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Ή  προ εξαμηνίας ήδη διαδοβεΐσα καί πολλάκις έν τώ 
μεταξύ διαψευσ&εΤσα φήμη περί μνηστευσεως του Διαδόχου 
του Ελληνικού βρόνου μετά τής τρίτης ίλυγατρός του αει
μνήστου αΰτοκρατορος Φρειδερίκου Γ'. καί αδελφής του νυν 
αυτοκράτορος τής Γερμανίας Γουλιέλμου Β'. πριγκηπίσσης 
Σοφίας, ήγγέλδ-η ήδη ως τετελεσμένου γεγονός, καί ό έπί- 
σημος ,,μηνυτωρ τής αυτοκρατορίας“ έδημοσίευσε πρώτος την 
χαρμόσυνου ειδησιν έν έκτάκτω ζαραρτήματι εχοντι ώς έξης: 
„Δευτέρα, 3. Σεπτεμβρίου, εσπέ
ρας. Σήμερον έγένοντο έν Ποτσ- 
δάμη, έγκρίσει τής Α. Μ. του 
αυτοκράτορος καί βασιλέως, καί 
συναινέσει των ΑΑ. ΜΜ. τής αυ- 
τοκρατείρας καί βασιλίσσης Βικ
τωρίας (χήρας του Φρειδερίκου) 
καί τής αΰτοκρατείρας Αΰγοΰ-. 
στης, οί αρραβώνες τής Α. Β.
'ϊψ .  τής πριγκηπίσσης τής Πρωσ- 
σίας Σοφίας Δωρο&έας Οΰλρίκης 
Αλίκης, αδελφής τής Α. Μ. του 
αυτοκράτορος καί βασιλέως, μετά 
τής Α· Β. Ύψ. του Διαδόχου τής 
Ελλάδος Κωνσταντίνου, δου- 
κός τής Σπάρτης, υίου τής Α. Μ. 
του βασιλέως των Ελλήνων καί 
τής Α. Μ. τής βασιλίσσης των 
Ελλήνων” Ολγας Κωνσταντινόβ- 
νας, μεγάλης δουκίσσης τής'Ρωσ- 
σίας. 'Γψίστη διαταγή άνακοι- 
νοϋτάι τό χαρμόσυνου συμβάν, 
ένεκεν όμως του εν τω βασιλικω 
οίκω βα&έος πέν&ους &ά λείψω- 
σιν ή συνή&ης έπίσημος άνακοί- 
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Α Χ Τ Ο Κ Ρ Α Τ Ε ΙΡ Α  Β Ι Κ Τ Ω Ρ ΙΑ , μττηρ τή ς πριγκιπίσσηί Σοφίας,

νωσις υπό τής Α. Μ. καί αί λοιπαί έορταί. 'Ο  υπουργός του 
Β. Οίκου καί άντ’ αυτου Βέττιχερ.“

Ή  νυν άγγελ&έϊσα μνηστεία ετυχεν ήδη τής έγκρίσεως 
του αειμνήστου αυτοκράτορος Φρειδερίκου, συνοδεύεται δε 
υπό τε του γερμανικού καί του έλληνικοϋ έθνους δ ι' Ιγκαρ- 
διωτάτων ευχών ευτυχίας. 'Ο  γερμανικός λαός, στενώς συν- 
δεδεμένος προς την αυτοκρατορικήν δυναστείαν έν χαρα τε 
καί λύπη, συνοδεύει τούς αρραβώνας μετ’ έγκαρδιωτάτων

ευχών, αί ευχαί του δέ στρέφον
ται πρωτίστως, παρά τήν έκλαμ
πρου μνηστήν καί τον μνηστήρα, 
προς τήν πολυπαβ-ή χήραν του 
Φρειδερίκου Γ'., είς ήν &ά φέρη 
παραμυδίαν έν τη βα&είο  ̂ όδυνη 
μνηστεία άσφαλίζουσα τήν ευ
τυχίαν προςφιλοΰς δυγατρός. Τό 
νέον συνοικεσίου &ά συσφίγξη 
στενότερου τούς δεσμούς,' τούς 
ένοΰντας τάς δυναστείας τής 
Ευ’ρώπης, &■’ άποβή δ ’ αγαθού 
πρόξενον καί είς τάς σχέσεις των 
λαών. 'Η  έποχή των γάμων δίν 
ώρίσ&η είσέτι, πι&ανώς όμως ή 
μέλλουσα βασίλισσα τών Ε λλή 
νων δ·ά άναχωρήση έκ Γερμα
νίας όπως Ιλ&η ώς άνασσα είς 
τήν χώραν ήμων κατά τό πρόσ
εχες &·έρος.

*Η πριγκήπισσα Σοφία Δωρο- 
δέα Αλίκη έγεννήδ-η τή 14. ’Ιου
νίου 1870 έν Βερολίνο*. Φέρει τά  
ονόματα τριών ήγεμονίδων, αίτι- 
νες έν τη γερμανική ίστορία ήσαν 

33

X )  /



264 ΚΛΕΙΩ.

ή ένσαρκωσις και προσωποποίησις των τριών θεμελιωδών άρε- συνήθως ο γηραιό? αύτοκράτωρ Γουλιέλμος Α\, είνε ή κρό
των, τής πίστεως, έλπίδος καί αγάπης: τής φιλοσόφου βασω στάτις των πτωχών. Αί'εύχαί καί ευλογίαι πολλών χιλιά-
λίσσης τής Πρωσσίας, τής Έκλεκτείρας του Βρανδεμβούργου, δων εύγνωμόνων ψυχών θά  εΤνε τά  ωραιότερα,. αόρατα και
καί τής μεγάλης δουκίσσης τής Έσσης. Είνε προς τουτοις αμάραντα άνθη του νυμφικού της στεφάνου. Ή  νεαρά πριγ-
ή θυγάτηρ μεγάλων και ήρωϊκών ήμερων: τά  βαυκαλήματά κήπισσα, ήτις καθ’ όλον αυτής τόν μέχρι τούδε βίον υπήρξε 
της ήσαν οί δμνοι τής δόξης του αειμνήστου πατρός της, μάρτυς της άρμονικωτέρας καί αίθ-ριωτέρας οικογενειακής 
τών ένδοξων κατορθωμάτων του γερμανικού· στρατού, τής ευτυχίας, Ιδοκίμασεν ωσαύτως λίαν ένωρίς τό πικρόν ποτή- 
έθνικής ένώσεως καί τής άναγεννήσεως τής αυτοκρατορίας, ριον τής λύπης έπί τοίις δεινάΐς πληγαΤς, άς κατήνεγκον οί 
Η  πρώτη αυτής παιδαγωγός ητο Αγγλίς, άλλ’ ή αγωγή πρώτοι του έτους μήνες έπί του αυτοκρατορικοΰ οίκου. νΕσχε 

καί μόρφωσις αυτής Ιτέθη ένωρίς ύπό γερμανικήν έπίβλεψιν τό σπάνιον ευτύχημα νά ϊδη τήν έκλογήν της έπιδοκιμαζο- 
καί ύπο τά  ίμματα  τής αύτοκρατείρας Αύγουστης αύξηθεϊσα μόνην καί έγκρννομένην υπό των γονέων, υπό του πάππου 
ή νεαρά ήγεμονίς άνέπτυξεν έν όλη αυτών τη λαμπρότητι καί τής μάμμης. Είς τόν αυτοκράτορα Γουλιέλμον Α\ 
τά  έξαιρετα δώρα καί τάς σπανίας άρετάς, αίτινες περικο- ήρεσε καθ’ υπερβολήν όΈ λλην διάδοχος, καί ό αύτοκράτωρ 
σμουσιν αυτήν. Έ ν  τή  παιδική αυτής ψυχή άνεπτύχθη Φρειδερίκος ήνωσεν ίδίαις χερσί τάς χείρας του νεαρού ήγε- 
ένωρίτατα έξαιρετικη τις αγαπη καί ίδιαζουσα κλίσις προς μονικου ζεύγους. 02 αρραβώνες έπρόκειτο νά εορτασθώσι 
τήν έκκλησιαστικήν μουσικήν καί ζωγραφικήν. Έ χ ε ι προς δημοτελώς κατά τήν εορτήν τών γενεθλίων τής πριγκηπίσ- 
τούτοις τό έξαίρετον δώρον τής ευχερούς έκμαθήσεως ξένων σης, άλλ’ 6 θάνατος του πολύπαθους έπί του θρόνου μάρ- 
γλωσσών, καί ή φυσική αδτη ίκανότης ήνέωξεν αύτή τάς τυρός έμπόδισε τούτο. ,,Έσο πάντοτε αγαθή καί χρηστή 
ποικιλωτάτας πηγάς προς άπόκτησιν εύρυτάτων καί παντο- ώς μέχρι τούδε“ · τοιαύτη ήτο ή ευχή του θνήσκοντος πα- 
δαπών γνώσεων. "Η νεαρά πριγκήπισσα εΐναι ένθουσιώδης τρός της, ή άρίστη μαρτυρία διά τήν πενθούσαν θυγατέρα, 
φίλη τής φόσεως. Αί πολυάριθμοι αυτής περιηγήσεις έν Κατά τήν βαθυτάτην αυτής θλΐψιν έπί τή  άνεπανορθώτω 
Γερμανία, Αυστρία, Αγγλία, Ελβετία καί Ιταλία παρέσχον άπωλεία, ήν ύπέστη σύμπαν τό γερμανικόν έθνος, ΐστατο ο 
αυτή ετι μείζονα ευκαιρίαν προς τελείαν πνευματικήν άνά- πρίγκηψ Κωνσταντίνος, ό ειλικρινής καί ένθουσιώδης λάτρις.. 
πτυξιν καί μόρφωσιν. Η έξαίρετος μήτηρ ήτο δ ι’ αυτήν του είς Κύριον μεταστάντος ήρωος, παρα τώ πλευρω τής 
έν πάσιν ή «ρίστη οδηγός καί διδάσκαλος. Αύτή έδίδαξε πριγκηπίσσης. Καί ή άπο κοινού πληρούσα τάς παιδικάς 
καί έμόησε τήν νέαράν ήγεμονίδα είς τήν δύσκολον καί εύ- των καρδίας ένδόμυχος καί ειλικρινής θλΐψις συνέδεσε τό 
γενή τέχνην της αγαθοεργίας και φιλανθρωπίας. Η  πριγ- ήγεμονικόν ζεύγος δι’ έτι στενοτέρων καί κραταιοτέρων 
κήπισσα Σοφία, ,,ή μικρά μας σοφία“ ώς άπεκάλει αυτήν δεσμών.

 ---------
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Ο Πλάτων διηγείται περί τίνος ανθρώπου ότι είχε τήν τών γαλών · καί άλλων ζώων τάς διαφόρους φωνάς, ένίοτε δε · 
Ικανότητα νά μιμήται διά τής φωνής του τήν βροντήν, τήν καί τό έρρινον υφος του διδασκάλου του. 'Ο  γράψας τ ί ς  
μαινομένην τρικυμίαν, τόν 9·όρυβον τρεχόντων οχημάτων, γραμμάς ταυτας έγνώρισε μαθητήν τινα του σχολείου, όστις 
την βροχήν τής χαλαζης, τους κυνας καί τα  πρόβατα καί τοσούτον έπιτυχώς άπεμιμειτο τόν μυκηθμόν τών βοών καί 
διάφορα πτηνά.^ Καί οτι καθ’ ολους τους χρόνους καί είς τών μοσχαρίων, ώστε, οσάκις διερχόμενος παρά τινα λειμώνα 
όλας τάς έποχας υπήρξαν άνθρωποι, δυνάμενοι νά έκτελώσι ήρχιζε νά μυκάται, πασαι αί έκεί βόσκουσαι αγελάδες έτρε- 
διά  του λάρυγγος των τοσούτον έξαίσια θαύματα, έπιμαρ- χον πρός αυτόν, παρετήρουν ατενώς καί ήκολούθουν αυτόν 
τυρεΐ πρός τοις άλλοις καί ο ποιητής 1,&ιηεζ, όστις άπεθα- μέχρι τού άκρου τού λειμώνος, όπου έσταμάτουν έμποδιζό- 
νάτισε διά  τίνος ωδής του λίαν κολακευτικής ένα έκ τών μεναι υπό τού φραγμού νά προχωρήσωσιν. 
θαυματουργών τούτων. Η ωδή αυτη τού ΕαίηβΖ έξυμνεί Έ ν γένει δεν υπάρχει μουσικόν όργανον, τού οποίου
αοιδόν τινα όνόματι Φιλβέρτον, ζώντα παρά τή αύλή Λου- τούς ήχους νά μή είμπορή νά μιμηθή ή ανθρώπινη φωνή · 
δοβίκου ιδ , οστις είχε τό  θαυμάσιον δώρον τού μιμείσθαι υπήρξαν μάλιστα άνθρωποι, οίτινες ήδύναντο νά παραγάγωσι 
πάσας τας φωνάς καί παντας τους ήχους καί ψόφους μετά μέ τό στόμα δύο διαφόρους ήχους συγχρόνως, άποτελούντας 
θαυμαστής τώ δντι έπιτυχίας. Εμιμεΐτο μετ’ άπιστεύτου τοσούτω θαυμαστήν αρμονίαν, ώστε ο άκούων αύτους έκ 
φυσικοτητος τήν φωνήν καί τόν τρόπον τού έκφράζεσθαι τίνος άποστάσεως ένόμιζεν ότι άκουη πραγματικώς δύο διά- 
πάσης ήλικίας, πάσης τάξεως καί παντός έπαγγέλματος άν- φορα όργανα.
θρώπων, τάς διαλέκτους τών χωρικών καί έπαρχιωτών, τήν 'Ολόκληρος αδτη ή πληθυς τών τόνων, ήχων καί ψό-
ήμαρτημένην τής γαλλικής προφοράν τών ξένων πάσης χώ- φων, τούς οποίους έχει είς τήν διάθεσίν του μέχρι τινός 
ρας καί πάσης εθνικότητος, καί μετά τής αύτής έπιτυχίας βαθμού πας άνθρωπος κανονικώς ανεπτυγμένος, παράγεται 
καί απαραμίλλου φυσικοτητος απομιμείτο τούς κρότους καιο· άποκλειστικώς ύπο τού φωνητικού οργάνου, τό οποίον δια
μονών πυροτεχνημάτων, τον θόρυβον κρουομένων τυμπάνων σημός τις φυσιολόγος ώνόμασε ,,τό ίσχυρότατον όλων τών 
καί τους ήχους τών κωδώνων. Δέν είναι δε ανάγκη νά άνα- έργαλείων“. Διά τού οργάνου τούτου μετατρέπομεν άνάρ- 
τρέξη τις είς τήν ιστορίαν οπως βεβαιωθή περί τής ίκανό- θρους φθόγγους είς ένάρθρους, ή διά μεγαλητέρας τινός 
τητος, ην δυναται να αποκτήση ο λάρυγξ τού ανθρώπου διά διαρκείας είς μουσικούς τόνους, ούτως ώστε ό φθόγγος έν 
τής ασκήσεως καί μορφώσεως αυτού· διότι έν έκάστη σχε- · τη  ομιλία καί έν τή ωδή είναι είς καί ο αύτός, με τήν δια- 
δον τάξει τών σχολείων δυναταί τις σήμερον ν’ άπαντήση φοράν ότι έν μέν τή  όμιλία εΤνε βραχύς καί ακαριαίος έν 
μικρόν τινα „Φιλβέρτον“, όστις πρός τέρψιν τών συμμαθη- δε τώ άσματι διαρκέστερος!

.τών του απομιμείται τάς υλακάς τών κυνών, τό μιαούρισμα Έ ξ  όλων τών συστατικών μερών τού παρά τώ άνθρώπω
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φωνητικού καί λεκτικού μηχανισμού .τήν σπαυδαιοτέραν ένέρ- 
γειαν έν τή παραγωγή τής φωνής έχει ό λάρυγξ. Ό  λά
ρυγξ είνε κοίλον, μέ βλεννοειδή μεμβράνην έσωθεν έπεστρω- 
μένον καί έξωθεν ύπο μυώνων περιβαλλόμενον σώμα καί 
άποτελούμενον έκ γωνιωδών χόνδρων, συνδεομένων προς 
άλλήλους διά ταινιών. Κεΐται έμπροσθεν τού οισοφάγου 
καί αποτελεί τό άνω μέρος καί τήν αρχήν τής τραχείας 
αρτηρίας. Διά μέσου τού κοιλώματος τού λάρυγγος έκτεί- 
νονται έκ τών οπισθίων χόνδρων τέσσαρα λεπτά, ίνώδη νή
ματα. πρός τά  έμπρός καί προσαρμόζονται πλησίον αλλήλων 
έπί τού προσθίου χόνδρου (τού έξωθεν έπί τού λαιμού ορα
τού „μήλου τού Άδάμ“). Τά σπουδαιότατα ταύτα νήματα 
λέγονται φωνητικαί ταινίαι είτε χορδαί. Μεταξύ αυτών μένει 
έλευθέρα μικρά τις σχισμή, ή λεγομένη γλω ττίς, δι’ ής ό 
άήρ είσδυει είς τούς πνεύμονας. 'Ως προφυλακτική στέγη 
ΐσταται ύπεράνω τής γλωττίδος ή έπιγλωττίς, ήτις είναι μι
κρός έπίπεδος χόνδρος καλύπτων τήν γλωττίδα καί κλείων 
αυ’τήν κατά τήν κατάποσιν, ούτως ώστε ή τροφή κατολι- 
σθαίνει ύπεράνω αύτής είς τόν στόμαχον δια  τού οισοφάγου.

’Αλλά πώς παράγεται ή φωνή; 'Ο  έν τοίς πνεύμοσιν 
ευρισκόμενος άήρ. έξέρχεται διά μέσου τού λάρυγγος θέτων 
είς παλμώδη κίνησιν τάς έν αύτώ εύρισκΟμένας φωνητικάς 
χορδάς, ό δέ κραδασμός έκείνος παράγει τήν φωνήν. Καί 
αί πλείσται μεταβολαί καί τροποποιήσεις τής φωνής παρά- 
γονται έκ τού ότι ή γλωττίς άλλοτε μεν στενούται, άλλοτε 
δέ ευρύνεται, μηκύνεται ή βραχυνεται, κυρίως όμως διά τής 
έντάσεως ή χαλαρώσεως τών φωνητικών χορδών.

'Ο  φθόγγος λοιπόν εΐναι έτοιμος, μόλις ό άήρ έγκατα- 
λίπη τήν γλωττίδα. Τάς ποικιλωτάτας όμως αυτού διαφο
ράς λαμβάνει έν τώ κοίλώματι του στόματος διά  της έκά- 
στοτε μεταβαλλομένης θέσεως τών έν τώ στόματι οργάνων. 
Άλλ’ αί φωνητικαί χορδαί — αίτινες παρά τω άνδρί είναι 
μακρότεραι καί επομένως ή φωνή βαθυτέρα ή παρά τή  γυ- 
ναικί — τότε μόνον δύνανται νά ήχώσιν όρθώς, όταν τά 
έλεύθερα αυτών άκρα, τά  άποτελουντα τήν γλωττίδα, έν 
καταστάσει έντάσεως έγγίζωσιν άλληλα κατ’ ευθείαν γραμ
μήν, ούτως ώστε νά κλείωσι πρός στιγμήν τήν γλωττίδα, 
τοϋθ’ όπερ κατορθούμεν διά  τών μυώνων τού λάρυγγος. 
Άφ’ ετέρου όμως δυνάμεθα καί νά εύρύνωμεν τήν γλωττίδα 
έπί τοσούτον, ώστε έ άήρ νά Ιξέρχηται άθορόβως, καί μόνον 
διά τής προστριβής αύτοΰ έπί τών παρειών τού φάρυγγος 
νά παράγη δασύν τινα ψόφον έν τή  περιστάσει ταύτηπρο- 
φέρομεν τήν δασεΐαν τών αρχαίων είτε τό γερμανικόν h.

