
Τόμος Ε '· 
ΑΡΙΘΜ. 10 (106).

Χ ν ^ ο μ > ί .  ¿ η ο  1 .  ' Λ . Ι ' , ν  . ? ’’ · , ’.’  χ α ι  1 .  ' ί ο ν ί ί ο υ  / χ  ί ΰ τ ζ ΐ '  ) * ο ν ς ,  ί ξ ά μ η ν ο ς  μ ό ν ο *

χ α ί  ί Η α ν τ α χ ο ν  φ φ άγχ· χ ζ ·  10 ζ  μά(>*· 8«

ΕΤΟΣ Ε'.
τή 16/27. Μ αΐον  188».

Θ Ε Ο Δ δ Ρ Ο Σ  Δ Ο Σ Τ Ο Γ Ε Β Σ Κ Η .

Τό μυθιστόρημα δεν εΐνε πλέον, ώς άλλοτε, συρραφή 
φαντασιωδών περιπετειών, πυρετώδες ένδικφέρον περιεργίας 
έξάπτουσα. Παρήλθεν ό καιρός, καθ’ δν υπεράνθρωπός τις 
κακούργος είς ατελεύτητους τόμους έξελίσσων τά  φοβερά 
καί αίματοβαφή ά θλά  του, καθ’ δν υπερφυσικός τ ις  στρα
τιώτης έπί σειράν δεκαετηρίδων διαχράττων τ ’ απίστευτα 
ανδραγαθήματα του, ήλέκτριζον μυριάδας ψυχών καί καθι- 
στων τ ά  ονόματα του Δουμά καί τοΰ Πονσόν δε ΤερραΫλ 
διασημέτερα τών ονομάτων βασιλέων καί πρωθυπουργών.

Ο ί τό  τοιοΰτο μυθιστό
ρημα καλλιεργοΰντες σήμε
ρον οδτε κάν λογίζονται ώς 
λογογράφοι, άλλ’ άπλώς ώς 
βιομήχανοι παρασκευάζοντες 
δ ιά  τήν φαντασίαν τοΰ όχλου, 
τήν εχουσαν ανάγκην σφο
δρών συγκινήσεων, τήν ήμε- 
ρησίαν δόσιν τοΰ ένδιαφέρον- 
τος, ως άλλοι κατασκευάζουσι 
δ ι’ αυτόν έκάστοτε τό οινό
πνευμα ή  τό  σιγάρον του:
Σήμερον θαυμάζονται καί γ$- 
ραίρονται ούχί οί έξάγοντες 
τούς ηρωας τών έργων των 
έκ τών κεφαλών αΰτών, άλλ’ 
οί έκ τής κοινωνίας έν ή ζώσι 
λαμβάνοντες αυτούς καί δια- 
τυποΰντες ζωντας, ο ί-καθι- 
στώντες τό μυθιστόρημα έξ- 
ομολόγησιν ψυχών, οί άντι- 
κατοπτρίζοντες έν τοις έργοις 
των τόν χαρακτήρα τοΰ έθνους 
ή  τής έποχής των, οί αίσθη-

Κ Λ Ε ΐ α .  Τ Ο Μ Ο Χ  Ε ' .

»ΕΟΛΩΡΟΣ ΑΟΣΤΟΓΕΒΣΚΗ.

τοποιοΰντες κ«ί έκφράζοντες δ,τι όλοι ήσθάνοντο άορίστως 
άλλ’ ούδείς ήδύνατο νά έκφραση, τους πόθους, τά ς άνησυ- 
χίας, τήν άπογοήτευσιν, τά ς αιφνίδιους αποφάσεις τών συγ
χρόνων των.

Τοιούτους συγγραφείς, κορυφαίους έν τ η  κλίμακι τών 
μυθιστοριογράφων τοΰ αίώνος τούτου, κέκτηται ή 'Ρωσσία 
τρεις: τον Τουργένιεφ, τόν Δοστογέβσκη, καί τόν Τολστόη· 
έ πρώτος διαπρέπει διά τήν ποιητικήν στοργήν μεθ’ ής περι
γράφει τάς καλλονάς τής φύσεως καί τήν καλλιτεχνικήν 

• " . μορφήν δ ι’ ής περιβάλλει τά ς
βαθείας παρατηρήσεις του- 
ταύτην οί άναγνώσται τής 
Κ λειονς  έξετίμησαν έν τινι 
μέτρφ έκ τών έν αυτή δημο- 
σιευ9·έντων χαριεστάτων έρ
γων του- ό τελευταίος έξέχει 
δ ιά  τό Ιπικόν μεγαλέϊον τής 
έπιβολής καί τήν έκτακτον 
συνθετικήν δύναμιν. Ό  Δο
στογέβσκη υπερβάλλει πάντας 
κατά τό τραγικόν· ό άναγινώ- 
σκων τ ά  έργα αύτοΰ νομίζει 
ότι έπισκέπτεται νοσοκομεία, 
κακουργιοδικέια, είρκτάς, νε
κροταφεία έν καιρω νυκτός. 
"Εκαστον μυθιστόρημά του 
εΐνε αποθήκη ψυχών, άλλά 
ψυχών τεταραγμένων, ώς ήσαν 
οί χρόνοι καθ’ οΰς έζησε. Διά 

. να έννοήσωμεν τήν βιαίαν 
έκρηςιν τών κοχλαζόντων άνά 
τήν 'Ρωσσίαν κοινωνικοπολι- 
τικών οργασμών, δ ιά  νά έν- 
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νοήσωμεν τήν μαρτυρικήν καρτερίαν μεδ’ ής οί μηδενισταί 
τείνουσι τον τράχηλον αυτών είς τον βρόγχον του δημίου, 
πρέπει ν’ άναγνώσωμεν τον Δοστογέβσκη. Ή  'Ρωσσία εΐνε 
αίνιγμα, ή λύσις δ ' αώτου έγκειται έν τοΐς εργοις του άπαρα- 
μίλλου, του μοναδικού τούτου άνατόμου τή ς ρωσσικής ψυχής.

* *»

Ό  Δοστογέβσκη έγεννήδη τώ  1821 έν Μόσχα, έν τώ 
νοσοκομείο» των πτωχών, έν τω όποίω είργάζετο ο πατήρ 
αΰτοϋ, άπόστρατος στρατιωτικός ίατρός· ή τύχη ήδέλησε 
απ’ αυτής τή ς νηπιακής του ήλικίας νά έκδέση εις τα  όμ- 
ματα του μέλλοντος συγγραφέως του Ε γκ λή μ α το ς και τής 
Τιμωρίας τραύματα καί άλγηδένας καί άδλιότητα.

Τω 1843 ήτο ήδη άνδυπολοχαγός, άλλα παραιτηδείς 
τον βαδμόν αύτοϋ άφωσιώδη όλοψύχως είς τά  γράμματα· 
άπό τής έποχής δε ταυτης άρχεται ό βίος των βασάνων καΊ 
τής ένδείας όστις έμελλε νά διαρκέση έπί τεσσαράκοντα 
όλα έτη.

Τό πρώτον αΰτοϋ μυδιστόρημα, τό  έμπεριλαμβάνον έν 
σπέρματι τ ά  λοιπά, εΐνε ο ί Α υστνχεΙς , έγραψε δ ’ αυτο έν 
ηλικία είκοσι τριών έτων. Ό  ταλαίπωρος απόφοιτος τής 
στρατιωτικής σχολής ούδένα έγίνωσκεν έκ του φιλολογικού 
κόσμου, και εμενεν άμηχανών πως νά δημοσίευση τό  χειρό
γραφόν του. Έ δω κεν αύτό είς φίλον του, όστις τό  έφερε 
πρός τον Νεκρασόφ, τον μελαγχολικόν ποιητήν των αποκλή
ρων, έν όλη αΰτοϋ τή  ακμή και τ ή  δόξη όντα.· Τήν τρίτην 
μετά τό  μεσονύκτιον ώραν ό Δοστογέβσκη ήκουσε βιαίως 
κρουομένην τήν δύραν του. Ο  φίλος του ώδήγει εις τήν 
πενιχράν κατοικίαν τοϋ Δοστογέβσκη τον διάσημον ποιητήν 
όστις ώρμησεν είς τά ς αγκάλας τοϋ νεαροϋ μυδιστοριογρά- 
φου. Εΐχεν άναγνώση μετ’ ένδιαφέροντος αύξοντος όλονέν, 
μ ετ’ άληδοϋς έκπλήςεως τό έργον έκεΤνο καί μόλις άποπερα- 
τώσας αυτό έδραμε συγκεκινημένος νά έκφράση τον δαυμα- 
σμόν του πρός τόν άγνωστον συγγραφέα, όστις ήδύνατο τό
σον έντέχνως νά έμβαδύνη είς τά  μυστήρια τή ς ^ωσσικής 
κοινωνίας.

Έ ν  'Ρωσσία τότε  τά  πνεύματα ήσαν ανήσυχα· παντοια 
έπαναστατικά όνειρα διέπνεον αυτήν απ’ άκρου είς άκρον’ 
πολλοί είργάζοντο έν τη  σκι^· συνεσώρευεν ήδη τήν λάβαν 
αΰτοϋ τό ήφαίστειον όπερ έμελλε νά έκραγή βραδύτερον 
υπό τήν έςολο&ρευτικήν μορφήν τοϋ μηδενισμού. Παντοια 
σωματεία εΐχον ίδρυδή· είς έν έξ αυτών κατετάχδη καί ό 
Δοστογέβσκη. Άλλ’ έν ω ώς έκ τοϋ χαρακτήρός του είς 
δεωρητικά μόνον σχέδια ήρκέΐτο καί ταυτα οΰχί έπαναστα
τικά, έν τούτοις συνελήφδη μετά τριών άλλων. Πρίν Βικα- 
σ δή έρρίφδη είς ειρκτήν, μακράν πάσης ψυχής ζώσης· τήν 
φοβέραν μόνωσιν των ήμερων έκείνων περιγράφει ώς εξής 6 
Δοστογέβσκης: „’Ε π ί πέντα μήνας έζησα δ ιά  μόνου του εγ
κεφάλου μου. Εΐνε όδυνηρώς βαρύ νά διαλογίζετα ι τ ις  άκα* 
ταπαύστως, χωρίς ν’ άνακαινίζη, νά ένισχύη τήν διάνοιάν 
του δ ι’ έξωτερικής τίνος έντυπώσεως. νΗμην ώς αεραντλία, 
| ξ  ής έςήχδη όλος ό αναπνευστικός αήρ.“ Τοιαύτη ήτο ή 
δέσις των καδείρκτων ώστε έκίνουν είς Ιλεον καί αυτούς 
τούς φρουρούς· σκοπός τ ις  ήνοίγεν ένίοτε τήν καταπακτήν 
έξ οίκτου καί άνεφώνει πρός τούς δεσμώτας: ,,Στενοχωριέσ&ε; 
έχετε υπομονή· καί ό Χριστός ύπόφερε.“

Παγεράν τινα ημέραν τοϋ Δεκεμβρίου έξήχδησαν τής 
ειρκτής όπως άκούσωσι τήν άπόφασιν τοϋ στρατοδικείου. 
Ε νω μοτία  στρατιωτών ήγαγεν αυτούς είς πλατείαν έν μέσω 
τής οποίας ύψοϋτο έξέδρα. Τό ψύχος ήτο δριμύτατον,

21; βαδμοϋ 'Ρεωμύρου, έντούτοις οί δύστηνοι υπόδικοι ήναγ- 
κάσδησαν νά έκδυδώσι όπως χιτωνοφοροϋντες μόνον άκού
σωσι τήν άνάγνωσιν τή ς άποφάσεως, ήτις διήρκεσεν όλην 
ώραν. Αίφνιδία τ ις  υπόνοια διήλ&εν έκ τοϋ πνεύματος τοϋ 
Δοστογέβσκη όστις στραφείς πρός τον συνδεσμώτην του: δα  
μάς θανατώσουν άρά γε; ήρώτησε χαμηλοφώνως.

Ουτος δ ι’ άφωνου καί τραγικού νεύματος έδειξεν είς 
τόν Δοστογέβσκη άμάξιον φέρον φέρετρα άτελώς υπό τό κα- 
λύπτον αυτό χον.δρόπανον ύποκρυπτόμενα. Ή  άπόφασις 
κατέληγεν ώδε: „καταδικάζονται είς τόν δ ιά  τουφεκισμού 
δάνατον.“

Ε ΐς έκ των καταδίκων προσεδέδη ήδη έπί στύλου. Οί 
στρατιώται έσκόπευον, ότε αίφνης λευκή σημαία άνεπετάσδη· 
τά  όπλα δεν έξεπυρσοκρότησαν. Ό  αΰτοκράτωρ μετέτρεπε 
τήν ποινήν τού δανάτου είς δεσμά έν Σιβηρία. ΕΤς τών 
συγκαταδίκων έκ τώ ν σφοδρών συγκινήσεων παρεφρόνησε.

Άνεβίβασαν αυτούς έπί ελκήδρου καί ή δλιβερά συν
οδεία έκίνησε· προς τήν Σιβηρίαν. Ε ίς τήν λέςιν μαρτύριον 
πρέπει νά δοδή  ή όδυνηροτάτη, ή σχαρακτικωτάτη έντασις 
δ ιά  νά χαραστήση τήν ψυχικήν κατάστασιν τοϋ Δοστογέβ
σκη. Αΰτός ό κατ’ εξοχήν νευροπαδής καί αβρός τ ά  αί- 
σδήματα κατεδικάσδη νά σύρεται μεταξύ χυδαίων καί άπο- 
τροπαίων καταδίκων αγόμενος έκάστην πρωίαν υπό τό  αμεί
λικτου έκεΐνο κλίμα είς καταναγκαστικά έργα. Ε ίχε χα- 
ρακτ·/]ρισδή ώς έ ίή φ ο β ο ς  καί έπετηρείτο αυστηρότατα. Ή  
ειρκτή αΰτοϋ ήτο έν τω φρουρίω, έργον δ ’ ημερήσιον είχε νά 
στρέφη τόν μύλον είς τούς κλιβάνους του αλαβάστρου, ή 
νά κατακερματίζη έπί τών πάγων παλαιά άκάτια. Άλλ’ ή 
φρικωδεστατη ποινή του ητο υτι δεν ήδύνατο. νά γράφη· 
δέν ήδύνατο ν’ άνακουφίση έκχέων έπί τοϋ χάρτου τήν αγω
νίαν αΰτοϋ· καί έφερεν αυτήν ολόκληρον, βαρεΐαν ώς τ ά  σί- 
δηρα τών ποδών του, έν τή  κεφαλή καί έν τ ή  καρδία του.

Τό μαρτΰριον έκείνο έξήγνισε τόν Δοστογέβσκη· έπλή- 
ρωσεν οίκτου καί συμπαδείας τήν ψυχήν αΰτοϋ υπέρ τών 
δυστυχών καί τών αποκλήρων τήν τοιαύτην ήδικήν άνακαί- 
νισιν ύπονοών 6 Δοστογέβσκη έγραφεν υπέρ εαυτού: „Ή  
Μοίρα μεταχειρισδείσά με ώς μητρυιά υπήρξε πράγματι μή- 
τηρ δ ι’ έμέ.“

Έ ν  τινι περιωνύμφ αΰτοϋ έργω, τά ϊς 'Αναμνήοεσι του  
ο'ίκου τώ ν νεκρών περιεγραψε βραδύτερον άξιοδαυμάστως 
τ ί  ύπέστη καί τ ί  ήσδάνδη έπί τόσα έτη έν Σιβηρία· δέν 
ανατέμνει δέ μόνον εαυτόν ψυχολογικώς αλλά καί τούς έκ 
τών περάτων τής 'Ρωσσίας σεσωρευμένους έκεΐ καταδίκους 
Τατάρους, Κιρκησίους, Πολωνούς, Λεσγίους. Έ π ί έτη όλα 
μόνην ένασχόλησιν είχε νά μελετά τούς άνδρώπους εκείνους· 
ύπό τήν ομοιόμορφον στολήν τών καταδίκων, ύπό τήν άγρίαν 
καί σιγηλήν φυσιογνωμίαν αΰτών διέκρινε τούς χαρακτήρας' 
των καί ανέλυε βαδύτατα τ ά  όρμέμφυτα αΰτών.

Μετά δεκαετή εξορίαν ό Δοστογέβσκη διέβη τέλος τόν 
Οΰράλην καί έπανέκαμψεν είς τήν 'Ρωσσίαν. Τ ά  φιλανδρω- 
πικά καί κοινωνικά σχέδια άπερ έπί τόσα έτη εΐχεν όνειρο- 
πολήση έν Σιβηρία, εΐχον άνάγκην έκδηλώσεως καί ώδησαν 
αυτόν είς τήν δημοσιογραφίαν. "Ιδρυσεν άλληλοδιαδόχως 
δύο έφημερίδας, άλλ’ άμφότεραι έναυάγησαν. Κατάχρεως, 
απειλούμενος ύπό δανειστών, πρό μικρού δάψας τήν σύζυγόν 
του καί τόν άδελφόν του, απέρχεται έκ τής 'Ρωσσίας κατα
βεβλημένος καί βαρύδυμος καί περιέρχεται τήν Γερμανίαν 
καί Ιταλίαν. Κ ατά  τήν Ιποχήν ταύτην έλεύδερος τών δη
μοσιογραφικών μεριμνών άνέλαβε τόν κάλαμον τοϋ μυδίστο- 
ριογράφου· άπό τοϋ 1865 μέχρι τοϋ 1871 συνέγραψε τρία
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τών άρίστων αΰτοϋ έργων, έν οΐς καί τό 'Έ γκλημα καί την  
Τιμω ρίαν, τήν φοβεράν, καταπληκτικήν μελέτην, τήν όδη- 
γοϋσαν φρίσσοντα εκ βδελυγμίας τόν άναγνώστην είς τά  
σκοτεινά βάδη τής ψυχής Ενός κακούργου. Τό φοβερόν καί 
δαυμάσιον τοϋτο έργον συνεκλόνησε τήν 'Ρωσσίαν τώ  1866, 
μεταφρασδέν δέ είς τ ά ς  κυριωτάτας γλώσσας συνετάραξε 
τά  νεϋρα καί έξήγειρε τήν φρίκην — άλλά καί τόν δαυμα- 
σμον — μυριάδων αναγνωστών, νυν δέ μεταφράζεται καί έν 
τή  'Ε φημερίδ ι τών Άδηνών.

Ή  τελευταία συγγραφική περίοδος τοϋ Δοστογέβσκη 
άρχεται τω  1871 καί έξικνεΐται μέχρι τοϋ 1881. Κ ατά  τό 
διάστημα τοϋτο έξέδιδε κατά  μήνα περιοδικόν υπό τόν 
τίτλον Σ ημειω ματάριον Σ υγγραφ έω ς, έν ω διετύπου τά  
όνειρα τή ς 'Ρωσσίας, τούς ένδουσιασμούς αυτής καί τάς 
άποδαρρύνσεις, πρός δέ καί τά ς  Ιδίας αΰτοϋ άναμνήσεις, 
κλειστά έγκατασπείρων φιλολογικά ανέκδοτα.

Ή  έπί τών συγχρόνων του έπίδρασις τοϋ Δοστογέβσκη 
υπήρξε καταπληκτική. ’Ή το  τό εΐδωλον μεγίστου μέρους 
τής ρωσσικής νεολαίας, ή τις  οΰ μόνον μετά πυρετώδους ανυ
πομονησίας άνέμενε τ ά  μυδιστόρηματά του, άλλά κροσήρ- 
χετο πρός αυτόν έξαιτουμένη βοήδειαν κατά τών ήδικών 
άλγηδόνων της. Κ ατά  τ ά  έσχατα τοϋ βίου αΰτοϋ ή κυρία 
ώς είπεΐν έργασία του μεγάλου μυδιστοριογράφου συνίστατο 
είς τό άπανταν είς έπιστολάς φερουσας αΰτώ τήν ήχώ αγνώ
στων πόνων.

Ε ίς  τ ά  Ιγκαίνια τοϋ μνημείου του Ποϋσκιν τώ  1880, 
έν φ  τόσοι διάσημοι συγγραφείς χαρίσταντο, ήρως τή ς τε
λετής έγένετο ό Δοστογέβσκη· τό  κλήδος ώλόλυζεν έν ω 
ήγόρευε- τό  βήμα κατελήφδη υπό τών φοιτητών έξ έφόδου 
διά  νά τόν ΐδωσι, νά τόν ψαύσωσι, εΐς δ ’ έξ αΰτών έλιπο- 
δυμησεν έκ συγκινήσεως φδάσας μέχρις αΰτοϋ.

