
Η ΝΕΩΤΕΡΑ ςτιχουργικη

Άνήρ διαπρέπων έν τοΐς παρ’ήμΐν λογίοις, βαθεΐαν κεκτημένος γνώ- 
σιν τών κανόνων τής αρχαίας ελληνικής μετρικής, είς μακράν ' έπιδοθ'ε'ις 
μελ,έτην τής καθ’ ήμας "στιχουργίας, προσέτι δέ, δπερ παρ’όλίγοις συμ- 

k βαίνει, έξοχον συνενών εμπειρίαν τής τε εξωτερικής ■ ευρωπαϊκής μουσι-
[ κής καί τής παρ’ ήμιΜ έκκλησιαστικής, ό κ. ΙΙάναγ. Γρίτσάνής έξέδω-
ί κέν εσχάτως έν ’Αλεξανδρείγ πραγματείαν περί τής ‘ήμετέρας στϊχδυρ-
’ γικής, μετ’αντιπαραθέσεων πρός τήν άρχαίΐζν,' άποβλέψας Συγχρόνως

καί είς. τήν ρυθμικήν τών ήμετέρων έκκλησιαστικών φσμάτών.
Τδ έργον τοΰτο, μαρτυρούν περί βαθείας γνώσεως καί ενδελεχούς με

λέτης τής αρχαίας φιλολογίας και ούχ ήττον τής έκκλησιαστικής,· έστί 
λίαν επίκαιρον έν χρόνφ καθ’ δν ή Μούσα, κατελθοΰσα έκ τών δυσπρό
σιτων κορυφών τοϋ Παρνασσού, eitfjpe τούς κάμπους, τδ δή λεγόμενον, 
ώς έπί τδ πλεΐστον αδιαφορούσα περί κανόνων, καί πολλάκις ούδ’ ίδέαν 
τινά περί ύπάρξεως αύτών έχουσα.

Τά συμπεράσματα τού πολυμαθούς συγγραφέως είσί κατ’έμέ ορθό
τατα καί πάσης συστάσεως άξια, ώς έν πρώτοις τδ εΐερί τής ταυτότη- 
τθς τής αρχαίας ελληνικής ρυθμικής μετά-τής έφ’ ής στηρίζεται ή 'νύν 
παρ’ ήμΐν στιχουργία,· άντικαταστάσει τού υόκο,υ.αντί· τού χροΐου. " "

Τά δύο ταύτα στοιχεία, ώς γνωστόν, συνδυαζόμενα άποτελούσι τδ 
ασμα. ’Ασματική δέ μέχρι τινός έστι συνεχέστατα ή αρχική τών λαών 
προφορά, ώς φερ’ είπεΐν σήμερον ή τών Σουηδών, καί πολλαχού ή τών 
άγροδιαίτων τάξεων τού λαού. Πλήν δέ τούτου, παρά τοΐς άρχάίοις "Ελ- 
λησι παν ποίημα κατ’άρχάς, καί έπί πολύ μετά ταϋτα άναγκαίως έψάλ- 
λετο, τά λυρικά πρδς λύραν, τά δραματικά, κα'ι αύτδς αύτών ό διάλογος, 
πρδς άύλόν, κα'ι τά έπικά διηρΟύντο είς ράψΰάΐ,ας; Κα'ι τούτου ένεκα- 
άρα ό ^υθμ,ός αύτών ήν ώδικώς διεσκευασμένος. Άλλ’δτε έν τοΐς μετέ- 
πειτα χρόνοις ή έπιμιξία καί ό πολιτισμός έξετάθη είς τήν 'Ελλάδα, 
και μάλιστα δτε τέλος ή ποίησις βαθμηδόν ύπεχώρησε., τή‘^ητορείφ καί 
,τή πεζογραφία., τότε καί ή: προφορά Απέβαλε τδν άσματικδν αύτής χα
ρακτήρα, κα'ι αντί τών δύο στοιχείων διετήρησε. μόνον τδ έν, τδν ro'ror, 
καί τούτον ούχί κατά τάς μ,ουσικάς αύτοΰ διαιρέσεις είς b&r ν.οΧ βαρΰν, 
άλλ’ απλώς ώς καθιστώντα τήν φέρουσαν αύτδν συλλαβήν έντονωτέραν 
τών άλλων, ώς-ictus, καθώς παραδέχεται τούτο κάΓ ό κ. Γρίτσάνής, 
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ορθώς παρατηρών δ.τι είς έκάστην λέξιν εις υπάρχει τόνος, τό πολύ δυο, 
προ εγκλινομένων, καϊ ούτος αντικατέστησε τόν χpar or, άντ’ έκεί
νου αυτός νΰν βάσις τοΰ ρυθμοΰ τών μή άναγκαίως δι' ασρ.α συντιθέμε
νων στίχων.

Διά πλείστων, καί τήν εύρεΐαν γνώσιν τής αρχαίας φιλολογίας' έλεγ- 
χόντων παραδειγμάτων καταδεικνύει ό συγγραφεύς τής πραγματείας τήν 
ύπό τούτον τόν δρον ταυτότητα τών σημερινών ημών στιχουργικών 
ρυθμών μετά τών αρχαίων. Τινές βεβαίως εϊχον έκλίπει ή σχεδόν έκλί- 
πει έκ τής νεωτέρας στιχουργίας, διότι καϊ τά είδη τής ποιήσεως 
άτινα χρήσιν αύτών έποιοΰντο είχον προ πολλοΰ καί αύτά πέσει εις 
αχρηστίαν. Άλλ’δτε σπουδάζων έτι έν Μονάχφ κατά τό 1826 είχον 
κατά πρώτον διίδει τήν άντικατάστασιν ταύτην τοϋ τόνου αντί τοϋ χρό
νου, τότε έπειράθην ν’ ανακαλέσω, εΐ δυνατόν, είς τήν ζωήν παρ’ ήμΐν 
καί τά έξαφανισθέντα αρχαία μέτρα, κα'ι έγραψα έν έξαμέτροις τήν έν 
τφ δράματι Φροσύχφ έπί τό έπικώτερον συντεταγμένην διήγησιν τοΰ 
πνιγμού τής Φροσύνης, καϊ το μέτρον τοΰτο μετεχειρίσθησαν μετά ταΰτα 
καί ο Ορφανίδης καί άλλοι. Προσέτι δ’ έρευνήσας άνεΰρον έν τοϊς δή- 
μοτικοις ημών ασμασι σπάνιά τινα παραδείγματα τοΰ έπισήμου ιαμβι
κού τριμέτρου τών αρχαίων, καϊ τούτου έδωκα έπίσης δείγμα έν τφ 
αυτφ δράματι, έφαρμόσας δμως κατά τούς αρχαίους τήν μείζονα έλευ
θερίαν διδοΰσαν. είς τους στίχους διπλήν τομήν είς το πενθημιμερές ή τό 
εφθημιμερές, αντί μόνης τής δευτέρας τών δημοτικών ψσμάτων καϊ 
μετά ταΰτα έγραψα δράματα κατά τό μέτρον τοΰτο,. γενικώς δεκτόν γι
νόμενον, καί έφαρμοσθέν· ύπ’ άνδρών oiot δ Κουμανούδης, _ό Βερναρδά- 
κης, ό Λάμπρος καϊ άλλοι. Τόν δ’ άναπαιστικόν τετράμετρον, δστις 

■ ®Χει έπίσημον καϊ τό αφηγηματικόν, και δν ό ’Αριστοφάνης μετε- 
χειρίζετο. είς τών χορών του τάς παραβάσεις, έφήρμοσα είς-τάς κατά 
μίμησιν έκείνων γεγραμμένας παραβάσεις τής έμής κωμφδίας τοΰ Κον- 
τρονάη, ών τήν μίαν φαίνεται ό συγγραφεύς τής πραγματείας γινώσκων 
κα'ι έκλαμβάνων ώς ιδιαίτερον ποίημα, φέρον δήθεν τδν τίτλον ιβΛμου- 
σΙα)>. Ειτα δέ κατά τό αύτό μέτρον έγραψα κα'ι τάς παραβάσεις τών 
τριών κωμφδιών τοΰ Άριστοφάνους, άς μετέφρασα, τών Νεφελών, τών 
’Ορνίθων κα’ι τής Ειρήνης.

Μεταξύ όμως τών αρχαίων καϊ τών αύτοΐς άνταποκρίνομένων νέων 
στίχων ό κ. Γριτσάνης μετ’ορθής κρίσεως αναγνωρίζει δτι ύφίστανται 
καί διαφοραί, οϊον τής πολλαχοΰ συμπτύξεως δύο βραχειών είς μίαν μα
κράν, οθεν ό δάκτυλος καί ό ανάπαιστος αντικαθίστανται ύπό σπονδείου, 
καί άλλαι τοιαΰται. Άλλά τούτων αί πλεισται εξηγούνται έκ τοΰ ύπό- 
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χρεωτικώς ψσματίκοΰ χαρακτήρος τής άρχαίας μετρικής, καθ’ δν- ή δευ- 
τέρα μακρά τοΰ σπονδείου έν τφ δακτυλικφ μέτρφ καϊ ή πρώτη έν τφ 
άναπαιστικφ έψάλλετο ώς δύο βραχεΐαι, καί ομοίως κα'ι άλλαι τινές 
παρεκβάσεις τοΰ σταθερού μέτρου, διά τοΰ.φσματος καλυπτόμεναι. Ό 
σπονδείος, ώς γνωστόν, άρχικώς δέν ύπήρχεν έν τφ έξαμέτρφ, καϊ είσή- 
χθη μετά ταΰτα μόνον, ώς ποιητική, ή δρθότερον μουσική τις ελευθερία. 
"Ωστε τήν σήμερον, δτε πλέον οί στίχοι δέν ψάλλονται ύποχρεωτικώς, 
αί τοιαΰται έλευθερίαι δέν έχουσι τόν αύτδν λόγον ύπάρξεως, και ώς 
καταστρέφουσαι τόν ρυθμόν διά τήν σπαν tv παρ’ήμΐν τών σπονδείων 
(δύο αλλεπαλλήλων τετονισμένων συλλαβών, ή μάλλον τριών, διότι καϊ 
ή αμέσως μετά τον σπονδείον ή προ αύτοΰ συλλαβή έστι καϊ εκείνη 
μακρά), πρέπει μάλλον Ί’ άποφεύγωνται, ή σπανία νά γίνηται χρήστς 
αύτών.

Άλλ’ ένταΰθα ,δέ.ν βλέπομεν διατί ό κ. Γριτσάνης, δστις τόσον δρ- 
θώς ανεγνώρισε. τήν ταυτότητα τής νέας στιχουργίας μετά τής άρχαίας, 
άπέστη άπό τοΰ δρθοΰ καϊ πρακτικωτάτου τής πρώτης συστήματος, 
έπ'ι τφ λόγφ δτι οί νέοι στίχοι μετροΰνται δήθεν κατά συλλαβάς. Αρι
θμός συλλαβών δέν άποτελεΐ ρυθμόν, άλλά συνδυασμός συλλαβών διαφό
ρων κατά τήν έντασιν, παρά τοΐς άρχαίοις μακρών καϊ βραχειών, παρ’ 
ήμΐν τετονισμένων καϊ άτονίστων. Είς μόνην τήν γαλλικήν γλώσσαν ή 
κατά συλλαβάς μέτρησις επιβάλλεται, διότι ή γλώσσα αυτή ούτε χρόνον 
ούτε τόνον έχει, κα'ι πάσας τάς λέξεις της τονίζει είς τήν λήγουσαν, 
ώστε έπ'ι τοΰ τόνου θά τή ήτον αδύνατον νά στήριξή τήν προσφδίαν 
τής, καϊ περιωρίσθη μόνον είς τών συλλαβών τήν άρίθμησιν άλλ’ ώς έκ 
τούτου καϊ οί στίχοι της σύγκεινται έκ'ποικίλων ^υθμών παντοίως συν- 
δυαζομένών. Οιον τής Έρρίάδος ό πρώτος στίχος:

Je chante ce heros qui vegna sur la France,

έχει, θά έλεγον οί μετρικοί, τό πρώτον, ήμιστίχιρν είς ιάμβους, τό δεύ
τερον είς αναπαίστους. Ό δεύτερος :

et par droit de conquete et par droit de naissance, 

έστϊν δλως άναπαιστικός. Τοΰ 'Ρακίνου ό στίχος : 
qu’errant dans lepalais sans suite et sans escorte 

έστϊν'· δλως ιαμβικός. Καϊ έπειδή αί γαλλικαϊ λέξεις είσϊ συνήθως ολιγο
σύλλαβοι, πρόχειρότατα εύρίσκονται καταλήξεις, δηλαδή σχετικώς μι
κρά! συλλαβαϊ αύτών, κατά τρίτην συλλαβήν διά τούς αναπαίστους, κατά 
δευτέραν, τετάρτην ή καϊ έκτήν (imperturbablerbent; mais il ne 
S6 trahit) διά τούς ιάμβους.
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Άλλά παρ’ ήμΐν, ώς έρρήθη, κα'ι ώς καί ό κ. Γριτσάνης ορθότατα 
παραδέχεται καί πρεσβεύει, ή διαφορά τής θέσεως τών τόνων άποτελεΐ 
καί διαφοράν ^υθμών, ώστε ό κατά συλλαβάς ορισμός τών στίχων έστ'ιν 
ού μόνον .ανεπαρκής, άλλ’ αδύνατος. Ουτω φερ’ είπεΐν δεκαπεντασύλ
λαβός έστι καί ό

«Τί θέλεις άρα νά εΐπής, καί ί> σκοπός σου ποιος ;» 
δεκαπεντασύλλαβος κα'ι ό

«Δεΰτε, παϊδες των Ελλήνων, ή «ατρΐς σας προσκαλεΐ-.» 
αλλ’ ό χαρακτήρ έκατέρου, τοϋ ΐαριβικοϋ καί τοϋ τροχαϊκού, έστί διάφο
ρος καί δλως αντίθετος· δτι δ’ ή κατάληξίς έστι τοϋ μέν οξύτονος, τοϋ 
δέ παροξύτονος δεν δύναται νά θεωρηθή ώς χαρακτηρισμός, διότι καί ό 
επόμενος στίχος φερ’είπεΐν,

«Εις τά όπλα κ’ έμπρδς οί νέοι Μαραθωνομάχοι», 
έστ'ιν έπίσης δεκαπεντασύλλαβος, έχων την κατάληξιν παροξύτονον, άλλ’ 
έστ'ιν δλως διαφόρου ρυθμού τοϋ πρώτου στίχου δν άνωτέρω άνεγράψαμεν. 
Όμοίως ό

«Ή φύσις πασα τον Θεδν λατρεύει»,
καί ό - '

«Ήτον δτ’ έπλάσθη λευκόν τδ ρόδον», 

είσ'ιν ό μέν ιαμβικός τρίμετρος καταληκτικός, ό δέ σαπφικός, συγκείμε
νος έκ τροχαϊκού διμέτρου βραχυκαταλήκτου καί έξ ιαμβικού μονομέ- 
τρου ΰπερκαταλήκτου.

Άί δέ όδηγίαι περί τοϋ τίνες συλλαβαί έκάστου στίχου νά τονίζονται 
καί τίνες νά μένωσιν ατόνιστοι, άποβαίνουσι μακρόταται καί. δυσεφάρ
μοστοι, ίσως δέ δύναταί τις μεμψίμοιρος νά δϊϊσχυρισθή δτι τοΰτο μόνον 
έχουσι τό καλόν δτι δύνανται κα'ι νά πείσωσί τινας τών άδεξιωτέρων ν’ 
άπέχωσι μάλλον δλως τής στιχουργίας.

Τής αρχαίας μετρικής έξ έναντίας ή μέθοδος ού μόνον ούδεμίαν. παρέ
χει δυσχέρειαν, αλλά καί τούς στίχους, δηλαδή τούς συνήθεις, ακριβώς 
χαρακτηρίζει, ώς ιαμβικούς, τροχαϊκούς, άναπαιστικούς, από διμέτρων 
μέχρι τετραμέτρων, ή καί συνθέτους, δταν τοιοϋτοι ύπάρχωσι.

Παρεμβάλλονται δμως, ώς ανωτέρω είπομεν, καί ώς ό συγγραφεύς διά 
μακρών εκθέτει, καί είς την νέαν στιχουργίαν, πόδες άλλοι πλήν τοϋ 
έπικρατοΰντος έν έκάστφ στίχφ, οϊτινες καί ποικίλλουσι χωρίς, νάκατα- 
στ'ρεφωσι τον ρυθμόν. Τοιοϋτός έστιν ό Λίγ^ςγιος· (υυ) είς. τά ιαμβικά 
καί τροχαϊκά μέτρα, διά τοΰτο μετρούμενα καζα όιπούΐατ, ϊνα τοΐς 
έπιτρέπηται ώς ένα τών δύο ποδών τον άτονον τούτον νά έχωσίν είτε 

υ υ υ —υ — υ υ
πρώτον είτε δεύτερον (ώς: γαληνιαί|α θάλασσα), ή τόν αντίστροφον τοϋ 
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έπικρατοΰντος έν τφ ρυθμφ, τροχαΐον έν ίάμβοις, ή ίαμβον έν τροχαίοις,
— υ υ— υ υ υ— υ

πρώτον πάντοτε έν τή διποδίγ, (ώς: δσοι πιστεύ|ουσ’ εις Θεόν καί: πα- 
— — υ υ υ — υ
τρις γύμνω|σον τό ξίφος).

Είς τό δακτυλικόν μέτρον παρεμβάλλονται καί παρ’ήμΐν σπονδείοι, 
άλλά σπανίως, διότι ολίγους έχομεν τοιούτους πλήν τών άπαρτιζομένων 

έκ μονοσυλλάβων έντόνών (οίον «Φεϋ ! ποΰ θέλω κρυβή !»). Προσέτι δέ 
και ό πρώτος πόϋς τού στίχου δύναται ένίοτε νά ή τρίβραχυς, διότι, ώς 
και παρά τοΐς άρχαίοις, ή άρχική συλλαβή τοϋ στίχου δΐ έντάσεως προ- 
φέρεται σχεδόν ώς μακρά (οίον : Είς τόν στρατόν όλεθρίαν κατέπεμψε 
νόσον). Τής τοιαύτης αόε'ιας πρέπει δμως σπανία νά γίνηται χρήσις. 
Οί δ’ άνάπαιστοι παρ’ ήμΐν άδειας δέν έπιδέχονται, πλήν τής σπανίας 
άντικαταστάσεως διά σπονδείων. ’Αναπόφευκτος διά τήν ρυθμικήν προ
φοράν έστΐν ή τομή είς πλήρη λέξιν είς τούς μακρούς στίχους, οίον έν 
τφ έξαμέτρφ καί τφ ίαμβικφ τριμέτρφ ή πενθημιμερής, ή μετά τήν 
πρώτην, ή διά τούς δακτύλους καί τήν δευτέραν, συλλαβήν τοϋ τρίτου 
ποδός, ή ή έφβημιρ,ερής, μετά τήν πρώτην τοϋ τετάρτου- είς τόν τε- 
τράμετρον δέ παντός μέτρου μετά τήν δευτέραν διποδίαν. Τούτον τόν 
μετρικόν κανόναΑναγνωρίζει καί συνιστφ ό κ. Γριτσάνης καί διά τήν 
ήμετέραν στιχουργίαν. Φρονοϋμεν δμως δτι έδικαιοΰτο έν τοΐς παραδείγ- 
μασιν ά παραθέτει νά δειχθή αυστηρότερος ώς προς τήν εφαρμογήν τοϋ 
άναποφεύκτου τούτου κανόνος.

Τό αυτό νομίζομεν δτι πρέπει νά παρατηρήσωμεν καί ώς προς τήν 
ομοιοκαταληξίαν, προσέτι δέ καί ώς προς τήν γλώσσαν. Ώς προς τήν 
πρώτην ορθότατα λέγει ό συγγραφεύς δτι «οί οξύτονοι στίχοι πρέπει 
νά όμοιοκαταληκτώσιν εφ' ό2οκ2ήρου τής τελευταίας συλλαβής»- άλλ’ 
έπειτα, καμπτόμενος, προσθέτει δτι «ένίοτε δύναται νά άρχηται ή ομοιο
καταληξία, κατ’ έξαίρεσιν τοϋ κανόνος, άπό μόνου τοϋ τετονίσμένου φω
νήεντος». Άλλ’ ό λόγος έστι ούχί περί τοϋ τί όύναζαι, άλλά τί όφε'ι- 
Λει, καί ή τελευταία σημείωσις έγράφη προς δικαιολόγησαν τοϋ τετε
λεσμένου, ήτις δυστυχώς πολλάκις δύναται (νά γίνη καί τοϋ μέλλοντος 
άφορμή.

Ώς προς τήν γλώσσαν δέ, μετά χαράς βλέπομε* τόν πολυμαθή συγ
γραφέα «συμφωνοϋντα έκείνοις οϊτινες ύπερμαχοϋσι τής καθαρευούσης 
γλώσσης έν τή νεωτέρα ποιήσει»· άλλά δέν συμφωνοϋμεν είς τό δτι «ή 
δημφδης γλώσσα, ήτοι.ή γλώσσα τού λαού έθεωρήθη. πάντοτε ώς ή μάλ
λον οικεία τή ποιήσει», εί καί τήν ρήσιν ταύτην κολάζει διά-^ής έπο- 
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μένης, όρθοτάτης καθ’ έαυτήν «ούχί δμως ή κατωτάτη, ή ρωπική ή χυ
δαία τούτου ή εκείνου τοΰ τόπου, ήτις έν πολλοΐς δέν εννοείται ΰπο παν
τός του ελληνικού λαού, άλλ’ ή κοινή νεωτέρα τοϋ έθνους γλώσσα, ή 
κεκαθαρμένη έκ τών όθνείων και ρυπαρών παρεισφρημάτων κα'ι γραμμα- 
τικώς μάλλον διαπεπλασμένη».

Τό κατ’έμέ δέν παραδέχομαι δτι ή δημώδης γλώσσα έ^εωρή^η 
πάντοτε (παρ’ ήμΐν βεβαίως) ώς ή μάλλον οικεία τή ποιήσει. Τοιαύ- 
την δεν τήν έθεώρει ό 'Ρίζος, δτε έποίει τήν ’Ασπασίαν, τήν φδήν είς 
τό Σούλι καί άλλα, ούτε ό πατήρ μου, δτε μετέφραζε τά γαλλικά δρά
ματα καί τήν Αίνειάδα, καί συνέταττε πολλάς πρωτοτύπους ποιήσεις, 
ούτε οί Σοϋτσοί, ούτε ό Βερναρδάκης, ούτε πολλοί άλλοι τών έπισημο- 
τέρων ημών ποιητών. Τά χΛέ^τιπα τραγοιίάια αυτοσχεδιαζόμενα ύπ’ 
αγραμμάτων τών δρέων κατοίκων, οΰς ένέπνεέν ή ποιητική τής 'Ελλά
δος φύσις καί ό διαφλέγων αύτούς πατριωτισμός, έκίνόύν πολλών τόν 
ένθουσιασμόν, οίτινες ένόμιζον δτι έγραφον αντάξια αυτών, όταν έμι- 
μοϋντο τήν άξεστον γλώσσάν των, τινές μέν πάσης γραμματικής μορ- 
φώσεως καί αύτοί έστερημένοι, άλλοι δ’ευμαθείς μεν άλλα διά τοπι- 
κάς ή άλλας περιστάσεις είς τήν καλλιέργειαν τής ιδίας αυτών γλώσ- 
σης μή έγκύψαντες, καί άλλοι αύτής έγκρατεΐς, τινές μάλιστα και εγ
κρατέστατοι, άλλ’ έξ ίδίου τρόπου τοΰ σκέπτεσθαι το ύφος τούτο πα
ραδεχόμενοι.

Ή ποίησις έστιν ή υπέρτατη τής. γλώσσης καλλιτεχνία, και οί ά- 
σκοΰντες αύτήν πρέπει τής γλώσσης μετά πάσης ακρίβειας καί πάσης 
λεπτότητος νά έπιμελώνται, ώς θά επραττεν ό Πραξιτέλης διά τό μ.άρ- 
μαρον δ έλάξευε, μή λησμονοΰντες δτι παν σφάλμα, πάσα ανακρίβεια 
(ένταϋθα ώς πρός τήν γλώσσαν, τήν ομοιοκαταληξίαν, τήν στιχουργίαν, 
τήν ποιητικήν σύνθεσιν) καθιστά τό έργον ανάξιον τής τέχνης, κα'ι προσ
έτι δτι ό αδυνατών νά ύπερνικήσή οΐας δήποτε τεχνικάς δυσχερείας, 
οφείλει ν’ άφίσταται μάλλον τού στιχουργήματος, ού τήν κατεργασίαν 
ούδεμία ανάγκη τώ επιβάλλει.

'Υπάρχει βεβαίως είς τήν ποίησιν καί κλάδος έπιδεχόμενος άφελε- 
στέραν καί μάλλον οικιακήν γλώσσαν παρά τό έπος, τό δράμα ή τήν 
φδήν, ώς ό Θεόκριτος έγραφε τά Βουκολικά ειδύλλια, ώς ό Χριστόπου- 
λος τά χαριέστατα λυρικά του· άλλά καί ταΰτα δέν πρέπει ν’ άποπτύω- 
σι πάντα οΐον δήποτε κανόνα γραμματικόν, δέν πρέπει νά συγχωνεύω- 
σιν έπί τό ίταλικώτερον, κα'ι έντελώς παρά τό πνεύμα τής Ελληνικής, 
πληθύν συμπιπτόντων φωνηέντων, ή άλλα νά έκθλίβωσι χυδαίως καθ’ έ
ξεις ίσως τοϋ αμαθούς μέρους τοϋ λαού τούτου ή εκείνου τού τόπου, 
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διότι ούδ’ είς καταρτισμόν έθνικής φιλολογίας, ούδ’ είς έπίδοσιν τής προ
όδου καί άναπτύξεως τής Ελλάδος δύνανται νά συντελέσωσίν.

Εΐπομεν δτι ό κ. Γριτσάνης αναγνωρίζει και άναπτύσσει, διά μακρών 
μάλιστα, τήν ταυτότητα τών αρχαίων στίχων μετά τών παρ’ ήμ.ΐν κυ
ρίως έν χρήσει.

Άλλά πλήν τούτων τών συνήθων ρυθμών ύπάρχουσι παρά τοΐς άρ- 
χαίοις καί άλλοι παμποίκιλοι, και σχεδόν είς κανόνα μή υπαγόμενοι, ώς 
οί Πινδαρικοί, οί τών δραματικών χορών καί δσοι τοιοΰτοι. Ούτοι συνε- 
τίθεντο ύπό τοΰ ποιητόΰ ούχί καθ’ώρισμένον τύπον, άλλά κατά τήν 
μουσικήν ήν αύτός ό ποιητής συγχρόνως μετά τών στίχων συνέταττε, 
καί διά τούτο, ώς εκείνη, έξηρτώντο άπλώς έκ τών στιγμιαίων διαθέ
σεων τοϋ ποιοϋντος.

Μετέβησαν καί ούτοι ώς οί λοιποί δλοι είς τήν νέαν Ελλάδα ;
Ό είς ταΰτα πάντα έμβριθώς έμβαθύνας συγγραφεύς άπαντφ, ναί. Οί 

δραματικοί καί άλλοι λυρικοί χοροί τό πρώτον ήσαν θρησκευτικοί, καί 
άπό τοϋ ναοΰ μετέβησαν είς τό θέατρον. Άφ’ ού δέ μετ’ αιώνας ή δου
λεία έφίμωσε τήν δραματικήν Μούσαν, τότε καί αύτοί έπανήλθον πάλιν 
είς τόν τόπον τής καταγωγής των, είς τήν έκκλησίαν, καί οί αρχαίοι 
τρο'ποι, ώς έλεγον τό πάλαι οί μουσικοί, έγειναν τροπάρια, ώς έκεΐνοι 
καί ταΰτα έξ έρρύθμου πεζού λόγου κατά τήν έμπνευσιν τού μΟυσουρ- 
γοΰ ρυθμιζόμενα, άλλ’ άπό τής αρχής τοΰ χριστιανισμού ήδη, ώς καί ή 
έξωτερική στιχουργία, ούχί έπί τόΰ χρόνου πλέον, άλλ’έπί τοΰ τόνου 
στηριζόμενα. Και τινά μέν αύτών ήσαν Ιόιομ,εΐη, πρώτοτύπως ύπό μου
σικών συνταχθέντα, άλλα δέ προσόμοιο, κατ’ άρχαιοτέρας συνθέσεις ψαλ
λόμενα, ίσως καί κατ’ ήχους διατηρηθέντας έκ τής αρχαίας 'Ελλάδος, 
•Ζαθ’ δσον ό κ. Γριτσάνης καταδεικνύει τινά μέν συνταχθέντα κατ’ άρ- 
χαΐον χρονικόν ρυθμόν, συμφώνως πρός άρχαίαν έξιν, άλλά μέλοποιη- 
θέντα κατά τόν τόνον (σελ. 152), αλλα δέ πληρέστατα άντιστΟίχοΰντα 
τονικώς πρός άρχαΐα ποιήματα (σελ. 153).

Κατά ταΰτα καί ό κ. Γριτσάνης έστιν έκ τών θεωρούντων τήν έκκλη- 
σιαστικήν ημών μουσικήν ώς έπιζήσασαν άπόγονον τής άρχαίας ελλη
νικής, κα’ι ή γνώμη άνδρός οδτω πολυμαθούς καί πολύπειρου είς τά μου
σικά έστι πολύτιμος.

Λ.■!?.
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ΖΩΙΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ
Υπνωτισμός, Πνευματισμός Περίεργα φαινόμενα. 

Σκέψεις ψυχοφνσιολογικαί.

Ή ίστορία τοΰ περιεργοτάτου τούτου ζητήματος, συγχεομένη μέ τήν 
του θαυμασίου έν τφ κόσμφ, έχει τάς πηγάς της είς παναρχαιοτάτους 
χρόνους, ώς καί αύτή ή καταγωγή τής λέξεως μαγνητισμός μαρτυρεί4.

*

Τήν ιδέαν τοΰ μαγνητισμού άνευρίσκομεν ύπό διαφόρους ονομασίας 
καί διατυπώσεις είς δλας σχεδόν τάς περιόδους τής ιστορίας·, άπδ τής 
εποχής τών μάγων τής άρχαίας Αίγύπτου μέχρι τών γοητειών τοΰ Mes
mer. Ό επιτήδειος ούτος βιενναΐος ιατρός, ώς γνωστόν, εΐνε ό πρώτος, 
δστις τδ 1775 έξήγαγεν έκ τοΰ χάους τδ .ζήτημα τοΰτο καί έχρησί- 
μευσεν ούτως είπεΐν ώς. πρωταπόστολος κατ’ άρχάς έν Αύστρίγ, εΐτα 
ιδίως έν Παρισίοις ύποστηρίξας, ώς άλλος Παράκελσος, τάς θεωρίας αύ
τοΰ περί ύπάρξεως ρεύματος παγκοσμίου, δπερ ώνόμαζε. Ζωικόν μαγνη
τισμόν καί οπερ ήδύνατο νά μεταδοθή άπδ ατόμου είς άτομον.

Αί θεωρίαι αύτοΰ, άσαφεις τά πολλά και συγκεχυμέναι έτελειοποιοΰν- 
το συν τώ χρόνφ διά μεταγενεστέρων ερευνητών, Plivsegur, Petetin, 
Faria κλπ. μέχρι τής έποχής τοΰ άγγλου χειρουργού Braid, δστις άπδ 
τοΰ 1843 άρχεται τών λαμπρών αύτοΰ παρατηρήσεων καί έγκαινιάζει 
πράγματι τήν έπΐς·ημονικήν σπουδήν τών φαινομένων «τοΰ τεχνητού ύπνου.

Μετά τούτον άλλοιαξιόλογοι παρατηρηταί, ώς ό Azam έν Bordeaux 
τδ (1858) κλπ., συνεχίζουν τήν σπουδήν τοΰ ζητήματος τούτου μέχρ*  
τής νεωτέρας περιόδου, ήτις χαρακτηρίζεται διά τών έργασιών τοΰ Ri- 
chet, Charcot, Dumomtpallier/Chambard, Liebeault,Bernheim,

1 Ό παρά τοίς αρχαίοι; Έλλησι Μάγνης λίθος ή χάριν συντομίας Μάγνης 
καλούμενος, εσήμαινε λίθον τοϋ ρεύματος ή τοϋ μαγικόϋ πνεύματος.

Ή λέξις Μάγνης είνε έσχηματισμένη έκ δύο φοινικικών λέξεων (μάγ-νάζ), ών 
ή πρώτη (μάγ), έξ ής καί αί ελληνικά! (μάγος,, μέγας) καί αί λατινικαί (magus, 
magmis, magna), έσήμαινε πρόσωπόν μεγάλης έπιρροής κα'ι δυνάμεως, οιοι ήσαν 
τότε οί ιερείς κλπ,, ή δε δεύτερα (νάζ) προέρχεται έκ ρίζης, ήτις χαρακτηρίζει 
έβραϊστί παν δ,τι μεταδίδει τήν έπιρροήν του προς τά έκτός, έντεϋθεν καί ή ελ
ληνική λέξις Νόος.

Ζωικός μαγνητισμός, 'Υπνωτισμός, Πνευματισμός είσιν όροι καθιερωθέντες είς 
διαφόρους έποχάς καί έξ ώρισμένου άριθμοϋ φαινομένων έκαστος, τά όποια άνή- 
κουσιν εις τδν εορύν κύκλον τών φαινομένων τοΰ αΰτοϋ ζητήματος.

Π 5

Pitres, Bremond, Fere, Bourneville, Marie, Grasset, Luys κλπ. 
έν Γαλλία, Heidenhaim, Grutzner, Berger, Bauler, Reiger, Pre- 
yer, έν Γερμανίμ καί τόσων άλλων.

