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ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟΝ ΚΙΑΦΑ ΕΝ ΣΟΤΑΙΩι·
Μετά είζόνος, Ζρα οιλ. 33.)

" ’Επί τώι* <>μ«ωΡ τον Σονλιον
σώζονται απόγονοι άνδρών, όποιους 
η ώωρ'ις μητηρ ϊτριφιν' ίκιΐ ίσως 
σώζιται σπιρμα ικ τοΰ αίματος

Βύρων.τών 'Ηρακλΐίδών.

κατά τοΰ Άλή

ποιας αναμνήσεις ανακαλεί εις 
τον νοΰν ήμών τό δνομα τού 
Σουλίου! Όπόσα ήδύνατο τις 
νά γράψη περί τής ένδοξου ταύ
της χώρας και τού ανδρείου αύ
τής λαοΰ! '0 μέγας τής Αγ
γλίας ποιητής Βύρων άντικρύ- 
ζων τά ορη έζεΐνα τά απότομα 
έποίησε στίχους αθανάτους· ό 
Πουκεβΐλλος, περιγραφών τούς 

ύπους αγώνας τών Σουλιωτών 
πασά τών Ίωαννίνων συνέγραψε 

σελίδας αθανάτους· ό ήμέτερος Περραιβός, δν 
δικαίως ώνόμασαν τον Θουκυδίδη·? τοΰ Σουλίου, 
έν διηγήσει άφελεΐ και ένθουσιώδει, έξέθηκεν 
ήμϊν τά ανδραγαθήματα τών συμπατριωτών του. 
"Εκαστος λίθος έν Σουλίφ όμιλεΐ, ώς λέγει έκ- 
φραστικώτατα ό Βύρων, έκαστο; λόφος υπήρξε 
μάρτυς πάλης μακράς και ηρωικής. Δι ήμάς 
δέ τά μέρη έκεΐνα έσονται εις άεΐ περιβεβλη- 
μένα διά αίγλης άφθίτου. Το Σούλι, το Κοΰγγι, 
ή Κιάφα, ή 'Αγία Παρασκευή, τό Ζάλογγον — 
ταΰτα πάντα είναι όνόματα ιερά δι’ ήμάς. Έν 
τή σήμερον παρατεθειμένη είκόνι παρίσταται το 
μικρόν φρούριον Κιάφα, τό φύσει όχυρόν προ- 
πύργιον, τό όποιον έπί μήνας ολοκλήρους ύπήρςε 
τό άσυλον πλείστων όσων οικογενειών καί γεν
ναίων πολεμιστών. ’Εντεύθεν, άπο τής υψηλής 
ταύτης θέσεως, ήτις κεΐται δισχιλίους πόδας 
ύπεράνω τής μυστηριώδους εκείνης κοιλάδας, ήν 
διαβρέχει ό Άχέρων, έντεύθεν ώς άπό σκοπιάς 
παρετήρουν οί Σουλιώται τήν εισβολήν τών στρα
τών τού έχθρού των· έντεύθεν άπήλθον πρός 
τήν 'Αγίαν Παρασκευήν, ένθα έληςε τό σουλιω- 
τικόν δράμα, διά τής έκρήξεως τής πυριταπο- 
θήκης, ήν άνέφλεξεν ή γενναία χειρ τού άκάμ- 
πτου μοναχού Σαμουήλ !

Ο ΕΞ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ
ΕΝ ΤΗι ΛΕΣΧΗι ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ

ΕΙΣ ΠΟΝΗΡΟΥΠΟΛΙΝ.

Διήγημα ύπό Α. Δαλλαπόρτα.

(Συνέχεια και τέλος.)

πατήρ 'Υάκινθος ή άλλος τις έκ τών 
Παλαιοκαθολικών, κατά καλήν τοΰ Ιη
σουίτου τύχην, δέν εύρέθη τότε έκεΐ· 

εύρέθη δμως διαμαρτυρόμενύς τις, 'Ιεραπόστολος 
έξ ’Αμερικής, δστις στραφείς είπεν ώχριών εις 
τόν άργιλον Ιησουίτην·

— Πώς . . . θέλεις λοιπόν νά περιορίσης 
τήν σωτηρίαν τοΰ ανθρωπίνου γένους είς τον 
σκοτεινόν καί καθημαγμένον εκείνον κύκλον τής 
θεοκρατικής καί είδωλολατρικής συγχρόνως ’Εκ
κλησίας τής 'Ρώμης; Μάθε δτι ή σωτηρία 
έσεται εφικτή είς έκείνους μόνον έκ τών άν
θρώπων, οΐτινες συμφώνως μέ τό ιερόν εύαγ-

γέλιον λατρεύουσι τον θεόν έν πνεύματι καί 
άληθεία. "Οσον δ’ άφορα τό άλάνθαστον τοΰ 
ΓΙοντίφηκος παραπέμπω τό Ίησουητικόν τάγμα 
είς τάς συνόδους τών I Ιαλαιοκαθολικών ώς καί 
είς τόν αείμνηστον Βίκτωρα ’Εμμανουήλ, δσον 
άφορα τήν κοσμικήν αύτοΰ καί τών επισκόπων 
αύτοΰ εξουσίαν.

'Υπάλληλος δέ τις τοΰ τελωνείου ’Οθωμανός, 
δστις έρρόφα τήν καπνοσύριγγα έν άπαθεία 
κατ’ άρχάς άκροώμενος, έχασε τήν υπομονήν 
έπί τέλους καί είπεν

— Αι . . . κάτι σείς αύτοΰ περιορίζετε τον 
θεόν έντός τών τειχών τών ’Εκκλησιών σας;. . . 
Καί δμως δλος ό κόσμος ήξεύρει δτι ό νόμος 
τοΰ Ιησού κατηργήθη, άφ’ ού ήλθεν είς τήν 
γήν ό Μωάμεθ. Ή χριστιανική θρησκεία δέν 
ύπάρχει ή εις τινα μόνον κράτη · έπί τών ερει
πίων καί τών σχισμάτων αύτής άνιδρύθη ή 
μωαμεθανική είς τά ώραιότερα μέρη τού κόσμου, 
είσαχθεΐσα καί είς αύτό άκόμη το Σινικόν κρά
τος , τήν παναρχαίαν κοιτίδα τών τεχνών καί 
έπιστημών. Είπε; σΰ είς τον ’Ιουδαίον δτι έν 
τή διασπορά τής φυλής αύτοΰ θά ήδύνατο ν’ ά- 
νεύρη τήν τοΰ θςοΰ έγκατάληψιν. ’Αλλά πώς 
λοιπόν είς τάς τόσας τών’Οθωμανών νικάς καί 
είς τά τόσα αίματα δσα καί αύτοί οΐ άπιστοι 
ύπέρ τών ’Οθωμανών ήμών έχυσαν, πώς δέν 
αναγνωρίζεις τήν θείαν τοΰ Προφήτου άποστο- 
λήν; . . . Μάθετε δλοι έδφ παρ’ έμοΰ δτι σω
τηρία οέν ύπάρχει είς τούς άπιστους· δτι δέ 
καί αύτοί άκόμη οί τοΰ Άαλή όπαδοί είναι 
άπιστοι. "Οτι δέ ή σωτηρία εφικτή είναι μόνον 

Ιείς τούς οπαδούς τοΰ Μωάμεθ και τοΰ Όμάρ.
Άλλ’ έν τούτοις μεγάλη ήγείρετο ή φιλο- 

νεικία καί πολύς έν τή αιθούση τής Αέσχης ό 
ί θόρυβος, δπου ήσαν συνηγμένοι Χριστιανοί έξ

Άβυσσινίας, Αάμαι έκ Αίγύπτου καί τινές ΙΙυ- 
! ρολάτραι, ίσχυριζομένου έκάστου δτι ή μόνη 

άληθής θρησκεία ύπήρχεν είς τήν πατρίδα και 
εις τό έθνος του καί τήν έκκλησίαν του.

Ήτο δέ μεταξύ τών άλλων καί λόγιος έκ 
τοΰ Σινικού κράτους, οπαδός τοΰ Κομφουκίου, 
δστις περιηγείτο τόν κόσμον χάριν μαθήσεως. 
Έκάθητο δέ είς γωνίαν τινα τής αιθούσης, πί
νων το τέϊον. άκροώμενος καί ουδόλως σμιλών. 
'Ο υπάλληλος τοΰ τελωνείου στραφείς προς 
αύτόν είπεν ·

— ’Άνθρωπε, δστις σιωπάς έν ω δλοι οί 
άλλοι διερράγησαν είς φιλονεικίας, οέν θά 
άγνοεΐς δτι καί άλλα θρησκεύματα έκτος τοΰ 
μωαμεθανικού είσήχθησαν προ άμνημονεύτων 
χρόνων εις τήν πατρίδα σου. ’Έμποροι έλθόντες 
έκεΐθεν μέ διεβεβαίωσαν πρό τινων ήμερών δτι 
έξ δλων έκείνων τών θρησκευμάτων τό μωαμε
θανικόν ήτο ώσαύτως καί έκεΐ τό ήγεμονεΰον. 
'Ομίλησαν, καλέ άνθρωπε, είπέ τήν άλήθειαν 
ώς καί οί συμπατριώταί σου, τούς όποιους καί 
διευκόλυνα εις το τελωνείο·? μάλιστα διά τοΰτο ... 
Είπέ, τί φρονείς περί Θεού καί περί τής θρη
σκείας τοΰ προφήτου του.

Μεγάλη τότε έγένετο σιωπή καί ό τοΰ Κομ
φουκίου όπαδος διά φωνής σοβαρά; έν ταύτω 
καί γλυκείας·

— Κύριοι, είπεν, έπειδή μοί το επιτρέπετε 
θά τό εΐπω έλευθέρω;. Εΐναι τό έγωϊστικόν, 
το κενόδοξον πνεύμα, τό όποιον έμποδίζει νά 

ίόμονοώσιν οί άνθρωποι. 'Ο έγωϊσμος είναι ό 
'Εωσφόρος, είναι ή φαγέδαινα τής ψυχής· ό 
δφις ό άρχαΐος, δστις έρπει είς τήν καρδίαν, 
έξαπατών τήν συνείδησιν είς τρόπον, ώστε έκα
στος έν τφ άλαζονικώ αύτοΰ τύφφ πιστεύει δτι 
ό θεός ύπάρχει είς τήν έκκλησίαν του μόνον 
καί είς τό έθνος του περικλείων ουτω έντός τών 
τειχών τοΰ ναού του Εκείνον, δν ό χώρος ό 
άπειρος δέν χωρεΐ. Είναι δέ τό έγωϊστικόν, 

ώσαύτως, το κενόδοξον πνεύμα, δπερ ωθεί είς 
τήν άθεΐαν, ταυτόν είπεΐν, εί; τήν παραφροσύνην, 
"Οτε άνεχώρησα έκ τοΰ Σινικού κράτους έπε- 
βιβάσθην είς πλοίο·? άγγλικόν. Προσωρμίσθημεν, 
ώς έκ τής κακοκαιρίας, εις τινα νήσον δπου 
τήν επιούσαν τινές του πληρώματος άπεβιβά- 
σθησαν είς τήν παραλίαν. Άπεβιβάσθην τότε 
καί έγώ καί έκαθήσαμεν δλοι έκεΐ ύπό τάς δεν- 
δροστοιχίας. Ήσαν άνθρωποι συνηγμένοι είς τό 
μέρος εκείνο διαφόρων εθνών ήλθε δέ μεταςΰ 
τών άλλων καί τυφλός, δστις ήτο έκ τών σο
φών, ώς έλεγον, τοΰ τόπου έκείνου καί δστις 
εϊχεν άπολέσει τήν ορασιν ερευνών άδιαλείπτως 
τον ήλιον. Εϊχεν ό άνθρωπος εκείνο; τήν μω- 
ράν άλαζονείαν νά πιστεύη δτι θά ήδύνατο νά 
ε’ισούση είς τήν ούσίαν τοΰ φωτός, δπως ιδιο
ποιηθώ τοιουτοτρόπως αύτό, περίκλειση δέ εις 
φιάλην προς χρήσιν αύτοΰ καί τών όμοιων του· 
άφ’ ού δέ δλα προς τοΰτο τά μέσα έξήντλησεν 
έλεγεν είς τούς έρωτώντα; αύτόν "Τό φώς τοΰ 
ήλιου οέν είναι ρευστόν, διότι δέν κινείται διά 
τοΰ άνεμου, ώς κινείται τό ύδωρ· δέν είναι 
ορατόν δέν είναι ύλη διότι δέν ψαύεται· άρα.. . 
άρα δέν ύπάρχει!” Άλλ’ έρευνών άδιαλείπτως 
τον ήλιον άπώλεσεν έπί τέλους τήν δρασιν καί, 
δπερ το χείριστον, καί τό λογικόν, διότι τω 
έφαίνετο δτι δέν ήτο ή δρασις αύτοΰ, άλλ’ ό 
ήλιος δστις δέν ύπήρχε πλέον.

Ούτως ώμίλησεν ό τοΰ Κομφουκίου οπαδός· 
έτηρήθη δέ βαθεΐα ή σιωπή είς τήν αίθουσαν 
έπί πολλήν ώραν μέχρις ού άνήρ σεβάσμιος, 
φέρων το μοναχικόν σχήμα, δστις έφαίνετο Έλ- 
λην, έλαβε τον λόγον καί είπεν·

— Ο προλαλήσας άνέφερε πολλάς άληθείας· 
άλλ’ ό σοφό; φρονώ, ό έν τή έρεύνη τοΰ φωτό;

, τυφλωθείς καί παραφρόνησα:, έξεπλήρωσε τό 
καθήκον τού· διότι έκαστο; έχει καθήκον ώ; 
καί δικαίωμα ν’ άφιεροΐ έαυτόν εί; τήν έρευναν, 
δπω; ξέων ουτω τον φλοιόν τοΰ μυστηρίου έκ- 
θρονίζη μέν τόν συμβολισμόν, ύποκλέπτη δέ 
τήν άλήθειαν προ; ιδίαν έαυτοΰ καί τών όμοιων 
του χρήσιν, αναπτυσσόμενης ουτω καί προαγο- 
μένη; τή; κοινωνία;. "Ολα τά άγαθά, τά όποια 
σήμερον άπολαύομεν, μή δέν τά όφειλωμεν είς 
τήν έρευναν: Ό Παύλο;, δστις ήτο ό άπόστολος 
τών έθνών, είπεν εί; ήμάς καί τά. βάθη τοΰ 
θεού έλευθέρω; νά έρευνώμεν, διότι καί έπί 
τή υποθέσει δτι ή τοΰ αληθούς έρευνα θυσιάζει 
τό άτομο·?, άλλ’ άνυψοΐ καί ιδανικεύει τήν άν- 
θρώπινον κοινωνίαν, άναπτύσσουσα καί προάγουσα 
αύτήν ύλικώς καί πνευματικό»;, Καί πώς δέ 
άλλως θά ήτο ποτέ δυνατόν νά σωθώσι τά έθνη 
άπο τών δεινών, ατινα παράγει τό ψεύδος; 
Άλλ’ ή έρευνα θά έγέννα τον δισταγμόν. Καί 
νομίζετε λοιπόν τον δισταγμόν έπιζήμιον: Άλλ’ εί
ναι έν αύτή τή φύσει τοΰ πνεύματος τό διστά- 
ζειν. Είναι ή ήώς, ουτω; είπεΐν, ή άνατολή 
τοΰ φωτό;, διό καί οί φιλόσοφοι λέγουσιν· ό 
δισταγμό; είναι πρόοδο;. Έν δσφ ή συ- 
νείδησι; δέν διστάζει, όιατελεΐ τό πνεύμα είς 

I ηρεμίαν καί άκινησίαν, επαναπαύεται. Έξεγεί- 
ρεται καί άναστατοΰται, διψώσα άλήθειαν, άμα 
έν τή συνειδήσει είσδύση ό δισταγμός. Καί 
ταλαντεύεται πρός καιρόν· μετ’ ολίγον δμως το 
φώς έπλεόνασε καί ό δισταγμός μέν άπέδρα, ή 
αλήθεια δ’ έθριάμβευσεν. Άφησα πάντοτε είς 
τήν μελέτην τό πνεύμα άπηλλαγμένον άπο πά
σης προκαταλήψεως. Έκ τής τοιαύτης δέ με
λέτης ήούσθην τήν άρχήν, δτι έκαστο; καί δι
καιούται καί οφείλει ν’ άφιεροΐ έαυτόν εί; τήν 
έρευναν. Ουτω μόνον ούδέν ύπάρξει κρυπτόν, 
δ ούκ άποκαλυφθήσεται · ούτως ό παράκλητος, 
τό πνεύμα τή; Αλήθειας, διδάξει ήμάς πάσαν 
τήν άλήθειαν· ουτω; ή πίστις γενήσεται γνώσι; 
καί ή ’Αλήθεια άπελευθερώσει ήμά; άπό τοΰ 

πονηρού. Ήρύσθην δέ τήν άρχήν δτι διά τής 
έρεύνης άφίχθημεν είς τήν σύλληψιν τής άπειρου 
δυνάμεως καί σοφίας καί άγαθότητος, τής οια- 
νεμομένης καί μηδόλως δαπανωμενης, οτι διά 
τής έρεύνης ό υιός τοΰ άνθρώπου άπεκαλύφθη 
είς έαυτόν έμόατεύσας εί; τήν φύσιν καί τον 
προορισμόν αύτοΰ- δτι διά τής ερεύνης και εν 
μαρτυρίοις καί θυσίαις άνέκαθεν ύπέκλεψε τό 
πΰρ έκ τοΰ ούοανοΰ, διαδόσας τό φώ; το άλη- 
Οινόν εί; ”όν κόσμον δτι διά τή; έρεύνης ό 
Λόγος, έλθόντος τοΰ χρόνου τό πλήρωμα έγέ
νετο σάρξ, σάρξ ζωηφόρο; καί κοσμοσώτειρα επί 
τοΰ σταυρού καί έν μαρτυρίοις καί αύθις φωτο- 
βολήσασα. Ζώμεν εις χρόνου; σήμερον πονη
ρούς. Τις άπο τοΰ πονηρού ελευθερώσει ήμάς; 
Ή Αλήθεια καί μόνον ή Αλήθεια. Άλλ’ ή 
άλήθεια διά τή; έρεύνη; μόνον άποκαλύπτεται- 
ώστε (ό έξ Έλλάδο; μοναχό; άνεφώνησεν) ά; 
άναζητήσωμεν τήν άλήθειαν, καί τά βάθη αύτά 
τοΰ θεού έλευθέρω; άνερευνώντες. <->ά κατορ
θωθώ ουτω νά έκλείψωσιν έπί τέλου; αί έριδε; 
καί τά άποτρόπαια μίση, άτινα διαιροΰσι καί 
έξασθενοΰσι τά έθνη καί τοΰ; λαούς. Ηά κατορ
θωθώ νά στειρεύσωσιν αί δηλητηριώδεις πηγαί, 
άπό τών οποίων έκρέουσιν άπασαι αί τών λαών 
άΟλιότητες.