'Ο  Δοστογέβσκη άπέδανε τη  29. Ίανουαρίου 1881. 'Ω ς 
έγένετο τούτο γνωστόν, πυκνόν κλήδος συνέρρευσεν είς τόν 
οΐκόν του- τ ά  έπί τοϋ νεκρού αΰτοϋ ρόδα άνηρκάγησαν όλα

όπως τηρηδώσιν εΰλαβώς ώς κειμήλια· ή συρροή ήτο τηλι- 
καύτη ώστε έλειψεν ό άήρ καί τά  κηρία έσβέσδησαν.

'Υπέρ τά ς είκοσι χιλιάδας καρηκολούδησαν τήν κηδείαν 
του- ή 'Ρωσσία όλη άντεπροσωπεύδη παρά το φέρετρόν του· 
κλήρος, φοιτηταί, μηδενισταί, φιλολογικά σωματεία, παντοΐοι 
σύλλογοι, έμποροι, χωρικοί, ύπηρεται, έπαΐται συνώδευον τήν 
έκφοράν." Έ ν  τη  έκκλησία άνέμενεν έ υπουργός τή ς Παι
δείας καί οί πρίγκιπες τής αΰτοκρατορικής οικογένειας· έν 
τοιαύτη δόξη καί τιμή  ήχδη είς τήν τελευταίαν αΰτοϋ κα
τοικίαν ό πρώην δεσμώτης τής Σιβηρίας, οδ τά  σ.ίδηρα τοϋ 
κάτεργου έσκέφδησαν πρός στιγμήν οί φίλοι του νά φέρωσιν 
έφ’ άμάξης όπως παρακολουδήσωσι τήν κηδείαν . . .

’Ισχυρά συμπάδεία πρός τούς ταπεινούς καί δυστυχείς 
καί άποκλήρους διαπνέει τ ά  έργα τοϋ Δοστογέβσκη. 'Ο  
συγγραφεύς τοϋ 'Ε γκλήματος  καί τή ς  Τ ιμω ρίας  έχει υπερ
φυείς μεγαλοφυΐας έκλάμψεις, άλλά δέν περιγράφει ολόκλη
ρον τόν κόσμον ιός εΐνε. 'Ο  κόσμος δέν άποτελείται έκ 
σκότους μόνον καί δακρύων· μόνον τό ήμισυ εΐδεν ό Δοστο
γέβσκη, δ ιά  τοϋτο τά  βιβλία του εΐνε μόνον οδυνηρά καί 
τρομερά. Περιήλδε τόν κόσμον ώς περιηγητής καί περιγρά
φει πιστώς, έξόχως, δαυμασίως ό,τι είδε, άλλά περιηγήδη 
μόνον τήν νύκτα. Εΐνε απαράμιλλος ψυχολόγος, ανώτατος 
πάντων ίσως, οσάκις μελετά ψυχάς μελαίνας καί τετραυμα- 
τισμένας, δεινός, άνυπέρβλητος δραματουργός, άλλά μόνον 
έν τα ίς σκηναίς τή ς φρίκης καί τοϋ οίκτου. Αί εικόνες του 
εΐνε μόνον σκιά, σκιά πυκνή, καί οΰδαμοϋ διαφαίνεται φώς.

'Ω ς έκ τής ποικίλης, πολυμερούς έκ τώ ν έργων τοϋ 
Δοστογέβσκη έντυπώσεως δύναταί τ ις  νά χαρακτηρίση αυτόν: 
φιλόσοφον, απόστολον, φρενοβλαβή, παρήγορον τών τεδλιμ- 
μένων, δήμιον τών ήρέμων πνευμάτων, 'Ιερεμίαν τοϋ κατέρ- 
γο.υ, Σαίκσπηρ τοϋ φρενοκομείου· ούδέν τούτων μονομερώς 
χαρακτηρίζει τό παράδοξον τοϋτο καί μέγα πνεύμα, άπαντα 
δέ όμοϋ συναποτελοϋσι τόν Δοστογέβσκη.

. . .  Κ.

Η Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α  Κ Α Ι  Η Γ Υ Μ Ν Α Σ Τ Ι Κ Η
ύπό Ε Μ ΙΛ ΙΟ ϊ ΖΟΑΑ.

Ά ς μοι έπιτραπή νά ομιλήσω περί ενός ζητήματος, τό 
οποίον ενδιαφέρει όλόκληρον τήν ήμετέραν γενεάν, τήν υπερ
τραφή τό  πνεύμα καί νευροπαδοϋσαν. Τό σώμα παρ’ ήμίν, 
όπως κατά  τήν άκμήν τοϋ μυστικισμοϋ, βαίνει άκατασχέτως 
είς τήν παρακμήν καί κατάπτωσίν του. Δέν άναπτεροϋται 
πλέον ή ψυχή, άλλ’ έξάπτονται καί έρεδίζονται τά  νεϋρα, ό 
έγκέφαλος. Ή  σάρξ άλγεί έκ τών σφοδρών καί συχνών τ ι
ναγμών, ούς ολόκληρος ό οργανισμός ύφίσταται έκ μέρους 
τοϋ έγκεφάλού. Νοσοϋμεν, τοϋτο εΐνε βεβαιότατον, καί νο- 
σοϋμεν τήν έκ τή ς προόδου νόσον. 'Υπάρχει έν ήμίν υπερ
τροφία έγκεφάλού, τ ά  νεϋρα αναπτύσσονται έπί βλάβη τών 
μυώνων, οδτοι δέ έξησδενωμένοι καί πυρέσσοντες άδυνα- 
τοϋσι νά στηρίξωσι τήν άνδρωπίνην μηχανήν. 'Η  μεταξύ 
υλης καί πνεύματος ισορροπία κατεστράφη.

Θά ήτο καλόν νά σκεφδώμεν περί τοϋ δυστυχούς τού
του σώματος, άν ύπάρχη είσετι καιρός. Ή  νίκη αδτη τών 
νεύρων κ α τά . τοϋ αίματος έδωκεν ίδίαν διευδυνσιν είς τά  
ήδη, είς τήν φιλολογίαν, είς τήν έποχήν ήμών έν γένει. Έ ν- 
ταϋδα προτίδεμαι νά Ιξετάσω μόνον τά  φιλολογικά, ούτως

είπείν, αποτελέσματα. Εΐνε πρόδηλον ότι παν έργον εΐνε 
γέννημα τοϋ πνεύματος καί πρέπει νά όμοιάζη πρός τόν γεν
νήτορα του, έπομένως έκ τής κρισίμου ή υγιοϋς καί ήρέμου 
καταστάσεως τοϋ πνεύματος γεννάται ήρεμον ή ταραχώδες 
καί έμπαδές τό  έργον. Αί κλασσικαί περίοδοι έν τ ή  φιλο
λογία έπέρχονται, όταν τό αίμα καί τά . νεϋρα έχωσιν ΐσην 
δύναμιν καί έπομένως παράγωσιν ίσομέτρους καί ίσορρόπους 
ιδιοσυγκρασίας· όταν δε τουναντίον τ ά  νεϋρα ύπερισχύσωσι 
τοϋ αίματος ή τάνάπαλιν, τότε  γεννώνται έργα ή άνδηράς 
βλακίας ή παράφρονος μεγαλοφυΐας.

Ε ξετά σ α τε  τήν σύγχρονον ήμών φιλολογίαν καί δ ά  ευ- 
ρητε έν αΰτή πάντα τά  άποτελέσματα τής νευροπαδείας, 
ήτις ταράσσει καί λυμαίνεται τόν ήμέτερον «ίώνα. 'Η  φιλο
λογία ήμών αύτη εΐνε τό άμεσον προϊόν τών ήμετέρων άνη- 
συχιών, τών άνενδότων ήμών έρευνών, τών ήμετέρων φόβων, 
τής γενικής έκείνης καχεξίας, ήν αίσδάνονται αί τυφλαί ήμών 
κοινωνίαι απέναντι άγνωστου μέλλοντος. Δέν εύρισκόμεδα, 
ώς αίσδάνεσδε πάντες, έν τ ή  έπισήμω καί [χεγαλεία έκείνη 
έποχή, καδ’ ήν ή τραγω δία άπήγγελεν έμφατικώς τούς στί-

19*
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χους αυτής έν είρήνη ολίγον τ ι  νωθρά και δυσκινήτφ, καθ’ 
ήν σύμπασα ή φιλολογία έβάδιζεν είς τά  πρόσω άγερώχως 
καί μεγαλοπρεπώς,· ούδεμίαν οδύνης κραυγήν άφιεΐσα. νΗδη 
εύρισκόμεθώ Ιν τη  Ιποχή των σιδηροδρόμων καί των άσθμαι- 
νουσών κωμωδιών, έν αΤς ό γέλως εΐνε πολλάκις μορφασμός 
αγωνίας, Ιν  τ ή  έποχή του ήλεκτρικοΰ τηλεγράφου καί των 
είς τ ά  άκρα Ικτρεπομένων έργων, κτινα παριστώσι'&λιβεράν 
πραγματικότητα. Ή  άνθρωπότης κατολισθαίνει ίλιγγιωσα 
κατά  τή ς άποκρήμνου κλιτύος τής Ιπιστήμης· νΕφαγεν έκ 
του καρπού τής γνώσεως καί’ ήδη θέλει νά γνωρίση τά  
πάντα. Ε κείνο  τό όποιον μας ισχναίνει, έκεΐνο τό όποιον 
μας φονεύει, είναι ότι καθιστάμεθα σοφοί, εΤνε ότι περιμέ- 
νομεν όσον ουπω τήν λύσιν πάντων των προβλημάτων, θείων 
τε καί ανθρωπίνων. Πρόκειται όσον ουπω νά ίδωμεν τον 
•Θεόν πρόσωπον προς πρόσωπον, πρόκειται νά γίνωμεν κάτο
χοι τής αλητείας αυτής, καί Ιπομένως εΐνε ευεξήγητος ή 
άνυπομονησία ύφ’ ής κατεχόμεθα, καί ή πυρετώδης σπουδή 
μεθ’ ής ζώμεν καί άποθνήσκομεν. Έπι&υμούμεν νά προ- 
δράμωμεν τών αίώνων,. χέομεν αφειδώς τον ήμέτερον ίδρωτα 
καί συντρίβομεν τό  σώμα διά τής ύπερμέτρου Ιντάσεως 
τού πνεύματος. Αυτή εΐνε ή κατάστασις του ήμετερου 
αίώνοςΐ

Κ ατά  τήν έξοδον ήμών Ικ  του μοναρχικού καί δογμα
τικού βίου, δτε ό κόσμος καί ή άνθρωπότης ήρξαντο αυθις 
νά εξετάζονται καί διερευνωνται, συνέβη ώστε τό άρχαΐον 
πρόβλημα νά έπαναληφθή έπί νέων βάσεων, ορ&οτέρών και 
άλη&εστέρων. Καταστρωθείσης τή ς έξισώσεως καί τινων 

.αγνώστων εύρε&έντων, κατέλαβε παράφορος χαρά καί άγαλ- 
•λίασις τούς ένθουσιώδεις έρευνητάς. Ένόησαν ότι εύρίσκοντο 
έν τ ή  όδω τή ς άληθείας καί αμέσως ώρμησαν πανσυδεί καί 
.¿κατασχετοί, κατεδαφίζοντες, ώ&ούντες καί κραυγάζοντες, 
άνά παν βήμα νέας άληθείας άνακαλυπτοντες, έπί μάλλον 
καί μάλλον κεντριζόμενοι υπό της Ιπιθυμίας νά προχωρή- 
σωσιν έτι προσωτέρω, νά φθάσωσιν είς τό  άπειρον καί είς 
τό  απόλυτον. Ά ν εΐχον τό θάρρος νά μεταχειρισθώ τολ- 
μηράν τινα σύγκρισιν, θ ά  παρέβαλλον τήν ήμετέραν κοινω-· 
νίαν προς αγέλην θηρευτικών κυνών, διωκόντων άνενδότως 
άγριόν τ ι  θηρίον. Αίσθανόμεθα τήν αλήθειαν φεύγουσαν 
προ των όμμάτων ήμών καί τρέχομεν όπως τήν συλλάβωμεν.

*  **

'Η  σύγχρονος ήαών φιλολογία, μ ί τά ς εύγενέίς αυτής 
μετεωρίσεις καί τά ς ίκαρείους πτώσεις, έγεννήθη αμέσως έκ 
των φλογερών ήμών Ιφέσεων καί ύψηλών τάσεων, καί έκ 
των αίφνηδίων ήμών. καταπτώσεων. ’Αγαπώ τήν φιλολογίαν 
ταύτην, ευρίσκω αυτήν ζωντανήν καί άλη&ώς άν&ρωπίνην, 
δ ιότι,είνα ι πλήρης λυγμών καί στεναγμών καί δ ιότι ένορώ 
έν τη  συνταρασσοόση αυτήν άναρχία πιστήν είκόνα του ήμε- 
τέρου αίώνος, όστις θ ά  εΐνε μέγας μεταξύ των αιώνων, κα
θ ό τ ι κυοφορεί τήν κραταιάν κοινωνίαν του μέλλοντος. Έ ν  
τή  ήμετέρα Ιποχή,· τ ή  έποχή των ερευνών καί των έπανα- 
στάσεων, των ανατροπών καί τών έπανορ&ώσεων, των κρη- 
μνισμών καί τών ανοικοδομήσεων, γνωρίζω ότι ή τέχνη εΐνε 

•βάρβαρος καί δέν δύναται νά ίκανοποιήση τά ς απαιτήσεις 
τών άβροφρονεστέρων άλλ’ ή  τέχνη αδτη ή κεκτημένη Ιδίαν 
όλως προσωπικότητά καί πλήρη έλευ&ερίαν σάς διαβεβαιώ 
ότι εχει θαυμασίας ήδονάς δ ι’ έκείνους οΐτινες άγαπώσι νά 
βλέπωσι τά ς έκδηλώσεις του άνθρωπίνου πνεύματος καί νά 
θεωρώσιν έν παντί έργω τήν άληθή είκόνα του πραγματικού

βίου. ’Εγώ αγαπώ τή» :ήμετέραν αναρχίαν, τήν ανατροπήν 
τών ήμετέρων σχολών, δ ιότι ευρίσκω μεγάλην ηδονήν καί 
τέρψιν είς τό νά θεωρώ τήν πάλην τών πνευμάτων, νά παρ
ίσταμαι είς τούς ατομικούς αγώνας, νά μελετώ ένα έκαστον 
τών άγωνιζομένων, τών τε  μικρών καί τών μεγάλων παλαι
στών. Άλλ’ έν τη  άτμοσφαίρα ταύτη ό θάνατος έπέρχεται 
ταχύς· τά  πεδία τή ς μάχης εΐναι νοσηρά, καί τ ά  έργα φο- 
νευουσι τούς γεννήτορας αυτών. Ε π ε ιδ ή  ή νόσος ήμών προ
έρχεται έκ τής έξασθενώσεως του σώματος έπ’ ώφελεία τών 
νεύρων, έπειδή τ ά  έργα ήμών εΐναι τοιαυτα, Ιπειδή τό πνεύμα 
ήμών έξάπτεται, μόνον καί μόνον διότι άφίνομεν τούς μυώ
νας νά χαλαρώνται καί .μαλακύνωνται, τό Ιατρικόν έγκειται 
έν τη  ένδυναμωτική θεραπεί^ τής σαρκός. Ό  έγκέφαλος 
ήμών αναπτύσσεται δ ιά  τών πολλών ασκήσεων' άς άσκή- 
σωμεν καί τό σώμα καί ή Ισορροπία ολίγον κατ’ ολίγον θ’ 
άποκαταστασθή.

Ε ίς τάς σκέψεις τα ύτας, αίτινες ώς· έγώ φρονώ εΐναι 
λίαν σπουδαίας έλαβον αφορμήν έκ μικρού τίνος βιβλίου του 
κ. Ευγενίου Πάζ. Τό βιβλιάριον τούτο φέρει τήν έξης έπι- 
γραφήν: <Η  υγεία  το ΰ  πνεύματος  καί τον σώ ματος δια τής  
γυμναστικής, έν άρχή δε έχει έπιγεγραμμένον τό  λόγιον: 
νο ΐς  υγιής ίν  υ γ ιε ί σώ ματι■ ’Ιδού ό σκοπός καί ή  ουσία 
του βιβλίου. Τ ά  αιματώδη καί τ ά  νευρώδη στοιχεία πρέπει 
νά ευρίσκωνται έν ισορροπία- τό πνεύμα καί ή σαρξ πρέπει 
νά συμβαδίζωσιν έν αρμονία: Τότε τό  σώμα .θ’ άπολαύη 
παντελούς αταραξίας, καί δ νόυς έν τη  ήρεμία ταύτη τού 
σώματος θ ά  δημιουργή έργα ήσυχα καί ισχυρά. Προς κατα- 
πράΰνσιν τού συνταράσσοντος ήμας νευρικού ερεθισμού τό 
υπό τού Ευγενίου Π άζ ύποδεικνυόμενον ήμίν ιατρικόν μέσον 
εΐνε τό μόνον όρθόν καί λογικόν, τό τών σωματικών ασκή
σεων. ‘Ο ιατρός οδτος πέμπει ήμάς είς τ ά  γυμνάσια.

’Επιδοκιμάζω πληρέστατα καί άνευ τής έλαχίστης Ιπι- 
φυλάξεως τά  πορίσματα τού συγγραφέως τού έν λόγω βι
βλίου. Έπεθύμουν ?να ολόκληρος ή πόλις τώ ν Παρισίων, 
ώς ή  άρχαία Λακεδαίμων, μ^τέβαινεν είς τό  πεδίον τού 
Άρεως καί έγυμνάζετο Ικεΐ είς τήν σταδιοδρομίαν, είς τό 
¿ίψιμον τού ακοντίου καί τού δίσκου. Ά λλά  ας μοί έπι- 
τραπή νά παρατηρήσω πόσον άλλοτρία καί ξένη προς τά  
ήμέτερα ήθη , πρός τούς ήμετέρους χρόνους καί προς τάς 
ήμετέρας τάσεις καί εφέσεις εΐναι μία τοιαύτη αγωγή. Άναμ- 
φιβόλως, πρέπει ν’ άποτα&ώμεν πρός τον λαόν, νά ώθήσωμεν 
αυτόν είς τ ά  γυμνάσια, διατρέχοντες τον κίνδυνον νά μή 
ακουσθώμεν. "Οπως κατορθώσωμεν έν τούτοις νά γείνωμεν 
άλλοι Έ λληνες καί νά καταστήσωμεν τούς Παρισίους άλλας 
Ά&ήνας, θ ά  ήτο ανάγκη νά όπισθοχωρήσωμεν κατά δισχίλια 
έτη, νά δώσωμεν είς τήν χώραν ήμών τον γλαυκόν ουρανόν 
καί τούς θερμούς ορίζοντας τής ’Ανατολής καί νά πορισθώ- 
μεν τήν λήθην τών ήμετέρων γνώσεων. Δεν δυνάμεθα νά 
γείνωμεν δ,τι ήσαν οί Έ λλη νες, οί 'Ρωμαίοι, οί άνθρωποι 
τού μεσαιώνος; Ή  άνθρωπότης διήνυσεν. ήδη μακράν πο
ρείαν από τών χρόνων έκείνων.

* »*

Φαντάσ&ητε λαούς νηπίους, ζώντας υπό τά ς  τρυφεράς 
περιθάλψεις φιλοστόργου φύσεως, με&ύοντας υπό άπλέτου 
φωτός. Αί λευκαί πόλεις έκτείνονται ευρέως άναπεπταμέναι. 
Διοικούνται, υπερασπίζονται, καί αυξάνονται ‘έν έλευ&ερία. 
Ο ί λαοί των πόλεων τούτων, ζώντες έν τ ή  χαραυγή τής άν- 
θρωπότητος, άγαπώσι τήν ζωήν χάριν αυτής τής ζωής. Είναι Ε Ν  Η Ν Θ Ι Σ Μ Ε Ν 9  Λ Ε Ι Μ Ω Ν Ι .