Έμορφώθη λοιπόν ούτω τό ζήτημα τοΰ ύπνωτισμοΰ είς περιωπήν έπι- 
στημονικήν καί εΐνε ήδη έπί τοΰ τάπητος τών έρευνών καί τής τελείο- 
ποιήσεως. . ■
, Δέν εΐνε βεβαίως τοΰ παρόντος νά έκτάνθή τις έπί τοΰ ζητήματος 

’ τούτου είς δλας αύτοΰ τάς λεπτομέρειας, διά τάς οποίας ολόκληροι ειδικοί 
τόμοι εΐνε αφιερωμένοι πρός τοΰτο. Παρακάμπτοντες τήν ιατρικήν καί 
ιατροδικαστικήν ώς καί λόιπάς έπόψεις τοΰ ζητήματος, θά περιορισθώμεν 
δπως δώσωμεν εικόνα τινα ύπδ τήν ψυχοφυσιολογικήν αύτοΰ άποψιν, ήτις 
εΐνε καί γενικωτέρου ένδιαφέροντος.

Τί είνε λοιπόν ό ζωικός μαγνητισμός ή άλλως ύπνωτίσμός.;
Εΐνε μία έκτακτος φυσιολογική κατάστασις τοΰ νευρικού συστήματος. 

Μία νεύρωσις, ήν προκαλεΐ τις είς άτομα προδιατεθειμένα. Εις ψευδο- 
ύπνος, δν έπιβάλλει τις τεχνητώς καί καθ’ δν τδ ύπνωτιζόμενον άτομον 
χάνει τήν ιδέαν τής εαυτού ύπάρξεως καί τοΰ έξω κόσμου.

Ούτω περίπου ορίζεται, σήμερον έκ τών ένόντων ό ύπνωτίσμός. "Ας 
μας έπιτραπή δμως νά εΐπωμεν δτι ή ίδέα τοΰ ζωϊκοΰ μαγνητισμού εΐνε 
πλέον εύρεϊά, αί δέ σχετικαί κατακτήσεις τής έπιστήμής άναλόγως δλί- 
γισται, ώστε πας μέχρι τοΰδε ορισμός νά εΐνε άτελής ώς πρός τήν φύσιν 
καί ουσίαν τοΰ ζητήματος τούτου.

Τρόποι τοΰ ύπνωτίζειν

Ώς γνωστόν πλεϊστοι εΐνε οί τρόποι τοΰ ύπνωτίζειν, αί δέ αισθήσεις 
χρησιμεύουσιν ούτως είπεΐν ώς οδοί πρός τοΰτο.

'Λ χοή. Κρότος αίφνήδιος, τόνος μουσικός κ. τ. δ. δύνανται νά προκα- 
λέσωσιν τεχνητόν ύπνον είς έν άτομον προδιατεθειμένου (και τό τίκ-τάκ 
τοΰ ωρολογίου παρήγαγε πολλάκις ύπνωτισμόν).

"Ορασις.ΊΙ παρουσία λάμποντός τίνος αντικειμένου πρδ τών οφθαλμών 
τοΰ ύποκειμένου (Braid), ή προσήλωσις τοΰ βλέμματος (Mesmer) κλπ.

Άφή. Θίξις τών υστερογενών καλούμενων ζωνών είς υστερικά άτομα, 
δταν έχωσι τοιαύτας,πιέσεις τοΰ ώτός, τοΰ μαστού, τοΰ δακτύλου κ.τ.λ,

Διάφορα ύπνωτιστικά έργαλεΐα έπίτηδες κατασκευασθέντα, οΐον τή 
τοΰ κ. Luys κτλ. :

Τέλος διά τής,καλουμέυης: ύποβολής (suggestion). 'Αρκεί μόνον νά 
εΐπ··3 τις είς- τδ προδιατεθειμένου άτομον: χοιμήσου καί έγένετο. Ή 
ύποβολή τελείται καί 'κατά πολλούς άλλους τρόπους· λέγομεν λ. χ. εί^
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τό πρός ύπνώτισιν άτομον: θά μετρήσωμεν εως 5 και άμα φθάσωμεν εως 
4 νά κοιμηθής, δπερ καί γίνεται ευθύς ώς ό προς ύπνώτισιν προφέρη τόν 
όρισθέντα αριθμόν. ‘

Πλην τοϋ δια τεχνητών μέσων προκαλουμένου ύπνωτισμοϋ έχομεν κα'ι 
τον λεγόμενόν α,νζονπνφΤί,σμΛν, δστις παράγεται διά τής αυθυποβολής 
τοϋ ιδίου υπνωτιζόμενου, ήτοι αποφασίζει μόνος ούτος νά ύπνωτισθή καί 
η ιδέα αυτή τής αποφάσεως τφ χρησιμεύει ώς ύπνωτιστική ύπόβολή.

ΣυνΟ^και τοί> ύπνωτισμοϋ αίτιολογικαι

Πρώτιστα ανάγκη νά ειπωμεν δτι ή προς υπνωτισμόν θέλησις τοϋ · 
ατόμου δέν εινε καί απαραίτητος, άπόδειξις _τούτου δτι έχομεν άτομα 
υπνωτιζόμενα μετά κρότον αίφνίδιον καί άνευ προπαρασκευής τής θελή— 
σεως των. Η συγκατάθεσις έν τούτοις τοϋ ατόμου ώς κα'ι πάσα προκατά- 
ληψις περ'ι τοϋ δυνατού τής ύπνωτίσεως συντρέχουσι προς εύχερεστέραν 
ύπνώτισιν.

Ως προς τό φΰλον. Φαίνεται δτι αί γυναίκες εινε μάλλον ύπνωτίσιμοι 
αν καί δέν εινε μικρός ό αριθμός τών ύπνώτιζομένων άνδρών. Διά τινας 
μάλιστα παρατηρήτάς δέν ύπάρχει διαφορά, υπήρξαν δέ καί οί διαταθέν- 
τες οτι οι άνδρες ·εινε πλέον ύπνωτίσιμοι. ’Ίσως τούτο νά έξηγήται έκ 
τοϋ μεγαλειτέρου άριθμοΰ τών άνδρών.

Ως πρός τήν ηλικίαν. Οί άπό 18-30 ετών ηλικίας ύπνωτίζονταε εύ- 
κολώτερον. Ούχ ήττον καί ή είς νεωτέραν ήλικίαν ύπνώτισις δέν εΐνε 
ούσκολος. Ό Berillon έπ'ι 200 παιδίων, τά όποια μέχρι τοΰδε ύπνώτι- 
σε, συνήγαγε τό εξής συμπέρασμα : έπ'ι 10 παιδίων ηλικίας 6-15 έτών 
πάσης κοινωνικής τάξεως, τά 8 εινε έπιδεκτικά ύπνο>τίσεως;

Ως πρός τήν έ’ξιν. Τά συχνότερον ύπνωτιζόμενα άτομα προδιατίθεν
ται έπί μάλλον εις τό ύπνωτίζεσθαι.

Ως προς τήν προδιάθεσιν. Λέγεται δτι πολύ συντρέχει αυτή είς τήν 
παραγωγήν τοϋ ύπνωτισμοϋ, τουτέστιν οί κληρονομικώς έπιρρεπεΐς είς 
νευροπάθειάς (νευρώσεις, ύστερισμούς κλπ.) εινε καί οί μάλλον ύπνωτί- 
σιμ,οι. Κατά τους νευρολόγους μάλιστα τής Salpetriere, (Charcot, 
Marie, Babinski κλπ) οί πλεϊστοι τών ύπνώτιζομένων, αν δχι πάντες, 
εισιν υστερικοί χωρίς εν τούτοις καί δλοι οί ύστερικοί νά εινε ύπνωτίσιμοι.

Κατ' άλλους δμως καί ίδί<ζ τής Σχολής τοϋ Nancy (Bernheim, 
Beaunis, Liegeois), αί σχέσεις τοϋ ύπνωτισμοϋ πρός τήν υστερίαν δέν 
φαίνονται τόσφ στενα'ι ώς διατυποΰνται έν Salpetriere' φθάνουν μάλι
στα μέχρι τοϋ νά παραδεχθώσιν δτι ή ΰπνωσίς' ούτε σχετίζεται καν πρός 
Toy ύστερισμόν, Οί περί τόν Charcot αντιτάσσουν είς τοΰτο δτι αν
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πολλοί τών ύπνώτιζομένων φαίνονται ύγιεΐς, φέρουσιν έν τούτοις έν έαυ- 
τοΐς λανθάνουσαν τήν ύστερίαν Ή πολεμική ώς πρός τό ζήτημα τοΰτο 
έξακολουθεΐ ακόμη μεταξύ τών δύο1 διακεκριμένων Σχολών. Ό Du- 
montpallier εις τινα περί ύπνωτισμοϋ συζήτησιν έσχάτως ειπεν, δτι 
δλος σχεδόν ό κόσμος θά ήτο ύπνωτίσιμος, αν έγνωρίζαμεν νά θίξωμεν 
τήν ύπνωτικήν έκάστου οργανισμού χορδήν.

Διάφοροι τον ύ·πνωτισμ.οΰ ·ζαταστάσεις

’Από τής έν έγρηγόρσει καταστάσεως μέχρι τών κλασικών φάσεων τοϋ 
μεγάλου ύπνωτισμοϋ τοϋ Charcot ύπάρχουσι, πλήν τών περιγραφεισών 
μορφών (Fascination de Bremaud — etat de charme — lethar- 
gie lucide κλπ.) καί πολλαί ακόμη άλλαι διαφόρων βαθμών, μήπώ 
ταξινομηθεΐσαι είς κλασικήν περιγραφήν δπως ό μέγας ύπνωτισμός και 
αιτινες άνήκουσιν είς τόν μικρόν καλούμενον ύπνωτίσμόν, άποτελού- 
μενον έξ έλαφρών μικτών συμπτωμάτων τοϋ μεγάλου ύπνωτισμοϋ καί 
χρησιμεύουσαι ώς διάμεσοι μόρφαί από τής έν έγρηγόρσει καταστάσεως 
μέχρι τοϋ μεγάλου ύπνωτισμοϋ (etats intermediaires). Είς μίαν τών 
διαμέσων τούτων φάσεων ανήκει καί ή κατάστασις τοϋ φίλου μάς ποιη- 
τόϋ κ. Πολέμη, δστις εύηρεστήθη νά ύποβληθή είς τήν παρατήρησίν μας.

Σημειωτέον δτι αί καταστάσεις αύται δύνανται, διά συχνών ίδίςι 
ύπνωτίσεων, νά λάβώσι τόν τύπον τοϋ μεγάλού ύπνωτισμοϋ.

Μέγας ύπνωτισμύς τοΰ Charcot

Εις τό γόνιμον παρατηρητικόν τοϋ έπκρανοϋς καθηγητοΰ τής Salpet
riere Charcot όφείλομεν.τφ δντι τήν διαλεύκανσιν καί έπιστημονικήν 
περιγραφήν τών φάσεων τοϋ μεγάλου ύπνωτισμοϋ.

Τρεις, ώς γνωστόν, εινε αί φάσεις αύται, αιτινες χαρακτηρίζουσΐ τόν 
μέγαν ύπνωτίσμόν: ή Ληθαργία, ή Καταληψία καί ή Υπνοβασία. Έν 
άτομον λοιπόν ύπνωτιζόμενον είτε αυτομάτως είτε τεχνητώς δύναται 
νά έμπέση είς μίαν τών φάσεων τούτων.

Πριν ή περιγράψωμεν ιδιαιτέρως μίαν έκάστην, ας ύποδείξωμεν έν 
δλίγοις τούς τρόπους, δι’ών; δυνάμεθα νά μεταφέρώμεν τό ύπνωτισθέν 
άτομον διαδοχικώς άπα τής μιας είς τήν άλλην φάσιν. Συνίστανται δέ 
αυτοί είς άπλουστάτους χειρισμούς, τούς εξής :

"Οταν ό ύπνωτιζόμενος βυθίζεται λ. χ. είς ληθαργίαν, τότε δέν’ εχο
μεν παρά νά άνοίξωμεν τούς οφθαλμούς αύτοϋ καί ουτω τόν φέρωμεν είς 
καταληψίαν, · έκ ταύτης, δι’-ενός άνασυρμοϋ τοϋ δακτύλου μας έπί τοϋ 
μετώπου του, είς τήν ύπνοβασίαν, έκ τής οποίας τόν άφυπνίζομεν μέ έν 
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φύσημα συγχρόνως καί έπί τών δύο οφθαλμών αύτοΰ ή καί διά τής υπο
βολής ώς ακολούθως: τφ λέγομεν τουτέστι νά έξυπνήσης μετά τόσα,... 
λεπτά τής ώρας καί μετά τόν όρισθέντα χρόνον ό έν ύπνοβασίοι αφυπνί
ζεται. Ό τελευταίος ούτος τρόπος τής ύποβολής εινε καί ό προτιμότε
ρος διά τόν λόγον, δτι-αί διαταγαί τοϋ πειραματίζοντος έγχαράσσονται 
βραδέως είς τδν έγκέφαλον τοϋ ύπνωτιζομένου χωρίς νά συνταράσσωσιν 
άποτόμως τούτον.

ΛηΟαργία

Ή ύπνωτική αΰτη κατάστασις είνε ή. αρχική, τούτέστιν άτομόν τι 
ύπνωτιζόμενον βυθίζεται ευθύς αμέσως είς ληθαργίαν, ή δευτερεύουσα, 
καθ’ ήν τοΰτο φθάνει είς τήν ληθαργικήν κατάστασιν, άφοϋ προηγουμέ
νως διέλθη διά μιας τών άλλων (καταλήψιας, υπνοβασίας).

'Άπαξ τέλος πεσών τις είς ληθαργικήν κατάστασιν, τήν άκόλουθον 
παρουσιάζει εικόνα : Μετά τινας δονήσεις τών βλεφάρων οί οφθαλμοί αύ
τοΰ κλείονται, γίνεται σιωπηλός, ή νόησίς του προσωρινώς καταστρέφε
ται, καθόσον συμμετέχει καί ό έγκέφαλος είς τήν κατάπτωσιν ταύτην 
τοΰ δργανισμοΰ, μόνον δέ τό νωτιαίον σύστημα ζή, Ή κεφαλή αύτοΰ 
μετά τών λοιπών μελών τοΰ σώματος κεΐνται ώς μάζα πλαδαρά, ανευ 
στηρίγματος, είς τήν διάθεσιν τοΰ πειραματιστοΰ. Ό κατά τό. φάινόμε- 
νον πτωματικός ούτος οργανισμός έγκλείει ένδιαφέροντα τφ οντι καί 
έκτακτα φυσιολογικά φαινόμενα.

Έάν ψαύσωμεν τδ δέρμα, είτε καί είς μικράν ακόμη άπόστασιν, κατά 
τό έσωτερικόν μέρος τοΰ αντιβραχίου του, πάραυτα σύσπασις τής χειρός 
παράγεται τόσφ ισχυρά ώστε αδύνατον σχεδόν νά έκτείνη τις ταύτην 
ό δυσεκνίκητος ούτος σπασμός έν τούτοις καταστρέφεται ευκολότατα 
δι’ απλής τριβής έπί τοΰ αντιθέτου μέρους τοΰ αντιβραχίου, τών αντα
γωνιστών δηλ. μυών. Καί είς άλλα τοΰ σώματος μέρη, οίον είς τό πρό- 
σωπον, παρόμοια φαινόμενα δύναται τις νά προκαλέση. Ή ύπερερεθι- 
στικότης αΰτη τοΰ νευρομυϊκοΰ συστήματος, παρατηρηθεϊσα ύπό τοΰ 
Charcot αποτελεί έν έκ τών καλουμένων σωματικών σημείων τής κατα- 
στάσεως ταύτης.

Έν άντιθέσει πρδς τήν νευρομυϊκήν ταύτην υπεραισθησίαν ή αίσθητι- 
κ,ότης τοΰ δέρματος καί τών βλεννουμένων (αφή, πόνος) εινε κατεστραμ
μένη· δύνασθε νά διατρυπήσητε δσον θέλετε τδ δέρμα αύτοΰ μέ καρφο- 
βελόνην ή άλλο τι αιχμηρόν χωρίς νά παραγάγητε αύτφ ούδέ τήν έλα- 
χίστην αίσθησιν πόνου, πολλάκις δέ ούτε αιμα έκρέει.

’Άλλα νευρικά κέντρα τουναντίον,ώς θά ίδωμεν, διατηροΰσι τήν αίσθη- 
λίαν άνεπτυγμένην έν τή προκειμένη καταστάσει, οίον :

Ή αίσθησις τοΰ οπτικού νεύρου καί τοΰ άμφιβληστροειδοΰς, ώς δέι- 
κνύουσι πολλά πειράματα, ών ας άναφέρωμέν τινα τελεσθέντα ύπό τοΰ 
•κ. Luys είς τδ νοσοκομεϊον Charite, τά όποια, μεταξύ άλλων, παρη- 
κολουθήσαμεν.

Ύπνωτίσας έν άτομον καί θέσας τοΰτο έν. καταστάσει ληθαργίας 
έξετέλεσε τό άκόλουθον πείραμα.

’Έθεσε· προ τών οφθαλμών τοΰ ύπνωτισμένου πίνακα ξύλινον άρκετοΰ 
πάχους είς τρόπον ώστε ό ύπνωτισθείς νά μή βλέπη τά ό'πισθεν τοΰ πί- 
νακος τελούμενα, έκράτει δέ όπισθεν τοΰ διαφράγματος τούτου δ πειρα
ματιστής ύέλινόν τι πώμασμα φιάλης- μετά τινας στιγμάς τό έν λη- 
θαργίφ άτομον έξεγείρεται εντρομον καί έξηγριωμένον. Άφαιρέσαντος 
τοΰ πειραματιστοΰ τό ύάλινον τοΰτο πώμασμα, καταπραώνεται ό ύπνω- 
τισθείς έκ τής έξεγέρσεως καί έπανέρχεται είς τήν ληθαργικήν αύτοΰ 
κατάστασιν. Θέτει έκ δευτέρου ό κ. Luys τό πώμασμα όπισθεν τοΰ πί
νακος καί άναπαράγεται ή αύτή είκών τό έν ληθαργίφ τούτέστιν άτο
μον διηγείρετο σφόδρα έπί τή παρουσία τοΰ ύελίνου πωμάσματος, τοΰ 
όπισθεν τοϋ πίνακος.

Δεύτερον πείραμα έτι περίεργον :
'Υπνωτίζει γυναίκα ύστεροεπιληπτικήν, πιέζων τό άκρον τού ώτός της 

καί πίπτει αΰτη είς ληθαργίαν. Τοποθετείται επίσης πίναξ μεταξύ τής 
ύπνώτισμένης καί τοΰ κ. Lnys, διαχωρίζων τούτους ώς διάφραγμα. Ό 
κ. Luys, ίστάμενος οΰτω όπισθεν τοΰ πίνακος έπαλλάσσει άλληλοδια- 
δόχως τήν παρουσίαν διαφόρων σφαιρών, ποικίλων χρωμάτων, καί ιδού 
τί περίεργον φαινόμενον εκτυλίσσεται ένώπιόν* μας : "Οταν ό πειραμα
τιστής κρατή σφαίραν κίτρινου χρώματος, ή έν ληθαργίρι γυνή, μεταπί- 
πτουσα είς ύπνοβασίαν, γίνεται φαιδρά, εύθυμος, εύχαριστημένη, μέ φυ
σιογνωμίαν δέ μ.ειδιώσαν σπεύδει πρός τό όπισθεν τοϋ πίνακος μέρος 
άναζητοΰσα καί έλκομένη ούτως είπεΐν ύπό τίνος πράγματος, δπερ τή 
ένέπνεε τήν χαράν καί δπερ ήτο ή ύπό τοΰ πειραματιστοΰ κρυπτομένη 
κίτρινη σφαίρα, ήν συλλαμβάνει καί περίπτύσσεται έν τελείς γοητείφ 
καί έκστάσει.

Άντικαθιστφ'ό πειραματίζων τήν σφαίραν ταύτην δι’άλλης έπίσης 
μέν κίτρινης άλλά πεντάκις, έξάκις μεγαλειτέρας καί ή φαιδρότης τής 
γυναικός πενταπλασιάζεται, εξαπλασιάζεται έκ διαμέτρου πρδς τά νέα 
μεγέθη τής σφαίρας.

Άφαιρούνται τέλος αί σφαΐραι πασαι καί άμέσως σβέννυται ή φαιδρό— 
της τής γυναικός βυθιζομένης είς κατάστασιν ληθαργίας. Έπαναλαμβά- 
νεται τό πείραμα μέ τήν διαφοράν δτι τώρα δ πειραματιστής κρατεί 
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σφαίραν χρώματος κυανού ή ερυθρού αντί τού πρώην κίτρινου. "Ολως 
αντίθετος εινε ή ήδη παραγομένη εΐκών : Ή γυνή εξέγείρεται μέν πάλιν 
έκ τού λήθαργου είς ύπνοβασίαν, άλλά μελαγχολική, συνώφρύωμένη," 
δύσθυμος. Ή φυσιογνωμία αύτής αποπνέει άπαρέσκειαν, έν σφοδρ'φ τέλος 
έξαγριώσει έφορμφ όπισθεν τοϋ πίνακος καί απωθεί μετ' αποστροφής 
τήν κυανήν σφαίραν, ής άφαιρεθείσης, έπανέρχεται ή γυνή πάλιν: έίς τήν 
ληθαργικήν γαλήνην.

’Επαναλαμβάνει διά τελευταίαν τδ πείραμα ό κ. Luys έπαλλάσσων 
όπισθεν τού πίνακος ότέ μέν τήν κιτρίνην σφαίραν, ότέ δέ τήν κυανήν ή 
.έρυθράν καί άναπαράγεται τό ποικίλου φαιυόμευου καθ’δ ή έν λόγφ γυνή 
έχαιρευ ή έλυπεΐτο άυαλόγως τών παρουσιαζομέυωυ χρωμάτων τών σφαι
ρών. Ήτο τέλος δι’αυτήν πάντοτε το μέν κίτρινον χρώμα τής σφαίρας 
σύνθημα χαράς, τδ δέ έρυθρόυ ή κυανούν, λύπης καί μελαγχολίας. '

Έβλεπε λοιπόν αύτη τάς φωτειυάς ακτίνας τών σφαιρών διά μέσου 
τού παρεντεθειμένου πίνακος δπως άκούομευ τάς ήχητικάς δονήσεις διά 
μέσου διαφράγματος τίνος *.

Πλεΐστα τέλος παρόμοια πειράματα μαρτυρούσι περί τής υπεραισθη
σίας διαφόρων νευρικών κέντρων κατά τήν ληθαργικήν ταύτην κάτάστασιυ.

Σημειωτέου ώς πρός τήν οπτικήν ύπερδιέγερσιν δτι αύτη εινε μόνον 
φυσική, καθόσον ή νοητική ένταΰθα δρασις εινε έν καταπτώσει δπως καί 
ή συνείδησις τής προσωπικότητος τού ατόμου. '■

ΚαταληψΙα.

Είπομεν δτι έκ τής ληθαργίας δύναται τις νά μεταφέρη τδν ύπνω- 
τισθέντα είς τήν καταληπτικήν κατάστασιν άνοίγων απλώς τους οφθαλ
μούς του. Δύναται .δέ. και ευθύς αμέσως τδ άτομον υπνωτιζόμενου νά 
έμπέση είς καταλήψιαν, δπερ συμβαίνει συχνότατα ίδίη μετά αιφνίδιου 
κρότον κλπ.

Τά έξέχοντα συμπτώματα τής καταστάσεως ταύτης εΐνε τά εξής. 
Φυσιογνωμία απαθής, οί οφθαλμοί τού καταληπτικού εΐνε τά μέγιστα 
ανοικτοί, τά βλέφαρα δέν κλείουσιν υπό οίονδήποτε ερεθισμόν, τά δά
κρυα ρέουσιν έντός τών παρειών, ή διεύθυνσις τού βλέμματος αυτού 
εΐνε ύπδ τήν απόλυτον κυριότητα τού πειραματιστού, δστις δύναται νά 
τδ προσηλόνη δπου άν αυτός θέλη διά τής διευθύνσεως τού δακτύλου του.

1 Ή έν λόγω γυνή, έφ’ ής έπειραματΐσθημεν καϊ ημείς εις τήν οικίαν μας έπί 
παρούσίς! άγαπητόΰ μας συναδέλφου, διηγείτο ήμΐν, ώς και είς τόν κ. Luys, δτι 
ήγάπ® πολύ καί έν έγρηγόρσεί τό κίτρινου χρώμα, ήσβάνέτο δέ μεγάλην απαρέ
σκειαν πρός τό κυανοϋν'καί έρυθρόν; : δπερ άπεφευγέ καί εις τάς ενδυμασίας της.

Ή νευρομυϊκή έρεθιστικότης, ή παρατηρούμενη έν τή ληθαργία, έδώ 
έλλείπει,. ό μηχανικδς έρεθισμός τών μυών καί νεύρων ένταύθα. αντί νά 
έπιφέρη συσπάσεις τουναντίον καταλήγει είς παρέσεις μέχρι παραλύσεων 
(Richer), Ή αΐσθησις τού δέρματος εΐνε όμοίως^ κατεστραμμένη.

Χαρακτηριστική εΐνε έπίσης..ή .κατάσταΟΐς. τού :καταληπτικού καθ’ήν 
δύναται νά .διατηρήση πάσας τάς δυνατάς στάσεις, άς ήθελε, τφ δώσει ό 
πειραματιστής, καί νά μένγ, ακίνητος ώς άγαλμα. Έκ τών αισθήσεων 
ή δρασις καί ή ακοή διατηρούνται μέχρι τινδς βαθμού. Διά μέσου τούτων 
ώς καί τών διαφόρων στάσεων άς δίδει τις είς τό σώμα τού καταλη
πτικού. δύναται νά παραγάγη διαφόρους διεγέρσεις είς τήν φαντασίαν 
αυτού. ΙΊαριστα. τις λ. χ. προ τών οφθαλμών αυτού διά μιας χειρονομίας 
δτι ΐπταται έν πτηνον καί ό καταληπτικός παρακολουθεί διά τού βλέμ
ματός του είς τούς αέρας τδ φαντασιώδες τούτο πτηνδν μετά πολλής 
προσοχής καί έκστάσεως. Τφ φέρει τις τήν χεϊρα είς τά χείλη Λτου καί 
πάραυτα· διαγράφεται είς τδ. πρόσωπόν του φιλικώτατον μειδίαμα. Σταυ- 
ρόνετε τάς χεΐράς του καί ή ψυχή του έκφράζει αμηχανίαν.Τφ κλείετε τήν 
παλάμην, καί λαμβάνει στάσιν πάλης. Τόν θέτετε έπί γονάτων ύψούντες 
ηνωμένας τάς χεΐράς τού: καί λαμβάνει .φυσιογνωμίαν προσευχομένού 
μετά βαθείας εύλαβείας ώς νά εύρίσκεται προ έκκλησιαστικής είκόνος.

Εΐνε τφ οντι θαυμάσιου τδ θέαμα δπερ παρέχουσιν αί διάφοροι διδό- 
μεναι στάσεις τού καταληπτικού, αΐτινες βεβαίως δύνανται νά εΐνε ποι- 
κίλαι κατά τήν βούλησιν τού πειραματιστού. Έάν κλείσωμεν τδν ένα 
οφθαλμόν τού καταληπτικού, .θά έ'χωμεν ούτω -τό ήμισυ τού σώματος 
αύτοΰ έν καταστάσει ύ.ηθαργίας καί τό έτερον ήμισυ έν κατ'αστάσει κατα
λήψιας μετά τών αναλογών είς έκάστην κατάστασιν συμπτωμάτων. Δι
χοτομείται, ούτως είπεΐν ό ανθρώπινος οργανισμός είς δύο καταστάσεις 
δλως διαφόρους άλλήλων.,

'Υπνοβασία.

Πλήν τής φυσικής ύπνοβασίας έχομεν καί τήν ούτως είπεΐν τεχνητήν. 
Ή κατάστασις αύτη εΐνε ή έλαφροτέρα τών ύπνωτικών φάσεων παρα
γομένη είτε ευθύς έξ αρχής έν τή ύπνωτίσει είτε έκ μεταβάσεως έκ τής 
καταλήψιας διά προστριβής, ώς είπομεν, τόΰ -δακτύλου μας έπί. τοΰ με
τώπου τοΰ ύπνωτισμένου. ■ : - -

'Ο έν ύπνοδχσίγ διατελών ούδέν παρουσιάζει τδ φυσιολογικώς έκτα
κτον κατά τό φαινόμενον. Όμιλεΐ,ακούει, άπάντφ είς έρωτήσεις, κινεί
ται, εν ένί λόγφ έκλάμβάνει τις τούτον 'έκ πρώτης" άπόψεως ώς διατε- 
λούντα έν· έγρηγόρ σεί-.· Καί- έν τόύτόις ’τδ'κάτά τό φαινόμενον ύ'γιές 'τούτο
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άτομον εύρίσκεται, ώς Θά ίδωμεν, είς λίαν εκρυθμον φυσιολογικήν κατά- 
στασιν ύπό σωματικήν καί ψυχικήν εποψιν.

Ζή μέν, κινείται, ακούει, όμιλεϊ, άνευ δμως αύτοβουλίας τινός, άνευ 
συνειδήσεώς τίνος, δλως μηχανικώς· τό έρωτατε π. χ. πού εύρίσκεται; 
ποιος εινε ; αγνοεί έντελώς. Έν άλλοις λόγοις ή λειτουργία τοΰ άνωτά- 
του κέντρου, ή συνείδησις τοϋ εγώ, εινε έσβεσμένη'Ρ’Αφυπνιζόμενον δέ 
δέν ενθυμείται ώς έπί τό πλεΐστον ούδέν έξ δσων έπραξε- παρετηρήθη 
δμως έν τούτρις δτι είς πολλάς περιπτώσεις διατηρείται ή μνήμη.

Είς όμοίαν λειτουργικήν παΰσιν εύρίσκεται ένταΰθα ή αίσθησις τοϋ 
πόνου. Νυγμοί, καυτηριάσεις κλπ. έρεθισμο'ι έπί τοΰ δέρματος δέν γεν- 
νώσι τήν παρά μικράν άλγηδόνα. Άντιθέτως δμως πρός τάς λέιτουργι- 
κάς ταύτας σβέσεις, άλλαι τών αισθήσεων εύρίσκονται είς έντονωτάτην, 
ώς θά ίδωμεν, διέγερσιν.

Ευαισθησία τής αφής. Πας έρεθισμός καί έλαφρότατον ακόμη φύσημα 
είς άπόστασιν 2—3 μέτρων έπί τοΰ δέρματος εινε τά μέγιστα αισθη
τόν και προκαλεΐ έπιπολαίους μυϊκάς συσπάσεις.

Τής ακοής. Αποβαίνει καί αυτή όξυτάτη. Τό έν υπνοβασία άτομον 
ακούει π. χ. τό τ'ικ-τάκ τοϋ ώρολογίου είς άπόστασιν 2 και πλέον 
μέτρων.

Τής όράσεως. Θαυμασία εινε καί ή έντασις τής. οπτικής λειτουργίας, 
ήτις ώς καί ή τής άκοής είνε καί ένταΰθα φυσική μόνον ούχί δμως ψυ
χική, τ. έ. τό έν ύπνοβασίοι άτομον άκούει, βλέπει, άλλά δέν δύναται 
νά αναγνώριση τί εινε έκεΐνο δπερ βλέπει ή άκούει.

’Αναφέρομεν τό άκόλουθον πείραμα, δπερ έξετελέσαμεν έν Παρισίοις 
είς τήν οικίαν μας, διά νά λάβη τις ιδέαν μέχρι ποίου βαθμού δύναται 
νά φθάση ή οπτική ύπερδιέγερσις έν ύπνοβασίφ. Το πρός πειραματισμόν 
ύποκείμενον ήτο ή γυνή (Esther) έφ’ ής ό κ. .Luys έτέλεσε τόσα ώραΐα 
πειράματα. Κοιμήσου, τή λέγομεν, καί ιδού την άκαριαίως βυθισθεΐσαν 
είς ληθαργίαν. Τήν μεταφέρομεν άκολούθως διά τών σημειωθέντων τρό
πων είς κατάστασιν ύπνοβασίας, Διά ρινομάκτρου τότε περιτυλιχθέντος 
κλείομεν τούς οφθαλμούς της έντελώς, είς τρόπον ώστε . ήτο άδύνατον 
δι-’ ένα έν έγρηγόρσει διατελοΰντα νά διακρίνη καν τό φώς τής ημέρας· 
τή δίδομεν είτα έφημερίδα καί τή παραγγέλομεν νά άναγνώση, ουτω 
κεκλεισμένων τών οφθαλμών της. Έξεπλάγημεν βλέποντες αυτήν, άνα- 
γίνώσκουσαν 1 Μεταβάλλομεν τό πείραμα άκολούθως είς δυσκολώτερον 
σημεΐον άφαιροΰμεν τ. έ. τήν έφημερίδα έκ τών χειρών της καί κρα- 
τοΰμεν ταύτην παραπλεύρως τών οφθαλμών της, παύει αΰτη πρός στιγ
μήν τοΰ άναγινώσκειν. Τήν διαβεβαιοΰμεν δτι; κρατεί είς χεΐράς της τήν 
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έφημερίδα .καί τή έπαναλαμβάνομεν δτι πρέπει νά έξακολουθήση τήν 
άνάγνωσιν. Περιεργότατον φαωόμενον ! Καί ή διαταγή μας αΰτη έξε- 
τελέσθη. Ένφ ημείς έκρατοΰμ-εν τήν έφημερίδα πλαγίως τών οφθαλμών 
της, έκείνη νομίζουσα οτι είχε ταύτην είς χεϊράς της έπανέλαβε τήν 
άνάγνωσιν συνεχίζουσα τήν περικοπήν είς ήν είχε σταματήσει, Εννοεί
ται δτι δέν έπεμείναμεν πολύ είς τό λεπτότατον τοΰτο πείραμα έκ φό
βου ένδεχομένης διαταραχής είς τό οπτικόν της νεϋρον. Άνοίξαντες 
μετά ταΰτα τούς οφθαλμούς της παρετηρήσαμεν μόνον ζωηράν ύπεραι- 
μίαν τών έπιπεφυκότων, ήτις παρήλθε ταχέως. Πλεΐστα τοιαΰτα πειρά
ματα έξετέλεσαν ό κ. Luys καί άλλοι.