„Είς τάς βραγχώδεις φωνάς“, λέγει ό Helmholtz, ό 
διασημότατος έν τώ κλάδω τουτω τής έπιστήμης έρευνητής, 
,,ή αιτία τής βραχνότητος είνε ίσως ή άτελής κλεΐσις τής 
γλωττίδος, καθ’ όν χρόνον αί φωνητικαί χορδαί κραδαίνονται. 
Διότι, όταν ή βλεννοειδής μεμβράνη τού λάρυγγος είνε καταρ
ροϊκή, βλέπομε·» ένίοτε εισερχόμενα? είς τήν γλω ττίδα μικράς 
τολύπας φλέγματος, καί τό φαινόμενον τούτο παρατηρούμεν 
εύκρινώς διά τού λαρυγγοσκοπείου, δηλ. μικρού τίνος κατό
πτρου, διά τού οποίου βλέπομεν μετά μεγάλης άκριβείας 
καί εύκρινείας τάς κατά τήν παραγωγήν ένος τόνου κινήσεις 
τής γλωττίδος, καί τών έν τώ  λάρυγγι ευρισκομένων μυώ
νων, ταινιών καί χόνδρων. Αί μικραί αδται τολύπαί τού 
φλέγματος διακωλύουσι τήν κίνησιν τών παλλομένων χορ
δών καί καθιστώσιν αύτήν άκανόνιστον καί άνώμαλον, δθεν 
καί ό ήχος είνε ανώμαλος καί βραγχώδης. Τού ένοχλήμα- 
τος τούτου προσπαθούμεν συνήθως ν’ άπαλλάχθώμεν δι’ 
έλαφρού τίνος μή σπασμωδικού βηχός.“

Προσφυέστατα παρέβαλον τόν λάρυγγα πρός τόν μηχα
νισμόν έκείνον τών συριγγοργάνων (έκκλησιαστικών όργάνων 
παρά τοϊς δυτικοίς καί διαμαρτυρομένοις), όστις είναι οδτω 
πως κατεσκευασμένος, ώστε ό είς τήν σύριγγα είσορμών άήρ · 
προσκρούει έπί τίνος έλατηρίου, κλείοντος τήν σχισμήν τής 
σύριγγος. Τό έλατήριον τούτο, είτε γλώσσα, διά τής πιέ- 
σεως τού άέρος αίρεται, καταπίπτει πάλιν ταχέως, αναπηδοί 
καί οότω τίθ.εται είς ομαλήν τινα παλμικήν κίνησιν, καθ’ ήν 
ό άήρ άλλοτε μέν ευρίσκει διέξοδον άλλοτε δέ έμποδίζεται 
νά έξέλθη. Καθ’ όσον'ή έναλλαγή αδτη είναι ταχυτέρα ή βρα
δύτερα, ό παραγόμενος ήχος είναι όξύτερος δηλ. υψηλότερος 
ή βαρύτερος (χαμηλότερος). ’Επειδή όμως ώς έκ τής φύσεως 
καί κατασκευής τής γλώσσης ταύτης δ αριθμός τών παλμών 
είνε πάντοτε ώρισμένος καί αμετάβλητος, διά τούτο μία καί 
ή αύτή σύριγξ παράγει πάντοτε ένα καί τόν αύτόν ήχον. 
Έ ν τφ λάρυγγι όμως τού ανθρώπου άντιστοιχοϋσι μέν αί 
φωνητικαί χορδαί πρός τήν γλώσσαν τής σύριγγος τού έκ- 
κλησιαστικοϋ τούτου οργάνου, άλλ’ ό αριθμός τών παλμών 
είτε κραδασμών μεταβάλλεται διά τής ένεργείας τών μυώνων 
έπί τοσούτον ώστε δ ι’ αύτοΰ δύνανται νά παραχθώσι δια
φόρου δψους τόνοι.

Δύο τινά διακρίνομεν είς τούς τόνους, τήν έντασιν καί 
τό υψος: Καί διά μόνης τής ακοής άντιλαμβανόμεθα τών 
Ιδιοτήτων τούτων τού ήχοΰ, καθ’ όσον άκούομεν αύτόν άφ’ 
ενός μέν ίσχυρότερον ή άσθενέστερον, άφ’ ετέρου δέ υψηλό- 
τερον ή βαθύτερον. “Όσω βραχυτέρα είναι ή γλωττίς καί 
όσω ίσχυροτέρα ή τάσις τών φωνητικών χορδών, τοσούτον 
υψηλότερος είναι δ τόνος· τούναντίον δέ όσω μακροτέρα ή 
γλωττίς καί όσω χαλαρώτεραι αί χορδαί, τοσούτω βαθύτε
ρος ό τόνος. Ή  έντασις δε (ή Ισχύς δηλ. είτε αδυναμία) 
τής φωνής έξαρταται έκ τής φύσεως τών πνευμόνων καί έν 
γένει τών οργάνων τής άναπνοής. . 'Η  καλουμένη μεταλλική 
ποιότης τής φωνής έξαρταται έκ τής φυσεως τής βλεννοει- 
δούς μεμβράνης τού λάρυγγος.

’Αλλά καί τρίτης τινός διακρίσεως τών τόνων τής αν
θρώπινης φωνής άντιλαμβανόμεθα διά τής ακοής. 'Ομιλού- 
μεν δηλαδή πολλάκις περί φωνής τού στήθους, περί φωνής 
τής κεφαλής, χωρίς νά έννοώμεν ότι ή ονομασία αδτη κατ’ 
ουσίαν είναι ανόητος· διότι τά  διάφορα ταύτα είδη τής φω
νής ούδέν κοινόν εχουσι μέ τό στήθος καί μέ τήν κεφαλήν, 
άλλα προέρχονται έκ τού ότι είς καί ό αύτός τόνος υπό τού 
αυτού λάρυγγος δυναται νά παραχθή κατά δύο διαφόρους 
τρόπους, είτε δ ι’ ίσχυρας έξορμήσεως τού άέρος καί ασθενούς 
τάσεως τών φωνητικών χορδών, είτε δι’ ασθενούς έκροής 
τού άέρος καί ίσχυρας τάσεως τών αύτών χορδών. Έ ν  τή 
δευτέρ«' ταυτη περιπτώσει όνομάζομεν τήν φωνήν ,,κεφαλι- 
κήν φωνήν“ έν δέ τή πρώτη „στηθικήν“. Κατά τήν παρα
γωγήν τής „στηθικής φωνής“ πάλλονται αί φωνητικαί χορ
δαί καθ’ όλην αύτών τήν Ικτασιν, κινουμεναι υπό ίσχυρού 
ρεύματος άέρος. Είς τάς γυναίκας μάλιστα διακρίνονται 
τρία τοιαΰτα είδη φωνών, έν βαθύ, έτερον μεσάΐον καί τρί
τον υψηλόν.

Έ κτος τής έντάσεως είτε Ισχύος, τού υψους καί τού 
είδους τής ανθρώπινης φωνής διακρίνομεν καί τετάρτην τινά, 
σπουδαιοτάτην, μυστηριώδη, αόριστον Ιδιότητα, τήν λεγο- 
μένην χροιάν τον ήχου, έκείνην δηλαδή τήν Ιδιότητα, δι’ 
ής εϊμεθα είς θέσιν νά διακρίνωμεν άπ’ αλλήλων τούς ήχους 
διαφόρων όργάνων π. χ. τόν ήχον ένός αυλού από τόν ήχον. 
ενός βιολιού ή ένός κλειδοκύμβαλού. Καί είναι μεν φανε
ρόν ότι πρός παραγωγήν τής χροιάς ταυτης, τν δυνάμεθα
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νά όνομάσωμεν ποιόν τού ήχου, συντρέχουσιν έκτο; των 
αναγκαίων .'πρός παραγωγήν του ήχου έν γένει παλμών και 
άλλοι :παράγοντες' ή φύσις όμως των παραγόντων τούτων 

. είνε τόσον σκοτεινή και πολύπλοκο;, ώστε αναγκαζόμενα 
νά παραλείψωμεν ένταΰθα πασαν περαιτέρω Ιρευναν και έξ· 
ήγησιν αυτών και περιοριζόμεθα μόνον είς τό νά ύπομνήσω- 
μεν, ότι τό ποιόν του ήχου προέρχεται έκ του έκί δύσκολων 
ακουστικών νόμων βασιζομένου φαινομένου τώ ν δεντερενόν  
των παλμώ ν  είτε ανώτερων τόνων, οίτινε; συνοδευουσιν 
έκαστον θεμελιώδη τόνον.

Άλλ’ είναι εύνόητον ότι οί δευτερεύοντε; ουτοι παλμοί 
των τόνων τής ήμετέρα; φωνής μεταβάλλονται άναλόγως 
του σχήματος, όπερ δίδομεν είς τήν κοιλότητα του στόμα
τος διά διαφόρων κινήσεων των μυώνων, ούτως, ώστε ή με
τατροπή ενός καί του αύτού τόνου είς τού; διάφορο; φθόγ- 
γους α, ε, ι, ο, ου οφείλεται αποκλειστικοί; εί; την Ικάστοτε 
θέσιν ήν λαμβάνει τό κοίλωμα του φάρυγγο; καί του στό
ματος, καί επομένως οί θεμελιώδεις ουτοι τόνοι έξαρτώνται 
έκ τής μηκυνσεως, βραχΰνσεως ή καί στενώσεως του όλου 
στόματος.

Την φυσικήν κατασκευήν, τό φυσικόν σχήμα τού στό
ματος δεν δυνάμεθα φυσικω τού λόγφ νά μεταβάλωμεν, 
καί έκ τούτου προέρχονται «ί άπειροι έκεΐναι άτομικαί χροιαί 
τής φωνής, έκ των οποίων δυνάμεθα ένα άνθρωπον, όν έπί 
πολλά έτη δίν είδομεν, νά άναγνωρίσωμεν αμέσως, μόνον 
την φωνήν αυτού άκοόοντες.

Λίαν άξιοπερίεργον είνε ότι δυνάμεθα νά όμιλώμεν καί 
ΰνεν φωνής, δηλαδή ψι&υρίζοντες. Τπάρχουσι μάλιστα 
σπανίως άνθρωποι, των οποίων ¿.ψιθυρισμός έχει τοσαότην 
Ιντασιν, ώστε δυναταί νά παράγη τά  αυτά αποτελέσματα 
ώς καί ή φωνή, κα8·ώς π.,χ. ή περίφημος Γαλλίς ήθοποιος 
Ραχήλ, τής όποίας & ψιθ-υρισμός ήκούετο μέχρι των άπω- 

τάτων γωνιών τού μεγάλου Γαλλικού θεάτρου.
"Οσον αφόρα τά  σύμφωνα, τά  όποια διαιρούνται είς 

χείλεόφωνα, γλωσσόφωνα καί ουρανισκόφωνα, παρατηρούμεν 
έν χρώτοις ότι ή ¿νομασία αότη.εϊνε κατά τοσούτον έσφαλ- 
μένη, καθ’ όσον ή παραγωγή αυτών τόσον ολίγον διαφέρει 
τής των φωνηέντων, ώστε ένίατε σύμφωνα καί φωνήεντα 
μετ' άλλήλων συγχέονται. Ή  γένεσις δμ.ως αυτών εΤναι 
λίαν ένδιαφέρο υσα. Τό έκ τού στήθους προ ερχόμενον ρεύμα 
τού- άέρος, Ιως δτου νά φ&άση μέχρι των χειλέων, έχει νά 
υπερνικήσή διάφορα εμπόδια. Διακρίνονται κυρίως τέσσαρες 
σταθμοί, είς τούς όποιους άπαντώνται τά  έμπόδια ταύτα. 
Ή  .ύπερνίκησις ενός έκαστου κωλύματος παράγει καί !ν σύμ
φωνον. Ό  πρώτος εκ των σταθμών τούτων, οίτινες ήδύ- 
ναντο νά όνομασθώσι „θέσεις των αρθρώσεων“, έύρίσκεται 
μεταξύ τών χειλέων καί είς τούς κάτω προσθίους όδόντας 
είτε κοπτήρας, ό δεύτερος είς τό  άκρον τής γλώσσης, τό 
όποιον πιέζεται είς την άνω σειράν τών προσθίων όδόντων, 
ό τρίτος σχηματίζεται διά τής πιέσεως τής ^άχεως τής 
γλώσσης προς τόν ουρανίσκον, 6 δε τέταρτος κεΐται έν τώ 
λαρύγγι.

Τήν γένεσιν ένος έκάστου τών συμφώνων δέν προτι&έ- 
με&α ενταύθα νά παρακολουθήσωμεν άλλ’ έκ τών γενικών 
τούτων καί συντόμων. παρατηρήσεων περί τής ήμετέρα; φω
νή; δυναταί τ ι ;  νά έννοήση. πω; αυτη εΤνε εί; θέσιν νά πα· 
ρά-γη,τούς απείρους ,έκείνου; τόνους, ήχους καί ψόφους, οί
τινες πολλάκις φαίνονται ότι πλησιάζουσι πρός τό „υπερ
φυσικόν“. "Ολα τά  μέρη του ήμετέρου -φωνητικού όργάνου 

" έχουσι τήν μεγίστην ευαισθησίαν καί λεπτότητα, καί ακριβώς

ένεκα της λεπτότητός των ταύτης είναι έχιδεκτικά τελειό
τατης μορφώσεως. Δυστυχώς όμως ή μόρφωσις τού ,,ίσχυ- 
ροτάτου τούτου πάντων τών έργαλείων“ παραμελέΐται το- 
σουτον, ώστε πολλάκις ούτε καν οί ρήτορες καί ή&οποιοί 
φροντίζουσι νά δοίσωσιν είς αότό τήν άχαιτουμένην θερα
πείαν καί καλλιέργειαν. 'Υπό πολλών ωσαύτως αγνοείται 
ότι διάφορα έλαττώματα της φωνής καί τής γλώσσης, οιον 
το τραυλίζειν καί ψελλίζειν καί τά  τοιαύτα, άτινα τοσούτον 
άνέτως καί άλογίστως αποδίδονται είς φυσικήν παραμόρφω- 
σιν τών φωνητικών οργάνων, είναι ώς έπί τό κλειστόν απο
τελέσματα κακής συνη&είας, άτινα ευκόλως δόνανται νά άρ- 
θώσι διά τής υπομονής καί Ισχυρά; θελήσεως.

Μέχρι τίνος βαθμού’ δόναται νά μορφωθή καί τελειο- 
ποιηθη ή ανθρώπινη φωνή διά κεκανονισμένης γυμναστικής 
ένεργείας, διά σκοπίμου καί έπιμόνου άσκήσεως, δυναταί τις 
νά- έννοήση έκ τών εξής λίαν ενδιαφερόντων καί έν&αρρυν- 
τικοΤν παραδειγμάτων, τά  οποία έν τέλει της παρούσης με
λέτης παρατιθέμεθα.

Άγγλος τις, υνόματι Dngald Stewart διηγείται ότ: 
έγνώρισεν άνθρωπόν τινα, όστις έπαιζε μέ δλην τήν έντέ- 
λειαν. κλειδοκύμβαλου, κινών τάς χείρας έπί τίνος ο’ργάνου 
καί παράγων τούς τόνους μόνον δια τής φωνής του. Οί 
θεαταί οίτινες παρετήρουν τας κινήσεις τών χειρών του ένό- 
μιζον ότι οί τόνοι προήρχοντο έκ τού όργάνου, καί όμως 
ευρίσκοντο έν πληρέστατη απάτη. Τήν αυτήν ακουστικήν 
απάτην κατώρθου νά παράγη μετά θαυμαστής έπιτυχίας 
καί Ουγγρός τις , ό όποιος — μιμούμενος διά τής φωνής 
του τό μέγα βάρβιτον (violoncello) —■ έπαιζε μέ δύο ράβ
δους τάς περιπαθεστέρας μελωδίας.

. Τάς θαυμασιωτάτας όμως άκουστικάς άπάτας παρήγα- 
γον οί δύο περίφημοι τεχνΤται, οίτινες ένεκα τής έξαισίου 
αύτών ίκανότητος έν τω άπομιμεΐσ&αν παντός είδους ήχους 
καί ψόφους·ίχαιρον παγκόσμιον φήμην, ό Παρισιάνός Alexan
dre καί 6 Ά γγλος Thurton.

Τού Αλεξάνδρου ή ικανό της, ήτις πολλάκις έφθανε 
μέχρι τού άκαταλήπτου καί μυστηριώδους, έξυμνήθη υπό 
πολλών καί μεγάλων ποιητών, οίος ό W alter Scott, ό Cha* 
rnisso καί άλλοι, έν οΤς άκόμη κα). ό θεολόγος Sehleier- 
niacher. 'Ο  Αλέξανδρος ήτο καί ώς ήθοποιός πολύ σπου
δαίος καί πρωτότυπος καλλιτέχνης, ώς „πολύφωνος“ όμως 
έμεινεν ανέφικτος. Μέ πόσην φυσικότητα — μεταχειριζό- 
μενος πάντοτε μόνην τήν φωνήν του καί τάς άπαιτουμένας 
χειρονομίας — άνήπτε πυρ άνευ πυρείων καί ξύλων, μέ μίαν 
φιάλην αντί ρυκάνη; απέσπα ρυκανήματα από τίνος τραπέ- 
ζης, μέ τήν παλάμην του έπριόνιζε δοκούς, άνεκύκα ωά μη 
υπάρχοντα, αόρατον βούτυρον έτηγάνιζεν έντός ανυπάρκτου 
τηγανιού, πώς απομιμείτο τάς φωνάς όλων τών ζώων, παν
τός είδους ψόφους καί κρότους, τό ίδιάζον υφο; έν τή ομι
λία πάσης τάξεως καί ηλικίας ανθρώπων, όλα ταύτα έπρεπε 
νά τά  άκοΰση τις μέ τά  ίδια ώτα, όπως έννοήση τόν άπει
ρον ενθουσιασμόν, ξ ι  πανταχού διήγειρεν ό δαιμόνιος οδτος 
είς τό ειδός του τεχνίτης.

'Ο  Thurton, όστις προ ολίγων άκόμη έτών έν ’Αγγλία 
παρουσιάσθη είς τό δημόσιον μέ τήν παράδοξον τέχνην του,- 
έξείχε κυρίως έν .τη  άπομιμήσει τών φωνών διαφόρων ζώων, 
ίδία δέ θαυμασίως άπεμιμεΤτο τόν ,,βόμβον τών μυιών“. Έ ν 
έκ τών κυριωτέρων μερών τού προγράμματος του ήτο ,,ή 
άφιξις τής σιδηροδρομικής αμαξοστοιχίας., προ μετακόμισιν 
ζώων“. 'Ο  τεχνίτης έφαίνετο - κατά την έκτέλεσιν τού μέ
ρους τούτου κοιμώμενος μέ ακάλυπτον καί πρός τούς θεα-
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τάς έστραμμένον πρόσωπον, ούτως ώστε ή έκτέλεσις τής 
επομένης ακουστικής απάτης ήτο τοσοότω δυσκολωτέρα, 
καδ’ όσον τδ  πρόσωπον τού τεχνίτου ώφειλε νά μένη ακί
νητον και άτάραχον. · νΗδη άρχεται ή ακουστική απάτη: 
έκ μακράς άποστάσεως ακούεται 6 δόρυβος τής όλονέν πλη- 
σιαζούσης αμαξοστοιχίας. Από στιγμής εις στιγμήν έρχεται 
πλησιέστερον. Έ π ί τέλους ακούεται ό δορυβώδης βρασμός 

•της άτμαμάξης, τά  διδόμενα συνδήματα, όπως σταματήση, 
οί συριγμοί, ή έξόρμησις του ατμού, αί φωναί των υπαλλή
λων κτλ. 'Ο  κοιμώμενος αφυπνίζεται, τρέχει προς τό παρά- 
δυρον, τό ανοίγει, καί ήδη έκρήγνυται έν φοβέρα συγχύσει 
ο δόρυβος καί ή ταραχή των μυκωμένων βοών καί των φω
νών παντός είδους ζώων, μόσχων, χοίρων, ίππων, ορνίδων, 
χηνοΤν κτλ. Έ ν  τω μεταξύ ακούονται αί φωναί έπιβατών 
τινων τής αμαξοστοιχίας, αί ύλακαί πολυαρίδμων άφυπνι- 
σδέντων κυνών, ούτως ώστε ούδείς δά  ένόμιζεν δτι είναι 
δυνατόν, τοσοΰτοι καί τόσον διάφοροι καί ποικιλώτατοι 
ήχοι καί ψόφοι νά προέρχωνται έκ του λάρυγγος ενός καί 
μονού ανδρώπου. Έτερον ωσαύτως έκπληκτικόν κατόρ- 
δωμα τού ΤδΰΓίοη ήτο καί ,,ή ταραχή δορυβούντων άν- 
δρώπων έν τη όδώ“, τό όποιον ό τεχνίτης έξετέλει ωσαύ
τως ίστάμενος πρό τίνος ανοικτού παραδόρου. Ευκρινέ
στατα καί καδαρωτατα διεκρίνοντο αί διάφοροι καί ποικι- 
λώταται φωναί πολυαρίδμων άνδρώπων, δορυβούντων καί 
διαπληκτιζομένων.