Κατά ιχνογραφίαν του 3. Ε~ ^εΐιΐθ.
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νοήμονες, έχοντες νουν ύγιά και Ισχυρόν, είναι λεπτοί καί 
ευφυείς Ιν τή  καλαισθησία τω ν, δ ιό τ ι καταυγάζονται υπό 
του λαμπρού φωτός του ήλιου καί δ ιότι αυτοί οί ίδιοι είναι 
ωραίοι καί εύγενεΐς. 'Η  σαρξ υπερισχύει: θεοποιούσιν αυτήν, 
κάΐ ζητοΰσι τήν αλήθειαν Ιν τη  σωματική καλλονή· τό 
πνεύμα τω ν, πληρέστατα ίκανοποιούμενον έκ τή ς θεωρίας 
των ορατών αντικειμένων, δεν ζητεί νά είσδύση είς τήν ου
σίαν των άντων, ή άρέσκεται είς τό  νά αίσθητοποιή πλα- 
στουργικώς τα- νοητά, ύλικοποιουν τήν έκάστφ πράγματι 
όποκειμένην άύλον ιδέαν. 'Γπάρχει ισορροπία, ύγεία, ακμή 
καί Ανθηρότης σωματική. Τ ά  πάντα παρακινουσιν αύτους 
είς τήν περιποίησιν καί θεραπείαν του σώματος: τό κλίμα 
με τά ς γλυκείας αυτού θωπείας, ή κοινωνική κατάστασις, ή 
απαιτούσα Ισχυρούς καί ακμαίους τ ά  σώματα στρατιώτας, 
ή  προσωπική αυτών καλαισθησία ή οδηγούσα αύτους είς τον 
θαυμασμόν ωραίων του σώματος μελών, ίσχυρών άμα καί 
Ιπιχαρίτων μυώνων. Ο ί άνθρωποι οδτοι ζώσιν ήμίγυμνοι 
καί άναγνωρίζουσιν άλλήλους !κ  του θαυμασίου σχήματος 
των, σκελών ή  των βραχιόνων, όπως αί σήμερον γυναίκες 
αναγνωρίζονται !κ  του μάλλον ή  ήττον κομψού σχήματος 
τών Ισθήτων αυτών. Ή  κυρία αυτών φροντίς εΐνε ή περί 
τήν καλλονήν καί τήν ρώμην του σώματος· άλλας ασχο
λίας δέν έχουσι· δεν γεννώνται ίνα λύωσι προβλήματα ουτε 
δ ιά  νά Ανακαλύπτωσιν αλήθειας, αλλά γεννώνται ίνα μά- 
χωνται καί ίνα αύξάνωσιν Ιν σώματος προκοπή καί κάλλει. 
Αί ηνωμένα·. Ιπιδράσεις του κλίματος καί τώ ν ήθών κατέ
στησαν τους λαούς τούτους παλαιστάς καί δρομείς, στρα
τιώ τας καί θεούς. Ή  Ε λ λ ά ς  κατ’ άρχάς ούδεν άλλο ήτο 
ή  εύρυχωρότατον γυμνάσιον, Ιν ω ποώδες καί παιδίσκαι, νεα- 
νίαι καί νεάνιδες, άνδρες καί γυναίκες Ιζήτουν τήν καλλονήν 
καί τήν ρώμην.

Βραδύτερσν, κατά τούς χρόνους τών 'Ρωμαίων αύτο- 
κρατόρων, τό πράγμα ειχεν ήδη προσλάβη δλως διάφορον 
όψιν. Ή λ θ ε ν  ή τρυφή καί μετ’ αύτής ή διαφθορά καί ή 
νωχελής ήδυπάθεια. Τ ά  σώματα απαλύνονται, καί αί γυ- 
μναστικαί ασκήσεις δέν έχουσι πλέον τήν σωτήριον αυτών 
τραχύτητα. Ή δ η  υπάρχει τάξις ανθρώπων, έπιτηδευόντων 
αποκλειστικώς τό έπιτήδευμα του μονομαχείν δέν εΤνε πλέον 
δλόκληρον τό  έθνος τό  καταβαίνον είς τ ά  γυμνάσια, εί δέ 
που μέγας τ ις  αγωνίζεται είσέτι, τούτο συμβαίνει !κ νοση
ρού'μόνον πάθους. Εϊχόν τ ι  τό αληθώς υψηλόν καί μεγα
λείου εν Λακεδαίμονι αί πανηγυρεις τών γυμναζομένων Ιν 
τα ίς  παλαίστραις· ό λαός κατήρχετο Ικεί μετ’ εύλαβείας, 
«πλότητος καί αγνείας, όπως οί χριστιανοί του μεσαιώνος 
μετέβαινον είς τήν Ικκλησίαν. Έ ν  'Ρ ώ μη αί ασκήσεις Ιγέ- 
νοντο παιδιαί προς ψυχαγωγίαν τού λαού, τό  δέ κομψόν καί 
Ιπίχαρι έθυσιάσθη είς τό ωμόν καί θηριώδες. Ε ν τα ύ θ α  πα- 
λαίουσι δ ιότι φονεύονται καί διότι ή θέα του ζέοντος αί
ματος εΐνε τερπνή καί ήδαα  μετά  τήν κατά κόρον άπόλαυ- 
σιν πασών τών άλλων ήδονών. Δέν δύνανται νά παραβλη- 
θώσ>ν οί ελληνικοί αγώνες προς τούς ¡5ωμαϊκούς. Έ ν  Ικείνοις 
μέν ούδείς υπήρχε θεατής, αλλά συμπας ό λαός Ιπάλαιε καί 
ένεδυναμούτο, Ιν δέ τοίς ρωμαϊκοΐς, ένοΐ οί γιγαντιάϊοι μο
νομάχοι μέ τούς σίδηρους μυώνας συνέτριβον άλλήλων τάς 
κεφαλάς δ ιά  τών πυγμών, Ιπ ί τών βαθμίδων τών Αμφιθεά
τρων Ικάθηντο παρατεταγμένοι οί θηλυδρίαι καί αί αύλικαί 
μέ τάς σάρκας πλαδαράς καί διαλελυμένας υπό τών οργίων.

* **

Ε ΐτα  έρχεται ό μυστικισμός, ή καταφρόνησις του σώ
ματος, καί οί μυώνες καταπίπτουσι καί μαλακυνωνται Ιν τή  
Ικστάσει. Φοβερά, άντίδρασις προς τόν υλισμόν τών πρώ
των αίώνων. 'Η  άνθρωπότης θά  άπέθνησκεν ίσως, άν δεν 
ήμύνετο. 'Ο  τιμαριωτισμός, τό  δίκαιον ενός έκαστου κατά 
πάντων, Ιγέννησεν Ικ  νέου τήν ανάγκην τή ς σωματικής Ισχύος. 
'Η  γυμναστική άνέκυψεν αυθις ύπό νέαν μορφήν. Ουτε τό 
κλίμα ούτε τά  ήθη ήσαν πλέον τά  αυτά. - Πρότερον μέν Ιν 
Έ λ λ ά δ ι καί 'Ρ ώ μη οί γυμναζόμενοι Ιγύμνουν τά  σώματα 
χάριν μείζονος ευστροφίας καί εύκαμψίας, νύν δέ, κατά  τόν 
μεσαίωνα, κατεφόρτωνον αυτά μέ σίδηρον καί καθίστων. 
αυτά αληθή όπλοστάσια. Δέν έπεδίωκον μόνον τήν ίσχύν 
τού σώματος, Αλλά καί τήν έπιδεξιότητα. Έ κ το ς  τούτου, 
αί σωματικαί Ασκήσεις ήσαν τό  προνόμιον μιας μόνης τά- 
ξεως, τής τών εύγενών. Μόνοι οί εύπατρίδαι έώρταζον τούς 
Αγώνας των, καί μόνοι αυτοί Αφιέρουν όλόκληρον.-τήν νεό
τη τά  των είς τήν σπουδήν τή ς Ιππασίας καί -τού' χειρισμού 
τών όπλων. 'Ο  λαός ούδεμίαν άλλην άσκησιν εϊχεν εί μή 
τούς άπαύστους μόχθους, οίτινες Ικράτουν αύτόν κεκυρτω- 
μένον Ιπί τής Ιργασίας του.

Οί ώράϊοι χρόνοι τή ς 'Ε λλάδος ουδέποτε έπανήλθον.
’Ιδού τέλος ήμεΐς, μέ τ ά  σημερινά μας Ινδύματα, διευ- 

θυνόμενοι ύπο ίδεών τού πολιτισμού, διηνεκώς προστατευό- 
μενοι υπό τών νόμων, τείνοντες είς τό  νά αντικαταστήσωμεν 
τόν άνθρωπον δ ιά  τής μηχανής, καί μεθύοντες ύπό τών 
φώτων τής Ιπιστήμης καί τών πρακτικών γνώσεων. Σας 
Ιρωτώ: τ ίς  ή Ανάγκη δ ι’ ήμας νά ήμεθα Ισχυροί τά  σώ
μα τα , νά εχωμεν μυώνας τελειότατους τό σχήμα καί τήν 
ρώμην; Τ ά  νεώτερα ήμών ενδύματα περικαλύπτουσιν ήμας 
τοσούτον θαυμασίως, ώστε καί ό Ισχνότατος καί κακοφυέ- 
στατος τό  σώμα έχει πολλάκις φήμην κομψότητος καί χά- 
ριτος, ήν δέν θ ά  άντήλλασσεν άντί τής δόξης αληθούς 
καλλονής καί Ισχύος. Άφ’ ετέρου δέ, έχομεν τούς αστυνο
μικούς κλητήρας καί δέν γρον& οχοποννται σήμερον εί μή 
οί βάναυσοι Ιν τοίς άποκέντροις τών προαστείων-καπηλείοις· 
οί κύριοι έλκουσι τό ξίφος, ή παίζουσι μέ τό  πιστόλιον. 
Τέλος δέ, έν τα ΐς μάχαις οί ήμέτεροι στρατιώται είναι άπλαΐ 
μηχαναί, βαστάζουσαι τ ά  πυροβόλα ή θέτουται πύρ είς τ ά  
τηλεβόλα.

Τ ή  Αληθεία ούδεμίαν έχομεν ανάγκην γυμναστηρίων. 
Ή μ εΐς ζώμεν Ιν τοίς σπουδαστηρίοις καί Ιν το ίς Ιργαστη- 
ρίοις· αί διασκεδάσεις ήμών, αί ασκήσεις ήμών εΐναι καθα- 
ρώς διανοητικαί, εΐναι ή ανάγνωσις τών έφημερίδων καί τών 
νέων βιβλίων. Δυνάμεθα κάλλιστα νά στερηθώμεν τής σω
ματικής ρώμης καί καλλονής. "Οθεν άφίνομεν τ ά  σώματα 
ήμών ν’ άποχαυνώνται καί νά Ικλύωνται, δ ιότι κατέστησαν 
ήμΐν άχρηστα, καλλιεργούμεν δέ τό πνεύμα καί Ιντείνομεν 
όλα αυτού τά  Ιλατήρια μέχρι τριγμού, δ ιότι τού πνεύματος 
έχομεν ανάγκην πρός λύσιν των προβεβλημένων ήμΐν ζη
τημάτων.

* *
*

Ή  δία ιτα  αδτη άγει ήμας κατ’ εύθεΐαν πρός τόν θ ά 
νατον. Τό μέν σώμα Ικλύεται, τό δέ πνεύμα Ιξάχτετα ι καί 
ολόκληρος ή μηχανή Ιξαρθρούται. Τ ά  φιλολογικά προϊόντα 
τού πνεύματος θά  φθάσωσι μέχρι τή ς παραφροσύνης. Ή  
γυμναστική λοιπόν θ ά  εΐνε καθαρώς ίατρική. Τούτο εΐνε 
άναντίρρητον. Θά εΐνε ίατρική, δ ιότι έπιβάλλεται ήμΐν ύπό 
μόνου τού ζητήματος τή ς υγείας, ούχί ύπό τού πρός αυτήν

ΚΛΕΙΩ.

έρωτος. Παρά τοίς Έ λλησ ιν ή γυμναστική ήτο κοινωνική 
ανάγκη, σχεδόν θρησκεία, ομοίως δέ καί κατά  τόν μεσαίωνα- 
παρά τοίς 'Ρωμαίοις έπί τών αύτοκρατόρων ήτο διασκέδασις 
καί ψυχαγωγία, ήτο πάθος αίσχρόν. Παρ’ ήμΐν οφείλει νά 
εΐνε άπλούν ιατρικόν φάρμακον, προφυλάσσον ήμας Από τής

παραφροσύνης. Λύτη εΐνε ή αποστολή τής γυμναστικής, ή 
έπιβαλλομένη αυτή ύπό τή ς έποχής Ιν ή  ζώμεν.

’Ιδού τό λόγιον αυτής Ικεΐ, Ιπ ί τού τοίχου, μαρμοάρον 
προ τών ομμάτων μου: Ν ο ύ ς  υ γ ι ή ς  έν σ ώ μ α τ ι ύ γ ιε ΐ.

{Εκ το ϋ  γα λλικο ύ .)

Η Ε Κ  Π Α Ρ Ε Τ Υ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ  Λ Ε Ξ Ε Α Ν  Μ Υ Θ Ο Λ Ο Γ Ι Α .

Τό περί τής γλώσσης ζήτημα, Ιάν αύτη έχη τήν αρχήν 
Ικ  Θεού ή Ιξ  ανθρώπων μέχρι τής παρελθουσης έκατον- 
ταετηρίδος ήτο άλυτον αί δέ περί εκάστης τών θεωριών 
τούτων γνώμαι πολλαί καί ποικίλαι. Ε π ε ιδ ή  όμως λέξεις 
τινές εΐναι απήχησις τών πραγμάτων καί ταυτίζονται ούτως 
είπεΐν πρός τα ύτα , θ ά  ήδύναντο οί πολέμιοι τη ς θεωρίας 
περί τής έκ Θεού καταγω γής τής γλώσσης νά -ίχωσι μέγι- 
στον κατ’ αυτής έπιχείρημα, προκειμένου περί τών αχειρο
πο ιήτω ν το ν  Χ ρ ιο το ν  εικόνων. Κ ατά  τήν παράδοσιν, ήν 
κατωτέρω θέλομεν δείξη Ικ  παρετυμολογίας προελθούσαν, 
ή Ευσεβής Βερονίκη, καθημένη προ τη ς οίκίας της, ότε 6 
Σωτήρ κεκμηκώς καί τον σταυρόν έπ’ ώμων φέρων έπορεύετο 
τήν πρός τόν Γολγοθάν άγουσαν, έδώκεν αύτω τό τρίπτυχον 
αύτής μανδήλιον ϊνα άπομάξη τόν ίδρωτα καί τό καταρ- 
ρέον αίμα. Τό μανδήλιον τούτο καλείται συνήθως σουδά- 
ριον, σημειωτέον όμως ότι τούτο εινε απλούστατον ρινόμα- 
κτρον, οδπερ παρά τοίς μεσημβρινοΐς λαοΐς γίνεται χρήσις 
καί πρός άπόμαξιν τού ίδρώτος. Έ π ί εκάστης τών πτυχών 
τού μανδηλίου τούτου τής Βερονίκης άπετυπώθη τό πρόσ- 
ωπον τού Σωτήρος καί ούτως έγένοντο τρεις πρωτότυποι ει
κόνες καίτοι πάσαι τή ς ’Ιταλίας, Γαλλίας καί 'Ισπανίας αί 
Έ κκλησίαι δέν ώκνησαν νά κηρύξωσιν έαυτάς κατόχους 
πρός τη  τού αγίου Πέτρου καί τή ς είκόνος τής Βερονίκης, 
ούδ’ έδίστασεν ή παπική ’Εκκλησία νά προσεπικυρώση δ ι’ 
Ιδιαιτέρων βουλλών ώς αληθή τόν πολυτιμότατον τούτον 
τών Εκκλησιώ ν θησαυρόν.

Ή  παράδοσις αύτη προήλθεν Ικ  παρετυμολογίας τού 
αρχαίου Μακεδονικού ονόματος Β ερενίκη , ισοδυνάμου τφ  
Φ ερενίκη, όπερ αγαπητότατου Ιτύγχανεν όν έν τη  οίκογε- 
νεία Ή ρώδου τού Μεγάλου. Βερενίκη Ικαλεΐτο ωσαύτως 
καί ή σύζυγος Πτολεμαίου τού Ευεργέτου ή πολλαχώς ύμνη- 
θεΐσα καί ονομαστή γενομένη εκ τών θυσιών, ας προσέφερε 
τη Ζεφυρίτιδι Αφροδίτη. Ούχ ήττον ταύτης γνωστή εΐνε 
καί ή έπί κάλλει θαυμασθεΐσα Ίουδαία Βερενίκη, ήτις τον 
μέν Ούεσπασιανόν κατεγοήτευσε δ ιά  των δώρων τόν δέ υίόν 
του Τίτον δ ιά  τή ς καλλονής τη ς ούτω κατέθελξεν, ώστε 
ήτο πρόθυμος νά άποστή καί αυτού τού αύτοκρατορικου 
θρόνου ΐνα νυμφευθή ταύτην, καί νά καταφρονήση τού ‘Ρω
μαϊκού λαού, όστις άντεστρατευετο τη  επιθυμία του ταύτη. 
Ά λλά καί τρίτη Βερενίκη εΐνε γνωστή καίτοι ούχί έξ αρχής 
υπό τό όνομα τούτο, ή Ιν τώ  Εΰαγγελίω τού Μ ατθ. (θ. 22) 
μνημονευομένη αίμορροούσα γυνή καί ίαθεΐσα δ ιά  τής ψαύ
σεως τών ένδυμάτων τού Σωτήρος, ητις υπό του Ευαγγελίου 
τού Νικοδήμου (Ε/ · εκατ.) καί τού Βυζαντίνου ιστορικού 
Ίωάννου Μ αχαλά (ΣΤ ', έκατ.) Βερονίκη ονομάζεται. Τό. 
άνομα Βερονίκη εΐνε άλλος τύπος τού Βερενίκη, όπερ σύν
θετον Ικ  τού Λατινικού verus ( =  αληθής) καί είκών, ση
μαίνει τήν αλη&ϊ/ είχόνα, τήν προτομή ν το ν  Σωτήρος, ώς 
καί οί τού μεσαίωνος συγγραφείς χρώνται τούτω έν τή  ση
μασία F ig u ra  Dom ini, P ic tn ra  Domini vera. Ουδόλως