Ή μνήμη καί ή φαντασία δέν είνε έπίσης αμέτοχοι τής λειτουργι
κής ταύτης ύπερδιεγέρσεως ώς θά ίδωμεν είς τά σχετικά πειράματα. 
'Υποβολή (Suggestion). Ή φάσις αΰτη τής ύπνοβασίας εινε καί ή κυ
ρίως κατάλληλος διά τήν λεγομένην ύποβολήν, περί ής θά έπανέλθωμεν 
έκτενέστερον. Τό έν ύπνοβασίφ ύποκείμενον εινε ύπό τήν άπόλυτον κυ
ριότητα τοΰ ύπνωτιστοΰ. Δύναται νά τφ έγχαράξη οιας δήποτε ούτος 
θελήση έντυπώσεις καί τάς παραδοξοτέρας άκόμη, τδ δέ. έν ύπνοβασίοι 
άτομον, έρμαιον οΰτω τοϋ πειραματιστοΰ, ύπακούει, πιστεύει, έκτελεΐ 
ευκόλως, ή τό πολύ μετά τινα άντίστασιν, τάς διαταγάς τοΰ άπολύτου 
αύτοΰ κυρίου, οστις εινε ό- υπνωτιστής. Δύναται τέλος νά άλλάξη διά: τής 
ύποβολής καί αύτήν. τήν προσωπικότητα τοΰ έν ύπνοβασίφ διατελοΰντος, 
(Έντεΰθεν συμπεραίνει τις όπό.σαι και όποΐαι δυσάρεστοι συνέπειαι δυ
νατόν νά προκόψουν , έκ, τών έκμεταλλευομένων κακοβούλως τδν ύπνωτι-* 
σμόν καί όπόση εινε κατά, συνέπειαν ή σπουδαίο της τοΰ ζητήματος τού
του ύπό ιατροδικαστικήν εποψιν, περί ής δέν πρόκειται ένταΰθα).

-'Υποβάλλει π. ■ χ. ό ύπνωτιστής είς τδν. έν ύπνοβασία διατελοΰντα 
τήν ιδέαν δτι κάμνει ψϋχ,ος καί ριγοϊ ούτος ζητών νά ένδυθή θερμότερον. 

' Τφ δίδει τεμάχιον χάρτου,λέγων, αύτφ δτι εινε γλύκυσμα καί τό-κατα
πίνει μέ τήν, τελείαν, γευστικήν ήδύτητα τοΰ δνομασθέντος γλυκύσμα- 
τος. Τφ δίδει νά δσφρανθή άμμωνίαν βεβαιών -αυτόν δτι είνε άρωμά τι 
καί ό όσφραινόμενος ύπνοβάτης αντί τής άηδεστάτης οσμής' τής άμμω- 
νίας καί των . έξ. αυτής οχληρών πταρμών έκφράζει τήν αίσθησιν γλυ
κείας οσμής τοΰ φαντασιώδους άρώματος. Τφ ύποβάλλει τήν ιδέαν καί 
τδν βέβαιοί δτι εινε κύων, καί παρίσταταί τις προ τοΰ κωμικού θεάμα
τος νά βλέπη τδ έν ύπνοβασίοι, ύποκείμενον- τετραποδίζον καί ύλακτοϋν, 
μεταμορφούμενον. τέλος είς κύνα, Τδν έξωθεΐ ,νά πυροβολήση κατά? τίνος 
δν παριστφ,ώς έχθρόν του .καί -βεβαίως τό .έκτελεΐ,;αν καψ,ύΐΐάρχ^ύ.σι 
πολλοί,- οίτινες ένστ.ίκτως άνθί,στανταΐ ,εις,τήν .έκτέλεσιν.-κακουργήματος.

τομος ιδ'. Νοέμβριος .11



154 ΗΑΡΝΑΣΣΟΣ

"Απειρα τέλος τοιαΰτα φαινόμενα δύναμαι τις νά φαντασθή ύπό τό κρά
τος τής υποβολής.

Ώς πρός .τήν αλλαγήν τής προσωπικότητος κα'ι τήν ύπερδιέγερσιν τής 
μνήμης εινε άξιοσημ.ε(ωτον τό ακόλουθον πείραμα, έκτελεσθεν έπίσης 
υπό του ζ. Luys είς τό νοσοκομεΐον Charite: Παρουσιάζει ήμΐν ό πει
ραματιστής τήν δεσποινίδα V., διδασκάλισσαν ξένων γλωσσών. Ή δε
σποινίς αυτή είχε παραστή χάριν περιεργείας είς τά πειράματα τοϋ 
ύπνωτισμοϋ, άπερ ·ό κ. Luys ’έξετέλει τό παρελθόν έτος. Έν τη έξύ- 
πνφ αυτής καταστάσει έρωτηθέΐσα ύπό τοϋ πειραματιστοΰ τί γνωρίζει 
περί ύπνωτισμοϋ; άπήντησε «μόνον δτι βλέπει νά άποκοιμίζωνται ύπό 
τοϋ ύπνωτιστοΰ διάφορα^ άτομα, τά όποια παρουσιάζουν ποικίλα και πε
ρίεργα φαινόμενα, τίποτε περισσότερον δέν γνωρίζει νά είπη.» Μετά 
τοΰτο τήν υπνωτίζει, θέτων αυτήν είς κατάστασιν ύπνοβασίας, καί τη 
ύποβάλλει τήν προσωπικότητά του ώς εξής : Δέν εισθε πλέον, τη λέγει, 
ή δεσποινίς V., άλλ’ εισθε ό κ. Luys- εύρίσκεσθε .είς τό άμφίθέατρόν 
τοϋ Νοσοκομείου Charite, θά μάς άναπτύξητε δ,τι γνωρίζετε περί ύπνω- 
τισμοΰ. Τί περίεργον πράγμα ! Ή δεσποινίς V. μεταμορφοϋται αμέσως 
είς τόν κ. Luys, λαμβάνει τήν στάσιν του, τάς κινήσεις του, τήν εκ- 
φρασίν του, τούς1 διαφόρους τρόπους του καί άρχεται τής περί ύπνωτΐ- 
σμοΰ διδασκαλίας, έπαναλαμβάνουσα απαράλλακτα δπως καί δσα ού- 
τος είχε διδάξει μέ τήν αυτήν καθαρότητα ·τής απαγγελίας του, τοϋ 
επιστημονικού εΐρμοΰ και τοϋ λεκτικού του. Περιττόν νά είπωμεν δτι ό 
Luys μετ’ ούκ ολίγης έκπλήξεως καί ίλαρότητος έθεάτο εαυτόν τήν 
στιγμήν εκείνην άναπαραγόμενον καί ενσαρκωμένου, ούτως είπεΐν, είς τό 
πρόσωπον τής Mlle V.

Τό περίεργον είς τό πείραμα τοΰτο ήτο έκτός τοϋ δτι ή. δεσποινίς V. 
ένεθυμήθη καί έπανέλαβεν έκ στήθους τήν ύπό τοϋ κ. Luys διδασκα
λίαν, άλλ’ δτι ένφ έν έγρηγόρσει ώμίλει, καθό ξένη, μετά δυσκολίας 
τήν γαλλικήν, έν ύπνοβασί^ τουναντίον ή περί τήν γαλλικήν έκφρασις 
αυτής μετά τών καταλλήλων έπιστημονικών ορών καί τό έν γένει λε
κτικόν της ήτο αύτό τοΰτο τό του κ. Luys.

Άξία.σημειώσεως εινε καί ή εξής λεπτομέρεια ώς πρός τό πείραμα 
τούτο : Είς μίαν έκ τών προηγουμένων συνεδριάσεων τοϋ κ. Luys, είς 
ήν;είχε παρευρεθή ώς ακροατής καί ή Μθϋθ V., είχε γίνει μικρός θό
ρυβος ενεκα τοϋ συνωστισμού τοϋ πλήθοντος ακροατηρίου. Ό κ. Luys 
τότε διακόψας έπί στιγμήν τήν1·.διδασκαλίαν του είχε- παρακαλέσειτούς 
όρθίόύς ίσταμένους άκροατάς νά περάσωσιν είς τό μέρος εκείνο τόΰ αμφι
θεάτρου, δπου ύπήρχόν -κεναί θέσεις. Κατά τήν ώραν λοιπόν καθ’ ήν ή 
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Μθΐΐθ V., .έν. ύπνοβασίφ δίατελοϋσα,· έπανελάμβανε τά μαθήματα τοϋ κ.· 
Luys, προεκαλέσαμεν παρόμοιον θόρυβον έξεπίτηδες, περίεργοι ό’ντες άν 
θα ένθυμηθή καί τό έπεισόδιον. τούτο. Τω όντι, καί ή έντύπωσις αύτη 
τή ^ΥχαΡαΖθή είς τήν-μνήμην. Καθ’ ήν ώραν λοιπόν, έκείνης δι- 
δασκούσης, ημείς έθορυβοϋμεν, διακόπτει τήν διδασκαλίαν της, ώς τότε 
ο κ. Luys, καί μέ τήν ιδίαν του ακόμη φράσιν παρακαλεϊ δσους τών 
ακροατών ίσταντο ορθιο,ι νά λάβωσι τόν κόπον νά περάσωσιν είς τό μέ
ρος, δπου .ύπήρχον κεναί θέσεις (Messieurs, nous dit-elle, donnez- 
vous la peine, de passer par la, s’il vous plait, il y a des 
places), καί μετά τούτο έξηκολούθησε τήν συνέχειαν τής διδασκαλίας 
της μέχοις ού τέλος ό κ. Luys τήν αφυπνίζει.

—Τί έκάμνετε προ ολίγου Μθϋθ ; τή έρωτφ ό κ. Luys1 τί γνωρί
ζετε περί ύπνωτισμοϋ; καί ή πρό ολίγου καθηγητής τοϋ ζητήματος 
τούτου άπαντφ δτι ούτε ενθυμείται, ούτε γνωρίζει τίποτε !

Ύπνωτίσας ακολούθως άλλην είς κατάστασιν ύπνοβασίας, τή λέγει νά 
αφυπνισθή είς ώρΐσμένην ώραν καί ακριβώς είς τήν όρισθέΐσαν στιγμήν 
έξύπνησε, λέιτουργήσασα ώς ώρολόγιον.

Τό ακόλουθον τέλος πείραμα εινε περιεργότατον ώς πρός τόν τρόπον 
τής διεγέρσεως τής μνήμης : Υπνωτίζει ήδη τήν C. Esther είς κατά- 
στασίν ληθαργίας, λαμβάνει είτα ύάλινον σωλήνα περιέχοντα διάλυσίν 
χασίς καί τοποθετεί τούτον πλησίον τοϋ λαιμοΰ της- μετά τινα δευτε
ρόλεπτα τής ώρας μεταπίπτει αύτη είς κατάστασιν ύπνοβασίας. Τήν 
διατάσσει ακολούθως νά τραγφδήση μέρη τινά τής Mascotte-καί άρ
χεται αύτη τοϋ ήίσματος μετ’ ούκ ολίγης μουσικής τέρψεως καί αρκετά 
αισθηματικής. (Σημείώτέόν δμως δτι ή γυνή αύτη δέν ήτο άμοιρος μου
σικής. Περί τούτου έπείσθημεν ήμέραν τινά είς τήν οικίαν μας, δτε έπει- 
ραματιζόμεθα έπ’ αυτής κα'ι τήν παρέκαλέσαμεν, έν έγρηγόρσει διατε- 
λοΰσαν, νά τραγφδήση έκ τής Mascotte). ’Αλλά δέν πρόκειται περί 
τούτου· τό ακόλουθόν μέρος τοϋ πειράματος εινε τό ενδιαφέρον : Άπο- 
μακρύνει ό πειραματιστής έκ τοϋ λαιρ-οϋ της τόν σωλήνα καθ’ήν στι
γμήν αύτη έτραγψδει καί έφ’,δσον ό σωλήν άπεμακρύνετο (χωρίς έννοεΐ- 
ται αύτη νά τό βλέπη), έπί τοσοΰτον έξησθένετ καί ό τόνος τής φωνής 
της, ενώ άντιθέτως. έφ’δσον προσήγγιζεν ό κ. Luys τόν σωλήνα είς τόν 
λαιμόν της, έπί τοσοΰτον έπανήρχετο ό,τόνος τής φωνής της είς τήν. προ· 
τέραν του δύναμιν κατά βαθμιαΐον ούτως είπεΐν rinforzando.

Η ακόλουθος φάσις' τοϋ. πειράματος εινε ακόμη περιεργοτέρα·■:’ .'Ο 
πειραματιστής κρατεί διά τής μιας ,χειρός του. τήν είρημένην γυναίκα 
καί διά τής έτέρας κρατεί τήν .χεΐρα τρίτου τινός προσώπου, τό πρόσω- 



156 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

πον δέ -τοΰτο κρατεί διά τής άλλης χειρός του τόν σωλήνα. Άποτελέΐται 
δέ ούτως είπεΐν άλυσις έκ τριών προσώπων, συνεχομένων' διά τών χει- 
ρών, ής τό έν άκρον εΐνε ή έν ύπνοβασίς γυνή, τό μέσον ό πειραματι
στής και τό έτερον άκρον τό τρίτον πρόσωπόν. Ίδού τί περίεργον φαινύ- 
μενον παράγεται: Έφ’ δσον τό τρίτον τοΰτο πρόσωπόν κρατεί τόν σω
λήνα, ή γυνή εξακολουθεί νά τραγωδή,ένω τουναντίον, δταν άφίνή τόν 
σωλήνα έκ τής χειρός του ή δταν δέν κρατή διά τής άλλης χειρός του 
τόν πειραματιστήν, δστις συνέχεται, ώς είπομεν, μετά τής γυναικός, ή 
οπωσδήποτε τέλος διακοπή ή διά τών χειρών αλληλουχία, τότε αυτο
στιγμεί ή γυνή παύει τοΰ φδειν (ή οποία εννοείται δεν αντιλαμβάνεται 
τίποτε έκ τών γινομένων).

Ή έπίδρασις λοιπόν τοΰ έν τφ σωλήνι χασίς, ήτις μετεδίδετο διά τής 
σειράς τών συνεχομένων προσώπων είς τήν έν ύπνοβασίς γυναίκα, προ- 
εκάλει είς ταύτην τήν ανάγκην νά τραγφδή..

Τί είχε συμβή ; Καθ’ ήν ήμέ,ραν ό κ. Luys ήθέλησε διά πρώτην φοράν 
νά πειραματισθή έπι τής είρημένης γυναικός διά τοΰ χασίς, είχε παρα- 
στή αυτή είς τήν παράστασιν τής ΜΑδΟΟίΐβ.Έκτοτε δέ πάσα έπίδρασις 
τοΰ χασίς έπί τών φωνητικών αύτής οργάνων έχρησίμευεν ώς δεσμός 
ούτως. είπεΐν πρός τό souvenir τής Mascotte καί διήγειρεν έν αύτή 
τήν ιδέαν.τοΰ άσματος τούτου.’Απομένει δμως περίεργος τφ δντι ο τρό
πος, καθ’ δν μετεδίδετο ή τοιαύτη έπίδρασις τοΰ.χασίς έκ τόσης άπο- 
στάσεως καί διά μέσου δύο ανθρωπίνων σωμάτων !
. Εις τό προσεχές τήν συνέχειαν τών περιέργων τούτων φαινομένων μετά 
τών σχετικών ψυχοφυσιολογιών σκέψεων.

W. ίατράς

ΣΚΗΝΑΙ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ1

ΚΥΝΗΓΙ 01^ΔΟΡΚΑΔΟΣ
(’ΊΐΟη Βεδουίνων)

>5 Πρός. τό εσπέρας είχε- βρέξει.- -· .· ■-
Βροχή .Μαρτίου εις την ’Ιράκ Άραβϊ ομοιάζει πρός τά βραχέα ψιλό - 

1 Μετ’ ιδιαιτέρας εΰχαριστήσεως δημοσιεύομεν τήν παρούσαν γλαφυρωτάτην 
περιγραφήν τοϋ κ. Κ. Μεταξά Βοσπορίτου, τοϋ διακεκριμένου έλληνος γεωπόνου, 
όίτις θεράπεύων εύδοκιμώτατα καί τάς Μούσας έδημοσίευσε' καί άλλοτε παρα
πλήσιας ζωηρός καί πλήρεις πρωτοτύπου κάλλους Σχήνας της ΙΕρημον, τα. μέ
γιστα έκτφηθείσας. παρά/τοϋ αθηναϊκού κοινοϋ : 
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βρόχια τοΰ Μαΐου μας. Ή έρημος δλη καθυγρανθεΐσα ήλλαξε κατά μι
κρόν τδ ερυθρωπόν αύτής ένδυμα μέ αμαυρόν μανδύαν, καθιστάμενον βα
θμηδόν σκοτεινότερου, μεθ' δλην τήν έπελθοϋσαν διαύγειαν τοΰ ούρανοΰ 
και τήν ακτινοβολίαν τών άνατελλόντων αστέρων. Ύπό τήν σκηνήν, 
ένθα προετιθέμην νά διανυκτερεύσω, έκαιον φρύγανα, τών όποιων ή άνα- 
διδομένη φλόξ έφώτιζεν άπαισίως τάς ασκητικός μορφάς τών περί έμέ 
Βεδουΐνων.

•—Αύριο είναι καιρός γιά ζαρκάδια, εΐπεν ό Άμπάς Χινέφης, αρχη
γός τής φυλής- αρκετό καιρό έχει νά κυνηγήση ό Σουλτάν.

Ό Σουλτάν ήτο ιέραξ έξησκημένος έίς τήν άγραν τών δορκάδων δι
ηγούντο περί αύτοΰ θαυμάσια. *

— “Αν θά πηγαίνης, ύπέλαβον, έρχομαι κ* έγώ μαζί σου.
— Εις τάς-διαταγάς σου.— Δζάφφερ ! έχε έτοιμα τά λαγωνικά· είς 

'τόν Σουλτάν μή δώσης νά φάγη απόψε, πριν δέ χαράξη ετοιμάσετε 
τ’ άλογα.

“Εφαγα τό λιτόν μου δεϊπν.ον καί μετά μικρόν κάτεκλίθην.
Πρό πολλοϋ έπεθύμουν νά παρευρέθώ είς τήν άγραν δορκάδος ύπό ΐέ- 

ρακός. Ή επαύριον δθεν μέ προητοίμαζε θέαμα πρωτοφανές. Διά τοΰτο 
ή προπαρασκευή. τών ίππων, καίτοι γενόμένη έν σιγή καί έν σκότει, μέ 
αφύπνισε; Έπια κύαθον γάλακτος, έρρόφησα ένα καφέν καί ανευ αργο
πορίας διεσκέλισα τόν ίππον μου. Ό Άμπάς Χινέφης . εύρέθή πλησίον 
μου έφιππος επίσης. Έφόρει δερμάτινον χονδροειδές χειρ'όκτιον είς τήν 
δεξιάν του χεΐρα, διά τής οποίας έκράτει έκ τών πόδών ίέρακα, έχοντα 
τήν κεφαλήν κεκαλυμμένην διά προσωπίδος. Τέσσαρες Βεδουίνοι έφιπ
ποι μάς παρηκολούθησαν, κρατούντες έκαστος διά. μακρών σχοινιών εν 
λαγωνικόν. Διηυθύνθημεν πρός τήν έρημον.

Μετά μικρόν τό λυκαυγές μάς έχαιρέτισε. Στρώμα πυκνών μολυβδό- 
χρων συννέφων έκάλυπτε τόν ουρανόν πρός άνατολάς. Τά χθαμαλά 
καί άραιά τής έρήμου φυτά, κατάφορτα άπδ πάχνην, έφαίνοντο ώσεϊ πε- 
πασμένα άπό κόνιν αργύρου. Λεπτόν και διαφανές στρώμα ομίχλης δι- 
έτρεχεν ένιαχοΰ τήν πεδιάδα, ύποτρέμον. Τά λαγωνικά έπήδων άγαλ- 
λόμενα, έξεον άδημόνως τήν ύγράν έπιδερμίδα τής έρήμου καί έξέπεμπον 
άπό καιρού είς καιρόν γρυλλισμον χαράς. Μετά ήμισείας ώρας δρόμον, 
βέλη τινά τοΰ ήλίου διετρύπησαν τά σύννεφα καί έξηκοντίσθησαν είς τό 
στερέωμα- εύρισκομεθα έν μέσ-ξΐ έρήμφ. =

Ήνάψαμεν τάς έκ πηλοΰ πίπας μας καί έπροχωροΰμεν άμερίμνώς, 
καπνίζοντες. Μετά τινα λεπτά ό ήλιος διαχωρίζων τά νέφη, άνέβη έπ’ 
αύτών έν πάσγ, αύτοΰ τή μεγαλοπρεπείς, ή δέ αίγλη τοϋ προκώπόύ του
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έξεχύθη άπλετος είς τήν διάβροχον πεδιάδα καί κατεπλημμύρησεν αυτήν. 
Τόν ήλιον πρός τά δεξιά έχοντες διηυθύναμεν τούς'ίππους μας πρός βορράν.

— Νά μιά δζεμ,ΙΛε *, είπεν αίφνης εις τών τεσσάρων, οίτινες έκρά- 
τουν τά λαγωνικά και έδειξε πρός τήν δύσιν.

"Εστρεψα τό βλέμμα πρός τό μέρος εκείνο, άλλά δέν είδον τίποτε. 
Μετά ικανόν δρόμον, καθ’ δν ό Χινέφης μετά τών Βεδουΐνών συνωμίλουν 
περί τών δορκάδων, ώς αν εΐχον αύτάς ενώπιον των, διέκρινα κ’ εγώ 
άμυδρώς ώς μέμακρυσμένον ποίμνιον βοσκόντων προβάτων. Τά λαγω
νικά ήρχισαν νά οσφραίνονται τήν γήν, νά ρωθωνιώσιν άνυπομόνως, έφαί- 
νοντο δέ προσπαθοΰντα νά λυτρωθώσι τών δεσμευόντων αυτά σχοινιών.

— Σιγά, μή.βιασθήτε, ύπέλαβεν ό Χινέφης· μήν αφήστε τά σκυλιά 
πριν σάς τό διατάξω· σήμερα, φυσμ βορέιαδάκι· πάρτε τό δρόμο πρός 
τ’ αριστερά. Τήν βλέπεις τήν όζειιΙΛε, τσελεπή ; .

— Θαρρώ πώς έχετε λάθος ! Μέ φαίνεται οτι εινε κοπάδι προβάτων 
δέν βλέπεις τί πολλά ποϋ εινε ;

— Χμ ! εινε κοπάδι ζαρκαδιών. Πολλαϊς φοραϊς εύρίσκονται δζεμΙ.Ιες 
από εκατό ζαρκάδια. ’Ακόμη δέ μάς μυρίσθηκαν. ’Εμπρός παιδιά, αρι
στερά, αριστερά, νά τούς κόψομε τό δρόμο. Γιατί τά ζαρκάδια όταν 
φεύγουν, φεύγουν πάντα πρός τό μέρος ποϋ φυσμ ό αέρας. \

Έσβέσαμεν τάς πίπας καί έταχύναμεν τό βήμα τών ίππων μας.Έγώ 
πλέον δέν άνήγειρα τούς οφθαλμούς μου από τήν αγέλην. Έφθάσαμεν 
εις άπόστασιΟ έξακοσίων ίσως μέτρων, δτε διέκρινα κίνησιν έν αυτή καί 
είδον μεγάλην δορκάδα στραφεΐσαν πρός βορράν καί πρΟχώρήσασαν περί 
τά. δέκα μέτρα. "Οπισθεν αυτής, είς τήν ιδίαν.πάντοτε άπόστασιν, έτο- 
ποθετήθησαν έν γραμμή αί λοιπαί. Ύπελόγισα αύτάς είς τεσσαράκοντα. 
’Ακόμη δέν ήρχισαν νά τρέχωσι καί ήκουσα τήν φωνήν τοϋ Χινέφης εί- 

• ποϋσαν «τά σκυλιά», <5 ίδιος δέ, διά μιάς κινήσεως τής χειρός, άφήρεσε 
τήν προσωπίδα τοϋ ίέρακος καί έρριψεν αυτόν είς τό κενόν.

Ό ίέραξ κατ’ άρχάς έφάνη έκπεπληγμένος, άλλ’ έν άκαρεΐ ίδών τά 
λαγωνικά τρέχοντα, έλαβε τήν διεύθυνσιν αυτών καί μετά μικρόν τά 
έφθασεν ιπτάμενος παραλλήλως. Πρός στιγμήν μοί έφάνησαν ώς πέντε 
τετράποδα έν άμίλλη δρόμου. Ταυτοχρόνως καί όπισθεν αυτών οί ίπποι 
μας ήρχισαν καλπάζόντες έν πάση δυνάμει. Άν μάς έβλεπε τις ουτω 
τρέχοντας, άφεύκτώς θά μάς έξελάμβανεν ώς παράφρονας.

Τό θέαμα μετ’ολίγον κατέστη ένδιαφέρον. Ή δορκάς οδηγός έξηκο- 
λούθει τρέχουσα καί ένίοτε πηδώσα άλματα τεράστια, πάντοτε δμως 
έπί ευθείας γραμμής, ώς αν είχε προδιαχαράξει τοιαύτην. Αί λρίπαί

< ’Αγέλη δορκάδων, ’
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τρέχουσαι ή πηδώσαι, δπως εκείνη, διετήρουν τήν αυτήν πάντοτε τάξιν 
καί άπόστασιν, ένόμιζες δέ.οτι έσύροντο ύπό τής όδηγοϋ. 'Όταν ή οδη
γός έστράφη πρός τά δεξιά καί ή γραμμή παρουσιάζετο όριζοντίως, ήδύ- 
νατό τις νά έκλάβη τήν άγέλην άπασαν ώς μεμακρυσμένην καί φεύγου- 
σαν σιδηροδρομικήν άμαξοστοιχίαν. Ό ίέραξ έμπρός, ώς βέλος, βαθμη
δόν έπλησίαζεν αυτήν, τά δέ λαγωνικά, καίτοι τρέχοντα έν πάσή δυ
νάμει, έμενον δμως πολύ δπίσω τοϋ πετεινού. -

Αίφνης είδον τόν ίέρακα νά φθάση τάς τελευταίας δορκάδας καί δμως 
νά προχωρή άκόμη μεχρισοϋ έπλησίασε τήν οδηγόν .τότε-νήρχισέ: νά 
αίωρήται είς τόν αιθέρα, δταν δ’άνήλθεν είς ύψος αρκετόν, τόν είδα νά 
πίπτη ώς άερόλιθος έπί τής όδηγοϋ, ήτις, ,κ.αίτοί. πρός.·στιγμήν/.ταραψ 
χθεΐσα, έλυτρώθη δμως τών ονύχων του καί έξηκολούθει . τρέχούσάί τό 
πτηνόν μοί έφάνη πρός στιγμήν κατά· γής,; ύπό .τούς· πόδαςί τής αγέλης. 
’Αλλά μεχρισοϋ έκφωνήσω, ........ Λ': :„.,,Λ·,-;:, h·:.·

— «Κρίμα τόν έφυγε», <5. ίέραξ ήρξατο. .·καί. πάλιν πετώή καί ύψού-
μενος. Τά λαγωνικά έτρεχον ώς άστραπαί, έπί τών ιχνών δέ αυτών οί 
ίπποι μας ώς άφηνιάσαντες.ν;ν:·? . ·,,·';>'*· ’ _'·γ.

Διά δευτέραν φοράν, ό, .ίέραξ, έπεσε ίβαρύς <άπο τά .^ψη··.τώρά έσκόπευσέ 
τήν πρώτην δορκάδα, ήτις ήρχεφα.μετά .:τήν. οδόν·; ήηουσαιτότε .τονΧι*· 
νέφής κραυγάζοντα : >■ ....... ν..,; ο-νΛ·

— Ό οδηγός ήταν άροε.νικό/.άρσεν,ίκο.,,μεγάλογΰμύτό^όνΑπαράΐη-,
σε· ..’φοβήθηκε να μήν .τοϋ. σπάση . τά. φτερά μέ τά . κέρατα,' ’Ιδέ τώρα 
τον Σουλτάν ίδέ .τον !. καί ,ήρξατο. άλαλάζών : ; Ά.1.·;Σρυλτ.άν.ί?.·?Α! 
Σουλτάν ! ■

Καί.είδα το ορνεον. νά ,προσκ.ο.λλάται,.έπΐ /τής.κεφαλής ν·ΐ·ής,;δρρκάδ.ος,' 
τρεχούσης πάντοτε, να κτυπ^ έπί, τρϋ:προσ:ώ.π.ου?,τ.οΰ? άτυχους ζφου τάς 
πτέρυγας αύτοϋ διά νά τό παραζαλ,ίοη, τήν. δέ δορκάδα μάτην προσπα
θούσαν νά τόν ρίψη, νά τόν άποτινάξη,. ya. λ.ρτρω,θή. .Τό. ααρκοβόρ,ον/είχε 
καρφωθή. έπί τής- κεφαλής.της· ή λοιπή, αγέλη έτρεχεν/έχ.τάξει, .'•ώς· αν 
μη συνέβαίνε τίποτε, ή δέ ,δο,ρ.κάς, μέ τόν,. πτε.ρωτρν έφιάλτην επί κέφα- 
λής, ζάλισθεΐσα, φαίνεται, έχωρίσθη μετ’, ολίγον τών: στμχτρόφων άρτής. 
Τότε συσπειρωθεΐσα, έδωκεν ίσχυρ,άν. ,ώθησιν,.είς.τόν αέρα.μέ τήν^κε;φα- 
λήν της, τό. ορνεον έπτερύγισεν . άλλά. δέν,.εγκ.ατέλιπε ,τήν λείαν',τϋύ', ή 
δέ. δορκάς, ώς άπελπισθεϊσα, ήρξατο.πηδώσα,αλμ^τα/ άτακτα(ί>μοίεφά- 
νη όλισθήσασα, άνεσηκώθη, έτρεχε ,πλέρ,ν άορίστως καΐΑρ.ξώςν ώς τυ.φλήί> 
ώμοίαζε 'δέ μακρόθεν ώς μυθολογικόν τέρας μέ πτέρυγας; είς/τήν-κεφά-· 

θά έ'φθανον· άπείχομεν μόλις 
όγδοήκοντα μέτρα άπ’ αυτής. <
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Ό ΆμΛας Χινέφης μετά τών -τεσσάρων οπαδών του, δι’άγριων 
άλαλαγμών, ένεθά^.ρυνον’ καί τα λαγωνικά ' καί τόν ίέρακα, Άκούων τις 
αύτούς θά ένόμιζεν δτι έπρόκέιτο περί τής άποκτήσεως χρυσού τίνος δέ
ρατος. Έν τη άπεράντφ έρήμΐρ άντήχουν αί φωναί των :

—- Ά ! Σουλτάν. Ά ! Σουλτάν. Χάϊ! Χάϊ 1 Χάϊ!
Μόλις τά λαγωνικά επλησίασαν και ήρπασαν μέ τό στόμα τούς ηχη

ρούς τής δορκάδος, ή ταλαίπωρος έπεσεν άγωνιώσα κατά γης. Μετ’ολί
γον έφθασαν εκεί καί οί'ίπποι μας, κοπιωδώς πνευστιώντες καί κάθιδροι.

Δύο τών άκολούθών αμέσως αφιππέυσαν σ ιέραξ άφήκε τότε τήν βο
ράν του καί έκάθησεν έπί βώλου χώματος είς άπόστασιν δέκα βημάτων, 
έχων δμως πάντοτε'προσηλωμένους τούς οφθαλμούς έπί τοΰ θύματος, ώς 
αν ήθελε ν’ άποτελειώση αύτό διά τών βλεμμάτων του!

Εις τών άφιππευ'σάντων άπεμάκρυνε τά λαγωνικά, άναπνέοντα τα
χέως καί ήχηρώς έκ τοΰ καμάτου, ό δέ έτερος έσυρεν έκ τής ζώνης αύ
τοΰ χατά^άριοτ. Τότε αφιππέυσα καί έγώ διά νά ιδώ έκ τοΰ σύνεγγυς 
το θνήσκον ζφον.

Το δυστυχές 1 άκόμη δέν ειχεν -έκπνεύσεΐ. Ήτο θήλυ έκ τών μεγα- 
λειτέρων. Ή γλώσσα αύτοΰ άχνίζουσα καί οίονεί μεγεθυνθεΐσα, έκρέ- 
ματο πλαγίως ώς ή γλώσσα άπηγχονισμένου. Έπι τής. κεφαλής τόΰ έφαί- 
νοντο τά ίχνη τών γαμψών ονύχων τοΰ ίέρακος, δστις ένέπηξεν αύτούς 
βαθύτατα. Εις μάλιστα τών ονύχων είσήλθέν είς τόν αριστερόν οφθαλ
μόν, δστις έψαυε τήν γην καί έτρύπησεν αύτόν τοιουτοτρόπως, ώστε 
ένόμιζέ τις δτι περιέστρεψαν εντός αύτοΰ δξεΐαν μάχαιραν. Ό δεξιός 
οφθαλμός, ώραϊος, στιλπνός άλλ* ήμίσβεστος, ήτένιζεν ικετευτικός τόν 
ούράνόν, ώς δν έζήτέι παρά τοΰ 'Τψίστου τήν συγχώρησιν τόΰ φονέως.

Ό κρατών τό χανάζαριοτ Βεδουίνός έκοψε τότε τήν κεφαλήν τής 
δορκάδος καί τό αίμα άφθόνώς έρρευσε.

