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τγι 1/18. ΛΓαΐον 1889.
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'Ο  νυν εύκλεώς καί δεξιώς πηδαλιούχων το  πνευματι
κόν σκάφος του Άποστολικου &ρόνου ’Αλεξάνδρειάς πατριάρ
χης Σωφρόνιος έγεννή&η περί τά ς άρχάς τού φδ-ίνοντος ήδη 
δεκάτου έννάτου αίώνος, έν τή  ένορία Τζιβαλιου τής Κων
σταντινουπόλεως έκ γονέων έναρέτων και ορθοδόξων, πατρός 
μεν Φωτίου Βασιλείου Μεϊδαντζόγλου, μητρός δέ ’Αναστα
σίας Σαράφ-γιαννάκα, ονομαστείς έν τω βαπτίσματι Σταύ
ρος. Γόνος τή ς εύσεβοϋς έκείνης καί σεμνής γενεάς ής κύ
ριον καί μόνον μέλημα ήν 
ή ή&ική τής καρδίας διά- 
πλασις καί ή έν Χριστια
νική σεμνότητι διαμόρφω- 
σις του τί)·ους, έ&ήλασε 
την ευσέβειαν καί τήν προς 
τά  πάτρια άνυπόκριτον έμ- 
μονήν άπ’ αυτής τής πρώ
της αυ’τοΰ άνατροφής.Ό&εν 
ένήλικίατρυφερακατάμήνα 
Δεκέμβριον ύπερμεσοΰντα 
του 1820 κείρεται μονα
χός μετονομασ&είς Σωφρό
νιος καί χειροτονείται ίερο- 
διάκονος υπό του έπισκό- 
που Αριστίας Μητροφάνους 
Αερίου, ένοριακοΰ Άρχιε- 
ρέως του 'Αγίου Νικολάου,
’Εκκλησίας τής γενε&λίου 
ένορίας αύτου. ΙΙερί τά  
τέλη δέ του 1821 προσ- 
ελήφθ·η ώς διάκονος του άρ- 
τίως χειροτονη&έντος Μη
τροπολίτου Προκοννήσου 
Κοσμά του Θρακός του

Κ Α Εί-Ο. Τ Ο Μ Ο Σ  Ε ’.

ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ.
Πατριάρχης τής Αλεξάνδρειάς,

διακρι&έντος έπί αυστηρότητι ήθών καί εύσεβεία, διετέλεσε 
δέ υπηρετών παρ’· αύτφ έννέα μάν έτη έν Προκοννήσω, επτά 
δέ Ιν Μηδεία καί' Βιζΰη καί μήνας εϊκοσιν έν Χίω μέχρι 
του 1839.

Διαπλάσας τό ή&ος αύτου καί ώμολογημένην διοικητι
κήν ικανότητα προσκτησάμενος κατά τό εικοσαετές στάδιον 
ένεργείας, καί)·’ ό ώς Διάκονος και ’Αρχιδιάκονος έβοήθ·ει τφ  
γέροντι αύτοϋ κλν,9·έντι είς διαφόρους ώς έρρή&η ήδη βα&μο-

λογικώς άνωτέρας Μητρο- 
πόλεις, έχειροτονήδ-η Άρ- 
χιερευς καί Μητροπολίτης 
Χίου μετά τον θάνατον 
του γέροντος αύτου'Κοσμά, 
τή  έπιμόνιρ μέν απαιτήσει 
των Χίων, εύμενεΐ δέ τής 
Μεγάλης Εκκλησίας έπι- 
νεύσει κατά μήνα ’Ιούνιον 
του 1839.

Κυβερνήσας δέ δεξιώς 
τήν έπαρχίαν Χίου έπί δέκα 
καί Ιξ  όλα ετη καί Θεω 
καί άν&ρώποις εύαρεστή- 
σας μετετέθ·η περί τ ά  τέλη 
του 1855 προβιβασ&·είς υπό 
τής Μεγάλης Εκκλησίας 
εϊς τήν Μητρόπολιν τής 
έν τω  Ποντω τής Μικράς 
Ασίας Άμασείας. Αλλ’ ή 
διοικητική αύτου ίκανότης 
καί προς διεξαγωγήν δυσ
χερών ύπο&έσεων αδιαφιλο
νίκητος καί άμεμπτοςδεξιό- 
της, τόσον ήσαν ήδη πασί- 
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γνωστοί, ώστε μόλις διατάξας τά  τ η ;  νέας έπαρχίας αύτοΰ 
πράγματα προσεκλήδη είς Κωνσταντινούπολή ως μέλος της 
Μεγάλης έδνοσυνελεόσεως της ένταλείσης τω  1858 ίνα συντάξη 
τους έδνικούς κανονισμούς καί είργάσδη μετά  ζήλου άγνοο 
έπί τριετίαν περίπου έν τη  έδνοσυνελεύσει έ κείνη. Διά τής συν- 
έσεως δέ και πεφωτισμένης πείρας αυτού δχι μόνον μεγάλως 
συνετέλεσε πρός παυσιν των καταχρήσεων καί βελτίωσιν των 
έδνικών καί έκκλησιαστικών πραγμάτων άλλα καί σπουδαίας 
προσήνεγκεν άλλης φύσεως υπηρεσίας διοριστείς πρός τοΐς 
άλλοις Σκευοφύλαξ του Πατριαρχικού θησαυροφυλακίου έφο
ρος δέ καί ταμίας τής Μεγάλης του Γένους Σχολής. Ό τ ε  
τό μεν δησαυροφυλάκιον μετεκόμισεν είς τον πύργον των 
Πατριαρχείων δν καί καταλλήλως προς τούτο πρώτος αυτός 
διεσκεύασε, την δέ Σχολήν ωφέλησε συντελέσας προς είσ- 
αγωγήν χρησίμων μεταρρυθμίσεων.

Των κανονισμών δέ συντελεσδέντων καί έπικυρωδέντων, 
Ιπ ί δέ τον οικουμενικόν δρόνον κληδέντος τό πρώτον περί 
τ α  τέλη του 1860 τού Πατριάρχου ’Ιωακείμ, έπανήλδε χαί- 
ρων ο Σωφρόνιος έν τω μέσω του πνευματικού αυτού ποι
μνίου είς Άμάσειαν καί έπεδόδη είς τήν έφαρμογήν των νέων 
κανονισμών, καί τήν διανοητικήν καί ή&ικήν μόρφωσιν των 
υπό τήν πνευματικήν αυτού δικαιοδοσίαν διατελούντω , Χρι
στιανών.

Ά ναδειχδείς δε κατά  τό μακρόν ήδη τή ς υπηρεσίας 
αύτου καί πλήρες ζωηράς καί ευσεβούς ένεργείας στάδιον 
καί ώς Διάκονος καί ώς Αρχιδιάκονος καί ώς Λρχιερεϋς, 
άμεμπτος, αφιλοχρήματος, φιλόμουσος, φιλόκαλος καί προ
στάτης τής θρησκείας ατρόμητος, έκλήδη υπό τής δείας 
Προνοίας τ ή  20. Σεπτεμβρίου 1863 έπί τον οικουμενικόν 
δρόνον της Κωνσταντινουπόλεως, έν περιστάσεσι καδ’ άς τό 
κυμαινόμενον τής έκκλησίας σκάφος έδεΐτο χειρός δεξιάς καί 
κυβερνήτου πεφωτισμένου, καί ικανού πρός πάντα κίνδυνον 
ευδαρσώς νά άτενίση. Διότι προέκειτο νά συναρμολογήση 
τήν 'Ιεράν Σύνοδον, νά έφαρμόσή έν ειλικρίνεια τούς κανο
νισμούς, νά συνδιαλλάξη δύο όμόδρησκα Ιδνη, τό  Γραικικόν 
καί Βουλγαρικόν, νά προστατεύση τ ά  δίκαια των Άγιων

Τόπων κατά τής ληστρικής των Ηνωμένων 'Ηγεμονιών αρπα
γής, νά παγιώση τήν νέαν τών πραγμάτων τάξιν καί άνυψώση 
τήν Εκκλησίαν είς τήν άρχαίαν εύκλειαν καί λαμπρότητα.

Τόν βαρών τούτον άδλον άναλαβών ό Σωφρόνιος έπι· 
τυχώς έπί τετραετίαν διεξήγαγεν, αλλά τω 1867 προσβλη- 
δείς υπό νόσου δεινής παρητήδη · νοσηλευδείς δε καί άναρ- 

« ρώσας, άπεσύρδη είς τήν έν τη  νήσω Πριγγήπω Ιδιόκτητον 
οικίαν αυτού, μετά τριακονταετή περίπου πολυκύμαντου καί 
πλήρη περιπετειών υπηρεσίαν, καί έκεΐ έμενεν ίδιωτεύωυ. 
Άλλ’ ότε τω 1870 ό βαρύς κλύδων, ό μετά  τόν δάνατον 
τού Πατριάρχου ’Αλεξάνδρειάς Νικάνορος έπισκήψας καί τήν 
Εκκλησίαν τής ’Αλεξάνδρειάς έπί μακρόν συνταράξας, ήρξατο 
κατευναζόμενος, ύφίστατο δ ’ ό μετ’ αυτόν σάλος, ή δε ανάγκη 
κυβερνήτου δεξιού-έπεβλήδη άκαμπτος υπό τών πραγμάτων 
αυτών, τότε καί λαός καί ’Εκκλησία έστρεψαν πάλιν τό 
βλέμμα πρός τόν ίδιωτεύοντα Σωφρόνιον. Κοινή δε βουλή 
καί γνώμη τή  ¿3. ’Ιουλίου 1870 προσκαλείται νά συνέχιση 
τάς πρός τήν Ε κκλ η σ ία ν  υπηρεσίας αυτού, λαμβάνων είς 
χεΐρας τούς οιακας τού δεινώς σαλευομένου σκάφους τού 
Άποστόλικου Θρόνου ’Αλεξανδρείας.

Αποδεξάμενος δε έξακολουδεΐ καί μέχρι σήμερον αίσίως 
καί έν πλήρει γαλήνη διακυβερνών τόν Άποστολικόν τούτον 
δρόναν ό γηραιός Σωφρόνιος, ό αρχαιότατος τών συγχρόνων 
ήμΐν ανωτέρων κληρικών, καί ό πολυχρονιωτέρας καί πλείο- 
νας παντός άλλου υπηρεσίας προσενεγκών τώ  τε γένει καί 
τή  Εκκλησία ήμών. Διότι υπηρετεί μεν αυτήν άπό τού 1820 
ώς 'Ιεροδιάκονος, διευδυνει δε Βεξιώς καί δεαρέστως διαφό
ρους αυτής ’Εκκλησίας ώς ’Αρχιερεύς άπό τού ’Ιουνίου τού 
1830 παρουσιάζων ουτω ένιαΐον καί μοναδικόν παράδειγμα 
έν τοΐς χρονικοΐς τής καδόλου Έ κκλησίάς Άρχιερέως έπί 
πεντηκονταετίαν όλην ύπηρετούντος. Διότι τόν ’Ιούνιον τού 
1880 συμπληρωδήσεται δεία  πάντως ευδοκία ή πρώτη έν 
τή  Εκκλησιαστική Ιστορ ία  πεντηκονταετηρίς τή ς Άρχιερω- 
σύνης τού δικαίως καί έπαξίως τού γενικού σεβασμού καί 
τής τιμής πάντων άπολαύοντος πατριάρχου ’Αλεξανδρείας 
Κυρίου Σωφρονίου.

ΕΚ Tf iN ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΤΗΣ ΒΑΣΣΙΛΗΣ.

Ί ή  1 4 .’Ιουλίου 1789 ό έξεγηγερμένος λαός τών Παρι- 
σίων προσέβαλεν έξ έπιδρ.αμής τήν Βαστίλλην, καί άν παρα- 
κολουδήσωμεν τάς υπό τών συγχρόνων τής εποχής έκείνης 
συγγραφέων διδομένας ήμΐν πληροφορίας, καταλήγομεν σχε
δόν είς το  συμπέρασμα ότι μία τών κυριωτέρων αίτιων τής 
έξ έφόδου άλώσεως τή ς Βαστίλλης ή το καί ή περιέργεια 
τού πλήδους νά Ιδη ίδίοις όφδαλμοΐς τ ά  έν τώ παναρχαίω 
έκείνω γαλλικώ δεσμωτηρίω κρυπτόμενα φοβερά καί φρικώδη 
μυστήρια, περί <3ν εϊχεν δλως άσαφή καί υπό τή ς έξεγηγερ- 
μένης φαντασίας παραμεμορφωμένην ιδέαν.

Μικρόν πρό τή ς άλώσεως τής Βαστίλλης εΐχον δημο- 
σιέυδή έκτος τής Γαλλίας διάφορα βιβλία, ώς παραδείγμα
τος χάριν τό έργον τού Ιώ ι^ιιβ ί „’Απομνημονεύματα περί' 
τής Βαστίλλης“, τ ά  όποια ένεποίησαν μεγίστην αίσδησιν καί 
δαυμασμόν καί έξήγειραν είς τόν ύπατον βαδμόν τήν φαν
τασίαν τών άνδρώπων έν σχέσει πρός τ ά  φρικώδη καί άπο- 
τρόπαια κακουργήματα άτινα έκρύπτοντο έν τη  μυστηρίώδει 
έκείνη είρκτή.

Τ π ό  μυστηρίων περιεβάλλετο ή παράδοξος αυτη είρκτή

άφ’ ής στιγμής ίδρύδη. Έ ν  έτει 1370 ήγέρδησαν μέν οί 
πρώτοι πύργοι, άλλ’ έχρησίμευον κυρίως ώς οχυρωτικά προ- 
τειχίσματα τών πλευρών μιας πύλης, καί μόλις άφ’ ου προσ* 
ετέδησαν καί άλλοι τέσσαρες ή πέντε πύργοι καί συνεδέδη- 
σαν δ ι’ ισχυρού περιτειχίσματος, έχοντος κατά τήν βάσιν 
πανταχού δώδεκα ποδών πάχος, ήρχισεν ή Βαστίλλη νά 
χρησιμεύη ώς δεσμωτήριον, καί νά πληρώται καταδίκων.

Οί πύργοι ήρχισαν νά χρησιμευωσιν ώς διαμονή τών 
δυστυχών τούτων άνδρώπων άπό τού έτους 1380 καί έφεξής· 
άπό της έποχής ταύτης μέχρι τής άλώσεως τής Βαστίλλης 
διακρίνονται διάφοροι περίοδοι έντός τοϋ οχυρώματος τού
του τής τυραννίας καί τού δεσποτισμού' δτι καί πρό τής 
καταστροφής αυτού εΐχον σχηματισδή τρόπον τινά διάφοροι 
μύδοι καί παραδόσεις περί τού δεσμωτηρίου τούτου, άνα- 
φέρουσαι έκ τών παρελδόντων τουλάχιστον αιώνων πράγ
ματα τερατώδη καί φρικτά.

Ό τ ε  ήλώδη ή Βαστίλλη, δ ά  ήδύναντο βεβαίως οί άν- 
δρωποι νά λάβωσιν ακριβή γνώσιν καί βεβαιότητά περί τών 
μυστηρίων τού φρουρίου τούτου, άν ή άλωσις είχε γείνη κα-
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νονικώς καί μέ τήν άπαιτουμένην τάξιν. Άλλ’ ώς γνωστόν 
ή φρουρά, ήτις εΐχε παραδοδή μέ τόν Ιντιμότατον τρόπον 
καί άνοιξη τήν γέφυραν, κατεσφάγη κατά μέγα μέρος καί 
τά  είσορμήσαντα είς τήν Βαστίλλην πλήδη ήρχισαν αμέσως 
τάς διαρπαγάς καί λεηλασίας. Μόνον μικρόν τ ι  μέρος τών 
έγγραφων έσώδη, καί Ιπ ί τη  βάσει τών εγγράφων τούτων 
έδημοσιεύδησαν αμέσως μετά τήν άλωσιν τής Βαστίλλης 
άπειράριδμα βιβλία, έκ  τών οποίων άλλα μεν συνεγράφησαν 
υπό άνδρώπων οίτινες δ ιά  τής συλήσεως εΐχον λάβη κατο- 
χήν έγγραφων τινών, άλλα δέ υπό άρχαίων τής Βαστίλλης 
δεσμίων. Τό δημοτικόν συμβουλιον τών Παρισίων συνέλεξεν. 
ωσαύτως καί έτακτοποίησεν όσα έκ τών έγγραφων ήδυνή- 
δησαν νά έλδωσιν είς τήν κατοχήν του.

Αί δημοσιεύσεις όμως αυται είναι λίαν αμφιβόλου αξίας, 
διότι καί τά  άνευρεδέντα άκόμη έγγραφα δέν ήσαν πλήρη. 
Ή  δεσποτεία, τής οποίας τό  τέλος εΐχε φδάση, φαίνεται 
δτι προησδάνδη τόν επικείμενον κίνδυνον, δ ιότι τό σπου- 
δαιότατον δλων τών μυστηρίων, δπερ ένδιέφερε σύμπαντα 
τόν πεπολιτισμένον κόσμον, δηλ. τό μυστήριον τής περιφή- 
μου „σιδηράς προσωπίδος“ δ ιά  τής άλώσεως τή ς Βαστίλλης 
ούδεμίαν διασάφησιν Ιλαβε καί μένει μέχρι τής . σήμερον 
άνεξήγητον. "Ο τε τό δημοτικόν συμβουλιον τών Παρισίων 
έλαβεν είς τήν κατοχήν του τό ,,μέγα βιβλίον“, είς τό  όποιον 
ήσαν έγγεγραμμένα τά  ονόματα καί τ ά  αίτια της φυλακί- 
σεως τών δεσμίων τής Βαστίλλης, δ ιά  τής άναδιφήσεως τού 
βιβλίου τούτου εύρέδη ότι μεταξύ τών έτών 1697 καί 1700 
έλλειπεν έν φύλλον, τό  όποιον δέν εΐχεν άποχωρισδή βιαίως 
άλλά έπιμελώς καί μετά προσοχής εΐχεν αποκοπή άπό τού 
δλου βιβλίου. Τό φύλλον τούτο περιείχε κατά  πάσαν πιδα- 
νότητα τήν μόνην ύφισταμένην έξήγησιν περί τού μυστηριώ
δους έκείνου άνδρός μέ τήν σιδηράν προσωπίδα. Μή δυνά- 
μενοι ένταϋδα νά παρακολουδήσωμεν περαιτέρω τ α  περί τού 
μυστηριώδους τούτου δέσμιου, μεταβαίνομεν άμέσως είς έκεΐνα 
τά  μυστήρια τής Βαστίλλης, άτινα έλαβον πλήρη έξήγησιν.

Ή  Βαστίλλη ήτο δεσμωτήριον έκ τών χειρίστων τοϋ 
είδους του καί άνέκαδεν έχρησίμευεν ώς διαμονή πολυπλη- 
δών .δυμάτων τής άδικίας, τό  όποια είτε συστηματικώς έν- 
τα ύδα  έβασανίζοντο, μέχρι δανάτου έστρεβλούντο καί παρε- 
δίδοντο είς τήν παραφροσύνην εΐτε έδανατουντο άμέσως. 
Μέχρι τούδε τουλάχιστον ούδαμώς διεψεύσδη ή φήμη. καδ’ 
ήν έπί Λουδοβίκου XI. ύπήρχον έν τη  Βαστίλλη τά  λεγό- 
μ,ενα ,,λησμονητήρια“ (oubliettes, έκ τού oublier, λησμονώ), 
είς τ ά  όποια οί καταδικασμένοι έλησμονοϋντο έξ έπίτηδες 
καί άπέδνησκον έξ ασιτίας. Ύπάρχουσι μάλιστα ίστορικαί 
μαρτυρίαι λίαν αξιόπιστοι περί τού τρόπου, καδ’ ον ο Λου
δοβίκος XL άφινεν έλεύδερον δρόμον είς τήν έκδίκησίν του 
κατά τών πριγκήπων τού Armagnac.

Ο ί πρίγκηπες ουτοι, οιτινες άντεποιούντο τού δρόνου 
τής Γ αλλίας, περιέπεσον περί τό  έτος 1465 είς τά ς χεΐρας 
τού Λουδοβίκου, δστις ένέκλεισεν αυτούς, καί τους τρεις, είς 
τά  ,,λησμονητήρια“ τ. έ. είς .υπογείους είρκτάς, αιτινες έν τώ 
μέσω εΐχον βαδύτατον κοίλωμα έν σχήματι χωνίου, είς τό 
όποιον ό καταδικασμένος κατεβιβάζετο ουτω πως, ώστε έμε
νεν ένηρμοσμένος έν τη  βαδυτάτη κορυφή τοϋ χωνίου καί 
δέν ήδύνατο ούτε νά κατακλιδή ούτε νά καδίση. Έ κ το ς  
τού ότι ή δέσις αδτη καδ’ εαυτήν ήτο αρκούντως φοβερά, 
καί δτι οί κατάδικοι έλάμβανον όλιγίστην ή ούδεμίαν:τρο
φήν, άλλ’ έξήγοντο πρός τούτοις έκάστην τρίτην ήμέραν έκ 
τής φοβέρας ειρκτής των, έμαστίζοντο μέχρις αίματος καί 
συνετρίβοντο οί οδόντες των.

