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V.
Μή προκηρύσσετε 

διαγωνισμούς καί βρα
βεία όπωςύποβοηδήσητε 
τήν έκκόλαψιν νέων καί 
αγνώστων δραματουρ
γών ή παροτρύνητετους 
γνωστούς πρός τήν δρα
ματικήν δημιουργίαν· 
ουδέποτε οίδιαγωνισμοί 
καί τκ  βραβεία άνέδει- 
ξαν ποιητάς ή καλλι- 
τέχνας, ουδέποτε παρ· 
ήγαγον αριστουργήμα
τα , ίδία δε παρ’ ήμΐν, 
ενδα τά  σπουδαία καλ
λιτεχνικά στοιχεία έλ- 
λείπουσι τέλεον προ 
πάντων δ ’ έλλείπουσιν 
αυτοί οί πεφωτισμένοι 
καί αρμόδιοι τεχνοκρί- 
ται. Μόνος καί υπέρ
τατος κριτής τών καλ
λιτεχνικών Ιν γένει προϊ
όντων έν τή  αρχαίοι Έ λ- 
λάδι ήν ό λαός μόνος· 
αυτός καί ό άρμοδιώ- 
τατος· τόν Αισχύλον 
έκρινον οί Αθηναίοι καί 
έστεφάνουν άλλ’ υπέρ 
αυτών τό κράτος ¿δα
πάνα δημιουργούν τό 
άπομαρμαρωμένον έξα- 
στράπτον όνειρον της 
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Ακροπόλεως καί άπο* 
τίον θεωρικά.

’Εξετάσατε τ ί μέ: 
χρι τούδε εχουσιν άπο- 
φέρει οί τόσοι καί τόσοι 
ποιητικοί διαγωνισμοί; 
Ένδ-υμήδητε τόν τίτλον 
ενός δράματος, μιας κω
μωδίας ποιητού ¿στεμ
μένου. Τό ονομα τού 
Αγγέλου Βλάχου, ό 
οποίος τοσούτον υπέρ 
τούΈλληνικού δεάτρου 
εϊργάσδη, δέν άναμι- 
μνήσκει ή τήν περίφη- 
μον αυτού παγίδα είς 
ήν μετά τόσης απλότη
τας ένέπεσον ο ί’Ακαδη
μαϊκοί αλλ’ άμαδέστα- 
τοι κριταί τού Διαγω
νισμού. Αλλως τε τά 
δεατρικά εργα δέν κρί
νοντας έν τοΐς σπουδα
στηρίου τών δασχΰλων, 
άλλ’ άπό τής σκηνής 
καί μόνον άπο τής σκη
νής. Τά δράματα του 
κυρ. 'Ραγκαβή ή τού 
κ. Άντωνιάδου βεβαίως 
ύπό τών συνήδ·ων παρ 
ήμΐν κριτών δάήξιούντο, 
καίποτεήξιώδησαν, καί 
στεφάνων καί βραβείων 
έχουσι καλήν γλώσσαν 
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καί ρέουσαν στιχουργίαν καί αί ατελεύτητοι έν αύτοΐς tira 
des πιδανον ν’ άρέσκωσιν εις τινας των αναγνωστών· άλλ’ 
από της σκηνές, τά  καλλιτεχνικά αυτά έδεσματα μόνον ο 
του άπλού Έλληνος πνευματικός στόμαχος, έν άγρία έτι 
διατελών καταστάσει, δυναται νά είσδεχδ'ή χωρίς νά διαρ-
ραγη ή τουλάχιστον νά πάδ·η υπό δυσπεψίας....................Ή
πλουσιωτάτη από των διαγωνισμών είσκομιδή διά τοιούτων 
μόνον έργων δά  δυνη&ή νά προίκιση τό ήμέτερον δέατρον.

Θέλετε νά ένδ-αρρύνητε, νά ύποστηρίξητε τους δραμα
τικούς συγγράφεις- αλλά βεβαίως οΰδείς πιστεύει δτι προς 
τούτο.άρκεΐ τό ,χίλιόδραχμον γέρας· διότι ή δάφνη τυγχά
νει παρωδία έν τφ μέσω κοινωνίας έν η έλλείπει έτι ό χώ
ρος Ινδα· τό εύγενές φυτόν φύεται καί &άλλει.

Τινές προτείνουσι, προς ύποστήριξιν των λογίων καί ίδια 
δραματικών συγγραφέων τάς κυβερνητικάς ή από κληροδο
τημάτων επιχορηγήσεις κατά μίμησιν άλλων κρατώ ν άλλ’ 
οί είδότε; τά  Ελληνικά πράγματα δεν άμφιβάλλουσιν δτι 
τό τρίοΰτο δά ήτο παραλογισμός. Γνωρίζομεν ήδη τ ί συμ
βαίνει μέ τάς υποτροφίας καί πώς αδται διανέμονται' έν 
Γαλλία Λουδοβίκος έ XIV. εΤχεν άποδεχθ·ή τήν άρχήν τών 
έπιχορηγήσεων · κατά τον πίνακα δε τον συνταχδέντα τό 
1663 τή  διαταγή του Κολβερτ ό μέν Chapelain, έπισήμως 
αναγνωριζόμενος ώς ,,ό μέγιστος τών Γάλλων ποιητών“ άπε- 
λάμβανε τρεις χιλιάδας φράγκων έτησίως· ό Κορνήλιος δυο 
χιλιάδας καί ό Μολιέρος . . . .  χιλίας μόνον! Έ ν Έλλάδι, 
. . . . τ ί δέλει συμβή έν Έ λλάδι;

νΟχι· τά  τεχνητά αυτά μέσα προς δημιουργίαν έργου, 
τό όποιον αΰ8·ορμήτως μόνον πρέπει νά συντελεστή, είς ου- 
δέν ποτε άπέληξαν πρακτικόν αποτέλεσμα. Δημιουργήσατε 
καλλιτεχνικήν άτμοσφάϊραν μεριμνήσατε περί τής άναπτό- 
ξεως καί μορφώσεως της καλαισδησίας του λαού- οί δρα
ματουργοί καί οί καλλιτέχναι δ’ άναφανώσιν άφ’ ¿αυτών. 
Δαπανήσατε φρονιμώτερον τά  υπέρ του έΟ-νικου 0-εάτρου είς 
διαγωνισμούς καί βραβεία διατιδέμενα χρήματα. Άς οίκο- 
δομηδώσι θέατρα καί άς προικισδώσιν ούτως ώστε ή συν- 
τήρησίς των νά μή έξαρταται άπό τών συνήδων μόνον πό
ρων· διά  τών δεάτρων αυτών άς μορφωδώσιν ηθοποιοί' διά 
τών θεάτρων καί τών ήδοποιών δά μορφω&ή ή καλαισθησία 
τού κοινού- καί διά τής άλληλεπιδράσεως δλων όμού τών 
στοιχείων αυτών δά  μορφωδώσι καί δά  τελειοποιη&ώσι τά 
δραματικά έργα καί οί δραματικοί συγγραφείς- πρωτίστως 
δέ διά  τής κοινής ταύτης συνεργασίας δά  μορφωδή >) γλώουα, 
ή κα&αρευουσα ήμών νέα γλώσσα, ήν μόνον ή άπό σκηνής 
συνεχής διδασκαλία δ ά  καταστήση έναυλον είς τά  ώτα του 
κοινού, οίκείαν καί άσπαστήν καδ’ δλους αυτής τούς τρό
πους, καί αυτούς τούς αρχαΐζοντας τούς μέχρι τοϋδε προσ
κρούοντας πως πρός τινας άπο τής χυδαϊζούσης συνηδ·είας 
ήμών.

VI.

Θέατρα καί ήδοποιούς· άλλα θέατρα αυτόνομα καί αυ
τοσυντήρητα, ώς τό μέλλον ν’ άνεγερδή τή δελήσει τού Βα
σίλειος· αυτό καί τό πρώτον σοβαρόν καί πρακτικόν βήμα 
.πρός δημιουργίαν έδνικου δεάτρου. ’Αλλά, παρά τό 8·έατρον 
τούτο πώς δά  μορφωδώσιν οί ήδ·οποιοί;

Πριν άποφανδ·ώμεν άπαντώντες είς τήν έρώτησιν αυτήν, 
διδαχδώμεν παρά τών άλλων.

Έ ν ’Ιταλία ένδα τό είδος αυτό τής καλλιτεχνίας έχει 
παραδόσεις λαμπράς καί ένδα οί άριστοι ήδοποιοί δεν ελλεί- 
πουσιν, αί πρό τής ένώσεως του κράτους κυβερνήσεις καί ή

τού ηνωμένου Βασιλείου μετά ταύτα ώς μέσα μορφώσεως 
ήδ-οποιών μετεχειρίσδησαν τό μεν τά  διδασκαλεία (Conser- 
vatorii) το δε τους μονίμους \λιάοονς τούς διατηρουμένους 
πρότερον μεν υπό τών ήγεμόνων καί ίδία υπό του βασιλέως 
τής Σαρδηνείας, έπί τών ήμετέρων δε ήμερων υπό τής Κυ- 
βερνήσεως: άλλ’ ή δεατρική ιστορία τής ’Ιταλίας καδ’ όσον 
άφορδ τούς δύο αυτούς δεσμούς, άποδεικνύει δτι έκ μέν τών 
διδασκαλείων αυτών ούδείς ποτε έξήλδε διάσημος ήδοποιός· 
οί δέ μόνιμοι δίασοι, ώς ήσαν διωργανωμένοι, χρήματα μεν 
πολλά κατηνάλωσαν, κατ’ ούδέν όμως συνετέλεσαν είς τήν 
προαγωγήν τής δπατρικής τέχνης.

Ό  πρό τινων έτών έν 'Ρώμη ιδρυμένος Έ&νικός δεα- 
τρικος δίασος, διευδυνόμενος υπό τού Παύλου Φερράρη, τού 
πρώτου κωμωδοποιού τής Ιταλ ία ς, έδέησε νά διαλυδή οίκ- 
τρώς ναυαγήσας άφού έκατοντάδες δλαι χιλιάδων φράγκων 
μάτην υπέρ αυτού έδαπανήδησαν.

Έ ν Γαλλία ύπάρχουσιν έπίσης τά  Conservatoires καί 
ή Γαλλική Κωμψδία, „ό οΤκος τού Μολιέρου“:

Περί τών πρώτων ρητέον ο,τι καί περί τών έν ’Ιταλία: 
ό βαδ·ύς έκεΐνος καί μοναδικός γνώστης τού δεάτρου, ό άπα- 
ράμιλλος έκείνος διευ8·υντής δεατρικών 8·ιάσων καί συγγρα- 
φεύς 0·εατρικών έργων, ό ’Αλέξανδρος Δουμδς πατήρ, ίδού τί 
έλεγε περί τών διδασκαλείων αυτών: ,,Δότε μοι ένα πυρο
σβέστην ίσως δυνηδώ νά τόν κάμω ήδοποιόν: τούς μαδη- 
τάς τού Conservatoire δμως δεν είξεόρω τί νά τούς κάμω!“
. . . Ή  δέ μεγάλη καλλιτέχνις Clairon, έκ τών διαπρεπέ
στερων ήδοποιών άς έσχεν ή Γαλλία, έν τοΐς άπομνημονεό- 
μασιν αυτής γράφει: „Διδάσκεται τις πώς νά όρχήται ή πώς 
νά άδη, διότι ή όρχησις καί τό άσμα έχουσι κανόνας δια- 
τετυπωμένους, ούς δύναται νά έκμάδη καί ό μάλλον βραδύ- 
νους τών άνδρώπων: άλλ’ έγώ άγνοώ τήν ύπαρξιν κανόνων 
καδ’ ους διδάσκεται ή έκφρασις τών αΐσ&ημάτων, ή έπδή- 
λωσις τών διαφόρων αλλοιώσεων ενός αίσδ·ήματος· δεν γνω
ρίζω κανόνας διδάσκοντας τό αίσδάνεσδ·αι καί τό συλλογί- 
ζεσδαι.“

Έ ν Γαλλία έπίσης ούδείς έκ τών μεγάλων ήδοποιών 
έξήλδεν άπό τό Conservatoire: ό Φεδερΐκος Lemaître μυρίας 
είχε καταβάλει προσπαδ·είας όπως· γένηται δεκτός ώς μα
θητής έν αύτώ' οί διδάσκαλοι έκριναν ότι έστερεΐτο τών 
φυσικών μέσων όπως γείνη ήδοποιός καί τον άπέρριψαν 
ήναγκάσδη δε 6 Lemaître νά προσκολληδή εις νορ.άδα δία- 
σον έκ ρακένδυτων παρά τώ όποίω τό πρώτον μέρος τό 
όποιον ύπεδυδη έν τή τραγωδία Πρίαμος καί Θίοβη ήτο 
τό του . . . .  λέοντος· δηλαδή έβρυχάτο- καί ό ου το» άρχί- 
σας τό. καλλιτεχνικόν του στάδιον Lemaître έγένετο, κατά 
τήν κρίσιν τού Βίκτωρος Οΰγώ, ό μέγιστος τών ήδοποιών 
τού κόσμου.“

Έ ν  Γαλλία σήμερον έπιζητεΐται ή κατάργησις τού Con
servatoire.

Η „Γαλλική Κωμψδία“ έσχεν ώς ίδρυτήν αυτής τόν 
Μολιέρον καί κατά τούς δύο καί ήμισιν αιώνας τής υπάρ- 
ξεώς της αί υπέρ αυτής δαπάναι άνήλδον είς ποσά μυδώδη· 
έπί Λουδοβίκου XIV. ή χορηγία πρός αυτήν ήν 2D χιλιά
δων φράγκων έτησίως, έπί τής πρώτης Αυτοκρατορίας 140 χι
λιάδων· έπί Καρόλου X  200 χιλιάδες· έπί Ναπολέοντος III. 
240 χιλιάδες καί σήμερον περιπλέον.

Καί όμως έν Γαλλία υπήρξαν πάντοτε οί διατεινόμενοι 
δτι ό δεσμός αυτός της Γαλλικής Κωμωδίας έγένετο πρόσ
κομμα πρός τήν πρόοδον καί έν γένει τήν άνάπτυξιν τού 
δεάτρου· σήμερον δέ ουτοι καί πολυπληδέστεροι τυγχάνουσι
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καί έκ τών μάλλον πεφωτισμένων περί τά  δεατρικά. Ή  
Γαλλική Κωμωδία διετήρησε καί διατηρεί παραδόσεις τινάς 
τής Γαλλικής Τέχνης, ό χαρακτήρ αυτής ώς δεσμού είναι 
έξόχως συντηρητικός καί πάντες γινώσκουσιν οτι πασα προ- 
οδος ή νεωτερισμός ή έπανάστασις ώς πρός το θ·έατρον έν 
Γαλλία έτελέσδη αείποτε άνευ τής συμπράξεως τής Γαλλι
κής Κωμωδίας, ώς έπί τό πλεΐστον δέ έξ άντιδράσεως πρός 
αυτήν. Δέν έλησμονήδη έτι τό έπεισόδιον τού Οικμίθΐίη 
παρ’ ήμΐν· ό Οοηπβΐΐη είναι σήμερον ό έξοχώτερος αντιπρό
σωπός τής Τέχνης έκείνης ής τάς παραδόσεις διατηρεί ή 
Γαλλική Κωμωδία· ή τέχνη αυτη, διακρίνεται ιδίως διά τήν 
απαγγελίαν ήν οί έξοχώτ&ροι δεατροκρΐται καταδικάζουσιν 
ώς στερουμένην φυσικότητας κατ’ άντίδεσιν τής άπαγγε- 
λίας τών ’Ιταλών, οΐτινες Ιν γένει τυγχάνουσι ιρυσικώτεροι 
τών Γάλλων έπί τής σκηνής. — 'Ο  Οοςαβίΐϊΐ διά τούς Γάλ
λους, πολύ συντηρητικωτέρους, καθ’ δλα, άφ’ δ,τι τό πολί
τευμά των άποδεικνύει, είναι μία δόξα έπισημοποιημένη ού
τως είπεΐν, διότι άντιπροσωπεύει τόν ένδοξον αυτόν καλλι
τεχνικόν των δεσμόν, τάς λαμπράς αύτού παραδόσεις· άλλ 
έν Άθήναις ή τέχνη τού Οοςηβΐϊη δέν έννοήδη, δέν έξετιμήδη" 
καί τούτο άποδεικνύει τήν εύφυίάν τών Άδηναίων έφ’ ών ου
δόλως έπέδρασεν ό πάταγος ό προπορευδείς τού κωμωδού.

Σήμερον έν Γαλλία ή Γαλλική Κωμωδία ύφίσταται ετι 
διότι τήν υπαρξίν της συγκρατεΐ ή ισχύς τής παραδοσεως 
ούχί ή ιδία αυτής ζωτικότης.

Έ ν  ’Αγγλία ουδέποτε, ούδεμία κυβέρνησις έδαπάνησεν 
υπέρ τού δεάτρου καί τών ήδοποιών.

Παρ’ ήμΐν δέ;
Έξεφράσαμεν έπανειλημμένως μέχρι τοΰδε τήν ήμετέ- 

ραν Ιδέαν 8·έλομεν τό Ί7.!)νικον Θέατρον ώς οικοδόμημα, 
έστω εν μόνον Ιπί τού παρόντος, προωρισμένον άποκλειστι- 
κώς διά τήν διδασκαλίαν Ελληνικών δραματικών έργων, 
αλλά γνησίως Ελληνικών, πρωτοτύπων καί ούχί μεταφρά
σεων δέλομεν ένα δεατρικόν δίασον διαρκώς καί μονίμως 
έγκατεστημένον έν τώ δεάτρω αύτώ, όπερ έσται καί σχο
λεΐον συνάμα καί διά τούς συγγραφείς καί διά  τούς ήδο- 
ποιούς· τόν οργανισμόν όμως τού μονίμου δεατρικού διάσου 
καί τούς πρός τό δέατρον δεσμούς αύτού έπιδυμούμεν δλως 
άλλοίους τών διεπόντων τήν Γαλλικήν Κωμωδίαν: ό ήδο
ποιός νά διατηρή τ-ήν ανεξαρτησίαν του άπέναντι τού δεά
τρου καί τό δέατρον άπέναντι τού ήδοποιοϋ' τό Έδνικόν 
δέατρον βεβαίως δά προσελκΰη είς.εαυτό τούς έκλεκτοτέ- 
ρους τών ήδοποιών άλλά δέν δά δεσμεύη αύτους· άφ ετέ
ρου οί ήδοποιοί αυτοί δά  παραμένωσιν έν τώ μονίμω διάσω 
τού δεάτρου έφ’ δσον ή έπιδοκιμασία τής Επιτροπής κα· 
τού κοινού συναντώνται έπί τού αύτού προσώπου. Οί απα
ραίτητοι ή οί ΐίαβαλλόμίνοι πρέπει νά έλλείψωσιν εύδύς έξ 
άρχής καί ό μόνιμος δίασος νά σχηματισδή προϊόντος τού 
χρόνου καί δΓ έπιλογής, έκ τής μεταξύ άληδούς καλλιτέχ
νου άφ’ ενύς καί άνεπτυγμένου κοινού άφ’ έτέρου γεννωμέ- 
νης ήδικής συμπαδείας καί πνευματικής έπικοινωνίας.