Αύτό έπερίμενε καί ό' ήρως τοϋ δράμ.ατος· διότι άμα ώς είδε τό αίμα, 
έπτερύγισε παρά τήν βοράν, έμπήξας δέ πάλιν τούς όνυχας αύτοΰ έπί 
τής θερμής ετι κεφαλής, έβύθισεν άπολαυστικώς τό καμπύλον ράμφος 
του είς τό άποκοπέν μέρος καί δέν έξήγάγεν’αύτό, είμή μόνον διά νά 
άναπνεύση και νά’δη αν καί τά πέριξ έπανηγύριζον τόν θρίαμβόν του,

Τό ράμφος του άπο κυανοϋν είχε βαφή ερυθρόν, άλλ’αύτός μεθ’ηδο
νής άφάτου, μέ τό βλέμμα αιμοχαρές, έπανεβύθισεν αύτό καί πάλιν 
εντός τής αίμάσσούσής σαρκός, ως άν έπόθεί νά λουσθη ολόκληρος,είς το 
αίμα τοΰ θύματός του.

- ' Κ. Μετα^ας Βοβπορετης

ΖΑΚΥΝΘΙΝΑ ΗΘΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Α'

Ο ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ

Έκ τών φιλολογικών προϊόντων τόπου τίνος μικροΰ, ώς είνε ή Ζά- 
κυνθος, έκεΐνα μόνον δύνανται νά θεωρηθώσιν άποτελοΰντα τήν εγχώριον

Λ

αύτοΰ φιλολογίαν, όσα έχουσι τοιαύτην τήν ύπόθεσιν καί ιδιωματικήν 
τήν γλώσσαν. Έκ τών άλλων τών οπωσδήποτε γενικωτέρων καί κατά 
τά δύο ταΰτα στοιχεία ή κατά τό εν, δσα τύχωσι καλά άνήκουσΐ βεβαίως 
είς τήν έθνικήν καί πολλάκις είς τήν παγκόσμιον γραμματολογίαν έν φ
τά πρώτα, γεγραμμένα άποκλειστικώς διά τούς εντοπίους καί άχεδόν 
έντελώς απρόσιτα είς τούς ξένους, είνε χρεία νά κριθώσι σχετικώς καί νά 
καταταχθώσιν ιδιαιτέρως. Είς τάς επαρχίας μας ώς έπί τό πολύ ή περί 
ής πρόκειται έγχωρία παραγωγή περιορίζεται είς τήν περί τών-τοπικών 
πραγμάτων δημοσιογραφίαν καί φθάνει τό πολύ μέχρι τοΰ λιβέλλου· 
άλλ’ έν Ζακύνθφ, σπανία έξαίρεσις, άρθεϊσα πολλάκις ύπεράνω τοΰ τα- 
πεινοΰ κύκλου τοΰ-κομματικού άνταγωνισμοΰ, έδυνήθη νά παραγάγη
έργα ανώτερα, καί δράματα καί κωμφδίας καί ποιήματα καί έπΐγράμμα- 
τα, έργα φιλολογικά αληθώς, καί ούχί μετρίαν καί σχετικήν αξίαν κέ- 
κτημένα. Τούτων τά περιφανέστερα άναμφιβόλως είνε ό Χάσης τοΰ Δη- 
μητρίόυ Γουζέλη, ό ΒασιΛικοςτοΰ ’Αντωνίου Μάτεσι καί δ Σπουργίτης 

’Από τοΰ Χάση μέχρι τοΰ Σπουργίτη, 
έχόντων σύγχρονον τοΐς ποιήταΐς των τήν ύπόθεσιν, τό διάστημα είνε 
τοΰ κ. Ίωάννου Τσακασιάνου.

έκάτονταετές· μεσολαβεί δ’έν τφ μεταξύ ό Βασιλικός, γεγραμμένος μέν
τφ 1829-30, άλλά περιγράφων ήθη καί έθιμα τοΰ ΙΗ' αίώνος άρχομέ- 
νου- ώστε έχομεν τρία έργα ζακυνθίνά ήθογραφικά, άναγόμενα είς τρεις 
διαφόρους έποχάς, άπεχούσας. άλλήλων σχεδόν κατά εκατονταετηρίδα, 
καί άποτελοΰντα ουτω μίαν άλυσιν συνεχή. Άρχόμεθα σήμερον άπό τοΰ 
ΒασίΛίκοϋ τοΰ κατ’ ουσίαν παλαιοτέρου, ϊν' άκολουθήσωμεν τήν χρονο
λογικήν τών ηθογραφημάτων σειράν.

. Περί τού ’Αντωνίου Μάτεσι (γεννηθέντος έν Ζακύνθφ τφ 1794 κάί άπο- 
θανόντος έν Σύρφ τώ 1875), ό φίλος του Σολωμός έλεγεν, ώς μάς είπον 
δη: ναι μέν μεγαλοφυΐα. δέν ήτο, πλήν είχεν δλάς αύτόΰ τάξ πνευματι- 
κάς δυνάμεις έν ίσορροπίφ. Τήν κρίσιν ταύτην, καί αν δέν έπρόφερέ πότε
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ό μέγας ποιητής, θά ήδύνατο τις νά ΐδη άληθεύουσαν δχι τόσον εις τά
ποιήματα τοΰ Μάτέσι, μετριότατα τά πλεΐστα καί ανεπεξέργαστα, δσον 
ει’ς τδν Βασι^ι,κόκ, τδ δράμα, τδ όποιον άν και δέν παρουσιάζει κανέν
προσδν έν έξόχφ βαθμφ, έχει δμως δλας τάς άρετάς τών τοιούτων έρ
γων αληθώς ισορροπημένας. Καί ώς δράμα καλόν και ώς ιστορική με
λέτη έπίσης, αποτελεί τι μετρημένον, συμμαζευμένον κα’ι μέχρι τών έλα- 
χίστων μελετημένον, μέ τεχνικήν πλοκήν, μέ γνησίους χαρακτήρας, μέ 
γνώσιν τής τοπικής ιστορίας ζηλευτήν καϊ μέ φιλοσοφικήν βλέψιν γενι-
κήν αρκετά. Και θά έδύνατό τις [Λεν νά παρατηρήση δχι αδίκως, δτι δ 
ΒαηΜ,κος δέν έκπληροΐ τδν κύριον τοΰ δράματος σκοπόν, μή δύνάμενος 
κα'ι. ώς έκ τοΰ ολίγον άνοικτοΰ θέματος και ώς έκ τοΰ σχοινοτενούς δια
λόγου- καϊ ώς έκ τής έλλείψεως ποικιλίας έν τή πράξει, νά παράσταθή
απο σκηνής* πλήν νομίζομεν δτι τδ έλάττωμα τοΰτο εΐνε κοινόν και δι-
καιολογημένον δι’ δλους έκείνους τούς δραματικούς συγγραφείς, οί όποιοι 
πάσχοντες, δπως οί έν Έλλάδι, έλλειψιν θεάτρου, δέν-έχουσιν έπαρκή 
πείραν τών σκηνικών, γράφουσι δέ ύπδ τδ διηνεκές κράτος τής ιδέας, δτι 
θάναγνωσθώσι μάλλον έν τή ήρεμίμ τών σπόυδαστηρίων ή θάπαγγελθώσΐ 
προ θορυβώδους ακροατηρίου. Ήθέλομεν έν τούτοις συμφωνήσει ανευ 
έπιφυλάξεως μέ. οίονδήποτε ήθελεν ίσχυρισθή, δτι είς τδν Βασιλικόν ή 
ηθογραφία βλάπτει τδ δράμα καί δτι ή πληθώρα έκείνη τών ιστορικών 
λεπτομερειών ή σκοπούσα μόνον τήν αναπαράστασήντής εποχής, έπιφορ- 
τίζει μέχρι πόνου τήν τέχνην, πρός τήν οποίαν ούδέν έχει κοινόν. Εΐνε 
τφ δντι ό. σκόπελος ούτος τής ηθογραφίας, κατά τοΰ όποιου προσέκρου- 
σαν καί άλλοι πολύ τοΰ Μάττεσι ανώτεροι. Λησμονοΰσιν δτι η ηθογραφία 
καί έν γένει ή τοπική χροιά είς τά φιλολογικά ; έργα δέν εΐνε σκοπός 
αλλά μέσοκ πρδς άληθεστέραν έξεικόνισιν, πρός τεχνικωτέραν έκτέλεσιν. 
Όσφ δέ μάλλον επίπονος καί. έπίμονος καί λεπτομερής γίνεται ή ιστο
ρική μελέτη, τόσω προσοχή μεγαλειτέρα χρειάζεται νά λανθάνη καλώς, 
ώστε νά μή καταστρέφηται ή έκ τοΰ καθαρώς τεχνικού., μέρίουςΐ ένΐΰπώ' 
σις. Τδ πράγμα πρέπει νά γίνεται φυσικόν καϊ άνεπιτή&υγρν.;’Άλλως/ 
δταν ύφ’ έκάστην γραμμήν ένθυμούμεθα, ώς; έκ ,'τής.άδεξιό.τητος καί τής 
βίας, τάς. άγρυπνίας τόΰ -συγγραφέων .-καϊ>; -ίτά1 κίτρινισμένα·-'χειρόγραφα 
κα'ι τούς ογκώδεις ιστορικούς τόμους-,;-άγ ά.ν ή-·ηθογραφία ίτου "εΐνε ■ .σύγϊ* 
χρονος, διαβλέπομεν τήν φιλοδοξίαν, .τ.οϋ.νά -.φανήνδτν γρά^εινέργο'ν-ΐάχ'ά

■ Εθνικόν, θυσιάζων τόλ-δΐίήγημά , ή; 'τ-δγδράμά-'είς την'λαογραφίαν’,· ή Εντύ
πωσές μοις εΐνενώς-^ ϊέβλΕπόμεν; ;έργο.ν;ζώγράφίίιήςΐ;'ύποδήΧοϋν,-ά.ν< έΐνέ' 
δυνατόν,,-τήν-' σϊφουδή,ν τ,ρμύζωγ^άφ,ουΛπρός εύρεσιν. τών^εύθηνοτέρωνεχρω··' 
μάτό>ν σπ^ρεότέρων.νχρώστήρων.- '.'-a

ν

.εν;

ίϊ

ΖΑΚΥΝΘΙΝΑ ΗΘΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 163

Ή ύπόθεσις τοΰ Βασι,Λνκοϋ, διεξαγόμενη έντός 24 ώρών καί είς 5 
πράξεις, έχει έν συντόμφ ώς εξής. Ό Φιλιππάκης Γιαργυρόπουλος, αρ
χών άπδ τά δεύτερα, σπίτια, μετέρχεται έν έκτάκτω τινϊ εύκαιρίφ έσχά- 
την βίαν, άλλά χωρίς νά τήν γνωρίση ώς προσωπιδοφόρον, κατά τής 
Γαρουφαλιάς, θυγατρδς τοΰ Δάρειου Ρονκάλε, άρχοντος άπδ τά πρώτα 
σπίτια. "Αμα έγνώρισε κατά ποίας έτέλεσε τδ τοιοΰτον αδίκημα, έζή- 
τησεν- άμέσως νά τδ έπανορθώση, ζητών τήν κόρην είς γάμον, Πλήν ό 
πατήρ αύτής, άγνοών καθ’ ολοκληρίαν τά διατρέξαντα, άρνεϊται Επιμό
νων νά δεχθή ώς γαμβρόν του τδν Φιλιππάκην, τδ μέν έκ φιλαργυρίας 
μή έχων σκοπόν νά ύπανδρεύση τήν κόρην του καί νά δώση προίκα, τδ 
δέ έκ τής υπεροψίας του και τής μνησικακίας, μή καταδεχόμενος να 
συγγενεύση μετ’, εύγενοΰς δευτέρας τάξεων καϊ μάλιστα έξ οικογένειας 
ένωθείσην ανέκαθεν μετά τών έχθρών του. Καϊ έπί πολύ μένει ούτως 
άκαμπτος, μεθ’δλα τά διαβήματα κα'ι τοΰ Φιλιππάκη καϊ τής γραίας 
Ρονκάλαινας καϊ τού υίοϋ της Δραγανίγου, έν φ έπείγει ό καιρός τής 
έκρήξεως τοΰ σκανδάλου, διότι ή Γαρουφαλιά διετέλει είς. ένδιαφέρουσαν 
κατάστασιν κα'ι μεθ’ δλα τά μαγικά μιας Εβραίας, έπρόκειτο μετ’ Ελί- 
γον νά φέρη είς φώς τδν καρπδν τής άτιμίας της. ’Αλλά τό πολύπλοκον 
καϊ εύμορφον, έπεισόδιον τής κλοπής μιας γάστρας βασιλικού, περϊ .τδ 
όποιον στρέφεται ή εικοσιτετράωρος διάρκεια τοΰ δράματος, οξύνει, τά 
πράγματα είς τδ μή.περαιτέρω, ό γέρω Ρονκάλες μανθάνει έξ απροόπτου 
τήν έπαπειλοΰσαν τήν οίκογένειάν του καταισχύνην, Ενδίδει έκών άκων 
καϊ ό γάμος, όαναγκαστικός συνομολογεΐται ‘.Έν τη άναπαραστάσει τής 
έποχής, τήν οποίαν ό Μάτεσις έξέλεξε διά τό έ'ργον του — 1712, ή

1 Διά τούς-τυχόν άποροΰντας πώς έν δράμα καταλήγει εις γάμον, παραθέτομεν 
το κατωτέρω διδακτικότατου μέρος εκ τής προειδοποιήσεων τοϋ συγγραφέως : 
«Κύριον σκοπον έλαβον είς το Δράμα τοΰτο τήν παράστασή είκόνος ύπερβαλλού- 
σης (ώς απαιτείται εις τά διά σκηνήν προσδιωρισμένα πονήματα, ών αί διαστάσεις 

. ανάγκη νά εΐνε μείζονες τοΰ φυσικοΰ, καθάπερ αί των ζωγραφημάτων, διά ύψη- 
λας προσδιώρισμένων θέσεις), τήν παράστασϊν, λέγω, είκόνος τοΰ τε χαρακτήρος 
καί τών ήθών καί εθίμων τής έποχής, έν ή ύποτίθεται δτι ή πράξις; έλαβε χώραν. 
Το παρόν δθέν δύναται μάλλον νά όνομασθή ιστορική μυθιστοριογραφία δραματικός 
παριστανομένη ή κωμωδία, κα'ι τούτου ένεκα τφ άπέδωκα το γενικόν ό'νομα όρα
μα, ώς έπί τούτου ήκολούθησα μάλλον τήν Γερμανικήν, 'Ισπανικήν καί -Αγγλι
κήν σχολήν ή τήν Γαλλικήν καί ’Ιταλικήν. Διετήρησα δμως τάς δραματικάς 
ενότητας, καίτοι παραβιασθείσας είς το μέγιστον μέρος τών Γερμανικών, 'Ισπανι
κών καί ’Αγγλικών δραμάτων. ’’Επραζά δέ τοΰτο ούχί έκ προμελέτης, άλλ’ αφο- 
ρών πάντοτε είς τήν πιθανότητα, άπέφευγον αισθηματικών πως είς τήν σύνθεσήν 

. τόΰ πονήματος μόυ παν δ,τι Αδύνατο νά τήν.άθετήση.»



164 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Ζάκυνθος ύπδ τήν Ένετίαν—- επικρατεί ώς κυρία ίδέα ή όξε~α πάλη 
μεταξύ τοΰ παρελθόντος καί τοΰ μέλλοντος. Τδ παρελθόν εκπροσωπεί 
ό Δάρειος Ρονκάλες, ό αριστοκράτης τοΰ καιροΰ εκείνου, ό βενετσνάνος, 
ό πιεστικός, ό άμαθής, ό προληπτικός, ό ώς άωτον θείας δικαιοσύνης θεω
ρών τήν καταδυνάστευσιν τοΰ δούλου λαοΰ καί μόνον δίκαιον τδ τοΰ ίσχυ- 
ροτέρου άναγνωρίζων. Τδ δέ μέλλον εκπροσωπεί δ υιός του Δραγανΐγος, 
νέος χειραφετημένος ήδη, τρεφόμενος διά τών βιβλίων είς τάς νέας ίδέας, 
άγαπών τδ δίκαιον καί τήν ισότητα, άγαθός, επιεικής, λογικός, άλλοΰ
νέος χειραφετημένος ήδη, τρεφόμενος διά τών βιβλίων είς τάς νέας ίδέας,

δέ ή ό πατήρ του στηρίζων καί τήν οικογενειακήν τιμήν καί τήν άτο- 
μικήν αξιοπρέπειαν. Ό πρώτος άποδεικνύεται άπότομος κατά τήν πά-

απε-

λην καί δεσποτικός, ζητών νά έπιβληβή ώς πατήρ, ώς αύθέντης, διαβε- 
βαιών δτι «αν είχε άλλο παιδί διά νά μή χαθή ή παλαιή γενεά ή Ρον- 
καλέϊκη, θά τδν έσκότονε τδ Δραγανϊγό του», περιοριζόμενος δέ τώρα 
εις τδ νά τδν αποκήρυξή ένεκα τών ιδεών του, νά τδν στερήση της πε
ριουσίας του, είς δέ τδ γενεαλογικόν δένδρον της οικογένειας νά έγγράψη 
εύθύς μετά τδν εαυτόν του τδν υίδν τοΰ Δραγανίγου, ώστε τδ όνομα τοϋ 
αναξίου Ρονκάλε νά μή περιέλθη είς τάς μελλούσας γενεάς. Ουτος απε
ναντίας παρίστάται γλυκύς, απαθής, συζητητικός, νά πείση ζητών άλλ* 
οχι νά έπιβληθή, άντιτιθέμενος σταθερώς, άλλά μή λησμονών ποτέ τδν 
πρδς τδν πατέρα, έστω οίονδήποτε, δφειλόμενον σεβασμόν κα'ι διά τοΰτο 
μετά τήν υλικήν βίαν άκόμη, τήν οποίαν ήναγκάσθη είς τδ τέλος νά 
μεταχειρισθή κατά τοΰ πατοός του, έκμανοΰς γενομένου καί ζητοΰντος 
νά κακοποιήση σύζυγον καί θυγατέρα, τφ φιλεϊ ταπείνώς τήν χειρα, ώσεί 
ζητών νά έξαγνίσή τδ πρώτον άσεβές κίνημά του. Ή άντίθεσις τών δύο 
τούτων θεμελιωδών χαρακτήρων, ζωηρώς διαγεγραμμένων, είνε δραμα- 
τικωτάτη καί έφ’ δλου τοΰ έργου επιρρίπτει αίγλην πολλήν. Ενώπιον 
αύτής ώχριώσίν δλα τάλλα πρόσωπα καί διχαζόμενα είς δύο μέρη άπο- 
τελούσιν ούτως είπεΐν δύο ομίλους αντιθέτους, τδν μέν ύπδ τδν Ρονκάλεν, 
τδν δέ ύπδ τδν Δραγανΐγον. Έδώθεν ή Γαρουφαλιά και ή Ρονκάλαινα

ρέτης. Κατά τήν ακροτελεύτιοι σκηνήν, ν

καί ό Φιλιππάκης, έκεϊθεν ό μπράβος Μπουσάκας και ό Γερασιμάκης ό 
ραδιούργος πράκτωρ τοΰ Πρεβεδούρου καί ό Γλωσσίδης ό άπιστος ύπη- 

δταν ή Γαρουφαλιά πίπτη είς 
τάς άγκάλας τοΰ Γερασιμάκη της, ή πάλη περατοΰται. Ό Ρονκάλες 
μένει ήττημένος, άφωνος, άπρακτος. Τδ σύμπλεγμα εκείνων τών παρά 
τήν θέλησίν του συζύγων, εινε τδ έμβλημα τής νίκης τοΰ μέλλοντος.

Ήτο: τότε· ή δευτέρα περίοδος τής Ενετοκρατίας, , ή εποχή τής πα
ρακμής, δταν ήρχισε πλέον νά πτωχεύη, νάδρανή καί νά βαίνη πρδς τήν 
κατάλυσιν ή μεγάλη Δημοκρατία. Είς τήν Ζάκυνθον, όπως είς δλας τάς 
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νήσους τάς ύπδ τήν σημαίαν τού Αγίου Μάρκου, είσήχθησαν ήδη αί 
καταχρήσεις, των οποίων ή άπ'αισία μνήμη άπέσβεσε τήν' έκ τών προ- 
τέρων ευεργεσιών. Ό ενετός Προβλεπτής, πτωχός καί διεφθαρμένος εύ- 
πατριδίσκος στελλόμενος είς τάς κτήσεις διά: νά πλουτήση, έπώλει τήν 
δικαιοσύνην του είς τδν πλειοδοτοΰντα, καί ύπέθ,αλπε τάς μεταξύ τών 
εύγενών έριδας διά νά γίνωνται εγκλήματα καί νά έχη πάντοτε επικερ
δείς ύποθέσεις. Ή ψυχορραγούσα Μητρόπολις άφ’ ετέρου ήνείχετο κα'ι 
έπεδοκίμαζε τήν διαγωγήν ταύτην, ινα διά τής διαιρέσεως καί τοΰ εμ
φυλίου τούτου σπαραγμού διατηρή τάς κτήσεις, τάς όποιας δέν διέθετε 
πλέον δυνάμεις νά συγκρατήση διά. τής βίας. Βαθμηδόν ή διαφθορά έξε- 
τάθη είς. δλα τά στρώματα καί είςδλους τούς κλάδους. Qi στρατιώται 
οί εντεταλμένοι τήν τάξιν έδείκνυον τήν μεγαλητέραν άδιαφορίαν ώς 
πρδς τήν καταδίωξιν τών ενόχων. Έτελεΐτο φόνος είς τήν μίαν οδόν καί 
αυτοί έπεριπάτουν είς τήν άλλην άργά καί ροφώντες ,τάς πίπας των. 
Ό Καντσελιέρης του Πρεβεδούρου έγραφεν άπροκαλύπτως πρδς'τδν 
πλούσιον άρχοντα, τόν ένοχοποιούμενον είς καμμίαν δολοφονίαν, οτι έδύ- 
νατο, αν ή έκλαμπρότης του εύηρεστεΐτο, νά πλήρωσή τδ ανάλογοι» πο- 
σδν καί νά ενοχοποιήσουν άλλον πτωχόν καί άπροστάτευτον. Τά μίση 
ήσαν είπέρ, ποτέ εξημμένα· ή άδικία καί ή πίεσις έβασίλευον ή έκδίκη- 

. σις προέβαλλε πανταχόθεν. τήν στυγνήν της μορφήν ακαταδίωκτοι οί 
μπράβοι τών εύγενών, περιεφέροντο καί ένήργουν κατά τάς σκληράς οδη
γίας τών κυρίων των. Καί εάν έν τφ μέσφ τού χάους τούτου εύρίσκετο 
καί Προβλεπτής τίμιος, καί έζήτει νά έφαρμόση δικαιοσύνην, ή. νά είσα- 
γάγη φιλοπροόδους νεωτερισμούς, έν σώματι βλοι οί εύγενεΐς—σύμφωνοι 
μεταξύ των κατά τούτο καί φίλοι πρδς στιγμήν—άνεφέροντο καί τόν 
άπεμάκρυναν. “Εχοντες ανάγκην νά κακουργώσι καί ,νάμνηστεύωνταΐ καί 
άντιτιθέμενοι ώς έξ ενστίκτου πρδς πάντα νεωτερισμόν, τί τδν ήθελον 
τδν πρεβεδοΰρον, ό όποιος ,φέρ’ είπεΐν κατεδίωκε τούς μπράβους ή έλιθό- 
στρωνε τδν Πλατύφορον ’Αλλοίμονον δέ άπδ τάς κοινωνικάς ίδέας αύ^ 
τών τών ανθρώπων ! "Ολη των ή άρχοντική τιμή συνίστατο είς τδ νά 
μή άνεχθώσι τήν παραμικροτέραν άκουσίαν προσβολήν, χωρίς νά τήν 
τιμωρήσωσι. διά τού σκληρότερου τρόπου. Έθεώρουν τάς γυναΐκάς των 
κτήνη, τδν δέ λαόν δοΰλον κατώτερον τού κτήνους. Αί οίκίαι των αί 
σκοτειναί μέ τά δικτυωτά παράθυρα, ήσαν κολάσεις' ό νούς των άτρόφι- 
κδς καθ’ολοκληρίαν μέ δλίγας ίδέας στραβάς καί. καρφωμένας. Έν τφ 
μέσφ τής άκηρύκτου διαμάχης τών άνωτέρων. τάξεων ό λαός ίστατ.ο-καί 
έκλινε τήν κεφαλήν άφαιρών τήν σκούφιαν, κολακεύων μέν όταν ήτο νη- 
φάλιος, ολίγην δ’έήευθερίαν εύρίσκων μόνον παρά .τςότον τδν νυκτερινόν,
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όταν περιεφέρετο κάποτε μέ τά κλεπτοφάναρα καί ήδε άσματατρελλά. 
Αί γυναίκες έξήρχοντο μέ προσωπίδα. Οί 'Εβραίοι, ένεκα γεγονότος 
ομοίου πρός τότελευταΐόν έν Κερκύργ, ειχον κλεισθή προσφάτως είς τό 
Γέτο καί κατεδιώκοντο ύπό τών χριστιανών. Σκότος είς τάς οδούς, φό
βος καί τρόρ,ος διά τόν ζητοϋντά τό δίκαιόν του. Είς πάσαν γωνίαν ό 
μπράβος ένήδρευε . . . . Νύξ φοβερά, προχωρημένη καί μόνον εκεί κατά 
τήν εσχατιάν τοΰ όρίζοντος τό σκότος έλαττοΰται καί διακρίνεται άμυ- 
δρά ή πρώτη φαϋσις ή ύπενθυμίζουσα τήν νέαν αυγήν—ή γλυκεία περί 
κρείττονος μέλλοντος έλπίς . ... Τοιαύτη εινε ή τοπική είκών, πολι
τική, κοινωνική καί οικογενειακή, ή παρεχόμενη διά τοϋ Βασιλικού. Ή 
ύπό τοϋ ποιητ-οΰ άναπαράστασις, πιστή καί συγκεντρωμένη, δύναται νά 
παραβληθή πρός τό ελβετικόν γάλα τών κυτίων,τό όποιον σηκοΓει repo, 
άλλά μόνον τήν θερμοκρασίαν καί τήν οσμήν τής νωπότητος δέν εχεί.

Ό Βασεάικος εινε γεγραμμένος άπ’ άρχής μέχρι τέλους είς τό ζα- 
κύνθιον γλωσσικόν ιδίωμα, άλλά μάλλον καθαρεΰον καί γενικόν, διότι ό 
Μάτεσις, οπαδός τοϋ Σολωμοϋ καί είς τών ένθερμοτέρων ύπερμάχων 
τής δημοτικής, ήθέλησε διά τοϋ παρόντος δράματος νά παράσχη υπό
δειγμα γλώσσης σκηνικής. ’Άν τό ύψος της δέν είνε άνάλογον πρός τήν 
περίστασιν, δέν πταίουν βέβαια οί δημοτικοί τύποι. Εινε δμως γλώσσα 
πλουσία, άρκετά όμαλή καί καθαρά ή τοΰ Μάτεσι. Είς τά μέρη μάλιστα 
τά κάπως έπισημότερα, δπου, καί ώς έκ τών λαλούντων προσώπων καί 
ώς έκ τής δραματικής περιστάσεως, εινε άπηλλαγμένη τών ζακυνθίων 
χυδαϊσμών καί ιδιωμάτων, εινε τόσον καθαρά, σχεδόν πανελλήνιος γλώσ
σα, δσφ θά τήν έζήλευεν—άν καί δχι αύστηρώς ομοιόμορφον - καί καθ’ 
δλους τούς τύπους καί τούς φθόγγους γνησίως δημοτικήν ώς ή ’ιδική του— 
καί αυτός ό κ. Ψυχάρης. Το κατωτέρω μικρόν άπόσπασμα, τυχαίως 
εύρημένον, είμπορεΐ νά μαρτυρήση δτι ή νεοελληνική κυρίως διαλέκτους 
δέν έχει- καί δτι-έκτός ελαφρών τυπικών παραλλαγών καί τρόπων τοϋ 
λέγειν καί, ώς έλέγαμεν άλλοτε, τής λεπτής τοπικής χροιάς έν τή κατα
σκευή, ή γλώσσα εινε μία δι’ δλους τούς Έλληνας: «’Άς μ.ήν έπαινεθή 
κανείς πώς δέν εύρέθη ποτέ είς περιστάσεις ποϋ μόνο νά ταΐς βάλή είς 
τον νοΰν τού- νά’μή τόν φέρουν είς τόν ίδιον καιρόν καί έντροπήν καί 
τρόμον. Μία καλά άναθρεμμένη ψυχή ήμπορεΐ νά σταθή άσάλευτη είς 
χίλΐαίς προσβολάΐς τής τύχης ή τής κακίας τών άνθρώπων, άλλά καμμία 
φορά μία δυνατή, προσβολή τήν ζαλίζει καί εινε άρκετή μόνη νά τήν 
βγάλή άπό έκείνην τήν άταραξίά ποϋ μέ πολύ κόπο καί σπουδή έπρο- 
σπάθησε νά άποκτήσή» *; .......

1 Πράξις" δεύτερα, σκηνή Γ": ’Εκτός τής ύπό τοΰ συγγραφέως γενομένης ίδιάι-

Τοιοϋτος έν συντόμφ ό ΒαβιΛικος, ςργον ούχί βεβαίως μέγα, άλλ’ ύφ’ 
δλας τάς επόψεις μελετημένου καί ώς ηθογράφημα έντελές καί ώς δράμα 
άρκετά καλόν, δυνάμενον νά συγκριθή άνερυθριάστως ‘ πρός τά άριστα 
τών παρ’ ήμΐν δραμάτων. “Ο,τι δέ τόδιακρίνει μεταξύ τών άλλων τής 
έγχωρίόυ φιλολογίας, έν ή καί ώς έκ τής γλώσσης καί ώς έκ τοϋ θέματος 
τό κατατάσσομεν, εινε δΐι δύνάται νάναγνωσθή καί νά έννοηθή άνευ πολ
λών σχολίων καί ύπό μή ζακυνθίου. "Οχι βέβαια έντελώς· άλλά πάντως 
περισσότερον τοΰ Χάση καί τοΰ Σπονργίτον, τών οποίων πόσον ιδιωμα
τική εινε ή γλώσσα καί συχνοί οί ύπαινιγμοί, θά ίδωμεν προσεχώς.

Γρηγόρεος Ηενόπουλος

ΥΠΑΤΗ
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

’Από Λαμίας είς 'Υπάτην.—Δύο δδοί.—/Υπάτη, "Υπατα, 'ϊπάτα, Νέα Πάτρα 
καί Πατρατζήκι.— Είς αναζήτησιν τών μαγίσσων καί τοϋ. . . . πεπρωμένου; — 
'Ηρωδίων επίσκοπος Νέων Πατρών μαρτυρικός αύτοϋ θάνατος.--’Ερείπια αρ
χαίου φρουρίου.—Τά κατά τήν γέννησιν Ίωάννου τοΰ νόθου.—Ή όσια Θεο
δώρα καί ή διαβοΛογνναΐκα Γαγγρηνή.— Ρεμβασμός.—’Αντί τών ληστών οι 
φυγόδικόι.— Τό τραγοΰδι τοΰ ίεροσύλόυ. — Ό άγων τοΰ 1.821 καί ή 'Υπάτη.— 
Σύντομοι σημειώσεις.— Κάμηλοι, καμηλάκια καί καμηλοκόμοι,— Τά "Αγια 

. 'Ιεροσόλυμα έπί τής Οίτης.
* *

*-

Έπί θέσεως μαγευτικωτάτης, έπί τής Οίτης, ύπεράνω τής κοιλάδος 
τοϋ Σπερχειού διακρίνω το χωρίον Υπάτη έν φ άλλοτε κατψκουν αί 
Θετταλαί γόησσαι καί ό έλλέβορος έφύετο έν άφθονίφ. Τό άπό Λαμίας 
είς Υπάτην τρίωρον ταξείδιον έφ’ άμάξης εινε λίαν εύχάριστον. Παντοϋ 
γήν γόνιμ.ον άδροτάτην άναδίδουσαν βλάστησίν άπαντφ τις καί άνά μικράς 
αποστάσεις φαίνονται χωρία ποικίλλόντα χαριέντως τό Φθιωτικόν πεδίον. 
Είς τοϋ. Σπερχειού τά ολίγα ϋδατα άντικατοπτρίζονται ευθαλείς πλά
τανοι καί τής Οίτης ή ύψηλή κορυφή δεσπόζει τής τερπνής ταύτης κοι- 
λάδος, ήν δικαίως έκθειάζουσιν οί λατΐνοι ποιηταί. Τά Καλύβια, τό Κώ- 
σταλέξη, οί Κομποτάδες τό στρατόπεδον τών οπλαρχηγών τής Φθιώτι- 

τέρας έκδόσεως τοΰ ΒασίΛικον (έν Ζακύνθω 1858) συμπεριελήφθη ούτος καί μετά 
θάνατον είς τά ύπό τοΰ Ραφτάνη έκδοθέντα ‘Άπαντα ’Αντωνίου Μάτεσι ( 1881 
έν Ζακύνθω). "Εχω ύπ’ό'ψει μου τήν τελεύταίαν ταύτην εζδοσιν και δέν έγγυώ·· 
μαι περί’τής ακριβούς όρθο'γραφίας κειμένου, μή διορθωθέντος ύπό τόϋ συγγραφέως. 
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δος, τδΜπεκή, τδ Άμοΰρι, τδ Λιανοκλάδιον δι' ου θά διέλθη ο σιδηρό
δρομος Πειραιώς-Λαρίσσης, οί Μεξιάταις εινε τά χωρία, ά συναντά τδ 
βλέμμα τοΰ οδοιπόρου ένθεν κάκεΐθεν τής όδοΰ τής άγούσης έίς 'Υπάτην. 
Όλα σχεδδν εινε κατάφυτα καί καλοπεριποιημένα.