Ό τ ε  κατεστράφη ή Βαστίλλη, ευρέδησαν άκόμη έν 
αυτή φοβερώταται υποχδόνιοι είρκταί, κείμεναι είς βά&ος 
δεκαέξ ποδών υπό τό έδαφος καί δώδεκα ποδών υπο τήν 
έπιφάνειαν τών ύδάτων τού Σηκουάνα, τελματώ δη κοιλώ
ματα είς τά  όποια τό  μόνον έπιπλον ήτο λίδος τ ις  έστρω- 
μένος μέ σεσηπότα άχυρα, έπί τού οποίου έκοιμάτο δ κατάδι- 
κος, καί τήν άποτρόπαιον ταυ'την κατοικίαν έμερίζετο άπό 
κοινού μετά τών ποντικών, χελωνών καί άλλων βδελυρών 
ζωυφίων.

Ούχί όλιγώτερον φοβεροί τών όποχδονίων τούτων ειρ
κτών ήσαν οί καλούμενοι „σκούφοι“, τ . έ. τ ά  άνώτατα δω
μάτια τών πύργων, τά  όποια ήσαν έστεγασμένα μέ μόλυβδον 
καί κατά τούτο ώμοίαζον μέ τά ς μολυβδοσκεπεΐς είρκτάς τής 
Βενετίας (οαΓΟβΓΪ άβί ρίοιπδί). Είς τους „σκούφους“ τούτους 
έπεκράτει κατά τό  δέρος τόσο. φοβερός καύσων καί κατά 
τόν χειμώνα τοσοϋτον ψύχος, ώστε οί δυστυχείς κατάδικοι 
μετά βραχυχρόνιον έν αύτοΐς διαμονήν καδίσταντο παρά- 
φρονες.

Ό  περίφημος δ ιά  τάς περιπετείας του Καλλιόστρος, 
δστις καί έν τ ή  Βαστίλλη έπί τινα χρόνον διέτριψε, γράφει 
είς τ ά  άπομνημονεύματά του καί τά  εξής: ,,Κυνική αναίδεια 
καί αναισχυντία, άπεχδής δολιότης, ψευδής οίκτος, πικρά 
είρωνεία καί χλεύη, αχαλίνωτος σκληρότης, αδικία καί δά- 
νατος έχουσι τήν έδραν των έν τή  πολιτική ταύτη φυλακή, 
καί ή βαρβαρική έχεμυδία καί σιωπηρότης είνε τό Ιλάχιστον 
τών κακουργημάτων, τά  όποια έκεΐ διαπράττονται. Εύρι- 
σκόμην έπί Ιξ  μήνας είς άπόστασιν μόνον δεκαπέντε ποδών 
άπό τής συζύγου μου, χωρίς νά τό ήξεύρω. Ά λλο ι κεΐνται 
άπό τριακονταετίας έκεΐ μέσα τεδαμμένοι, δεωρούνται ώς 
άποδανόντες ή δη , καί αϊσδάνονται εαυτούς δυστυχείς δτι 
δέν άπέδανον πράγματι, διότι ώς οί κολασμένοι τού Μίλ- 
τωνος έχουσι τόσον μόνον φως έν τω  βαράδρω τω ν, δσον 
τοΐς αρκεί. όπως διακρίνωσι τό άδιαπέραστον σκότος, τό 
όποιον τούς περιβάλλει. Ναί, φ ίλτατε, ώς δεσμώτης κατά 
πρώτον τό  εΐπον καί ώς έλεύδερος άνήρ τό έπαναλαμβάνω: 
Δέν υπάρχει κακούργημα τόσο. φοβερόν, τό  όποιον νά μή 
δύναται νά έξαγνισδή εντελώς δ ι’ εξαμήνου φυλακίσεως έν
τός τής Βαστίλλης.“

Έ κ  τών περισωδέντων μυστικών έγγράφων τής Βα
στίλλης καταφαίνεται δτι καί ή βάσανος έφηρμόζετο έπί 
τών δυστυχών δυμάτων καί μάλιστα δχι μόνον ή βάσανος 
όπως έξαναγκάσωσι τούς καταδίκους νά όμολογήσωσι τήν 
ένοχήν των καί τούς συνενόχους τω ν, άλλά καί δπως δι 
αύτής έπαυξήσωσι τήν δανατικήν ποινήν. Κατάδικοι, οίτι
νες εΐχον ήδη παραδοδή είς τάς χεΐρας τού δημίου έβασα
νίζοντο πρότερον, δπως έπαυξηδή ή ποινή των καί δπως 
άναγκασδώσι νά κάμωσι περισσοτέρας ένδεχομένας ομολο
γίας. Δύο δμως είδη βασάνων ήσαν έν χρήσει έν τή  Βα
στίλλη, τ ά  „ισπανικά υποδήματα“ καί ή „διά τού ΰδατος 
βάσανος“. Οί άνδρες υπεβάλλοντο είς άμφοτέρας τάς βα- 
σάνους, ένώ αί γυναίκες υφίσταντο μόνον τήν βάσανον τών 
ισπανικών υποδημάτων. Τ ά  ουτω καλούμενα ισπανικά ταϋτα 
υποδήματα συνίσταντο έκ σανίδων, αί όποΐαι έδένοντο στε- 
ρεώς έπί τών κνημών καί συνεσφίγγοντο διά σχοινίων τόσον 
δυνατά, ώστε αί κνήμαι συνεπιέζοντο μέχρις οδ ό κατάδικος 
έγίνετο σχεδόν παράφρων ύπό τών πόνων. Έ κ το ς  τούτου 
δμως έπηγνύοντο δ ιά  τίνος σφυράς καί ξύλιναι σφήνες με
ταξύ τών σανίδων καί τών κνημών πρός έπαύξησιν τών άλ- 
γηδόνων του βασανιζομένου. Κ ατά τήν „δ ιά  τού δδατος 
βάσανον“ ό κατάδικος έδένετο με σχοινία στερεώς καί· μή
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τά  σκέλη τεταμένα, έπί τίνος 8·ρανίου, κατόπιν προσηρμό- 
ζετο μεταξύ των οδόντων του Ιν κερχτινον χωνίον και κατά 
τους διαφόρους βα&μούς Ινεχέοντο τέσσαρες, πέντε ή και 
οκτώ λίτραι υδατος εις το στόμα του καταδίκου. Οί πόνοι, 
τους οποίους τό  περιττόν ίδωρ προυξένει είς τό σώμα, ήσαν 
φοβερώτατοι και όμως Ισχυρίζονται οί κατάδικοι καί όσοι 
διέτριψαν πρότερον έν τη  Βαστίλλη καί έγραψαν περί τού
του, ότι ούτε. ή βάσανος αυτη ητο τόσον φοβερά, οσον τά  
ή&ικά μαρτύρια, είς τά  όποια ύπέκειντο οί δυστυχείς οδτοι.

Ώ ς  γνωστόν οί κατάδικοι ένεκλείοντο είς τήν Βαστίλ- 
λην ούχί συνεπεία δικαστικής άποφάσεως, αλλά δ ιά  τίνος 
„Letire <le cachet“ τούτ’ έστιν ανοικτού τίνος, υπό του βα- 
σιλέως υπογεγραμμένου έντάλματος συλλήψεως. Ε κ α το ν 
τά δες τοιούτων ανοικτών ένταλμ.άτων διενέμοντο είς έπίσημα 
πρόσωπα, εχοντα επιρροήν παρά τή  αυλή. "Οστις έξ αυτών 
εΤχεν Ιχ&ρόν τινα ή αντίπαλον, ήρκει μόνον να γράψη το 
όνομα του έχδ-ρού του έν τ ή  κενή &·έσει του εντάλματος 
καί νά παραδωση αυτό είς τήν αστυνομίαν. Αμέσως ό 
δυστυχής ουτος συνελαμ.βάνετο καί ένεκλείετ.ο είς τήν Βα- 
στίλλην, έν&α έπί τεσσαράκοντα καί πεντήκοντα πολλάκις 
έτ-/] έβασανίζετο καί έτυραννεΐτα σωματικώς καί ήδ-ικώς, 
χωρίς ποτέ νά δικασθή καί χωρίς ουτε κάν νά γνωρίζη τό 
έγκλημά του.

Κ ατά  τήν άλωσιν της Βαστίλλης εύρέδησαν έν αυτή 
επτά κατάδικοι ζώντες εΐσέτι, καί μεταξύ αυτών εις γέ
ρων, όστις έπί πεντήκοντα καί επέκεινα έτη έμενεν έν τη  
Βαστίλλη Ενεκα εγκλήματος τό όποιον αυτός ό ίδιος δεν 
έγνώριζε, καί όστις προφανώς είχε λησμονηθή. Πολλαί Εκα
τοντάδες 9·υμάτων περιέπιπτον του χρόνου προϊόντος είς τήν 
παραφροσύνην καί μετεκομ.ϊζοντο κατόπιν συνήθ-ως είς Cha- 
ren ton  ή Vincennes.

Τ ά  &·υματα τής Βαστίλλης ήσαν έντελώς άποκεχωρι- 
σμ.ένα άπό -του λοιπού κόσμου, όστις περιέβαλλεν αυτούς 
Ιξωδ-εν τών .τειχών του φοβερού τούτου δεσμωτηρίου. Δέν 
έλάμβανον τήν παραμ.ικράν είδησιν έκ τών συμβαινόντων 
έξω τής· Βαστίλλης, δέν έμάν&ανον απολύτως τίποτε περί 
τών οίκογενειών των, διότι αί έπιστολαί τάς οποίας άπηύ- 
&υνον εκτός του δεσμωτηρίου έκρατούντο υπό τών φυλάκων. 
Άνευ 'έλπ ίδος άποπερατώσεως των βασάνων των, άνευ έλπί- 
δος δικαστικής άποφάσεως έμενον κεκλεισμένοι έντός τής 
Βαστίλλης εκατοντάδες δυστυχών 9-υμάτων, τά  οποία εξ
επίτηδες έλησμονοϋντο, έως όΐου ή παραφροσύνη ή ο &άνα- 
τος άπελύτρωνεν αύτά.

Άναφέρομεν έκ τού καταλόγου τώ ν καταδίκων, όστις 
ευρέ&η έν τή  Β αστίλλη, άριδ-μούς τινας αυτολεξεί, όπως 
ίδωμεν δ ιά  ποιους λόγους συνελαμ.βάνοντο αν&ρωποι καί 
ένεκλείοντο είς τήν Βαστίλλην. Ό  κατάλογος ουτος έγράφη 
μετά μεγίστης άκριβείας καί ευ’συνειδησίας άπό τού 1663 
μέχρι του 17G3, ώστε περιλαμ.βάνει τό διάστημα εκατόν 
έτων ακριβώς, καί συνετάχ&η κατά τ ά  υπάρχοντα πρακτικά 
καί άλλα έγγραφα υπό τού διοικητού τής Βαστίλλης Chevalier.

1684.· Άρ. 10. ’Ιωσήφ Jo rin  είτε Jo rin a , λακαίος το~ 
‘Ενετού απεσταλμένου. — Διότι έπί παρουσία τών συντρό
φων του εν τινι προ&·αλάμω έν Βερσαλίαις είπε: ,,Τίς 9-ά 
ήδύνατο νά μέ έμποδίση νά φονεόσω τώρα τόν βασιλέα;“ 
— 11. Ή  Besnoit, όνομαζομένη d’A rnonville — κακεντρε
χές. γόναιον καί κακολόγον.

1G8G.· Άρ. 17. 'Ο  Sienr D nprez, ή  σύζυγός του, αί 
9-υγατέρες του καί οί υπηρέται του, έκ τή ς λεγομένης ανα
μορφωτικής θ-ρησκείας. — Διότι ή&ελον νά έκδημήσωσι. .

1688. Άρ. 22. 'Ρολλάνδος. — Διότι ή&ελε νά παρα
δοχή είς. τόν διάβολον.

1689. Άρ. 23. ’Ιωακείμ G irard , πρώην θαλαμηπόλος 
καί έπιστάτης τής οικίας τού στρατάρχου d ’Anmont. — 
“Ένεκα άνασκαφής θησαυρών.

1691. Άρ. 29. P ierre Jean  M ere, έξήσκει τό  έπάγ* 
γελμα ίατροϋ έν ΙΙαρισίοις. — "Ενεκα διανομής κακών ια
τρικών. — Μετά τριακονταετή διαμονήν έν τή  Βαστίλλη, 
μετεφέρ&η είς Charenton παράφρων.

1697. Άρ. 31. ’Ιωάννης Φρειδερίκος ‘Ε ξ ή νΕκ, Σάξων, 
πρώην άν&υπολοχαγός είς τά  Βρανδεμβουργικά στρατεύματα. 
— Διότι έό-εωρεΐτο ύποπτος1';).

1738. Άρ. G5. Ό  Sieur Dupere ή de Chambot. — 
Διότι προσέβαλε τήν δεσποινίδα Ju lin  έκ τού μεγάλου 
θεάτρου.

1747. Άρ. 83. Ή  μικρά Saint-Père, κοράσιον επταετές 
ή οκταετές. — Ύποκειμένη είς σπασμούς. — 'Η  φυλάκισις 
αυτής διήρκεσεν Ιν  έτος σχεδόν.

Τό μικρόν τούτο απόσπασμα έκ τού καταλόγου τών 
καταδίκων άρκεί όπως άποδείξη τήν φοβερότητα τής φυλά-· 
κίσεως έν τή  Βαστίλλη δ ιά  τόσον μηδαμινούς λόγους καί 
άνευ έλπίδος διαδικασίας καί δικαστικής άποφάσεως.

Δέν πρέπει δέ νά λησμονήσωμεν ότι βραδύτερου, ένεκα 
διαφόρων αποπειρών δραπετεύσεως, ήλαττώ&ησαν έπί μάλ
λον καί μάλλον αί λεγόμεναι έλευδ-ερίαι, τών οποίων κατ’ 
άρχάς άπήλαυον οί κατάδικοι. Άφηρεσαν άπ’ αυτών τόν 
περίπατον, τόν όποιον άλλοτε είχον έντός τού δεσμωτηρίου 
έπί μίαν ώραν κα&-’ εκάστην ήμέραν τόίς άφήρεσαν γραφί
δας, μελανοδοχεία, χάρτην, βιβλία καί πάσαν συναναστροφήν 
μ.ετ άλλου προσώπου. Ο ί φύλακες οΐτινες’ έφερον είς τους 
καταδίκους τήν τροφήν, συνωδευοντο πάντοτε υπό τίνος 
άξιωματικοΰ, διά νά μή συνομιλώσι μετ’ αυτών. ’Εκράτουν 
καί τάς υπό τών καταδίκων άποστελλομένας έπιστολάς καί 
τάς πρός αυτούς έκ τών οικογενειών των άπευ&-υνομένας, 
ούτως ώστε δέν εΐχον τήν έλαχίστην συγκοινωνίαν μετά τού 
λοιπού κόσμου, καί έν συντόμω έφήρμοζον ολόκληρον βασα
νιστικόν σύστημα, τού οποίου ή φρικαλεότης μόλις δ ιά  τής 
άνευρέσεως τών έγγραφων έκείνων καί ιδία διά τών έν αΰ- 
τοΐς διατάξεων καί τ&7ν μετά τήν άλωσιν τής Βαστίλλης 
δημοσιεύσεων έγένετο γνωστή

Καί έν τούτοις διάφοροι άπό καιρού είς καιρόν γενόμε- 
ναι άπόπειραι δραπετεύσεως έπέτυχον, ώς π. χ. ή τού κυρίου 
Latude καί τού φίλου του. Άποσπώμεν έκ του άπομνημονευ- 
ματος τού L atude: ,,'Η φυγή μου έκ τή ς Βαστίλλης κατά 
τήν νύκτα τής 25. πρός τήν 26. Φεβρουάριου 1756“ τήν 
περιγραφήν τής λίαν ένδιαφερούσης καί αξιοπερίεργου ταυ- 
της δραπετεύσεως. Ό  Latude καί ό φίλος του, οίτινες ήσαν 
κεκλεισμένοι έν τω αυτώ κελλίω, έσχισαν όλα των τ ά  φο
ρέματα είς στενάς λωρίδας καί συστρέψαντες αυτάς κατε- 
σκεύασαν σχοινιά. Είς ταύτα προσήρμοσάν τά  ξύλα, άτινα 
τοϊς εδίδοντο προς &έρμ.ανσιν καί τά 'όποΐα  εκείνοι έκρυπτον 
υπό τό διπλούν πάτωμα τού κελλίου των, καί άπετέλεσαν 
είδος κλέμακος. Μετ’ άπεριγράπτους πόνους καί μόχδ-ους 
κατώρδ-ωσαν πρός τούτοις έκ τών σιδηρών «γκυρίδων, μέ 
τάς οποίας ή πτυκτή τράπεζα των ήτο προσηλωμένη είς 
τόν τοίχον τού κελλίου, νά κατασκευάσωσιν έργαλεία πρός 
διατρυπησιν τών τειχών, έξ ενός παλαιού σιδηρού λυχνέως 
(καντηλιέρη! κατεσκευασαν πριόνιον καί έξ ενός χαλύβδινου 
πυρείου μικρόν μαχαίριον. Λίαν ένδιαφέρουσα εΐνε ή διήγη- 
σις τού κυρίου μέρους τής φυγής, όπεο έχει ως έξης:

Ε Λ Λ Η Ν Ο Π Ο Ϊ Λ Α .  

Είκών ύ«ό Η. Martiuovic.
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„Έ πί τέλους έφδασεν ή κρισιμωτάτη στιγμή τής δρα- τόν βέβαιον θάνατον, καί τήν οποίαν ήναγκάσδημεν χολλά-
χετεύσεως. Μόλις μάς έφεραν το  δειπνον, ήρχισα αμέσως κις νά έπαναλάβωμεν όπως καταβιβάσωμεν δλα τά  πρός
να αναρριχώμαι έντός τή ς καπνοδόχης, αν καί εΤχον κατά φυγήν άναγκαιουντα έργαλεΤά μας.

