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Β· ΜΟΔΕΣΤΩΦ .
Καθηγητοϋ τής Έλληνχκ. φιλολογίας έν τώ Πανεπχάτημίω 

της Όδηάάοΰ.

Kai πάλιν περί τής ‘Ελληνικής γλώόόης

(Συνεχεία χαί τέλος)

Αί γνώμαι αύται τοΰ χαθηγητοϋ Blass δύνανται νάχρη- 
σιμεύσωσιν ώ; σοφόν υπόδειγμα διδασκαλίας εις τους μιμη
τά; αύτου διά την ίπεξεργασίαν τοΰ περί τη; ίλληνικής 
προφορά; ζητήματος. Παν ό,τι δύναται νά ρηθή υπέρ τής 
θεωρία; αύτοΰ, έστω καί ίντελώς άσχετον προ; τό θέμα, 
οΐαι αί θεωρίας τών λατίνων γραμματικών τή; μεταγενέ
στερα; ίποχής, ταΰτα ό Blass έκλαμβάνει ώς σοβαρά; απο
δείξεις*  πάν δ’ άντίξοον ταύτη, οΐαι αί σοβαραί, αί γνη- 
σιώταται καί ζωηρόταται μαρτυρίας ύπέρ τή; έπί αρχαίων 
βάσεων στηριζομένης συγχρόνου έλληνεκή; προφοράς, εξοβε
λίζεται ύπ’ αύτοΰ άνεπιεικώ; πάνυ, ώσει μή άνήκεν ούτο; 
είς τήν τάξιν τών επιστημόνων, οϊτινε; είναι υπόχρεοι νά 
σταθμίζωσι πάντα αύστηρώ; και άμερολήπτως, άλλ’ώ; συνή
γορος, όστς; αντί πάσης θυσίας όφείλεε νά υπεράσπιση τόν 
έαυτοΰ πελάτην.Τό δέ λίγειν, ότι αί αντίθετος είς τήν θεω
ρίαν αύτοΰ εξ επιγραφών μαρτυρίκι δέν άντέχουσίν εί; κρι
τικόν έλεγχον καί συνεπώς τό μή έπιφερειν ούτε μίαν λέξιν 
πρός υποστήριξιν τής έαυτοΰ ύπονοίας, άρα τοΰτο είναιΕπι
στημονικός συλλογισμός ; Πρός τούτοι; τό λίγειν δτι καί έάν 
αί μαρτυρίκι αύται ισταντο στερραί, άναφέρονται μόνον είς. 
τήν δημώδη προφοράν καί όχι εις τήν κοινήν(;); άρα διά 
τοιούτων συμπερασμάτων λύεται τό ζήτημα τής ζώση;ίλ
ληνικής προφοράς; ’Εγώ τουλάχιστον ομολογώ, ότι δέν ίν- 
νοώ άκριβώ; τό συμπέρασμα τοΰ καθηγητοΰ Blass διά τών 
λέξεων «κοινή προφορά αντίθετος τή τοπική».Έάν ό καθη
γητή; ύπό τήν λέξιν «κοινή» ίννοεΐ τήν προφοράν' πασών 
τών Έλληνίδων χωρών, τοιαύτη κοινή προφορά, ήτοι ίντε- 
λώς όμοια πανταχοΰ, εννοείται ότι ουδέποτε ύπήρξεν, άλλ’ 
ούτε δύναται νά ύπάρξρ, όπω; καί σήμερον δέν ύφίσταται 
εις ούδεμίαν γλώσσαν του κόσμου. Έάν ύέ ό άνήρ ίννοεΐ τήν 
είς μικρόν ή μέγα βαθμόν κρατούσαν παρά τάξει τινί αν
θρώπων έλευθέρας τυχόντων αγωγής, οίον συγγραφέων, ίπι- 
βτημόνων, ίν τοιαύτη περιπτώσει ή εκφρασί; δέν είναι α
κριβής. Καί πόθεν δυνάμεθα νά μάθωμεν, ότι ή δημώ
δης προφορά δεδομένη; τινό; λέξεω; δέν ήτο προφορά καί 
τής πεπαιδευμένη; όμάδος ; Έκ τής ορθή; γραφής ; Άλλ’ 
αύτη εί; πάσας τάς γλώσσας επομένως καί εί; τήν ελληνι

κήν, ακολουθεί τή θεωρία, ήτις μηκύνει τόν έαυτής βίον είς 
ίκατονταετηρίδα; καί χιλ,ιετηρίδας, ώς τοΰτο συνέβη εί; τήν 
έλληνικήν*  ή δέ προφορά είς πολλά; περιστάσεις άπό πολ- 
λοΰ ήδη ούδέν κοινόν πρός ταύτην έχει. Έπί τέλους ίκ τή; 
προφορά; κατ’ ίξοχην έπάναγκε; νά μάθωμεν, πώς προφέρει 
ό λαός, όστες ίν τοιαύτη χώρ^, οία ή ’Αττική, ήτο καί τό 
κοινόν. 'Ημείς δέ γινώσκομεν, ότι εί; τοΰ.το τό κοινόν, τό 
παριστάμενον εί; τάς κωμφδία; του Άριστοφάνους, πρού- 
τείνετο ίνίοτε ύπό τοΰ ποιητοΰ λογοπαίγνιου, βασιζόμενου 
αμέσως ίπί τοΰ όμοφθόγγου η καί ι. Έάν λοιπόν τό ’Αθη
ναϊκόν κοινόν ίννόει το λογοπαίγνιου, ούδΛα καν λόγον ?χο- 
μεν νά ύποπτεύσωμεν τό ίναντίον*  τό ίνόει, διότι τοιαύτη 
ήτο ή προφορά αύτοΰ. Άλλ’ ότι τό κοινόν ήνωνεν έν τή. 
προφορά τό η μετά τοΰ ι, προσεπιμαρτυροΰσι καί τινεςάτ- 
τικαί ίπιγραφαί οιασωθέΐσαι μέχρι; ημών, τοΰ4ου π. X. 
αιώνος, ά; ούτε ό Blass ούτε ό Meistergans παρετήρησαν 
ίσως δέ και παρατηρήσαντες ήγνόουν τί νά πράξωσιν. 'Ο 
κ. Παπαδημητρακόπουλος δέν αναφέρει έπίση; τάς ίπιγρα- 
φάς ταύτας, ούτε παραπέμπει που είς ταΰτα; έν τή ίαυτοΰ 
πραγματεία, ήτις ίδωκεν ήμΐν αφορμήν νά γράψωμεν τήν
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διατριβήν ταύτην, άλλ’ όμιλεΐ περί αύτών ίν τφ πολυτίμω 
αύτοΰ συγγράμματισΒάσανος τών περί της έλληνικής προφο- 
ράς’Ερασμικών άποδείζεωνκ,ούπερ ήμιϊς τοσάκις ίμνήσθημεν 
ανωτέρω. ’Ιδού δέ αί ίν τή Βασάνφ(Ι) μάρτυρίαι τών ατ
τικών επιγραφών, άς έγώ παρέβαλαν πρός τό Corpus In- 
scriptionum Atticarum τής Βερολινείου Ακαδημίας. Έν

. τφ II τάμφ G.I.A. είς δύο έπιγραφάς, (754,13 καί 755,
7) άπαντώσιν αί ίπιγραφαί Θυαίνι άντί Θυαίνη. Αί ίπιγρα- 
φαί, ίν αίς εΰρηται ή λέξις αΰτη ανέρχονται είς τήν 108 
’Ολυμπιάδα, ήτοι είς τά μέσα τοϋ 4ου αίώνος μ.Χ.Ό Κέ- 
λερ, κατά την αντιγραφήν τών έπιγραφφν έν άμφοτέραις 
ταΐς περιστάσεσιν άντί τοϋ ι ίγραφεν η, άλλ’ ίν παρεν
θέσει- Τοιούτου δέ είδους ορθογραφίαν, θερμαστίν άντι 
θερμαστήν άπαντώμεν έν. τάίς αύταΐς ίπιγραφαΐς (2)· 
ύλιν δέ άντί ΰλην ίν έπιγραφαΐς τής 114 Όλυμπιά- 
δος (324 π, X.) (3). καί τέλος άρετΐς άντί αρετής 
έν ίπιγραφαΐς τής 118 Όλυμπιάδος (304 π. X.) (4), 
Άρχαιοτέρας ίπιγραφάς, καθώς καί έπιγραφάς τών άλλων 
χωρών τής Ελλάδος, ένθα' τό ι άντικαθιστφ τό η δέν άνα- 
φέρομεν, διότι ό σκοπός ήμών ένταΰθα ήτο νά άποδείξωμεν 
δτι ίν αύτή τή Αττική καί ίπί τής κλασσικής έποχής έν 
τή λαλουμένη γλώσσρ ή φωνή η καί ι.άν όχι πανταχοϋ, άλλ’ 
ίν πολλαΐς περιστάσεσι συνέπιπτον. Τά παροράματα ταΰτα 
τοΰ χαράκτου, πρός δέ καί ή συχνή εν τή αύτή πιριστάσει 
ή καί ή ίν'γνώσει χρήσις τοΰ ε έκεΐ όπου κατά τούς γραμ
ματικούς κανόνας έπρεπεν ίξ άπαντος νά τεθή η ησαν.δυ
νατά μόνον, δταν ύποθέσωμεν ότι ά χαράκτης παρηκολούθει 
τήν προφοράν ίπιλανθανόμΛνος άής γραμματικής θεωρίας.Ό 
κ. Παπαδημητρακόπουλος ύποθέτει ότι τό η δέν είχεν έν τφ 
άλφαβήτφ τοΰ Εύκλείδου' τήν καθαρά» φωνήν τοϋ άνοιχτοϋ 
ε, προσήγγιζε δέ ώς ίπί τό πλεΐστον πρός τήν φωνήν τού ι. 
Καί δια τούτου έξηγεΐ τό αετών Αΐολέων, οίτινες εγραφον 

. Αΐσίοδος=’Ησίοδος, αί'μισυς=ήμισυς, αΐμίο?ος=ήμίθνος(5), 
ένφ ήμεΐς όφείλομεν νά παρατηρήσωμεν,ότι έν Βοιωτίφ συ
νέβη τούναντίον,ήτοι ευθύς μετά τήν παραδοχήν τοϋ Εύκλει- 
δείου άλφαβήτου τό η ήρξατο ν ’ αντικαθιστά έκείνην άκρι
βώς τήν φωνήν, ήτις ίν άλλαις θεσεσι ίξεφωνεϊτο διά τής 
αι(6)- Άλλ’ έπειδή παρά τοΐς Τωσι τό η ίξηκολούθει νά 
έκφράζη τό μακράν ε, είς τάς κοινάς μετ’ εκείνων λέξεις καί 
οΐ Αθηναίοι ήδύναντο νά τηρήσωσι ταύτην τήν προφοράν, 
ώς ίν τή λέξει λήθαργος, ήτις άριδήλως εμφαίνει τοΰτο γρα
φόμενη έν τοϊς Ίππεϋσι (Στ.1068)ιοϋ Άριστοφάνους λαί- 
θαργος. "Οτι οί ’Αθηναίοι έπί τοΰ Άριστοφάνους μετεχειρί- 
ζοντο καί τό η πρός εκφρασιν τοΰ μακροΰ έ ό χ. Παπαδη- 
μητραχόπουλος δέν άποδοκιμάζει(7). ’Επίτηδες ίπεμείναμεν 
πέραν ίσως τοϋ δέοντος ίπί· τής προφοράς τοΰ η, διότι ή 
προφορά τοΰ γράμματος τούτου, ώς παρετηρήθη άνωτέρω, 
είναι το ισχυρότερο» έρεισμα τής Έρασμικής θεωρίας, Έάν 
δέ τοΰτο και πρότερον ασθενές κατά τάς διαφόρους χώρας 
τοΰ Έλληνικοΰ κόσμου, φανερώς δ’ έ··δεες κατά τή» προ
φοράν τής χριστιανικής εποχής, νϋν δέ καί σαλιυόμενον κατά 
τήν έν τή Αττική προφοράν καί μάλιστα ίπί τής κλασσικής

(1) Σελ. 535.
(2) C. I. A. II 754,29 χαί 755,21. Έν τω βιβλίω τοϋ κ. Πα- I

παδημητρακοηούλου αί παραπομπαι δέν είναι άχριδεΐ;^ (οφθαλμό- I 
φανή παροράματα). ,

(3) .C. Ί. A. II. 1059 9' τήν δε ΰλιν καί τήν γήν.
(4) C. I, A. II 258,16 άρετι[ς] ε»εχα καί [δικ]αιοσύ»ης· επειδή 

δέ ή κατάληξις τή< λέζεως άρετΐς' είναι «φθαρμένη οι έπιθυμοΰν«ς 
δύνανται να άμφισδητήσωσι τήν ΰπαρξιν τοδ ι ένταΰθα.