ώκνησάν τινες ύστερον νά ύφάνωσι τόν μύθον, ότι ή αίμορ
ροούσα εΐνε ή κάτοχος τού μανδηλίου Βερονίκη. 'Η  Βερο
νίκη κατήγετο κατά τήν παράδοσιν Ικ  τή ς Καισαρείας τής 
Φιλίππου ή Παναιάδος, ένθα εΐχεν οίκίαν ώς καί Ιν  Τερο- 
σολύμοις. Χαλκούν σύμπλεγμα χρό τή ς οίκίας ταύτης, τη  
Αδεια τού Ήρώδου σταθέν, είκόνιζε τό  θαύμα τής ίάσεως: 
Ιπ ί βάθρου ΐσταται ό Σωτήρ, ή δέ Βερονίκη γονυπετής καί 
τεταμένας έχουσα τάς χεΐρας ικετεύει. Τό σύμπλεγμα τούτο, 
δπερ καί ό Ευσέβιος είδε, παρίστα κατά  πάσαν πιθανότητα 
συμβολικώς 'Ρωμαΐον αύτοκράτορα καί έπαρχίαν ίκετεύουσαν. 
Ή δ η  από τού Δ', αίώνος έπιστεύετο οτι ή αίμορροούσα κατ
είχε προτομήν τού Σωτήρος, εΐτα δέ Ιπλάσθη ύπό τών Λα
τίνων ό δλως μυθικός τής αγίας Βερονίκης βίος, ής τό  
όνομα συνεδέθη καί μετά  τού Άβγάρου ΙΕ ', βασιλέως τής 
’Εδέσσης, διότι κατά τόν συναξαριστήν ή Βερονίκη ήτο 
πριγκήπισσα έξ Εδέσσης, πόλεως όνομαστής Ιν τη  ’Εκκλη
σιαστική ιστορία. Ό  Αβγαρος ακούων πολλά περί τώ ν θαυ
μάτων τού Σωτήρος καί νοσών Ικάλεσε πρός Ιαυτόν δ ι’ 
Ιπιστολής τόν Σωτήρα, οδτος δέ Αντεπιστέλλων έπαινεΐ μέν 
αυτού τήν πίστιν, Αδυνατεί όμως νά Ιλ θ η  πρός αύτόν καί 
ύπισχνεΐται νά πέμψη ένα τών μαθητών μετά τήν Ανάληψιν, 
όστις νά θεραπεύση αύτόν καί νά διδάξη τους οικείους του. 
Θ αδδαΐος, εις τών εβδομήκοντα μαθητών καί πρώτος τής 
Ε δέσσης έπίσκοπος, έλθών βαπτίζει τόν βασιλέα καί χρίων 
αύτόν δ ιά  τού ύδατος τού βαπτίσματος έξαλείφει καί τά  
τελευταία ΐχνη τή ς κακής νόσου. Συν τφ  χρόνω ό μύθος 
ποικίλλεται έ τ ι μάλλον Ιπ ί τό  θαυματουργικώτερον. Τήν 
επιστολήν τού Σωτήρος πρός τόν Α βγαρον έκόμισεν ό τα 
χυδρόμος του Ανανίας, όστις ών άμα καί ζωγράφος, Ιπεθύ- 
μει νά ζωγραφήση τόν Χριστόν, Αλλ’ ή λάμψις τού προσ
ώπου ήτο τοιαύτη καί τηλικαύτη, ώστε Ικώλυεν αύτόν 
τούτου. Τότε Απομάσσει ό Σωτήρ δ ιά  του ίματίου του τόν 
ίδρωτα καί Αποτυπούται μυστηριωδέστατα το πρόσωπον αυ
τού. Τήν αρχαιοτάτην λοιπόν ταύτην εικόνα φέρει ό Ανα- 
νίας πρός τόν Αβγαρον, ήν οδτος έστησεν Ιν κόγχη τινί προ 
τών πυλών τής πόλεως, ένθα πρότερον ΐστατο εΐδωλον ό 
δ ’ έπίσκοπος διέταξε νά καίη ήμέρας καί νυκτός λυχνία. 
Α λλ ά  τής είδωλολατρείας πάλιν Ιπικρατησάσης, ήρθη ή 
είκών έκεΐθεν καί ή *όγχη Ικλείσθη δ ιά  κεραμείου τοίχου. 
Μετά 5 Ικατονταετηρίδας πολιορκουμένης τή ς πόλεως ύπό 
τού Όσρόου βασιλέως τών Περσών, Ανευρίσκεται ή είκών 
(χροσημειωτέον δέ ότι τό φώς τής λυχνίας χαρέμενεν είσέτι 
Ανοιγείσης τής κόγχης καί δ ιά  τής επιδράσεως τού φωτός 
Απετυπώθη έν αύτη ή τού Χριστού προτομή). Ή  ανευρε- 
θεΐσα είκών έπί τού αύτοκράτορος Κωνσταντίνου τού Πορ
φυρογέννητου κομίζεται είς Κωνσταντινουπολιν έν έτει 944 
καί ή ανακομιδή αυτη έορτάζεται έν τη  Ανατολική Ε κ κ λ η 
σία τη  16. Αύγούστου. Έ π ί τουρκοκρατίας ούδέν γινώσκο- 
μεν περί τής είκόνος ταύτης, αλλ’ έν τή  Δύσει, μάλιστα έν 
’Ιταλία , ύπάρχουσι μέχρι τής σήμερον πλεΐσται είκόνες νο-
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μιζόμεναι “ ί  ή τ ο ύ ’Αβγάρου. 'Ο  μύθος ένταύθα άφικόμενος 
μεταπλάσσεται υπό τών Λατίνων έπί -ίο τελειότερον. Ό  
.άσημος ■ βασιλεύς, τη ς ’Εδέσσης Ά βγαρος, άνάξιυς ών της 
τηλικαύτηί. .τιμής καί· ιστορίας, αντικαθίσταται υπό τού 
αότοκράτορος Τιβερίου, χέμψαντος προς τόν Χριστόν τον 
φίλον Ούολουσιανόν, ώς ό Ά βγαρος τον Άνανίαν, δστις ήρ- 
κέσϋ-η κομίζων είς 'Ρώμην εικόνα τού Χριστού, αυτό τούτο 
τό  μανδήλιον, οπερ ή αίμορροοϋσα ένεχείρισε τώ  Σωτηρι 
άγομένω είς τον θάνατον, ίνα άπομάξη τον ίδρωτα καί έφ’ 
ού άπετυπώθη ή Βερονίκη, ή αληθής είκών. Ώ ς  ή είκών, 

.ην εΤχεν_ό.Άβγαρος). .ηχ&η είς Έ δεσσαν καί Κωνσταντινου- 
πολιν, ούτως η  τή ς  Βερονίκης είς 'Ρώμην,. Ή  βιογραφία 
τη ς  Βερονίκης πτερυγίζουσα πανταχόσε υπερβάλλει τον του 
.Άβγάρου ,μύθον ου μόνον .κατά τήν μυστικήν σημασίαν, 
άλλα κ α ί.τό  ύψος καί τήν άξίαν. Διότι άντί τής ’Εδέσσης, 
του Άβγάρου καί τής μίκράς προτομής τού Σωτήρος, μνη· 
μονεόονται νυν ή 'Ρ ώ μ η , ό Τιβέριος καί τό  πρόσωπον του 
Χρίστου, φέροντος τον έξ άκανθων στέφανον. νΟντως περί 
το  700 μετηνέχθη είς 'Ρώμην είκών τις  τού. Χριστού, διότι 
ό πάπας ’Ιωάννης ό .'Ζ '., ελλην το . γένος, διέταξε νά κατα- 
σκευάσωσιν έν τή  έκκλησία του αγίου Πέτρου χρό του προ
σευχηταρίου τής Θεοτόκου βωμόν καί κιβώριον ( =  θήκην), 
έν ω νά φυλάσσηται Τό; μανδήλιον. · Έ ν  δε τη  νέα έκκλη- 
σίφ τού άγιου Πέτρου έστά&η Ιπί του , Ινός των τεσσάρων 
κιόνων τού Τρούλλου τό υπό τού Mochi ποιη&όν άγαλμα 
τή ς Βερονίκης προς τοΤς τού' άγίου Λογγίνου, τής άγίας 
'Ελένης καί ..τού άγίου Άνδρέου. ’Ey δωματίω τινί της έκ· 
κλησίας ταύτης: φυλάσσονται τ ά  ό ,στάτού άγίου Πέτρου ώς 
καί τό  μανδήλιον τής. άγίας Βερονίκης άπερ μόνον ό κλή
ρος δυνατοί νά ίδη έκ τού σύνεγγυς, πας δε μή κληρικός 
έπιθυρών νά  ΐδη. ταύτα. έφεΐλει,. ώς .ό αυτοκράτωρ τής Γερ
μανίας Φρειδερίκος Γ ”. .¡5 τελευταίος Ιν 'Ρώμη στεφθείς βα
σιλεύς, νά. λάβη τον τίτλον τού κληρικού καί ,περιβληθή 
εκκλησιαστικόν · τ ι  ένδυμα. . Τω λαφ  δείκνυνται τα ύτα  σπα- 
νιώτατα καί έν ώρισμένη ήμέρα χ . χ. τη  μεγάλη παρασκευή. 
Μεθ’ όλως Ιδιαιτέρας τελετής Ιγένετο τούτο τη  . 8,. Δεκεμ
βρίου 1854 ότε ήλ&ον είς 'Ρώμην χάντες οί καθολικοί |π ί- 
σκοποι, ινα άνακηρύξωσι τό δόγμα τή ς ασπίλου συλλήψεως 
τή ς Θεοτόκου. 'Ο  λαός γονυπετής καί εμπλεως σεβασμού 
καί ίερού φόβου άνέβλεπε προς. τήν Βερονίκην, ήτις εΤνε. τό 
Παλλάδιον ούτως είχείν έν τή  ‘Εκκλησία ταότη.

Είχωμεν νύν ολίγα καί περί έτέρας τινός πλάνης |τυ- 
μολογικής, άμεσον έχούσης σχέσιν πρές τήν βιογραφίαν της 
Βερονίκης. Μ ετά τού μανδηλίου τής άγίας Βερονίκης άγε
τα ι καί ο αίτιος, τή ς μή αυτοπροσώπου παρουσίας τού Χρι
στού Πόντιος Πιλάτος, οστις άποθανών έν φυλακή ^ίπτεται 
είς τον Τίβεριν. Τό βέβηλον σωμά του δεν Ιγένετο δεκτόν 
ουδ’ υπό τού ποταμού, διότι θόελλαι καί πλημμυρίδες άναγ- 
κάξουσι τους κατοίκους νά άλιευσωσι τό  σωμά του, μέτα- 
γάγωσιν είς τήν Βιέννην καί (ϊίψωσιν είς τον ‘Ροδανόν ποτα
μόν. Ά λλά  καί οδτος, ζηλών τήν δόξαν του Τιβέρεως, μαί-

Ο Ι Κ Ε Ι Α Κ Α

Έ ν  τά ΐς κατοικίαις ήμών υπάρχουσι πολλάκις δηλητή
ρια, τ ά  ό'ποΤα διηνεκώς Ιπαπειλούσι. τήν ήμετέραν υγείαν., 
των όποιων όμως τήν δπαρξιν όλίγιστοι ύποπτεόουσι. Δέν 
Ιννοούμεν βεβαίως τ ά  δηλητήρια έκεϊνα, με τ ά  όποια φονεύο-

.νεται έως ου τό σώμα άλιευθεν καί έκεϊθεν ρίπτεται.είς τήν 
πλησίον τής Λυκέρνης καί μεταξύ των ορέων κειμένης λίμνης, 
ήτις μεγάλως ταράσσεται καί καλείται συν τφ  χρόνω λίμνη 
τοϋΆ δου. ’Ε π ί πολλάς Ικατονταεπηρίδας έκ δεισιδαιμονίας 
οόδείς Ιπλησίαζεν έκεΤ, ούδ’ αυτοί οί ποιμένες, οίτινες δ ι’ 
όρκου όν έπανελάμβανον κατ’ έτος έκωλόοντο ου μόνον οι- 
δένα ξένον νά  όδηγήσωσιν έκεϊ άλλ’ οΰδΐ λίθον νά ρίψωσιν 
είς τήν λίμνην, διότι πάραυτα ήγείροντο θΰελλαι, άστραπαί 
δε καί κεραυνοί ήρήμουν τήν περίχωρον. Ή  φαντασία δει- 
σιδαίμονος άν&ρώπου δυναται πλείστα νά παραγάγη.. Ούτως 
έπιστεύετο ότι πολλάκις μάλιστα τ ή  μεγάλη Παρασκευή 
άνεδύετο καί κατεδόετο φάσμα καί αυτοστιγμεί ήγείρετο 
νέφος μέλαν καλύπτον τήν λίμνην καί τ ά  παρακείμενα όρη, 
βρονταί δε καί άστραπαί έπακολουθούσαι ήπείλουν νά κατα- 
στρέψωσι τήν. χώραν. Πρώτος ίερευς τ ις  όνόματι Ιωάννης 
Μόλλερ κατεφρόνησεν όλων τούτων των μύθ·ων καί άνήλ&ε 
τό  παρά τήν λίμνην δρος Ιν έτε ι·Ί584 . Έξετάσωμεν νύν 
πόί)·εν καί πώς ή περί τού Πιλάτου φήμη άφίκετο μέχρι τής 
λίμνης καί τών παρακειμένων όρέων, δ ιότι τότε δόν ήσαν έν 
χρήσει ώς σήμερον τά  είς τήν Ε λ β ετ ία ν  ταξείδια. Τό όρος 
Πιλάτος εΐνε ή Ιξω τάτη άκρα τώ ν "Άλπεων, πάσα δε θύελλα 
έκρηγνυμένη έκ Βορρά ή  Δυσμών καταλήγει έκεΤ μετά πυκνο- 
τά της ομίχλης .καί νεφών. Τούτου ένεκα ή κορυφή καί έν 
αί&ριωτάτη ήμέρα καλύπτεται υπό νέφους δπερ, κατ’ άντι- 
πεπονβότα προς τά  .μεσημβρινά κλίματα λόγον, προμηνυει 
λαμπράν. ήμέραν. Τό έπικα&ή^νον νέφος φαίνεται ώς πίλος 
τρόπον τινά, δεν. εΤνε δε άπί&ανον ότι έκ  τού Mons pileatus 
(= ό ρ ο ς  φέρον εκλον) Ιγένετο Mons P ila tu s  (όρος τού Πιλά
του) έντεύθεν δε καί ή λίμνη τού Πιλάτου, καίτοι δ μύ&ος 
αύτός κάθ’ έαυτόν ήδυνατο.νά έξυφάνθή άνευ ανάγκης τής 
παρετυμολογίας; τή ς λέξεως,. ώς έξυφάνθ'η δ περί .τής εν 
‘Ρώμη οικίας κκί τού έν Βιέννη τάφου τού Πιλάτου, 'Κ ατά 
τόν άγιογράφον δ Πιλάτος ή  το Γερμανός νόό·σς υίός του 
βασιλέως Τύρου von M ainz, όστις φονευσας τόν αδελφόν 
του άποστέλλεται είς. τ ή ν ‘Ρώμην, έκεϊ&εν είς ' τόνΠ όντον 
καί τέλος είς 'Ιερουσαλήμ. Τινες είκάξουσιν ότι τούτΟ προ- 
ήλ&εν έκ τή ς είς τήν. πόλιν M ainz μετα&έσεοις του 22°" ρω
μαϊκού συντάγματος, δπερ κατά τούς χρόνους τής κατα
στροφής τών ‘Ιεροσολύμων ,ήτο έν Παλαιστίνη., eO Πιλάτος 
επιδομών ,νά μεταβή δ ιά  τών Άλπεων είς τήν Γερμανίαν, 
κατά τον μύθον, 'αποθνήσκει καί μένει έκεΐ αιχμάλωτος μέχρι 
τής δευτέρας παρουσίας,, οπότε άχθείς είς 'Ιερουσαλήμ θά  
άκούση τήν εαυτού.καταδίκην έν τη  κοιλάδι Ίωσαφάτ, ένθα 
θ ά  καταδικασθώσι πάντες οί κατά  τού ΐσραηλιτικού λαού 
κακουργήσαντες.

Πρό τού θρόνου τού κριτού θ ά  τρέμη βλέπων τόν Χρι
στόν έν δόξη κάί παρ’ αυτώ. τήν άγίαν Βερονίκην έχουσαν 
τό  μανδήλιον μετά  τή ς καθημαγμένης κεφαλής καί θά  
.άκούση τους σπαρακτικούς τού Τακίτου λόγους: Christus, 
Tiberio im peritante, p er procuratorem  Pontium  P ik tu m , 
supplicio affectus est. K.

Η Λ Η Τ Η Ρ  Ι A.

μεν τούς.μύς καί τ ά  λοιπά ένοχλητικά ζωύφια, μόλον ότι 
καί ταύτα τ ά  φάρμακα έξ απροσεξίας πολλάκις καί άπερι- 
σκεψίας τών μεταχειριζομένων αυτά δυνανται νά γίνωσι πα
ραίτια άνηκέστων συμφορών. Ε ν τα ύ θ α  ομως έννοουμεν
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άλλου  είδους δηλητήρια, τά  όποια ύπονομεύουσι την υγείαν 
ήμών καδ’ έκάστην, χωρίς νά τδ  αίσδανδώμεν. Κεφαλαλ- 
γίαι, ναυσίαι, ατονία και χαλάρωσις των δυνάμεων του σώ
ματος, καδιστώσα ήμάς οκνηρούς και ανικάνους προς Εργα
σίαν, πολλάκις δε και δεινοί νόσοι, μακροχρόνιος φδίσις και 
αυτός ό δάνατος προέρχονται Εκ των δηλητηρίων τούτων, 
τ ά  όποια Επειδή εύρίσκονται, άν όχι είς δλας, άλλ’ είς πλεί- 
στας τουλάχιστον κατοικίας ανθρώπων, δ ι*  τοΰτο ονομά
ζονται οίχειαχά  δηλητήρια. 'Η  ονομασία αυτη εΐνε τοσοϋτο 
μάλλον προσφυής, καδ’ όσον δυναται νά εφελκύση τήν προσ
οχήν εύρυτέρων κύκλων είς ζητήματα, εχοντα μέν μεγίστην 
σπουδαιότητα δ ι ' έκαστον άνθρωπον, δεωρούμενα όμως υπό 
των πολλών ως καδαρώς Επιστημονικά καί επομένως μηδε- 
μιας ή ολίγης πάνυ προσοχής άξιούμενα.

Ά λλα ποια είναι τά  δηλητήρια ταϋτα! Πώς είσάγονται 
είς τά ς κατοικίας ημών; Πώς δυνάμεδα νά προφυλαχδώμεν 
άπο τη ς βλαβερός αυτών Επιδράσεως;

Θά προσπαδήσωμεν ν’ άποκριδώμεν όσον οΐόν τε  διά 
βραχύτατων προς.ταϋτα τά  ¿ρωτήματα.

"Οταν ίδωμεν εχιδναν ή  άλλο τ ι  φαρμακερόν έρπετόν- 
καταλαμβανόμεδα υπό φρίκης, δ ιότι γνωρίζομεν ότι τ ά  εί- 
δεχδή  ταϋτα ζώα παράγουσιν ¿ν τφ  σώματι αυτών φοβερά 
δηλητήρια. Κ αί όμοις ή Ιδιότης αύτη δέν ανήκει μόνον είς 
τ ά  ερπετά Εκείνα. Τουναντίον δυνάμεδα νά ίσχυρισδώμεν 
ότι πάντα τ ά  έμψυχα όντα παράγουσιν υλας δηλητηριώδους 
φόσεως, Έ ν  αυτη τη  ζωή λαμβάνει χώραν διηνεκής σύν- 
δεσις καί άποσυνδεσις των Ελάχιστων τοϋ σώματος μορίων. 
Πολλοί παρέβαλον τον άνδρωπον πρός κλίβανον, όστις καίει 
καί τ ά  άχρηστα αύτω προϊόντα τής καύσεως αποχωρίζει άφ’ 
έαυτοϋ. Η παραβολή αυτη τοϋ άνδρώπου πρός τον ηονρ· 
νον Εν συνόλω δεωρουμένη εΤνε Επιτυχής. Οί μυώνες τοϋ 
άνδρώπου συστελλόμενοι παράγουσιν άνδρακικόν οξύ καί 
πλεΤστα άλλα άχοσυνδέσεως προϊόντα, τά  όποΤα πάντα πρέ
πει ν’ άποχωρίζωνται καί διακρίνωνται από τοϋ σώματος, 
Ενα ό άνδρωπος ζή καί μένη υγιής.

'Ο  ήμέτερος οργανισμός Εχει πολλάς καπνοδόχας, δ ι’ 
ών Εκπέμπει πρός τ ά  έξω τάς υλας ταυτας τής άποσυνδέ- 
σεως: οί πνεύμονες, τό  δέρμα, οί νεφροί χρησιμεύουσι κυρίως 
πρός τον σκοπόν τούτον. Ά λλα τ ί συμβαίνει όταν αί καπνό, 
δόχαι αυται Εμφραχδώσιν; ’Εάν Εβερνικόνομεν άνδρωπόν 
τινα ούτως ώστε, Επιφρασσομένων όλων τω ν πόρων, νά Εμ- 
ποδισδή ή Εκκριτική Ενέργεια τοϋ δέρματος, ό άνδρωπος οδ- 
τος δ ά  άπεδνησκεν. Ε ίς Εκτεταμένα καύματα τοϋ δέρματος 
ό δάνατος Επέρχεται Εκ τής αίτίας ταύτης. Τρανώτατον 
παράδειγμα παρέχουσιν ήμΐν οί νεφροί. "Οταν ό νεφρόςνοσή, 
ούτως ώστε δεν δυναται νά άποκρίνη από τοϋ σώματος τάς 
άποσυντεδείσας υλας, τότε αί υλαι αυται μένουσιν Εν τώ  αί- 
ματι καί ό άνδρωπος άποδνήσκει Εξ άληδοϋς δηλητηριά- 
σεως. Οί ίατροί όνομάζουσι τήν νόσον ταύτην ουραιμίαν. 
Έ ξ  αυτής προέρχεται αυτοδηλητηρίασις τοϋ άνδρώπου. Βλέ- 
πομεν λοιπόν ότι καί ό άνδρωπος παράγει Εν τω  σώματί του 
υλας δηλητηριώδεις.