Δύο οδοί φέρουσιν είς Υπάτην, ή μία διά τής γεφύρας Φραντζή ή 
τδν χειμώνα.μάλλον έν χρήσει, ή έτέρα διά τών λουτρών, ης έν τμήμα 
άπό Λιανοκλαδίου μέχρι τών λουτρών καταχρηστικώς καλείται odoc. Οί 
τροχοί τής άμάξης βυθίζονται μέχρι τοΰ άξονος είς τήν σκόνιν, ενιαχού 
είς τελματώδη ΰδατα καί μετά δυσκολίας γίνεται ή διάβασις τοΰ Σπερ
χειού, δστις ευτυχώς κατά τδ θέρος έχει πολύ ολίγον ύδωρ, άλλως τοΰτο 
είνε αδύνατον έν καιρφ χειμώνος. Τήν δευτέραν ταύτην οδόν προτιμώ- 
σιν οι ταξειδεύοντες τά μέρη ταΰτα ώς συντομωτέραν καί διερχομένην 
έκ τών λουτρών, δπου, τό θέρος πολλοί είσιν οί μεταβαίνοντες ένεκα 
τών ιαματικών ύδάτων, περί ών έν έτέρω κεφαλαίφ θά ένδιατρίψωμεν.

Η Υπάτη (τά Υπατα ή 'Υπάτα ή Νέα Πάτρα ή τουρκιστί Πατρα- 
τζήκι), ύπήρξεν έν τή άρχαιότητι ή πρωτεύουσα τών Αίνιάνων, λίαν 
οχυρά ύπδ έποψιν στρατιωτικήν, περιβαλλόμενη διά τείχους καί πολλά 
μνημεία τέχνης έχουσα. Οί Αίτωλοί, κυριεύσαντες κατά τδ 278 π. X. 
τήν πολίχνην ταύτην, κατέστησαν έδραν του Αίτωλίκοΰ δεσμού, έν ή 
συνήρχοντο οί αντιπρόσωποι αύτών. "Οπως αί πλεΐσται πόλεις τής Ελ
λάδος καί ή 'Υπάτη τδ 192 π. X. κατελήφθη ύπδ τών 'Ρωμαίων, με- 
τονομασθεΐσα ύπ’αύτών κατά τήν όρθοτέραν γνώμην Νέα.Πάτρα.. Οί 
Καταλάνοι (1310 μ. X.) μετά τήν κατάληψιν του Δουκάτου τών ’Α
θηνών λίαν ισχυροί γενόμενοι, έξέτειναν τά δρια τοϋ κράτους αύτών, 
συστήσαντες καί το. Φραγκικόν δουκάτον τών Νέων Πατρών μετά τδν 
θάνατον Ίωάννου Δούκα τοΰ Β, τοΰ έπιλεγομένου δουκδς τών Νέων 
Πατρών καί τής Βλαχίας. Ό δέ Σουλτάνος, ,Βαϊαζίτης^ Α’ καταστρέψας 
έν έτει 1397 τδ Ζητούνιρν (Λαμίαν), συγκατέστρεψε καί τήν 'Υπάτην. 
Είς τόν χρονογραφικδν τούτον πίνακα δέν πρέπει νά παραλείψωμεν καί 
τήν έν έτει 1687 μ. X. έκραγεΐσαν κατά τών Τούρκων έπανάστασιν, 
ήν ,διηύθυνεν ο' άρματωλδς τής 'Υπάτης Σπανός,, έχων συνεργούς τδν 
άρματωλδν Παρνασσίδος Κούρμαν καί τ.ούς έπισκόπους Φιλόθεον . Σαλό- 
νων,. 'Ιερόθεον ©ηβών, Μακάριον Λαρίσσης καί ’Αμβρόσιον Εύβοιας. 
'Υπάρχουσι τινές ύπόστηρίζοντες, δτι ή Νέα Πάτρα έθεμελιώθη ύπδ τών 
’Αχαιών κατά τδν μεσαίωνα, άναγκασθέντων ν’ άναχωρήσωσιν έκ Πα
τρών, ένεκα τών έν Πελοποννήσφ βαρβαρικών έπιδρομών. Είς τούς Πα- 
τρέΐς επομένως άποδίδουσι καί τήν μετονομασίαν τής Υπάτης είς Νέαν 
Πάτραν. Σήμερον ή πόλις κυρίως καλείται ’Υπάτη, ύπδ δέ τών έγχω- 

,ΥΠΑΤΗ . Μθ
ρίων ενίοτε Πάτρα χάριν* συντομίας.· ’Αλλ’ ή συντομία αθΐη,, αντί νά 
ώφελήση, βλάπτει,.. έπέρχεταΐ σύγχυσςς ονομάτων κ«ί ένφ ό χωρικός 
όμιλεϊ περί τής. πατρίδος του, ό ξένος νομίζει .δτι ςτρόκείται περί τ.ών 
Πατρών τής Πελοποννήσου.

Ή έν τφ χωρίφ αφιξίς μου έχαιρετίσθη ένθουσιωδώς ύπή τφν άνά 
τάς οδούς περιφερομένων αδέσποτων κυνών,.οί όποιοι ευτυχώς .είνε (U&te 
δυνοι, μή έπιτιθέμενοι κατά τών οδοιπόρων, άλλά μόνον jAa^WVT^ 
"Ενεκα τής Κυριακής δλοι οί κάτοικοι, φέροντες ■ τήν-κ.αθάρ^ν :έθνΐκήν.' 
των ένδυμασίαν, έκάθηντρ έυ τή πλατείς τοΰ χωρίου, συζητοΰντες, QI 
περισσότεροι μεταξύ αυτών είνε ωραίοι, ευπαρρησίαστοι, λίαν περίπρίή1·· 
τίκοί καί ευχάριστοι.·’Αφού κατεβρόχθισα πεντάδα Jopxovplar προστ 
φερομένων ύπδ διαφόρων κάί έπιρν άπλήστως δρρσερώτατον ΰδωρ, π?ρΑτ 
ήλθον τήν πολίχνην, άναζητών είς τάς σκολιάς καί χαλικώδεις οδούς της 
μυστηριώδη τινά οικίαν, κρύφιόν τι ενδιαίτημα, δπου κατώκουν άλλοτε 
αί ονομασταί γόησσαι τής Θεσσαλίας. Έν τφ προαυλίω χθαμαλής Αίνος 
οικίας, έπί-τού ξυλίν.ου έξώστου ή έπί τού μικροσκοπικοΰ παραθύρου avy.r 
πόμονον έρριπτον βλέμμα μήπως ίδω τήν Άγλαονίκην καί τήν Μυκάλην, 
τάς περίφημους ,έκ.είνας μαγίσσας, αί όποΐαι. καί τούς άστέρας κάί τήν· 
σελήνην έξ ουρανού κατεβίβαζον ! Τά ειδεχθή έκεΐνα γύναρα τά άπαβ· 
τώντα άναιδώς τά πλήθη διά τών μαγγανειών των, τά μισητά έκεΐνα 
γραΐδια διά τού ψεύδους καί τής άπατης άργυρολογοΰντα, τά πολλαχώς 
έπικίνδυνα έν πάση πεπρλιτισμένη κοινωνία, ούοαμού πλέον φαίνονται.' 
Σήμερον εάν θέλης νά μάθης τήν μοΐράν σου,, ή τί σοι επιφυλάσσει τό 
πεπρωμένου, ανάγκη νά προστρέξης είς τάς πλανοδίους Άθιγγανίδας, 
αί όποΐαι μέ κυνικήν αναίδειαν έτάζουσαι τάς γραμμάς τής παλάμης, 
σοί προλέγουσι τά μέλλοντα, λίαν έπιτηδείως άφαιρούσαι χάλκινά τιυα 
κερμάτια πρδς έξοικονόμησιν τοΰ παρόντος! Οί άρχοντες άπηνώς κατε.* 
δίωξαν τάς μαγίσσας καί αυτός ό λαός, καίτοι πολλάκις συνεβουλεύετρ 
αύτάς άδρώς πληρώνων τάς άπατηλάς.προφητείας των, μεγάλω.ς ηύχα,τ 
ρ,ιστεΐτο οσάκις έρρίπτοντο είς τάς φυλακάς, ή σιδηρόδετοι έξωρίζρντο 
είς άλλας χώρας. Ό λατΐνος συγγραφεύς Ά,πουλήΐος ένταΰθα έξέδφκε 
τδ «περί μεταμορφώσεως ή περί , τοΰ χρυσού όνου σύγγραμμά» καί τόν 
«περί μαγείας» (de magia) λόγον του.

Άλλ’ άν ή Υπάτη υπήρξε τδ κέντρον τών μαγισσών, ήτοι, τοΰ: ψε^τ 
δους καί. τής απάτης, άφ’ ετέρου ,διά, τοΰ 'Ιίρωδίωνος .έγένετρ ό ,διαπράτ 
σιος κήρυξ τοΰ Χριστιανισμού, ήτοι τής άληθείας καί τής αγάπης. Ό 
Ηρωδίων, είς τών έβδομήκοντα μαθητών τοΰ Ιησού καί συγγενής τοΰ 

τοΜόε u’. Νοέμβριος, , . , 12
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άποστόλου; Παύλου *, χειροτονηθείς Από τών ’Αποστόλων πρεσβύτερος, 
κατόπιν δέ «επίσκοπος Νέων Πατρών· πολλούς δέ τών Ελλήνων διδά- 
»σκων καί ' έπιστρέφων πρός τήν τοϋ Χριστού πίστιν, φθονηθείς ύπό τών 
«’Ιουδαίων ύπέστη πολλά· έπιστάντες γάρ μετά τών ειδωλολάτρων πρω
κτόν μεν έτυψαν αύτόν ίσχυρώς, καί λίθοις το στόμα αυτού συνέτριψαν 
»εΐτα ξύλοις κρουσθεΐς ύπ’ αυτών κατά τής κεφαλής, ύστερον μαχαίρα 
«κατασφάττεται»*. Μάτην ήρεύνησα έπισταμένως έν τή σημερινή πο
λίχνη, δπως ευρώ τό μέρος, .ένθα κατεσφάγη ό σεβαστός ιεράρχης, τό 
εκλεκτόν τέκνον τής τοϋ Χριστού εκκλησίας. Πολλοί τών κατοίκων ά- 
γνόοΰσι καί αύτό το όνομα τοΰ ίερομάρτυρος επισκόπου. Έκτος τοΰ Ή- 
ρωδίωνός καί άλλοι έχρημάτισαν επίσκοποι Νέων Πατρών, ό Λέων, ό 
Συμεώνης, ό Νικόλαος καί δ Ευθύμιος. Καί οί πάπα ι κατά καιρούς πολ
λούς άπέστειλαν ένταϋθα λατίνους επισκόπους, ών τών περισσοτέρων τά 
όνόματά έίσι γνωστά. · .

Ήμίσειαν ώραν ύπεράνω τής 'Υπάτης σώζονται έρείπια μόνον τοϋ 
αρχαίου φρουρίου, κτισθέντος ύπό Ίωάννου τοΰ νόθου υίοϋ Μιχαήλ τοϋ 
Β'. Ό νόθος ούτος υιός έν έτει 1269 έλαβε κληροδότημα παρά τοΰ ά- 
ποθανόντος πατρός του έκτος τής Θεσσαλίας, Φθιώτιδος και άλλων με
ρών, καί τήν Όζολίκήν Λοκρίδα. Τήν Υπάτην (Νεόπατρον) κατέστησεν 
έδραν τής Δεσποτείας’του. — Οί Λατίνοι έκάλουν αυτόν άοϋκα τών 
Νέων Πατρών ούχί διότι είχε τίτλον όουκός, ώς έσφαλμένως έξέλαβον, 
άλλά διότι τό οικογενειακόν του όνομα ήτο Λούκας*· ’Ακριβώς δέν εΐνε 
γνωστόν ποία ύπήρξεν ή μήτηρ τοϋ Ίωάννου· εικάζεται δμως, δτι ήτο 
ή Γαγγρηνή, ή ερωμένη τοϋ πατρός του, δστις έπί πολύ 'συνέζησε μετ’ 
αύτής, άθεμίτως, έγκαταλείψας τήν νόμιμον σύζυγόν του Θεοδώραν, ήν 
κατόπιν μεταμεληθείς έλαβε πάλιν ώς σύζυγον. Ή Θεοδώρα αύτη, ή έξ 
εύγενών έλκόυσά τό .γένος, ή ενάρετος, ή άνεξίκακος σύζυγος, ή .ύπό τής 
έκκλησίάς ώς’ άγια τιμωμένη, έπέστρεψεν είς τόν οΐκόν της, συγχωρή- 
σάσα ·τόν άπιστον σύζυγόν της, δστις τόσον σκληρώς πρός στιγμήν τής 
άφήρεσε τήν-οικογενειακήν γαλήνην. «Αυτός γοϋν ό ύπερτιμημένος καί 
θεοαγάπητος Δεσπότης Μιχαήλ, τόν καιρόν ποϋ ύπάνδρεύθηκε τήν μα- 
κάρίαν και άγιωτάτην όσίαν Θεοδώραν, τοϋ έφανερώθηκε ό Σατανάς κα'ι 
τόν έβαλε είς πείραξη διαβολική νά χωρίση τήν όμοζυγόν καί νά πάρή 
μιά [άλλη] γυναίκα, ποϋ είχε πλούτια πολλά, άποχτώντάς τα μέ άτι- 
μαίς μεταχείρισαΐς καί ώ 1. τής μακροθυμίας σου δέσποτά πολυέλεε Θεέ I

* Παύλου, προς Ρωμαίους έπιστολ, III'.
* Μήναΐον, Άπριλ. Η'.
s Χρονικόν ανέκδοτον Γαλαξιδίου ύπδ Κ. Ν. Σά6α.
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[έδιωξε] τήν δούλην σου Θεοδώραν, έπέρνωντας στο παλάτι του έκείνη 
τήν διαβολογυναίκα, ποϋ μέ μαγγανείαις καί μαγείαις περίσσαις καί μέ 
χίλια σατανικά ποτίσματα και φερσίματα τοΰ έσήκωσε το κεφάλι καί 
τόν έκαμε ν’άγαπήση έκείνη τή μάγισσα παρ [πολύ] καί μέ τρελλα- 
μόν κεφαλής, ξεχνώντας τήν πρώτην του γυναίκα. Ή γοϋν ύπεραγία τοϋ 
Θεοΰ δούλη Θεοδώρα διωγμένη έφυγε μέσα είς έρημίας καί έκεϊ μέσα 
είς σπήλαια και άγρια ρουμάνια άσκήτευε. . .... . . .... , . . 
Και ό δεσπότης Κύρ Μιχαήλ . . . . . . . έπήγε ό ίδιος καί ευρηκε 
μέσα στούς λόγγους τήν πανοσίαν Θεοδώραν, καί μέ χίλιαις παρακλή
σεις και μετάνοιαις γονατιστά καί δεόμενος τήν έπήρε1». ·

' Ή θέσις, έφ’ ής έκτίσθη τό φρούριον ύπό τοΰ Ίωάννου, εινε λίαν όχυ- 
! ρά, στρατηγική κα'ι δεσπόζει μέγα μέρος τής κοιλάδος τοΰ Σπερχειού. 
; Ή άπό τοΰ υψους τούτου θέα εΐνε αμίμητος, έξαισία, μοναδική, ιδίως έν 
| καιρφ νυκτός, ως τήν άπήλαυσα, ύπό τό γλυκύ φώς τής πανσελήνου.

Ή εύφορος πεδιάς τής Φθιώτιδος, ή έν άφθονίφ παράγουσα καπνόν, σίτον, 
αραβόσιτον, βάμβακα, ή διαρρεομένη ύπό τοΰ Σπερχειού καί πολυάρι- 

ΐ θμα εύανθή χωρία περίλαμβάνουσα, ή πλαισιουμένη πρός Β. ύπό τής
\ πολυδένδρου Όθρυος, πρός Α. ύπό τοϋ Μαλιακοϋ κόλπου, πρός Δ. ύπό
J τοϋ δυσπρόσιτου Τυμφρηστού κα'ι Μ. ύπό. τής Οίτης, κατά τήν σεληνό- 

φωτον έκείνην νύκτα προσελάμβανεν άρρητόν τι μεγαλεΐον, άνέκφραστόν 
τινα γοητείαν ! Έπ'ι τών ερειπίων καθήμενος, έν μέσφ τής γαληνιώσης 
φύσεως, ύπό τό μελιχρόν φώς τής Σελήνης, βλέπωνμακρόθεντάάμυ- 
δρά φώτα τοΰ χωρίου καί τάς λευκαζούσας αύτοΰ οικίας, άκούων πόρρω- 
θεν τούς αρμονικούς τών κωδων.ίων ήχους τών ποιμνίων, τήδε κάκεΐσε 
διεσπαρμένων άνά τήν πεδιάδα κα'ι τούς έγγύς λοφίσκους, άπελάμβανον 
εύφροσύνως τοϋ τερπνού πανοράματος μόνος, κατάμονος, μακράν τής 
τύρβης και τής αναστροφής τοϋ πλήθους, ζών μέ τήν άνάμνησιν μόνον 
ίκιΐ/της, ήν ό Θεός προώρισεν ώς σύντροφον τοϋ βίου μου καί άφ’ ής κατ’ 
έκείνην τήν στιγμήν μεγάλαι έκτάσείς γής καί θάλασσας μέ έχώριζον, 
άλλά. .. "ν

«Soishenie,
Ο faculte sublime a l’egal du genie, 
Milmoire, qui me rends son sourire et sa voix , 

’ Et qui fait qu’0xile loin d’elle, je la vois I»1

Έκεΐνο το όποιον διακρίνεται καλλίτερου άπό τής ύψηλής ταύτης θέ- 
σεως εΐνε τά'ιαματικά λουτρά, μίαν ώραν τής 'Υπάτης >άπέχοντα, έπί

• Ί. Χρόνιζαν; ανέκδοτον Γαλαξιδίου. ύπο>Κ. Ν.- Σάθα.. ■ ' '
* Oeuvres de F. Coppee-Podsies 1874-1878. .
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λόφου κείρενα κεκαλυρρένου διά λευκού στρώματος ανθρακικού ασβε
στίου. Ή φυτική βλάστήσις έκεΐ ένεκα τοϋ εδάφους εινε πτωχότατη. 
Κάχεκτικά τινα δένδρα άραιώς πεφυτευρένα παρά τήν πηγήν καί κα- 
ταυγαζόρενα ύπό τοϋ φωτός τής Σελήνης, προσελάρβανον διαφόρους ρορ- 
φάς καί σχήρατα καί πρός στιγρήν ύπέθεσα, δτι άνέζησαν αί δνορασταί 
Οετταλαί φαρρακεύτριαι παρά τήν ηφαιστειώδη πηγήν ασκούσα ι τό βδε- 
λυρόν αυτών έπάγγελρα ! · . :

Έπέστρεψα εις τό χώρίον πολύ αργά. •’Άκρα σιγή έπεκράτει παντα- 
χοϋ καί όί κάτοικοι δλοι ανεξαιρέτως παρεδίδοντο είς βαθύτάτον ύπνον. 
Μόνος διηρχόρην κατά τήν ώραν εκείνην τάς στενάς οδούς τοϋ χωρίου, 
άναζητών τήν φιλικήν οικίαν, δπου έρελλον νά καταλύσω. Ή ροναξία 
πρώτην φοράν ρέ ουσηοέστει καί διακαώς έπεθύρ-ουν νά συνοδευόρ-ην από 
φίλους. -Είς τόν νοϋν ρου άνεκυκώντο θλιβεραί άναρνήσεις τών ληστρι
κών χρόνων τής 'Ελλάδος, καθ’ οδς ή 'Υπάτη υπήρξε τό Ληγεέρι τών I
διασηρ,οτέρων ληστών. Άπό στιγρ.ής είς στιγρήν περιέρενον νά ίδω τήν t
άρέιράνίόν ρορφήν πάλληκαρίόυ -τίνος -διατάσσοντός ρε νά σταθώ- «’Έ ρέ, 
πόϋ πας ; στον τόπο !». Ευτυχώς ή τρορερά εκείνη εποχή .παρήλθε, το 
χώρίον άνέπνευσεν έκ τοϋ καταπιέζοντος αυτό εφιάλτου και ρόνον οί φυ- 
γόδίκοι, αβλαβείς άλλως τε είς τούς όδοιποροϋντας ξένους, περιφέρονται |
άνά τόν δήρον 'Υπάτης, άφαιροΰντες αιγοπρόβατα. Καί αύτο τό κακόν [
ύπάρχει έλπίς νά περισταλή, άρ.α ώς τά ρεταβατικά άποσπάσρ.ατα ένερ- ΐ 
γήσωσι δραστηρίως τήν καταδίωξιν τών οχληρών αυτών φυγόποινων, οί [ 
όποιοι λίαν έπιτηδείως διαφεύγουσι, κρυπτόρενοι είς τά ράλλον άπότορ.α > 
καί κρηρνώδη ρέρη τής Οίτης. ·

' "Ενας άεώς γκιζέραε-στα κλέφτικα λημέρια- 
ΙΙέτρα στην πέτρα περπατεζ λιθάρι στο λιθάρι, 
Βαστοϋσε και στα νύχια του ανθρώπινο κεφάλι. 

'Φορές, φορές το τσίμπαε, φορές καί το ’ρωτάει-
— Κεφάλ’ μου, κακοκέφαλο, κακό καιρό γραμμένο, 

Κεφάλ’ μου, τί κακό ’κάρες καί σέ κρατώ στά νύχια ;
—”Αλλοτες στον παληό καιρό και στά παληά ζαμάνια,

"Αλλοι "κορσέβαν πρόβατα κι’ άλλοι κορσέβαν γίδια-
Κι’ εγώ τό δόλιο κόρσεβα ’κλησιές καί μοναστήρια.

— Κεφάλ’ μου, δίκηο τό ’παθες και σέ κρατώ στά νύχια !

Τήν επαύριον έπεσκέφθην τόν ρύακα τών Μπουγορύλων, δπου κατά 
τηύ 18'Απριλίου 4 821 εΐχόν οχυρωθή πολλοί, ιδίως Αλβανοί,'προσρέ- 
νόντες τήν-· επ'ίθεάιν τών Ελλήνων, έστράτόπεδεύρένων είς’ τό χώρίον 
Κορποτάδες. Ο ’Ιωάννης Δυοβυυνιώτης, οπλαρχηγός τών επαρχιών Ζη- ! 
τουνίου, Βοδονίτσης καί Τουρκοχωφίων, εύρισκόρενος ρετά τοϋ Διάκου ί

I
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καί λοιπών είς Κορποτάδες προσέβαλε τήν 'Υπάτην έκ τοΰ ανατολικού 
ρέρους, ο δέ Μήτσος Κοντογιάννής,οπλαρχηγός τοϋ Πατράτζικίου (Υπά
της). έκ τοϋ δυτικού. Μετά ρικράν άντίστασιν. είς. Μπουγορύλους, οί 
εχθροί έξεδιώχθησαν ύπό τών έκ Κορποτάδες έλθόντων Ελλήνων καί 
έκλείσθησάν έντός τής Υπάτης, γενναίως πολερήσαντες έπί πολλάς ώρας. 
'Η ράχη περί τό ρεσονύκτιον.κατέπαυσεν άνευ άποτελέσρατος- τότε οί 
"Ελληνες διέκρινον: έν τή πεδιάδι, έν τφ χωρίφ Λιανοκλάδι πολλούς 
πυρσούς τών νεωστί έκεΐ άφιχθέντων πολερίών καί φοβηθέντες ρήπως πε- 
ρίκυκλωθώσιν, άνεχώρησαν τήν επαύριον, άφήσαντες τήν πολίχνην ήρί- 
καυστόν. Δευτέρα πεισρατώδης ράχη, ή καί έπισηροτέρα, έγένετο εν
ταύθα ρετά έν έτος σχεδόν τό 1822. Αλλ ούτε τότε οι Ελληνες κα- 
τώρθωσαν τήν έκπόρθησιν τής πολίχνης, ήτίς κατεκάη ολόκληρος σχε
δόν ρείνασα πάλιν ύπό τήν έξουσίαν τοϋ έχθροϋ- έκτοτε δέ ένεκα τής 
αποτυχίας ταύτης κατέστη αδύνατος πλέον καί ή κατά τής Λαρίας προσ
βολή τών 'Ελλήνων *.

Ή'Υπάτη περιεϊχεν άλλοτε 4-5 χιλιάδας κατοίκους. Σήρερον ό άρι- 
θρός ήλαττώθη έπαισθητώς καί ρόλις κατοικεΐται από 1891 ψυχάς. Τό 
κλϊρα εινε ράλλον ψυχρόν ένεκα τής ορεινής αύτής τοποθεσίας. Ή χιών 
καλύπτουσα τόν χειρώνα τάς κορυφάς τής Οίτης, έπισκέπτεται συχνά 
καί τό χωρίον, ού τότε ή άπό ρακράν άποψις εινε ώραιοτάτη. Τό κυ-< 
ριώτερον προϊόν ένταϋθα εινε ό καπνός, δν ρ,εταφέρουσι διά καρήλων είς 
Λαρίαν καί έκεΐθεν άποστέλλουσιν είς διαφόρους πόλεις τής Ελλάδος. 
’Ανέκαθεν ή 'Υπάτη ύπήρξεν έδρα εύζωνικοΰ τάγρατος στρατωνιζόρέ- 
νου έντός εύρυχώρου οίκήρατος άνεγειρορένου πρός δυσράς αυτής έπί 
περιόπτόυ θέσεως. Ό στρατών όροιάζει πρός έκκλησίαν ήριτελή, άφ’ής 
έλλείπιι άκόρη ό σταυρός καί τό κωδωνοστάσιον I Άλλ’ ή έκεΐ παρου
σία άριθροϋ τίνος εύζώνων ρέ τήν χιονόλευκον αύτών φουστανέλλαν καί 
τό δπλον έπ’ ώρου, διαλύει πάσαν άρφιβολίαν περί τοϋ προορισροΰ τοϋ 
άκόρψου κτιρίου ! Ή προσφιλεστέρα διασκέδασις τών άξιωρατικών κατά 
τάς ώρχς τής άναπαύσεως έκ τής στρατιωτικής υπηρεσίας εινε τό κυνή- 
γιον. Είς τά πέριξ έν άφθονία ύπάρχουσι λαγωοί, πέρδικες, δρτυγες καί 
τρυγόνες. Χάρις είς τήν φιλόφρονα προσφοράν άγαπητοΰ ύπολοχαγοΰ, 
έφαγον ζεΰγος όρτυγίων παχυτάτων καί γλυκυτάτων ρετά πρωτοφανούς 
δρέξεως.

Ή κάρηλος εινε ζφον σπάνιον έν Έλλάδι σήρερον. Έν|Φθιώτιδι δρως 
πολύ συχνά συναντά τις τό πΐοΐον της ερήμου, ώς τήν άποκαλοΰσιν οί 
Άραβες, δι’ ου ρετάγουσι πληθύν έρπορευράτων άπό πόλεως είς πόλιν

1 Έκ της 'Ιστορίας τής έλλην. έπαναστάσεως ύπό Σ. Τρικούπη.
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καί άπό χωρίου εις χωρίου. "Ενεκα τής θερμότητος τοΰ κλίματος έν 
Έλλάδι έύδοκιμεΐ ή μόνόκυρτος κάμηλος, ή έπιλεγομένη όρομάς, ή 
άπαντωμένη κυρίως είς τά βόρεια τής Αφρικής μέχρι τοΰ Σουδάν καί 
είς τήν Mtxpav ’Ασίαν. Τό άλλο είδος τής καμήλου μέ τούς δύο ύβους 
δέν ζή έν Έλλάδι, άλλ’ είς τάς στέππας τής κεντρώας ’Ασίας καί είς 
τό Τουρκεστάν, δπου άκινδύνως ύφίσταται τό ψΰχος. Καθ’οδόν συνήντη- 
σα τό άχαρι υψηλόν τοΰτο ζφον, ούτινος μετά περιεργείας παρετήρουν 
τάς ακανόνιστους κινήσεις. Συνήθως 8-10 δεδεμέναι διά σχοινιών βαδί- 
ζουσιν ή μία κατόπιν τής άλλης, προηγούμενης τής ύψηλοτέρας, έφ’ ής 
κάθηται καί ό καμηλοκόμος και επομένων τών λοιπών κατ’ αναλογίαν. 
Κρατοΰσιν ύψηλά τήν αηδή κεφαλήν των, άναμηρυκώμεναι καί άναιδώς 
προσβλέπουσαι, ωσάν νά περίπαίζωσι τούς διαβάτας. Πολύ νόστιμα εΐνε 
τά καμηλάχια τρέχοντα όπισθεν τών μητέρων των, βυζαίνοντα άπό και
ρού είς καιρόν καί φιλαρέσκως έπιδεικνύοντα τό μικρόν των ύβωμα.

Πρίν αναχωρήσω, έπεσκέφθην τό έπί άποζρήμνου βράχου άνωθεν τής 
'Υπάτης ύπάρχον έρημοκλήσιον τών Άγιων 'Ιεροσολύμων, δπου κατ’ έ
τος τήν Πέμπτήν ημέραν τοΰ Πάσχα τελείται μεγάλη πανήγυρις. "Αν 
οί αρχαίοι έλληνες τούς περικλεείς αύτών ναούς άνήγειρον είς τά τερ
πνότερα μέρη, οί μεταγενέστεροι είς τάς μαγευτικωτέρας τοποθεσίας 
έκτισαν μονάς και έρημοκλήσια. Και ποΰ αλλού ό άνθρωπος δύναται 
καλλίτερον νά συγκοινωνήση μετά τού ύπερτάτου όντος. ή έκεϊ δπου ό 
ούρανός φαίνεται πλησιέστερος, οί. αστέρες φαεινότεροι καί ή πέριξ φύ- 
σις γοητευτική και επιβλητική, έξαγγέλλουσα άνά παν βήμα τό μεγα-. 
λεΐον τής θείας δημιουργίας ;

Κ. Λ. Καπράλος

ΚΩΜΩΔΙΑ ΕΙΣ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΑΣ

(Μετάφράσις έκ τοΰ ισπανικού ύπό ΙΩ. Κ. ΚΑΜΠΟΫΡΟΓΑΟΥ)
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ΛΑΟΤΡΑ 
ΦΛΟΡΑ 
ΛΙΒΙΑ

κυρίαι

ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ I , ,__  > ιπποταιΛΙΖΑΡΔΟΣ (

ΕΡΡΙΚΟΣ, δουξ τής Μαντούης

ΑΡΝΕΣΤΟΣ, γέρων

ΦΑΒΙΟΣ, υπηρέτης Φρειδερίκο·

ΜΟΥΣΙΚΟΙ

ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
ΣΚΗΝΗ Α'

[Έν τφ κήπψ πάλιν]

Φρειδερίκος, Φάβιος, εν στολή δδοιπορική, και Ερρίκος,

’Ερρίκος.’Άκουσόν με, Φρειρερΐκε, ή επιστολή τής δουκίσσης δέν είχε 
κανένα πλάγιον σκοπόν" ήτο άπλούστατα άπάντησις είς έκείνην, τήν ό
ποιαν είχε λάβει παρ’εμού. Θά είπής, διατί έπεφόρτισεν εσέ νά τήν φέ- 
ρής ·, αύτό τό έκαμ.ε, διά.νά δώση μεγαλητέραν έπισημότητα. ’Επειδή 
έγώ είχα φέρει τήν άλλην, λέγων δτι είμαι συγγενής τοΰ δουκός, θά 
έσκέφθη καί αύτή, φυσικφ τφ λόγφ, δτι τό τακτικώτερον εΐνε νά επι
φόρτιση εσέ νά κομίσης τήν άπάντησιν, ώστε νά γίνη ισότιμος ή αλλη
λογραφία ..... Μη φοβήσαι λοιπόν, και δέν μ’έγνώρισε σέ λέγω" ή δέ 
γνώμη μου εΐνε, δτι,^τό καλλίτερον καί φρονιμώτερον, νά προσποιήθής 
δτι. έπιστρέφεις δήθεν έκ τής Μαντούης καί νά τής έγχειρίσης καί τήν 
έπιστολήν μου. αύτήν. Αΐ μά πλέον, άμα ίδή τήν σφραγίδά μου καί τό 
γράψιμόν'μου, ποΰ νά ύποθέση δτι δέν έκαμες τό ταξειδι ολόκληρο !

Φρειδερίκος. Παραδέχομαι ώς ορθότατα όσα μέ λέγετε, τό γράμμα 
αύτό μάλιστα μέ καθησυχάζει. Καί δμως, τί νά σας είπώ ; άφ’ ενός νά
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είξεύρω, δτι σάς γνωρίζω, εγώ, ποιος πράγματι εισθε· άφ’ετέρου νά βλέ
πω, δτι ή δούκισσα ήθέλησε νά μέ άπου.αζρύνη χθες τήν νύκτα ακριβώς, 
ο'ποϋ είχα συνέντευξιν, καί νά μέ λέγη ή έρωμένη μου,, δτι ή δούκισσα 
εχει γνώσιν των προς έμέ αισθημάτων της —τό όποιον ήμπορεΐ νά βλάψη 
και τήν ύπόληψίντής — δλα άύτά μέ .καθίστώσιν οπωσδήποτε άνήσυχον 
καί μελαγχολ'.κόν.

Ερρίκος. Όμιλοΰμεν έπειτα περί αύτών. ’Επί τοϋ παρόντος, ιδού 
τό γράμμα. Άς διαλύσωμε τώρα τάς πρώηας ύποψίας, κ’ έπειτα βλέ
πομε διά τά άλλα (τφ εγχειρίζει τήν επιστολήν) Φρειδερίκε, πάρε .......
κ’ εγώ. πηγαίνω. Χαΐρε !

Φρειδερίκος. Δέν θά επιστρέφετε μετ’ ολίγον είς τό παλάτι ;
Ερρίκος. Αΐ και τφόντι, άν αύτό έγκλείη— κ’ εινε άληθέστατον— 

τό κέντρον καί τόν άξονα, τήν σφαίραν τής ψυχής μου, έφ’ δσον αΰτη ζή 
μακράν του, ζή μέ πόνους καί παθήματα. (Εξέρχεται).