,5) Herodian. ed. Lentz. 521,7. ColliU, Sammlang der grieth. 
Dialekt Inchriften, 213. 9 II.

(6) Περί τούτου όρα έμήν πραγματείαν «Τό ζήτημα τή; 'Ελλη
νικής α»αγνώσεω;» (Πιριοδ. τοΰ υπουργείου τή; Δημοσίας Έκπαι- 
δεύσεως 1890, Μάρτιος σελ. 104, έν ιδι^τ.

(7) Ιδού δέ τί κατά λέξιν λέγει «Qu’a 1’epoque d’Aristophane 
et d/Euripide on fit usage de. Γη dans les 4crits particuiiers, cela 
ressort clairement d’un fragment--de la tragedie d’Euripide, 
Θησεύί, qur. eat perde» (N° 385) δρα Le poite Aristopbane etc. 
p. 5-6, ίδ. παραπ.

εποχής τής φιλολογίας, ούδέν στήριγμα πλέον μένει εΐς τήν 
Έρασμικήν προφοράν, διότι πάντα τά λοιπά τής θεωρίας 
ταύτης, πλήν τινων εξαιρέσεων περί τοϋ γράμματος β, είναι 
έντελώς αύτόβουλα καί έωλα εύχερώς πάνυ άνασκευαζόμενα. 
Άναβάλλοντες εΐς άλλην ευκαιρίαν τάς παρ’ήμϊν πολλάς 
καί αύθεντικάς νεωτέρας μαρτυρίας περί τής προφοράς τής αι 
ώς μακροΰ ε μεταβαίνομεν εΐς άλλας διφθόγγους.

Περί δέ τής διφθόγγου ει ώ; ι μακροΰ προφιρομένης δέν 
έκτεινόμεθα, διότι -πλεΐσται έξ ίπιγραφών μαρτυρίαι πασών 
τών χωρών τής ’Ελλάδος μαρτυροΰσι τήν ανέκαθεν χρήσιν 
αύτής ώς μακροΰ ι, Έν δέ τή ’Αττική, ήν ήμεΐς κυρίως έχο- 
μεν ύπ’ όψει, κατεχωρίσθησαν έν προγενεστέρμ, πραγματεία 
μου δύο ίπιγραφαί, ώ» ή μέν τοΰ ήμίσεως τής 5ης ίκατον- 
ταετηρίδος π. X,, ή δέ τής 4ης μαρτυροΰσαι άμφότεραι δτι 
έν τή κλασσική ίποχή τής 'Ελληνικής φιλολογίας ίν τή Ατ
τική τό ει έπροφέρετο ώ; ι(1).Πρός άπόδειξιν δέ ότι εν έκείνη 
τή ίποχή ή δίφθογγος ει είχε φθόγγον άπλοϋν καί όχι δί
φθογγον ό κ. Παπαδημητρακόπουλος επιτυχώς πάνυ αναφέ
ρει σκώμμά τι έχ τών ’Ορνίθων τοϋ Άριστοφάνους, δι’ ού 
εμπαίζεται ό κουρεύς Σπόργιλος διά τής μετατροπής τοΰ 
πτηνοϋ Κηρύλου είς κειρύλος (κείρω). Τό μονόφθογγον τής 
ει άποδεικνύουσιν έτι μάλλον οι ύπ’ αύτής άναφερόμενοι 
βάρβαροι. ‘Ο Πε'ρσης Ψευδαρτέβας είς τούς Άχαρνεϊς (στ. 
10,01) καί ό Σκύθης τοξότης είς τάς Θεσμοφοριαζούσας (στ. 
1001 καί εξής), όταν ύπό χοϋ ποιητοΰ υποβάλλεται τό ει 
ώς ι ώς εί; ανθρώπους, οίτινες δέν διακρίνΟυσι τά μακρά καί 
βραχέα ίν τή ‘Ελληνική γλώσση. *0  κ. Παπαδημητρακό
πουλος διά τοΰτο, δι’ ειρωνείας ούχί άβασίμου παρατηρεί 
οτι οί βάρβαροι έν ταΐς περιστάσεσι ταύταις ούδ’άπαξ προ- 
φέρουσιν ε άντί ει, ώς θά ητο ευκολον εΐς αύτούς άν ήκουον 
παρά στομάτων Ελλήνων τό ει προφερόμενον κατ’ "Έρα
σμον εϊ, άλλά πάντοτε ι. "Ο,τι οί βάρβαροι έπραξαν 
κατά τήν έπιθυμίαν τοΰ ποιητοΰ, ώς άνθρωποι, εΐς ούς 
ήσαν ξέναι αί λεπταί διακρίσεις τοΰ "Ελληνος λόγου έκφερο- 
μένου διά μακρών ή βραχέων συλλαβών κατά τάς τελευταίας 
εκατονταετηρίδας π. X. τοΰτο καί μετά ταΰτα έγένετο κ,οι- 
νόν είς τούς ολίγον άνεπτυγμένους τών ’Ελλήνων πασών 
των χωρών μηδέ τής Αττικής έξαιρουμένης; τούτέστιν άπί- 
βαλον τήν προσωδιακήν διαφοράν μεταξύ τοΰ μακροΰ φθόγ
γου έκφραζομένου διά τοΰ ει, καί τοϋ βραχέος ίκφραζομε- 
νου διά τοΰ ι καί άνευ διακρίσεως μετεχειρίζοντο τον έτερον 
άντί τοΰ ετέρου. Συχνότατα δέ ίγίνετο χρήσις τής ει άντί 
τοΰ ι άνευ διαπρίσεώς τίνος μακροΰ ή βραχέος χρόνου. Ουτω 
δέ έκ παλαιτάτων χρόνων έν ταΐς διαφόροις διάλεκτοι; καί 
ιδία . ίν τή Αττική, τό ει ώς ι .μακράν ίν χρήσεί δν, μετί- 
τράπη σύν τφ χρόνψ άνευ διακρίσεως είς ι έν ταΐς άττικαΐς 
έπιγραφαΐς τούλάχεστον πρό ίκατονταετηρίδος π. Χ.(2), 
Έν τούτφ δυνάμεθα ίν παρόδφ νά παρατηρήσωμεν δύο χα
ρακτηριστικά φαινόμενα-, ίν μέν τή Βοιωτίφ μετά τήν Εύ- 
κλείδειον μεταρρύθμισή τοϋ Ελληνικού άλφαβήτου, τό ι 
άντικαθίστα τό ει, τό δέ ει έγράφετο άντί τοΰ η, όπερ συ
νήθως άντικαθίστα τό at. ’Ey δέ ταΐς Άττικαΐς έπιγρα
φαΐς τής πρώτης ίκατονταετηρίδος π. X-, ότε πλέον τό ει 
συνηθέστατα έγράφετο άντί ι, καί δή βραχέος, παρατηροϋ- 
μεν αντίθετόν τι φαινόμενου· ήτοι τό η ούχί σπανίως ίγρά- 
φετο άντί τοΰ ει. πρό πάντων εΐς τάς καταλήξεις <ια καί 
ειος τών Ιπιθέτων καί ουσιαστικών (3). Άλλά τό φαινόμενο» 
τοΰτο δέν παρετάθη πέραν τής εποχής τοϋ Ήρωνος. Έκ 
τοιαύτης δ’ ορθογραφίας, ήτις καί τφ Meistergans φαίνε-

(1) βΔώς Μιλίχιο» (έχ τής ’Αρχαιολογικής Έφημερίδος 1889 α· 
51) και Μιλιχίω Διΐ παρά τφ Μειλιχίφ Διί (Billet, de corresp. 
belknique ρ. ’507-509).

(2) "Ορα πλεΐστά παραϊείγμ.ατχ τής μιτατροπή; ταύτης παρά 
τφ Meietergans «Grainmatik der altischen Inschriften σ. 38 2 
εκ8

(3) Παραδείγματα παρά τώ Meistergans Grammatik etc. σ- 
37, 2 έκδόσεως, έν αίς σημειοϋιιεν τά εύτιβησ, βεραπήα, ίέρηα, 
Ταλάτηα, Γιρμανίχηα, Άρηο; πάγος, ‘Αργήος, Λύκηος, Μήδηος. 

νεται eine eigenturnliche Erscheinung δέν έχομεν λόγον 
ενά σχηματίσωμεν γνώμην περί τής προφοράς Έής διφθόγγου 
οι κατά τόν χρόνον τής ορθογραφικής συγχύσεως, καίτοι καί 
ό Meistergans (1) καί ό Blass (ϊ) πειρώνται διά τοιούτων 
επιχειρημάτων νά προσπορίσωσι κέρδος τι ύπέρ τής φωνής Ε 
έκ τής διφθόγγου st. Έν πρώτοις ό λόγος ένταΰθα περί συλ
λαβών, ών πολλαί πρότερον ίγράφοντσ διά τών καταλήξεων 
εα, olov Μήδεα, Ίέρεα,Ήδέα καί εος,οίον Άρεος πάγος (3) 
καί διά τοΰτο ή άνταλλαγή τοΰ βραχέος φωνήεντος άντί 
μακροΰ είς άντικατάστασιν συνήθους τήν εποχήν ταύτην δι
φθόγγου έφάνη εις τινας γραμματικούς προσφερής. Έπειτα 
ή προφορά τοΰ η ?να αιώνα πρό καί μετά Χριστόν, καθ δ 
φαίνεται έκ τών προεκτεθέντων, δέν ήδύνατο νά ηναι ή 
φωνή ϊ, καί τέλος ή έννοια τοΰ ει ώ; φωνής ομοφώνου τφ 
ι, τοσούτφ ήτο τόν χρόνον τοΰτον πάγκοινος καί άναμφισβή- 
τητος, ώστε, ώς άνεφίραμεν έν προηγούμενη διατριβή, ό Λα
τίνος ΝιγίδιΟς Φηγοΰλος, σύγχρονος καί .φίλος τοΰ Κικίρω- 
νος, άνήρ εύρείας επιστήμης, ίξέφραζε τήν άπορίαν διατί οί 
Έλληνες είσήγαγον εΐς χρήσιν τήν δίφθογγον tt ότε, ΰπάρ- 
χοντος τοϋ ι, ούδεμία ύφίστατο άνάγκη (4).