Σχολεΐον άπαγγελίας ή υποκριτικής ούδέν τό πρακτι- 
κώτερον σχολεΐον έσται αυτή ή σκηνή τού δεάτρου- οί ήδο
ποιοί δέν γεννώνται αύτοδίδακτοι· άλλ’ ούτε διδάσκαλοι 
ήδοποιών είναι δυνατόν νά ύπάρξωσιν ό μέγας διδάσκαλος 
τής δραματικής τέχνης είναι αύτός ό πρό τών όφδαλμών 
ήμών έκτυλισσόμενος άνδρώπινος βίος' άρκεΐ ο έπιδιδόμενος 
είς τό καλλιτεχνικόν αυτό στάδιον νά εύμοιρή μορφώσεως 
πνευματικής καί καλαισδητικής άρκούσης, όπως δύνηται να 
ώφεληδη έκ τού δεάματος τού βίου καί άπ’' αύτού, άπό τής

φυσεως διδαχδή τήν Τέχνην. Ναπολέων ό μέγας δέν. έπηγ- 
γέλλετο τόν διδάσκαλον τής δραματικής τέχνης· καί όμως 
αί παρατηρήσεις άς άπηυδυνεν εις τό τέλος έκάστης παρα- 
στάσεως πρός τον μέγαν τραγικόν Τάλμαν ήσαν δαυμάσιοι · 
διά τό βάδ·ος καί τήν ακρίβειαν αυτών. „Συ, Ταλμα, τώ 
είπέ ποτε, έρχεσαι πολλάκις τό πρωί είς τά  δώματά μου: 
συναντάς έν αύτοΐς πριγπηπίσσας άς έστέρησα τού έραστού 
των, βασιλείς στερηδέντας τού βασιλείου των, στρατάρχας 
έλπίζοντας ή ζητούντας ένα δρόνον: ευρίσκεις πέριξ έμού 
φιλοδοξίας αί όποΐαι έναυάγησαν, άντιζηλίας λυσσώδεις, πό
νους κρυπτομένους, άγωνίας μή συγκρατουμένας: Τραγωδίαι: 
υπάρχει μία έντός έκαστου δαλάμου, έγώ δέ αύτός είμι 
άναμφιβόλως ό τραγικώτερος άνδφωπος τού καιρού μου. 
Λοιπόν· μάς εΐδές ποτε άνακινούντας τούς βραχίονας, προσ
έχοντας καί μελετώντας τάς κινήσεις ήμών, αναλαμβάνοντας 
στάσεις μεγαλοπρεπείς: Μάς ήκουσάς ποτε άναφωνοϋντας;
νΟχι· 'Ομιλούμεν φυσικώτατα, καί έν τη δέρμη άκόμη τού 
λόγου, όπως όμιλεΐ όλος ό κόσμος. Καί ούτως έπραττον 
έκεΐνοι όσοι πρό ήμών απήγγειλαν τραγωδίας έπί τού δρο- 
νου: — Σκέφδητι.“

“Αλλοτε πάλιν, ίδών αυτόν τήν έσπέραν τής προτεραίας 
ύποδυόμενον τό μέρος τού Καίσαρος έν τω Θανάΐψ τον 
Πομηιμον, τώ έλεγεν „Χειρονομείς πολύ, Τάλμα’ ο δεσπό
ζων ενός λαού γνωρίζει ότι μία κίνησις τής χειρός είναι μία 
διαταγή, ότι εν βλέμμα είναι ό δάνατος, καί φείδεται πολύ 
τών κινήσεων του. Παρετήρησα πρός τοότοις ότι είς ένα 
στίχον δέν αποδίδεις τήν σημασίαν ήν πρέπει νά έχη “Ponr 
moi qui tiens le trône égal à l’infamie” τόν άπαγγέλλεις 
άπλώς, μετ’ ειλικρίνειας, ώς νά τό έσκέπτεσο1 άλλ’ ό Κάΐ- 
σαρ δέν πιστεύει ούδέ λέξιν έξ όσων λέγει: μή τόν κάμης 
νά όμιλή ώς ό Βρούτος: όταν οδτος λέγη ότι μισεί τούς 
βασιλείς, δυναταί τις νά τόν πιστεύση: τόν Καίσαρα όχι. 
Ή  διαφορά μεταξύ τών δύο είναι μεγάλη, άγαπητέ Τάλμα, 
έχε το κατά νούν.“

Τοιούτοι διδάσκαλοι τής δραματικής άπαγγελίας δέν 
εύρίσκονται προχείρως· άλλά καί ουτε έμελέτησαν είδικώς 
τήν Τέχνην αύτήν.

VII.
Δίδοντες πέρας είς τήν βραχεΐαν ταότην μελέτην ούδό- 

λως άξιούμεν ότι έπεσκοπήσαμεν πάντα τά  σημεία τού εύ- 
ρυτάτου δέματος: πολλοΰ γε καί δει: τούτο γενήσεται έργον 
μακράς καί λεπτομερούς συζητήσεως, ήτις δά  προλειάνη τήν 
όδόν τής πραγματοποιήσεως τών άγαδών υπέρ τού Έδνικου 
Θεάτρου προ3·έσεών καί τού Βασιλέως ήμών καί τών άλλων 
παρ’ ήμΐν φιλομοϋσων. Έκφράζομεν μόνον τήν Ιπιδ·υμίαν 
ήμών, ή μάλλον τήν εύχήν, όπως έν' τή  συζητήσει ταότη 
ούδέν λάβωσι μέρος τινές τών γνωστών παρ’ ήμΐν διασαρ- 
χών ή ήδοποιών οί όποιοι εκάστοτε ένασμενίζονται νά έκ- 
δέτωσι τάς περί Θεάτρου ίδέας των Ιν τάις στήλαις τών 
Ιφημερίδων, γνωρίζοντες είς τό φιλόμουσον κοινόν ότι τό 
δέατρον ήδικοποιεΐ τήν κοινωνίαν, ότι ό Σοφοκλής έγραψε 
τραγωδίας καί ό ’Αριστοφάνης κωμωδίας καί κατά συνέπειαν 
άπαιτουντες '¿να ή πολιτεία  τους νποσζηρίξγ/ : οί κύριοι αυ
τοί άς άποσυρδώσιν είς τά  σπουδαστήριά των, άς προσπα- 
δήσωσι νά συνδέσωσι γνωριμίαν μετά τού Σοφοκλέους καί 
τού Άριστοφάνους κάπως στενοτέραν τής συνδεουσης αυτούς 
μέχρι τούδε καί Ιν τώ μεταξύ άς άφήσωσι τάς συζητήσεις 
είς άλλους· όταν δέ έπέλδη ή στιγμή τής πραγματοποιή- 
σεως τών περί δεάτρου προδέσεων τότε έστωσαν βέβαιοι ότι

31*
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δά χροσκληδώσιν ΐνα έπιδείξωσι τά  φώτά των, καί τήν 
Τέχνην των ούχί έν τοίς στήλαις τών έφη μερίδων άλλ’ άπο 
τής σκηνής. '

,νπι.
Περί μελοδράματος 'Ελληνικού οΰδένα ποιοόμεδα λόγον 

διότι φρονούμεν ότι ουδέ πρέπει έπί τού παρόντος νά γίνη- 
τα ι περί τ.οιούτου δέματος λόγος. . Τό μουσικόν δράμα έν 
τη Εσπερία- σήμερον κατέκτησε τάς σκηνάς τών πολυαριδ- 
μοτέρων καί πλουσιώτέρών δεάτρων, συνδυαζόμενον δέ πρός 
μεγαλοπρεπή σκηνικά δεάματα, «πο^ροφα τό μέγιστον μέ
ρος τών υπέρ’τού- δεάτρου εν γίνει δαπανωμένων χρημάτων, 
καί τό γεγονός.: τούτο ή πρός τήν μουσικήν καί τά  θεάματα 
αίσδητική τάσις άντ.αποκρίνεται ακριβώς πρός τήν ψυχολο
γικήν κατάστασιν τών μεγάλων κοινών τής Εσπερίας Ευ
ρώπης: Ή· ψυχολογική αυτη-κατάστασις καθ’ ήμας τυγχάνει 
τεκμήριον άσφαλέστατον τής τελούμενης ήδιλής έξελίξεως 
καδ’ ό σημεΐον ή πρός. τό ιδεώδες έμφυτος τών ψυχών τά- 
σις άρχεται--άναλαμβάνουσα τό έαυτής κράτος παρά ταΐς 
κοινωνίαις έκείναις αιτινες τήν πραγματικότητα έλάτρευσαν.

Μέχρι τοΰδε ή μεταξύ τής ύλης καί τού πνεύματος έν 
τώ ανδρώπω ύφ.ισταμένη άντίδεσις ήτις έν τώ Ελληνικω 
μέν χαρακτήρι καί Λνεύματι εκδηλούται είς Ισορροπίαν δαυ- 
μάσιον, παρά τω .ανδρώπω δέ τών άλλων πολιτισμών είς 
πάλην τής -πραγματικότητος προς .τό ίδεώδες, ώς πεδίον 
τής πάλης αυτής έσχε τήν κοινωνικήν μονάδα, αυτόν τόν

άνδρωπον καί έν τή πάλη ποτέ μέν έπεκράτησε τό Ιν ποτέ 
δέ τό έτερον τών δύο στοιχείων τό δράμα ή έπί τής σκη
νής ή τώ έπει ή έν μοδιστορήματι έξελισσόμενον,. έν παντί 
χρόνω αίσδητικώς ήρμήνευσε καί άπετυποισε τήν πάλην αυ
τήν- σήμερον όμως ή τελειοποίησις τών καλλιτεχνικών μέ
σων συνεπάγεται τήν εύρυνσιν, τήν έπέκτασιν τού πεδίου τής 
πάλης αυτής έν τή οποία ή κοινωνική μονάς, ό άνδρωπος, 
κατά μικρόν έκλείπει ύποκαδισταμένης αυτή ευρυτέρας, γε- 
νικωτέρας τίνος ήδικής-καί κοινωνικής ιδέας. Τό αόριστον 
καί άλλως άνέκφραστον τών άπό τής μουσικής εντυπώσεων 
καί αίσδημάτων, τό έκτακτον καί ίδεωδώς όπεράνδρωπον 
τών μεγάλων σκηνικών δεαμάτων, προτιμωμ.ενα καί έπιζη- 
τούμενα σήμερον ύπό τών κοινωνιών τής Εσπερίας ώς κα- 
λαισδητικαί απολαύσεις, τεκμηριούσι περί τής τελούμενης 
έν τή Τέχνη μεγάλης μεταμορφώσεως" αυτή ή έν τάΐς ήμέ- 
ραις ήμών άκμή τής ζωγραφικής κατ’ άντίδεσιν πρός τήν 
παρακμάζουσαν γλυπτικήν τυγχάνει έν έτι τοιούτο τεκμήριον.

Τά φαινόμενα ταύτα δέν είναι δυνατόν νά έπιζητηδώσι 
τώρα καί έπί πολυ έτι παρά τή.ήμετέρα κοινωνία: καί άν 
τοιαύταί τινες καλαισδητικαί τάσεις έκδηλώνται έν αύτώ, 
τούτο άποδοτέον είς τήν άπομιμητικήν μανίαν ήτις δια
κρίνει τήν διανυομένην παρ’ ήμΐν μεταβατικήν περίοδον ούχί 
δέ είς αίσδητικώς έξηγουμένην ψυχολογικήν ανάγκην.

Άποκτήσωμεν δέατρον οΐον έννόησαν αυτό οί άδάνατοι 
ήμών πρόγονοι: αυτού αίσδ·άνεται σήμερον τήν ανάγκην ή 
νεωτέρα 'Ελληνική κοινωνία.

ΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΔΡΑΜΑΣ! ΤΟΥ ΣΑΙΞΠΗΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝ ΤΩ ΠΟΙΗΜΑΤΙ ΤΟΥ ΔΑΝΤΕ
ύπό &  Clilnrlni.

(βυνίχεια.)

IV.
'ΐπηνίχδην ανωτέρω τους δραματικούς έκείνους ποιητάς 

ή συγγραφείς,'οιτινες άρέσκονται νά έπιδεικνΰωσι τά  έλατ- 
τώματα καί τάς αδυναμίας τής γυναικός, καί οί όποιοι ού- 
δέν άλλο, ούτως είπεΐν, ευρίσκουσιν είς τήν γυναίκα, έκτος 
τών έλαττωμάτων καί αδυναμιών της, δυνάμενον νά κατα- 
στήση αυτήν πρόσωπον άξιον κωμωδίας καί δράματος.

Άν ήδ.ελέ τις νά κρίνη τήν γυναίκα κατά τους συγγρα
φείς τούτους, δά  Ινόμιζεν αυτήν απολύτως ανίκανον τού νά 
συλλάβη Ιν έκ· τών εύγενεστέρων άνδρωπίνων αίσδημάτων, 
τό τής φιλίας- δά  ένόμιζεν αυτήν κακεντρεχή καί κακόβου- 
λον είς όλας τάς σχέσεις αυτής μετά.τών όμοιων αυτή πλα
σμάτων τού ίδιου αυτής φύλου. Δέν φαίνεται όμως τό αυτό 
καί είς τόν Σαιξπήρον. Έ ν  τη κωμωδία Πολύς &όρυβος 
διά τ ίπ ο τε  ή Βεατρίκη καί ό νΕρώς άγαπώνται μέ τήν εί- 
λικρινεστέραν καί έγκαρδιωτέραν φιλίαν. 'Η  φιλία τής. Κε- 
λίας πρός-τήν Ροσαλίνδαν έν τή  κωμωδία "Οπως αγαπάτε  
άνυψοΰται. μέχρι τού ήρωϊσμού, "Ό πως άκολουδήση τήν φί- 
λην.:της. έν τή έξορία, ή Κελία έγκαταλείπει τόν οίκον τού 
πατρός της.καί χαραιτεΐται καί τού πριγκιπικού βίου καί τού 
στέμματος.. .’Εκτός τής φιλίας ο Σαιξπήρ.ος έδωκεν είς τάς 
γυναίκας φ έ \ ;·.τό ύψηλότατον αΐσδημα τής ,γενναιοψυχίας 
πρός τάς Ιαυτών .αντιζήλους έν τω έρωτι. Έ ν τη κωμωδία 
Οί δύο ενγενείς της Βερόνας ή ’Ιουλία έγκαταλείπεται υπό 

^τού έραστού της, όστις ερωτεύεται άλλην γυναίκα. Έ ν 
-τ.ούτοις ή ’Ιουλία ούδέν αίσδημα μίσους συλλαμβάνει έν τή 
ψυχή αυτής κατά τής γυναικός ταύτης, διότι γνωρίζει ότι, 
άν τή  άφήρεσε τόν έραστήν, ουδόλως όμως εΤναι ένοχος είς

τούτο. Δέν είνε όλιγώτερον γενναία ή Βιόλα πρός τήν Ό λι- 
βίαν έν τη κωμωδία "Ο,τι -ίΠλετε. 'Η  Βιυλα εινε Ιρωτευ· 
μένη είς τόν δούκα Όρσινον καί διά νά ήναι πλησίον του 
εισέρχεται είς τήν υπηρεσίαν του μεταμφιεσμένη ώς εύγενής 
πάΐς (page). Ό  δούξ άγαπα τήν κόμησσαν Ό λιβίαν, ήτις 
ουδόλως άν.ταποκρίνεται πρός τόν έρωτά του καί δεν δέλει 
ούτε κάν νά τον βλέπη. Ό  Δούξ πέμπει πρός αυ’τήν τόν 
υπηρέτην του, δηλαδή τήν Βιόλαν, όπως μ.εσιτευση, παρα- 
καλέση, ένεργήση υπέρ αυτού, καί ό υπηρέτης, τούτ’ έστιν 
ή Βιόλα έξυπηρετεΐ πιστότατα τόν κύριόν της καί ένεργεΐ 
μέ πάντα τρόπον όπως ή Όλιβία δεχδή τόν έρωτα τού Δου- 
κδς καί ανταποκριδή πρός αυτόν. Ό λ α  ταύτα δύνανται νά 
φανώσιν εις τινας μία ιδιοτροπία τού ποιητόύ καί τίποτε 
περιπλέον, καί όμως όλά ταύτα έν τή κωμωδία τού Σαιξ- 
πήρου εΐναι άπλούσταται καί καδαρώταται άλήδειαι έκ τής 
πραγματικότητος είλημμέναιί Αί γυναίκες τού Σαιξπηρείου 
δεάτρου,- ίδία είς τάς σχέσεις αυτών πρός άλλήλας, εΐναι έν 
γένει ειλικρινείς καί καλόβουλοι καί Ιχούσι πάντοτε, ¿κόμη 
καί όταν ήναι ένοχοι, βάσιν τινά άγαδότητος καί αγάπης, ήτις 
καδιστά αυτάς συμπαδεΐς, όπως τάς γυναίκας τού Άλιγιέρη.

Άνέφερα ήδη τινάς έκ τών εύγενεστέρων γυναικείων χα
ρακτήρων έκ τών δραμάτων τού Σαιξπήρου- ανέφερα μόνον 
ολίγους, άλλ’ ήδυνάμην νά αναφέρω πλείστους όσους. Τά 
δράματα τού Σαιξπήρου εΐναι, ώς γνωστόν, (έκτός τών από
κρυφων) τριάκοντα επτά, αί δέ γυναίκες, αί δημιουργηδεΐσαι 
ύπ’ αυτού, ύπερβαίνουσι τήν Εκατοντάδα- καί είς όλα τά  
δράματα ταύτα, εξαιρέσει ενός μόνου, τού Τίμο/νος τώ ν 
ίί& ηνών, αί γυναίκες έχουσι χαρακτήρα σημαντικόν καί

ΙΣ Π Α Ν ΙΣ  Κ Ι Θ Α Ρ Ι Σ Τ Ρ Ι Α .
Εικών ύπό Η. M tiblthaler.
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σπουδαίαν δράσιν και έξ ολων των γυναικών τούτων μία 
μόνη είναι ματαιόδοξος καί έλαφρόνους, ή Κρεσσίδα. Εις 
ταύτην δύναται ίσως νά προστε&η καί ή Λαίδη Άννα. Δύο 
άλλα περιστατικά άποδεικνύουσι πόσον υψηλή ήτο ή ιδέα 
του Σαιξπήρου περί των γυναικών. Μεταξύ όλων των άν- 
δρων έν τοίς δράμασι του Σαιξπήρου εις μόνος δεν έχει πί- 
στιν είς τήν αγαθότητα καί είλικρίνειαν τής γυναικός, καί 
ό μόνος ούτος δεν είναι άνθρωπος άλλα τέρας, δ Ίάγος. 
ΕΤς άλλος άνήρ, αφού άπώλεσε τήν πίστιν είς τήν γυναι- 
κείαν αρετήν, δεν ευρίσκει πλέον ούδαμου ήσυχίαν, ό Άμλέ- 
τος. 'Ο  Άμλέτος ήδυνή9·η να ύποφέρη τόν &άνατον του 
πατρός, ήδύνή&η νά παρηγορητή διά τήν απώλειαν του θρό
νου- άλλ’ άφ’ οτου εμαδεν ότι ή μήτηρ ήτο ένοχος, γίνεται 
πλέον άλλος άνδ·ρωπος. — άστά&εια τό όνομά σου εΐνε γυνή. 
— ’Ιδού ή φοβερά σκέψις ήτις έκτοτε κατέχει έξ ολοκλήρου 
τήν ψυχήν του Άμλέτου, ή σκέψις ήτις καταστρέφει τον βίον 
του καί δηλητηριάζει τον έρωτά του προς τήν Όφηλίαν.