Στραφείς δέ ίδια ό έξ ‘Ελλάδος μονάχος 
προς τόν ’Οθωμανόν έπρόσθεσεν

— Είναι άναμέσον ήμών, δέν είναι είς τό 
παρελθόν ό Παράκλητος, δν ό ’Ιησούς έπροφή- 
τευσεν- δπου δύο καί τρεις, έκεΐ είναι πάντοτε! 
είναι πνεύμα δέ καί καλείται πνεύμα τής 
άληθεία;. Επειδή ούδεμία θρησκεία είναι 
άπολύτως ψευδή;, φέρει άρα έκαστη μεθ’ έαυ- 
τή; καί άκτΐνα τοΰ Παρακλήτου, έν ή διαφαί- 
νεταί πω; ή Αλήθεια. 'Υπό τήν τοιαύτην έποψιν 
μόνον δύναται ό Μωάμεθ νά ήναι παράκλητος, 
ώς καί ό Μωϋσής καί ό Βούδας, ή καί έγώ 
νΰν αύτός, έάν λέγω άλήθειαν. Άλλ’ ό παρά
κλητος, δστις πάσαν διδάξει ήμϊν τήν αλήθειαν, 
είναι πνεύμα άπόλυτον, ού το άπειρον φώς 
βαθμιαίως καί προοδευτικώ; φανεροΰται είς τόν 
έν καθαρά τή συνειδήσει άνερευνώντα τά άνε- 
ξιχνίαστα βάθη του, άπό τών όποιων Τριάς έν 
Μονάδι, ή άπειρος δύναμις καί σοφία καί άγα- 
θότης, ΐλαρώς άκτινοβολοΰσα, συντηρεί καί ζωο
ποιεί καί ιδανικεύει τό σύμπαν, είς τού χρόνου 
καί χώρου τό άπειρον λογοποιούσα καί άπο- 
θεοΰσα αύτό, κατ’ εικόνα αύτής καί όμοίωσιν. 
Διαιρεί καί έξαγριοΐ ήμά; ήδη μόνον το ψεύδος, 
τό ψεύδος, τό ύποδουλώσαν ήμάς ψυχή τε καί 
σώματι. Τις θά ήτο ποτέ δυνατόν νά σώση 
ήμάς άπό τών δεινών, άτινα παράγει τό ψεύδος; 
Ή Αλήθεια. Ή άλήθεια έστιν ό σωτήρ· 
διό καί ό Σωτήρ ήμών είπεν "Έγώ είμΐ ή 
’Αλήθεια”, καί "γνώσεσθε τήν άλήθειαν και ή 
άλήθεια έλευθερώσει ύμάς” (Ίωαν. IT. 32). 
Μή ζητήσωμεν δμως τήν άλήθειαν εί; μόνον τό 
παρελθόν, ώς ή γυνή τοΰ Λώτ, ή εί; τά όπίσω 
στραφεΐσα άπολιθωθήσεται. Ό ύπό τοΰ πνεύ
ματος τής άληθείας έμφορούμενος έχει πάντοτε 
τό δμμα έστραμμενον πρός τά έμπρός. Εί; τά 
εμπρός, εκεί είς τά βάθη τοΰ μέλλοντος, είς 
τήν άβυσσον τοΰ μυστηρίου, εί; το άπειρον, είς 
τό ίοεώδες τής φύσεως, ένθα αί πηγαί είσί καί 
αγναί και ακένωτοι, ένθα προσδοκά τι; το τέ
λειον, έκεΐ ας άναζητήσωμεν τήν άλήθειαν. Μή 
περιφρονήσωμεν δμως διά τοΰτο καί τό παρελθόν. 
4ό παρελθόν είναι καί έσεται πάντοτε σεβαστόν, 
διότι δι αυτού καί μόνου διατρεφόμεθα · δι’ αύ
τοΰ καί μόνου άριθμούμεθα έν τοΐς ζώσιν. Έν 
τή τοιαύτη δε τότε έρεύνη άνευρίσκομεν κοινόν 
τόν πατέρα ήμών τόν έν τοΐς Ουρανοί;, καί 
άναγνωριζόμεθα καί άνταλλάσσομεν τόν άδελ- 
φικόν άσπασμόν, καί έπικαλούμεθα τό έλεος

Αύτοΰ έπί έκείνων, οΐτινες μάς ειχον αποπλα
νήσει είς τήν σφαγήν, είς τήν άδελφοκτονίαν. 
Τφ δντι, ό άνθρωπος, έξ οΰ τό πνευματικόν 
άπορρέει φώς, δι’ άνατροφής ύγιοΰ; δύναται 
έπ’ άπειρον ν’ άναπτυχθή, νά μορφωθή ηθικώς 
εί; τρόπον ώστε νά έκλείψωσιν άπό τή; ψυχή; 
αύτοΰ αί όλέθριαι τοΰ φανατισμού καί τοΰ μί
σους κηλϊδες, αί έπισκοτίζουσαι τήν διάνοιαν 
καί άποκτηνοΰσαι καί άποθηριοΰσαι το αίσθημα 
τών λαών.

Έβασίλευσε πάντοτε τό κακόν έκεΐ δπου 
καθυστέρησεν ή αλήθεια- έκεΐ δπου δέν εϊσέδυσε 
τό φώ; τό άληθινόν. Έφ’ δσον τό σκότος τής 
άμαθϊία; ύφίσταται, οί όεσπόται δύνανται προς 
τοΐς άλλοις νά διαστρέφωσι τήν συνείδησιν τών 
λαών συμφώνως πρό; τά; αύθαιρέτους θελήσεις 
των, καθαγιάζοντες τό ψεύδος ώ; άλήθειαν ίεράν, 
πρός κραταίωσιν τής ισχύος των. Είναι μόνον 
σκιά συνειδήσεως ή συνείδησις χωρίς τοΰ φωτός· 
σκιά περιπλανωμένη είς φοβερά και άποτρόπαια 
σκότη, συγχέουσα τήν άρετήν μέ τό έγκλημα 
καί έκλαμβάνουσα τό έγκλημα αύτό άρετήν. 
Είναι λυπηρόν, λυπηρότατον το θέαμα τών λαών 
έν ταΐς άνατολικαΐς ταύταις χώραις· λαών, τών 
νοημονεστάτων καί εύφυεστάτων τής οικουμένης, 
περιπλανωμένων είς τά σκότη, άλληλοσφαζο- 
μένων, κατεχομένων ύπό μυρίων άκαθάρτων 
πνευμάτων, ύπό μυρίων δαιμόνων, ερμαιον τών 
άγριωτέρων παθών, τών είδεχθεστέρων προλή
ψεων. Ί ο νά μορφωθώσιν αί συνειδήσεις τών 
λαών τή; Ανατολής ύγιώς, εις τρόπον ώστε 
ν’ άνυψωθή τό ήθ.κόν αύτών αίσθημα είς τήν 
σφαίραν τοΰ άληθοΰς, τούτο ώφειλε, πρό παντός 
άλλου, νά ήναι τό μέλημα άρχομένων τε καί 
άρχόντων. Αί ίδέαι τοΰ άληθοΰς, ώ; άκτΐνε; 
φωτό; εισερχόμενα’, άνωθεν, θά διέλυον τήν 
άρχήν τής πνευματική;, τή; ηθικής, τή; θρη
σκευτικής, τής κοινωνική; ατμόσφαιρας· ουτω 
δέ μόνον θά ήτο δυνατόν έκ τοΰ άνατολικοΰ 
χάους νά παραχθή ή δημιουργία, καί ή ΙΙονη- 
ρούπολις ν’ άποβή Άγαθούπολις. Αί φυλαί 
θ’ άνεδεικνύοντο άοελφαί, τά ήθη των θά συνε- 
χωνεύοντο, καί θά διεπλάττετο τό ανατολικόν 
κράτος ένιαΐον καί αίωνόβιον, μίαν φέρον σάρκα, 
μίαν ψυχήν. θά είσέδυεν ή άρχή τής έρεύνης 
είς τάς ψυχάς, διά τής έρεύνης δέ τό φώς τό 
άληθινόν καί θά έξεγείρετο ή συνείδησις τών 
λαών άπό τοΰ πολυχρονίου ληθάργου, ύποβαλ- 
λομένη εί; τον νόμον τής φύσεως, δστις αιω
νίως προάγει τό άνθρώπινον γένος μηδενίζων 
τούς κακούργου; καί τά έγκλήματα. Άρχαί 
τινε; ήθικαί καί καθόλου, έξ αύτή; άμέσως τής 
φύσεως άπορρέουσαι, θά έσωζον, είσδύουσαι είς 
τά μύχια τής καρδία;, τούς λαούς τή; Ανα
τολής άπό τά; φρικώδει; τοΰ φανατισμού καί 
τοΰ μίσους καταστροφάς, άπό τά δεινά τά όποια 
παράγει τό ψεύδος.

Διά τών άξιωμάτων τής ηθική; θά άπεξε- 
δύετο, τφ δντι, βαθμηδόν έκαστο; τόν παλαιόν 
άνθρωπον καί θά ένεδύετο τόν νέον, τόν άνε- 
πτυγμένον, τόν ηθικόν, τόν έχοντα τήν συνεί- 
δησιν καθαράν καί πεφωτισμένη·?· έφ’ δσον δια
φωτιζόμενη δέ ή συνείδησις θά έκαθαρίζετο άπό 
τών κηλίδων τοΰ ψεύδους, έπί τοσοΰτον θά άφω- 
πλίζοντο, θά συνεφιλιούντο, θά συνεχωνεύοντο 
οί λαοί, έπί τοσοΰτον οί αδελφοί θά άνεγνωρί- 
ζοντο καί τό περιλάλητον άνατολικόν ζήτημα 
άνεπαισθήτως, άνευ χύσεως αίματος καί άφ’ έαυ
τοΰ θά έλύετο.

'Ο χάρτης τών Ελευθεριών είναι άγραφος 
χάρτης, ένόσφ ό τή; συνειδήσεως είναι σκοτεινός 
καί κηλιδωμένος. Το νά ίδρύση δέ τήν ελευ
θερίαν έπί τοΰ κράτους τής ηθικής είναι ώς τό 
νά ίδρύση τις τό κράτος τής Άληθείας, δπερ 
έσεται αίωνόβιον. Δέν άπαντα που έθνος πεφω-

Ιό νέον τή; 
τό σύμβολον 

■ ή; ένότητος, 
ευ-

τισμένον καί ήθικόν παρακμάσαν. Τά έθνη 
ήκμασαν καί παρήκμασαν έφ’ δσον προσήγγισαν 
ή άπεμακρύνθησαν τοΰ πνευματικού, τοΰ ήθικοΰ 
αύτοΰ κράτους. Ό βίο; των είναι αιώνιο; δταν 
ό κώδηξ τού πολιτισμού αύτών ήναι σύμφωνος 
μέ τή; ηθική; τόν αιώνιον κώδηκα, δστις έξ 
αύτή; άπορρέων τής πνευματική; τοΰ πνεύματος, 
ού ή ούσία έστιν ή άλήθεια, ή αλήθεια δλων 
τών κλιμάτων, δλων τών έποχών. 
Ανατολής κοινωνικόν σύμβολον, 
τή; ίσότητος, τή; άγάπης καί τή 
δπερ ένεγράφη μόνον είς τόν χάρτην τών έλευ- 
θεριών, θά ένεργοποιεΐτο ■ καί έκ τή; άγάπης 
έκαστο; πρό; τήν φυλήν αύτού καί τό γένος θά 
μετέβαινεν εί; τήν άγάπην πρό; τήν πατρίδα, 
καί θά ώδηγεΐτο έκαστος εί; τά; τρίβου; τή; 
άληθεία;. II φύσις δέν έγέννησε Μωαμεθανού; 
ή Χριστιονοΰ; ή ’Ισμαηλίτας, ώ; δέν έγέννησε 
Βραχμάνας ούδέ Παρία;· έγέννησε μόνον άν
θρώπου;, είπε δέ εί; τά μύχια τή; καρδία; 
αύτών Αγαπάτε άλλήλους.” Αποτροπιάζεται 
διά τοΰτο τό αίμα ή ψυχή τοΰ άνθρώπου, ήτι; 
τείνει εί; τήν άγάπην καί εί; τήν ένότητα. 
Είναι ούτο; νόμο; τή; πνευματική; τοΰ άνθρώπου 
φύσεως, δστις θά έκμηδενίση έπί τέλου; τά 
μίση, θά έξαλείψη τον πόλεμον. Εί; τά διδα
κτήρια, έκεΐ αι άπαλαί τών τέκνων ήμών καρ- 
δίαι ά; διαπλασθώσιν · έκεΐ ά; μαλαχθώσι τά 
ήθη· έκεΐ ά; μορφωθώσιν έξ ολοκλήρου τής 
νέα; γενεά; αί ψυχαί. Ώ! ά; ήτο δυνατόν άπο 
τή; κοιτίδο; ή νέα τών λαών τή; Άνατολή; 
γενεά νά διαπαιδαγωγηθή ώς εί; μόνος άνθρωπος 
είς τής ηθικής τα σωτηριώδη διδάγματα! Είναι 
τοΰτο άνέφικτον; Πρόκειται τά τέκνα ήμών νά 
μάθωσι ν’ άγαπώσιν, ούχί νά φονεύωσιν άλληλα. 
Προσβάλλει τοΰτο πίστιν τινά ή κυβέρνησιν; 

"Εκαστος λαό; ά; συναισθανθή δτι ύπέρ τής 
κοινή; σωτηρία; όφείλει εί; τόν βωμόν τή; άλη
θεία; νά θυσιάση, άν ηναι τοΰτο θυσία, 
νατισμόν, τά; άντιπαθείας, τά μίση, 
ϊσμόν, το κενόδοξον πνεύμα. Είναι 
τή; ηθικής τά διδάγματα άλήθειαι 
άλήθειαι έκ τή; φύσεως αυτή; ΐ 
άλήθειαι, ας ύπαγορεύει άνεξάρτητος μαρτυ
ρία, ή μαρτυρία τής συνειδήσεως. Έν φ γη- 
ράσκουσι συγγραφείς καί συγγράμματα, τά δι
δάγματα αύτή; είναι άγήρω, είναι αθάνατα, 
αμετάβλητα, αιώνια, ώ; οι νόμοι τή; φύσεως. 
Ανευρίσκει δέ έκαστος δι’ αύτών παντοδύ
ναμον, πάνσοφον καί πανάγαθο·? τόν Πα
τέρα ήμών τον έν τοΐς Ούρανοΐι 
τών ’Ισραηλιτών, καί ό μολά 
καί ό ίερεΰς τών Χριστιανών, 
πάν γένος· 
καί 
έλευθερίαν!

Είς τους 
άκροαταί επευφήμησαν λίαν συγκεκινημένοι, 
τοΰ Κομφουκίου δι 
σιάσας ήσπάσατο έκ καρδία; τόν μοναχόν. "Ολοι 
έκεΐ άνεγνώρισαν τών λόγων του τήν άλήθειαν· 
δλοι έκτο; ένός. Ητο δέ ούτο; 
"Εκαστο;
χώρισε τή; 
πώσεις τών 
άπόφασιν νά 
αύτό; τον πι 
τέκνα αύτοΰ 
τροφής.

τόν φα- 
τόν έγω- 

άλλως τε 
έμφυτοι · 

απορρέουσαι ■

’;, καίό'Ραβϊνος 
τών 'Οθωμανών, 

, πάσα φυλή καί 
καί άνευρίσκει έκαστος τήν άγάπην 

ήν ισότητα, τήν ειρηνικήν άδελφότητα, τήν

τελευταίου; τούτου; λόγου; οί 
ό 

οπαδό; μετά σεβασμού πλη-

.; ένό;.
δέ διαλυθείση; τής όμηγύρεως, 

Αέσχης φέρων 
άληθειών, δσα;

ά

ό ’Ιησουίτης.
α πε

ζωηρά; τά; έντυ- 
ήκουσε, καί τήν 

κδυθή μέν κατά τό δυνατόν 
αλαιόν άνθρωπον, 
έκ τοΰ ψεύδους

νά σώση δέ τά 
διά ύγιού; άνα-

Γώρνεα-Όρε/οίίτσα Βουλγαρία;.
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Ο VICTOR HUGO.
Βιογραφική μελέτη.

(Μετά είκόνος, δρα σελ. 37.)

Π
ΛΗΡΗΣ ήμερων καί περιβέβλημμένος τήν 
αϊγλην τής άθανασίας άπέθανε προ μι
κρού έν Παρισίοις ό ύπατος των ποιητών 
των νεωτέρων χρόνων, ό Βίκτωρ Hu GO, τού 

όποιου τά έργα έσονται διά παντός εν των λαμ
πρότερων δειγμάτων τής άνθρωπίνης μεγαλο
φυΐας. 'Ο ένεστώς αιών Ανέδειξε και στρατάρχας 
μεγάλους καί πολιτικούς δεινούς· ό εσχάτως 
δμως άποθανών ποιητής ήτο ή ενσάρκωσες τής 
μεγαλοφυΐας καί ώς τοιοΰτος καί στρατηγών 
καί πολιτικών ανώτερος δέον νά θεωρηθή. Τοι- 
αότης διανοίας τά έργα θέλουσι διαμένει εις 
αεί καί Οέλουσι θαυμάζεσθαι καί παρά τών 
έπερχομένων γενεών.

Ό Βίκτωρ Hugo ήτο υιός στρατηγού Γάλ
λου έκ Αοροαίνης καί μητρός έκ τής Βανδεας, 
έγεννήθη δέ έν Βεζανκώνη τή 26 Φεβρουάριου 
τού έτους 1802. "Οτε έγεννήΟη ήτο τόσον αδύ
νατος, ώστε μόνον αί μεγάλαι περιποιήσεις τής 
φιλοστόργου μητρός του κατόρθωσαν νά τον 
διατηρήσωσιν έν τή ζωή. 1ά πρώτα έτη τής 
παιδικής του ήλικίας διήλΟεν έν ’Ιταλία καί 
Ισπανία, ένθα ό πατήρ αύτού υπηρετεί έν τώ 
στρατί]»· έπειδή όμως οί πόλεμοι παρετείνοντο 
καί ή οικογένεια δεν ήδύνατο νά διάγη τον νο
μάδα τών στρατοπέδων βίον, ή μήτηρ, γυνή δρα
στήρια καί ανεπτυγμένη παρέλαβε τον μικρόν 
Βίκτωρα καί τούς δύο αδελφούς του καί μετέβη 
εις Παρισίους, ένθα άφιερώθη εντελώς εις τήν 
ανατροφήν τών τέκνων της. Ιοιαύτην λαβών ό 
Βίκτωρ Hugo ώθησιν έξ απαλών ονύχων καί 
τοιαύτας άρχάς, έπεδόθη μετά ζήλου εις τά 
γράμματα, προς τά όποια μεγάλην ήσθάνετο τήν 
κλίσιν · κατόρθωσε δέ καί νά πείση τον πατέρα 
του νά μή τον είσάξη εις τήν Πολυτεχνικήν 
σχολήν, όπως έπιδοθή εις τό στρατιωτικόν στά- 
διον, ώς ήτο ή έπιθυμία τού στρατηγού. Δρα- 
στηρίως ό δωδεκαετής Βίκτωρ κατεγίνετο εις 
τήν μελέτην τών αρχαίων ποιητών, καί ήδη έν 
ήλικία δεκαπέντε έτών υπέβαλε το πρώτον ποί
ημά του εις τήν γαλλικήν’Ακαδημίαν, ήτις μή 
γνωρίζουσα δτι τό έργον ήτο έργον παιδύς, 
έστεψεν αύτό. ’Από τής στιγμής ταύτης τό 
όνομα τού Βίκτωρος Hugo έγένετο γνωστόν, καί 
ό γέρων Σατωβριάνδος προεΐπε τό μέλλον τού 
“μεγαλοφυούς παιδός.” Έν ήλικία 21 έτους ό 
Βίκτωρ Hugo ένυμφεύθη τήν δεσποινίδα Άδε- 
λαΐδα FOUCHEB, ήτις ύπήρξεν ή πιστή καί άφω- 
σιωμένη σύντροφος τού βίου του, τών αγώνων 
του, καί τής δόξης του, καί ήρξατο τής δημο- 
σιεύσεως τών έξόχων έκείνων έργων, τά όποια 
έδόξασαν αυτόν καί μετ’ αύτού καί τήν πατρίδα 
του Γαλλίαν.