Έ κ  των πολυαρίδμων μαδητών του Ά γγλου τούτου 
απετέλουν δέκα νέοι δεκαεξαετεις περίπου παράδοξόν τινα 
„ωδικόν χορόν“, δστις -έξετέλει ,,πολυφωνικάς συναυλίας“. 
Ο ί νέοι ουτοι έμιμουντο διά τής φωνής των όλα τά  διά
φορα μουσικά όργανα, καί ή παράδοξος αυτη συνεργασία 
των έμψύχων αυλών, σαλπίγγων, βιολιών, κλαρινέττων, φα- 
γοτων, καί των λοιπών μουσικών οργάνων, μή έξαιρουμένων 
ουδέ των τυμπάνων (μικρού τε καί- μεγάλου), ήτο τόσον έπι-

τυχής καί άληδινή, ώστε κλείων τις τούς οφδαλμούς ήκουε 
πραγματικώς οργανικήν μουσικήν συναυλίαν.

Ήδοποιός τις τού έν Λονδίνω δεάτρου του Drurylane, 
όνόματι ’Αλέξανδρος Στέβενς (άποδανών τό 1786), δστις είχε 
τό δαυμάσιον δώρον του νά μιμήται τας φωνάς καί τάς κι
νήσεις πάσης τάξεως καί πάσης ήλικίας άνδρώπων, εΤχεν 
έφεύρη πολύ πρότερον ιδιαίτερόν τ ι εΐδος ,,πολυφωνικών εσπε
ρίδων“ τάς οποίας ώνόμαζε „παραδόσεις περί κεφαλών“. 
Βοηδοόμενος υπό ζωηροτάτου πνεύματος, ανεξάντλητου ευ
φυΐας καί εόδυμίας καί βαδείας γνώσεως τών ανδρωπίνων 
χαρακτήρων διήγειρε τον γενικόν δαυμασμόν καί ένδουσια- 
σμόν διά τών ,,καραδόσεών“ του τούτων, αίτινες ήσαν κυ
ρίως σατυρικοί καί κωμικοί λόγοι περί πάσης κοινωνικής 
τάξεως τού βρεταννικού έδνους. Εις τάς παραδόσεις του 
ταύτας είχε μεδ’ εαυτού τεσσαράκοντα έως πεντήκοντα προ- 
τομάς έκ ναστόχαρτου, είκοσι περίπου φενάκας έξ όλων τών 
σχολών καί τινα σήματα καί εικόνας. Μετά τών κεφαλών 
τούτων συνδιελέγετο περί διαφόρων κοινωνικών ζητημάτων, 
άλλοτε μέν άπευδύνων αυτός προς αύτάς τον λόγον, άλλοτε 
δέ άκούων τάς απαντήσεις των, καί άλλοτε σχολιάζων τούς 
λογους των, διά τών οποίων πρό πάντων έσατυρίζοντο οί 
δικηγόροι. Έ τ ι  τελειοτέρα γίνεται ή ακουστική απάτη διά 
τών „μηχανικών πλαγγόνων“, τάς οποίας έφευρε βραδύτερον 
ό Αγγλος W alter Cole, καί είς τάς οποίας έδωσεν όλα τά  
φωνητικά όργανα καί τούς οφδαλμούς, τά  όποια συνοδεύ- 
ουσι τήν όμιλίαν μέ τάς άναλόγους κινήσεις.

"Οσον δήποτε έλαφρά καί άναξία μιμήσεως εΐνε ή τέχνη 
τών άνδρώπων τούτων, έν τούτοις έχει καί σπουδαιοτέραν 
τινά δψιν. Διότι μάς υπομιμνήσκει μέχρι πόσης έκπληκτι- 
κής τελειοποιήσεως δύναται νά φδάση ή άνδρωπίνη φωνή 
δια τών απαιτουμ.ένων ασκήσεων, καί ένδαρρύνει έκαστον, 
εχοντα έλαττωματικά τά  φωνητικά όργανα, διά τής ίσχυράς 
καί έπιμόνου δελήσεως νά διορδώνη τά  έλαττώματα ταύτα.

ΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΔΡΑΜΑΣ! ΤΟΥ ΣΑΙΞΠΗΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝ TS2 Π01ΗΜΑΤΙ ΤΟΥ ΔΑΝΤΕ
<ίπί G . C h in rin i.

(σι>νέχεια.) .

Εϊπόν τινες ότι υπάρχει μεγαλητέρα ποικιλία είς · τούς 
άνδρας παρά εις τάς γυναίκας του Σαιξπήρου. 'Η  κυρία 
Jameson δεν είναι τής γνώμης ταύτης, καί δίδει ευρυτάτας 
άποδείξεις περί τής όρδότητος τής έναντίας γνώμης έν τω 
συγγράμματι αυτής, τό όποιον άνεφέραμεν έν αρχή τής με
λέτης ήμών ταύτης. Πρό παντός άλλου,-δύναταί τις νά εϊπη 
ότι τό σύγγραμ.μά της ολόκληρον είναι μία άπόδειξις τής 
γνώμης ταύτης. Έ ν  αυτω ή διάσημος συγγραφεύς διαιρεί 
είς τέσσαρας μεγάλας κατηγορίας τάς ήρωΐδας του Άγγλου 
χοιητού. Ή  πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τάς γυναίκας 
έκείνας τού Σαιξπήρου, είς τάς όποίας υπερισχύει τό λογι
κόν, όπως είς τήν Πορκίαν (|ν τώ έμπόρω τής Βενετίας) καί 
Βεατρίκην. Είς τήν δευτέραν κατηγορίαν κατατάσσει έκεί
νας, είς τάς όποίας προεξέχει τό πάδος καί ή φαντασία, 
όπως έίς τήν ’Ιουλίαν καί Όφηλίαν· είς τήν τρίτην έκείνας, 
τών οποίων τό κύριον χαρακτηριστικόν εΤνε ή αγάπη, όπως 
είς τήν Κορδηλίαν καί Δεσδεμίναν είς τήν τετάρτην τάς 
ίστορικάς γυναίκας, όπως τήν Λαίδην Μάκβεδ καί τήν Κλεο
πάτραν.; Ό  Dowden παρατηρεί ότι „Τά μεγάλα πρόσωπα 
τών τραγωδιών του Σαιξπήρου δέν δόνανται νά διαιρεδώσιν 
είς κατηγορίας, διότι έκαστον έξ αυτών αποτελεί ίδίαν με

λέτην τελείαν καί πλήρη, καί οφείλει έκαστον ιδιαιτέρως νά 
έζετάζη ται προσεκτικώς καί έπισταμένως.“ Όφείλομεν όμως 
νά εΐπωμεν ότι τήν παρατήρησιν ταύτην είχε προΐδη καί 
προλάβη αυτή ή ιδία συγγραφεύς. Καί πράγματι ή διαί- 
ρεσις έκείνη είς κατηγορίας δέν τήν έμπόδισε καδόλου νά 
εξεταση έκαστον έκ των μεγάλων τόπων τών Σαιξπηρείων 
γυναικών ως ίδιαιτέραν καί αυτοτελή ψυχολογικήν μελέτην, 
ένώ άφ’ ετέρου διηυκόλυνε αυτήν καί διευκολύνει τον ανα
γνώστην είς τό νά κάμη συσχετισμούς καί συγκρίσεις, διά 
τών οποίων καταφαίνεται έναργέστερον ή διαφορά εκάστου 
τών χαρακτήρων, τών άνηκόντων είς μίαν κατηγορίαν.

Παραδείγματος χάριν τήν ’Ιουλίαν καί τήν Όφηλίαν 
κατέταξεν ή κ. Jameson, ως ανωτέρω εϊπομεν, είς τήν κατ
ηγορίαν τών γυναικείων έκείνων τύπων, ους χαρακτηρίζει 
τό πάδος καί ή φαντασία, καί ούδείς βεβαίως δύναται νά 
άρνηδή δτι αί ιδιότητες αδται είναι τά  κύρια χαρακτηρι
στικά Ικατέρας τών γυναικείων, τούτων μορφών. Καί όμως 
άν έξετάσωμεν αύτάς τήν μίαν πλησίον τής άλλης, δά  ίδω
μεν ότι ή μεταξύ αύτών διαφορά είναι μεγίστη.. Ή  ’Ιουλία 
καί ή Ό φηλία είναι άμφότεραι νεάνιδες ώραΐαι, αφελείς καί 
αξιέραστοι· άμφότεραι έρώνται καί πίπτουσι δόματα τοΰ-
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Ιρωτος· άλλ’ είς τάς κοινάς ταύτας ιδιότητας καί περι
στάσεις προστίδενται καί αναμιγνύονται έν εκατέρα αύτών 
τοσαυται άλλαι ιδιότητες καί περιστάσεις διάφοροι, ώστε 
οί γυναικείοι οδτοι τύποι καδίστανται έν τω δράματί όλως 
διόλου διάφοροι άλλήλων. 'Η  μέν ’Ιουλία έκπροσωπεΐ, ώς 
ανωτέρω ειπομεν, τόν ήρωϊσμόν τού έρωτος, ή δέ Όφηλία 
τήν δειλίαν καί αδυναμίαν μιας έρώσης ψυχής. 'Η  ’Ιουλία 
είναι ή νεάνις, ήτις έν τη τολμηρότητι του πάδους έπιλαμ- 
βάνεται μετά γενναιύτητος καί δάρρους τών τρομερωτέρων 
έπιχειρήσεων, καί βλέπουσα ταύτας ματαιουμ.ένας, δυσιάζει 
έαυτήν, δύμα εκούσιον άλλ’ οόχί ανωφελές· διότι έπί τού 
τάφου αύτής καί τού έραστού της παύουσι τά  μακροχρόνια 
καί άγρια μίση τών οίκογενειών των καί οί δύο πατέρες 
Κάπουλέτος καί Μοντέκης κλαίοντες πρό τών πτωμάτων 
αύτών σφίγγουσιν άλλήλων τάς χειρας φιλικώς. 'Η  Όφηλία 
εΤνε ή Ιρωσα νεάνις, ήτις μή δυναμένη, δι’ έλλειψιν ένερ- 
γητικότητος, ώς παρατηρεί ό Dowden, νά σώση διά το'ύ 
έρωτός της τόν Άμλέτον μένει καταβεβλημένη καί κλονου- 
μένη υπό του περί αυτήν μαινομένου κλύδωνος, χωρίς έκ τής 
καταστροφής αύτής νά προέρχηται καμμία ωφέλεια.

Παρεβάλομεν τήν Όφηλίαν προς τήν ’Ιουλίαν άς συ- 
σχετίσωμεν αύτήν τώρα καί πρός μίαν άλλην έκ τών γυναι
κών έκείνων, τάς όποίας ή κυρία Jameson κατατάσσει είς 
τήν αύτήν κατηγορίαν, δηλ. πρός τήν Μιράνδαν. Ή  Μι- 
ράνδα είναι καί αύτή, ώς υπεδηλώσαμεν, νεάνις ωραία, αφε
λής καί αξιέραστος- άγαπα καί αυτή, όπως καί ή Όφηλία· . 
άλλ’ οί όροι καί αί περιστάσεις τού βίου της είναι ουσιωδώς 
διάφοροι ή μάλλον όλως άντίδετοι πρός τάς τής Όφηλίας. 
Έ νώ ή Όφηλία ζή έν τω μέσο» διεφδαρμένης κοινωνίας, 
περιστοιχιζομένη όπό τών κακιών, τών απατών, τών κακουρ
γημάτων μιας άνοσίου καί κακούργου αυλής, ή Μιράνδα, 
άπό τής παιδικής αύτής ήλικίας έζησεν έπί τίνος άπομεμα- 
κρυσμένης νήσου καί ένταΰδα, ώς έν έπιγείω τινί παραδείσιο, 
ηύξήδη καί άνεπτύχδη υπό τάς σοφάς καί φιλόστοργους 
φροντίδας τού πατρός αύτής ΙΤροσπέρου, καί οχι μόνον άδώα 
διέμεινεν ώς ή Όφηλία αλλά καί ήγνόει παντελώς τδ  κα
κόν· καί διά τούτο αί ιδιότητες, αΐτινες είς τήν Όφηλίαν 
έπιφέρουσι τήν παραφροσύνην καί τόν δάνατον, κατορδοΰσιν, 
όπως παρατηρεί ή κ. Jameson, νά καταστήσωσι τήν Μιράν- 
δαν πλάσμα τέλειον καί ευτυχές.

,,Είδδν ποτε, γράφει ή διάσημος έξηγήτρια τών ήρωΐ- 
δων τού Σαιξπήρου, μίαν περιστεράν καταληφδείσαν αϊφνη- 
δίως υπο σφοδράς δυέλλης — Ισως ήτο νεαρά καί δέν εΤχε 
τόσην δύναμιν εις τάς πτέρυγας ώστε νά φδάση μ.έχρι τής 
φωλεάς της, ή τη έλλειπεν ίσως τό ένστικτον, όπερ οδηγεί 
τά  πτηνά νά άποφεύγωσι τήν έπικειμένην καταιγίδα — εγώ 
τήν παρετήρουν μετά συμπαδείας περιιπταμένην τηδε κακείσε 
καί κινούσαν άχελχιστικώς τάς άργυρας της πτέρυγας, αί- 
τινες έλαμπον έν άντιδέσει πρός τά  μαύρα δυελλώδη νέφη, 
μέχρις ου, μετ’ όλίγας περιστροφικάς κινήσεις, τυφλωδεΐσα, 
καταπλαγεΐσα καί άποπλανηδεΐσα έκρημνίσδη είς τα  τετα- 
ραγμένα δδατα καί ήφανίσδη διά  παντός. Τό συγκινητικόν 
έκείνο δέαμα μοί άνέμνησε τήν τύχην τής Όφηλίας· καί 
τώρα όπου σκέπτομαι τήν Όφηλίαν, βλέπω άπέναντί μου 
τήν δυστυχή έκείνην περιστεράν, ήτις πλανηδείσα έν μέσο) 
τής δυέλλης, κτυπα άπελπιστικώς τάς πτέρυγάς της.“ Ά ς 
φαντασδώμεν δτι κατά τήν στιγμήν έκείνην, ήν περιέγραψεν 
ή κ. Jameson, ό ήλιος έλαμπεν ήσυχος καί ήρεμος έπί τής 
γαληνιαίας δαλάσσης. Τ ί δά  συνέβαινεν; Ή  περιστερά δά 
άφικνεϊτο με τα ς πτέρυγας ανοιχτός καί στερεός είς την

γλνχεΙαν φωλεόν, φερομένη δια τον άέρος νπο τής &ε- 
λήοεως. Καί ή διάσημος συγγραφεύς, άναμιμνησκομένη 
ίσως τούς γλυκείς στίχους του Δάντε, δ ά  έβλεπεν έν τή  πε
ριστερά έκείνη τήν εικόνα τής Μιράνδας.

Ά ς κάμωμεν ακόμη καί μίαν άλλην αντιπαραβολήν, καί 
Ιπειδή όμιλούμεν ήδη περί τής Όφηλίας, άς άντιπαραδέσω- 
μεν πρός αυτήν, όπως προτείνει ό ϋοννάβη, έτερον ακριβώς 
άντίδετον χαρακτήρα, μίαν γυνάϊκα ιστορικήν, τήν 'Ρωμαίαν 
Πορτίαν, δυγατέρα τού Κάτωνος καί σύζυγον τού Βρούτου.

Ό  Βρούτος ήγέρδη λίαν πρωΐ έκ τής κλίνης του όπως 
διά τελευταίαν φοράν συνεννοηδή άποφασιστικώς μετα τού 
Κασσίου καί τών λοιπών συνωμοτών περί τού φόνου τού Καί- 
σαρος. Ά μα τή έξόδω τών συνωμοτών, εισέρχεται ή Πορτία.

Πορτία. — Βρούτε, σύζυγέ μου.
Βρούτος. — Πορτία, τ ί δέλεις; διατί ήγέρδης τόσον 

πρωΐ; Δέν εΐνε ωφέλιμον είς τήν υγείαν σου νά. έκτίδεσαι 
οδτως είς τό δριμύ τής πρωίας ψύχος, καδώς είσαι μάλιστα 
αδύνατος.

Πορτία. — Ούτε είς τήν έδικήν σου.. ’’Ω Βρούτε, άπήλ- 
δες άφιλοφρόνως έκ τής κλίνης μου! καί χδές τό έσπέρας, 
κατά τό δεΐπνον, ήρχισες νά περιπατής μέ τάς χέΐρας έσταυ- 
ρωμένας, σκεπτικός καί στενάζων· καί δτε σέ ήρώτησα τί 
έχεις μέ έκύτταξες μέ ατενές καί σκοτεινόν βλέμμα. Εγω 
έπανέλαβον τήν έρώτησιν, καί τότε σύ ξύων τό μέτωπόν σου 
ήρχισες νά ποδοκροτης υπό αδημονίας. Έ γώ  εντούτοις έπέ- 
μεινα, άλλα σύ αντί νά μοί άποκριδής μοί ένευσας όργίλως 
νά σέ άφήσω. Έ γώ  τότε υπήκουσα, φοβουμένη μήπως αυ
ξήσω τήν οργήν σου, ήτις μοί έφαίνετο σφόδρα έξεγηγερ- 
μενη, καί έλπίζουσα συγχρόνως ότι δά  προήρχετο μόνον έκ 
τής κακοδιαδεσίας, είς τήν όποιαν ύπόκεινται άπο καιρού, 
είς καιρόν πάντες οί άνδρωποι. Άλλ’ ή δυσδυμία αυτη δέν 
σέ άφίνει ούτε νά φάγης, ούτε νά όμιλήσης, ούτε νά κοι- 
μηδής, καί άν ήδύνατο νά έχιδράση έπί του πνεύματός σου 
όπως έπενεργεΐ έπί τής ψυχής σου, ω Βρούτε, δέν δά σέ 
ανεγνώριζον πλέον. *Ώ αγαπητέ μου σύζυγε, είπε μοι τήν 
αιτίαν τής δλίψεώς σου.

Βρούτος. — Δέν αίσδάνομαι καλά τόν εαυτόν μου. 
Αύτή εΐνε όλη ή αίτια.

Πορτία. — Ό  Βρούτος εΐνε σοφός· καί άν ήτο άρρω
στος, δά  ευρισκε τό μέσον, νά γείνη υγιής.

Βρούτος. — Αότό ακριβώς πράττω. Αγαπητή μου 
Πορτία, έπίστρεψον είς τήν κλίνην σου.'