„Τόσον άλλοκοτος καί παράδοξος έρως, όπως ό του 
Αμλέτου προς τήν Όφηλίαν, παρατηρεί ό Οοινάβη, ούτε 
έφάνη ποτέ πρότερον ουτε 9·ά φανή πλέον είς τον μέλλοντα 
χρο'νον. Μία σειρά ύβρεων καί μομφών, άγνωστον άν αλη
θινών ή πλαστών, τάς οποίας ό Άμλέτος άπευ&υνει προς 
τήν Όφηλίαν, καί ολίγαι συνδιαλέξεις αμφιβόλου σημασίας 
ή  απρεπείς, ίδού όλαι αί έρωτικαί σκηναί του δράματος.“

Έ χ ε ι δίκαιον έ ΙλοινίΙβη! αλλά τούτο συμβαίνει διότι 
οσάκις έν τώ δραματι ό Άμλέτος συναντά τήν Όφηλίαν, 
έχει ήδη λάβη παρά τής σκιάς του πατρός του τήν μοι· 
ραίαν άποκάλυψιν, γνωρίζει πλέον ότι ή μήτηρ του είναι 
ένοχος, άπώλεσε πλέον διά παντός τήν πίστιν είς τήν γυναίκα.

Κριτικοί πίνες προέβησαν μάλιστα μέχρι τής αμφιβολίας 
περί τού έρωτος του Άμλέτου πρός τήν Όφηλίαν. Είς έμέ 
οί υβριστικοί Ικείνοι λόγοι καί αί μομφαί φαίνονται τρανώ- 
ταται αποδείξεις έρωτος, καί άν άκόμη δεν είχε βεβαιωδή 
δ ερως διά τών μετά του πατρός καί του αδελφού τής 
Όφηλίας συνδιαλέξεων κατά τάς πρώτας σκηνάς τού δρά
ματος, καί διά τών τελευταίων τής μεγάλης καί υψηλής 
παραφροσύνης λόγων, ούς ό Άμλέτος πηδήσας είς τόν τάφον 
τής Όφηλίας άπευ&όνει πρός τόν Λαέρτην καί πρός τους 
άλλους, οΐτινες συνοδεύουσι τόν νεκρόν αυτής είς τόν τάφον.

,,Έγώ ήγάπησα τήν Όφηλίαν. Ή  αγάπη τεσσαράκοντα 
χιλιάδων άδελφων συνηνωμένη δέν &ά ήδύνατο νά παρα
βλητή πρός τόν έρωτά μου. (Καί απευθυνόμενος πρός τόν 
Λαέρτην.) Είπε μου, τ ί είμπορείς νά κάμης δ ι’ αυτήν; . . . .  
Εμπρός! Δείξε τ ί πράγμα είσαι ικανός νά κάμης χάριν

αυτής; Θέλεις νά κλαυ'σης; θέλεις νά κομματιαστής; θέ
λεις ν’ άποθ-άνης τής πείνας; νά ξεδιψάσης με χολήν; κρο
κόδειλον νά φάγης; Έ γώ  τά  κάμνω όλ’ αυτά. Θέλεις 
μαζή της νά ταφής ζωντανός; Αυτό κ’ έγώ τό κάνω.“

V.

Δύναταί τις νά έχη οίανδήποτε γνώμην 9·έλη περί τήζ 
τέχνης τού Σαιξπήρου- εν πράγμα όμως είναι άκαμφισβή- 
τητον, καί περί τούτου πάντες οί μελετήσαντες μετά σπου
δής καί έπισταμένως τά  έργα του, συμφωνούσι κατ’ ανάγ
κην, υπό τής προφανούς καί προδήλου άληθ·είας αναγκαζό
μενοι, ότι δηλαδή δ Σαιξπήρος εΐνε ό παραδοξότερος καί 
δαυμαστύτερος δημιουργός άνδρωπίνων χαρακτήρων, ό μάλ
λον έξαίσιος καί θαυμαστός έξ όσων ποτέ άνεφάνησαν έν 
τώ κόσμω τής ποιήσεως. Καί ό Βίκτωρ Ούγώ υπήρξεν 
ωσαύτως μέγας δημιουργός άνδρωπίνων χαρακτήρων καί τά 
δράματα, τά  μυθιστορήματα, τά  ποιήματα του είναι πλήρη 
αναρίθμητων καί ποικιλωτάτων προσώπων- άλλα τά  πρόσ
ωπα ταύτα τού Βίκτωρος . Ούγώ είναι μάλλον δημιουργή
ματα τής φαντασίας του παρά άνθρωποι αληθινοί, είναι δη- 
μιουργημένοι μέ νούν, μέ άέρα καί μέ φως, όχι μέ σάρκας 
καί οστά. Άν άφήσωμεν κατά μέρος τούς αρχαίους, ό μόνος 
ποιητής όστις κατά τήν σκληράν πραγματικότητα καί αλή
θειαν τών χαρακτήρων δόναται νά συγκρι&η μέ τόν Σαιξπή- 
ρον είναι ό Δάντε, οστις, ως υπηνίχδημεν, δϋναται καί κατά 
τήν δύναμιν τής δραματικής καραστάσεως νά παραβλητή 
πρός τόν Άγγλον ποιητήν. Άν ό Δάντε είχε δυνηδή νά άνα- 
πτύξη τήν υλην τής δραματικής του ποιήσεως έν τή τού 
Σαιξπηρείου δράματος μορφή, &ά είχεν ίσως ό Σαιξπήρος 
έν ’Ιταλία κατά τρεις αίώνας άρχαιότερον προκάτοχον, άν 
όχι μεγαλήτερον, άλλα βεβαίως όχι μικρότερόν του. Καί 
κατά τήν ποικιλίαν ωσαύτως τών χαρακτήρων ό ’Ιταλός 
ποιητής δεν δα ύπελείπετο βεβαίως του Άγγλου.

Αλλα τό ποικίλον καί άναρίδμητον πλήδος τών ανθρω
πίνων μορφών, όπερ βλασφημεί, παραπονεΐται καί παρακαλεί 
είς τά  τρία βασίλεια τού Δαντείου ποιήματος είναι ίσως 
ολιγώτερον ποικίλον έκείνου, όπερ κινείται καί ενεργεί καί 
ομιλεί είς τά  δράματα τού Σαιξπήρου. Λέγω ίσως, όμιλών 
περί τών άνδρών καί γυναικών όμού λαμβανομένων; διότι 
ως πρός τάς γυναίκας δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ό άριδμός 
καί ή ποικιλία αυτών παρά τώ Σαιξπήρφ είναι πολύ ανώ
τερα ή παρά τω Δάντε.

(?π(ται σννέχεια.)

Ο Π Τ Α Σ Ι Α !
ΰπο Ι2Α Ν Ν 0Γ ΤΟΪΡΓΕΝΙΕΦ.

{οννίχεια καί τέλος.)

,ίΕσφαλα, τό  βλέπω. Φέρε με μακράν άπ’ έδω, νΕλλις, 
σέ παρακαλώ" βλέπεις; έκεΐ κάτω εϊνε ό πρίγκιψ Κόυλμα- 
μέτωβ, οπού περιπατεϊ είς τό Boulevard- έκεί εΐνε καί ό 
φίλος του Σέργιος Βαραξίν, οστις. τού κάνει νεύμα μέ τό 
χέρι καί του φωνάζει: Ίβάν Στεφάνιτς, allons souper; J ’ai
engagé l a ...............en personne. Έ λλ ις , φέρε με μακράν
άπ’ έδώ, μακράν άπό αυτό τό Habille, άπό αυτήν τήν Mai
son-dorée, απο αυτούς τούς Gandins καί Biches, άπό τό 
Jockeyklub, άπό τά  ξουρισμένα κεφάλια τών στρατιωτών καί

άπό τούς στρατώνας, άπο τούς αστυνομικούς κλητήρας μέ 
τά  μυτερά γένεια, άπό τούς πάίκτας τού Domino καί τού 
χρηματιστηρίου- μακράν άπό ταίς κόκκινες κορδέλλες είς 
ταίς κομποτρυπες τών φορεμάτων καί τών έπανωφορίων, μα
κράν άπό τόν κύριον De Foy, τόν έφευρέτην τής „spécia
lité des mariages“, μακράν άπό τόν Δρ. Charles Albert καί 
τάς δωρεάν σύμβουλός του, μακράν άπό τούς φιλολογικούς 
συλλόγους καί τά  υπέρ τής κυβερνήσεως φυλλάδια, άπό τήν 
παρισιανήν κωμωδίαν καί τά  παρισιανά μελοδραμάτια, άπό
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τούς παρισιανούς κλητήρας καί τήν παρισιανήν άμάδειαν. 
Μακράν! Μακράν άπ’ έδώ!“

,,Κύτταξε κάτω“, είπεν ή ’Έλλις. ,,Δέν εύρίσκεσαι πλέον 
ύπεράνω τών Παρισίων.“

Διηύδυνα τό βλέμμα πρός τά  κάτω. Ή το  πράγματι 
ούτως- σκοτεινή πεδιάς, διασχιζόμενη Ινιαχού ύπό λευκών 
λεωφόρων, διέβαινε ταχέως ύπό τούς πόδας ήμών καί μ.α- 
κράν επί τού όρίζοντος έφαίνετο, ώς ανταύγεια ύπερμεγέδους 
πυρκαϊάς, ή υπέρυθρος λάμψις τών απειραρίθμων φώτων τής 
μεγαλουπόλεως.

Κ '.

• 'Η  ’Έλλις έκάλυψεν αυδις τούς όφδαλμούς μου μέ τό 
άκρον τής χειρίδος της καί πάλιν άπώλεσα τάς αίσδήσεις· 
έπί τέλους διεσκεδάσδη ή ομίχλη.

„Τί είν’ αύτό; Τί δάσος εΐνε έκεί κάτω μέ τάς δεν- 
δροστοιχίας τών φιλυρών μέ τάς μεμακρυσμένας απ άλλή- 
λων έλάτας, μέ τάς στοάς καί τούς ναούς μέ τά  αγάλματα 
τών νυμφών καί τριτώνων έν τώ μέσω μικρών λιμνών, περι- 
βαλλομένων ύπό δρυφάκτων έκ πεπαλαιωμένου μαρμάρου; 
Μήπως εύρισκύμεδα έν Βερσαλίαις; όχι δέν είναι αί Βερσαλίαι 
Μικρόν τι μέγαρον έφαίνετο προεξέχον όπισ9·εν τού συμπλέγ
ματος τών δρυών. Η σελήνη είναι κατά τό ήμισυ κεκα- 
λυμμένη καί άσδενές πίπτει τό φώς της — φαίνεται ώς νά 
έκτείνεται ύπεράνω τής γής λεπτοτάτη ομίχλη, τοσούτον 
λεπτή, ώστε δ όφδαλμός δέν δύναται νά διακρίνη άν ήναι 
ατμός ή τό φώς τής σελήνης. Κύκνος τις υπνώττει έν μια 
λίμνη καί ή μακρά λευκή του ράχις λάμπει οπως ή χιών 
τών πεδιάδων μας, όταν άρχίση νά πήγνυται- καί έκεί έν 
τή  ύπογλαύκω σκιά λαμπυρίζουν ώς άδάμαντες έπί τών βά- 
δρων τών αγαλμάτων αί πυγολαμπίδες.

,,Είμεδα παρά τή πόλει Mannheim“, είπεν ή Έ λλις, 
„αυτό έδώ είνε ό παράδεισος τού Σβέτσιγγεν.“

„Ευρισκόμενα λοιπόν έν Γερμανία“, Ισκέφ&ην κατ’ έμαυ- 
τόν καί ένέτεινα τά  ώτα. Τά πάντα πέριξ ήσαν ήρεμα, καί 
μόνον είς τινα μέρη ήκούετο ό σιγαλός μορμυρισμός με
μονωμένου, αοράτου πίδακος. Έφαίνετο Ιπαναλαμβάνων 
άκαταπαύστως ένα καί τον αυτόν ήχον ,,γιά, για — γιά.“ 
Αίφνης παρετήρησα έν τού μέσω τών δενδροστοιχιών με
ταξύ δύο φραγμών ίππότην τινά, οστις μέ έρυ9·ρά υπο
δήματα, χρυσοποίκιλτον ίμάτιον, χειρίδας μέ τρίχαπτα, καί 
τό κομψόν ξίφος είς τό πλευρόν, έπορεύετο κρατών μετ’ έξ- 
εζητημένης χάριτος ύπό τόν βραχίονα κυρίαν τινά έψιμμυ- 
διωμένην, έχουσαν τήν κόμην υψηλά τολυπευμένην, καί φο
ρούσαν κρινολΐνον. Παράδοξοι, κάτωχροι μορφαί! Ή9·έλησα 
νά τάς παρατηρήσω πλησιέστερον άλλ’ αμέσως ήφανίσ&'ησαν 
καί ή πηγή έξηκολούδει νά κελαρύζη άπομεμονωμένη ώς 
πρότερον.

„Είναι όνειραία φάσματα, τά  οποία περιφέρονται έδώ“, 
μοί έψι9*ύρισεν ή Έ λλις. ,,Χδές ήδύνατό τις νά ίδη πολλά, 
κλειστά τοιαύτ«. φάσματα- αλλά σήμερον άποφεύγουσι τά  
ανθρώπινα βλέμματα. Ά ς ύπάγωμεν έμπρός! έμπρός!“

Άνυψώδημεν |κ  νέου καί έξηκολουδήσαμεν τήν πτήσίν 
μας καί μάλιστα ή κίνησις ήμών ήτο τόσον έλαφρά καί 
όμαλή ώστε ένόμιζον ότι δέν έκινούμεδα καθ·όλου έκ τής 
δέσεώς μας άλλ’ ότι όλα τά  αντικείμενα διέβαινον υποκάτω 
μας. Σκοτειναί, κυματοειδείς, δασώδεις σειραί λόφων πα- 
ρουσιάζοντο πρό ήμών άνυψοόμεναι καί είτα άφανιζόμεναι 
ταχέως ύπό τούς πόδας ήμών μέ τάς φάραγγάς των καί τά

ήραιωμένα μέρη τών δασών, μέ τά  πυρά είς τά  ήσύχως 
ύπνώττοντα χωρία, μ'ε τούς Ιταμούς ρύακας καί τάς τερπνας 
κοιλάδας των. Νέα όρη άκολουδούσι τά  πρό ολίγου άφάνν 
σδέντα — ήδη ευρισκόμενα έν τω μέσω τών Αύνόβων όρέων.

Ό ρ η  καί πάλιν όρη καί δάση, λαμπρά, παλαιά δάση. 
Ή  νύξ ήτο αίδρία, ούτως ώστε ήδυνάμην νά διακρίνω έκα
στον είδος τών δένδρων- ίδίως ωραία διεκρίνοντο αί έλάται 
μέ τούς εύδυτενείς κορμούς των. Ε νίοτε έφαίνοντο δορκά
δες είς τό άκρον τού δάσους-, μετά προσοχής άκροώμεναι 
ίσταντο έπί τών κομψών ποδών των, έτεινον όρδια τά  ώτα 
καί έστρεφον κύκλω τάς ωραίας κεφαλάς των. Τά έρείπια 
ενός αρχαίου οχυρού μεγάρου έπί τής κορυφής γυμνού τίνος 
βράχου έδείκνυον έν τη πενδίμω απομονώσει των τάς ήμι- 
κρημνίστους αυτών έπάλξεις. Εις άστήρ μαρμαίρει ήρεμος 
ύπεράνω τού βρυώδους πεπαλαιο>μένου τείχους. - Έ κ  τίνος 
μικράς, μελαίνης λίμνης ήκούσδη, ώς μυστηριώδης μεμψι- 
μοιρία, ή διαπεραστική κραυγή ένός φρόνου. Καί άλλους 
φθόγγους, μακροτενείς, πενδίμους ένόμιζον ότι ηκουον. 
Ή μεδα  έν τή χώρα τών μύδων καί τών παραδόσεων. Καί 
ένταΰθ·α έξαπλούται ό λεπτότατος έκείνος πρός τό φώς τής 
σελήνης όμοιάζων ατμός, τόν οποίον είχον παρατηρήση έν 
Σβέτσιγγεν, καί όσον ύψηλότερα άνυψουνται τά όρη, τόσον 
ίσχυροτέρα είναι ή ομιχλώδης αυτη πνοή. Ήδυνάμην νά 
άριδμήσω πέντε, εξ, καί δέκα διαφόρους αποχρώσεις έπί τής 
ράχεως τού όρους, καί όλων τούτων ύπερίσχυε το ομοιομορ- 
φον, ήρεμον, σχεδόν μονότονου φώς τής σελήνης. Ή πιος 
καί ελαφρός άνεμος ήγέρδη καί παρήλδε. Έ γώ  αυτός 
ήσδανόμην δτι ήμην έλαφρός καί κατειχόμην ύπό βαδείας 
τίνος ψυχικής ήρεμίας.

,Έ λλ ις“, είπον. ,,Ή χώρα αϋτη σοί είνε προσφιλής-,“
„Είς έμέ οΰδεν είναι προσφιλές.“
„Πώς; καί έγώ;“
,,Σύ — ναί“ άπεκριδη μέ υφος αδιαφορίας.
Ένόμισα ότι ήσδάνθην τόν βραχίονα της περίσφίγγοντά 

με μέ διαπλασίαν δύναμιν.
„Έμπρός! έμπρός!“ άνεφώνησεν ή Έ λ λ ις  μετά τίνος 

ήσυχου καί πάντοτε όμοιας σοβαρότητες.
„Έμπρός λοιπόν!“ έπανέλαβον έγώ.