Φάβιος. (μουρμουρίζων). Είνε δυνατόν, σάς παρακαλώ, 
ένας έντιμος άνθρωπος νά τά ΰποφέρη δλ’ αύτά ;

Φρειδερίκος. Τί έχεις καί μουρμουρίζεις, Φάβιε ;
Φαβίος. Τίποτε δέν έχω, δέν έχω τίποτε. ’Ελάτε όμως, σάς παρα

καλώ, νά λογαριάσωμεν πόσον καιρόν σάς ύπηρετώ- γιατί θέλω νά ’πώ, 
πώς κι’ αν ύποθέσωμε πώς θά μέ ’πληρόνατε· τήν ώρα δσα μέ δίνετε δλο 
το χρόνο, μα το θεο σάς λέγω, έτσι καί .νά στραβωθώ, ούτε μιάν ώρα 
παραπάνω δέν θά ’δέχομουν νά σάς ύπηοετήσω πλέον.

Φρειδερίκος. Μπά, γιατί ;
Φάβιος. Γιατί τό κεφάλι μόυ φούσκωσε άπό τόσα πώχω βάλει μέ 

το νοϋ μου, όπου ’πάει νά ραγίση καί νά σπάση. Καί θέλω νά ’πώ πώς 
δλα. τά χρήματα τοϋ κόσμου δέν άρκοϋν γιά νά πληρώσουν έναν υπηρέτη 
ποϋ δουλεύει τό μυαλό του. έτσι.... Μάλιστα σάν τοϋ βγαίνουν, μέσ’ςτά 
μάτια του τόσαις άφορμαίς καί τόσα πράμματα, ποϋ νά βάζη πιά μέ τό 
νοϋ του I...

Φρειδερίκος. Δέν σέ καταλαβαίνω, βρε άδελφέ, τί θέλεις νά ’πής ;
Φάβιος. Τί θέλω νά ’πώ, λέει ;.... — «Φάβιε, πεθαίνω. Φάβιε, μιά 

μέρα εχει ακόμη ζωη η ελπίδα μου.— At, πολύ καλά, άφέντη, πά* νά 
ετοιμάσω τήν κηδεία σας.— Όχι, στάσου, δέν πεθαίνω, ζώ, ανασαίνω, 
έζησα, κ’ ή νύκτα αύτή ή σκοτεινή μέ φαίνεται ώσάν τήν πιο λαμπρή 
ήμέρα. .— Αι, δόξα σοι ό θεός, άφέντη, σέ καλό σας .... — Φάβιε ! — 
'Ορίστε. — ’Αναχωρώ άμέσως· πήγαινε νά σελώσης γρήγορα δυο άλογα.— 
Έτοιμα τά άλογα. —■ Τώρα δέ φεύγω πιά- άδιάφορον, φέρ’ εδώ τά ά
λογά, καβαλίκα αύτό. — Τό καβαλίκεψα άφέντη..—Πάμε.... πόσο δρό

μο κάναμε ; Κάνένά ’ρ.ίλί .... — Αι, άς γυρίσωμέ τώρα. — Τόσο 
μόνο ; Φθάνει αύτό. — Λαμπρά.—- Περίφημα !» Κ’ έπειτα έχουμε 
τ’άλλα : «Πήγάινε τώρα, πήγαινε ’ς τό σπίτι, μή μ’ ακόλουθης, στά
σου έδώ εσύ, μήν έρχεσαι μαζί μου...» "Ενα σωρό κρυφά, μυστικά, ψί, 
ψί, ψί, ψί, ψί, ψί, συνωμοσίαις, ίστορίαις,' ποϋ κι’ό διάβολός νά ήταν, θά- 
χανε τά πασχάλια του ! Τέλος πάντων, εγώ σάς τδ λέγω καθαρά, δέν 
υποφέρω πιά νά ύπηρετώ σέ άφεντικό, τό όποιον χωρίς νά ήνε Πάπας 
κάνει τόσαις κρυφόδουλειαίς.

Φρειδερίκος. Σιωπή, κ’έρχεται ή δούκισσα. Καί συλλογίσου το καλά, 
’ςτό ξαναλέγω, μήν τύχη καί μάθη κάνείς πώς δέν έφυγα πραγματίκώς 
χθές τήν νύκτα, κακομοίρη, κακομοίρη ! ( Εξέρχεται).

Φάβιος. Έννοια σας, έννοια σας ! (κατ’ίδίαν) Θά σκάσω αν δέν τό 
’πώ, καί θά τό ’πώ διά. τρεις λόγους: Πρώτοις κ’έμπρώτοις γιά νά κάνω 
τό χατήρι τής γλώσσας· μου, δευτερέϋον, γιά νά εκδικηθώ τ’ άφεντικό 
μου', καί έν τρίτοις τέλος πάντων, γιά νά πουλήσω δούλεψι ’ς τήν κυρία 
δούκισσα. (’Εξέρχεται).

ΧΚΗΝΗ Β'
(,ΖΑ λ λ ο μ.έρος το $ κήπου )

Ή Δούκισσα και Λάουρα

Δοάκιο'ο'α. Λοιπόν μέ βεβαιόνειςί Λάουρα, δτι κάμμία απόψε δέν 
κατέβη είς τόν κήπον ;

Λάουρα. Ποσάκις πρέπει νά σάς τό είπώ ;
Δούκισσα. ’Ακόμη άπαξ !
Λάουρα. Λοιπόν καί πάλιν σάς τό λέγω· έμεινα μέχρι τής στιγμής, 

καθ’ήν, έφάνη ή αύγή δι’ αδάμάντωυ δρόσου ραίνουσα τά άνθη τά ωραία, 
καί δέν εΐδον κάνένα- ώστε καί νά ύποπτευθήτε είν’ άδύνατον κάνένα εις 

ί

τδν κόσμον, έκτος, άν θέλετε, έμέ.
Δοΐίκισσα. Έχω καί άλλ ας ύπονοίας, Λάουρα.
Λάουρα. 'Οποίας ;
ΔοιίκϊσΌα. Ότι ή κυρία οίαδήποτε θά έμαθε τήν άύαχώρήσίν τοΰ 

Φρειδερίκου, καί >κατά συνέπειαν, δτι ήτο περιττόν νά κατα'βή ■ ’ς τδν, 
κήπον. Άλλ’αδιάφορου, μου μένει οπωσδήποτε ή παρηγορία, δτι .τούς
έμπόδισα νά συναντηθούν καί νά συνομιλήσουν. . ,

Λάουρα. Αύτό τφόντι! (κατ’ ’ιδίαν) Ό άν έιξέυρεν, δτί διά τής ά
φθονος ζηλοτυπίας της έμεσολάβησ’ή ιδία κ’ έφερ’έπί’τό αύτό τούς έρα- 
στάς ! · (Εισέρχεται· δ Φρειρερΐχός:·κάϊ εΐτά δ Φάδιβε),

' Φρειδερίκος. Έπιτρέψοίτε,· κυρία', ν’άσπάάθώ τήν 'χεΐρά σας.·
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Δούκισσα. Πώς,.Φρειδερίκε, τόσον γρήγορά έπέστρεψες ;
Φρειδερίκος·. Ταχύ πηγαίνει, δούκισσα, ό έχών ζήλον κι’άφοσίωσιν. 
Φάβιος. Καί μ,άλιστα, άφοΰ. δεν εινε παρά ένα μίλι απ’ εδώ ώς τήν 

Μαντούη....
Φρειδερίκος·; Τί λες τώρα ;...
Φάβιος. Μέ συγχωρειτε, λάθος έκαμα· ήθελα νά ’πώ δέν εινε παρά 

δώδεκα μίλλια.
Δούκισσα. Μ’ έχεις γράμμα άπό τόν δοΰκα ;
Φρειδερίκος. Δέν θά έπανηρχόμην άνευ άπαντήσεως.
Φάβιος (’ώίςι)· Ποτέ μ.ου δέν είδα νά λέη κανείς ψέμ.ματα μ.έ τέτοια 

χαριτωμένη άναίδεια.
Φρειδερίκος. Ιδού, κυρία μου, τό γράμμα του.
Δούκισσα (κατ’ ιδίαν). Εινε τό γράψιμό του, αληθώς !...Έζεδικήθην!.. 
Φαβίος (ατρος τον Φρειδερίκον). Τί γράμμα είν’ αυτό ; ποΰ βρέθηκε ; 
Φρειδερίκος. Εινε τοϋ δουκός. !
Φάόιος. Έλα τώρα ! θά μοϋ τά πουλήσετε κ’έμενα !
Δούκισσα. Καί πώς είσαι, Φρειρεκΐσε, σήμερα ; είσαι καλά ;
Φρειδερίκος. Τί νά σάς είπώ I Ή άφοσίωσίς μου και ό σεβασμός 

προς τήν Υψηλότητα σας, δούκισσά μου, εινε τόσον ευτυχείς δταν άφιε- 
ροΰνται είς έξυπηρέτησιν τών θελημάτων σας, ώστε, πιστεύσατέ με, δέν 
διήλθον άλλοτε ποτέ καλλίτερα τήν νύκτα μου.

Φάβιος (ίδ'οι). Τό ξέρω κ’ εγώ ! Όσφ κι’ άν θέλη νά κρυφθή καί νά 
πουλήση ψέμματα, τοϋ ειν’ αδύνατον.

Λάονρα (’ώί?). Είς τήν μορφήν του, είς τό βλέμμα του, τήν αληθή 
αναγνωρίζω έννοιαν τών λόγων του.

Δούκισσα («ναγινώσκουσα)· «Κυρία, σάς είμαι τά μάλιστα ευγνώμων 
διά τήν καλωσύνην σας πρός τόν Ερρίκον, έτι δέ μάλλον διά τήν τιμήν, 
ήν μ’αποδίδετε άποστέλλουσά μοι τήν άπάντησιν ταύτην διά τοΰ γραμ- 
ματέως σας. Ουδέποτε θά δυνηθώ νά άποτίσω πρός ύμάς τήν διπλήν 
μου ταύτην οφειλήν, καΓμάλιστα όπόταν ή ψυχή μου εινε ήδη δούλη σας..» 
(Κατ’ιδίαν) Τά παρακάτω, περιττόν, νά τ’ άναγνώσω. (Μεγαλοφώνως) 2’ευ
χαριστώ, Φρειδερίκε,, διά τήν γοργότητα, μεθ’ής ρ.έ υπηρέτησες.
. Φρειδερίκος. Είμαι -υπερήφανος, κυρία, δτι επέτυχα ν’ άνταποκριθώ 
είς τήν επιθυμίαν σας. ’ . <

Δούκισσα. Καί βέβαια, θά ήσαι τώρα κουρασμένος· πήγαινε ν’ άνα- 
παυθής., Κα'ι έρχεσαι αργότερα νά τελειώσωμεν εκείνας τάς έπιστολάς.

Φρειδερίκος. ’Επιτρέψατε, κυρία, πριν αναχωρήσω, νά δώσω είς τήν 
δεσποινίδα Λάουραν τό γράμμα τοΰτο έπί παρουσίφ σας· εκτιμώ τοσοΰ-
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τον καί σέβομαι παν πρόσωπον έκ τών τής θεραπείας σας, ώστε δέν θέ
λω-νά τή διαβιβάσω γράμμα είς στιγμήν άλλην, καθ’ ήν ίσως τό τοι- 
οϋτο δεν θά ήρμοζε. -.■·■*

. Δούκισσα. Καί άπό ποιόν είναι ή επιστολή αυτή
Φρειδερίκος. Ούτε είξεύρω. Τήν στιγμήν καθ’ ήν άνεχώρουν έκ 

Μαντούης, μία κυρία τής τιμής έξήλθ’ έκ τών θαλάμων τής σεβάσμίας 
δουκίσσης μητρός τοϋ δουκός κα’ι μ,ο’ι τήν ένεχείρισε. Θά εινε πιθανώς 
καμμία συγγενής ή φίλη της.

Φάβιος. (ιδίςο) Όσφ τόν ακούω, τόσφ πιο πολύ τά χάνω καί άποκου» 
ταίνουμαι.

Λάονρα. ’Εγνώρισα τό γράψιμον, κυρία. Εινε τής φίλης μου Θά
λειας· καί μέ τήν άδείάν σας άποσύρομαι, δπως τήν άναγνώσω. (Κατ’ 
ιδίαν) Έως ού έντελώς άφανισθώ άπό τών δμμάτων της, άκόμη δέν ά- 
πέθανα, άλλ’ ούτε ζώ !

Φρειδερίκος, (χαμηλοφώνως τή Λάουρςι) Άνάγνωσέ την γρήγορα.
' Λάονρα. (δμοίως προς αύτδν) Είξεύρω, μή σέ μέλη.

Δούκισσα. Είς τό καλόν I (εξέρχεται-ή Λάονρα)

Φρειδερίκος. Ζήτ' αιωνίως, κι’ αί ήμέραι σας ώς φώς ήλιου έστω- 
σαν λαμπραί ! (εξέρχεται)

Δούκισσα. Ά ! πόσον χαίρω, δτι τόν έστέρησα. τής ευκαιρίας ήν ό 
έρως του έπόθει ("Φοβούμαι, εινε άληθές, και νέας άποπείρας έν τφ μέλ- 
λοντι, άλλά έπαγρυπνοΰσα καί αύτάς θά τάς προλάβω.

Φάβιος. (’ώ'ί) "Αμ’ έτσι πάντα νά τά καταφέρνης, κ’ έννοια σου- 
σία κι’ άράξαμε, κυρά !

Δούκισσα. Φάβιε !
Φάβιος. ’Επερίμενα γιά νά σάς ομιλήσω, κυρία, νά φύγη πρώτα· 

κ’ έκανα τάχα πώς κυττάζω τής είκόναις περιμένοντας.
Δούκισσα. ’Πέ μου νά μάθω τώρα- είς τον δρόμον ποΰ ’πηγαίνατε, 

πώς σ’έφαίνετο ό κύριός σου ; ήταν λυπημένος πολύ όποϋ έφευγε ;
Φάβιος. Ποιος έφευγε;
Δούκισσα. Ό κύριός σου χθές τήν νύκτα.
Φάβιος, Καλέ κυρία, τό πιστεύετε μέ τά σωστά σας, δτι έταξεί- 

δεψε καί. έλειπε - .. · · .
Δούκισσα. Πώς νά μήν. τό. πιστεύω, άφ’ ού μ’ έφερεν άπάντησιν άπό. 

τον δοΰκα, όχι μόνον σφραγισμένην μέ τήν σφραγίδά του, άλλά καί 
γραμμένην ολόκληρον διά, τής χειρός. τοΰ δουκός.

Φάβιος. Τί νά σάς πώ λοιπόν ; νά ! Έγώ ξέρω, δτι βγήκε μαζύ 
μου καί μ,όλις κάναμ’ ένα μίλλι τό πολύ, έγύρισε πάλι μαζύ μου ’πίσω,'
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Δούκισσα : Τί με Χέγεις ·■.
- ΦάβίΟζ’. Τήν άλήθεια, τήν πιο άλ’ηθινή αλήθεια ποΰ υπάρχει ’ςτόν 

’κόσμο. ’Έπειτα ποΰ ’γυρίσαμε, μ’ άφησ’ έμένα ’ς τό σπίτι καί μέ διέ
ταξε, όπως πάντα, νά μήν τύχη κ’. έβγω, κ’ εκείνος ’πήγε νά διασκέδαση.

Δούκισσα. ’Αδύνατον, αδύνατον! '
Φάβιος·. Άν δέν ’πήγε νά διασκεδάση, θά ’πήγε νά χολοσκάση.
Δούκισσα. ’Έλα, τελείονε.
Φάβιος. Τό πρωί’ πρωί μάς έγύρισε, κ’ έτσι χαρούμενος, έτσι ευχα

ριστημένος, όποΰ ’φαίνονταν πώς- τό απόλαυσε εκείνο ποΰ ήθελε.
Δούκισσα. Ψεύδεσαι, αναίσχυντε !
Φάβιος. ’Έτσι φωτιά νά μέ κάψη,. κυρά μου ! *.
Δούκισσα. Καί ποΐον λοιπόν έστειλεν άντ’ αύτοΰ ;
Φάβιος. Κάνένα.
Δούκισσα. Τότε πώς ηύρε κ’ έφερε τά γράμματα ς
Φάβιος. Αύτό ρωτάτε ; Μή χάνεσθε ! ’Άνθρωπος ποΰ έχει, σάς λέγω, 

τό διάβολο ’ς τάς διατργάς του νά τοΰ φέρνη καί νά τοΰ ξαναφέρνη ρα
βασάκια, ’μπορεί νά τοΰ πή νά πάη καί νάλθη μέ γράμματα. Άκοΰτέ 
με ποΰ σάς λέγω, ό αφέντης μου θαχη χωρίς άλλο κανένα δαιμόνιο τοΰ 
χεριοΰ του, δέν έίμπορώ νά υποθέσω άλλο. Ψέμματα λέγω τώρα;

Δούκισσα. Έγώ δέν είμπορώ παρά νά πιστεύσω δτι λέγεις ψεύματα. 
" Φάβιος. Σάς ευχαριστώ σας, τί νά γείνη ! Έγώ λοιπόν σάς κάνω 
δρκο ’ς τό θεό, ’ς την πίστι μου, δτι δέν έφυγε καθόλου καί δτι δλη 
του τή νύκτα χθές τήν ’πέρασε μέ τήν άγαπητικιά του.

Δούκισσα. Σιώπαινε σέ λέγω, πήγαιν’ απ’ εδώ ! Ά, νά ή. Λάουρα ! 
ήθελα νά είξεύρω, διά κάθε αμφιβολίαν, τί ήτον αύτή ή επιστολή όποΰ 
τής έδωκε.

Φάβχος. (’ώία) Αί I κακομοίρα δούκισσα ! Ό Θεός νά τής τά φέρη 
δεξιά μέσ’ ’ςτής φουρτούναις όποΰ έμπλεξε γιά νά μάθη ποιάν άγαπα 
ό αφέντης μου ! . . . Άμή κι’ αύτός δά, κόκόσης ! Δέν έχει δίκηο, νά 
κάνη πώς δέν βλέπει τό καλό ποΰ τοΰ θέλει! Νάημαν έγώ! θά κάθόυ- 
μουν νά περιμένω σαν"κουτός ! !; (Εξέρχεται)

(Εισέρχεται ή Λάουρα]

Λάουρα. (ίδϊ?) Τώρα ποΰ άνέγνωσα τήν μέθοδον, ας έλθω κι’ άπ 
εδώ ολίγον, μην ύποπτευθή τΐ ή δούκισσα έκ τής μακράς μου απουσίας.

Δούκισσα. Καί δέν μέ λέγεις, Λάουρα, τί σοΰ γράφει ή Θάλεια ;
Λάουρα. Ένα σωρό αστεία. Νά σάς δώκω τό γράμμα της, κυρία,

* Κατά λέξιν έδώ λέγει : «δστις ψεύδεται, ψεύδεται δπως λέγουν εις τάς μο
νομαχίας». . . ' ''
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να ιδήτε. (Κατ’ίδιαν) Τής δίδω τό άλλο, ποϋ ήτον εσώκλειστό.
Δούκισσα. Μήν κάμνης τόν κόπο, Λάουρα, δέν έχω δρεξτ τώρα. 

Επειτα έχω άλλα σπουδαιότερα πολύ νά σέ ’μιλήσω . . . Σέείχαεί- 
πή χθές πώς έμαθα άσφαλώς, δτι μία κυρία είχε γράψει είς τόν Φρει
δερίκον καί τοΰ έδιδε συνέντευξιν.

Λάουρα. Μάλιστα, κυρία. ;
Δούκισσα. Καί κατ’ άρχάς τό πράγμα μ’ άνησύχησεν, ώς ,άτοπον... 

Κατόπιν βαθμηδόν μου έγεννήθή περιέργεια... καί έπειτα' μοΰ ήλθε μία 
ιδιοτροπία, ξεύρω καί έγώ ! . . Καί τέλος πάναων, ώς γνωρίζεις, ήθελα 
νά μάθω καί καλά ποία νά εινε ή κυρία αύτή. Κ’ έκείνον μέν τόν έξα- 
πέστειλα είς τήν Μαντούην, έσένα δέ σέ παρεκάλεσα νά καταβής καί νά 
παραφυλάξης είς τόν κήπον . . . Τί μανθάνω δμως σήμερα ; ακούσε τί 
μανθάνω άπό κάποιον κατάσκοπον, τον οποίον έθεσα πλησίον του : δτι 
ό Φρειδερίκος, οχι μόνον χθες δέν άπουσίασε καθόλου, άλλά διήλθε καί 
τήν γύκτα του συνομιλών μέ τήν καλή σου.

Λάουρα. Καλέ τί μέ λέτε ; ειδατ’ έκεί θράσος ; . . . Καί σάς είπαν 
τ’δνομα τής κυρίας ;

Δούκισσα. Όχι.
• Λάουρα. Αί μά λοιπόν μήν πιστεύετε τίποτε’ διότι, καί άν παρα- 
δεχθώμεν, δτι. ήτο δυνατόν νά σάς άπατήση μέ τό γράμμα τόόποιον 
έφερεν είς σάς, τί ανάγκην είχε. νά. μέ γελάση κ’ έμ,έ μέ τό άλλο τό 
γράμμα έκείνο ; ' '

Δούκισσα. Είσαι βεβαία, βεβαία δτι τό; γράμμα αύτό εινε τής έξα- 
δέλφής σου ;

Λάουρα. Άκοΰτ’ έκεί ; βεβαιότατη !
Αόύκχσσα. Λοιπόν ίδού τί είνέ; θά έστειλε κάνέναν άλλον είς τή 

Οέσι του, ό όποιος τοΰ έφερε.τάς δύο έπίστολάς, ό δέ κατάσκοπός μου 
μου δέν είξεύρει τί τοΰ γίνεται. :

Λάουρα. Αύτό θά εινε ; . . δέν ’μπορεί !
Δούκισσα;'Υποθέτω: κ* έν άλλο άκόμα. Μέ λέγεις δτι ’πέρασες τήν 

νύκτα δλην είς τόν κήπον κι’ ούτε γυναίκα είδες νά καταίβη,' ούτε τί
ποτε’ άφ’: έτέρου ο' κατάσκοπός μου /λέγει, δτι ό Φρειδερίκος ήτο -δλη 
νύκτα μετ’' αύτής.- Συμπεραίνω λοιπόν, δτι ή περί ής ο λόγος.δέν θά 
κατοική είς τό παλάτι. Αί ; τί λές ; ■?/’-'■;·■/

Λάουρα. Έγώ δέν έχω κάμμίαν άμφιβολίαν· θά κατοική άλλου ’ς 
τήν πόλιν.

Δούκισσα. Τόν κόσμο θά χαλάσω', μά θά τήν μάθω έπί τέλους 
ποία εινε, νά ίοής! /γ
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;.,.· . Άφοΰ άπαξ σ’; ένεπιστίύθήν, άφοΰ

μέ. εινε πλέον άδιάφορον, καί αν τό 
έχω ’ς τήν καρδίαν μου τόσην υπεροψίαν,

Λάονρα. Μά. . . διατί επιμένετε τόσον ;
. Δούκισσα. Κα’ι μ’ έρωτας 

τό.έξωμολογήθην είς τόν ίδιον εαυτόν μου τό αίσθημα όποΰ μέ φλέγει, 
μέ εινε πλέον αδιάφορο», καί άν τό μάθγ, καί άν δέν τό μάθη.. . Άλλ’ 

ώστε δέν δύναμαι ποσώς νά 
έστω καί έν ά-

(έξέρ-χεται)
συγχωρήσω τήν μεγάλην προσβολήν, ήτις μ’ έγένετο,
γνοίφ του, ποσώς !

Λάονρα. ’Ανάγκη πάσα νά ειδοποιήσω τον Φρειδερίκον δτι κατα
σκοπεύεται·.. . Άλλοίμονον δμως· νά τον ειδοποιήσω νά προσεχή, εινε 
ώς νά τοΰ είπώ, δτι ή δούκισσα ζηλεύει· και δέν εινε φρόνιμον νά λέγης 
εςί τον εραστήν σου, δσον καί άν ή πιστός, δτι υπάρχει κι’ άλλη ποΰ τον 
άγαπφ· διότι καί ό μάλλον μετριόφρων τών. άνδρών αμέσως τόσον ύπε- 

είς τά
■ ’Ά.,Ι

: Λάονρα. 
σκοπεύεται·..

Ύ » ■ρηφανεύεται, ώστε παν. δ,τι κα'ι άν τοϋ προσ.φέρης έπειτα,\ ειν 
δμματά του πράγμα ποϋ τοΰ ώ<>φειλες. Άλλ’ άδιάφορον,-Θεέ μ.ου ! Άχ! 
καλλίτερα νά μάθη δτι τόν κατασκοπεύουν, νά μάθη τούς κινδύνους δπόΰ 
διατρέχει. . .Πρέπει νά τόν ειδοποιήσω Άς ' ίδώ καί πάλιν πώς 
τήν εξηγεί τήν μέθοδον τής συνεννοήσεώς μας, νά τήν μάθω καλά έκ 
στήθους. (’Εξάγει χαρτίον έκ τοϋ κόλπου της και αναγιγνώσκει) : «Όσάκι 
έχεις νά είπής κάτι τι, σέ παρακαλώ πρώτον νά μέ κάμνης ένα σήμεΐον 
μέ τό μανδήλί σου, ώστε έγώ άμέσως νά προσέχω.
ποτέ θέμα, ομιλίας καϊ ά,ν έ'χης, ή πρώτη σου φράσις, άμα άρχίσης νά 

»>· ··'»

’Έπειτα, όποιανδή-

όμιλής, θά ήνε ot’ εμέ, τά επίλοιπο» διά τούς άλλους, εις τρόπον ώστε
εγώ έπειτα,· συνενόνων δλας τάς πρώτας σου λέξεις, τάς οποίας ■ ’ με'τε· 
χειρίσθης, θά εξάγω τί μέ είπες. Το αυτό θά κάμνης σύ, δταν έγώ σοϋ

» - x * t ... /♦.. Λ- Χ^... -..Λ «Αδίδω τά σημεΐον μέ το μανδήλί μου», (ομιλούσα) Εύκολωτάτη καί εύ- 
φυεστάτη μέθοδος· ή τέχνη όμως εινε νά τά καταφέρη κάνεις ούτως, 
ώσε νά έχουν νόημα αί όμιλίαι του καί διά τούς άλλους όπου θ’ άκού-
ουν. “Ας τό ξαναμελετήσω νά τά μάθω καλλίτερα·

f______ ...

[Εισέρχεται δ Λιζάρδος]
Αιζάρδος. (ΐδίμ) Τόσον βυθισμένη» τήν βλέπω τήν Λάουραν έίς τήν 

άνάγνωσιν εκείνου τοΰ χαρτιού, ώστε, άν κα'ι ταπειναί ύποψίαι. ζηλοτυ
πίας δέν δύνανται νά τήν θίξωσιν, ούχ ήττον ζωηρώς εγείρεται ή πε- 
ριέργειά μου καί πολύ επιθυμώ νά ήξευρατί ειν’σύτο, οπερ ελκύει είς 
μέγιστον βαθμόν τήν προσοχήν της. ;’Ώ, άν ήδύνάμην νά άναγνώσω δίχως 
νά μέ.ίδή ! . Λ ·ϊΑ ;·> · Α ·Ά

Λάονρα. Ποιάς είναι;
> >

’♦νΛχζάοδος (**τ’ιδίαν). Ά ! Θεέ μου !
Λάονρα. Διατί ή ταραχή σου αύτη καί ό φόβος σου ;
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Λάονρα. Δέν είμαι καθόλου ταραγμένη καί δέν φοβούμαι τίποτε.
Λιζάρδος. Τό χαρτί έκεΐνο ποΰ κρύπτεις καί τό αιφνίδιο» έρύθημα 

είς τήν μορφήν σου, αυτό δηλοϋν τφοντι ! .
Λάονρα. Άπατάσαι. Άν πραγματικώς έκρυψα τό χαρτί καί άν 

τιρόντί έκοκκίνησα, δέν εινε, δχι, επειδή- μ’ έτάραξεν ό· ερχομός σου, 
άλλά ειν’ έκ τοΰ θυμοϋ όποΰ αισθάνομαι έκ τής τοιαύτης δυσπιστίας 
τής υβριστικής. Ήλθατε βλέπω, κύριε, νά μέ κατασκοπεύσετε, και‘διά 
νά δικαιολογηθήτε, προσποιεΐσθε τάχα δτι έχετε παράπονα. -

Λΐζάρδοζ", Έγώ, Αάουρα, έγώ ποΰ έχω πλήρη είς σέ έμπιστοσύνην; 
Κ’ ιδού, ίνα μή άμφιβάλης περί τής ασφαλείας τήν οποίαν ή εύγένειά 
σου εμπνέει είς τόν .έρωτά μου, σέ. παρακαλώ νά μέ ,είπής άπλούστατα 
τί εινε τό χαρτί έκεΐνο. . ·. ·

Λάονρα. Εινε χαρτί, του οποίου θά σκορπίσω τώρα είς τοϋς τέσσα- 
ρας άέρας τά μικρά μικρά τεμάχια, διότι είς τήν άνόητον έρώτησίν σας, 
τοΰ ανέμου γέννημα, ό.άνεμος οφείλει· μόνον, κύριέ μου, ν’ άπαντήση.·

Λιζάρδος. . Λοιπόν . άφ’·ού τά έμπιστεύεσ’ είς τόν’ άνεμον,- έγώ θά 
τοϋ τ’ άρπάσω. ■ ...
.. Λάονρα. Δέν θά σάς άφήσω νά τό κάμετε ποτέ ! ■ ’ Καί δέν σάς τό: 

λέγω τάχα, διότι φοβούμαι μήπως, συνενώσετε-τά τεμάχια καί τ’ άνα- 
γνώσετε, αλλά διότι? ή τιμή μου. απαιτεί, νά μ,ήν ένδώσω είς τάς ευτε
λείς σας υποψίας. . . .. -

Λιζάρδος. Καί ή ίδικήμου ή τιμή, κυρία, .άπαιτεΐ νά μάθω τί εινε; 
. ..Λάονρα, Νά λοιπόν, τά σκορπίζω είς τόν αέρα, καί επειδή δέν εισθε 
σύζυγός μου, πιστεύω ή . ύπόθεσ.ις νά μείνη ώς έδώ.

Λΐζάρδος. Δέν είμαι σύζυγός σας, άλλ’ είμ’ έξάδελφός σας καί μνη- 
στήρ καί θέλω νά περισυνάξω. τά κομμάτια τοϋ φαρμακερού αύτοϋ 
φείδίοϋ; ■■■■ ' ,· ....

Λάονρα. Προσέχετε, προσέχετε ! Είμπορεΐ καί νά μεταμεληθήτέ 
άν έγγίσητε κ’;ένα κομμάτι τοϋ φέιδιοΰ αύτοϋ,
: Λιζάρδος. ,’Εγώθά τά συνάξω, καί άς γίνη δ,τι γίνη.

Λάονρα. Έγώ δέν θά σ’ άφήσω.
Λιζάρδοζ'. ’Άφησέ με σέ λέγω, Αάουρα.
Λάονρα. Νά χαθής ! ζηλιάρη ! ζηλιάρη ! \

[Εισέρχονται άφ’ ένος ί> Μ ρ r/οτος, άφ’ετέρου ή Αούκισσά καί μικρόν
. μετέ.πειτα δ Φρειδερίκος .καί δ Φάβιος].

ΆρΑ’έϋτος. Τί εΐν’ό τόσος θόρυβος, Λιζάρδε ;
νΧ ΔθύΚ-ΐ(?αα.;Τί?έχ!ε·.ΐς.·άάΙ;:φωνάζεις) Αάουρα ; .. : ?■■, · .

Λΐζάρδος. Δέν^είνέ-τίπυτέ. . . '
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Λάουρα. Απ’ εναντίας είνε, καί πολύ.'(.ώί?) ’^ ίρ»<,.πέ5<α. ίΙς βο
ήθειαν μου! - ■ .

Άρνέστος. Καλέ πώς ώμιλοΰσες ουτω . . .
Δούκισσα. Πώς εροάΧθνες ....
Άρνέστος. Μέ τόν εξάδελφό σου ;
Δούκισσα. Μέ τον άρραβωνίστικό. σου ;

. Άρνέστος. Τί τρέχει, δέν μάς λέτε ;
Δούκισσα. Τί συνέβη μεταξύ σας;

, Λιζάρδος. ’Εγώ τουλάχιστον, δέν ’ξεύρω νά συνέβη;τίποτε. .
: Λάονρα.”Οχι δά!’Έχω λοιπόν εγώ παράπονα;βαρύτατα,(πρδς τήν Δού- 

χισσαν) Δέν μέ αφήσατε εδώ, κυρία,■ ; πρό μικροϋ ακόμη, μέ τό γράμμα 
τής. Θαλείας άνά χεΐράς [χου ; ......

Δούκισσα. Πραγρ.ατικώς.
Λάουρα. Τούτου; βεβαιουμένου, άναφέρομ’ είς ύμάς, κυρία μου, 

κ’έκθέτω τήν αυθάδειαν ανθρώπου, δστις ήλθ’ εδώ νά μοϋ έκφράση υπό
νοιας βδελυράς. (Κινεί, τδ μανδήλιόν της) Άκβύσατέ με λοιπόν δλοι σας,
ακούσατε, παρακαλώ, μέ προσοχήν, και σείς, κυρία, καί σείς, πάτερ μου, 
καί δλοι δσοι είσθ’ έδώ.,παρόντες· διότι μέ ενδιαφέρει δλοι νά γνωρίσωσι 
τό μυστικόν, δπερ βαρύνει τήν καρδίαν μου.
_ Φρειδερίκος (χαρ-ηλοφώνως)· Τί νά συνέβη λέγεις, Φάβιε;

Φάβιος (ώσαύτως). Δέν καταλαβαίνω τίποτε, (κατ’ ίδία-v) Νάνε γιαυτά 
ποϋ είπα είς τή. δούκισσα, νάνε γιά τίποτ’ άλλο ; ’Εδώ τάχασα !

