συμπάθειας πρός 
τήν δημιουργόν ίδέαν 
καί διαμορφούμεναι ύπό 
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τής πείρας καί τής μελέτης, τυγχάνουσιν αί κρηπίδες έφ’ ών 
έποικοδομούνται καί κρατύνονται τά  συστήματα, αί σχολαί, 
τά  κόμματα, αί αιρέσεις. Παρ’ ήμΤν όμως που τα  από πε- 
ποιθ·ήσέων συστήματα καί αί σχολαί έν τή φιλολογία ή τη 
καλλιτεχνία που τά  κόμματα έν τη πολιτική που, κατά μεί- 
ζονα λόγον, αί αιρέσεις αϊτινες προυποθέτουσι τοιαότας σχο
λάς ή κόμματα;

Αλλ’ ίσως παρά κοινωνίας ως ή ήμετέρα διατελούσης 
έν τη μεταβατική ¿κείνη καταστάσει, καθ’ ήν τελείται ή 
ζυμωσις των συστατικών αυτής στοιχείων καί διαμορφούνται 
αί τάξεις, οί τύποι, οί χαρακτήρες, ίσως παρά τοιαύτης κοι
νωνίας δεν δικαιούται τις άπαιτών άρχάς καί πεποιθήσεις 
διατετυπωμένας καί σταθεράς.

Εν τω μέσω τοιαύτης κοινωνίας, ύπέρ του έθ·νικού 
Θέατρου τιτανειον έπιχειρων αγώνα, τόν πλοΰτον προχέων 
ολον τής Ινθέου του ψυχής καί την φωτεινήν αότοϋ Ε λ λ η 
νικήν διάνοιαν δαιμονίως Ιντείνων, Ιπειρατο ό Βασιλειάδης 
νά διαγράψη τάς ήθικάς γραμμάς του θεσπεσίου αυτού οι
κοδομήματος, καί έν στιγμή σκοτοδίνης ή καμάτου έξέφευ- 
γον από τής νωθρός συρομένης γραφίδος του οί λόγοι ¿κεί
νοι . . .  . „Καί όμως κινείται είς τό στήδ'ός μου παλμός 
τις γενναίος, είς το πνεύμα μου Ιδέα τις ακοίμητος . . . .“

Εν τω  μέσω τής ήμετέρας κοινωνίας, προς ήν ότε μεν 
ένθουσιώ.ν καί οίστρήλατος ότέ δε κεκμηκώς καί πικρός τήν 
φράσιν έξήγγελλεν ό Βασιλειάδης τάς περί Ελληνικού θεά
τρου ιδέας του ευκρινέστατα, ως ποιητής καί φιλόσοφος δια- 
τύπώσας αυτάς, βεβαίως θά ήδυνατο καί άλλους νά πείση, 
να ένθουσιάση νά προσκτήσηται θιασώτας καί προμάχους 
των ίδεων του, ή τοόναντίον τους άντιφρονουντας νά έξ- 
εγείρη, τήν διατυπωσιν προκαλων ίδεων άλλοίων, άν ή κοι
νωνία ήμών αυτή έτύγχανεν έστω καί άτελώς παρεσκευα- 
σμένη πρός τήν έν ¿αυτή συλληψιν καί πραγμάτωσιν τής 
Ιδανικής αυτής υποστάσεως, άν μεμορφωμέναι παρ’ αυτή 
υπήρχον πεποιθήσεις αφ’ ών καί τότε καί τώρα &’ άνέβλυζον 
αί συζητήσεις γονιμοποιοΰσαι τήν έθνικήν αυτήν δημιουργίαν.

Αλλ ο Βασιλειάδης, 6 Λέσσιγγ ουτος τής νεωτέρας 
Ελλάδος, προωρως παρήλθεν, τό δ ’ έργον αυτού, βραχύ ώς 

ο βίος του άλλ’ αυτοτελές καί φέρον τήν σφραγίδα τής 
ποιητικής του προσωπικότητος βαθεΐαν καί έναργή ώς ουδείς 
των νεωτέρων ήμών ποιητών καί λογογράφων ήδυνήθη να 
έγχαράξη αυτήν έπί τό ίδιον έργον, κινδινεύει νά λησμονηθή 
μετα του όνόματος του. Διότι παρά τη καλαισθητικός 
αμορφώτω Ιτ ι κοινωνία ήμών τούτο ακριβώς συμβαίνει· έφ’ 
όσον ο καλλιτέχνης, ό άνθρωπος, δύναται νά έπιδεικνόη καί 
μετά τυμπανοκρουσίας νά έξαγγέλλη τό έργον του, πιθανόν 
να προσέλκυση τινών τήν προσοχήν· σιγήσαντος όμως του 
ανθ-ρωπου καί τό έργον του έν τη σιγή θάπτεται.

Δύό πρόλογοι καί δύο ή τρία δράματα άποτελούσι τό 
έθυικώς θ·εατρικον έργον του Βασιλειάδου" άλλ’ άκράδαντον 
τρέφομε·/ πίστιν οτι άν ήναι έφικτή ή δημιουργία συγχρόνου 
Ελληνικοί θ-εάτρου, ή δημιουργία αδτη ώς αφετηρίαν έξει 
τάς Ιν τοΐς προλόγοις αύτοΐς, εί καί διά βραχέων καί λίαν 
συνεπτυγμένως έκτεδ·είσας ιδέας, πρότυπον δέ, έστω καί ατε
λές ετι, τά  δύο ή τρία ΙκεΤνα δράματα.

Ο πρόλογος του Κ ρυμβΐλ  έγένετο έν Γαλλία ή νικη
φόρος έφοδος των ρωμαντικών ή κατα(5ρίψασα καί τά  τε
λευταία προχώματα τών μάτην άμονομένων προμάχων τής 
κλασσικής δραματικής σχολής· έκεί όμως, έν τφ  μέσω τής 
πλήρους ήλεκτρισμού διανοητικής έκείνης άτμοσφαίρας τής 
υπό · αστραπών καί βροντών συνεχώς διαδ·εομένης, έπί τό

άπέραντον καί υπό μαχητών κατάκλυστον καί μεστόν τύρ
βης καί πατάγου πνευματικόν Ικεΐνο πεδίον, εν βιβλίον απο
τελεί μίαν έπανάστασιν, Ιν άσμα μίαν μάχην. Έ ν τη στενή 
έτι καί αυχμηρή έρήμω του παρ’ ήμΐν πνευματικού βίου τό 
έργον τού Βασιλειάδου παρήλθεν ώς μετέωρον ορατόν είς 
ολίγους οί οποίοι τώρα, αν προ τών όμμάτων αυτών παρέλ- 
θ·ωσιν αί γραμμαί αΰται, θά παραξενευθώσιν ίσως διότι από 
τών λησμονουμένων „’Αττικών Νυκτών“ τού Ποιητοϋ άνα- 
καλούμεν Ιν τω φωτί τής σήμερον τάς θεατρικάς του ίδέας, 
τά  δραματικά του ινδάλματα.

II.
Ή  έπικράτησις τού γνησίου Ελληνικού πνεύματος έν 

τή αίσδ'ητική, ή άπό τής δημώδους ήμών ποιήσεως λήψις 
τών δραματικών χαρακτήρων καί ή έν τω πνεύματι έκείνω 
καί διά τών χαρακτήρων τούτων διάταξις καί οικονομία τής 
δράσεως έπί τόν ρομαντικόν τύπον, θ’ άποτελέσωσι. κατά 
Βασιλειάδην, τό νεώτερον ήμών εθνικόν δραμα. Καί τού 
δράματος αυτού μοναδικόν πρότυπον έποίει τήν Γ αΧ ίαααν  
τό έτερον στοιχείον, παρά τό αισθητικόν, τού έθνικού αυτού 
δημιουργήματος, τήν γλώσσαν, έν τοΐς έργοις του έπίσης 
έπέδειξεν .οποίαν παρεδέχετο καί έπόθ-ει ό γλαφυρότερος καί 
μελωδικότερος τών συγχρόνων του λογοτεχνών γενόμενος 
καί άπαραμίλλως χειρισθείς φράσιν λεκτικόν καί υφος άρ- 
χαΐζοντα·

„Τό νέον έθνικόν δραμα δέον νά ήναι καθ·αρώς Ε λλη 
νικόν, δηλονότι φιλόπατρι, φιλάδελφον, δημοκρατικόν, περι
καλλές. Έχομευ δύο έλλαμπεΐς λαμπάδας όδηγοΰσας είς 
τήν οδόν τής άληθΌΰς τέχνης καί τής Ιθνικής αλήθειας. 
Τάς παλαιός τραγωδίας, τά  δημοτικά τραγούδια. Δι’ ήμάς 
τά  δημοτικά αυτά άσματα είναι ή μόνη άλυσις, ή μόνη 
βαθμίς δΓ ής δυνάμεθα νά άναβώμεν καί οίκειωθ·ώμεν πρός 
τά  έργα τόύ 'Ομήρου καί Σοφοκλέους, τά  προγονικά ¿κείνα 
κειμήλια, όχι μόνον τά  τελειότερα προϊόντα τής άνθφωπίνης 
διανοίας, όχι μόνον ώς τάς αίθφιωτέρας πηγάς ζωής καί φω
τός, άλλά καί ώς τά  μάλιστα πνεύματι καί χαρδί« ήμιν 
συγγενή,. δΓ ών χειραγωγούμενοι δυνάμεθα νά εόρωμεν καί 
πλάσωμεν άλη&ώς τι έθνικόν καί μ έγ α  “

’Αδύνατον ό νούς άληθ·ώς Έλληνος καλλιτέχνου νά συλ- 
λάβη τήν Ιδέαν τού έθνικού δράματος άλλοίαν αυτής, ήν 
ό Βασιλειάδης μόνος διετύπωσεν. "Ολον τό δψος καί ή 
αίγλη, όλος ό ένθουσιασμός καί ή θεσπέσιος αρμονία, άτινα 
έκλάμπουσιν άπό τών αίωνίων του 'Ελληνικού, πνεύματος 
δημιουργημάτων, συνδυαζόμενα πρός τό μεγαλεϊον τ  τήν 
ήμερότητα τών παρά τω λαω ήμών αισθημάτων, καί περι
βαλλόμενα ώς οΐόν τε τελείαν καί περικαλλή φράσεως ανα
βολήν — τοιοΰτο τό έθνικόν δραματικόν έργον δπερ έπί 
τής σκηνής τής νεωτέρας Ελλάδος ό αληθώς "Ελλην τήν 
ψυχήν καλλιτέχνης δύναται νά πο&ήση καί πρέπει νά έπι- 
καλεσθή. Αλλ’ είναι έφικτή σήμερον ή δημιουργία τοιοϋτου 
δράματος; είναι δυνατόν νά ύπαρξη τοιούτο Έθνικόν θέατρον;

Απο διττής άπόψεως δύναται τις ν’ άπαντήση είς τήν 
έρώτησιν ταύτην, κατά τάς Θεμελιώδεις άρχάς άς περί ποιή- 
σεως καί περί τής Τέχνης έν γένει πρεσβεύει. 'Ο  Βασίλειά-' 
δης, τού όποιου ή διάνοια ένθέως έφέρετο πρός τό ιδεώδες 
τής ελληνικής μεγαλοφυίας καί ου τήν καρδίαν κατέκλυζεν 
ή αγάπη, ή ελληνικός μόνον αισθητή άπειρος αγάπη πρός 
τήν ζωήν, πρός τήν φόσιν, πρός τήν πατρίδα πρός τους 
αδελφούς, πρός τήν έρωμένην, πρός τόν κόσμ.ον δλον, ό έν
θερμος ουτος καί αβρός τής Ελλάδος'καί τού ιδανικού λά
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τρης, θέλ.ει οί ήρωες τού έθνικού δράματος νά πληρώσι τήν 
σκηνήν διά τού αναστήματος των καί διά τής δράσεώς των 
τήν Ε λλάδα· θέλει άπό τής σκηνής καί διά τών ηρώων 
αυτών τής Έλληνίδος του ψυχής τά  μεγάλα αίσθ'ήματα νά 
μεταδώση είς πάντα "Ελληνα, θέλει τών άπό σκηνής άγλαών 
του ρημάτων νά ένωτιοθή άπας ό Έλ.ληνισμός καί τό Θ·έα- 
τρον φαντάζεται ώς κάμινον έν ή ό κοινός όχλος συμφερό- 
μενος έν τω πυρί τών υψηλών συγκινήσεων καί τού έν&ου- 
σιασμού στομούται είς λαόν καί "Ελληνα. Οί τήν αποστολήν 
αυτήν ώς καί ό Βασιλειάδης, άναγνωρίζοντες τώ θεάτρω, οί 
παραδεχόμενοι αυτό ώς ύψίστην κοινωνικήν διδασκαλίαν δια 
τής έπί τής σκηνής έξελισσομένης ιδανικής ηθικής δράσεως, 
οί φρονούντες ότι τής αληθούς Τέχνης ό τελικός σκοπός 
είναι ή άπό τής πραγματικότητας τού βίου προς το ιδανι
κός καλόν καί αγαθόν καί μέγα νοερά μεταρσίωσις καί ή 
άπό ταύτης καί τής ψυχικής εύπαθείας ήθική άπόλαυσις καί 
αισθητική .διάπλασις, οί ταύτα περί θεάτρου καί τής Τέχνης 
έν γένει φρονούντες, θά  κατανεύσωσι μεθ’ ήμών ότι τό εθνι
κόν δραμα τής ίδανικής ούτως ειπεΐν σχολής, οιον ό Βασι· 
λειάδης αυτό διετύπωσε, δύναται νά δημιουργηθή, δύναται 
νά ύπαρξη έν Έ λλάδι: Μεταξύ τών νεαρών παρ’ ήμΐν λογο
τεχνών αί έκλεκταί διάνοιαι δεν σπανίζουσι' τό δ·έατρον 
πρόκειται στάδιον ευρύ, καταυγαζόμενον υπό τών άκτίνων 
τής Δόξης, ή οποία τούς λαμπροτέρους αυτής στεφάνους έπι- 
φυλάσσει είσέτι εις τούς άρίστους Ιξ  αυτών ή οδός είναι 
ήδη διαγεγραμμένη· άλλ’ οί έπ’ αυτής χωρήσοντες ουδένα 
θ’ άπομιμηθώσιν, ουδένα. θ ’ άντιγράψωσιν- ούδεν μέχρι 
τούδε έγένετο· τής όδοϋ δε ή ύπόδειξις δεν είναι έργον τού 
αρχηγού όν οί άλλοι Θ’ άκολουθήσωσιν, άλλά τού σημαιο
φόρου όν ή τύχη έταξε πρώτον.

III.
. Τής γραφίδος ήμών διέφυγεν ή λέξις αχοΧή, καί τόν 

Βασιλειάδην καί τήν κατά τάς ύπ’ αυτού διατυπωθείσας 
ίδέας δραματικήν δημιουργίαν έτάξαμεν είς τήν σχολήν τών 
ίύονισιών: άλλ’ αί έν τη καλλιτεχνία καί τη αισθητική είς 
σχολάς διαιρέσεις παρ’ ήμΐν δεν υφίστανται· ϊσως διότι δεν 
ύφίσταται τό διαιρετόν: ίσωςδιοτι ή διάστασις αδτη καί έν 
ταΐς ίδέαις δεν διηυκρινίσθη έτι: προϊόντος όμως τού χρόνου 
θ ’ άναφανώσι καί έν τώ ήμετέρω καλλιτεχνικό κόσμω αί 
διαστάσεις αδται ώς έκ τής έπιδράσεως ήν έφ’ ήμας έξ- 
ασκεΐ ή έκ τής Δυτικής Ευρώπης πνευματική κίνησις: κατά 
πόσου ή έκ τής έπιδράσεως ταύτης άφομοίωσις τών αίσθη- 
τικών άρχών συμβιβάζεται πρός τό γνήσιον ελληνικόν 
πνεύμα τού οποίου δέον νά έμφορήται καί ή υεωτέρα ήμών 
Τέχνη, άλλο τό ζήτημ«· ούδ’ είναι δυνατόν τά  στενά όρια 
τής μελέτης ταύτης νά περιλάβωσι οΐανδήποτέ τινα άνά- 
πτυξιν τού ευρυτάτου αυτού Θ·έματος· άπλήν μόνον νύξιν 
ποιούμε&α τής θεμελιώδους έν τώ θέματι τούτω ίδέας ήμών 
ότι όπ'ερ τάς τοσαύτας έν τώ πνευματικό κόσμω τής Δδ- 
σεως άντιμαχομένας σχολάς, μοναδική καί θριαμβεύουσα έξ- 
αρθήσεται ή νεωτέρα Ελληνική Σχολή, έν τώ πνεύματι τής 
όποιας θαυμασίως συνδυάζονται καί συγκεραννύνται αί κατ’ 
έπίφασιν μόνον καί έν άπολύτω υπερβολή άντικρουόμεναι 
θεωρίαι τών ίδανιστών καί υλιστών. Ό  ’Ολύμπιος Γκάϊτε 
τήν σχολήν ταύτην προοιωνιζόμενος προσωποποιεί έν τψ Εΰ- 
φορίωνι- ό Εύφορίων είναι τό τέκνον του Φάουστ τής δευ- 
τέρας περιόδου, τού μετά τήν ρωμαντικήν περίοδον έν τώ 
έξωτερικφ κόσμω καί έν ήθική Ισορροπία αντικειμενικός 
δρώντος ανθρώπου, καί τής Ελένης τής .αρχαίας κλασσικής

ελληνικής τέχνης: ό ήθικός χαρακτήρ τού συγχρόνου Έ λ 
ληνος, έφ’ ου ουδόλως έπέδρασεν ό σκοτεινός μεσαίων, καί 
ό όποιος υπ’ αυτό ετι τό περίβλημα τού χριστιανού παρέ- 
μειυε προσόμοιος πάυτη τώ χαρακτήρι τού αρχαίου φυσιο
λάτρου Έ λληνος, καί ό από τού παρελθόντος αιωνίως έκ- 
λάμπωυ πνευματικός αυτού κόσμ.ος τυγχάνουσι τά  στοιχεία 
τής νέας αυτής αισθητικής άποκαλόψεως νν άποκαλοΰμεν 
νεωτέραν 'Ελληνικήν Σχολήν.

'Ο  χρόνος έν ώ συντελεσθήσεται παρά τω άνθρώπω τής 
Δύσεως ή αισθητική αύτή Ιξέλιξις ή άπό τών ουρανών τού 
Ιδεώδους διά  τού βορβόρου τού υλισμού καί τής έξ αυτού 
άντιδράσεως μ.έλλουσα νά τόν έπαναγάγη πρός τήν ήθικήν 
ισορροπίαν, έν τώ άρισιψ  έκείνω μέτρω  όπερ έξόχως δια
κρίνει τήν έλληνικήν φύσιν, ό χρόνος αυτός θέλει τελέσει 
καί τό προοιωνιζόμενου έργον άλλ έν τώ μεταξύ αν ή 
τέχνη υφ’ δλας αυτής τάς έκδηλώσεις πέπρωται ν’ άνανήψη 
καί άναλάμψη έν τή νέα Έ λλά δι, ή άνάστασις αυτη έσται 
ή καθιέρωσις συγχρόνως τής νέας αισθητικής σχολής.