ΚΓ.
'Γπεράνω ήμών ήκοόσδη δυνατόν τερέτισμα, τό οποίον 

μετ’ ολίγον έπανελήφδη.
„Είναι ούραγοί τών γεράνων, οί οποίοι μεταβαίνουσι 

πρός βορραν“, είπεν ή Έ λλις. „Θέλεις νά τούς άκολου- 
δήσωμεν;“

,,Ναί, φέρε με έπάνω πρός τούς γερανούς.“
Μετά μίαν στιγμήν εύρέ9·ημεν πλησίον αυτών. Ή σαν 

δεκατρία ωραία καί μεγάλα πτηνά, τά  οποία άποτελουντα 
τρίγωνον καί κινούντα κατά τον αυτόν ρυθμόν τάς πτέρυ
γάς των, έφέροντο διά τού αέρος μετά μεγίστης ταχότητος. 
Τήν κεφαλήν καί τά  σκέλη είχον έκτείνη κατ’ εύ9·είαν γραμ
μήν. Τά εύρέα των στή9·η διέσχιζον μετά συριγμών τόν άέρα.

Ίδιάζον τι συναίσ&ημα μέ κατέλαβε παρατηρούντα έπί 
τού ίίψους τούτου, τόσω μακράν παντός άλλου έμψυχου ον- 
τος, τά  πλήρη ζωής καί ίσχυρας &ελήσεως ταύτα πτηνά.. 
Θαρραλέοι καί υπερήφανοι διέσχιζον οί γέρανοι τέν «ί&έρα, 
άπό καιρού είς καιρόν άνταλλάσσοντες μίαν κραυγήν μέ τόν 
σύντροφον, όστις ώς οδηγός προίπτατο έπί τής κορυφής τού 
τριγώνου. Έ ν  ταίς κραυγαΐς ταύταις, έν τοΐς διαλόγοις 
τούτοις έπί τής χώρας τών νεφελών, ένυπήρχε ώσεί ακλο-
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νητός τις πεποί&·ησις. .„Θά φδάσωμεν, άν καί με πολλούς 
πόνους κα ί. μόχδους, έν τούτοις θά  φθάσωμεν είς το τέρμα 
του ταξειδίου μ.ας“, έφαίνοντο λέγοντες προς άμοιβαίαν έν- 
θάρρυνσιν. Μοί έπήλθεν ή σκέψις δτι έν 'Ρο>σσία — τί 
λέγω έν 'Ρωσσίά; έν δλω τω κόσμω πολύ ολίγοι άνθρωποι 
ύχάρχουσι δυνάμενοι υπό την έποψιν ταυτην νά συγκριθώσι 
προς τά  πτηνά.

„Τώρα πηγαίνομεν εΐς'Ρωσσίαν“, μοί έψιθύρισεν ή Έ λλις.
Έ ν  τη περιστάσει. ταύτη έκαμα την χαρατήρησιν ούχί 

κατά πρώτην φοράν δτι ή Έ λλ ις έγνώριζε πάντοτε, περί 
τίνος έσκεπτόμην.

„Θέλεις νά έπιστρέψης όπίσω,·“ ήρώτησε κατόπιν.
„Νά έπιστρέψω; όχι. Ήμουν εις τούς Παρισίους, τοίρα 

φέρε με είς την Πετρούπολιν.“ ·
„’Αμέσως;“
,,’Αμέσως. Άλλά σκέπασε με με την χειρίδα σου, διότι 

άλλως δεν υποφέρω την ταχεΐαν πτησιν.
Ή  Έ λ λ ις  έςέτειυε την χειρα — πριν ή όμως καλυφθώ 

υπό της ομίχλης, ήσθάνθην έπί των χειλέο>ν μου τό κέν
τημα μ'ε τό λεπτότατου έκεΐνο κέντρον.

ΚΒ'.
„Προ—ο —σοχή!“ Τοιαύτη πκρατεταμένη κραυγή είσ- 

έδυσεν εις τό ους μου. „Προ — οσ—οχή!“ έπανέλαβεν ολίγον 
απωτέρω άλλη κραυγή με απελπιστικόν ύφος. ,,ΙΙρο —ο— 

. σο — χή!“ ήκουσθη έκ μεγαλητέρας άπυστάσεως σιγαλά, ώς 
νά ήρχετο ή φωνή από τό άκρον τού κόσμου. Έτινάχθην. 
Μεγάλη κεχρυσωμένη αιχμή έφάνη ήδη — καί ανεγνώρισα 
τό φροΰριον Πετροπαυλόβσκ, τό ώχυρωμένον προάστειον τής 
Πετρουπόλεως.

Πελιδνή, βορεία νύξ! Ναί, άλλά είναι πραγματικώς 
νύξ; Ουδέποτε ήγάπησα τάς Ιν Πετρουπόλει νύκτας, άλλά 
τήν φοράν ταυτην ή νύξ μέ έ'τρόμαξε μάλιστα. Τά χαρα
κτηριστικά του προσώπου τής Έ λλιδος εγειναν έντελώς 
άφαντα- συνεχύθησαν καί διελύθησαν, δπιος ή πρωϊνή ομίχλη 
υπό τον ήλιον τού ’Ιουλίου, καί διίκρινα εύκρινώς, δτι ολό
κληρον τό σώμά μου έν δλω αυτόν τώ βάρει καί έν ίσω 
υψει μέ τήν στήλην, τού ’Αλεξάνδρου έφέρετο μεμονωμένου 
δια τού αέρος. Αυτή λοιπόν εΐνε ή Πετρούπολις; Ναί, αυτή 
εΤνε. Αί έρημοι, πλατειαι, λευκόφαιοι αυται οδοί, αί κιτρι- 
υόφαιοι, γλαυκόφαιοι, καί λευκόφαιοι,’ έν μέρει γυμναί κο
νιάματος αδται οίκίαι μ'ε τά  βα&έως εις τούς τοίχους είσ- 
χωρούντα παράθυρα- τά  άθλια καί ευτελή ταϋτα εργαστήρια 
των λαχανοπωλών καί. άλλων μικρεμπόρων, τά αετώματα 
ταύτα, αί έπιγραφαί αυται, τά  χορτοκιβώτια καί οί οίκίσκοι 

'τω ν  φρουρών! Καί έκεΐ ό κεχρυσωμένος θόλος τής έκκλη- 
σίας του ’Ισαάκ, τό χρηματιστήριον, τό όποιον κυρίως ού· 
δένα έχει σκοπόν καί εις ούδέν χρησιμεύει, τά  εκ γρανίτου 
τείχη τού φρουρίου καί τό πανταχού .κατεστραμμένου, ξύλι- 
νον επίστρωμα! ’Ανεγνώρισα καί τάς λέμβους, αϊτινες. ήσαν 
φορτωμέναι με ξηρά χόρτα καί καύσιμα ξυλά' άνέπνεον τήν 
οσμήν κουιορτού, ριζών κράμβης, φλοιών, φελλού καί χάλυ- 
βος, έβλεπον τούς νυσταλέους καί σχεδόν άπολελιθωμένους 
φύλακας μέ τάς γούνας των καθημένους πρό τών θυρών καί 
τους υπναλέους άμαξηλάτας έπί τού δίφρου τών αμαξών 
των. Ναί αυτή εΐνε,· ή βορεία Παλμύρα μας! Τά πάντα 
διακρίνονται, τά  πάντα διαγράφονται μετ’ αλγεινής σχεδόν 
σαφηνείας καί εΰκρινείας έν τή ύπολαμπούση, ήμιφωτίστω 

’ τ* υ τ ί|. νυκτερινή ατμόσφαιρα. Ή  εσπερινή Ιρυθροτης τού 
Ουρανού — όμοια προς- τό έρίθημα,· δπερ χρωματίζει τάς

παρειάς φθ·ισικοϋ — δεν ήφανίσθη είσέτι καί μέχρι τής 
πρωίας θά εΐνε όρατή είς τον πελιδνόν καί ανάστερου τού
τον ουρανόν. Τό φως της αντανακλάται έν σχήματι μακρών 
λωρίδων έπί τής μαρμαιρούσης έπιφανείας τού Νέβα, δστις 
μορμύρων καί μόλις κινούμενος προσκομίζει τά  γλαυκά, 
ψυχρά δδατά του είς τήν θάλασσαν.

„Νά προχωρήσωμεν περαιτέρω“, μέ παρεκάλεσεν ή Έ λλις. 
Καί χωρίς νά περιμείνη τήν άπάντησίν μου, με έφερευ εί; 
τήν αντίπεραν όχθ·ην τού Νέβα, πέραν τής πλατείας τών 
ανακτόρων προς τήν Λιτεινάϊαν. Βήματα καί φωναί ήκού- 
σθησαν υπό τούς πόδας ημών. Ό μ ά ς νεανιών με κεκμη- 
κότα, προώρως γηράσαντα πρόσωπα, έπορεύοντο έν τή όδώ 
έρχόμενοι έκ τού χορού καί συνδιαλεγόμ.ενοι ,,άνθπολοχα- 
γός Στολπακώφ ό έβδομος“ έφώναξεν αίφνης μεταξύ 
υπνου καί έγρηγόρσεως στρατιώτης τις φρουρών παρά τινι 
πυραμίδι σφαιρών τηλεβόλου κεκαλυμμένων όπό Ιού. Εις 
τό ανοικτόν παράθυρον μιας απωτέρω κείμενης μεγάλης οι
κίας εΐδον δεσποινίδα τινά με ζαριορ,ένον μ.εταξωτόν φόρεμα, 
α’νοικτόν περί τό στήθος καί τούς ώμους, καί μέ δίκτυου 
μαργαριτών εις τήν κεφαλήν. Ή  κυρία αυτη έκάπνιζε καί 
ήτο έντελούς βυθισμένη είς τήν άνάγνωσιν βιβλίου τινός, καί 
άνεγίνωσκε μ.άλιστα Ιν έκ των έργων τούν συγχρόνων ημών 
Ίουβεναλίων.

„'Ας προχωρήσωμεν ταχέως περαιτέρο»“, εΐπον. εις τήν 
Έλλιν.

Μετά μίαν στιγμήν διήρχοντο ταχέως υποκάτω μας τά  
μικρά, δάση τών έλατών καί τά  έλη καί αί λίμναι, τά  περί
χωρα τής Πετρουπόλεως. Έλάβομ.εν τήν πρός Νότου διεύ- 
θυνσιν. Ό  ουρανός καί ή γη προσελάμβανον βαθ·μηδόν βα
θύ τέραν τινά, σκοτεινοτέραν χροιάν. Αφήσαμεν τήν φθινώδη 
νύκτα, τήν φθινώδη ημέραν, τήν φθινώδη πόλιν οπισ&εν ημών.

ΚΓ'.
ΊπτάμεΟ-α βραδύτερον τού συνήθους, καί ουτω ήδυνή- 

θην ευκρινώς νά παρατηρήσω δτι κατά μικρά διαστήματα 
ή φυσική διαμ.όρφωσις τής πατρίδος μου έλάμβανε διάφορον 
χαρακτήρα. Άπέραντον πανόραμα έφαίνετο πρό τών όμμά- 
των ημών έξελισσόμενον: Δάση, λόχμαι, άγροί, φάραγγες καί 
ποταμοί- από καιρού εις καιρόν κώμαι καί ναοί καί εΐτα 
πάλιν λόχμαι, καί άγροί καί ρϋακες. Κατελήφθην υπό άθυ- 
μίας, αδιαφορίας καί άνίας — καί τά  συναισθήματα ταύτα 
δεν μοί προήρχοντο βεβαίως έκ του δτι εύρισκόμην ακριβώς 
έν 'Ρωσσία. Ώ  όχι! 'Ολη αυτή ή γη, σύμπασα αυτή ή 
επιφάνεια τής γής, ήτις ήπλούτο υποκάτω μου, ολόκληρος 
ή γηΐνη σφαίρα μέ τούς βραχύβιους, άσ8·ενε~ς, ύπό τής ανάγ
κης, τής νόσου καί τής θλίψεως κατατρυχομένους, εις ενα 
βώλον ευτελούς χώματος δεσμευμένους κατοίκους της· ό 
εύθραυστος, ανώμαλος ουτος φλοιός, ή σκωρία αυτη έπί τού 
φλογερού πυρήνος τού ήμετέρου πλανήτου, έπί τής όποιας 
έσχηματίσθη ό εύρώς, ο°ν άποκαλοϋμεν „φυτικόν βασίλειον“, 
αί μυΐαι αυται, αιτινες ονομάζονται άνθρωποι καί εΐναι χι- 
λιάκις μηδαμινώτεραι καί φθαρτότεραι ή αί μυΐαι αύταί, μέ 
τάς πηλίνας κατοικίας των καί τά  έφήμερα ίχνη τής ά9·λίας, 
μονοτόνου αυτών δράσεως, μέ τόν γελοΐον αγώνα των πρός 
τό άναπόφευκτον καί άναλλοίωτον — όπόσην. αηδίαν μοί 
έπροξένουν δλα ταύτα! Ή  καρδία συνεστρέφετο έντός τού 
στή&ους μου καί δέν ήδυνάμην πλέον νά υποφέρω τήν 8·έαν 
τών μηδαμινών καί ασήμαντων τούτων εικόνων, τήν ανού
σιον καί αηδή ταύτην παράστασιν. Ναί, ήσδ-ανόμην στενο
χώριαν .— ακόμη περισσότερον ή στενοχώριαν! Ούτε καν
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οίκτον ήσθανόμην πρός τούς ανθρώπους. "Ολα τά αισθή
ματα ¿ν έμοί απερροφήθησαν ύπό ένος μόνου, το όποιον 
μ-όλις τολμώ νά ¿νομάσω — το αίσθημα τής Αποστροφής, 
καί τον σφοδρότατον, τον μέγιστον βδελυγμόν ήσ&ανόμην 
— πρός τον ¿αυτόν μου.

,,ΙΙαύσε!“ έψιθύρισεν ή Έλλις. „Παυσε, άλλως δέν δύ
ναμή πλέον νά σέ βαστάσο>. Γίνεσαι πάρα πολύ βαρύς,“

,,ΕΙς την οΙκίαν μου!“ τή έφώναξα, καί μάλιστα μέ τον 
απότομον ¿κείνον τρόπον, μέ τον όποιον συνείθιζα νά φω
νάζω είς τον αμαξηλάτην μοο, δτε έν Μόσχα περί τήν' Τ ε 

τάρτην ώραν της πρωίας Αχεχαιρέηζον τούς φίλοος μοο, 
αφοί» έπί ολοκλήρους ώρας εΐχον συζητήση μετ’ αυτών περί 
τοδ μέλλοντος τής Ί ’ωσσίας χαί περί τής σημασίας το~ κοι
νωνικού καί πολίτικου βίου.

„Είς την οίκίαν μοο!“ ¿φώναξα ¿κ νέου καί έκλεισα 
τούς οφθαλμούς.

ΚΔλ
Μετ’ ολίγον δμως τούς ήνέωξα πάλιν. ΜΙ νΕλλις ήρ- 

χισε κατά παράδοξον όλως τρόπον νά μέ πιέζη καί νά προσ- 
κολλαται έπάνο» μου· μέ έσπρωχνε σχεδόν. Την παρετήρησα 
καί τδ αίμά μου έγινε πάγος. Ό σ ης ποτέ έν Ανθρωπίνω 
πρόσώπω είδε τήν έκφρασιν φοβερωτάτης φρίκης, χωρίς νά 
γνωρίξη το αΐηον αυτής. θά έννοήση τί ήσθάνθην, Τρόμος 
καί φόβος, άπερίγραπτος φρίκη διέστρεφε τά παραμεμορφω- 
μένα του προσώπου τής Έλλιδος χαρακτηριστικά. Ουδέ
ποτε εΐδον παρόμοιόν τι ¿ν τά» προσώπω έμψυχου δντος. 
Φάντασμα, νυκτερινόν φάσμα, σκιά — καί τοσοΰτον Ανέκ
φραστος φρίκη!

,Έλλις, τί έχεις;“ τήν ήρώτησα έντρομος.
„’Εκείνος ·— έκεΤνόςΙ“ έπρόφερε μετά πολλής δυσκολίας. 

„Λυτός εΤνε!“
„Λυτός; ποιος αυτός;“
,,Μή προφέρης το όνομά του! Μή τον όνομάσης!“ ¿ψέλ- 

λισεν ή Έλλις. „Ιίρέπει νά φόγωμεν, άλλως τά πάντα είναι 
χαμένα — τά πάντα καί διά πάντοτε! Ίδέ τον! έκεΐ!“

Έστρεψα το βλέμμα προς τήν διεύ&υνσιν, ήν ή Έλλις 
¿δείκνυε μετά τρεμοάσης ΥΛψόξ, καί εΐδον πράγμα φριχτόν 
καί φοβερόν πραγμαηκώς τήν όψιν.

Τό ον τούτο ήτο τοσοότω φρικωδέστερον,' καί)’ όσον 
οΰδεμίαν εΐχεν ώρισμένην μορφήν. ΥΗτο σκοτεινός, σκαιός, 

■μέ μελανάς χαί κιτρίνας κηλίδας πεποικιλμένος ογκος, όμοιος 
μέ τήν κοιλίαν ύπερμεγέ&οος, γιγαντιαίας σαύρας. Δεν ήτο 
όγκος νεφελών. Βραδέως *αί όφιοειδώς προυχώρει έρπων έπί 
τής γής· εΐτα Ανωρθούτο κολπούμενος καί έβυθίξετο πάλιν 
— ώς ή Απαίσιος ριπή των πτερύγων Αρπακηκού όρνέου, 
περισκοπούντος προς άνεύρεσιν τής λείας του. Κατόπιν προσ- 
εκολλατο είς τήν γήν κατά τρόπον άνεκφράστως βδελυρόν 
κα\ αηδή — ουτω περίπου προσκολλδται ή αράχνη προς τήν 
έν τω ίστω αυτής περιπλεχθεΐσαν μυΐαν.

,Ηοΐον είσαι συ φρικαλέον όν;“
'Οπου δήποτε έπλησίαξεν, έβλεπον καί ήσ&ανόμην, ότι 

πασα ζωή ν.ατεστρέφετο καί ήφανίζετο. Σαπρά, μολυσμα- 
ηκή δυσωδία καί ψύχος διεδίδετο πανταχού είς τά πέριξ. 
Τό ψύχος τούτο άπενάρκου τήν καρδίαν μου, οί οφθαλμοί 
μου έσκοτούντο καί αί τρίχες τής κεφαλής μου Ανωρθουντο 
ύπό φρίκης. ’Ενταύθα παρουσιάζετο ένώπιον ήμών μία δύ- 
ναμις, μία ακαταμάχητος δυναμις, τήν οποίαν ούδέν ήδόνατο 
ν’ Αναχαίτιση, ή οποία, άν καί άνευ μορφής, άνευ προσώπου, 
άνευ νοδ καί λογικού, ¿ν τουτοις τά πάντα βλέπει καί γνω

ρίζει — ή οποία ώς άρπακτικόν όρνεον έκλέγει τήν λείαν 
της, ώς έχιδνα τήν καταπνίγει καί μέ παγετώδη γλώσσαν 
τήν δηλητηριάζει.

