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EJtos' Γ. Πε;ρ. βΒΜΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΡΗΝ
Ή σκοτεινή καί ήσυχος νύξ ύκήρξε τδ άλήθές φώς κ>ί ό 

άλήθής λόγος. Άνευ τής νυκτδς ούδέν περί τού περιβάλ
λοντος ημάς διαστήματος θά έγνωρίζομεν, τούναντίον δέ 
δι’ αύτής έγνωρίσαμεν τδ σόμπαν καί ^τούς διίποντας αύτδ 
νόμους. Άνευ αύτής, θά έξήκολουθώμεν υφιστάμενοι έν 
άγνώστω ήμίν κόσμφ, χωρίς νά έχωμεν γνώσιν ούδεμίαν 
περί τής άλήθούς φυσεώς του. χωρίς νά δυνάμεθα νά μαν- 
τιύσωμεν τδ σχήμα του, τάς κινήσεις του, τήν έν τφ διζ- 

. στήματι θέσιν του και χωρίς ποτέ νά μάθωμεν, δτι η Γή 
είναι πλανήτης, οτι καί άλλοι τ.οιοΰτοι άδελφοί του άνή- 
κουσιν είς τδ αύτδ σύστημα, δτι ΰπάρχουσιν εκατομμύρια 
ήλιων, εκατομμύρια συστήμάτων, δτι ή ήμετέρα μηρμυαά 
δέν είναι ή σημεϊΌν έν τώ άπείρφ. καί δτι ή γήϊ-,ος ίνθρω 
πότης-δέν είναι $ μέρος άπειρόσττ.μόριον τής πλάσεως. 
Άνευ τής Αστρονομίας,ή άνθρωπότης θά ήδξανεν έν όστρεο 
ειδεΐ καταστάσει είς τδ βάθος τού άτμοσφαιρικοΰ ώκεανού, 
έν άπβλυτω άδυναμία άποκτήσεως άκριβούς γνώσεως τής 
πραγματικότητος. Ή Άστρονοαία ούδέποτε θά έγεννϊτο 
έν τφ μεσφ τού έναερίου τούτου ωκεανού, έάν τδ πέπλον 
τής ήμέρας, οπερ μάς κρύπτει τούς άστέρας καί άπαν τδ 
σίμπαν δέν άπεσύρετο ύπδ τών χειρών τής Νυκτός.

Φαίνεται,οτι ή φύσις καλώς σύνοιδε την άξίαν των θείων 
τούτων ωρών τής νυκτός, τών διαδεχόμενων τάς συνήθεις 
κινήσεις τής ήμέρας.καί άποκαλυπτουσών ήμϊν τάς μεγα
λοπρέπειας τού άπειρου. -

Τδ παν πέριξ ήμών καθεύδει.
Ό τελευταίος φθόγγος τού πτηνού, μεταβαίνοντος πρδς 

ΰπνον, έχάθή έν τί5 κυματοέσση αύρα τού δάσους, ή δύσις 
τού ήλιου έσ^υσε τάς τελευταίας του άναλάμψεις, τό δε 
άστρον τής νυκτδς άκτινοβολεΐ εις τδν ορίζοντα τής άνα- 
τολής καί φαίνεται αγρυπνούν έπί τού δπνον τής φύσεως· 
άνεπαισθήτως δέ οί άστέρες, ώς φάροι τού άπειρου, φεγ- 
γοβολούσιν έν τφ ώκεανφ τών ουρανών καί μετ’ όλίγον ή 
άστρόεσσα άνωθι ήμών-σφαΐρα άνελίσσει πρδ τών όφθαλμών
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μας τάς σελίδας τής αιωνίου βίβλου. *Η  νύξ πλανΛται 'έν 
τοϊς άεθερίοις δψεσι, βασιλεύουσα έπί τοΰ κόσμου καί προσ· 
καλοϋσα ήμάς είς θαυμασμόν.

Άπδ τής ύτάρξεως τής άνθρωπότητος. οί παρατηρηταί, 
οί σκεπτικοί καί οί έρευνηταί μελετώσι τδν άστρόεντα ούρα- 
νδν καί άναζητούσι τδ μυστήριον τού μεγάλου προβλήμα
τος. Άλλ’ ή πραγματική προ'οδος τής Αστρονομίας χρονο
λογείται άπδ τή; άνακαλύψεως τών οπτικών οργάνων, τών 
προικισάντων τδν άνθρώπινον οργανισμόν διά νέου όφθχλ- 
μού, άσυγκρίτω; άνωτέρου εκείνου, δν έδωρήσατο ήμίν ή 
φύσις· ό δέ νέος ο5τος όφθαλμδς έποιήσατο άπό τινων έτών 
τοταύτας καταπληκτικός προόδους, ώστε δ,τι έθεωρεϊτο 
πρδ ένδς τετάρτου περίπου αΐώνος ώς δνειρον, κατέστή ήδη 
πραγματικότής. Άφ’ ένςς μέν τά οπτικά όργανα αίσθητώς 
έτελειο.'οιηθησαν, άφ’ ετέρου δέ οΐ παρατηρηταί έπεδόθη- 
σαν μετά ένεργητική; υπομονής καί άκαμάτου έγκαρτερή- 
σεως είς λεπτομερείς άναζήτήσεις, αίτινες ώδήγησαν αύτούς 
εις τήν άνακάλυψιν τών τέως άποκρύφων ήμϊν μυστήριων 
τής φύσεως.

Μεταξύ τών άναζητήσεων δέ τούτων, ή τής συστάσεως 
τών κόσμων, τών συνιστώντων τδ ήμέτερον πλανήτικδν σύ- 
στήμα, υπήρξε τδ άντικείμενον τών εύτυχεστέρων άναζήτή
σεων,μεταξύ δέ τών διαφόρων κόσμων τού ήμετέρου ήλιακού 
άρχιπελάγους ό πλανήτης Άρνς επέτρεψε τφ γηίνφ όφθαλ- 
μφ στενώς νά εισχώρηση έν τφ οργανισμφ του καί νά μαν- 
τεύση μέρος τών διατρεχομένων έν τή έπιφανευγ του. Μετά- 
φερόμενοι δέ πρδς στιγμήν τής έπί γειτονικής ήμίν ταύτης 
γής, έρχόμεθα είς άμεσωτέραν συνάφειαν μετά τής φύσεως, 
έν τω κόλπω τής όποιας διαβιοΰσιν οί κόσμος καί τά δντα, 
καί οδτω μανθάνομεν νά γνωρίζώμεν κάλλιον τδ Σύμπαν, 
ουτινος άποτελοΰμεν άδιάσπαστον μέρος.

Οί κάτοικοι τής γής ήρχισαν κάπως καταγινόμενοι είς 
τά τού Ούρανοΰ, ήρχισαν νά μανθάνωσιν, οτι. ό κόσμος 
έφ’ ου φέρονται είναι πλανήτης, περιφερόμενος πέριξ τοΰ 
Ήλίου καί δτι άλλοι άδελφοί του πλ'ανήται ταύτοχρόνως 
αίωρούνται έν τ$| αρμονία τού ήλιακού συστήματος. Γίνε
ται δέ ήδή πλέον λόγος περί τού Άρεως παρ’ήμίν, ώς 
όμιλούσι περί πολίτικης έν τοϊς κκφινείοις. Έν Αμερική,
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δπως καί έν-τή Ευρώπη, Βθυένος-Άϋρες, έν Μεξικώ ή έν 
Καρακάς,'όπως και είς Παρισιοκς,· είς Μιλάνου, είς Πε
τρούπολη», Βουδαπέστην καί Στοκόλμην, διαπινθάνονται 
περί τών τελευταίων τηλεσκοπικών Ανακαλύψεων, γνωρί
ζουσι καλώς, δτι οί Αστρονόμοι ά-.ο) ουθοΰσι τάς έλαχίστας 
λεπτομέρειας τοΟ Άρεως καί; δτι ππρετήρησαν εσχάτως 
φωτεινά; προβολάς, αίτινες άπασχολοΰσιν ήδη αύτού; ζώη- 
ρώς. Άναμιμνήσκονται καλώς τών έκληφθεισών ώς διωρύ- 

. γων εύθε ών γραμμών, αίτινες παρατηρούνται έτι έκεί καί 
δτι τδ ζήττμα τής ύπάρξεως κατοίκων έτίι τής σφαίρας 
ταυτής καί τής .πιθανότητος συγκοινωνίας μετ’ αυτών, 

-άνεκινήθη καί πάλιν. Διερωτώσι, συζητοδσιν, άποφαίνον- 
ται, συγχέουσι τά ζητήματα, παραμορφοΟσ.ν, έξογκόνουσι 
τά πράγματα, άλλά τέλος τδ βέβαιον είναι, ότι ενδιαφέ
ροντα! περί τών ύψηλών τούτων ζητημάτων. τά οποία μάς 
φέρουσι πρδς στιγμήν ύπεράνω τών χυδαιοτήτων τής συν
ήθους ζωής, ή δέ γενική μάθησις χωρεί πάντοτε πρδς τάς 
γνώσεις,τοΰ Σύμπαντος./Οπερ είναι καί τδ σπουδαιότερον. 
,. ‘Η τοσοΟτον Αξιοσημείωτος άνάπτυξις τής κοινής περι
έργειας εύκόλως έζηγεϊται καί διά τών θαυμάσιων καταχτή
σεων τής συγχρόνου Αστρονομίας καί διά τής λαμπράς Ακρί
βειας μερικών άποκτηθέντων Αποτελεσμάτων. ’Εάν ήδη 

. εΓπομεν, δτι. άπεκτήθησαν εικόνες χιό.ων τοΟ βορείου καί 
νοτίου πόλου τοϋ Άρεως, θά άπορήσή τις, πώς δέν άπο- 
λαμβάνοντοι ετι τοιαΰται τών ήμετέρων πόλων καί θά 
άποδεχθή,. δτι γνωρίζομεν κάλλιον τάς χώρας έκείνας τών 
ήμετέρων. Είναι άξιοθαύμασιον γεγονός τοΟτο, καί χωροΰ- 
μεν περαιτέρω.