Ούχ ήττον σήμερον κατά τήν μεταβατικήν περίοδον ήν 
διανύει ή πρός πολιτισμόν καί πρόοδον καί πνευματικήν έν 
γένει άνάπτυξιν άπό της Δύσεως άντανακλο>μένην, όργωσα 
ήμών κοινωνία καί μέχρι τής ημέρας καθ’ ήν ή πνευματική 
αυτής χειραφέτησις εσεται τελεία διά τής συνδέσεως τού 
παρελθόντος ελληνικού κόσμου πρός τήν νέαν ήμών ήθι
κήν ύπόστασιν, μέχρι τής ή μέρας αυτής έπί τής εν γένει 
παρ’ ήμΐν καλαισθητικής άνακτύξεως άναποδράστως θ  απο- 
τυπώνται αί διαστάσεις, οί άγώνές, αί σχολαί ών ή γένεσις, 
ή διαμόρφωσις καί ή έξέλιξις μόνον έν τή λοιπή Ευρώπη 
απορρέει οργανικός, ούτως είπεΐν, άπό ήθιχών καί κοινωνι
κών λόγο>ν.

Τήν γένεσιυ έΘ·νικοϋ θεάτρου κατά τάς ίδέας τού Βα-1 
σιλειάδου παρεδέχθ-ημεν ώς έφικτήν υπο τήν έπικράτησιν 
των άρχών τής ίδανιστικής σχολής· άλλά έν τή ήμετέρα 
κοινωνία σήμερον δέν εΐναι δύσκολου νά άνευρη τις καί ανα
γνώριση στοιχειά τινα ή συμπτώματα μαρτυροϋντα τήν έπί- 
δρασιν τών άρχών τής υλιστικής ή πραγματικής λεγομένης. 
σχολής' τής έπιδράσεως ταύτης τεκμήριον τυγχάνει, καθ’ 
ήμας ή παρά τοΐς νεαροΐς ήμών ποιηταΐς, καί δή τοΐς δοκι- 
μωτέροις, προτίμησις έν τή  στιχουργία τής· δημώδους γλώσ- 
σης αντί τής καθαρευούσης· ετερον έναργέστερον τεκμήριον· 
δύναται νά θεωρηθή ή ήθική συμπάθτια ή έλκύουσα τάς 
άνεπτυγμένας της κοινωνίας ήμών τάξεις πρός τόν κοινωνι
κόν βίον τόν έν Γαλλία Ιδία, ένθα αί υλιστικοί θεωρίαι τήν 
στιγμήν ταύτην θριαμβεύουσιν έν τή καθ’ όλου τέχνη' καί 
άλλα ουσιωδέστερα δύναται τις νά υπόδειξη έν τή  έλαφρα· 
ήμών Ικείνη φιλολογία, ήτις αντιπροσωπεύει τό μέγιστον μέ
ρος τού καλλιτεχνικού παρ’ ήμΐν βίου' ίνα δε γενικώτερον 
διατυπωθή ή ίδέα ήμών αυτη έπιδεικνύομεν τό ολον θέαμα 
τής ήμετέρας ανεπτυγμένης κοινωνίας, ή οποία έν ταΐς ήμέ- 
ραις ήμών άρτιπαγής καί στερούμενη τού ηθικού έρματος, 
τό όποιον άποτελούσιν αί· άρχαί καί οί χαρακτήρες, κλυδω
νίζεται έν μέσω ωκεανού οδ τόν ίδεώδη ουρανόν βαρέα κα- 
λυπτουσι νέφη, ένω έπί την κυμαινομένην του έπιφάνειαν καί 
τόν σκοτεινόν ορίζοντα προσηλούσα αδτη τά  ανήσυχα βλέμ
ματα αγρίως διεξάγει τόν πρός τήν σκαιάν πραγματικότητα 
περί' υπάρξεως αγώνα. Έ ν  τοιαότη κοινωνία τό ήθικόν 
ίδεώδες ελλείπει οΰχί διότι έδυσε καί άπώλετο, άλλά διότι 
δεν έπέτειλεν έτι- έν τοιαύτη κοινωνία ή τού ίδεώδους αυ
τού έμφορουμένη καλαισθητική δημιουργία δυνατόν νά γέ- 
νηται τό έργον έκλεκτών τινων διανοιών, έν αΐς τό μέλλον

29*
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ύπερφυώς άποκαλυπτόμενον καθιστά αϋτάς δαδούχους προ
δρόμους-τής αλήθειας.

’Αλλά καρά τάς ένθους ταύτας διανοίας ή έπικράτησις 
της παροδικές πραγματικότητος, πρός ην άφομοιούται πασα 
είκή και αυθορμήτως συντελουμένη ηθική καί καλλιτεχνική 
Ικδήλωσις; συνεπάγεται ευχερεστέραν τίνά καλαισθητικήν 
δημιουργίαν, την οποίαν παρ’ ήμΐν ακριβώς τώρα, δυνάμεθα 
νά τάςωμεν μεταξύ των προϊόντων τής υλιστικής η πραγ-- 
ματικής σχολής. Ύπό τάς άρχάς καί τάς λίαν σχετικάς 
θεωρίας τής σχολής ταύτης ή προκόψουσα θεατρική αυτών 
Ικδήλωσις δυνατόν ν’ άνακόψη ή και ν’ άποκλείση τέλεον 
τήν δημιουργίαν του αρτίου και κατά τό έθνικόν ιδεώδες 
θεατρικού έργου, 9·έλει δε φέρει έν εαυτή τον έλαφρόν, ¿βέ
βαιον καί έφήμερον χαρακτήρα τής μεταβατικής αυτής 
έποχής καθ’ ήν τά  κρατούντα αισθήματα και αί ίδεαι διερ
μηνεύονται διά τύπων, · οΰς ή γρηγορούσα καί πεφωτισμένη 
έθνική συνείδησις διαβ^ήδην άποστέργει. Δυνανται λοιπόν 
οί θιασώται τής πραγματικής αυτής σχολής — άν και παρ’ 
ήμΐν τοιοΰτοι ύπάρχωσιν — οί άξιουντες ότι ή τέχνη !ν 
γένει καί τό θέατρον άπλώς καί πιστότατα δέον ν’ άντα- 
νακλώσι την κοινωνίαν αυτήν έν ή αναπτύσσονται καί μορ- 
φουνται ουχί δέ ίδανικήν τινα αυτής υπόστασιν προς ήν ή 
κοινωνία αυτή διά  τής τέχνης καί του θεάτρου τείνει αυ- 
θορμήΐως, δάνανται νά ίσχυρισθώσιν ότι έθνικόν θέατρον έν 
Ελλάδι αδύνατον νά ύπαρξη άλλο παρά τό άποτυπούν τούς 

αβέβαιους χαρακτήρας καί τά  έφήμερα ήθη τής μεταβατι
κής αυτής περιόδου τού κοινωνικού ημών βίου. Δύνανται 
οί τοιούτοι ν’ άπαντήσωσιν αρνητικώς είς τήν υφ’ ήμών τε- 
θεϊσαν έρώτησιν, άν έθνικόν θέατρον καθ’ άς ίδέας έν τοΤς 
άνω διετυπώσαμεν, ήναι δυνατόν νά δημιουργηθή καί υπάρξη 
σήμερον έν Έ λλάδι. '

IV.
Τήν σκαιάν άντίθεσιν τήν μετα'ξύ τού Ελληνικού πνεύ

ματος καί ήθους έμφορουμένου θεάτρου, εκείνου καί των 
κρατουσών παρά τη  ήμετέρα κοινωνία υλιστικών καί- προς 
τά  οθνεΐα τάσεων, μετά περισσευοόσης πικρίας άν ουχί με9·’ 
υπερβολής έξεικονίζει ο Βασιλειάδης' διά των εξής „ . . . .  εάν 
έν τέλει γελάς, ώς καί έγώ, τόν γέλωτα του άπαγχονιζομέ- 
νου, βλέπων με γράφοντα δράματα καί αίσθητικας περί θεά
τρου μελέτας, σήμερον, έν Άδήναις, όπου ό κράτιστος ήγέ- 
της τού έθνους έννοεί μόνον τό Υίΐΐκ1β·νΐΠ6, δπου υπουργοί 
τής παιδείας είναι άνθρωποι συνήθως άγνοούντες άν έν Άθή- 
ναις υπήρξε ποτε Αισχύλος, δπου κτλ. κτλ., έν τούτοις πί- 
στευσον ότι είσί τινες οί πιστεόοντες είς τό  δόγμα τής πί- 
στεως, δηλονότι οί προαύοχώντες ¿νάοτασιν νεκρών και
ζω ψ  τον μ έλ λο ν το ς  “ Καί εϊχον δίκαιον τότε καί.
δίκαιον έχούσι τώρα οί πιστεόοντες μετά τού Βασιλειάδου 
καί ?γροσόοκώντες ζωήν τον μέλλοντος· Δεκαπενταετία 
παρήλθεν άφ’ οό ο Έ λλην ποιητής έγραφε τάς γραμμάς 
έκείνας καί ήδη ό κράτιστος ηγέτης τού Ιθνους περί ’Εθνι
κού Θεάτρου μερίμνων υπέρ αυτού διατίθησι τό χρήμα δπερ 
ή· φιλογένεΐα ζάπλουτου Έλληνος διά τού Άνακτος έδώρει 
τη  πατρίδι, καί περί των ύπουργων τής παιδείας.χάντες πε- 
ποίθαμεν ότι. ήδη καί του λοιπού αδύνατον έσται νά είπη 
τις ό,τι μετά χάσης πιθανότητος προ δεκαπέντε έτών ουχί 
υπό του Βασιλειάδου μόνον άνεγράφετο.
■/  Έλπίζομεν λοιπόν· άλλ’ έλπίζωμεν Εργαζόμενοι.
.· Ευτυχώς ή μεταβατική κατάστασις η“ν υπεδείξαμεν. κ*ί· 

έν τή  όποίή διατελεϊ ή ήμετέρα κοινωνία, είς παροξυσμόν

έπ’ έσχάτων περιελθουσα καί πρός πυρετόν έσημέραι έπι- 
τεινόμενον προσομοιάζουσα τείνει ήδη πρός τήν ήθικήν έκεί- 
νην κρίσιν μεθ’ ήν, έν τή  διαδεξομένη αυτήν ήθική ηρεμία 
.βέβαιον έΐναι ότι χαρακτήρες άλλοίον θά  διαμορφωθώσι καί 
ήθη θα  έπικρατήσωσιν άλλοΐα των τού παρόντος· καί ή μετα
βολή αυτη συντελεσθήσεται πριν ή οί τήν παρούσαν έκλυσιν 
των ηθών καί τού φρονήματος τήν κατάπτωσιν έκπροσωπούν- 
τες τύποι, πριν ή οί πληροϋντες ολόκληρον σήμερον τήν κοι
νωνικήν σκηνήν χαρακτήρες ουτοί, διαφύγωσι τούς κολάφους 
τής άπλουστέρας καί άτημελεστέρας σατύρας. πριν ή οί χα
ρακτήρες οδτοι καί οι τύποι άποκρυσταλλωθώσιν εις τοιαύ- 
την ήθικών γραμμών ακρίβειαν καί ευκρίνειαν ώστε καί τήν 
σκηνήν τού θεάτρου ώς άνθρωποι λαλούντες καί δρώντες ν’ 
άνέλθωσιν. Οότω δέ καί αυτή ή τήν κεχαλαρωμενην ήθι
κήν κατάστασιν τής Λαροόσης μεταβατικής περιόδου άπο- 
τυπούσα θεατρική δημ.ιουργία ουδ’ έξεδηλώθη ουδέ τείνει 
νά έκδηλωθη μέχρι τοϋδε: τό δέ πεδίον απομένει έτι Ελεύ
θερον είς τούς ίδανικώς έθνικούς χαρακτήρας πρός ους' ή 
πραγματικότης τής σήμερον δεν έπιχειρέΐ ν’ άντιτάξη τους 
ταπεινούς αυτής τύπους. Ή  παγκόσμιος ιστορία τού θεά
τρου έπιδεικνύει ήμίν παρά τούς μεγάλους εθνικούς ή αν
θρωπίνους άπλώς χαρακτήρας; άλλους τινάς στερεοτύπους, 
πόρρω απέχοντας τού μεγαλείου των πρώτων άλλ’ έκροσω- 
πούντας ένα όλόκληρον λαόν κατά μίαν ιστορικήν του βίου 
του περιόδον. Οί στερεότυποι οδτοι λαϊκοί χαρακτήρες τυγ- 
χάνουσι δημιουργήματα τού μεγάλου Ικείνου καί μοναδικού 
ποιητού του άπαραμίλλως καί ανεξαρτήτως των θεωριών 
οϊασδήποτε σχολής έρμηνεύσαντος Ιν καντί χρόνω τήν αλή
θειαν έν τή πραγματικότητι — διότι ή άνακάλυψις δέν είναι 
νέα καί μόνον οί έθελοτυφλουντες υλιστάί άδυνατούσι σίρ 
μ.ερον νά κατίδωσι τήν αλήθειαν καί έν τη Ιδανικότητι — 
τού λαού αυτού. 'Η  έμφάνισις. των λαϊκών τούτων τόπων 
έπί.τής σκηνής έν ουδεμια έποχή συνεβάλετο πρός τήν άνύ- 
ψωσιν ή τήν τελειότητα οΐοαδήποτε έθνικού θεάτρου: βέ
βαιον είναι τουναντίον ότι υπο κωμικόν αείποτε περίβλημα 
οί στερεότυποι ουτοι θεατρικοί χαρακτήρες Ιξεπροσωπευσαν 
τάς χυδαιοτέρας καί άγενεστέρας έφέσεις καί τάσεις τού δη- 
μιουργήσαντος αυτούς, λαού" όπως Ιν μόνον παράδειγμα πα- 
ραθέσοιμεν, ό έν ’Ιταλία παρακμάζων ήδη θεατρικός χαρα- 
κτήρ του Π ονίοινέλλα  προσωποποιεί, ουχί υπό σατυρικόν 
άλλ’ υπό κωμιχον μόνον τύπον, τόν Νεαπολιτανόν πληβεϊον, 
τόν καθ’ αυτό λαόν, μέ όλα τά  πολλά του έλαττώματα καί 
τάς σπανίας καί αβέβαιους αυτου’ άρετάς, όποιον διεμόρφω- 
σεν αυτόν μακρά καί άπεχ&ής πολιτική δουλεία: Ό  Π ονλ· 
σινέλλας σήμερον εύρίσκεται έν παρακμή καί μετά δεκάδα 
ϊσως έτών θ’ άπομείνη έξ αυτού ή καλλιτεχνική μόνον άνά- 
μνησις· δύναταί τις είπεΤν ότι ό πτωχός αύτός ήρως τής 
Νεαπολιτανικής κοινωνίας καί σκηνής φεύγει. τό φως τής 
ελευθερίας καί τής προόδου καί άποσύρεται έλονέν |ν  τω 
κόσμω των αναμνήσεων, έφ’ όσον τόν Νεαπολιτάνον τής 
άλλοτε διαδέχεται παρά τάς μαγευμένας τής Παρθενόπης 
άκτάς 6 ’Ιταλός πολίτης.

Τήν γένεσιν τοιούτου τινός θεατρικού. χαρακτήρος δυ- 
νάμεθα νά διακρίνωμεν καί έν τη ήμετέρα σημερινή κοινω

ν ία · αόριστος μέχρι στιγμής καί στερούμενος- ενιαίας καί 
εύκρινώς διαγογραμμένης μορφής δυκτελ&ζ έτι είς.πό πρώ- 

. τον στάδιον τής άναπτύξεως ούδ’ άποτολμά νά έμφανισθή 
από σκηνής· άλλ’ , οφίσταται ήδη ' ονομάζεται 'Ρωμιός ή 

!Π εριχλέΐός  ή Φαΰουλής — άλλ’ εΐναι-αυ-τός ό εΤς όπό τα  
διάφορα δνόματα* ή είς τό ενιάϊβν διαμόρφωσις καί άποκρυ-
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στάλλωσις τού χαρακτήρος αυτού τού έκπροσωπούντος τήν 
τάξιν ¿κείνην ίδία της παρ’ ήμΐν κοινωνίας, είς ήν άπόκειται 
ή μείζων δράσις έν τω σημερινή ημών βίω, τελείται ήδη 
υπό τό κρανίον του ποιητού ¿κείνου, 6 οποίος τυγχάνει ή 
μ.όνη ίσως καί τελειοτέρα εκφρασις τής ήθικής καί αισθη
τικής καταστάσεως τής συγχρόνου Ελληνικής κοινωνίας: του 
Γεωργίου Σουρή.

Δέον όμως νά ποιήσωμεν την ούσιωδεστάτην αυτήν πα- 
ρατήρησιν: ό Πουλσινέλλας, από τής σατόρας βεβαίως όρ- 
μηθείς του χρόνου προϊόντος μετεβλήθη είς κωμικόν μόνον 
χαρακτήρα: ή σατυρική νόξις μετά του χρόνου μειουμένη έξ- 
έλιπε τέλεον Ιν τω υποκειμένω δπερ αντικειμενικούς εΐτα

έχειρίσατο αυτής: ό χαρακτήρ από σατυριζομένου μετεβλήθη 
είς σατυριστήν άλλων χειρόνων εαυτού, ώς τοιουτος δέ ό 
ΠονΙαινέλλος ένέπνευσε συμπα^είας, αγάπην καί ένθουσια- 
σμους εστιν δτε: ό 'Ρωμιός, ή του Φασονλή φέρει τό όνομα 
ή του Περιχλέτον, διανύει ετι τήν πρώτην περίοδον τήν σά- 
τυραν έν έαυτω φέρων: τούτο δηλοί ότι ή έθνική συνείδησις 
γρηγορεϊ καί διαμαρτύρεται: δτι εν τω θεάτρω τά  έ&νικά 
ίδεώδη εμφανιζόμενα δύνανται νά έξεγείρωσι παλμούς είς τά  
στήθη τού ήμετέρου λαού καί νά φωτίσωσι τήν διάνοιάν 
τω ν  τό Ιδανικόν έθνικόν δράμα δυναται νά ύπαρξη, αυτό 
καί μόνον.

{ ε π ι ια ι  συνέχεια.)

ΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΔΡΑΜΑΣΙ ΤΟΥ ΣΑΙΞΠΗΡΟΥ ΚΑΙ EN TÇ ΠΟΙΗΜΑΤΙ ΤΟΥ ΔΑΝΤΕ
ύκο G . C liin r in i.