Άλλ’ ήμεΐς όφείλομεν νά μή άπομακρυνθώμεν του Άρι
στοφάνους. Είδομεν ήδη τάς μαρτυρίας, άς παρέσχεν ήμϊν 
κατά τής Έρασμικής θεωρίας περί τή; προφοράς τοΰ η καί 
ει. Τινας δέ μαρτυρίας παρέχει περί τή; προφοράς τοΰ οι ; 
Παρά τφ Άριστοφάνει παρατηροΰμεν,δτι τό οι εκειτο ίγγύς 
τφ ι, όταν ίπίτηδες ίν τή Ειρήνη (στ. 192) μεταχειρίζε
ται τόν ’Ιωνικόν τύπον τής δοτικής πτώσεως ίν τή λέξει ύι 
άντι τοϋ Άττικοΰ οΰί, διότι τό πρώτον άποτόμως διάφορον 
τοΰ τελευταίου δν κατά τήν προφοράν (5) ήδύνατο νά ίκ- 
ληφθή καί ώς επιφώνημα φόβου (6). Ή προσέγγισες τών φω- 
τών τούτων ή άποκρούουσα τήν δίφθογγον προφοράν τοΰ οι 
ίπί τής εποχής τοΰ Άριστοφάνους, μαρίυρεΐται καί έκ τής 
προφοράς τής Αττικής διαλέκτου ύπο τοΰ Θόυκυδίδου ίν 
συζητήσει τινι -μεταξύ τών Αθηναίων, τό δεύτερον έτος τοΰ 
Πελοποννησιακοΰ πολέμου, περί τών λέξεων τοΰ μαντείου, 
προμ^ιντεύοντο; τόν πόλεμον τοΰτον καί τόν λοιμόν, ον άλ
λοι ένομιζον λιμόν. Τό δυνατόν τής συζητήσεως ταύτης άρι
δήλως δεικνύει,ότι οί Αθηναίοι ίν πάση περιστάσει καί ίν 
αύτή τή κλασσική ίποχή, ίπί Περικλεούς, δέν έπρόφερον 
τήν δίφθογγον, οι κατ’ “Ερασμον. Βεβαίως ό Blass όέν μνη- | 
μονεύει ούτε τών λογοπαιγνίων τοΰ Άριστοφάνους ούτε τής ι 
μαρτυρίας τού θουκυ.δίδου, διότι τοίαυτα αναμφισβήτητα I 
επιχειρήματα είναι άσύμφορα είς τήν επιπόλαιων αύτοΰ 
πραγματείαν περί τής προφοράς τής 'Ελληνικής γλώσσης. 
Άλλ' ή δίφθογγος οι δέν ήτο ίπί Περικλεούς η φωνή ι· ό 
φθόγγος αύτής προσήγγιζε μόνον πρός τήν φωνήν ταύτην. 
'Γό οιπαρήχθη έκτου οε, τοΰτο δέ δεικνύουσιν ήμίν άμέσως 
αί άρχαιόταται Βοιωτικαί έπιγραφαί (7). “Ιχνη δέ τήςτοι— 
αυτής γραφής ίτηρήθησαν καί ε’ν τή Αττική, οίον Κροέσος 
έπί τίνος άττικοΰ αγγείου (8), δπερ αναφέρει καί ό Blass 
έν ίπισημειώσει. Έάν δέ ταΰτα ούτως έχή, περί τής φωνής 
οϋ έν τή οι, ούτε λόγος δύναται νά γένη.‘Οποία δέ τφ δντι 
φωνή ύπήρχεν ίν αύτή ; Τήν άπάντησιν εΐς τό έρώτημα 
τοΰτο παρέχει ή βοιωτική άντικατάστασις περί τά μέσα τής 
3ης π. X. ίκατονταετηρίδος τής οι .διά τοϋ υ. Ή τοιαύτη

ς(1) Ibid. σ. 38-
(2) Ueber die Aussprache etc. σ. 59,5
(3) "Ορα Meistergans σ. 32-35.
(4) Geil. Noet. Alt. XIX, 14 έν τέλει.. ?
(5) Κατ’Έρασμον άμφότεροι οΐ τύποι είναι σχεδόν ταυτόφωνοι· 

διό δέν είχεν ανάγκην ό ποιητής νά καταφύγη εΐς τόν ’Ιωνικόν τύ
πον 'χάριν τ®ν πολιτών ’Αθηναίων,

(6) Ίν ... οί καθήαενοι ύπό τοΰ δέους λέγωσ’ Ίωνικώς et (στ. 

931-933).
(7) Οί τύποι ΓΓολυαράτοε, Μοίριχος, Κοερανος, Χοερίλος αναγρά

φονται ύφ’ ήμών έν προηγουυ,ένη 8ιατρι€ή Κατά τήν συλλογήν τοΰ 

Ρέλλη I. G. Α. 154 καί 157.
(8) C. I. G. 778. 

αντίκατάστασις, ώς φαίνεται ίκ τών μνημονευθέντων παρα
δειγμάτων έν έμή προηγούμενη διατριβή (1) δέν ·ήτο ξένη 
καί είς τάς λοιπός χώρας τοΰ Ελληνικού κόσμου, Κρήτην, 
αποικίας τοϋ Εύξείνου, ούδέ τής Αττικής έξαιρουμένης έκ 
τών τελευταίων έπιγραφών τής όποιας δ Meistergans πλεί- 
στας περιπτώσεις αναφέρει, καθ’άς ή οι αντικαθίστατο διά 
τοΰ υ (2). Τοΰτό δηλοΐ, ότι ή δίφθογγος οι μετά τό Εύκλεί- 
δειον άλφάβητον, είχε περίπου τήν φωνήν τοΰ γαλλικοΰ U. 
Άλλ’ άφ’ ίτέρου, οτε ό Μένανδρος αποδοθείς εΐς τήν φιλο
λογικήν παλαίστραν τό τελευταΐον τέταρτον τής 4ηζ π. X. 
έκατονταετηρίδος, ήτοι έπί τής έποχής τοί? θανάτου Αλε
ξάνδρου τοΰ Μεγάλου, ίγραφεν ίν ταΐς ίαυτοΰ κωμφδίαις 
οϊκει άντί οίκοι. Άττικαί ίπιγραφαί. ώσαύτως παρέχουσιν 
ήμϊν παραδείγματα όμοιας άντιχαταστάσεως τής οι διά τής 
ει (δυεΐν τοΐς λοπεΐς) (3). Εντεύθεν ήδη κατάδηλον ότι ή 
δίφθογγος οι ίν τή Αττική άπ’ εύθείας υπομιμνήσκει ήμΐν 
τήν φωνήν ι, φωνήν ήτις άφ’ ένός μέν αντικαθίσταται διά 
τοΰ υ, άφ’ ετέρου δέ διά τοΰ ει, ήτοι—θεωρητικώς ειπεΐν — 
είναι ή μέση φωνή, όμοια τή γερμανική U, προφερομένη ύπό 
τενων μέν ώ; γΐού (Miiller) ύπ’ άλλων δέ μάλλον ώς ί 
(Miller).

Άλλά τό οι έν τή άρχαίιρ αύτοΰ μορφή οε μετεβιβάσθη 
καί είς τήν λατινικήν ορθογραφίαν πρός σχηματισμόν τής 
ονομαστικής τοϋ πληθυντικού τής Β' κλίσεως. Οΰτω περιήλ- 
θον μέχρις ήμών ίκ τοϋ ΣαλιανοΟ ύμνου οί τύποι pijutnnoe 
poploe (4), ώς καί ό τύπος fescenin0e(5), μετά ταΰτα δέ 
κατά μίμησιν τής τοιαύτης ορθογραφίας έγράφοντο οί τίτλοι 
έκ τής Έλληνικής μετενεχθέντες, ίκ τής κωμφδίας τοδ Τε- 
ρεντίου adelphi, adelphoe. Ώς δέ ή λατινική Ορθογραφία 
τής παλαιάς έποχής, έκ τής ελληνικής ειλημμένη, διά τήν · 
έκφρασιν τής φωνής ι, οΰτω καί ή άντικατάστασις τής οι 
ίν τή άρχαιοτάτη εποχή διά τής οε μετά ταΰτα δέ καί διά 
τοΰ υ καί ει πασιφανώς δεικνύουσιν, ότι ίν τή φωνή οι 
ύπάρχει ή φωνή ι μετά.τής μιάς ή τής άλλης ίκφωνήσεως, 
άλλ’ ούδέν ίν τούτοις όμοιον ίνέχ^ι τή προφορά, ήτις, ύπό 
τό ονομα Έ^ασμική, είσήχθη εΐς τε τά ήμίτερα γυμνάσια 
καί Πανεπιστήμια.

Ένταΰθα ίπί τοΰ παρόντος, καταλήγομεν.

(1) Περιοδ. τοΰ υπουργείου τής Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Μάρ
τιος 1890 σελ. ill. Τμ. κλασσικής φιλ. έν ιδιαίτερα έπισημειώσει 
Σ. 17.

(2) Grammatik etc. σελ. 46· άνϋξε άντ'ι άνοΐξαι, άνύξας, χυ- 
μητήριον, κυμητίριον καί-κυμιτίριον (26=κις). ύχετήριον (άπαντα 
έχ τοϋ III Τ. C. I. Α.) και έκ τής αντιστρόφου άντιχαταστάσεως. 
τό υ διά τής οι οηαειοΰνται Ποιανεψιώνα, οίαλά (έπίσης έκ τοΰ 

III Τ. G. 1. Α.)
'(3) "Ορα παραπομπας έν τή προηγούμενη πραγματεία μου. αν

τίδι...
(4) Fest. ρ. 205 Μ.
(5) Paul. Diac. ρ. 86 Μ. __

Κ· Ζηκος.ΕΙΣΑΙ ΚΛΕΦΤΡΑ
(Τή Δ. Map. εΐς Πάτρας)

Ειβαι κλέφτρα ! τό πιβτΐύω, ίίβαι χάεφτρα Μαριγώ, 
Ki’ άλλοι μώλεχαν ΰενα, χαι δΐ πίστευα έγώ. .

Τώρα τώδά μοναχό$ μου' μέ μία φλομερή ματ^ά 
Μ&κλ&ψες μέβ’ άπ’ τά οτήθεεα τή μιχροδλά μου «αρίιά.

μου τώρα τή καρ^ά μου xj’ έφισε τά χωρατά, 
Τή παρί^ά μου 'γΰ> τή και υά λείποννι αύτά.

Μεσολόγγιον. Χτάμος Μπράνχας.



156 ΗΦΪΣΙΣ Η ΦΥΣΙΣ 157

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑ ΣΟΪΗΔΟΙΣΛΑΤΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΩΝ
αί 
ίν

ί ■
1

θανατικά notvft παρά τοΐς Σανδουϊκίοχς. 
(Έκ της περιοδίας τοΰ κόσμου).

Κλειώ τ’ Ευτέρπη τε ©άλειά τε Μελπομένη τε 

Τερψιχόρη τ*  ’Ερατώ τε Πολύμνια Ούρανίη τε 
Καλλιόπη θ’ή σφέων προφερεστάτη έστίν άπασέων.

Κατά τήν δε τήν ήσιόδειον σειράν έφελοτεχνήθησαν 
ίννία Μοϋσαι έν τφ Μουσείφ τοΰ μεγαλοπρεπέστατου
Στοκχόλμη ανακτόρου,ού οί πυλώνες είσιν αναπεπταμένοι τοΐς 
φιλομούσοις άπο 11 π. μ.—-2 μ. μ. έκάστης Δευτέρας. Δύο 
μακροσκελείς στοαί πιριίχουσιν αρχαία καί τινα τών νεωτέ- 
ρων γλυπτικών έργων, ανδριάντων δηλ. καί προτομών. Το
σοΰτον δ*  οί Σουηδοί περί πολλοδ ποιοΰνται τάς Μούσας, 
ώστε ίπονομάζουσιν αΰτάς &εάςτής φδήί καί παρθένους 
τής ωδί)ς.

Έν πρώτοις λοιπόν ή Κλειώ, ή τής ίστορίας Μού
σα, διαπρέπουσα έπί 
λαμπρφ περιβλήμα- 
τι, φ ο ρ ε ϊ μακρον 
χιτώνα μετά βρα
χειών χειριδών μέχρι 
τοΰ βραχίονος άνω- 
γμένων , αλλά διά 
πορπών συνεχομέ — 
νων ούτως, ώστε ό 
γυμνός βραχέων δια
φαίνεται ό δ’έπενδύ- 
της στερεοϋται διά 
περόνης έπί τών ώ
μων καί ή δεξιά χειρ 
κρατεί κύλινδρον πα
πύρου.

2) Ή Εύτερπη, 
ή της μουσικής Μού
σα, κατ’ έξοχήν δέ 
τής αΰλητικής, δι’ δ 
τυγχάνει, έφωδιασμέ- 
νη διά δίπλοΰ κύ- 
λοΰ καί εμφανίζεται 
φέρουσα υπενδύτην 
μακρόν, μέχρι τών
ποδών καθήκοντα, καί εΰρύν μανδύαν, όστις κείμενος ύπε- 
ράνω τοΰ αριστερού ώμου, έπανέρχεται διά τών νώτων είς 
τον δεξιόν βραχίονα. ,Άνευρέθη δ’ ή μορφή αύτη έν τή 
Άδριανείφ έπαύλει, παρά τό Τίβολι.

3) Ή Μοΰσα τής κωμφδΐας θάλεια, μετά’στεφάνου έπί 
τής κεφαλής, φέρει έν τή αριστερή κωμικόν προσωπεϊον καί 
έν τή δεξιίβ τήν κυρτήν ποιμενικήν βάβδον, ύπένδυμα μετά 
στενών χειριδών καί περί τό σώμα αιγίδα^ μετά πλατείας 
ζώνης.