Καί πρώτον έδημοσιεύθη τό ποίημα Han 
d'Islande, έργον, έν ω κατεφαίνετο μέν έτι 
ή απειρία τού νεανίου, τό όποιον όμως γέμει 
λαμπρών ιστορικών περιγραφών. ’Αμέσως κα
τόπιν εΐδον τό φώς αί Ώδαί του, δι’ ών κα
τέλαβε μίαν τών πρώτων θέσεων μεταξύ τών 
ποιητών τής ρωμαντικής σχολής. Τω 1827 
έδημοσίευσε τό δράμά του ό Κρομβέλλος, έν 
τή εισαγωγή τού όποιου έκηρύττετο έναντίος 
τής κλασικής λεγομένης σχολής καί έξέθετο τάς 
ιδέας του περί τής νέας τάσεως τής ποιήσεως. 
Ό ποιητής τού Κρομβέλλου πρώτος έτόλμησε 
νά κηρύξη δτι δ,τι υπάρχει έν τή φύσει 
υπάρχει καί έν τή τέχνη, καί ή αλήθεια 
αυτή, ήτις σήμερον κατέστη αξίωμα, διηρέθισε 
τήν όργήν τών όπαδών τής κλασικής σχολής 
καί ιδίως τών δραματικών ποιητών, οιτινες

έπ’ ούδενί λόγω παρεδέχοντο δτι τό θέατρον 
είναι κάτοπτρου, έν ω ύπό τήν μαγικήν τής 
τέχνης ράβδον δέον ν’ αντανακλάται δ,τι συμ
βαίνει έν τώ κόσμο», έν τή ιστορία, έν τώ βίω, 
έν τφ άνθρώπω, δπως έκτεθώσι τά αληθώς συμ- 
βαίνοντα καί οί διάφοροι έν τή κοινωνία χαρα
κτήρες. 'Ο Κρομβέλλος δεν έδιδάχθη από τής 
σκηνής, άλλα δι’ αύτού έγεννήθη τό νέον δράμα, 
τό ζών δράμα, τό όποιον βαθμηδόν κατέστρεψε 
τήν άρχαίαν, τήν κλασικήν λεγομένην τραγωδίαν. 
Τώ 1828 έξεδόθη εν τών αριστουργημάτων τού 
Hugo, Les Orientales, δι’ ών ό νεαρός 
συγγραφεύς κατέλαβε θέσιν επιφανή μεταξύ τών 
συγχρόνων συγγραφέων. Έν έτει 1829 ύπέ- 
βαλεν εις τό Γαλλικόν θέατρον τό δράμά του 
Marion Del or me, ού ή παράστασις άπηγο- 
ρεύθη υπό τής Αστυνομίας. 'Έν έτος μετά ταύτα 
δμως παρεστάθη τό έτερον δράμά του, ό Ερ- 
νάνης, ού ή παράστασις όλίγου δεΐν προεκάλει 
στάσιν έν Παρισίοις. Έκτοτε τό εν δράμα τοΰ 
Hugo διεδέχετο τό άλλο. ’Αρκεί ν’ άναφέ- 
ρωμεν αυτά· 'Ο βασιλεύς διασκεδάζει, 
Λουκρητία Βοργία, Μαρία Τυδώρ καί 
άλλα. Τώ 1831 έδημοσιεύθη ή Παναγία τών 
Π αρίσιων (Notre Dame de Paris), τό κατα
πληκτικόν εκείνο διήγημα, τό τόσον μεγαλο
πρεπές δσον καί συγκινητικόν. Τώ 1837 ή γαλ
λική κυβέρνησις άπένειμε τώ Βίκτωρι Hugo 
το παράσημου τών ιπποτών, καί κατά τό έτος 
τούτο έξεδόθησαν δύο τόμοι ποιημάτων, φέροντες 
τίτλον · Α ί έ σ ω τ ε ρ ι κ. α. ί φ ω υ α ί, καί ’Ακτίνες 
καί Σκιαί. At δύο αύται συλλογαί έθεωρή- 
θησαν ώς αριστουργήματα τής λυρικής ποιήσεως. 
Έν έτει 1840 ό Hugo διά τού Buy Blas 
έδοκίμασε νά είσέλθη εις τήν γαλλικήν ’Ακα
δημίαν, άλλ’ άπέτυχε. Μόλις τή 3 ’Ιουνίου 
1841 έςελέγη μέλος τής γαλλικής ’Ακαδημίας 
εις άντικατάστασιν τού Lemercier. 'Η είσοδός 
του εις τήν ’Ακαδημίαν ύπήρξεν αληθής θρί
αμβος· ή αίθουσα έβριθε θεατών, καί ό Hugo 
απήγγειλε λόγον συγκινήσαντα πάντας, έχοντα 
δέ χροιάν μάλλον πολιτικήν. Τω 1845 διω- 
ρίσθη γερουσιαστής καί ώς τοιοΰτος έξεφώνησε 
πολλούς καί σπουδαιότατους λόγους μέχρι τού 
1848, οτε έκραγείσης τής έπαναστάσεως τού 
Φεβρουάριου κ.ατελύθη καί ή γερουσία· εύθύς 
τότε ό Βίκτωρ Hugo έξελέγη πληρεξούσιος εις 
τήν εθνικήν Συνέλευσιν καί ιδρυσεν εφημερίδα 
προς ύποστήριξιν τών δημοκρατικών αύτού αρ
χών. ’Αγώνα δριμύτατον άνέλαβε κατά τής 
έκλογής τού Λουδοβίκου Ναπολέοντος καί μετά 
τήν νίκην τού πρίγκηπος καί τήν άνάρρησιν αύ
τού επί τού αύτοκρατορικού θρόνου, ό δημο
κράτης ποιητής καταδιωκόμενος υπό τής έξου- 
σίας κατώρθωσε νά άναχωρήση κρυφίως έκ 11α- 
ριαίων καί νά καταφύγη εις τήν νήσον Ίέρσεην, 
ένθα έγραψε τούς δριμυτάτους του λιβέλλους · 
τον μικρόν Ναπολέοντα, καί τάς Τιμω
ρίας. Διωχθείς έξ Ίερσέης μετέβη εις Γερν- 
σέην, ένθα συνέγραψε τούς ’Αθλίους (Les 
Miserables). Τό βιβλίον τούτο μετεφράσθη 
ταύτοχρόνως εις έννέα γλώσσας, καί έξετέθη 
εις πώλησιν τήν αύτήν ήμέραν (3 ’Απριλίου 
1862) έν Παρισίοις, έν Βρυξέλλαις, Λονδίνφ, 
Νέα Ύόρκη, Μαδρίτη, Βερολίνο», Πετρουπόλει 
καί Τουρίνα». Έν έτει 1866 έξεδόθη καί έτερον 
μυθιστόρημα- Οί έργάται τής θαλάσσης 
(Les travailleurs de la mer) καί τό 1869 ό 
γελών άνθρωπος (L’homme qui rit). Το- 
σαύτη δέ ήτο ή φήμη καί ή ύπόληψις, ήν έχαιρεν 
ό έξόρισ-ος ποιητής, ώστε ού μόνον αί κυβερ
νήσεις άνεμιμνήσκοντο αύτού εις κάθε περί- 
στασιν, αλλά καί οί ήγεμόνες έτίμων αύτόν διά 
τής φιλίας των καί δι’ έπιστολών. Τέλος καί 
ή γαλλική Κυβέρνησις ήναγκάσθη νά κλίνη γόνυ

ένώπιον τής μεγαλοφυΐας, καί τώ 1867 παρε- 
•χώρησε τήν άδειαν προς παράστασιν τού άπα- 
γορευθέντος δράματος Έρνάνη, θέλουσα ούτω 
νά έξιλεώση τόν Αδιάλλακτον τής αυτοκρατορίας 
έχθρόν, τόν Βίκτωρα Hugo. Ή έπανάστασις 
τού 1871 καί ή πτώσις τού Ναπολέοντος μετέ- 
φερον τόν εξόριστου ποιητήν εις Γαλλίαν, καί 
έν Παρισίοις έγένετο αύτώ ένθουσιωδεστάτη, 
όντως βασιλική ύποδοχή. Καθ’ ολον τό διά
στημα τής πολιορκίας τής γαλλικής πρωτευ- 
ούσης ό ένθερμος πατριώτης έμεινε πιστός έν 
τή θέσει του, άφωσιωμένος εις τήν φίλην καί 
πάσχουσαν πατρίδα του, ύπέρ τής όποιας συγ- 
κινητικωτάτας έγραψε διαμαρτυρήσεις προς τούς 
νικητάς Γερμανούς. Μετά τήν συνομολόγησιν 
τής ειρήνης ό Βίκτωρ Hugo έλαβε πάλιν τόν 
κάλαμον άνά χεΐρας καί έδημοσίευσεν έν Πα
ρισίοις τρίτομον συλλογήν τών λόγων του ύπό 
τόν τίτλον Προ τής έξορίας, Κατά τήν 
έξορί αν, καί Μετά τήν έξορίαν (1875— 
1876). Ταύτοχρόνως έξεδόθη καί τό μέγα ιστο
ρικόν καί πολιτικόν μυθιστόρημά του· Τό έτος 
1793. Περί τό τέλος τού 1876 έδημοσίευσε 
τήν Ιστορίαν ένός έγκλήματος, διήγημα 
δραματικώτατον.

Τοιαΰτα έν συνάψει τά κυριώτερα έργα τού 
μεγαλειτέρου, τού γονιμωτέρου καί δεινοτέρου 
ποιητού τών νεωτέρων χρόνων. 'Η έργασία του 
περιλαμβάνει ολόκληρον σχεδόν αιώνα, αιώνα 
πάλης διαρκούς, σκοπόν έχούσης τήν αλήθειαν, 
τήν τέχνην καί τόν θρίαμβον τής δικαιοσύνης. 
"Ο,τι έξασφαλίζει τήν αθανασίαν εις τόν Βίκτωρα 
Hugo είναι έκτος τής μεγαλοφυΐας του καί ή 
άκρα άγαθότης τής ψυχής του- είναι δτι είχε 
δι’ δλους τούς αδυνάτους, δι’ δλους τούς δυ
στυχείς καί άθλιους λόγους παρηγοριάς καί 
έλπίδος εις μέλλον αίσιώτερον. '0 θάνατος τοι- 
ούτου άνδρός έθεωρήθη δικαίως έθνική συμφορά, 
καί τήν κηδείαν του παρηκολούθησεν έν ολον 
έκατομμύριον ανθρώπων. Αί μυριάδες έκεΐναι 
τών Γάλλων, αί άποκαλύψασαι τήν κεφαλήν των 
ένώπιον τού νεκρού τού μεγάλου ποιητού, θά 
ύψώσωσιν αύριον τήν κεφαλήν πάλιν καί άνα- 
μιμνησκόμεναι τών διδαγμάτων τού άγαθού αύ- 
τών διδασκάλου καί Οαυμάζουσαι τά αθάνατα 
αύτού έργα, θά έργασθώσι μετά ζήλου, καί κατά 
τήν έπιθυμίαν τοΰ ποιητού, ύπέρ τής εύημερίας 
καί τού μεγαλείου τής πατρίδος των.

ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΙΣ ΕΝ ΧΙΚΑΓΩι
ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ.

(Μετά είκόνος, δρα σελ. 37.)

Χικάγον, ή έντός τών τελευταίων πεν- 
biS τήκοντα έτών τεραστίως άναπτυχθεϊσα 

πόλις τής βορείου ’Αμερικής, έλαβε δια
φόρους δνομασίας· οί μέν ώνόμασαν αύτήν " Βα
σίλισσαν τών λιμνών”, άλλοι δέ “τό μέγα θαύμα 
τού αρχαίου καί τοΰ νέου κόσμου”, άλλοι "τόν 
φοίνικα τών πόλεων”, καί άλλοι “τόν μαργα
ρίτην τής Δύσεως”. Βεβαίως αί δνομασίαι αύ
ται είναι ύπερβολικαί· ούχ ήτταν βμως τό Χι- 
κάγον είναι μία τών μεγαλειτέρων αγορών τής 
ύφηλίου ώς κείμενη μεταξύ δύο μεγάλων Ωκε
ανών. Καίτοι πόλις ηπειρωτική είναι λιμήν, 
διότι άφ’ ένός μέν συνδέεται μετά τοΰ κόλπου 
τοΰ Μεξικού, άφ’ ετέρου δέ διά τών λιμνών καί 
τής διώρυγος Έριέ μετά τοΰ’Ατλαντικού ωκεανού.

'Η πόλις έχει έντελέστατα νεώρια καί τεχνη
τόν μώλον, κείμενον κατά τήν είσοδον τού ποτα
μού, δστις διερχόμενος διά μέσου τής πόλεως χύ
νεται έντός τής λίμνης Μυχιγάν. Ό μώλος ούτος 
έχει μήκος μέν 1000 ποδών, πλάτος δέ 40. Τό

θέρος μετά μεσημβρίαν 
καί ιδίως προς τό εσπέ
ρας δ μώλος είναι ό τό
πος τού περιπάτου τών 
κατοίκων, ών ή καλλι-
τέρα διασκέδασις είναι ή 
αλιεία, τοσούτφ μάλλον 
καθότι καταπληκτική εί
ναι ή αφθονία τών ιχθύων. 
Ή παρατεθειμένη εϊκών 
παριστα τήν διασκέδασιν 
ταύτην.’ 'Η σκηνή είναι 
αρκούντως πρωτότυπός 
καί γραφική, έπιστεφο-
μένη ύπό άνεφέλου ού- 
ρανού, δστις κατοπτρίζε
ται έπί τού λείου κατό
πτρου τής λίμνης.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΜΑΡ
ΤΥΡΕΣ.

Κατά τήν έλαιογραφίαν 
τοΰ A. Baur.

(Μετά είκόνος,8ρα σελ.24-25.)

Ή σκηνή έν 'Ρώμη 
κατά τούς χρόνους τοΰ 
διωγμού τών χριστιανών 
ύπό τοΰ αίμοβόρου αύτο- 
κράτορος Διοκλητιανοΰ. 
Τόπος, τά προπύλαια τού 
Αμφιθεάτρου μέ τόν εύρύν

Ο VICTOR HUGO (έν ηλικία 83 έτών).

πυλώνα κεκοσμημένον διά 
μύρτων καί κλάδων εις 
σημεΐον δημοτικής εορ
τής. 0 αύτοκράτωρ ήθέ- 
λησε καί πάλιν νά παρά- 
σχη εις τόν λαόν του τό 
αγαπητόν θέαμα ανθρώ
πων σπαρασσομένων ύπό 
αγρίων θηρίων. Οί άνθρω
ποι ούτοι είναι χριστιανοί 
καταδικασθέντες εις θά
νατον διότι έτόλμησαν νά 
κηρυχθώσιν όπαδοί τής 
νέας θρησκείας. Μεταξύ 
αύτών είναι καί κόρη νε
αρά έκπνεύσασα ύπό τούς 
όδόντας τών θηρίων. ' Η 
παράστασις έτελείωσε, καί 
οι συγγενείς τών μαρ
τύρων είσελθόντες λά
θρα έν νυκτί εις τό άμ- 
φιθέατρον μεταφέρουσιν 
εκειθεν τά πτώματα τών 
προσφιλών αύτοις νεκρών. 
Τήν στιγμήν ταύτην έξε- 
λέξατο ό ευφυής καλλιτέ
χνης ώς θέμα διά τήν ει
κόνα του. Αί πρώται ακτί
νες τής άναγεννωμένης 
ήμέρας φωτίζουσι τόν μέ- 
γαν πυλώνα καί τάς βαθμί
δας τάς προς το άμφιθέα- 
τρον άγουσας. Τών βαθμι
δών κατέρχεται ή τό νεκρόν 
τήςκόρης έκκομίζουσα συν-
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οδεία· δύο άνδρες στιβαροί κρατοΰσι τδ πτώμα· 
γέρων κύπτει έν συγκινήσει έπί τής ήκρωτηριασμέ- 
νης αύτής χειρός καί κατασπάζεται αύτήν· κατα
βεβλημένη ύπδ τής θλίψεω; βαδίζει όπισθεν γραία 
γονή· προπορεύεται ύψηλό; άνήρ. τδ παράστημα 
έχων αποστόλου, δστις υποστηρίζει νεανίαν κλαί- 
οντα καί δδυρόμενον είς τδ βάθος φαίνονται 
καί άλλαι τοιαύται πένθιμοι συνοδεία'.. Είς τήν 
εκφοράν παρίστανται θεαταί καί τρεις χορευταί, 
είς άνήρ καί δύο γυναίκες, εστεμμένοι, έξ εκεί
νων οΐτινες συνήθως καθωράϊζον τάς έορτάς κατά 
τούς χρόνους εκείνους. ΟΙ ελαφροί καί αμέρι
μνοι ούτοι χορευταί ΐστανται έκπληκτοι ένώπιον 
τής πρδ τών βλεμμάτων αύτών εκτυλισσόμενης 
σκηνής ιόσεί προαισθανόμενοι τόν μέγαν τού Χρι
στιανισμού θρίαμβον.

'II είκών είναι ζωηρά καί μετά πολλής 
τέχνης έπεξειργασμένη, ό χρωματισμός λίαν 
έπιτυχής καί άριστα·. αί έκφράσει; τών δια
φόρων προσώπων. Δικαίως εΐλκυσεν ή μεγάλη 
αύτη είκών έκτεθεΐσα εις διαφόρους πόλεις τόν 
έπαινον τών ειδημόνων, διότι πραγματεύεται 
ύπόθεσιν ού μόνον τούς όφθαλμούς τέρπουσαν 
άλλά καί τήν καρδίαν μέχρι βάθους συγκινοΰσαν.

Ο ΔΥΣΜΟΡΦΟΣ.
Χαρακτήρ εις πραέιν μίαν.

Ύπό Άντ. Θ. Σπηλιωτοπούλου.

ΠΡΟΣΩΠΑ.
ΟΡΑΤΙΟΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ, ΠΛ ΑΥΤΟΣ.

Ή σκηνή έν ‘Αθήναις.

ΣΚΗΝΗ Α’.

(Δωμάτων τον ’Ιουλίου* άριστιρά βιβλιοθήκη· ανωθιν 
αυτής ιίκών έλαιυγραφική άντίγραφον τής Φορναρϊνης 
τοΰ 'Ραφαήλ κα'ι απέναντι αυτής ΐπί τοΰ έτέρου τοίχου 
έτέρα τοιαύτη, άντίγραφον ωσαύτως, τής Παναγίας τον 
Van-Dyck. ’Ε» τω μισώ τράπιζα καί έπ’ αυτής διά

φορα βιβλία και χιιρόγραφα (σπαρμένα.)

’Ιούλιος (μόνος').
Περίεργον, είνε όγδοη καί ήμισεια καί έν 

τούτοις ό Όράτιος παρά τήν συνήθειάν του δέν 
έφάνη είσέτι- τις οΐδεν, ίσως θά περιτρέχη καί 
πάλιν τδν Ίλισσδν παραφερόμενος ύπδ τής μα
νίας έκείνης, ήτις φέρει αύτόν πολλάκις μέχρι 
μισανθρωπίας. Δυστυχή Όράτιε! Δέν θά λη- 
σμονήσης ποτέ τήν δυσμορφίαν σου ώς ό Βύρων 
τήν χωλότητά του. (Mera μικράν διακοπήν.) Είνε 
άσχημος καί έν τούτβις ένδον τοΰ δυσειδούς 
εκείνου σώματος κατοικεί ψυχή άγγέλου, μία 
καί τοΰτο έκ τών πολλών άποδείξεων τών έξε- 
λεγχουσών τήν ανακρίβειαν τοΰ ρητού " οια ή 
μορφή τοιάδε καί ή ψυχή”. Τί δμως δύναται 
νά ώφελήση αύτόν τοΰτο: Μή ή καλλονή τής 
ψυχής προτιμάται τής τοΰ σώματος; Τίς δύναται 
νά διαγνώση αύτήν; ’Εμπνέει φρίκην τό πρό
σωπον του καί έγείρει τήν άποστροφήν πάντων, 
καί τοΰτο άναγκάζει τόν δυστυχή ν’ άποφεύγη 
τούς άνθρώπου; καί νά καταφέρηται πολλάκις 
κατά τής άνθρωπότητο; ώς ό Όθέλλος κατά 
τής Δεσδαιμόνης. Χθες έτι τδν εΐδον έν τοι
αύτη καταστάσει · περιεφέρετο είς τό δωμάτιόν 
του ώς ή τίγρις έν τω κλωβοί αύτής καί ήτο 
έτοιμος, ώς έμαθον κατόπιν, ν’ αύτοκτονήση, 
έάν μή τόν άνεχαίτιζεν ή ένθύμησι; εκείνης· 
διότι φαίνεται δτι έραται, καί τοΰτο τόν έςωθεΐ 
έτι μάλλον είς τήν κατάστασιν ταύτην, Δέν άν- 
ταγαπάται, λέγει, άλλά θεοί! είνε δυνατόν ποτέ 
ν’ άγαπηθή τοιαύτη μορφή;

(Παρατηρίΐ άπο τοΰ παραθύρου.^
Δέν φαίνεται είσέτι· ίσως δέν θά έλθη. Τώ 

ύπεσχέθην δμως δτι θά τόν περιμένω ένταΰθα 
μέχρι τής δεκάτης καί ήδη μόλις είνε έννάτη. 