,Έλλις! Έλλις!“ ανέκραξα τρέμων έκ φρίκης. „Λυτός 
εΐνε ό θάνατος! ό θάνατος!“

'(> πένθιμος ¿κείνος ήχος, τόν όποιον πολλάκις εΐχον 
άκουση, έξέφυγε των χειλέων τής Έλλιδος — άλλα τήν 
φοράν ταύτην ώμοίαζε μέ απελπιστικήν άνθρωπίνην κραυγήν. 
Έφερόμεθα ταχείς διά του άέρος άλλα μέ λίαν ανώμαλον 
πτήσιν. 'II Έλλις άνετρέπετο ένίοτε είς τόν αέρα, ¿νίοτε 
μάλιστα ¿κρημνίζετο· κατόπιν μετέβαλλεν αίφνης διεύθυνσιν, 
ώς τετρωμένη όρνις, ήτις Αγωνίζεται νά άποκρούση Από τής 
νεοττιας τόν καταδΐο>κοντα αυτήν κυνα. Έν τω μεταξύ 
εΤχον άπολυθή Από του φρικαλέου ¿κείνου όγκου μεγάλα 
ηνάΓ τεμάχια, όμοια μέ πλοκάμους πολύποδος, καί κυματο- 
ειδως κινούμενα έπλησίαζον προς ήμας. Γιγαντιαία, περι- 
κεκαλυμμ.ένη μορφή, μέχρι τού ουρανού έξικνουμένη, παρου* 
σιάσθη αίφνης πρό τών ο’μμάτων ήμων. 'I I  Ίύλλις ¿διπλά
σιασε τήν ταχύτητα το7ν άπελπιστικιδν της κινήσεων.

„Μέ εΐδε! Το>ρα τετέλεσται — είμαι χαμένη!" έψιΟ-ύ- 
ριζεν ή Έλλις, διακοπτομένη ύπό λυγμών καί στεναγμών. 
,’!2 δυστυχία μου! είμπορούσα ν’ Αποκτήσω το ζωτικόν 
πνεύμα — καί τώρα — τό μηδέν! το μηδέν!“

"Οσα περαιτέρω έλεγε 0-ρηνουσα, δέν ήδυνάμην πλέον 
νά έννοήσω· εΐχον Απολέση τήν ένέργειαν τών αίσΟήσεων.

ΚΕ'.
"(>τε συνήλΟ-ον έκ τής αναισθησίας μοο, εύρέίλην ύπτιος 

¿πί τής χλόης καί ησΟ·ανόμην ύπόκιοφον άλγος είς δλα μου 
τά μέλη, ώς νά είχον λάβη σφοδρότατον κτύπημα. ΜΙ 
πρωΐα υπέφωσκε και ήδυνάμην ήδη νά διακρίνω εύκρινώς 
όλα τά πέριξ μου Αντικείμενα. ΕΙδον πλησίον μου όδόν 
τινα περιφρασσομενην έκατέρω!>εν όπύ 0«μνων ίτέας καί 
όφιοειδώς έλισσομένην κατά τό μήκος μικρού τίνος δάσους 
σημύδων· δλα τά περίχωρα μοί ¿φαίνοντο λίαν γνωστά κα\ 
οίκεΐα. ”|1ρχισα νά ανακαλώ είς τήν μνήμην μου τά συμ
βάντα τής νυκτός ταύτης καί κατελήφθην έκ νέου υπό φρί
κης ¿κϊ τη αναμνήσει τού φρικαλέου ¿κείνου φάσματος, το 
όποιον είχον ϊδη τελευταιον.

,,’Λλλά διατέ ή Έλλις έτρόμαξε τόσον υπερβολικά;“ έλε- 
γον κατ’ έμαυτόν. ,,Ύπυκειται λοιπόν καί αυτή είς τήν δύνα* 
μκ Ιχϊίνον', Δέν εΐνε αθάνατος; υποκύπτει καί αυτή είς τόν 
νόμον τής φθοράς, της Αποσυν&έσεοις; Είνε τούτο δονατόν;"

Εγγύτατα μου ήκουσα έλαφρόν τινα στόνον. "Έστρεψα 
τό πρόσωπον προς τό μέρος ¿κείνο — δύο βήματα μακράν 
απ’ έμοδ εκειτο έπ\ τής χλόης έξηπλωμένη νεαρά γυνή έν 
μακρα λευκή ¿σΟήτι. Ί Ι  πυκνή αυτής κόμη ήτο λελυμένη 
καί οί ώμοί της γυμνοί- ή αριστερά χεΙρ Ικεΐτο Από τήν κε
φαλήν καί ή δεξιά της έπέ τού στή&ους. Οί όφΟ·αλμο\ αύ- 
τής ήσαν κεκλεισμένοι καί μεταξύ τών συνεσφιγμένων χει- 
λέων της διέκρινα υπέρυθρον αφρόν. Είνε δυνατόν νά ήναι 
αυτή ή Έλλ.ις; ’Λλλά ή Ί',λλις ήτο φάσμα, ένώ ¿δώ έβλε
πον ένώπιόν μ.ου Αληθινήν γυναϊκα μέ σάρκας καί οστά. 
Έπλησίασα πρός αυτήν καί έκυψα όπέρ τήν κεφαλήν της.

„"Έλλις!“ ¿φώναξα. „Είσαι σύ;“
Τρομώδης κίνησις έπλανή&η έπί τοδ προσώπου της, οί 

οφθαλμοί της ήνεωχΟησαν, βα&εΐς μiλαvες όφΟ·αλμοί προσ- 
ήλουν ¿π’ έμοδ τό διαπεραστικόν των βλέμμα — καί σχε
δόν αυτοστιγμεί προσεκολλή&ησαν έπί τών χειλέων μου φλο
γερά, μαλακά, αίμυδιψα χείλη. Ί.Ισ&ανόμην τήν έπαφήν

ΚΛΕΙΩ. 25Τ

&ερμού στή&ους καί περί τόν τράχηλόν μου τάς περιπτύξεις 
απαλών βραχιόνων.

„Έχε ’γειά! εχε ’γειά διά πάντα!“ μοί είπε μέ θνήσκου- 
σαν φωνήν — καί ήφανίσθη.

Έγερθείς ¿κλονούμην ώς με&ύων. Εΐτα Ιστρεψα κύκλω 
μετά προσοχής τό βλέμμα καί έπεσυρα έπανειλημμένως τήν 
χείρα έπί τού προσώπου μου. Έ π ί τέλους Ανεγνώρισα τό 
μέρος είς τό οποίον εύρισκόμην: ήτο ή λεωφόρος ή άγουσα 
πρός τό Ν . . ., καί μάλιστα εύρισκόμην δύο ρωσσικά χι
λιόμετρα από τής οικίας μου μακράν. 'Ο  ήλιος εΐχεν ήδη 
ανατείλη, δτ& εφθασα. είς τήν κατοικίαν μου.

*
Κατά τήν ακόλουθον νύκτα περιεμενον τό φάσμα, καί 

μάλιστα, πρέπει νά τό ομολογήσω, ούχί άνευ φόβου- έν τού- 
τοις τό φάσμα δεν έπανήλθε. Κ ατ’ άλλην τινά νύκτα Ιπο- 
ρεύθην έκ νέου πρός τήν παλαιάν δρύν, άλλα καί ενταύθα 
ούδέν έκτακτον ήδυνήθηυ νά διακρίνω. Άλλως τε δέν έλυ- 
ποόμην και πάρα πολύ, δτι ή παράδοξος αΰτη γνΐι>ριμία μου 
έλαβε τό πέρας της. Πολύ καί έπί μακρόν χρόνον Ισκέφθην 
κατόπιν περί τού Αλλοκότου καί παραδόξου τούτου συμβά- 
ματος μου, καί τέλος ¿σχημάτισα τήν πεποίθησιν δτι ή έπι- 
στήμη δέν είναι είς θέσιν νά τό έξηγήση· Ούτε είς τούς 
μύθους δεν συμβαίνει ποτέ παρόμοιόν τι. Τ ί άρά γε νά ήτο 
πραγμαηκώς ή "Έλλις; Φάντασμα, χεριπλανωμένη ψυχή, 
πνεύμα πονηρόν, μορμολύκειον; Πολλάκις μοί συμβαίνει νά 
νομίζω ότι ή Έ λλ ις ήτο γυνή, τήν οποίαν πρό πολλού χρό
νου Ιγνώρισα- καί έπειτα καταβασανίζω τον ν'ούν μου όπως 
ένθυμηθώ, είς ποιον μέρος τήν εΐδα. Ένίοτε μοί φαίνεται 
δτι πλησιάζω νά ένθυμ.ηθώ, δτι αμέσως θ ’ αναμνησθω τό 
μέρος — νά, έκεΐ! — έκεϊ Ακριβώς — οχι, όχι δά — καί

τά  πάντα συγχέονται αύ&ις ώς έν ονείρφ. Ναί, έσκέφθην 
περί τούτου πολύ- Αλλά, ώς συνήθως συμβαίνει, όύδεν κα· 
τώρθωσα διά τών σκέψεων μου. Νά έρωτήσω πάλιν άλλους 
περί τής γνώμης των, δέν ήδυνήθην ωσαύτως ν’ αποφασίσω, 
φοβούμενος μή έκληφθώ ώς παράφρων. Έ π ί τέλους άφήκα 
καί τάς πολλάς σκέψεις, διότι, νά εΐπω τήν αλήθειαν, εχω 
πολύ σπουδαιότερα πράγματα, τά  όποια μέ άπασχολούσι. 
Καί πρώτον μέν ήλθεν ή Απελευ&έρωσις τών δούλων μετά 
τής έξ ίσου διανομής τών κτημάτων- δεύτερον δε καί ή 
υγεία μου προσεβλή&η πολύ σοβαρά. Αίσθάνομαι πόνους 
είς τό στήθος, υποφέρω Από αϋπνίαν καί ξηρόν βήχ«- πρός 
τουτοις δέ γίνομαι Από ημέρας είς ημέραν Ισχνότερος καί 
τό  πρόσωπόν μου εΐνε κίτρινον, ώς τό πρόσωπον νεκρού. Ό  
ίατρός ίσχυρίζεται δτι πάσχω Από Ιλλειψιν αίματος καί τήν 
νόσον μου χαρακτηρίζει ώς „αναιμίαν“. Θέλει νά μέ στείλη 
είς τό Gastein, Αλλ’ ό είρηνοδίκης*) ορκίζεται είς τον Θεόν 
καί είς τούς Ανθρώπους, δτι χωρίς έμοϋ ή ύπό&εσις τής άπε- 
λευ&ερωσεως τών χωρικών δέν δύναται νά περατωθή.

Είθε νά ήδυνάμην νά συμβιβάσω δλα ταύτα πρός κοι
νήν ίκανοποίησιν. Τ ί όμως νά σημαίνωσιν άρά γε οί καθα
ροί καί λιγυροί έκεΐνοι τόνοι οί προσομοιάζοντες με τούς 
ήχους αρμονικής, τούς οποίους πάνιοτε Ακούω, οσάκις έπί 
παρουσία μου γίνεται λόγος περί τού θανάτου τινός Ανθρώ
που; Ό σ ω  περισσότερον οιαρκοϋσι, τόσω ισχυρότεροι καί 
καθαρώτεροι γίνονται. Καί διατί καταλαμβάνομαι πάντοτε 
ύπό απερίγραπτου φρίκης, οσάκις συλλογίζομαι το τέλος τών 
όντων καί τήν ανυπαρξίαν; — —

*) Οί είρηνιδνΑΟΛ ΐξωμάλυνίν ΐάς μετά τήν κατάργησιν τής δονλείας 
μίτχξύ γωμχΰν κα\ τ&ν κρύι·ν κυρίαν των ¿ναφυομέναί διαφοράς.

Σ. Μ.

Γ Υ Μ Ν Α Σ Μ Α Τ Α  Κ Α Τ Α  ΤΗΣ  ΚΥΦΟΤΗΤΟΣ.*

είς τά
Πολλά παιδία, καί μάλιστα έκ των φοιτώντων είσέτι φαλή κύπτει καί, άν λάβωμεν Ανά χεΐρας τό μέτρον, εύρί- 

τα σχολεία τών πόλεων, έχουσι κυφήν στάσιν. Ή  αίτία σκομεν τό πλάτος τών νώτων κατά ί> έως 11 έκατοστόμετρα 
τής έν ταΐς πόλεσι πρό πάντων έπικρατήσεως τού κακού μεγαλήτερον ή τό εύρος τών στέρνων, 
τούτου εΐνε, δτι τά  παιδία των πόλεων μένουσιν έπί μακρό- Είς τά  παιδία, τά  έχοντα τοιαυτα έλαττώματα, ή Ανα-
τερον χρόνον κεχλεισμέν* έν τη οίκία καί δέν τρέχουσι το'σον πνοή εΐνκι έπιπολαία καί' Ανεπαρκής και ώς έκ τούτου ό 
πολύ είς τό ύπαιθρον καί είς τόν καθαρόν τής έξοχης Αέρα, σχηματισμός τού αίματος Ατελής. Ό τα ν  δέ ήλικιω&ώσιν, 
όπως είς τά  χωρία. Εί καί δύναται συχνότατα νά θεωρηθή ύπόκεινται πολύ περισσότερον είς τήν φθίσιν, ή οί απηλλαγ- 
ώς συναίτιος τού κακού τούτου ή μετά την γέννησιν Ανε- μένοι τών ανωτέρω ρηθέντων έλαττωμάτων. Τό καταλλη- 
παρκής αναπνοή καί βραδύτερον ή  ραχΐτις, έν τούτοις δμως λότατον μέσον πρός καταπολέρ.ησιν του δυστυχούς λίαν δια- 
είς τάς κλεέστας περιπτώσεις τό ελάττωμα τούτο τής κυ- δεδομένου τούτου κακού, καί πρός ύγιά τού σώματος Ανά- 
φότητος προέρχεται έκ τής κακής συνη&είας έν τή στάσει, πτυξιν καί εύρωστίαν τών παίδων, έξ ής καί ή πνευματική

τήθος εύρύτερον ή τά  νώτα, τούτ’ εστιν ή Από- διάλειμμα οί παΐδες νά ασκώνται. έν υπαίθρω ύπό τήν διεύ-
στασις μεταξύ τών προσθίων άκρων τών μασχαλών έπί τού θυνσιν έντριβούς τής γυμναστικής διδασκάλου, προσέχοντος
στήθους εΐνε μεγαλητέρα τής άποστάσεως τών οπισθίων πρό παντός άλλου δπως οί παΤδες καθ’ δλας αυτών τάς
άκρων τών μασχαλών Απ’ αλλήλων. Είς τούς πλείστους γυμναστικάς Ασκήσεις άναπνέωσι βαθέως.
δρ.ως Ανθρώπους, ένεκα τής έκ νεαρας ήλικίας προσληφθεί- ’Επειδή όμως, έπί τού. παρόντος τουλάχιστον, δέν δυνά-
σης συνήθειας τού κυρτοΰσθαι καί κύπτειν καί έν τή κινή- μεθα νά έλπίζωμεν τοιούτόν τι έκ μέρους τών σχολείων,
σει καί έν τή στάσει, τό στήθος δέν λαμβάνει τήν φυσικήν διά τούτο δύνανται οί τής ύγείας τών τέκνων των κηδόμε-
αύτοΰ καί κανονικήν ανάπτυξιν, άλλα μένει έπίπεδον καί νοι γονείς νά άναπληρώσιν ¿ν τω οΐκω τάς έλλείψεις ταύ-
στενόν, οί ώμοι κλίνουσι πρός τα  έμπρός, αί ώμοπλάται Απο- τας τού σχολείου.
μακρύνονται πολύ Απ’ Αλλήλων, ή  ράχις κυρτούται, ή  κε- ’Εννοείται βεβαίως άφ’ εαυτού οτι ¿νταύθα δέν προη-

*) Έκ toi ScLreber’s Zimmergymaastik. Verlag von Friedrich Fleischer, Leipzig.
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δέμεδα να διεξέλδωμεν καί περιγράψωμεν ολόκληρον., τήν 
σειράν των έν υπαίδρω ασκήσεων, αΐτινες δύνανται καί όφεί- 
λούσιν υπό των παίδων έπιμελώς νά έκτελώνται.
Έ π ί του παρόντος δά  άναφέρωμεν μόνον όλίγας 
τινάς έξ αυτών, αίτινες φαίνονται ήμΐν κατ’ έξοχήν 
αρμόδιοι πρός τον σκοπόν τής παρούσης ημών προς 
τοός γονείς παραινέσεως, τούτ’ έστι πρός πρόληψιν 
ή άποσόβησιν τής κυφότητος των παίδων καί υγιά 
άνάπτυξιν των τής αναπνοής οργάνων.

Προ πάσης άλλης ασκήσεως συνιστώμεν θερμό
τατα τήν έν τη πρώτη είκονι έπιγραφομένην υπό 
τον τίτλον ,,τάς χεΐρας όπισδ·εν συμπεπλεγμένας".
'Ο  χάϊς, ίστάμενος ορδιος, συμπλέκει όπισθεν τάς 
χεΤρας, τείνει τοός βραχίονας καί στρέφει αυτούς 
πρός τα  έσω οδτως, ώστε οί αγκώνες νά εύρί- 
σκωνται έστραμμένοι απέναντι άλλήλων. Έ ν  τη 
στάσει ταύτη διαμένει Ιπί τινα δευτερόλεπτα τής 
ώρας· εΤτα χαλαρώνει τούς ώμους, αϊρει τάς χεΤ
ρας ήρεμα είς υψος ολίγων δακτύλων, αναπνέει βα- 
δέως καί άκολουδως έπαναλαμβάνει τήν άσκησιν έξωδών 
τον δαψιλώς είσπνευσδέντα αέρα. Τήν ασκησιν ταότην εκ-

τελέϊ δέκα Ιως είκοσι 
φοράς. Κ ατά τήν άσκη- 
σιν ταΰτην συμβαίνουσι

,  ............  συνήθως έκ μέρους του
Γ·-......... · ί ^  παιδός διάφορα λάθη,

έκ των οποίων άναφέρο· 
μεν τό έξης κυριώτα- 
τον καί μάλιστα προ- 
ληπτέον, ότι δηλαδή 
ο χαΤς κλίνει πρός τά  
όπίσω τό άνω μέρος τού 
σώματος καί κύπτει τήν 
κεφαλήν πρός τάέμπρός. 
Ένω απ’ έναντίας πρέ
πει τό στήθος νά έκ- 
τείνη πρός τά  εμπρός, 
τήν κοιλίαν νά συστέλλη 

(νά συμμαζεύη πρός τά  έντος), καί τήν κεφαλήν νά κλίνη 
ολίγον τ ι πρός τά  όπίσω μέ όρθιον τόν λαιμόν. Λέγω έπί- 
τηδες μέ όρδιον τόν λαιμόν, διότι πολλοί 
αρχάριοι νομίζουσιν ότι άρκεϊ νά σηκώσωσι 
μόνον τόν πώγωνα καί ουτω νά κλίνωσι 
μόνον τήν κεφαλήν πρός τά  όπίσω, ένω 
δλος 6 λαιμός μένει κεκλιμένος πρός τά  έμ- 
πρός. Πρέπει λοιπόν ό λαιμός νά εΤναι όρ- 
Β-ιοξ δηλαδή κάθετος καί ή κεφαλή ολίγον 
τ ι πρός τά  όπίσω κεκλιμένη.