(συνέχεια .)

III.
Άλλοτε έλεγετο, καί ίσως λέγεται ακόμη ότι τό θέα- 

τρον σωφρονίζει διά του γέλωτος τά  ήθη (castigat videndo 
mores). Τούτο είνε προφανές ψεύδος. Είνε ψεύδος έκ των 
πολλών έκείνων, άτινα λεχθ-έντα κατ’ άρχάς άνευ κακού 
σκοπού καί γενόμενα αποδεκτά παρά πάσιν άνευ πολλής 
προσοχής και έξετάσεως, ισχύουσι κατόπιν καί θεωρούνται 
Ιν τή κοινωνία ως άλή&ειαι αναμφισβήτητοι· καί ακριβώς 
διά  τούτο άποπλανωσιν έκ τής ευθείας οδού τήν κρίσιν τόΐν 
πολλών, καί γίνονται αίτια μεγάλων δεινών. νΟχι, ό γέλως 
δ ¿γειρόμενος Ικ τής θεωρίας των κακιών καί έλαττωμάτων 
τού πλησίον, δεν είναι ορθός καί δεν θά διόρθωση ποτέ 
κανένα. Ό  γέλως ¿κείνος είνε πολύ άσχημ.ος. Ό  γέλως 
¿κείνος ¿γείρει είς τά  κατώτατα βάθη της ανθρώπινης ψυ
χής λυπηρότατον ένστικτον, τό ένστικτον διά  τού οποίου ό 
άνθρωπος αισθάνεται είδός τ ι κρυφίας εοαρεσκείας έπί τη 
θέα των κακιών τάς οποίας δεν έχει, είτε νομίζει δτι δεν 

. έχει. Τό νά γελώμεν διά τάς ήθικάς ασχήμιας των άλλων, 
διά τάς όποιας ώφείλομεν απ’ έναντίας νά αίσθανώμεθα 
οίκτον, είναι κακεντρέχεια καί σκληρότης, όπως καί τό νά 
περιγελώμεν τάς σωματικάς δυσμορφίας τού πλησίον. Άλλ’ 
ήμείς ειμεθα τοσοΰτον ασυνεπείς καί άλογοι ώστε, ένώ ή 
θέα δυστυχούς τίνος κυφού ή αναπήρου, χλευαζομένου υπό 
των παίδων τών τριόδων, ήδύνατο νά έγείρη εν ήμίν σφο- 
δροτάτην άγανάκτησιν κατα τών άναγώγων ¿κείνων παίδων, 

. μεταβαίνομεν είτα είς τό θέατρον δπως γελάσωμεν έπί τη 
θέα τών ή&ικών έλαττωμάτων τού ανθρώπου, τής φιλαρ- 
γυρίας, ψευδολογίας, ματαιοδοξίας κτλ.

„Συγγραφείς τινες, καί ίδία δραματικοί (γράφει ή κυρία 
Jameson) άρέσκονται πολύ είς τό νά έπιδεικνόωσι πνεύμα 
Ικθέτοντες έπί τής σκηνής τάς μικράς δυστροπίας καί αντι
ζηλίας τών γυναικών, τάς ζηλοτυπίας αυτών ώς προς τήν 
ωραιότητα καί τήν κομψότητα περί τό ένδυεσ9·αι, τάς αμοι
βαίας αυτών κακολογίας, τάς όποιας κρύπτουσιν υπό τόν πέ
πλον πλαστής φιλίας.“ Οί συγγραφείς οδτοι, εξεταζόμενοι 
υπό ή&ικήν έποψιν, άνήκουσιν είς τήν κατηγορίαν των τριο- 
διτών ¿κείνων παίδων οίτινες διασκεδάζουσι περιγελώντες 
καί χλευάζοντες τούς κυφούς καί αναπήρους' ή δέ τέχνη 
αυτών, δσον δήποτε πνεύμα καί άν έπιδεικνύωσιν έν αυτη, 
έινε πενιχρά καί ευτελής.

Ό ποία  υπερμεγέθης διαφορά μεταξύ τής ευτελούς ταό- 
της καί τής υψηλής ¿κείνης τέχνης, ήτις παριστά τά  με-

γάλα ανθρώπινα πάθη, τούς φοβερούς αυτών καί αιματη
ρούς άγώνας, τάς φρικώδεις αυτών καί μοιραίας συνέπειας, 
τής μεγάλης τέχνης τού Άλιγιέρη καί τού Σαιξπήρου, τής 
οποίας πάντες αίσ8·άνονται τήν ή&ικήν σπουδαιότητα! Ή  
άνάγνωσις τής Φραγκίσκας καί τού κόμητος Ουγολίνου. τού 
Άμλέτου καί τού Μάκβεθ, άφίνει τόν αναγνώστην σκεπτι
κόν καί συγκεκινημένον: δσον διαρκεί έν αότώ ή Ιντόπωσις 
τής αναγνοίσεως ¿κείνης, δεν ένθυμείται πλέον τάς μικράς 
δυστυχίας, τάς μικράς κακίας, τάς μεγάλας ανοησίας τών 
ανθρώπων· ή ψυχή του είνε απρόσιτος είς παν ευτελές αί- 
σδ·ημα, είς πάσαν ταπεινήν καί μικρολόγον σκέψιν· ή ψυχή 
του είνε πλήρης έκ τών φοβερών ¿κείνων σκηνών, καί έκ 
τού τρόπου καθ’ δν παρίστανται καί έκ τού πνεύματος δπερ 
διήκει δι’ όλης τής παραστάσεως, άνυψοϋτάι μέχρι τής ιδέας 
μιας άνωτέρας δικαιοσύνης, μυστηριώδους, αοράτου, διοικοό- 
σης καί κυβερνώσης τά  τού κόσμου.

'Ο  Άλιγιέρης καί ό Σαιξπήρος είναι Ιν τή  νεωτέρα φι
λολογία οί δύο μεγάλοι αντιπρόσωποι τής ύψίστης δικαιο
σύνης, καί έν τούτοι προ πάντων, ώς έν τή  ουσία, ομοιάζουσιν 
οί δύο μέγιστοι νόες, τά  δύο ευρύτατα πνεύματα, ατινα 
παρέστησαν τόν άνθρωπον καί τόν κόσμον διά τού λόγου · 
καί ακριβώς διά τούτο έ9·εώρησαν τάς γυναίκας μέ τό. εϋρύ- 
τατον πνεύμα τής φιλανθρωπίας, τής σοφίας καί τής βαθύ
τατης αγάπης, καί άπέδωκαν δικαιοσύνην είς τάς άγαθάς 
αυτών τάσεις καί φυσικάς συμπάθειας.

Συγγραφεύς τών ήμετέροιν χρόνων, όμιλών περί τού 
Κάτωνος, θά  ένόμιζεν δτι έπιδεικνυει μεγάλην κριτικήν δει
νότητα, άναπτύσσων Κύριος οΐδε ποίας μικρολόγους καί κα
κεντρεχείς 9·εωρίας περί τού γεγονότος δτι ό Κάτων παρεχώ- 
ρησεν έπί τινα χρόνον τήν σύζυγόν του είς τόν Όρτένσιον 
καί έπειτα τήν έλαβε πάλιν ¿πίσω. Ό  Δάντε όμως δέν 
έπραξεν ούτως: Ό τ ε  ό Βιργίλιος, είς τήν είσοδον τού Κα
θαρτηρίου, συναντά τόν Κάτωνα, 9·έλων νά μετατρέψη είς 
ευμένειαν καί ευπροσηγορίαν τήν αυστηρότητα τού σοβαρού 
γέροντος, αναφέρει αυτώ τήν σύζυγόν του:

M a son del cercillo ove son gli occhi casti 
D i M arzia tua, cbe in  vista an co r ti p rega  
O santo  petto, cbe p e r  tu a  la  tegni:

Ό  δε Κάτων αποκρίνεται:
M arzia piacque tan to  agli occhi miei 
M entre ch’io vivo fui, diss’egli allora,
Che quante  volle grazie da  me, fei,

Ό  νέος συγγραφεύς θά ζητήση έν τη  πράξει τού Κά-
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τωνος μίαν άπόδειξιν τής πλεονεξίας καί φιλαργυρίας αυτού' 
ό αρχαίος ποιητής, δ στις βλέπει ύψηλότερον, δστις δίδει είς 
τά  ανθρώπινα γεγονότα τήν εύνοϊκωτέραν καί γενναιοτέραν 
έξήγησιν, ευρίσκει έν αυτή τή πράξει πολλήν μεγαλοψυχίαν 
συνδεδεμένην μετά πολλής αγάπης. Οί αληθώς μεγάλοι 
άνδρες είναι φύσει αγαθοί, καί ή άλη&ινή άγαθότης συν- 
ίσταται κατά τά  έννέα δέκατα έκ τής έπιεικείας. Ό  Δάντε, 
δστις, ώς έρρήθη, εΐνε είς έκ τών μεγαλητέρων αντιπροσώπων 
τής Ιδέας τής δικαιοσύνης έν τή νεωτέρα τέχνη, αίσ9·άνεται 
οτι ή· Φραγ/ίσκα είνε ένοχος, καί τήν καταδικάζει είς τόν 
Ά δ η ν  άλλ’ ¿πόσην συμπάθειαν καί όποιον οίκτον έκφράζει 
έν τω πταίσματι καί τή  ποινή τής γυναικός ¿κείνης: 

Francesca, i tuoí m artiri 
A lacrim ar mi fanno tris to  e  pió.

Καί ó οίκτος, ó κατέχων τήν καρδίαν τού ποιητού. 
μεταδίδεται είς τόν αναγνώστην διά τής διηγήσεως τής 
Ιστορίας τής γυναικός ¿κείνης, ήτις φαίνεται, καί είνε. μάλ
λον δυστυχής ή ένοχος.

’Εν τω ύψύη καί έν τω Καέ}αρτηρίω ό Δάντε, δστις 
κάμνει τό ταξείδιον έκεΐνο δπως έξαγνίση καί κα&άρη εαυ
τόν, δέν δύναται, έννοείται, νά εύρη εί μή αμαρτωλούς: 
άλλ’ είς τά  φοβερά δράματα τά  οποία, πολλάκις με ολίγους 
στίχους, πολλάκις μάλιστα με όλίγας λέξεις άνελίσσει πρό 
τών αναγνωστών, αί αμαρτωλοί γυναίκες Ιχουσι σχεδόν, 
πάσαι τ ί τό συμπα9·ές καί έπίχαρι.

Άναφέρομεν ενταύθα τήν Σαπίαν, τήν εύγενή έκ Σιένης 
γυναίκα, ήτις έξορισθείσα υπό τών συμπολιτών της συνελαβε 
τοσούτον μίσος κατ’ αυτών, ώστε μόλις έμαθεν δτι ευρί- 
σκονται είς πόλεμον πρός τούς Φλωρεντινούς, έδεή9·η πρός. 
τόν Θεόν υπέρ τής ήττης τών εαυτής συμπολιτών καί με
γάλος έχάρη ίδούσα τήν ευχήν αυτής έκπληρουμένην. Αυτή 
όμως, άν καί ήτο γυνή τολμηρά καί υπερήφανος, μετενόησε 
διά τό αμάρτημά της, τούθέ δπερ είς τούς συγχρόνους της 
δέν συνέβαινε πολύ συχνά: καί διά τούτο ό Δάντε συναντά 
αυτήν ουχί έν τώ Ά δη άλλ’ έν τού Καθαρτήριο». Είνε πε
ριττόν νά άναφέρωμεν τήν Πίαν τών Τολομέων, τήν Νέλλαν, 
τήν ΙΙικάρδαν. Οί άναγνόντες τήν Θείαν Κωμψδίαν έχ^υσι 
πάντοτε ζωηράς έν τή  μνήμη αυτών τάς γλυκείας καί συμ
παθείς ταύτας μορφάς.

Έ ν  γένει δέ τών γυναικών, άς παρέστησεν ό Δάντε 
(παρέστησεν, έννοούμεν, ώς άνθρωπίνας μορφάς, δηλαδή ώς 
γυναίκας τού κόσμου τούτου, είς τον όποιον έζησαν, ήμάρ- 
τησαν καί ύπέφεραν, άλλά πρό πάντων υπέφεραν) αί κυριώ- 
τεραι άρεταί είναι ή άγα9·ότης καί ευσπλαγχνία' άρεταί αί- 
τινες άποτελούσι μεγάλην άντί9·εσιν πρός τήν σκληρότητα 
καί αγριότητα τών πλείστων άνδφώπων, οίτινες υπήρξαν είς 
αυτάς πατέρες, σύζυγοι, αδελφοί. Αυτοί οί στίχοι, μέ τούς 
οποίους ό ποιητής όμιλεί περί τών τριών γυναικών άς άνέ- 
φερα, είναι Οτλκτικωτάτη μουσική άποτελουμένη έκ τών γλυ
κύτερων ήχων τής γυναικείας αρετής καί πραότητος.

Dell quando tu  sa ra i to m a to  a l mondo,
E  riposato  della  lunga  via,
Seguitô il terzo  spirito  a l secoudo,
R icorditi di me che son la  P ia ;
S iena mi fe’ disfecemi m arem m a.
Saisi colui che inaim elata p ria  
Disposaudo m 'avca con la  sua  gemma.

Τοιουτοτρόπως ή Pia clei Tolomei διηγείται είς τόν
Δάντε τήν ιστορίαν της, ολόκληρον τήν τραγικήν Ιστορίαν
τού βίου της μέ τρείς μόνους στίχους, τρείς στίχους έμπερι- 
έχοντας ρ.εγάλην τραγωδίαν, τήν οποίαν οΰδείς μέχρι τούδε 
έπεξειργάσθη καί ανέπτυξε. 'Ο  δέ Forese Donati όμιλεί 
ώς εξής προς τον Δάντε περί τής συζύγου του, ήτις διά 
τούν προσευχών καί παρακλήσεων της κατώρ9·ωσε νά Ιπι- 
ταχυνη είς αυτόν τόν χρόνον τού κα6·αρμού καί τού έξαγνι- 
σμού άπό τών αμαρτιών του.

 Si tosto  m 'ha  condotto
A b e r  lo dolce assenzio de’ m artiri 
L a  N ella  m ia col suo p ianger d irotto .
Con suo’ priegld devoti e  cou sospiri

T ra lto  m’ha délia costa ove s’aspetta ,
E  liberate  m 'ha degli a ltri giri.
T an t’ è a  Dio p iù  cara  e più diletta  
L à  vedovella m ia che tan to  amai,
Q uanto iu  beue operare  è pib soletta.

Καί ότε κατόπιν ό Δάντε έρωτά τόν Forese:
Ma drrunii se tu  sai dov’ è P iccarda:

Εκείνος αποκρίνεται:
L a  mia sorella  che t r a  bella  e buona 
N on so quai fosse più, trio n fa  lie ta  
N ell’ alto  Olitnpo già di su a  corona.

Δέν φαίνεται είς τούς άναγνώστας δτι εΐχον δίκαιον λέ- 
γο>ν δτι έν τοίς στίχοις τοότοις ήχεΐ παν ο,τι γλυκύ καί 
ήπιον έχ.ουσιν αί γυνακεϊαι άρεταί; Έ γώ , οσάκις απαγγέλλω 
αυτούς κατ’ έμαυτόν, καί συλλογίζομαι πόσον σκληρούς καί 

.τραχείς καί φοβερούς ήχους κατώρ&ωσε νά εύρη ό Δάντε έν 
τή  ιταλική γλώσση καί μετρική δπως περιγράψη τόν κόσμον 

;τών .κολασμένων, δέν δύναμαι νά μή σταματήσω είς τούς 
στίχους τούτους 9·εωρών μετά θαυμασμού καί ηδονής τήν 
γλυκείαν καί άγα9·οποιόν δύναμιν ήν ή είκών τής γυναικύς 
έξηκολοό9·ησε νά άσκή έπί τής ψυχής τού ποιητού άκόμη 
καί είς- αυτάς τάς θλιβεράς ήμέρας τής εξορίας του.

Κατά τόν 9λιβερόν έκείνον χρόνον τής έξορίας του 
υπερεξεχείλιζεν έκ τού στή9·ους του τό μίσος.καί ή άγανά- 
κτησις κατά τής προσφιλούς καί αδίκου πατρίδος του Φλω
ρεντίας, ήτις εϊχεν Ικδιώξη αυτόν έκ τού κόλπου της; είχεν 
έξορίση αυτόν τόν ποιητήν της, τόν εΤχεν έκδιώξη ώς λη
στήν καί απατεώνα. Καί έκεΐνος άνεκούφιζε τό μίσος καί 
τήν'οργήν του συγγραφών τό ά9·άνατον ποίημα, δπερ εΤνε 
μεγάλη δικαιοσύνη καί συγχρόνως μεγάλή έκδίκησις 

Godi F iorenza, poi che se’ si grande, 
che pe r m are e p e r  te r ra  b a tti l ’ali .
E  pe r lo in ferno il nome tu o  si spande.

Άλλ’ άπό καιρού είς καιρόν έπανήρχετο είς τόν νούν 
του καμμία εύγενής γυναικεία είκών, ή είκών τίνος έκ τών 
γυναικοϊν έκείνων, αϊτινες υπήρξαν, ώς αυτός, μάρτυρες καί 
θύ’,ι,ατα τών κομματικών παθών τών συμπολιτών του· καί 
ή τρικυμία τής ψυχής του κατηυνάζετο μεταβαλλόμενη 
είς γλυκείαν και γαληνιαίαν μελαγχολίαν, καί ο στίχος 
του έπανεύρισκε τότε τάς άβράς έκείνας αρμονίας, είς 
τάς οποίας νέος ών εΤχεν έκχόσει τόν πρός τ-ήν Βεατρίκην 
ερωτά του.

(¡intzctt. συνέχεια.)
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ΙΔ'.
■„Κύτταξε τριγύρω σου και ησύχασε“ εΤπεν ή Έλλις.
.'Τπήκουσα — καί αμέσως ή πρώτη έντυπωσις, την όποιαν 

έλαβον, ήτο τόσον λαμπρά καί έξαίσιος,. ώστε άνέπεμψα 
βαθόν στεναγμόν. Δεν είςευρω τ ί με περιέβαλλεν — ητο 
ομίχλη, οπτική- απάτη, κυανόφαιον φως; Κ ατ’ άρχάς δεν 
ήδυνάμην νά διακρίνω τίποτε, διότι ή κυανή λάμψις έθάμ- 
βονε τά  όμματά μου- μετ’ ολίγον όμως ό οφθαλμός μου 
συνείθισεν είς τό φως καί ήδυνήθην νά διακρίνω άμυδρώς 
διαγραφόμενα έπί τον όρίζοντος ωραία δάση καί βουνά.