. τήν στιγμήν ¿κείνην φοβερούς ρευματικούς πόνους είς τον ’Επειδή καδ’ όλον αυτό το διάστημα δεν έβρεχε, πε-
άριστερόν βραχίονα. 'Γπέφερα τά  χάνδεινα εως δτου να ριεφέρετο ή φρουρά είς τον διάδρομον τού προμαχώνας είς
φδάσω είς το  στόμιον της καπνοδόχης. Ή  αίδάλη με έπνιγε άπόστασιν το πολύ Ιξ  όργυιών άφ’ ημών. Τούτο μας εμ-
σχεδόν, δ ιότι δεν έγνώριζον ποια μέσα μεταχειρίζονται κατά ' πόδιζε νά καταβωμεν είς τάς έπάλξεις καί έκεΐδεν είς τον 
τής αιθάλης οί καπνοκα&αρισταί. Έ κ το ς  τούτου δεν έφό- κήπον. Ή ναγκάσδημεν λοιπόν νά μεταχειρισδώμεν τάς σι-
ρουν προφυλαχτικά δέρματα περί τους αγκώνας καί τά  γύ- δηρας ράβδους, τουδ’ οχερ ήτο καί τό ασφαλέστερου. Έ βα -
να τα- ως έκ τούτου οί αγκωνές καί τ ά  γόνατά μου έξεδερ- δίσαμεν κατ’ ευδείαν πρός τό τείχος τό  όποιον, μεταξύ τού
ματίσδησαν καί τό  αϊμα κατέρρεέν από τά ς χέϊρας καί τά  Gouvernement καί του κήπου, χωρίζει τήν τάφρον τής Βα-
σκέλη μου, Ό τ ε  τέλος πάντων έφδασα έπάνω, έκάδησα στίλλης άπό τή ς τάφρου τή ς  πόλης Baint-Â ntoine. Ε ίς τήν
ίππηδόν έπί τών παρειών του στομίου τής καπνοδο’χης, έξ- δέσιν ταύτην εύρίσκετο πρότερον μικρά τις τάφρος μιας πε-
ήγαγον έκ τού θυλακίου μου τολύπην σπάγου καί κρατών ρίπου όργυιάς πλάτους καί ένός μέχρι δύο ποδων βάθους.
Ιν τή  χειρί το  Ιτερον άκρον άφήκα τήν τολύπην νά κατα- Ε π ειδή  ό ποταμός είχε πλημμυρήση, ίστάμεδα ακριβώς
πέση Ικτυλισσομένη έντός τής καπνοδόχης. Ε ίς τό έτερον ένεκα τής μικρας τάφρου έν τη  δέσει ταύτη , καί τό  δδωρ
άκρον τού σπάγου έδεσεν ό φίλος μου τό  άκρον ενός σχοι- έφδανε μέχρι των μασχαλών ήμων. Κ αδ’ ήν στιγμήν ετοι-
νίου, είς τό οποίον ήτο προσδεδεμένη ή σακκοπήρα μου. μαζομην με τό σίδηρον, τό όποιον εΤχον μετασχηματίση είς
Ό τ ε  έλαβον είς τήν χεΐρά μου τό  άκρον τού σχοινίου, άνε- τρύπανον, νά ανοίξω μίαν οπήν είς τόν ασβέστην μεταξύ
βίβασα δ ι’ αυτού τήν σακκοπήραν, τήν έλυσα καί τήν έρ- δύο τετραπόδων λίδων, όπως έμπήξω έν αυτή τά ς σιδηράς
ριψα έπί τού άναχώματος τού πύργου. Άκολούδως ερριψα ράβδους, διέβη ή  περίπολος, τό  πολύ δέκα έως δώ δεκα πό-
έκ νέου τό  σχοινίον είς τήν καπνοδόχην κρατών τό Ιτερον δας ύπεράνω των κεφαλών μας, μέ τόν μέγαν φανόν της.
αυτού άκρον ¿ν τη  χειρί μου, άνείλκυσα α’λληλοδιαδόχως Διά νά μή άνακαλυφδώμεν, ήναγκάσδημεν νά βυδισδώ-
τήν ξυλίνην κλίμακα, τά ς δύο σιδηράς ράβδους καί τά  λοιπά μεν είς τό ύδωρ μέχρι τού πώγωνος. Άφού άπεμακρύνδη
Ιργαλεϊα. Άφού άνείλκυσα πάντα τα ύτα  είς τήν κορυφήν άφ’ ήμων ή περίπολος, ήνοιξα δύο τρύπας είς.τόν ασβέστην
τή ς  καπνοδόχης, κατέρριψα πάλιν δ ιά  τελευταίαν φοράν τό  με τό  τρύπανον, ένηρμόσαμεν είς αύτάς τάς σιδηράς ράβδους,
σχοινίον, δ ιά  νά ανελκύσω τήν σχινόπλοκον κλίμακα. καί ό τετράπεδος λίδος έντός ολίγων στιγμών έξεμοχλεύδη.

Έ τράβησα τό μεγαλήτεραν άκρον πρός τόν εαυτόν μου, Άπό τής στιγμής ταύτης ήρχισα νά διαβεβαιω τόν συντρο-
καί άφήκα τόσον μόνον είς τήν καπνοδόχην δσον έχρειάζετο φόν μου περί τής πληρεστάτης έπιτυχίας τής φυγής μας.
πρός τήν άνάβασιν. Ε ίς Ιν σημείον, τό όποιον μοί έδωκεν Ε πειδή  εύρισκόμεδα μέχρι τού λαιμού έμβαπτισμένοι είς
ό φίλος μου, έπαυσα νά τραβώ, περιέπλεξα τό  σχοινίον είς το παγετώδες ύδωρ, τ ά  μέλη μας είχον άποναρκιυδή σχε-
εν διάξυλον, τό  όποιον εϊχομεν κατασκευάσει έξ έπίτηδες δόν υπό τού ψύχους, Ιν τούτοις όμως άκόμη προ τού με*
προς τον σκοπον τούτον, καί τό εδηκα όριζοντίως έπί τού σσνυκτίου εϊχον α’ποσπάση α’ρκετούς λίδους, ώστε νά γεμί-
στομίου τής καπνοδόχης, ούτως ώστε ό φίλος μου Άλλέγρος σωσι δύο φορτηγούς άμάξης.“
ήδύνατο να άναβτ ευκόλως καί άνέτως. Άκολούδως άνειλ- Με όπερανδρώπους μόχδους, άφού οί δύο ’ δυστυχείς
κόσαμεν έντελώς τήν κλίμακα, έρρίψαμεν τό  τελευταίου δραπέται έντός τού παγετώδους υδατος μόλις καί μετά
άκρον προς τό άντίδετον μέρος τής καπνοδόχης καί κατέ- βίας διέφυγον τόν υπό τού ψύχους δάνατον, κατώρδωσαν
βημεν αμφότεροι συγχρόνως έπί του  αναχώματος τής Βα- έπί τέλους νά φόγωσιν έκ τής Βαστιλλης. Ά λλα μετά τε'σ-
στίλλης. σαρας μόλις εβδομάδας ό δυστυχής Άλλέγρος συνελήφδη

Δύο ίπποι δεν δά. ήδύναντο νά φέρωσι τ ά  πρός δραπέ- πάλιν έν Βρυξέλλαις καί έπανήχδη οπίσω είς τήν Βαστίλλην,
τευσεν εργαλεία μας. Ήρχίσαμεν κατά πρώτον νά τυλίσ- όπου έκ της πολλής δλίψεως καί απελπισίας άπώλεσε τάς
σωμεν τήν σχοινόπλοκον κλίμακα· ό άποτελεσδείς |κ  τής φρένας. ΙΤέντε μήνας βραδύτερον περιέπεσε καί ό Latude
περιτυλίξεως κύλινδρος είχε τεσσάρων ποδών όψος καί ενός έν 'Ο λλανδία είς τούς όνυχας τής γαλλικής α’στυνομίας καί
ποδός πάχος. Τόν κύλινδρον τούτον μετεφέραμεν είς τόν ήχδη  είς Vincennes, όπου έμεινε φυλακισμένος μέχρι τού
καταλληλότατον δ ιά  τήν ' κατάβασιν πύργον. Έ κ ε ΐ έδέσα* έτους 1784. ‘Ο Latude έπέζησε καί ήξιοίδη νά λάβη τήν
μεν έκ τού ενός άκρου τήν κλίμακα είς έν τηλεβόλον καί παράδοξον ίκανοποίησιν, νά ίδη  τά  πρός φυγήν έργαλείά του,
έκρεμάσαμεν αυτήν πρός τό μέρος τής τάφρου. Μόλις μετά τά  όποια κατά τήν άλωσιν τής Βαστίλλης άνευρέδησαν έν -
δύο ώρας άπεπερατώσαμεν τήν έπικίγ§ονον ταότην καταβα- τω άρχείω, μετά τω ν άλλων φοβερών μνημείων τού δεσμω-

'..σιν, κ α τά  τήν οποίαν τό  έλάχιστον παραπάτημα δ ά  έπέφερε τηρίου τούτου έκτεθειμένα έν Λούβρω κατά  τό  έτος 178Ά

 —  ------------

Η X f i P A  Τ Ο Υ  Ν Ε Τ Ο Υ Σ  Ν Ε Γ Ε Σ Τ Ι . * )

Πανταχόδεν υπό μωαμεδανικών καί· έδνικών λαών περι- ρουσιν ώς γίγαντες μέχρι των νεφελών τά ς άγερώχους αύ- 
κυκλουμένη όψούται έν τή  καυματώδει βορειανατολική άκρα των κεφαλάς, αΐτινες κατά τό  πλείστον μέρος τού έτους δια-
τής ’Αφρικής ορεινή τις χώρα, έν ή ό χριστιανισμός διετή- τελούσι κεκαλυμμέναι υπό χιόνων καί πάγων. Ή  ορεινή
ρήδη μέχρι τή ς σήμερον ακλόνητος. Υπερμεγέθη όρη έγεί- «5τη χώρα εινε ή Άβυσσινία, ή  χώρα έκείνη, ή τ ις  ώ ς  κρά-

·) °Ενεχα δυσορέατου τινδ< παρεννοήσεωε, τήν ¿ποιαν δνστυχ£?ί δεν έπροφδάσαμεν νά Ιπανορ&ώσωμεν έγκαίρωε, δίν έδυνήύημεν. νά λά- 
βωμίν τάς σχετικάς εικόνας, ών τήν έξήγηοιν καί ερμηνείαν έσκοπεί κυρίως τό ανωτέρω έκ του γερμανικού μεταφρασ&έν ίρί>ρον.
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τος τού κατά τόν δωδέκατον αίώνα άκμάσαντος άρχιερέως 
Ίωάννου περιεβάλλετο έπί τοσούτον χρόνον μυδώδη αϊγλην 
καί κάλλος.—  Έ ν  τή  διαμορφώσει της χώρας ταύτης έχε* 
δείξατο ή  φύσις τάς παραδοξοτάτας αυτής Ιδιοτροπίας. 
Αυτοί οί κάτοικοι λέγουσιν, ότι ό Θεός έλησμόνησε κατά 
τήν εκτην τής δημιουργίας ήμέραν νά έξαγάγη τήν χώραν 
έκ τού συγκεχυμένου χάους. ,,Ό στις δέλει νά ίδ η  τρελλά 
σχήματα ορέων" λέγει ό πολλαχού περιηγηδείς ItoiiJfs ,,άς 
υπάγη είς τήν Άβυσσινίαν.“ Άπό τή ς στρογγυλής κορυφής 
υψηλού τίνος όρους πλανάται τό βλέμμα είς απέραντους έκ* 
τάσεις ύπεράνω γιγαντιαίων βασανιτωδών κλιτύων καί στη
λών, μυστηριωδών κοιλάδων καί αχανών φαράγγων. Έ ντεΰ- 
δεν άνυψούνται κλιμακηδόν όροπέδια επί όροπεδίων, έκεϊδεν | 
έγείρονται κολοβοί κωνοειδείς λο'φοι' μετ’ άποκρήμνων περι- ί 
τειχισμάτων. Οί λόφοι ουτοι, κοινώς ίίμ ιια ι καλούμενοι υπό 
των έγχωρίων, παρέχουσι καταλληλοτάτας Οάσεις πρό οίκο- 
δόμησιν μο.ναστηρίων καί κωμών, χρησιμεύουσι δέ καί ως 
ένέδραι τω ν ληστών «αί των έπαναστατούντων υποτελών αρ
χόντων. Α ί κλιτύες αυτών είναι δυσπρόσιτοι, τά  δ'ε ύψίπεδα 
εύοχυρωτα.και ευυπεράσπιστα. Μία τοιαύτη α μ π α  ήτο καί 
ή έν Μ αγδάλη, έφ’ ής ό ανυπότακτος Θεόδωρος Β '. τ·ή 
δευτέρι^ ήμερα τού Πάσχα 1868 ΰπέκυψεν είς τήν έφοδον 
των Α γγλικώ ν στρατευμάτων.

Έ ν  αυτιυ άπωλέσδη εΤς των άξιοπεριεργοτάτων άνδρών 
τής ’Αφρικής, παραδοξότατον κράμα πολεμικού ήρωος, συν
ετού ήγεμόνος καί αχαλίνωτου δηρίου. Μετά τήν πτώσιν 
τού Θεοδώρου έγένετο ή Άβυσσινία τό  μήλον τής Ιριδος 
αρχομανών οπλαρχηγών καί ή λεία έξωτέρικών ¿χδρών. Ή  
Ά γγλ ί«  άπεσυρδη άπό τού άγώνος, διότι, κατά τους λόγους 
τού λόρδου N apiers, ή Άβυσσινία ούδέν απολύτως είχε τό 
ένδιαφέρον δ ιά  τήν Μεγάλην Βρεταννίαν, οί δέ Ά γγλ ο ι έμ
ποροι ουδόλως έπεδόμουν τήν σύναψιν έμπορικών σχέσεων 
μετά τή ς  ολίγα μεν παραγούσης, ολίγα δε είσδεχομένης 
ταύτης χώρας. Τοιουτοτρόπως οί λοιποί τής Άβυσσινίας 
αντιποιούμενοι ήδύναντο ανενόχλητοι νά διεξαγάγωσι τόν 
πρός άλλήλους αγώνα.

Ε ϊς έκ τούτων κατώρδωσε να ύποτάξη είς Ιαυτόν τούς 
λοιπούς άνταγωνιστάς του. ’Ιθαγενής τ ις  οπλαρχηγός, όνό- 
ματι Κασσάης, τό μεν έκ πολιτικής συνέσεως τό δ'ε έκ 
προσωπικής πρός τόν Θεόδωρον έχδρας, έτάχδη πρός τους 
Ά γγλους. 'Τπό τούτων έξ ευγνωμοσύνης βοηδούμενος, μ'ε 
όπλα καί πολεμεφόδια έφοδιασδείς, ών δ ί  πρός τούτοις νέος, 
τολμηρός, ανδρείος καί ευφυής, κατώρδωσε μετ’ ου πολό 
ν’ άνυψωδή είς τό  αξίωμα του Νέγους Νεγέστι, τού βασι- 
λέως τών βασιλέων. Ύπό τίνος Κόπτου άρχιερέως, όν αυτός 
ό Κασσάης μετεπέμψατο έξ Αίγυπτου, υπό τό  όνομα ’Ιωάν
νης βασιλεύς τής Σιών καί βασιλεύς τών βασιλέων τής Αί- 
διοπίας χειροτονηδείς, καδυπέταξεν εαυτω μικρόν κατά μι
κρόν τά ς γειτνιαζούσας Ιπαρχίας Σχόάν, Ένάρυαν, Κάφαν 
καί Γέραν. Άπό τής Ιποχής ταύτης χρονολογείται ή κυ
ριαρχία του Νέγους Ίωάννου, τού κατά Μάίον του παρόντος 
έτους άποδανόντος έκ τών τραυμάτων, άτινα έλαβε κατά 
τινα πρός τούς Μ αχδιστας συμπλοκήν.

Έ ν  τώ  μεταξύ όμως ό Ε λ β ετ ό ς  Βέρνερ Μοΰντσιγερ ώς 
Αιγυπτιακός διοικητής τού άνατολικού Σουδάν είχε λάβη 
κατοχήν τών άβυσσινιακών έπαρχιών Βόγος καί Χ αλχάλ 
δ ιά  τόν κύριόν του, τον Κεδίβην, περί τάς άρχάς τού 1870- 
Κ αί δεν ήρκέσδη μόνον είς τούτο ό Μοΰντσιγερ, αλλά προσ- 
επάδει νά καταλάβη ολοκλήρου τή ς Άβυσσινίας τήν κυριαρ
χίαν, ό δέ φιλόδοξος καί σπάταλος Κεδίβης ’Ισμαήλ πασσάς

ουδόλως έδίστασε ν’ άσπασδή τό σχέδιον τούτο τού Μούν- 
τσιγερ έπιδυμών νά προσ9·έση καί ταύτην είς τά ς λοιπάς 
αυτού κατακτήσεις.

Ό  Μοΰντσιγερ έσκέπτετο κυρίως νά καταλάβη αυτός 
τόν δρόνον τή ς Άβυσσινίας, άλλ’ ή άρχηγία τού έν έτει 
1875 άποσταλέντος στρατού δεν ένεπιστεύδη είς αυτόν άλλ’ 
εις τινα ανεψιόν τού παντοδυνάμου υπουργού Νουβάρ πασσα 
καί είς τόν Σουηδόν συνταγματάρχην Άρενδρουπ. Ό  Νέγους 
’Ιωάννης άντεπεξήλδε κατ’ αύτών είς τ ά  σύνορα έχων στρά
τευμα 5000 άνδρών, συγκροτηδείσης δ'ε μάχης Ιν τη  κοι- 
λάδι Γουδδα-Γουδδί κατετροχώδησαν σύμπαντες οί Αιγύ
πτιο ι, έξαιρουμένου ένδς τάγματος ύπολειφ&έντος έπί τών 
υψωμάτων. Δεύτερος Ιπιμελέστατα παρεσκευασμένος στρατός 
20,000 άνδρών υπό τόν πρίγκιπα Χασσαν υχέστη χαρά τάς 
φάραγγας τού Γούρα τηλικαύτην ήτταν, ώστε μόνος ό πρίγ- 
κηψ κατώρδωσε νά σωδή είς Μασσάουαν. 'Ολόκληρον 'δε 
τό στρατιωτικόν ταμεΐον περιέχον 20,000 λίρας στερλίνας 
είς χρυσόν καί 30,000 ταλλήρων είς άργυρον έπεσεν είς τάς 
χεϊρας τού Νέγους. Τρίτον αίγυπτιακόν στράτευμα υπό τόν 
Μοΰντσιγερ έξωλοδρεΰδη έντελω'ς έν τή  πρός άνατολάς τή ς 
Άβυσσινίας κειμένι πεδιάδι τής Άούσσης.

νΗ δη ήρξαντο αί περί είρήνης διαπραγματεύσεις. Ά λλ’ 
α{ έκατέρωδεν απαιτήσεις καί παραχωρήσεις ήσαν τοσοϊτον 
δυσανάλογοι α>στε έφαίνετο παντελώς αδύνατος ή τής είρή
νης σύναψις, 'Ο  Νέγους ’Ιωάννης άπήτει τήν άπόδοσιν τών 
χωρών Βόγος, Μενσα, ΛΙεταμμέχ, Σ α γγά λλα , τους λιμένας 
Sula καί Ά μφιλα παρά τή  έρυδρα δαλάσση, άποζημίωσιν 
του πολέμου καί ενα Άβούναν δηλ. αρχιερέα. 'Ο  Κεδίβης 
αφ’ ετέρου ήθελε μόνον νά έπιτρεψη „τήν αγοράν“ Ινός 
κόπτου πατριάρχου έξ Αίγυπτου.

"Οτι ή Άβυσσινία άπήτει τήν άπόδοσιν τών άρπαγεισών 
«ΰτή έπαρχιών, ή το  φυσικόν. ’Εννοείται ότι ή Α ίγυπτος σή· 
μ.ερον δεν εΐνε πλέον είς δέσιν νά ίκανοποιήση τήν έπιδυμίαν 
ταύτην. Άλλ’ ή κτήσις τών λιμένων είνε ζωτικώτατον διά 
τήν Άβυσσινίαν ζήτημα , δ ιότι μόνον δ ι’ αυτών δύναται νά 
έλδη είς συγκοινωνίαν μετά τού λοιπού κόσμου καί τής 
Ευρώπης καί ν’ άναπτύξη τούς έτι έγκεκλεισμένους αυτής 
πόρους. Πρός κτήσιν τών ποδουμένων λιμένων παρουσιάσδη 
τή  Άβυσσινία καταλληλοτάτη ευκαιρία, δτε ό Μαχδής μ'ε 
τ ά  ίερά καλούμενα στίφη του έξεδίωξε δ ιά  παντός τούς 
Αιγυπτίους έκ τού Σουδάν. Άλλ’ ό Νέγους Ιωάννης, ό άναγ- 
κάσας πάντας τους έν τ ή  χώρα του ζώντας Μωαμεθανούς 
νά βαπτισδώσιν, έμίσει διακαώς τόν Ίσ λ ά μ  καί ουδέποτε 
δ ά  συγκατετίδετο νά συνδηκολογήση μετά τών οπαδών 
αυτού.

Έ ν  τούτοις ουδέποτε έγκατέλιπε τόν κύριον αυτού σκο
πόν, τήν άνάκτησιν τών άρπαγεισών αύτω έπαρχιών καί τήν 

ι πρόσκτησιν λιμένων. νΗδη άπό τού έτους 1880 έστρατοπέ- 
δευε παρά τή  Τσατσέγα ό ίρ ιστος αύτού στρατηγός Ράζ- 
Άλούλα μκ στράτευμα 50,<Χ)0 άνδρών καί είσέπραττε τακτι- 
κώς φόρους έκ τών έπαρχιών Βόγος καί Μένσα, λεηλατών 
δηλ. αυτάς άπλούστατα' κατά τό σύστημα τών Αίγυπτίων. 
,,Άν ή Αίγυπτος δεν άποδώση ήμϊν τά ς ήμετέρας Ιπαρχίας“ 
συνείδιζε νά λέγη ,,δά καταστρέψωμεν τό  Καρτοόμ καί τήν 
Μασσάουαν.“ Ό τ ι  ή Μασσάουα κατελήφδη υπό τών ’Ιτα 
λών καί έγένετο Ισχυρός στρατιωτικός σταδμός, δεν ήτο 
καδόλου εύάρεστον ουτε σύμφορον είς τούς Άβυσσινίους. Ά ν 
ή αιγυπτιακή αυτή δέσις έμελλεν ήδη νά μεταβή είς ξένας 
χεΤρας. ό Νέγους Νεγέστι ήγειρεν έπ’ αυτής αξιώσεις. Δια 
τούτο προσηνέχδη μετ’ έκτακτου ψυχρότητος πρός πάσας
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τά ς προσσεγγίσεις των ’Ιταλών, έντεϋ&εν δε καί ή αίφνηδία 
προέλασις του Ρ ά ζ  Άλουλα έν ετει 1887, ή έπενεγκοϋσα 
τόν παντελή σχεδόν ολεδ-ρον ολοκλήρου ιταλικού αποσπά- 
σμιχτός, έντέϋ9·εν δε και ή περαιτέρω προέλασις των Άβυσ- 
σινίων, οίτινες ήπείλουν καί αυτήν τήν Μασσάουαν. Τάς 
έπιτυχίας ταύτας ώφειλον οί Άβυσσινιοι. είς τήν αίφνηδίαν 
αυτών έπιδρομήν κατά των ’Ιταλών καί εις τήν υπεροχήν 
των ιδίων'δυνάμεων.