Οί πνεύμονες Εκπέμπουσιν ωσαύτως από τοϋ σώματος 
δηλητηριώδεις ουσίας. Έγράψαμεν ήδη Εν τγ  Κλειοΐ (Τόμ. Δ . 
σελ. 213) ότι ό ¿/.πνεόμενος αήρ εΐνε δηλητηριώδης. ’Εν 
έτει 1706 ό Nabob τής Βεγγάλης Ενέκλεισεν 146 αιχμαλώ
τους Ά γγλους εις τινα χώρον Ιχοντα εν μόνον μικρόν παρα- 
δυρίδιον, τη  δέ επομένη πρωία οί 123 Εξ αυτών ήσαν νε
κροί, ούχί έξ άσφυξίας, άλλ’ Εκ δηλητηριάσεως. 'Ω ς αίτια 
τής διαφδοράς τοϋ Εκπνεομένου άέρος Εδεωρεΐτο μέχρι προ

μικροϋ τό  άνδρακικόν όξύ. Ή  γνώμη όμως αυτη άπεδείχδη 
Εσχάτως Εσφαλμένη. Τό άνδρακικόν οξύ εΐνε μέν βλαβερόν 
είς τήν υγείαν τοϋ άνδρώπου, Εν συγκρίσει όμως πρός τήν 
βλαβερότητα άλλων στοιχείων τοϋ Εκπνεομένου άέρος εΐνε 
άδωότατον. Άπο πολλών Ετών είκάζετο, ότι ό εκπνεόμενος 
άήρ περιέχει ιδιαιτέραν τινά δηλητηριώδη ουσίαν, ην ώνό- 
μασαν μάλιστα ανθρώ πινον δηλητήριον  (Anthropotoxin), 
ή δε εικασία αυτη άπεδείχδη νεωστί όρδοτάτη.

Δύο Γάλλοι ίατροί, ό Brown-Séqnard καί ό d’Arsonwal, 
ίνα εύρωσι τήν δηλητηριώδη ταύτην ύλην, συνεπύκνωσαν τήν 
υγρασίαν τών Εκπνεομένων άερίων. Τ ά  μικρότατα ποσα τού 
ύγρου, δπερ Ιξήγαγον διά τής συμπυκνώσεως ταύτης, ήραίω- 
σαν δ ι’ υδατος καί εΐτα ενέχυσαν δόσιν τινά τής διαλύσεως 
ταυτης υπό τό  δέρμα είς J8 κονίκλους. Έ κ  τούτων οί 
17 άπέδανον Εντός διαστήματος 12 εως 24 ωρών. Μετά 
τοϋτο Επειράδησαν ν’ άποδείξωσιν ότι ό έκπνεομενος αήρ, 
καί μή κατ’ εύδεΐαν είς τό  αίμα είσαγόμενος, Επενεργεί δη- 
λητηριωδώς.

Πρός τοϋτο κατεσκεύασαν πολλούς Ερμητικώς κλειόμε
νους κλωβούς, οΐτινες συνεδέοντο καί συνεκοινώνουν άλλή- 
λοις δ ιά  σωλήνων. Έ ν  έκαστο» κλωβω ετέδη είς κόνικλος, 
δ ιά  τίνος δέ ευφυέστατα κατασκευασδέντος μηχανισμού εξ- 
ήγοντο Εκ τών κλωβών τά  περιττώματα καί τά  άπομεινάρια 
τής τροφής τών κονίκλων. Ό  πρώτος κλωβός Ετέδη είς 
συγκοινωνίαν μεδ’ ενός άερομέτρου, δ ι’ ού είσήγετο είς τούς 
κλωβούς ατμοσφαιρικός άήρ. Τό πείραμα έγένετο ώς Εξής. 
Ό  καδαρός ατμοσφαιρικός άήρ είσήρχετο κατ’ άρχάς είς 
τον κλωβόν Α , ούτως ώστε ό Εν αυτω ευρισκόμενος κόνι- 
κλος άνέπνεε καδαρόν άέρα. Έ κ  τοϋ κλωβοϋ τούτου ο αήρ, 
όστις έκ -τών Εκπνεομένων άερίων του πρώτου ζώου ητο 
Εφδαρμένος, είσώρμα είς τον κλωβόν Β , ένδα διεφδείρετο 
ετι μάλλον Εκ των υπό τοϋ δευτέρου κονίκλου Εκπνεομένων 
άερίων, Εντεϋδεν δέ είσήρχετο είς τον κλωβόν Γ  καί ουτω 
καδεξής, μέχρις ου ό Εν τώ τελευταίο» κλωβοϋ ευρισκόμενος 
κόνικλος ήναγκάζετο ν άναπνέη τόν υπό τών άλλων κονί
κλων διαφδαρέντα άέρα. Τ ά  .αποτελέσματα του πειράματος 
ήσαν τά  Εξής: Οί κόνικλοι τοϋ πρώτου καί δευτέρου κλω
βοϋ, οΐτινες άνέπνεον Εντελώς ή σχεδόν καδαρόν άέρα, Εμει
ναν ζωντανοί, Ενώ οί κόνικλοι τών κλωβών Γ , Δ καί Ε  
άπέδανον άλληλοδιαδόχως Εντός μιας έβδομάδος, οί δέ Εν 
τω  Εκτο», έβδομο» καί όγδοα» κλωβω ευρισκόμενοι κόνικλοι 
άπέδανον ήδη εντός τριών ήμερων. 'Ο  δάνατος αυτών δεν 
προήλδεν έξ άσφυξίας, ώς δ ά  συνέβαινε δ ιά  τής είσπνοής 
άνδρακικοϋ οξέος, άλλά Εκ δηλητηριάσεως. 'Ο  άήρ τοϋ τε
λευταίου κλωβοϋ περιείχε μόνον 4 εως 6 °/0 άνδρακικοϋ 
όξέος, εΐνε δε άποδεδειγμένον ότι άνδρωποι καί ζοϋα δύναν- 
τα ι νά ζώσι κάλλιστα Εν άέρι, περιέχοντι ετι περισσότερον 
καθαρόν άνδρακικόν όξύ. Τό αίτιον λοιπόν τοϋ δανάτου 
ήτο τό δηλητηριώδες Εκείνο συστατικόν τοϋ Εκπνεομένου 
άέρος, δπερ είτε κατ’ εύδεΐαν είς τό αίμα είσαγόμενον είτε 
Εμμέσως δ ιά  τής είσπνοής επιφέρει τόν δάνατον.

Κ αίτοι άγνοουμεν τήν χημικήν σύνδεσιν τοϋ δηλητη
ρίου τούτου, δπερ ονομάζεται ώς εΐπομεν Anthropotoxin, 
γνωρίζομεν όμως μετά βεβαιότητος ότι Εκπνέομεν άληδινόν 
δηλητήριον έν όλη τη  σημασία τής λέξεως. Έ ν  όχαίδρω 
διασκεδάννυται καί αφανίζεται τό  δηλητήριον τοϋτο έν τώ 
άπείρω ατμοσφαιρικά» άέρι, άλλ’ Εν τά ΐς κατοικίαις ήμών, 
ενδα ή άλλαγή τοϋ άέρος δεν εΐνε τόσον ταχεία, συσσωρεύε
τα ι καί καδίσταται Επαισδητόν. Τοϋτο συμβαίνει προ πάν
των είς δωμάτια, Ενδα κοιμώνται πολλοί άνδρωποι. Ποσά-

ΚΛΕ1Ω. 155

κις Εγειρόμεδα έκ τής κλίνης καταπεχονημένοι καί έξην- 
τλημένοι, μέ κεφαλαλγίαν καί ατονίαν είς όλα μας τ ά  μέλη. 
'Ο  ύπνος δεν μάς άπέδωκε τά ς άπολεσδείσας δυνάμεις, ζη- 
τοϋμεν δέ Ενίσχυσιν καί αναψυχήν εισερχόμενοι είς εύάερα 
δωμάτια ή έξερχόμενοι είς τό  υπαιδρον. Τώρα είξεύρομεν 
πόδεν τοϋτο προέρχεται. Γνωρίζομεν οτί παράγομεν δηλη
τήριον καί αίσδανόμεδα τήν ανάγκην νά τό  άπομακρύνωμεν. 
Τοϋτο δέ κατορδοϋμεν άερίζοντες δαψιλώς τά  οικήματα 
ήμών καί προ πάντων τ ά  δωμάτια τοϋ ύπνου.

'Γπάρχουσι πολλά μέσα, δ ι’ ών δύνανται τά  οίκήματα 
νά άερίζωνται ουτω πως, ώστε νά υπάρχη διηνεκής άλλαγή 
τοϋ άέρος χωρίς νά σχηματίζηται ρεϋμα. 'Γπάρχουσι καί 
διάφοροι συσκευαί πρός τόν σκοπόν τοϋτον, άλλ’ όστις δελει 
νά διευδετήση τήν κατοικίαν του άνέτως καί ύγιεινώς, δύ- 
ναται νά  Επιτυχή τόν αυτόν σκοπόν καί χωρίς Εξοδα. Άρκεΐ 
μόνον νά παρατηρήση τό εξής: 'Ο  εφδαρμένος άήρ εΐνε ώς 
Επί τό-πλεΐστον καί ό δερμότερος καί επομένο»ς άνέρχεται

πρός τήν οροφήν. Ό  άήρ οδτος πρέπει προ παντός ν’ άπο- 
μακρύνηται, άν τό δωμάτιον μέλλη νά εΐνε εύάερον καί υγι
εινόν. Ά λλά πρός Εκκένωσιν τοϋ δερμοϋ καί έφδαρμένου 
τούτου άέρος άρκεΐ νά άφίνωμεν ανοικτόν τό άνω φύλλον 
τοϋ παραδύρου. Τό άνω παραδυρόφυλλον εΐνε τό άριστον 
άνεμιστήριον, δ ιότι όταν ήνε ανοικτόν μίαν μόνην σπιδαμήν, 
τό δωμάτιον καδαρίζεται Εντελώς καί πολύ καλήτερον ή 
όταν άμφότερα τά  κάτω παραδυρόφυλλα είναι ευρέως ήνε- 
ωγμένα.

Εκτός τοϋ δηλητηρίου τό όποιον Εκπνέομεν, ύπάρχουσι 
καί πολλά άλλα δηλητήρια Εν τά ΐς κατοικίαις ήμών, προ
ερχόμενα Εκ τής άκαδαρσίας είτε τών οικιών αυτών είτε τοϋ 
περιβάλλοντος αύτάς Εδάφους καί ίδία τών υπογείων. Παρα- 
λείποντες Ενταϋδα τήν Εξέτασιν ένός έκάστου, λέγομεν έν 
κεφαλαίο» ότι τό  μόνον μέσον, δ ι’ ου δυνάμεδα νά έμποδί- 
σωμεν τήν γέννησιν τών Εν τά ΐς κατοικίαις ήμών δηλητη
ρίων εΐνε ή όσον οΐόν τε  Επιμελέστατη χαθαριότης.

0  Δ Α Ι Μ Ω Ν .
Διήγημα" ύπό 1 . 1. ΚΡΑΣ2ΕΒ2ΚΓ.

lows*««·)

— „Αυτό εΐνε δ ι’ Εμέ ακατάληπτος προκατάληψις κατά 
τών ξένων!“ προσέδηκεν ό Μαριάνος. Οί άγγελοι άνήκουσιν 
εξ ίσου είς όλα τά  Ιδνη . . .  Ή  γλώσσα τών όφδαλμών 
είναι μία καί ή αυτή έφ’ όλης τής όφηλίου . . . Έ γ ώ  προ
τιμώ μάλιστα αλλοδαπήν Ερωμένην, διότι μοί παρουσιάζει 
τ ι νέον.“

— „Έ γώ  όμως αγαπά» τ ά  παλαιά!“ άντιπαρετήρησεν 
ό Άδριανός.

— „Πόσον, αλλόκοτος!“ Εψιδύρισεν ο κόμης. .
— „"Ολην τήν νύκτα ώνειρευόμην περί τής πατρίδος, 

περί τής μητρός μου, περί όλου τοϋ χωρίου, καί περί τίνος 
άλλου προσώπου“, εΐπεν ό Άδριανός. „Εΐνε παράδοξον! δ,τι 
βλέπω Εν όνείριρ, Εχει δ ι’ Εμέ κατόπιν όλως ιδιαίτερόν τ ι 
δέλγητρον.“

. — „Λέγεται“ παρετήρησεν ό Μαριάνος άστειευόμενος 
„ότι μεταξύ τοϋ μ.αγνητιστοϋ καί τοϋ μαγνητισδέντος μέ
σου αναπτύσσεται πάντοτε Ερως τις  έκ τοϋ μαγνητικοϋ 
ύπνου παραγόμενος. Τ ά  δυο ταϋτα φαινόμενα δύνανται νά 
Εχωσι συγγένειάν τινα πρός άλληλα.“

Έ π ή λ δ ε  βραχεία τις σιωπή.
— „Λοιπόν, τ ί  ποιητέον;“ ήρώτησεν Επί τέλους ο' καδη- 

γητής. ,,Άφήκα έν Νεαπόλει όλα μου τά  υπάρχοντα, τά  
πέντε μου βιβλία, τό φόρεμά μου καί τόν Επενδυτήν μου . . . 
Άν δέν έπιστρέψω, πρέπει νά τό  αναγγείλω, δ ιά  νά μή νο
μίζουν ότι έδραπέτευσα ή ότι κατεβροχδίσδην υπό τοϋ Βε
ζούβιού.“

„Θεωρώ τά ς διακοπάς ώς όριστικώς παραδεδεγμένας. 
Ε ίτε μετά τής Ά γγλίδος είτε άνευ αυτής, αί διακοπαί όμως 
έξ άχαντος δ ά  γείνωσιν.“

—· „ Εν Σορρέντω“, προσέδηκεν ό Άδριανός.
—  ,ΓΟπου καί δ ά  μεταβώμεν αϋριον“ εΐπεν ό Σενούτας. 

„Σήμερον άναπαυόμεδα υπό τάς καστανέας . . .“
,,Άμετακλήτως;“ ήρώτησεν ό Άδριανός.
,,Δόο.καδ’ Ενός' ή απόλυτος . πλειονοψηφία εΐνε μεδ’ 

ήμών“ άνεφώνησεν ό κόμης. „Τώρα πηγαίνω νά φροντίσω 
περί τοϋ φαγητοϋ όπως εΐνε άνάλογον πρός τήν φιλικήν 
ήμών σννεσείασιν . .

■Ο υενουτας χαρετηρει τον απερχόμενόν μετα ειρωνικού
Εν σχέσει πρός τήν τελευταίαν Εκφρασιν μειδιάματος.

Διήλδον τήν ημέραν διαλεγόμενοι περί διαφόρων πραγ- 
μάτο»ν,' ύπό τήν έποπτείαν τοϋ γηραιού Σενούτα, προσέχον- 
τος όπως μή διγώσι ζητήματα λίαν Ερεδιστικά δ ιά  τόν 
Άδριανόν. Ή  συζήτησις τής προτεραίας Ενεποίησεν ίσχυράν 
έντύπωσιν Επί τοϋ Άδριανοϋ, όσάκις δέ ουτος έπανήρχετο 
είς τό  αυτό δέμα, ό καδηγητής έν συνεννοήσει μετά τοϋ 
κόμητος προσεπάδει νά έμποδίση πάσαν έμπαδή καί παρά- 
φορον φιλονεικίαν. 'Ο  κόμης ήτο πρός τοϋτο χρησιμώτατος, 
δ ιότι εΐχεν άνεξάντλητον προμήδειαν άνεκδότων Εξ όλων 
τών μερών τοϋ κόσμου, ξένων ευφυολογιών καί ίδίων αστειο
τήτων. 'Ο  Άδριανός μετά τήν ταραχήν καί τόν κάματον 
τής προτεραίας ήτο Εξησδενωμένος. σιωπηλός καί άφηρημέ- 
νος. Άπο καιρού είς καιρόν συνεκέντρου τά ς δυνάμεις του 
καί Εγειρόμενος περιεπάτει Εν τώ δωματίω βεβυδισμένος είς 
σκέψεις. 'Ο  καδηγητής ύπώπτευεν αυτόν ώς άσχολούμενον 
διανοητικώς περί τό ποίημά του. Παρετήρησε μάλιστα ότι 
ό ποιητής έπανελάμβανεν Ενίοτε δ ίς ή τρίς τό  αυτό πραγμα 
καί ήτο προφανώς άφηρημένος.

Ό  κόμης ήτο μέγας οίνογνώμων ήγάπα δέ καδ’ υπερ
βολήν καί τά  νόστιμα καί Εκλεκτά Εδέσματα, διά τοϋτο 
έκοπίασε πολύ, όπως τό γεϋμα άνταποκριδή πρός πάσας τάς 
απαιτήσεις του. Ά ν καί ήτο παντελώς αδύνατος ό αποφυγή 
κακών τινων συνηδειών τής ίταλικής μαγειρικής, ούχ ήττον 
όμως κατώρδωσεν όπως στρωδή ή τράπεζα περί τό  εσπέρας 
με πολυτελέστατα Εδέσματα καί Εκλεκτότατους οίνους, ' ο  
Άδριανός ετρωγεν ολίγον καί ήτο άφηρημένος, Επινεν όμως 
ευχαρίστως καί κατώρδωσε μετ’ ού πολύ νά γείνη φαιδρός 
καί εύδυμος. Άλλ’ ή εύδυμία του είχε βαρύδυμόν τινα καί 
αλγεινήν άντήχησιν. 'Ομολόγησε μάλιστα τήν μεταμέλειαν 
του ότι δεν ήκολούδησαν τήν Μίς 'Ρόζαν είς Πομπηίαν. Δέν 
εΐχον όμως φδάση είσέτι είς τ ά  Επιδόρπια, ότε αίφνης ή 
ώραία Ά γγλ ίς Ενεφανίσδη είς τό έστιατύριον, φορούσα Εν
δυμασίαν τοϋ ταξειδίου καί κρατούσα άνά χεΐρας το  λευ
κωμά της.

„Ακούσατε, κύριοι, τ ί  μου συνέβη“, είπε φαιδρά καί.γε-
20 *
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λοϋσα. ,Ή & ελα νά ιχνογραφήσω έν Πομπηία και μόλον ότι 
είχα μαζή μου έγγραφον άδειαν προς τούτο, ήναγκάσδην 
όμως ν’ αναχωρήσω άπραχτος. Ε ις τό ξενοδοχείον του ,,Διο- 
μήδοος“ μέ έδηλητηρίασαν με £ν άκριβώτατον και Ιλεεινόν 
πρόγευμα. Σωσατέ με, κύριοι!“

'Ο  Άδριανός, τον όποιον ή Ά γγλ ίς προσητένιζεν ομι
λούσα, έσπευσε πρώτος χρός σωτηρίαν της. 'Ο  Μαριανος 
έδραμεν, ως είκός, είς τό  μαγειρεΐον. Ό  καδηγητής ήρξατο 
διαλεγόμενος μετά της κυρίας Τρελλάβνεϋ, ύφ’ ής έχαιρε- 
τίσδη μετ’ ίδιαζοϋσης υπολήψεως. Έ ν  τοσούτω ή Μίς 'Ρόζα 
έπλησίασε προς τον Άδριανόν.

— ,,Φαίνεσδε σήμερον έκτάκτως αδύνατος και ωχρός“ 
είπε ταχέως, „πρέπει νά φροντίζετε περισσότερον περί τής 
υγείας σας. Λησμονήσατε ολίγον καιρόν τ ά  βιβλία και τήν 
ποίησιν.“

— „Κατοικώ ήδη δύο ημέρας έν τή  πεζότητι και τρέ
φομαι έξ αυτής. Περισσότερον δ'εν δύναταί τ ις  βεβαίως ν’ 
άπαιτήση“, άπήντησεν ό Άδριανός.