. Πολλοί κατ’ άρχάς δεν δύνανται νά 
έκτελέσωσι τήν ασκησιν ταύτην, προ πάν
των οί έχοντες κυφήν στάσιν. Δεν στρέ- 
φουσι τούς ώμους πρός τά  έσω καί αί ώμο- 
πλάται μένουσιν έν τη  συνήδ-ει αυτών &έ- 
σει, άπομεμακρυσμέναι απ' άλλήλων. Τοι- 
αϋτα παιδία δυναταί τις νά βοηδήση 
ίστάμενος όπισδεν αυτών, δέτων τούς δακ
τύλους έπί των ώμων, πιέζων διά τού άντί- 
χειρος τήν ράχιν, καί έλκων τούς ώμους

Ο ν μ  a r  ; τ λ ί  γ μ * ν *  ς .

Η-·
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ίσχυρώς πρός τά οπίσω. Κυρίως, όταν ή άσκησις αυτη έκ- 
τελήται καδώς πρέπει, σχηματίζονται μεταξύ των ώμων δύο 

'πτυχαί του δέρματος, άποτελοΰσαι έν τω μέσω βα- 
δεϊαν αύλακα.

Είς τοσοΰτον όμως τελείαν έκτέλεσιν δέν δύ- 
ναται πάντοτε ούτε ή ξένη χείρ νά βοηθήση τούς 
μή Ιξησκημένους ήδη' ου’χ  ήττον όμως διά τής 
έπιμονής καί συνεχούς έπαναλήψεως κατορδούνται 
έντός ολίγου ίκαναί πρόοδοι. Τοιούτοι αρχάριοι, 
οιτινες δεν δύνανται ένεκα των ανωτέρω έλαττω- 
μάτων νά έκτελέσωσι καλώς τήν ασκησιν, είναι 
καλόν νά άπογυμνώσι τό άνω μέρος του σώματος 
καί ουτω νά ΐστανται με έστραμμένα τά  νώτα πρός 
τόν βοηδούντα καί έπιτηρούντα τήν ορδήν τής 
ασκήσεως έκτέλεσιν. Βαθμηδόν δά  μάδωσι τά  χαι- 
δία, άν ό έπιτηρών αυτά δεν άποκνήση, νά έκτε- 
λώσι μόνα τήν ασκησιν όρδώς. Τότε δύνανται 
πλέον με έλαφρόν χιτώνα ένδεδυμένα, καί μόνον 
απο καιρού είς καιρόν μέ γυμνά τά  νώτα νά ί'σταν- 

ται πρό του Μέντορος αυτών, όπως οδτος βεβαίωσή ότι 
δέν παρεισέφρησαν λά8η εις τήν έκτέλεσιν έν τώ μεταξύ 
χρόνω.,

Τήν ασκησιν ταύ
την ,όφείλουσιν οί παι- 
δες νά έκτελώσιν υπό 
τήν έπίβλεψιν καί όδη- 
γίαν των γονέων ή τού 
διδασκάλου είκοσάκις 
τήν πρωίαν καί είκο
σάκις τήν εσπέραν. Προϊ
όντος δε του χρόνου δά 
συνειδ'ίσωσι, καί μέ κρε- 
μαμένους βραχίονας, δη
λαδή χωρίς νά συμπλέ- 
κωσιν οπισδεν τάς χεΤ
ρας, νά δίδωσιν είς 
τοός ώμους τήν πρός 
τά  όπίσω δέσιν, ώς ανω
τέρω ωρισαμεν. Ουδέποτε όμως πρέπει νά λησμονώσι, 
κατα πάσαν πρωίαν καί έσπέραν νά έπαναλαμβάνωσι τήν 

ανωτέρω χεριγραφεΤσαν άσκησιν ,,μέ τάς 
χεΤρας οπισδεν συμπεπλεγμένας“.

Ώφελίμως ένεργούσι . κατά τής κυ
φότητος καί άλλαι τινές γυμναστικαί ασκή
σεις, έκ των οποίων αί έξης παριστώνταί 
έν ταΐς ένταύδα παρατε8·είσαις είκοσι:, „κυ
κλική των βραχιόνων περιστροφή“, ,,ώδη- 
σις των βραχιόνων πρός τά  έξω“, ,,διάσπασις 
των βραχιο'νων“.

Τοιουτοτρόπως δύναται ό ασκούμενος 
νά φέρη ποικιλίαν τινά είς τήν μονοτονίαν 
τής πρώτης ασκήσεως, όταν καταστή αυτω 
διά τής συχνής έπαναλήψεως ανιαρά. Τήν 
πρώτην όμως ταύτην ασκησιν, ήτις εινε ή 
κυριωτάτη. καί σπουδαιότατη, δέν πρέπει 
ποτε να παραλείπη, διότι εινε απαραίτητος 
πρός θεραπείαν ή πρόληψιν τής κυφότητος 
και προς υγιά των πνευμόνων άνάπτυξιν.
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Ε Ι Σ  Τ Η Ν  Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Α Ν .
ΒαίΚιά ¡»αναστενάξω, πικρά ΐ>έ νά δακρύσω, 
θ ά  σπαραχ&ή ή  καρδιά μου τή μαύρη έκείνην ώρα. 
Που φίυ'γοντσς γιά πάντα, γ ιά  π ά ν τα  3ά σ’ άφ/σω, 

’Αγαπημένη χώρα!

Τήν άμετρη χαρά μου πώς ’ςτήν πατρίδα πάλι,
’Στή γαλανή μου 'Ελλάδα γυρίζω άπό τα  ξένα,
Ό ϊμέ! ί>ά φαρμακεϋη ή  λύπη μου ή μεγάλη 

ίΐώ ς  Ιφυγ από σένα.

’Αν ησαι χιονισμένη κι’ ανήλιαγη καί μαύρη,
’Εγώ  ’«τον ούρανο’ σου χαρΧς ημέραις είδα 
Κ.’ ευτύχησε ή καρδιά μου ’ςτήν αγκαλιά σου ναυρη 

Μια δεύτερη πατρίδα.

’Στον άνΒ-ρωπο πατρίδα δεν εΤνε μιά μονάχη:
Ή  γη ποΟ τόν γέννηση· ^

ΜπορεΤ μεσ’ ’{τήν καρδιά του κι άλλη πατρίδα νάχη: 
’Εκείνη που τόν χάνει γλυκειά ζωή νά ζήση.

Πριν φύγω, πριν σ’ άφήσω, ώ χώρ’ αγαπημένη. 
Σκάφτω, φιλώ τή γη σου — κ ' Ινώ πονώ καί κλαίω, 
Ά π ’ τής καρδιας τά βάάη λαχταριστά βγαλμένη 

Τέτοιαν ευχή σοΐί λέω:

ΤΩ χώρ’ άγαπημε'νη, σου φΜ νει δόξα τόση·
Τ ί  άκριβά τή δόξα τήν πλήρωσε?, &υμήσου!

Ά ς μην άστράφη πάλι κ ι’ ας μήν ξαναματώση 
Το κοφτερό σπα&ί σου.

Μονάχη δύναμί σου ας εΤν’ ή καλωσύνη,
Ά ς ζήσουν τά παιδιά σου καλά κ’ ευτυχισμένα,
Κ.’ ή γη σου αυτή πατρίδα ’ς όλον τόν κόσμο ας γίνη, 

Ώ ς  έγινε ’ς έμενα!
Έ ν  Λειψίφ, Αύγου'στω 1888. ΓΕδΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΙΝΗΣ.

1. Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (έν 
σελ. 247) Ή  βασίλισσα τής ’Ιταλίας Μαργαρίτα, 8·υγάτηρ 
τού πρίγκηπος Φε^δινάνδου τής Σαβοΐας, δουκός τής Γε- 
νούης, έγεννήδη το 1851 καί συνεζεύχδ·η είς γάμον μετά 
τού βασιλέως Ούμβέρτου τη 22. ’Απριλίου 1868. Τής βα- 
σιλίσσης τόΐν ’Ιταλών λαμπροτάτην εικόνα παρέχει ήμϊν ό 
κόμης Paul Vasili έν ταΤς πρό ολίγων μηνών δημοσιευ- 
8-είσαις όμιλίαις του „περί τής ‘Ρωμαϊκής κοινωνίας“. 'Η 
είκών-αυτη, μέ τά  λαμπρότερα καί χαριέστερα χρώματα 
έζωγραφημένη, εΤνε τοσούτω μάλλον άξία 8·αυμασμοΰ, κα&’ 
όσον ό κόμης Paul Vasili εΐνε γνωστός έπί ίκανη αδια
κρισία έν ταΐς περιγραφαΐς αύτού των ευρωπαϊκών αυλών 
καί των υψηλής περιωπής προσώπων,- είς ά προσπαδ-εϊ 
έστω καί τήν έλαχίστην νά περιάψη κηλίδα. Ή  βασίλισσα 
τής ’Ιταλίας άγαπωμένη ή μάλλον αυτόχρημα λατρευομένη 
διά τής έν&ουσιωδεστάτης λατρείας ύπο. των έαυτής υπη
κόων απολαύει καί έν τώ έξωτερικω των συμπα8·ειών έκεί- 
νων, άς απαντες αισθάνονται πρός μίαν ώραίαν καί υπό πά
σαν εποψιν έξαίρετον καί διακεκριμένην γυναίκα. Έ ν ’Ιταλία 
δέν υπάρχει ποιητής δστις νά μή έξύμνησεν αυτήν διά των 
στίχων του. Καί αυτή ή ίδία συνέγραψε ποιήματα λαμπρά. 
Εΐνε πρός τοότοις καί άρίστη άοιδός, άν καί ή φωνή της 
εΐνε ολίγον άσ8·ενής. Προτιμά τήν γερμανικήν τής Ιταλικής 
μουσικής, ταύτην δέ της γαλλικής. Κέκτηται εύρείας καί 
παντοδαπάς γνώσεις, κατά δέ τήν έλευδτρίαν καί άνεξαρτη- 
σίαν των σκέψεων καί κρίσεων αυτής έν ταΐς ωραίαις τέχναις 
υπερτερεί πολλούς έκ των περιωνύμων έξ έπαγγέλματος τεχνο
κριτών. Ή  Βενετία εΐνε ή προσφιλέστατη άΰτής διαμονή, 
ήν συχνάκις έπισκέπτεται. Οί μάλιστα ΰπ’ αυτής έκτιμώ- 
μενοι ζωγράφοι είναι 6 Carpaccio καί Cima de Conegliano 
καί μετ’ αυτούς ό Mantegna.

Ή  βασίλισσα εΐνε ή ωραιότατη καί συγχρόνως ή μά
λιστα ευπαίδευτος γυνή τής Ιταλίας. Άλλ’ ή παιδεία ου
δόλως ήλάττωσε τήν χάριν καί καλλονήν της. Ε κτός των 
ασύγκριτων όφδ·αλμών τής αΰτοκρατείρας τής 'Ρωσσίας, δέν 
υπάρχουσιν άλλοι όφ&αλμοί ωραιότεροι των τής βασιλίσσης 
Μαργαρίτας. Τό μειδίαμά της περιέχει άνέκφραστον &έλ- 
γητρον, αί κινήσεις της άπαράμιλλον αρμονίαν. Τούς άν- 
δρας έξετίμησε πάντοτε κατά τήν διανοητικήν ίκανότητα 
καί αξίαν, ουχί κατά τήν κοινωνικήν τάξιν ούτε τήν περι
ουσίαν ούτε τήν σπουδαιότητα αυτών είς τας πολίτικος φα
τρίας. Είξεύρει νά συνδιαλέγηται πρός έκαστον κατά τάς 
γνώσεις αύτού. "Ολους τους ’Ιταλούς, οΐτινες δπωςδήποτε

έπεδείξαντο υπεροχήν τινα πνευματικήν, ζητεί νά τους γνω- 
ρίση. ’Αγαπά πάντοτε παν τό έλεύ&ερον καί αμελές καί 
άποστρέφεται καδ’ υπερβολήν τό έξεζητηιιένον και έπιτετη- 
δευμένον. "Οσον αφορά τόν καλλωπισμόν, κλίνει μάλλον 
πρός τήν πολυτέλειαν. Πολύ όλίγαι ήγεμονίδες εχουσιν 
ωραιότερους ή αυτή πολιτίμους λί&Όυς. Τα πολύτιμα κο
σμήματα τού στέμματος ήσαν ήδη λαμπρά- είς ταύτα προσ- 
ετέ&ησαν λαμπρότατα δώρα τού Βίκτωρος Έμανουήλ, καί 
δαυμάσια διαδήματα καί μαργαρΐται βαρύτιμοι παρά τού 
βασιλέως Ούμβέρτου. „Ή φυσις“ αναφωνεί μετ’ ένδΌυσια- 
σμου ό άλλως τόσον φιλόψογος κόμης Vasili, ,,έπροίκισεν 
αυτήν έν τω λίκνω ήδη μέ ολα της τά  δώρα, με ωραιότητα, 
χάριν, ευθυμίαν καί μέ πάσαν εύνοιαν τής τύχης. Έφαίνετο, 
ως νά έμελλε νά διέλδ·η έν τω βίω της μόνον χρυσας ήμέ- 
ρας· καί όμως όπέφερε πολλά κατά τάς άρχάς τοΰ συζυγικού 
της βίου καί άκολούδ'ως ένεκα τής άποπείρας τού Passavante, 
ήτις έκλόνησε καί διετάραξε βαρέως τήν υγείαν της, ούτως 
ώστε έπί πολύν χρόνον δέν ήδύνατο νά συνέλδ'η. Έ άν καμμία 
γυνή εΐνε άξία νά εΐνε ευτυχής διά τής εύγενείας, τής στα&'ε- 
ρότητος τού χαρακτήρος,· τής άγαδ’ότητος τής καρδίας, παν
τός είδους προτερημάτων καί αρετών, καί διά τής ωραιότητάς 
της, ή γυνή αδτη εΐνε ή βασίλισσα τής Ιταλίας Μαργαρίτα“.

Τοιαύτη έν συντομία εΐνε ή είκών τής βασιλίσσης Μαρ
γαρίτας, οΐαν παρέχει ήμΐν ό ζωγράφος ΙκεΤνος, δστις ήδύ
νατο νά ονομασδ-ή 6 κακός δαίμων των ευρωπαϊκών αύλών.

2. ΙΣΙΙΑΝΙΣ ίίΙΘΑΡΙΣΤΡΙΑ. Είκών υπό Η. Mnhlthaler 
(έν σελ. 251).

3. ΣΓΓΚΟΜΙΔΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΦΪΤΩΝ ΠΑΡΑ ΤΩ 
St. Malo. Είκών υπό A rthur Caíame (έν σελ. 255). Είς ού- 
δέν άλλο μέρος τής Ευρώπης γίνεται τοσαύτη συγκομιδή 
καί χρησιμοποίησις τών δ-αλασσίων χόρτων όση είς ΙκεΤνα 
τά  μέρη τής Γαλλίας, είς τά  όποια μεταφέρει ήμ«ί ή είκών 
τού A rthur Caíame. Είς πολλούς όρμους τής Νορμανδίας 
καί Βρεταννίας ασχολούνται περί τάς 30,000 άν&ρώπων μέ 
τήν συγκομιδήν τών φυκών, τά  όποια άποστέλλδνται είς τό 
έσωτερικόν τής Γαλλίας καί χρησιμοποιούνται είς διαφόρους 
κλάδους τής βιομηχανίας. Ή  είκών παριστα τήν ακτήν τού 
St. Malo έν καιρω φ&ινοπώρου. "Ολον τό μέρος φαίνεται 
έρημον, άλλ’ αί άπορρώγες πέτραι καί οί βράχοι καδιστώσιν 
αύτό ζωγραφικώτατον. Εν καιρω δέρους ή ακτή αυτη εΐνε 
πλήρης ζωής καί κινήσεως ενεκα τού ένταύδα χάριν τών 
λουτρών συρρέοντος πλήδους έντοπίων καί ξένων. Εν τη μι
κρά χόλει τοΰ St. Malo έγεννήδη καί ό Σατωβριάνδος.
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Π λη& νσμός τώ ν  μ ε γ ίσ τ ω ν  πόλεω ν. 'Ο  άριδμός τών κατοίκων 
του Λονδίνου είναι 4,084,000, τών Παρισίων 2,269,000, Πεκίνου 1,600,000, 
Καντών 1,500,000, Νεας'Γόρκης 1,400,000, Βερολίνου 1,376,330, Shanghai
1.000.000, Sian (Κίνα) 1,000,000, Τσαουτσαουφού 1,000,000, Σαρτάμας 
962,700, Πετρουπόλεως 929,960 Τιεντσίεν (Κίνα) 950,000, Κωνσταντινου
πόλεως 880,000, Φιλαδέλφειας 850,000, W sochong 800,000, Τσιγτουφού
800.000, Χαν-Κρού 800,000, Brooklyn (Νέα 'Γόρκη) 771,000, Καλκοόττας 
766,300, Μόσχας 753,970, Βιέννης 726,100, Φου-τσάου 630,000, Λιβερ- 
πούλης 573,000, M anchester 541,000, Glasgow 514,000, Πεκαλόγγα 
505,200, Αγίου Λουδοβίκου (Βόρειος ’Αμερική) 500,000, Τάτσενλοϊ (Κίνα)
500.000, B angkok (Σιαμ) 500,000, Μαδρίτης 400,900.

Ζ ιυντα να  ν ο μ ίσ μ α τα .  Ή  ετυμολογία της λατινικής λε’ξεως pecun ia  
εκ τού pecus μαρτυρεί ότι κατά τούς αρχαιότατους χρόνους τά  κτήνη 
Ιχρησίμευον ώς χρήματα παρά τοΐς 'Ρωμαίοις. Καί παρ’ Ό μ ή ρ φ  εύρί- 
σκονται εκτιμήσεις διαφόρων Αντικειμένων ούχί είς χρήματα άλλα εϊς ζώα, 
ωσαύτως δε και η περιουσία τού Ί ώ β  έρίζεται είς κτήνη, καί παρά τοΤς 
άρχαιοις ΓερμανοΤς όχι μόνον επί τής εποχής του Τακίτου ώρίζοντο είς 
κτηνη χρηματικαί ποιναι άλλά καί κατά τον 7»" go» αιώνα εχρησί- 
μευον οι ίπποι αντί νομισμάτων. Έ ν  Σουηδία κατ’ Αρχαιότερους χρόνους 
αι περιουσίαΓ εξετιμώντο. κατά κτήνη (fa) καί εν τη Ισλανδική διάλεκτο* 
ή  λέξις fe  ( =  κτήνος) έχει καί τήν σημασίαν της περιουσίας. ΙΙολλοί νο
μαδικοί λαοι μεταχειρίζονται ακόμη μέχρι τής σήμερον τά ζώα ώς χρή
ματα, ώς π. χ. οί Κιργίσιοι, οί οποίοι ώς μεγάλα νομίσματα μεταχειρί
ζονται τούς ίππους καί τά πρόβατα, ώς μικρά δέ τά δέρματα λυ'κων καί 
άρνίων. Έ ν  ταΤς βορείαις χώραις έχρησίμευον ώς χρήματα τά γουναρικά, 
ώς π . χ. έν 'Ρωσσίφ, όπου βραδύτερον αντί ολοκλήρων δερμάτων μετεχει- 
ρίζοντο μικρά τεμάχια, τά όποΤα ίσως ήσαν εσφραγισμένα. Κατά τόν Κα· 
ραμσίν ευρεδησαν τό 1610 εν τινι ρωσσικω στρατιωτικό* ταμείιρ έκτος 
Αργυρών νομισμάτων καί 7000 βοόβλια είς γουναρικά.