’Εκτός τή ς ορεινής αΰτων χωράς οί Άβυσσίνιοι, κάίπερ 
μή στερούμενοι ανδρείας καί γενναιότητος, ώς απέδειξαν 
είς άνα'ρι&μήτους πολέμους, είναι ήττον φοβεροί, διότι ή πο
λεμική αυτών τέχνή υπολείπεται τής Ευρωπαϊκής κατά αι
ώνας όλους!τά δε όπλα των είναι ατελέστατα. 'Ω ς πυρο
βόλα μεταχειρίζονται, άρχαΐόν τ ι  είδος τουφεκίων (μέ φτίλι, 
ίσκα), τω ν οποίων ή γέμισις μέχρι .τής έ.κπυροβολήσεως απαι
τε ί πολλήν χρονοτριβήν, μόνη δέ ή σωματοφυλακή του Μέ- 
γους Ίωάννου ήτο έξωπλισμένη με τελειότερα πυροβόλα τοϋ 
Rem ington. .'Η  έν αυτή τ ή  χωρά παρασκευαζομένη πυρΐτις 
είναι κακής ποιότητος, αντί δε σφαιρών μεταχειρίζονται προς 
γέμισιν των πυροβόλων τεμάχια σιδήρου, τά  όποϊα στρογγυ- 
λοΰσιν ολίγον τ ι  κοπανίζοντες αυτά δ ιά  λί&ων. Ά λλ α  τά  
κυριώτερα αυτών όπλα είναι δέρατα,- κεκυρτωμένα ξίφη καί 
ασπίδες έκ δοράς βουβάλων καί έλεφάντων.

Έ  .κυρία δύναμις-τοϋ. στρατού ήτο έστρατοπεδευμένη 
έν τή  περιοχή Δέβρα Ταβώρ, Ιν&α.ο Νέγους έπί τή ς έπιπέδου 
καί διά τίνος πυρόβολοστοιχίας περιστεφομένης κορυφής λό
φου τινός εΐχεν ίδρυση τήν κα&έδραν του, κρός ήν άνήγεν 
όρδοτενής, έ ν . τω πετρώματι έξεσμένη κλίμ.αξ. Αξιωματικοί 
περιβεβλημένοι μελαίνας πανθήρων δοράς καί κρατούντες 
πολυτελεστάτας, χρυσοΐς καί άργυροϊς έλάσμασιν έπεστρω- 
μένας ασπίδας έξ έρυδροΰ καί γλαυκοΰ όλοσηρικου, έφρου-

ρουν, ένώ ο Νέγους έδέχετο είς άκρόασιν, καδήμενος έπί του 
Άγγαρέπ, του άβυσσινιακοϋ ανακλίντρου,- καί έγκεκαλυμ- 
μένος έν τω χολυτίμω μανδύα του, όσ τις. μόνον τό. μέ- 
τωπον καί τούς οφθαλμούς άφίνει ακαλύπτους·. -'Η; λοιπή 
αύτοϋ ένδυμασία ήτο άπλουστάτη καί κατ’ ουδόν; ..διέφερε 
τής τών υπηκόων του. . Έ ν  τή  μάχη ώφειλεν εις. έκάστοτε 
των τεσσάρων προς τούτο ώρισμένων αξιωματικών νά φορή 
τ ά  βασιλικά ένδύματα καί έμβλήματα, όπως αποπλανά άπό 
του „απεσταλμένου τοϋ -Σολομώντος“ καί έπισπα έφ ’- · Ιαυ- 
τοϋ τά  βλέμματα τοϋ έχδροϋ. Έ π ί της βασιλείας τοϋ-Θεο
δώρου έπεσεν έν τή  έξασκήσει του υπουργήματος' τούτου 
παρά τ<3 πλευρφ τοϋ Νέγους ο ’Ιρλανδές John  Bell έν ετει 
1860 κατά τήν έν Δοβαρεκ συμπλοκήν. .

Ή  κατοικία τοϋ Νέγου είναι άπλουστάτη ούδέν εχουσα 
τέ  πολυτελές. -Πρότερον βεβαίως τό  πράγμα ήτο δλως διά
φορον. Περί τούτου μαρτυρεί τό περίφημον αύτοκρατορικόν.μέ- 
γάρον έν Γονδάρ, μέγα καί επιβλητικόν, άλλ’ άπειρόκάλον καί 
άχαρι δημιούργημα Πορτογάλλων τεκτόνων, έχον άφδονίανδο- 
λωτών πύργων καί έπάλξεων. Ά λλα σήμερον το οικοδόμημα 
τοϋτο, ώς καί τά . γειτνιάζοντα μεγαλοπρεπή μ έγ α ρ α ,' είναι 
σχεδόν έρείπια, έν οίς ένδιαιτώνται τά  άγρια '9·ηρία., - r j 'H  
στρατιωτική υπηρεσία παρά τοΐς Άβυσσινίοις- είνε- τακτική. 
Οί διοικηταί των επαρχιών οφείλουσι νά παρέχωσιν ε-κάστος 
κατ’ αναλογίαν τοϋ έμβαδοϋ τής έπαρχίας όριζόμενον/αριδ- 
μόν μαχίμων άνδρών. Ή  στρατιωτική υπηρεσία είς τούς 
Άβυσσινίους, οϊτινες έν γένει είναι οκνηροί καί φυγόπονοι, 
είνε ή μάλιστα αρεστή ένασχόλησις, διότι κ α τ’ αυτήν; παρ
ουσιάζονται συνήδως εύκαιρίαι συλήσεως καί· διαρπαγής. 
Περί' ένδυμάτων, όπλων καί τροφίμων οφείλει έκαστος- -νά 
φροντίζη δ ι’ έαυτόν. Πειθαρχία δεν δύνατάι βεβαίως ; νά 
ζητηδή έν τω  Άβυσσινιακω στρατω. ;

0  Δ  A  I Μ Ω Ν.
Δίήγημα,ύπέ I .  I .  Κ Ρ Α 2Σ .Ε Β Σ Κ Ϊ. 

Ιοννέχα α .)

—  ,ΓΩ! όσον άφορα ύμί“ άνεφώνησεν ό Μαρ.ιανος „όχι 
μόνον μίαν άλλ’ όσας δήποτε νύκτας ,3έλεις είμαι είς τήν 
διάδεσίν σου.“ . .

— . ,,Κάί έγώ επίσης“, πρόσέδηκεν 6 καδηγητής. „Εις 
τήν ηλικίαν μου ό ύπνος είνε όλίγος. Ή  αϋπνία δ ι’ έμέ είνε 
εΰκολώτατον πράγμα. Δυνάμεδα λοιπόν νά διέλ9·ωμεν μίάν 
Νεαπολιτανικήν νύκτα κατά τόν τρόπον τών αττικών νυκτών.“ 

,,Ή  νύξ είνε πράγματι τόσον ωραία“ είπεν 'ό .Ά δρίανός 
„ώστε δ ά  ήτο .αμάρτημα νά τήν διέλ9·ωμεν κοιμώμενοι. 
Έ λέγετε . λοιπόν περί τοϋ .ποιήματος μου · · . Δέν δύναμαι 
νά σας ανακοινώσω.τι περιεκτικόν τοϋ όλου, έρωτώ όμως 
τόν καδηγητήν, τί. φρονεί περί άχεράντου τινός έποποάας μή 
έχοΰσης ήρωα

„Καί μία .ιδέα δύναται νά χρησιμεύση ώς' ήρως" άπήν- 
τησεν ό καδηγητής βραδέως. ,“(λπως δήποτε, είτε άίσδη- 
τόν τ ι  είτε νοητόν, πρέπει νά ύπάρχη τ ι  τό συγχωνεϋον τά  
έπεισόδια είς ένιαϊόν τ ι  όλον.“

,,Άλλ’. έάν τό  όλον τοϋτο έν τή  αναπτύξει του προσ- 
λαμβάνη αείποτε διάφορον μορφήν, αείποτε δειοτέραν, αεί
ποτε φαεινοτέραν, άν παράγη ώς ή γή μετά τόν κατακλυ
σμόν πάντοτε νέους βλαστούς, άν αύξάνηται αείποτε σφρι- 
γωδέστερον καί έν άϋτή τή  σήψει πανηγυρίζη τήν άναγέν-

νησιν; Άλλ’ έάν ή θ·εία αδτη πνοή Ιπιφοίτά είς τας ατελείς 
μορφάς, αίτινες κατά τό φαινόμενον μεν είναι διάφοροι άλλή- 
λων κατά δέ τήν ουσίαν συγγενείς;“ ’

Ό  Σενούτας ήκροάτο, παρετήρει αυτόν καί έσιωπα- έπί 
μακρόν.

„Θέλεις νά σοί εϊπω τήν άλήδειαν;“ ήρώτησεν αυτόν 
έπί τέλους- με σοβαρότητα διδασκάλου.

„Τό απαιτώ μάλιστα, άλλως δά  πιστεύσω ότι με μετα
χειρίζεσαι ώς μικρό παιδί καχοσυνειδισμένο. Ε μ π ρ ό ς ' λ ο ι - '
πόν, διδάσκαλε!“ ........................

„Τό ποίημα, Άδριανέ μου“, ίίρξατο λ έ γ ω ν ό  καδηγητής 
„είνε κατά πρώτιστον-λόγον έργον πλαστικόν" ή φιλοσοφία 
του πρέπει νά είνε, οδτως είπεϊν, ασυνείδητος, έκ  τής ποιη- 
τικής άλη&είας έκπηγάζουσα, ούχί εξεζητημένη, οΰχί δ ιά  τής 
βίας έπιβεβλημένη. Έ γ ώ  τουλάχιστον δεν είμπορώ νά υπο
φέρω μίαν ιδέαν κεκοσμημένην καί κεκαλλωπισρ.ένήν ώς 
πλαγγόνα, άλλ’ έπίσης ψυχράν καί νεκράν ώς .άυτη. Μία 
ιδέα, όταν άποσπασ&η καί άποχωρισδ-ή άπό τοϋ βίου, άπό 
τής σφυζούσης ζωής, δύναται νά είνε ότι δήποτε άλλο 9·έ- 
λεις, ουδέποτε όμως ποίημα, διότι ή ποίησις πρέπει νά δια- 
πνέηται υπό τής ζωής, ένώ ή άπεσπασμένη Ιδέα αποτελεί 
μόνον φάντασμα ζωής . . .“
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—  „Ίσως δέν έξεφράσθην σαφώς“, απήντησεν ο Άδρια- 
νός, προδήλως δυσηρεστημένος. „Αναγκάζομαι τώρα νά 
προσθέσω ότι .δεν ηρχισα μέ.τήν ίδέακ, άΧΧ- ή-βίκων, .τών 
πράξεων τ ή ς  ανθρωπότητας, ώς δλον θεωροομένης, μαί έπέ» 
βαλε τήν ιδέαν ταύτην ,

— „Ά λλα συ προδίδεις το μυστικόν σου“,  άνεφώνη«εν 
ό Μαριδνος.

,,Τό ποίημα λοιπόν πραγματεύεται τήν Ιστορίαν τού 
ανθρώπου δι* όλων των έποχών . . .“

„Δέν αποκρύπτω ότι τό  περιεχόμενον εΐνε τοιοΰτο“ άπήν- 
τησε ψοχρώς ό ποιητής. ,,Λυπούμαι μόνον οτι ο παλαιός 
μου φίλος έναντιούται καί καταδικάζει αυτό κατ’ αρχήν.“

— ,,Ήερίμενε .ολίγον, μή βιάζεσαι“, απήντησεν ό Σε- 
νούτας ήπίως μειδιών. ,

„Δέν καταδικάζω τίποτε απολύτως και ανέκκλητος είς 
αυτόν τον κόσμον. Έ ν  γένει ε /ω  όλίγην έμπιστοσύνην είς 
τους κανόνας καί τ α  αξιώματα, λατρεύω δ ε  το  ώραΐον, έν 
oîcç δήποτε μορφή καί αν μοι άποκαλυφθή. Δεν γνωρίζω 
τ ο  ποίημά «ου, έκ  δ ε  του γενικού καί ξηρού περιεχομένου 
ούδεμίαν κρίσιν δύναμαι να εκφέρω. . Ή  μεγαλοφυΐα δύνα- 
τα ι καί έ κ  τή ς ξηρότατης ύποθέσεως νά  δημιουργήση αρι
στοτέχνημα. 'Η  Γραφή λέγει ό τ ι. δ Θεός έπλασε τον άν
θρωπον έκ πηλού- καί ό άνθρωπος δύναται ωσαύτως έκ 
πηλού να δημιουργήση θαυμάσια έργα, πολύτιμα κειμήλια 
. . .  Σας το έχαναλαμβάνω όμως ότι τό ποίημα πρέπει νά 
έχη σάρκας, αΐμα καί οστά, άλλως δεν εΐνε έργον τέχνης,

. αλλά τό προϊόν άσωμάτου καί άχρόου ιδέας.“ .
Κ αί έγώ θεωρώ την ποίησιν ούχί άλλως“ απήντησεν ό 

: ¡Άδριανός συνωφρυωμένος καί έσιώπησε.
— „Λάβε ύπ’ ©ψιν τόν Λουκρήτιον“ προσέ&ηκεν ό Σε- 

. νούτας. ,,Τό' όνομά του δεν θά  έζη μέχρι τή ς σήμερον, έάν
δεν έζητοϋμεν έν αυτί* τό  υλικόν προς γνώσιν του αρχαίου 
κόσμου καί των ιδεών του. ‘Ως ποιητής όμως ό Λουκρή- 
τιοζ έτάφη προ πολλού, ένω ό ολιγώτερον μετάρσιος άλλ’ 
άνθρωπινώτερος Βιργίλιος ζή καί μας καταγοητεύει.“

— „Κ αταγοητεύει" ήρώτησεν ό κόμης γελών, „ο Βιρ
γίλιος γοητεύει;“

— ,,Έ ν τώ  πρωτοτυπώ“ άπεκρίθη ό καθηγητής στρε
φόμενος πρός τόν κόμητα. ,,Πιστεύσατε μοι, πρέπει νά τόν 
άναγινώσκη τ ις  έν τ η  λατινική, ή  νά  μή τόν έγγ ίζη  καθό
λου. ‘Τό «υτό Ισχύει καί διά τόν Όράτιον, άπό-τού όποίου 
ουδέποτε χωρίζομαι· μέ συνηντήσατε μάλιστα , κύριοί μου, 
μέ τόν Ό ράτιον άνά χεΐρας. Εΐνε γελοΐον νά θέλη τις  νά 
τόν μέταφράση· οί ποιηταί έν γένει δέν μεταφράζονται“

— ζΆπεμακρύνθημεν από του προκειμένου“ εΐπεν ό 
Άδριανός διακόπτων τόν καθηγητήν „καί χαίρω πολυ διά 
τούτο’ άλλως θ ά  ήρχόμην είς έριδας πρός τον προσφιλέστα- 
τόν μοι διδάσκαλον.“

—  „Ουδέποτε!“̂ , απήντησεν 6 κα&ηγητής φαιδρός. „Μέ 
γνωρίζεις καλώς; Δέν εΐμαί έξ Ικείνων, οΐτινες προσκολλών- 
τα ι είς Ιν  ώρίσμέιον σύστημα καί '·άκολουθούσι περιδεώς 
πάντοτε τήν.αύτήν περιωρισμένην άτράπόν ομοιάζω μάλλον 
πρός το  «ρνίον,.;το έπόΐον πλανατα ί'άνά  τ ά  ορη, τα  δάση 
καί τά ς κοιλάδας,- Spsxov άνθη καί φυτά πανταχοϋ, όπου 
δήποτε·· τ α ' ευρίσκει Δι’ Ιμε πάντα τ α  διαφορώτατα καί 
ποικιλώτατα ιδεώδη τη ς καλλονής είναι έπ’ ίσης ώραϊα. Ά ν 
καί ό Δάντε λαμβάνει ώς οδηγόν τόν Βιργίλιον εις τήν κό- 
λασιν, έν τούτοις όμως δυσκύλως δύνανται νά ευρεθώσι δύο 
έργα  τοσουτον διάφορα καί ανόμοια πρός άλληλα  όσον ή 
Θεία Κωμωδία καί ή Αίνειάς. Άλλ’ έγώ κατενθουσιάζομαι

ίπ ’ άμφοτέρων, ωσαύτως δέ ύπό του Βύρωνος καί ύπ’ αυτού 
τού Λουκρητίου. 'Ω ς πρός τόν Ό ρά τιον, τόν λατρεύω' ό 
Μίλτων, ό Καμοένς, ό -Σαιξπήρος -μέ καταμαγεύουσιν έκα
στος είς τό εΐδός του. “Εχω τήν πεποίθηση* ότι, όστιζ αι
σθάνεται καί έννοεϊ Ιν  μόνον είδος πού ωραίου, εΐνε δυστυ
χής, ανάπηρος.“

—  „Τότε λοιπόν, σεβαστέ μοι καθηγητά“, εΐπεν ό Μα-, 
ριανος, „εΐνε άπείρως δΰσκολον, έξ όλων αυτών τών ποικι- 
λωτάτων τού καλού αποκαλύψεων νά συλλάβη τ ις  αύτήν 
τήν ιδέαν του καλού.“

— ,,Ούδαμώς!" απήντησεν ό Σενούτας.. ,,Δέν δύναταί 
τ ις  νά απκιτήση όπως ή γή  παράγη μόνον κρίνα- καί τά  
ρόδα καί τ ά  ία  είναι έπ’ ίσης ωραία· ώραιότατον είναι καί 
αυτό τό ταπεινόν λευκάν&εμον, όταν έγείρη έκ τής χλόης 
τήν κομψήν κεφαλήν του . . . .  Ουδέποτε θ ά  παραδεχθώ* 
ότι τό  ρόδον αποκλείει τ ά  άλλα άνθη, καί ό "Ομηρος τόν 
Μίλτωνα «. . .“

— ,,Άν όμως άνθρωπός τ ις  έχη φυσικήν ευαισθησίαν 
πρός έν μόνον είδος τού ωραίου;“

— ,,Ύπάρχουσιν άνθρωποι, οίτινες ένός μόνου χρώματος 
αντιλαμβάνονται δ ιά  τή ς  όράσεως“, εΐπεν ό καθηγητής καί 
έπέρανε τόν λόγον.