— ,,0 ί φίλοι σας“ προσέδηκεν ή Ά γγλίς άτενίζουσα 
αυτόν είς τους όφδαλμούς, ,,ώφειλον νά σάς λάβωσιν υπό 
τήν κηδεμονείαν των. Δέν Ιχω  τό δικαίωμα νά συγκατα- 
ριδμώ έμαυτήν προς έκείνους, άλλ’ έπεδ·ύμουν νά σάς περι
ορίσω. Ά ναλογίσδητε τήν μητέρα σας και τά ς περί υμών 
φροντίδας της, καί φείδεσδ-ε τή ς υγείας σας χάριν έκείνης, 
αν όχι δ ιά  τον εαυτόν σας.“

Μετά τους λόγους τούτους, ο>ν τήν δριμυτητα έμηδέ- 
νιζεν ή γλυκύτης έκφραστικωτάτων βλεμμάτων, μετεστράφη 
αίφνης ή Μις 'Ρόζα όπως άποδέση τον πίλον, τό  λεύκωμα, 
τό  άλεξήλιον και τ ά  ζωγραφικά σκεύη και έργαλεϊα . . . .  
νΙσως ήδέλησε ν’ απόκρυψη το έρύδημα του προσώπου της. 
'Η  φωνή τη ς ήτο τοσοϋτον συμπαδητική δ ιά  τον Άδριανόν, 
ώστε οδτος μετά  τίνος άσυνήδους, φιλοφρονητικής σπουδής 
Ιδραμε προς τήν Ά γγλίδα  όπως προσφέρη αυτή τάς υπηρε
σίας του. Τ ά  βλέμματά των συνηντήδ·ησαν αυϋΚς καί ό 
Άδριανός εγεινεν ανήσυχος καί σιωπηλός. ’Επί του προσ
ώπου του έγίνετο καταφανής ό ενδόμυχος αγών, όστις όμως 
μετ ολίγον κατηυνασδη καί άντικατεστάδη υπό αίσδημα- 
τικής τίνος καί ήρεμου ψυχικής διαδέσεως. 'Ο  Άδριανός 
έφαίνετο προδήλως οτι άφινεν έλεύδερον καί άχαλίνωτον τήν 
ορμήν των αίσδηματων του. Ουδέποτε έφάνη τοσοϋτον εύ- 
γενής καί περιποιητικός πρός τήν Ά γγλ ίδα , ούδέπότε δε ή 
Ά γγλίς ήτο τοσοϋτον φαιδρά καί περιχαρής. ’Εν τή  χαριε- 
στάτη, φιλική, αδελφική αυτής συμπεριφορά πρός τ ό ν ’Αδρια- 
νόν πολύ δυσκόλως ήδύνατό τ ις  νά διακρίνη φιλαρέσκειαν 
καί έρωτοτροπίαν, έκτος'έάν παραδεχδ·ώμεν ότι κατόρδου 
να καλυπτη αυτήν δ ια  τής ύψίστης τεχνικής άφελείας. 
Μόνος έ  κόμης Μαριανος, δστις μαχρόδεν χαρετήρει τ ά  γι
νόμενα, ηδυνατο νά συλλάβη τοιαύτην τινά υποψίαν περί 
τής έλευδέρας μεν και τολμηρας άλλ’ αφελούς καί άδώας 
νεάνιδος.

Τ ό γεύμα ήρχισεν έκ νέου, καρυκευόμενον ήδη καί άρω- 
ματιζόμενον δ ιά  ζωηράς καί εΰτραπέλου συνδιαλέξεως. Καί 
αυτή ή κυρία Τρελλάβνεϋ καί ό καδηγητής έλάμ.βανον μ,έ- 
ρος είς τήν διάλεξιν, άλλ’ οί κυρίως κατάρχοντες τού λόγου 
ήσαν ή τήν φοράν τούτην έκτάκτως ζωηρά καί εϋδυμος Μίς 
Ροζα και ο υπ αυτής παρασυρόμενος Άδριανός. Ή ρχισαν 

να ομιλώσι περι των καλλονών τής φύσεως καί κατέληξαν 
εις τήν καλλιτεχνίαν, ητις τοσοϋτον λαμπρώς αντιπροσωπεύε
τα ι είς τά  μουσεία της Νεαπόλεως. 'Η  Ά γγλ ίς ήτο καλλι- 
τέχνις ού μόνον όπως πάσαι αί δυγατέρες τής Άλβιόνος,

είς <5ν τήν ανατροφήν ανήκει καί ή δεραπεία των ωραίων 
τεχνών, άλλα ψυχή τε καί σώματι.

— ,,Ή καλλιτεχνία καί παν ό τ ι  αΰτη παράγει“ έλεγεν 
έξηγουσα τρόπον τινά τό  αίτιον τού πυρετώδους ζήλου της, 
„εΐνε τό  πολιτιμότατον πράγμα το.ϋ κόσμου.· Ε ίς όλα τα  
πράγματα έπακολουδεί ή άποδάρρυνσις καί άπογοήτευσις- 
μόνη ή τέχνη γοητεύει διαρκώς καί ήδύνει τον βίον.“

„Μάλιστα- όταν περιοριζώμεδα είς τό δεωρεΐν καί δαυ- 
μ,άζειν“, χαρετήρησεν 6 κόμης, όστις μετά προφανούς αγω
νίας προσεπάδει νά λάβη μέρος είς τήν συνδιάλεξιν- ,,οί 
καλλιτέχναι δμως, οιτινες δημιουργοϋσιν αυτοί, αγωνίζονται, 
ψεύδονται των έλπίδων καί απογοητεύονται . .

,,Άλλ’ αί απογοητεύσεις αδται γίνονται κατόπιν διδα- 
κτικαί“, άνεφώνησεν ή Ά γγλίς. ,.Δι’ αυτών χωροϋμεν είς 
τά  πρόσω, διότι τό βασίλειον τής τέχνης εΐνε άπέραντον! 
. . . ’Εγώ τουλάχιστον δέν δύναμαι νά έννοήσω τούς καλλι- 
τέχνας έκείνους, οΐτινες διηνεκώς παραπονοϋντριι, ότι ή τέχνη 
δέν αμείβει τήν έπίπονον αυτών έργασίαν . . . Οότοι δέν 
είναι άληδεΐς καλλιτέχναι. Ή  καλλιτεχνική δημιουργία 
αυτή καδ’ έαυτήν παρέχει τοσαύτην ευδαιμονίαν, ώστε χάριν 
αυτής δύναταί τ ις  νά ύποφέρη καί τήν πεϊναν.“

„Αυτά λέγονται υπό τοιούτων καλλιτεχνών, οΐα εΐσδε 
σεις, εύγενεστάτη δεσποινίς, ήτις ουδέποτε έπεινάσατε“ εΐπεν 
έ κόμης Μαριανος.

— „Τό κακόν εινε πραγματικώς, ότι περί τήν δεραπείαν 
των ωραίων τεχνών ασχολούνται κατά τό  πλεΐστον μέρος 
έκείνοι, οιτινες αναγκάζονται νά έξασκώσιν αύτάς ώς βιοπο
ριστικόν μέσον“, προσέδηκεν ή Ά γγλίς, „ένω αί ώραίαι τέχναι 
εΐναι μόνον δ ι’ έκείνους, οιτινες είναι άξιοι τού ίεροΰ τούτου 
αξιώματος, ή δ ι’ έκείνους, οιτινες υπό τής τύχης εύνοηδέν- 
τες δέν εχουσιν ανάγκην νά φροντίζωσι περί τού έπιουσίου 
άρτου. Εΐνε ανάξιον, νά συνδέεται ή τέχνη μετά τού επι
γείου καί πεζωτάτου ζητήματος του έπιουσίου άρτου!“

,,Ή τύχη όμως συνέδεσεν αυτά δυστυχώς!“ εΐπεν ό 
Μαριανος.

,Λ ι’ έμέ“ εΐπεν ή Μίς 'Ρ ό ζα , ,,αί τέχναι ή  όρδότερον 
είπεΐν ή τέχνη, διότι τήν δεωρώ ώς μίαν καί ένιαίαν, ΐστα- 
τα ι είς τόν ουδόν του ίεοοϋ τής έκκλησίας. Δι’ έμέ ή τέχνη 
εΐνε δευτέρα δρησκεία, έν αυτή δε διαβλέπω ωσαύτως τήν 
αποκάλυψιν τού Θεοϋ έπί της γης!“

'Ο  Άδριανός έχειροκρότησε καί οί όφδαλμοί του άνέ- 
λαμψαν.

„Ούτως έχει!“ άνεφώνησε κατενδουσιασμένος. ,,Ή τέχνη 
εΐνε δρησκεία δ ιά  τούς κεκλημένους, δ ιά  τούς έκλεκτούς! 
Μόνοι οδτοι δύνανται νά τήν κατανοήσωσι καί νά τήν αί- 
σδανδώσιν. "Οστις στερείται τής δυνάμεως ταύτης, φαίνε
τα ι είς έμέ ώς τό άτελέστατον, ανάπηρον δημιούργημα.

— „Εμείς, εύγενεστάτη δεσποινίς, πρέπει νά εΐσδε εύ- 
δαιμονεστάτη, άφοΰ δύνασδε νά άφοσιώνεσδε έντελώς είς 
τήν δεραπείαν των Μουσών“, εΐπεν ό κόμης διακόπτων τόν 
Άδριανόν.

— „Θεωρώ έμαυτήν πράγματι εΰδαίμονα“. άπήντησεν 
ή Μίς 'Ρ όζα  „καί δέν δ α  έδαύμαζον, άν άλλοι μέ έζήλευον.“

—. „Πώς! Ε ίς υμάς λοιπόν δέν λείπει τίποτε;“ έξηκο- 
λούδησεν ανηλεώς ό κόμης ,,ή καρδία σας λοιπόν μόνης της 
όψεως ταύτης του ωραίου αίσδάνεται τήν ανάγκην;“

Ή  Μίς 'Ρόζα ήρυδρίασεν, αλλά δέν κατελήφδη ούδ’ 
υπό τής έλαχίστης συγχύσεως ή αμηχανίας.

„Πώς έννοείτε τοϋτο;“ ήρώτησεν άπλώς.
I — ,Ή  οίκογένεια, οΐαδήποτε κλίσις καί συμπάδεια, αΐ-
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σδημά τ ι  δεσ μ εδο ν» * ^  καρδίαν εΐναι φυσικαί άνάγκαι διά 
τόν άνδρωπον καί ίδία δ ιά  τό  γυναικείον φύλον.“

— „Καί άν σάς απαντήσω, κύριε κόμης, ότι ύπάρχουσι 
καλλιτεχνικαί ίδιοσυγκρασίαι (άς τά ς όνομάσωμεν ουτω)“ 
άπήντησεν ή Μίς 'Ρόζα, „είς τά ς οποίας μόνη ή τέχνη 
αρκεί;“

— „Κ ατά τινας στιγμάς του βίου ίσως, άλλ’ ούχί πάν
τοτε!“ άνεφώνησεν έ Μαριανος. „Θ ά έλδη καιρός, καδ’ όν 
ή έγκαταλειφδεΐσα καρδία δά  έκδικηδή καί δ’ άπαιτήση 
τά  δικαιώματα τη ς . . .“

— ,Λέν είξεύρω, ίσως· υμείς γνο>ρίζετε καλήτερα τήν 
άνδρωπίνην καρδίαν“ άπήντησεν ή Ά γγλίς μετά  ψυχρότητος. 
,,Έγώ όμως δ ά  έδεώρουν τήν άφύπνισιν ταύτην τής καρ- 
δίας ώς δυστύχημά, ώς άλγηδόνα του βίου.“

Μετά τούς λόγους τούτους ήδέλησε προφανώς ή Μίς 
'Ρόζα ν’ άποκλίνη άπδ τής άπρεπους τα ύτη ς ' διευδύνσεως 
τού διαλόγου, δ ιότι στραφεΐσα πρός τόν Άδριανόν ήρώτη
σεν, άν παρετήρει τάς τελείας καλλονάς των ιταλικών τού
των τοπείων, των ακτών εκείνων τής δαλάσσης, άς τοσοϋτον 
ήγάπων οί αρχαίοι 'Ρωμαίοι, καί αίτινες δ ιά  τών ωραίων 
γραμμών καί τών λαμπρών χρωμάτων ένέβαλλον αυτήν είς 
Ικστασιν.“

„Καί είμπορέϊτε νά αμφιβάλλετε;“ άπήντησεν ό Άδρια- 
νός. „Είμαι ζωγράφος τοποίων κατά τόν ίδικόν μου τρόπον,

καί άν δέν είξεύρω νά μεταχειρίζωμαι τεχνηέντως τόν χρω
στήρα, έν τούτοις όμως προσπαδώ νά ζωγραφώ διά  λόγω ν. . . “

— „Καί βεβαίως μέ λαμπρότερα χρώματα τών ήμετέ- 
ρων!“ άπήντησεν ή Ά γγλίς.

— ,,Άνεφέρατε, δεσποινίς, τους 'Ρωμαίους οΐτινες ήρέ- 
σκοντο νά μένωσιν έν Βάϊκις καί νά ίδρύωσι τά ς έπαύλεις 
των έν Παυσιλίππω καΓ'Πομπηια“, ήρχισε πάλιν ό Άδριανός. 
Ά λλά  πώς έξηγεΐται, ότι οί λάτραι καί δαυμασταί ουτοι 
τής φύσεως δέν έζωγράφουν ποτέ αυτήν; Έ ν  Πομπηία ού- 
δεμία υπάρχει τοπειογραφία!“

— ..Δέν τήν έζωγράφουν“ άπήντησεν ή Ά γγλ ίς γελώσα, 
„διότι δέν ήλπιζον ουτε έδεοίρουν δυνατόν νά άναπαραγά- 
γωσι διά τοϋ χρωστήρος τήν καλλονήν ταύτην. Ά λλως τε 
τά  τοπεΐα δέν έλλείπουσιν έν Πομπηία, άλλ’ οί άνδρωποι 
έπισκιάζουσιν αυτά. Έ γώ  νομίζω οτι οί τελευταίοι Ρω
μαίοι, οιτινες ένταϋδα έκτιζον τάς πλείστας κατοικίας καί 
έπαύλεις τω ν, ώς διεφδαρμένοι άνδρωποι διέφδειρον τήν 
περιβάλλουσαν αυτούς φύσιν καί διά τούτο δεν ήδυναντο ν’ 
άγαπήσωσιν αύτήν διακαώς. Πρύς τά  ψ αλλιδισμένα  καί 
χτενισμ ένα  δένδρα, τά  διαυσταυρούμενα κλήματα, τ ά  έπί 
κιγκλίδων έκτεινόμενα έρπυστικά φυτά, τ ά  ξεστά όρη καί 
όλους τούς τεχνητούς καλλωπισμούς τής φύσεως δέν δύνα- 
τα ί τ ις  νά συλλάβη άληδινόν έρωτα . . .  Οί 'Ρωμαίοι πε- 
ριεβάλλοντο υπό τοιούτων πραγμάτων.“

( ϊπ ε τ α ι  συνέχεια .)

1. ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ Ο ΣΤΟ ΓΕΒ ΣΚ Η , μετά βιογραφίας 
(έν σελ. 145).

2. ΕΝ ΗΝΘΙΣΜΕΝΩ ΛΕΙΜΩΝΙ. Κ ατά  ιχνογραφίαν 
τοϋ J . R . W ehle (έν σελ. 149).

3. Ο ΒΟΝΑΣΟΣ (ΑΓΡΙΟΤΑΪΡΟΣί) κατά ιχνογραφίαν 
τού Rieh. Friese (έν σελ. 153). 'Ο  έν τη  ήμετέρα είκόνι 
παριστάμενος άγριος βοϋς ώνομάσδη υπό τοϋ Γερμανού 
καλλιτέχνου, τοϋ ίχνογραφήσαντος αυτόν, „Auerochsen“ ήτοι 
άγρ>ότανρο$, άλλ’ ορδοτέρα ίσως δ ά  ήτο ή ονομασία W i
sent, βόνασος (bonassns) πρός διάκρισιν αύτοϋ από τοϋ καδ’ 
αυτό άγριοταύρου (nrus), όστις έχει μακρά τ ά  κέρατα καί 
βραχείας καί εύδυτενεΐς τά ς τρίχας. Κ αί ό ΓΙλίνιος διακρί
νει δύο διάφορα εΐδη έν Γερμανία ζώντων άγριοταόρων, οΐ
τινες μετεφέροντο είς ‘Ρώμην καί έδείκνυντο τω  λαω έν 
τα ίς δηριομαχίαις. 'Ομοίως διακρίνουσιν οί αρχαιότεροι 
Γερμανοί συγγραφείς τόν βόνασον (Wysent) από του άγριο- 
ταύρου (Urochs). Μόλις κατά  τούς νεωτέρους χρόνους, τοϋ 
μέν άγριοταύρου έντελώς έκλιπόντος τοϋ δέ βονάσου σπα- 
νιωτάτου έν Ευρώπη καταστάντος, ήρξαντο καί τά  ονόματα 
άμφοτέρων τών είδών νά συγχέωνται υπό τών Γερμανών.

Ό  βόνασος ήφανίσδη έντελώς έκ τών δασών τής Ευ
ρώπης καί ήδη ένδιαιτάται μόνον έν ·τώ Καυκάσω καί προ 
πάντων έν τω  δάσει Bialowicza τή ς ρωσσικής έπαρχίας 
Γρόδνο. Έ ν  τω  πυκνοτάτω τούτω δάσει, δπερ έχει έκτασιν 
μεγαλητέραν τών 30 τετραγωνικών χιλιομέτρων καί ένεκα 
τής άγριότητός του εΐνε σχεδόν έντελώς άπροσιτον είς τους

κυνηγούς, ένδιαιτώνται οί άγριόταυροι τοϋ είδους τούτου’ 
τών όποίων ό άριδμός ανέρχεται είς 1509 περίπου. 'Ο  περι- 
εργότατος ουτος τύπος τών βονάσων κατωρδώδη να δια- 
τηρηδή μέχρι τών ημερών ήμών ού μόνον ένεκα τής άγριας 
φύσεως τοϋ δάσους, έν <5 ζώσιν, αλλά καί δ ιά  τών αύστη- 
ροτάτων ποινών, αίτινες άπειλοϋσι τούς τυχόν φονεύοντας 
τά  σπανιώτατα ταϋτα ζώα.

Ά ν καί έσώδη έκ τοϋ παντελούς άφανισμοϋ τό είδος 
τοϋτο τών άγριοταόρων, δέν ήδυνήδη όμως νά διατηρηδή 
έν τη  αρχική αυτού καταστάσει άλλ’ ύπέστη, ώς φαίνεται, 
του χρόνου προϊόντος σημαντικάς μεταβολάς. Γερμανός τις 
χρονογράφος διηγείται ήμίν ότι έν έτει 1555 έφονεύδη εις 
βόνασος έχων μήκος 13 ποδών καί υψος 7 ποδών, βάρος 
δέ  19 εκατολλίτρων. Τήν σήμερον τό μέγιστον μήκος τών 
ζώων τούτων εΐνε 8 τό δέ υψος 5 ποδών, τό  δέ μέγιστον 
βάρος 11 έως 12 έκατολλίτρων. Καί ή άγριότης τοϋ βο
νάσου ήλαττώ δη σημαντικώς, διότι ένώ έν τοίς ήρωϊκοίς 
ασμασι τοϋ μεσαίωνος παρίσταται τό ζώον τοϋτο ώς 6 
άγριώτατος καί κινδυνωδέστατος έχδρός τοϋ κυνηγοϋ, σή
μερον εΐνε σχετικώς ήμερον καί άχίνδυνον.

'Ο  βόνασος εΐνε στενώτατος συγγενής τοϋ άμερικανικοϋ 
βοός B ison- άμφότεροι ανάγονται είς τήν αύτήν φυλήν καί 
διακρίνονται άπό τών λοιπών είδών τής οίκογενείας τών 
ταύρων δ ιά  τοϋ εύρέος καί κεκυρτωμένου μετώπου, τών βρα
χέων, στρογγύλων, πρός τά  έσω καί πρός τά  άνω κυρτουμένων 
κεράτων, καί διά τών πυκνών καί μακρών τριχών τοϋ λαιμοϋ.



1.58 ΚΛΕΙΩ.

-  , Ν  I

δ ιά σ η μ ο ς  π εζο π ό ρο ς. Ε ΐς έκ των περιφημότατων οδοιπόρων του 
κόσμου ήτο, προ πεντήκοντα περίπου ετών, δ πολύπλαγκτος καί πολλών 
ανδρώπων άστεα καί νόον γνούς περιηγητής Έρνέστος Μένσεν. Γίος πλοι
άρχου, εν B ergen γεννηδείς καί προορισδείς διά την ναυτιλίαν έπέμφδη 
παίς ε π  ών εΐφ την ναυτικήν εν Κοπεγχάγη σχολήν, διήγαγε βραδύτερον 
τρικυμιώδη καί πλη'ρη περιπετειών βίον, διεκρίδη καί έν πολλαίς ναυμα- 
χίαιρ, τέλος δ ί  παρέστη καί εις την έν Ναβαρίνο» μάχην{20,’Οκτωβρ. 1827).

Μετά. τριετή πλοΰν είς Ϊλας τάς δαλάσσας καί μετά τρία ταξείδια 
είς τάς Ανατολικά? ’Ινδίας έπανελδών εις Λονδίνον έν έτει 1818 έπεχείρη- 
σεν h Μενσεν, συνεπεία ενός στοιχήματος, τα πρώτα αύτοΰ ¿δοιπορικα 
κατορδώματα, έξ ών έκτήσατο εύρωπαϊκήν φήμην, τοΰτ’ έστι δυο μακράς 
πορεία?, τήν μέν έκ Λονδίνου είς P o rtsm o u th  {72 αγγλικά μίλια) εντός 
9 ώρών, τήν δέ έκ Λονδίνου εις Λιβερπουλην (150 αγγλικά μίλια) έντός 
22 ώρών.