ΙΙρ ο χα Ι x a l  κ α τα ιγ ίδ ες  κ α τά  κα νο ν ικής π ερ ιό δ ο υς  παρουσιά
ζονται είς διάφορα μέρη τής γής. Αί κορυφαί τών όρέων παρά τω P o rt 
R oyal !ν  Jam aica  καλύπτονται τακτικώς καδ’ έκάστην ήμέραν κατά τήν 
δωδεκάτην ώραν τής μεσημβρίας υπό νεφών, τά όποια εντός μιας ώρας 
λαμβάνουσι τήν μεγίστην αυτών πυκνότητα καί διαλύονται κατόπιν είς βρο
χήν συνοδευομένην με άστραπάς καί διαρκοίίσαν μέχρι τής 3 μ. μ. δτε 6 
ουρανός γίνεται πάλιν αίδριος καί ό καιρός ώραϊός. Τούτο συμβαίνει τα
κτικώς καδ’ εκάστην ήμέραν κατά τήν αύτήν ώραν επ ί πέντε μήνας τού 
έτους. Έ ν  τη πόλει K ingston, ώσαύτως Ιν Jam aica , παρουσιάζεται τό 
αυ’τό φαινόμενον. Ή  κανονική αδτη έπάνοδος τής βροχής, ήτις λαμβάνει 
χώραν πάντοτε μετά τάς δερμοτάτας ώρας τής ήμέρας, προέρχεται έκ τής 
άνερχομένης δερμής καί όγρδς ατμόσφαιρας, ήτις συσσωρεύεται έπϊ τών 
άνω κλιτύων τού όρους. "Ομοιον φαινόμενον κανονικώς επανερχόμενων 
δυελλών παρουσιάζεται έν τη δρεινή νοτιοανατολική Ακτή τής ’Αφρικής, 
ίδίφ δέ εν τη αποικία N atal. Έ νταύδα ό ουρανός κατά τήν πρωίαν εΐνε 
αιδριος, αλλα περί τήν μεσημβρίαν συννεφούται ύπεράνω τής κορυφής τών 
όρέων, καί μετ’ ολίγος ώρας άρχίζει βαγδαίά βροχή. Τούτο συμβαίνει 
τακτικως καδ’ έκάστην ήμέραν άπό τού ’Οκτωβρίου μέχρι τού Φεβρουά
ριου οχι μόνον κατά τήν έρισδεΤσαν ώραν άλλά καί είς ώρισμένα μέρη 
μετά τής μεγίστης άκριβείας. Ε ίς  τινα μέρη τής Βρασιλίας ή κανόνικότης 
αυτη τών καδημερινών βροχών εΤνε τοσούτον άκριβής, ώστε οί κάτοικοι 
τών μερών έκείνων είς τάς μετά μεσημβρίαν αμοιβαίας προσκλήσεις των 
προσδέτουσι πάντοτε τάς λέξεις ,,πρό ή μετά τήν βροχήν.“

'Ο ζύθ ο ς . Έ ν  τή  αρχαία Αίγύπτω καί .Φοινίκη κατά πρώτον εύρί- 
σκομεν ίχνη τού ζύδου, όστις άρχικώς ΙκαλεΤτο οΤνος έκ κριδής. 'Ο  Η ρ ό 
δοτος αποδίδει τήν έφεόρεσιν του ζύδου είς τόν Ό συριν, όστις τδ 1950 
πρό Χριστού ηλδεν είς τήν Αίγυπτον καί έδίδαξε τούς κατοίκους τήν γεωρ
γίαν καί τάς τέχνας, διά τάς όποιας ευεργεσίας βραδύτερον έλατρεύετο ώς 
δεός. Άλλοι άποδίδουσι τήν τιμήν τής έφευρέσεως τού κριδίνου οίνου είς 
τήν δεάν Δήμητρα,, ήτις τούς. λαούς έκείνους, οϊτινες έμειναν έστερημένοι

τού δώρου τής αμπέλου, άπεζημίωσε τρόπον τινά μέ τό δώρον τού ζύδου, 
δια τούτο παρά το~ς 'Ρωμαίοις ό ζύδος ώνομάζετο cerevisia ή C eria έκ 
τού λατινικού όνόματος Ceres τής δεδς Λήμητρος καί τού vitig =  άμπε
λος (vitis Cereris). Έ ν  τή άρχαίφ πόλει Πελούσιον παρά τώ Νείλω κα- 
τεσκευάζετο ό άριστος ζύδος καί ήτο τό προσφιλέστατον τών Αιγυπτίων 
ποτόν. Έ κ  τής Αίγόπτου μετεφέρδη ό ζύδος είς την 'Ελλάδα· οί Θράκες 
εχαιρον μεγάλην φήμην ένεκα τού ώραίου ζύδου των. Έ κ  τής Ελλάδος 
διεδόδη τό ποτόν τούτο ε ί ς ’Ιταλίαν, Γαλλίαν, Ισπανίαν καί Γερμανίαν. 
Κατά τόν Τάκιτον ό ζύδος ήτο τό προσφιλέστατον ποτόν τών Γερμανών 
καί έμεινεν, ώς γνωστόν, μέχρι τής ση'μερον ώς τό εδνικόν αυτών ποτόν. 
Ο ί Βαυαρικοί ζύδοι ήσαν ήδη άπό τών αρχών τού 12»" αίώνος περίφημοι 
καί λίαν διαδεδομένοι. Ό  αγγλικός ζύδος Ale καί P o rte r  κατεσκευάσδη 
κατά πρώτον έν έτει 1730.

Τό μ έσ ο ν  νψ ος τώ ν  ήπ είρω ν. Έ κ  της επομένης συμπαραδέσεως 
τών διαφόρων ηπείρων τής γής μετά τού είς έκάστην άντιστοιχούντος ύψους 
κατά μέσον όρον άπό τής έπιφανείας τής δαλάσσης, καταφαίνεται ότι ή 
’Ασία κα ί'ή  ’Αφρική είναι τά υψηλότατα μέρη τής γής. 'ίψούνται κατά 
μέσον όρον, ή

Ά σ ία ...................................................... μέχρι 480 μέτρων
’Α φ ρ ικ ή .................................................... ,  480 „
Βόρειος ’Α μερική................................ „  404 „
Νότειος ’Α μ ε ρ ι κ ή ..........................  „  360 „
Εύρώπη................................................ „  295 „
Αυστραλία........................................... „ 245 „

Οί π λούσ ιο ι τή ς  άργ,αιόζητος. Ή  περιουσία τού Κροίσου είς 
άκίνητα κτήματα εΤχε άξίαν ισοδύναμον μέ 34,000,000 μάρκων περίπου, 
ή δέ είς χρήματα καί δούλους Ανήρχετο είς 30,000,000 μάρκα. Ή  περι
ουσία τού φιλοσόφου Σενέκα Ιξετιμήδη περίπου 70,000,000 μάρκα. Μέ 
τοιαύτην περιουσίαν ή φιλοσοφία εΐνε εύκολος. Ό  Τιβέριος κατά τόν δά- 
νατόν του κατέλιπε περιουσίαν ισοδύναμον μέ 472,000,000 μάρκα, τήν 
όποιαν ό Καλιγούλας έσπατάλησεν έντός δέκα μηνών. Ή  περιουσία τού 
Ούεσπασιανού Ανήρχετο εϊς 700,000,000 μ. Τ ά  χρέη τού Μίλωνος συν- 
εποσούντο είς 1,200,000 μ. Ό  Καίσαρ Απέκτησε τήν φιλίαν τού Κου- 
ρίωνος μέ 10,000,000 μ. τού δέ Λουχίου Παύλου μέ 6,000,000 μάρκα. 
Έ κ  τού δημοσίου ταμείου έξώδευσε 2,940,000,000 μα'ρκα. Ό  Άππιος 
έσπατάλησεν είς εύωχίας 10,000,000 μάρκα, καί ότε έξετάσας τήν οικο
νομικήν του δέσιν είδεν ότι τώ ύπελείποντο μόνον 16,000,000 ηυτοκτό- 
νησε διότι μέ τό ποσόν τούτο δέν. ήδύνατο νά ζήση. Ό  Ιούλιος Καίσαρ 
έδώρησεν είς τήν Σερβιλίαν, τήν μητέρα τού Βρούτου, μαργαρίτην Αξίας
800,000 μάρκων. Ή  Κλεοπάτρα κατέπιε κατά τινα εύωχίαν μαργαρίτην 
άξίας 800,000 μάρκων άναλελυμένον είς όξος. Αι’ Ιν μόνον δεΐπνον έξ- 
ώδευσεν δ Καλιγούλας 1,600,000 μάρκων καί ό Έλιογάβαλος 400,000 μ, 
Τ ά  έξοδα Ινός γεύματος τού Λουκούλου άνήρχοντο είς 400,000 μάρκα.

Π ερ ίμ ενε  ολίγον. Ό  S ir W illiam  Draggs, πλουσιώτατος Άγγλος, 
μετέβη πρό ενός έτους περίπου διά τίνος άμάξης είς τόν λιμένα έν B righton, 
όπου εύρίσκετο ήγκυροβολημένη τ  δαλαμηγός του, καί διέταξε τόν άμα- 
ξηλάτην νά περιμένη δλίγον. Έσκόπευε κατ’ Αρχάς νά κάμη μικρόν τινα 
περίπλουν Ιντός τού λιμένος έπί τινας μόνον ώρας καί ειτα νά έπιστρέψη, 
Ακολούδως όμως μετέβαλε γνώμην καί Απεφάσισε νά περιπλεύση τήν γην. 
"Οτε ό αμαξηλάτης είδεν ότι ό κύριος δέν έπέστρεφεν, έζήτησε τήν άδειαν 
παρά τής άρχής νά ίδρυση μικρόν τ ι παράπηγμα διά τόν εαυτόν του καί 
τόν ίππον του. Ένταύδα περιέμενεν έπί εν ολόκληρον έτος, ότε έπί τέλους 
ό S ir Draggs έπανηλδε μετά τής δαλαμηγού του καί ουδόλως έξεπλάγη 
ιδών τόν Αμαξηλάτην περιμένοντα εισέτι. „Πόσα εχετε νά λάβετε;“ τον 
ήρώτησε με όλην τήν Αφέλειαν. Ό  Αμαξηλάτης τφ  ένεχείρισε τόν λογα
ριασμόν 600 λιρών στερλινών, τόν όποιον ό S ir D raggs αμέσως έπλήρωσε. 
'Ακολούδως μετέβη διά της αύτής άμάξης είς τό ξενοδοχεΤον του, όπου 
δ Αμαξηλάτης έζήτησε νά πληρωδη Ακόμη τόν δρόμον του άπό τόν λιμένα 
μέχρι τού ξενοδοχείου.
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Ή  φ α ντα σ ία  τώ ν  μν$ ·ιστορ ιογρά φ ια ν. Τό σοφόν έκεΤνο λόγιον 
„Nihil novi sub coelo“ διαψεύδεται μόνον υπό τής φαντασίας τών μυ· 
διστοριογράφων. Άγγλος τις διηγηματογράφος ονόματι R ider H aggard 
έδημοσίευσεν άρτίως έν τώ  περιοδικοί „ Illu stra ted  L ondon News“ μυ- 
διστόρημα ύπό τόν τίτλον ,,Ή  διαδήκη τού κ. M eesou“ . Ή  ήρωΐς τού 
μυδιστορήματος τούτου ναυαγεί καί σώζεται έπ ί τίνος βράχου συγχρόνως 
μετά τίνος Κροίσου, έχοντος περιουσίαν δυ'ο εκατομμυρίων λιρών στερλινών, 
όσης όμως πρό τού ταξειδίου του είχεν Αποκληρώση τόν ανεψιόν του, τόν 
νόμιμον αυτού κληρονόμον. Ό  βαδύπλουτος ουτος ναυαγός μετανοεί διά 
ττν σκληρότητα του καί Αποφασίζει νά κάμη νέαν διαδήκην. Αλλά πού 
και πώ ς νά τήν γράψη ; . Μελάνην κατώρδωσε ν ά . ευρη εκ τίνος σηπίας, 
άλλά χάρτης δέν εύρίσκετο επί τού ερήμου βράχου. Παρεκάλεσε τήν συν- 
ναυαγήσασαν φίλην του νά δυσιάση Ιν τεμάχιον τού λινού υπενδύματός της 
όπως γράψη έπ’ αυτού τήν διαδήκην, άλλ’ ή κυρία ναυαγός τώ  απήντησεν 
ότι έν τή σπουδή τής φυγής της άπό τού βυδιζομένου πλοίου δέν επρόφΐ-ασε 
νά λάβη μεδ’ έαυτής τόν ύπενδύτην της. Έ π ί  τέλους ή κυρία τω έπέτρεψε 
νά γράψη ή μάλλον νά στίξη τήν διαδήκην του έπί τών ώμων της. Ό  
γηραιός Κροίαος άπέδανεν έπί τού βράχου, άλλ’ ή κυρία έσώδη καί δ άπο- 
κληρωδείς Ανεψιός Απέκτησε τά εκατομμύρια, άφοϋ ή εστιγμένη τούς ωμούς 
ήρωΐς παρουσιάσδη είς τό δικαστήριον καί έπί τής έπιδερμίδος τών ώμων 
της άνέγνωσαν οί πρόεδροι τήν διαδήκην. ’Αν ή  έγγραφος αύτη κυρία 
προσετέδη ώς επίσημον έγγραφον είς τά πρακτικά άγνοούμεν' ο συγγρα- 
φεύς τουλάχιστον σιωπά περί τούτου έξ αβροφροσύνης.

Ζ ύ ιν τα  φ ν τά  έ π ί  τώ ν  νο μ ισ μ ά τω ν . Ο ί μικροοργανισμοί, τούτ’ 
έστιν οί σμιχρότατοι, μόνον 5tà τού μικροσκοπίου ¿ρατοί όργανισμοί ευρί- 
σκονται, ώς γνωστόν, πανταχοΰ έν τη φύσει έν αψδονία έχπληκτική. Ού- 
δείς όμως μέχρι τουδε ύπώπτευσε τήν υπαρξιν αυτών καί έπί τών νομι
σμάτων, ήν εσχάτως απέδειξαν διά πολλών πειραμάτων οι Γερμανοί φυ- 
σιοδΐφαι Ρέΐνσχ καί Σχάαρσμιδ. Ε ις  τά πρώτα αυ’τών πειράματα μετε- 
χειρίσδησαν αύστροουγγρικά τραπεζικά γραμμάτια. Διά τίνος λεπτής, 
προηγουμένως πυρακτωδείσης βελόνης Απέξεσαν μικρόν τ ι μόριον |κ  τού 
έπιχαλυ'πτοντος τά γραμμάτια ταύτα ρυπαρού επιστρώματος καί τήν ίλην 
ταότην ϊδηκαν ακολούδως είς διυλισμένον ύδωρ, τό όποϊον προηγουμένως 
εΐχον βράση. Ή  δλη αύτη παρατηρηδεΐσα κατόπιν διά τού μικροσκοπίου 
έφάνη συγκείμενη έξ απειραρίδμων βακτηριδίων. Ακολούδως εφήρμοσαν 
τά  αυτά πειράματα καί έπί άλλων νεωτέρων καί καδαρωτέρων γραμμα
τίων, άλλά καί έπί τούτων άνεκαλύφδησαν οί αυτοί μικροσκοπικοί μύκη
τες έν καταπληκτική Αφδονίφ. Έ π ϊ  τών αργυρών καί χαλκών νομισμάτων 
άνεκαλύφδησαν οί μύκητες τής σήψεως (B acterium  tertuo i, οϊτινες, ώς 
γνωστόν, εΐναι ή αίτια πολλών καί επικινδύνων νόσων. Διά τούτο είναι 
πολλάκις λίαν επικίνδυνος' ή κακή εκείνη συνήδεια πολλών παιδιών τού νά 
δέτωστ νομίσματα είς τό στόμα των.

'Α νέκδοτα σ υ γ γ ρ ά μ μ α τα  Φ ρ ειδ ερ ίκ ο ν  χ υ ν  μ εγ ά λ ο υ .  ΓΙερί τινων 
έργων, άπερ ουνέγραψε Φρειδερίκος ό Μέγας κατά τά  τελευταία έτη 
τού βίου του ώμίλησεν ό Αρχεωφύλαξ Δρ. Μάξ Λέμαν έν τινι τών τελευ
ταίων συνεδριάσεων τής έν Βερολίνο* Ακαδημίας τών Επιστημών. Ό  
Δρ. Λέμαν έξήτασεν έσχάτως τρία έξ αυτών, τά όποια ανάγονται εϊς τό 
Από Μα'ίου 1782 μέχρι Νοεμβρίου 1784 χρονικόν διάστημα. Τ α  συγγράμ
ματα ταύτα έπιγράφονται „Considérations su r l ’é ta t  politique de l'E urope“ 
(9. Μαΐου 1782), „Réflexions su r l ’adm inistration des finances p o u r le

Gouvernem ent prussien“  καί „De la  politique“. Τό τελευτάϊον τούτο 
περί πολιτικής σύγγραμμα φαίνεται νά ήνε Απόσπασμα μεγαλητέρου τινός 
ιστορικού έργου. _________

Ή  α ιτ ία  τή ς  α ίφ νηά ία ς π α ρ α λνσεω ς τώ ν  μ υ ϊκ ώ ν  όννάμειον, 
ΰφ’ ής πολλοί έκ τών κολυμβώντων καί μάλιστα ίκανώτατοι κολυμβηταί 
καταλαμβανόμενοι έν τή δαλάσση εύρίσκουσιν Αμέσως τόν δάνατον,. ενομι- 
ζετα μέχρι τούδε κοινώς ότι ήτο εΤδός τ ι νευρικού σπασμού, παραλύοντος 
πασαν ενέργειαν τών μυώνων. Ό  Αμερικανός ιατρός Δρ. Roche εκαμεν 
έσχάτως διαφόρους ερεύνας καί παρατηρήσεις επί τών πτωμάτων πολλών, 
αΐφνηδίως βυδισδέντων καί πηγέντων κολυμβητών, Αλλ’ οΰδέν ίχνος εν αό- 
τοΐς παρετήρησε τοιούτου τινός σπασμού. Κατά τόν ιατρόν τούτον ή  τα
χεία χαλάρωσις καί παραλυσία τών μυώνων προέρχεται έκ τού 8τι διά τής 
εισπνοής τού άέρος εισέρχεται Αφρός τής δαλάσσης εις τήν τραχε~αν Αρτη
ρίαν καί εμποδίζει άμέοως. τήν ενέργειαν τών της Αναπνοής όργάνων. ’Αν 
τό ύδωρ είσέλδη είς τήν τραχεϊαν Αρτηρίαν Αμέσως κατά τήν ορχήν της 
εισπνοή^, όταν Ακόμη οί πνεύμονες είναι εντελώς κενοί άέρος, τό σώμα 
βυδίζεται Αμέσως· άν όμως τούτο συμβή Αρξαμένης τδ η  τής εισπνοής, 5 
Αγών καεά τού δανατου παρατείνεται ολίγον. Διά τούτο οταν παρατηρώ- 
μέν τινα έκ τών κολυμβώντων ποιούντα Ασυνήδεις διά τών βραχιόνων κι- 
νη’σεις, πρέπει αμέσως νά σπεύαωμεν πρός βοήδειάν του, διότι αί κινήσεις, 
έκεΐναι εΤναι ή Αγωνία Ανδρώπου μή δυναμένου νά φωνάξη προς βοήδειάν.