Πορτία. — Ό  Βρούτος είναι άρρωστος; καί εΐνε λοιπόν 
υγιεινόν τό νά έξέρχεται ήμίγυμνος καί νά άναπνέη τόν ψυ
χρόν αέρα τής πρωίας; Πώς! ό Βρούτος εΐνε άρρωστος — 
καί άφίνει τήν χλιαράν του κλίνην, καί άψηφεΐ τά  όλέδρια 
μιάσματα τής νυκτός, καί έρεδίζει τήν ύγράν καί άκάδαρτον 
ατμόσφαιραν, όπως χειροτερεύση τό κακόν; Ό χ ι ,  Βρούτε 
μου! τό κακόν, τό όποιον σέ κατατρύχει, εΐνε έν τη ψυχή σου, 
καί έγώ, κατά τά  δικαιώματά μου καί τόν τίτλον μου καί 
τό αξίωμά μου, πρέπει νά τό γνωρίζω. Ίδου γονυπετής σε 
έξορκίζω είς τήν ωραιότητά μου, τήν άλλοτε τοσούτον έξ- 
υμνηδεΤσαν, είς όλους σου τούς έρωτικούς όρκους, καί είς 
¿κείνον τόν ΰψιστον όρκον, δστις μάς συνήνωσε καί απετέ- 
λεσεν έξ ήμ,ών έν μόνον πρόσωπον, άποκάλυψον είς έμέ, ητις 
είμαι τό ήμισό σου μέρος, είς τόν εαυτόν σου είπε τ ί πραγμα 
σέ καταδλίβει τόσον καί ποιοι είναι οί άνδρωποι Ικεΐνοι, οι- 
τινες ήλδον πρός σέ τήν νύκτα ταύτην· διότι ήλδον έξ η 
έχτά, κρύχτοντες τό πρόσωπον καί είς αυτό τό σκότος 
τής νυκτός.
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Βρούτος. — Μή γονυπετές, προσφιλής μου Πορτία.
Πορτία. — Δίν θά  ήναγκαζόμην να το πράξω, άν ήσο 

6 προφιλής μου Βρούτος. Έ ν  τοϋ συμβολαίω του γάμου μας, 
ύ κ ί  μοι, ω Βρούτε, έγράφη ίσως δ όρος οδτος, νά μή γνω
ρίζω έγώ τά  μυστικά, άτινα σέ άφορώσι; Δεν είμαι συν
ενωμένη μ.ετά σου είς εν κοά μόνον χρόσωχον εΙμή .μόνον 
μέχρι τίνος ώρισμένου μέτρου, όπως κάθοιμαι μαζή σου είς 
τήν τράπεζαν, όπως θερμαίνω τήν κλίνην σου καί συνδια- 
λέγωμαι ένίοτε μετά σου; Άν αυτα είναι μόνον, τότε ή 
Πορτία είναι ή παλλακή του Βρούτου, όχι ή σύζυγός του.

Βρούτος. — Είσαι ή α’ληθινή κα'ι ευγενής μου σύζυγος· 
μοί είσαι προσφιλής, ώ  Πορτία, όσον ul πορφυραι σταγόνες, 
αΐτινες περιρρέουσι περί τήν τεθλιμμένην μου καρδίαν.

ΙΙορτία. ■— Άν αυτό ήτο-αληθές, έγώ θά  έγνώριζον τό 
μυστικόν σου. Είμαι γυνή, είνε αληθές, άλλα γυνή, τήν 
οποίαν ό Βρούτος Ιλαβεν ως σύζυγόν του. Είμαι γυνή, εινε 
αληθές, αλλά γυνή, ήτις ονομάζεται θυγάτηρ του Κάτωνος. 
Νομίζεις ότι, έχουσα τοιουτον πατέρα καί τοιουτον σύζυγον, 
δέν είμαι ίσχυροτέρά του φύλου μου; Έμπιστεόθητι είς έμε 
τάς σκέψεις σου· &ά τάς φυλάξω μυστικάς· ύπέβαλον την 
δυναμίν μου είς σκληράν δοκιμασίαν, εκουσίως άνοίξασα μίαν 
πληγήν έδώ είς τον μηρόν μου. Άφοϋ δύναμαι νά υποφέρω 
τούτο, δεν θά  ήμην ικανή νά φυλάξω τά μυστικά του συ
ζύγου μου;

Βρούτος. — rû  Θεοί, καταστήσατε με άξιον τοσοϊτον 
εύγενους γυναικός! (Κρούεται ή &υρ«.)

Άκουσε! Άκουσε! κρούεται ή θόρα. Πορτία, έξελ&ε 
προς στιγμήν καί θά  μάθης αμέσως τά  μυστικά της καρ
διάς μου. Θά σοί εξηγήσω τά πάντα. Θά μάθης τά  σχέ
διά  μου, καί τήν αίτίαν τής θλίψεώς μου. Άπελθε, άφησέ 
με. (Ή  Πορτία Ιξέρχεται.)

Έ ν  όλη τη τραγωδία ή Πορτία §έν αναφαίνεται πλέον 
είμή μίαν ακόμη φοράν, δι’ ολίγας στιγμάς, έν τή  θαυμα- 
σία έκείνη σκηνή ήτις περιγράφει τήν ανησυχίαν καί ταρα
χήν αυτής, δτε c Βρούτος καί οί συνωμόται είναι έν τή  Γε
ρουσία όπως φονεόσωσι τον Καίσαρα. Κατόπιν μανθάνομεν 
έξ ¿λίγων λόγων τοϋ Βρούτου προς τον Κάσσιον ότι ή Πορ
τία μασούσα ότι έ Μάρκος ’Αντώνιος καί ό Ό κτάβιος θριαμ- 
βεύοοσι καί ότι οί ύπέρμαχοι της Ιλευ&ερίας ήττηθησαν, ηΰ- 
τοκτόνησεν. Ό  δε Βρούτος άκούων παρά του Μεσσάλα, έλ- 
θόντος έκ 'Ρώμης, έπιβεβαιοόμενον τον θάνατον αυτής, δεν 
λέγει άλλο είμή τάς λέξεις ταύτας. „Χοίρε λοιπόν ώ ΙΙορτία. 
Τώρα, Μεσσάλα, πρέπει νά άποθάνωμεν. Μόνον ή σκέψις 
ότι καί αυτή μίαν ήμέραν θά  απέ&νήσκε, μοί έδωκε σήμερον 
τήν δυναμιν του νά υποφέρω“.- Έ ν  τη τραγωδία ταύτη του 
Σαιξπήρου υπάρχουσι πολλαί σκηνάί άνώτεραι κατά τό υψος 
καί τό μεγαλεϊον, κατά τήν φοβερότητα καί κατά τό πάθος 
ή ή σκηνή αυτη τήν όποιαν άνέφερα μεταξύ του Βρούτου 
καί τής Πορτίας. Έ γώ  όμως δέν' δύναμαι ποτέ νά άνα- 
γνώσω τήν σκηνήν τούτην χωρίς. νά αίσθανθώ βαθυτάτην 
συγκίνησιν. ‘Η Πορτία εΐνε', καθώς λέγει ό Dowden, τό 
ιδεώδες τής- στοϊκής αρετής έγκεκλησμένον1 έντός άσ&ενοϋς 
γυναικείας έ'νεργητικότητος' τό ακριβώς ' αντίθετον τής αδυ
ναμίας τής Όφηλίας· τοιαύτη όμως οδσα ή Πορτία έξακο- 
λουθέ? πάντοτε νά ήναι φυσις ουσιωδώς γυναικεία καί αβρά· 
εϊνε ουχί όλιγώτερον τής Όφηλίας ευαίσθητος ε£̂  τήν θλί
ψήν των προσφιλών αύτη προσώπων αισθάνεται δ ι’ αυτούς, 
ούχί όλιγώτερον τής Όφηλίας, τήν ένδόμυχον ανησυχίαν 
έρώσης γυναικός: καί διά τούτο μόνον Ιχει καί αυτή τήν 
δυναμιν του νά μας συγκινή. Άλλ5 ή συγκίνησις, τήν οποίαν

διεγείρει έν ήμΐν ή Πορτία, είναι όλως διαφόρου φύσέως τής 
συγκινήσεως, ήν «ίσθανόμεθα έκ τής Όφηλίας. Προ τής 
μορφής τής Πορτίας αίσθανόμεθα συγκίνησιν καί θαυμασμόν 
συγχρόνως· απέναντι των δυστυχιών'τής Όφηλίας-έν μόνον 
αίσθημα καταλαμβάνει τήν ήμετέραν ψυχήν, καί τήν κατα
λαμβάνει έξ Ολοκλήρου, ό οίκτος.

VI.
Ώμίλησα περί τεσσάρων μόλις έκ των; ήρωΐδων των 

Σαιξπηρείων δραμ-άτων, καί έκ των τεσσάρων τούτων προσ- 
έλαβον τρεις έχούσας κοινά τά  κύρια χαρακτηριστικά. Τάς 
έλαβον έξεπίτηδες, όπως άποδείξω πόση ποικιλία όπάρχει 
καί είς αυτά ακόμη τά  δημιουργήματα τοϋ ποιητου άτινα 
έκ πρώτης άψεως δύνάνται νά φανώσιν όμ.οιότατα άλλή- 
λοις. 'Υπάρχει έν αύτοις ή αληθής ποικιλία, ή έσωτερική 
έκείνη ποικιλία, τήν όποιαν ή φυσις αυτή δίδει εις τά  δη
μιουργήματα της.

Γνωρίζω καλώς ότι με τά  ολίγα ταυτα παραδείγματα, 
τά  όποια άνέφερα, δεν ήδυνήθην νά δώσω είς τον αναγνώ
στην ουδέ τήν έλαχίστην ιδέαν περί τοϋ συνόλου των γυ
ναικών τοϋ Σαιξπηρείου θεάτρου- καί τώρα, ένώ μέλλω νά 
άπαλλαχ&ώ αυτών, ακούω αυτάς, ώς τύρβην θορυβούσαν καί 
συγκεχυμένην, βομβούσας περί τά  <5τά μου, παριπταμένας 
προ των όφθ·αλμών μου, καί παραπονουμένας οτι τών χλεί- 
στων έξ αυτών ουδέ τά  ονόματα έμνημόνευσα.

Βλέπω πλησίον τής έρωτευμένης ’Ιουλίας τήν άκαμπτον 
καί ψυχράν μητέρα της, βλέπω καί ακούω τήν χονδροειδή 
μορφήν της τροφοϋ ήτις έκκωφόΐ τον άέρα καί έξαντλεΐ τήν 
υπομονήν τών άκουόντων τάς ασυνάρτητους φλυαρίας της. 
Βλέπω παρά τή  Μιράνδα τάς ευγενέϊς καί άβράς νεάνιδας 
Ίεσσίκαν καί Πέρδιταν, άποτελουσας μετ’ αυτής σύμπλεγμα, 
διά του οποίου δεν θ’ άπηξίουν νά παραστα&ώσιν οΰδ’ αο- 
ταί ui Χάριτες· καί ό Έ ρω ς, όστις ώδήγησε τήν ’Ιουλίαν 
είς τόν τάφον, φιλέϊ είς τό μέτωπον τά  τρία έκεΐνα αθώα 
πλάσματα, άφιερών αυτά είς τήν ευτυχίαν. Ό πισθεν τής 
ώχρας Όφηλίας ήτις τραγωδέ” τά  θλιβερά της άσματα, 
όπισθεν τής έκπεπληγμένης'Δεσδεμόνας ήτις δέεται καί πα- 
ρακαλέϊ με τους απελπιστικούς τόνους τής άθωότητος, γε- 
λώσιν αί εύθυμοι μορφαί καί ήχοϋσιν οί καγχασμοί τής κυ
ρίας Ford καί κυρίας Page. Ούχί μακράν τής Ίμογένης, 
τής 'Ερμιόνης, τής ’Ισαβέλλας, τών ίσχυρών καί μεγαλόψυ
χων γυναικών αΐτινες ήγωνίσθησαν κατά τής ανθρώπινης 
κακεντρεχείας καί έθ'ριάμβευσαν ουχί μακράν τής τραγικής 
μορφής τής Λαίδης Μάκβεθ, έν τή' άβρα τής οποίας ψυχή 
παράφρονος φιλοδοξίας δνειρον συνεπύκνωσε τοσαΰτα σκότη 
καί τηλικαύτας καταστροφάς, ακούω τήν 'Ροσαλίνδαν, Μα
ρίαν, Κατερίναν, Βεατρίκην έν ευθυμία φλυαροόσας καί άμιλ- 
λωμένας προς άλλήλας καί πρές τούς έραστάς -των είς ευ
φυολογίας καί σκώμματα. Βλέπω πλησίον τής αγίας μάρ
τυρες Κορδηλίας τάς κακούργους αυτής άδελφάς Γονερίλλαν 
καί 'Ρεγάνην. Βλέπω πλησίον τής συζύγου τοϋ Βρούτου τήν 
μητέρα καί τήν σύζυγον τοϋ Κοριολάνου, Βολούμνίαν καί 
Βιργιλίαν, έκπροσωποόσας τό Ιδεώδες τής γυναικός έν τη 
οί'κογενεία τών αρχαίων 'Ρωμαίων.

Βλέπω τήν αδύνατον-καί έλαφρόν.ουν καί απατηλήν■ 
Κρεσσίδαν συνδιαλεγομένην μετά τής Λαίδης Άννας, γυναι- 
κός ήτις μετά τρεις μήνας χηρείας έδέχθη τόν έρωτα καί 
τήν χεΐρχ τού 'Ριχάρδου Γλ, όστις εϊχε θανατώση τόν σύ
ζυγόν της, γυναικός, ήτις ουδεμίαν εχουσα βεβαίαν βάσιν 
αρετής, ύπήρξεν αγαθή 4φ’ όσον δέν. τή παρουσιάζετο ή ευ-
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καιρία καί 0 πειρασμός τού κακού. Καί μ-όνην έξ άποστά- 
σεως προσατενίζουσαν αυτας μ'ε ύφος υπερήφανου καταφρο
νήσεων βλέπω τήν Κλεοπάτραν, την περικαλλεστάτην βασί
λισσαν, ήτις κρατούσα συνεσφιγμένας έντός των μικρούν 
χειρών τη ; τά ; στιβαράς χοσμοκρατείρας χεϊραζ κατα
βάλλει διά τής ήδυπαΟ'Ου; ανατολικής μαγείας τήν ρωμαϊ
κήν ανδρείαν.

Βλέπω έπίχαρι στϊφος γυναικών και νεανίδων, με αν
δρικά φορέματα, τήν Ιουλίαν, τήν Πορκίαν, τήν Ίεσσίκαν, 
τήν Ροσαλίνδαν, τήν Ίμογένην, τήν Βιόλαν, είς τάς οποίας 
ή ανδρική στολή ουδόλως έλαττόνει τήν γυναικείαν χάριν 
καί τρυφερότητα. Βλέπω πυκνόν πλήδος βασιλισσών ,καί 
ήγεμονίδων, αίτινες κλαίουσι και πενδούσι τούς συζύγους καί

τούς υιούς των προώρως άποδανόντας υπό του δολοφόνου ξί
φους των φατριών τής φιλοδοξίας καί του μίσους· και μεταξύ 
αυτών τήν φοβέραν μορφήν τής Μαργαρίτας του Anjou, ήτις 
αϊρουσα προς τόν ουρανόν το κάτωχρον μέτωπον εκπλήττει 
τούς αστέρας μέ τάς φοβέρας καί φρικώδεις αυτής κατάρας. 
Καί οπισδεν τούτων των μορφών βλέπω άλλας καί πάλιν 
αλλας- Καί όλαι έπεδύμουν να όμ,ιλήσω περί αυτών καί νά 
διηγηδώ τάς χαράς καί τάς δλίψεις των, τά  αίσδήματα 
καί τά  πάδη των, τά «γαδ·ά των έργα καί τάς κακάς των 
πράξεις.

Άλλ’ έγώ οφείλω νά έπιστρέψω είς τόν Δάντε καί νά 
δέσω πέρας είς τήν μελέτην μου ταύτην.

(InstcH  α ννέχααΛ

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α  Ε Ν Ο Σ  Α Σ Μ Α Τ Ο Σ
ύπ4 Σ Τ ΪΛ ΙΑ Ν Ο Ϊ ΟΙΚΟΝΟΜΟΙ*.

Δεν υπάρχει Έ λλην , νομίζομεν, όστις νά μήν ήκουσε 
κατά τον βίον του τό δημώδες ελληνικόν ασμα:

Κ^έφεαις ’μπήκαν στο μαντρί!
ΓΓοί3 τού« άπείκασες μωρή!

"Η παράδοσις διηγείται περί τής γενέσεως καί αρχής 
του άσματος τούτου τά  άκόλουδα, χωρίς νά άναφέρη ακρι
βώς τό έτος ουδέ τό όνομα του χωρίου, Ιν ω συνέβησαν.

I.
'Ο  βοσκός Λάμπρος δεν ήτον έκ των πλουσίων ποιμέ- 

μένων χωρίου τινός τής Φδιωτιδος, ουδέ έκ των λεγομένων 
της μέσης τάξεως, των δυναμένων δ ι’ ενός τής τύχης μει
διάματος νά καταστώσι τοιούτοι. Έ ν ήλικία είκοσι καί 
έπτά έτων ούδέν σχεδόν είχεν αποκτήσει. ’Ο λίγα πρόβατα 
ήσαν τό μόνον έναποταμίευμα δεκαετούς εργασίας του' ή 
μόνη δέ αυτού πρόσοδος, ή αμοιβή ήν έλάμβανεν ώς μισδω- 
τός του Γερογεώργου, τού χλουσιωτέρου των κατοίκων τού 
χωρίου.

Καί ομως πλείστοι νέοι πλούσιοι τού χωρίου δά  έδεώ- 
ρουν εαυτούς ευτυχείς, έάν ήδύναντο νά άνταλλάξωσι τήν 
πρός αυτούς εύνοιαν της τύχης άντί τής απορίας τού Λάμ
πρου. Καί δι«τί; Διότι ό Λάμπρος ήτον ου’χί μόνον ό 
ωραιότερος νεανίας τού χωρίου, αλλά καί ό πρώτος είς τό 
άλμα, ό πρώτος είς τόν χορόν, καί ό μόνος είς τόν αυλόν. 
Ούδείς δέ έτόλμα νά διαγωνισδή πρός αυτόν καί είς τήν 
σκόπευσιν. Συνεκέντρου ό νεαρός ποιμήν άπαντα τά  προσ
όντα, άτινα κατά τήν εποχήν έκείνην, άπένεμόν τινι τήν 
προσωνυμίαν τού Λεβέντη! . 'Οσάκις κατά τόν διαγωνισμόν 
τού άλματος παροοσιάζετο, οί λοιποί τού χωρίου νεανίαι 
ή άπεμακρόνοντο ή ίσταντο κεχηνότες όπως δαυμάσωσι τόν 
πτερόπουν βοσκόν. Κατά τήν ημέραν τού χορού τά  χείλη 
τών παρδένων ούδέν άλλο ηύχοντο παρά νά χορεύσωσι μετά 
τού Λάμπρου. Μ άγια  κάνίΐ στη φλογέρα, ελεγον οί απλοϊ
κοί χωρικοί οσάκις ήκουον τών γλυκέων τού αύλού του ήχων 
καί έτέρποντο υπό τής μελωδίας του. Καί ό γεωργός άφινε 
τό άροτρόν του, καί ό διαβάτης Ισταμάτει τό βήμα του, 
καί ό ποιμήν έλησμόνει τό πυίμνιόν του οσάκις οί ήχοι τού 
αύλού τού Λάμπρου ήδόνιζον εις τά  ώτά των. Ουδέποτε ή 
φήμη αύλητού έπεξετάδη επί τοσούτον πέρα τών ορίων μικρού 
χωρίου όσον ή  φήμη τού Λάμπρου. Καδ’ εκάστην Κυρια
κήν ή άλλην ήορτήν πλείστοι κάτοικοι τών πέριξ μερών συν- 
έρρεον είς τό χωρίον χάριν τού νεαρού μουσουργού. Οί γέ-

ροντες έδάκρυον άκούδντες τά  κλέφτικα καί άρματοιλικά 
άσματα, άπερ άνεμίμνησκον αύτοίς τά  έτη τής νεότητός των, 
αί μητέρες εκλαιον όταν οδτος έμελπε τά  τραγούδια της 
ξενητειας, αί δε παρδένοι έσκίρτων ώς οί ήχοί του έτόνιζον 
τάς περιπετείας τού έρωτος.

'Ο  Γερογέώργος ήγάπα τόν Λάμπρον διότι ήτο τίμιος 
καί πιστός υπηρέτης, άλλ’ ωκτειρεν αυτόν διότι κατά τήν 
φράσιν του „δέν ήτανε γιά  προκοπή“. ,,Εΐνε άχάίρευτος, 
συνείδιζε νά λέγη περί αυτού“, „Τά μυαλά του είνε στή φλο
γέρα πάντα. Καλή καρδιά μά κακό κεφάλι. Δεν σκέφτεται 
γιά τά  γεράματά του- δ,τι πέρνει τά  ξοδιάζει.“ Εί καί ό 
Γερογεώργος ήτον έκ τών φρονοόντων δτι οί παρ’ «ΰτώ έρ- 
γαζόμενοι κοπιώσιν Ενα αύ.ξήσωσι τήν περιουσίαν του καί 
ούχί· δπως άποκτήσωσιν ιδίαν τοιαύτην, έν τούτοις πολλάκις 
εύρίσκετο έν αμηχανία σκεπτόμενος ότι δ Λάμπρος ουδέποτε 
έπρότεινεν αυτω αυξησιν τής μισδοδοσίας του, ένώ έδικαι- 
οΰτο μετά τετραετή τιμίαν παρ’ αύτο έργασίαν. Τήν λύσιν 
τής ανωτέρω απορίας του ήδελεν έπιτύχει πρό πολλού, έάν 
δέν έλησμόνει δτι είχε δεκαοκταέτιδα δυγατέρα, τήν Βάσω, 
τό καμάρι τού χωριού, ως ¿πεκάλουν αυτόν οί συγχωρικοί 
του, καί έαν έγίνωσκε τήν κατωτέρω σκηνήν, ήν δέον νά 
περιγράψωμεν.