4) 'if Μελπομένη, ή Μοΰσα τής τραγφδίας, κεκαλυμ- 
μένη υπό μεγάλου ύπενδύματος μετά μακρών χειριδών καί 
πλατέος ζωστήρος, φέρει έν μέν τή δεξι^ τραγικόν προσωπεϊον 
έν δέ τή αριστερά ξίφος καί είς τούς πόδας κόθορνον.

5) Ή Μοΰσα τής όρχήσεως Τερψιχόρη.

6) Η’Ερατώ,ή Μοΰσα τής έρωτικής ποιήσεως, παρίστα-
ται ήμφιεσμένη διπλοΰν χιτώνα άνίσου μήκους καί μετά πε- 
ριβολαιου, πιπτοντος έκ τοΰ δεξιού ώμου έπί τοΰ εύωνύμού 
βραχίονος, όπου έδράζεται μία λύρα, τήν δε κεφαλήν κα
λύπτει δάφνης στέφανος. '

7) Διαφερόντως ωραία μορφή είναι ή Πολύμνια, ή τής 
λυρικής καί τής μιμικής Μοΰσα, εχουσα στέφανον άνθέων 
έπί τής. κεφαλής καί έμβαθύνουσα είς σκέψεις

8) Έν. μικρφ ΰπενδύματι καί πλατεϊ έι?ενδύτη παρίστα- 
ται η θεα τής αστρογνωσίας Ουρανία, φέρουσα κανόνα πρός 
αναγραφήν τής κινήσεως τών αστέρων, καί

9) Η Καλλιόπη, ή τοΰ ήρωϊκοΰ έτους Μοΰσα, έμφα- 
νιζεται καθιζόμενη έπί βράχου τίνος τοΰ Παρνασσού καί ήμ- 
φιεσμένη διπλοΰν χιτώνα καί ένα μανδύαν, όστις ύπέρ τόν 
άριστερόν ώμον έρριμένος καταπίπτει έπί τοΰ δεξιού γόνατος, 
φέρει δέ ίνα γραφικόν πίνακα.

Παρεκτός τούτων θεώνται έν τφ αύτφ Μουσείη» καί ο 
Μονιίηγέτης 'Απόλλων, ή κιθαρφδός έν κινήσει, {διότι ώς 
γνωστόν, το κάλλος κατ’ έξοχήν έν κινήσει καταφαίνεται, 
ώς τεκμηριοΰσι ποικίλαι είκονογραφίαι τοΰ αθανάτου’Ομήρου, 
Ούεργιλίου καί άλλων ποιητών) μετά τής χλαμύδος έπί τών 
νώτων καί τής κιθάρας άνά χεϊρας.

Πρός δέ ή ίίαλλάς, Ά&ηνα, καί ή “Λρτεμις έν κυνηγε
τική περιβολή καί ό καλλιπρεπής άνδριάς τοΰ ' Ενδνμίανος 
έκ παρίου μαρμάρου, έπ’ ίσης έκ τής Άδριανείου έπαύλεως 
αγορασθείς ύπό τοΰ βχσιλέως Γουσταόου Γ', αντί δισχιλίων 

δουκάτων.
'Αξιομνημόνευτοι 

πρός τούτοις καθί
στανται καί άλλοι 
αρχαίοι ανδριάντες, 
οίον τοΰ ’Ομήρου, 
τοΰ Στωϊκου Ζήνω
νος, τοΰ Δημοσθέ- 
νους, τοΰ Κικέρωνος 
καί τών ’Ρωμαίων 
αύτοκρατόρων.

Ταΰτα άσμενοι έ- 
σταχυολογήσαμιν έκ 
τοΰ Ausflug 
nach Schweden τοΰ 
φίλου ημών γυμνα
σιάρχου Βράνδες, τοΰ 
πέμψαντος ώς δώρον 
το φιλοπόνημααύτοΰ.

Λί. ΙΙετρής

ΘΑΝΑΤΟΣ ΝΕΑΡΑΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥ

I

...Ή ασθένεια ουδόλως προύχάλε: παρά τή Ρεναίφ τό δύσθυμο» 
εκείνο ύφος, τα.ς αποτόμους τής θελήσεως εκδηλώσεις· καί τέλος τον 
νευρικόν εκείνον ΰπ«ρ«ρεθισμόν, άτινα πάντα μεταδίδουσιν εις τον 
περί τον πάσχοντα μέρος τών έαυτών πόνων. Τουναντίον έπαφύετο 
π^ός τδ παρασϋραν αύτήν δεινόν. Ή ζωή άπεμακρύνετο απ’ αύ- 
της, χωρίς μηδεμίαν να δεικνύη διάθεσι», μηδεμίαν νά χαταβάλλή 
προσπάθειαν, όπως τήν συγκράτηση. ΤΗτο, χαί έμενε γλυκεία χαί 
περιποιητική. Αί «πιθυμίαι της ουδόλως ϊφερον τον τύπον τών απαι
τήσεων τών ύστατων ’ιδιοτροπιών τδ σχοτίφ περιβάλλον αύτήν, χαι 
γαλήνη περιέβαλλεν. Άφινε τδν θάνατον ν’ άνέρχηται, ώς γλυχεΐαν 
έσπεραν προς την αγνήν- αύτής ψυχήν.

‘Τπήρχον ·*  τούτοις ώραι, καθ’ άς ή φύσις έξηγείρετο έν αύτη, 
χαί ή διάνοια «σχοτίζετο διά τδ ασθενές τοΰ σώματος, δ πότε συνη- 
σθανετο το ύπόχωίρον εν αύτη τελούμενον εργον τής καταστροφής, 
τό μέλλον νά τήν απόσπαση τής ζωής ,*Ό  τότε, βαθύτατη έχυρίευεν 
αυτήν αφασία, παραδεδομένην εις μόνας τάς έαυτής σκέψεις, χαί 
εις τήν αφωνον έχείνην ακινησίαν, τήν μόνην δυναμένην νά παρα- 
βτηση ήμΐν ύλικΠς τήν στάσιν, ήν θά «λάμβανε τδ Μηδέν, έάν τοι· 
ουτον ύπήρχεν. Ήμίσειαν πολλάκις διήρχετο ήμέραν, ξένη προς παν 
εξωτερικόν άντιχείμενον, μηδέ αυτών τών τοΰ έχχρεμοϋς άντιλαμ- 
βανομένη ήχων, βλέμματι άπλανεϊ χαί σταθερφ θεωρούσα... τδ 
κενόν..;., ολίγον άπωτέρω τών ποδών της.

Καί δ πατήρ της, μηδέν πλέον «ίχ«ν έχ τών βλεμμάτων της.

Πολλάκις μετά δύο ή τρεις τών βλεφαρίδων κινήσεις, άπέκρυπτε 
τούς οφθαλμούς ήμιχλείουσα τά βλέφαρα, χαί τούς έβλεπε» δ δύσ
μοιρος ήμικλείστου; νά κοιμώνται· τή άπέτεινε τότε τόν λόγον άνε- 
ζήτ·ι έν τή κεφαλή τί ώφειλε νά τή είπη, δπως κινήση τό ενδια
φέρον του· ού μήν άλλα χαί έπεχείρει ενίοτε ν’ άστεϊσθή δπως τη» 
διασκέδαση, όπως «πισόρη πρός εαυτόν τήν προσοχήν της, δπως τή 
δώση νά έννοήση δτι εύρίσχετο πλησίον της. Πλήν, ίν τω μέσιρ 
ετι τής φράσεώς του έννόει ότι ή προσοχή, ή σχέψις, ή άντίληψις 
του προσώπου τής θυγατρός του, ϊφευγον μακράν αύτοΰ. Δεν ανεύ
ρισκε πλέον «ν τή στοργή της τήν θέρμην τών παρελθουσών ημερών. 
Πλησίον της ήσθάνετο ηδη ψύχος, ©ά ήδύνατό τις να εϊπη, ότι τό 
νόσημα τφ ύπέκλεπτ*  καθ’ έκάστην χαί μέρος τής πρός αύτόν στορ
γής τής θυγατρός του.

’Ενίοτε πάλιν οιέφευγον τήν Ρεναία» λόγοι τινες, δ·.’ ών συνή
θως οί πάσχοντες εαυτούς ζώντας ετι ταλανίζουσι, λόγοι τό ρίγος 
του θανάτου έν τή χαρδί^ προχαλοΰντες.

Ήμέραν τινά έλαβεν έκ τών χειρών τοΰ πατρός της κ. Μωπερέν 
τήν εφημερίδα, ή» β'ις «πήκοόν της άνεγίγνωσχε», όπως δήθεν ανα
ζήτηση εν τή οικείμ στήλη τούς τελεσθέντας ή τελεσθησομένους 
γάμους, μετά πάροδον δέ ολίγων στιγμών «ε’κοσιν εννέα ετών» ... 
ανέκραξε,πρός έαυτήν αποτεινόμενη «ούτως γραϊα ητο αδτη»....Ει- 
γ«ν άναγνώσει τήν στήλη» τών νεχροσΐμων. 'Q Κ. Μωπερεν δέν 
άπήντήσεν· εχαμε δύο βήματα εντός του δωματίου χαί έξήλθε.

Μείνασα μόνη ή Ρεναία ήγέρθη, όπως κλείση τήν θύραν,ην δ 
πατήρ της άφήχεν ανοιχτήν δέν είχε ετι πλησιάσει πρός αύτήν καί 
προσέβαλε τά ώτα της γρυσμός τις, oto»el παράπονο» προερχόμενον 
έχ τοΰ διαδρόμου· παρετήρησε, πλήν ούδέν ήδυνήθη νά διαχρίνη· επέ- 
στήσε τήν προσοχήν της, πε ρωμένη ν’άντιληφθή τοΰ προχαλέσαντο 
τον γενόμενον θόρυβον αίτιου· πλήν ή οιγή είχε» επανελθεί, ήτοι- 
μάζετο δέ νά κλείση τήν θύραν, δτε δ αύτος επανελήφθη θόρυβος, 
εντονότερος τήν φοράν ταύτην, Προΰχώρησεν εντός τοΰ διαδρόμου 
κατευθυνθεϊσα πρός τόν θάλαμον τοΰ πατρός της- έχεΐθεν έξήρχετο δ 
θόρυβος. Ή κλείς ίλειπεν έκ τοΰ κλείθρου, εκυψεν όθεν «ρός αύτό, 
καί ήδυνήθη οΰτω διά τής δπής του να διαχρίνη τόν πατέρα της, 
συστρεφόμενου έπί τής κλίνης του, χαί θερμά χέουσα δάκρυα, άτινα 
μετά τών συνταρασσόντων αύτόν λυγμών, προσεπάθει ν’ αποπνίζη 
ύπό τά προσχεφαλαια....

Ή Ρεναία δέν ήθέλησε πλέον νά γίνηται πρόξενος δακρύων είς 
τόν πατέρα της· τήν έπομένην τφ Ιλεγεν

— Άχουσον λοιπόν, μπαμπά· θ’ άναχωρήσωμε», δέν είναι αληθές; 
πρός το τέλος Σεπτεμβρίου, άπεφασίσθη πλέον, θά περιέλθωμεν ολί
γον τόν ύφήλιον- έ»α μήνα εδώ, δΐχα πέντε ημέρας έκει...... κατά
τήν ήμετέραν'ευαρέσκειαν.