Δέν γνωρίζομεν §έ μόνον ύπδ έποψιν γεωγραφικήν, Αλλά 
καί ύπό έποψιν μετεωρολογικήν τούς πόλους καί τάς περι- 
,βαλλούσας αύτούς χώρας κάλλιον τής Γής, διότι δυνάμεθα 
σχεδόν σταθέρώς νά μετρώμεν τήν βκτασιν τών πολικών 
χιόνων και νά βεβαιώμεν τήν μεταβολήν αυτών καθ’ έκά· 
στην εποχήν. Βλέπομε» διαλυομένας τάς χιόνας ταύτας, 
φωτιζομένας καί θερμαινομένας ύπδ τοΰ ήλίου, πολύ τα
χέως, άπδ ήμέρας είς ήμέραν, έν έιί θ.έρει, δίς μακροτέρω 
τοΰ ήμετερου. Αί χίονες αδται διαλύονται σχεδόν έντελώς, 
και δέν Απομένει ή ολίγος πάγος έπί χώρας, ήν γνωρίζομεν 
καί ήτις Αντιπροσωπεύει τδν πόλον τοΰ ψύχους, είς 340 

^χιλιόμετρα τοϋ Αρκτικού γεωγραφικού πόλου. Ούδεμία τών 
πληροφοριών τούτων, είναι έτι γνωστή πε;ί τής ήμετέρας 
Γής καί ίσως μάλιστα οί κάτοικοι τοΰ Άρεως νά ήναι 
Αμαθείς, Sv δίν καιώρθωσαν νά φθάσωσιν τούς πόλους των. 
Έν τούτοι; όμως έπειδή ή θάλασσα είναι έλευθέρα πρδς 
έκεί πρδς τδ τέλος τοΰ θέρους, εύρίσκονται είς πολύ καλει- 
τέρας συνθήχας ήμών, διά νά καλλιεργήσωσι τάς πολικά; 
αύτών χώρας.

Δυνάμεθα έπίση; νά παρατηρήσωμεν, ξτι έν γένει ή με
τεωρολογία καί κλιματολογία τοΰ Άρεως είσί πολύ καλεί- 
ιερον προσδιορισμένα: τών τής Γής καί καθ’ήν στιγμήν 
γράφομεν, ένώ Αγνοοΰμεν, τί καιρόν θά έχωμεν παρ’ ήμίν 
αυριον, σχεδόν Ασφαλώς γνωρίζομεν, έκ τών προτέρων, ♦ήν 
καιρικήν κατάστασιν τοΰ δείνα διαμερίσματος τοΰ Άρεως 
τής αύριον, τής έρχομένης έβδομάδος ή τοϋ έπομένου μη- 
νός· έάν δέν άναμένομεν τδν χειμώνα, γνωρίζομεν, βτι θ’ 
άκολουθήση καλοκαιρία. Ουδέποτε, ούτω είπεϊν, παρα
τηρείται νέφος μεταξύ τής ισημερίας τή; άνοίξεως καί τής 
ισημερίας τοΰ φθινοπώρου, ούτε εΐς τάς ίσημερινάς χώρας, 
ούτε είς τάς συγχερασμένας, άλλ’ ούτε καί είς τάς περί 
τούς πόλους. Έάν δέ δέν δυνάμεθα ν’ άπολαύσωμεν διά τοΰ 
τηλεσκοπίου τήν εικόνα τοΰ "Αρεως, τδ έμπόδιον δέν προ
έρχεται σχεδόν ποτέ έκ τής Ατμόσφαιρας αύτοϋ, ουσης άλ
λως τε διαρκώς καθαράς καί διαφανούς, άλλ’ έκ τής ήμετε- 

τής ΤοσοΟτον συνεχώς κεκαλυμμένης καί τεταραγμέ- 
νης ούσης. Έν τούτοις, άπασαι τοΰ Άρεως αΐ γεωγραφικοί 
χώραι καί διαστάσεις είσί γνωσται, οίον θάλασσαι, δχθαι, 
νήσοι, Ακρωτήρια, δυώρυγες καί ποταμοί, μετά περισσής 
Ακρίβειας. Γνωρίζομεν έκτος τούτου, κατ’ Ακρίβειαν, τήν 

τροχιάν αύτοΟ, ήτις είναι 24 ωρών, 37 λεπτών, 22 δευτε
ρολέπτων καί 65 εκατοστών. Τδ έτος εκεί σύγκριται έξ 
686 ήμερών/ 23 ωρών, 30 λεπτών καί 41 δευτερόλεπτών., 
Άλλ’ επειδή ή σφαίρα αύτη στρέφεται περί έαυτήν βραδύ
τερου τής ήμετέρας, τδ ίτος- αύτής άποτελείται έξ 668 
ήμερών, ούτως ώστε τδ ήμερολόγιον τοΰ Άρεως συνίστα
ται έκ δύο συνεχών έτών έξ 668 ήμερών και ένδς δίσεκτου 
|τθυς έξ 669 ήμερών.

Αλλ’ δ,τι κυρίως παρατηροϋμεν μετά περιεργείας έπί τοΰ 
κόσμου αύτοΟ, είναι βεβαίως, αί διώρυγες αύτοΟ καί ήδη αί , 
ταρατηρούμ^νοα φωτεινά: αύτοΟ προβολαί. Έγρά-φη, οτι αί 
προβολαί -αδτ,αι Αναφαίνονται εΐς τό άκρον τοΰ δίσκου, δέν 
είναι άληθί;· τουναντίον δέ, φαίνονται έπί τής-γραμμής,τής 
διαχωριζούσης τδ φωτιζόμενου ύπδ , τοΰ ήλίου ήμισφαίριον 
άπδ τοΰ μή φωτιζόμενου ήμισραίρίου, ήτοι έπι τής κατα- 
ληγούσης είς τόν διαχωρισμόν γραμμής. Παρατηρούνται δέ 
μόνον, όπόταν ή σφαίρα τοΟΆρεως παρουσιάζει αισθητήν 
φάσιν καί κατά μήκος τής γραμμής ταύτης..

Έ< τών ε’πί του πλανήτου τούτου παρατηρήσεών μα; ' 
παρουσιάζεται ώς'συμπέρασμα, 5τι είναι δυνατόν ό Άοης 
νά κατοικήται ύπδ άνθρώπων ευφυέστερων ήμών). ώσαύτω; 
δέ δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν, οτι αί διώ.υγες αύτοϋ είιί 
ποταμοί τεχνητοί, διά τήν κανονικωτέραν διανομήν τών 
ύδάτων. Οί παραδεχόμενοι δτι τά σημεία ταυτα έγένοντο 
σκοπίμως ύπδ τών κατοίκων τοΟ, Άρεως, πρδς τδν σκοπδν 
συνεννοήσεως μεθ’ ή[*.ών,  βεβαίως άπατώνται.

("Επεται συνέχεια)

ΤΑ ΜΕ1ΖΟΝΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ

Τά Μείζονα Μυστήρια, Ατινα άπετέλουν συνέχειαν τών 
’Ελασσόνων Μυστηρίων, έτελοΰντο άνά πάσαν πενταετίαν, 
τόν Σεπτέμβριον, έν Έλευσϊνι. '

Αί εορται αυται, ολως συμβολικαί, διήρκούν έννέα ήμέρας. 
Τήν όγδόην διένειμον είς τους μύστα; τά σήματα τής μυή- 
σεως, τόν θύρσον καί τό κάνιστρον, κίστην καλούμενον, τετυ- 
λιγμίνα διά κλάδων κισσοΰ. Ή κίστη περιέκλειεν Αντικείμενα 
μυστηριώδη, ών ή κατανόησες έξήγει τδ μυστήριον τής 
ζωής (*).  Ήτον έσφραγίσμένηγδέν έπετρέπετο ν’ άνοιχθίί ή 
είς τό τέλος τής μυήσεως, καί ένώπιον τοΰ ίεροφάντου.

Παρεδίδοντο είτα είς ύπέρμετρον άγαλλίασιν, χοροπηδών- 
τες άλλαλάζοντες.

Κατ’ έκείνην δέ τήν ήμέραν συνοδία έκόμιζεν έξ ’Αθηνών 
είς ’Ελευσίνα τδ άγαλμα τοΰ Διονύσου, έπικαλουμένου Ίακ
χου, έττεμμένον ε’κ μύρτων. Ή είς ’Ελευσίνα έλευσίς του 
άνήγγελλε .τήν μεγώλην άναγγέννησιν, καθότι παρίστα τδ 
θειον πνεύμα, διεισδύον είς πάν πράγμα, τδν Αναμορφωτήν 
τών ψυχών, τδν μεσάζοντα μεταξύ γής καί ούρανοΟ.

Αυτήν τήν φοράν είσήρχοντο διά τής μυστικής θύρας, ίνα 
διανυκτερεύσωσι τήν ίεράν νύκτα, τήν νύκτα τής μυήσεως.

Είσήρχοντο έν πρώτοι; είς εύρεΐαν στοάν, περιλαμβανομέ- 
νην έντδς· τοΰ έξωτερικοδ περιβόλου. Έκεϊ ό κήρυξ άπεμά- 
κρυνε πάντα παρείσακτον διά τρομερών Απειλών, καί άναφω- 
νών: «’Ες κάτω οί βέβηλοι!» Ύπίβαλεν είτα εΐς όρκον τούς 
μύστας, ύπδ ποινήν θανάτου, ίνα μηδέν άποκαλύψωσιν, έξ

(1) Τδ έν τή κίστη περικλειόμενα χρυσά ήσαν : Τό μήλον τής 
πεύκης ,(σύμβολον τής γονιμότητος, τής γινέσεως), δ σπειροτιδής 
δφις (σύμβολου τής παγκοσμίου έξελίξεως τής ψυχής; τής έν τή 
ϋληδηλ. πτώσεως αύτής καί τής διά τοδπνεύματος άπολυτρώσεως), 
τδ ώ>ν (ύπενθυμίζον τήν σφαίραν ή τήν βεία. τελειότητα, ήτις 
ε’νβ & σχοπβς το3 ανθρώπου).

’Εκ τών τριών τούτων συμβόλων τής αρχαίας άποκρύφου επι
στήμης, έγένετο χρήσις τών μέν δύο έν τή Π. Γραφή, παρά τών 
διακαπόχων τής έσωτεριχής χατά παράδοσιν μωσαϊχής διδασκα
λίας, τοϋ δέ τρίτου, τοδ χρυσού δηλ. ώου, παρά τής χριστιανικής 
θρησκείας (ώς ήμεϊς τουλάχιστον νομίζομεν) τών κόκκινων πασχα
λινών αυγών καί τών χρυσών τοιούτων τοδ Πατριαρχείου. 
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δσων ήθελον έδει· προσέθετε δέ ταΰτα: «’Ιδού ημείς είς τίν 
ύποχθόνιον ούδδν τής Περσεφόνη;. Ίνα κκτανοήσητε τήν 
μέλλουσαν ζωήν σας καί τήν ένεστώσαν κατάστασιν σας, 
δέον νά.διέλθητε τδ κράτος τοΰ θανάτου. Τοΰτό έστι δοκι
μασία τών μυστών. Δέον οδτοι νά άψηφήσωσι τδν ζόφον, ίνα 
άπολαύωσι τοΰ φωτός».

Ένεδύοντο είτα τδν νεβροχιτώνα, εικόνα τής καταδίκης 
καί τής καίριου καταθλίψεως τή; έ» τή έσωτάτη ζωή βνθι- 
σθείσης ψυχής'. Μετέπειτα δέ, σβεσθένΤων τών φώτων, είσ
ήρχοντο είς τδν ύπόγειον λαβύρινθον.