Φρειδερϊκος(’ώΜ.Μ’έκα.[χε τό σημεΐον,προσοχή!μή χάσω ούτε λέξιν. 
Άρνέστος. Λέγε λοιπόν, τί περιμένεις, Λάουρα ; .
Δούκισσα. Είπέ δοι, τί ήθελες νά. είπής ;
Λάουρα. Γνωρίζει ή κυρία Δούκισσα πολύ καλά—ποϋ εχει τόσον 

πνεϋμα καί οξύνοιαν δσην καί καλλονήν—γνωρίζει τήν μεγάλην άφο
σίωσίν μου πρός αύτήν ! *.

Δούκισσα. Αύτό εινε αληθές, άλλά τί θέλεις νά ειπής μ’ αύτό 5 
Φρειδερίκος (ΐδίςε). Ή πρώτη φράσις της ποϋ πρέπει νά σημειώσω: 

«Γνωρίζει ή κυρία δούκισσα πολύ καλά»,. . .
Λάουρα. Ότι δέν ’λείψατ’.,,άπ’ έ.δώ καθόλου—-καί θά τό ομολογή

σετε, κυρία, δέν είν’ άληθές ; Λοιπόν αύτό τό γεγονός είν’δ.λ’ ή υπε
ράσπισές μου κατά τών αδίκων τομ. υποψιών. . ,;ί

1 Είς τδ ισπανικόν ή πρώτη λέξις έκαστου στίχου είνε διά τδν Φρειδερίκον 
ένόνει εϊτα αΰτδς τάς πρώτας . λέξεις έξ έκαστου τών στίχων έν τφ δράματι, οΰς 
άπήγγειλεν ή Λάουρα, κα'ι σχηματίζει' τήν: -αυτόν «ρρώρισμένην φράσιν. ’Εν 
πεζφ λόγφ άπεδώκαμεν δσφ τδ δυνατόν κσλλίτΐ50 τδ ®ΰτά> ;.
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Αρνέστος. Άρκε-ΐγ κόρη μου,-αρκεί- είνε περιττόν νάλυπήσαί όύτω. 
ν Φρειδερίκος ( W; Ί^έ είπεΚάθαράμκαθόίράκ Wl1 δέν'’λέΐψάτ^π’ 

έδώ καθόλου». .ν,κ..·.;: ;<:?·■.■..■. SV '-ύνύ/.,;·.·.'

Λάουρα. Γνωρίζει τώρα πώς ώμίλησες μέ κϋρίΐαν-^κύριε Άίζάρδε, 
μέ τρόπον άτοπώτατον τό γνωρίζει ή κυρία δούκισσα, άτοπώτατον λέγω, 
διότι έπί τέλους δέν σ’άνήκω. κύριε, άκόμη. · ’ ■ ·- · ■

. Λιζάρδος. Σύ μάλλον,- Λάουρα, παρέβης τά πρός τόΟμοίβά'ΐόν ε-> 
ρωτά μας όφειλόμενα. - .......
.. Δούκισσα. Σιωπή -ί'-ύ-Λέγε, ■ Λάουρα. \

Φρειδερίκος (®α). Νά μή τό λησμονήσω : «Γνωρίζει τώρα ποϋ ώ- 
μίλ.ήσες1 μέ'κυρίαν.» ' ' ' ; ? ■

. Λάουρα. Ζηλοτυπεΐ, καί τί ζηλοτυπία !--τ- Ζηλοτυπεΐ ό κύριος...καί 
μήπως ξεύρ.ω διατί ; σάς είπα δτι διάβαζα τό γράμμα τής Θαλείας;. . 
τόν πέρνει όθυμός, κ’· έρχέτάι- νά προσβάλη τήν τιμήν μου !’ ; ' ‘

Λιζάρδος. Καλ’ έζήτησα απλώς νά ίδώ, καί είς άπάντησιν σχίζει 
τό γράμμα της κομμάτια. '■ ■ ■

Άρνέστος. Πόλύ καλά έκαμε. --.,·· 
-Φρειδερίκος (ώίά).; «Ζηλοτυπεΐ, καί τί ζηλοτυπία!» 

. Λιζά'ρδος? ’Άκόύάέ με, Λ’άουρά. . ·?■ · *· ‘
Λάουρα. Μήν άναφέρης τ’δνόμά μου — (πρδς τδν' Άρνέστον) Πατέρα 

μου, σάς λέγω, δέν θέλω νά ύπανδρευθώ καί μάλιστα μ’ ένα τοιοΰτον 
άνθρωπον;......

Άρνέστος. ’Έχει δίκαιον, έφέρθης πόλύ άσχήμα.
Λιζάρδος. Σάς ορκίζομαι είς' ο,τι έχω ιερόν . . .' 
Άρνέστος. ’Έλα τώρα, σώπαινε. '
Φρειδερίκος (’ώί?). Θαρρώμέ είπε: «Μήν άναφέρνης τ’ όνομά μου». 

"·. Λάουρά. Μήν'έμπίστεύεσ” έίς κάνένα, σέ προδίδουν—καλά μέ τό 
έλεγαν ! Καί άφοΰ τώρα φέρεται οΰτω κατασκοπικώς, τί έχει νά γενή 
μετά τόν γάμον μάς ! ' ' ' ' ....
' Λιζάρδος? Όμολογω ίο λάθος μου, αγαπητή μου Λάουρα· άλλά 
μέ δικαιόνει ό πολύς ό έρως μου. ; / ............

Άρνέστος. Σέ καθιστά άπ’ έναντίας μάλλον ένοχον.
Φρειδερίκος (ώία). «Μήν έμπιστεύεσ’ είς κάνένα, σέ προδίδουν». 
Λάουρα (προς τον Λιζαρδον) Κ’έλα νά μέ ξαναμιλήσης !—Τόλμησε, 

καί νά ίδής ,μέ ποιον τρόπον θέλω σέ- δεχθή. Τελείωσε πιά μεταξύ μας 
άπό -τοϋδε,'- καί τοϋ κάκου, δέν μ’ έξιλεόνεις.· Έτελείωσε ! (’Εξέρχεται).

' Άρνέστος. Συμμερίζομαι- πληρέστατα τήν δικαίαν άγανάκτησίν τής 
κ?ρης· μου.' ' (’Εξέρχεται καί'όδτος)

τομος ιδ’. Νοέμβριος 13
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, Φρειδερίκος <'8toc). «Κ* έλα νά μέ ξαναμ^λήσης».
' Δούκισσα. Έφέρθης άπρεπώς, Λιζάρδε, προς τήν Λάουραν' πλήν 
μολονότι μέ λυπεί πολύ αύτό, σέ συγχωρώ εντούτοις- είξεύρω τί θά’πή 
ζηλοτυπία κ’ εννοώ ποίαν παραφοράν δύναται νά έμπνεύσ-^.

. (Εξέρχεται και αυτή)
Φάβιος (ι^ιςι). Δόξα σοι ό Θεός, έφυγε κ’ή δούκισσα χωρίς νά πή 

γιά ’μένα τίποτε. Φόβο ποΰ είχα νά μή μ,άθη ό αφέντης μου πώς ’πήγα 
και τά ’πρόφθασα.

Λιζάρδος. Έλα, Παναγία μου I . . . Σας παρακαλώ, είπετέ μου, 
Χύριε Φρειδερίκε, τδ θεωρεΐτ’ έσεΐς τόσφ μεγάλο έγκλημα, δτι έζήτησα 
απλώς νά μάθω τί τής έγραφαν ; έπρεπε διά τόσφ πράγμα νά θυμώση 
κα'ι αύτή κα'ι ό πατέρας της, νά καταταραχθή ή δούκισσα ; . . Καταλαμ.- 
βάνετε, πιστεύω, τήν αιτίαν διά τήν οποίαν έγινεν δλος αύτδς δ θόρυβος;!

Φρειδερίκος. Μά τδ πράγμα φαίνεται καθαρόν-, ή Λάουρα έθύμωσε, 
διότι τής έδείξατε τήν δυσπιστίαν σας.

Λιζάρδος. Δυστυχής έγώ ! Άπέθαν’ ή ελπίς μου, καί δέν μοί μέ
νει άλλο, ή νά άποθάνω καί έγώ. > (’Εξέρχεται).

Φρειδερίκος (ιδία). Κ’ ή ίδική μου ή έλπ'ις είς τδ αύτο σημεΐον εΐνε.
Φάβιος (ΐδί?). Αί ! καθαρίζει ό ούρανός, δέν έχω νά φοβούμαι.
Φρειδερίκος (ιδ'<?). Τώρα πρέπει νά συνδυάσω δσα μέ είπε, έάν τά 

ενθυμούμαι δηλαδή. Άς έρωτήσω τήν εικόνα της, κα'ι θά νομίζω δτι ή 
ιδία μ’όμιλεΐ. (Παρατηρεί- εικόνα τινά είς. χεΐράς του).'Ωραία και μαγευτική 
εΐκών, λέγε μου, τί μέ είπες ;

Φάβιος- (ιδία). Ά) ά ! ή είκόν’ αύτή φαίνεται τοΰ τά λέγει δλα.... 
Τώρα καταλάβαμε !... ’Έμαθα κι’ άλλο γιά νά πάω νά τδ ’πω !

Φρειδερίκος (ί^ίςκ). «Γνωρίζει ή κυρία δούκισσα πολύ καλά, δτι δέν 
λείψατ’απ’έδώ καθόλου. Γνωρίζει τώρα πώς ώμίλησες μέ κυρίαν. Ζη- 
λοτυπεΐ, καί τί ζηλοτυπία ! Μήν άναφέρης τ’όνομά μου. Μήν ,έμπι- 
στεύεσ’ είς κάνένα, σέ προδίδουν- κ’ έλα νά μέ ξαναμιλήσης». (Προς τόν 
Φάβιον) Έλα έδώ, προδότη... σύ μ’ έπρόδωκες ! σύ.έπήγες κ’ είπες πώς 
δέν έλειψα χθές βράδυ!

Φάβιος (έντρομος)- Αφέντη μ.ου, αφέντη, τί σάς ήλθε έξαφνα ; τί 
έχετε μαζί μου ; τί σάς έκαμα ;

Φρειδερίκος, ’Αχρείε, έγώ τδ ξεύρω!
Φάβιος. Καλέ τί λέτε, αφέντη μου; Έσεΐς δέν είχατε μ’εμένα τί

ποτε, ώς τήν στιγμή ποΰ ήλθαμε έδώ, μ’έλέγατε τόσα καλά ... ΙΙοία 
κατηγορία μ’ έγινε έδώ ; ηυρατ’ έδώ καμμιά άπόδειξι έναντίον μου ; 
Άφοΰ δέν σάς ’μίλησε κάνεις, ποιος μπορεί νά σάς είπε τίποτε γιά μένα ;

ST
ι·

αν.

. Φρειδερίκος. Ναί, σέ λέγω, ναί,κακοηθέστατο- μετά ταΰτα, άφοΰ 
ήλθα έδώ, . έμαθα πώς ’πήγες κα'ι τά ’πρόφθασες, δτι δέν έφυγα χθές 
βράδυ απ’ εδώ καί δτι ’πήγα νά ίδώ μίαν κυρίι

Φάβιος. Αύτά τά ’μάθατε έδώ, έδώ, άφοΰ έφθάσαμε έδώ ;
Φρειδερίκος. Ναί, Ναί !... .
Φάβιος. Μά σάς παρακαλώ, αφέντη, δέν ώμίλησε κανείς έδώ..,. 
Φρειδερίκος. Θά σέ τιμωρήσω δπως σοΰ πρέπει, άθλιε !
Φάβιος. Μά, αφέντη μου, ποιος είπε τέτοιο πράγμ.α, τέλος πάντων ;

Αύτδ τδΦρειδερίκος. Γιά θυμήσου, σέ ποιδ πρόσωπο τδ είπες ;
ίδιο μέ τδ είπε.κ’ είς έμέ.

Φάβιος. Έγώ δέν είπα σέ κάνένα... (Κατ’ιδίαν) Νά μέ σκοτώσουν, 
δέν τοΰ λέγω τήν άλήθεια. -

Φρειδερίκος (έξάγων εγχειρίδιου). Κακούργε, ’ς τδ θεό μου, θά σέ φο- 
νεύσω μέ τδ χέρι μου ! .

Γ1Ά’ ' t Μ7ΛΑ.1 .Ί[Εισέρχεται δ Έρρικοο]

(Ή συνέχεια τής «Δευτέρας Ημέρας»; είς τό προσεχές).

I
Η ΜΕΤΑΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΦΪΜΑΤΙΩΣΕΩΣ ;

έν έκτάσει πραγματεύεται τι

Έν τή συνεδρίφ τής 2 Νοεμβρίου τοΰ Φυσιογνωστικοΰ τμήματος τοΰ 
συλλόγου Παρνασσού ό κ.Ίω. Βάμβας άνεκοίνωσε τά έξής:Έν τοΐς πρα- 

• κτικοΐς τοΰ έν Παρισίοις συγκληθέντος διεθνοΰς Συνεδρίου, τής Φυματιώ
σεως κατά τδν Αύγουστον, έ. έ. δημοσιεύεται καί άν,ακοίνωσις. τοΰ,γάήλου 
ίατροΰ κ. Arthaud, δι’ής ούτος, έπί ιδίων παρατηρήσεων έρειδόμενος, 

ι τδ ζήτημα.τής μεταδοτικότητος τής^φυματιώ- 
σεως έν οίκήμασι καί έν χώρο,ις έν γένει περιωρισμένοις, υποβάλλει δέ καί 
στατιστικήν, καθ’ήν ή τής μεταδοτικότητος άναλογία βαίνει μέχρις 
60 Ο/Ο, τιθεμένο.υ πάντοτε ύ,π’ δψει δτι πρός οιευκόλυνσιν τής μολύνσεως 
πρωτεύουσα συνθήκη έ’σται ώς έπί τδ πολύ βαθμός τις προδιαθέσεως είτε 
ένεκα κληρονομικών λόγων, είτε ένεκα σωματικής διαμαρτίας ή παθή- 
σεως. Έν τή ανακοινώσει ταύτη ό κ. Arthaud συμπεραίνει Ιον) δτι 
έπικίνδυνος άποβαίνει ή συσσώρευσις πολλών έργατών έν έργοστασίοις 
μή:ύπδ ύγιεινάς συνθήκας .διατελοΰσι- 2ον) δτι κινδυνώδης ωσαύτως ή 
υπέρ τον μήνα έγκατάστασις έν λουτροΐς καί χειμερίοις σταθμ.οΐς ή άγρο- 
Γ

τικοΐς καί παραθαλασσίους οίκήμασιν, έν οίς προκατφκησαν άνθρωποί πά- 
σχοντες ύπδ φυματιώσεως. .’Ο κ. Arthajld έν τούτοις παρακελευστικώς
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σημίειοΐί.δτΐ: ό τελευταίος ούτος κίνδυνος εΐνε επίφοβος μόνον δταν δια- 
μέίνη τις.ίέν μεμολυσμένφ χώρφ πλέον τοϋ [Ληνός περίπου, δι’ δ καί ή 
βραχυχρόνιος διαμονή ένσίδηροδρόμικαΐς άμάξαις, ξενοδοχείοις, σχολείοις, 
άτμ,οπλοίοις δέν πρέπει νά θέώ'ρήί'αι ούδάμώς κινδυνώδης.

Έπ'ι τοΰ τελευταίου τούτου- συμπεράσματος ό κ. Βάμβας λέγει, δτι 
κα'ι αλλαχού μέν έν οίκείφ τόπφ θέλει δήμοσίεύση τά έίκότα, άλλά και 
ενταύθα νομίζει αναγκαίου νά είπη λέξεις τινάς, καθ’ δτι φρονεί δτι ή 
ούτως απολύτως έκφερομένή γνώμη τόΰ κ. Arthaud ευκόλως δυνατόν 
νά παρασύρη είς άτοπήρ.ατα.

Έν πρώτοις εΐνε αλήθεια ήδη έν τή ιατρική έπιστήμη δτι ώς παρά- 
γών' αίτιολογικός τής φυματιώσεως εΐνε βακτηρίδιόν, ούτινος έγνώσθη- 
σαν καί καθωρίσθησαν αί βιολογικαί ιδιότητες. Τοΰ βακτηριδίου τού-' 
του' κυριώτατός φόρεύς εΐνε τά άποχρεμπτόμενα ύπό φυματιώντος πτύ
ελα, έν τοϊς όποίοις αί συνθηκαι πρός παράτασιν τής ζωής κα'ι πολ- 
λαπλασίασιν αύτοΰ είσιν αί εύνοικώτεραι- αλλά καί ξηραινομένων καί 
είς κόνιν μεταβαλλόμενων τώντόιούτων δλων καί μετ’άλλων οργανι
κών ή άνοργάνων ξηρών ή έν-καταστάσοει-κάνεως [Λετ’ αύτών άναμιγνυο- 
ριιένων, τό φερόμενον βακτηρίδιόν τής φυματιώσεως δυνατόν νά ζήση καί 
νά διατηρήσή πάσας τάς πρός. μετάδοσίν της.φθίσεώς μολυσμάτικάς αύ
τοΰ ιδιότητας.

Έάν λοιπόν ύποτεθή δτι έν χώρφ τινί οίφδήποτε περίωρισμένφ (έρ- 
γαστηρίφβιομηχανικοί,ξένόδοχείφ, φυλακή, σχολείφ, άτμοπλοίφ κτλ.) 
ύπάρ’χέί'ή διήλθε πάσχων τις φυματιών, δστις καταλείπει ή κατέλιπε 
μέρ'ός'■'τώ'ν άποχρέμψέών αύτόΰ έν ύγρφ ή καί άποξηρανθείση καταστά- 
σέι'·(ένί δόχείψάνοίκτφ, έπί τών τοίχων, έπί τόΰ δαπέδου, έπί τών έπί- 
πλώνμ'έπί τών στρωμνών'‘καί έν τφ άέρι αύτφ κτλ.), έν τφ αύτφ δέ 
χώρΐ[ί εΐσέλθή πάράμείνή' άλλος τίς υγιής κατά τά άλλα, φέρων δέ τήν 
^ρόδΐάθέσίν’'πρ'ός': τήν'!'φύμαΐίώσϊν (έκ . συνθήκης ή κατά συμβαίνουσαν 
άύτή> νόσον άλλήή)', δ άλλος τίς Ουτος καί έπί στιχμάς /ufror έάν παρα- 
μείνή έν . τφ χώρφ τούτφ, πιθανώτατά καί κατά τήν αύτήν τοΰ κ. 
Arthaud (ήν δέν έχει δυσκολίαν ό κ. Βάμβας νά παραδεχθή) ανα
λογίάν ίων 60 δύναται νά πρόσλάβη ’εν έάύτφ τόν φυμάτικόν πά- 
ρά^όντά δίά' -τής είστένοής1’Ηοΰ άερος,' μεθ’ ου πιθανώτάτα 'πάλιν συν- 
ανε.μίχ’θή’'κάθ’'ένα'1 ή: κατ’ άλλον τρόπον όύτος. Εΐνε δέ γνωστόν έν τή 
ίατήρΐάή· έ^ιστήμίήί'δτι τρ’έϊς'είσιν αί οδοί, δι’ών εισέρχεται είς τόν' όρ-· 
γσ.νίσμδν"τ*όΰ άνθρώπό'υ έξωθέν τό βακτηρίδιόν τής φθίσεως: τά αναπνευ
στικά ήργάνά δί'ά·τθΰ"έΐσπ.νεθμένοθ άέρος·: τά πεπτικά όργανα διά τών 
-ΐρνψώά' ή'·δί'ά''τ·όΰ πόσί,άόυ'Ίτί ‘δ'δάτός: κϊαί τό δέρμόί ή άλλοι τοΰ όργάά
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νισμοΰ'βλενογόνοι χιτώνες, ένεκα τυχόν έπ’ αύτών ύπαρχουσών λύσεών 
τής συνεχείας. -ί -τ Γ/:

Διά τόν λόγον λοιπόν τόΰτον; τόν· άπλούστατον, καί διότι άναρίθμήτά 
είσι τά έπικυροΰντα τούτον παραδείγματα έν τή' έπιστήμη, ό κ: Βάμ
βας 'φρονεί δτι καί ή βραχυχρόνιος εν χάροις τοιούτοίς όιαρονί)’k 
Λει να ΰεωρϋται εζ’ίσον χινόννώόης, χα^ως τοιαύτη καί‘κατά πολύ 
μείζονα-βεβαίως λόγον ορθότατα ύπό τοΰ κ. Arthaud Θεωρείται ή έπί 
π.έέοχ τοϋ μηνος περίπου έχ αντοΐς διαμονή.■ ■ ■ ■■'

Εΐτα ό κ. Βάμβας προστίθησιν δτι περί τών λοιπών μέν περιορισμέ
νων τοιούτων χώρων δέν σκοπεύει νά άσχοληθή σήμερον, άν καί παρ’ ή
μΐν αν ελλείψεις' αυται έφθασαν είς» τό κατακόρυφον σημεΐον καί ή έκ 
.μέρους τών. αρμοδίων μέριμνα δέον νά καταστή πλέον Αναπόφευκτος 
ανάγκη, ώς αλλαχού καί μόνος ιδιαιτέρως διά δημοσιεύσεων καί’1 έκθέ'·'- 
σεων καί ώς μέλος επιτροπειών κατέδειξε. ΙΊερί τών πλ.οίων δέ καί 
■ιδίως π'ερ'ι.τών ατμόπλοιων, άτινα εύκολώταΤα δυνατόν νά 'χρησίμέύώσ-ΐ 
.παρ’ ήμΐν πρός μετάδοσιν καί .διάδοάινι τής φυματιώσεως, έν ή -κατά- 
στάσει ταΰτα άφίενται νά έκτελώσι τόν προορισμόν αύτών, άκάτάπάιί- 
στως σχεδόν μεταφέροντα έπιβάτας άπό. ακτής είς. ακτήν καϊ άπό νή- 
σων είς διαφόρους τοΰ βασιλείου λιμένας, επιθυμεί νά είπη είδικώτερον 
ολίγα τινά, ινα έπιστηθή έστω καί μικρά πρός τό παρόν τουλάχιστον 
μέριμνα περί αυτών. ' .

Εΐνε πανθομολογούμενον δτι τά άτμόπλοια,έν γένει κατά χρονικά δια
λείμματα μακρότατα ώς έπί τό πολύ καί οσάκις πρό πάντων .λόγοι άλα
λοι. προκαλούσι τοΰτο, ύπο.βάλλονται είς γενικήν επισκευήν καί καθα
ριότητα τοΰ σκάφους και τών εξαρτημάτων‘αύτοΰ. Κατά τάς έπόχάς δέ 
ταύτας καϊ αί θέσεις τών έπιβατών (κοιτωνίσκοι κτλ.) καί τό διαμέ
ρισμα τών ναυτών, σπανίως ίσως καί αί άποθήκαι, καθαρίζονται μετά 
μείζονος έπιστασίας καί έπισκευάζονται έπιπολαίως τουλάχιστον. Έν φ 
άφ’ ετέρου πάλιν γνωστόν δτι έν τοΐς λιμέσιν ή ελάχιστα έν πλώ ή 
φροντίς :πρός τήν καθαριότητα ένίοτε καθίσταται καί άδύνατος, άλλά 
καί έν τή έναντίςι περιπτώσει ή καθαριότης περιορίζεται είς άπλήν τινα 
άπόπλυσιν καί απόσμηξιν καί είς άλλαγήν (έαν καί τοΰτο δέν παρα- 
μελήται δπως συνήθως τοΰτο συμβαίνει παρ’ ήμΐν ούχΐ σπανίως) τών 
επενδυμάτων καί λοιπών τών κλινών λευχειμάτων. .. j*.

Έννορΐται λοιπόν δτι ύπό τοιαύτας συνθήκας, έν ή· περιπτώόεί-σ’ πριν 
έν καιτωνίσκφ τινί άτμοπλοίου μεταφερθείς έπιβάτης ήν φυματιών, 
ή υγεία τού μετ’ αύτόν έν τφ αύτφ κοιτωνίσκφ καί έν τή αύτή 'κλίνη 
κατακλινομένου υγιούς κατά τά άλλα έπιβάτου, καθ’'4 ανωτέρω έλέ-
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χθησαν, τίθεται εις κίνουνον, κατά, πιθανότητα τούτου καταδικαζόμενου 
να άντληση τήν φυματίωσιν έκ τοϋ τόπου, έν ω θά διαμέίνή έπί τινας 
ώρας, έπ'ι μίαν νύκτα ή κα'ι επί ημέρας πολλάς.

Ο κ. Βαμβας επί τοΰ αντικειμένου τούτου καί άλλοτε ενώπιον τοΰ 
έν Βιέννη συγκληθέντος κατά Σεπτέμβριον τοΰ έτους 1887 διεθνούς 
τής Υγιεινής Συνεδρίου, καθ’ δσον αφόρα είς τούς διεθνείς πλοΰς τών 
ατμόπλοιων τών διάφορων Εταιριών δι’ υπομνήματος μακροΰ (μή δυ- 
νηθείς δυστυχώς νά παρευρεθή εκεί αυτοπροσώπως) ύπεστήριξε τάς κα
τωτέρω αναγραφομενας σκέψεις. Νομίζει όμως δτι επείγον' καί σπουδαιό
τατου καθήκον τών αρμοδίων δέον νά θεωρηθή ή διά τής ύφισταμένης 
Υγειονομικής νομοθεσίας και οι’ άλλης νεωΐέρας νομοθετικής εργασίας 
επιβολή κανονισμών αυστηρότατων καί ή έξεύρεσις τών μέσων, δι’ ών 
αύτη νά τελήται μετά τής θρησκευτικωτέρας εύλαβείας. ■

Ιδού δε αι σκεψεις αί έν τω ύπομνήματι1 τοΰ κ. Βάμβα ύποστηριζό- 
μεναι καί αίτινες μετά τινων τροποποιήσεων καί βελτιώσεων είσήχθη- 
σαν εις τινας τών νεωστί ψηφχσθέντων Υγειονομικών κανονισμών καί έν 
Γαλλίοι καί έν ’Ιταλία. '

1 *Ίδε Πρακτικά τού Συνεδρίου καί μ-ετάφρασιν τοΰ ύπομνήματος έν τώ ίατρι- 
κώ περιοδικφ Τα'2ηνφ, έτος 1887, άριθ. 36 καϊ 37.

Ιον.— Οπως τταρα τοΐς ευνομον^ιενοίς κράτεσιν αυστηρά τηρηται ή προσοχή 
εις την αρχιτεκτονικήν τα>ν οικοδομών εν ταΐς έ1ό2εσιν, ουτω αυστηρές Κρε- 
ετει να εφοραται και να εζε2εγχηται η κατασκευή των π2οίων, καθ'οσον α
φόρα και εις την υγιεινήν κατάστασιν αυτών, άνα.ίο'γως το^ σκοπον-δι’^ν έκα
στον διαμέρισμα και ο2οκ2ηρον τδ π2οΐον προωρισται. Ημείς νομίζομεν δτι 
η ως επι το πολύ επικρατούσα συνήθεια τού τοποθετεΐν τάς θέσεις τών επιβατών, 
τών αξιωματικών και τών ναυτών έν τώ κύτει τών πλοίων, παραλλήλως ταΐς 
άτμομηχαναΐς, ταΐς διαφόροις άποθήκαις, πρέπει νά άπαγορευθή, καί αύται νά 
τοποθετωνται επι του καταστρώματος αυτών, δπου: διά τής έφαρμογής καταλλή
λου αρχιτεκτονικής κα'ι δ. αερισμός ευκολότερος κα'ι ή καθαριότης βεβαιότερα, 
και οπού μακραν πασης κακοδμίας αναπτυσσόμενης έκ τών άμέσως ύποκειμένων 
και εις βάθος μέγα αποθηκών ή έπί τφ αΰτφ συσσώρευσις ανθρώπων πλειόνων, 
μαλιστα εν καιρώ νυκτός, καθιστά τόν αέρα αυτών διεφθαρμένου καί έπιβλαβή.

2ον.—Έν έκαστω ατμόπλοίφ ύπαρχούσης τής εύκολίας τής κινήσεως τών μη. 
χανημάτων διά τοϋ άτμοϋ, είνε λίαν ευκολον νά ύπάρχη μικρόν τι διαμέρισμα 
ιδιαίτερον, χρησιμεϋον ώς λουτρών τών εν τώ πλοίφ ναυτιλλομένων. Τό πρός χρή- 
σιν λουσεως ύδωρ δεν εινε παντάπασι δύσκολου νά διυλίζηται. διά τής ένεργίίας 
τοϋ ατμού, ώστε, νά άφαιρώνται καταλλήλως τά περισσεύοντα άλατα.·

3ον.—Τα ακαθαρτα ενδύματα τών ναυτών, πριν ή καθαρισθώσι διά τής πλύ· 
σεως, εινε ευκολον εις ατμόπλοια έταιριών’νά απολυμαίνωνται έντός απολυμαν
τικών κλίβανων δια τού θερμού ατμού ή διά τού θερμού άέρος .θερμαινόμενων. 
Τοιουτους δε κλίβανους, οιοι εξετέθησαν εν ταΐς διαφόροις έκθέσεαιν Υγιεινής καί
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κατά τό παρελθόν θέρος έν Παρισίόις, είνε άναγκαιότατον νά εχη έκαστον ατμό
πλοιου προωρισμένον μάλιστα'διά μεταφοράν καί έπιβατών, διότι τοιουτοτρόπως 
εινε δυνατόν καί νά άπολυμαίνωνται εύχερώί και άκινδύνως έν άΰτοΐς καί αί κλι- 
στρωμνα'ι καί τά λευχείματα, δσα έχρησίμευσαν είς ασθενείς ιδίως έπιβάτας.

4ον.—Έν περιπτώσει ύπάρξεως έπιβατών. άρρωστων, πρέπει νά έπιβάλληται ώς 
καθήκον εις τους ιατρούς τών πλοίων ή έξέτασ.ις τής φύσεως τού νοσήματος. Ού- 
δεις άσθενής ταξειδεύων θά άρνηθή τήν παροχήν βοήθειας ιατρού εύγενοΰς καί 
πεπειραμένου. Ευχαρίστως λοιπόν θά δεχθή τάς υπηρεσίας τούτου.

5ον. — Έν τοΐς άτμοπλοίοις τοΐς χρησίμοις καί διά μεταφοράν έπιβατών, έάν 
είνε. δύσκολος ή άπό τής κατασκευής αύτών ιδιαιτέρα φροντίς περί ύπάρξεως κοι- 
τωνίσκων δι’άσθενεΐς, δ ιατρός τού πλοίου πρέπει- νά τοποθετή έν ίδιαιτέρφ κοι- 
τωνίσκφ τούς πάσχοντας έν γένει... .· .

6ον.— Διά τούς τυχόν άσθενοΰντας έν πλω ή καί έν λιμάνι νμύτας. πρέπει νά 
νά δρίζηται άπό τής κατασκευής τοΰ πλοίου ιδιαίτερον έν αΰτώ διαμέρισμα, δπερ 
νά χρησιμεύη πρός νοσηλείαν άύτών.

7ον.—Τό πόσιμον ύδωρ τών πλοίων πρέπει νά πρόσπορίζηται ■ προ πάντων μέν 
έκ πηγών, έν ανάγκη μόνον έκ φρεάτων, οΰχι δυ.ως τών έν ταΐς πόλεσί, καί εν 
μεγίστη άνάγκη έκ ποταμών. Όποιαδήποτε δμως καί άν ή ή προέλευσις αύτοϋ, 
δ ιατρός τοϋ πλοίου πρέπει νά θεωρή έαυτώ έπύοεβλημένον καθήκον ύπό τής διο- 
ριζούσης άοχής τό έρευνμν τήν καλήν ή κακήν τού ΰδατος ποιότητα, καί τό φρον- 
τίζειν περί τής καλής διατηρήσεως, προφυλάξεώς έκ παντός μολυσμοΰ, καί βελ- 
τιώσεως αυτού έν άνάγκη κατά τούς έν τή έπιστήμη παραδεδεγμένους τρόπους.

8ον.—Ό ιατρός δέον νά θεωρήται ή έν τώ πλοίφ άστυνομική υγειονομική 
άρχή, καί ώς έκ τούτου νά έπιθεωρή καθ’ έκάστην τάς παρεχομένας καί είς τούς 
έπιβάτας ούσίας πρός διατροφήν καί τά είς τούς ναύτας σιτηρέσια, να εξεταζη την 
ποιότητα καί τήν άναλογίαν τών νωπών ουσιών πρός τάς διατηρουμένας, καί τήν 
ποιότητα καί τόν τρόπον τής διατηρήσεως τών τελευταίων.

Έν περιπτώσει ύπάρξεως άρρωστων έν τοΐς άταόπλοίοΐς είτε ώς έπιβατών, είτε 
ώς ναυτών, ό ιατρός οφείλει νά δρίζη τήν παροχήν είς αυτούς τροφής υγιεινής καί 
αναλόγου.

θον. — "Οπως δέ δ ιατρός τών. πλοίων ή είς κατάστασιν νά έκτελή τά έπιβαλ- 
λόμενα αΰτφ ταύτα καθήκοντα, πρέπει, έννοεΐται, νά έ'χη πείραν καί μάθησιν άρ- 
κοΰσαν ούχϊ μόνον έν τή κυρίως ’Ιατρική, άλλά καί έν τή Υγιεινή, δί’ ήν δέον 
νά ή έφωδιασμένος δι’ίδιαιτέρων πιστοποιητικών, δτι έποιήσατο έν έργαστήρίοις . 
τοιαύτας είδικάς σπουδάς. ’Αλλά πρός τούτο είνε άνάγκη νά άμείβηται καί ηθι
κώς ύπό τών έταιριών, τής θέσεως αυτού άναγνωριζομένης ισοτίμου προς τήν τοΰ 
κυβερνήτου τού πλοίου, καί ύλικώς,· παρεχομένης αΰτώ χρηματικής αμοιβής ικα
νής, ώστε νά προσελκυωνται είς τήν υπηρεσίαν τών πλοίων, σφριγώντες, άξιοι καί 
πεπειραμένοι ιατροί.