II.

Εσπέραν τινά τού μηνός ’Απριλίου, παραμονήν τής εορ
τής τού 'Αγίου Γεωργίου, ηύλει ό νεαρός βοσκός εν μέσω 
τού ποιμνίου του. καδήμενος έπί τίνος βράχου είς μικράν 
από τού χωρίου αποστασιν. 'Ο  "Ηλιος έχρύσιζε διά  τών τε
λευταίων άκτίνων του τάς κορυφάς τών πέριξ δρέων, ένώ αί 
σκιαί κατελάμβανον μικρόν κατά μικρόν τήν υπό τής αύρας 
κυματίζουσαν τών πεδιάδων χλόην. 'Ο  άνεμος έσύριζεν υπό 
τό φύλλωμα τών δένδρων-έλαφρώς, τά  δε κελαδήματα τών 
πτηνών καί έ κρότος των κωδώνων τών αμνάδων τού ποι
μνίου συνώδευον τούς φδόγγσυς τού αύλού τού ερημίτου 
μουσουργού!

Ήκούσατε τδ  κελάδημα τής άηδόνος καί τήν βραχνώδη 
τού κορυδαλού φωνήν! Άλλ’ είδατε τόν «πλοϊκόν βοσκόν 
έπί αποτόμου βράχου καδήμενον καί έκπέμποντα διά τού 
αύλού του τόν έν τοΐς στήδεσιν αυτού άκατέργαστον όγκον 
τής φυσικής Ιμπνεύσεώς του; Ήκούσατε τό εγερτήριον τούτο 
τής έρήμου χαιρετίζον διά τών ήχων του τήν χαραυγήν καί 
συνοδεύον τάς τελευταίας τού δόοντος Ήλίου άκτϊνας; Ό
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βοσκός! Ιλεύδερος τής έρήμου βασιλεύς, έντρυφά διαρκώς 
μετά τού μόνου συντρόφου του, τού αυλού του, έν μέσ<ρ τής 
αγκάλης τής φύσεως, τών ποικίλων άνδέων, τής πράσινης 
χλόης, ψάλλων ποτέ μεν υπό τήν σκιάν ύψικορύφων πλατά
νων, ποτέ δέ έπί τών κορυφών μεγαλοπρεπών όρέων! Μόνος 
μεταξύ τών κατοίκων τής γής άκολαυων τών δυίρων τής 
φύσεως καί εύρίσκων έν τη απομονώσει του τήν ευτυχίαν, 
τήν ευδαιμονίαν, ήν ματαίως επιδιώκει ό κοινωνικός άνθρω
πος έν μέσω τής κοινωνίας, τών φίλων, τής οικογένειας!

Ουτω ευδυμος ό Λάμπρος ηυλει έν μέσω τού ποιμνίου 
του- άϊφνης άφήκε τόν αυλόν του καί στηρίξας τήν κεφαλήν 
του έπί τής δεξιάς χειρός, έξηπλώδη έπί τού βράχου. Είς 
στεναγμός έξέφυγε τών χειλέων του καί έπί αρκετόν έμεινε 
σιωπηλός, βεβυδισμένος είς σκέψεις. Μία άνάμνησις ή, κάλ- 
λιον είπεΐν, μία είκών ευειδούς παρδένου διήλδε τού νοός 
του κατ’ έκείνην τήν στιγμήν, μεταβαλούσα τήν εύδυμίαν 
του είς πλήρη μελαγχολίαν! Δυσεξήγητον πρόβλημα έτά- 
ραττε τούς διαλογισμούς του καί έπίεζε τά  στήδη του! 
Από αρκετού χρόνου έπεζήτει τήν λύσιν αυτού, άλλ’ ουδέ
ποτε κατώρ2·ωσε νά έπιτύχη αυτήν. Μή γνωρίζων τήν μαν
τικήν δύναμιν του άνδους τών έρώτων, δπως συμβουλευδή 
αυτό, έπεδίωκε τήν λύσιν έν τή  υπό τού έρωτος συγκεχυ
μένη κεφαλή του! — Γιατί, έλεγε καδ’ εαυτόν, νά μή μού 
φεόγη άπό τό μυαλό μου τό πρόσωπό της; Γιατί δταν πη
γαίνω σπίτι βγαίνει καί -με προπαντάει; Είνε χαρούμενη 
καί μού ρίγνει φλογεραΐς ματιαϊς; Νάρχεσαι, Λάμπρο, μοδπε 
μιά ’μέρα, συχνά στο σπίτι· μή κάδεσαι πολύ στή στάνη ' 
Ά χ! νά καταλάβενε κι’ αυτή στά σωδικά της γιά μένα δ,τι 
καταλαβαίνω έγώ γ ι’ αυτή! Καί μετά τινα διακοπήν έξ- 
ηκολούδησε πάλιν καδ’ εαυτόν. — Μά τί λέγω! Έ γώ  είμαι 
φτωχός κ’ έκείν’ άρχοντοπούλα! ’Εκείνη έχει χωράφι«, σπί
τια, πρόβατα, κ’ έγώ τίποτα! Έ γώ  είμαι μπιστικός  του 
πατέρα της! Έ λ α  φλογέρα μου νά μού διαλύνης τόν πόνο 
μου! — Καί λαβών πάλιν τόν αυλόν του ήρχιαε νά αυλή, 
ζητών διά τών ήχων αυτού νά άνακουφίση το στήδός του 
έκ τού πιέζοντος αυτό βάρους. Δέν εΐχεν ακόμη λήξει ή 
τελευταία τού άσματός του στροφή, δτε διά μέσου τών πα
ρακειμένων δάμνων ένεφανίσδη πρό αυτού νεαρά βλαχόπουλα, 
έπί τών παρειών τής όποιας διεγράφοντο λίαν ζωηρώς τά  
δροσίζοντα τήν άνδηράν αυτής υπαρξιν εαρινά ρόδα. 'Ήτον 
ή Βάσω! ή δυγάτηρ τού Γερογεώργου! 'Ο  βοσκος έπαυσε 
τό άσμά του, ώς εΤδεν αυτήν, ό δέ αυλός διεξέφυγε τών 
χειρών του. Άνωρδώδη ταχέοις καί προύχώρησεν ολίγα βή
ματα πρός τήν νέαν κατεχόμενος υπό συγκινήσεως καί χα
ράς έκ τής άπρασδοκήτου δσον καί χαροποιάς ταυτης έπι- 
σκέψεως. Ή  Βάσω ΐστατο ακίνητος, νεύουσα ολίγον πρός 
τά  κάτω, ώσεί μετανοουμένη διά τό τόλμημά της!

— 0 ά  παραστράτησες στο δρόμο, Κυρά, λέγει πρός 
αυτήν ό Λάμπρος, δέλων νά τήν ένδαρρύνη δια τών λέξεων 
τούτων.

Ή  Βάσω προχωρήσασα ολίγα βήματα μετα δειλίας, ήτις 
ηύξανε τό έπί τών παρειών της φυσικόν έρύδημα, τώ λέγει:

— Ναι, μέ παραστράτησε ή φλογέρα σου. ’Ημουνα 
στή βρύσι γιά νερό κΓ ακόυσα τή φλογέρα σου καί ήρδα 
έδώ κρυφά άπ’ τ ’ άλλα τά  κορίτσια.

Αί τελευταϊαι τής Βάσως λέξεις ήχησαν ώς μελωδικώ- 
τατον ασμα ώς τό οδς τού Λάμπρου.

— Νά μή τώξερα, λέγει, πώς ήσουνε στή βρύσι, γιά 
νάρδω ό ίδιος έκεϊ νά παίξω μέ τή φλογέρα καί νά μήν 
έρχόσουνε τόσο δρόμο μονάχη!

— Δέν πειράζει, άπεκρίδη αυτη, ό ήλιος εΐνε ακόμη 
μιά οργεια* όξω. Άν έρχόσουνε χδ·ές στο σπίτι, δά σουλεγα 
πώς δ ά  πήγαινα σήμερα στή βρύσι, μά συ δέν ήρδες.

— Ήμουνα όλη ’μέρα μέ τά πράμματα καί τό βράδυ 
εϊχα δουλειά στή στάνη.

Ή  Βάσω άτενίσασα μετά γλυκήτητος αύτόν τώ λέγει.
— Μά ’γώ σού είπα νά μή ξεχνάς νάρχεσαι καί στό 

σπίτι. —
— Νά ’ξερες πώς τό δυμάμαι. Τό μυαλό μου εϊνε 

πάντα εκεί, έπανέλαβε μετά φαιδρότητος ό βοσκός.
— Τότε γιατί δέν έρχεσαι συχνά;
— Γιατί δ έ ν .................  Θέλεις νά τελειώσω τό τρα

γούδι πού είχα άρχινημένο; Εϊνε τό τραγούδι τού μπι
στικού.

— Ποιανού μπιστικού;
— Έκεινού π’ αγαπούσε μιά κόρη στό χωριό καί ’τρα

γουδούσε μέ τή φλογέρα του στήν έρημιά τά  βάσανά του.
— Ό χ ι, δεν τό δέλω αυτό.
— Ποιο άλλο δέλεις κυρά;
— Δέν δέλο> νά μέ λές κυρά. Θέλω νά μέ λές μέ τ ’ 

όνομά μου.
— Ποιο τραγούδι δέλεις να παίξω, Βάσω μου, λέγει 

αυτή ό Λάμπρος μετά χαρας.
— Έ γώ  δέν ήρδα γιά νά ’κούσω τή φλογέρα σου έδώ. 

Ηρδα γιά νά ’δώ έσένα.
— Ά ς σπάση τότε ή φλογέρα μου, αγάπη μου, άφού 

! τά  χείλια σου βγάζουν τέτοιες γλυκαΐς κουβέντες, άνεφώνησε
μετ’ άπλήστου χαρας ό βοσκός πλησιάσας καί λαβών άμ- 
φοτέρας τάς χεϊρας αυ’τ-ής.

Μειδιώντες ήτένιζον πρός άλλήλους οί δύω έρασταί, σιω- 
πώντες, έν πλήρει ευδαιμονία! Μόνοι έν μέσοι της πέριξ 
ήρεμούσης φύσεως, έν μέσω τής έρημίας, οπου ούδείς άλλος 
ψόφος ήκούετο παρά μόνον ό τής υπό τό φύλλωμα τών δέν
δρων συριζούσης αύρας! Δέν ήτο πλέον όνειρον διά τόν Λάμ
προν ό πρός τήν Βάσω έρως, άλλα πραγματικότης, ύπερ- 
πληρούσα έξ ευτυχίας τήν καρδίαν του! -

— Ά ! αρχίζει νά βραδειάζη, λέγει διακόπτουσα τήν' 
σιωπήν ή Βάσω, καί δά  πάω. 'Ο  πατέρας δά πάη τώρα 
στό σπίτι.

— Ακόμη εΤνε άνωρίς, έπεκρίδη δ  Λάμπρος.
— Ό χ ι ,  γιά ’δες έ ήλιος ¿βασίλεψε- δά  περάσω κΓ 

άπ’ τή βρύσι νά πάρω . νερό.
— Αύριο δ ’ άνταμωδούμε Βάσω στό χορό;
— Ναί, μά 0-άρδης πρώτα άπό τό σπίτι.
— Βέβι«, άπεκρίδη οδτος, έν ω ή Βάσω άπεμακρύνετο 

άπ’ αυτού. Μειδιών ό βοσκός έδεώρει αυτήν άκολουδών 
διά τού βλέμματός του τά  βήματά της. Μετ’ όλίγον ή 
μέν Βάσω είσήρχετο είς τόν οΤκόν της, ό δέ Λάμπρος έπέ- 
στρεφεν είς τήν μάνδραν μετά του ποιμνίου του έν άφάτω 
ψυχική αγαλλιάσει!

111.
Τήν πρωίαν τής έπομένης ήμέρας ό Γερογεώργος μετά 

τήν λειτουργίαν τής εκκλησίας συνήντησεν έξωδεν αύτής 
τήν γραίαν Κατερίναν, κουμπάραν του καί άνάδοχον τής 
δ-υγατρός του Βάσως.

— Καλημέρα, Κουμπάρε, λέγει πρός αυτόν ή γραϊα.
— Καλή σου ’μέρα, Κουμπάρα, άπεκρίδ·η οδτος.
— Τ ί κάνει ή Βάσω; Έ χω  τρεις ’μέραις νά τή ’δώ.
— Καλά εΐνε, σέ χαιρετάει.
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— Πάμε σπίτι νά σου ψήσω, Κουμπάρε, έναν καφέ;
— Μ« δεν ήτανε ανάγκη! Γιατί να σέ κουράσω.
— Έ λα , δεν πειράζει.
Καί έξηκολούθησαν άμφότεροι διευθυνόμενοι πρός τήν 

οίκίαν τής γραίας Αίκαταρίνης.
— ’Εμείς π’ ώχουμε παιδιά, λέγει μετ’ ολίγον ή γραία 

προς τον Γβρογεώργον, πρέπει νά δένουμε καλά τό κε
φάλι μας.

— Βέβ’α, άπεκρίθη οδτος, γεά να μη μάς περιγελάνε.
Ή  γράϊα Κατερίνα, άναμετρήσασα αυτόν δ ι’ ένδς βλέμ

ματος, έπανέλαβεν είρωνικώς:
— Δάσκαλε που ’δίδασκες καί νόμο δέν έκράτεις!
— Τί είπες, κουμπάρα;
— Κάλλιο μάγκανα στ’ αλώνι παρά λόγ’α μέσ’ στο 

σπίτι. —
— Μά γ ’ά ποιόνε τά  λες αυτά; ήρώτησε μετά ταραχής 

τίνος ό Γερογεωργος.
— Γ ιά  ένα κουμπάρο μου, που τόν λένε Γερογεωργο.
— Δε σέ καταλαβαίνω, μά τ ’ όνομα του Θεου!
— Δέσε τό κεφάλι σου καλά· φύλαγε τό μαντρί σου 

νά μή τό φαν οί λύκοι καί τότε θά  μέ καταλάβης!
— ’Μίλα καθαρά! τ ί  θέλεις ν ά ’πής! ήρώτησεν έκθαμ

βος δ Γερογεωργος.
— Είσαι σό πατέρας, μά είμαι κ’ έγώ νουνά- έβαλα 

’λάδι στο κορίτσι σου!
— Μή μέ χωλοσκάνεις, Κουμπάρα, έπανέλαβεν δ Γερο

γεωργος μετ’ άκρας ψυχικής ταραχής, τ ί θέλεις μ ’ αυτά νά 
’πής, γιά όνομα του Χρίστου!

— . Πάντρεψε τό κορίτσι σου. Τί τό φυλάς;
— Μέ τόν καιρό, Κουμπάρα, θά  γίνη κι’ αυτό.
— Πάντρεψε το, αυτο μόνο σου λέγω. Τ ί θέλει αυτός 

μέ τήν φλογέρα του, 6 μπιστικός σου, κά8·ε ’μέρα στο σπίτι 
σου, ’που λησμονάει νά πηγαίνη καί στη στάνη; .

Α ί τελευτάίαι αδται τής γρα'ας Κατερίνας λέξεις ώς 
αστραπή διήλθον τής κεφαλής του Γερογεώργου, πολλάς 
σκέψεις καί αμφιβολίας αύτοΰ έν άκαρεΐ διαφωτίσασαι. Οί 
οφθαλμοί αύτοΰ ¿γένοντο έρυθροϊ έξ οργής καί μετά τρε- 
μούσης φωνής, αποπειρώμενος χάριν τής ύπολήψεως τής θυ- 
γατρός του νά απόκρυψη τήν έσωτερικήν αύτοΰ ταραχήν, ήν 
τώ  είχε διεγείρει ή προσβαλλομένη οίκογενειακή φιλοτιμία 
του, λέγει πρός τήν γραίαν:

— Πές μου παστρικά τ ί ξέρεις; Τί είδες; Σέ ορκίζω 
εις τό ’λάδι τής κουμπαριάς μας. Άλλ’ ήδη οί συνδιαλεγό- 
μ.ενοι εΐχον πλησιάσει προ του οίκου.

— Μή στενοχωριέσαι, κουμπάρε, .έπανέλαβεν ή γραία, 
έμπα μέσ’ στό σπίτι καί Ικεΐ τά  λέμε. Δέν εΐνε τίποτα 
αυτά- όλα θά τά  διορθώσουμε.

Δέν γνωρίζομεν τί Ιλέχθη μεταξύ των ανωτέρω έντός 
του οίκου. Τούτο μόνον εΐνε βέβαιον ότι ό Γερογεωργος 
περί τήν μεσημβρίαν τής ήμέρας έκείνης σύννους καί κατ- · 
ηφής ώδευε πρός τον οΤκόν του. Ή  Βάσω κατ’ έκείνην τήν 
στιγμήν ήτοίμαζε τόν στολισμόν αυτής, όπως παρευρεθή εις 
τόν χορόν, οστις ήρχιζε μετά μεσημβρίαν τής ήμέρας ¿κεί
νης. Διηυ&έτει μετ’ ιδιαιτέρας φιλαρεσκείας τήν μακράν 
αυτής μελανήν κόμην καί τήν ποικίλην τά  χρώματα έορτά- 
σιμον ενδυμασίαν της, είς τά  άκρα τής οποίας προεϊχον αί 
έκ λευκής μετάξης έξοχαί τής έσ&ήτος αυτής. Περιέβαλλε 
δία χρυσών νομισμάτων τόν τράχηλον αυτής, βίπτουσα συν
άμα κατά τήν διάρκειαν τής κοσμήσεώς της τό  βλέμμα. 
πρός τόν απέναντι του παραθύρου της λόφον, έξ οδ έμελλε

να άναφανή δ Λάμπρος, πορευόμενος προς έπίσκεψιν τής 
αγαπητής του. Μετ’ ολίγον έφάνη οδτος μακρόθεν κατερ- 
χόμενος, ώς δορκάς, τόν λόφον, περιβεβλημένος τήν λευκήν 
αυτού φούστανέλλαν. ένω διεσταυρούνεο έπί τού στήθους 
του τά  χρυσά χαϊμαλιά του καί από του αριστερού του ώμου 
άνηρτάτο ή φλογέρα του, Ή  Βάσω, άποπερατώσασα τόν 
στολισμόν της, ίστατο προ τής εσωτερικής θυρας του οίκου, 
άναμένουσα έν φαιδρότητι τόν λάτριν της. Ήκτινοβόλουν 
τα  έπί του προέχοντος στήθους της άνηρτημένα χρυσά ψλω- 
ρΐά καί έλαμπεν ή χρυσοκέντητος αυτής στολή, άλλα πλεΐό- 
τερον τούτων ήστραπτον οί μεγάλοι μαύροι οφθαλμοί της 
καί αί υπό χαράς πυρπολούμεναι έρυ&ραί παρειαί της.

Αίφνης ήνεώχθη ή θύρα τής αυλής καί αντί του Λάμ
πρου έφάνη ό πατήρ αυτής, δστις, ρίψας άτενές βλέμμα πρός 
τήν θυγατέρα του, έβαινε μέ βραδό βήμα πρός τόν οίκον.

— Αυτά που αναγέλαγα μ ’ εύρήκαν στό σπίτι μου, 
λέγει οδτος εισερχόμενος είς τήν οικίαν καί προσβλέπων 
αγρίως τήν Βάσω.

‘Η Βάσω έταράχθη !κ τής άπροσδοκήτου καί αποτόμου 
ταύτης φράσεως, άλλά προσποιηθεϊσα άκουσίως ότι δέν 
Ινόησε, λέγει. — Τ ί είπες; Τ ί έχεις πατέρα;

— Σεργοΰνι ¿γίναμε σ’ όλο τό χωριό, έπανέλαβεν ουτος 
μετ’ άγανακτήσεως.