Ή  συνδιάλεξις θά  έξηκολοΰ&ει, άν δεν ήκούοντο αίφνης 
έκ τής αιθούσης, ώς έκ μεγάλης άποστάσεως ήχουντες, 
ασθενείς κατ’ άρχάς τόνοι κλειδοκυμβάλου. Πάντες έσίγη- 
σαν. Ό  Άδριανός έπέβαλε δ ιά  τής χειρός σιωπήν, έννοήσας 
2τι ή παίζουσα ήτο ή Μις 'Ρόζα. Έ ν  τη  ήρέμω ταύτη καί 
υπό τής σελήνης καταυγαζομένη έαρινή νυκτί ή μουσική 
ήτο,τρόπον τινά  άναγκαΐον συμπλήρωμα τή ς  ποιήσεως, ήν 
ή φύσις άπέπνεε. ΙΙάντες έχαιρον. Ο ί δάκτυλοι τής Ά γγλί- 
δος ήκούοντο ελαφρώς όλισ&αίνοντες έπί τών πλήκτρων τού 
πυλυχόρδου, προανακρουοντες φανταστικόν τ ι  καί μελαγχο
λικόν μουσικόν προοίμιον, μεθ’ ό έπηκολούθει αυτοσχέδιος 
καί έκ τού παραχρήμα ή κυρία μουσική υπόθεσις. Έ ν  τη  
Ικτελέσει τού μουσικού τούτου αύτοσχεδιάσματος ήδύνατο 
τις νά διακρίνη οΰ μόνον τήν μεγάλην τεχνικήν Ικανότητα 
αλλά καί τήν Ιξοχον φυσικήν ευφυΐαν. 'Ο  Μαριανος όστις, 
καίπερ μή έχων πρός τήν μουσικήν μεγάλην νοημοσύνην, 
δέν ήδύνατο όμως ν’ άντιστή είς τήν γενικήν έντύπωσιν, ην 
προύξίνει ή  μουσική τή ς Ά γγλίδος, έμειδία είρωνικώς. Ιίάν- 
τες ήκροώντο μετ’ εντεταμένης προσοχής, ό δέ Άδριανός 
προόχώρησε πρός τό άκρον τού εξώστου όπως πλησιάση είς 
τό  παρά&υρον, έξ οδ προήρχοντο οί μελωδικοί τόνοι. Μετ’ 
ου πολυ όμως οί τόνος ήρχισαν να γένωνται ο'λονέν ασθενέ
στεροι καί βραδύτεροι, μέχρις ου έπαυσαν έντελούς. 'Ο  
Άδριανός ήθέλησε νά χειροκρότηση, αίφνης όμως μετέβαλε 
γνώμην καί άπέστη.. Ό  κόμης πλησιάσας πρός αυτόν έψι- 
θύρισεν είς τ ό  ους του:

,ΓΩ! αύταί αί γυναίκες! Ή δυνάμην νά όρκισθώ ότι ή 
Ά γγλίς έπαιξε δ ι’ ήμας, ή  μάλλον, χάριν σού, καλότυχε 
θνητέ, όπως σέ φέρη είς ονειροπολήσεις.“

„Είσαι κακεντρεχής“ εΐπεν ό Άδριανός· „Τήν γνωρίζω 
καλήτερα καί δέν έχω καμμίαν υποψίαν κατ’ αύτής. Δέν 
υπάρχει κανείς είς τόν κόσμον, όστις είς τάς πράξεις του 
νά λαμβάνη τόσον ολίγον ύπ’ όψει τους ανθρώπους όσον 
αυτή. Ά ν αύτή ή  Ιδία  έγνώριζεν ότι θ ά  έθεωρεΐτο ώς φι
λάρεσκος, θ ά  τη  ήτο παντελώς «διάφορον, θά  ύψωνε τούς 
ώμους καί θ ά  έκάθητο παρά τό  κλειδοκύμβαλον, όπως ίκα- 
νοποιήση τήν δρεξίν της.“

Ή  νυξ είχε προχωρήση έπί τοσουτον, ώστε έφαίνετο
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ή δ η  υποφώσκον πρός «νατολάς τό εωθινόν λυκόφως. "Ο 
Άδριανός κατέλιπε τόν έξώστην καί Ιρρίφθη έπί τού ανα
κλίντρου.

„Λοιπόν“ εΐπεν ό κόμης ,,καϊ ή ωραιότατη νυξ πρέπει 
νά λάβη τό  τέλος τν^ς. Νομίζω, ότι εΐνε καιρός νά άνα- 
παυθώμεν.

—  „Καί έγώ είμαι μέ τήν γνώμην σας, άν όχι δ ιά  τόν 
εαυτόν μου, αλλά δ ιά  τόν Άδριανόν“ εΐπεν ο κα&ηγητής 
έγειρόμενος.

Ό  ποιητής δέν άντέστη- έτειναν πρός άλλήλους τάς 
χεΐρας καί έχωρίσ&ησαν, καταλείποντες τόν Άδριανόν έξ- 
ηπλωμένον έπί το ύ  ανακλίντρου καί ο’νειροπολούντα μεταξύ 
δπνου καί έγρηγόρσεως.

5.

Τήν έπομένην ήμέραν ουδείς έσκέπτετο είσέτι νά προ- 
τείνη οΐονδήποτε σχέδιον. Ή  ήμέρα εΐχεν ήδη προχωρήση, 
ότε ό κόμης σονηντήθη μετά  του Σενούτα έν τή  κοινή αί- 
θούση. Ή  θύρα τού δωματίου τού .Άδριανού ήτο έσωθεν 
κεκλεισμένη.

„Πώς τόν ευρίσκετε;“ ήρώτησεν ο' κόμης τόν καθηγη
τήν. „Τούτο μόνον θ ά  σας ομολογήσω, ότι υπό πνευματι
κήν μέν έποψιν εδρον αυτόν υπέρ πάσαν προσδοκίαν άνε- 
πτυγμένον κα ί ώριμον, άλλ’ ή  έξωτερική του όψις μέ συν- 
εκίνησεν αλγεινούς.“

'Ο  Σενούτας παρετήρησε μ ετά  περισκέψεις τήν θυραν 
καί εΐτα ήγαγε τόν κόμητα είς τόν έξώστην.

„Κ αί είς έμέ έπροξενησε τήν αυτήν έντύπωσιν“, είπε τα
πεινή τη  φωνή. „Τό πρόσωπόν του φέρει τήν σφραγίδα τής 
νόσου, οί όφ&αλμοί του έχουσι νοσηράν λάμψιν- φαίνεται 
καταναλισκόμενος υπό πυρετού, βασανίζεται πρός τούτοις
υπό συνεχούς βηχός.“

,,Ούχί άνευ λόγου έπεμψαν αυτόν οί ίατροί είς ’Ιταλίαν", 
προσέθηκεν ό -κόμης „αλλά τ ί  τόν ωφελεί έ άήρ τής μεσημ
βρίας, έν όσω υ'πάρχει τ ό  κατηραμένον αυτό ποίημα, το  
όποιον τόν φονεύει καθ’ ήμέραν; Εΐνε μονομανής.“

Ό  καθηγητής άνεστέναξεν.
,,'Η μήτηρ του ήναγκάσθη νά έπιστρέψη είς τήν πα

τρ ίδα“, έξηκολοόθησεν ο κόμης. „Δεν πρέπει όμως νά άφεθή 
μόνος. ’Επειδή δέν έχω νά πράξω τ ι  καλήτερον, σκοπεύω 
νά παραμείνω έπί τινα χρόνον παρ’ αύτώ.“

,,Τό αυτό ακριβώς έσκέφ&ην καί εγο*“, απήντησεν ό 
καθηγητής ταπεινή τή  φωνή καί πάντοτε περιδεώς περί εαυ
τόν βλέπων. „Ό  Άδριανός εΐνε τρόπον τινά ΐδιόν μου τέκνον 
καί Ιπειδή δέν έχω πλέον άλλας υποχρεώσεις καί καθήκοντα, 
άφοσιούμαι ευχαρίστως είς αυτόν."

,,Τό ζήτημα εΐνε μόνον, άν δεν θ·ά μάς άποδιώξη άμ- 
φοτέρους“, εΐπεν ό κόμης· „διότι θ ά  τόν ένοχλώμεν είς τό 
ποίημά του.“

— ,,Δέν δύναμαι νά συγκρατήσω τ ά  δάκρυα, όταν τόν 
προσατενίσω“ εΐπεν ό Σενούτας συγκεκινημένος.

Ή κούσθη ελαφρός κρότος βημάτων Ιν τ ή  αίθουση. Οί 
διαλεγόμενοι έσίγησαν. Ε ίς τήν θύραν τού έξώστου ένεφα- 
νίσθη ό Άδριανός. Π ράγματι ή δψις του ττο  κάτωχρος καί 
Ιμαρτΰρει πρόωρον έξάντλησιν, ιδ ία  δέ μετά τήν νύκτα ταύ- 
την, ής τό  πλεΐστον μέρος διήλ&εν έν αϋπνία, καί μετά τήν 
υπερβολικήν ταραχήν τή ς προτεραίας. Τό πρόσωπόν του 
ήτο χωματόχρουν, οί οφθαλμοί του ώς έξ ύπερβαλλούσης 
το ύ  πνεύματος έντάσεως καί παταπσνήσεως έξωγκωμένοι καί

προεξέχοντες, ή χείρ, ήν προέτεινε τφ  καθηγητή ήτο ωχρά, 
ίσχνή καί έφαίνετο τρέμουσα έκ τής πολλής αδυναμίας.

—  „Πώς έκοιμή&ης;“ ήρώτησεν αυτόν ό κόμης Μαριανος.
„Ουδέποτε δύναμαι νά καυχηθώ ότι έκοιμή&ην καλώς“,  · 

άπεκρίθη έ ποιητής μέ ασθενή καί ύποτρέμουσαν φωνήν. 
„’Από πολλού αδυνατώ νά κοιμηθώ. νΕχω τήν κακήν συν
ήθειαν νά έργάζωμαι τήν νύκτα, καί ώς έκ τούτου κατα- 
κλίνομαι συνήθως ένώ είσέτι είμαι πυρετώδώς τεταραγμένος 
έκ τών σκέψεων, ούτως ώστε ή  άνάπαυσις δέν έπέρχεται τό
σον ταχεία είς τό πνεύμά μου, ΙΙλειστάκις κυκλοφορούνται 
καί περιστρέφονται είσέτι ε ίς τόν νοΰν μου α ί  απηχήσεις τής 
τελευταίας ωδής ή τών πρό μικρού άναγνο*σθέντων, έτι δε 
καί καθεύδων αισθάνομαι αυτάς έν φοβέρα συγχύσει καί τα
ραχή περιπλανωμένας έν τώ  έγκεφάλω μου, ώς συμμορίαν 
ληστών έν έρήμω έπαύλευ Καί εΐνε μέν αληθές ότι έκ τού 
συγκεχυμένου χάους τώ ν ασυνάρτητων τούτων καί παραδό- 
ξως συναρμολογουμένων ίδεών απορρέει ένίοτε απροσδοκήτως 
ώραΐόν τ ι  καί μεγαλοπρεπές, έν γενει όμως ό ύπνος εΐνε δ ι’ 
έμέ αληθής βάσανος . . . Κ αί κατά  τήν τελευταίαν ταύ- 
την νύκτα έβασανίσ&ην καί έταλαιπωρή&ην περισσότερον ή 
οτι έκοιμήθην, μο'λις δέ περί τήν χαραυγήν κατελήφθην, 
οίονεί λιθοβολη&είς, ύπό βα&έος δπνου. Ά πό καιρού είς και
ρόν, οσάκις ταλαιπωρούμαι υπερβαλλόντως ύπό τής αϋπνίας, 
λαμβάνω δύο ή τρεις σταγόνας μυκωνίου.“

— „Πρός Θεού! τό  δπιον εΐνε θανατηφόρον δηλητήριον 
καί γίνεται ταχέως κακή συνήθεια . . .“

νΩ! μ ή  φοβεϊσ&ε“ εΐπεν ό Άδριανός μειδιών καί άνα- 
σπών τους ώμους, „δέν κάμνω κατάχρησιν τού δηλητηρίου 
τούτου, εί καί τη  άληθεία παράγει τοσουτον ήδεΐαν μέ- 
θην, καί άνυψοΐ τήν δύναμιν τής Ιμπνεύσεως καί του έν- 
θουσιασμού."

—  „Ώραΐον καί τούτο!“  άνέκραξεν ό Μαριανος μετ’ 
άγανακτήσεως. ,,Δέν πιστεύω δ ά  νά εχης ανάγκην τού τεχνη
τού τούτου  έρεθιστικού μέσου! 'Η  ποίησις τού δπίου θ ά  
εΐνε έξ άπαντος ψευδής, νοσηρά καί καχεκτική.“

Ό  ποιητής, είς τάς έπιπλήξεις ταύτας, πρός τάς οποίας 
δέν ήθελεν ή δέν ήδύνατο νά ύπερασπισ&η, έταπείνωσε τούς 
οφθαλμούς καί προσεπάθησε νά μετατρέψη είς άλλο θέμα 
τήν συνδιάλεξιν.“

,,Τί θ ά  κάμωμεν σήμερα;“ ήρώτησεν αποτόμως.
,,Ήμεΐς 8·« συμμορφω&ώμεν πρός τά ς  Βιαταγάς σου“, 

άπεκρίθη δ καθηγητής. „Έ γώ  νομίζω ότι, μετά τήν χθ ε
σινήν κατακόνησιν, τό φρονιμώτατον εΐνε νά διέλθωμεν τήν 
ήμέραν μέ τό  dcilee fa r  nienie ■ ■

,Κ « ί έγώ συμφωνώ“ προσέθηκεν ό Μαριανος. „Συ δ έ ; .. 
„’Ε γώ ; Θ ά  προετίμων νά έπιστρέψω είς τό άγαπητο'ν 

μου Σορρέντον“ απήντησεν δ Άδριανός, ,,έννοεΐται, μαζή σας. 
Ή  μήτηρ μου άφήκε τόσον ευρύχωρου κατοικίαν, ώστε έν 
αύτή δυνάμε&α καί οί τρεις νά κατοικώμεν έν άνέσει. Άν 
9'έλετε, δύνασθε νά μέ περιγελάσετε, αλλά είς το  Σορρέντον 
άφήκα τό  τιμαλ.φέστατον τών κτημάτων μου — τ ά  γρα ψ ί
μ α τά  μου. Α ί φοβερώταται σκέψεις εισέρχονται είς τόν 
νουν μου. Δέν είμαι συνειθισμένος νά χωρίζωμαι άπό τών 
έγγραφων μου.“

είσαι τ η  άληθεία αλλόκοτος!“ άνέκραξεν ό Μαριά-
νος γελών.

,Ά ν  εΐχες άφήση χ ιλ ιά δα ς τινάς φράγκων έν τώ  χρη- 
ματοκιβωτίφ, 9·ά συνεμεριζόμην τήν ανησυχίαν «ου. Ά λλα 
γραμμένα  χαρτιά, δέν τ ά  έγγίζει κάνεις . . .“

Ό  Άδριανός συνέσπασε τάς όφρϋς.
18*
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„Δεν δύναται κανείς νά έγγυηθη δ ιά  τίποτε!“ εΤπεν άπο- 
τόμως. ,,Οί άνθρωποι Ιχουσι πολλάκις παραδόξους έπιθυ- 
μίας . . .“

„νΟ χι όμως δ ιά  χαρτί!“ προσέθηκεν 6 κόμης.
,,Τ ί άπεγεινεν ή Μις 'Ρ ό ζα ; Δεν σάς. εΐνε γνωστόν;“ 

ήρώτησεν ό Άδριανός.
„Καί, πως Βύναται να μοί εΐνε άγνωστον;“ άνεφώνησεν 

ό Μαριάνος. ,,Έγένετο άφαντος, πριν η άφυπνισθώμεν ήμεϊς. 
Έ μ α θ ο ν  ότι μετέβη είς τήν Πομπηίαν, έλπίζουσα ότι θ ά  
τή  έπιτραπή νά ίχνογραφήση καί Ικεΐ.“

,ζΗσθε ποτέ έν Πομπηία, κύριε καθηγητά ;“ ήρώτησεν 
ο Άδριανός.

„Ναι ημην“, άπήντησεν ό Σενούτας „άλλα δεν δύναμαι 
νά ίσχυρισθώ ότι τήν γνωρίζω. Έ το χ ε  κατ’ ¿κείνην τήν 
ήμέραν νά βρέχη καί οί όΒηγοί ήσαν κακοδιάθετοι."

„’Αν καί εΐΒον τά ς «νασκαφάς, έπεθύμουν όμως νά 
υπάγω καί πάλιν 
¿κέΐ . . εΐπεν. ό 
ποιητής.

„Και ν ά  ρι~ 
φθής είς τόν ανοι
κτόν φάρυγγα του 
κινδύνου“ προσέ- 
θηκεν ό κόμης γε- 
λ ώ ν  „έχεις τήν 
τόλμην, ένω γνω- 
ρ ίζε ιςό τιή ’Α γγλίς 
εύρίσκεται έκεΐ, η 
άκολουθήσφ,ς τ ά  
ίχνη της; σκέψαι!
Θ ά  έ ν ό μ ιζ ε ν  ό τ ι  
τ ή ν  α κ ο λ ο υ θ ε ίς !“

,,Ε ΐμεθα  τρέϊς!" 
εΐπεν ό Άδριανός.
.¡Άλλως τε  εΐνε 
πραγματικώς κα- 
λήτερον ν’ άποφύ- 
γωμεν τήν συνάν- 
τησίν της. Υ πα
κούω είς τή ν  συμβουλήν σου.“

„Δεν αποδέχομαι τήν ύπακοήν σου, ήτο μόνον αστεϊσμός 
καί. ό χ ι συμβουλή“ εΐπεν ό κόμης μετά  σπουδής. Τ ό  κατ’ 
έμέ, έπιθυμω τοσούτω μάλλον νά μεταβώμεν είς Πομπηίαν, 
καθ’ όσον αισθάνομαι συγχρόνως σφοδράν έπιθυμίαν νά 
προσεγγίσω πλησιέστερον είς τήν ωραίαν ΆγγλίΒα, ή τις χθες 
ούδέν βλέμμα ήθελε νά ρίψη ¿π’ ¿μου- τοσοΰτον ήτο κατ- 
ενθουσιασμένη υπό του ποιητοΰ.“

'Ο  Άδριανός έμειδίασεν άλγεινώς.
,,Άς λάβωμεν ¿Βω το  πρόγευμα. κα ί έπειτα έπιστρέφο- 

μεν εις τά  ίδ ια“ εΐπεν ό ποιητής." Τοΰτο εΐνε τό  καλήτερον 
κ α ί τό  μάλλον άκίνδυνον. ,.Ε πειδή  ή  Μις 'Ρ ό ζα  απουσιά
ζει, γευματίζομεν παρά τώ  Τραμοντάνα έπί τή ς θαυμασίας 
τεράσσας, με τήν λαμπροτάτην θέαν προς τήν θάλασσαν, 
μεταξύ των. δαφνώνων, περιπνεόμενοι υπό τή ς ευωδίας των 
ανθηρών πορτοκαλεών.“

Ό  καθηγητής καί 6 κόμης έσιώπων καί παρετήρουν 
μακράν. 'Ο  Σενούτας τέλος έλαβε τόν λόγον:

,Ά ? άναβάλωμεν τοΰτο είς αυριον“ εΐπε, λαμβάνων τήν 
χεΤρα του μαθητου του. „Σήμερον άς άναπαυθώμεν, του

λάχιστον χάριν έμοΰ του γέροντος . . . Κ α ί συ έχεις ανάγ
κην άναπαύσεως· φαίνεσαι σήμερον πολύ αδύνατος.“

„’Αδύνατος φαίνομαι από πολλών έτιο.ν“ εΐπεν ό Αδρια- 
.νός στενάζων. „Και δεν εΐνε δυνατόν νά φαίνωμαι άλλως: 

! περιφέρω Ιντός μου τήν ίδέαν, ή τις  μέ καίει ώς πεπυρακτω- 
μένος σίδηρος . .

„Καί δ ιά  νά δυνηθής μίαν ημέραν νά  πραγμάτωσης 
τήν ίδέαν αυτήν, πρέπει έπί τινα χρόνον νά τήν θέσης κατά  
μέρος. Δεν εννοώ τοΰτο δ ιά  λόγους υγείας, αλλά πρός τό 
συμφέρον αντοΰ του ποιήματος. Ό  ζωγράφος, όστις δη
μιουργεί είκόνα τινά, όταν παρατηρή αυτήν άκαταπαύστως, 
χάνει τήν ίδέαν του όλου καί καθίσταται .ανίκανος νά έκτι- 
μήση προσηκόντως τό  δημιούργημά του- δ ιά  τοΰτο πρέπει 
άπό καιροΰ είς καιρόν νά θέτη  κατά  μέρος τό  έργον του, 
καί εΐτα πάλιν ν’ άναλαμβάνη τήν έργασίαν με νέας δυνά
μεις. Τότε άναβλόζουσι νέαι ΪΒεαι, καί διανοίγεται είς τά

όμματά  του νέος 
καί ανέλπιστος ορί
ζουν . . . .  λάβε 
άνάπαυσιν . , .;“· 

„Χάνω τό 
νήμα!“άνέκραξενό 
Άδριανός έμφοβος.