Αί σκέψεις'αύται, προστίθησιν ό κ. Βάμβας, εινε δύσκολου, βεβαίως, 
νά έφαρμοσθώσι παρ’ήμΐν άπασαι καί ένεκα τής έλλείψεως πολλών καί 
τών άπαιτουμένων μέσων, άλλά καί διότι αί άτμοπλοίκαί Έτάιρίαι 
άπλούστατον καί μόνον τό εαυτών συμφέρον έχουσιν ώς όδηγον έν τή
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εκπληρώσει τών υποχρεώσεων αύτών προς τό δημόσιον. Εινε δυνατόν 
δμως, δυνάμει τών κειμένων έτι νόμων, νά (παρακωλυθή η διά τοΰ μέ
σου τούτου της συγκοινωνίας μετάδοσις κολλητικών νοσημάτων, εάν 
εφαρμόζονται συχνότατα μέν καθα'ριότης αυστηρά, είς-περιστάσεις δέ 
καθ’ άς αρρώστοι μεταφέρονται, ή άπολύμανσις τών κοιτωνίσκων δι’απο
πλύσεων απολυμαντικών καί άποξέσεων έτι τών τοίχων αυτών τοΰ δα
πέδου καϊ της οροφής, ή άπολύμανσις τών στρωμάτων ■ καί λοιπών τής 
κλίνης παραρτημάτων εντός κλιβάνων απολυμαντικών, οΐους νά ύπο- 
χρεωθώσιν άπασαι αί έταιρίαι νά έγκαταστήσώσιν έν τοΐς άτμοπλοίοις. 
Διά τών άνω είρημένών επίσης ό κ. Βάμβας προκαλεΐ τήν προσοχήν αυ
τών τών ενδιαφερομένων., οίτινες, ταξειδεύοντες δι’ ατμόπλοιων, οφεί- 
λουσι, χάριν τής εαυτών ύγιείας, μετ’ επιμονής καί αύστηρότητος νά 
άπαιτώσιν έν αύτοΐς πάσαν καθαριότητα και τά μέσα τής προστασίας 
εαυτών καί τών οικείων άπό πάσης τυχόν αιτίας πρός πρόσληψιν νοση
μάτων άλλων τε καί τής φυματιώσεως.

ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ ΕΙΔΥΛΛΙΑ

(Μετάφρασις)

ειδυλλιον γ
Δίπολοςΰ Άι,ιαρυλλτς η Κωμαστής.

Γιά τήν ’Αμαρυλλίδα μου τραγούδι θέ ν’ αρχίσω· 
βόσκουν, μου ή γίδαις ’ς τό βουνό καί ό Τίτυρθς; ταίς παίρνει.

Τίτυρε, άγάπη μου γλυκειά, βόσκε μου σύ ταΐς.γίδαις· 
πάρταις ’ς τή βρύσι, Τίτυρε, καί άπ’ τόν ξανθό φυλάγου 
τόν τράγο μας τό Λιβυκό νά μή σάς κερατίση.

«Χαριτωμένη Άμαρυλλί, άπ’ τή σπηλιά σου πλέον 
σύ δέν προβάλλεις τόν γλυκό νά πράξης Έρωτά σου ;

Μισείς με τάχα καί σιμός σοΰ φαίνομαι πώς είμαι, 
νΰμφή, πάϊ μά'κρυ7τρόσωπος ; θά κρεμασθώ ’ς τό τέλος4.

Δέκα κυδώνια σούφερα, κύτα, άπό κεϊ κομμένα4, . 
όπου σύ μούπες, κι’ αύριο θέ νά σου φέρω κι’ άλλα. .

«· Toy πόνο ίδές ποΰ τήν-ψυχή μοϋ τρώγει· ώ νά γενόμουνλ 
μέλίτοι παι βουίζοντας μές τή, σπηλιά σου-νάλθω

Προγένειος, mento prouiinente. Fr.
1 Μαλα, mala Cydouea. Fi·. !
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τή Φτέρη καί τόν κίσσέρα περνώντας πού σέ κρύβει. .
Σκληρός ό ’Έρωτας θεός, ναί,. τώρα .τς. γνωρίζω- ‘ - .ί

λιόντισσα τόν έβύζαξε καί μέσα ’ς άγριο λόγγο, .· ...
πού δλον κι’ ώς τά κόκκαλα βαθυά. μέ κατακαίει.

Μάτι γλυκό, πέτρα καρδιά, μελαν.οφρύδα. νύμφη, 
άγκάλιασέ με τό βοσκό .νά σέ γλυκοφιλήσω- 
θαρρώ, παί τ’ αδειανά φιλιά κάποια γλυκάδα κρύβουν.

Λιανά λιανά τό δροσερό στεφάνι θά μασήσω, 
οπού άπό φύλλα τοΰ κισσού φορώ ’ς τήν κεφαλή μου, , ... , 
μέ σέλινα μυριστικά πλεγμένα καί μέ ρόδα.,—, ..... . :

Άλοιά μου, άλοιά μου, ό δύστυχος ! τί μ’ ηύρε ; δέν μ’ άκούει. —
Θά βγάλω ευθύς τή γούνά μου ’ς τό κύμα νά βουτήσω 

κείθε , π’ ό Όλπις κάθεται κάί καρτερεί τούς τούννους, 
καί άν δέν πεθάνω, πάλι σύ χαρούμενη θέ νά?αι.

Το. είδα, ναί, σάν ήθελα νά μάθω άν μ’ άγαπούσες·
δέν άπλωσε, δέ,ν έκρουξε τό φύλλο τής..άγάπης 4,. ; . ■ 
άλλ’δλο μές τό χέρι μου καί άνώφελα έμαράθη. ;

Σωστά καί ή γραία μάντισσα μούπε; ή ΙΙαραιβατίδα 2, 
οπού τά χόρτα. έμάζευε ,’ς τόν κάμπο ταΐς π.ροάλλαις,.: '
ποϋ σύ ποσώς δέν μέ ψηφ^ς κι’,.άς χάνωμα.ι γιά σένα,

Όλάσπρη σούχω δίγονη μιά γίδα, πού καί ή κόρη
τού Μέρμνωνα, ή μελαχροινή. ζητεί,μου Έριθακίδα, : / -· ,·.···
καί θά τήν δώσω, άφοΰ καί σύ τόσο σκληρά μέ παίζεις,—

Το δεξί. μάτι μου, σκιρτφ.· τάχα θά ίδώ τήν κόρη ; ■ ■■
‘Σ τόν πεύκο έδώ θά στηριχθώ νά γλυκοτραγουδήσω;
ίσως μ’έλεηθή· θαρρώ, δέν είνε άπό διαμάντι.

Τήν κόρην δταν νύμφη τρυ ζητοΰσεν ό ήίππομένης 5,
μήλα κρατώντας έτρεχε τό δρόμο, κ’ή Αταλάντη
τόν είδε μόλις κ’ έρωτας βαθύς τήν συνεπήρε.

- ’Από τήν ’Όθρυν έφερνε τά βώδια καί ό Μελάμπους
ς τήν Πύλο· καί ’ς τόν Βίαντα έκλιν’ ευθύς ή κόρη 4,

4 Τό τηλέφιλον, folium papaveris. . -
*: Είπε και ά γραία τάληθέα κοσκινόυ.αντις, ά πράν ποιολογεΰσα Παραιβατίς.
5 Έντεΰθεν άρχεται τής' ωδής. Σχολ. Ό 'Ιππομένης μέ4τά χρυσά μήλα*ποΰ

τοΰ έδωσε ή ’Αφροδίτη, ένίκησε τήν u’Αταλάντη ’ς τό τρέξιμο » καί τήν έάήρε 
γυναίκα. : ■

4 Πρβλ. Όδυσσ; Λ, 281, μετάφρ. I. Πολυλά. Βασίλισσα ’ς τήν Πύλο, τέκνα 
λαμπρά τοΰ έγέννησεν ή Χλώρις, τόν Χφομίον, τόν άγριον Περικλύμε'νον, τόν Νέ*
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μητέρ’αύτή τής ξακουστής ’ς τήν γνώσι Άλφεσιβοίας.
Kt ο Αόωνις, ποϋ ’ς τά βουνά τά πρόβατα έβοσκοΰσε, 

μή τόσο δέν έτρέλλανε τήν όμορφη ’Αφροδίτη, 
ποϋ καί νεκρός, αχώριστος τής είνε άπό τά στήθη ;

Ω πώς ζηλεύω τό βοσκό, ποϋ τον βαθύ κοιμάται 1 '
ύπνον άξύπνητο, καί πώς τό τέκνο τής Φρονίας 2, 
ποϋ έχάρη τά δέν ήμποοοΰν δί βέβηλοι ν’ άκούσουν. —

Πονεΐ, πονεΐ μου ή κεφαλή,’κ’εσένα δέν σέ μέλει. 
Ας παύσω πλιά, θά πέσω εδώ κα'ι οί λύκοι θά μέ φάνε. 

Γλυκό τούτο ’ς τόν λάρυγγα σαν μέλι νά σου μένή.

ΕΙΔΥΛΛΙΩΝ ΙΗ’

Ελένης έπιθαλάμχος

’Σ τοϋ Μενελάου τοϋ ξανθού, ’ς τή Σπάρτη μιάν ημέρα, 
παρθέναις κρίνους, δροσερούς φορώντας ’ς τά μαλλιά τους 
χορόν εμπρός ’ς τόν θάλαμο τόν πλουμιστόν έστήσαν, 
δώδεκ’ άνθος τών κορασιών, πρώτα τής Σπάρτης κάλλη, 
δταν τήν πολυαγάπητη τής Λήδας θυγατέρα 
γυναίκα έπήρεν ό ξανθός νεότερος Άτρείδης. .ν · : '
Σ’ ένα σκοπόν ολαις πλεκτά τά πόδια τους κρατούσαν, 
καί τόν ύμέναιον γλυκά τό δώμ’ άντιβοοϋσε. '

«Πολύ μοϋ έβιάσθης, ακριβέ γαμβρέ μου, νά πλαγιάσης. 
βαρύς είσαι ’ς τά γόνατα, παραγαπας τόν ύπνο ; 
ή μή τάχα παράπινες σάν είχες νά πλαγίάσης ; 
Έπρεπε, άφοΰ τ’ωρέγοσουν, νά πας εσύ μονάχος, 
καί μέ ταΐς φιλενάδαις του ν’άφήσης τό κοράσι 
’ς τό πλάγι τής μητέρας τού νά παιζη ώς ποϋ νά φέξη· 
κα'ι αύριο τώρα, κ’έπειτα, κα'ι άπό ’να ς’ άλλο χρόνο, 1 '

στορα, κάΐ ακόμη τήν πολυθαύμαστη Πηρώ, ποϋ τήν ζητούσαν όλοι άπ’ όλα τά 
περίχωρα- τήν έδιδε δ Νηλέας *ς όποιον τούς ταύρους θάπαίρνέ τοϋ Ίφίχλου άπ’ 
τήν Φυλάκη,: καί αύτή ήσαν δυσκολόπαρτοι· καί άπ’ όλους άγιος μάντις (δ Με- 
λάμΛϊύς, αδελφός·, τοϋ -.Βίαντος; ποϋ έζητοΰσε τήν Ιίηρώ) έτόλμησε κ’ έδέχθηκεν 
έκεϊΟέ νά τούς πάρη. ■

1 Ό τον άτροπον ύπνον ίαύων Ένδυμίων.
! Ίασίων ρίος ήν Μίνωος. καί Φρονίαξ; Νύμφης. Τούτω έν λειμώνι'κόιμωμένφ 

ή Δημήτηρ συνήλβε καί ετεκε, τόν^Πλοϋτδν.
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δική σου είνε, Μενέλαε, είνε δική σου ή νύμφη.
Γαμβρέ καλότυχε, θεός σοϋ εύχήθη καλήν ώρα, ,
’ς τήν Σπάρτην δταν ήρχοσουν πούλθαν κ’ οί άλλοι πρώτοι- 1
τόν Δία θάχης πεθερό ’ς τούς ημιθέους μόνος. .
Κόρη, Μενέλαε, τοϋ Διός έπλάγιασε σιμά· σου, 
π’άλλη παρόμοια δέν πατεΐ τήν γήν τής Άχαΐ'ας· 
θαύμα θά'ναι τό τέκνο σας,' άν μοιάζη τής μητέρας.
"Ολαις εμείς ή όμήλικαις, ποϋ ’ς ταΐς όχθιαίς τοΰ Ευρώτα
’ς τόν ίδιο κάμπο παίζομε σάν ανδρες άλείμμέναις, 
δΐακόσιαις κόραις είμασθε, ολαις ’ς τής νιότης τ’ άνθη, 
άλλά μ’εκείνην ούτε μιά νά συγκρίθή ’ς τά κάλλη. 
Καθώς λαμπρό τό πρόσωπο τής Χαραυγής προβάλλει, 
κ’ ή άνοιξις μέ τ’ άνθη της καθώς ξεχειμωνιάζει, 
δμοια μαζί μας έλαμπε κ’ ή χρυσομάλλα Ελένη.
Καθώς τοΰ κάμπου στολισμό; τ’ άστάχυα μεγαλόνουν, 
κΓ άτι άμαξιοΰ θεσσαλικό καί κήπου κυπαρίσσι, 
δμοια. τής Σπάρτης στολισμός είνε ή ροδάτη Ελένη. ' -· '
Ούτ’ άλλη μέ τά γνέματα έργα παρόμοια πλέκει, 
ούτε πανί λεπτότερα, πλεγμένο μέ σαΐτα 
έκοψεν άλλη ’ς άργαλειό άπ’ τά μακρυά του ξύλα· 
άλλ’ ούτε λύραν ήμποροΰν δμοια νά κρούσουν άλλάις 
τήν ’Αθήνα καί τής Λητούς τήν κόρη τραγουδώντας, 
ώς τούτη, ποΰ ’ς .τά μάτια της έρωτες . μύριοι πνέουν.
’Ωραία κόρη, τώρα, σύ ’ς τό σπίτι σου θά όρίζης, 
εμείς ’ς τόν κάμπο μας πρωί, ’ς τών λιβάδιών μας τ’ άνθη, 
θά πάμε γλυκομύριστα νά κόψωμε στεφάνια, 
πολύ κ’ εσένα, Ελένη μου, πολύ γλυκοθυμώντας, 
ώσάν άρνάκια πού ποθούν τής μάννας τό μαστάρι.: 
Γιά σένα πρώτην πλέκοντας στεφάνι άπό τριφύλλι 
’ς τούς κλώνους , θά τό βάλωμε τοϋ δροσερού πλατάνου, 
καί γιά σέ πρώτην παίρνοντας άπ’αργυρό λαγήνι 
θά στάξωμε άπ’ τό λάδι του ’ς ταΐς ρίζαις τοΰ πλατάνου, 
καί λόγΓ αύτά τοΰ πόθου μας θά γράψωμε ’ς τό δένδρο· '■ 
«Διαβάτη, σέβας φέρε μου-, φυτό είμαι τής Ελένής.;» ο
Χαρά σου, καλοπένθερε γαμβρέ μου, καί σύ, νύμφη.
Τέκνα καλά ή φιλόστοργη Λητώ νά σάς χαρίση, , 
κ’ έρωτα πάντοτ’ άφθαρτον ή Κύπρις ’Αφροδίτη, 
καί ό Ζεύς, τού Κρόνου υίός ό Ζεύς αστέρευτα- τά πλούτη, 
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άπύ εύγενεΐς εις εύγενεΐς καί πάλιν νά περάσουν. <...
Χαρήτε τώρ’ άγκαλιαστοί τόν πόθο τής άγάπης 
καί πάλι μή άστοχήσετε πρω'ι νά σηκωθήτε.
Θάλθωμε χάραμα κ’ εμείς, ώς τής αυγής τ’ ορνίθι 
λαλήση άνασηκόνοντας το πλουμιστό κεφάλι.
Ύμήν Υμέναιε, καί σύ χαίρου γι'αύτόν τόν γάμο.»

Γεώργ. Καλοσγοΰρος

ΦΑΙΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

(ΑΕΑΤΙΟΝ τ&ν ζατΛ τήν γεωργίαν και τήν - οργανικήν φύσιν έν τω 
AOvjyathUji λεζανοπεδόω περιοδικών φαινομ,ένωνρ.

Νοέμβριός 1891
(Κατά τήν γρηγοριανήν χρονολογίαν) . '

1. Τά πορτοκάλια, τά άείγλυκα (κοινώς λεγάμενα ή,sem-
predolci τών ’Ιταλών, καρποί τοΰ Citrus Aurantium varietas 
sacharina κατά τόν Όρφανίδην), εινε ώριμα.

2. Ό Κρόκος ό έλληηκός (Crocus sativus. Graecus Chapp. ή 
C. Cartwrightianus Herb.) άρχεται ν’άνθή..

7. ’Αρχή τής «χρώσεως τής γής καί τής σποράς τής κριθης κα'ι τοΰ 
σίτου είς τά πέριξ τών. Αθηνών.

17. Έμφάνεια νέας γενεάς τών Λεπιδοπτέρων εντόμων .τών καλού
μενων Horrid της κράμβης (Pontia Brassicas) καί Φά/τησσα 
τοϋ κάρόου (Vanessa cardui). Έκζυμοΰσι τό νέκταρ (μέλι) 
έκ τών άνθέων τής Ζιννίας τής κομψής (Zinnia elegans) καί τής 
Ταγητείας τής διεστηκυίας (Tagetes patula), .είσέτι ήνθισμέ- 
νων έν τοΐς κήποις καί συντελοΰσιν ούτως είς τήν γονοποιίαν τών 
φυτών τούτων. Δέον δέ-νά κατάστρέφωνται τά λεπιδόπτερα -ταΰ
τα, καθότι αίήζάμπαι αύτών είσι, κατά τά. έαρ λίαν έπιβλαβεΐς 
έν τοΐς λαχανοκήποις.

18, Τα πορτοκάλια τά xoird (καρποί τοΰ Citrus Aurantium 
var. vulgaris), ώριμα, άλλ’ ίκανώς όήυνά είσέτι. ’Επίσης τά 
μακόαρίηα (καρποί τοΰ Citrus nobilis Lour.) είσίν ώριμα.

1 Τοιαΰτα δελτία θά δημοσιεύονται εις τδ έξης τακτικώς κατά μήνα χάριν τών 
ασχολούμενων είς τήν κηπουρικήν και ανθοκομίαν, εύμενώς παραχωρούμενα ήμΐν 
παρά τοϋ σοφοϋ βοτανικού κ. Θ. Χελδράϊχ.
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20. Διάφορα δένδρα, ιδίως'“ή Αεύκη ή κοινή (Populus alba L.) καί 
ή Μωρέα (Mortis alba}, άποβάλλουσι τά φύλλα αύτών;

Διατελοϋσιν είς άνθησιν καθ’ δλον τόν μήνα Νοέμβριον τά εξής φυτά:

Α αυτοφυή 4

Κερωνία ή κοινή (Ceratonia Siliqua L.)
* Ταράξακον τό γύμνανθον (Taraxacum gymnanthum Link.)
* Σόγχος ό λαχανερός (Sonchus oloraceus L:)
* Σόλανόν τό μέλάν (Solanum nigrum L.)
* Στραμόνιον τό κοινόν (Datura Stromonium L.)

Κυκλάμινος ό ελληνικός (Cyclamen Grsecum Link.)
* Πολύγωνον τό χάριεν (Polygonum pulchellum Loisl.) 

Κρόκος ό ελληνικός (Crocus sativus graecus Chapp.) 
Μερενδερεία ή άττική (Merendera Attica Boiss.) κτλ.

Β'· κηπευτά..... - ,-

* ’Άλυσσόν τό παράκτιον (Alyssum marttimum L.) . '
Ίον τό εύοσμον (Viola odorata L.)

* ’Αβθύτιλον τό κατάγράφον (Abutilori striatum) κάι αλλά είδη
τοΰ αύτοΰ γένους. ·

Σχΐνος τό Μοΰλι (κοινώς Πιπεριά, SchillUS Molld).
* Ροΰς τό Αυγοειδές (Rhus viminale).

’Ακακία ή Φαρνεσιανή (Acadia Farncsiana).
* Ροδέα ή βεγγαλική (Rosa Bengalensis καί διάφορα άλλα είδη. ’ 

Έριοβότρύα ή ’Ιαπωνική (Eriobotrya Japonica, κοιν. Μεσπιλιά). 
Πύρεθρον τό Σινικόν καί τό ’Ινδικόν (Pyrdthrum Sinense. Ρ.;

IndiCunl, κοινώς 'Αγίοδημητριάτικα).
* Δαλεία ή εύμετάβολος (Dahlia variabilis).
* Ζιννία ή κομψή (Zinnia elegans).
* Ταγητεία ή δίέστηκϋίά (Tageths patula).
* Τέκομα τό άκρωτηριανό/ (Tecoma Capensis).

Στραμόνιον τό δενδρώδες (Datura arborea).
* Σόλανον ή Μελιτζάνα (Solanum Melongena).
* Σόλανον ή Ψευδοπιπερέα (Solanum Pseudocapsium).
* Λυκοπερσικόν ή Τομάτα (Lycopersicum esculentum).

’ *■ Καυστικόν τό έπέτειον (Capsicum annuum, κοινώς πιπεριά).'
1 "Οσα είδη σημειοΰν.ται δι’ αστερίσκου ήσαν ήδη είς άνθησιν κατά τδν ’Οκτώ

βριον καί παρατείνουσιν αύτήν και κατά τδν Νοέμβριον.
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* Έλελίσφακος ό τοΰ Γραχαμίου (Salvia Grahami).
* Έλελίσφακ,ος ό μεξικανός (Salvia Mexicana).
* “Ωκιμον τό βασιλικόν (Ocimum basilicum).
* Θαυμαστή ή Ίαλάππη (Mirabilis Jalappa, κοινώς ΛειΛινοτ).
* Μολύβδαινα ή άκρωτηριανή (Plumbago Capensis). -
* Γομφραίνα ή σφαιροειδής (Gomphrena globosa).
* Κίκι ή κοινή (Ricinus communis).

Έν Άθήναις, τή 49/1 Δεκεμβρίου 1891.
θ. Χελδράϊχ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
Χοέμδριυς 1891

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Δύο κατά τόν λήξαντα μήνα σΰνεκρ'οτήθησαν συνεδρίαι τοΰ Συλλόγου.
"Ηρξαντο κατά τόν λήξαντα μήνα τά αναγνώσματα, έγένοντο δέ τά 

έξής :
Ό κ, ’Αριστομένης Προβιλέγιος, τακτικόν μέλος, άνέγνω ποίημα «ό 

άγγελος τής έν Μα^αθώνι νίκης».
Ό κ. Φιλοποίμην Παρασκευα'ίδης πάρεδρον μέλος άνέγνω διάφορα αύ

τοϋ έργα ύπό τόν τίτλον ’Ελπίς.
Ό κ. Δημήτριος Α. Κορομηλας τακτικόν μέλος άνέγνω κωμειδύλλιον 

αύτοϋ'είς τρεις πράξεις τό Εκκρεμές διαζύγιον.
Ό κ. Άχελλεύς Παράσχος πάρεδρον μέλος άνέγνω έλεγεΐον είς τήν 

μεγάλήν Δούκισσαν ’Αλεξάνδραν.
Ό κ. Σπυρίδων Π. Λάμπρος τακτικόν μέλος άνέγνω άποκαλύψεις έπί 

τοϋ μαρτυρίου τοϋ 'Ρήγα. ■
’’Ηρξαντο τά μαθήματα τής έν Ζακύνθφ συστάσης ύπό τοϋ Συλλόγου 

σχολής τών άπορων παίδων, παραχωρηθέντων πρός τοΰτο τών ισογείων 
δωματίων τοϋ οίκου τοΰ επιφανούς Ζακυνθίου ποιητοϋ Ο’ύγου Φωσκόλου, 
ένθα καί ή Φωσκολιανή βιβλιοθήκη.

Δεά Β. Διατάγματος ύπό χρονίαν 19 ’Οκτωβρίου 1891, δημοσι- 
ευθέντος έν τφ φύλλφ τής ’Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως τής 9 Νοεμ
βρίου, ένεκρίθη. ό κανονισμός τοϋ Συλλόγου.

’Επί τφ θανάτφ τού πρφην αύτΟκράτορος τής Βραζιλίας Λον ΙΙέ- 
τρον έπιτίμου μέλους, ό Σύλλογος έψήφισε νά σταλώσι τά συλλυπητή
ρια αύτοϋ πρός τήν θυγατέρα αύτοϋ: Κόμησσαν δ’ ”Ε.
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Οί μέχρι τέλους Νοεμβρίου έγγραφέντες μαθηταί ,έν. τή Σχολή τών 
’Απόρων Παίδων ’Αθηνών άνήλθον είς 1100,ό, δέ μέσος δρος τής εσπερι
νής φοιτήσεως ήν 540.

Έψηφίσθησαν νέα μέλη, πάρεδρα μέν. οί κκ. Μ. Άβέρωφ, Τ. Άνδρι- 
κόπουλος, Ί. Ίσηγόνης,Ά. Ήπίτης, Δ. Καλλέργης, Λ. Κουντουρίώτης, 
Δ. Μπαλάνος, Ν. Ιΐαπούδωφ, Γ. Τρ.απάντζαλης, Κ.-Μαρούοης, I. Θεο- 
λόγης, Σ. Τυπάλδος,,έπίτιμον ό κ. Βλαδάν Γεώργεβιτζ, . άντεπισ.τέλ- 
λοντα δ’έν Τεργέστη μέν οί κκ. Α· Οικονόμου καί I. Κοντουμάς, έν 
Σύρφ δ’ ό κ. Α. Μάτεσης.

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Τμήμα Φυσιογνωστικόν. Συνεκρότησε δύο συνεδρίας. Καί κατά 
μέν τήν πρώτην προέβη είς τάς αρχαιρεσίας αύτοϋ, έκλεξάμενον πρόε
δρον τόν κ. Γ. Α. Μακκαν, αντιπρόεδρον τόν κ. Έμμ. Δραγούμην καί 
γραμματέα τόν κ. Μιλτ. Θάλην, κατόπιν δ’ έπεψήφισε τόν οργανισμόν 
αύτοϋ. Ό κ. Ίω. Βάμβας ωμίλησε περί τών τρόπων τής μεταδόσεως τής 
φυματιώσεως καί περί τών μέσων,δσα έχομεν .πρός παρακώλυσιν αυτής, 
ιδίως δέ έν τοΐς άτμοπλοίοις. Ό κ. Θεόδ., Χελδραίχ προέτέΐνεν δπως’τό 
τμήμα άναλάβη τήν σύνταξιν, παρατηρήσεων έπί τής-φαινομενολογίας 
τής Αττικής, δπερ καί έγένετο, δεκτόν, τοϋ κ. Χελδραίχ δηλώσαντος 
δτι άναλαμβάνει τά τής φυτικής φύσ.εως, αιτινες άπεφα-σίσθη .καί νά δη- 
μοσιεύωνται έν τφ περιοδικφ. .

Κατά δέ τήν δευτέραν συνεδρίασίν ό προ.εδρεύων ύπέβαλεν είς τό τμή
μα τά άρτι ύπό τοϋ χειρουργού κ. Κ. Λάμπρου δημοσιευθέντα βιβλία ’ 
«Έκθεσις περί τών εν τή .χειρουργική κλινική τοΰ κ.Άρεταίου γενομέ- 
νων» καί «περί Μυξοιδήματος».Ό κ. Χέλδράίχ ύπέβαλε τό δελτίον τών 
φαινομενολογικών παρατηρήσεων τοϋ. Νοεμβρίου. Ό κ. Δευτεραΐος εΐπέ 
τινα περί τής πορείας τής νόσου ευλογίας, ήτις κατ’άρχάς μέν ένέσκηψεν 
είς Ζάγόριον τής Ηπείρου καί έκειθεν είς Ιωάννινα καί κατόπιν είς Φι- 
λιππιάδα, έξ ής μετεδόθη είς Άρταν. ’Εκ τής Άρτης δέ μετεδόθη είς 
Λευκάδα, δπου δύο μόνον κρούσματα έγένοντο καί έ.ντεΰθεν. είς. Κέρκυ
ραν, δπου δμως έγένοντο πάμπολλα κρούσματα καί μέ : κακοήθη χαρα
κτήρα καί θνησιμότητα 15 — 48 °/θ. Έκ Κέρκυρας μετεδόθη εις Πά
τρας, δπου' δμως έσταμάτησε. Μετά τούτον ό κ. Α. Χρηστομάνος ώμί- 
λησε περί τών ύδάτων τοΰ λεκανοπεδίου τής ’Αττικής. .

Νομικόν τμήμα και Πολιτικών ’Επιστημών. Καί τούτο' τό 
τμήμα δίς συνήλθεν είς συνεδρίαν. Έν τή πρώτη , έγένοντο αί άρχαιρε- 
σίαΐ, καθ’ άς έξελέχθη πρόεδρος μέν ό κ. Ν. Δαμασκηνός, αντιπρόεδρος
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ό k. Γ. 'Άγγέλ'ΰπουλος καΓγραμμάτεύς. ό κ. Δημ. Ήλιόπουλος, καί έπε- 
ψηφίσθή υ Όργανισμός.. Ό κ. Στ. Βάλβηφ προέτεινεν δπως τδ τμήμα 
προκαλέση διαγώνισμα, θέμα έχον τήν ύπό νομικήν καί πολιτικήν επό- 
φίν έρμηνείαν τής - τοΰ· Αριστοτέλους ’Αθηναίων Πολιτείας. Τό τμήμα 
παρεδέξάτο τήν πρότασιν, έγκριθέντος δέ ύπδ τοΰ Συλλόγου καί ποσοΰ 
χιλίών δραχμών ώς βραβείου; θά κανονισθωσι προσεχώς όί δρ'οι.
"'Έν'τη δεύτερέ συνέδριο: ό μέν κ. Σιμός Μπαλάνος ώμίλησέ περί τής 

τρΌπό'τίδ'ιήσεως τοϋ νόμου τής φορολογίας τών δικηγόρων, δ δέ κ. Έπ. 
’Εμπειρικός περί τής άφομοιώσεως τοϋ έλληνικόΰ νόμου περί συγκρού- 
σεως τών πλοίων πρός τόν αγγλικόν. ’Επ’ άμφοτέρων τών προτάσεων 
θέλει προκληθή συζήτησις είς προσεχή συνεδρίαν.
Χ·Τ^,ϋ^ι4 Καλών Τεχνών-;·· "Απαξ συνήλθεν είς συνεδρίαν. Έξελέ- 

ξατά'-πρόεδρόί τόν κ. A. Ρ. 'Ραγκαβήν, αντιπρόεδρον τδν κ. A. Α. Σόϋ- 
τσόν καί γραμματέα τόν- κ.' Α. Φιλαδελφέα. Έπεψήφισε τδν οργανισμόν 
αύτοΰ’. Ύπεβλήθησαν. δέ προτάσεις περί συστάσεως μονίμου καλλιτεχνι 
κής έκθέσεως' κάΐ-περέ επαναφοράς τών δημοσίων συναυλιών, έφ’ών λη- 
φθήσεται προσεχώς άπόφασις.

Tunua Φιλολογιι;ον καί ’Αρχαιολογικόν. Συνήλθεν άπαξ είς 
συνεδρίαν.'.'Έψήφϊσέ τδν οργανισμόν αύτοΰ καί προέβη έίς τάς αρχαιρε
σίας, έκλεξάμενον πρόεδρον μέν τδν κ. Ίω. Πανταζίδην, αντιπρόεδρον δέ 
τόν κ. Ν. Γ. Πολίτην καί γραμματέα τον κ. Θεόδωρόν Βελλιανίτην.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΥΡΗ Ποιήματα Τόμος Ε1 Φασουλής φιλόσοφος. ΆΟήνησιν. Έκ 

τοϋ τυπογραφείου ’Αδελφών Περρή. 1891.

Οΰτως επιγράφεται ό άρτι έκδοθε'ις νέος τόμος τών ποιημάτων τοΰ κ. Σουρή? 
ένθα δ πδιητής ύποδυόμενος τδ .προσωπεϊον τοΰ Φασουλή, πικροχολώς ψίλίόσοφεϊ 
έπ'ι τών εγκοσμίων μετά' τής ίδιαζούσης αΰτώ δηκτικής ειρωνείας κα'ι έπιχαρίτου 
στιχουργίας. ΙΙερ'ι τών νέων τούτων έργων τοΰ Σουρή έλπίζομεν νά δημοσιεύσω- 
μ’εν προσεχώς έν τώ Παρταασω έκτενή άνάλυσιν. ' '

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΩΣ Σκαριφήματα έκ τοΰ άν& τόν Αίμον τα- 
■ ξειδίού μου. Έν ΆΟήναις. Εκάτης Βασιλ: Τυπογραφίας Ν. Γ. Ίγγλέση. 1891.

Ό κάλλιτέχνής συγγραφεύς τοΰ- κομψώς έκτετυπωμένου βιβλιαρίου τδύτου, λη- 
σμρχήσα.ς¥ ;<ΰς· λέγει έν τώ πρδλόγω, νά παραλάβη . τήν'πυξίδα του, άπεφάσισε νά 
άνάπληρώση'τήν ελλειψιν ταύτην διά.τής δημοσιεύσεως τών έντυπώσεών του έκ 
τοΰ μέχρι Ρουμανίας ταξειδίου του, όπου μετέβη ώς μέλος τής πεμφθείσης εις τδ 
έν Γιουργέβω συνέδρων έπιτροπής Ελλήνων σπουδαστών. Αί σημειώσεις αυται ε’ική 
κα'ι ώς έτυχεν έρριμμέναι άλλά μετά γλαφυρότατος γεγραμμέναι, άναγινώσκονται 
ευχαρίστως καΤμετά ·πολλοΰ ενδιαφέροντος.