Πώς θά διέλθω τδν ύπολειπόμενον χρόνον; ήρ- 
χισα νά στενοχωροΰμαι. (Mera μικράν σκέψιν.) Ά! 
εύρον πόσον είμαι έπιλήσμων. II ρέπει να έπι- 
στρέψω τδ λεύκωμα τής φίλης μου προ τής 
μεσημβρίας, καί έγώ είσέτι δέν κατώρθωσα ούδέ 
λέξιν νά γράψω. (Λαμβάνει το Λιύκωμα ιίς τάς 
χεΐρας.) Τί νά τή γράψω ήδη; τδν έρωτα μου; 
Εάν ήμην ποιητής θά ήδυνάμην νά διαχύσω 
δι’ ολίγων στίχων έπί τοΰ χάρτου τούτου τδ 
πλημμυροΰν τήν καρδίαν μου αίσθημα, άλλά 
δυστυχώς δέν έχω τήν χάριν τοΰ άτυχούς Όρα- 
τίου. Ανάγκη νά έκφράσω τό αίσθημά μου διά 
στόματος άλλου.
(Διευθύνεται ιίς τήν βιβλιοθήκην κα'ι λαμβάνει βιβλίον τι.)

’Ιδού ό Παράσχο;· θά ομιλήσω εις τήν φίλην 
μου δι’ αύτοΰ, διότι μόνος ούτος, ό θίξας πάσας 
τά; χορδάς τοΰ έρωτος καί αισθανθεί; αύτόν 
κατά βάθος δύναται νά έρμηνεύση είς αύτήν τά. 
αίσθήματά μου.

( Ανοίγει το βιβλίον καί άναγινώσκιι καθ (αυτόν.)
(Ζωηρώς.) θά τή γράψω τούς στίχους τού

του;, διότι άληθώ; είνε ώραία ώς ή Φορναρίνα 
τοΰ 'Ραφαήλ, ής άντίγραφον διά τοΰτο καί μόνον 
έχω άναρτήσει άνωθεν τής βιβλιοθήκης μου. 
’Αλήθεια . . . μήπως ό Όράτιος είνε έρωτευ- 
μένο; μέ τήν εικόνα ταύτην ώ; Πυγμαλίων τής 
Γαλατείας; διότι είνε ικανό; νά συλλάβη τοι- 
οΰτον έρωτα. '(Ισάκις έρχεται είς τδ δωμάτιόν 
μου προσηλώνει τού; όφθαλμούς του έπ’ αύτής 
καί δέν τού; άποσπα είμή δταν άναχωρεΐ, άλλά 
καί τότε πάλιν μετά λύπης. Ένίοτε δταν έγώ 
άναγινώσκω ή καταγίνομαι εί; άλλην έργασίαν, 
ένεκα τή; όποια; γνωρίζει οτι δέν προσέχω είς 
αύτόν, σταυρών τά; χεΐρα; έπί τοΰ στήθους καί 
άτενώ; τό βλέμμα εχων έστραμμένον πρδ; αύ
τήν, ίσταται προ αύτή; άνοιγοκλείων συχνώ; 
οίονεί προσευχόμενο; τά χείλη. Σήμερον θά 
προσπαθήσω έξ άπαντος νά λύσω τήν απορίαν 
ταύτην καί μάλιστα . . . (Κρονουσι τήν θύραν.) 
Ποιος είνε ; (Εισέρχεται ό 'Οράτιος.)

ΣΚΗΝΗ Β'.
ΙΟΥΛΙΟΣ, ΟΡΑΤΙΟΣ.

Οράτιος.
Συγγνώμην, ’Ιούλιε, έάν ήργησα.

Ιούλιος.
Τίποτε, φίλε μου, άλλά διατί τόσον ωχρός; 

Οράτιος.
Διότι ... ά, είμαι ό δυστυχέστερο; τών άν

θρώπων, Ιούλιε. (Ρίπτεται έπί τίνος έδρας.)
Ιούλιος.

(Κατ’ ιδίαν.) 1 δ έμάντευσα. (Πρός τον ’Οράτιον.) 
Πάλιν τά αύτά, Όράτιε. Δέν θά άφήση; τούς 
αιωνίου: αύτούς κλαυθμηρισμούς σου; έως πότε 
θά ήσαι παιδίον;

Όράτιος.
Παιδίον! Ώ είθε νά ήμην. Τουλάχιστον δέν 

θά ήσθανόμην καί θά ήμην ό εύδαιμονέστερος 
τών θνητών.

’Ιούλιος.
Καί δμως θά ήσο τοιοΰτος, έάν ήθελες.

Όράτιος.
Πιστεύεις ; . . .

Ιούλιος.
Βεβαίως· διότι τό μόνον αίτιον τής λύπη; 

σου είνε . . .
Όράτιος.

‘Η δυσμορφία· ώ, διατί μοί τό υπενθυ
μίζεις, ’Ιούλιε;

’Ιούλιος.
. . . πράγμα γελοΐον καί μειρακώδες, διότι 

μόνον at γυναίκες φοβούνται αύτό. Φαίνεται 
δτι ό θεό; σκοπόν είχε νά σέ πλάση γυναίκα 
καί σοί έδωκε .. .

Όράτιος.
Μορμολυκείου μορφήν.

’Ιούλιος.
Καί δμως δι’ αύτήν ταύτην τήν μορφήν 

έδει νά λυπήσαι, άφ’ ού ή φύσις, ή άποστρε 
μένη άεί τδ κενόν, σοί άνεπλήρωσε τήν ζημ 
ταύτην δοΰσα εΐ; σέ τήν τή; ψυχής καλλο· 

Όράτιος.
Τί μέ ωφελεί αΰτη ; Γίς τούς άδάμαν 

διακρίνει έν τώ βορβόρφ, ή τί; άγαπα τδν 
λδν διότι ούτος κρύπτει άδάμαντας;

’Ιούλιος.
Άλλ’ δμως δέν είσαι ό πρώτο; ούδ’ ό 

λευταϊος, ούδέ τοΰτο πρέπει νά θεωρής ώ; 
ατυχίαν.

Όράτιο; (ΐν παράφορή).
Πώς; ... Ν’ άγαπα; καί δμως νά μή 

νασαι νά ίδη; τό άγαπώμενον άντικείμενον 
φοβήσαι καί νά άτενίσης αύτό, έν’ ω άκριβ 
εις έκεΐνο συγκεντροΰται ή ΰπαρξίς σου· 
πάσχης καί σχεδόν ν’ άποθνήσκης καθ’ έκάσι 
καί δμω; ούχί τήν συμπάθειαν, ούχί τόν οίκτ 
άλλά τδν γέλωτα νά τή προξενής, πώς, δέν ε 
ή μεγαλειτέρα τών δυστυχιών; νΩ, άκουσον, 
σέ καί μόνον τό έξομολογοΰμαι. Σήμερον έν’ 
ήρχόμην πρός σέ τήν άπήντησα καθ’ οδόν ; 
έτόλμησα κρύφα καί δειλώ; νά ρίψω έπ’ αύι 
εν βλέμμα · ήτο τό πρώτον καί ... τό ΰστα- 
ίσως. Ένόμισα οτι θά τήν έλκύσω· άλλ’ οίμ 
έξερράγη είς γέλωτα μόλις μέ είδε, καί δεικ· 
ουσά με πρό; τά; λοιπά; αΐτινες συνώδευον ι 
τήν ‘πόσον είνε άσχημο;”, έψιθύρισε μετά κ 
κεντρεχείας. (Μ«τά μικράν σκίφιν.) Εχει δίκαιο 
πώς θέλω νά άγαπήση εν τέρας, τό όποιον έ· 
αύτός άποστρέφομαι, Οσάκις παρατηρώ τήν μι 
φήν μου έντδς τοΰ κατόπτρου. Ί’ό κάτοπρον!. 
ιδού τών δυστυχιών μου ή πρώτη αιτία. Κ 
τάρα είς τόν πρώτον αύτοΰ εΰρέτην. ’Αφ’ δτ 
τό πρώτον ήτένισα τήν μορφήν μου έντδς αύτ 
άπωλέσθη ή γαλήνη τής ψυχής μου διά παντι 
(Κλίρίί την κ(φαλην προς τά κάτω στη ριζών αυτήν « 

τοΰ αγκώνος.)
Ιούλιος.

”Εσο άνήρ, Όράτιε.
Όράτιος (όιωψωι> την Κ(φαλήν).

Έάν έγνώριζε; τί συμβαίνει έντός μου, όποί 
βασάνους ύφίσταμαι δέν θά έτόλμας νά έκσι 
μίση; τά; λέξεις ταύτας. ’Αγαπώ ώς ό Σίλλι 
αισθάνομαι δτι έγεννήθην διά τον έρωτα » 
δι’ αύτόν καί μόνον πάλλει ή καρδία μου, t 
έν τούτοις είμαι ώ; έκεΐνος παραγεγραμμένο; ά 
τοΰ βιβλίου’ αύτοΰ. Ώ Σίλλερ, Σίλλερ, ποί 
κολάσεις θά ύπέφερεν ή μεγάλη ψυχή σου, <5 
είδε κατά πρώτον τού; ποιητικού; έρωτά; 
καταστρεφομένους ύπό τοΰ κακού τή; δυσμορφί 
δαίμονος. (Kpouerai ή θύρα.)

’Ιούλιος (διενθννόμινος προς αυτήν).
Τίς είνε;

(Φωνή έξωθεν.)
Ό Πλαΰτος . . .

(*Ο ’Ιούλιον ανοίγει τήν θύραν. Έίσΐρχίται ό Πλανπ

ΣΚΗΝΗ Γ’.

ΙΟΥΛΙΟΣ, ΟΡΑΤΙΟΣ. ΠΛΑΥΤΟΣ.

Π λαΰτος.
Πώς, δέν έξήλθατε άκόμη;

’Ιούλιος.
Εύτυχώς όχι. Ειχομεν μετά του Όρατι 

δλίγην έργασίαν.
(’θ 'Οράτιος ΐγιίριται καί π).ησιάζων προς τήν βιβί 

Θηκην παρατηρεί την υνωθίν αυτής fiKuva.) 
II λαΰτος.

Όποια εύτυχία! Καί σημέίωσαι, δτι διήλ( 
δλα τά γνωστά μέρη, είς α συχνάζομεν, δπ 
σάς ευρώ, καί άπελπισθείς τέλος ήλθον έδώ.

Ί ούλιος.
Πρδς τί Πλαΰτε;

Π λαΰτος.
Έχομεν τό έσπέρας λαμπράν διασκέοασιν. 

θά είνε' δλοι οί γνωστοί μας φίλοι μετά τών 
φίλων των βεβαίως. Ό Πλάτων, ό Μενέξενος, 
ό Περικλής μετά τής ’Ασπασία; του, τή; Ελ
πινίκη;, ήτΐί βεβαίως άπόψε θά είνε βασίλισσα 
πάσης τής όμηγύρεως. Δυστυχώς μόνον έγώ 
θά είμαι μόνος.

Ιούλιος.
Μόνος; άλλ’ ή Κλεοπάτρα; 

Πλαΰτος.
Τήν έστειλα νά εΰρη κανένα άλλον ’Αντώ

νιον. Τήν έβαρύνθην πλέον. ’Απόψε δμω; έτοι- 
μάζομαι νά συγκροτήσω πρό; τόν Περικλή μάχην 
έκ τοΰ συστάδην. θά πολιορκήσω τήν πρω- 
τεύουσάν του Έλπινίκην καί πιστεύω νά τήν 
κυριεύσω έξ έφοδου.

’Ιούλιος.
Πρόσεχε δμως μή ήττηθής κατά κράτος. 

Πλαΰτος (μιτ ΐμφάσιως).

Έγώ . . . δέν τδ πιστεύω. 
’Ιούλιος.

Ό Περικλής είνε ισχυρός, άλλ’ δμως σοί 
εύχομαι καλήν επιτυχίαν.

Πλαΰτος (γιλών).
Εύχαριστώ. Δεν θα ελθητε; 

Ιούλιος.
Τί λέγεις, Όράτιε, θά ύπάγωμεν; (Κατ’ ιδίαν.) 

Πάλιν μέ τήν εικόνα.
Π λαΰτος (ιδιαιτέρως προς τόν ’Ιούλιον).

Μή τδν άναγκάζει; νά έλθη· θά άσχημίζει τό 
δλον. (Πρός τόν'Οράτιον μιγαλοφώνως.) Έξ άπαν
τος, Όράτιε, πρέπει νά έλθης, τό άπαιτοΰμεν. 

’Ιούλιο; (τιταραγμένος).
Πλαΰτε, δέν έρχομαι.

Όράτιο;
(πάντοτι κρατών προσηλωμένους τούς όφθαλμοίς του 

έπί τής ιίκόνος).
ιύσαύτως.

Πλαΰτος.

Γ,τε;

Καί έγώ

Πώς;

«· 
η

ζήσωμεν.

σείς, δταν δέν 
. Όζετε Πλά-

Ίού λιος.
’Επαναλαμβάνω, δέν έρχόμεθα.

II λαΰτος (σαρκαστικώς μιιδιών).
Πολύ καλά. Τότε μείνατε νά φιλοσοφήσητε 

μάλλον νά ρεμβάσητε. Διότι τοιοΰτοι είσθε 
σεις οί ρωμαντικοί, πάντοτε έρωτας ιδανικούς 
έπιποθεΐτε καί κερδαίνετε τί; . . .

Ί ούλιος.
Ό,τι καί σείς έκ τών πραγματικών σας έρώτων. 

II λαΰτος.
'Ημείς δμως γνωρίζομεν νά

’Ιούλιος.
Καί ήμεΐς ΐνα ευ ζήσωμεν. 

Π λαΰτος.
Πάντοτε τοιαΰτα ψιθυρίζετε 

έχητε ποΰ άλλοθι νά καταφύγητε. 
τωνος καί οχολαστικότητος.

’Ιούλιος.
Σείς δέ ζύθου καί οίνου, 

Π λαΰτος.
Έστω· έν τούτοις σάς άφίνω, ΐνα διασκεοάσητε 

μετά τ,οΰ Πλάτωνος. ’Αλήθεια, ποιον έκ τών δια
λόγων του μελετάτε;

’Ιούλιος
Τον τοΰ ’Ιουλίου καί 

Πλαΰτος
Έ1 τότε σάς συμβουλεύω νά μελετήσητε κάλ- 

λιον τόν τοΰ’Ιουλίου καί Όρατίου. (’Απΐρχιται.)

(γιλών). 
Πλαύτου. 
(ύμοίως).

ΣΚΗΝΗ Δ'.

ΙΟΥΛΙΟΣ, ΟΡΑΤΙΟΣ.

Ιούλιος (πλησιάζων τον 'Οράτιον). 
Τί άθλια δντα!

Όράτιος.
Εύτυχώς ούδέν έξ δσων είπατε ήκουσα.

Διατί;
’Ιούλιος.

Όράτιος.
ΙΙαρετήρουν τήν εικόνα ταύτην. Τίνος καλ

λιτέχνου είνε;
Ιούλιο;.

Είνε άντίγραφον τής Φορναρϊνης τοΰ'Ραφαήλ. 
Όράτιος.

Α! καί εκείνη; (Διικννιι τήν πρός τά διξιά άπέ- 
ναντι της πρώτης ίϊκόνα.)

Ιούλιο;.
Άντίγραφον τής Παναγίας τοΰ van Dyck.

Οράτιος.
Ιού μαθητοΰ τοΰ Rubens; 

Ιούλιος.
’Ακριβώς. Τήν ήγόρασα είς Παρισιού;, καθ’ 

δν χρόνον διέμενον έκεΐ.
Οράτιος (μιλαγχολικώς).

Αέγεται δτι ήτο δύσμορφο; καί αύτό 
τούτοι; όποιας καλλιτεχνικά; κεφαλά; 
νά συλλαβή! Πλήν ήτο εύτυχέστερο;

’Ιούλιος.
Πόθεν τό γνωρίζεις;

Ό ο άτιος.
Ήγάπα καί ήγαπάτο. ΤΙ είκών 

είνε άλλο τι είμή άπομίμησις τής έρώμί 
ήτις ούσα αύλική, έκουσίως, ΐνα ό έραι 
έκπληρώση τήν ύπό τής βασιλίσσης ή τοΰ βασι- 
λέως τής ’Αγγλίας, δέν ενθυμούμαι καλώς, άνα- 
τεθεΐσαν αύτφ έντολήν. δπως γράψη ’ τήν Πανα
γίαν, προσέφερεν έαυτήν ώς πρότυπον τψ καλ
λιτέχνη. Εν τή ρέμβη καί άβρα ταύτη Παναγία 
ό van-Dyck είκονίζει τήν έρωμένην αύτοΰ. IIόσον 
ό έρως συνήργησεν, δπω; ούτο; άποτυπώση διά 
τοΰ χρωστήρας του τοΰς θαυμάσιους τούτους 
χαρακτήρα;! ’Αλλ’ δμω; τί ήθελε πράξει, έάν 
δέν ήγαπάτο.

Ιούλιος (σκιπτικώς).
Λέγεις λοιπόν δτι ή Παναγία αυτή είνε άπει- 

κόνισις τή; έρωμένης τοΰ van-Dyck;
Όράτιος.

Ναί, δπω; καί περί τή; Φορναρϊνης λέγουσιν 
οί άγαπώντες νά περιβάλλωσι τοΰς βίους τών 
μεγάλων άνδρών δι’ ιδιαιτέρων τινών χαρακτη
ρισμών, δτι είνε άπεικόνισις τής έρωμένη; τοΰ 
'Ραφαήλ.

>ς καί έν 
ήδύνατο 

έμοΰ.

’Ιούλιος.
I Ιερίεργον!

ΙΙοΐον είνε τό
Όρ άτιος. 
περίεργόν σου αύτό, ’Ιούλιε; 
Ιούλιος.

II έρωμένη μου συνέπεσε νά όμοιάζη μέ 
τήν έρωμένην τοΰ 'Ραφαήλ, άφοΰ ομοιάζει μέ 
τήν εικόνα ταύτην. (Διικνύιι τήν άνωθιν τής βιβλι
οθήκης ιίκόνα τής Φορναρϊνης.)

Όράτιος (τιθορυβημένος).
Πώ; λοιπόν, καί ή έρωμένη σου ομοιάζει μέ 

τήν εικόνα τής Φορναρϊνης;
’Ιούλιος.

Ναί, διά τούτο έχω άναρτήσει αύτήν άνωθεν 
τής βιβλιοθήκης μου, ΐνα τήν βλέπω πάντοτε. 
'Ότε τύ πρώτον εΐδον αύτήν έν Μονάχιρ ένόμισα 
δτι έβλεπον έκείνην, ήν είχον άφήσει φεύγων 
ένταΰθα.

Όράτιος.
Τότε θά άναφωνήσω καί έγώ, περίεργον!

’Ιούλιος (μαδιών).
Καί έγώ έπίσης θά έχω τδ δικαίωμα κατά 

τήν περίπτωσιν ταύτην νά σέ έρωτήσω διατί. 
Όρ ά τι ος.

Διότι ακριβώς τήν αύτήν εύρίσκω καί έγώ 
όμοίοτητα πρδς έκείνην.

’Ιούλιος (σύνοφρνς).
Πρδς ποιαν; τήν έρωμένην σου;

Όράτιος (δ«λΰί)·

’Ακριβώς.

Ιούλιο; (κατ’ ιδίαν).
Τώρα έννοώ· (προς τόν 'Οράτιον). Περίεργος 

σύμπτωσις· γ'1’ 
γραφίαν τής έρωμένης 
λευκώματος αύτής. 
γραφήν τοΰ Ραφαήλ·θά ίδη 
Οί αύτοί όφθαλμοί, ή αύτή κόμη.

Τίνος είνε

άλλ’ ιδού έχω πρόχειρον τήν φωτο- 
μου, ήν άπέσπασα έκ τοΰ 
Σύγκρινον αύτήν μέ τήν 

jj; πόσον έχω δίκαιον, 
j, τό όεμβόν καί 

διαυγές όμμα . . . (Δίδιι τήν φωτογραφίαν τω'Ορατίω.) 
Οράτιος (ώχριών).
ή είκών αυτή; 

’Ιούλιος.
σοί είπον; τής έρωμένης μου. 

Όράτιος.
Ί ής έρωμένης σου! Δυστυχία μου! τήνήγάπων· 

(ρίπτιται έπί τίνος έδρας).
Ιούλιος (τιταραγμένος).

Πώς, τήν έρωμένην μου; Καί έκείνη σέ άγαπα; 
Οράτιος.