,,Τό ανευρίσκεις 
άναγινώσκων . .  
εΐπεν ό καθηγη
τής „καί τότε έξ 
απαντος ευρίσκεις 
τήν Ιδίαν σου ποίη- 
ίιν  άλως διάφορον, 
ζωηροτέραν, πλεί- 
ονα χρώ ματα άπα- 
στράπτουσαν.“ 

„Συμμερίζο
μαι τήν γνώμην 
του κυρίου καθηγη· 
του" ήρχισεν 6 κό
μης φαιδρός. ,ΓΑς 
κάμω μεν όλοιδια-

κοπάς! άς κυνηγήσωμεν τώρα τήν Ά γγλίδα· Ισο έπί τινας 
ημέρας έρωτευμένος καί θ ά  ίδηις ότι θ ά  αίσθανθής τόν εαυ
τόν σου καλήτερα!“

,,Έάν ποτε“ ήρχισεν ό Αδριανός, σείων τήν κεφαλήν, 
,ΤΑν ποτε παρεδιδόμην είς τό  αίσθημα τοΰτο του έρωτος, 
τό όποιον φοβούμαι καί αποφεύγω, διότι αισθάνομαι ότι θ ά  
με έδέσμευεν έντελώς, δεν θ ά  άπηυθυνόμην πρός τήν Μις 
'Ρόζαν, άλλά θ ά  έστρεφον μετά  πόθου τ ά  βλέμματα καί 
τήν καρδίαν πρός βορράν, καί θ ά  κατέφευγον είς τά ς  Ανα
μνήσεις των παιδικών έτών μου. Ή  Μις 'Ρόζα! . . . ΙΙι- 
στεύσατέ μοι . . . καί ή ωραιότατη γυνή τοϋ ξένου κόσμου 
δεν δύναται ποτέ νά ά γα π η θ ί ώς ή  Ιν  τ η  πατρίδι γεννη* 
θεΐσα. Καί ή ιδεώδης καλλονή αλλοδαπής γυναικός δύνα- 
τα ι μέν έπί τινα χρόνον νά  καταμαγεύση, άλλ’ ουδέποτε 
πληροΤ έντελώς τήν καρδίαν, διότι δ 'εν'έννοεΐ τόν ξένον 
αυτή. 'Ο  έρώμενος αλλοδαπής γυναικός πρέπει ν’ άπαρνηθή 
τήν Ιδίαν αύτοΰ προσωπικότητα, ή  νά βαπτίση τήν έρωμένην 
μέ τό  υδωρ τής πατρίδος του. Κ α ί κύριος οΐΒε αν τό  βώ- 
πτισμα τοΰτο δύναται νά έξαλείψη τό κληρονομικόν αμάρ
τημ α  τής καταγωγής!“

;?κει«ί αννίχαα.)

ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΑ ΦΑΛΑΙΝΑ. ’Ιχνογραφία ίπο Eugen Hilpert.
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J. ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ. Πατριάρχης τή ς Αλεξανδρείας {Ιν 
σελ. 129).

2. Η  ΕΛ Α Η Ν Ο Π Ο ϊΆ Α . Είκών υπό H . M artinovic (έν 
σελ. 133). ‘Ο περιοδεύων τήν Ε λ λ ά δ α  άπό έκπλήξεως μετα
πίπτει είς έκπλη ξιν  πλήν των μαγευτικωτάτων τοπίων τά  
όποια άνακύπτουσι δ ιά  μέσου κλεισωρείων καί φαράγγων,πλήν 
τοΰ  αγρίου μεγαλείου τή ς «ρύσεως, άξίου νά χρησιμεύσή ώς 
σκηνογραφία αίσχυλείου δράματος, αίφνιδίως έπαλλασσομένου 
πρός ειδυλλιακήν γραφικότητα άρρητου κάλλους, έ  οδοιπό
ρος συναντά είς αφανείς κωμοπόλεις, ή χωρία λησμονημένα 
είς τό άχρον χοιλαδος, χωρικάς πληρούσας ε ίς τήν βρόσιν 
τά ς  άρχα'ικάς λαγήνους των, ή πλυνοΰσας είς τό  ποτάμιον 
τ ό  ήδεως κελαρύζσν υπό τήν δροσεράν σκιάν τω ν άγριοκα- 
στανεών, βοσκοπούλας καθημένας έπί πέτρας μέ τόν Μοΰρ- 
γον κατακεκλιμένον παρά τούς πόδας των έν ω αΤ αΐγες 
άναρριχώνται έπί τών απόκρημνων βράχων, καί παρατηρεί 
έκθαμβος ότι αέ Έλληνοπουλαι έκέιναι κατά  τό  εΰνραμμον 
τών χαρακτήρων, τήν ευχροιαν τής μορφής, τήν ευμέλειαν 
τοϋ σώματος, τό  έπίχαρι καί εύσταλές τοΰ  παραστήματος 
άναπαριστώσιν έν όλη τή  έντελεία καί τη  άκμή τό  ίδεώδες
έλληυικόν κάλλος.

'Ω ς είς παράμερον γωνίαν κέϊται κεκρυμμένος θησαυρός 
καί ύπό τήν σκαπάνην άναθρώσκουσιν αίφνης μέσω πετρών 
καί χώματος χρυσά νομίσματα αρχαίων χρόνων, διαφυλάτ- 
τοντα  έν τω  ενεστώτι τήν λάμψιν τοΰ  παρελθόντος, ουτω 
είς πολλάς γωνίας τή ς 'Ε λ λ ά δ ο ς  εύρίσκονται μορφαί αΐτινες 

. πάντως θ ά  ένέπνεον τούς ποιητάς καί τούς καλλιτέχνας 
τών ενδόξων χρόνων τής Ε λλ ά δος,, εύρίσκονται β ίργο λνγε-  
ραΐ αί όποϊαι ουδόλως θ ά  έζήλευον τό  χυτόν σώμα τών 
Καρυατιδών.

Τό κάλλος των άναδεικνύει καί ή  γραφική αυτών στολή, 
ή  ποικιλοκέντητος καί φλωριοκόσμητος, ης τέλειος τύπος 
εΐνε ή μ ίγα ρ ίτ ιχ η ,  ή  στολή δ ι’ ής έν τα ΐς έπισήμοις τελε- 
τΟϊς κοσμεί τό πάγκαλον αυτής σώμα ή βασίλισσα τών 
Ε λλ ή νω ν , καί ήτις μέλλει νά καταστη έθνική στολή τοΰ 
νεωτέρου έλληνικοΰ κάλλους κατά τά ς έπί τοΐς γάμοις τοΰ 
Διαδόχου Κωνσταντίνου μετά τής πρίγκιπίσσης Σοφίας προσ
εχείς εορτάς.

Ή  Ελληνόπουλα όμως ήν παριστά ή έν σελίδι 133 εί
κών δέν εΐνε κόρη τών πόλεων, δ ι’ Ιπίσημον μόνον τελετήν 
χεριβληθεΐσα τήν γραφικήν στολήν· έπί τής μορφής της έχει 
δλην τήν δρόσον τή ς ορεινής πατρίΒος της. ’Α λλά τ ί  δ ια 
νοείται ή θελκτική Ενμορφουλα; τ ί  βλέπουσι τ ά  ηδυπαθή I 
βλέμματα τώ ν υγρών οφθαλμών τη ς ; 'Ω ς ή  πεταλούδα 
πετα  Βιά μέσου τών άνθέων, ποία σκέψις πτερυγίζει Βιά
μέσου τώ ν μαύρων οφρύινν της;

Βεβαίως θ ά  εΐνε λεβέντης ¿κείνος όν ονειροπολεί, θά  
εχη  κυπαρισσένιο κορμί καί Βακτυλιδένια μέ«τη. Συχνά διέρ
χεται έκ τής όΒοΰ της έν ω έκείνη κάθεται είς τό παρα
θύρι, τό  καταπράσινον καί μοσχοβολισμένον άπό βασιλικόν 
καί τραγουδεΐ τούς καϋμούς τής ’Αγάπης. Τήν περασμένην 
Λαμπρήν, μετά  την δευτέραν Ανάστασιν έγεινε χορός είς τ ’ 
αλώνια, καί έν ω έχόρευεν αυτή πρώτη είς τήν σειράν άλλά 
πρώτη καί είς τ ά  κάλλη καί την εύμορφιά, τόν χορόν έσυ- 
ρεν εχεϊνοξ- 'Ο  βιολιτζής προφανώς εις .τήν ώραίαν κόρην
αποτεινόμενος ¿τραγούδησε:

"Οντης σ’ εγέννα ή  μάνα σου δ ήλιος έκατέβη 
Κ αί σ’ ίδ ω κ ί τήν εύμορφιά καί πάλι ματανέβη.

Τ ότε ixelvos  άφήκε τό  μαντήλι μέ το  όποιον έσυρε 
τόν χορόν, ώρμησε μ ετ’ ένθουσιασμοΰ πρός τόν τραγουδι
στήν καί έκόλλησεν είς τό μέτωπον του χρυσοΰν φλωρίον. 
Ζωηρόν έρύθημα διεχύθη Ιπ ί τώ ν παρειών της, ήδεϊα λιπο

ψυχία κατέλαβεν «ύτην έκ τή ς πολλής ευτυχίας, έν ώ αί 
έλλα ι ομήλικοί της έλύσσων άπό τήν ζήλιαν.

Τώρα ό νους' τη ς  φέρεται πρός τή ν  εύδαίμον« ¿κείνην 
στιγμήν καθ’ ήν αί φίλαι της θά  τήν ενδύουν ώς νύμφην
καί θ ά  τραγουδούν:

Σήμερα λάμπει δ ουρανός, σήμερα λάμπ_’ ή μέρα 
Σήμερα στεφανώνεται α’ετός τήν περιστέρα! . . .' Κ.

3. ΕΠ ΙΣΚ ΕΨ ΙΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΑΠΠΩ. Είκών όπό’Αδόλ- 
φου Eberle (έν σελ. 137). Έ ν  βλέμμα δ ιά  τοΰ ευ’ρε'ως ήνεωγ- 
μένου παραθύρου βέβαιοι ή μάς ότι ή καλύβη κεΤται παρά 
τινι υπό άποκρήμνων βράχων περιβαλλόμενη λίμνη.· "Οπου 
όμως ύπάρχουσι βουνά καί λίμναι, έκεΐ ή θήρα καί ή αλιεία 
εΐναι τά  κυριώτερα βιοποριστικά μέσα τών κατοίκων. 'Ο  έν 
τη  ήμετέρα είκόνι παριστάμενος γέρων αλιεύς άσχολεΐται 
μετά σπουδής περί τήν έπιδιόρθωσιν τών δικτύων του, ένω 
α ί μικραί του έγγονοι παίζουσι μέ τόν μελαγχολικώς άτενί- 
ζοντα όρνιθ·οθήραν κύνα του, προσπαθοΰσαι νά διδάξωσιν 
αυτόν τήν Βύσκολον τέχνην τοΰ νά κρατή τήν π ίπ α ν  τοΰ 
πάππου. Σκυλιά καί παιδιά! Τήν λεπτοτάτην έκείνην κω- 
μιχότητα, ήτις παρουσιάζεται έν τη  μετ’ άλλήλων αναστροφή 
τών άφελών τούτων δντων, γνωρίζει μόνος ό ζωγράφος τής 
ήμετέρας είκόνος νά έκφράζη δ ιά  τοΰ  χρωστήρος μετά θαυ
μασίας φυσικότητος.

4. ΓίΓΑ Ν ΤΙΑ ίΑ  ΦΑΛΑΙΝΑ. Κ ατ’ ιχνογραφίαν TOÖ Eug, 
H ilpert (έν σελ. 140). Εΐνε γνωστόν ότι τά  κήτη κατά  τάς 
μακράς αυτών ποντοπορίας άποπλανώνται πολλάκις τή ς  συνή
θους όΒοΰ καί περιπίπτουσιν είς όρμους ένίοτε Βέ καί είς στό
μια ποταμών, ένθα έξοκέλλοντα συλλαμβάνονται. Τοιοΰτόν 
τ ι  συνέβη εσχάτως είς τήν εν τή  ήμετέρα είκόνι παρισταμένην 
υπερμεγέθη φάλαιναν, ήν ευρον Δανοί άλιεΐς μ ετά  φοβέραν 
τρικυμίαν έν τω Κ αττεγάτη  παρά τή  ίουτλανΒικη άκτή 
έρριμένην είς τήν ξηράν. Τό γιγαντιαΐον τοΰτο κήτος Ιτα - 
ριχεύθη καί μετεκομίσθη είς τήν Γερμανικήν πρωτεύουσαν, 
έν&α έπί πολλάς ¿βδομάδας έμεινεν έκτεθειμένον καί έπε-
δεικνύετο είς χιλ ιάδας περιέργων.

Ή  ήμετέρα είκών παριστά τό  κήτος, ώς ήτο έκτεθει
μένον έν υπαίθριο έπί ίσχυροΰ ικριώματος έν το  πόλει τοϋ 
Βερολίνου. Ή  φάλαινα κέϊται ύπτία μέ τήν ανο> σιαγώνα 
(έχουσαν υπέρ τ ά  τριακόσια οστά) έστραμμένην πρός τ ά  
κάτω, ένω ή κάτω σιαγών στηριζομένη έπί στόλων ανοίγεται 
πρός τ ά  «νω. ’Επειδή τά  ώ τα καί οί οφθαλμοί τή ς φαλαί- 
νης εΐναι, ώς γνωστόν, σχετικώς πρός τό μέγεθος τοΰ σώ
ματος μικρο'τατοι (οί μεν οφθαλμοί οΰχί πολύ μεγαλήτεροι 
των οφθαλμών βοός, τά  Β'ε ώτα μόλις Ιν έκατοστόμετρον 
τό εδρος) καί επομένως Βεν Βύνανται ευκόλως νά άνακαλυ- 
φ9·ώσιν ύπό τών έπισκεπτών, έτέθησαν πλησίον αυτών μικραί 
πλάκες διευκολύνουσαι τήν άνεύρεσιν. Τό μήκος τοΰ  κήτους 
εΐνε 20 μέτρων, τό  υψος σχέΒον 5 μέτρων, καί τό βάρος 
61,000 λίτρων, μετά  τήν άφαίρεσιν των έντοσθίων άτινα 
έζυγισαν 12,000 λίτρας. Τ ά  πτερύγια τής ουράς άπεκόπη- 
σ«ν κατά τήν δ ιά  τοΰ πλοίου μετακόμισιν τοΰ κήτους, δ ιότι 
έχρέμαντο άπό τοΰ καταστρώματος είς τήν θάλασσαν καί 
παρεκώλυον τήν Βιεύθυνσιν τοΰ πλοΰ, βραδύτερον όμωςπροσ- 
εκολλήδησαν είς τήν φυσικήν των θ·έσιν, ώς φαίνεται καί έν 
τή  είκόνι. Καί ή κατά ξηράν μετακόμισις τοΰ κήτους έπί 
Βύο σιδηροδρομικών άμαξών παρέσχε πολλάς δυσκολίας, 
άλλά πολλω Βυσχερεστέρα ήτο ή μετακόμισις του τέρατος 
άπό τοΰ σιδηροδρομικού στάθμου είς τόν τόπον τή ς έκθέ- 
σεως· πρός τοΰτο έχρειάσθησαν Βέκα «αί έξ ΐπποι.

Τό κήτος τοΰτο ήγοράσθη αντί 4000  κορωνών ύπό τής 
Δανικής κυβερνήσεως δ ιά  τό  ζωολογικόν μουσεΐον. έν Κο-
Λ®ϊχάγη·
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Ό  περιηγητή« P . Chastes άπεβιβάσθη εν ετει 1828 εις τήν επικίν
δυνον άκτήν τοΰ Cornwallis. Ό  πρώτος -παΤς, όν ,έτυχε νά συνάντηση, 
ήτο ένδεδυμένο« άπό κεφαλή« μέχρι ποδών με κίτρινα φορέματα, τά  όποΐα 
εσίΰβον ε ί;  τα« άκτίνας τοΰ ήλιου. Μ ετ' όλίγον είδε δεύτερον παϊδα, 
ώσαύτως όλοκίτρινον <5« κα να ρίνι. Μ ετ’ ού πολύ βλέπει ίν  τινι άγρω 
δυ'ο γραία« χωρικά« Ινδεδυμέναί ώσαύτω« όλοκίτρινα φορέματα άπό κε
φαλή« μέχρι ποδων κ α ι τέλος ΙτΧ  τη« κορυφή« βράχου τινός διακρίνει 
πολλούς κυνηγού«, επ’ ίση« κιτρινοφοροΰντα«. Έ κ  τής παρατηρήσεως ταυ- 
τη* ουνεπέρανεν 2τι πάντες οί κάτοικοι τοΒ Cornw allis έχουσι τό έθιμον 
vd ενδύωνται κίτρινα φορέματα, ήτοιμάζετο δ έ ,  κατά το παράδειγμα 
πολλών άλλων περιηγητών, νά σημείωση τήν παρατηρησιν ταύτην εις το 
ήμίρολόγιόν του. θέλων όμως νά λάβη πλήρη βεβαιότητα περί τούτου 
εζήτηοε νά πληροφορηθή καί εμαθεν ότι κατά τά« ημέρα« εκείνα« ε?χεν 
έξσκείλη εί« τήν άκτήν πλοΐόν τ ι φορτωμένου με κίτρινα μεταξωτά ύφά- 
οματα, τό ¿ποιον οί κάτοικοι έλήστευσαν.

Π αράδοξον ίθ ιμ ο ν .  Έ ν  τή μικρά τη« ’Αγγλία« πόλει Grimsby 
Ιξελέγοντο πρότερον οί δήμαρχοι κατά τόν έξη« δλω< -παράδοξον τρόπον. 
Ο ί ύποψήφιοι δήμαρχοι ήγοντο εί< τήν αγοράν, έχοντε; τού« δφ&αλμού« 
κεκαλυμμένου« διά μελαίνη« ταινία« καί κρατούντες εί« τάς γεΤρας δράγ- 
ματα χόρτου. ’Ακολούθως έφέρετο εν τω μέσω αύτών νεαρόν μοσχάριον 
καί αφίνετο έλεί&ίρον. Έ κίινο« δέ έκ τών υποψηφίων, πρός τον όποιον 
«πλησίαζε το πρώτον Ó μόσχος δπω« φάγη έκ του χόρτου, έκηρύσσετο έπι- 
σήμως ώς έ άνώτατος αρχών τή« πόλεω«.

D a  capo! Έ ν  έτει 1700 ό Φίλιππο« Ε '.  πορευόμενος εΐ« Μαδρίτην 
όπως άναβή έπ ί τόν θρόνον της Ισπανίας, διήλδε κ α ί δ ιά  του M onte 
l ’Eri- Ό  - δήμαρχο« τη« πόλεως τούτης ήλθε μετά τών λοιπών αρχών 
προ« συνάντηοιν του Φιλίππου καί προοηγόρευο&ν αυτόν ώ{ εξής: ,,Οί 
μακροί λόγοι, μεγαλειοτατε, εΐνε τόσον κοπιαστικοί δ ιά  τον ρήτορα, όσον 
ενοχλητικοί διά τόν άκροώμενον. Έ πιτρέψ ατέ μου λοιπόν να σάς τραγου
δήσω ένα τραγούδι“ . Ο δήμαρχος ήρχισεν ¿μέσω« νά άδη μέ ήχηράν 
καί μελωδικήν φωνήν ¿λίγα« στροφά« πρός τιμήν τοΰ μονάρχου, Ψετις το* 
σοΰτον έν&ουσιάσθη έκ τοΰ άσματος, ώστε έφώναξε „da  capo!“  Ό  δή- 
μαρχο« έπανέλαβε-τό ασμα, 5 δέ βασιλεύ« διέταξε νά δο&ώσιν εΐ« τόν 
άοιδόν δέκα χρυσά λουδοβίκια. Μόλις ελαβεν αύτά ό δήμαρχο« εΐ« τά« 
χεΤραί, έφώναξε πρό< τόν μονάρχην „da  capo!“ Ή  άστειότης αΰτη ήρεσε 
xaV υπερβολήν «1« τόν Φίλιππον, όστις π α ί διέταξεν άμέοω« νά δοθώσιν 
έτερ« δέκα λουδοβίκια εΐ« τόν δήμαρχον.

Γ ρ α φ ικ ή  μ η χα νή  δ ιά  ΐν φ λ ο ν ς .  'ϊπάρχουσιν, ώ ί γνωστόν, διάφορα 
συστήματα Ιδιαιτέρα« διά  τού« τυφλού« γραφή«, δι’ ή« ουτοι συνεννοούνται 
γράφοντες είτε προ« αλλήλους είτε πρός τού« έχοντας ύγια τήν ορασιν καί 
έκμαδόντα« την γραφήν ταύτην. Ε σχά τω ς τεχνίτης τι« tv  S teckborn τή« 
'Ελβετίας όνόματί W agner-Scbneider κατώρθωσε νά κατασκευάση ιδιαι
τέραν διά  τού; τυφλού« γραφικήν μηχανήν, δι’ ή« καθίσταται δλως περιττή 
εί« τού« έχοντας ύγια τήν ορασιν καί δ ι’ επιστολών διαλεγομένους μετά 
των τυφλών ή έκμάθησις οίουδήποτε τών εν χρήσει διά τού« τυφλούς γρα
φικών συστημάτων. Ό τ α ν  ό τυφλός γράφη διά τη« μηχανή« ταύτη«, δ ι’ | 
αϋτόν μέν παράγσνται τά  γραφικά οημέϊα τοΰ συστήματος τοΰ B ra il, δ ιά  
δέ τον όρώντα άναγνώστην τά στοιχεία τή« συνήθους γραφή«. Καί άντι- 
στρόφως, ό εχων υγιδ τήν ορασιν γράφει διά τη« μηχανής τούτη« τήν 
συνήθη γραφήν, ένώ συγχρόνως διά τόν τυφλόν παράγονται τά σημέία τής 
γραφή« τοΰ B rail, ην αυτός ό τυφλός έμαθε νά άναγινώσκη. Ο ί ειδήμο
νες. διαβεβαιοΰσιν ότι ή  ίφεύρεσις αΰτη «?νε χρησιμωτάτη κ α ί λίαν ευερ
γετική διά  τούς δυστυχεί» τυφλούς.