— Σεργοΰνι! Καί γιατί; άπεκρίθη αύτη μετά δειλίας 
καί φωνής τρεμούσης, μαντεύσασα τό αίτιον τής οργής του 
πατρός της.

— Δέν τό ξέρεις τό γιατί;
— Οχι" μα τ ί  θέλεις νά ξέρω! λέγει αότη ένω οί 

οφθαλμοί της έπληροΰντο δακρύων.
— 'Ο  κόσμος τόχει τούμπανο κ’ έμείς κρυφό καμάρι. 

Έξέχασες πώς είσαι ορφανή! Έξέχασες τ ί σουπε ή μάνα 
σου όταν ’ξεψυχούσε. — Καί μετά φωνής είτα ήχηράς. — 
Που είνε αυτός; Νά φύγη γρήγορα, νά φύγη άπ’ τά  μάτια 
μου. Ν ά πάη ’πίσω τόν "Ηλιο.

— Π ατέρα! π α τέρ α !..................έλεγε κλάίουσα
ή Βάσω.

— Άγάπαις . . . αγάπαις . . . .  μ’ αυτόν τό μπιστικό 
μου, τό δούλο μου . . . Ά χ! μέ τ ί μαχαίρι, κορίτσι μου, 
γυρεύεις νά κόψης τα  γεράματά μου!

— Πατέρα! . . . .  έπανέλαβε κλαίουσα ή  Βάσω.
Αί τελευταΐαι τού γέροντος πατρός λέξεις, έκφερο'μεναι 

μετά τοΰ πατρικού έκείνου πόνου, τόν όποιον καλώς νά αί- 
σθανθώσι δύνανται μόνον οί άποκτήσαντες τέκνα, έτρωσαν 
κατά βάθος τήν εύαίσθητον καρδίαν τής Βάσως, θλιβομέ- 
νης ότι έπί τοσούτον λυπεί άκουσίως τόν γέροντα πατέρα 
της. Άλλά τί ήδύνατο νά πράξη κατά τής δυνάμεως έκεέ- 
νης, ήτις ένεφώλευεν έν ταΤς στή&εσιν αυτής καί ώθει αυτήν 
άκατασχέτως πρός τόν Λάμπρον, καταπνίγουσα έν τη όρμή 
της πάσαν άλλην σκέψιν; Ούδέν ήδύνατο νά πράξη παρά 
μόνον νά κλαίη! Νά κλαίη διά  τόν πατέρα της, νά κλαίη 
δι’ έαυτήν καί διά τόν Λάμπρον!

— Χριστός καί Παναγιά! Μή σκούζετε έτσι, καλέ, 
καί θά  σάς ακούσουν σ’ όλο τό  χωριό, άνεφώνησεν ή γράϊα 
Κατερίνα, είσελ&οΰσα είς τόν οίκον κατ’ έκείνην τήν στιγμήν.

— Άπ’ δ,τι μάς ακόυσαν δέ χρειάζεται πιότερο νά μας 
ακούσουν, λέγει αύτη <5 Γερογεωργος, ένω ή Βάσω δακρύ- 
ουσα προσέβλεπε τήν άνάδοχόν της, ώσεί έζήτει παρ’ αυτής 
αρωγήν κατά τήν κρίσιμον έκείνην περίστασιν.

— Δέν εΐνε ;τίποτε αυτά, θά  περάσουν. Ή  νηότη έχει 
τέτοιες τρέλλαις, έπανέλαβεν ή γραία. Πλησιάσασα δέ είτα
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τήν Βάσω, λέγει πρός αυτήν. — Μή σεκλετίζεσαι- μή κλαΐς. 
Τά δάκρυα αύτά θά  σου βγούνε υστέρα σέ καλό- οποίος σέ 
κάνει καί κλάΐς, σ’ αγαπάει πιο πολυ από ’κείνον πού σου 
κάνει καί γελάς.

Μικρός ψόφος βημάτων ήκούσθη κατ’ έκείνην τήν στιγ
μήν έν τη «ύλη. Ητον ο ψόφος των ελαφρών τοΰ Λάμ
πρου βημάτων. Ά μ »  πατήσας τό κατώφλιον τής οίκίας καί 
εστη έν αύτφ ώς άπολι&ωθείς. 'Ρ ίγος ήσθάνθη καθ’ ολον 
του τό σώμα, ίδών τήν Βάσω πλημμυροΰσαν είς δάκρυα. Ή  
γραϊα Κατερίνα ήτένισεν αυτόν μέ βλέμμα πολλά σημαίνον, 
δ δέ Γερογεωργος άπέστρεψεν άπ αυτοΰ τό πρόσωπον, ώς 
τόν είδε. 'Ο  νεαρός βοσκός ήρξατο νοών πόθεν προήρχοντο 
τά δάκρυα καί οί στεναγμοί τής Βάσως. ‘Η συγκίνησις, ήν 
ήσθάνθη έν άρχή, βλέπων δακρύουσαν έκείνην χάριν τής 
οποίας θά  έθυσίαζε πάσαν απόλαυσιν όπως ούδέ έπί μίαν ' 
στιγμήν τήν λύπηση, μετεβλήθη είς οργήν, άναλογιζομένου 
δτι ουδέ διά μιας λέξεως ήδύνατο νά βοηθήση καί παρ- 
ηγορήση έκείνην, υπέρ ής ευκόλως θά παρείχε και αυτήν τήν 
ζωήν του. Προσεβλεψε μελαγχολικώς τήν Βάσω καί στρα
φείς περί εαυτόν έξήλθεν είς τήν αύλήν χωρίς νά έκφέρη λέξιν.

— ’Πές έκεινοΰ νά φύγη! Ό χ ι - ’ πές του νά ’ρθή νά 
πληρω&ή τή ρόγα του καί νά φύγη απ’ τά  μάτια μου, λέγει 
ό Γερογεωργος πρός τήν γραίαν Κατερίνα.

— Ό χ ι ,  κουμπάρε, άπεκρίθη χαμηλή τη φωνή ή 
γραία. Μή τόν διώξης, γιατί θά  βγή τότε στό χωριό νά 
μάς ρεζιλέψη γιά. έγδίκησι.

— Καλέ κουμπάρα, τί λές; Νά μή τόν διώξω; Νά 
άφήσω τό λύκο μέσ’ στό σπίτι μου, ποΰ τό ’νόμισε αλώνι 
ν’ άλωνίση;

— Ό χ ι ,  δέ θά  τόν άφήσης στό σπίτι σου, ουδέ θά 
πατήση πια έδώ τό πόδι του. Θά τόν ορκίσουμε νά μή
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’ρδ·ή πιά στό σπίτι. Θά ήνε παντοτεινά στή στάνη. ’Εγώ 
θά ήμαι έδώ. Άγροίκαμε, κουμπάρε, έγώ θέλω τό καλό 
σου καί τό καλό τού κοριτσιού. Θέλεις μαθέ νά γίνη τούμ
πανο στό χωριό; Νά ·τό μάθη δλος δ κόσμος; . Τώρα νά 
τόν Χιάσουμε μέ τό καλό, δσο νά ’παντρεφτή τό  κορίτσι, 
καί ύστερα διωχτονε. Έ γώ νίφτω τά  χέρια μου· νοικοκύ
ρης είσαι, κάμε δ,τι θέλεις.

Οί λόγοι τής γραίας έπενήργησαν αυθωρεί έπί του Γε
ρογεώργου. Τά έπιχειρήματα αυτής τω έφάνησαν τοσούτον 
λογικά, τοσούτον ακαταμάχητα, ώστε χωρίς νά σκεφθή έπί 
μακρόν „κάνε ό,τι σέ φωτίσει δ Θεός!“ λέγει προς αύτήν 
καί είσήλθεν αμέσως είς τό έτερον τής οίκίας δωματιον.

'Η  γραία, καλίσασα τόν Λάμπρον, δστις εύρίσκετο είσέτι 
έν τη αυλή τής οίκίας, τώ λέγει — Λάμπρο, είσαι καλό καί 
τίμιο παλληκάρι. Ό  Γερογεωργος σέ είχε άπό καλό μ ά τ ι__

— Καλά . . . .  πες παστρικά, τ ί θέλεις νά μου ’πής, 
άπεκρίθη μετ’ ανυπομονησίας ούτος, διακόπτων τήν γραίαν.

— Νά! . . γιά τό καλό του Γερογεώργη, γιά τό καλό 
τοΰ σπιτιού του καί γιά τό καλό σου, νά κάνης όρκο νά 
μή έρχεσαι πιά στό σπίτι. Νά κάθεσαι παντοτεινά στή 
στάνη. Ό  νεαρός βοσκός ούδεμίαν είχε πλέον αμφιβολίαν' 
περί των αίτίων τής έν τω οΐκω θλιβεράς σκηνής, ής υπήρξε 
μάρτυς. Προσέβλεψε τήν Βάσω, ής τά  δάκρυα Ιβρεχον τάς 
δροσεράς παρειάς της, καί στενάξας βα&έως, άπεκρί8·η „ούτε 
στό σπίτι, οδτε στό χωριό πιά θά  έρθω. Πέρνω όρκο γ ι’ 
αυτό“. — Καί αληθώς! Τ ί ήτο πλέον τό χωρίον δι’ αυτόν 
άνευ τής Βάσως; Άχαρις έρημία άνευ θελγήτρου! Κάλλιον 
οί στεναγμοί του νά άντηχώσιν είς τάς φάραγγας καί τους 
δρυμούς των όρέων, παρά νά άποπνίγωνται έντός τού χωρίου, 
μή δυναμε'νου νά άντικρυ'ση τό ποθητόν τής έρωμένης του 
βλέμμα!

_  («πίΓαι ΰννέχίιβ.)
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1. Η ΑΤΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ, μήτηρ τής πριγ- 
κιπίασης Σοφίας (έν σελ. 263). Ή  μήτηρ τής πριγκιπίσσης 
Σοφίας, ή αύτοκράτειρα Βικτωρία, εΤνε ή πρεσβυτάτη θυ- 
γάτηρ τής βασιλίσσης τής ’Αγγλίας Βικτωρίας, έγεννήθη δέ 
τή 21..Νοεμβρίου 1840. Τή 25. Ίανουαρίου 1858 έτελέ- 
σθησαν έν Λονδίνω οί γάμοι αυτής μετά τοΰ πρίγκηπος 
Φρειδερίκου (τού έσχάτως άπο8·ανόντος αειμνήστου αύτο- 
κράτορος Φρειδερίκου Γ'.) Έ κ  των γάμων τούτων έγένοντο 
αΰτοΐς τέσσαρες υίοί καί τέσσαρες θυγατέρες. Ό  πρώτος 
αυτών υίός, ό νυν αύτοκράτωρ τής Γερμανίας Γουλιέλμος Β’. 
έγεννήθη τή 27. Ίανουαρίου 1859, μετ’ αυτόν δέ τή 24. Ιου
λίου I860 έγεννήθη ή πριγκήπισσα Σαρλόττα (ή νυν πριγ- 
κήπισσα διάδοχος τού Μέϊνιγγεν), τή  14. Αύγουστου 1862 
δ πρίγκηψ Ερρίκος, τη 15. Σεπτεμβρίου 1864 ό πρίγκηψ 
Σειγμοΰδος (άποθ. 1866), τη  14. Απριλίου 1866 ή πριγκή- 
πισσα Βικτωρία, τή 10. Φεβρουάριου 1868 δ πρίγκηψ Βαλ- 
δεμαρος (άποθ. 1879), τή  14. ’Ιουνίου 1870. ή πριγκήπισσα 
Σοφία, καί τή 22. ’Απριλίου 1872 ή πριγκήπισσα Μαρ- 
γαρήτα.

2. Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.

ΚΑΙ Η ΜΝΗΣΤΗ ΑΥΤΟΓ ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΣΟΦΙΑ ΤΗΣ 
ΠΡΩΣΣΙΑΣ (ϊδε σελ. 263).

3. ΡΩΜΑΙΑ ΜΗΤΗΡ. Είκών υπό τού καθηγητού Amos 
Cassioli (έν σελ. 271). Ή  ωραία καί περικαλλής 'Ρωμαία, 
ή νεαρά μήτηρ, ζυγίζει μετ’ άπαραμίλλου χάριτος έπί των 
ποδών της τό μικρότερον των δύο άρτιγεννήτων τέκνων της, 
άτινα πρόκειται νά λάβωσι τό πρωϊνόν λουτρόν των. Φαί
νεται σκεπτομένη περί τοΰ μέλλοντος των καί διαλογιζο- 
με'νη, άν ίσως καί αυτοί ποτε θά  περιβληθώσι τόσον ύψηλάς 
άρχάς, ώς δ πατήρ των, άν θά  διαδραματίσωσι καί αυτοί 
ποτε^τόσω σπουδαίον πρόσωπον έν τή πολιτεία καί θ’ άνα- 

; φανώσιν ήγέται τοΰ πλήθους ώς δ αποτρόπαιος Κράσσος, 
όστις αύτήν τήν Ιδίαν, τήν ώραίαν καί περιζήτητον Ό κτα- 
βίαν, έζήτησεν είς γάμον παρά τού πατρός της ποτέ. 'Η  
Ό κταβία  εΐνε αριστοκρατική γυνή, μισεί τόν ταπεινόν καί 
αγενή όχλον, καί τοΰ άνδρός της τό γένος ανήκει είς τά  
εύγενέστατα γένη τών ίππέων. Έ ν  τοσοότω τά  μικρά αγω
νίζονται πεισματώδη άγώνα περί τόν πόδα τής μητρός. Άρά 
γε δ αγών ουτος έν συναφεια πρός τάς σοβαράς σκέψεις της 
μητρός νά έχη συμβολικήν τινα σημασίαν;



ΚΛΕΙΩ.

Η  δ ια ρ χ ε ια  τή ς  ζω ής το ν  άν& ρώ πον. Κατά τήν γνώμην τον 
Ουφελάνδου τό όριον τού ανθρωπίνου βίου εΤναι 200 ετη , καί δή ένεκα 
του γενικοί! λογου, ότι ό βίος παντός ϊντος διαρκεί όκταπλάσιον χρόνον 
τού απαιτουμένου διά τήν αίξησίν του. Το ταχέως άκμάζον, ταχέως καί 
παρακμαζει, καί όσω Ινωρίτερον άφικνεϊται ή τελεί* άνάπτυξις, τοσούτω 
ταχυτερον επέρχεται ή σωματική καταστροφή. Έ ν  γένει αί γυναίκες είναι 
μακροβιωτεραι τών άνδρών, έκτακτος όμως μακροβιότης άπαντα συνηθέ- 
στερον παρά τοΐς άνδράσι. Τινά ζώα άφικνούνται είς βαθύ γήρας· τα 
κερασφόρα είναι βραχυβιώτερα των μή κερασφόρων, τά τολμηρά ζώα ζώσιν 
επί μακρότερον χρόνον ή  τά δειλά, καί τά άμφίβια ωσαύτως είναι μακρο- 
βιώτερα των χερσαίων ζώων καί έν γε'νει τών έν τώ αέρι ζώντων. Ό  
αδηφάγος ιχθύς λύκος είτε έσοξ ζή -μέχρι τών 150 έτών, ή  δ ί  χελώνη 
ύπέρ τά εκατόν έτη· μεταξύ των πτηνών 6 χρυσάετος (σταυραητός) άπε- 
δειχδη οτι ζή σχεδόν 200 έτη, ένώ ή πανούργος καί μελαγχολική κορώνη 
(καρακα'ξα) δυ'ναται νά φθάση μέχρι της σεβαστής ηλικίας των εκατόν 

.ετών. Λφινοντες κατά μέρος τούς πατριάρχας, εύρίσκομεν έπί της κλασσι
κής έποχής των Ελλήνων καί 'Ρωμαίων ικανά παραδείγματα μακροβιό- 
τητος. Ό  Πλίνιος αναφέρει ότι έπί της βασιλείας τού αύτοκράτορος Ου- 
εσπασιανού έν έτει 76 μ. X. έν τη στενή χώρα μεταξύ τών Άπεννίνων καί 
τοΰ Πάδου εζων 124 άνθρωποι, έκ τών όποιων τρεις είχον ηλικίαν 140 έτών, 
τέσσαρες 165 ετών και οι λοιποί άνωτέραν τών εκατόν έτών. Ή  γυνή 
τού Κικέρωνος εφθασε τήν ηλικίαν 103 έτών, ή δε 'Ρ ω μ α ία  ηθοποιός Λου- 
κία εν ηλικία 112 έτών έξηκολουδει είσέτι νά έξασκή τήν τέχνην της. Έ κ  
τών νεωτέρων χρόνων έχομεν τό λίαν άξιοπερίεργον, αυθεντικόν παράδειγμα 
βαδυτάτου γήρατος νΑγγλου τινός, όνόματι H enry M enkins έκ τοϋ Y o rk 
sh ire , όστις άπέδανε κατά τό έτος 1670 έν ηλικία 169 έτών. Ό  'Αγγλος 
ουτος Μαθουσάλας ήτο αλιεύς καί διήρχετο κολυμβητί ορμητικούς ποτα
μούς, εκατοντούτης ήδη ών. 'Ετερον ωσαύτως έγκυρον παράδειγμα με
γάλης μακροβιότητος είνε ό T hom as G arr έκ του Shropshire, ώστε άπέ- 
δανεν έν ήλικία 152 έτών. Ό  θω μάς G arr ήτο απλούς εργάτης, έν ήλι
κία δε 120 ετών ένυμφεύδη τήν δευτέραν του γυναίκα, καί έν ήλικία 
130 ετών είχε τοσαύτας σωματικός δυνάμεις, ώστε ήδύνατο νά άμιλλδται 
εν τη εργασία μέ τούς βωμαλεωτέρους χειρώνακτας. Έ ν  ήλικία 152 έτών 
μετέβη δ G arr εις Λονδίνον, δπως παρουσιασδή είς τόν βασιλέα· ή  έπί- 
σκεψις αυτη έπέφερε τόν θάνατόν του, διότι μεταβαλών αμέσως τόν λιτόν 
βίον Ινός καί ήμίσεος αίώνος, ήδέλησε νά κάμη πλήρη χρήσιν της βασι
λικής φιλοξενείας καί άπέδανεν — έκ πλησμονής χυμών δηλ. υπό σφρίγους.
Ολα του τά εσωτερικά όργανα εύρίσκοντο έν άρίστη καταστάσει καί Μ  

¿ίχο ζήση κατά πάσαν πιδανότητα έπί μακρόν χρόνον είσέτι, άν εΤχεν 
άπόσχη τών άπολαύσεων τής βασιλικής τρσ,πέζης.