Γποκάτω μου έξετείνετο λίμνη καί είς τά  κυμάτιά της κα* 
τωπτρίζοντο τρέμοντες οί αστέρες. Σιγά σιγά ¿φλοίσβιζε 
το ύδωρ εις την οχθ·ην. Ευωδία πορτοκαλεών άνεδόθη έκ 
των κάτω καί μ ετ’ αυτής συγχρόνως είσέδυσαν εις τά  ώτά 
μου ισχυροί. καθαρώτατοι τόνοι νεανικής γυναικείας φωνής. 
Μαγεομένος, καταγοητευμένος ¿x τής αρωματικής ευωδίας 
καί των μελωδικών τόνων ετεινον προς τά  κάτω. Κατηρ- 
χόμεθα διευ&υνόμενοι πρός τι μεγαλοπρεπέστατον μαρμά- 
ρινον· παλάτιον., του οποίου την λευκότητα καθίστων ετι 
λαμπροτέραν αί περιβάλλουσαι αυτό σκοτεινά) κυπάρισσοι. 
Οί μελωδικοί τόνοι έξήρχοντο έκ τών ευρέως ήνεφγμένων 
παραθύρων. Τά κυμάτια τής λίμνης έκρουου έλαψρώς τους 
τοίχους του παλατιού, καί ακριβώς απέναντι, εις τήν σκο
τεινήν πρασινάδα τών πορτοκαλεών καί τών δαφνών, περι- 
κλυζομένη υπό διαυγούς λάμψεως, κεκαλυμμένη με αγάλ
ματα .καί στοάς, μέ ναούς καί άντρα, υψοΰτο έκ του βά9·ους 
τού υδατος υψηλή, στρογγυλή νήσος.

„Isola Bella“, εϊπεν ή Έ λλις. „II Lago Maggiore.“
Βαθύς στεναγμός ήτο ή «πάντησίς μου, καί κατηρχό- 

μεθα όλονεν πλησιέστερα είς τό έδαφος. Έ π ί μάλλον καί 
μάλλον ισχυρά καί καθαρωτέρα- ήκοόετο ή γυναικεία φωνή, 
καί με προσείλκυε με ίσχυράν, άκαταμάχητον δύναμιν. Έπε- 
θυμουν νά ίδω το πρόσωπον τής γυναικός, ήτις έπλήρου τήν 
νυκτερινήν ατμόσφαιραν με τόσφ μελωδικούς φθόγγους- Καί 
ήδη εύρέ0·ημεν πρό του παρακόρου.

Εν τψ μέσω αρχαιοπρεπώς ' εύτρεπισμένου θαλάμου, 
όμοιάζοντος μάλλον με μουσειον αρχαιοτήτων ή - με αίθου
σαν τών ήμετέρων χρόνων, περιβαλλόμενου υπό έλληνικών 
αγαλμάτων, έτρουσκικών αγγείων, σπανίων φυτών καί πο
λυτίμων υφασμάτων, καί φωτιζομένου υπό τού ήπίου, διά 
κρυστάλλινων κοίλων σφαιρών μετριαζόμενου φωτός δυο 
λαμπτήρών,· Ικάθητο νεάνίς τις πρό του κλειδοκύμβαλού, 
με τήν. κεφαλήν έλαφρώς-πρός τά  ¿πίσω κεκλιμένην καί 
τούς . οφθαλμούς ημίκλειστους, άδουσα Ιταλικόν τι ' άσμα. 
Έψαλλε · καί ■ έμειδία. Έμ.ειδία — κ α ί. εκ τίνος .γωνίας, 
όπισθεν ροδοδαφνών ίστάμενός τις υπό του Πραςίτέλους 
σμιλευτείς Φαΰνός, νέος καί νωχελής, μαλθακός καί· ήδυπα- 
θής οπως-Ίκείνηύ έφαίνετο άντιπροσμειδιών αυτή διά  μέσου 
τής άραιδς νεφέλης του καπνού, δστις «νήρχετο- έλαφρώς 
αίωροΰμενός Ικ= τινο^ ορειχαλκίνου 9·υμιατηρίου, κειμένου έπί 

-ίαρχαϊκού τρίποδος^ Ή  ωραία νεάνις ήτο μόνη. Μαγευθείς 
έκ τών μελφδικών τόνων, έκ τής έξαισίου ταυτης καλλονής, 
μεθυσθείς έκ τής αρωματικής ευωδίας τής λαμπράς καί με
γαλοπρεπούς ταυτης νυκτός, μέχρι του βα&υτάτου μυχού

τής ψυχής μου συγκινηθείς έκ τής 9·έας τής νεαρωτάτης, 
πλήρους ζωής καί θαλερότητος ταυτης μορφής, εΐχον παν
τελώς λησμονήση την φίλην μου καί εΤχον λησμονήση ωσαύ
τως διά τίνος παραδόξου περιστάσεως καί κατά τίνα μυστη
ριώδη τρόπον ηξιώθην νά γίνω μάρτυς τοσούτω ξένης καί 
παράδοξου σκηνής.

νΗδη έτοιμαζόμην νά πλησιάσω· είς τό· παράθυρον καί 
νά ομιλήσω. — Άλλ’· αίφνης έταράχθησαν δλα μου τά  μέλη 
ώσεί υπό σφοδρού ηλεκτρικού κρούσματος. Έστρεψα τό 
βλέμμα πρός τά  ¿πίσω. Τό πρόσωπον τήςΈ λλιδος, άν καί 
ήτο διαφανές, έφαίνετο άγριον καί απειλητικόν· οί ευρέως 
άνεωγμένοι οφθαλμοί της έξέφραζον σφοδράν άγανάκτησιν.

„Μακράν απ’ έδώ'1 ¿φώναξε μετ’ οργής. Καί πάλιν 
ήρχισα νά παλαίω μέ τήν ανεμοζάλην, με τό σκότος, με 
τήν σκοτοδινίαν. Ουχί ή κραυγή τών λεγεώνων, αλλά το 
άσμα τής γυναικός Ικείνης, δπερ αίφνης διέκοψε μέ ΰψηλό- 
τατον, όςύτατον τόνον, εμενεν ήδη εναυλον είς τάς άκοάς μου.

Έσταματήσαμεν έπί τέλους τήν πτησίν μας· ή αυ’τή 
μουσική, ό αυ’τός υψηλός τόνος έξηκολούθει ακόμη νά ήχή 
είς τά  ώτά μου, άν καί ήσθανόμην πέριξ μου δλως διάφο
ρον ατμόσφαιραν, δλως διάφορον ευωδίαν, ψυχρός αήρ, ώς 
νά ήρχετο έκ τίνος μεγάλου ποταμού, έπνευσε πρός τό 
πρόσωπόν μου, φέρων τήν οσμήν ξηρών χόρτων, καννάβεως, 
καί καπνού. Μακρόν, διαρκή φδ'όγγον διεδέχθη έτερος, τού
τον τρίτος, καί οί φθ'όγγοι ουτοι καθ'ώς καί ή δλη μελωδία 
μοί ήτο γνωστή, τόσον γνωστή, ώστε αμέσως έσκέφθην: 
,,Έδώ τραγουδει Ρώσσος ρωσσικόν άσμα.“ Κατά τήν αυ
τήν στιγμήν ήρχισα νά διακρίνω όλα τά  πέριξ μου αντι
κείμενα.

ΙΕ'.

Εύρέ0·ημεν ύπεράνω της όχθης ενός μεγάλου ποταμού. 
Λειμώνες, τών οποίων ή χλόη εΐχεν ήδη θερισ9·ή, έξετεί- 
νοντο σχεδόν απέραντοι πρός τά  αριστερά' ύπερμεγέθεις θη
μωνιάς ύψούντο επ’ αυτών. ΙΙρός τά  δεξιά έστιλβεν ώς 
κάτοπτρον, ωσαύτως είς τό  άπειρον εκτεινόμενη, ή επιφάνεια 
μεγάλου, ορμητικού ποταμού.

Λέμβοι τινες ήγκυροβολημένοι είς μικράν άπό τής όχθης 
άποστασιν Ιταλαντεύοντο υπό τών κυμάτων· ώς δάκτυλοι 
δεικνύοντες πρός τον ουρανόν ¿κινούντο βραδέως άπό τού 
ένός ε ίς τό  έτερον μέρος οί μέλανες ίστοί. Έ π ί ενός τών 
πλοιαρίων τούτων (έπί τού αυτού πλοιαρίου, όπόθεν ήκούετο 

,προερχόμενον τό άσμα) Ικαίετο πΰρ, τού οποίου ή ανταύγεια 
κατωπτρίζετο έντός τού υδατος είς. μακράς, 1ρυ0·ράς, τρε- 
μούσας λωρίδας.· Έφαίνοντο. καί άλλα έπί τού ποταμού καί 
έπί τών. λειμοίνων πυρά, άλλ’ έκ μόνης τής θέας δέν ήδυ- 
νάμην νά συμπεράνω άν ήσαν πλησίον ήμών ή πολύ αφ’ 
ήμών άπομεμακρυσμένα. Άλλοτε άνέπεμπον γλωσσοειδεΐς 
φλόγας, άλλοτε ώμοίαζον πρός έτοιμοσβέστους σπινθήρας. 
’Απειράριθμοι γρόλλοι έτερέτιζον άκαταπαόστως έν τη χλόη 
καί ό θόρυβος, τόν όποιον έπροξένουν, δεν όπελείπετο πολύ 

.¿κείνου, τόν όποιον έκαμνον οί βάτραχοι είς τά  ποντινικά 
έλη· Ό  ουρανός ήτο ανέφελος μέν, άλλα σκοτεινός, καί 
άπό καιρού είς καιρόν διίπταντο όπ’ αυτόν αλλόκοτα πτηνά 
μέ παραδόξους κρωγμούς·

ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ ΕΝ ΛΕΙΨΙ^.
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,,Εϊμεθα έν 'Ρωσσία;“ ήρώτησα τήν Έ λλιν.
„Αυτός είνε ό Βόλγας“ μοί άπεκρίθη.

, 'Ιπτάμενα κατά τδ μήκος της όχθης.
,,Διατί με άπήγαγες τόσον ταχέως έκ τής λαμπρδς 

έκείνης χώρας';“ ήρώτησα. ,,Τί σοι άπήρεσεν έκεΐ; Ή  μή
πως ή νεανις εκείνη διήγειρε την ζηλοτυπίαν σου;“

Τής Έ λλιδος τά  χείλη ήρχισαν νά τρέμω«, πάλιν οί 
οφθαλμοί της ήστραψαν άπειλητικώς — αλλά σχεδόν έν 
τή) αυτή στιγμή τδ  πρόσωπόν της προσέλαβεν αδίδις τήν 
συνήθη αύτώ έκφρασιν ατενούς ακινησίας.

,,Έπεθόμουν νά έπιστρέψω είς τδν οΐκόν μου“ τή  εΐπον.
, ,,Μή ακόμη — περίμενε είσέτι“ μοί άπήντησεν ή Έ λλις. 

,,Ή νύξ αυτη εΤνε μεγάλη νύξ. Δεν έπανέρχεται τόσον 
ταχέως — και δύνασαι νά γείνης αΰτόπτης μάρτυς — περί
μενε ακόμη —“

Ή δη  ίπτάμε&α πλαγίως υπεράνω τοΰ Βόλγα, είς μικρόν 
άπδ τοΰ υδατος ύψος, με μικράς, διαλειποόσας κινήσεις, 
όπως αί χελιδόνες συνήθως ίπτανται πρδ τής έκρήξεως κα- 
ταιγίδος. Μεγάλα κύματα Ιπατάγουν υπό τους κόδας ήμών- 
σφοδρός, δριμότατος άνεμος έμάστιξε τδ πρόσωπόν μου μέ 
τάς1 ψυχράς, παγετώδεις τών πτερύγων του ριπάς. Μετ’ 
ολίγον έβλέπομεν διά μέσου τοΰ σκιόφωτος τήν δεξιάν όχθην 
βαθμηδόν αΰξανομένην, λόφους υψουμένους, άποκρήμνους κλι- 
τυας μετά βαθειών χαραδρών πρδ τών ομμάτων ήμών πα- 
ρουσιαζομένας. Ή δ η  έπλησιάσαμεν πρδς αυτάς έγγυτατα. 

„Φώναξε: Σαρίν Νακίσχκου*)“ , έψιθύρισεν ή νΕλλις.
. Ακόμη δέν εΤχον έντελώς συνέλθη έκ του φόβου, τδν 

όποιον μοί πρσΰξένησεν ή θέα τών ρωμαϊκών λεγεώνων, έκ
τος δε τούτου ή μην καταπεπονη μένος καί βαθεΐα θλΐψις και 
βαρυθυμία έπλήρουν τήν καρδίαν μου — δεν ήθελον λοιπόν 
νά προφέρω τάς απαίσιους λέξεις, διότι ήμην έκ τών προ- 
τέρων πεπεισμένος, ότι ή συνέπεια θά  ήτο φοβερόν τ ι και 
φρικώδες. ’Αλλά παρά τήν θέλησίν μου ήνοίχθησαν τά 
χείλη μου, καί άκουσίως έφώνησα μέ άσθενή καί τρέμουσαν 
φωνήν: „Σαρίν Νακίτσχκου'“

ΙΣΤλ
Κ ατ’ άρχάς έμειναν τά  πάντα σιωπηλά καί ήρεμα, όπως 

συνέβη καί παρά τω ρωμαϊκώ έρειπίω. Κατόπιν όμως άντή- 
χησεν είς τά  ώτά μου δυνατός, άγριος γέλως, όπως συνειθί- 
ζουν να γελώσιν οί Βουρλάκοι, ο ίέπ ί τών πλοίων έργάται 
έν τώ Βόλγα — έπειτα ήκουσα στεναγμούς, τδν πάταγον 
βαρέος σώματος πεσόντος είς τδ  υδωρ καί άγωνιζομένου 
κατά· τών κυμάτων. Έκύτταξα πέριξ μου· οΰδαμοΰ ήδυνή- 
θην->ά -διακρίνω τινά — αίφνης όμως αί φωναί έκεϊναι αν
τήχησαν έκ τής όχθης καί αμέσως ήγέρθη πανταχόθεν διά 
μιας φοβερώτατος θόρυβος. Ή το  κυκεών ψόφων, ήχων καί 
φθόγγων, διαρηγνυόντων τά  ώτά μου! Κραυγαί, συριγμοί, 
όλσλυγμοί, λοιδορίαι, βλασφημίαι, κλαυθμοί, αίφνης ισχυρός, 
όλους τούς άλλους ήχους υπερνικών γέλως, εΐτα πάταγος 
έρετμών καί πελέκεων, κριγμδς συντριβομένων θυρών, κιστών, 
καί; κιβωτών, τριγμός σχοινιών καί ιστίων, κρότος τροχών, 
δουπδς ποδοκτιΚούντων ίππων, κρούσεις σήμαντρων, κλαγγή 
δπήων καί άλόσεων, τρισμδς σπινθηροβολούντων πυρών, 
άσ{|ατα μεθυσμένων,, έξορκισμοί, όδυρμοι, οίμωγαί, άπελπι- 
στιάαί ικεσίας προσταγαί, ψυχορραγίαι — καί πάλιν συριγ- 
μοί|·.— ποδοκροόστίαι καί ποδοκροτήσεις ανθρώπων όρχου- 
~7*~ΐ--------- , ’'-*}^Αί··4έ|εις-κδίβι, έκ τής ταταρικής προερχόμεναι, άπιτίίουν τί 
αόνδημα διά τήν είς τά 8πλα κλήβιν τ<3ν άρχαίων πειρατών έν Βόλγα, 
έσάκι; προσέβιΛλον πλοϊόν τι.

μένων —· „Σκότωσέ τον!--κρέμασέ τον! ’Στον ποταμό! ’στή 
φωτιά! έμπρός! έμπρός! κανένα έλεος!“

Τάς φωνάς ταύτας διέκρινον ευκρινώς, ήκουον μάλιστα 
καί τδ άσθμα τών πνευστιώντων ένεκα τής ταχείας πορείας 
— καί έν τούτοις, έφ’ όσον έξικνεΐτο ή δψις. μου, οΰδένα 
άνθρωπον ήδυνάμην νά διακρίνω- ου’δ ’ ή έλαχίστη μεταβολή 
έλαβε χώραν είς τά  περίχωρα του ποταμού. Μυστηριώδη 
καί σκοτεινά έκυλίοντο τά  κύματα τού ρεύματος· τδ μέρος 
τοΰτο έφαίνετο έρημότερον καί άγριώτερον τών άλλων με
ρών της όχθης.

Έστράφην πρδς τήν Έ λλιν, άλλ’ αυτη εθηκε τδν δάκτυ
λον έπί τών χειλέων της.

-Ο  Στέφανος Τιμόθεϊτς! Ό  Στέφανος Τιμόθεϊτς έρ
χεται!“ ®) άντήχησεν αίφνης πανταχόθεν. ,,Ζήτω ό πατέρας 
μας, ό αρχηγός μας, ό ευεργέτης μας!“

Δεν ήδυνάμην είσέτι νά διακρίνω ακριβώς τίποτε, αίφνης 
ομως μοι έφανη ως νά ήρχετο κατ’ επάνω μου γιγαντικΐον 
σώμα καί ως νά έφώναζέ τις με βροντώδη φωνήν: „πού εί
σαι, σκυλί; βάλετε όλοΰθε φωτιά! ’πάρτε τά  τσεκούρια καί 
ομπρός! Κοπανίσετε τους . . . .“

Εκ τής θερμότητος ένόησα, ότι -πλησίον μου εϊχεν 
άναφθή πΰρ· αηδής καί πνιγηρά οσμή καπνού ήρχετο είς τδ 
πρόσωπόν μου καί συγχρόνως ήσθάνθην δ η  έρράντισε τάς 
χεΐράς μου καί τδ πρόσωπόν θερμόν τ ι υγρόν, ίσως αίμα. 
Άγριος ώρυγμός καί γέλως άντήχησεν έκ τών πέριξ — 

Άπώλεσα τάς αισθήσεις, καί ότε πάλιν συνήλθον είς 
έμαυτόν, ειδον δτι ίπτάμεθα μόνοι, ή νΕλλις καί έγώ, παρά 
τά  άκρα τοΰ γνωστού μοι δάσους καί ότι ευρισκόμεθα πλη
σίον τής παλαιας δρυός.