Ταξείδια, σχέδια περί τοΰ μέλλοντος, ταΰτα ησαν πλέον τά μόνα 
τοΰ λόγου τής αντικείμενα· ώμίλει περί αύτών ώς περί πραγμάτων 
υπεσχημένων, θετικών, ού μήν άλλα καί τετελεσμένων ήδη. Αύτη 
μόνη άναπαρίστα τήν ελπίδα έν τή ο’ιχίμ. χαί τόσον καλώς απέ- 
κρυπτεν άπό τών άλλων τήν πρός τόν θάνατόν αύτής βοπήν, τοσοΰ
τον πρός τήν ζωήν εδείκνυεν έρωτα, ώστε δ κ· Μωπερεν βλέπων, 
άχούων αύτήν άναλογιζομένην έν τή ρέμβη της τ’ άναμένοντα 
αύτούς Ιτη ειρήνης γαλήνης καί ευδαιμονίας, συνεμερίζετο τάς 
ελπίδας της, εύτυχής δσάκις ήδύνατο άσυνειδήτως νά παραδιδηται 
είς τήν όφθαλμαπάτην ταύτην. Πολλάκις μάλιστα, ή χάριν τών 
άλλων παίζομε «η ύπό τής ασθενούς προσποίησις αύτη, εξηπάτα 
αύτήν ταύτην πρός στιγμήν, οπότε τά πάντα είς λήθην βάλλουσα, 
χα: αυτή έαυτήν έξαπατώσα, έλεγε σιγηλή τή φωνή «έάν εν τού- 
τοις έπέστρεφον I» Άλλοτε πάλιν άνελογίζετο ηδέως τό παρελθόν 
της χαι τότέ συλλήβδην άντιπαρήοχετο προ τών όμμάτων της, ώς 
έν όνείρφ, άπασα ή παιδική αυτής ήλιχία, μετά τών νυχτερινών 
αφηγήσεων τής |χάμμης,· τών εκμυστηρεύσεων τών δμηλίχων της 
καί τών λοιπών εκείνων μικρών πραγμάτων, άτινα έν τούτοις άπο- 
τελοΰσι τά θέλγητρα τής εύτυχεστέρας περιόδου τοΰ ανθρωπίνου 
βίου, ©ά ελεγέ τις ότι ύπηγείρετο έχ τής αγωνίας, όπως άσπα- 
σθή τό ύστατον τόν πατέρα της δι' όλης τής θέρμης τής παιδικής 
αύτής ήλιχίας, τώ έλεγενβω τήν πρώτην μου τοΰ χοροϋ έσθήτα!... 
»τήν βλέπω ίτι... έχ ροδοχρόου γάζης ... ή ράπτρια δέν ήρχετο... 
βίβρεχε... δέν ύπήρχεν άμαξα... δπόσον ετρεξας ί... δπόσον χα- 
»λός μοί είχες φανή, ότε σέ ειδον έπιστρέφοντα μι τό χυτίον ύπό 
«μάληςΙ... μέ είχες καταβρέξει άσπαζόμενός με, τό ενθυμούμαι έτι...»

*Οπως ένθαρρύνη τόν πατέρα της, όπως ύποστηρίξη έαυτήν, ή 
Ρεναία ήτο μόνη· μόνον βοηθόν είχε τό «αυτής θάρρος. Ή μήτηρ 
της ήτο δντως έχει, πλησίον της· πλήν είς άφωνον «ύρίσχετο βε- 
δύθισμένη απάθειαν διέμενεν αδιάφορος, σιωπηλή, άφτμημένη. 
"Έμενε παρά τή θυγατρίτης ήμέρας τε καί νυχτός, χωρίς νά γογ
γίση, ύπομονητική, πάντοτε ή αυτή, πρόθυμος πρός παν, «ύπειθής, 
ταπεινή ώς υπηρέτρια- πλήν ύπήρχε τι τό μηχανικόν έν τή τρυφε- 
ρότητί της. Ή ζωή ειχεν έκφύγει έκ τών φιλημάτων της, καί ά- 
πασαΐ αί περιποιήσεις της μόνον τό σώμα ήδύναντο ν’ άποβλέπωσι*  
μόνον τάς χεϊρας ε’χε μητρός!

— Ίδέ, λοιπόν, μήτερ, τή έλεγε» ή Ρεναία, παρατήρησον... δέν 
βλέπεις πόσον είμαι ώραία ;·.. ίδέ είς όπόσου; υποβάλλομαι κό
πους, όπως σοί αρέσω!...

Καί νωχελώς τούς βραχίονας έν στεφάνω ύπέρ τήν κεφαλήν πλέ- 
κουσα, ήρειδε ταύτην επί τών προσχεφαλαίων έξαπλουμένη, έν 
^ιλαρέσχφ καί λυπηρά άμα στάσει, έπί τού αναπαυτικού αύτής 
ανακλίντρου.

Εδρισχεν ότι ή κλίνη, ή ζώσα αύτη έν ταϊς σινδόσιν ένταφίάσις, 
τή προσέδιδεν ήθος ασθενούς. Δέν ήθελεν να μένη έν αυτή, καί 
συνήγε τάς τελευταίας αύτής δυνάμεις, όπως έγερθή. Ένεδύετο 
περί τήν έ»δεκάτη» ώραν βραδέως, ήρωιχώς, σταματώσα κατά πά
σαν στιγμήν, όπως έπανακτήσηται τήν διαχοπεϊσαν πρός στιγμήν 
Ινάπαυσιν, άναπαύουσα έφ’ όσον έκτενίζετο τούς έχ τής πρός τ’ 
-άνω τηρήσεως κεχαπιακότας βραχίονας της, έπέθετεν επί τής κόμης 
της τρίχαπτον αγγλικόν, περιεβάλλετο μακράν λευκήν εσθήτα. Οί 
έπί σμιχρότητι διαχρινόμενοι πόδες της μόλις βίσήρχοντο εις τά 
ιίανταχόθεν σχεδόν ανοικτά σανδάλια της, άτινα αντί ταινιών εφε- 
ρον δύο δεσμίδας φυσικών Γω», άνανεουμένας. καθ’ έκάστην πρωίαν 
ύπό τοΰ πατρός της.

"Οπως δέ παρουσιάση τήν εικόνα ταύτην τής ζωής, ή» πάντε5 
σχεδόν, οί ασθενείς παρουσιάζουσι, δτε τής κλίνης «γείρονται καί «ν- 
δύονται διέμενε οδτω μέχρι τής έσπέρας «ξηπλωμένη έπί τοΰ α
νακλίντρου της, έν τή λευκή, παρθενίχή, χαί μυρηβόλω αύτής πε- 
ριβολή.

Ultima Thule (λίμνη τοΰ ’Ερημίτου)

Π
— Εινε παντού κυανούς, ό ουρανός, πατέρα ; ήρώτησεν ή Ρεναία 

ήμέραν τινα τό» πατέρα της, αναχεχλιμένη ώς ητο έπί τοΰ ανα
κλίντρου.

’— Ναί, φίλτατον τέκνον, εξαίσιος· άπήντήσεν δ Μωπερέν έχ 
τοΰ παραθύρου, παρά τφ ίποίω τήν στιγμήν εκείνην «ύρίσχετο. .

— Περίεργον !
— Διατί 5 . . . υποφέρεις; .
— Όχι·., ένόμισα άπλώς, ότι διέχρινα νέφη είς τόν δρίζοντα, 

άτμοσφαιρικήν προαγγέλλοντα μεταβολήν... παράδοξον φαινόμενον ! 
θά Ιλεγέ τις ότι δ ασθενής βλέπει τόν ουρανόν εγγύτερον έαυτφ... 
?Ω αλλά τή άληθιίφ, περίφημον κατήντησα ήδη βαρόμετρων...

Καί έπανέλαβε τήν άνάγνωσιν, ήν είχε διακόψει, δπως δμιλήση 
πρός τόν πατέρα, της.

— Ή άνάγνωσις σέ κουράζει, μικρά μου θυγατερ... άς δμιλήσω- 
σωμεν λοιπον ολίγον... Δός μοι...

Καί δ κ. Μωπερέν ίξέτεινε τήν χεϊρα πρός τό βιβλίον, όπερ ε
κείνη αφήκε να έχφύγη έκ τών δάχτυλων της.

Ή Ρεναία έφαίνετο ώς έν νάρκη διατελοΰσα. Ή μήπω ίν τφ 
ούρανώ καταφανής γενόμίνη θύελλα ήρξατο βαρύνουσα ίπ’ αύτής.

Ύπέφερεν έξ άφόρήτου τίνος βάρους όπερ τήν κατέθλιβε· συνάμα 
δέ είδος τι νευρικής ταραχής συνβτάρασσιν άπαν τό σώμάτης. Ό 
άνά πάσαν' στιγμήν αύξων έν τή άτμοσφαίρφ ηλεκτρισμός, έξεχύνετο 
περί αύτήν καί τήν συνικλόνιζεν.

Αίφνης βαθεΐα εν τφ σύμπαντι έπεκράτησε σιγή, παντελής τής 
φύσεως ακινησία, προάγγελος θυέλλής, τόν τρόμο» είς τήν φύσιν 
«νσπείρουσα. Ή Ρεναία προσέβλεπεν ατενώς τό εκκρεμές, μηδίνα 
τών χειλέων ΐκβάλλουσα φθόγγον, τάς χ«ϊρας μόνας άνά πάσαν 

μετακινούσα στιγμήν.
— Ώ ναί, εινε αληθές, «ιπεν δ κ. Μωπερέν. Υπάρχει νέφος,
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μέγα νέφος έχει κάτω προς τόν Ορίζοντα, πρός το μέρος τής Φρςου- 
συα- ω πώς τρέχει I... ω ιόού το προς το μέρος μας, έρχεται... θέ- 
λςις νά χλείσω τά παράθυρα, νά χαταβιβάσω τά παραπετάσματα;... 
άνάπτομεν κατόπιν τήν λυχνίαν.;,. δι’ αύτοϋ τοΰ μέσου ή μεγάλη 
μου. Λιλή βά φοβηθή όλιγώτερβν....

— Ω όχι, ύπέλαβε ζωηρώς ή Ρεναία- δέν βέλα» φώς έν ώρα ημέ
ρας !.... όχι, οχι, έκτος τούτου 8βν φοβούμαι πλέον...

— Τδ βέβαιον εινε ότι ή θύελλα απέχει έτι πολύ άφ’ ήυών, ειπεν 
δ κ. Μωπερεν, οΰχί βεβαίως έν πεποιβήσει, άλλ’ απλώς, όπως νέαν 
ύώογι ώθησιν είς τας σκέψεις τής βυγατρός του, έν τώ πρό τοΰ φω
τός τρομφ, τής όποιας ειχεν ανακαλύψει ό ατυχής - τήν ιδέαν τών 
παρα τους πόδας τής κλίνης τών νεκρδν τίβεμένων λαμπάδων.

— Ω βρέχει έπί τέλους, έΐπεν ή Ρεναία διά φωνής μαρτυρούσης 
ότι έκ τούτου ήσβάνετο άνακούφισιν... βρέχει έν ειδει πρωινής δρό
σου... δύναται τις νά τήν πίη αύτήν τήν βροχήν... δεν έχει οΰτω 
πατέρα: έλβέ πλησίον μου, έδώ, εγγύς έγγύτατάμου.

(Έπεται τό τέλος). ’Ολυμπίάς ΚαλαγεροπούλουΗ ΛΙΜΝΗ ΤΟΥ ΕΡΗΜΙΤΟΥ
— Ποϋ άραγε νά φέρη τοΰτο, παιδιά, ειπεν ό Γουλιέλ

μος Έ . . . , δακτυλοδεόιτών, ένφ ώμίλει, είς άνοιγμα τής 
όχθης τοΰ ποταμού, οπερ έκαλύπτετο δι’ αίγείρων έπί το
σοΰτον, ώστε καθίστατο σχεδόν αόρατον.

Ό ’Αλέξανδρος Ά . . , ,άπέβλεψε προς τό ύποδειχθέν 
σημείον καί άπεκρίθη- -

— Τέ έννοεΐς ; Δέν βλίπφ τι νά φέρη που.
— Δέν βλέπεις τό άνοιγμα έκείνο, είς τά χαμόκλαδα 

ίκεΐ ; Έν αρχή ένόμισα ότι ήτο καμπύλη τή; όχθης. Έν 
τούτοις. φαίνεται μοι,' ώς διώρυξ φίρουσά που.

— Ίσως είναι ή άγουσα πρός τήν λίμνην τοΰ Ερημίτου, 
ύπελαβεν ό ’Ιωάννης Λ . . . , τό τρίτον μέλος τής Τρία- . 
ίο?, ώς άπεκάλουν έαυτούς οί τρεις μας φίλοι.

— Εις τήν λίμνην τοΰ ‘Ερημίτου; Τί θέλεις νά εϊπης ; 
ανεφώνησαν άμφότεροι οί σύντροφοί του.