Ή  ταχύτατη αύτοΰ πορεία ήτο ή  έκ Παρισίων μέχρι Μόσχας, ήν 
έξετέλεσεν ώταύτως συνεπεία στοιχήματος μεταξύ πολλών 'Αγγλων καί 
Γάλλων. Ό  Μένσεν κατέλιπε τήν πλατείαν του V endôm e έν Παρισίοις 
τη 1 1 .’Ιουνίου 1831, ώρα 4 καί 10 λεπτά, Αφίκετο δέ εις τήν μεγάλην 
πόλην του Κρεμλίνου έν Μόσχα τή 25. Ιουνίου, 10 ώρφ π. μ., ούτως ώστε 
διήνυσεν εντός IS '/a ημερών 352 μιλίων διάστημα ήτοι 25 Ιω ς 26 μίλια 
τήν ημέραν.

Έ τ ι  μδλλον άξιοδαύμαστος ΰπό πάσαν έποψιν εΐνε ή εκδρομή έκ 
Μονάχου εις Ναόπλιον, ήν έξετέλεσεν έν έτει 1833, Από της 6. ’Ιουνίου 
1 ώρ. μ . μ. μέχρι 1. Ιουλίου 9 '/2 ώρας π . μ ., όπως μεταβίβαση εις τόν 
βασιλε'α Ό δω να  χαιρετίσματα καί γράμματα έκ των έν Βαυαρία συγγε
νών αύτοΰ.

Έ ν  έτει 1836, τη 28. Ιουλίου, εξεκι'νησεν έκ Κωνσταντινουπόλεως 
καί τη 27. Αύγούστου εφδασεν εις Καλκοϋταν, έντεϋδεν δέ άναχωρήσας 
πάλιν τή 1. Σεπτεμβρίου καί πεζοπόρων διά μέσου της κεντρικής Άσίας 
μέ ταχύτητα τετραπλασίαν σχεδόν τής τών καραβανών ήτοι διανύων 19 μί
λια την ήμερον κατά μέσον όρον έπανέκαμφεν εις Κωνσταντινοΰπολιν.

Ό  Μένσεν ευρίσχετο από τοϋ 1841 έν τή υπηρεσία του πρίγκηπος 
του Pückler-M uskan. Ό  πρίγκηψ, δστις καί αυτός εΤχεν έπιχειρήση πρό- 
τερον μεγάλα ταξείδια είς Αίγυπτον, Μικράν Άσίαν, Τουρκίαν καί διαφό
ρους άλλας χώρας, είχε τήν πεποίδηοιν ότι ό Μένσεν ήτο ό μόνος άνθρω
πος όστις ήδόνατο ν’ Ανακαλύψη τάς πηγάς του Νείλου, καί δή τάς πηγάς 
τοΰ δυτίκοΰ βραχίονος του Νείλου, του μεγίστου καί έκ μακροτάτων Απο
στάσεων εκπηγάζοντος τούτου παραποτάμου. Δικαίως επίστευον πάντες ότι ό 
Μένσεν ήδύνατο κάλλιον καί άσφαλέστερον παντός άλλου να κατορδώση 
τήν άνακάλυφιν ταυ'την, διότι εΐχεν ήδη περιηγηδή χώρας κατοικουμένας 
υπό βαρβαρωτάτων καί άγριωτάτων λαών, χωρίς νά πάδη ούδέ τήν έλα- 
χίστην βλάβην. 'Ο  Μένσεν ήτο έτοιμος νά έπιχειρήση το μακρόν τούτο 
ταξείδιον προς άνακάλυφιν τών πηγών τοϋ Νείλου, καί πράγματι Ανεχώ- 
ρησε.τη 11. Μάίου 1842 έκ M uskau τής Σιλεσίας κατευδυνδείς πρώτον 
ε ί ς ’Ιερουσαλήμ, ένδα άφίκετο έντός 30 ήμερων, έντείΐδεν δέ μεταβάς εις 
Κάϊρον^καί διαμείνας αύτόδι όλίγας ημέρας έπεχείρησε τό είς Νουβίαν τα- 
ξείδιόν του. Δυστυχώς όμως τη 22. Ίανουαρίου 1848 άπέδανεν ό Μένσεν 
έν Συένη της μεσημβρινής Αίγυπτου πριν ή  φδάση είς τόν σκοπόν του. 
Ό  Μένσεν ήτο μικρού μέν αναστήματος, άλλ’ ισχυρός τό σώμα. Ή το  
κάτοχος πολλών γλωσσών καί πλείστων γεωγραφικών γνώσεων. Κατά τάς 
μακράς αότου πεζοπορίας μετεχεφίζετο ώς όδηγόν ένα γεωγραφικόν χάρτην 
καί μίαν πυξίδα, καί .τοιουτοτρόπως κατηυδυνε πρός τόν σκοπόν τά βή
ματά του, ύπεράνω όρέων, διά μέσου δασών, ποταμών καί κοιλάδων. Τά 
Ιλη καί τέλματα διήρχετο φορών τά υψηλά νορβηγικά του υποδήματα, 
τούς δέ ποταμούς κολυμβών. Τήν πορείαν του ήρχιζε καδ’ έχάστην όρ- 
δρου βαδέος, άνεπαυετο δέ όψέ τής εσπέρας. Κατά τον χρόνον τής πο
ρείας έλάμβανεν ώς τροφήν τονωτικόν τινα χυμόν έκ του φαρμακείου. Τήν 
αϋπνίαν ήδόνατο νά ύπομένη επί μακρόν χρόνον.

"Ε χ9 εύ ις  ¿οτοριχ& ν χε ιρ ο χτίω ν . ΙΙρό τινων ήμερων έτελέσδη έν 
Παρισίοις ή  εναρξις πλουσιωτάτης έκδέσεως ιστορικών χε ιρ ο κ τίω ν .  Έ ν

ίβ
αυτή εΰρίσκονται χειρόκτια έκ της εποχής τών 'Ρω μαίω ν, χειρόκτια τά 
όποια Ιφόρει ευγενής τις Έλληνίς κατά τινα εορτήν, χειρόκτια Αρχαία 
Αγγλικά καί γαλλικά. Έ κ  τών αγγλικών ιδία εν ζεύγος τής βασιλίσσης 
τής Α γγλίας’Ελισάβετ είναι Αξιοπαρατήρητον διά τό μέγεδός του, εξ ου 
καταφαίνεται ότι αί χεΐρες της βασιλίσσης’Ελισάβετ ήσαν έκτάκτως με- 
γάλαι. Έ ν  γένει δε παρατηρείται ότι τά νεώτατα χειρόκτια είναι τά  μι
κρότατα, ένώ τά Αρχαιότερα έχουσιν έκτακτον μέγεθος. Έ κ  τών βασι
λισσών τών ήμετέρων χρόνων τήν μικροτάτην χείρα φαίνεται έχουσα ή 
βασίλισσα τής 'Ισπανίας, ώς δεικνόουσι τά μικρότατα χειρόκτια, ατινα 
έφόρει κατά τούς γάμους αυτής.

Ή  μ ε γ ία τ η  γέφ υ ρ α  το ν  χ ό ο μ ο ν  δα εΤνε ή ζευγνόουσα τό Calais 
μετά τοΰ Dover. Τ ά  άπό πολλών ήδη ετών μελετώμενα περί κατασκευής 
γέφυρας, ένούσης τήν ’Αγγλίαν μετά τής εύρωπαϊκής ήπείρου έν τώ  στενώ 
τοϋ Καλαί, ήρχισαν ήδη νά προσλαμβάνω« σπουδαιότατον χαρακτήρα. 
Τα σχέδια πρός κατασκευήν τής γιγαντιαίας τούτης γέφυρας, της μεγίστης 
του κόσμου, έπερατώδησαν ήδη καί ένεκρίδησαν υπό τής διεδνοϋς (αγγλι
κής καί γαλλικής) επιτροπής. 'Η  γέφυρα αϋτη δά  έχη μήκος 37 χιλιομέ
τρων, Ανάλογοι δέ προς τό τεράστιον τούτο μήκος δά  είναι καί αί λοιποί 
αυτής διαστάσεις. ’Ε π ί έκαστου τών γιγαντιαίων στόλων, οΐτινες δά  κατα- 
σκευασδώσιν έκ λίδων καί σιδήρου, δά ΐσταται άνά εις δε’ ηλεκτρικού 
φωτός φωτιζόμενος φάρος.

Ή  π ο λ ν τ ιμ ο τά τη  ά ο τε ρ ία  ίλί&ος) το ν  χ ό ο μ ο ν  έφδασεν έσχάτως 
είς Λονδίνον. Ό  πολυτιμότατος ουτος λίδος εύρέδη υπό τίνος έργάτου, 
όστις έφόρτωνε τό κάρρον του χώματα, έν τη νήσω Ceylon," ήτις πλήν 
τοΰ M adras εΤνε ό μόνος τόπος ένδα εΰρίσκονται αί άστερίαι. Ό  εργάτης 
έπώλησε τόν λίδον τοΰτον, όστις εΤχε βάρος 475 καρατίων, Αντί 30 ρου- 
πίων. Μετά πολλάς Αλλαγάς δεσπότου ήγορόσδη ό λίδος ύπό τίνος ίνδοΰ 
εμπόρου Αντί 9000 ρουπίων ήδη δέ, μετά τήν επεξεργασίαν, έχει βάρος 
170 καρατίων καί Αξίαν άνωτέραν τών 30,000 ρουπίων. Ή  Αστερία αυτη 
απαστράπτει τέσσαρας φωτεινάς Ακτίνας, αιτινες ένοΰνται εις μίαν μόνην 
δεσμίδα ακτινών.

Σ τ α τ ιο τ ιχ ά .  Έ ν  τω παρόντι καλλιεργούνται έν Ευρώπη 4200 είδη 
Ανδεων, έξ ων μόνον τά 420 ήτοι 10 τοίς εκατόν έχουσιν οίανδήποτε 
όσμήν. Τ ά  συνηδεστατα άνδη εΤναι τά λευκά, άτινα άποτελοΰσι 1194 είδη, 
έξ ών 187 όζοντα. Κίτρινων Ανδεων ύπάρχουσι 951 είδη, έξ ών 77 όζοντα, 
κυανοχρόων 594 ειδη, εξ ων 31 όζοντα, ίοβαφών (violet) 308 είδη, έξ ών 
μόνον 13 έχουσιν όσμήν. Πρός τούτοις υπάρχουσι 240 είδη ανδέων δια
φόρων χρωμάτων, έξ ών μόνα 28 άναπέμπουσιν όσμτν.

Π ά ντα  ό ίδ ιος. 'Ο  Άγγλος M r. Poole ήτο πασίγνωστος διά τήν 
μανίαν τήν όποιαν ε?χε τοΰ νά στοιχηματίζη πανταχοΰ καί πάντοτε. Τή 
προτεραία του δανάτου του, ένώ έπνεε τά  λοίσδια, ήρώτησε τόν πλησίον 
του ίστάμενον ιατρόν, πόσον χρόνον είσέτι έμελλε νά ζήση „"Εως αύριο 
τό γιώμα“, Απεκρίδη ό ιατρός.

— „Έ τσ ι;"  έφέλλισεν ό φυχορραγών μέ ασδενή καί τρέμουσαν έκ 
της Αγωνίας φωνήν“ καί έγώ στοιχηματίζω 100 λίρες, ότι δά πεδάνω 
αυτήν τήν νύχτα!“  Καί πράγματι έκέρδησε τό στοίχημα.

Μ α γε ιρ ιχ ό ν  χ α ΐ  μ ο ν β ιχο ν  ΰργα νον . 'Η  δαυμασιωτάτη σονβλα  
τοΰ κόσμου ήτο έξ άπαντος ή  έν τώ μαγειρείο» τοΰ κόμητος Castel M aria, 
τοΰ πλουσιωτάτου κτηματίου έν Treviso τή ς ’Ιταλίας, ¿ποδανόντος έν έτει 
1823. Ε ίς τόν οβελόν τοΰτον ήδύναντο νά ’ψηδώσι συγχρόνως 130 ψητά. 
’Εκτός τούτου όμως τό μαγειρικόν τοΰτο έργαλείον εϊχε καί τήν Ανεκτί- 
μητον ιδιότητα νά παίζη 25 διάφορα μουσικά τεμάχια, κατά τά  όποια ό 
μάγειρος εκανόνιζε τόν χρόνον της όπτήσεως τών φαγητών. ’Αρνί φήτό 
à  l ’Anglaise π . χ. ήτο καλά ’ψημένο κατά τό δωδέκατον μουσικόν τεμά- 
χιον, καπόνι à  la  F lam ande κατά το δέκατον όγδοον καί ουτω καδεξής. 
Ουδέποτε ή μαγειρική καί ή μουσική εόρέδησαν εις τοσαυ'την αρμονίαν.
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καί οί νομαδικόν βίον άγοντες κάτοικοι τώ» χωρών έκείνων γινώσκουσι 
καλώς τήν παράδοξον· ταΰτην ιδιότητα τοΰ ραβδω τού α ιλφ ίο ν , όπερ με-

Τ& εν δό τερ α  τή ς  Γ ρ ο ιλλα νδ ία ς . Έ κ  τών ανακοινώσεων τοΰ 
νεωστί έκ Γροιλλανδίας έπανακάμψαντος Δρ. Φρίδιοφ Νάνσεν, τοΰ τολμη
ροί έξερευνητοΰ τών περί τόν βόρειον πόλον χωρών, έξαίρομεν τά εξής: 
Ή  από πολλοΰ χρόνου επικρατούσα παρά πολλοίς γνώμη, ότι είς τά εν
δότερα της Γροιλλανδίας όπάρχουσι κατοικήσιμοι καί καλλιεργήσιμοι χώραι, 
ουδέ τήν έλαχίστην έλαβεν επιβεβαίωσιν καί επικόρωσιν. Ο ι περιηγηταί 
ήρχισαν τήν έκδρομήν αυτών τή 15. Αύγουστου 1888 Από του ϋ ΐ η ι ^  
(04* 25 β. πλάτος). Κατά τήν πορείαν αυτών Ανά τΑς παγετώδεις τής 
Γροιλλανδίας χώρας ΰπέστησαν τοσαότας ταλαιπωρίας καί τηλικοότους κιν
δύνους, ώστε κατ’ ουδένα τρόπον δά  συγκατετίδεντο νά έπαναλάβωα τό 
κινδυνώδες τόλμημα. Είς τά ένδότερα τής χώρας δ πάγος εΐχε κυματο
ειδή όψιν, τό δέ ψύχος ήτο φρικώδες (45 έως 50° Κ. =  86 έως 40° Ρ.) 
Οί όδοιπόροι ούδέν έμψυχον όν συνήντησαν κατά τήν πορείαν αυτών είς 
τό εσωτερικόν τής χώρας. Τό χιονώδες στρώμα, όπερ καλύπτει όλόκληρον 
τήν χώραν, έχει, κατά τάς έκτιμήσεις τοΰ Νάνσεν, πολλών χιλιάδων ποδών 
βάδος. Φυτών δέ οόδέ τό έλάχιστον ίχνος Ανεκαλόφδη καδ’ δλον τό έσω- 
τερικόν της Γροιλλανδίας.

Ή  χ ϊν η ο ις  το ιν  οημείο ιν  τή ς ίπ ιφ α ν ε ία ς  τ ή ς  γή ς . Έ π ί  τοΰ 
ισημερινού έκαστον σημεΐον τής επιφάνειας τής γ?ς κινείται πρός ανατο- 

λάς μέ ταχύτητα 1680 χιλιομέτρων τήν ώραν. Ε ίς  45° βορείου είτε νο
τίου πλάτους, π. χ. πλησίον τής Βενετίας, τά  σημεία τής επιφάνειας τής 
γής κινοΰνται μέ ταχύτητα 1120 χιλιομέτρων τήν ώραν, ήτοι 17 χιλιομ. 
τό δευτερόλεπτον.

Πολύτιμα λείψανα τοΰ ίδρυτοϋ τής δρηςκείας τών ’Ινδών Γαουταμα 
Βοόδδα ανεκαλύφδησαν υπό τοΰ Γδΐηρ1)θ11 εν τινι τύμβιυ έχοντι ύψος 
90 ποδών. Τ ά  έν τω τυ'μβω τούτω Ανευρεδέντα κειμήλια περιείχοντο 
εντός χρυσοΰ κιβωτίου εχοντος σχήμα καστανού · τό χρυσοίν τούτο κιβώ- 
τιον περιείχετο εντός ετέρου Αργυρού κιβωτίου, τούτο δέ έντός στρογγυλού 
τινός χάλκινου δοχείου · τό δοχεΐον τοΰτο εύρίσκετο κεκλεισμένον έντός άρ- 
γιλλίνου κιβωτού, αυτη δέ πάλιν έντός μεγαλητέρας τινός λιδίνης κιβωτού. 
Τό χρυσοΰν κιβώτιον φαίνεται ώς έντελώς νέον, αν καί ήτο κεχωσμένον 
έ ' τή γ·η υπέρ τά 2000 έτη. Έ ν  αύτώ εόρέδησαν επτά Αντικείμενα: τεσ- 
σαρες πολύτιμοι λίδοι, δύο τεμάχια ξύλου καί μικρόν τι όστάριον. Τό 
όστάριον τοίτο εΤναι προφανώς τό τιμαλφέστατον βουδδισπκόν ιερόν Αντι- 
κείμενον, χάριν τοΰ όποιου κατεσκευάσδησαν τά πέντε κιβώτια καί ό μεγας 
τύμβος. 'Ο  Ουωρδβΐΐ εΐνε τής γνώμης ότι τό όστάριον τούτο εΤνε έκ τοΰ 
σκελετού τοϋ Βούδδα.

3ί1μ1ιϊιιιη lacin iatum  εΐνε τό βοτανικόν όνομα τοΰ παραδοξοτάτου 
έκείνου φυτοΰ, όπερ φυ'εται είς τούς λειμώνας της Βορείου ’Αμερικής, ιδία 
δέ έν Τέξας καί Όρεγόν, καί τό όποιον ένεκα της δαυμασίας αύτοΰ ίδιό- 
τητος ήδύνατο νά όνομασδή ,,πυξίς“ ή ,,πολοτρόπιον“ (κατά τό ήλιοτρό- 
πιον). Ή  δαυμασία ίδιότης τοϋ φυτοΰ τούτου συνίσταται έν τούτω, ότι 
τρέπει τά φύλλα του πάντοτε πρός Βορραίν καί τοιουτοτρόπως παρεχει εις 
τούς ταξειδεύοντας τήν ύπηρεσίαν τής μαγνητικής βελόνης. Οι κυνηγοί

ταχειρίζονται ώς οί ναυτιλλόμενοι την πυξίδα, ο δέ στρατηγός Alvord 
έγνώρισεν αυτήν τώ έδνικω Ίνστιτούτω έν Ούασιγκτώνι. Πολλοί καδηγηταί, 
έν οίς καί ό W itney , ό G ray καί ό M eham, έξήτασαν έπιμελώς τό φυτόν 
τούτο, Αλλά μέχρι τοΰδε δέν κατώρδωσαν νά Ιξερευνήσωσι που εγκειται 
τό μυστήριον τής πρός τόν βόρειον πόλον τροπής τών φύλλων αυτού.

'Α νδριάς  Γής βα σ ιλ ίο α η ς  τΙ]ς :‘Α γ γ λ ία ς  Β ικ τω ρ ία ς  Ανηγέρδη απέ
ναντι τού έν Λονδίνω πανεπιστημίου καί άπεκαλύφδη ενώπιον πίλυπληδε- 
στάτης δμηγύρεως ύπό τοΰ πρίγκηπος τής Ουαλίας. Τ ό άγαλμα, εργον 
τοΰ Γερμανού άγαλματοποιοϋ Böhm , εΐνε κατεσκευασμένον έκ λευκοΰ μαρ
μάρου καί παριστ® τήν βασίλισσαν έν τή στολή, ήν έφόρει κατά τήν έορ- 
τήν τής στέψεως αύτης, φέρουσαν τό στέμμα έπί κεφαλής καί κρατούσαν 
έν τή δεξιφ χειρί τό έπίσημον έγγραφον τής ίδρύσεως τοΰ πανεπιστήμιου.