Οί μΰσται ββαινον έν τξ> σκότει ψηλαφητεί. "Ηκουον θο
ρύβους, στεναγμούς, φωνάς τρομερά;· Άστραπαί μετά βρον
τών διέσχιζον-τά σκότη. Έν τή λάμψει αύτών παρετήρουν 
όπτασίας φοβερά;: ότέ μέν θηρίον τι, χίμαιραν ή δράκοντα, 
ότέ δ’ άνθρωπον σφαδάζοντα ύπδ τούς πόδας σφιγγός τίνος, 
ότέ δ’ Ανθρώπινον φάντασμα- Ό Πλούταρχος παρομοιάζει 
τήν τών οπτασιών τούτων φρίκην πρδς Την κατάστασιν τοΰ 
έντδς τής κλίνης έπιθα.άτου άνθρώπου.

Ή μάλλον έκπληκτική σκηνή διεξήγετο έντδς κρύπτης 
τινός, ένθα ίερεύς τις, φρυγιστί έζδεδυμένος, καί παρά τινι 
άνθρακι^ ίττάμενος, διέτασσε μετ’ έπιβαλλούση; χειρονομία; 
τούς προσερχομένους νά καθήσωσι παρά τήν είσοδον, ρίπτω*  
συνάμα έπί τής Ανθρακιάς ναρκωτικά Αρώματα. Τότε δέ, 
τής αιθούση; πληρουμένης. πυκνοΰ καπνοΰ, διέκρινον μορφάς 
μεταβκλλομένας είς διάφορα ζώα καί Ανθρώπους ·. . . Έτει- 
νεν ένίοτε ό ίερεύς τήν βραχεϊαν ράβδον μεταξύ τών Ατμών, 
καί τότε ή Απόρροια τής βουλήσεώς του παρήγαγεν εΐς τδν 
πολύμορφον έχεΐνον κύκλον κίνησιν στροβιλιστικήν και δρασιν 
δραστικήν, λίαν έκφοβιστικήν.

Προσέλθετε! έφώνει ό φρυγιος ίερεύς. Οί μύσται τότε 
άνορθούμενοι είσήρχοντο είς τδν κύκλον ήσθάνοντο δ’ οί 
πλείστοι εαυτούς προσωθουμένους, άλλοι ψηλαφουμένους ύπδ’ 
χειρών Αοράτων, άλλοι δέ τινες κατερρίπτοντο βιαίως κατά 
γή;·

Τότε τινές μέν ώπισθοχώρουν έκ τρόμου καί έπανήρχοντο 
βθεν είχον έλθει· έτεροι δέ, οΐ θαρρα^εώτεροι, διήρχοντο· 
καθότι άπόφασις σταθερά διαλύει τήν γοητείαν.(J).

Μετέβκινον είτα είς αίθουσαν μεγάλην, περιφερή καί Ασθε
νώ; φωτιζομένην. Είς -τδ κέντρον εί; κίων, έν όρειχάλκινον 
δένδρον οδτινςς τδ μεταλλικόν φύλλωμα έξα^λοΰται έπί τής 
οροφής άπάσης. Είς τδ φύλλωμα τοΰτο προσηρτηνται χίμαι
ρα:, γοργόνες, άρπυιαι, βοές, στρύγες, κλπ. εικόνες λκλοΰσαι 
περί τών έπιγείων δεινών, περί τώ.ν κατά τοΰ άνθρώπου έκ- 
μενομένων δαιμόνων. Τά θηρία ταΰτα φαίνονται παραφυλάσ- 
σοντα τήν λείαν των. Ύπδ τδ δένδρόν κάθηται έπί μεγάλο- 
πρεποΰς θρόνου ό Άΐδωνεύς — Πλουτων, φέρων πορφύραν, 
κρατών τήν τρίαιναν καί έχων τδ μέτωπονσύνοφρυ. Ύπ’ αύ 
τδν ή νευρή· παρ’αύτόν, τδν ουδέποτε μειδιώντα θεόν τοΰ
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(1) «Ή σύγχρονος έπιστήμη, λέγει δ Schur6, αποδίδει τα τοι- 
αΰτα εί; απλός παραισθήσεις ή ΰποβολάς (suggestions). Άλλ’ ή 
αρχαία άποχρυφος έπιστήμη άπέδιδεν είς αυτά τα φαινόμενα άζ.ίχν 
τόσφ υποκειμενικήν οσω καί αντικειμενικήν.

« Έπίστειε (χατα τήν γνώμην ύ'μιος τών νεωτέρων θεοσόφων) εΐς 
τήν ΰπαρξιν πνευμάτων elementaires 'ανευ ψυχής άτομικευθείσης) 
ήμιαυτοσυνειδήτων, πληρούντων τήν γήϊνον ατμόσφαιραν καί άπο- 
τελούντων οίονεί τάς ψυχάς τών στοιχείων. Ή Μαγία, ήτις εί <ε ή 
βούλησις εν ένεργεία καί εκμεταλλευτεί τών απόκρυφων δυνάμεων, 
τα άποκαθίστησιν δρατά. · Ό Ηράκλειτος φαίνεται οτι άναφορικώς 
τούτων Ιλεγεν : «Έ φύσις πεπλήρωται πανταχοΰ δαιμόνων». Ό 
Παράκελσος τα άποκαλεΐ 016mantaux. Κατά τόν θεόσοφιν τοϋτο.ν 
διδάκτορα τοΰ 16ου αίώνος πρόσελκυονται ύπδ τής μαγνητικής α
τμόσφαιρας τοΰ άνθρώπου καί καθίστανται τότε ίκανά νά περίβλη- 
θώσι πασαν φανταστικήν μορφήν. "Οσω δε μάλλον & άνθρωπος 
τυγχάνει παραδεδομένος είς τά πάθη του, τόσφ μάλλον καθίσταται 
λεία των, χωρίς να τδ έννοή· δ Μάγος μόνον τά δαμάζει καί τά 
διαχειρίζεται κατά βούλησιν. Ούχ’ήτον άποτελοΰσι σφαίραν τινα 
απατηλών παραισθήσεων καί μωριών, άς δέον νά υπερπηδήση και 
καταδαμάσγι κατά τήν εις Τδν άπόχρυφον κόσμον είσοδόν του», κλπ.

Οί δέ νεώτεροι σοφοί υί περί τόν νεώτερον πνευματισμόν ασχο
λούμενοι έχφέρουσι καί έτέραν γνώμην περί αύτών.

Άδου, ή σύζυγος του, ή μεγάλη, ή ρκδινή Περσεφόνη. Οί 
μΰσται τήν άνκγνωρίζουσιν ύπδ τά χαρακτηριστικά τής ίε- 
ροφαντιδος, τής ύποκριθείσης τήν θεάν κατά τά Έλευσίνια 
Μυστήρια. Είνε πάντοτε ωραία· ώραιοτέρα Γσως έν τή με
λαγχολώ: της· άλλά πόσον μεταβεβλημένη ύπό τήν πένθι- 
μο*ν  έσθήτα, μέ τά Αργυρά δάκρυα καί τδ χρυσοΰν διάδημα! 
Δέν είναι πλέον ή παρθένος τοΟ σπηλαίου· ήδη γινώσκει τδν 
τοΰ κάτω κόσμου βίον καί δεινοπαθεί. Βασιλεύει έπί κατω
τέρων δυνάμεων· είνε ύπερτάτη μεταξύ τών νεκρών, άλλά 
ξένη έν τή επικράτεια της. Άμυδρόν υπομειδίαμα διαφκί- 
νεται έπί τοΰ προσώπου της. Ά! έν τώ ύ^ομειδιάματι τούτφ 
έγκλείεται ή γνώσις τοΰ ΚαλοΟ καί τοΰ Κακοΰ, τδ Ανέκφρα
στου θέλγητρον τής λύπης, τής ζητάσης καί βωβής λύπης. 
Ή δεινοπάθιια διδάσκει τδν οίκτον. Ή Περσεφόνη ύποδέ- 
χεται μετά οίκτίρμονος βλέμματος τούς μύστας, τούς γονυ- 
κλινοΰντας καί προσφέροντας στεφάνους έκ. Ναρκίσσων. Τότε 
άναλάμπει είς τούς όφθαλμούς της φλόξ τεθνηκυϊα, έλπίς 
άπωλεσθεΐσα, άνάμνησις άφεστηκυϊα τοΰ ούρανοΟ !

Αίφνης, είς τδ άκρον στοάς τίνος ά'άντους, λάμπουσι 
πυρσοί, δίκην δέ σάλπιγγος φωνή τις Ανακράζει : «Προσέλ- 
θετε, μΰσται! ‘Ο Ίακχος έπανήλθεν ! Ή Δημήτηρ Αναμέ
νει τήν κόρην της. Εύοϊ !» Ή ήχώ τοΰ- ύπογείου έπαναλαμ- 
βανει τήν κραυγήν. Ή Περσεφόνη άνίστκτχι ώτιί άφυπνι- 
σθείσα βαθέος ύπνου καί ύπό τίνος Αστραπιαίας ίδέας. «Τδ 
φώς ! Ή μήτηρ μου ! ό Ίακχος !» Αναφωνεί καί ζητεί νά 
έξωρμήση· άλλ’ ό Άΐδωνεύς τήν έναχαιτίζιι διά χειρονομία; 
και κρατών αύτήν άπδ τής έσθήτος. Έπκναπίπτει αύτη έπί 
τοΰ θρόνου, ώσεί νεκρά.Τότε οί λαμπτήρες σβέννυνται αίφνης 
καί φωνή τις Ανακράζει : «Τό θνήσκειν είνε Αναγέννησις !» 
Οί δέ μΰσται σπευδουσι τότε διά τής στοάς τών ήρώων καί 
τών ήμιθέων πρδς τήν όπήν τοΰ ύπογείου, ένθα τούς Ανα
μένει ό Ερμής καί ό πυρσοφόροτ. Τοίς άφαιροΟσι τό δέρμα 
τοΰ νεβροΰ, τούς περιβάλλουσι διά λινοΟ Ινδύματός καί τούς 
όδηγοΰσιν είς τδν ναόν, έκλάμπρως πεφωτισμένον, ένθα τούς, 
υποδέχεται ό ιεροφάντης, ό μέγας ιεροφάντης, ό μέγας ίε
ρεύς τής Ελευσίνας, γέρων μεγαλοπρεπής, διά πορφύρας πε- 
ριβεβλημένος ...