Ή  δρ α κ ό ντειο ς  α νσ τη ρ ό τη ς  τής ίν ε τ ικ η ς  δημ ο κ ρ α τία ς  έν τη 
καταδιώξει πολιτικών εγκληματιών εΤνε γνωστή εκ πολλών παραδειγμάτων, 
ατινα αναφέρει ή  ιστορία. “Ε ν  εκ τών πολλών είνε καί το εξής: Ό  ζω 
γράφο« van S tockade έκ τού Nimwegen είχε προσκλη&ή εί« Βενετίαν

Τ >  «a.) &ΤΛΛΙΰα&ΐ*βί:· ·.

δπω« έπιδιορθώση έν τινι έκκλησία βεβλαμμένα« τινα« ζωγραφία« τών 
τοίχων. 'Ημέραν τινα δύο νεωστί άφικόμενοι Γάλλοι Ιπεσκέφθησαν τήν 
εκκλησίαν, εν ή  είργάζετο ό S tockade, καί γνωρισθέντε« μετ’ αύτοΰ ήρχι- 
σαν νά συνδιαλέγωνται κατ’ άρχάς μέν περί τη« τέχνη« εΤτα δε περί της 
πολιτικής. Οί Γάλλοι έξε'φρασαν λίαν σφοδράς επικρίσεις κατά της εν Βε
νετία' κυβερνήσεω« καί τη« τυραννία« τών άρχόντων. Ό  Stockade εξ- 
εφράσθη μετά μεγάλης προσοχής καί περισκεψεω« επαίνων τήν κυβέρνησιν 
καί εγκωμιάζων τήν υψηλήν βουλήν. Μετά δύο εβδομάδας, δτε πλέον 
εΐχεν εντελώς λησμονήση τήν μετά τών Γάλλων συνδιάλεξίν του, 6 ζωγρά
φο« προσεκλή&η υπό τής βουλής τών δέκα καί ήρωτή&η, π ώ ί ειχεν έκ- 
φρασθε? πρός τούς Γάλλους περί τής Δημοκρατίας. 'Ο  Stockade ώμολό- 
γησε πάσαν τήν αλήθειαν. ’Ακολου'8-ως ήρωτή&η υπό τοΰ δικαστοΰ άν 
ήδύνατο ν ’ άναγνωρίση αΰ&ις τούς θύο Γάλλου«. °Ότε δε ό ζωγράφο« 
έδωκε καταφατικήν άπάντησιν, ώδηγή&η εΐ« παρακειμένην τινά αι&ουσαν, 
Ιν&α εΤδε μετά φρίκη« τούς δύο Γάλλους άπηγχονισμένους. Ό  δικαστή« 
8έ στραφείς μετά σοβαρότητος πρό« τόν τρέμοντα ζωγράφον, ,,άπελ&ε ήδη“ 
είπε „καί μά&ε ότι ή  Έ νετική δημοκρατία δέν έχει ανάγκην ύπερασπι- 
στοΰ, oto« σύ“ . 'Ο  S tockade κατέλιπεν αύ&ημερόν τήν Βενετίαν.

Ό  α ϋτοτηΧ έγραφ οξ. Περί τής νεωτάτης Ιφευρέσεως τοΰ ’Αμερι
κανοί EAísVul G ra y , περί ή« έγράψαμεν εν τ ^  Δ', τομ . σελίδι 32ί> τής 
Κλειοΰς γράφουσιν έκ Νέας 'Γο'ρκης εί« την „Γενικήν εφημερίδα“ τοΰ 
Μονάχου τά έξης: Ό  αύτοτηλέγραφο? (Telautograph), ώς ώνόμασεν αύτόν 
ό εφευρέτης, φαίνεται ότι εΤνε προωρισμένος νά συμπλήρωσή πολλαχώ« ή 
καί έν τελώ« νά άιτικαταστήση τό  ήδη κοινόν κτήμα πάντων τών πεπολι- 
τιομένων έ&νών γενόμενον τηλέφωνον. ’Αντί τοΰ παλαιω&έντος ήδη τηλε
φώνου &ά έπικρατήση 5 αύτόματο« Τηλέγραγος, Σστις 5χι μόνον, ώς 6 
κοινός τηλέγραφο«, τήν έννοιαν τών «πιστελλομένων διαβιβάζει όρ&ώς άλλα 
καί αυτό τδ χειρόγραφον τοΰ έπιστέλλοντος μιμείται θαυμοιαίω«. HSv δ,τι 
δύναταί τις νά- γράψη ή καί νά ιχνογράφηση διά τθΰ μολύβδου ή τή« γρα- 
φίδος παρά τω ετέρω άκρφ τοΰ ήλεκτρικοΰ σύρματο«, άναπαράγεται άκρι- 
βέστατα εί« τό Ιτερον άκρον πρό τών όμμάτων του άποδεκτου μέχρι τών 
Ιλαχίστων λεπτομερειών καί τών λεπτοτάτων άποχρώσεων τη« γραφή« ή  
της ίχνογραφήσεως. ’Ιδία διά τάς είκονογραφικάς εφημερίδα« καί περιο
δικά έχει ή Ιφεύρεσις αδτη τό μέγιστον ενδιαφέρον, κα&ότι μετά τη« 
αύτης ευκολίας δύνανται νά αότοτηλεγραφ ηϋ-ώ οί  προσωπογραφίαι, το- 
πεία, βωπογραφίαι καί παντό« είδους γραφαί με&’ η« κ α ί αί λέξεις.

Ή  β λα β ερ ό τη ς  τώ ν  οτη&οόέαμιον. Πόσα καί μετά πόση« δικαία« 
σφοδρότητο« καί καταφορά« έλέχ&ησαν καί εγράφησαν υπό τών ιατρών 
κατά τοΰ έπικινδύνου συρμοΰ τών στηθόδεσμων καί ποσάκις «ατεδείχ&η 
όφ&αλμοφσ.νώ« ή  βλαβερότης τής άνο·ήτου ταΰτης έξωραίστικής στρεβλής! 
Καί όμως ούτε α ί παραινέοει« τών ιατρών ούτε ό φόβο« τών επικινδύνων 
νόσων, πολλάκις δε και τοΰ αιφνίδιου θανάτου, ήδυνήθησαν μέχρι τοΰδε 
νά κσ.τυιχύσωσι τής γυναικείας ματαιοφροσύνης κ α ί φιλαρεσκείας. Πόσον 
όλεθρία είναι ή  υπέρμετρο« σφίγξυς τών στηθοδέσμων αποδεικνύουσι τρείς 
νέαι περιπτώσεις, αΐτινες, συγχρόνως δημοσιεύονται διά τών γερμανικών 
εφημερίδων. Κατά τινα χορόν εν Μεράνη κυρία τ ιί έγγαμο«, ήτις εΐχεν 
ύπερμέτρως συνεσφιγμένον τόν οτηθόδεσμόν τη«, ενώ έχόρευεν, έπεσεν 
αΐφνηδίως κατά τοΰ έδάφους καταληφθέΐσα ύπ’ο σπασμών καί μετ’ ού 
πολύ εξέπνευσεν. Έ ν  Βρομβέργη άπέ&ανεν αίφνηδίω« νεαρά τι« καί άν- 
θηρά παρθένο«, ώς αιτία δέ τοΰ αΐφνηδίου θανάτου απεδειχ&η ώσαύτω« 
ή  ύπερβολική σφίγξι? τοΰ στηθόδεσμου. Τρίτη όμοία περίπτωίι« αγγέλ
λεται έκ Σιλεσιας, ένθα ή  δεκαοκταετή« θυγάτηρ κτηματίου τινό«, άπέ&ανεν 
&πό άποπληξία«, ενεκα τής ύπερμέτρου συσφιγξεω« τοΰ στη&οδέσμου.

Ό  καθηγητή« τή< λατινικής Πέτρο« Παδάνος, όσάκι« δέν Αδύνατο 
νά παραδώση, έγραφεν έπί τής θύρα« τοι ακροατηρίου τά έξη« γράμματα 
P. P . P . Ρ , P . Ρ . Ούδεί« ήδύνατο νά έννοήση τί έσημαινον τά έξ Ρ. 
Άλλ’ οί φοιτηταί εξηγούν αυτά ώ« έξης: P e tru s  P adanus p ro p te r pocu la  

p roh ibetu r p raelegere  (ό Πέτρος Παδάνος Ινεκα μέθη« έμποδίζεται νά 
παραδώση).

-HH·
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Ό  μ ί γ ιο τ ο ς  κα τα ρ ρ ά χτης . Κατά τ ά ί  διαβεβαιώοΐις του περνηγη- 
τοΰ Καρόλου of L onsdale ό μέγιστος (πολλώ μείζων τοΰ Νιαγάρα) κα
ταρράκτη« εΐνε ό τοΰ ποταμοΰ H ay  έν ’Αλάσκα εί« τό βορειοανατολικόν 
ακρον τη ί βορείου ’Αμερικής, Σπερ πρότερον μέν ήτο ρωσσικόν νΰν δέ 
ανήκει «ις τάς Η νω μένας Πολιτεία«. Τ ά  ΰδατα καταπίπτουσιν εΐ« τόν 
ποταμόν από δψους 200 ποδών, ό δέ ποταμός έν τή θέσει ταύτη Ιχει 
ευρό« 1 τ/2 αγγλικού μιλίου. Μετά τών ύδάτων κατακρημνίζονται άπό τοΰ 
φοβερού έκείνου ΰψου« καί ύπερμεγέθεις όγκοι πάγου εις τό αχανές βά· 
ραθρον. Παρά τφ  P o in t B arro w  εΤδεν ό λόρδος L onsdale  φαλαινα«, 
αιτινες κατά πάσαν πιθανότητα άφίκοντο εις τό μέρος εκείνο τοΰ ποτα
μοΰ εΐσελ&οΰσαι έκ τοΰ ειρηνικού ώκεανοΰ. Ό  έν λόγω περιηγητής ΰπέστη 
κατά τά« κινδυνώδεις αυτοΰ περιηγήσεις πλείστας στερήσεις καί ταλαιπω
ρία«. Ο ί πλεΤστοι τών συνοδευόντων αύτίν άνθρώπων ύπέκυψαν εί« τά« 
κακουχία«. Κατά τήν 270 αγγλικά μίλια μακράν αύτοΰ πορείαν είδε τά 
πτώματα 280 ’Ινδών, άποθανόντων ύπό τοΰ ψύχους. Ό  λόρδος Lonsdale 
εφ&ασε μέχρι 75 μοιρών βορείου πλάτους, τό δέ μέγιστον ψύχος ττο  κατά 
τήν πορειάν του 64 βαθμών. Ό  περιηγητή« οδτο« ισχυρίζεται οτι πάντες 
οί υπάρχοντες γεωγραφικοί χάρται τών χωρών εκείνων, δς αύτός έπεσκί- 
φθη, είναι λίαν ανακριβείς καί πολλαχώς εσφαλμένοι. !

Μ έχρ ι τ ίν ο ς  άρίον ô v vu ta t tô  α νθ ρ ώ π ιν ο ν  ο ί ς  »■« δ ια κρ ίνη  ι 
τή ν  δ ιαφοράν τ ο ν  νψ ο νς  δύο μ ο να ιχν ιν  τύ ν ιο ν ; Πρό« λύσιν τοΰ ζη- I 
τήματος τούτου έγένοντο εσχάτως ύπό τοΰ J . K err Love λίαν άκριβή καί , 
ενδιαφέροντα πειράματα. Έ καστο« τών έξεταζομένων "οτατο πάντοτε εΐ« 
ΐσην άπόστασίν άπό τών παραγουσών τούς τόνους συριγγών έκκλησιαστι- 
κοΰ όργάνου. εξεπίτηδες πρός τόν σκοπόν τούτον κατασκευασθέντος. ώφειλε | 
δέ νά άποφαινηται αν δύο διαδοχικοί τόνοι εΐχον τό αυτό ή  διάφορον 
ύψος. Έ ν  συνο'λω έξητα'σθησαν έκατόν άνθρωποι, έξ ων πολλοί μέν ήσαν 
αδαεί« τή ί μουσική« πολλοί δέ μουσικοί έχοντ«« τήν άκοήν λεπτοτάτην καί 
λίαν εύαίσ&ητον καί «ΐ« τά« έλαχίστα« διαφοράς τοΰ υψου« τών. τόνων. 
Τ ά  άποτελέσματα τών πειραμάτων ήσαν τά εξής: Ή  έλαχίστη διαφορά 
τοΰ δψους τών τόνων, ή  έπαισθητή εις τήν άκοήν άμουσων ή  όλίγον εν
τριβών μουσικών, δέν δύναται μέν νά όρισθη άκριβώς, κυμαίνεται ίμω ς 
άπό τοΰ * /β  μέχρι τοΰ ’/ ι ο  τοΰ ημιτονίου (ό δέ μέσος όρος είναι ' ¡ . ¡ ,  τον 
ημιτονίου). Τ ό ο3ς έντριβεστάτων μουσικών δύναται νά θιακρίνη διαφο
ράν δψους ‘/ μ  μέχρι Vs» τοΰ ημιτονίου. Πάντες οί έξετασθέντε«, ίδια 
δμως οί μή μουσικοί, διέκρινον εύκολώτερον τάς διαφοράς οξέων τόνων 
ή  βαρέων (βαθέων). _________

Ό  ά ν τ ίχ ε ιρ  το ν  ά νθ ρώ ηο ν . Ό  πρόεδρο« τοΰ άνθρωπολογικοΰ 
ινστιτούτου διά τήν Μεγάλην Βρεταννίαν, S ir F rancis GaltOD, έποιήσατο 
λίαν εμβριθείς καί άξιολόγους μελέτα« έπί τοΰ άνθρωπίνου άντίχειρο«, ων 
τ ά  άποτελέσματα ε ΐ« «  λίαν εκπληκτικά καί διδακτικότατα. Άπεδιίχθη 
δηλ. δτι ό άντίχειρ παρά τοίς διάφοροι« άν&ρώποις παρουσιάζει τοσαύτας 
διαφορά« καί ποικιλία« έν τω  σχηματισμώ του όσα« καί ή άν&ρωπίνη βί«, καί 
οτι εΐνε έπ’ ίση« σπανιώτατον φαινόμενου νά εύρε&ώσι δύο άνθρωποι έχον
τε« καθ’ όλου όμοιου« άντίχειρα«, ίπω « καί δύο άνθρωποι εχοντε« όμοιας 
τάς βΐνας. Τή« ιδιορρυθμία« όρμος τοΰ άντίχειρο« τό λεπτότατου και χα· 
ρακτηριστικώτατον γνώρισμα έγκειται όχι τόσον έν τώ  όλιρ αυτοΰ σχημα
τισμό!, δσον έν τάίς λεπτοτάταις γραμμαίς τής επιδερμίδο« της εσωτερική«, 
σαρκώδους αύτοΰ έπιφανεία«. 'Ως έκαστος δύναται νά βεβαιω&ή έξ ΐδία« ,

παραχηρήοίως, ή  έπιδιρμίς τοΰ πρός τά  εσω μέρους τοΰ άντίχειρο« εΐνε 
κεκαλυμμένη ύπό λεπτότατων γραμμών, τοξοειδούς περιφερόμενων περί 
ένιαΐον τ ι κέντρον (καλούμενον κοινώς $ ώ γ θ ) .  Αί καμπύλοι αυται γρϊμριαί 
άποτελοΰσι τό χαρακτηριστικώτατόν καί άτομικώτατον γνώρισμα τού άντί- 
χειρος έκαστου ανθρώπου. 'Ο πω ς πεισθώμεν περί τούτου, δυνάμεθα νά 

I κάμωμεν τό εξής πείραμα; Μαυρίζομεν τεμάχιον ύέλου ή  ομαλήν τινα ριε- 
ταλλίνην πλάκα εΐ< τό φώς καιομένης Άαμπάδος, εΤτα πιέζομεν έλαφρώς 
καί μετά προσοχής τό έσω μέρος τοΰ άντίχειρο« κατ’ άρχάς μέν έπί τοΰ 
μελανό« επιστρώματος της ύέλου (ή τής πλακ’ο«) εΐτα δέ επί τεμαχίου χάρ
του κεχρισμένου διά κο’μμεω« καί ολίγον «  ύγρανθέντος (π. χ.. έπί τον 
όπισ&ίου μέρου« ένός γραμματοσήμου). Τοιουτοτρόπως λαμβάνομεν διαρκές 
καί μόνιμον άποτύπωμα τών συγκεντρικών καμπύλων τοΰ άντίχειρο«. ’Εάν 
πορισθώμεν πολλά τοιαΰτα έκτυπώματα παρά διαφόρων άνθρώπων καί 
έξετάσωμεν αύτα έπιμελώ«, θά  ίδωμεν α) ότι ή θέσις τών γραμμών άμ- 
φοτέρων τών άντιχείρων ενός καί τοΰ αύτοΰ άνθρώπου εΐναν πάντοτε όμοία, 
β) ότι παρά διάφοροί« άνθρώποι« είναι πάντοτε διάφορος. Ή  διαφορά 
εΐνε προφανέστατη, όταν τά  ¿«τυπώματα είναι έπιτυχή, ή  όταν παρατηρώ- 
μεν αύτά διά τινο« «ύξητικής ύέλου (είτε μικροσκοπίου). Έ ά ν  έπεκτεί- 
νωμεν τήν έξέτασιν ταύτην έπί πολλών άνθρώπων, βλέπομεν. ότι πάντα 
τά διάφορα έκτυπώματα τών άνπχείρων δύνανται μέν νά άναχθώσιν εί< 
επτά ή  οκτώ περίπου κυριώδει« τύπου«, ούχ ήττον όμως πάντα τά εΐ« 
έκαστον τύπον άναγόμενα έκτυπώματα διατηροΰσι προφανή τινα πρός 
ίλληλα διαφοράν, ούτως ώστε ουδέποτε δύνανται νά εύρε&ώσι δύο έκ-τυ- 
πώματα άντιχείρων διαφόρων άνθρώπων εντελώς ίμοιάζοντα πρός αλληλα.

Ή  άνακάλυψι« αυτη δύναται νά έχη μεγίστην πρακτικήν χρησιμότητα. 
Μία τοιαύτη σφραγίς τού άντίχειρο« έκάστου άνθρώπου εΐνε τδ άπλούστα- 
τον καί άοφαλέστατον μέσον, δι’ ου δυνάμεθα νά λάβωμεν πληρεστάτην 
βεβαιότητα περί τη« ταύτο'τητος αύτοΰ. Τπολείπεται μόνον νά εύρίθη ή 
κατάλληλο« ύλη, ή δυναμένη νά προσλαμβάνη καί νά διατηρή διαρκώς 
τόν τύπον τοΰ άντίχειρο«.

„Révolté“ έπιγράφεται τό πρώτον δράμα εί« τέσσαρας πράξει« το“ 
περιφανούς συνεργάτου τών „Débats“ Ιουλίου Lemattre, όστι« το πρώτον 
ήδη παρουσιάζεται εί« το δημόσιον ώ{ ποιητή« δραματικό«. Τό δραμα 
τούτο παρεστάθη τή  9. ’Απριλίου έν ίω  θεάτρω τοΰ ’Ωδείου έν Παρισίοις 
μετά λαμπρά« επιτυχίας, Άλλ’ έν τή τελευταία πράξει τό ενδιαφέρον τοΰ 
κοινοΰ έπαισθητώς ήλαττώθη.

Ν έο ς  κ ο μήτης. ’Από τοΰ αστεροσκοπείου τοΰ L ick  έν Καλιφορνία 
α’νεκαλύφθη νέο« κομήτη«, 2στις πιθανώτατα κατά τόν τρέχοντα μήνα 
(Μάϊον) θά  φανή |ν  τώ  ούρανώ έν όλη αύτοΰ τή λαμπρότηη. Μέχρι τοΰδε 
μόνον δ ιά  τοΰ τηλεσκοπίου εΐνε δρατό« ώ« άσ&ενέ; φωτεινόν άντικείμενον 
έν τώ  άστερισμί) τοΰ Ταύρου παρά τψ  Ώρΰωνι.