Π ερ ίφ η μ ο ς  ό δο ιπ ύρο ς. Πάντες οί χάριν επιστημονικών σκοπών 
περιηγούμενοι τά  ένδότερα τής Αφρικής έπιστήμονες γίνονται έξ ανάγκης 
«ανώτατοι δδοιπόροι, ενεκα τής πολλαχοϊ παντελούς έλλείψεως τών τής 
συγκοινωνίας μέσων, δ ι’ ήν αναγκάζονται νά διανιίωσι μεγάλας πολλάκις 
αποστάσεις πεζή. Άλλ’ δ πρώτος, δστις είς τάς μακράς αυτού δδοιπορίας 
εισήγαγε συστηματικήν τινα τάξιν εΤνε ό εσχάτως είς τήν Γερμανικήν πρω
τεύουσαν έχανελδών έκ Καΐρου διάσημος γεωγράφος Schw einfurth. ’Αναγ
καστείς διά τίνος πυρκαϊάς, |ν  η άπώλεσε πάσας αυτού τάς προμήθειας 
και τά ώρολόγιά του, νά μετρή καί άριδμή τά βήματά του, ευρεν δτι τό 
μήκος τών συνήδων βημάτων τού οδοιπόρου μένει πάντοτε τό αυτό, έκτός 
μικρών τινων ένεκα τής διαφόρου φόσεως τού έδάφους παραλλαγών, Ή  
αριθμητική αυτού μέδοδος ήτο ή εξής: ήρίδμει πάντοτε μέχρις 100, καί 
είς έκάστην έκατοντάδα βημάτων προέτεινε ενα δάκτυλον τής χειρός. Συμ- 
πληρουμένων 500 βημάτων έγραφεν έπί τού σημειωματάριου του μικρόν 
γραμμήν, καί κατά τήν συμπλήρωσιν ετέρων 500 βημάτων διεσταύρωνε 
τήν γραμμήν ταύτην δ ι’ ετέρας, ούτως ώστε προέκυπτε σταυρός σημαίνων 
την χιλιάδα. Ε ίς  τούς εξ μήνας, καδ' ους διήρκεσεν ή  έκ τού έσωτερικού 
τής ’Αφρικής επιστροφή του, ήρίδμει τοιουτοτρόπως δ Schw einfurth 1»/8 εκα
τομμύρια βημάτων. Έ ν  κεφάλαιον τού συγγράμματός του „Έ ν  τή καρ- 
δία τή ς’Αφρικής“  τελειόνει μέ τάς εξής λέξεις: „ Τ ή  19. Φεβρουάριου έχαι- 
ρέτιζον τόν παλαιόν μου φίλον Χαλίλ μετά. 49 ήμερών απουσίαν καί
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876,000 βημάτων οδοιπορίαν.“  Ή  μέδοδος αύτη τής καταμ&τρήσεως τών 
αποστάσεων διά τής άριδμήσεως τών βημάτων, ήτις χρός σχεδιασμόν τών 
γεωγραφικών χαρτών ήτο τό μο'νον ύπολειφδέν είς τόν σοφόν έπιστήμονα 
μέσον, μαρτυρεί καί τήν δαυμαστήν καί σπανίαν αυτού υπομονήν καί καρ
τερίαν, διότι κατά τήν ¿δοιπορίαν ήτο ήναγκασμένος όχι μόνον νά άριδμή 
άλλά καί νά παρατηρή.

Τά  8στρεα  χ α ί ο ί Α στέρες  τή ς  θαλάσσης. Ό  άνδρωπος δεν είναι 
ο μόνος εχδρός είτε διώκτης τών όστρέων τά ζώα εκείνα τής δαλάσ- 
σης, άτινα ενεκα τού σχήματός των ονομάζονται δαλάσσιοι άστέρες (κοι
νώς σταυροί;), τρέφονται καδ’ δλον τό έτος έκ τής δήρας τών ¿στρέων. 
’Αξιοπερίεργος εΤνε ή μέδοδος, ήν ακολουθεί τό ζώον τούτο πρός άλω- 
σιν τής λείας του. Τοποθετείται έπί τού ¿στρέου μέ όλην ττν  άφέλειαν 
καί φέρει τά άκρα τών πέντε αυτού βραχιόνων είς τήν σχισμήν τών κε· 
κλεισμένων όστράκων· καδ’ ήν δε στιγμίν τό όστρεον ανοίγει τά όστρακά 
του δπως προσλάβη τροφήν, δ άστήρ εγχέει είς αύτό δλην τινά, με τήν 
όποιαν τό δανατόνει έντός όλίγων στιγμών καί άκολούδως τό τρώγει. Τό 
οστρεον αισθάνεται πολύ καλά τήν προσπέλασιν τού φοβερού έχδρού καί 
διά τούτο μένει, έφ’ δσον δύναται νά ζήση άνευ τροφής, δηλ. έπί 7 Ιως 
8 ημέρας, έντελώς κεκλεισμένον. Έ π ί  τέλους δμως, αναγκαζόμενου υπό 
τής πείνης, ανοίγεται καί καταβροχδίζεται υπό τού ακαταγώνιστου έχδρού του.

i f  Α γγλ ικ ή  γλώ σ σ α  έχει 40,499 λέξεις. Έ ξ  αυτών είναι 2 άρδρα, 
20,500 ουσιαστικά, 9200 έπίδετα, 40 άντωνυμίαι, 7823 ομαλά καί 177 άνώ- 
μαλα ρήματα, 2600 επιρρήματα, 69 προδέσεις, 19 σύνδεσμοι καί 68 επι
φωνήματα. Έ κ  τών 40,499 λέξεων, έξ ών άποτελεΤται ή άγγλικτ γλώσσα 
αί 6732 κατάγονται έκ τής λατινικής, 4S12 έκ τ?ς γαλλικής, 1148 έκ τής 
ελληνικής, 211 έκ τής ιταλικής.

Το μ έγ ιο το ν  χ α ί μ ε γ α λ ο π ρ επ έσ τα το ν  ά τμ ό π λ ο ιο ν  το ν  χόσμον  
δι’ έπιβάτας εΤνε τό νεωστί ναυπηγηδέν „T he City o f New Y ork“  (τό 
άστυ της Νέας 'Τόρκης). Τό κολοσσιαίου τούτο άτμόπλοιον έχει μήκος 
560 ποδών, πλάτος 63 ποδών καί ύψος 44 ποδώυ, εινε δέ όχι μόνον τό 
λαμπρότατου, εΰρυχωρότατον καί άναπαυτ«ώτατον, άλλά συγχρόνως καί 
τό άσφαλέστατον καί ταχύτατον ατμόπλοιου πάντων τών μέχρι τούδε κατα- 
σκευασδέυτων. Τό „Άστυ τής Νέας Ί'όρκης“ εχει 15 διαμερίσματα υδα
τοστεγή, χωριζδμενα ούτω πως ά π ’ άλλη'λων, ώστε, ΐνα μεταβή τις εκ τού 
ενός είς τό έτερον, δφείλει ν ’ άναβή διά τύς κλίμακας ίπ ί  τοΰ καταστρώ
ματος καί εΤτα νά κατέλδη τήν είς τό έτερον διαμέρισμα κατάγουσαν κλί
μακα, έν άλλαις λέξεσι τά διαμερίσματα ταυτα δέν συγκοινωνούσι πρός 
άλληλα διά δυρών άλλ’ είναι έντελώς άποκεχωρισμένα. Τό πλοίον έχει 
δύο άνεξαρτήτως άπ’ άλλήλων λειτουργοΰντας έλικας, καί δ χώρος διά τάς 
μηχανάς είναι ωσαύτως είς δύο μέρη διηρημένος. Έ ν  περιπτώσει καδ’ 
ήν αί μηχαναί τού ενός τμήματος ήδελον καταστραφή παντελώς, δυ'νανται 
νά λειτουργώσιν αί τού δευτέρου τμήματος μηχαναί καί τό πλοίον νά έξ- 
ακολουθή τήν πορείαν του μέ τά τέσσαρα πέμπτα τής μεγίστης αυτού τα- 
χύτητος. Ή  πολυτελεία καί λαμπρότης τών αίδουσών, τών γραφείων, τών 
εστιατορείων, τών λουτρώνων, τών αίδουσών τοΰ καπνίσματος καί τών 
παραπλήσιων είς ούδέν έκ τών ξενοδοχείων ούτε τής Ευρώπης ούτε τής 
’Αμερικής δύναται νά εύρεδή. Έ κ τό ς τών άλλων υπάρχει καί ιδιαίτερον 
διαμέρισμα εύτρεπισμένον ώς ναός, έν ω τελείται ή δεία λειτουργία. Ε ν 
νοείται ότι δεν λείπει ούτε τό έκκλησιαστικόν πολυσυριγγον όργανον (Orgue). 
Ό λα  τά μέρη ταύτα τού πλοίου φωτίζονται δ ι’ ήλεκτρικοϋ φωτός, δ δέ 
δλικός φωτισμός απαιτεί 1000 έν διηνεκεϊ χρήσει εύρισκομένας λαμπάδας. 
560 έπιβάται πρώτης δέσεως, 300 δευτέρας καί 600 τρίτης δυ'νανται άνε
τους νά ταξειδευωσιν, έκτός τών 370 προσώπων τού πληρώματος, ούτως 
ώστε 6 κολοσσός ουτος, όταν εΐνε πλήρης, φέρει 1800 ανθρώπους έν έαυτώ.

Ή  μ ε γ ίσ τ η  λ ίμ ν η  το ΰ  χό σ μ ο ϋ  γλυκέος ύδατος εΤναι ή Άνω Λίμνη 
(the  lak e  superior) μεταξύ τού Καναδά καί τών'Η νωμένων Πολιτειών 
τής ’Αμερικής, Ή  λίμνη αύτη έχει 640 χιλιομέτρων μήκος, 257 χιλιομέ
τρων πλάτος καί έπκράνειαν 164480 τετρανωνικών^χιλιομίτρων.
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Ιίερί τής άπομακρύνσεως ξένων σωμάτων έκ των οφθαλμών ανα
φέρει ’Αμερικανός τις ιατρός τό εξής: Ό  ιατρός ουτος εύρίσκετό ποτε έπί 
τίνος άτμαμάξης, 2τε αίφνης μικρόν τ ι τεμάχιον άσβόλης εισήλδεν ει; τόν 
οφθαλμόν του καί τώ  έπροξένησε σφοδρότατου πόνον. Προσεπάδει νά τό 
άπομακρΰνη τρίβων διά τής χειρός τόν δφδαλμόν, οτε δ διευδόνων την 
ατμάμαξαν συνεβούλευσεν αυτόν νά τρίψη ούχί τόν προσβληδέντα όφδαλ- 
μον, άλλά τόν έτερον. Ό  ιατρός ήκολούθησε τήν συμβουλήν ταύτην, και 
μετ’ ολίγοιν στιγμών τριβήν τοΰ ενός όφδαλμού, ήρχισε νά κινήται εκ τού 
ετέρου όφδαλμού τό τεμάχιον τής στάκτης πρός τόν κανθόν, δπόδεν ευ
κόλως ήδυνήδη νά τό ά.τομακρύνη. Ό  έν λόγω ιατρός μετεχειρίσδη πολ
λάκις κατόπιν τήν άπλουστάτην ταύτην μέθοδον καί δίαβεβαιόί ότι ουδέ
ποτε άπέτυχεν, έκτός εάν τό ιίσδυον είς τόν όφδαλμάν σώμα είναι αιχμη
ρόν και δέν δύναται νά άπομακρυνδή εί μή δ ι’ Ιγχειρίσεως.

Κ αί π ά λ ιν  π ε ρ ί τή ς  χρήαεω ς το ν  κα πνόν . Έ ν  μιά τών κλινι
κών του παραδόσεων δ καθηγητής Δρ. Νοτνάγελ έλαβεν έσχάτως αφορμήν 
νά κάμη όλίγας περί τού καπνίσματος παρατηρήσεις, αΐτινες έχουσι γενικόν 
Ινδιαφέρον. Γ0  καθηγητής εϊπε κατ’ άρχάς όλίγα τινά περί τής ίστορίας 
τού καπνού, δηλ. τής νικοπανής, καί άκολου'δως ώμίλησε διά μακροτερων 
περί τής βλαβερύς ένεργείας τού καπνίσματος, περί τής δποίας τοσαύται 
έγένοντο αμφισβητήσεις. Κατά τήν γνώμην τού καδηγητοΰ Νοτνάγελ, ή 
ένέργεια τού καετυού. όταν γίνεται μέτρια αυτού χρήσις, δέν είναι επιβλα
βής, καί έ υγιής όργανισμός δύναται άνευ βλάβης νά συνειδίση εις τό 
δηλητήριου τούτο. ’Εννοείται δμως οτι δσω πρωιαίτερα άρχίση τις τό 
κάπνισμα, τόσω επιβλαβέστερα εΤναι ή έπενέργεια τού καπνού έπί τού νευ
ρικού συστήματος. Έ ν  γένει δ καπνός ενεργεί έρεθιστιχώς καί μεταφερει 
τόν άνθρωπον είς ανετον καί ευάρεστου ψυχικήν διάδεσιν. Έ ν  πάση περι- 
πτοίσει ή καταστρεπτική ενέργεια τού καπνού έπί τών νεύρων είναι μικρό
τερα καί άσδενεστέρα τής τού καφέ, τού τείου καί τού οινοπνεύματος. 
Μόνον ή υπέρμετρος χρήσις του καπνού επενεργεί έπιβλαβώς e f t  τών πε
πτικών δργάνων καί προξενεί ωσαύτως πολλάκις διάφορα νοσήματα τού 
λάρυγγος. Σχετικώς ήκιστα έπιβλαβές είναι τό καπνίζειν διά καπνοσύριγ- 
γος, όταν μάλιστα εΤνε μακρά καί καθαρά. Τό κακόν όμως εινε ότι οί 
καπνίζοντες μέ καπνοσύριγγας είναι οί τρομερώτεροι καί εμπαθέστεροι κα
πνιστοί, έκτός δέ τούτου ή σΰριγξ παρουσιάζει καί τό έλάττωμα δτι δι’ 
αυτής καταπίνονται καί αί έμπυρευματικαί οΰσίαι, Τό κάπνισμα τών τα ι-  
γα ρ έττιο ν  έχει τό μέγα έλάττωμα, ότι δ καπνός καταπίνεται η μάλλον 
είσπνέεται. Ε ίς τούς ούτω καπνίζοντας παρουσιάζονται α ι πλείσται καί 
συχνότατοι διαταράξεις τής πέψεως καί οί κατάρρους τού φάρυγγος. Με
ταξύ τών τσ ιγ ά ρ ω ν  τά τής'Αβάνας είναι τά βλαβεροίτατα, διότι περιέ- 
χουσιν όχι μόνον νικοτίνην έν μεγάλη ποσότητι άλλά καί άλλα έπιβλαβέ- 
στατα συστατικά.

Π ρό ς δ ια σά φ ηα ιν  το ν  ζη τή μ α το ς , άν οί παντελώς άπεχοντες τών 
οινοπνευματωδών ποτών ή  οι μετρίαν αυτών χρήσιν ποιούμενοι εΤναι υγιέ
στεροι καί μακροβιώτεροι, δημοσιεύει ή έφημερίς „B rit. med. Jo u rn a l“ 
τάς εξής στατιστικός λεπτομερείαςι Ή  πρός διάδοσιν τής εγκράτειας εται
ρεία τού 'Ηνωμένου βασιλείου „T he U nited Kingdom T em perance and 
G eneral P rov iden t in stitu tio n "  έχει δύο τμήματα διά τήν έξασφάλισιν; 1 
τής ζωής. Τό πρώτον άποτελείται έξ ανθρώπων, οί δποΐοι δέν πινουσι 
καθόλου οινοπνευματώδη ποτά, τό δεύτερον έξ ανθρώπων> οιτινες πίνουσι 
μέν τοιαΰτα άλλά μετά μετριότητος. Έ ντός 21 έτών χρονικού διαστή
ματος περιεμένοντο έν τώ τμήματι τών μετρίως πινόντων 5787 δανατοι, 
πράγματι δμως έπηλδον κατά 164 ¿λιγώτεροι τού αριθμού τούτου. Έ ν  
τώ  τμήματι τών ουδόλως πινόντων ό άριδμός τών προσδοκωμενων θανά
των διά τό αυτό χρονικόν διάστημα άνήρχετο είς 3655' πράγματι όμως 
συνέβησαν κατά 1076 όλιγώτεροι τού προσδοκωμένου αριθμού. Εβεβαιώδη 
λοιπόν έν σχέσει πρός τήν θνησιμότητα διαφορά 26 τοΐς εκατόν ύπερ τών 
μή πινόντων. 'Ο μοια άποτελέσματα έν σχέσει πρός τάς νόσους τών πινόν- 
των καί μή πινόντων οινοπνεύματα έξήχθησαν έκ τής περυσινής λογοδο
σίας τής εταιρείας „The Reehabite D irectory“  ήτις έξασφαλίζει μέν τά 
μέλη αυτής' έν περιπτώσει νόσου, άλλά δέχεται μόνον μή πίνοντας, εν συγ-

κρίσει πρός άλλας τόν αυτόν σκοπον έπιδιωκούσας εταιρείας, άλλα δεχρ- 
μένας ώς μέλη καί μετρίως πίνοντας. Τ ά  άπεχόμενα τής πόσεως οινο
πνευμάτων μέλη της εταιρείας „R echabite D irectory“ ηλικίας 20 μέχρις 
70 έτών ήσθένησαν έν συνόλω μόνον 98,1 εβδομάδας, ένώ ό αυτός αριθ
μός τών μετρίως πινόντων μελών τής εταιρείας „M anchester U nity of 
Oddfellows“ έν τή αυτή ήλικία ευρισκομένων ένόσουν 122,1 εβδομάδας, 
δηλαδή 24 εβδομάδας περισσότερον. Έ τ ι  εύνοϊκωτέρα διά τούς εγκρατείς 
Ρεχαβίτας αποβαίνει ή σύγκρισις αυτών πρός τά πίνοντα μελη τής εται
ρείας „A ncient O rder o f Fo reste rs“ . Τ ά  μέλη τής πρώτης εταιρείας 
έλαβον ενεκα άοδενειών χρηματικάς βοήθειας μόνον 220 εβδομάδας, Ινώ 
τά τής τελευταίας εταιρείας (έν ίσω άριδμω καί τή αύτ? ηλικία) έλαβον 
ανάγκην τοιαύτης βοηδείας ένεκα νόσων 274,5 εβδομάδας, όπερ άποτελεί 
διαφοράν 54,5 εβδομάδων υπέρ τών μή πινόντων. Ωστε στατιστικώς απο- 
δεικνύεται ότι οί άπεχοντες παντελώς τής πόσεως πνευματωδών ποτών 
εΤναι υγιέστεροι καί μακροβιώτεροι τών μετρίως αύτοίς χρωμένων,

Τό μέγιστον ύψος, έπί τού οποίου ό άνδρωπος δύναται νά ζήση χω
ρίς νά βλαφδή έπικινδύνως ή ύγεία του, είναι 5176 μέτρα.

Έ π ί τη ς  δ εξ ιή ς  ο '/βης το ν  Β ό λ γ α  ανεκαλύφδησαν τά ίχνη αρ
χαίας τινός ύπερμεγέδους πόλεως έπί έκτάσεως 2'/> βερστίων (ρωσσικών 
μιλιών) μήκους καί ενός βερστίου πλάτους. Έ ν  αυτή άνευρέδησαν μάρ
μαρα, ΰδραγιυγεΐα καί άλλα τεκμήρια μεγάλης άναπτύξεως καί πολιτισμού. 
Λί μέχρι τούδε γενόμεναι άνασκαφαί προήγαγον είς φώς μεγάλην αφθονίαν 
αραβικών, ταταρικών καί περσικών νομισμάτων καί πλήθος αρχαίων σκευών 
καί εργαλείων τά μάλα άξιοπεριέργων.

Λέγεται ότι παρετηρήδη σχέσις τις μεταξύ τού κατά τόν γέλωτα 
ύπερισχυοντος φθόγγου καί τών ψυχικών ειτε πνευματικών ιδιοτήτων τού 
γελώντος, Ο ί άνθρωποι, είς τών όποιων τόν γέλωτα ύπερισχύει 6 φθόγγος 
α, είναι άπλοϊ τήν καρδίαν καί τίμιοι, άγαπώσι τόν θόρυβον καί τήν κί- 
νησιν καί εΤναι ένίοτε εύμετάβλητοι τ ίν  γνώμην. "Οσοι προφέρουσι γε· 
λώντες τόν φθόγγον f ,  έιναι φλεγματικοί καί μελαγχολικοί. Ή  προφορά 
τού ι κατά τόν γέλωτα ιδιάζει είς τά παιδία καί είς τούς αφελείς, υπη
ρετικούς, άτόλμους καί μή αποφασιστικούς ανθρώπους. Ό  γέλως, κατά 
τόν όποϊον ακούεται πρό πάντων ό φθόγγος ο, μαρτυρεί ευγένειαν αισθη
μάτων, γενναιοψυχίαν καί τόλμην. Οί γελώντες μέ τό ου εϊναι μισάν- 
Βρωποι. _________

Ή  ουγγρική ’Ακαδημία τών Επιστημών ώρισε βραβείον 100 δουκά
των διά τό άριστον σύγγραμμα, τό πραγματευόμενον τό εξής θέμα; „’Επιρ
ροή τής καταχρήσεως τών οινοπνευμάτων επί τής αύξήσεως τών κακουρ
γημάτω ν ποίον εινε τό καταλληλότατον μέσον πρός θεραπείαν τού κοινω
νικού τούτου κακού“ . "Ετερον βραβείον 300 χρυσών φλορινίων ώρίσδη διά 
τήν α’ρίστην λόσιν τού εξής ζητήματος „Τ ά  ύγειονομικά έν Ουγγαρία· Αι 
αίτίαι τών υφισταμένων κακών καί οί όροι τής βελτιώσεως αυτών“ . Ημερα 
τής παραδόσεως τών εργασιών ώρίσδη ή 30. Σεπτεμβρίου.