(Προσηλών τούς οφθαλμούς του έπί τής φωτογραφίας 
καί μή προσέχων ιίς τόν ’Ιούλιον.)

'Ώ! ναί, είνε Αληθές.
’Ιούλιος (μιτ οργής).

Ί εύδεσαι- ποτέ δέν δύναται ν’ άγαπήση τοιαύ- 
την μορφήν ή Σαπφώ- πρό ολίγου μοί τό είπε;. 

Όράτιο;
(πρός ίαντόν καί προσβλίπων τήν φωτογραφίαν). 

Διατί νά μή μέ άγαπα; μή ό έρως δέν είνε

λ .

’Ιούλιος
τήν τριίπιζαν και κτυπών μιτ οργής ΐπ’ 

αυτής).
ις ναι, άλλ’ όχι καί διά σέ, μορ- 

:οΰ όποιου ή μορφή είνε κατάλληλος 
εμπνέει τόν φόβον, άλλ’ ούχί καί 
Τέρας!

Όρ άτιος
*α< αφινων νά καταπέση ή ιίκών).

(πλησιάζων

Είνε τυφλό 
μολύκειον, · 
μόνον δπω; 
τδν έρωτα.

Πώ

(άνανςΰωυ

Τέρας! Ιούλιε μέ υβρίζεις (ϊγιίριται). 
’Ιούλιος.

Μή δέν είσαι;
Οράτιος (ΐκπλησσόμινος).

>···
Ιούλιο; (μιτ’ οργής).

Ίδοΰ πώ; (λαμβάνιι άπό τής βιβλιοθήκης ζινγος πο- 
λνκρότων). Λάβε - ό είςέξ ήμών πρέπει νάάποθάνη. 

Όράτιος.
’Ιούλιε!

’Ιούλιος.
Φοβήσαι λοιπόν;

Όράτιο; (σοβαρώς).
Ναί, άλλ’ ύπέρ έκείνης, ήν θέλω νά κατα

στήσω εύτυχή, έστω καί μέ θυσίαν μου.
Ιούλιος (σαρκαστικώς μιιδιών).

Δέν έννοώ τήν θυσίαν σου αύτήν. 
Όράτιος.

θά τήν έννοήσης Ιούλιε· ζήθι ύπέρ έκείνης, 
ήν τόσον ήγάπησα καί παρ’ ή; ούδέποτε άντη- 
γαπήθην. 
καί τοΰτο με

Τί είπες

:αρ
θά εύτυχεϊ τούλάχιστον μετά σοΰ 

άρκεΐ, έν ψ έάν σέ φονεύσω . . . 
’Ιούλιος.

δέν σέ ήγάπησε ποτέ; 
Όράτιος.

διότι ειμί δύσμορφος, τούτέστινΟύδέποτε, 
κατηραμένος.

Ιούλιος (άποθιτων το πολύκροτου).
Οράτιε, φίλε μου. Προσπαθέί νά ριφθή ιίς τάς 

άγκαλάς τον).
Όράτιος (ΰπωβών δυσθύμως τον’Ιούλιον).

Μακράν. Δέν έχω πλέον φίλον- ειμί άπό- 
κληρος τής φιλίας δπως καί τοΰ έρωτος, θά 
προσπαθήσω νά πνίξω άμφότερα τά αισθήματα 
ταΰτα είς τήν καρδίαν μου, ζήθι δμως μετ έκεί
νης καί κατάστησον αύτήν ευτυχή. Τοΰτο θά 
είνε ή παρηγορία μου· (κατ’ ίδιαν καί άποχωρών). 
Οίκτρά παρηγορία!



αρτυρες.

sg^L· - !i '

EWf
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ΕΝ ΜΕΣΩ, ΤΩΝ ΝΕΦΩΝ.
Διήγημα.

(Τέλος.)

Β'.

οιπόροι εξηντλήθησαν κατ’ άρ- 
υγάς απελπισίας, άλλ’ άφ’ ού 
τής Καλύβης” καί κατόπιν 

και ή γή έγένετο άφαντος, έπήλθεν είδος ναρ- 
κώσεως, προξενηθείσης μάλλον έκ τής άδημονίας 
των ή έκ τής εις τήν τύχην των ύποταγής. 
"Εμενον και οί τρεις άκίνητοι καί σιωπηλοί. 
' Η Θέσις των ήτο πράγματι έκτακτος καί δεινή 
είς άκρον. Έν ταΐς πλείσταις περιπτώσεσιν οί 
κίνδυνοι, είς οΰς εκτίθεται ό άνθρωπος, προβλέ- 
πονται· προπαρασκευάζεται είς αύτούς είτε διά 
υποθέσεων, είτε καί διά διηγήσεων ή άναγνώ- 
σεων· άλλ’ ένταΰθα τά πάντα ήσαν άπρόβλεπτα· 
ένταΰθα ούδεμία ύπήρχε βοήθεια ούτε έκ τής 
ιδίας θελήσεως ούτε έξ άλλου τινός, διότι οί 
τρεις ούτοι άεροπόροι εύρίσκονται τρόπον τινά 
έκτός τής άνθρωπίνης σφαίρας καί ήσαν κατα- 
δεδικασμένοι εις τήν παθητικήν εκείνην τόλμην, 
μεθ’ ής περιμένομεν τόν θάνατον χωρίς νά δυ- 
νάμεθα νά όρίσωμεν ή καί νά μαντεύσωμεν τήν 
στιγμήν αύτοΰ. Η Φλωρεντία, σχεδόν άναίσθητος 
έκ τοΰ τρόμου, έστήριζε τήν κεφαλήν 
τοΰ στήθους τοΰ άδελφοΰ της, δστις 
άναυδος καί άμηχανών τί νά πράξη. 
Χριστιανός Αόφμαν, δστις έκάθητο είς 
άκρον τής λέμβου, έφαίνετο 
έρριπτεν άπό καιρού είς καιρόν βλέμμα συμπά
θειας πρός τούς δύο άδελφούς· άλλ’ ή άνάμνησις 
τής άσπονδου αύτών έχθρας έκράτει τούς δύο 
άνδρας κεχωρισμένους, καίτοι συνηνωμένους όντας 
έν τφ κοινω καί φρικώδει κινδύνφ.

Έν τοσούτω τό άερόστατόν, παραδεδομένον 
είς τά νυκτερινά ρεύματα τοΰ άνέμου, ΐπτατο 
είς τά δψη, ποτέ μέν διασχίζον τόν αιθέρα ώς 
χελιδών πετώσα πρός τήν φωλεάν της, ποτέ δέ 
αίωρούμενον ύπεράνω τών δρέων ώς ιέραξ άδη- 
φάγος. ’Ενίοτε ό 'Ρίττερ καί ό Αόφμαν έβλεπον 
πρός τά κάτω, καί τότε έν τω βάθει τοΰ άχα- 
νοΰς κρημνού έβλεπον άμυδρά τινα καί τρέμοντα 
φώτα, τά όποια ένέφαινον τάς πόλεις καί τά 
χωρία. Άλλά καί τά τελευταία ταΰτα ίχνη 
τής κατοικίας τών άνθρώπων έξηφανίσθησαν 
μετ’ ού πολύ, καί ό άήρ καθίστατο άνά πάσαν 
στιγμήν άραιότερος, ώστε δυσκολωτέρα έγίνετο 
ή άναπνοή των καί πίεσις άφόρητος κατέθλιβε 
τό στήθος καί τήν κεφαλήν των. Ι ό ψύχος τής 
νυκτός έπάγονε τά μέλη των, καί ή Φλωρεντία, 
μή άντέχουσα πλέον, έπεσε παρά τούς πόδας 
τού άδελφοΰ της.

— Τί κάμνεις; είπεν ούτος.
— θέλω νά κοιμηθώ, έψιθύρισεν ή κόρη.
— Μή κοιμηθής, Φλωρεντία· μή κοιμηθής! 

'Ο ύπνος εΐναι θάνατος· έγείρου! έγείρου!
Άλλ’ ή κόρη έμενεν άκίνητος.
— Φλωρεντία! έπανέλαβεν ό Μιχαήλ έξω 

φρενών .. . ώ! θεέ μου! Δέν μέ άκούει. . . Καί 
νά μή ύπάρχη ούδέν μέσον νά τήν θερμάνω!

τόν μανδύαν, είπε τότε

της έπι 
έκάθητο 

Και ό 
το άλλο

αραγμένος καί

Λάβετε αύτόν
φωνή.

Ό Μιχαήλ ύψωσε τούς οφθαλμούς τού και 
εΐδε τόν Αόφμαν τείνοντα αύτφ τόν βαρύν μαν
δύαν του.

— Άλλ’ ύμεΐς; ήρώτησεν ό 'Ρίττερ έκπλη
κτος και συγκεκινημένος.

— Οΐ δυνατότεροι πρέπει και νά ύπομένωσι 
περισσότερον, άπήντησεν ό Αόφμαν, παραδίδων 
αύτω τόν μανδύαν του.

Έν ώ δέ άμφότεροι κατεγίνοντο νά σκεπά- 
σωσι διά τοΰ μανδύου τό ψυχρόν σώμα τής κό
ρης, ή χειρ τού Μιχαήλ έψαυσε τήν χεΐρα τοΰ 
έχθρού του. Έν βαθεία συγκινήσει έσφιγξεν 
αύτήν τήν χεΐρα.

— Ό,τι έπράξετε, τφ είπεν, έξαγοράζει τά 
πάντα. Λυπούμαι δτι σάς είπον λέξεις προσ
βλητικός.

— Μή λυπεΐσθαι, άπήντησεν ό άλλος· τό 
άδικον είναι έκ μέρους μου.

— "Ας εΐμεθα λοιπόν άνεκτικοί ό εΐς προς 
τόν άλλον, είπεν δ Μιχαήλ· μετ’ ολίγον άμφό- 
τεροι θ’ άναγκασθώμεν νά δώσωμεν λόγον τών 
πράξεων μας ένώπιον τοΰ θεού· άς καταθέσωμεν 
τούλάχιστον τό μισός μας τώρα οτε μέλλομεν 
νά έμφανισθώμεν ένώπιον Αύτού.

— Ούδέν αισθάνομαι πλέον μίσος, άνέκραξεν 
ό Χριστιανός- ιδού ή χειρ μου, Μιχαήλ Ρίττερ, 
καί πίστευσον είναι χειρ φίλου.

— Καί ώς τοιαύτην τήν δέχομαι, άπήν
τησεν ό Μιχαήλ· μάς ήπάτησαν άμφοτέρους, 
Αόφμαν· έκάτερος ήμών ένόμιζεν δτι ό άλλος 
ήτο άνήρ κακεντρεχής καί μοχθηρός, καί τοΰτο 
διότι τά συμφέροντα, μας συνεκρούοντο · έσυκο- 
φαντήθημεν άμοιβαίως διότι δέν έγνωριζόμεΟα. 
Φευ! ουτω συμβαίνει συνήθως· τά μίση τών 
άνθρώπων προέρχονται συνήθως συνεπεία άγνοιας 
ή παρεξηγήσεως. ’Άς εύχαριστήσωμεν άμφό- 
τεροι τήν θείαν Πρόνοιαν δτι μάς ήνωσεν έν 
τή έσχατη ταύτη ώρα, δπως έμφανισθώμεν 
ένώπιον τού Πλάστου μέ καρδίαν καθαράν.

— Καί έγώ θά ευχαριστήσω τόν θεόν μεθ’ ή
μών, είπεν ή Φλωρεντία, ήτις συνελθοΰσα εϊχεν 
άκούσει τόν διάλογον τών δύο άνδρών.

— ’’Ας προσευχηθώμεν λοιπόν! είπεν ό Μι
χαήλ· καί ό θεός συγχωρήσαι ήμϊν, δπως ήμεΐς 
συγχωρούμε·;!

Καί άσκεπεΐς ΐσταντο καί οί τρεις καί προ- 
σηύχοντο. Μόλις δέ ειχον τελειώσει, καί έλα- 
φρός έφάνη προς άνατολάς φωτισμός· ήτο ή 
άναγεννωμένη ημέρα. 'Ο άνεμος είχε πέσει, 
καί τό άερόστατόν ήρξατο κατ’ δλίγον κατερ- 
χόμενον έκ τού ύψους. 'Η συμφιλίωσις εϊχεν 
άναπτερώσει δλίγον τάς ελπίδας. Έν δσφ τό 
μίσος έχώριζεν αύτούς, έκαστος δέν εϊχεν ή 
έαυτόν παρήγορον καί βοηθόν ■ ήδη δμως ήσαν 
τρεις δυνάμενοι νά ύποστηρίζωσι καί νά ένθαρ- 
ρύνωσιν άλλήλους. '0 ήλιος άνέτειλε, καί μα- 
κρόθεν έφάνησαν αί πεδιάδες τής Βάδης. Διά 
τούς δυστυχείς άεροπόοους ή θέα αύτη ήτο 
ώσεί άνάστασις· τώρα δέν ήσαν πλέον μεμονω
μένοι είς τό σκοτεινόν έκεΐνο χάος, έν φ περι- 
εφέροντο καθ’ δλην τήν νύκτα. II γή ύπήρ
χε ν είσέτι! Γήν έβλεπον ύπο τούς πόδας 
αύτών έβλεπον τούς ποταμούς, τά δρη. τάς 
πόλεις · έκεΐ ήσαν άνθρωποι, ομοιοί των, οΐτινες 
ίσως παρηκολούθουν αύτούς διά τών εύχών των 
έν μέσφ τών νεφών. Καί τό άερόστατόν κατήρ- 
χετο βραδέως. Τέλος διέκρινον τούς άγρούς, 
τάς οικίας, τούς άνθρώπους. Αίφνης ό 'Ρίττερ 
άνέπεμψε κραυγήν χαράς· είδε τό χωρίον του 
καί τά γνωστά αύτω περίχωρα. Ή Φλωρεντία, 
δακρυβρέκτους έχουσα τούς όφθαλμούς, ήνωσε 
τάς χεΐράς της· έβλεπε καί αύτή τήν οικίαν 
των, τον μικρόν κήπον, τό ξύλινον θρανίον έφ’ ού 
έκάθητο έργαζομένη, τόν μικρόν ρύακα. Κατ’ έ- 
κείνην τήν στιγμήν τό άερόστατόν, δπερ έξηκο- 
λούθει κατερχόμενον, ήρξατο πάλιν άνυψούμενον 
ώθούμενον ύπό ελαφρού άνέμου. Οί δύο άδελ- 
φοί άνέπεμψαν κραυγήν άπελπισίας καί έτεινον 
τάς χεΐράς των ώς νά ήθελον νά σπεύσωσι πρός 
τήν οικίαν των.

— θεέ μου, δέν ύπάρχει λοιπόν μέσον νά 
κατέλθωμεν: άνεφώνησεν ή Φλωρεντία.

— 'Υπάρχει μέσον, άπήντησεν ό Αόφμαν, 
άλλ’ έπικίνδυνον είς άκρον. *·

— Οίονδήποτε καί άν ηναι, είπεν ό Μι
χαήλ. προτιμότερου τής άφορήτου ταύτης άγω- 
νίας, ένθυμίσου όποιαν νύκτα διήλθομεν.

— Εχεις δίκαιον, άπεκρίθη ό Χριστιανός· 
άλλως τε είναι καί ή μόνη σωτηρία μας . . .

Καί έγερθείς ύψωσε τήν ράβδον του καί διά 
τής σιδηράς αιχμής έσχισε το περικάλυμμα τοΰ 
άεροστάτου. Τό άερόστατόν έφάνη ώς άναπέμπον 
στεναγμόν και έτινάχθη σπασμωδικώς ώς άν
θρωπος λαμβάνων καίριον τραύμα. Έπί στιγμήν 
ή άβεβαιότης ήτο φρικώδης. Τό άέριον έξήρ- 
χετο όρμητικώς καί συρίζον διά τής οπής, καί 
τό άερόστατόν κατέπιπτε μετά φοβέρας ταχύ
τητας. Οί τρεις άεροπόροι έκλεισαν τούς Οφθαλ
μούς, έντρομοι, ζαλισμένοι . . . Αίφνης ήκούσθη 
σχίσιμον παρατεταμένον, παρακολουθούμενον ύπό 
βιαίας ώθήοεως. "Υψωσαν τάς κεφαλάς καί εϊ- 
δον βτι τό άερόστατόν έκρέματο άπό τών κλά
δων ύψηλής πεύκης. Εϊχον σωθή ώς έκ θαύ
ματος.

Γ'.

Περί τήν έσπέραν τής αύτής ήμέρας ό Αόφμαν 
και ό 'Ρίττερ έκάθηντο παρά τό παράθυρον μι
κρός έξοχικής οικίας Ή οικία άνήκε τω Μι
χαήλ, δστις εϊχεν Οδηγήσει έκεΐ τον συνοδοι
πόρον του εύθύ; μετά τήν σωτηρίαν των. Οί 
δύο άδελφοί κατ’ άρχάς ούδέν άλλο αίσθημα 
ήσθάνθησαν ή τό αίσθημα τής χαράς έπί τή 
άπιστεύτω διασώσει· μετά ταΰτα δμως ό Μι
χαήλ ήρξατο πάλιν σκεπτόμενος περί τών κιν- 
δυνευόντων συμφερόντων του. Καθήμενος παρά 
τό παράθυρον έτήρει σιωπήν, δτε ό Χριστιανός, 
δστις παρετήρει τήν πρό τών ποδών του έκτει- 
νομένην έξοχήν, τφ είπεν αίφνης-

— Μέχρι τίνος σημείου έκτείνεται τό κτήμά 
σου, κύριε 'Ρίττερ;

— ’Α! άπεκρίθη ούτος μετά πικρίας· θέλεις 
νά μάθης τί εισόδημα θά σοι άποφέρη τό κτήμα 
άφ’ ού τό κερδίσης;

— Ούδ’ έσκεπτόμην περί τούτου, άπεκρίθη 
ό Αόφμαν.

— Μή δικαιολογείσαι ■ έκαστος έχει πεποί- 
θησιν είς τό δίκαιόν του. Ιδού, νά σοι δείξω 
τά δρια τοΰ κτήματος.

Καί λεπτομερώς τφ έδειξε τά πάντα· τά 
δάση, τούς άγρούς, τάς βοσκός.

— Ώραΐον κτήμα πραγματικής, είπεν ό 
Χριστιανός.

— Κτήμα, το οποίον μοί έκόστισε κόπους 
πολλούς. ΊΙλπιζον νά επιφέρω βελτιώσεις τι- 
νός, άλλά τις οίδε έπί πόσας άκόμη ήμέρας θά 
ήναι είς τήν έξουσίαν μου; Ίσως καθ’ήν ώραν 
όμιλοΰμεν, δέν μοί άνήκει πλέον . . .

Είσήλθεν ή Φλωρεντία κρατούσα έπιστολήν.
— Ή έπιστολή είναι του δικηγόρου μου, 

κ. Λίτωφ, είπεν ό Μιχαήλ ώχριών . . . Τοΰτο 
σημαίνει δτι ή άπόφασις έξεδόθη.

Καί έτεινε τήν χεΐρα διά νά λάβη τήν έπι
στολήν. Έ Φλωρεντία έκράτησε τήν χεΐρα 
ταύτην είς τάς χεΐράς της καί ρίπτοοσα βλέμμα 
συνεσταλμένον πρός τόν Αόφμαν·

— "Ο,τι κοί άν συμβή, είπε, μή λησμονή
σετε δτι παρητήθητε τού μίσους.

— Δός μοι τήν έπιστολήν, είπεν ό Μιχαήλ 
τεταραγμένος.

— Ούχί πριν μοί ύποσχεθήτε άμφότεροι 
δτι θά ύποταχθήτε άνευ μνησικακίας είς τήν 
άπόφασιν. — Ένθυμηθεΐτε τήν νύκτα, ήν διήλ- 
Θομεν έν μέσφ τών νεφών, προσέθηκεν ή κόρη 
δεικνύουσα προς τό δένδρον, άφ’ ού έκρέμαντο 
είσέτι τά ράκη τοΰ άεροστάτου.

'Ο'Ρίττερ καί ό Αόφμαν άντήλλαξαν βλέμμα· 
έδίστασαν έπί στιγμήν καί έπειτα έσφιγξαν άλ- 
λήλοις τήν χεΐρα.