Τό έπί τού πύργου τοΰ Eiffel ηλεκτρικόν φώς εΐνε είς τόν άοπλον 
όφδαλμόν ευκρινούς όρατόν μέχρι τοΰ F o n ta ineb leau , δηλ. είς Απόστασιν 
εξήκοντα χιλιομέτρων· δ ιά  τοΰ τηλεσκοπίου δέ όρώμενον διακρίνεται εκ 
τοΰ B ar-sur-A ube, δηλ. έξ Αποστάσεως 160 χιλιομέτρων. Τό φώς τοΰτο 
τοΰ πύργου εΐνε Ασφαλέστατου μέσον, δ ι’ ου δύνανται νά δίδωνται σημεία 
συνεννοήσεως μεταξύ σημαντικών αποστάσεων. Ά ν  ό πύργος ουτος ύπήρχε 
κατά τήν πολιορκίαν τών Παρισίων, δά ήδύνατο νά παράσχω πλείστας 
ώφελείας ε’ς τούς πολιορκουμενους.

Τό πρωτότυπον χειρόγραφον τοΰ κοινού ΐΓροσευχηταρίου „Common 
P ra y e r  Book“  τής Αγγλικής ’Εκκλησίας, όπερ έγράφη έν έτει 1549, εΐχεν 
Απολεσδή τ<3 1819 κατ’ Ανεξήγητον τρόπον. Έ σχάτω ς τό σπουδαιότατον 
τοΰτο διά τήν Αγγλικανικήν ’Εκκλησίαν έγγραφον ανευρέδη τυχαίως καί 
άπροσδοκήτως μεταξύ παλαιών τινων πρακτικών τής βουλής εν Ουεστμίνστερ.

Π ρός π α ΰ ο ιν  το ν  ίδρ ώ το ς  τώ ν  πο δώ ν  συνιστα τό ιατρικόν τμήμα 
τοΰ γερμανικού υπουργείου τών στρατιωτικών ώς εύδηνόν. Ασφαλές καί 
Ανεπιβλαβές μέσον τό χρωμιακόν οξύ. Ή  συνταγή έχει ώς εξής: Έ μ β α - 
πτίζομεν όλίγον πεπιλημένον βάμβακα (βάια), δν κρατοϋμεν διά τίνος μι- 
κρας λαβίδος, είς διάλυσιν 10 τοίς εκατόν χρωμιακοΰ οξέος, καί εΐτα Αλεί- 
φομεν δι’ αύτοΰ τά πέλματα των ποδών (τάς πα το νο α ς)  καί τήν μεταξύ 

.τών δακτύλων έπιδερμίδα. Ά ν ή Τδρωσις τών ποδών είναι ισχυρά, επανα- 
λαμβάνομεν τήν ώς Ανωτέρω άλειψιν τών ποδών καδ’ έκαστον δεκαπεν- 
δήμερον ή είκοσαήμερον, άν δέ ή  ίδρωσις εΐνε έλαφρά, καδ’ έκαστον τεσ- 
σαρακονδήμερον ή έξηκονδήμερον. Ά ν οί πόδες εΐναι πληγωμένοι, μετα- 
χειριζόμεδα κατ’ αρχάς διάλυσιν 5 τοίς εκατόν, μόλις δέ μετά τήν ίασιν 
τής έπιδερμίδος δυνάμεδα νά κύμωμεν χρησιν τής ίσχυροτέρας διαλύσεως 
(10 τοίς έ»ιατόν). Κατά τούς δερμοτάτους μήνας τοΰ δέρους συμβαίνει 
ένίοτε, μετά τήν άλειψιν τών ποδών νά παρουσιασδή ισχυρότερα έφίδρωσις 
όλοκλήρου τοΰ σώματος, ήτις όμως έκλείπει μετά μίαν ή δύο ήμέρας,άνευ 
τής έλαχιστης βλάβης τής υγείας.

Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η .

S/ Φ ' Γενομένης έν τώ  γραφείο» τής Διευδύνσεως έπί παρουσία τοΰ 
πανοσιωτάτου ’Αρχιμανδρίτου Κωνστ. Καλοζύμη ενταύθα τής κληρώσεως 
τών δώρων τής Κλειοΰς έκέρδησαν έκ τών διανεμηδέντων 301 Αριθμώ» 
οί επόμενοι.

Άοδ. 54, 169, 203 Ανά 4 τόμ. χρυσ. 1885 —88
„ 8, 188, 300 „ 3 „ „  1 8 8 6 - 88
„  95, 139, 297 „ 2 „  „  1 0 8 7 -8 8
„  59, 140, 220 „  1 „ „ 1888.

Ό  δέ αριδμός 6 7  έκέρδισε τήν εικόνα τοΰ Διαδόχου μετά τής Μνη
στής του πριγκιπίσσης Σοφίας.

— ΛΕΞΙΚΟΙ’ ΕΓΚ ΪΚ Λ 0Π Α 14ΙΚ 0Ϊ έξεδόδησαν τά φυλλάδια 9 καί 
10. Έ κδόται Μπάρτ καί Χίρστ εν Άδήναις.

— ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ. 1 9 -2 0 .  ’Αλκιβιάδης έλληνικαί 
σκηναί έκ τοΰ ιταλικού ύπό Γ. I. Δουρούτη καί Κ. X. Βάμβα. Έ κδόται 
Μπάρτ καί Χίρστ έν ’Αδήναις.
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Π Ε Ρ Ι  Τ Η Σ  Α Ρ Χ Α Ι Α Σ  Ρ Ω Μ Α Ϊ Κ Η Σ  Σ Τ Ε Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ .

'Η  σημειογραφία ήτοι, ώς ονομάζεται νύν, η στενογραφία ήτο 
έν χρήσει παρά τοΐς'Ρω μαίοις ήδη κατά τούς πρό Χρίστου χρόνους, ώς 
άποδθικνόεται εκ των πηγών. Καί δή περί της πρώτης αρχής τής τέχνης 
ταύτης αναφέρει 6 σύγχρονος τω Νέρωνι Μ. Vel. Probits έν τω περί άρ-
χαίων (στενογραφικών) σημείων συγγράμματί του (de no tis an tiqu is), οτι
oí αρχαίοι, πρίν ή ευρεθώσιν είσέτι τά στενογραφικά σημεία (notae), με- 
τεχειρίζοντο κατά γενικώς παραδεδεγμένην σύμβασιν μόνον τά άρχικά γράμ
ματα τών λέξεων αντί των λέξεων αυτών. J a  αρχικά, ταύτα γράμματα 
ώνομάξοντο, κατά τινα μαρτυρίαν του’Ισιδώρου, notae vulgares, ώς εφευ
ρέτην δέ τον στενογραφικού τούτου συστήματος άναφέρει δ αυτός Ισίδωρος 
τδν Έ νώ ον, όσης ειση'γαγε 1100 τοιαΰτα κα ινά  σημεία . Εϊνε ομως λίαν 
αμφίβολον δν ό ύπό του ’Ισιδώρου όνομαζόμενος ουτοςΈννιος εΤνε δ περί- 
φ ημοςπο ιητής (άκμάσας 239—119 προ Χρ.), πολύ δε πιθανώτερον φαί
νεται ότι· δ Ισίδωρος έννοίϊ τον έμώνυμον τώ ποιητή γραμματικόν, Ennium  
gram m aticum , άκμάσαντα περί τό 115 πρό Χριστού. Ai n o tae  vulgares, 
αιτίνες κυρίως συνίσταντο εκ των Ρωμαϊκών litte rae  uncia les, φαίνονται 
εν γενική χρήσει. ώς no tae  pilblicae επί μνημείων, εν επιτυμβίοις επι- 
γραφαΐς, ώσαύτως δέ καί εν τή νομοθεσία.

'Οσον αφορά κυρίως τήν ρωμαϊκήν στενογραφίαν, ή πρώτη περί α ι- 
τής εΐδησις εύρίσκεται παρά Πλουτάρχω (εν τώ  βίω τού Κάτωνος Π1. 23), 
καθ’ ήν δ Κικέρων αύτός ειχε διδάξη τούς εν τή γερουσία μάλιστα δια· 
κρινομένους έπί ταχυγραφία σημεία τινά στενογραφικά, ΐνα δι’ αύτών προ- 
φθάσωσι νά καταγράψωσι τούς ύπ’ αυτού απαγγελλόμενους κατά του Κα- 
τιλίνα λόγους.· Ό  Πλούταρχος μεταχειρίζεται τήν αυτήν λέξιν α η μ ίΐα ,  ην 
καί αυτός ί  Κικέρων μετεχειρίσθη εν τή προς τόν ’Αττικόν έπισιολή του. 
Δια πολλούς όμως λόγους φαίνεται πιθανωτέρα -ή γνώμη ότι ούχί αυτός ό 
Κικέρων, άλλ’ ό πρώην τούτου δούλος καί εΐτα απελεύθερος Μάρκος Χ'ούλ- 
λιος Τίρων ητο δ έξευρών τά  στενογραφικά έκεϊνα σημεία. Ό  ’Ισίδωρος 
lOrigg. Τ . 21) μαρτυρεί τούτο λέγων δτι ,,έν 'Ρώ μη  π ρ ώ το ς  ο Τούλλιος 
Τίρων ο άπελεύθερος του Κικέρωνος, προέτεινε τά σημεία, καί δή μόνον 
τά των προθέσεων“ ώς διάδοχον δέ τού Τίρωνος εν τή στενογραφία άνο- 
μάζει τόν Φιλάργυρου, επελεύθερον του Άγρίππα, καί τόν Άκουΐλαν, άπε- 
λεύ&ερον τού Μυκήνα, προσεπιλεγων δτι τό εργον τούτων συνετάχθη βρα- 
δύτερον ύπό τίνος Σενέκα άπαρτισθέν εν συνόλω έκ πεντακιςχιλίων σημείων. 
Ό  Σενέκας ουτος εννε δ υίός τού ρήτορος Σενέκα (άκμάσαντος 54 π . X. 
μέχρι 39 μ. X.), δ φιλόσοφος καί διδάσκαλος τού Ν έρρινος, γεννηθείς περί 
τό 4 πρδ Χριστού.

'Η  ρωμαϊκή στενογραφία έλαβε μεγίστην διάδοσιν καί προαγωγήν 
κατά τούς χρόνους τού Χριστού καί τούς πρώτους μετ’ αυτόν αιώνας. Καί 
αυτοί οί 'Ρω μαίοι αύτοκράτορες 8έν άπηξίουν ν’ ασχολώνται περί αυτήν 
μετά ζήλου Ουτω δ Αύγουστος έδίδαξε τούς έγγόνους αύτού litteras et 
no tare  (τάς έπιστήμας καί τό σημειογραφείν). ΙΙερί του Τίτου, τού πορ- 
θητού τής'Ιερουσαλήμ, άναφέρει ό Σουητώνιος, οτι ό αύτοκράτωρ οδτος 
ήμιλλατο πρός τούς εαυτού γραφείς έν τώ στενογραφεΐν, 6 S i  Καλιγούλας 
(41 μ. X.) λέγεται δτι έν τή  ν ο μ ο θ εσ ία  έποιείτο φοβερόν κατάχρησιν τής 
στενογραφίας, εξ απατών καί φενακίζων τόν αμαθή λαόν διά δυσανάγνω
στων, εν α ημείο ις  γεγραμμενων νόμων.

Μνημείόν τ ι τής ταχυγραφικής σχολής των αρχαίων διεσώθη καί εις 
μεταγενεστέρους χρόνους, κατά τήν μαρτυρίαν τού επισκόπου Θεωδορήτου 
εκ Κύρρας, έν τή ύπό τίνος Πρωτογόνους ίδρυθείση στενογραφική σχολή.

Μεγάλας ώφελείας παρέσχε τή χριστιανική έκκλησία ή στενογραφία 
κατά τούς δ κ νγμ ο νς  των χριστιανών. Τ ά  περισω&έντα δικόγραφα των 
μαρτύρων τής χριστιανικής πίστεως περιέχουσιν άξιολόγους καί λίαν ενδια
φέρουσας περί τούτου λεπτομέρειας. OÍ πρώτοι χριστιανοί διαφ&είροντες

διά χρημάτων τούς φύλακας είσήρχοντο κρυφίως είς τά δικαστήρια, ένθα 
Ιδικάζοντο οί μάρτυρες, καί έστενογράφουν τά της διαδικασίας προς κοινήν 
άνάγνωσιν καί έν τή πίστει στερέωσιν τών διωκομένων χριστιανών κατά 
τάς κρύφιας αύτών συνελεύσεις.

Άλλ’ οί στενογράφοι είτε ταχυγράφοι διωρίζοντο καί δημοσία ύπό 
τής πολιτείας καί τής εκκλησίας ώς n o tarii (καί αύτη ήτο ή πρώτη ση
μασία τού no tarius δηλ. σημειογράφος). Ουτω δ άγιος Κ,λήμης ( t  195| καί 
βραδύτερου ό επίσκοπος Φαβιανός διώρισεν εις επτά-περιφερείας τής πό- 
λεως 'Ρ ώ μ ης επτά εκκλησιαστικούς ταχυγράφους. Είς τάς εκκλησιαστικός 
συνόδους έκαστος επίσκοπος είχε μεθ’ εαυτού ίδιον ν ο τά ρ ιο ν  δηλ. ταχο
γράφον εν τιή προσώπω τού διακόνου, 'σ τις ώφειλε νά γνωρίζη τήν τέχνην 
τούτην. Έ ν  τή καί,θυμένη Οννύόψ τώ ν  ληστώ ν  συνέβη μάλιστα αληθής 
μάχη μεταξύ τών ταχογράφων, τού επισκόπου Διοσκουρου μηδένα άλλον 
ταχυγράφον άνεχομένου πλήν τών εαυτού οκτώ μεθ' ών βιάίως είσέδυσεν 
είς τήν σύνοδον. Ώσαύτως γενικήν εφαρμογήν Ιλαβεν ή  αρχαία τανυγρα- 
φίφ καί έν τώ  πρακτική) βίω, έκ τούτου δέ καί ή  λέξις no tariu s ελαβεν 
εν ταΐς ευρωπαϊκαΐς γλωσσαις τήν σημασίαν τού συμβολαιογράφου. Κατά 
τούς μετέπειτα χρόνους, μέχρι τών μέσών τού δέκατου αίώνος, ή τέχνη 
αΰτη έ&εραπεύετο κυρίως υπό τών μοναχών, οίτινες μετήρχοντο τό επάγ
γελμα τού νοτα ρ ίου  διά τούς ένορίτας των.

Κατά τούς άρ^αιοτέρους χρόνους φαίνεται οτι οί ρωμαϊκοί δημόσιοι 
νοτάριοι έποιούντο ουκ όλίγας καταχρήσεις έν τή έξασκήσεί .τού έπαγγέλ- 
ματός των, διο'τι ώς αναγινώσκομεν παρά τω Αίλίω Λαμπριδίω' (περί τάς 
άρχάς τού 4°“ αιώνος), ό αύτοκράτωρ Σεβήρος διέταξε ν’ άποκόψωσι τούς 
δακτύλους νοταρίου τινός πλαστογράφου. Διά τόύς εκκλησιαστικούς ταχυ
γράφους ύπήρχε νόμος τ « ,  καθ' ον ó no tarius ecclosiasticus, δστις ήθε* 
λεν άντιγράψει τά αιρετικά συγγράμματα τών έτεροδόξων διδασκάλων, ετι- 
μωρείτο άποκοπτομένης τής χειρός αυτού.

Τήν περαιτέρω αυτής ανάπτυξιν, άκριβώς κατά τό σύστημα τής 
αρχαίας ελληνικής στενογραφίας, έλαβεν ή ρωμαϊκή μόλις περί τά μέσα 
τού δεκάτου αίώνος, παραλαβούσα αντί τής τών λέξεων τήν κατά συλλαβάς 
γραφήν. Χ'ό στενογραφικόν τούτο σύστημα ήτο έν χρήσει έν ’Ιταλία σχε
δόν μέχρι τών χρόνων τού Γερβέρτου d ’A urillac, τού μετέπειτα πάπα 
Σιλβεστρου Β’. (999—1003).

Ή  άρχαία ρωμαϊκή στενογραφία εΤχεν, ώς είπομεν, τήν κατά λέξεις 
(ουχΙ κατά συλλαβάς) γραφήν, τοϋτ’ εστιν, εκάστη λέξις έσημαίνετο δι’ ενός 
μόνου σημείου ή διά τής συνδέσεως πλειόνων σημείων. Ε ίς  τά λέξεων 
παραστατικά ταύτα σημεία, άτινα ώνομάζοντο notae, προσετίθεντο αί τών 
κλιτών μερών τού λόγου καταλήξεις σμικροΐς γράμμασι γεγραμμέναι καί 
έν ώρισμένη θέσει έξωθεν τού τήν λέξιν δηλούντος σημείου. Ή  θέσις τής 
*αΓαλι?{ί<ι/ς (titula) ώρίζετο ώς έπί τό πλέίστον διά τής καλουμένης δια
κ ρ ιτ ικ ή ς  σ τ ιγ μ ή ς ,  ήν ή κατάληξις άντικα&ίστα. Ή  διακριτική αυτη 
στιγμή έχρησίμευεν είς τό νά διακρίνη τά τό αυτό μέν σχήμα δ ιά φ ορον  
δέ τήν ^σημασίαν έχοντα σημεία. Ουτω λ. χ. τό στενογραφικόν σημέίόν 
του h εσήμαινε, κατά τήν εκύστοτε θέσιν της διακριτικής στιγμής, άλλοτε 
μέν hom o, άλλοτε δέ h o d i e άλλοτε δέ her! καί άλλοτε bine. Πολλάκις 
δέ ή διαφορά τής σημασίας έδηλοΰτο καί έκ τής διαφόρου θέσεως αυτού 
τού στενογραφικού σημείου, γραφομένου ότέ μέν όρθιου ότέ δε ανεστραμ
μένου , ότε δέ πλαγίου, κλίνοντος ότέ μέν πρός τά δεξιά δτέ δέ πρός τ’ 
ρριστερά. Αλλά πάντα ταυτα ούδαμώς καθίστων δυνατήν τήν διά σημείων 
παράστασιν πασών τών λέξεων τής γλώσσης, καί διά τούτο δσημέραι είσ- 
ήγοντο πλείονα βοηθητικά σημεϊα, καθιστώντα δυσχερή διά τό δυσμνημό- 
νευτον καί επιπονωτατην τήν τού συστήματος τούτου έκμάθησιν, ήτις κατά 
τάς μαρτυρίας τών άρχαίων άπήτει δύο καί τρία πολλακις ετη.

ί »  Περί τής κληρωσεως των δώρων τής 
Κλειούς ιδε „Βιβλιοθήκη“ σελ. 159.

Παρακαλούνται οί έν Κάί'ρω κ. συνδρομηταί 
μας νά έπισπεύσωσι τήν άποστολτν τών συν
δρομών τού τ^εχ. έτους, άποστελλοντες αύτάς είτε 
α π ' ευθείας ειτε πρός τόν έν ’Αλεξανδρεία επιστά
την μας κ. Π . Σαράντην βιβλ. — κκ. Ν. Κ . Ζ . είς

Άδριανούπολιν, Στ. Κ. είς Καϊρον, I, I 
Ένεγράώαμεν καί σας εύναριστούμεν.—
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Ένεγράψαμεν καί σας ευχαριστούμεν. — κκ. Ν. Γ. 
Σ. είς Μιτγάμαρ, Π. Σ. εις ’Αλεξάνδρειαν, I. Κ. Τ ζ. 
είς Καβάλλαν. ’Ελήφθησαν καί σας εύχαριστοΰ- 
μεν. — δεσπ. T. I ’. εις Μυτιλήνην. Έσημειώσα- 
μεν. —  κ. Θ. Π. είς Σλάτιναν. ’Ακόμη δέν έφ&α- 
σαν. — κ. Ν. Σ; είς Μασσαλίαν. ’Ελήφθη. — κ. 
Θ. Φ. εις Κάϊρον. Θά σας γράψωμεν. — κ. I. Τσ.

είς Κρητην. Τού „U eber L an d  und  M eer“ ή 
ετήσια συνδρομή είναι φρ. χρ. 15 καί μετά τών τα
χυδρομικών φρ. 25. — Τα βιβλία διά τόν φίλον 
σας θά  σάς εΐπωμεν προςεχώς πόσα κοστίζουσι. 
—  κ. I. Μ. εις Λευκωσίαν Σας παρακαλοΰμεν να 
μας συγχωρήσητε διότι δέν ήδυνήθημεν νά σας 
γράψωμεν μέχρι τούδε. — Παν. Άρχ. Β. Ν. είς 
Στράγεβον. Ελήφθησαν καί σάς ευχαριστούμεν.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ. Θεόδωρος Δοστογέβσκη, μέτά βιογραφίας (εν σελ. 145). — Έ ν  ήνθισμενω λειμώνι. Κατά ιχνογραφίαν τού J .  R . W ehle 
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