♦
Ήδη δίδομεν τδν λόγον είς τόν Πορφύριον. ’Ιδού πώς ί- 

φηγεΐται τά τής μείζονος μυήσεως τών Έλευσινίων.
εΦέροντες στεφάνους έκ μύρτων εΐσερχόμεθα μετά τών 

άλλων μυστών είς τον πρόδρομον τοΰ νχοϋ τυφλώττοντες εί- 
σέτι· άλλ’ ο έν αύτώ ιεροφάντης θά μας διανοίξη όσονούπω 
τού; όφθαλμούς.Έν πρώτοις δέ δς νίφθώμεν μέ τδ ίερον ύδωρ, 
καθότι προτρεπόμεθα νά εΐσέλθωμεν είς τδν ιερόν περίβολον 
μετά καθαρών χειρών καί καθαράς καρδίκς. Όδηγηθέντων 
ήμών ένώπιον του ίεροφάντου, μδς άναγι ώτκει οδτος, έκ- 
τινος’λίθινης βίβλου (*)  πράγματα, Ατινα δέν Επιτρέπεται νά 
δημοσιεύσωμεν έπί ποιν^ θανάτου. Τοΰτο μόνον λέγομεν δτι 
αυτά συνάδουσι καί σχετίζονται πρός τε τδ μέρος καί τήν 
περίστασιν. θά έγελίίτε Γσως Αν τά ήκούετε έξω τοΰ ναοΰ. 
Άλλ’ έκεϊ ούδόλως θά έγελάτε άκούοντες τούς λόγους τοΰ 
πρεσβύτου καί παρατηροΰντες τά άποκαλυπτόμενα σύμβολα. 
’Ετι δέ μΖλλον θ’άπόσχητε τοΰ γελ<£ν, Αν ήκούετε αυτήν 
τήν Δήμητρα έπιβεβαιοΟσχν διά τής ίδιαζούσης αύτ$ γλώσ- 
σης καί τών σημείων, διά τών ζωηρών φωτεινών σπινθηρο- 
βολισμών, διά τής έπισωρεύσεως νεφών έπί νεφών, πάν 5,τι 
είχομεν ?δει καί Ακούσει παρά τοΰ θείου ίερ§ως.

«Έπί τέλους, θαυμάσιόν τι γαλήνιο? φώς έπλήρωσε τδν 
ναόν. Βλέπομεν τά ’Ηλύσια πεδία· άκούομεν τδν χορόν τών 
μκκάρων. Τότε δχι μόνον δι’έξωτερικοΰ προσχήματος ή διά 
φιλοσοφικής ερμηνείας, άλλ’ όντως και πράγματι ό Ιερο
φάντης καθίσταται ό δημιουργός καί άποκαλυπτής παντός 
πράγματος, 'δ Ήλιος είνε ο πυρσοφόρος του, ή Σελήνη ή

(I ) Τά έπί λίθων γεγραμαένα έθεωρουντο παρά τών άρχαίων ώς 
ϊχοντα ύπέρτερον κύρος. Τούτου ένεκα καί δ Μωϋσής προσήνεγχε 
πρδς τους 'Εβραίους τά; εντολάς έπί λίθινων πλακών γεγραμμένας.
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λειτουργοΰσα παρά τφ ο Έρμης ό μυστικός του
κήρυξ.

«Άλλ’ έλέχθη ή τελευταία λέξις! Κόνξ δμ Πιάξ.
«Ή τελετή έτελείωσεν. Ημείς 5’ έγενόμεθα έπόπται 

διά παντός».
Τί έλεγε λοιπόν ό μέγας Ιεροφάντης, 'Οποίοι ήταν αυτοί 

οί ίερ'οί λόγοι, αύτη ή ύπερτάτη άποκάλυψις;
Οί μυσταγωγηθέντες έμάνθανον, δτι ή θεία Περσεφόν/), ήν 

είχον ίδει έν μέσφ τοΰ τρόμου καί τών βασάνων τοΰ "Αδου, 
ήτο ή είκών τίς Ανθρώπινης ψυχής, δεσμευμένης είς τήν ύλην 
έν τή ζωή ταύτγ), ή πα'ραδεδομένης είς χίμαιρας κχί βασά- 
νους, έτι μδλλον τρομεράς, 5ν έζησε δούλη τδν παθών της. 
Ή επίγειος ζωή τυγχάνει εξιλασμός ή δοκιμασία τδν προϋ
πάρξεων της. Άλλ’ ή ψυχή δύναται νά έξαγνιοθή διά τίίς 
διαπαιδαγωγήσεως· δύναται ν’ άναμνησθή.καί προαισθανθώ 
διά τής συντόνου προσπάθειας, συνδυαζομένης διά τής μυή- 
σεως, τοΰ διαλογισμοί, τή; βουλήσεως καί νά συμμερισδή έκ 
προκαταβολής, τάς εύρείας Αλήθειας, ών θα λάβγ πλήρη κα
τοχήν έν τφ άπείρφ πέραν. Τότε μόνον ή Περσεφόνη δ’ άνα- 
κατασιή ή Αγνή, ή φωτεινή, ή Παρθένος ή’άνέφραστος, ή 
διανομεύς τοϋ έρωτος καί τής άγαλλιάσεως.

Ή δέ Δημήτηρ ήτο, έν τοϊς Μυστηρίοις, τδ σύμβολοντής 
θείκς νοημοσύνης και τοΰ διανοητικού στοιχείου τοΰ άνθρώ- 
που, άτινα ή ψυχή δέον νά έπανεύρη, ΐνα καταστή τελεία.

Κατά τούς Αλεξανδρινούς σοφούς είχον οί ύπέρο/οι τδν 
μυστδν, έν τφ έσωτερικφ του ναού, όπτασίας χαρακτήρος 
εκστατικού καί θαυμάσιου.

’Ιδού τί έγραψε καί ό Πρόχλος έν τοϊς «χολ. τής Δημοκρ. 
τοΰ Πλάτ.

«Κατά τάς μυήσεις και τά Μυστήρια, οί θεοί (ή λέξις 
αδιη σημαίνει έντάΟθα τάς τάξεις τών πνευμάτων) έπιφαί- 
νονται Ιν διαφόροις μορφαϊς.Άλλοτε έν είδει φωτός άνευ σχή· 
ματος, άλλοτε τδ φώς τοΰτο μεταβάλλεται είς μορφήν άν- 
θρωπίνην, άλλοτε εις άλλοϊόν τι σχήμα».

Ό δέ Άπουλαϊος έγραψενί «Έπλησίασα πρδς τά σύνορα 
τοϋ θανάτου· άφικόμην είς τδν οΰδ'.ν τής ΠεΓσεφόνης· έπα· 
νήλθον, άφοϋ διήλθον δι’ όλων τών στοιχείων. Είδον έν τφ 
βάθει τοΰ μεσονυκτίου τον "Ηλιον λάμποντα έν μεγαλόπρε
πε? φωτί, συνάμα δέ τούς τε υποχθονίους καί τούς ύπερτέρους 
θεούς· ,πλησιάσας πρός αύτούς έπλήρωτα τδν φόρον εύλαβοΰς 
λατρείας» κλπ.

Όσω αορίστους κάν θεώρηση τις αύτάς τάς μαρτυρίας, 
φαίνεται ούχ ήττον ότι διενηργοΰντο φαινόμενα Απόκρυφα. 
Κατά τήν άπόκρυφον επιστήμην, αί έκστατικαί οττασίαι 
τοΟ ναοΟ παρήγοντο διά τοΰ άγνοτέρου τδν στο·χείων, δηλ. 
τοΰ πνευματικοΟ φωτός, είκονιζομένου διά τήςούρανίας *Ισι·  
δος. Οί χρησμοί τοΰ Ζωροάστρου τό Αποκαλοΰσι : Φύσιν 
λαλοΰσαν άφ’ έκυτής, δηλ στοιχεϊον, δι’ οδ ό Μάγος παρά
γει μίαν έκφρασιν όρατήν καί στίγμιαίκν τής ίδεας, στοι
χείων χρησιμεΰον ώς σώμα άμα καί ώ; ένδυμα τών ψυχών, 
αίτινες πάλιν είναι ίδέαι τοΰ θεοΰ. Τούτου ένεκα Sv ό 'Ιερο
φάντης έκέκτητο τήν δύναμιν του παρχγειν αύτό τό·φαινό 
μενον, τοΰ θέτειν τούς θνητούς είς συγκοινωνίαν μέ τάς ψυ· 
χάς τών ηρώων καί τών θεών (αγγέλων καί Αρχαγγέλων) 
έξωμοιοΰτο, κατ’ έκείνην τήν περίστασιν, πρός τόν Δημι 
ουργόν. ό θυρσοφόρος πρός τήν "Ηλιον, δηλ. προς το ύπερ 
φυσικόν φώς, ό 'Ερμής πρός τόν θειον λόγον.

"Οπως καί Sv θεωρηθώσ<ν αί όπτασίχι αδται, άπαντες οί 
Αρχαίοι όμοφώνως άναγνωρίζουσιν δτι αί τίλευταϊαι αποκα
λύψεις τών ’Ελευσινίων παρήγον γαλήνιον ένθουσιασμόν. 
Κατήρχετο τότε πρός τήν καρδίαν τοΰ μυστάγωγηθέντος 
άγνωστος μακαριστής καί υπεράνθρωπος γαλήνη. Ή ζωή 
έφαίνετο ήττημενη, ή ψυχή λυτρωθείσα, ό τρομερός κύκλος 
τών ύπάρξεων άπηρτισμένος. "ΑπανΤες έπανεύρισκον καθα 
ράν άγαλλίασιν, Ανέκφραστου πεποίθησιν είς τόν καθαρόν αι
θέρα τής παγκοσμίου.ψυχής ....

Άνεγνώριζον έν τελεί, οτι τό δράμα τής ΙΙερσεφόνης διε- 
δραματίζετο έν αύτοΓς τοϊς ΐδίοις. 'Οποία δ’εκπληξις, οποία 

άγαλλίασις έπ’ αυτή τή άποκαλύψει! Άν έδεινοπάθυυν, Sv 
Ιπάλαιον, ώς αύτη, έν τ{ί ένεστώτγ ζώίί, είχον, ώς αύτη, 
τήν έλπίδα τοΟ έπανευρεϊν τήν θείαν μακαριότητα, το φώς 
του ύπερτάτου ΝοΟ. Οί λόγοι τοΟ ίεροφάντου, αί σκηναί, αί 
Αποκαλύψεις τοϋ ναού παρεϊχον αύτοΐς τήν προαπόλαυσιν.

’Εννοείται, δτι έκαστος ήνόει αύτά τά πράγματα άνχλό- 
γως τοΰ βαθμοί} τής καλλιέργειας του, Ζτής διανοητικής του 
ΐκανότητος4 καθότι, ώς λέγει ό Πλάτων, — τοΰτο δ’ είνε α
ληθές καθ’ ολας τάς έποχάς, — «πολλοί μέν φέρουσι τόν θύρ
σον. καί τήν ράβδον, όλίγοι δ’ είσίν οί ένθεοι,» καί ό Ή- 
σαίας : Άκοίί Ακούσετε καί ού μή συνήτε, καί βλέποντες 
βλέψετε, καί ού μή έδητε.»