— Δέν γνωρίζω . . .Άνθρωπος έργαζόμενος επί τής όχθης 
εί; τό στόμιον τοΰ ποταμού, μέ ήρώτησεν έάν θά μετεβαί- 
νωμεν εις τήν λίμνην τοΰ Ερημίτου πριν ή έπιστρέψωμεν.

Έπί τούτοι; δ Γουλιέλμος πλήξας τό ύδωρ διά τής κώ- 
πης έστρεψε τό μονόξυλον ευθύ πρό; τό υποτιθέμενον 
άνοιγμα.

— Τί θά κάμης, Γουλιέλμε ; ήρώτησεν ό Άλέκος.
— Βλέπε, άπήντησεν έκείνος λακωνικώς, ένφ δι’ ολίγων 

άλλ’ισχυρών τής κώπης πλήξεων, έξέρριπτε τό μονόξυλον 
πρΟ'ς τήν όχθην.

— Βραδύτερου, Γουλιέλμε, άνέκραξεν ό ’Ιωάννης, ένφ ί- 
πλησίαζον τά χαμόκλαδα. Φαίνεται ώ; άνοιγμα . . . ’Αλλά 
μή προχωρείς τόσον ταχέως . . . ίγώ θά παραμερίσω τούς 
θάμνους.

Η συμβουλή ήτο καλή. Ό Γουλιέλμος ήλάττωσε τοΰ 
κωπηλατισμοΰ τήν ταχύτητα καί τό μονόξυλον προσήγγι- 
σε τούς κλάδους τής αίγείρου ήρεμα. Ό ’Ιωάννης προέκυ- 
ψε καί παρεμέρισεν αυτούς.

— Έμπροσθεν.ύπάρχει ύδωρ, παιδιά, είπε. Κωπηλάτισον 
βραδέως, Γουλιέλμε . . . κλίνατε τάς κεφαλάς σας ... οι 
κλάδοι είναι λίαν χθαμαλοί .

Τό άνοιγμά άπεδείχθη ότι ητο τό στόμιον διώρυγος τεσ
σάρων ποδών τό πλάτος καί αρκούντως βαθείας. Έπί πεν- 
τήκοντα περίπου πήχεις άπό τοΰ ποταμού τά παρόχθια 
δένδρα εύρίσκοντο έπί, τοσοΰτον πλησίον άλλήλων, οί δέ 
κλάδοι αύτών εγγύς τόσον τφ ΰδατι, ώστε ή πρόοδος κα
θίστατο σχεδόν αδύνατος· διήλθον όμως τό διάστημα τούτο, 
αί δχθαι κατέστησαν ύψηλότερας, αί δέ αίγειροι άντικατε- 
στάθησαν ύπό άγριοκερασών καί κλάδων βατΟμωρεών. Υ
πήρχε*  ένταΰθα χώρος άρκετός, όπως άνίτω; ίστανται έπί 
τοΰ μονοξύλου. Οί κλάδοι δέν άπέκρυπτον τήν δψιν τοΰ 
ουρανού. Τό ύδωρ ητο μέλαν, βαθύ καί σχεδόν άκίνητον, 
Εύθύ πρός τά πρόσω διεκρίνετο ή 'Υψιτενής κορυφή τοΰ |

Ές-κου-νάχ-κογ-γιτς. Τό μίγα τοΰτο όρος άπό τοΰ ποτα
μού θ'ώμενον ένέπνεε κατάπληξιν, πολλφ δέ. μάλλον ίντεΰ- 
θεν, όπόθεν έπιβλητικόν διεφαίνετο έκ τών έν τοϊς φυλλώ- 
μασιν ανοιγμάτων.

— Είναι ανακάλυψες, παιδιά, άνεφώνησεν ό Γουλιέλμος. 
Εικάζω οτι η Τριάς μέλλει νά δράση σήμερον.

·— θά έπιστρέψωμεν ; ήρώτησεν ό ’Ιωάννης.
— Να έπιστρέψωμεν ; Όχι - . . ή άλήθεια είναι, οτι 

δέν δυνάμεθα νά πρώξωμεν τοΰτο . . . Τό άξίωμα τής Έ · 
νώσιώς μας τό απαγορεύει, ειπεν δ Γουλιέλμος μετά προ
σποιητής άγανακτήσεως.

— .Μάλιστα, ούτως έχει τό πράγμα, προσέθηκεν ό Άλι
κος. Λίή νποχωρήζ ποτέ πριν η ί'όης τό τέλος. Είναι πράγ
ματι άξίωμα . . . Ουδέποτε μέχρι τοΰοε μας ώδήγησεν είς 
κίνδυνον, τουναντίον παρέσχεν ήμΐν άπειρον διασκέδασιν. 
Κωπηλάτει Γουλιέλμε.

Αλλ ένφ τό μονοξυλον διολισθαίνει έπί τοΰ ήρεμοΰντο; 
ύδατος, ολίγα λεχθήτωσαν περί τής Τριάδος. Ή ενωσις αύτη 
συνέστη πρό τεσσάρων έτών, σκοπόν δέ είχε κυρίως έκδρο— 
μάς προς Θήραν ή αλιείαν- ή κατά τάς, μακράν τής οικίας, 
παιδιά; ταύτας άναστροφή τών μελών πρός άλληλα παρείχε 
σύμπραξιν έν ταϊ; σπουδαΐς αύτών, είς άμ-οεβαίαν ωφέλειαν 
άπολήγουσαν. Τά τρία μέλη ήσαν τής αύτής περίπου ηλικί
ας. Ο Γουλιέλίιος ήτο ό μεγαλείτερος, δέκα έννέα ετών καί 
ένο; μηνός περίπου.

Καί άνετράφησαν μέν μαλθακώς έν τή πόλει, άλλ’ ή 
κατά τούς θερινούς μήνας τοϋ έτους διατριβή έν τοϊς 8ά- 
σεσι κατέστησεν αυτούς ικανού; νά άντέχωσιν εί; κακουχίας 
καί στερήσεις,καί έπιδεξίους έν τή χρήσει έπί μήκους μονο'ξύ- 
.λου. Δι’ αύτοϋ είχον διασχίσει ίκανάς δεκάδας μιλιών ύδα- 
το; έν τρικυμίας καί γαλήνη, πολλά δέ διήνυσαν επίμοχθα 
ταξείδια διά μέσου δασών πυκνών. Έγνώριζον καλώς νά 
κοιμώνται έπί στρωμνής κλάδων τραχέων μεταξύ τοϋ σώμα
τός των καί τών λίθων, χωρίς ούδέν νά ΰπάρχη μεταξύ αύ
τών καί τών άστέρων- νά άνασκάπτωσιν οπήν είς τήν χιόνα 
καί καλυπτόμενοι διά τοΰ έπενδύτου των νά κατακλίνωνται 
παρά μικράν πυράν δι’ όλης τής νυκτός, ώς καί νά έρώνται 
τή; ήρεμου θεότητος έπί εύοσμου έκ θάμνων κλίνης, όπόταν 
άπαλαί τοΰ θέρους αύραι θροώσι τούς πολυφύλλους κλάδους 
υπέρ τάς κεφαλάς των ! ,

Τό πρώτον ήδη . έπεσκέπτοντο τόν ποταμόν Ναχ-γουτ 
-κούκ, διο φυσικώ; προθυμοποιούντο νά παρατηρώσι τά 
πάντα. Ήσαν καλώς έφωδιασμένοι διά ζωοτροφιών, πρός δέ 
είχον πολλά αλιευτικά όργανα, έν κυνηγετικόν όπλον, καί 
πολύκροτον έκαστος. ...Εύμετακόμιστος μικρά σκηνή καί μι
κρά αλλ άρκοΰσα προμήθεια μαγειρικών σκευών συνεπλήρου 
τά έφόδιά των, έξ ών δέν έλειπε τι ουσιώδες. Σφόδρα έπε- 
ζήτουν εγχειρήματα έπικίνδυνα, τό δέ άξίωμα τής ένώσεώς 
των ητο τό προκλητικόν τής έρεύνης.

Η ισχυρά τοΰ Γουλιέλμου κοπηλασία διέρριψε τό μονό
ξυλον πέραν διά τών στενών οχθών, μετά ταχύτητος, ήτις 
εφερι ταχέως αύτό έκ τοϋ μέρους τούτου, είς μεγα άλσος 
έξ αίγείρων έπισκιαζουσών τό ύδωρ, καί δι ’ ού ή διώρυξ δι- 
ερρεεν έν εύθυγραμμί^ι περίπου.

— Μοί φαίνεται ώς διώρυξ . . . Τί φρονείτε ; ειπεν ό 
'Ιωάννης.

— Ποΰ άραγε νά φέρη ; ήρώτησεν ό Γουλιέλμος.
— Δέν είξεύρω, είξεύρω όμως ότι είναι καιρός νά δειπνή- 

σωμεν. Στώμεν λοιπόν ένταΰθα έπί τοΰ παρόντος.
Τήν συμβουλήν τοϋ Άλέκου, οί άλλοι άπεδέχθησαν, δ 

δέ Γουλιέλμος έφερε τό μονόξυλον παρά τήν όχθην,καί άφοΰ 
έξήγαγον τά έν αύτφ, τό άνέσυρον είς τήν ξηράν.

Ενώ έκάθηντο περί τήν .πυράν τήν νύκτα έκείνην, συνι- 
ζήτησαν τό τρίτον ήδη, τό ένδιαφέρον ζήτημα, ποϋ άραγε 
φέρει ή διώρυξ ; ,

— Πιθανόν νά μή φέρη που ιδιαιτέρως, παρετήρησεν ό 
Ιωάννης. Βλέπετε δέν υπάρχει ρεΰμα.

— Μάλιστα υπάρχει, άπήντησεν ό Αλέξανδρος, καίτοι 
είναι λίαν ασθενές. Εκρέει είς αύτήν ύδωρ, καί είναι πράγ
ματι υποτελής τοϋ Ναχ-γουτ—κούκ.

— Τότε εδει νά έσημειοϋτο είς τόν χάρτην, ειπεν ό ’Ιω
άννης, καί παρουσίασε τοιοΰτον τοΰ ποταμού, δν είχε λάβει 
μεθ’ έαυτοΰ πριν ή άναχωρήσωσι. Ίδωμεν, προσέθετο . . . 
'Ιδού τό Έσ-κου-νάχ-καχ-γντς- ό ρύαξ ουτος ?δει νά ητο 
σημειωμένος ένταΰθα, άλλά δέν είναι. Ένφ δέ ώμίλει, έδεί- 
κνυε τά μέρη έπί τοϋ χάρτου.

— Δέν θά τόν σημειώσω ετι, ίξηκολούθησεν. Ίδωμεν 
προηγουμένως ποϋ φέρει. Αληθώς σά; λέγω, παιδιά, είναι 
άνακάλυψις.

— Πώ; θά όνομάσωμεν αύτόν; ήρώτησεν ό Άλέκος.
— Ρύακα τής Τριάδος, άπήντησεν ό ’Ιωάννης.
— Ααμπρά ! ειπον οί άλλοι.
Μετά μικράν διακοπήν ό Γουλιέλμος ήρώτησε-
— Τί μάς είπες προηγουμένως περί τής λίμνης τοϋ Ερη

μίτου. ’Ιωάννη ; .
—Τίποτε άλλο, ειμή ότι άνθρωπός τις μέ ήρώτησεν, έαν 

θά μετεβαίνωμεν έκεϊσε.
— Ειπεν ότι υπήρχε τοιοΰτον μέρος ;
— Οώχμ, ούδ' έγώ ήκουσά τι περί αύτοϋ μέχρι τοΰδε.

ΓΙερί τίνος σκέπτεσαι, Γουλιέλμε ; ' ν
— Μόνον, ότι πιθανόν ή. διώρυξ νά φέρη εις τήν λίμνην 

τοΰ ’Ερημίτου.
Οί νέοι προσέβλεψαν άλλήλους. Ό ήχος τών λέξεων τοΰ 

Γουλιέλμου έφαίνετο ότι διετηρήθη έν τή έρημίφ τοΰ μέ
ρους καί τφ ήρεμοΰντι μέλανι ύδατι.

— Διατί δέν ήρώιας τόν άνθρωπον πλείονα περί αύτοϋ, 
’Ιωάννη ;

—τ Γνωρίζεις, Γουλιέλμε, ότι δέν αγαπώ καί πολύ τούς έ- 
ρημίτα;. Δέν δύναμαι νά εννοήσω τό αίτιον διά τό οποίον 
άνθρωπός τι; γίνεται έρημίτης.