Πολύτιμος συλλογή βαβυλωνιακών αρχαιοτήτων άπετελέσδη έσχάτως 
δι’ ιδιωτικών άνασκαφών. Μεταξύ τών μάλιστα άξιοπεριέργων αντικει
μένων άνήκουσι διάφορα παράδοξα περικαλύμματα, είς τά  όποία έτίθεντο 
έγγραφα, τό έν έντίς τού άλλου. Τά περικαλύμματα ταυτα ήσαν έν χρήσει 
κατά τάς άρχάς τού χαλδαϊκού κράτους, δήλ, 2200 έτη πρό Χριστού, 
Τ ά  έγγραφα είναι διάφορα συμβόλαια φέροντα έν μέρει σφραγίδας κε- 
κοσμημένας δ ι’ εικόνων. Τό ώραΐον καί καλλιτεχνικώς έξειργασμένον 
άγαλμα θεού τίνος εΤναι πιθανώς έκ τού έτους 8000 προ Χριστού. Η 
βαβυλωνιακή φιλολογία άντιπροσωπεύεται έν τή συλλογή ταύτη ύπό πολ
λών έν καλή καταστάσει διασωδέντων πινάκων, ως επί τό πλείστον μυθο
λογικού περιεχομένου. Τό σπουδαιότατο» εύρημα είναι κύλινδρός τις εκ 
κίτρινη; όπτής γης (terrncotta), φέρων Ιπιγραφήν 500 γραμμών, πραγμά- 
τευομενην περί άνεγέρσεως καί έπιδιορδώσεως ναών, παλατίων καί δημο
σίων οικοδομημάτων ύπό τού Ναβουχοδονόσορος.
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Ή  βαοίλισσα της Πορτογαλλίας M afia Φραγκίσκα, ήτις έβασίλευσεν 
«’ici τρυ έτους 1717 μέχρι 1799, άπεφάσισέ ποτέ νά καΒαρίση τά άπει- 
ράριΒμα αυτής πολύτιμα κοσμήματα, τά όποια έφυλάσσοντο άποτεΒειμένα' 
εντός διαφο'ρων στερεών κιβωτίων. Φοβούμενη μήπως γίνωσι κλοπαί κατά 
τήν εξαγωγήν καί διευ&έτησιν των άνεκτιμήτων τούτων θησαυρών, οιτινες 
από του Βανάτου του βασιλέως Ίωάννου Ε '.  (έν ετει 1780) έμενον κε- 
κλεισμένοι έν το“ς κιβωτίοις, διεταξεν ή βασίλισσα δυο αξιωματικούς τής 
φρουράς, νά επιτηρώσι καί έπιβλέπωσι τά πολύτιμα κειμήλια κατά τάς 
πρός καθαρισμόν αύτών γινομένας εργασίας. Ή  Β·έα το'σω λαμπροί·/ καί 
εκλεκτών Βησαυρών ε&αμβωσε’ τα ομματα των αξιωματικών επ ί τοσουτον, 
ώστε λησμονήσαντες. τάς απαιτήσεις τής τιμής καί τής συνειδήσεως, έλαβον 
τήν. παράτολμου άπόφασιν, νά υπεξαιρέσωσι τουλάχιστον Ιν  μέρος τών έμ- 
πιστευΒέντωό αύτοίς κειμηλίων, ΣυνεγνοήΒησαν λοιπόν καί ελαβον άπό 
κοινοΰ δλα τά' άναγκαΐα προφυλακτικά μέτρα, δπως ή κλοπή μείνη απα
ρατήρητος. Τ ά  κλαπέντα αντικείμενα διεμερίσΒησαν μεταξύ των. ?0  εΤς, 
τοΰ όποιου^ τύ μερίδιον συνίστατο έκ μαργαριτών, εσπευσε νά πέμψη αυτό 
διά τίνος έμπιστευτικοδ φίλου του εις Άμστελόδαμον. ΈνταδΒα εξεποίησε 
μυστικά' τούς^μαργαρίτας, καί με τά '/βήματα ήγόρασε μεγάλης άξίας κτή
ματά είς τό όνομα του υίοδ του. Ό  ετερος άξιωματικο'ς, όστις ελαβεν είς 
άδάμαντας το έκ : τής κλοπής μερίδιόν του, περιέμενε τήν έλευσιν του έα· 
ρος,; δπως μεταβή είς ’Αγγλίαν, όπου ήλπιζε νά έκποιήση προσωπικώς έπω- 
φελέστερον καί άσφαλέστέρον τήν λείαν του f  διά τής μεσολαβήσεως ξένου 
προσώπου.'

Μεταξύ των υπεξαιρεΒέντων πολυτίμων άντικειμένων εύρίσκετο καί 
■ Ιν λαμπρότατου διάδημα, τοδ όποιου ή άξία ύπερέβαινε κατά πολύ τό 
ποσόν εκατόν χιλιάδων κρουοάδων. Τό δια'δημα τούτο είχε κρόψη ό αξιω
ματικός μετα τών λοιπών άδαμάντων εις τινα άπόκρυφον γωνίαν τής κα
τοικίας του. ’Αλλά, όπως συνή&ως συμβαίνει είς τοιαύτας περιστάσεις νά 
επέρχεται^ καί απρόοπτόν τι δυστύχημα, ούτω καί έν τή περιστάσει ταύτη 
συνέβη νά άνακαλυφ&ή -¡j κρύπτη, έν ξ  άπέκειτο το διάδημα, ύπό τής γυ- 
νιχικός τού κλέπτου. Ε ίς  μάτην ώρκίζετο ό σύζυγός της, ότι τό διάδημα 
δεν άνήκει είς αύτόν, άλλ’ ότι τω ένεπιστεύΒη παρά τίνος φίλου του, είς 
τόν όποιον έδωκε τόν λόγον της τιμής του νά μή τό άνακαλόψη είς ού- 
8ένα. Ή  σύζυγός του ήρχιοε νά τον παρακαλή Βερμώς, ούχί να τή δω- 
ρήση τό διάδημα, άλλά νά τή έπιτρέφη όπως τό φορέση εστω καί δ ι’ 
όλίγας μόνον στιγμάς κατά τινα αύλικόν’χορόν, δστις έπρόκειτο νά λάβη 
χώραν τάς ημέρας έκείνας. 'Ο  άξιωματικδς άνΒίστατο εις τάς παρακλή
σεις τήςν συζύγου του, άλλ’ ή ματαιόδοξος γυνή έπέμενε, παρεκάλει, καθι
κέτευε, εκλαιε καί τόν έτυράνυει επί τοσοδτον, ώστε ό αξιωματικός, όστις 
ήγαπα καΒ υπερβολήν τήν γυναϊκά του, έσχε τήν αδυναμίαν νά ένδώση, 
έλπίζων συγχρόνως ότι τό διάδημα, τό όπο~ον επί τοσοδτον χρόνον έμενε 
κεκλεισμένον εντός τοδ κιβωτίου, Sèv 8’ άνεγνωρίζετο πλέον υπό ούδενός 
τών Ιν  τω χορήΐ παρευρε&ησομένων. Ή  ματαιόφρων γυνή, ήτις δεν ήσΒά- 
νετο ουτε έφαντάζετο κα&όλου, πόσον έστινμάτιζε τό μέτωπόν της τό διά
δημα εκείνο, παρουσιάσΒη είς τόν χορόν εν τω παλατίω τής βασιλίσσης 
καί έκαστος δύναται νά φαντασΒή πόσον Βαυμασμόν καί φΒόνον δι/γειρε

μεταξύ των κυρίων τό ανεκτίμητου εκείνο κόσμημα, τό όποΤον έφόρει. 
Μέχρι τινός τά πάντα εβαινον κατ’ εύχήν. Αλλ’ αίφνης, ότε πλέον ή δόξα 
τής Β-ριαμβευούσης κυρίας είχε φΒάση είς τόν κολοφώνά της, ή γηραιά 
κυρία τής τιμής, ητις έπί πολλά ετη ειχε χρηματίση Ιν τή  αύλική υπη
ρεσία, άκουσασα καί τήν Μαρίαν Φραγκίσκαν έκφραζομένην ένΒουσιωδώς 
καί μετά Β-αυμασμοδ περί του λαμπρότατου φωτός, όπερ απήστραπτον οί 
άδάμαντες τοδ διαδήματος έκείνου, ΙψιΒύριοε πρός τήν βασίλισσαν: ,,Ή  
'Γμςτέρα Μεγαλειότης δέν πρέπει νά Βαυμάζη. Τό διάδημα έκείνο ανήκε 
πρότε^ον εις τήν σύζυγον τής Λύτου Μεγαλειότητας του βασιλέως Ίωάννου 
τοδ πέμπτου. Τήν- ε'ιδον πολλάκις νά τό φορή."

• Οί λόγοι οδτοι ήνέωξαν τούς όφΒαλμούς τής βασιλίσσης, ήτις ήρχισε 
να υποπτεύη τήν κλοπήν των Βησαυρών της. ΉγέρΒη άμεσος άπό τής 
έδρας καί Ιπλησίασε πρός τήν νεαράν κυρίαν, ητις με&υσΒείσα εκ τής δό- 
ξης, οπως ή α χο χτο χο ντα , ειχε λησμονήση τήν είς τόν σύζυγον δο&εΐσαν 
όπόσχεοίν της, νά φορέση τό διάδημα μονον έπί όλίγας στιγμάς.

Η  βασίλισσα ήρώτησε τήν Βριαμβεύουσαν Ιν τη δόξη της κυρίαν, 
ποιος χρυσοχόος Ικολλησεν είς τό διάδημα τόσον έξαισίους άδάμαντας, έκ 
τής έρωτήσεως δέ ταύτης συγχυ&ε~σα καί περιελΒοδσα είς άμηχανίαν ή 
κενόδοξος γυνή ώνόμασεν είκή καί άπερισκέπτως τόν πρώτον έπελ&όντα 
εις τον νοδν της χρυσοχόον, μεΒ’ δ ή  βασίλισσα άπεμακρυν&η έν σιωπή. 
Έ ν  τοσούτω συνελΒουσα έκ τής ταραχής ή σύζυγος τοδ κλέπτου Ιξηκο- 
λουίιησε νά λαμβάνη μέρος είς τόν χορόν κεκοσμημένη μέ τό κλοπιμαΤον 
διάδημα. Ή  βασίλισσα όμως εσπευσεν αμέσως διά τίνος αύλικοδ νά πλη- 
ροφορη&ή παρά τοδ όνομασ&έντος χρυσοχόου όπως μάΒη λεπτομερώς πότε 
καί διά ποΤον πελάτην του έκόλλησε τούς πολυτίμους λί&ους εις τό εν 
λόγω διάδημα. Ε ίς τάς έρωτήσεις ταύτας ό χρυσοχόος ούδεμίαν άπάντη- 
σιν ήδύνατο νά δώση καί ήρνε~το ώρισμένως ότι ελαβεν ή ^έξετέλεσε τοι- 
αύτην τινά παραγγελίαν. Ό τ ε  ή άπάντησις αύτοδ ήγγέλ&η έν τω βασιλικώ 
παλατίω, ή βασίλισσα έπλησίασε πάλιν πρός τήν απερίσκεπτου καί ελα- 
φρόνουν γυναίκα καί τή είπε: „Κυρία, δέν μοί είπετε τήν άλη'&ειαν. Ό  
χρυσοχόος σας άρνεΐται ότι σάς έπώλησε τό διάδημα, τό όποιον φορέίτε, 
καί έπιΒυμώ ώρισμένως νά γνωρίσω τήν προέλευσίν του, καί νά μάΒω 
πώς περιήλ&εν είς τήν κατοχήν σας.“ 'Ο τε  πλέον ή βασίλισσα ειδε τήν 
εκπεπληγμένην κυρίαν ψελλίζουσαν καί περιπλεκομένην είς παντός ειόους 
αντιφάσεις, ή ύποψία της μετεβλήΒη είς πεποίΒησιν. 'Αμέσως έξεδό&η έν
ταλμα συλλήψεως κατά των δύο υπόπτων άξιωματικών. Αμφότεροι συνεπεία 
της γενομένης άνακ.ρίσεως άπεδείχΒησαν ένοχοι καί κατεδικάσΒησαν είς 
πολυετή φυλάκισιν. "Ενεκα παραδόξου τινός συνδρομής διαφόρων περιστά
σεων συνέβη ώστε ί  πρώτος έκεΐνος άξιωματικός, οστις εΤχε πώληση τούς 
μαργαρίτας έν 'Ολλανδία καί μεταφέρη τά έκ τής πωλήσεως χρήματα είς 
τό όνομα του υίου του,' δέν έστερήΒη κατόπιν τοδ κεφαλαίου τούτου, ένώ 
οί έν τή οίκίφ τοδ δευτέρου εύρεΒέντες άδάμαντες προσετέ&ησαν αυ&ις 
Ιπιμελώς είς τόν βασιλικόν Βησαυρόν. Αμφότεροι οί ένοχοι μετά τήν άπό- 
τισιν Ινός μέρους τής ποινής των ετυχον τής βασιλικής χάριτος, άλλ’ ή 
ματαιόδοξος γυνή έπλήρωσε διά πικρότατων δακρύων καί Βλίψεων τήν μα- 
ταίαν εύχαρίστησιν τού στιγμιαίου Βριάμβου της.

-►8Μ-

κ. Α. Π . Β. εις Ζαγαζήκ. Οί ένταΰΒα άρχι- 
τέκτονες, οΰς ήρωτήσαμεν, δέν ήδυνήΒησαν νά 
μας δώσωσι τάς ζητη&εισας πληροφορίας περί του 
,,ξυλολί&ου“ , καΒότι ή ύλη αύτη μόλις νεωστί έφευ- 
ρέΒη καί δέν ελαβεν είσέτι, ώς φαίνεται, τήν άναγ-
καίαν διάδοσιυ. — Ε ί ς ..................'Η  λέξις κοζακ
(κοζάκος) κατάγεται κατά τάς γνώμας διαφόρων έτυ- 
μολόγων εκ διαφόρων γλωσσών. Ή  πιΒανωτέρα 
εΤνε η  έκ τής γλώσσης των Κιργίζων καταγωγή τής 
λέξεω ςκοζακ, ήτις κυρίως σημαίνει τόν „μαχητήν“ . 
— κ. * είς Μόσχαν. Ούδεμίαν άλλην σχέσνν εχει 
π^ός τό μ α λα χο ς , ή τό ομόηχον άλλ’ τ  ίδιότης 
αυτή ουδόλως ή  πολύ όλίγον πρέπει νά λαμβάνη- 
ται ύπ’ δψει έν τάίς ετυμολογίαις. Ή  βίζα τής 
λέξεως ΜΟΛΟΚΟ εινε ή  αύτή μέ τήν έλλ. μελγ 
έν τ §  ά -μ έλγ-ω  λατ. ΐΜ ^-βΓ Β  (καί m ^lc-erc),

άγγλ. mille, γερμ. m elk-eu iMolken, Milch), ώστε 
κυρίως σημαίνει τό άμελγ& μίνον  (γάλα). Διά νά 
ίδητε πόσον όλίγην σπουδαιότητα εγ.ει τό όμόηχον 
των λέξεων έν ταΐς ετυμολογίαις, σδς διαβεβαιοδ- 
μεν ότι ουδόλως άμφιβάλλομεν περί τής παραγω
γής τοδ γαλλ. ja rd in  εκ τοδ έλλ. χ ό ζ ίο ς ,  καί τοδ 
άγγλ. te a r  έκ τοδ έλλ. δάκρυ, καί άλλων πολλών 
παραγωγών, αίτινες έκ πρώτης όψεως φαίνονται 
παραδοξολογίας ένώ άφ’ ετέρου φαίνεται ήμΐνλίαν 
άπίΒανον, ότι το γερμανικόν haben εινε τό αότό
μέ τό λατινικόν liaJjere κ. * είςΑΒήνας. Έ ά ν
τοιαυτα λά&η, οια τά ιο ι ς  ¿χοναοις καί οίιχ 
ovri/j (>&ον (άντί του βάδιον] κτλ. πρέπει νά Βεω- 
ρηΒωσιν ώς τυπογραφικά λάΒη καί όχι-τοδ ελλη- 
νίζοντος συγγραφεως, τότε δέν εννοοδμεν διατί τό 
τής Γραφής κ μ α μ τ ία ι γονέιον na iâevovoi τέχνα

καί άλλα τ έ το ια  π ρ ά μ μ α τα  νά μή Βεωρη&ώσι 
το ν  τ ύ π ο ν  πα ρο ρα μα τα , ώς λέγει ό Λασκαρατος. 
— κ. θ .  Π . είς Ο. Παζάρ. ΈληφΒησαν. — κ. I. Ζ. 
είς Βατούμ. Απεστάλησαν. — κ. I I .  2 . είς ’Αλε
ξάνδρειαν. Ο ί αίτη&έντες τόμοι απεστάλησαν αμέ
σως. — κ. Δρ. Ν. Ν. εις Κραϊώβαν. ΈλήφΒησαν 
καί σας εύχαριστοδμεν. — κ.-Α. Λ, είς ’Αντβέρ- ' 
πην. Έλήφ&ησαν καί τά τεύχη απεστάλησαν. — 
κ. II . Σ. εις Μεσσήνην. ΈλήφΒησαν τά δε περι- 
πλέον μετά τής έπιστολής έπεδό&ησαν αμέσως τό* 
ύποδειχΒέντι ήμΤν. — κκ. Αδ.' Μ. είς Βιτώλια. Ή  
έπιστολήσας ελήφΒη καί Βά συμμορφωΒωμεν. — 
κκ. Φ. Σ. είς Σμυ'ρνην, κ. 0 .  Β. είς £ωνστ|πολιν, 
ΈλήφΒησαν. — κ. Γ, Κ. είς Κίον. Τύ έμβασμά 
σας έλάβομεν.καί σας εύχαριστοδμεν. — κ. Ν. Λ. Κ. 
εϊςΣινώπην. Σαςενεγράφαμενκαίάπεστάλησανήμΐν.

ΠΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΑ. Οί άρραβώνες τοδ διαδόχου τής 'Ελλάδος. — Έ  φωνή του άν&ρώπου. —  Αί γυναίκες έν τοΤς δράμασι τοδ Σαιξπη'ρου
καί έν τω  ποίηματι τοδ Δάντε ύπδ ό .  Chiarini (συνέχεια). — 'Ιστορία ένός άσματος ύπό Στυλιανοδ Οικονόμου (διήγημα). — ΠινακοΒήκη, ήτοι έρμη-

,νεία τών εικόνων. — Ποικίλα. ( 'Η  διάρκεια τής ζωής τοδ άνΒρώπου. — Περίφημος όδοιπόρος. —  Τά ϊστρεα καί οί αστέρες της Βαλάσσης. — Ή  
άγγλική γλωσσά. — Τ ό μέγιστον καί μεγαλοπρεπέστατον άτμόπλοιον του κόσμου, — 'Η  μεγίστη λίμνη τοδ κόσμου.) — ’Επιστήμη καί Καλλιτεχνία. (Περί 

’ τής άπομακρύνσεως ξένων σωμάτων έκ τών όφ&αλμών. — Καί πάλιν περί τής χρήσεώς τοδ καπνοδ. — Βλαβερότης τών.οινοπνευμάτων. — Άνακάλυ- 
φις- άρχαίας πόλεως. — Περί τοδ γέλωτος. — Προγραφή ά&λου ύπό τής όύγγρικής ’Ακαδημίας. — Πολύτιμος συλλογή βαβυλωνιακών αρχαιοτήτων.) — 

-’-Ολε&ρία ματαιοδοξία. — Μ ικρά’Αλληλογραφία.
' .ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ. Αύτοκρατειρα Βικτωρία, μήτηρ ττς πριγκιπίσσης Σοφίας (έν σελ. 263). —  Ό  Διάδοχος τής 'Ελλάδος Κωνσταντίνος καί ή

μνηστή αύτοδ πριγκήπισσα Σοφία τής Πρωσσίας (έν ελ. 267). — 'Ρωμαία μήτηρ. Ε?κών ίπ ό  τοδ κα&ηγητοδ Amos Cassioli (έν σελ. 271).
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