. „Βλέπεις τήν ατραπόν έκε'νην;“ είπεν ή ’'Ελλις. „Βλέ
πεις αυτήν έκεΐ κάτω, οπου φωτίζεται υπό τής σελήνης καί 
όπου αί δυο σημόδαι έχουσι κρεμαμένους τούς κλάδους των; 
Θέλεις νά· ύπάγωμεν έκεΐ;“

Ή μην τόσον άτονος καί έξηντλημένος ώστε δεν ήΒυ- 
νήθην άλλο ν’ άποκριθώ εί μή: „Είς τήν οίκίαν μου!“ 

„Είσαι είς τήν οικίαν σου“ άπήντησεν ή Έ λλις. 
Πράγματι ευρισκόμην πρδ τής θύρας τής οικίας μου — 

καί μάλιστα μόνος. Έ  Έ λλ ις  είχεν άφανισθη. 'Ο  κύων 
μου, δστις έμενεν έν τή  αυλή, μέ έπλησίασε, μέ παρετήρησε 
πλήρης δυσπιστίας καί υποψίας καί εΤτα άπεμακρύνθη δρο
μαίος καί δλολόζων. Μετά μεγάλης δυσκολίας κατώρθωσα 
νά φθάσω συρόμενος μέχρι τής κλίνης μου, καί πρίν ή έκ- 
Βυθώ, ήμην άποκοιμημ.ένος.

ΙΖ \
'Ολόκληρον τήν έπομένην πρωίαν μέχρι τής μεσημβρίας 

εΐχον κεφαλαλγίαν καί δέν ήδυνάμην νά κινηθώ έκ τού κα
μάτου. Άλλά περί τής σωματικής μου παθήσεως ου’δόλως 
έφρόντιζον, ουτε κάν προσεΐχον είς αυτήν. Ήσθανόμην δυσ
αρέσκειαν καί μετενόουν δ ι’ οσα έπραξα· ήμην ώργισμένος 
έναντίον τού έαυτοΰ μου, ήμην δλως διόλου δυσηρεστημένος 
μέ τον έαυτόν μου.

„Δειλέ! δειλέ!“ έλεγον άκαταπαόστως πρδς έμαυτόν. 
,,Ναί, ή Έ λ λ ις  έχει δίκαιον. Διατί νά δειλιάσω; Διατί 

να μή έπωφεληθώ έκ τής ευκαιρίας. Ένώ είμποροΰσα νά 
ϊδω αυτόν τδν Καίσαρα, έλιποθύμησα έκ τού φόβου — έφώ-

*) Ο Στέφαν είτε Στένκα Ί\μύφε'£τσχ ΡααΧν ήτο κατ’ αρχάς 8ια- 
βόητοε πειρατής έν τ δ  Βόλγα και έν τή Καοπία 'ύαΧάσση, άκολούίΚοί έγε- 
νετο άρχηγός καλί"« διοργανω&είσης έπαναατάβεωί τ<3ν δούλων καί Ιδήωβε · 
περί τα’ μέσα του 17»'’ αίωνος πολλάς έπαρχίας τ?ς  μεσημβρινής 'Ρωσοίας
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νάξα, έφυγόν, ως μικρόν παιδίον. Μέ τδν Στέφανον 'Ρασίν 
ήτο διάφορον τδ  πραγμα — ως ευγενής καί κτηματίας ήδυ
νάμην βεβαίως — άλλά ήτο καί Ιδώ ανάγκη νά τρομάξω; 
Ώ  δειλέ! δειλέ!“

,Ή  μήπως όλα, όσα εΐδον, τά  είδον έν όνείρω;“ ήρώ- 
τησα έμαυτόν επί τέλους. Έφώναξα τήν υπηρέτριαν μου.

„Μάρθα! Μήπως θυμάσαι, τ ί ώρα έπλάγιασα χθες τό 
βράδυ;“

„Μπά, αφέντη: μου! Καί ποιος μπορεί νά πή τ ί ώρα 
ήτανε; πιστεύω πώς ήτονε λιγάκι άργά. "Οταν έβράδυασε, 
έβγήκες άπδ τδ  σπίτι, καί ΰστερ’ άπδ τά  μεσάνυχτα άκουσα 
δυνατά πατήματα ’στήν κάμαρά σου. Θά ήτανε κοντά τα 
ξημερώματα — βέβαια, βέβαια, γιατί έπειτ3 άπδ λιγάκι έξ- 
ημέρωσε. Τόσες πολλές φροντίδες εχεις, οπού δέν μπορείς 
νά κοιμηδ'ής;“

„"Ετσι!“ έσκέφθην κατ’ έμαυτόν. „Περί του ότι πραγ
ματικούς επιχειρώ τάς νυκτερινάς αυτάς έκδρομάς, δεν υπάρ
χει πλέον καμμία αμφιβολία. Πώς σού φαίνεται ή δψις μου 
σήμερα, Μάρθα;“ προσέθηκα μεγαλοφώνως.

,,Ή  όψι σου — έλα νά σέ Ιδώ καλά. Έ τσ ι! Τά μά
γουλά σου είναι λιγάκι ’μπασμένα μέσα — καί είσαι πολύ 
αχνός, άφεντάκη μου. Ουτε μΐά σταλαμματιά αίμα δέν 
έχεις ’στο πρόσωπό σου.“

ΙΙεριήλθον είς μικράν τινα αμηχανίαν, καί άπέπεμψα 
τήν Μάρθαν.

,,Θ* άποθάνω ή θά τρελλαθώ μέ αυτήν τήν ύπόθεσιν“ 
εΐπον κατ’ έμαυτόν, καθιζόμενος πλησίον τοΰ παραθύρου.

„Τό πράγμα είναι επικίνδυνον — και πρέπει νά λάβη 
πέρας. Καί τώρα αρχίζει άκόμη καί ή καρδία μου νά πάλλη 
μέ τόσω παράδοξον τρόπον. "Οταν πετώ, μου φαίνεται πάν
τοτε ώς νά βυζάνη κανείς τήν καρδίαν μου καί ώς νά ρέη 
κάτι τ ι έξ αυτής, όπως τήν άνοιξιν ό χυμός τών νεαρών 
δένδρων έκρέει έκ τού κορμού των, όταν έμπηγνυωμεν είς 
αυτόν τδν πέλεκυν, "Ολα αυτά είναι κακά προμηνΰματα. 
Καί έπειτα — ή "Ελλις; Παίζει μαζή μου, όπως ή γάτα 
μέ τδ ποντίκι. Καί όμως δέν φαίνεται νά έχη τίποτε κα
κόν είς τόν νουν της. Άκόμη μίαν φοράν, μίαν τελευταίαν 
φοράν θά  παραδοθώ·είς αυτήν, άκόμη μίαν φοράν θά τήν 
παρατηρήσω, καί έπειτα — άν όμως έκμυζήση τό αΐμά μου; 
φρίκη! Καί έπειτα ή τρομερά έκείνη ταχότης τής πτήσεως 
πρέπει νά ήνε πολύ βλαβερά είς τήν υγείαν μου. Λέγουν 
μάλιστα ότι εις τήν ’Αγγλίαν απαγορεύεται εις τούς σιδηρο
δρόμους νά διανύωσι περισσότερον τών εκατόν είκοσι χιλιο
μέτρων τήν ώραν.“

Έσκεπτόμην καί έξήταζον τό πράγμα υπό πάσας τάς 
έπόψεις — άλλ’ ότε έφθασεν ή δεκάτη ώρα τής νυκτός, 
ίστάμην έκ νέου προ τής παλαιας δρυός.

ΙΗ \

Ή  νύξ ήτο δυσάρεστος, σκοτεινή καί ψυχρά- δ άήρ ήτο 
υγρός. Προς μεγάλην μου έκπληξιν, οΰδένα συνήντησα πλη
σίον τής δρυός. Έτριγύρισα πολλάκις αυτήν, έπορεύθην 
μέχρι τού δάσους, έπέστρεψα ¿πίσω είς τήν δρύν, προσεπά- 
θουν νά διασχίσω τό νυκτερινόν σκότος διά  τών βλεμμάτων 
μου — άλλ’ οΰδείς έφάνη! Περιέμεινα πάλιν έπί τινα χρό
νον, Ικάλεσα πολλάκις τήν "Ελλιν φωνάζων τό όνομά της 
δυνατά, όλονέν δυνατώτερα — άλλ’ είς μάτην. Τήν έλλει- 
ψίν της ήσθάνθην μετά βαθ·υτάτης θλίψεως. Πάσαι αί 
φροντίδες έκεϊναι καί μέριμναι, αίτινες άπησχόλησαν τδ

πνεύμα μου καθ’ όλην τήν ήμέραν, ήφανίσθησαν. Δέν ήδυ
νάμην νά έξοικειωθώ είς τήν ιδέαν, δτι έμελλον νά μή έπα- 
νίδω πλέον τήν "Ελλιν.

,Έ λλις! "Ελλις! έλθέ τέλος πάντων. Δέν θά  έλθης 
λοιπόν;“ έφώναξα έτι άπαξ, διά  τελευταίαν φοράν.

Εις κόραξ, τδν όποιον ίσως διετάραξα έν τώ υπνω του, 
ήρχισεν έξαίφνης νά πτερυγίζη έπί τής κορυφής ενός έκεΐ 
πλησίον ευρισκομένου δένδρου- έτίνασσε τάς πτέρυγας του, 
ώς νά είχε περιπλεχθή είς τούς κλώνας καί κλάδους — ή 
Έ λλ ις όμως οΰδαμοΰ είσέτι έφαίνετο. Κατηφής καί σκυ
θρωπές έτράπην τήν είς τήν οικίαν μου άγουσαν οδόν. 
Διέκρινον ήδη ενώπιον μου τάς μελανός λόχμας τών ιτεών 
έπί τού προχώματος τής λίμνης καί έβλεπον διά μέσου τών 
φύλλων μιας μηλέας τό λαμπυρίζον φως τού παραθύρου μου. 
Έλαμπύριζε καί έπειτα αμέσως έχάθη, ώς νά ήτο 6 όφθαλ- 
μδς ενός ανθρώπου, όστις έκρύβη έκεΐ όπίσω, διά νά μέ πα- 
ραμονεΰση. Αίφνης ήκουσα οχισθέν μου έλαφρόν 9·όρυβον, 
ώς νά έρροίζει τ ι διά τοΰ άέρος, καί άμέσως συνελήφΟ·ην έκ 
τών όπισθεν καί άνηρπάσθην — ουτω περίπου όρμα ό ίέραξ 
έπί τοΰ μικρού πτηνού, τό όποιον έξέλεξεν ώς βοράν του. 
"Ητο ή "Ελλις ή τις ήλθε χετώσα. Ήσθάνθην τήν έπαφήν 
τής παρειάς της έπί τής ίδικής μου, καί δ βραχίων αυτής 
μέ περιέσφιγγεν ώς στενός δακτύλιος. Ώ μίλει προς με σι
γαλά, καί ό ψιθυρισμός της είσεδυεν είς τδ ους μου ώς ψυ
χρόν ρεΰμα άέρος. ,Έ δ ώ  είμαι!“ μοί έλεγεν. Φόβος καί 
χαρά με κατέλαβον συγχρόνως. Έφερόμεθα ήδη μετέωροι 
είς μέτριον δψος υπεράνω τής γής.

„Δέν ήθελες νά έλθης σήμερον;“ ήρώτησα αυτήν.
„Μέ άπαζήτησες; Μέ αγαπάς λοιπόν; "Ω, τότε λοιπόν 

είσαι ίδικός μου!“
Αί τελευταΐαι αδται λέξεις μέ ένέβαλον είς αμηχανίαν. 

Δέν ήξευρα τ ί νά άποκριθώ.
,Έ ω ς τώρα δέν με άφησαν νά έλθω. Μέ έφυλαττον“, 

έξηκολούθησεν ή "Ελλις.
„Ποιος σέ έμπόδισε νά έλθης;“
„Πού θέλεις νά ταξειδεύσωμεν σήμερον;“ μέ ήρώτησε 

μή άπαντώσα είς τήν έρώτησίν μου, κατά τήν συνήθειάν της.
„Φέρε με είς ’Ιταλίαν — είς τήν όχθην τής λίμνης — 

ενθυμείσαι βεβαίως — “
Ή  Έ λ λ ις  έσεισε’τήν κεφαλήν ώς σημεΐον άποποιήσεως. 

Τώρα μόλις κατά πρώτην φοράν παρετήρησα, ότι τδ χρόσ- 
ωπόν της δέν ήτο πλέον διαφανές. Τό μέχρι τοΰδε ως τό 
γάλα λευκόν τοΰ προσώπου της χρώμα είχε προσλάβη υπέ
ρυθρόν τινα άπόχρωσιν. Παρετήρησα αυτήν άτενώς εις τους 
οφθαλμούς, καί άνέκφραστόν τ ι συναίσθημα φόβου καί ανη
συχίας κατέλαβε τήν ψυχήν μου- είς τούς οφθαλμούς τού
τους έφαίνετο μία κίνησις — ήτο ή βραδεία, άκατάπαυστος 
κίνησις, τήν όποιαν παρατηρούμεν είς τόν οφιν, δστις μετα 
μακροχρόνιον άπονάρκωσιν ύπό τάς ζωογόνους του ήλίου 
ακτίνας είς νέαν ζωήν αφυπνίζεται.

,Έλλις!“ ανέκραξα. ,,Ποία είσαι; Είχέ μοι έπί τέλους. 
Σέ καθικετεύω.“

Ή  "Ελλις ανύψωσε σπασμωδικώς τούς ωμούς.
Τοΰτο μ’ έδυσαρέστησε καί ήθ'έλησα νά υποδείξω αυτή 

τήν δυσαρέσκειαν μου. Αίφνης μοί έπήλθ·εν ή σκέψις νά 
μεταφερθώ ύπ5 αυτής είς Παρισίους. „Έκεΐ“, εΐπον κατ’ 
έμαυτόν. ,,Έ^εΐ θά  σοί δώσω άφθονους άφορμάς προς ζη
λοτυπίαν. "Ελλις“, εΐπον αυτη μεγαλοφώνως' „δέν φοβείσαι 
τάς μεγαλουπόλεις, παραδείγματος χάριν τούς Παρισίους;“

«Οχι·“
80*
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’ Οχι; Καί δ ίν  αποφεύγεις ούτε έκεΐνα' τα  μ.έρ-fj. όπου 
υπάρχει πολύ φως — όπως είς τους δημοσίους περιπάτους —

„Αλλ’ αυτό δεν είναι το φως τής ήμέρας.“ . .
„Πολύ χαλά. Τότε λοιπόν φέρε με είς το Boulevard 

des Italiens.“
Η Έ λ λ ις  έκάλυψε τήν κεφαλήν μου με το άκρου τής 

μακράς χειρίδος, ήτις έκρέματο προς τα  κάτω από του ώμου 
της. Αμέσως με περιεκάλυψε ίδιάζων τις υπόλευκος ατμός 
καί ένόμιζον ότι αναπνέω την ναρκωτικήν όσμήν του μήκω- 
νος. Τά πάντα ήφανίσδησαν κύκλω μου — σκότος, παντε
λής ήρεμία έπεκράτεί' άπώλεσα σχεδόν πάσαν αΐσδησιν. 
Μόλις ήσδανόμην είσέτι ότι έζων καί ό περιορισμός οδτος 
της αίσδήσεώς μου δεν μοι ήτο ούτε καν δυσάρεστος.

Αίφνης ό 
ατμός έγέ- 
νετο άφαν
τος. Ή νΕλ- 
λις άφήρεσε 
τήν- χειρίδα 
της από τής 
κεφαλήςμου 
—: και υπο
κάτω μου εί· 
δον άπειρον 
πλήδος με
γάλων οικο
δομημάτων 
— διαυγής 
λάμψις, κί- 
νησιςκαίδό- 
ρυβος άνήρ- 
χοντο πρός 
με. Ή μ εδα  
είς Παρι- 
σίους.

Ι θ '.
Εΐχονέπι- 

σκεφδήπρό- 
τερόν ποτε 
τούς Παρι- . 
σίους, καί 
διά τούτο
«νεγνώρισα αμέσως τό μέρος, είς τό όποιον μ ί εφερεν ή 
’Ελλις. Ή τ ο  ό κήπος des Tuileries μέ τάς παλαιάς κα- 
στανέας του, τάς σιδηράς του κιγκλίδας, τάς όχυρωτικάς 
τάφρους του και μέ τους υπό πολλάς Ιπόψεις όμοιους τοΤς 
ζώοις ζουάβους, οίτινες έφρούρουν. Διέβημεν έμπροσδεν τού 
παλατιού, παρά τήν έκκλησίαν του Αγίου Rochus, έπί των 
βαδμίδων τής.οποίας ό πρώτος Ναπολέων κατά πρώτην φο
ράν έχυσε γαλλικόν αίμα, καί Ιφδάσαμεν πρός το Boulevard 
des Italiens, όπου ό ανεψιός, ό τρίτος Ναπολέων, Ιμιμήδη 
τό παράδειγμα του δείου του. Μέγα πλήδος άνδρώπων, 
νεαροί καί γηραλέοι ματαιόσχολοι τριοδΐται, κύριοι καί κυ- 
ρίαι έν κομψοτάταις στολάίς συνωστίζοντο έπί των πεζοδρο
μίων. Πολυτελέστατα καί μεγαλοπρεπως ηΰτρεπισμένα “ξε
νοδοχεία καί καφενεία έλαμπον άπαστράπτοντα άπλετον φώς 
λόχνιών καί κηρίων. Λεωφορεία, άμαξαι, οχήματα παντός

I είδους έτρεχον έν ταΐς οδοίς. Ό που δήποτε καί άν έστρε- 
1 φον τό .βλέμμα — πανταχου ζωή, πανταχού φώς καί λάμψις. 
,Καί έν τούτοις — παράδοξον — ούδεμίαν ήσδανόμην έπι- 
δυμίαν νά έγκαταλίπω τό καθαρόν καί αίδέριον υψος μου 
•και νά πλησιάσω είς τήν άνδρωπίνην ταύτην μυρμηκιάν. 
Moi έφαίνετο ώς νά άνήρχετο πρός με έρυδρός τις, θερμός, 
βαρύς καί δυσώδης ατμός έκ του συμπεπυκνωμένου εκείνου 
πλήδ'ους. Έδίσταζον, δέν είξευρον τ ί νά αποφασίσω. Αίφνης 
είσέδυσεν είς τό ους μου διαπεραστική καί ξηρά, ώς νά συν- 
εκρούοντο σιδηραί ράβδοι πρός άλλήλας, ή φωνή φαυλοβίοο 
γυναίου των τριόδων. Ή  φωνή αυτη προσέβαλλε καί έκέν- 
τει τό ο3ς μου, ώς τό κέντρον φαρμακερού ζωυφίου. Αμέσως 

,διέκρινα έμπροσδέν μου ατενές, ίσχνόν, όστώδες Παρισια-
νόν πρόσω- 
πον, μ,έ λευ
κόν καί έρυ- 
δρόν χρώμ.α 
έψιμυδιωμέ- 
νον, μέ α
σελγή βλέμ
ματα, με αΰ- 
χμηράν κό
μην,με γαμ
ψούς όνυχας 
καί μεάμορ- 
φον κρινολί-' 
νον. Άκο- 
λοόδως εΐ- 
δον ένώπιόν 
μου ένα έκ 
τών αγαπη
τών συμπα
τριωτών μου, 
κτηματίαν 

νεωστί άφι- 
κόμενον είς 
Παρισίους, 
όστις ήκο- 
λούδειτόγύ· 
ναιον εκείνο. 
Έφανταζό- 
μην πώς δά 
έζήτεινάκα-

λύψη τήν αμηχανίαν του με τούς βαναύσους τρόπους του, 
πώς είς τήν ομιλίαν του δά  έτραύλιζε προσπαδών καδ’ όλα νά 
μιμηδη τού ύπηρέτας τών ξενοδοχείων, πώς 8·ά έτρεχε τηδε 
κακεϊσε ώς πολυάσχολος καί ποίας βλακίας δά έλεγε — 
καταληφδείς ύπό βαδυτάτης αηδίας καί σικχασίας, έλεγον 
κατ’ έμαυτόν: , ’Εδώ ή  νΕλλις δεν έχει ανάγκην νά γείνη 
ζηλότυπος.“

Έ ν τφ  μεταξύ κατηρχόμεδα βραδέως, ώς παρετήρησα. 
01 Παρίσιοι με τόν δόρυβόν των, με τήν πυκνήν καί άκά- 
δαρτον άτμοσφαίράν των ήρχοντο όλονέν πλησιέστερον 
πρός ήμδς.