__ Ναί, ναι, είπεν ό Μιχαήλ, εχεις οικαιον, 
άδελφή. Σωθέντες διά τής βοήθειας τού θεού, 
■ά· τφ άποδείξωμεν τήν ευγνωμοσύνην ήμών ύπο- 
τασσόμενοι είς τάς βουλάς του. Χριστιανέ 
Λόφμαν, τήν έχθραν μας άφήσαμεν έκει επάνω 
άς μή τήν έπαναλάβωμεν πλέον επί τής γής. 
"Ο,τι και άν περιέχη ή έπιστολή αϋτη, ορκίζο
μαι δτι θά παραδεχθώ άγογγύστως.

_  Καί έγώ, είπεν ό Χριστιανός, θά ευλογώ 
τήν θείαν Πρόνοιαν, δτι μοί έδώρησε φίλον, καί 
δν ή έπιστολή μοί άναγγέλλη τήν ματαίωσιν 
δλων τών έλπίδων μου.

Τότε ή Φλωρεντία ένεχείρισε τήν έπιστολήν 
είς τόν άδελφόν της, δστις τήν ήνοιξε καί τήν 
άνέγνωσεν άταράχως, καίτοι έλαφρώς ώχριών.

__ Είσαι είς τό κτήμά σου, κύριε Αόφμαν, 
είπεν ό Μιχαήλ στρεφόμενος πρός τόν φίλον του.

__ Λοιπόν ή άπόφασις άπέβη ύπέρ έμοΰ; 
ήρώτησεν ούτος.

__ Ιδού ή άπόφασις, είπεν ό 'Ρίττερ, τείνω·; 
αύτω το έγγραφον. Άπό τοΰδε το κτήμα τοΰ 
έξαδέλφου σου σοι άνήκει . . .

— Τό κτήμα δέν άξίζει δσον ή άπόκτησις 
φίλου! διέκοψεν ό Λόφμαν σχίζων τό έγγραφον.

'0 'Ρίττερ τόν έβλεπεν έκπεπληγμένος.
— Ναί, έξηκολούθησεν ό Χριστιανός· εν

ταύθα είσήλθον ώς φίλος· δεν Θα μείνω ώς 
εχθρός. '0 τοσοΰτον γενναίως καί φιλοξένως 
ύποδεξάμενός με άς άποφασίση περί τών δι
καιωμάτων μας.

— Έγώ ν’ άποφασίσω; είπεν ό Μιχαήλ 
συγκεκινημένος.

'0 Λόφμαν έρριψε βλέμμα πλήρες συμπά
θειας πρός τήν Φλωρεντίαν, ήτις έταπείνωσε τούς 
δφΘαλμούς της· εϊτα δέ λαμβάνων τήν χεΐρα 
τοΰ φίλου του, τφ είπεν

— ' Η άναδείξασα ήμάς φίλους άς συνδέση 
σφιγκτότερον τούς δεσμούς τούτους, καί άς κα- 
ταστήση τήν διανομήν ήμών εύκολον καί φι
λικήν.

— Πώς τούτο; ήρώτησεν ό Μιχαήλ.
— Μεταβάλλουσα τούς φίλους είς άδελφούς!
'0 ‘Ρίττερ προσέβλεψε μειδιών τήν Φλωρεν

τίαν, ώς νά ήρώτα αύτήν διά τοΰ βλέμματος· 
ή δέ κόρη έρρίφθη είς τάς άγκάλας του, τεί- 
νουσα τήν δεξιάν της πρός τόν Λόφμαν.

Ο ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΛΑΝΤΐΝΟΣ.
Βιογραφική είκών τοΰ XVI αίώνος ύπό τής 

Μ. ZWAAKSWYK.

δτε αί πύλαι τής έν Άμβέρση δι- 
>ΰς Εκθεσεως είναι άνοικταί, νύν 
αί ένδοξοι Άθήναι τού βορρά, ώς 

δικαίως δυνάμεθα νά όνομάσωμεν τήν Ά μβέρσην, 
προσελκύουσιν άπειρους ξένους, θεωροΰμεν σκό- 
πιμον νά ειπωμεν βραχέα τινά περί ένός τών 
διαπρεπέστερων τέκνων τής πόλεως ταύτης, 
δστις εκ τού μηδενός προαχθείς καί ύψωθείς 
περιήλθεν είς φήμην ευρωπαϊκήν καί μεγάλως 
έοόςασε τήν ώραίαν αύτού πόλιν. '0 άνήρ 
ουτος ήτο ό Χριστοφόρος Πλαντΐνος ό μέ
γα» τυπογράφος, τοΰ όποιου τά έργα τοσοΰτον 
εγένοντο γνωστά.

Έν μιά τών μεγαλειτέρων πλατειών τής 
πόλεως, τή Kydagsiuarkt καλουμένη, κεΐται 
μεγάλη οικία, ής ό παλαιός ρυθμός ελκύει ευθύς 
έκ πρώτης δψεως τά βλέμματα ήμών. Υπεράνω 
τής μεγάλης θύρας τοΰ ύπερηφάνου τούτου με
γάρου βλέπομε·; οικόσημο·;, —άριστών χεΐρα 
προέχουσαν έκ νεφελών έν μέσα; χρυσού κύκλου 
καί άναγινώσκομεν τήν ταπεινόφρονα λατινικήν 
επιγραφήν Lahore et Constantia (διά τής έρ
γασίας καί τής καρτερίας). ΊΙ οικία αΰτη, ήτις 
καί σήμερον καλείται Den golden Passer (ό 
χρυσσύς κύκλος), είναι ή οικία, έν ή κατωκει 
ό διάσημος τυπογράφος Πλαντΐνος.

Ας άνατρέξωμεν τό χρονικόν διάστημα τριών 
αιώνων, τό χωρίζον ήμάς άπό τής έποχής εκείνης 
καί άς ίδωμεν τί ήτο τότε ή Άμβέρση. Ήτο 
πόλις έμπορική πλούσια καί διαπρεπής, ήτις ώς 
άνασσα έκάθητο έπί θρόνου· ήτο πόλις, έν ή 
ήνθουν καί τέχναι καί έπιστήμαι, καί ήκμαζε 
τό έμπόριον καί ή βιομηχανία. Έν έτει 1549 
δύο πτωχοί σύζυγοι ήλθον καί άπεκατεστάθησαν 
έν Άμβέρση. Ί) άνήρ ήτο βιβλιοδέτης τό έπάγ- 
γελμα καί ίδρυσε μικρόν καί άφανές βιβλιοδε- 
τικόν κατάστημα, ή δέ γυνή έκαμνε περιω- 
ρισμένον έμπόριον ύφασμάτων· ήλθον άμοότεοοι 
έκ Γαλλίας έπί τή έλπίδι νά εΰρωσι τύχην έν 

5ενη γή άφ’ ού έν τή ιδία αύτών πατρίδι 
δέν ήδύναντο νά εΰρωσι πόρον ζωής έπαρκή. 
Ό άνήρ, Χριστοφόρος Πλατΐνος τό ονομα, έγεν- 
νήθη έν τινι μικρω χωρίω παρά τήν πόλιν 
Tours, καί διατελών έργάτης έν τώ τυπογρα
φείο) τοΰ Μασέ έν Καένη ένυμφεύθη τήν ’Ιω
άνναν 'Ριβιέρη (τφ 1546). Καλώς γνωρίζω·; 
τήν βιβλιοδετικήν καί τήν τυπογραφικήν ό Πλαν
τΐνος δέν έβράδυνε νά γείνη γνωστός έν Άμ
βέρση, ένθα αί οΰρ αύται τέχναι δέν ειχον 
πολλούς τούς όπαδούς. Άλλά κατά τά πρώτα 
εξ έτη ή τύχη δέν τω ήτο πολύ εύνοϊκή. Αί
φνης δμως άπρόοπτόν τι περιστατικό·; μετέβαλε 
τήν τύχην του. Ητο ή παραμονή τής μεγάλης 
νηστείας καί ομιλοι μετεμφιεσμένων διέτρεχον 
έν εύθυμία τάς σκοτεινάς τής πόλεως οδούς. 
Ο Πλαντΐνος, δστις μετέφερε δεδιμένον βιβλίον 

εις τινα οικίαν, συνηντήθη καθ' οδόν πρός ένα 
τοιούτον δμιλον- οί εύθυμοΰντες διατελούντες 
δλοι έν μέθη έπετέθησαν άναιτίιυς κατά τοΰ δυ
στυχούς τεχνίτου καί τον έτραυμάτισαν τόσον 
βαρέως, ώστε δταν άνελαβεν άπό τής άσθενείας 
του δέν ήδυνήθη πλέον νά έξακολουθήση τήν 
τέχνην του. <) Πλαντΐνος δμως δέν έκάθησεν 
άργός. δεν άπηλπίσθη · "’Εργασία καί καρτερία” 
ήσαν τό σύνθημά του. Οί έπιτεθέντες κατ’ αύ
τοΰ εύγενεΐς φοβούμενοι καταγγελίαν προσέφερον 
αύτω χρήματα ϊνα σιωπήση· ό δέ Πλαντΐνος 
διά τών χρημάτων τούτων ίδρυσε μικρόν τυπο- 
γραφεΐον καί ήρχισεν έκτυπών βιβλία ή μάλλον 
φυλλάδια κατά παραγγελίαν διαφόρων πελατών 
του- άλλά τά έργα ταΰτα ήσαν έργα πρωτο
πείρου, διότι η τέχνη δέν εϊχεν είσέτι άρκούντως 
άναπτυχθή. Δεν παρήλθεν δμως πολύς χρόνος, 
οτε ό 11 λαντΐνος εξέοωκε τό πρώτον κύριον έρ
γο·; του, βιβλίον μέ χρονολογίαν καί μέ τό 
δνομά του. Τό άρχαιότατον τοΰτο βιβλίο·;, το 
λαμπρότερου κειμήλιου έυ τω σημερινφ μουσείιυ 
τού Πλατίνου φέρει του έξής τίτλον Michel 
Bruto. L:i instruzione di una fanciulla nata 
nobilmente, μετά γαλλικής μεταφράσεως· L’in- 
structian d’une jeuue fille de noble maison. 
Ίό έτος τής τυπώσεως εΐναι το 1555, τό δέ 
σχήμα τοΰ βιβλίου είς 8'". Έν έτει 1564 ό 
Πλαντΐνος μετφκησεν είς τήν οικίαν, τήν καλου- 
μένην de groote Valk (ό μέγας ιέραξ), ήν καί 
έβάπτισε διά τού όνόματος τού "Χρυσού Κύ
κλου”· τό δέ 1565 ήγόρασε καί έτέραν οικίαν, 
de kleine Valk (ό μικρός ιέραξ) καλουμένην, 

καί βαθμηδόν άπέκτησεν ολόκληρον σύμπλεγμα 
οικιών, διότι τό τυπογραφείου του προήγετο 
κατ' έτος καί πλουσιώτερον αύτόν καθίστα. Τφ 
1579 ό πολυετής αύτού φίλος καί συνεργάτης 
Ιωάννης Μορέτος ένυμφεύθη τήν νεωτέραν αύ
τοΰ θυγατέρα, καί ήγόρασε τήν μεγάλην οικίαν, 
ένθα σήμερον εύρίσκεται τό περιώνυμον μουσείου 
I Ιλαντίνου-Μορέτου. Ή πρεσβυτέρα τοΰ Πλαν- 
τίνου θυγάτηρ ένυμφεύθη τόν διάσημου έν τοΐς 
λογίοις τής έποχής του ' Ραφελέγγιον έκ Λουγ- 
δούνου· άλλά διά τήν ιστορίαν τοΰ οίκου τού 
Πλαντίνου έπισημότερος ύπήρξιν ό Μορέτος, 
δστις άφησε καί υιούς καί έγγόνους διαπρέψαντας 
έν τή τυπογραφική τέχνη.

Τίλήν άς έπανέλθωμεν εις τόν Χριστοφόρον 
Πλαντΐνον, περί ού ένταΰθα ποιούμεθα τόν λό
γον. 0 άνήρ ούτος, συναγωνιζόμενος πρός έκδό- 
τας διασήμους, οϊος ό ’Ερρίκος Στέφανος, ό 
Παύλος Μανουτιος κ. άλ. κατώρθωσε νά φέρη 
είς τοιαύτην εντέλειαν τάς πολυπληθείς του 
έκδόσεις, ώστε ή Άμβέρση νά θεωρήται κέν
τρον τυπογραφικόν, καί ν’ άποκτήση πλεΐστα 
δσα τυπογραφεία, πρός τά όποια άπετείνοντο 
οι θέλοντες νά δημοσιεύσωσί τι ού μόνον έν τή 
χώρα έκείνη, άλλά καί έν ’Ιταλία καί έν αύτή 
τή I αλλια, ήτις εθεωρειτο ώς κατέχουσα τήν 
πρώτην ώς πρός τήν τέχνην ταύτην θέσιν. Ό 
Πλαντΐνος τφ 1560 έτύπωσε τό πρώτον Έλ
ληνικόν βιβλίου- τά ελληνικά στοιχεία ήσαν 
ώραία, ό χάρτης άριστος καί έν γένει ή έκδοσις 
εις άκρον περιπεποιημενη. Ιώ 1562 έτελείωσε 
τό γιγάντων αύτοΰ έργον, τά άριστούργημα τής 
τυπογραφίας, τό Dictionarium tetraglotton.

Καίτοι τοσαύτας έχω·; έργασίας ό Πλαντΐνος 
ευρισκε καιρόν διά τήν σπουδήν διαφόρων γλωσ
σών· ούτως έξέμαθα τήν λατινικήν, τήν ισπα
νικήν καί τήν ολλανδικήν, ήν έγνώριζε κατά 
βάθος ώς άν ήτο 'Ολλανδός. Άπόδειξις πόσον 
καλώς έγνώριζε τήν ολλανδικήν γλώσσαν εΐναι, 
δτι τή παρακινήσει αύτοΰ, τή επιμονή του καί 
ιδίως τή συνεργασία του συνετάχθη τό πρώτον 
μεγαλείτερον λεξιζολόγιον έν γλώσση ολλανδική. 
Δυστυχώς δέν σώζεται ή πρώτη έκδοσις τού 
περιέργου τούτου βιβλίου, άλλά μόνον ή δευτέρα 
ήτις έγένετο έν Middelburg.

(“Επεται τό τέλος.)

ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ ΠΑΡΙΣΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΝΑ ΤΗΝ 

ΚΑΣΜΙΡΗΝ ΤΩΝ ΙΝΔΙΩΝ.

(Συνέχεια.)

(Μετά εικόνων, δρα σελ. 44 καί 45.)

όοος, ή άπο Σκάρδου είς Χιγάρ άγουσα, 
είναι ώραία καί κατάφυτος μέχρι τών 
οχθών τοΰ Ινδού ποταμού, ον ήναγ- 

κάσθημεν να διαβώμεν διά πορθμείου. Έκεΐθεν 
τοΰ ποταμού άρχεται ή μεγαλοπρεπής κοιλάς 
τού Χιγάρ, ήν έπιστέφουσι δεξιά καί άριστερα 
δρη ύψηλά βραχώδη καί χιονοσκεπή. Αί άκτΐνες 
τού ήλιου φωτίζουσαι τάς λεύκάς ταύτας κορυφάς 
παράγουσι φαινόμενου μοναδικόν σχεδόν πρό 
τών ποδών ήμών ρέει ό ποταμός Χιγάρ, δστις 
βραδύτερου χύνεται είς τόν Ινδόν. Ή κοιλάς 
εΐναι καλώς καλλιεργημένη καί ιδίως πλούσια 
είς δένδρα όπωροφόρα. Έν μέσω τής φυτείας 
φαίνονται τζαμία, μνήματα καί όθωμανικαί τινες 
οίκίαι. Είς τό βάθος τής γραφικής ταύτης κοι- 
λάδος ύψούνται τά χιονοσκεπή δρη έν τή γαλη- 
νιαία αύτών μεγαλοπρεπείς. Είναι θέαμα, δπερ 
δέν δύναται νά λησμονήση τις άφ’ ού απαξ το 
ΐδη. Αί άρχαί τής πόλεως, ή κάλλιον είπεΐν
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τοΰ χωρίου Χιγάρ, ήλθον εις προϋπάντησιν ημών, 
χα'ι προσφέρουσιν ήμίν ωραιότατα? οπώρας, εν 
αίς διακρίνονται ιδίως τά βερίκοκα. Οι Κινέζοι 
καλοΰσι τύ Χιγάρ την Τιβέτην των βερίκοκων.

"Ολως περίεργα και πρωτότυπα είναι ένταΰθα 
τά φρέατα· είναι δπαί εις τήν επιφάνειαν τοΰ 
εδάφους, κεκλεισμέναι διά πώματος· το ύδωρ 
αντλείται διά μικρών ξύλινων αγγείων προσηρ- 
μοσμένων εις μακράν ράβδον. Ί ά φρέατα ταΰτα 
είναι είδη δεξαμενών, αιτινες δέχονται τά πο
τάμια υδατα, δι’ ών αρδεύονται οί άγροί. Εν 

ΧΟΡΕΥΤΡΙΑΙ ΤΗΣ ΚΑΣΜΙΡΗΣ.

ταίς δεξαμεναίς ταύταις τύ ύδωρ καθαρίζεται 
φυσικώς καί καθίσταται καταλληλότατον διά 
τήν πόσιν. Αί οίκίαι τοΰ Χιγάρ είναι ώς αί 
τοΰ Σκάρδου έκτισμέναι διά μικρών λίθων · 
έχουσι δέ ολίγιστα παράθυρα, διότι φαίνεται ότι 
οί κάτοικοι άρκοΰνται εις τήν θύραν μόνον, άν 
καί έν χειμώνι μένωσιν επί μήνας όλους κε- 
κλεισμένοι έν τοίς σκοτεινοί? τούτοις καταλυ- 
μασι. "Ίσως άποδοτέα ή έλλειψις αΰτη παρα- 
θρύων καί εις τήν έλλειψιν καυσίμου ξυλείας, 
διότι οΰτω καθίστανται αί οίκίαι θερμότερα·, τον 
χειμώνα· αί εστίαι είναι τόσον κακώς έκτισμέναι, 
ώστε ό καπνός πληροί τά δωμάτια εις τρόπον 
άφόρητον. Προ ετών ή εμπορική σημασία τοΰ 
Χιγάρ ήτο μεγαλειτέρα· σήμερον δμως τύ έμ- 
πόριον έξέπεσε καί τούτο αποδίδεται τύ μέν εις 
τους μεγάλους σωρούς τών χιόνων, αιτινες κα- 
θιστώσι τύν χειμώνα τήν όδύν ταύτην σχεδόν 
άδιάβατον, τύ δέ εις τούς έν τοίς στενοΐς έκεί- 
νοις διαιτωμένους ληστάς, οΐτινες έπιτίθενται 
κατά τών κερβανίων καί τά ληστεύουσιν. Ό 
έκ ΓΙορτογαλλίας ’Ιησουίτης Έσπινάς ήτο ό τε- 

λευταΐος Ευρωπαίος, ό διαβάς έν έτει 1760 τά 
επικίνδυνα ταΰτα στενά τοΰ όρους Καρακορουμ. 
'Ημείς βεβαίως οΰδεμίαν ήσθανόμεθα διάθεσιν 
νά ύποβληθώμεν εις τους κινδύνους τουτους · 
άλλως διά τήν διάβασιν τών στενών τούτων 
απαιτούνται καί χρήματα πολλά, καί τύ βαλάν- 
τιόν μας ήτο άρκούντως έξηντλημένον. Ήρκέ- 
σθημεν επομένως μόνον εις τήν θέαν τών γι
γάντων τούτων τών ’Ινδιών διύ καί άπεφασι- 
σαμεν νά μεταβώμεν μέχρι τοΰ φρουρίου Ασκόλη, 
όθεν. ώς μάς είπον, τύ βλέμμα εκτείνεται προς 

τά πελώρια εκείνα ύψη. Καί πράγματι άντε- 
μοίφθημεν έπαρκώς διά τούς ύποστάντας κόπους. 
Εις διεύθυνσιν βορειο-άνατολικήν φαίνεται τύ 
όρος Μουστάγ, καί πλησίον αυτού αί χιονοσκε
πείς κορυφαί τών ορέων Βαλτόρα, Γάντχη 
(6360 μέτρων ύψους), Μαγγο-Γουσώρ (6190 
μέτρ.), Μαχερβρούμ (7700 μ.), τού Γουχερβρούμ 
(7900 μ.), καί τέλος τοΰ Δαγσάγγ (S480 μέτο.) 
τοΰ ύψηλοτέρου ορούς τής ύφηλίου μετά τύ 
ορος “Εβερεστ έν Νεπάλη, τύ όποιον υπερτερεί 
αύτοΰ κατά μόνον 40 μέτρα. ’Αδυνατώ νά 
περιγράψω τύ μεγαλείον τών γιγάντων τούτων 
τής φύσεως κατά τήν δύσιν τοΰ ήλιου. Είδαν 
υψηλά όρη φωτιζόμενα ύπύ τών τελευταίων 
άκτίνων τοΰ ήλιου, έν Στυρία, έν Ί’υρόλφ, έν 
Ελβετία, άλλ’ όποια διαφορά! Ή,τι εις τάς 
“Αλπεις είναι θέαμα λαμπρόν, εις τά. Ύμαλάϊα 
είναι καταπληκτικόν, καί ό θεατής μένει έκθαμ
βος· νομίζει άτι εύρίσκεται έν μέσω φρικώδους 
πυρκαϊάς ύψουμένης μέχρις ούρανοΰ καί άπει- 
λούσης άνά πάσαν στιγμήν νά ένώση ύπεράνω 
τής κεφαλής του τάς πυρίνους αυτής γλώσσας 

καί νά Οάψη αυτόν έν τώ πυρίνω έκείνφ καί 
άπεράντω τάφφ! Μετά τέσσαρας ημέρας έπα- 
νήλθομεν πάλιν εις Σκάρδον.