Ή  α νξησ ις  τή ς  κεφ αλής' το ύ  άν& ρώ πον. Κατά τάς έρεύνας τού 
Άγγλου Ανδρωπολόγου Φραγκίσκου G alton ή  κεφαλή τού Ανδρώπου από 
τού δέκατου έννάτου έτους τής ηλικίας του παύει όλίγον κατ’ όλίγον νά 
αΰξάνη. Ε ίς Ανδρώπους όμως, οϊτινες Ασχολούνται μέ πνευματικός έργα- 
σίας, ή  αυξησις τ?ς κεφαλής διαρκεΤ έπί περισσότερον χρόνον, τούδ οπερ. 
παρετήρησεν 0 G alton ιδία είς τούς σπουδαστάς τού πανεπιστημίου τής 
Κανταυρυγίας. Οί κατέχοντες ύψηλοτέρας δέσεις, άπαιτούσας μείζονα πνευ
ματικήν έπασχόλησιν, έχουσι μεγαλητέρας κεφαλάς καί Ιν γένει οι πεπαι
δευμένοι ΰπερτερούσι τούς Απαίδευτους κατά τήν εκτασιν τού κρανίου.

Ό  κ ο μ ή τη ς  το ν  Faye. Τ ή  10. Αύγουστου άνεκαλΰφδη πάλιν άπό 
τού Αστεροσκοπείου τής Νίκαιας ό κατά τό 1843 υπό τού Αστρονόμου F aye  ' 
τό πρώτον άνακαλυφδείς κομήτης, όστις έκτοτε καδ’ έκαστον έβδομον ετος 
κανονικώς αναφαίνεται καί άπό της τελευταίας αυτού έμφανίοεως έν ετει 
1880—81 συνεπλήρωσε τήν περί τόν ήλιον περίοδόν του. Είναι έρατός 
κατά τήν πρωίαν, έν αμυδρα λάμψει, είς τόν Αστερισμόν τού ταύρου. Ό  
χρόνος καί δ τόπος έκαστης έπανόδου τού κομτ’του τούτου έχουσιν ήδη 
όρισδή Ακριβέστατα εκ τών προτέρων.

Κατά τών έργων τού Ζωλδ προβαίνουσι καί άλλα μέρη ίκτός της 
’Αγγλίας μετά μεγάλης αυστηρότητας. Ή  έφημερίς „T he crilic“ εν Νέα 
'ϊόρκη Αγγέλλει ότι έν Tennessee Απηγορευδη είς τούς πωλητάς μετα
φράσεων ή περαιτέρω πώλησις καί διάδοσις μυδιστορηματων του Ζωλα, ως 
άνηδίκων συγγραφών.

Ν έο ν  μ ο υ σ ικ ό ν  υρ γα νο ν  κατεσκεύασεν έσχάτως ό Jakob  E rb e  έν 
E isenach. Τό όργανον τούτο είναι συνδυασμός κλειδοκύμβαλού (Pianino)

'  j:.___ _ «1 _.<?_______________________  \ .

Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η .

Έ κδεσ ις καί ’Ισολογισμός τής οικονομικής διαχειρίσεως τού έν Χίω 
Σκυλιτζείου νοσοκομείου. Έ ν  Χίω 1888.

— Κατάλογος τών έν ταΐς βιβλιοδήκαις. τού Αγίου Ό ρους Έλληνι, 
κών κωδίκων ύπό Σπυρίδωνος Π . Λάμπρου. Έ ν  Άδήναις 1888. Τιμά- 
ται δραχμών Ιπτά.

— Ελληνική Βιβλιοδήκη. Σαιξσπήρου Αμλέτος. Τραγωδία μετα- 
φρασδέϊσα έμμέτρως έκ τού Αγγλικού ύπό Δημ. Βικέλα. Έ κδοσις νέα έπι- 
διωρδωμένη. Έ ν  Άδήναις, ’Εκδότης Κάρολος Βίλμπεργ. Τ ιμ . 60 λεπτ.

— 'Ελληνική κοσμιότης ή  ύποδήκαι περί τού εύπρεπώς φέρεσδαι 
ύπό Άριστάρχου Γ . Χριστοπούλου Σαμίου. ’Αδήνησι. Τ ιμ . δραχμ. 2,50.
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Π Ρ Ο Φ Γ Α Α Ε Ι Σ  T Û N  ΟΦΟΑΑΜ2Ν.

Οί οφθαλμοί τοΰ παιδός, άπο τής γεννήσεώς tou ήδη , είναι εκτε
θειμένοι είς διαφόρους κινδύνου?. Ποσάκις τό νεογέννητου βρέφος ¿κτί
ζεται είς ισχυρότατου φώς, ποσάκις «αραμελεΐται ό άπαιτούμενος καθαρι
σμός τών οφθαλμών tou . «οσάκις ό ατμοσφαιρικός άήρ, ό πληρών τά 
δωμάτια τών παίδων, είναι ακάθαρτος! Καί ταΰτα μεν συνήθως συμ- 
βαίνουσιν εις πτωχάς οικογένειας. ’Αλλά και*καρά τοΐς εύπόροις «οσάκις 
τά τρυφερά βρέφη Ιγκαταλείπονται ¿«1 δλοκλήρους ώρας εις τήν διάκρισιν 
των υπηρετριών. Έ ν  Γερμανία αί ύπηρέτριαι ¿χοΰσι τά  μικρά παιδία 
κείμενα ύπτια έντός τοΰ άμαξίου, ούτως ώστε οί όφδαλμοί των εΤναι 
¿στραμμένοι προς τον ούρανόν καί «ολλάκις προς τον ήλιον. Πολλαί μη
τέρες δέν δύνανται να κοϊμηδώσι μέ τά μικρά των βρέφη, χωρίς νά εχωσι 
καθ’ 3λην τήν νύκτα τό φως παρά τό πλευράν των. "Ολα ταΰτα είναι 
λίαν επιβλαβή είς τους οφθαλμούς τών παιδιών.

Πολλοί γονίΤς δέτουσι τάς κλίνας τών τέκνων των εξεπίτηδες οδτως 
ώστε οί όφδαλμοί των να ήναι ¿στραμμένοι πρός τά παράθυρα, όπως 
άφυπνίζωνται ¿νωρίς ύπό το“  φωτός τής άνατελλούσης ημέρας. Ουτος 
είναι ό ασφαλέστερος δρόμος ό φέρων είς τήν έξασθένωσιν τής όράσεως. 
Επιβλαβέστατη είναι έπίσης ή άνάγνωσις κατά τάς ώρας, καθ’ ας τό φ ΰς  
τής ημέρας εχει έλαττωδή επί τοσοΰτον, ώστε δέν δύναταί τις νά δια- 
κρίνητά  γράμματα εκτός άν τά πλησιάυη εγγύτατα εις τους οφθαλμούς του, 
καί εν γένει ή άνάγνωσις υπό τό άμυδρίν καί άεπαρκές φώς τών λύχνων 

Δυστυχώς όλιγίστη προσοχή δίδεται ωσαύτως παρά τών γονέων είς 
τήν δέσιν τοΰ σώματος τών παιδιών κατά τήν άνάγνωσιν, γραφήν, ιχνο
γραφίαν κτλ. καί έν τούτοις ή δέσις αυτή είναι ή κυριωτέρα αιτία τής 
μυωπίας. Τ ά  παιδία δηλαδή εχουσι μεγάλην κλισιν είς τό νά κύπτωσι 
κατά τάς εργασίας ταύτας καί εκ τής κυφής ταύτης δέσεως προέρχεται 
εισροή τοΰ αίματος πρός τήν κεφαλήν καί τους όφδαλμούς. Ε ίς πολλάς 
οίκογινείας οί όφδαλμοί τών παίδων βασανίζονται μέ τόσα κατ’ οίκον μα
δήματα εκτός τών τοΰ σχολείου, ώστε δέν έχουσι καιρόν νά άσκώνται είς 
τό νά βλέπωσι καί διακρίνωσιν εν υπαίδρω άπομεμακρυσμένα αντικείμενα 

Ό  διάσημος όφδαλμοϊατρός Δρ. A rlt λέγει περί τούτου έν τ δ  συγ
γράμματα „Περί τών αιτιών καί της γεννήσεως τής μυωπίας“  τά εξής: 
„’Εάν δέλωμεν νά άποφύγωμεν καί άντενεργήσυιμεν είς τήν γέννησιν καί 
πρόοδον τής μυωπίας, όφείλομεν όχι μόνον νά προσέχωμεν όπως μή έπι- 
βαρύνεται καί κοπιάζη δΓ υπερβολικής εργασίας é οφθαλμός έν τή νεαρά 
ήλιχία, αλλά πρέπει ώσαύτως νά φροντίζωμεν, όπως ό όφδαλμός κατά τάς

ώρας τής άνέσεως εύρίσχη ευκαιρίαν νά άσκήται είς τήν διάκρισιν άπομε- 
μακρυσμένων άντικειμένων. Αί πολυάριδμοι πρός προφύλαξιν από της μυω- 

. π ίας διδόμεναι συμβουλαί, τάς οποίας εύρίσκομεν είς αρχαιότερα καί νεώ- 
τερα συγγράμματα, διευδ-ύνονται σχεδόν πασαι ενάντιον τή'ς υπερβολική; 
μελέτης, τοΰ ανεπαρκούς φωτισμού, τής γραφής η  αναγνώσεως παρα πολυ 
μικρών γραμμάτων· καί ψηφίων, τής ελαττωματικής τοΰ σώματος στά
σεως κτλ............. “ Σπουδαιότατου δέ μέσον πρός άποφυγήντης μυωπίας
θεωρεί ό ιατρός ουτος ούν τοΐς άλλοις καί τήν εκ παιδικής ηλικίας εν 
τόπω έλευδέρω καί α’ναπεπταμένω άσκησιν τών ¿φδαλμών είς τό νά βλέ- 
πωσιν άπομεμακρυσμένα αντικείμενα.

Ε π ε ιδ ή  έν τή παιδική ηλικία ή άνάπτυξις τής κεφαλής προβαίνει 
ταχύτερον τής τοΰ λοιπού σώματος, δέν πρέπει νά καταπονώντας οί παϊδες 
μέ ύπερβολικήν τοΰ πνεύματός εργασίαν, διότι Ικ  τής έντάσεως ταύτης 
τοΰ πνευ'ματος προέρχεται σφοδρά πρός τήν κεφαλήν ρ'οή τοΰ αίματος. 
Πόσάκις βλέπομεν μετά τήν έκμάδησιν τών μαδημάτων τοΰ μικρού παι- 
δός τό πρόσωπον εκτάκτως έρυδρόν καί τήν κεφαλήν του φλογέράν, Πολ
λοί όμως γονείς δέν προσέχουσιν είς τούτο άλλ’ ύποβάλλουσιν αυτόν αμέ
σως καί είς άλλα κατ’ οΤκον μαδήματα, μή λαμβάνοντες ύπ’ όψιν ότι τά 
μαδήματα τοΰ σχολείου εΤναι διά τόν παϊδα καί πάρα πολλά. ’Αμέσως 
μετά τό φαγητόν, δέν πρέπει ποτέ τά παιδία νά εργάζωνται πνευματικώς 
καί είς τοΰτο έφιστώοιεν ιδιαιτέρως τήν προσοχήν των γονέων. Κατά τους 
νεωτέρους χρόνους άνεφάνη παράδοξος συρμός είς τάς κυρίας καί είς τά 
μικρά άκόμη κοράσια, ή χρήσις δηλαδή έρυδρών άλεξηλίων (όμβρελλών). 
Τ ά  άλεξήλια ταΰτα — ώς καί τά εχοντα έρυδρόν ύπόρραμα — εΤναι πάν
τοτε βλαβερά είς τούς οφθαλμούς.

Συχνάκις δεωρέϊται παρά τών γονέων τό ψυχρόν υδωρ ως τό αριστον 
ιαματικόν- μέσον είς παρουσιαζόμενα νοσήματα τών ¿φδαλμών παρά τοΐς 
εαυτών τέκνοις. Τό ψυχρόν όμως ΰδωρ δέν εΤναι πάντοτε είς όλας τάς 
περιστάσεις ενδυναμωτικόν μέσον διά τούς οφθαλμούς. Ε ις οφθαλμικούς 
μάλιστα κατάρρους εΤναι αυτόχρημα επιβλαβές, διότι άν καί παρέχει στιγ
μιαία« τινά άνακούφισιν, δύναται όμως δι’ αύτοΰ νά σταματηση η εξ
ωτερική φλόγωσις καί νά άναπτυχδή εσωτερικώς. Διά τοΰτο εις τοιαυτάς 
περιστάσεις είναι τό κάλλιστον πάντων νά προσκαλήται ό ιατρός. Πολύ 
κακή εινάι ή συνήθεια παίδων τινών, τών όποιων οι οφδαλμοί συχνάκις 
δακρύουσι, νά άπομάσσωσι τά δάκρυα μέ τάς χείρας αιτινες ώς επί τό 
πλεΐστον ε?ναι άκάδαρτοι.

Παρακαλοΰμεν τούς κκ. Συνδρομητάς 
μας, όσοι δέν κατέβαλον είσέτι τήν συνδρομήν 
των τοΰ έτους τούτου τά επισπεύσωσι μέ τήν άπο- 
στολήν αύτής.

κ. I. Ζ . είς Βατούμ. Έλπίζομεν ότι οί τόμοι 
καί νά περικαλύμματα δά περιήλδον είς χείρας 
Σας. — κ. Γ. Κ. είς Σωζόπολιν. Τ ά  παραγγελ- 
δέντα αντίτυπα τής ,,Σαπφοΰς“  άπεστάλησαν υμΤν 
αμέσως. — κ. Α. Μ ε ίς ’Αγχίαλον, Τό Ιμβασμά

Σας έλήφδη έκ Φιλιππουπόλεως, άλλ’ άναμένομεν 
καί νεωτέρας οδηγίας Σας διά νά προβώμεν. — 
κ. Ε . Ο. εις Σουέζ. Έ ληφδη καί Σάς ευχαριστού
με«. — κ. Ε . Δ. είς ’Αλεξάνδρειαν. Συνεμορφώ- 
δημεν καί προςεχώς Σάς γραφομεν. — κ. I. Μ. 
είς Λευκωσίαν. ’Ελάβομεν καί τήν τελευταίαν Σας 
καί δά  ερευνήσωμεν. — κ. Φ. Ζ. είς Σιάτισταν. 
Τό ψύλλον τοΰ κ. Ζ  δ’ άποστέλλεται δΓ ύμών. 
— κυρ, A. Β. είς Ζαγαζίκ. Ακόμη δέν ήδυνή-

δημεν νά μάδωμεν τι. — κ. * είς ’Αλεξάνδρειαν. 
Λίαν αφελής εινε ή καθ’ υμάς ετυμολογία τοΰ 
γαλλικού fois, έκ τοΰ φ ορά . Ή  λέξις fois εΤναι 
η αύτή μέ τό ιταλ. fiata  (τρισύλλαβον), όπερ κατά 
πάσαν πιθανότητα παρεφδάρη εκ τοΰ v ia ta  (via 
δρόμος, ¿δός) καί διά τοΰτο προφέρεται τρισυλλά- 
βως. Ή  μετάπτωσις τής άρχικής σημασίας είς 
τήν συνήθη εΤναι πολύ άνάλογος μέ την τοΰ ήμε- 
τέρου φορά (φέρσιμον).

ΠΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΑ. Ε θνικόν Θέατρον ύπό Άγησιλ. Γιαννοπούλου, Ήπειρώτου (συνέχεια καί τέλος). —  Αί γυναίκες έν τοΐς δράμασι τοΰ 
Σαιξπτρου καί εν τί5 ποίηματι τοΰ Δάντε ύπό G. Chiarini (συνέχεια). — Ό πτασ ία ι υπό Ίωάννου Τουργένιεφ (συνέχεια καί τέλος). — Γυμνάσματα 
κατά τής κυφότητος μετά σχετικών εικόνων. — Είς τήν Γερμανίαν. Ποίημα ύπό Γεωργίου Δροσίνη. — Πινακοθήκη, ήτοι' ερμηνεία τών εικόνων. — 
Ποικίλα. (Πληθυσμός τών μεγίστων πόλεων. — Ζωντανά νομίσματα. — Βροχαί καί καταιγίδες κατά κανσνικάς περιόδους. — ’0  ζΰδος — Ί ο  μέσον 
υψος τών ήπείρων. — Οί πλούσιοι τής άρχαιότητος. — Περίμενε όλίγον.) —  Ε πιστήμη" καί Καλλιτεχνία. ( 'Η  φαντασία τών μυθιστοριογράφοιν. — 
Ζωντα φυτά έπί τών νομισμάτων — ’Ανέκδοτα συγγράμματα Φρειδερίκου τοΰ. μεγάλου. — Ή  αιτία τής αίφνηδίας παραλύσεως τών μυϊκών δυνάμεων 
— Ή  αυξησις τής κεφαλής τοΰ άνδρώπου'. — 'Ο  κομήτης τοΰ Faye. — Κατά τών έργων τοΰ Ζωλδ. —  Νέον μουσικόν όργανον.) — · Βιβλιοθήκη. — 
Προφύλαξις τών. ¿φδαλμών. — Μικρό ’Αλληλογραφία.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ. Μαργαρίτα. Βασίλισσα τής ’Ιταλίας (έν σελ. 247). — 'Ισπανίς κιδαρίστρια. Είκών ύπό Η. M ühltlialei' (έν ελ. 251), — 
ιδή θαλασσίων φυτών παρά τώ  St. M alo. Είκών ύπό' A rth n r  Caíame (έν σελ. 257).λιγκομιδή

’Εκδότης Π . Λ. Ζ ΪΓ Ο Γ Ρ Η Σ .
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