,,Στάσου!“ είπον είς τήν Έ λλιν. „Δεν ευρίσκεις, ότι ή 
άτμοσφάιρα έδω είναι πνιγηρά;“

„Συ ό ίδιος ήδελες νά σέ φέρω είς Παρισίους.“
(ί'ττεται αννέχαα.)

TO NEON ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΗΣ ΑΓΛΗΣ ΕΝ ΒΙΕΝΝΗ.
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σελ. 231). Σπανίως τοσούτον νεαρός διάδοχος έφείλκυσεν 
έφ’ ¿αυτού τήν γενικήν τού κόσμου προσοχήν έπί τοσού- 
τον, όσον ό διάδοχος τής Σερβίας Αλέξανδρος. Τά περί 
τής υποδοχής, ής ετυχεν ό πρίγκηψ ^.ετά τού πατρός αυ
τού, τού βασιλέως Μιλάνου, τή 14. Ιουλίου κατά τήν είς 
Βελιγράδιον έπιστροφήν του, λεχδέντα καί γραφέντα έχουσι 
τοιοΰτον χαρακτήρα, ώς νά είχεν ήδη άνδρω&ή ό μόλις 
τό δωδέκατον έτος τής ηλικίας του άγων διάδοχος. Βε
βαίως αί περιστάσεις, ύφ’ άς ηύξήδη ό πρίγκηψ Αλέξαν
δρος, δέν εΐναι δυνατόν νά μή έντυπωδώσιν έν τή παιδική 
αυτού ψυχή άνεξιτήλως. Μεταξύ τών γονέων αυτού ύφίστα- 
ται άπό πολλού ήδη βαθύτατη διχόνοια καί ρήξις, κατα- 
λήξασα είς τά  γνωστά τοΤς πάσι λυπηρά γεγονότα.

Ό  Βασιλεύς Μιλάνος έλαβε τήν έπιστημονικήν αυτού 
μόρφωσιν έν Παρισίοις, άλλ’ αί παρούσαι περιστάσεις ήνάγ- 
κασαν αύτόν νά έκλέξη ώς καταλληλοτέραν χώραν πρός μόρ- 
φωσιν τού υίού του την Γερμανίαν.

2. ΘΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΑ. Είκών υπό Ernestine Friedrich- 
sen (έν σελ. 235). Ατάραχος καί λεία ώς κάτοπτρον έκτεί-· 
νεται ή έπιφάνεια τής λίμνης, καί παρά τάς όχδας αυτής 
κατοπτρίζονται τά  δένδρα καί οί δάμνοι τοσούτον εύκρινώς 
είς τά  διαυγή δδατα, ώστε νομίζει τις ότι τό βλέμμα του 
ßuÖ-ίζεται είς έτερον δάσος ετι δροσερώτερον. Εις τινα 
σκιερόν όρμον σχηματιζόμ.ενον παρά τή συδένδρφ οχδη συν
αθροίζονται τά παιδία τού χωρίου κατά τάς δερμάς τού 
βέρους ημέρας καί λούονται είς τά  διαυγή καί δροσερά νά
ματα. Μόνον τό μικρόν παιδίον τής πλουσιωτάτης νεαράς 
χωρικής δεν άποτολμα νά άπομακρυνδή άπό τών αγκαλών 
τής μητρός του, ήτις προσπαδ·εΤ νά δώση είς αυτό τό πρώ
τον μάδημ.α τής κολυμβητικής. Ίσως έπί τέλους ένδώση 
είς τάς προτροπάς τών συντρόφων του καί τάς δωπείας τής 
μητρός όπως βρέξη ολίγον τούς μικρούς του πόδας είς τύ 
υδωρ. Περισσότερον δεν πρέπει τις νά' περιμένει τήν φοράν 
ταύτην παρ’ αυτού.

3. ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ ΕΝ ΛΕΙΨΙΑ (έν 
σελ. 239). Τά αποκαλυπτήρια τού μνημείου τούτου δά  έορ- 
τασδώσι μεγαλοπρεπως έν Λειψία τή 18. Αύγουστου (προς 
άνάμνησιν τής κατά τήν αυτήν ήμέραν έν έτει 1870 συγ- 
κροτηδείσης μάχης παρά Gravelotte καί Saint Privat). Ή  
δέσις τού μνημείου, έν τή  άγορα απέναντι τού παλαιού δη
μαρχείου, εινε ή κεντρικωτάτη τής πόλεως.

Η κυρία μορφή, ήτις αποτελεί τήν κορωνίδα τού μνη
μείου, είνε ή μεγαλοπρεπής Γερμανία, ήτις ώς μαχήτρια, 
μετά τήν νίκην, παρίσταται ώς ωπλισμένη χροστάτις καί φύ- 
λαξ τής είρήνης. Τό ξίφος αυτής ήσυχάζει έν τή βήκη· 
κρατεί αύτο έκ τού κάτω άκρου έπί τού δεξιού ώμου, ένώ 
ή αριστερά της στηρίζεται έπί τής μέ τόν αυτοκρατορικόν 
άετον κεκοσμημένης α’σπίδος' τό ώραΐον της πρόσωπον, ολί
γον πρός τά  αριστερά έστραμμένον, έκφράζει υπερηφάνειαν 
καί ανδρείαν, αλλ’ εινε είρηνικόν, τήν ειρήνην προστατεύον, 
Όυχί απειλητικόν. Ή  Γερμανία αυτη, έκ χαλκού κατασκευα- 
σβεΐσα ,’έν τω  έργαστηρίω τού Howald έν Braunschweig, 
έχει διπλάσιον μέγεβος τών κάτωβεν αυτής ανδριάντων. Είς 
τας τέσσαρας γωνίας τού κυρίου βάβρου ίστανται έπί εΰρέων 
υποβάβρων, είς μείζον τού φυσικού μεγέβους, οί έφιπποι αν
δριάντες τού βασιλέως τής Σαξωνίας, τού Γερμανού διαδό
χου (άρτίως άποβιώσαντος Φρειδερίκου Γ'.), του πρίγκιπος 
Βίσμαρκ καί τού στρατάρχου κόμητος Μόλτκε. Είς τήν 
προσ&ίαν πλευράν τού κυρίου βάβρου κάβηται έπί τού &ρό*

νου μ ί στέφανον δάφνης ¿στεμμένος ό αυτοκρατοιρ Γου- 
λιέλμ.ος ό Νικηφόρος. Είς έκάστην τών τεσσάρων πλευρών 
τού βάβρου πρός ταίς γωνίαις ίστανται άνά Súo σημαιο
φόροι.

Αί έπιγραφαί του μνημείου έξηγούσι πληρέστατα ̂  τήν 
σημασίαν αυτού μετά τής μεγίστης βραχυλογίας, δι’^ έξ 
οκτασυλλάβων στίχων, τών όποιων παρα&έτόμ.εν ένταυβα 
άνευ μέτρων τήν έννοιαν αυτολεξεί:

Τών πατέρων ήμών ό διακαής πτό&ος, Τής Γερμαν'ας 
ή ενότης, κατωρδ·ώδ·η. Οί αδελφοί ήμών προδ-υμως _ Γπερ 
τού ένιαίου κράτους ΰπέστησαν τόν βάνατον. Οί απογονοι 
ήμών ε'0·ε χάσαις δυνάμ.εσι νά ένεργώσιν, όπως τά  διά τη- 
λικου'των αγώνων άποκτηδέντα διατηρήσωσιν.

4. TO NEON ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΗΣ ΑΓΛΗΣ EN B1ENNFJ 
(έν σελ. 242). Τό νέον τούτο Οέατρον, περατωδεν ήδη μετά 
δωδεκαετή έργασίαν υψούται έν όλη αυτού τή μεγαλοπρε- 
χεία έπί τής λαμπροτέρας υπό αρχιτεκτονικήν εποψιν καί 
κεντρικωτέρας δέσεως τής άνανε(,)ίΐείσης Βιέννης. Κείμενον 
ακριβώς απέναντι τού ύπό τού άρχιτέκτονος Φρειδερίκου 
Σμ.ίδ καλλιτεχνηδέντος δαυμαστού δημαρχείου έχει έπαξίους 
γείτονας τήν Votivkirche καί τό Πανεπιστήμιον τού Φέξ- 
στελ, τήν Βουλήν του Χάνσεν καί. τό δικαστήριον τού Ου- 
ίλεμαν. Ή  οίκοδομή αυτή βασίζεται έπί τής αρχής οτι 
παν οίκοδόμημ.α οφείλει να έξηγή αυτό εαυτό διά  της έξ- 
ωτερικής αυτού έμφαν.ίσεως. "Οπου ή αρχιτεκτονική δεν 
ευρίσκει πλέον λέξεις πρός- Ιξήγησιν τού έργου της, έκε~ πα
ρουσιάζεται ώς εόγλωττοτέρα επίκουρος ή πλαστική.

Από. τών αετωμάτων τών μεγάλων παραδύρων χαιρετι- 
ζουσιν ήμ.άς αί προτομ.αί εννέα ποιητών: Σαιξπήρου, 1 καίτε, 
Σχίλλερ, Λέσσιγγ, Γρίλλπαρτσερ, Έ ββελ , "Αλμ., Μολιέρου, 
Καλδερώνος. Ό  άρχιτέκτων λέγει: τούτο: εΐνε δέατρον. Ό  
άγαλματοποιός προσδέτει: Εινε αφιερωμένον είς τήν λατρείαν 
τών εύγενεστέρων είδών τής δραμ.ατικής ποιήσεως. Το Ιξ- 
ωτερικόν τού δεάτρου παριστα ή ήμετέρα είκών έναργέστε- 
ρον καί συντομώτερον πασης λεπτομερούς περιγραφής τών 
άπειραρίδμων μερών, έξ ών συνίσταται τό πολυπλοκωτατον 
τούτο οίκοδόμ.ημα. Ούδεν έκ τών απείρων τούτων μ.ερων, 
οΰδε τό έλάχιστον μόριον άπάδει πρός τό σΰνολον,. αλλ 
άπαντα συναρμολογούνται καί συμπλέκονται έν πληρέστατη 
αρμονία πρός τό δλον οικοδόμημα. Τά έν τοίς άετώμασι 
συμπλέγματα, τά  ανάγλυφα τά  διαζώματα, τά  μείζονος του 
φυσικού μεγέδους αγάλματα άλληγορικής, μυδολογικής καί 
ιστορικής σημασίας καί άπειρα άλλα αριστουργήματα τής 
πλαστικής είνε έργα τών διασημοτάτων τής Βιέννης καλλι
τεχνών, τού Benk, Meyer, Kundmann, Tilgner, Costenoble, 
Silbernagel, Hofmann κτλ.

Τό έσωτερικόν του δεάτρου εΐναι καδ’ όλα άνάλογον 
πρός τό έξωτερικόν. Ή  δυο χιλιάδας άνδρώπων χωρούσα 
αϊδουσα είναι ό,τι λαμπρόν καί έξαίσιον. Έ ν  γένει δε οχι 
μόνον περί τής κοαψοτητος καί πολυτελείας άλλα καί περί 
τής ασφαλείας έληφδη ή μεγίστη πρόνοια. Τό δέατρον δύ- 
ναται νά κενωδή έντός όλιγίστων στιγμών, ούτως ώστε ου- 
δεμία έκ τών συνήδων καταστροφών δύναται νά έπέλδη έν 
περιπτώσει πυρκαιας, ήτις άλλως τε καδίσταται σχεδόν έν- 
τελούς αδύνατος διά τών έκ σιδήρου κατασκευών καί του 
ήλεκτρικού φωτισμού. 'Η  σκηνική υπηρεσία έκτελεΐται δι_ 
υδραυλικών μηχανών. Έ ν  γένει δέ έφηρμόσδησαν έπί του 
δεάτρου τούτου πασαι αί διά τής .μακροχρονίου πείρας έν 
τή  κατασκευή των θεάτρων άποκτηδεΐσαι καί συλλεγοΐσαι 
γνώσεις.
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Γ εννα ιο ψ νχΙα . '  Ο Άγγλο« φιλόσοφος καί ιστορικός Δαβίδ Χιουμ 
(David Hume) εύρίσκετο συχνάκις, καδ’ Óv χρόνον ήτο μέλος tou πανεπι-
στημειου tou Εδιμβούργου, βίς μεγάλος οικονομικός δυσχερείας. 'Ημέραν 
τινά ,ελαβε τήν είδησιν ότι τώ  προσεφέρετο ή δέσις βιβλιοδηκαρίου με 
ετήσιον μισδόν 40 λιρών στερλινών. Κατά τήν αυτήν ημέραν επεσκέφδη 
τον φίλον του Blaekloclc, οστις ήτο ποιητής μέτριος κα'ι μ3λλον διά τήν 
πενίαν καί τήν τυφλότητά του γνωστός. Ό  δυστυχής τυφλός ποιητής παρ- 
επονείτο είς τον Χιοδμ διά τήν δυσχερή δέσιν, έν ή  εύρίσκετο ή  πολύ“ 
άριδμος οικογένεια του. Ό  φιλόσο-ρος συγκινηδεϊς καϊ μή δυνάμενος άλλως 
πως νά βοηδήση τόν δυστυχή φίλον του, έσπευσεν αμέσως εις τήν γραμ
ματείαν, ενηργησεν όπως ό διορισμός του εις τήν δέσιν βιβλιοδηκαρίου 
γραφή εις τό όνομα τοδ τυφλού ποιητοδ καί ύπεχρεώδη έγγράφως νά έκ- 
τελή δ ίδιος άκριβώς καί εδσυνειδήτως τα καθήκοντα της δέσεως ταύτης, 
τοδδ’ όπερ καί κατωρδωσε. Πλήρης χαρδς καί άγαλλιάσεως έφερε τήν 
χαρμόσυνου άγγελίαν εις τόν δυστυχή B lacklock, διά τόν όποιον ό φιλό- 

' σοφος μέχρι τής τελευταίας του στιγμής είργάζετο ιός βιβλιοθηκάριος, ενώ 
εκείνος Ιλάμβανε τους καρπούς των κόπων του μετ' άλη&ινής ευγνωμοσύνης.

Τό κ α τα λ λ η λύ τα το ν  π ο τό ν  π ρ ό ς  κ α τά α β εο ιν  τή ς  ό ίψ ης, πρό 
•πάντων κατά τάς δερμάς τοδ δέρους ημέρας, εΐνε Ιλαφρά λεμ ο νά ά α  χω 
ρ ίς  ζάχαρι. Τό ύδωρ καταπαύει μεν προς στιγμήν τήν δίψαν άλλ’ αμέ
σως προξενεί ίδρωτα καί διεγείρει έκ νέου τήν δίψαν. ”Όλως ακατάλληλος 
προς τούτο καί βλαβερά εΐναι ή  χρήσις των περιεχόντων οινόπνευμα ποτών. 
Τό ψυχρόν τέϊον εχει ώσαύτως τά έλαττώματά του· εν έκ των κυριωτέρων 
εΐνε. ότι πινόμενον κατά τό εσπέρας προξενεί αϋπνίαν. Τ ά  παγωτά δρο- 
σίζουσι μεν πρός στιγμήν άλλα κατόπιν έπαυξάνουσι τήν δίψαν. Έ ξ  όλων 
λοιπόν των ποτών καταλληλότατα πρός κατάσβεσιν τής δίψης είναι τά 
όξέα καί πρό πάντων ή λεμονάάα. Έπαναλαμβάνομεν όμως ότι δέν πρέ
πει να περιέχη ζάκχαριν, διότι αυτη αναπτύσσει πολλήν δερμότητα.

Α ν λ ικ ή  ίθ ιμ ο τ α ξ ία  i v  ’Ισ π α ν ία .  Ό  βασιλεύς Φίλιππος Γ '. τής 
’Ισπανίας (1698-1621) Ικάδητο, όλίγον χρόνον πρό του δανάτου του, έν 
τώ σπουδαστήριο» του καί έγραφεν. ’Επειδή κατά τήν ημέραν έκείνην 
ήτο τό ψύχος δριμυ', έδηκαν έν τώ δωμάτιο» του έσχάραν πλήρη πεπυρα- 
κτωμένων άνδράκων, άλλά τόσω πλησίον, ώστε ή  άνερχομένη δερμότης 
καδίστατο είς αυτόν λίαν οχληρά. Ή  Αυτού Μεγαλειότης ήρχισε νά ίδρόνη 
•καί νά στενοχωρήται φοβερά, άλλά κατά τήν έδιμοταξίαν δέν έπετρέπετο 
νά μετατόπισή ίδίαις χερσί τό πύραυνον. ,°Ότε δ έν τω  δωματίω παρευρι- 
σκόμενος Μαρκήσιος de P o b a  παρετήρησε τήν δυσάρεστον δέσιν του βα- 
σιλέως, παρεκάλεσε τόν δαλαμηπόλον τής Α. Μεγαλειότητος, τόν δοϋκα τής 
Άλβας, νά άπομακρύνη τήν έσχάραν. Ουτος όμως άπήντησεν ότι ή άπο- 
μάκρυνσις τής έσχάρας άνάγεται είς τήν δικαιοδοσίαν τοδ βασιλικού ίμα· 
τιοφόλ.ακος, του δουκός της Uzeda, καί πρός τοδτον ώφειλον ν’ άπευδυν- 
δώσιν. Ό  Μαρκήσιος εύρίσκετο είς μεγίστην άνησυχίαν, άλλά δεν Ιτόλμα 
νά έκτελέση μέ τά ιδίας του χεΤρας εκείνο, τό όποιον ή ανλική έδιμοταξία 
έπέβαλλεν είς άλλον. Ή  οχληρά δερμάστρα έμεινεν είς τήν δέσιν της καί 
έπεμψαν πρός άνεύρεσιν τοδ Δουκός τής Ούζέδης. Ουτος ό'μως εύρίσκετο 
δυστυχώς είς τήν εξοχήν καί 0τε τέλος πάντων ήλδεν όπως δώση τάς αναγ
καίας διαταγάς πρός άπομάκρυνσιν τοδ πυραύνου, ό βασιλεύς ήσδάνετο με
γίστην κακοδιαδεσίαν, κατά δέ την άκόλουδον νύκτα ένέπεσεν είς σφοδρόν 
πυρετόν καί μετ’ ου πολύ άπέδανεν.