Μετά τήν έποχήν τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου, τά Έλευσίνια 
έπηρεάσθησαν, έν τινι μέτρφ, ύπό τής ελληνικής καταπτώ- 
σεως· άλλά τό βάθος τής ούσίας των διέμεινεν· αύτό δέ τά 
διέσωσεν έκ τής έκπτώσεως,’ είς ήν οί άλλοι ναοί περιήλθον. 
Διά τοΰ βάθους τής ίερδς των διδασκαλίας, διά τής πομπής 
τοΰ διαδραμκτισμοΰ των, τά Μυστήρια διετηρήθησαν έπί 
τρεϊς αίώνας πρό τών όφθαλμών τοΰ μεγεθυνομένου Χριστια
νισμοί). Συγκατελέγοντο τότε μεταξύ· τών οπαδών αύτών οί 
χριστοί, οίτινες μή Αρνούμενοι τήν θείαν έκδήλωσιν τοΟ Ιη. 
Χρτστοΰ, ούχ ήττον συνεσπειροΰντο περί αύτά, μή έπιλανθα- 
νόμενοι, ώς ή ’Εκκλησία τής Αποχής, τής Αρχαίας έπιστή 
μης καί τής ίεράς αύτής διδασκαλίας. Έδέήσε νά έκδοθή 
διάταγμα τοΰ Κωνσταντίνου, διατάσσον τήν κατεδάφισιν 
του ναοί τής Έλευσϊνος,’"να παύσγ ή σεβαστή αύτη λατρεία, 
έν ή μαγεία τής ελληνικής τέχνης ένετύπωσε τάς ύψηλάς 
διδασκαλίας τοΰ Όρφέως, τοΰ Πυθκγόρου, τοΰ Πλάτωνος· 
Σήμερον τό Ασυλον αύτό τής άρχαίας Δήμητρος διατίλεϊ 
νεκρόν. Μόνον ή χρυσαλλίς πτερυγίζει περί αύτό κατά τάς 
ήμέρας τής άνοίξεως, ύπενθυμίζουσα δτι έκεϊ, πάλαι ποτέ, ή 
μεγάλη Εξόριστος, ή Ανθρώπινη ψυχή έπεκαλέσθη τούς 
θεούς καί ανεγνώρισε τήν αιώνιον πατρίδα της.

Τήν Ανωτέρω γνώμην έξέφερε πρό έπτά έτών ό-Edouard 
Schure, άγνοών τά έργα τής Αρχαιολογικής εταιρίας μας 
πρδς άνασκαφήν καί τακτοποίησιν άφ’ ενός τών έρειπίων, 
πρός γνώρισιν δ’άφ’ετέρου τής βαθείας διδασκαλίας, ήτις 
πάλαι ποτέ άντήχησεν έπί πλείστούς αίώνας έν έκείνω τφ 
περιβόλφ, καί τής ηθικοπλαστικής άναμορφώσεως, ήν αΰτη 
παρείχε τφ τότε Έλληνισμφ.

Οί σοφοί έκεϊνοι ίεροφάνται έμυστάγώγουν τό άνθος τής 
κοινωνίας· τοΰτο δέ πάλιν, διά τής εύσεβοΰς διαγωγής καί 
διδασκαλίας, διετήρει, άνεζωπυρει τό θρησκευτικόν αίσθημα 
τοΰ πλήθους, τήν ευσέβειαν, τό ιδεώδες καί παν Αλλο γεν
ναίου καί εύγενές αίσθημα, κατ’ άντίθεσιν τών σήμερον γι
νομένων, κατ’ αντίθεσιν τών νΰν καθηγητών, ιερέων, πολι- 
τευτών, ών ή δηλητηριώδης ύλοφροσυνη, ή άμάθεια. τό φαΰ- 
λον. κακόηθες καί άσεβές παράδειγμα προσωθοδσι τό μιμη
τικόν πλήθος, τήν κοινωνίαν πρός τήν κατάπτωσιν.,

Ό πάλαι θεουργος ίιρεύς ώφειλε νά διέλθη άπάσας τάς 
χρησίμους βαθμίδας τής μαθήσεως, ώφειλε νά ή άμεμπτος τά 
ήθη καί τήν Αγωγήν· πριν δ’ή λειιουργήση ώφειλε νά προ- 
παρασκευασθή διά προσευχών, νηστειών, σκληραγωγιών, καί 
τότε μόνον τφ έπετρέπετο ή είς.τό Αδυτον τοΰ Ναοΰ ε’το- 
δος, ένθα τό πνεΰμά του, έκτος πάσης γήινου Ιδέας διατε- 
λοΰν, διεφωτίζετο διά τών φώτων τής θείας επιστήμης.

Τό πλήθος βλέπει καί Ακολουθεί τά έργα τών διδασκά
λων, τών ίερέων, τών Αρχόντων. Ό δέ Αόρατος πάλιν κό
σμος Αποστρέφει τά δμματα άπό τάς τών φαύλων διανοίας.

» » 
' ♦

Άλλ’ έπί τό προκείμένον.
«ΟΙ μΰσται, έξακολουθείλέγων ό Schurd, μεθ’ δλας τάς 

προσπάθειας προς έξάπλωσιν τής διδασκαλίας των άνά τήν 
Ασίαν, τήν Αφρικήν, τήν Εύρώπην, δέν ήδυνήθησαν ν’ άρ- 
θώσιν.είς τό ύψος τής κοσμογονίας τοΰ Όρφέως, τής τόσφ 
μεγαλοπρεπώς παρ’ αύτοΰ έξυμνησθείσης. Ή δυσκολία έγ
κειται έν τφ δτι ή Ανθρώπινος φύσις Αδυνατεί νά συγκρα- 
τηθβ εΓς τι διανοητικόν ύψος. Τά μεγάλα τής αβχαιότητος
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πνεύματα έθεώρουν τού; θεούς ώ; Ικφρπσιν μόνον ποιητικήν 
τών ίεραρχικών νόμων τής φύσεως, ώς εικόνα λαλοΰσαν περ*  
τού έσωτερικοΰ αύτής διοργανισμοΰ, ώς σύμβολα τών κοσμι
κών καί ψυχικών δυνάμεων. Έν τή ίδέ^ι τών μυστών αυτή ή 
ποικιλία τών θέών ή τών δυνάμεων έδεσπόζετο κχι διεχω- 
ρεϊτο παρά τού ύπερτάτου Θεού η τού Αγνού Πνεύματος. Ο 
κύριος σκοπός τών Αδύτων τής Μέμφιδος, τών Δελφών, τής 
’Ελευσϊνος ήτο αύτή aS τη ή γνώρισις τής μονάδος τού θεού 
μετά τών θεοσοφικών ιδεών καί τής πρός αύτάς συνδεδεμέ- 
νης ήθικής έκπαιδεύσεως. Άλλ' οΐ μαθηταί τού Όρφέως,τοΰ 
Πυθαγόρου, τοΰ Πλάτωνος Απέτυχον, συγκρουσθέντες πρδς 
τδν έγωϊσμδν τών πολιτευομένων, τήν φαυλότητα τών σοφι 
στών, τά πάθη τοΟ πλήθους.Ή κοινωνική καί πολιτική Απο 
σύνθεσις τήςΈλλάδοςή-ο συνέπεια τής θρησκευτικής καί δια
νοητικής Αποσυνθέσεως. Σιγφ πλέον ό Απόλλων, ό ήλιααδς 
λόγος, ή έκβήλωσι; τ-0 ύπερτάτου Όντος και τού ύπεργηίνου 
κόσμου διά τοΰ ώραίου, τού δικαίου, τής προμαντείας.Έξέ- 
λιπον πλέον οί χρησμοί, οί ένθεοι καί Αληθείς ποιηταί. Ή 
Άθηνά-Σοφία, ή Πρόνοια καλύπτεται τδ πρόσωπον πρδ τού 
λαού της, μεταβληθέν τος είς σατύρους βεβηλοΰντα; τά Μυ 
στήρια, περιυβρίζοντας σοφούς τε καί Θεούς iv τφ θ’άτρφ 
τοΰ Βάκχου, έν Αριστοφανείαις διακωμωδήσεσι. Καί αυτά 
τά Μυστήρια διαφθείρονται, παραδεχομένων είς τάς έορτάς 
τής Έλευσϊνος τών συκοφαντών καί τών εταιρών^)·

Τής ψυχής σκληρυνομένης, ή θρησκε'α Αποβαίνει είδωλο- 
λάτρις. Τής ιδέας ύλοποιουμένης,. ή φιλοσοφία έμπίπτει έν 
τφ σκεπτικισμό, συνεπώς ό Λουκιανός, μικρόβιου άναφυέν 
έπί τοϋ πτώματος τής πολυθείκς, έμπαίζει τούς μύθους, Α
φού πρότερον ό Κορνεάδης παρεγνώρισε τήν έπιστημοχκήν 
Αρχήν των.

Δεςσιδαίμων έν. θρησκεία, άδαήμων έν φιλοσοφία, έγωϊ 
στική, διαιρετική καί διαλυτική έν πολιτική, έμπλεω; μέν 
Αναρχικής ορμής, μοιραίως δέ παραδεδομίνη είς τήν τυραν
νίαν, ιδού τί άπέγείνεν ή θεία Ελλάς, ή μεταδοϋσα είς τήν 
'Εσπερίαν τήν αιγυπτιακήν επιστήμην και τά μυστήρια τής 
’Ασίας, ύπό τάς αθανάτους μορφάς τού ώραίου.

«Άν τις κατενόησε τί τδ έλλεϊπον είς τδν Αρχαϊον κό
σμον. άν τις έπειράθη νά τδν άνεγείρη διά τίνος κατόρθωμα 
τος ήρωίκού, μεγαλοφυούς, ουτος ήτο ό Μ. ’Αλέξανδρος 
Αύτός ό υπέρτατος κατακτητης, μυηθείς, ώς ό πατήρ του 
Φίλιππος, είς τά Μυστήρια τής Σαμοθράκης, τά Καβείρια 
Μυστήρια, άνεδείχθη μΑλλον διανοητικός υίδς τού Όρφέως 
ή μαθητής τού Άριστοτέλους. Βεβαίως ό Άχιλλεύτ Μακε 
δών, ό διελάσας τήν ’Ασίαν μέχρι τών ’Ινδιών μετά μιάς 
δρακδς Ελλήνων, ώνειρεύθη τδ παγκόσμιον κράτος, άλλ’ 
δχι κατά τδν τρόπον τών Καισάρων διά τής καταδυναστεύ
σεις; τών λαών, τής θρησκείας, τής ίλευθέρας επιστήμης. 
Ή μεγάλη του ιδέα ήτο ή συμφιλίωσις Άσίτς καί Ευρώπης 
διά τίνος συνθίσεως τών θρησκειών, έπί έπιστημονικής αυ
θεντίας βασιζομένης./Ωριμος έχ τή ίδέο: ταύτγ, έσεβάσθη 
τήν επιστήμην τοΰ Άριστοτέλους ώ; καί τήν ΆθηνΑν τών 
’Αθηναίων τον Ίεχοβά τής Ιερουσαλήμ ώς καί τδν Αιγύ
πτιον Όσιριν καί τδν Βράχμα τών Ινδών, Αναγνώρισα;. ώ; 
άληθής μύστης, τήν αυτήν θεότητα, τήν αυτήν σοφίαν ύφ’

