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ΕΣΠΕΡΟΣ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.
‘Ο >αύ?· rijs ΙΙαντατάΟΟν^ ίν Μιστρη. — Γαίτου <I>atJffrog. Μετάφρ. 'Αλ. ·Ρ.
‘■Ραγχαόΐ,. (Συνέχεια.) — Σίιτομο; άττίρρ>;<Τ<β r^g ‘E§i<»,'M<ag ΕΐΘυιιίου τοΰ ΖιγαSrpof. (Γέλοί.) — Βραχεία xai avroavimog
ίν ‘Ισπαη'α. ‘Τπό ‘1. Μ.
(Συνέχεια.) — ‘Ο Βάλ.τερ Σχώτ. — ΕίΛα μετά θύελλα»1. Μετάζρρ. τοΰ Άχχλιχοί
μυθιστορήμαΐΟι Called back τοΰ Conway ΰ.αό τι'ς ΰιδποιιίδοε Soaiag ΕΙαγ. Βαλτατζη. (Συνέχεια.) — Περί τεωτέρας ‘Ελ.λι,πχ^ γλώδδΐβ χαή φιλοΛΟ'/ίας. χαί περί
κλασικισμού ίν γίτιι ίπό τοΰ ιΜάχτοροβ Η. C. Muller. — ‘Η ε’»· Σ<1»· Φέμω iiravlig,

Ο ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣ1ΗΣ
ΕΝ ΜΙΣΤΡΑι.
(Μετά είκόνο;, δρα σελ. 209.)

ίν ζ ώαχειιιάζει

ό ώάάοχοί r»)g Γερμαιίακ. — Ό iarnbg Morell Mackenzie. — Αί
στιέπειαι uaraioJo&'ag. Διήγημα έχ τοΰ Γαλλικού. (Συνέχεια) — ’Επιστολή έξ'ΑμΟτελοίάμον. — Βιβλιογραφικά. — Διάφορα. — Αϊιίγματα καί λΰσειί.
ΕΙΚΟΝΕΣ.
‘Ο tabs r>,S Ιϊαττανάδδιιρ ίν Μιστρα. — Ό Βάλτερ Σχώτ. — ‘Η Σεόίλλη
μαχριίΟίι· Οεωμέτη. — ‘Η αίλή τώ»· ζρνδύιιγ.ιών ίτ Σείίλλ». — Γεωργία γυνή. —
‘Ο ίατυνί Sir Morell Mackenzie. — Ή ίν Σάτ ·Ρίμ<·> irrarXig, ίν ί] κατοικεί ό
πάσχω»1 Jmrfoj'Og t^g Γερματίαε·

Μαργαρίτα.
Πείθου· άμελεΐς τά κύρια.
Δέν εύλαβεϊσαι τ’ άχραντα μυστήρια.
Φ αΰστος.
Πώς όχι;