Π ό λεμ ο ς  π ε ρ ί  8νου σκ ιάς. ΓελοΤαι ήσαν α ί άφορμαί τοδ πολέ
μου μεταξύ Λουδοβίκου Ζ '. της Γαλλίας καί Ε ρρίκου , δουκός τής Νορ- 
μανδίάς, κόμητος τοδ A njou καί βραδύτερον βασιλέως της ’Αγγλίας ('Ερρί
κου Β '.)  'Ο  ’Αρχιεπίσκοπος τής πόλεως R ouen  εΤχεν έκδώση διάταγμα 
άπογορευον εις πάντας άνεξεραίτως νά φέρωσι μακράν κόμην καί μακράν 
γενειάδα καί άπειλοδν τούς παραβάτας 8Γ άφορισμου. 'Ο  Λουδοβίκος, 
ινα συμμορφωδή πρός τάς διαταγάς τοδ αρχιεπισκόπου, έκειρε τέν κόμην 
καί τό γένειον καί ούτω έφαίνετο γελοίος είς τήν σύζυγόν του Έλεονώραν 
τής Άκουιτανίας, ήτις περιεγέλα καί ώνόμαζεν αότόν „μάλλον μοναχόν ή 
βασιλέα". Γυνέπεια τής περί τούτου έριδος, ί τ ις  διήρκεσεν επί μακρόν

χρόνον, ήτο τό διαζύγιον τοδ βασιλικοδ ζεύγους έν έτει 1152. Μετά παρ- 
έλευσιν πέντε μόλις εβδομάδων ή ’Ελεονόρα έγένετο σύζυγος τοδ'Ερρίκου, 
δουκός τής Νορμανδίας καί κόμητος τοδ Anjou, ό δέ Λουδοβίκος εβλεπε 
μετ άγανακτήσεως τά μόλις άπολεσδέντα πλούσια κτήματά του περιερ- 
χόμενα είς τήν κατοχήν ενός άντιζήλου, Ιχδρικοδ οίκου. ’Ολίγον χρόνον 
μετά τόν γάμον ό Λουδοβίκος είσέβαλεν είς τήν Νορμανδίαν καί ούτως 
ήρχισε σειρά αιματηρών επί τριακόσια σχεδόν ετη διαρκεσάντων πολέμων, 
κατά τούς όποιους λέγεται ότι περί τά τρία έκατομμόρια Γάλλων άπω- 
λεσαν τήν ζωήν των. Καί τοσοδτον αίμα έχύδη, διατί; διότι εις αρχι
επίσκοπος δέν ήδυνατο νά ύποφέρη τριχωτά πρόσωπα, εΤς βασιλεύς έξυ- 
ρίσδη, καί μία βασίλισσα εδρισκε τόν έξυρημένον σύζυγόν της γελοΐόν.

Π ο λντέλεια  τώ ν  α ρχα ίω ν 'Ρ ω μαϊκώ ν θ εά τρ ω ν .  Τ ά  κολοσσάϊχ 
χρηματικά ποσά, τά όποια άπαντοδνται πρός διακόσμησιν καί καταρτισμόν 
τών σημερινών δεάτρων, φαίνονται πολύ μικρά εν συγκρίσει πρός τήν πο
λυτελείαν των δεάτρων παρά τοΐς άρχαίοις 'Ρω μαίοις, ώς περιγράφουσιν 
αυτά Ó ΙΙλίνιος, ό Διόδωρος, ό Σουετώνιος καί άλλοι άρχαΐοι συγγραφείς, 
Αί πρός κατασκευήν τών οικοδομημάτων αυτών δαπάναι ήσαν μυδώδέις. 
'Ο  άγορανόμος Μ. Σκαδρος ίδρυσε μόνον δ ι’ ένα μήνα προορισμένου δέα- 
τρον, τριώροφου καί μέ 3000 χάλκινα αγάλματα κεκοσμημένον, τό όποιον 
έχώρει 80,000 άνδρώπους. 'Ο  δήμαρχος Κουρίων ίδρυσε δύο ήμικυκλικά, 
απ’ αλλήλων κεχωρισμένα ξύλινα δέατρα, τά όποια ήδύναντο κατ’ αρέ
σκειαν νά προσαρμόζωνται πρός αλληλα καί νά άποτελώσιν άμφιδέατρον 
διά τάς μονομαχίας τών ξιφομάχων (gladiatores). Τ ά  δέατρα ταδτα 
έπειδή δέν ήδύναντο νά στεγασδώσιν ένεκα τοδ γιγαντιαίου αύτών μεγέ- 
δους, εκαλύπτοντο κατά τό δέρος μέ μεταξωτά, πορφυρϊ, χρυσοποίκιλτα 
υφάσματα. Ό  Πομπήίος οικοδόμησε τό πρώτον λιδόδμητον δέατρον, όπερ 
έχώρει 40,000 άνδρώπους. Πολλοί πλούσιοι 'Ρω μαίοι, όπως προσελκύσω- 
σιν είς εαυτούς τήν εύνοιαν του πλήδους, (¡»κοδόμουν ίδίοις άναλώμασιν 
ύπερμεγέδη δέατρα' καί έκόσμουν αύτά πολυτελώς μέ άπειρα αγάλματα, 
εικόνας καί πολύτιμα ύφάσματα. Ή  σπατάλη εφδασεν εις τοσοδτον βαδ-' 
μόν, ωστε καί τάς διά τάς παραστάσεις αναγκαίας μηχανάς έπεστρώννυον 
μέ άργυρον. Κατά τινα παράστασιν ó Πομπήϊος εξέδηκεν επί τής σκηνής, 
όπως έπιδείξη τόν πλούτον του, 3000 χρυσά άγγεΐα. Τό μεγαλττερον έκ 
τών δεάτρων του είδους τούτου εΐνε τό έν 'Ρώ μη  Κολοσσαϊον (il coliseo), 
τοδ όποιου τά ερείπια σώζονται μέχρι τής σήμερον, καί περί του όποιου 
καί κατά τούς άρχαίους χρόνους έλέγεεο ή  παροιμία: ,,Άν πέση τό Κο- 
λοσσάίόν, δά  πέση καί ή 'Ρ ώ μ η , καί άν ή  'Ρώ μη  πέση, δά  πέση καί ό 
κόσμος“. Ή  οίκοδομή αύτοδ ήρχισεν έπί τοδ αυτοκράτορος Ούεσπασια- 
νου καί έτελείωσεν επί Τίτου τό 80 μ. X. Τό γιγαντιαίον άμφιδέατρον, 
προωρισμένον διά μονομαχίας καί δηριομαχίας εΐχεν 90,000 δέσεις.

Χ ρ η σ ιμ ό χη ς  το δ  χ ο χο φ ο ίν ιχο ς . Ό  κοκοφοίνιξ (κουκιοφόρον δέν- 
δρον) εΐνε ίσως τό χρησιμώτατον πάντων τών δένδρων της γης. Παρέχει 
όχι μόνον τροφήν στερεάν καί ύγράν, άλλά καί οικοδομικήν υλην καί χρή
σιμα αγγεία. Είς τινα μέρη τών ’Ινδιών ό καρπός τοδ δένδρου τούτου, 
δστις περιέχει υλην τινά όμοίαν πρός τό λευκόν του ώοδ, εΐνε σχεδόν άπο- 
κλειστικώς ή κυρία τροφή τών ίδαγενών, ό δέ γαλακτοειδής όπός αύτοδ 
χρησιμεύει πρός πόσιν. Έ ξ  αύτοδ παρασκευάζουσιν ωσαύτως οίνον καί 
ζάκχαριν. Έ κ  του καρποδ έκδλίβεται ωσαύτως έλαιον, έκ δέ τών ιζημά
των κατασκευάζονται κηρία. Τό ελαιον τοδτο χρησιμεύει πρός τροφήν καί 
πρός φωτισμόν, έξ αύτοδ δέ κατασκευάζεται καί σάπων. Αί ΐνες, τάς 
όποιας πρότερον μετεχειρίζοντο πρός κατασκευίν σχοινιών, χρησιμευουσι 
τώρα καί πρός κατασκευήν ψιάδων, σαρώδρων, ψηκτρών κτλ. Έ κ  τοδ 
ξύλου, όπερ διά τής λεάνσεως δύναται νά λάβη μεγίστην στιλπνότητα, 
κατασκευάζονται διάφορα κομψότατα αντικείμενα τής λεπτουργίας. Ό  
σκληρός φλοιός τοδ καρποδ παρέχει σχεδόν έτοιμα ποτήρια, λοπάδας καί 
άλλα τοιαυτα άγγεΐα.

Τά φ ά ν  τή ς  σ τρ ο νθ ο χα μ ή λο ν  έχει κατά μέσον όρον βάρος 3 λί
τρων, κατά δέ τό περιεχόμενον καί τήν δρεπτικήν άξίαν ίσοδυναμεΐ μέ 
30 συνήδη ωά τής όρνιδος.

ΚΛΕΙΩ.

Παρά τη C olonua, τη αρχαία V etulonia, άνεκαλόφδη ό τάφος ευ- 
γενοδς Έτρούσκου έκ τοδ εβδόμου ή  όγδόου αίώνος πρό’Χριστοδ. Έ ν  
αύτώ εύρέδησαν εν άρμα, σκευασία ίππική έξ όρειχάλκου, άργυρα καί χρυσά 
αγγεία, διάφορα όπλα, άσπίς καί περικεφαλαία. Αινιγματώδες εΐνε τό 
πλησίον τής υδρίας εύρεδέν όρειχάλκινον πλοιάριον, τοδ οποίου τό έτερον 
άκρον άπολήγει εις κλάδον δένδρου ή  κέρας ελάφου. Ό  τύφος καί τά 
έν αύτώ' ευρεδέντα έχουσι μεγάλην όμοιότητα καί σχέσιν πρός τόν ομη
ρικόν ενταφιασμόν έν βιβλίο» 24 της Ίλιάδος.

Π ερ ί τή ς  έν ερ γε ία ς  τή ς  Α στρα πής  άγγέλλεται έκ W olverham pton 
μία περιεργοτάτη περίπτωσις. Ε ίς έργάτης άνδρακωρυχείου, δστις πρό 
πολλου έσχε τό δυστύχημα νά τυφλωδή, κατελήφδη καδ’ 0δόν ύπό σφο- 
δρας δυέλλης, ότε αίφνης τό φώς ενός κεραυνοδ άντανεκλάσδη είς τά 
δίοπτρα, τά όποια έφερεν όπως καλύπτή τούς παραμεμορφωμένους όφδαλ- 
μούς του. Ό  τυφλός ήσδάνδη αμέσως κεφαλαλγίαν καί μετά μίαν στιγ
μήν άνέβλεψε. _________

Ό  δάνατος τοδ αύτοκράτορος Γουλιέλμου Α '. καί τοδ Φρειδερίκου Γ '. 
προύκάλεσε φυσικω τώ  λόγω άπειρον πλήδος ποιημάτων μεγάλων καί μι
κρών ποιητών, έκ τών όποίων τά έξοχώτερα συνελέχδησαν καί έδημοσιευ- 
δησαν ύπό τόν τίτλον „D ichterstim m en ans D eutschlands T rau ertag en “ 
(9, Μαρτίου, 15. ’Ιουνίου 1888). Μεταξύ τών ποιητών τούτων εύρίσκονται 
καί μεγάλα καί διακεκριμένα όνόματα, οΐον G. vou A m yntor, F r . von 
B odensted t, Felix  D ahn , E rn s t  von W ildenbruch , Ju liu s W olff καί 
άλλων νεωτέρων, όλιγώτερον γνωστών ποιητών.

Ό  Έ ρ νέσ ίο ς  Ψ όασης  (E rnesto  Bossi), ό διάσημος Ιταλός ηδο- 
ποιός, άπεφάσισε νά Ιγκαταλίπη τό καλλιτεχνικόν αύτοδ στάδιον. Πρό
τερον όμως σκοπεύει νά περιηγηΒή πρός άποχαιρεπσμόν τό Βέλγιον καί 
τήν 'Ολλανδίαν καί πρός τοδτο έκαμεν ήδη συμβόλαιον μέ τόν έν Βρυξέλ- 
λαις εργολάβον W äch te r. Ό  δίασος, δστις δά συνοδεύση τόν Rossi, συγ
κροτείται ήδη εν Μεδιολάνοις.

Άφθ-ονία  θ α λα σ σ ίω ν  ζώ ω ν είς  υλα  τ ά  σ τρ ώ μ α τα  τή ς  θ α λ ά σ 
σης. Έ ν  έκ τών μάλιστα άμφισβητουμένων ζητημάτων τής ζωολογίας 
ήτο μέχρι τουδε τό ζήτημα, άν είς δλα τά στρώματα μέχρι του πυδμένος 
τ?ς δαλάσσης ύπάρχωσι ζώα ή μόνον μέχρις ώρισμένου τινός βάδους άπό 
της έπιφανείας αυτής. ’Ενώ ό Agassiz διετείνετο ότι μόνον ή επιφάνεια 
καί τά πλησιέστατα είς αυτήν στρώματα τής δαλάσσης κατοικοδνται ύπό 
ζώων, ό Hâckel ίσχυρίζετο ότι ευρε διάφορα ζώα είς διάφορα άπό τής 
έπιφανείας βάδη μέχρι τοδ πυδμένος τής δαλάσσης. Βεβαία λύσις τοδ 
ζητήματος τούτου ήδυνατο νά γίνη μόνον διά τοιαύτων αλιευτικών μηχα
νών, αίτινες εμβαπτιζόμενοι είς τήν δάλασσαν μέχρις ώρισμένου τίνος κατ’ 
αρέσκειαν βάδους νά άνοίγωνται αύτομάτως καί'νά  κλείωνται έν τδ  αύτη 
δέσει, εΐτα δέ νά έξάγωνται έκ του βάδους εκείνου εντελώς κεκλεισμέναι, 
ούτως ώστε νά μή δύνανται νά συλληφδώσι δ ι’ αύτης ζώα εκ τών άνω- 
τέρων στρωμάτων τοδ υδατος. Τοιουιον αλιευτικόν εργαλεΐον κατώρδωσεν

Β Ι Β Λ 1
— Ποιητικά Ανάμικτα ύπό Γεωργίου Γ . Βλαστοδ. Έ ν  Άδτ'ναις 1S88. 

Τ ιμάται φράγκου.
— Βιβλιοδήκη τοδ Ελληνικό”  λαου υπό Εενοφώντος Δ. Ζύγουρα, 

καδ. Τ ομ όγδοος Αύγουστου, έμπ. ,,’Επιστολάριον διά τόν λαόν“ .
— Έ φημερίς τών μαδητών. Περιοδικόν έκδϊδόμενον ύπό τής έν 

Άδήναις ίδκοτικής σχολής Κ . Α. Διαλεισμά. Διανέμεται δωρεάν.
— Ilym ue à  S. Μ, Ε . le  Su ltan  A bdul Ham id H an  II. p a r  Ari- 

s to te  Eifendi.
— Sym pathie-Valse pour P iano, dédiée à  Son E xcellence Sta- 

vraki Bey A rista rch i p a r  A rist. Panopoulo. P r is  fr. 8.'

εσχάτως νά κατασκευάση δ τέως ■ μηχανικός τοδ γερμανικού ζωολογικού 
σταδμοδ έν Νεαπόλει κ. φόν Πέτερσεν. Μέ τό εργαλεΐον τοδτο ό καδη- 
γητής ChuD έκ Καινιξβέργης έπεχείρησεν έν Νεαπόλει διαφόρους έρευνας, 
αίτινες ΐσχον λίαν ένδιαφέροντα άποτελέσματα. 'Ό τε ό καδηγητής Ohuo 
είς άπόστασιν 8 ναυτικών μιλιών άπό τών νήσων P onza έβύδισε τήν μη
χανήν είς βάδος 1300 μέτρων άπό τής έπιφανείας τής δαλάσσης καί εΐτα 
έξήγαγεν αύτήν, εύρέδησαν έν αύτή παντύς είδους δαλάσσια ζώα έν με
γάλη άφδονία. Διάφοροι άλλαι δοκιμαί κατέδειξαν ορδήν τήν_ γνο'μην τοδ 
Häukel περί της καταπληκτικές άφδονίας τών δαλασσίων ζώων.

,,Ν έρω ν ή  i¡ κ α τα σ τρ ο φ ή  τή ς 'Ρώμης“ όνομάζεται τό γιγαντιάΐόν 
δέαμα, μέ τό όποιον έγένετο ή  έναρξις τών παραστάσεων έν τώ δεάτριρ 
„open a ir  spectacle“  τοδ Im re Kiralfys έν Νέα "Ιόρκη. Τό ύπαίδριον 
τοδτο δέατρον εΐνε είς τό εΐδός του τό μεγαλοπρεπέστατου όλων τών δεά
τρων τοδ κόσμου. Ή  έντυπωσις, ί ν  αποκομίζεται δ δεατής εΐναι άπερί- 
γραπτος καί μένει Ανεξίτηλος έν τή μνήμη αύτοδ. ’Απέραντου εκτασιν 
κατέχουσι τά μετ’ άπιστεύτου ταχύτητος άνεγερδέντα μεγαλοπρεπή οικο
δομήματα, μέγαρα, παλάτια, πύργοι καί τείχη, πολλά εκ τών όποίων καδ' 
έκάστην εσπέραν καίονται άναπέμποντα ύπερμεγέόει; φλόγας αλλά ταχέως 
άνχκυπτουσι πάλιν έκ τής τέφρας έν τή προτέρα αύτών μεγαλοπρεπεία. · 
Περί τοδ μεγέδους της όλης επιχειρήσεως δύναταί τις νά συμπεράνη έκ 
τοδ άριδμοδ τών δρώντων προσώπων, άτινα ανέρχονται είς 2000. Ή  
σκηνή τοδ δεάτρου τούτου είναι ή  μεγίστη τοδ κόσμου. Ό  χορός συν- 
ίσταται έκ 500 φωνών- αί όρχηστρίδες ανέρχονται είς 1000. “Ό πω ς κα- 
λυφδώσι τά έξοδα τής εσπέρας, πρέπει νά γείνη πώλησις 15,000 είσιτηρίων.