— Έγώ όμως τό έννοώ, ειπεν ό Άλέκος. Έάν αί υπο
θέσεις μου δέν βαίνουσιν ώς έγώ θέλω, άπίρχομαί που μα
κράν τής κοινωνίας καί γίνομαι έρημίτης, καί έγέλασε μετά 
φιαιδρότητος μή συμβιβαζομένης πρός τούς λόγους του.

— Τί ωραίος Έρημίτης θά Ιγίνεσο, άνεφώνησεν ό ’Ιω
άννης, γελών.

— Τή άληθείορ. ύπέλαβεν ό Γουλιέλμος, άτομα εύθυμα, 
ώς ό. Άλέκος, απέρχονται ένίοτε εις μοναχικόν βίον. Σοι 
ειπον ποτέ περί τοΰ θείου μου Καρόλου, ’Ιωάννη ;

— "Οχι'ί Δέν πιστεύω νά ήναι έρημίτης.
— Δέν γνωρίζομεν τί είναι, ούδ’ έάν ζή ή άπέθανε . . -
— Είπε μας περί αύτοϋ, διέκοψεν ό Άλέκος. Ό κόσμος 

πολλά ελεγεν.
— Ή ιστορία δέν είναι μακρά- Ό θείος μου Κάρολο.; 

ήτο αδελφός τοϋ πατρός μου, είχε δέ στενότατου φίλον, κα
λούμενου Γεώργιον Σ . . . , όστις έν τή μετά τοϋ θείου μου 
συνεργασία του τοσοΰτον ήγάπησεν αύτόν, ώστε και αύτήν 
του τήν ζωήν είς άσφαλιστικήν έταιρίαν έξησφάλισεν ύπέρ 
τοΰ φίλου του. Ημέράν τινα άπήλθον εις θύραν όμοΰ. Ό 
θεϊος μου ήγάπα μεγάλως τά δάση—·:ό πατήρ μου, λέγει, 
ότι τόν έμιμήθην εί; τοΰτο—άλλ’ ό κ. Γεώργιος Σ . . . 
οέν έπανήλθε πλέον. Ό θεϊος μου, ειπεν, βτι άπεχωρίσθησαν 
είς τά δάση, καί έκτοτε δέν τόν είδεν έν τούτοι; μετά τινα 
χρόνον εύρέθη πτώμα σεσηπώς, ό δέ κόσμος ένόμισεν, ότι 
ήτο τοΰ Γεωργ. Σ . . . Ό θεϊος μου έρρίφθη είς τάς φύ
λακας, κατηγορούμενος έπί δολοφονί^.Ήτο γνωστόν ότι είχε 
μεγάλην άνάγκην χρημάτων, άκριβώς κατά τόν χρόνον έ- 
κεϊνον, όθεν ό κόσμος διέδωκεν, ότι έφόνευσε τόν φίλον του 
όπως λάβη τό ποσόν δι' δ^είχεν άσφαλισθή ή ζωή έκείνου. 
Είχεν άληθώς πολλούς έχθρου; ό θεϊος μου, διότι άνεμιγνύ- 
ετο είς τήν πολιτικήν, οίτινες καί ένήργησαν κατ’ αυτοΰ 
όπως συλληφθή καί δικάσθή. Τό πτώμα δεν άνεγνωρίσθη, 
διό τό δικαστήριον άπήλλαξε τόν θειον μου τή; κατηγορία; 
ταύτη;· καθ’ δν δμως χρόνον έδικάζετο, ή σύζυγός του άπέ

θανε, μετά δέ τό πέρας τής δίκης εδωκεν είς τόν πατέρα 
μου πέντε χιλιάδας τάληρα, άτινα ήσαν το ποσόν όπερ έκ 
τής Ασφαλιστικής εταιρίας ελαβε καί έξηφάνίσθη, ουδέ τον 
ϊδομεν έκτοτε, ούδ’ έμάθομέν ποτέ τί άπέγεινε.

«Μετά τινα έτη ό Γεώργιος Σ . . . έπανήλθεν είς την 
πόλιν. Φαίνεται ότι αίτια ιδιαίτερα τόν ήνάγκασθην νά 
φύγη ούτως. Ούδέποτε ειχεν άκούσει περί τής προσαφθεί- 
της είς τόν θειον μου κατηγορίας, ότι έφόνευσεν αύτόν. 
Πάντες τότε έθλίβησαν διά τόν θειον μου, άλλ’ ητο πλέον 
αργά νά έπανορθωθή τό κακόν. Άπεκρύθη που, καίτοι δέ ό 
πατήρ μου έδημοσίευσεν έν άπάσαις ταΐς έφημερίσι προσκα- 
λών αύτόν νά έπανέλθη, ουδέποτε έλαβεν άπάντησιν.

— Άλλά οέν έννοώ διατί έξηφανίσθη. Ήδύνατο νά ζήση 
άφου άπηλλάγη τής κατηγορίας, ειπεν ό ’Ιωάννης.

— Βεβαίως ήδύνατο, καί θά τό έπραττεν, άλλ’ ό θά
νατος τής θείας μου,φαίνεται, ότι τόν άπεθάρρυνεν εντελώς. 
Πρό έτους μόλις είχον νυμφευθή, ή δ’ έκ τής συλλήψεως 
καί τήςδίκης του προσβολή τήν έφόνευσε.Πράγματι δεν έν- 
θυμοΰμαι πολλά περί τής ύποθέσεως ταύτης, προσέθετο ό 
Γουλιέλμος, διότι ήμην μόλις έπταέτης τόν χρόνον έκεϊνον.

Τήν συνομιλίαν ταύτην ήκολούθησεν ειτα σιγή, ήν όιέ- 
κοψε χάσμα τοΰ Αλεξάνδρου καί ή άναφώνησις-

— Καιρός είναι νά κοιμηθώμεν.
Έν τούτοις ή περί τήν πυράν διαμονή δέν προύκάλει 

ύπνον, διό οί νέοι άγρυπνοι συνεζήτησαν έπί πολύ έτι, πριν 
ή άργά πλέον δυνηθώσι νά άποκοιμηθώσιν. Ότε άφυπνί- 
σθησαν, ό ήλιος ειχεν έξέλθει καί έπειδή τό πρόγευμα έδεινά 
παρασκευασθή, κάπως άργά πάλιν έξέπλευσαν έπί τόν άνιχ- 
νευτικόν αύτών πλοΰν.

Ή .διώρυξ έξηκολούθει μετά μικρας μεταλλαγής ίν τώ 
πλάτει ή διευθύνσει αύτής. Έν τισι τμήμασι τοσοΰτον πυ
κνοί έπικρέμαντο οί κλάδοι, ώστε τό μονόξυλον μετά δυσκο
λίας μεγίστη; κατωρθοϋτο νά διέλθη. Εί; άλλα μέρη αί 
όχθαι ήσαν άπεψιλωμέναι τών δένδρων, αί δέ πέριξ γαϊαι 
έφαίνοντο ώσεί καλλιεργημεναι. Τό τάχος τής προόδου ητο 
λίαν βραδύ, καί ή μεσημβρία άφίκετο χωρίς ούδεμία άξιω- 
σημείωτος μεταβολή νά παρατηρηθή. Μετ’ ολίγον όμως το 
δάσος έπερατώθη, άντ’ αύτοϋ δέ μεγάλη έκτασις βρύων 
άνεφάνη, ένός ίσως τετραγωνικού μιλίου- οί νέοι, είσήλθον 
είς αυτήν τοσοΰτον άπροσδοκήτως, ώστε έφάνη αύτοϊς φρι- 
κωδώς μονήρης. Τή άληθεί^ βαλτώδες μέρος έν τφ μέσω 
δάσους είναι τό μάλλον πληκτικόν- πράγμα, όπερ δύναται 
τις νά φαντασθή. Τό ' Έσ·κου·νάχ-καχ-γιτς συνωφρυοϋτο 
έπ’ αύτοϋ τοσοΰτον μεγαλοπρεπώς, ώστε οί φίλοι μας α- 
νέβλεψαν πρός άλλήλους έπί στιγμήν, ένφ τά πρόσωπά των 
καθαρώς έδήλουν, ότι εί; τήν διάνοιαν έκάστου ύπήρχεν αμ
φιβολία περί τοΰ συνετού τής έπί τά πρόσω πορείας. Ό 
Αλέξανδρος, όστις έκοπηλάτει τότε συνεκράτησε τήν κώπην, 
άλλ’ ότε τό άξίωμα τοΰ συνδέσμου έξήστραψεν έν τή δια- 

.νοίρ: του, έδιπλασίασεν δ έρέτης τήν δύναμιν τής κωπηλα
σίας του, καί έξέρριψε πρόσω τό μονόξυλον μετά ταχύτη
τος μεγάλης.

— Ήσυχώτερον, Άλέκο, άνεφώνησεν 6 Γουλιέλμος, ό- 
στις έκάθητο έπί τής πρώρας, φέρων είς χεϊρας το όπλον. 
Πολύ πιθανόν νά ΰπάρχωσι νήσσαι ένταΰθα.

Ή παρατήρησίς του έπεβεβαιώθη, διότι δύο ωραία πτη
νά άνυψώθησαν άπό τοΰ ύδατος είς μικράν έμπροσθεν άπό- 
στασιν, κατήλθον όμως αυθις πριν ή δυνηθή νά σκοπεύαη 
κατ’ αύτών. Μετά τινας στιγμάς όμως ίφάνη ευτυχέστερος, 
καί ζεύγος ορνίθων άντήμειψε τήν δεξιότητά του.

Ό Αλέξανδρο; δεηύθηνε τό μονόξυλον πρό; τήν όχθην 
όπως άναλάβωσι τό έτερον τών πτηνών, πεσόν έπ’ αύτής, ό 
δέ ’Ιωάννης ήτο έτοιμος νά πηδήση είς τήν ξηράν, ότε ό 
Γουλιέλμος παρενέβη/

— Στήθι, νά έξετάσώ τό έδαφος, είπε και άνηγέρθη κρα
τών εί; τήν χεΐρα ράβδον.

("Επεται τό τέλος). Γ. Δ. I.