(i) Συνεπώς'δ άμθλύνεται, εκπίπτει ή άρετή, τδ ίποπτιχδν χά
ρισμα χαί αύτών 'έτι τών ’Ιεροφάντων, αφού δ τότε ιεροφάντης άμ- 
βλυοπών πρδς τήν ύπέροχον άξίαν τοΟ ’Απολλώνιου τού τυανέως 
χαί παραγνωρίζων τήν βιίαν αύτοΰ αποστολήν, ήρνήθη, χατ’άρχύς 
νά τδν είσαγάγη ε!ς τδν ναδν, έπι τή άνιέρφ μέν προφάσει δτι δέν 
ήτο έπιτετραμμένον ν’ άποχαλυπτωνται τα Μυστήρια εις τούς βε- 
δηλοϋντας τά θεία, έπί τώ πραγματιχω δέ φόβω μήτοι δ ’Απολ
λώνιος ήβελε μεμφθή αύτφ έπί τισι παρέξηγήσεσι χαι σφαλεραΐς 
τροποποιήσεσι τών Μυστηρίων. Άλλ’εις τδν ήττονα έαυτοΰ χατα- 
στάντα έχεΐνον ίοροφάντην, ααίτοι μεταμεληβέντα κατόπιν χαέ πα· 
ραχαλοΰντα τδν Άπολλώνιον νά εισίλβη εις τδν ναδν τής Δήμη- 

■ τρος, περιωρίσβη ούτος νά δώση έν εποπτικό/ μάθημα είπών άξιο- 
πρεπώς χαί άταράχως δτι προετίμα ν ’άναμείνη διά νά εΐσαχβή παρ’ 
ετέρου δδηγοΰ, ούτινος και ανέφερε τδ δνβμα καί «ΐς 8ν όντως άνε· 
τέθη δ ναδς μετά τέσσαρα έτη.

αλα ταΰτα τά σύμβολα. Εύρύ διορατικόν, λαμπρά προμαν- 
τεία αύτοΰ τού νέου Διονύσου ! Τδ ξίφος τοΰ Αλεξάνδρου 
ήτο ή τελευταία λαμπηδών τής τοΰ Όρφέως Ελλάδος, φω- 
τίσασα ’Ανατολήν καί Δΰσιν. Άπέθανεν ό υίδς τού Φιλίπ
που έν τή μέθη τών νικών καί τών όνείρων του, Αλλ’ ή ιδέα 
του δεν συναπέθανεν. Είχε θεμελιώσει τήν ’Αλεξάνδρειαν, 
ένθα ή Ασιατική φιλοσοφία, ό .ιουδαϊσμός καί ό ελληνισμός 
ώφειλον νά συγχωνευθώσιν.είς τό χωνευτηρίου τού αιγυπτια
κού έσωτερισμού, μέχρι τής έξαναστάσεως τού θείου λόγου 
τού I. Χριστού.»

ΜΟΓΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Πόθεν έλήφβησαν αί υποθέσεις τών μουσικών έργων ‘ 
Οί Γάλλοι συγγραφείς υπήρξαν ιδίως οι τροφοδόται τών 

Μουσουργών.
Τδ Αριστούργημα τής δεύτερα; περιόδου τού Βέρδη, ό 

• Ριγολέτος», έπήγασεν έκ τοΰ δράματος τού Β. Ούγγώ, 
«Le roi s’amuso», τδ οποίον ώς δράμα δέν έπέτυχεν, ώς 
μελόδραμα δμως, χάριν τού μουσικού, ήρατο λαμπρόν θρί
αμβον. Ό «Έρνάνη;» τή; παταγώδους τού Λομβαρδού 
Μουσικοδιδασκάλου περιόδου, έλήφθη έπίσης Απύ τού ομω
νύμου δράματος τού Βίκτωρος Ούγγώ, οστις διενοήθη ποτέ 
νά γίνη συγγραφεύς καί έγραψε λυρικόν δράμα έξαχθέν 
έκ τού μυθιστορήματός του «Notre Dame de Paris»· Ή 
τονίσασα ταύτην είναι ή δεσποινίς Μπερτιέ, τδ δ’ έργον ά- 
νεβιβάσθη εί; τήν σκηνήν τού Παρισινού θεάτρου τής Όπε
ρας άλλ’ Απέτυχεν, άγνωστον, 5ν έξ αίτιας του πόιητοϋ ή 
τής μουσουργού.

"Ο περιώνυμος Scribe, βστις έφκντάσθη διά τήν λυρικήν 
σκηνήν πολλά ώρχιότατα έργα, ώς τδ «Μαΰρον Δόμινο» «οί 
Άδάμαντες τού Στέμματος», ό «Φρά-διάβολος» κατέφυγε·, 
είς φιλολογικά έργα, τδν οποίων είχε καθιερωθή ή έπιτυ- 
χίά. Μεταξύ άλλων άναφέρομεν τούς Ουγενότους, μελοποι· 
ηθέντας ύπό τού Meyerbeer, τδν οποίων ό Scribe ήντλη- 
σεν τήν ύπόθεσιν έκ τδν «Χρονικών τού Καρόλου θ'» τοΰ 
Merimde.

Τυχαία Ανάγνωσις εικονογραφημένης έκδόσεως τής. Ίε- 
ράς Βίβλου ένέπνευσεν είς τδν Scribe τδ θέμα τοΰ «Προφή
του» άλλου Αρίστου μουργήματος τού Meyerbeer.

Ό «Γάμος τού Φιγαρώ» μελόδραμα τονισθέν ύπδ Μο- 
ζάαρτ, ό «Κούρε'*;  τής Σιβιλλίας» τονισθέν ύπδ ’Ιωακείμ 
Ροσσίνη, έλήφθησαν ύπδ τού Beaumarchais. Ή Dame 
Blanche, ή «Λουκία τού Λαμερμούρ» Αριστούργημα τού 
Δονιζέτη, οί «Άδολοι» (Purilaui), έξήχθησαν έκ τών 
μυθιστορημάτων τού Άγγλου Walter Scott- Ή «άποπλα- 
νηθείσα Γυνή» (la Traviala), μελόδραμα τονισθέν ύπό Βέρ
δη, έλήφθη έκ τού μυθιστορήματος τού ΔουμΛ υίοϋ «La 
dame aux Gacnelias». Ό «Γουλί έλμο;Τέλλος», μελοποι
ηθείς ύπό Ροσσίνη έξήχθη έκ τού γνωστού ομωνύμου δράμα
τος τού Schiller καί έπί τέλευς ή Mignon έκ τού θελκτι- 
κωτάτου έπεισοδίου τού μυθιστορήματος τού Γκαίτε, του 
έπιγραφομένου «Wilhelm Meister»-.

Τά πλεΐστα όμως τών έργων τού Meyerbeer έμελοποιή- 
θησαν έπί πρωτοτύπου ύποθέσεως, ώ; και τά πλεΐστα λυ
ρικά δράματα τού ’Ιταλού Φήλικος Ρωμάνη, πρδς χρήσιν 
τού Βελλίνη, είναι πρωτότυπα.

Ό Γκουνώ έμνέεται Από τδν περίπυστον ποιητήν Γκαΐ- 
τε, συνθέτων τδν «Φάουστ», Από τδν Μικράτ, μελοποιδν 
τήν «Μιρέϊτ», άπο τδν Σαικσπήρον τονίζων τδν «Ρωμαϊον 
και Ίουλίαν»,έράσμιον ζεύγος δπερ πρδ αυτού είχεν έμπνεύσει 
κατά τήν παρελθοΰσαν εκατονταετηρίδα τδν Vacca, κατά 
τάς Αρχάς δέ τής φθινούσης, τδν Βελλίνην. *0  ’Αμβρόσιος 
θωμάς έμπνέεται άπδ τδν Σαικσπήρον διά τδν «Άμλετον» 
αύτοΰ και άπδ τδν Δάντην διά τήν Φραγκίσκαν, τήν έξ 
Άριμίνου είσαγομένην έν τ$5 Κολάσει τού Φλωρεντινού ποι- 
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’Ιωακείμ

»

ητοΰ καί Αποτελούσαν έν τών αυτόθι βνγκινητικοτέ;ων έ- 
πεισοδίων.

Ό Μασσινέ έμπνέεται τόν «Σί5» έκ Τοΰ Κοίνηλίου, τήν 
Μανόν Λεβκώ έκ τοΟ «Άββ& Πρεβώ»,τήν «Θα’ί$α» έκ τοΰ 
Άνατό\ Φρχνς, τήν «Σαΐφώ» έκ τοΰ Δωδέ καί τόν «Βερ- 

’ τερ» έκ τού Γκαΐτε. Έτόνισε τήν «Σαπφώ» καί ό Ιταλό; 
μουσικοδιδάσκαλο; Pacini, πλήν δέν ένεπνίύσθη' έκ τού Δω- 
δέ διά τδν άπλούστατον λόγον, βτι βτέ ο Pacini έτόνισε 
τήν- «Σαπφώ» ό Δώδέ δέν είχεν άκόμη γεννηθή.Ό Pacini 
ένεπνεύβθη Απ’ εΰθ/ία; άπό 'τήν περί τήν έρωτόληπτον Λε· 

■ σβίον πο’.ητριαν παράδοσιν, καΟώ; ένέπνευσεν αύτόν ό Σο
φοκλή;, τόνισα; τ,ινά τών χορών τή; Αντιγόνη;.

Έκ του Σαικσπήρου ένεπνεύσθη τόν «"Οθελλον» ό Ροσ
σίνη; καΓό Βέρδη;, οστις έν τή τετάρ:γ καί τελευταία: έ- 

. ξελίξει τοΰ μουτοδημίουργοϋ πνεύματός του, έφάνη πλησιά- 
ζων πρός τον Βαγνερισμό', δχι έκ πεποιθήσεως, Αλλ’ ίνα 
συμμορφωθώ πρός τόν συρμόν τόν ωθούντα ♦ προ; τά θεάμα
τα τής Βχίρόύθ. Ό έρημίτης τοΰ Βουσσέτου ύπερπηδήσας τά 
συνήθη όρια τής Ανθρώπινη; ήλικίας, Ατενίζει ήδη εί; τά 
έργα τή; Ακμαία; ήλικίας του, ώς είς πράγμα του παρελ
θόντος,άλλ’ ούχί καί νεκρόν,διότι τά έργα τής μεγαλονοίκς 
φέρουσι τήν σφραγίδα τής Αθανασίας. Τοΰ Πραξιτέλου; ό 
’Ερμής έξήλθεν ολοζώντανο; έκ τών Ανασκαφών τής ’Ολυμ
πίας καί Ας ήτο τεθαμμένος έπ’ αιώνας. Μάλιστα ενίοτε 
ή ένεστώσα τέχνη έκτροχιάζει και τότε είνε Ανάγκη όπι 
σθοχωρήσεως, Ίνχ εΰρωμεν τόν κανονικόν δρόμον. Τούτο έ· 
βίασε τόν Βέρδην, δστις διά τού «Nabucco» έγκαινιάσας 
νέας τρίβους έξεθάμβωσε τόν Δονιζέτην, νά Αναφωνήση κατ’ 
αύτάς «e ora di ritornare all’ antico».