Έ ν  Νεαπόλει ¿νεκαλύφθησαν παρά τή ίδ ω  C hristallini υπόγειοι 
θόλοι περιέχοντες τάφους άρχαίους τοΰ πρώτου αίώνος πρό Χριστού. Ο ί 
τάφοι εΐναι πλουσίως κεκοομημένοι. δβ άναγλύφων έπί μαρμάρου και ερυ
θρά« άργίλλου, φέρουσι δ’  οί πλεΤστοι ελληνικά« έπιγραφά«, τινες δέ καί 
λατινικά«. Ή  είσοδο« εΐ« τοΰί υπογείους θόλους κοσμείται ύπό μεγάλης 
κεφαλής Μεδούσης, τό -8έ δάπεδον εΐνε έπεστροιμένον διά μωσαϊκών. Εΐς 
τούς τοίχους εύρέθησαν κοιλώματα, όμοια πρός τά ρωμαϊκά Columbaria,

Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η .
— ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Τ Ο ϊ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ- ΛΑΟΓ ύπό 3ενοφ. Δ. Ζύ- 

γουρα, καθ. έν Άθήναι«. Τ ό μ .’Απριλίου: ,,Ή  τελειότης τοΰ χριστιανισμοί 
διά τή« μετανοίας“. Τόμ. Μαίου: ,,"0 Κώδηξ τοΰ τιμίου άνθρώπου“.

— ΛΕΞΙΚΟΓ ΕΓΚΓΚΛΟΠΛΙΔΙΚΟΓ έξεδό&ησαν τά  φυλλάδια 6 ,  7 
καί 8 . Έ κδόταί Μπάρτ καί Χίρστ Ιν Άθήναι«.

— ,,ΓΑΚΙΝΘΟΙ“  υπό Ευγενίου Αάντς έν Άθήναι«. Τ ιμ . δραχμή« 
καί πωλείται εί« τό βιβλιοπωλεΤον τη« „’Εστίας".

—  V in g t-c in q  années d e  R egne Constitutionnel en  Grèce p a r  
D r. Bikelas. Paris.

— „Tausend und  eine N ack t“ . S ind  d ie L ieferungen 11—15 
erschienen, fiieg er 'scb e  V erlagsbuchhandlung in  S tu t tg a r t

— ’AyxIM.stui T) ÏkSooiî ABSIKOÏ OM HPIKOÏ npß«
t?«  sv tote Yupivaoioi« cnov8aCov«»i« vsIttito; .  ’E k toü ysp|J.. é*ô Nixol. 
d .  flép-a. d . sv O tccalovis^.
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Ο Π Ρ Ο Σ  ΤΟΤΣ  Γ Ε Ρ Ο Ν Τ Α Σ  ΣΕΒΑΣΜΟΣ.

Παρά τοΐς πλείστοις λαοίς, καί παρ’ αύτοΐς ϊ τ ι  τοΐς άγρίοις, έκτός 
ολίγων εξαιρέσεων, ά πρός τούς γέροντας σεβασμός θεωρείται ώς ιερόν 
καδήκον τών νέων. Πασίγνωστου τυγχάνει, 8τι έκ των άρχαίων Ελλήνων 
ιδία οι Σπαρτιαται διεκρίνοντο έπί τή ά ρετ ί ταύτ^, οΐτινες καί διά τής 
νομοδεσίας τοΰ Λυκούργου ύπέχρεοΰντο νά εκδηλώσι τόν βαδύτατον αυτόν 
σεβασμόν προ« τούς γέροντας, καί παρά τοΐς Πέρσαις δέ καί τοΐς Αιγύ
πτιοι; εύρίσκομεν τήν αυτήν ¿ρεττν πρός δόξαν καί τιμήν των λαών τού
των. Ο ί ’Ινδοί αίτιολογουσι τον σεβασμόν τούτον πρός το γήρα; ώς έξης:
,,Οί ήμέτεροι γέροντες“ λέγουσι ,,έζησαν καδ’ δλην τήν. διάρκειαν του ήμε- 
τέρου βίου καί πολυν ετι χρόνον πρό τής γεννήσεως ήμώ ν, επομένως κέ- 
κτηνται θύ μόνον πάσας τάς γνώσεις, όσα; ημείς εχομεν, αλλά καί πλεί- 
στας αλλας. ων ήμείς στερούμεδα. Όφείλομεν λοιπόν τάς άτελεΤς ημών 
ιδέας νά ύποβάλλωμεν εις τήν ορδήν κρίσιν, ήν έκεΐνοι διά της μακροχρο
νίου πείρας ,Ικτήοαντο.“  Τήν μεγίστην τιμήν καί τόν πλεΐστον σεβασμόν 
πρός τούς γέροντας έπιδείκνυνται οί Κινέζοι. Έ ν  ,τή  .„’Εγκυκλοπαίδεια 
τής σινικής νεολαίας“ ό σεβασμός ο2τος συγκαταριδμεΐται μεταξύ των 
δέκα 'θεμελιωδών αρετών ,,δι’ ων συγκρατεΐται ή άνδρωπίνη κοινωνία“, 
ό δέ Κουγγ-τσέυ (6 Κθ|αφούκιος| συνέγραφεν ιδιαίτερον σύγγραμμα περί 
τής „Χιαο-Κιγγ“ , τοντ’ εστι περί τής „των παίδων εύσεβείας“  ήτοι του 
πρός τούς γονείς καί τούς γέροντας έν γένει σεβασμού.. Έ τ ι  δε καί έν 
τω  ,,άσματι των νυκτοφυλάκων“  γίνεται ή εξής πρός τούς νέους παραίνε- 
σις: ,,'Γπακουετε τοΐς γενευσι, τιμάτε τούς γέροντας καί τούς ανώτερους, 
διάγετε έν ¿μονοία πρός άλλήλους, διδάσκετε τούς παΐδας καί μ ΐ  αδικείτε.“ 
Κατά συνέπειαν καί ή  παράβασις τοΰ καδήκοντος τούτου, ιδία δέ πδν 
αμάρτημα πρύς τούς γονείς τιμωρείται παρά τοΐς Σίναις μετά μεγίστης 
αύστηρότητος. Κατά τόν ποινικόν κοίδηκα των Κινέζων ό τύπτων τούς 
γονείς ή τούς προπάτορας τιμωρείται διά καρατομήσεως, 6 δέ φονεύσας 
αυτούς, δ ιά  βραδείας καί ύδυνηρϊς δανατοίσεως· πρός τούτοις, οί άπειδείς 
υιοί είτε εγγονοι καί οί μή φροντίζοντες περί των γονέων καί προπατόρων 
τιμωρούνται λαμβάνοντες εκατόν πληγάς, Ο ι αρχαίοι Αιγύπτιοι έτιμώρουν 
τούς πατροκτόνους ή μητροκτόνους, άποκόπτοντες έκ τού δέρματος των όλο- 
κλήρους λωρίδας καί ειτα καίοντες αύτούς ζώντας διά φλεγομένων άκανδων.

'Ο  πρός τούς γέροντας σεβασμός έκδηλοΰται καί διά τής φειδοϋς καί 
έπιεικείας ήν Ιπιδείκνυνται πρός αύτούς άμαρτάνοντας καί έγκληματοΰντας. 
Ούτω π. χ, εν τή Σινική οί υπέρ τά εξήκοντα έτη γεγονότες απαλλάσσον
τα ι, κατα τόν ένταΰδα ίσχύοντα ποινικόν κιύδηκα, τής βασάνου, οί δέ 
ύπε^εβδομηκοντοοτεις (όπως καί οί μη'πω δεκαπενταετεΐς πάϊδες) δύνανται 
νά εξαγοράσωσιν Ιαυτούς έκ πάσης ποινής, εξαιρούμενες τής επί έσχατη 
προδοσιφ έξορίας. Ο ί ύπερογδοηκοντούτεις (ώς και οι μήπω δεκαετείς 
παίδες) τιμωρούνται καί διά δανάσιμα έγκλήματα μετά μεγάλης επιείκειας, 
τέλος δέ οί ύπερ τά έννενήκοντα έτη γεγονότες ιώς και οί μήπω έπταε- 
τείςΐ μένουσιν ατιμώρητοι- Πρός τουτοις οί ύπερογδοηκοντούτεις δεν προσ
καλούνται ποτέ ώς μάρτυρες είς τό δικαστήριον.

Ό  ινδικός ποινικός κώδηξ τοΰ Μανού ορίζει ότι ,,ούδείς τυφλός, 
ούδείς παράφρων, ούδείς ανάπηρος, ούδείς γέρων, έχων συμπεπληρωμένον 
τό εβδομηκοστόν τής ηλικίας του έτος, πρέπει νά άναγκάζηται πρός πλη

~Χ&·'

ρωμήν φόρων υπό τοΰ βασιλέως. Πας βασιλεύς ύφείλει πάντοτε να δεί
κνυα) ύπόληψιν καί σεβασμόν πρός πάντα γέροντα,“  y (

Παραδοξότερον τοΰ προνομίου τούτου τής άτελείας_ειμε τό εξής^προ- 
νόμιον, όπερ ειχον οί γέροντες έν τω άρχαίω βασιλείω τώνΆζτεκών: Έ ν ω  
δηλ. άπηγορεύετο αύστηρώς τό μεδυσκεσδαι καί οί μέν ανδρες μεδυσκό- 
μενοι άπετυμπανίζοντο αί δέ γυναίκες έλιδοβολοΰντο, διά τόν λόγον ότι 
,,ό στερων εαυτόν έκουσίως τής των αίσδήσεων δυνάμεως εινε όνάξιος νά 
ζή“, εις τούς έχοντας όμως ηλικίαν άνωτέραν των έβδομήκοντα ετων επε- 
τρέπετο ή μέδη καί τοΰ προνομίου τούτου εποιοΰντο οι γέροντες δαψιλε- 
σ,τάτην χρήσιν. Έ ν  τη Σινική τιμωνται οί γέροντες, οί άγοντες τό εκα
τοστόν τής ηλικίας των έτος, διά δριαμβευτικής άφίδος διότι „ούδείς δύ- 
νάται νά αφιχδή.εΐς τοσοΰτον βαδύ γήρας άνευ ευτάκτου, έγκρατοΰς καί 
σωφρονος διαίτής.“ ' i ,

Είπομεν 8τι καί παρά τοίς βαρβάροις λαόίς εύρίσκομεν ώς επί τό 
πλεΐστον άσκουμένην τήν άρετήν ταύτην τοΰ σέβειν καί τιμάν, τούς γέρον
τας. ΊΓπάρχουσιν Ομως καί άγριοι λαοί, οΐτινες φονέύουσι τούς. γέροντας, 
ή καί άνδρωποφάγοι, οΐτινες φονέύουσι καί εΐτα κατεσδίουσιν αύτούς. Τό 
τελευταίου τοΰτο βαρβαρώτατον Ιδιμον αναφέρει ο Η ρόδοτος οτι. έπεκράτει 
παρά τοΐς Παδαίοις, άγριωτάτω τινί λαω έν τω  άνάτολικιφ ,άκρω τών 
’Ινδιών· άλλως τε ολίγοι άφικνουντο εις βαδύ γήρας παρά τοίς Παδαίοις, 
καδότι π9ς οστις περιέπιπτεν είς νόσον ή εφαίνετο μόνον άρρωστος εσφα- 
ζετο αμέσως καί κατετρώγετο.

Δυστυχώς καί ο ί'Ρω μαίοι φαίνονται λίαν ύποπτοι, τουλάχιστον κατά 
τούς παναρχαίους χρόνους τής ιστορίας αυτών, ώς εκποδών ποιούμενοι 
τούς εαυτών γέροντας, Ή  συχνάκις άπαντώσα παρ' αυτοϊς κακοσημαντος 
φράσις: „Sexagenarios de  ponte“  τοΰτ’ έστι: „τούς έζηκοντούτεις κατά 
της γέφυρας“  εχει τήν αρχήν της, κατά τάς μαρτυρίας 'Ρωμαίων γραμμα
τικών καί γραμματολόγων, έκ παναρχαίου τινός έδίμου, καδ’ 8 τούς εξή
κοντα έτη γεγονότα; έκρήμνιζον από τής γέφυρας είς τόν Τίβεριν. Έ πειδη  
δέ μάλιστα καί βραδύτερου έτι έπεκράτει τό έδιμον, καδ’̂  δ τή 14. τοΰ 
Μαιου μηνός έρρίπτοντο ύπό τοΰ ποντίφικος καί τών εστιάδων παρδένων 
αχύρινα ¿μοιώματα γερόντων είς τόν ποταμόν, διά τοΰτο φαίνεται πιδα- 
νώτατον on κατά τούς παναρχαίους χρόνους έγίνοντο πράγματι παρά τοίς 
'Ρω μαίοι; τοιαΰται άνδρώπιναι δυσιαι, άς αντικατέστησε βραδύτερου ό 
πολιτισμός διά τοΰ συμβόλου έκείνου. Άλλοι δμως έξηγοΰσι τήν ανωτέρω 
φράσιυ, λίγοντες δτι ύπό „τάς γεφύρας“  Ιννοητέον τάς εισόδους εις τό 
πεδίον, έν ¿Í συνήρχετο ό λαός καί έψηφίζετο, από τών οποίων εισόδων 
άπεκρούοντο οί έξηκοντούτεις καί ύπερεξηκοντούτεις γέροντες, διότι (κατά 
τούς άρχαιοτάτους χρόνους) έστεροΰντο τοΰ δικαιώματος τοΰ ψηφίζεσδαι. 
’Αλλά καί ούτως εξηγούμενη ή φράσις δέν μαρτυρεί βεβαίως μεγάλην υπό- 
ληψιν καί σεβασμόν τών αρχαίων 'Ρωμαίων πρός τούς γέροντας, ώς καί

á συχνή παρ’ αύτοίς παροιμία, ,,οί γέροντες γίγνονταί παλίμπαιδες“ ητις 
λλως καί παρά τοΐςΈλλησιν ητο συνηδεστάτη. Έ ν  γένει όμως, ώς παρά 

πασι τοΐς πεπολιτισμένοις λαοΐς, ούτω καί παρά το ίς 'Ρω μαίο ι; κατά τους 
ιστορικούς χρόνους ούδαμώς έλειπεν ή άρετή αϋτη τοΰ τιμάν καί σέβει- 
τούς γέροντας.

κύριον Κ. έν * Ό  άρχικός, πρός τό * κλίνων 
φδόγγος τοΰ Ί  διεσώδη καί εν τη νέα ελληνική 
είς πολίάς λέξεις, οιον κερί (κηρός) σίδερο (σίδη
ρος) μερί (μόνον εις τα σύνδετα οΐον χοιρομέρι κτλ. 
=  μηρός). Ω σαύτως δ άρχικός, πρός τό ον  κλί
νων φδόγγος του τ> διεσώδη |ν  τώ π ίτο ν ρ α  (πί- 
τυρα). — κ. Π. Γ. Μ. είς Σύρον. ‘Δυςτυχως ύπάρ- 
χουσιν άνδρωποι, οΐτινες δέν λαμβάνουσιν ύπ’ ϊψει 
τάς δυσίας τών άλλων. — κ. Θ. Φ. είς Κάϊρον. 
Έ π ρ επ ε  νά εχητε ύπομονήν ώς ήμείς. — κκ. Γ . Κ. 
ε ίς’Οδησσόν, Σ. καί Κ . είς 3άυ8ην, Ν. Κ. είς Βερ- 
λάτιον, Γ. Ζ . είς Βατούμ, Ν. Ε . Β.. είς Ζαγαζίκ, 
Ν. Γ. Σ. εις Μιτγάμαρ, Ν. X. είς Θεσσαλονίκην, 
Α. Ζ . είς Μοναστηριού, Α. Α. είς Βακοΰ. Έ λή- 
φδησαν καί σας εύχαριστοΰμεν. — κ. * έν *

Totoùtoi τύποι, οΤοι το ν  π λο ό ς , το ν  ροός, νά  
o vvsvT fv /J tÿ  m ît’ αυτού , νά  δάξ$  κττ. ούτε 
της άρχαίας είναι ούτε τής νέας ελληνικής ουτε 
έλέχδησαν ούτε έγράφησαν ποτέ πρότερον ουτε 
ύπο 'Ελλήνων ούτε ύπό βαρβάρων. — κ. I. X. είς 
Buenos A ïres (argent. RepA Τό τίμημα έλήφδη 
καί σάς εύχαριστοΰμεν; Διά τούς ύποδειχδέντας 
ήμϊν δύο νέους άύτόδι συνδρομητάς άπεστείλαμεν 
τά-τεύχη μ ετά 'τώ ν  εικόνων έπί. συστάσει πρός 
ύμδς, —  κ. I. Δ. είς Θεσσαλονίκην. Θά σας άπο- 
σταλώσιν. — κ. Σ. Κ. εις Κάϊρον. Άποροΰμεν πώς 
δέν . λαμβάνετε, τό ·"φύλλου μάς, ενώ από τοΰ 5. άρδ. 
άποστέλλετα! πρός δλους άπ’ εύδείας. Τόν ύπο-
δειχδέντα-ήμίν συνδρομητήν ένεγράψαμεν καί τά 
τεύχη άπεστάλησαν δι’ ύμών. — κ. Γ. Α. Κ. είς

Κωνστ|πολιν. θ ά  φροντϊσωμεν καί δά  σας γρά- 
ψωμεν. — κ. X . Π- έν * ’Αν ή  άκοή σας δέν σας 
βοηδή, εΤνε έντελώς περιττόν καί μάταιου νά βα- 
σανίζεσδε μέ τά δάκτυλα, διότι πολλάκις δ τόνος 
καταστρέφει όλους σας τούς ύπολογισμούς. Παρα
δείγματος χάριν ό στίχος σας

T r i  l/ ς ύ σ ω rr  ι ,Ι  .Utili.1- .  π ο ν  χ υ μ η τ ίςα ν
εχει μέν τόν άπαιτούμενον άριδμόν συλλαβών, 
άλλά καταστρέ^εται ύπό τοΰ τόνου (έκτδς έαν 
έχητε τήν άπαιτησιν νά τόν άναγνώσωμεν τή ς  
ί-.χυνοόινΐ κτλ., δπως το ν  δ ’ ά π α μ είβ ο μ ενό ς  
π ρ ο ο εφ ή  π ο λ ν μ ή τ ις  Ό δύσοενς). Έ ν ώ  εάν άντι- 
στρέφητε τάς δύο πρώτας λέξεις

t%çvQ>àvi r>/ç tc· Çttr&à μαΧΙιά ?rov χνματϊζαν
& στίχος ύπό μετρικήν έποψιν διορδρΰται.

ΠΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΑ. 'Ο  Πατριάρχης Αλεξάνδρειάς Σωφρόνιος (_μετά είκόνος). — Έ κ  τών μυστικών εγγράφων τής Βαστίλλης. ·— Ή  χώρα 
τοΰ Νέγους Νεγέστι. — Ό  Δαίμων, Διήγημα ύπό I, I. Κρασσέβσκυ (συνεχεία). — ΙΙινακοδήκη, ήτοι ερμηνεία τών εικόνων. — Ποικίλα. ( Ό  περιηγη
τής C basles είς τήν άκτήν τοΰ Cornwallis. — Παράδοξον έδιμον; — D a  capo! —. Γραφική- μηχανή διά τυφλούς. —  Ή  δρακόντειος αύστηρυτης 
τής ένετικής δημοκρατίας. — 'Ο  αύτοτηλέγραφος. — Ή  βλαβερότης τών, στηδοδέσμων. — Ό  καδηγητής της λατινικής Πέτρος Παδάνος.) —  Ε π ι 
στήμη καί Καλλιτεχνία. - (Γ0  μέγιστος καταρράκτης. —  Μέχρι τίνος δρίου δύναται τό άυδρώπινόν ους νά διακρίνη τήν διαφοράν τοΰ ύψους δύο μου
σικών τόνων. — !0  άντίχειρ τοΰ άνδρώπου. — R évolté τό πρώτον δράμα τοΰ Ιουλίου L em aître. — Νέος κομητης. — Άνακάλυψις νέων τάφων έν 
Νεαπόλει.) — Βιβλιοδηκη. — Ό  πρός τούς γέροντας σεβασμός. — Μικρά ’Αλληλογραφία.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ. Σωφρόνιος. Πατριάρχης τής ’Αλεξάνδρειάς, μετά βιογραφίας (έν σελ. 129). — Ή  Έλληνοπούλα. Είκών ύπό H. M artiaovic 
(σελ. 133'. — Έ πίσκεψις παρά τω πάππω. Είκών ύπό Αδόλφου ΕδέΓΐβήσελ, 137). — Γιγαντιάΐα Φάλαινα. ’Ιχνογραφία ύπό Eug. H ilpert (σελ. 140).

Έ-κδότης Π . Α. Ζ Τ Γ Ο ΪΡ Η Σ . :
Τ ί/Λ ο ις  B a r  & H u m a tin , i f  —  Χ ύ ρ τ η ς  i x  r î #  ÏJea© P sp ie rraa n u fa tiir  i v  Σ τ$α6$ον$γα> . — Α / ι Ι ά ν η  F re y  & Ö sning, i*  J e t y i l f .