“Ε ν ά π λ ο ν σ τα ιο ν  μ έσ ο ν , ’¿πω ς π ρο σ ά ιο ρ ίζω μ εν  i x  τώ ν  π ρ ο -  
τέρ ω ν  τή ν  θ ερ μ ο κ ρ α σ ία ν  τή ς  ίπ ο μ έν η ς  ¡¡μέρας, έξευρέδη ήδη πρό 
πολλοδ ύπό τοδ Δρ. Α. Τρόσκα. ’Εσχάτως έδημοσίευσεν έν τώ  ,,περιοδικώ. 
τών φυσικών επιστημών“ τελειότερου καί άπλουστερον κανόνα, τόν εξής: 
„ 'Η  δερμοκρασία ήν δεικνύει τό υγρόν δερμόμετρον έν ύπαίδρω καί έν 
τή σκιά μίαν ώραν πρό τής δύσεως τοδ τλίου, είναι εις 80 τοΐς εκατόν 
περιπτώσεις ίση μέ τήν δερμοκρασίαν, τήν όποιαν τό αύτό δερμόμετρον 

ξηρόν δά δεικνύει κατά τήν άκόλουδον ημέραν έν τή σκιά περί τήν e i '  ώραν 
πρό μεσημβρίας“ . Κατά ταδτα άρκεϊ νά περιτυλίξωμεν μέ ύγραν λεπτήν 
¿δίνην τήν σφαίραν τοδ ύδραργύρου μίαν ώραν πρό τής δύσεως του ήλιου, 
καί εΐτα νά έκδέσωμεν τό δερμόμετρον έν ύπαίδρω είς τήν σκιάν, καί ή 
δερμοκρασία τήν όποιαν δά δεικνύη, δά εΐνε ή  δερμοκρασία της άκολού- 
δου ήμέρας.

— Διά νέων πειραμάτων κατεδείχδη τρανώτατα ότι α ί μυίαι, αίτινες 
ένδιαιτώνται έν τοΐς δωματίοις τών φδισικών δέχονται έν έαυτάίς τά ύπό 
τοδ Koch άνακαλυφδέυτα βακτηρίδια καί μεταδίδουσιν αύτά άκολούδως 
είς μεγαλητέρας αποστάσεις. Οί ιατροί συνιστώσι δερμώς τήν άποσόβησιν 
καί, εΐ δυνατόν, έξολόδρευσιν τών μυιών έκ τών δωματίων τών άρρώστων, 
οίτινες πάσχουσιν έκ τής νόσου ταύτης, καί έν γένει έκ τών οικιών.

— Δώδεκα φοιτητριαι τής έν Λονδίνο» ιατρικής σχολής διά τάς γυ
ναίκας υπέστησαν εσχάτως τάς ιατρικάς αύτών εξετάσεις εν ’Εδιμβούργο».

Μ---------------

) θ Η Κ Η.
— Laissez-vous a im er, R om ance p o u r B aryton ou M ezzo-So

prano. Dédiée à  la  Demoiselle Hélène Arion. M usique de A ristote 
Panopoulo. P r ix  fr. 3.

— O rientale M azurka  p o u r  P iano  dédiée à  A. S. E . M adame 
C atherine C arothéodory p a r  A. Panopoulo. P rix  fr. 2 ’/a-

— Une p riè re  a u  rossignol Choeur. P o u r de jeu n es filles, dé
diée a u trè s  honorable  M r. C onstan tin  (Zappa p a r  A rist. Panopoulo. 
P rix  fr. 2. ‘ -

— G avotte P o lk a  p o u r P iano , dédiée à  Son E x ce lle n ce M ^ 'M a r- 
qerite  M aurogeni P asb a  p a r  A r. Panopoulo. F rcs. l ’/a·
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Α Κ Ο Η  X P Ü M A T ß N .

Δυνάμεδα νά άκούσωμεν χρώματα; Μετά τη« αυτής ευκολίας ηδύ- 
νατό τις άντί πάσης άποκρίσεως ν’ άντερωτήση: Δυνάμεδα νά ίδωμεν 
ήχους; νά. οσφρανδώμεν σχήματα; Έ ν  τούτοις με την πρώτην ήμών έρώ- 
τησιν δεν παίζομεν άλλά σπουδαιολογούμε. Πράγματι ύπάρχουσιν άνθρω
ποι, οίτινες αντιλαμβάνονται εμμέσως διά της ακοής χρωμάτων, οί όποιοι 
δηλαδή άκοόοντες ήχον τινα αντιλαμβάνονται συγχρόνως καί τίνος χρώ
ματος παραγομένου εξ αύτού τού ήχου. Τό φαινόμενου τοοτο είναι λίαν 
άξιοδαύμαστον. Προ είκοσι περίπου ετών ετυχε νά περιπατώ μετά τίνος 
φίλου μου κατά τινα ώραίαν εαρινήν ημέραν. "Οτε επλησιάσαμεν εις μι
κρόν τν δάσος, είς 'τού οποίου τά άκρα περιεφέροντο μεγάλα σμήνη στρου- 
δών τέρετιζόντων καίδιαπληκτιζομε'νων, ό φίλος μου έσταμάτησεν αίφνης 
καί μέ ήρώτησεν άν βλέπω καμμίαν μεταβολήν εις τόν χρωματισμόν της 
ατμόσφαιρας. -Τώ άπεκρίδην ότι ή άτμοσφάϊβα, ό ουρανός καί όλα τά 
άντικειμενα μοί παρουσίαζαν τήν αυτήν όψιν ώς καί πρότερον. „Παρά
δοξον!“ άπήντησεν 6 φίλος μου, ,,είς έμέ φαίνονται όλα τά άντικειμενα 
βοδινά, ή άτμοσφαΤρα όλη μοί φαίνεται ροδόχρους, καί σημείωσε ότι αυτή 
εΤνε ή δευτέρα φορά σήμερον ¿πού μοί παρουσιάζεται τό φαινόμενου τούτο.“ 
Καί όσω περισσότερον; έπλησιάζομεν προς τήν παλαίστραν τών στρου&ών, 
τοσοϋτον έντονωτέρα καί ζωηρότερα έφαίνετο είς τόν φίλον μου ή  μυστη
ριώδης εκείνη βοδινή άπόχρωσις, ήτις όμως άμέσως ήφανίσδη, μόλις τά 
κραυγάζοντα στίφη τών στρουδών άπεμακρύνδηοαν άφ’ ημών καί περιέ- 
βαλεν ημάς ή προτέρα παντελής ηρεμία. Προσεπαδήσαμεν νά έξηγήσωμεν 
τό παράδοξον τούτο φαινόμενον κατά διαφόρους τρόπους· μόνον ή ιδέα του 
νά συσχετίσωμεν αύτο μετά τής άκοής, δέν έπήλθεν εις τον νουν μας.

Κύριος οΤδε πόσοι άλλοι άνθρωποι έπαδον τό αυτό χωρίς νά σκε- 
φδώσιν ότι ή αιτία τού φαινομένου ήσαν οί ήχοι, τούς ¿ποιους ήκουον συγ
χρόνως. Καί όμως τά φαινόμενα ταύτα δεν δά  είναι βεβαίως πολύ σπά
νια, καδότι κατά τά τελευταία ταύτα έτη , άφ’ ότου καί ή  επιστήμη ήρ- 
ξατο νά έφιστα τήν προσοχήν της είς αυτά, έγένοντο πλείσται παρατηρήσεις 
όμοιων φαινομένων.

Ό ·  καθηγητής L a u re t έν Μομπελλιέρο» αναφέρει πολλάς περιπτώσεις 
λίαν άξιοπεριέργους. Έ ν  μια  έξ αυτών πρόκειται περί τίνος πρώην αξιω
ματικού πεντηκονταετούς τήν ηλικίαν, είς τόν όποιον παρουσιάζεται ευκρι
νέστατα τό φαινόμενον τούτο του στενοτάτου συνδέσμου μεταξύ άκοής καί 
όράσεως. Ή  δίά τής άκοής άντίληψις ενός ήχου προξενεί είς αύτόν αμέ
σως τήν διά τής ¿ράσεως άντίληψιν ένος χρώματος, καί ώς έπί τό πλέ?- 
στον «χρωματισμένης είκόνος, ήτις διά τόν αύτόν τόνον δεικνύει σταθερώς 
τό αυτό σχήμα καί τήν αύτήν έκτασιν, άλλα μεταβαλλόμενων τών τόνων 
μεταβάλλεται καί αύτή. Έ καστος λοιπόν ήχος παρουσιάζει είς αυτόν 
ιδιαίτερον χρώμα.

Τήν ζωηροτάτην φωτεινήν εντύπωσιν προξενεί είς τόν άνθρωπον 
τούτον ή προφορά τών φωνηέντων, ενώ άπ’ Ιναντίας τά σύμφωνα ούδε- 
μίαν χρώματος άντίληψιν παράγουσν είς αύτόν, εκτός τών συμφώνων m 
καί n  εις τό τέλος τής λέξεως, άτινα καδιστώσιν όσδενεστέραν τήν χροιάν, 
τήν παραγομένην υπό τών προηγουμένων φωνηέντων. ’Εκτός δέ τούτου 
τό ποιόν τ?ς φωνής έκαστου άνδρώπου προξενεί είς αύτόν έκάστοτε τήν

αίσδησιν ιδιαιτέρου τινός μονοτόνου χρωματισμού, καθ’ όν τό είς έκαστον 
φωνήεν ίδιάζον χρώμα τοσουτον εύκρινέστερον παρουσιάζεται, όσω περισ
σότερον έφιστα τήν προσοχήν του εις τούς ήχους τών φωνηέντων τούτων. 
"Οσον άφορα τούς μουσικούς τόνους, τά υπ’ αυτών παραγόμενα χρώματα 
μεταβάλλονται άναλόγως του ύψους τών τόνων τούτων, ούτως ώστε οι χα
μηλοί είτε βαδεϊς τόνοι παράγουσιν είς αύτόν χρώμα βαθύ καστανόχρουν, 
οί μεσαίοι κίτρινον, καί οί όξέί’ς είτε υψηλοί τόνοι ωχρόν κίτρινον τό οποίον. 

1 δύναται νά φδάση μέχρις έντελούς λευκότητος.
Έ ν  γένει δε ή μεταξύ τής άκοής καί τής όράσεως σχέσις παρά τφ 

άνδρώπιρ τούτφ εΤνε τόσον στενή, ώστε ή ελάχιστη διαφορά περί τό ποιόν 
του ήχου τών διαφόρων μουσικών όργάνων συνεπάγεται καί άναλόγους λε- 
πτοτάτας διαφοράς τών χρωμάτων. Εΐνε δέ περίεργον ότι καί ή σύζυγος 
του άξιωματικοΰ εκείνου παρουσιάζει τό αύτό φαινόμενον τής έμμεσου άντι- 
λήψεως χρωμάτων διά τής άκοής, όχι όμως τόσον ίσχυρώς έκδεδηλωμένον 
ώς παρά τώ άνδρί αύτής. ’Ωσαύτως καί ό υίός αύτών είτε κληρονομικώς 
είτε διότι έσυνείδισε νά άκούτι πάντοτε παρά τών γονέων του τούς ήχους 
προσδιοριζόμενους δ ι’ άναλόγων χρωμάτων, δεικνύει τάσιν τινά και προ- 
διάθεσιν πρός τό παράδοξον τούτο φαινόμενον. 'Γπάρχει όμως ή εξής 
διαφορά μεταξύ τών συζύγων τούτων, ότι εΐς καί ό αυτός ήχος παράγει 
διάφορον χρώμα είς έκάτερον αύτών. Ω σαύτως δέ ή άντίληψις τού χρώ
ματος παρά τω άνδρί παρουσιάζεται έξωθεν· ή κεχρωματισμένη είκών 
εύρίσκεται πάντοτε είς άπόστασιν ενός μέχρι δύο μέτρων άπό τών όφδαλ- 
μών του, οΐαδήποτε καί αν ήναι ή δέσις αύτοΰ έν σχέσει πρός τήν πηγήν 
τού ήχου.

Ό  καδηγητής L au re t άνευρε καί παρά τινι δικηγόρφ ίχνη τινά τού 
φαινομένου τούτου τής έμμέσου άκοής τών χρωμάτων. Άλλ’ είς τόν δ ι
κηγόρον τούτον μο'νη ή προφορά τών φωνηέντων παράγει τήν αισδησιν 
άναλόγων χρωμάτων. Ό  φδόγγος a  φαίνεται είς αύτόν έρυδρός, ό e υπο
κίτρινος, ό ί μέλας, ό φδόγγος ο λευκός καί ό α  κυανούς. Τ ά  χρώματα 
όμως ταυτα είς τόν άξιωματικόν εκείνον φαίνονται κατά διάφορον τάξιν: 
είς έκεϊνον δηλαδή τό a  φαίνεται μέλαν, τό e δολόν κιτρινόλευκον. τό 
βραχύ δ  γλαυκόν (ούρανόχρουν), το i λευκόν (άργυρόχρουν), τό ο ερυδρον 
καί τό u πρασινίζον γλαυκόν.

Ό  Δρ. L au re t παρετήρησεν ότι μεδ’ όλας ταύτας τάς διαφοράς ύφί· 
σταται μεταξύ τών άνδρώπων τούτων ή  εξής συμφωνία, ότι οι βαδεΤς 
φδόγγοι (basai) φαίνονται καστανόχροοι, οί μεσαίοι κίτρινοι, οί δέ υψηλοί 
όξέΐς τόνοι μεταβαίνουσιν έκ τού ώχρου κίτρινου είς τό λευκόν χρώμ®· 
Παρατηρεί δέ περαιτέρω ότι ,,άν ό νόμος ουτος ήτο γενικός, δά ύπήρχεν 
άναλογια μεταξύ τού ύψους τών τόνων καί της ταχύτητος τών παλμωδι
κών κινήσεων τών αντιστοίχων χρωμάτων, αναλογία, ττις δά Ιφαίνετο 
όλως διόλου λογική καί δά  ήπλοποίει ούσιωδώς τήν έξήγησιν τών τούτων 
φαινομένων.“

ίΟφείλομεν δυστυχώ» νά όμολογήσωμεν, ότι πάσαι αι μέχρι τούδε 
δημοσιευδέϊσαι παρατηρήσεις δέν συμφωνοΰσιν ύπέρ τού νόμου τουτου και 
ότι άφ’ ετέρου ούδεμία ύφίσταται είσέτι επαρκής δεωρία, δυναμενη νά 
έξηγη'ση ήμΐν την παραγωγήν τού παραδόξου τούτου φαινομένου.

κ. Ν. Π . Λ. είς Νικολαϊφ. Συνεμορφώδημεν. 
— κκ. Π. Κ. καί Συντρ. είς Σμύρνην. Οί τόμοι 
άπεστάλησαν. — Mr. D. E . St. à  Philippople. 
Pour, v o tre  rem ise  nous vous rem ercious. —. 
κκ, B. καί A. εις Θεσσαλονίκην. Τ ά  μέχρι τούδε 
έκδεδομένα τεύχη άπεστάλησαν πρός την δοδε?- 
σαν ήμΤν νέα διεύδυνσιν έπίσης και τό βιβλίον

πρός ύμάς. — κ. 0  X. είς Βώλον. Έληφδησαν 
καί Σάς εύχαριστόύμεν τό λεύκωμα λαμβάνετε 
κατ’ αύτάς. — κ. Γ. Κ. ε ίς ’Οδησσόν. Έ λήφθη- 
σαν καί Σ8ς εύχαριστόύμεν. —  κ. 0 .  Π- είς Πα· 
ζάρ. Σας ένεγρίψαμεν, περί δέ τών τόμων έχετε 
σχετικός πληροφορίας. — κ. Ε . Μ. είς Ραιδεσΐόν. 
Τ ά  αίτηδέντα άπεστάλησαν ύμΤν άμέσως. — κκ.

Ά8. Ζ . Μ. είς Μοναστήριον. Έ κ  τής τελευταίας 
Σας έσημειώσαμεν τά δέοντα, τύ δέ βιβλιον απε- 
στάλη. — κ. Π . Μ. είς Ά μισόν. Έλάβομεν ύπό 
σημείωσιν, τά δέ τε ίχη  δ ιά  τον νεον συνδρομη
τήν Σας άπεστάλησαν ηδη. — κ. I. Ζ. είς Βατούμ. 
Τύ έν λόγω Λεξικόν είναι μόνον διά τούς γνωρί
ζοντας τήν γερμανικήν. Ο ί τόμοι άπεστάλησαν.

) ΠΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΑ. ’Εθνικόν Θέατρον ύπό Άγησιλ. Γιαννοπούλου, Ήπειρώτου (συνέχεια). —  Αί γυνάϊκες έν τοΤς δράμασι τού Σαιξπτ,ρου 
καί εν τω  ποίηματι τού Δάντε ύπό G. Chiarini (συνέχε«ί; — Ό πτασίαι υπό Ίωάννου Τουργε'νιεφ (συνέχεια). — Πινακοθήκη, ήτοι ερμηνεία τών ει
κόνων.—  Ποικίλα. (Γενναιοψυχία. — Τό καταλληλότατό^ποτόγ πρός κατάσβεσιν τής δίψης. — Αύλική, έδιμοταξία έν Ίσσπανία. — Πόλεμος περί 
όνου σκιάς. — Πολυτέλεια τών άρχαίων βωμαϊκών θεάτρωτ, — Χρησιμότης τού κοκοφοίνικος. — Τό ώόν τής στρουδοκαμήλου.) — ’Επιστήμη καί 
Καλλιτεχνία. (Άνακάλυψις τάφου παρά τή C olonba. — Περί τής ενεργείας τής άστραπης. — Ποίησις κατά τάς δλιβεράς ημέρας τής Γερμανίας. — 
’■Ο Έρνέστος 'Ρόσσης. — ’Αφθονία θαλασσίων ζώων εΐς δλα τά στρώματα ΐή  θαλάσσης. — Νέρων ή ή καταστροφή τή ς'Ρ ώ μ ης. — Εν άπλούστατον 
μέσον, όπως προςδιορίζωμεν εκ τών προτέρων τήν θερμοκρασίαν της επομένης ήμέρας. — Μετάδοσις τής φδίσεως διά τών μυιών. — Φοιτήτριαι ττ ς  
ιατρικής έν Λονδίνω.) — Βιβλιοθήκη. — Άκοή χρωμάτων. — Μικρό ’Αλληλογραφία.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ. ’Αλέξανδρος. . Διάδοχος τής Σερβίας (εν σελ. 231). — Θερινή ημέρα. Είκών ύπό E rnestine  F riedrichsen (έν ελ. 235). 
—, Τό Μνημείόν τής Νίκης έν Λειψία (έν σελ. 239). — Τό νέον δέατρον τής Αύλής εν Βιέννη (έν σελ. 242).
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