Τήν δέ «Κάρμεν» ό Bizet παρέλαβε έκ τού Prosper Me- 
rimee».

Άλλ’ Αν οί πλεΐστοι τών συγχρόνων μουσικών Αντλώσι 
τάς εμπνεύσεις των έκ τοίτδραματικού καί φιλολογικού θη
σαυρού, ύπάρχουσι · καί τινες, οίτινες.συνθέτουσι Από τών 
ίδιων αυτών εμπνεύσεων. Μεταξύ τούτων πρωτεύει ό Wag
ner. Άλλος «Ινε ό Boito, ό έπιότήθιος φίλος τού Βέρδη, διά 
τόν όποιον έγραψε τό libretto τού Όθέλλου- Αλλ’ αύτός 
ουτος έγραψε και. έτόνισε τό μελόδραμα ό «Μεφιστοφέλης» 
έξαχθέν έκ τού Faust.

Ή κυρία-Αύγούστα Olmes, ή διακεκριμένη μουσουργός 
τής Γαλλίας διατείνεται, οτι τή είναι Αδύνατον νά συνθέ- 
ση έπί λέξεων καί στίχων τούς οποίου; έγραψαν Αλλοι. 
’Απεναντίας ό Βέρδη; μετά τάς πρώτα; Αποτυχίας του, 
έσκόπευε ν’ Αποσυρθή τή; μελοδραματική; σκηνής, δτε τυ
χαίοι; Ανέγνωσε τήν ύπόθεσιν τού «Nabucco^ καί ένθους 
γενόμενος έκ τοΰ ύποκειμένου τοΰ δράματος^ δν ή ζωηρά 
φαντασία του είχεν Ανυψώσει είς μεσουράνια υψη, έγραψε 
τό μελόδραμα έκείνο, δπερ τω ήνοιξε τά; θύρας τής Αθα
νασίας.

Προσθετέον, δτι όσον ύπήρξεν εύτυχή; ό Βελίνης, τοσούτω 
Ατυχή; ύπήρξεν ό Βέρδη;.' Καί όμως ή δύναμι; τοϋ μουσι- 
κοΰ ταλάντου αύτοΰ ύπερενίκησεν δλα τά προσκόμματα καί 
συνεπλήρωσε τά κενά τών ποιητών.

Οίος δήποτε καί’δν ήναι ό ποιητής, τό ποίημα πάντοτε 
παράγει τήν μουσικήν καί ούχί ή μουσική τό ποίημα. Ό 
διάσημος τού Freyschulz μελοποιός Weber, μετά τόν θά
νατόν του, Αφήκε καί μίαν πρΑξιν ενός κώμειδυλλίου με
ταξύ Αλλων έργων του, χωρίς ομω; νά έπιδείξη πόθεν ένε- 
πνεόσθη καί έγραψε τήν πρώτην έκείνην πρ&ξιν. Όθεν ή 
χήρα του παρεκά’εσε τόν Meyerbeer νά συμπληρώσγ τό έρ
γον διά μιΑς Αλλης πράξεως. Ό τονίσαςτούς «Ουγενότους», 
τήν «Άφρικάναν» καί τόν «Προφήτην», μέγας μουσουργός 
έδέχθη, Αλλά μετ’ όλίγον έπέστρεψε τήν πρώτην έκείνην I 
πράξιν, διότι μετά πολλούς κόπους κατέστη Αδύνατον ν’ α
νακάλυψη έν ποίημα, τό όποιον νά ήρμοζεν είς τήν μουσικήν.

Τούτο προέρχεται εχ τού οτι ήμουσική είναι ή συγκι» 
νητικωτάτη τών ώραίων τεχνών, Αλλά δέν ορίζει δι’ Ακρι
βών γραμμών τδ αίσθημα κ»ι τό πάθος. Όταν ό ’Αλέξαν

δρος Ραγκαβής, «δημοσίευσε τήν μουσικήν συλλ,ογήν.του,δέν 
ήρκέσθη νά στείλη . εί; διαφόρους μελοπόιούς, δπως έκεΐνοι 
τφ τονίσωσΐ τά ποιημάτιά του — ικεταξύ τών οποίων είναι 
ή «Ζήλια» τονισθεϊσα ύπό τού Λ. Άλβάνα-—Αλλ' καί λα
βών μελωδία; τού Schumann, τοΰ Schubert καί ετέρων 
έφήρμοσεν, έπ’.αύτών τάς ποιήσεις του. Ό Έλλην ποιητή; 
δέν εύρε δυσκολίας ,έ<εΐ οπού προσέχοψεν ό μέγας μουσουρ
γός. Δέν ιΐξεύρομεν. δμως τ ί ήθελε πράξη ό Meyerbeer, Αν 
ήκουε τόν Schumann ή τόν Chopin διά τών στίχων τοΰ 
Ραγκαβή, έστω νά ήναι Αρμονικότατοι.Ό Ραγκαβής ένηγ- 
καλίσθη πολλά καί είς ούδέν έβάθυνε. Άν έσκέπτετό ώρ.- 
μώτερον, δέν ήθελεν Αναδεχθή το Ανωτέρω ηράκλειον έργον

' Ρ...

Μ

Ήτο νύξ καλοκαιρινή ? ό ήλιος έπλησίαζεν είς την 
δύσιν τον, ηορφυρίζων τόν κόλπον τοΰ «Άγιον Μι·/ 
χαήλ,τοΰ Κινδύνου». Ήτο γαλήνη. Αί άκανθοι τών 
άποκ(.ήμνων βρόχων έψοίνοντο ώχ^αί, (Ις τό' σβενύ- 
με-νον φώς τής δΰυεως, τής δέ άπωτέρω μονής αί ρό
δινοι ύαλοι τών σαραΟΰρων Ακτινοβολούν, έλαψρός 
δέ καπνός έξερχόμενος έκεϊθεν έκάλυπτε τούς κωδωνί- 
σκους,οΐηνες ακριβώς κατό τήν ώραν εκείνην έκάλουν 
τους πιστούς είς τήν προσευχήν.

Ή θάλασσα έψαίνετο ήσυχος, άλλ’ ή ώρα τής πα
λίρροιας πρόσήγγιζεν, Είς τούς πρόποδαο τοΰ όρους 
έκάθητο ό άλιεύς: Σιγιομοϋνδος προσμένων τήν σύζυ
γόν του Περσεφόνην, ήτις είχε μεταδή μετά τοϋ μι
κρού υιού των Αύνουστίνου, ϊνα πωλήσώσιν ιχθύς είς 
τήν μονήν. Ό Σιγισμούνδος, έκάθητο σκεπτικός καί 
άπό καιρού είς καιρόν έσύριζε διά τοΰ στόματος ήχους 
τινάς. Έν τυύτοις ή Περσεψόνη έόράδυνε καί ό σύζυ
γός της άνησύχει, Άναμψιβόλως δέ θά είχε πωλήση 
τούς ιχθύς της καί πιθανώς 0ά είχε μεταβή είς τό πα- 
ρεκκλήσιον τής Παναγίας, ΐνα προσευχηθή-

. Ή τόσον προ όλίγον λαμπρά δύσίς καθίστατο κατά 
τό μάλλον σκοτεινή και ήδη τά πρώτα σημεία τής 
πλημμυριζούσης θαλάσσης ήρχισαν νά λευκαίνωσι 
τόν όρίζοντα. Ό Σιγισμούνδος ύπελόγιζε διά τοϋ 
βλέμματος τό διάστημα,δπερ τούς έχώριζεν έκ τού προ- 
αστείου.. Έγνώριζε καλώς τήν κινητήν άμμον, της 
όποίας ό κιτρινωπός κύκλος έχώριζε τό βουνόν έκ 
τού προαστείου, άλλά τό κύμα ήτο μακράν άκόμη καό 
έκτός τούτου ήδη Λ Περσεψόνη θά έπέστρεψεν.

Αίφνης είς τήν περιστροφήν τής κατωψερείας πα
ρατηρεί αύτήν έρχομένην, μετά τού μικρού υίοϋ 
των. Σπεϋσον, ω γύναι, φωνάζει τότε 0 Σιγισμούνδος, 
ή θάλασσα άναβαίνει κα\ μόλις έχομεν καιρόν νά 
φθάσωμεν είς τό προάστειον. Ή Περσεψόνη τότε έτά- 
χυνε τό βήμα,άλλ’ ό μικρός Αυγουστίνος δέν ήδύνατο 
ν’ άκολουθήση, ήτο μικρός καί κατά συνέπειαν πολύ, 
βαρύς ώσιε' δέν Αδύνατο ή μήτηρ του νά τόν φέρη είς 
τούς βραχίονάς της, κατά τήν κατόδασιν. Ή νύξ έν 
τούτοις προύχώρει καλ τό ύδωρ-άνήρχετο'μέ τόν τα
κτικόν του θόρυβον ένώ ό Σιγισμούνδος καί ή Περσε- 
ψόνη περιεπάτουν ταχέως, άλλά μή διακρίνοντες ούτε 
τό όρος,ούτε τό προάστειον, έξετράπησαν τής εύθετος 
όδοΰ.

Ήδη ή άμμος καθίστατο άπαλή είς τούς πόδας των 
και μετ’ ό?άγον τήν είδον στίλόουσαν· άίψνιδίως δέ 
τότε έόυθίσθησαν έως τό ήμισυ τής κνήμης καϊ συνε
πώς ήδυνάτουν νά προχωρήσωσιν. Ό Σιγισμούνδος 
ένεθνμήθη τότε, δτι ήτο Αμέρα μεγάλης πλημμύρας
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καί οί τρεις ήννόησαν δτι έχάνοντο. Στραφείς τότε ό 
Σιγισμοΰνδος λέγει είς τήν σύζυγόν.:— Περσεφόνη, 
ίδού Α έσχατη τού βίου μας στιγμή! ! Βυθίζομαι Βυ
θίζομαι. . .. . ©έσον τούς πόδας σου είς τούς ώμους 
μου, τοιουτοτρόπως θά άνθέξμς περισσότερόν έμον. 
Σπεΰσον καί ακολούθησαν τό παράδειγμά μου». Τάς 
τελευταίας ταυτας λέξεις έτραύλισεν, διότι ή φωνή 

. του διεκόπη ύπό λυγμών. Κατόπιν τίποτε πλέον !! !
Ή Περσεφόνη ύπήκουσεν καί ό Σιγισμοΰνδος κάτωθεν 
τού φορτίου του είσήλθεν εις τήν γήν, δπως θά είσήρ- 
χετο εις πάσσαλος είς τόν πηλόν, κάτωθεν σφύρας έρ· 
γάτου/Οταν ή Περσεφόνη ήσθάνθη, δπ τό σώμα τοΰ 

. συζύγου της έξηφανίσθη, οί οφθαλμοί της'έπληρώθη- 
σαν δακρύων. Έίς αύτόν οφείλε τάς όλίγας έκείνας 
στιγμάς, άς έτι έζων. «Έντός όλίγου θά έλθω νά σέ 

εύρω, άγαπητέ- μου, Σιγισμοΰνδε, άνεφώνησεν ή άτυ
χης, διότι ήδη έόυθίζετο καί ή ίδια· στρέψασα δέ τό- 
βλέμμα πρός τόν Αύγρύστΐνον, είπε: «θέσον τούς πό- 
όας σου είς τούς ώμους μου, άγάπη μου, ούτω θά άν· 
θέξμς περισσότερον έμοϋ. Ύψωσον τούς όφθαλμούς 
σου είς τόν ούρανόν καί σταύρωσον τά χείρας· έάν δέ 
S πατήρ σου καί Λ μήτηρ σου άποθάνωσιν, ίσως έσέ 

■ ό θεός σ’ εύσπλαγχνισθή καί ή άμμος κατά τό μάλ
λον καί μάλλον άπαλαίνουσα, ήμιανοιχθή, ΐνα δεχθή 
καί τό σώμα τής Περσεφόνης.