158 Η ΦΓΣΙΣΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ
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'Τπάρχουσιν ώρισμέναι περιστάσεις καθ’ ας άδυνκτεί τις πιστήν 
να εμφάνιση τήν αλήθειαν χαίόντως, τον καλλιτεχνικόν θρίαμβον, 
τής ήρωίοος των ήμερών, ητις συνήρπαβε δια τοΰ ποιητικοί» με
γαλείου τάς χαρδίας, ήτις μέ τδ σκήπτρον τής άριστοτεχνίας ένε- 
φανίσθη ώς βασίλισσα έπί τής σεμνυνομένης έλλην. σκηνής, οΰδείς 
δύναται νά περιγράψη, άναλογιζόμενος, δτι πρώτην ήδη φοράν 
ή κοινωνία σύσσωμος άποθαυμάζει χαί μετ’ ένθουηασμοΰ παραφό- 
ρου τής «ΰγνωμοσύνης άποτίει τον φόρον πρός τήν άριστεύουσαν 
χαλλιτέχνιδα,ήτις 8t« τής δαφνοστεφούς «Φαύστας» άνεδειχθη οΐαν 
πρό πολλοϋ ή άλήθής προσδοκία άνέμενε. Ή ευεργετική της ητο 
μάλλον πανηγυρική έορτή τής καλλιτεχνίας, τιμώμενης εν τφ προ» 
σώπφ τής άριστοτέχνιδος, προσθέτουσα εις τας πολιτιμοτέρας 
τής θεατρικής ιστορίας σελίδας τον λαμπρότερον τών συγχρόνων 
θριάμβων.—Τδ θέατρον ήτο κατάμεστο», ούτως ώστε καί δι’ αϋτάς 
τάς εισόδους έπενέβη ή αστυνομία, μή έπιτρίψασα νά διατιθώσι 
πλειότεραι, κεχοσμημένον δέ διά μύρτων χαί σημαιών προσέδιδε 
μεγαλοπρεπή ϊψιν, καί ίδίφ εκτός αυτού ένθα συνοιθροίσθη άπειρον 
πλήθος, όπερ έπλήρωσε τήν πλατείαν, χαταυγαζομένην ύπό τών 
ηλεκτρικών ιζώτων χαί διά τών ποικίλων χεκοσμημένγ[ σημαιών. 
Ή «Φαύστανητο αδύνατον νά διδαχθή εντελέστερου,ή δε ΔίςΒερώνη 
άπαραμίλλως τήν ήρωίδα του θεσπεσίου ύποδυθείσα έργου, φρενη- 
τιωδώς «κλήθη ύπό τοΰ πλήθους χαί εν μέσω εξάλλου ενθουσιασμού 
έπί τής σκηνής δεχαπεντάχις σχεδόν. Άνθοδέσμαι πολύτιμοι, λύραι 
διά τεχνητών και φυσικών άνθέων βαρύτιμοι, σκεύη, χασμήματα, 
δίσκοι, κάνιστρα χουσα, μετ’ άνθέων, έπλήρουν τήν σχηνήν χασά 
τήν έμφάνισιν τής καλλιτεχνιδος, ήτις συγκεχινημένη βαθέως έβλε
πε» άμειβομένους ήδη ε’ιλιχρινώς τούς υπέρ τής έλλην. σκηνής 
πολυτίμους αγώνας της. Ίδια δ θρίαμβος ητο πλέον πλήρης χατα 
τδ διάλειμμα τής γ*.  πράξεως, δτε έν μέσφ καλλιτεχνικής είχόνος, 
προετοιμασθείσης ύπό θερμοδ χαί πιστού θαυμαστού της ένεφανίσθη. 
Έν μέσφ τής σχηνής ιστατο χρυσούς βωμός έφ’ ου χρυσουν τοϋ 
’Απόλλωνος άγαλμά' κάτωθεν αΰτοΰ χρυσοποίκιλτος λύρα χαί πα- 
ραπλεύρως, έπί μικρού βάθρου ιστατο ή Μελπομένη (ην έπιτυχώς 
ύπεκρίθη νεαρά ηθοποιός) λευχειμονούσα, χρυσώ κεχοσμημένη στε· 
φάνφ, καί κρατούσα φυσούν στέφανον επί τών πορφυρών τοϋ δ- 
ποιου ταινιών άνεγινωσκοντο χρυσοΐς γράμμασι : «Στέψατε τήν 
σεμνήν τής καλλιτεχνίας ήρωίδα». Στέψατε τήν θριαμβεΰουσαν 
τών Πιερίδων άριστοτέχνιδα». Χορός δέ ερασιτεχνών εψαλλεν $σμα 
έπί τούτω τονισθέν έχον ώς έξης.

Άν0ΐ) ει< irtfoC pirate, δάγνην tic ηροίδα,
Kai toV *S2nitiroc  στέφατε at rcwjpai τήν Βερώνητ 
Διάδημα πρσσφερατε xa'l δέζης &2ονργίδα, 
’Σ τής τέχνης τήν βασί2»οσα'ε τήν μίαν *ni  την μόνην.

Καθ’ ήν δέ στιγμήν τήν έμφανισθεδσαν καλλιτέχνίδα τό πλήθος 
έπευφώνει, πληθύς ταινιών ποιχιλοχρόων,έ» αίς μετ’ άλλων διθυράμ
βων καί τής είχόνος, ήτο γεγράμμένον τό ποίημα τοΰτο, διεσκορπί- 
σθη άνά τό θέατρον, όπερ τότε ενθουσιωδών άπεθέου εκείνην. Ό 
κλεινός ποιητής, δ δαφνοστεφής μουσοπόλος Βερναρδάκης, ανάρ
παστος γενόμενος ύπό τοΰ πλήθους, ανεβιβάζετο επί τής σκηνής 
έπανειλημμένως, έν ή μετά τής «καλής του Φαύστας» ηύχαρίστει 
τό ζητωκραυγάζον καί χειροκροτούν πλήθος. Μετά τό τέλος τής 
παραστάσεως, άφοΰ δι*  ολίγων συγχεκινημένη ή καλλιτέχνις έξέ- 
φρασε τάς θερμάς της ευχαριστήσεις πρός τό πλήθος, έπιβασα έπί 
τούτω άνσμενούσης πολυτελούς τεθρίππου άμάξης, έν μέσφ τών 
προσενεχθέντων δώρων,άκολουθουμένη ύπό τοΰ πλήθους και ραντιζο- 
μένη διά ρόδων, έφθασεν εις τό ξενοδοχείου, ένθα κατοικεί, ένώτά 
λαμπρά πυροτεχνήματα μέ τό άνομά της ίχαιον ετι, και πανταχό- 
$«ν ηκούοντο ζητωκραυγαί, είς άς έμίγνυτο ή φωνή τών εφημερι
δοπωλών, πωλούντων «τήν βιογραφίαν τής Βερώνης».

Ά,λχυών.ΕΛΑ
Μοΰ 'γραψ' ή μοϊρά μου νά ξώ μακρυά δον 

καί πικραμμένος νά καρτερώ, 
νά μένω έρημος άπ' τή ματιά βον 

νά βαβανίζωμαι, τόδο καιρό.

Αγάπη, ξένη μον, μή μέ ξεχάνης 
έλα ’ς τή πρώτη δον χρνδή φωλιά 

τή μαραμένη μον καρδιά νά γιάνης 
μέ χάδΐ'ά&ώα, μ’ αγνά φιλιά.

Φοβούμαι δ δύβτυχος to στοχασμό σου 
νά μοΰ χαρίξτ/ς τένοι' άπονιά 

άχ, έλα τάχυνε τό γΰριδμό δον 
βαρελά μας έρχετ ’ ή χειμωνιά.

Σεπτέμβριο; 1893.
Kyr.Kns

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ THS “ΦΥΣΕΩΣ,,

Γ. I Β. “Ύδραν. Αριθμόν 15 σας άπεστείλαμεν προχθές.— 
Γ. Φ. Γ(ονργιβον. Σας έγράψαμεν καί άπεστείλαμεν χαθυστερού- 
μενα φύλλα.— Κ. Β. Δ. Πάτρας. Δελτάριόν έλήφθη. Σάς ένεγρά
ψαμεν καί άπεστείλαμεν σειράν φύλλων.—Γ. Ν. Σ. Dikeli. Δελ- 
ταριον ελήφθη, άπεστείλαμεν ΰμίν άπαντα χαθυστερούμενα φύλλα. 
—A. Κ. Σάγιαν. Σας ένεγράψαμεν άπ’ αρχής τοΰ Δ', έτους καί 
ταχυδρομικώς λαμβάνετε έν έχτάσει άπάντησιν εις ερωτήσεις σας. 
—θ. Μ. Πάτρας. Συνεστημένη έλήφθη. Ταχυδρομικώς άπαντώ- 
μεν είς ερωτήσεις σας.—Π. Ν. Δ. ffapmoue Δελτάριόν έλήφθη, 
σας άπηντήσαμεν.—X. Π. Τ. Πρέβεζαν. Ταχυδρομικώς σας έγρά
ψαμεν περί όλων καί άπεστιίλαμε»· παραγγελίαν σας.—Ν.Θ.Σ$»ά?. 
Παραγγελία! σας έξετελέσθησαν άπασαι χαί άπεστάλησαν. Ταχυ
δρομικώς έχετε έν έχτάσει πληροφορίας.— Ν-Λ. Μάχρην. ’Επι
στολή σας έλήφθη καί έλυπήθημεν διά τά έν αυτή. Σας έγράψαμεν 
χαί πιστεύομεν θέλετε έγχρίνει σκέψεις χαί δίκαιόν μας. —Κ. X. Λ. 
Λ/ιίρφου-Λύπροτ. Ένεγράψαμεν νέο» συνδρομητήν. Εΰχαριστοΰμεν. 
—Δ. θ. Ρονχισούχιον. Δελτάριόν έλήφθη, άπηντήσαμεν. ’Ανα
μένομεν συνδρομητάς.— Ν. θ. Σφάζ. ’Ελήφθη επιστολή σας καί 
σάς άπηντήσαμεν αμέσως, διότι άμφεβάλλομεν <£ν εΓχετε έπιστρέψει 
έξ Ευρώπης. Βιβλία έστάλησαν άπαντα έπί συστάσει. — Μ. Κ. 
Πανζέρμον. Έχάρημεν πολύ τέλος πάντων δι’ αίσιον αποτέλεσμα. 
Έγράψαμεν καί άπεστείλαμεν έτέρους δύο φακέλλους.— Δ. Π. 
Λαμίαν. Επιστολή μέ περιεχόμενα έλήφθη, καί θά φροντίσωμεν 
διά παραγγελίαν σας.—Κ. Ν. Α. ΜεσοΛόγγιαν. Συνεστημένη έλή
φθη. Εΰχαριστοΰμεν. Περί γραφόμενων σας έλάβομεν σημειώσεις*

ΓΚΟΣΖΤΟΠΟΙΣΪ23ΕΙΣ3

Προκειμένου νά τακτοποιήδωμεν τά βιβλία 
μας διά τήν προδεχή έκκύβευβιν τών λαχείων 

τής α,Φύδεωςη, είς ήν &ά λάβωδΐ μϊρο? μόνον οί προπλη- 
ρώδαντε^ τήν ίτηδίαν δννδρομήν των τοΰ διανυομένου 
ήδη 4ου frovg μέχρι τέλονς τοΰ προδεχοΰξ Δεκεμβρίου, 
παρακαλοννται, εύαρεδτούμενοι,πάντεξ οί κα^νδτεροΰντε$ 
έτι τήν δννδρομήν των ν’ άποδτείλωδιν αυτήν εγκαίρως 
είς τήν Διεύ^ννδιν τής ΐίΦύβεως», δπως λάβωδι τήν 
δχετικήν άπόδειξίν των, έν ή δεδημείωται ό άρι&μδς τοϋ 
λαχείου των. Ή Διεύ&υνδις.

μεοχ εχων άρίστας συστάσεις ζητεί θέσιν παρά τινι δικηγόρφ 
ή άλλο τινι ή χαί παραδόοεις. Πληροφορίαι είς τό γραφείον τής 
«Φύσεως*.

α-ΑΡΑ ΤΙΝΙ χαλλίστη οΐχογενείμ ζητούνται εις ή δύο οίχότροφοι 
έκ του έξωτεριχου, παρ' η διδάσκεται χαί ή γαλλιχη γλώσσα. Πλη- 
ροφοριαι παρ’ ήμίν.

KAAAISTH εΰχαιρία παρουσιάζεται εις τούς έν τώ έξωτερικώ 
κεφαλαιούχους, ενεχα τής ΰψώσεως του χρυσού,νά τοποθετήσωσι τα 
χρήματά των έπί κτηματική ή άλλη ασφαλεία ένταΰθα μέ προ
φανές κέρδος σήμερον 60 ®/ο· Ταχεΐαι πληροφορία! παρ’ήαίν.

ΠΑΡαΚΑΔΟΥΝΤΑΙ οί δίδοντες παραγγελίας εις τό γραφεϊον τής 
«Φύσεως» δι’ αγοράν τίτλων, βιβλίων χαί άλλων αντικειμένων ν’ 
άποστέλλωσι ταύτοχρόνως καί. τό αντίτιμου, διότι εκτός του ότι 
πρέπει νά εχωμεν διαθέσιμα παλλά πρός τούτο κεφάλαια, ύποχεί- 
μεθα καί εις ζημίας ένεκα τής αύξομειώσεως τοΰ φράγκου.

ΕΛΑΒΟΜΕΝ εντολήν νά εχποιήσωμεν συνδρομητοΰ μας τινός άπο- 
δημήσαντος είς τό εξωτερικόν,τά έξης αντικείμενα, άτινα έλάβομεν 
μέθα έξ Ευρώπης.

Μίαν ύδρόγειον σφαίραν τελειότατης κατασκευής, 100 φρ, άξίάς 
άντί 60 μόνον φράγκων.

Μίαν φωτογραφικήν μηχανήν άοράτως λειτουργούσαν (iastan- 
Ιαοέ) 95 φρ. αξίας, άντί 65 μόνον.

Καί έτέραν φωτογραφικήν μηχανήν μεγεθύνσεως, αξίας 150 φργ. 
"αντί 100 «όνον.