Ημέραν τινά μάς συνέβη περιστατικόν, τύ 
όποιον χαρακτηρίζει τά ήθη τοΰ τόπου. Ό σύ
ζυγός μου έξέφρασε τήν επιθυμίαν ν’ άγοράση 
ολόκληρον ενδυμασίαν παρά γυναικός Βαλτή. 
Μετά πολλάς έρεύνας εύρέθη τέλος ή γυνή, 
ήτις ήλθε καθ’ ήν ώραν έτελείονε το πρόγευμά 
μας· 11το χορεύτρια φορούσα λαμπράν ένδυμα
σίαν. Ό σύζυγός μου ήρώτησεν αύτήν εάν ήναι 

εύδιάθετος νά πώληση τήν στολήν της· ό 
διερμηνεύς τώ άπήντησεν ότι συγκατατίθεται 
άλλ’ ύπύ τύν όρον νά λάβη όμού καί τήν γυ
ναίκα. ’Εννοείται ότι ό σύζυγός μου άπεποιήθη 
τούτο· τότε καί αύτή ήρνήθη νά παραχωρήση 
τήν ένδυμασίαν. Μετά πολλής δυσκολίας κα- 
τωρΟώσαμεν νά παραστήσωμεν εις τούς οπαδού? 
τής νέας γυναικός ότι έζητοΰμεν μόνον τήν 
στολήν· αυτοί εύρισκον πολύ φυσικώτερον νά 
θέλη τις τήν γυναίκα με τήν ένδυμασίαν ή τήν 
ένδυμασίαν άνευ τής γυναικός. Μέχρι τέλους 
ούδέν έγένετο. Επειδή όμως ό σύζυγός μου 
έπέμενε νά έχη μίαν τοιαύτην ένδυμασίαν, έγέ- 
νοντο καί περαιτέρω ένέργειαι, έως ου ό ιδιο
κτήτης τοΰ αγρού, έφ’ ού είχομεν στήσει τάς 
σκηνάς ημών, χωρικός αγαθός, έχων γυναίκα 
άρκούντως ευειδή, έλκυόμενος ύπύ τοΰ κέρδους 
έπρότεινε νά πώληση τήν στολήν τής γυναικός 
του· αυτή κατ’ άρχάς έκαμε δυσκολίας καί 
έφάνη περίλυπος εις άκρον τή διαταγή όμως 
τοΰ άνορός της μετέβη εις τήν οικίαν της καί 
ήλθε μετ’ δλίγον κρατούσα εις τάς χεΐρας τήν

ΤΟ ΟΡΟΣ ΚΑΡΑΚΟΡΟΥΜ ΠΑΡΑ ΤΟ ΣΚΑΡΔΟΝ.

ένδυμασίαν καί τά καλλίτερα κοσμήματά της. 
Ή λύπη ήτο άπεικονισμένη έπί τοΰ προσώπου 
της καί δάκρυα έβρεχον τούς οφθαλμούς της, 
αμα δμως έλαβε τά χρήματα, τύ άντίτιμον τής 
θυσίας της, χαρά έπεχύθη έπί τοΰ προσώπου 
της καί τρέχουσα έφυγε πρύς τήν κατοικίαν της. 
Η ένουμασια τών Βαλτίδων γυναικών δέν έχει 
τι το έκτακτον· συνίσταται έκ μακροΰ λευκού 
χιτώνος, εκ περισκελίδος, λινού ύποκαμίσου καί 
μικρών δερμάτινων ύποδημάτων κεντημένων· τά 
υποδήματα ταΰτα φοροΰνται μόνον εις έπισήμους 
περιστάσεις, διότι συνήθως αί γυναίκες έκεί βαί- 
νουσι γυμνόποδες. Ώραϊον είναι τύ κάλυμμα 
τής κεφαλής των, διότι είναι κεκοσμημένον διά 
μικρών άργυρών πλακών· καλύπτεται δέ τύ δλον 
δια λεπτότατου λευκού πέπλου, τύ όποιον πολ- 
λήν παρέχει εις τύ πρόσωπον χάριν. Τά κοσμή
ματα τών γυναικών συνίστανται εις βραχιόλια 
άργυρα ή καί μολύβδινα διά τάς πτωχοτέρας· 

αί όθωμανίδες δέν φέρουσι κοσμήματα έπί τής 
ρινός. Ό αύτύς χωρικός, δελεασθείς ύπύ τών 
στιλπνών ρουπίων, μάς παρεχώρησε καί ένδυ
μασίαν ανδρικήν πλήρη, ήτις είναι πολύ άπλου- 
στέρα τής γυναικείας- μακρύς χιτών, περισκελίς 
καί μανδύας, δστις χρησιμεύει ώς άλεξιβρόχιον 
καί ώς προφυλακτικύν κατά τοΰ ψύχους· αύτή 
είναι ή ένδυμασία τοΰ άνδοός.

Μ ετά μεσημβρίαν τής αύτής ημέρας έτε- 
λεΐτο μεγάλη μουσουλμανική εορτή έν τώ κήπω 
τοΰ τοποτηρητοΰ, εις ήν καί ημείς προσεκλή- 
θημεν εννοείται δέ ότι προθύμως έδέχθημεν 
τήν πρόσκλησιν. Ό κήπος έκειτο εις άπόστασιν 
ενός χιλιομέτρου άπύ τής πόλεως Σκάρδου εις 
τούς πρόποδας γραφικωτάτου βράχου, άπό τοΰ 
όποιου χύνονται δεκαπέντε καταρράκται. Οί 
χοροί ήρχισαν καί αί χορεύτρια·., έν μέσω τών 
όποιων διεκρίνομεν τήν τώ συζύγω μου προτα- 
θεΐσαν, έξετέλεσαν διαφόρους δρχήσεις συνιστα- 

πηδήματα έπί τοΰ χόρτου καί εις 
κινήσεις τοΰ σώματος καί τών βραχιόνων. Εις 
τύ τέλος τοΰ χορού περιστρέφρυσι πινάκιον έπί 
τής ακρας λεπτής ράβδου. Δύναμαι νά βεβαιώσω 
οτι οι χοροί ουτοι άμυδράν μοί έδωκαν ιδέαν 
περί τών χορών, ούς τοσοΰτον έπιχαρίτως περι- 
γράφουσιν οί ποιηταί, οί ύμνήσαντες τάς όρχή- 
σεις τών ’Ινδών. Οί πλουσιώτεροι τών ’Ινδών 
είναι καθαροί, άλλ’ οί πτωχοί είναι εις άκρον 
ρυπαροί· σπανίως άλλάζουσιν ένδύματα, σπανίως 
ώσαύτως πλύνονται.

Διαμείναντες δέκα ολας ημέρας έν Σκάρδφ 
καί ιδόντες δ,τι ένομίζομεν άξιοπερίεργον, άπε- 
φασίσαμεν νά έπιστρέψωμεν εις Σριναγάρ, άλλά 
δι’ άλλης όδοΰ μακροτέρας, οδού έκτεινομένης 
παρά τήν πετρώδη όχθην τοΰ ’Ινδού ποταμού.

(“Επεται τύ τέλος.)
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ΠΟΙΗΣΙΣ.

ΜΑΤΑΙΟΤΗΣ.

’Ανέκδοτον ά"όσπασμα έκ τών “Κυκνείων Περιπάτων”.

Α'.

Ή μαύρη πτέρυξ τής νυκτδς έπέρχεται ήρεμα 
Τήν σκυθρωπήν ύφήλιον μικρόν νά βαυκαλίση ... 
Πρδς τήν κοιλάδα τήν τερπνήν έσχατον ρίπτει 

βλέμμα,
Πριν τδ ζοφώδες σκότος της εις πάντα επιχύση.

Ωκεανοί άτέρμονες πνευμάτων ανθρωπίνων! 
Τά έ'παφρά σας κύματα σιγάσατε ολίγον . . . 
Νά με λικνίσουν άφετε! τοΰ βίου λήθην πίνων 
Είς ρέμβην θά παραδοθώ... Τά πάντα φεΰ! 

έοίγων.

Ή αύρα έχαιρέτιζε τήν κοιμωμένην φύσιν
Κ’ έπήρχετο ό Ζέφυρος τήν χλόην νά θωπεύση. 
Τοΰ μουσηγέτου χαιρετών ’Απόλλωνος τήν δύσιν 
Άφήκα έν μου δάκρυον έπί τής γής νά ρεύση ...

Ώ χρόνε, χρόνε άστατε! τδν κόσμον ποΰ κυλίεις; 
Ποΰ φέρεις τάς ελπίδας μας, τά όνειρα, τοΰς 

πόθους;
Τδ τόξον σου τδ φοβερόν, ώ χρόνε, ποΰ τανύεις; 
. . . Άπάντησίν μου ευρισκον τοΰ ρύαζος τοΰς 

ρόθους . ..

Β’.

θωπεύετε, φυλλώματα, τήν μαύρην κεφαλήν μου· 
Ναυβάτης φέρομαι ταχύς, στιγμαί όλίγαι μέ

νουν . . .
Ίτέαι καί κυπάρισσοι, δεχθήτε τήν πνοήν μου· 
θάνατον γλώσσα·. αύχμηραί ώς εχιδναι μέ σαίνουν.

Είς σκιερά φυλλώματα καί ή διάνοια μου 
Παρδν καί μέλλον λησμονεί, καί λαίλαπας και 

άτονους.
Γλυκεία τις άνάμνησις πλανά τά βήματά μου 
Είς παρελθόντα θέλγητρα, παρωχημένους χρό

νους . . .

Γ'.

Ουτω λοιπδν ή άγκυρα τοΰ βίου μας ή μόνη 
Βυθίζεται είς αχανούς, μακράς θαλάσσης άμμον; 
'II στυγερά κλεψύδρα σου, ώ χρόνε, θανατώνει 
Καί φέρει μέσιρ κελαινών τοΰ Πλούτωνος θα

λάμων.

"Εν άνθος έξεφύλλισα, τδ έρριψα μακράν μου, 
Τά φύλλα έσυρε βορράς· τό άνθος έμαράνθη· 
Είδα νά μέ άκολουθή τήν τρέμουσαν σκιάν μου, 
Καί τήν σκιάν δ θάνατος . . . 'Ηρπάγησαν τά 

άνθη . . .

Ούτως αρπάζονται σφοδρώς αί ώραι τής ζωής

Οί μειδιώντες χρόνοι μας, οί τόσον φαεινοί. 
Φυλλορροεΐ τδ δένδρον μας κ’ είς τής ψύχρας 

θανής μας
Τδ θρύμμα, κόρη άπελπις, λυσίκομος θρηνεί!... 

Τοΰ βίου μας ή εύθρυπτος καί σφαλερά σχεδία 
Είς τάς θαλάσσας ναυαγεί τοΰ παγερού θανάτου· 
’Εκεί τά πάντα σβέννυνται, καί βλέμμα καί 

καρδία,
Άπονεκροΰνται, σήπονται εις τά βασίλειά του ...

Ε'.

"Αζων τοΰ κόσμου! στρέφεσαι, άλλ’ άγνοεΐς πού 
τρέχεις ■

Ευχής στερείσαι καί ζωής . . . καί ώς τυφλός
βαδίζεις·

Είς τής ζωής τοΰς κλονισμούς καί τούς σεισμούς
άντέχεις,

Καί δμως δέν έλπίζεις!

ΣΤ'.

Κ’ έγώ ονειροπόλησα καί ήλπισα καί είδα·
Ησαν τά πάντα μάταια· ήσαν τά πάντα Φρΰναι! 

Είς τής ζωής μας τάς ροάς, εις κάθε της ρανίδα 
Είδα τδ πάν σβεννύμενον — Άφροί τά πάντα 

είναι!

Κ’ έγώ ήγάπησα ζωήν, ελπίδα καί ονείρους·
Κ’ έγώ έρέμβασα ποτέ είς παρελθόντα; χρόνους · 
Κ’ έγώ είς τής κιθαράς μου λυρογηθής τοΰς 

λήρους
Υμνώδησα τοΰς έρωτας, τοΰς έρωτας καί μόνους.

Κ’ έγώ υπήρξα ποιητής, πλήν ποιητής ρεμβήρης· 
Πολλάκις άνεπόλησα, καί έψαλλα πολλάκις ... 
Καί άνεπαύθην είς βουνού; θερμών δακρύων 

πλήρης-
’Αλλ’ είδα νά ζαλύπτωμαι ύπδ ψευδούς φενάκης!

Ζ'.

Είναι δ βίος αίνιγμα! Είν’ αίνιγμα ό βίος! 
Βιούμεν, παρερχόμεθα, τδν κόσμον χαιρετοΰμεν, 
Καί έρωτώμενοι συχνά, ό άνθρωπος όποιος, 
Τοΰς ώμους μόνον σείομεν. Ί ί είμεθ’ άγνοοΰμεν...

"Υπνον βαρΰν κοιμώμεθα, κοιμώμεθα οί νάννοι· 
Τδν χρόνον νά φονεύσωμεν παντοίως προσπα- 

θοΰμεν,
Κ’ έκεΐνος είς τήν άβυσσον μάς φέρει· οια πλάνη! 
Μάς φέρει είς τδν θάνατον, κ’ ημείς τδ λησμο

νούμε·?!

’Ανόητα μειράκια καί σκώληκες γελοίοι, 
Νομίζομεν δτι ήμάς φοβείτ ή ειμαρμένη!
Ευήθεις, βλάκες, χάσκανα· τοΰς οφθαλμούς καμ- 

μύει
Ή Μοΐρά μας· φωνάζομεν· ανάλγητος πλήν μέ

νει . . .

’Ανάλγητος, ανάλγητος, ανάλγητος.' κωφεύει, 
Καθώς τδ μνήμα τδ βωβόν, ή τού νεκρού ό λίθος ... 

’Άς τρέχη πένης ο πτωχός θνητός, άς γυμνη- 
τεύη ·

Δέν τήν μαλάσσουν δάκρυα· αύτή δέν έχει στή
θος!

Β. Μ. Π.

II

ΤΡΑΓΟΥΔΑ.

(Είς τήν Κυρίαν Λ. έν Κηφισιφ).

Ανοιξε κόρη τοΰ χωριού τά ροδινά σου χείλια, 
μέ τή γλυκεία σου τή φωνή νανούρισε τήν πλάσι, 

Τραγούδα, κι’ άπδ ζήλια, 
τ’ άηδόνι θά σωπάση!

Στο μαγικό σου πρόσωπο ροδόκρινα θ’ άνθίσουν, 
κι’ δλα τής γής τά λούλουδα τά μοσχομυρισμένα 

θέ νά φυλλορροήσουν 
μπροστά σου ένα ένα!

θέ νά στορπίζουν φωτειναις τά μάτια σου άχτί-

καί στον κατάστερ' ούρανό άν τύχη κι’ υψωθούνε, 
ώσάν χρυσολαμπίδες, 
τ’ άστέρια θά σβυσθοΰνε!

Τήν ώρα πού θά τραγουδής, τά ξέπλεκα μαλλιά σου 
θά λούζη μέσα σε μοσχιαίς τδ μυρωμέ ν’ άγέρι, 

καί τή γλυκεία λαλιά σου 
θά σπρώξη σ’ άλλα μέρη . . .

Άνοιξ’ άηδόνι τοΰ χωριού τά ροδινά σου χείλια, 
κ’ ένας τρελλδς τραγουδιστής μπροστά σου θά 

σωπάση. 
τραγούδα, κι’ άπδ ζήλια 
τή λύρα του θά σπάση! . . .

Δημ.. Κόκκο;.

Ο ΠΡΙΓΚΗΨ ΦΡΙΔΕΡΙΚΟΣ ΚΑΡΟΛΟΣ

ΤΗΣ ΓΓΡΩΣΣΙΑΣ.

Κατ’ αύτάς άπεβίωσεν αίφνης έν τή παρα 
τδ Βερολίνον έπαύλει του ό πρίγκηψ Φριδε- 
ρΐκος Κάρολος τής ΙΙρωσσίας, άνεψιδς έξ 
άδελφοΰ τού γηραιού αύτοκράτορος τής 1 ερμα- 
νίας. 'Ο πρίγκηψ Φριδερίκος Κάρολος, ό γνω
στός γενόμενος έν τώ μεγάλω γαλλοπρωσσικώ 
πολέμω ώς τροπαιοΰχος νικητής, έγεννήθη τή 
20 Μαρτίου τοΰ έτους 1828. Παιδιόθεν ήδη 
έδείκνυε μεγάλην κλίσιν πρδς τα στρατιωτικά, 
ολαι αί μελέται αύτοΰ άρχήθεν έτεινον είς τήν 
στρατιωτικήν αύτοΰ μόρφωσιν. “Ηδη έν ετει 
1848, μόλις εικοσαετής ό πρίγκηψ έποίησε τήν 
πρώτην έκστρατείαν του ύπδ τδν πεπειραμένον 
στρατάρχην Βράγγελ, δστις ιδιαζόντως τδν έξε- 
τίμα καί τδν έπροστάτευεν. Έν έτει 1849 εύ
ρίσκετο έν Βάδη καί έν συμπλοκή τινι πρδς τους 
έπαναστάτας έλαβε τήν πρώτην πληγήν του, είς 
τδν ώμον. Τώ 1854 ό πρίγκηψ ήτο ήδη υπο
στράτηγος, καί τοΰτο ούχί τοσούτον ένεκα τής 
πρός τήν βασιλεύουσαν οικογένειαν συγγένειας 
του, δσον ένεκα τών εύρειών αύτού στρατιωτικών 
γνώσεων καί τής άνδρείας του. Έν τώ κατα 
τής Δανίας πολέμιο ήνδραγάθησε τδ πρώτον 
ποιήσας έφοδον κατά τών οχυρωμάτων τών Δα
νών καί κυριεύσας αύτά. Έν έτει 1866 έν τώ 
μεταξύ Αύστρίας καί ΙΙρωσσίας πολέμφ δ πρίγ
κηψ έλαβεν ένεργδν μέρος καί διεκρίθη ιδίως 
κατά τήν άποφασιστικήν μάχην τής .Σαδόβας. 
"Οπου δμως ιδίως έφάνη ή αξία του ήτο έν τώ 
γαλλοπρωσσικιρ πολέμω τοΰ έτους 1870, έν ω 
διευθύνων τδ α'. σώμα τοΰ στρατού ένίκησε τάς 
περιφανείς νικάς τής Βιομβίλλης, τής Γραβε- 
λόττης, τοΰ Σαίν-ΙΙριβά καί τής Αγίας Μαρίας, 
ας έπεσφράγισε κυριεύσας τδ δχυρώτατον Metz 
καί άναγκάσας τδν Γάλλον στρατάρχην Βα- 
ΖΑΙΝΕ νά παραδοθή μετά τών 150 χιλιάδων άν
δρών του. Ό πρίγκηψ έγκαταλείπει τέσσαρα 
τέκνα, ένα μέν υιόν καί τρεις θυγατέρας, καί 
τάς τρεις ύπανδρευμένας· ό υιός του, γεννη

θείς έν έτει 1865, Φριδερίκος Λεοπόλδος τδ 
δνομα, σπουδάζει τά νΰν έν Βόννη.