Ό Αύγουσηνος τότε κλαίων τόν πατέρα του καί τήν 
μητέρα του,οί όποιοι ήσαν ύπό τούς πόδας του, ύψωσε 
τός χείρα? καί τούς όφθαλμούς είς τόν ούρανόν, τήν 

. μόνην του έλπίδα.
Φεΰ ! I! ή θάλασσα ύψοΰτο άδιακόπως σιγαλή σι

γαλή, βαστάζουσα ήδη δύο θύματα, είς τήν άκαμπτον 
πίεσίν της καί ήτοιμάζετο νά καταόροχθίση καί τό 
έτερον.Δεν έφαίνετο τίποτε άλλο είμή ή ξανθή κόμητοϋ 
παιδίου, τό όπόΐου έκλαιεν διά τήν τύχην τών γονέων 
τον οίτινες άνευ αμφιβολίας,δέν θά ύπήρχον πλέον ! 1 !

Αίφνης άερώδες τι,δν ξανθόν καί έλαφρόν, ώς άγγε 
λος τού ούρανοΰ μέ πτέρυγας καί μέ γλυκύ χαμόγε- 
λον καί τό βλέμμα πλήρες γλυκύτητος έπλησίασε τό 
παιδίον. Ήτόν ή Νηρηϊς τής ακτής· Παρετήρησε τάς 
ανυψωμένος έκείνας χείρας τού μικρού, τούς όφθαλ-, 
μούς,τούς πληρούντας δακρύων καί ήνόησεν.’Ανύψω
σε τότε τό παιδίον έκ τής κόμης άνωθεν τών κυμάτων 
διά της μίκράς καί λεπτής χειρός της —Πόσον βαρύ 
είσαι, δυστυχές παιδίον ! τής λέγει ή νηρηϊς. Τό παι
δίον δέν άπήντησεν.’Ολίγα λεπτά μετά ταΰτα άνήλθεν 
είς τήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης ή κεφαλή τής Περ
σεφόνης, ή όποια καί πρό τοΰ θανάτου αύτοΰ δέν είχε 
άφήσει τόν μικρόν Αύγουστΐτο,ν. Ή νηρη’ίς μέ εν λυ
πηρόν μειδίαμα είπε.—Πόσον βαρείς εΐσθε καί οΐ δύο· 
δέν έπρόφθασεν δέ νά προσθέση άλλο τι, καί ιδού δτι 
κάτωθεν τής Περσεφόνης έφάνη ό Σιγισμοΰνδος, ό 
όποιος είχε σφίξει σπασμωδικώς τούς πόδας της, ΐνα 
αύτη άνθέξει περισσότερον έκείνου είς τό θάνατον. Ή 
νηρηϊς τής άκτής έξηγήθη τότε εύκόλως, διατί τό 
φορτίον της ήτο τόσον βαρύ. Καί μέ τήν λεπτήν πτή- 
σιν της έφθασεν είς τήν ακτήν, φέρουσα μεθ’ έαυτης 
τόν ανθρώπινον βότρυν, δν ή άγάπη ήνωσε καί έ- 
σωσεν όμοΰ.Ό Σιγισμοΰνδος, ή Περσεφόνη και ό μι
κρός Αύγουστϊνος, άναζωογονούμενοι,βαθμηδόν άνα- 
πνέοντες καί οΐ τρεις έτέθησαν είς τήν άκτήν ύπό τής 
νηρηϊδος, ανύψωσαν τάς χείρας, ΐνα τήν εύχαριστή- 
σωσι,άλλ’ έκείνη είχεν ήδη έξαφανισθή. Είσήλθον τότε 
είς τό προάστειον τοϋ Saint-Genest, έχοντες τήν καρ-' 
δίαν πλήρη χαράς καί ευγνωμοσύνης. Διηγήθησαν 
τότε τήν θαυμαστήν σωτηρίαν των εί&τούς καΤοίκους 
οί όποιοι τούς έπίστευσαν, έχοντες πολλάκις άκούσει 
τούς πάπους των νά διηγώνται δμοια συμβάντα.

(Έχ τοΰ Γαλλικοί). Έν Ίθκχγι ’Αδριάνα Ν. Βλαββοκοΰλου.
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J. Κ. Beni-Suef. Συνδρομή σας έλήφβη. ’Απόδειξις μετ’ ά- 
ριβμοδ λαχείου σας χαί ‘Ημερολογίου,' άπεστάλησαν ταχυδρομικώς. 
—Π. Π. Behera. ’Επιστολή έλήφθη. Σειρά φύλλων άπεστάλη 
«αί σας έγράψαμεν.— If. θ. Σ^άί. Έγγραφα μετά σχετικών σας 
άτεστε/λαμεν. ‘Ομοίως τραβικτικήν. ‘Όπως γράφετε καί άναμε'- 
νομέν νεωτίραν σας.— Μ. I. Σρ>άύ. ΕύχαριστοΟμεν θερμώς δι’ α
ποδοχήν.— Α. Μ. Χαρτούμ. Διεύβυνσίν σας. ήλλάξβμεν, ύ( ypi· 
<ftTe.~—S,i.’A2eia*Jpeiar. Συνδρομητήν ένεγράψαμεν. Εύχαριστοΰ- 
μεν.Ταχυδρομικώς- εχετε σχετικήν άπό5ει0ιν·—£. Μ. Κάΐροτ. Δελ
ταρίου ίλήφθη. Άπίδειξιν σας άπεστείλαμεν.Άναμένομεν έμβασμα. 
4. Σ. ΆΛοξάνΙροιατ. ,Εύχ-αριστοΰμεν πολύ δια γραφόμενα σας. 
’Ελπίζομεν να συνενοηθήτε καλώς. — Σ. X. Nainiwr. Σάς άπην- 
τήβαμεν ταχυδρομικώς, άποστείλαντες άπόδειξιν καί ‘Ημερολόγιου 
1899.—Γ. Ρ. ΤρίχχαΛα. άναμενομεν άπάντησίν σας καί μποτίλε- 
λεσμα ενεργειών σας =J. Κ. AtffaMar. Συνδρομή σας ίλήφθη εΰ· 
χαριστοϋμεν, ήμερολόγιον άπεστάλη ταχυδρομικώς.Π. Chumla 
’Επιστολή μετά συνδρομής σας ίλήφθη, ήμερολύγιον σας άπεστάλη 
ταχυδρομικώς.—Λ. Σ. Γαστόννην. Συνδρομή σας ίλήφθη, εύχαρι- 
στοΟμεν, ταχυδρομικώς λαμβάνετε ήμερολύγιον. — Ί. Μ. Σϊροτ. 
Έχετε δίκαιον. Συγγνώμην. Ταχυδρομικώς σας άτεστείλαμεν τδ 
Ημερολόγιου.— Γ. Μ. K]«o4<r. ’Επιστολή σας ίλήφθη. Γράφομεν 
ταχυδρομικώς έν εκτάσει.— X. Κ. Bourgas. ’Επιστολή καί είκο- 
σόφραγκον ίλήφθησαν. Έχάρημεν δια τα εν αυτή καί ευχόμεθα 
καλήν ίπιτυχίαν. Ταχυδρομικώς ‘Ημερολόγιον.

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,

Τό 'Ημερολόγιου τής «Φύσεως» τού 1899, έξεδόθη 
ήδη μέ ύλην, ώς προανηγγείλαμεν, εύχάριστον, τερ-. 
πνήν καί διασκεδαστικήν καί λαμπρότατης είκόνας, 
ήρξατο δέ διανεμόμενου τοϊς ήμετέροις, προπληρώσα- 
σι τήν τρέχουσαν έτησίαν συνδρομήν των, συνδρομη- 
ταϊς. Παρακαλοΰνται έπομέν.ως οί ολίγοι καθυστε- 
σ.τεροΰντες έτι αύτήν, δπως εύαρεστούμενοι μάς άπο- 
στείλωσι ταύτην συντόμως, δπως μή στερηθώσι τοΰ 
λαμπροτάτου Ημερολογίου μας τούτόυ και διότι βρα
δύτερου θά ώσιν έξηντλημένα·

Διά τούς μή συνδρομητάς τής «Φύσεως» τό Ημε
ρολόγιού τιμάτατ, άπλοΰν μέν φρ. 2. χρυσόδετου δέ 
φρ. 3.25. 'Ως δώρον τοΰ νέου έτους είνε καταλληλό
τατου καί δσοι τώυ ήμετέρων έπιθυμοΰσιν εκτός, τοΰ 
ίδίου τεύχους νά προμηθευθώσι καί άλλα, παρακα
λοΰνται νά είδοποιήσωσιν ήμάς εγκαίρως συναποστέλ- 
λοντες καί τό τίμημα·

«Η Άιεύθυνβις

ΕίντηΟΡΊΚΑ ΕΡΓΑ
S. Ζ1ΤΟΓΡΑ

1. Ό πρακτικός βίος τοΰ έμ............... .. ..  ..
2. ‘Οδηγός τοΰ έμποροϋπαλλήλου. ..... .
3- Έμπορευματολογίας φυτικά προϊόντα.
4. ’Εμπορική επιστολογραφία έκδοσις β’..
5· Γενι'κή Λογιστική πλήρης.. .......
6. Καταστιχογραφία-Λογισμογραφία. .. .
7. Διδακτικόν έπιστολάριον διά σχολεία.
8. ’’Εγχειρίδιου Οικονομίας, έγκριθεν. ... .
Τά βιβλ'α ταΰτα είνε χρήσιμα ού μόνον ως κείμενα πρδς . 

διδασκαλίαν, άλλά καί προς ίδιαν μελέτην. Παρά τξ> αύτφ 
καθηγητή δίδονται., μαθήματα Καταστιχογραφίας και Λο
γιστικής έπι μετρίοϊ^ διδάκτροις. Διεύθύνσις Ξ. Ζύγούρα, 
διασταυρωσις οδών Φαβιέρου καί Μάγερ, άρ., 9 είς ’Αθήνας..
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