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ MANTEUFFEL.

Δύο ήμέρας μετά τήν άποβίωσιν τού ”ρίγ· 
κτπος Φρίδερίκου Καρόλου, ή Πρωσσία άπώλεσε 
διά τοΰ θανάτου καί έτερον στρατηγόν, τδν ύπερ- 
εβδομηκοντούτη Manteuffel, στρατιωτικόν 
διοικητήν τών έπαρχιών Άλσατίας-Λορραίνης. 
Είς δλους τοΰς πολέμους τής ΙΙρωσσίας κατά 
τά; τελευταίας δεκαετηρίδας ό άκάματος ούτος 
στρατιώτης έλαβε μέρος, ιδίως ^δέ εις τόν πό
λεμον κατά τής Γαλλίας, έν ω ώς διοικητής 
τού νοτίου στρατού μεγάλην έπεδείξατο σύνεσιν 
καί στρατηγικήν ικανότητα. Έπελθούσης τής 
άνάγκης νά διοικηθώσιν αί νέαι τής Γερμανίας 
έπαρχίαι ύπδ άνδρός νοήμονος καί πολιτικού, 
ή έκλογή έπεσεν έπί τού δαφνοστεφούς στρατάρ
χου, δστις άπδ τοΰ έτους 1879 έκυβέρνησεν ώς 
άντιβασιλεύς, έχων πάντοτε ύπ’ δψιν τά συμ
φέροντα τής πατρίδος καί ώς έκ τούτου ολίγον 
αγαπητός γενόμενος παρά τώ γαλλίζω πληθυ- 
σμφ τών δύο έκείνων έπαρχιών.

ΔΙΑΦΟΡΑ.

Πρό τινων ήμερών έγένετο έν τή Γαλλική 
’Ακαδημία μετά μεγάλης έπισημότητος ή ύπο- 
δοχή τού διαπρεπούς ιστοριογράφου Duruy ώς 
’Ακαδημαϊκού. Ό λόγιος ούτος Γάλλος, δστις 
υπήρξε καί έπί τής δεύτερα; αύτοκρατορίας ύπουρ- 
γδς τής δημοσίας Έκπαιδεύσεως, έξελέγη μέλος 
τής γαλλικής ’Ακαδημίας είς άντικατάστασιν τοΰ 
άποθανόντος ιστορικού Mignet. Ο λόγο; τοΰ 
νέου Ακαδημαϊκού ήτο άληθέ; άριστούργημα καί 
έχειροκροτήθη ένθουσιωδώς παρά τοΰ πολυπλη
θούς ακροατηρίου, έν ω διεκρίνοντο τά έξοχώ- 
τερα πρόσωπα τής γαλλικής πρωτευούσης. Άνα- 
γνώσαντες αύτόν εύρομεν περικοπήν, ήν κρίνομεν 
εύλογον νά μεταφράσωμεν ένταΰθα, διότι είναι 
είδος αξιώματος. Όμιλών περί τής μελέτης 
τής ιστορίας ό Duruy ειπεν-

“Ή μελέτη τής ιστορίας κατευνάζει τδ άνυ- 
πόμονον τών άνθρώπων, άποδεικνύουσα δτι ό 
χρόνος είναι ό μέγας έργάτης τών άνθρωπίνων 
πραγμάτων· άποδιώκει δέ τοΰς παιδαριώδεις 
φόβους, έκθέτουσα ήμΐν τδν βίον άνδρών άγωνι- 
σθέντων καί μή καταβληθέντων ύπδ τής φοβέρας 
πάλης. Ή ιστορία μάς διδάσκει νά κρίνωμεν 
τοΰς άνθρώπους λαμβάνοντες ύπ’ δψιν τήν χώραν 
εν η διέμενον, καί τον κύκλον, έν ω συνανεστρέ- 
φοντο, καί φανεροί ήμΐν τήν υπαρξιν έν τώ ήθικώ 
κόσμιυ τάσεων, πρδς ας ό σοφός δέον νά στρέψη 
τον νοΰν του, δπως ό έμπειρος κυβερνήτη; πλοίου 
διευθύνει αύτό ήσύχως πρός τόν άσφαλή λιμένα.”

τοΰ
κυ-
τοΰ 
τήν 

διότι είναι

Έλάβομεν κατ’ αύτάς φυλλάδιον περιέχον 
ώραίαν άνάλυσιν τοΰ δραματικού ποιήματος τοΰ 
X. Κ λέωνος Ραγκαβή "Ίί θεοδώρα”, άνα- 
γνωσθεΐσαν είς τήν εύρεΐαν αίθουσαν τής έν ΙΊέστη 
Λέσχης τής δημοτικής Έκπαιδεύσεως ύπδ 
λογίου καί φιλέλληνος "Ουγγρου καθηγητοΰ 
ρίου Ίωάννου Τέλφυ. '11 θεοδώρα 
κυρίου Κλέωνος 'Ραγκαβή δικαίως εΐλκυσε 
προσοχήν τοΰ φιλολογικού κόσμου, ___
πόνημα γεγραμμένον μετά πολλής τής έμβριθείας 
και ιστορικής άληθείας. '0 σοφός ’Ελληνιστής 

κ. Ίέλφυς έςέθηκεν έν πρώτοις τήν πλοκήν τοΰ 
ομωνύμου δράματος τοΰ Γάλλου δραματουργού 
Β. Σαρδοΰ, κατόπιν δέ περιέγραψε διά μακρών 
πάντα τ’ άφορώντα τδ Ελληνικόν ποίημα, άπο- 
δείξας αύτό άνώτερον τοΰ δράματος, περί’ ού 
τοσοΰτος έγένετο έν Γαλλία θόρυβος. Ό έμβρι- 
Οής λόγος τού κ. Τέλφυ μετεφράσθη γαλλιστί 
καί έδημοσιεύθη έν τή "Διεθνεί Επιθεωρήσει” 
εγκρίτω Περιοδικφ έκδιδομένω έν Φλωρεντίφ.

2ΡΑΙ ΣΧΟΛΗΣ
•·
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Τδ άρμα σου τροχήλατον, ώ χρόνε, ποΰ ιθύνεις; 
Τδ σύρουσιν δ θάνατος, ή Μοίρα καί ή Λήθη ■ 
Δέν μάς άφίνεις τήν ζωήν, σκληρέ, δέν μάς 

άφίνεις ■
Είσαι κωφός, αμείλικτος, δέν έχεις ούς καί 

στήθη . . .

Αίνιγμα 330.
Φέρω στοιχεία τέσσαρα 

Καί δύο συλλαβάς· 
Πλάσμα ειμί έξαίρετον, 

Πολλάζις θαυμαστόν.
Αλλ’ άν τδ δεύτερόν μου 

Στοιχεΐον άφαιρέσης, 
Καίτ’ αφανής έμπρός σου 

"Ισταμαι σύντροφός σου. 
Ούδεί; ποτέ μέ βλέπει, 

Ανευ έμοΰ ούδέν έν γή 
Νά ζήση τέλος ειμπορεΐ. 

Τά ύψη πελαγοδρομώ· 
Είπέ μοι, φίλε, τίς έγώ:

Γρ. Γ. Δρόσοί εν Αλεξανδρεία.

Αίνιγμα 331.

Τό πρώτον είναι πρόθεσις, 
Ί δ δεύτερον μικρόν τι όν 

Καί σχήματος σφαιροειδούς, 
Τροφής σου πάντοτε κοινόν. 

Έάν τά δύο μου εί; έν, 
Φίλε, έκών συνδέσης, 

Έντέχνως δέ καί παρευθΰ;
Τδν τόνον μετάθεσης,

Είς οίκους μέ εύρήσεις
Κ’ είς θέατρα έπίσης.

Ό αύτός

Αίνιγμα 332.

Έν τή θαλάσσ’ εύρίσζομαι, 
κ’ έν τή ξηρά έπίσης· 

"Ανευ έμοΰ τά έμψυχα 
δέν έπλασεν ή φύσις.

Τρία δέ μόνον γράμματα 
άν δυνηθής νά εύρης,

Τδ ονομά μου δύνασαι 
άμέσως νά ήξεύρης.

’Άν δ’ έν έκ τών ψηφίων μου 
θέλησης ν’ άφαιρέσης, 

Τετράπουν ζώον πάραυτα 
θά μέ άποκαλέσης.

'Αγγελική Μακρή, έν Σμύρνη.

*
*

*

*
*

* * *
* * *
* *
*

ΙΙρόβλημα 333.

* — Αρχαίος Στρατηγός.
— πόλις τής ’Αμερικής.
— αντωνυμία.
— τροφή συνήθης.
— στοιχεΐον αλφαβήτου.

Πρόβλημα 334

ά φεύ θο δό κνα τε Ps καί
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ΛΥΣΕΙΣ.

Αινίγματος 323.

Χρόνος.

ατος 325. 

-φόρος.

Αινίγματος 324. Αίνίγι

Χειμών. Φώ

Προβλήματος 326.

9 + 3 = 12
15 — 3 = 12
36 : 3 = 12
4x3 = 12

64.

ΙΙροβλήματος 327.

Έν τή κρύπτη ήσαν 272,09 δραχμαί, 
αί δέ κλαπείσαι 72,09
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Προβλήματος 328.
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Προβλήματος 329.

Ή συκοφαντία ομοιάζει τδν άνθρακα, δστις 
άνημμένος μέν καίει, έσβεσμένος δέ ρυπαίνει.

”Ελι·<Γαι·. Τά 296 α·. καί £'. ό χ. Π. Σπίνος έν 
Θεσσαλονίκη· τά 296 α'. και ό·., 298, 299, 301 καί 302 
ό κ. Ιΐασχάλης X. Παπάζογλου; έν Σουφλίφ· τά 
295—297 καί 299 ό κ. Β. Λαγός έν Κωνσταντινου- 
πόλει· τά 298 ό κ. 'Αλέξανδρος Λ. Γιαλούσης έν 
Τεργέστη - τά 296 α·. καί £·., 299, 305, 306, 309, 318 
καί 319 ό κ. Β. Ε. Βασιλάς έν Τεργέστη· τά 305, 
306 ή Κ“ Γίβσαίνος έν Swaynesthorpe (’Αγγλίας)· 
τά 300 καί 301 ό κ. Α. Μ. έν Ταϊγανίφ · τδ 311 ό 
κ. Οίκ.ονομόπουλο ς εν ‘Ρενίφ· τό 312 ό κ. Γρ. Γ. 
Δρόσος έν 'Αλεξανδρεία■ τά 326 καί 327 ό κ. Κίμων 
Κοντουμάς έν Ζυρίχη· τά 326 καί 329 ή Κ’ Μα
ρία X. Δασκαλάκ.η έν Σμύρνη.
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ΕΣΠΕΡΟΣ.
Σύγγραμμα περιοδικόν μετά εικόνων έκδιδόμενον έν ΛΕΙΨΊΛι 

τή 1 13 και 15 27 έκαστου μηνάς.
Γιρ-ή έτησία προπληρωτέα φράγκα 40 (= μάρκαι 32 = ^ούβλια 16). 

1’ιμή καταχωρίσεων δι’ έκαστον στίχον φοίνιζ. 50.

ΤΟ ΕΤΟΣ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ ΑΡΧΕΤΑ1 ΤΗι 1/13 ΗΛΙΟΥ.

ΕΠΙΣΤΛΣΙΑΙ TOT ΕΣΙΙΕΡΟΤ.

ΑΘΗΝΑ!, 11E1PA1ETS· ζλ. Κάρολος Μπεζ, «ιίλιοπώλης. ΚΕΦΑΛΛΗΝΊΑ- 
ζ. Πέτρος -Μ. Γκεντιλίνης. ΙΙΑΤΡΑ1- κ. Παυσανία; Χο'ίδάς.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ καί ή λοιπή ΑΜΎΗΤΟΣ- κ. ΙΙέτρος Σαράντης, Βιόλιοπω- 
λεΐον Ό Φοϊνις” έν ‘Αλεςανδοεία.

ΚίίΝΣΤΑΝ'ΤΙΝ'ΟΤΙΙΟΛΙΣ- ζ. ‘Ιωάννη; Παπάδης. ίιίλιοπώλης. ΦΙΛ1ΙΙ- 
ΠΟΤΙΙΟΛΙΣ- ζ. Γεώργιο; Ί'σούντας, ιατρό;. ΣΜΤΡΝΗ- κκ. Δεζίπρης ζαί 
Σ’, ζαί ζ. Φρ. Σαρίζάς. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- ζ. Σ. Γράσσος, ίιδλιοπώλης. ΑΔ1ΊΑ- 
Ν0Τ11ΟΛΙΣ- ζ. Κωνστ. Κυοιαζή;. ΣΕΡΡΑΙ- ζ. Κ. Χόνδρος. ΚΑΒΑΛΛΑ · ζζ. 
Λ. Γ. Κοόζης ζαί Σ’- ΜΤΤΙΛΗΜΙ- ζ. Ξενοφών Γζορ-ζίωτης. ΙΕΡΟΣΟΛΤΜΑ- 
Λίδεσ. Άνανία; 'Λλεςα.δρίδης. ΣΑΜΟΣ- ζ. Στααατιάδης, έφορος τής Σα-αιαζή; 
Βιβλιοθήκης. ΒΗΡΤΤΤΟΣ- ζ. Χρ. Χοιστοφόρου. ΑΜΙΣΟΣ- ζ. Κ.'Λαναράς, ιατρός. 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ- ζ. Άπ. Ξενουδάζης. ΡΟΔΟΣ- ζ. \ί. Μαλλιαράζης. 
1-2ΑΝΝΙΝΆ- ζ. Γ. Β. Λάππας. ΛΕΓΚ2Σ(Α ζαί ΛΕΜΙ1ΣΣΟΣ Κύπρου- ζ. Π. Δ. 
ΙΙαπαδάζης. ΛΑΡΝΑΞ" ζ. Ιωάννη; Πιερίδης.

ΒΟΤΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ ■ ζ. 'Αοιστόδημ-ος Α. Βόσκω». ΙΒΡΑΙΛΑ- ζ. Ιωάννης 
Λ. Βοσκώο. ΤΟΤΡΝΟ-ΜΑΓΟΤΡΕΛΟΝ- ζ. Τηλέμ. Παπάζογλου;. ΚΟΡΑΒΙΑ, 
ΙΠΚΕΊΌΝ. ΚΑΡΑΚΛΛ ζαί KPA1OBAN · ζ. Νικόλαος Καραίίας. ΚΑΛΑΦΑ- 
ΤΙΟΝ- ζ. Μ. Σιμωνίδη;.. ΓΙΟΤΡΓΕΒΟΝ- ζ. Νικόλ. Κ. Πέταλά;. ΓΑΔΑΖΙΟΝ · 
ζ. Άχιλλζΰ; Α. βοσζώφ.

ΠΕΤΡΟΤ1ΙΟΛΙΣ- ζ. Ίάζωόο; Μάνος. ιατρός. ΜΟΣΧΑ- ζ. Γρηγ. I. Ροσσόλυ- 
μος. ΟΔΗΣΣΟΣ- ζ. Ί Κομποθέζρας. ΤΑΠΆΝΊΟΝ'· ζ. Δημ. Δ. Άλεςόπου- 
λος. ΡΟΣΤΟΒ1ΟΝ ■ ζ. Στέφ. Λοόέρδος. ΓΕ1ΣΚ- ζ. II. Α. ‘Αςιώτης. ΝΙΚΟΔΑΙΕΦ · 
ζ. Θεόδωρος Λυζιαρδόπουλος. ΒΕΡΔΙΑΝΣΚΑ- ζ. Νιζ. Κ. Μουσούρης. ΙΣ.ΜΑ- 
ΗΛΙΟΝ- ζζ. ’Αδελφοί Κωνσταντινίδαι. ΚΙΣΝΟΒΙΟΝ- ζ. Α. Καρόούνη;. II0T1ON · 
ζ. Περικλής Ν. Κομηλιάδης.

1ΙΑΡΙΣΙΟΙ- ζ. Θεμιστοκλής Πετροζόζζινος.
ΜΑΣΣΑΛΙΑ - ζ. II. Έζιντζόγλου.
ΛΟΝΔ1ΝΟΝ- ζ. Σ. ΙΙαπαντωνόπουλος. ΛΙΒΕΡ1ΙΟΓΛ- ζ. Γ. θ. Σζρινής. 
ΡΟΤΣΤΣΟΤΚ1ΟΝ Βουλγαρίας- ζ. Σταύρο; Χριστοδουλίδης.
ΤΕΡΓΕΣΤΗ- ζ. II. Περίάνογλόύς. ΚΑΛΚΟΤΤΤΑ ζ. Γ. Μιζώνιος. 
ΝΕΑ-ΤΟΡΚΗ- ζ Δημ. Ν. Μπότασης. γενικός πρόξενος τής Ελλάδος.

Εις "ά μέρη, ένθα δεν έσυστήθησαν όριστιζώς επιστασία·., οί 
βουλόμενοι δύνανται νά γείνωσι συνδρομηταί έπί προκαταβολή τής 
ετήσιας συνδρομής, αποτεινόμενοι είτε κατ εύθεΐαν εις τήν διεύθυνσιν 
(Elster-StbaSSe No. 41) έν ΛΕΙΊΤΑι, είτε εις τά οικεία ταχυδρο
μικά γραφεία, τής διευΟύνσεως τοΰ ' Εσπέρου αυνεννοηΟείσης περί τούτου 
μετά τής Γενικής Διευ^ύνσεως τών γερμανικών Ταχυδρομείων. Τύ φύλ
λο ν άποστέλλεται ελεύθερον ταχυδρομικών τελών.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΙΙΕΡΟΥ. Elster-Strasse No. 41. Leipzig.

ΕΥΡ1Π1ΔΟΥ

ΕΚΑΒΗ
μετά ψυχαγωγίας ές ιδιογράφου

ΛΑΜΠΡΟΥ ΤΟΥ ΦίϊΤΙΑΔΟΥ

καί νεωτέρων εξηγητικών σχολίων 
ζαί σημειώσεων 

ΰπό

ΝΊΚΟΛΑΟΤ Γ. ΔΟΣΙΟΤ. Δ. Φ.

(Μετά είζόνο; τοΰ Λάμπρου Φωτιάδου)

ΕΝ ΓΑΑΑΖΙΩι
1884.

t

ΤΟ ΠΕΡΙΚΑΛΥΜΜΑ TOT ΕΣΠΕΡΟΥ.
"Εκαστον τών κομψών τούτων καί έπιχρύσων περικαλυμμάτων 

τιμαται μαρκών 5 (ήτοι φράγκων 6.25) καί άποστέλλεται έλεύΟερον 
ταχυδρομικού τέλους.

von
JJSt" ’Επειδή κατά τά πρώτα έτη τινές τών Κυρίων συνδρο

μητών ήμέλησαν νά εμβάσωσι το τίμημα τών παραγγελΟέντων περικαλυμ
μάτων, καί ώς έκ τούτου προέκυψεν έπαισΟητή ζημία, ή ΔιεύΟυνσις έλαβε 
τό γενικόν μέτρον νά μ ή άποστέλλη τοΰ λοιπού έπ’ οΰδεμια προφάσει 
περικάλυμμα άνευ τής προκαταβολής τοΰ τιμήματος αΰτοΰ.
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ΜΙΛΤΩΝΟΣ

ΑΠΌΛΕΣΘΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 

έμμετρος μετάφρασις 

'’Αλεξάνδρου Σ. Κάσδαχλη.

Έκδοσις πολυτελής μετά εικόνων 
ύπό 

Gustave Dore.

Έν Λειψία 
1884.

W. DRUGULIN.

Έκδίδεται κατά τεύχη· τιμή έκαστου 
τεύχους μάρκαι 2.
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LOUISHEINRICrZWICKAU'/S.

Διευθυντής ζαί έζδότης · Δρ. 1. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙ'ΤΙ Αι. ELSTBR-STR. 41.

Χαρτοπωλείου· Β. ΣΙΓΙΣΜΟΥΝΔΟϊ έν Βερολίνψ, Φραγζοφόρτη ζαί Λειψία. — Γϋποις- Γ. ΔΡ01Γ0ΪΛΙΝΟΙ έν Αειψίφ.