Μαργαρίτα.
Ν τών άριστα διατηρούμενων μνημείων
Δέν υπάγεις έκ καρδία;
τοΰ μεσαιώνος έν Πελοπόννησο» είναι
εί; τοΰ πνευματικού, είς λειτουργίας.
ό ναός τή; Παναγία; (τή; Παντανάσσης),
Πιστεύεις εις Θεόν;
οΰ τήν εικόνα παραθέτομεν. ' Η έκκλησία αυτή,
Φαΰστος.
σωζομένη άχεραία μέ'/pi σήμερον, ώκοδομήθη
Καί τίς, ώ νέα,
ζατά τδ σχέδιον τών Βασιλικών, τοΰ φραγκικού
νά είπή δτι εις Θεόν πιστεύει
ρυθμού τών μέσων αιώνων.
Η κυρία αύτή;
τολμά; Σοφόν έρωτα κ’ ιερέα,
είσοδο; κοσμείται διά στοά; ανοικτή; (ήν οί
καί ή άπάντησίς των είναι χλεύη.
Ιταλοί δνομ,άζουσι loggia), εί; ήν προσεζολλήθη
Μαργαρίτα.
κωδωνοστασίου βυζαντινού ρυθμού. Περιηγηταί
Ω!
δέν
πιστεύεις.
τινες, κρίνοντε; έζ τή; πλούσια; περικοσμήσεω;,
Φαΰστος.
έκ τή; λεπτότητο; τών γραμμών καί τών ανα
Φίλη μου ώραία,
γλύφων καί έκ τή; έπιμεμελημένη; έζτελέσεω;
τήν
έννοιάν
μου
ουτω
μή παρεξηγής.
τή; δλη; έργασίας, έξέλαβον τήν εκκλησίαν ταύ
1
ί;
ό
προφέρων
τ
’
όνομά
του έπί γής
την ώ; έργον τής βενετική; έποχής, ήτις διαδτι
πιστεύει
θά
όμολογήση;
κρίνεται έπί τοιούτφ ρυθμοί. Οί τοίχοι είναι
Τίς δ’ έκ τών κεκτημένων αίσθημα έστί
έζτισμένοι έζ λίθων σκληρών τετραγώνων καί
τήν τόλμην έχων νά είπή πώς άπιστεϊ;
έξ δπτών πλίνθων έναλλάξ· αί θύραι, αί στήλαι
Ό τά πάντα έγκλείων,
και τδ λιθόστρωτου είναι έκ λευκού μαρμάρου.
ό τα πάντα συνεχών,
Εσωτερικώς αι τοιχογραφίαι, παριστώσαι αντι
δεν έγζλείει, συνέχει
κείμενα τής Παλαιάς Διαθήκης, είναι σχεδόν
σέ κ’ έμέ κ’ έαυτόν;
άνέπαφοι· έν αύταΐς διακρίνεται καθαρώς ή
Ό ούρανός έπάνω δέν κυρτούται;
τέχνη τής τών Φράγκων έποχής, φαίνεται δέ
δέν ΐσταται ή γή έμπέδως κάτω;
δτι καί ύπδ Φράγκων τεχνιτών έξετελέσθησαν.
Στίλβοντες πραως δέν διαπορεύονται
Αί γλυφαί έπίσης προδίδουσι τήν τρίτην λεγοαιώνιοι άστέρες τδ στερέωμα;
μένην έποχήν τής τέχνης, τήν έποχήν έκείνην,
Ιούς όφθαλμούς μου δέν βυθίζω είς τούς σούς;
καθ’ ήν οί καλλιτέχναι μεταμορφώσαντες τάς
Τά
παντα, δσα πέριξ, δέν έμβαίνουσι
διακοσμήσεις, ας έμιμήθησαν έκ τής άρχαιό
είς
τήν
ψυχήν σου αισθητά καί νοητά,
τητος, έπλασαν νέας μορφάς, ών ό τύπος χαρα
κ έν μυστηρίω άοράτως ορατά
κτηρίζει τήν έποχήν των.
τδν κόσμον άνενάως δέν ύφαίνουσι;
Δΐ αύτών πλήρου τήν καρδίαν πάσαν σου·
καί δταν έκχειλίζη έ; εύτυχιών,
ώς βούλεσαι τδ αίσθημά σου κάλει,
ΓΑΙΤΟΥ
καρδίαν, εύτυχίαν, έρωτα, θεόν!
Έγώ δέν έχω ούδ’ εύρίσκω όνομα.
Γδ πάν ούδέν είν’ άλλο είμή αίσθημα.
Υπό Αλ. 'Ρ. 'Ραγκαβή.
Τδ όνομα είν’ ήχο; μόνον άσημος,
(Συνέχεια.)
είναι καπνός, τά φώτα τ’ ούρανοΰ θολών.

Β

ΦΑΥΣΤΟΣ.
ΙΣτ'.
ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΜΑΡΘΑΣ.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ. ΦΑΥΣΤΟΣ.
Μαργαρίτα.
'Υπόσχεσαι, Έρρίχε;
Φαΰστος.
"O,Tt ή μπορώ.
Μαργαρίτα
Περί θρησκείας δέν μοί λέγεις πώς φρονείς;
Καλός ώς σϋ δέν είναι άνθρωπος κανείς,
άλλά θερμός δέν είσαι πρός αύτήν, θαρρώ.

Φαΰστος.
Άφες αύτά. Πώς σ’ άγαπώ γνωρίζεις.
Το αίμα μου σοί δίδω· μέ ορίζεις.
Καθείς πλήν ας λατρεύη ώς αύτω δοκεΐ.
Μαργαρίτα.
Άλλ’ άπι«τεΐται πίστις: τοΰ.το_δέν αρκεί .
Φαΰστος.
Ναί; λέγεις;
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Μαργαρίτα.
"Ο,τι μοί λέγεις είν’ ώραΐον καί καλόν.
Ό ίερεύς αύτά σχεδόν μά; λέγει,
μόνον εκφράσεις άλλας πώς έκλέγει.
Φαΰστος.
Αύτά πάσ’ αί καρδίαι τών άνθρώπων
ύπδ τδν ήλιον, είς πάντα τόπον,
λέγουν κατ’ ίδιον έκαστη τρόπον.
Διατί όχι κατά τδν έμδν κ’ έγώ;

Μ αργαρίτα.
Ναί, ώ; τδ λέγεις, πιθανόν τ’ ομολογώ.
Πλήν πάντοτε φοβούμαι πώς χωλαίνει τί.
Χριστιανός δέν είσαι.
Φ α ΰστος.
άγαπητή!

Παιδίον!
Μαργαρίτα.
Θέλω άληθώς σοί τδ είπεΐ
-ά._οάντραφο;.^ν._εχ£!^_.ο.τίμέ-λυπεί------------Φαΰστος.
Πώ; τούτο λέγεις;'- ·
· -■ .
.

Μαργαρίτα.
Πώς ό σύντροφος αύτός
έκ βάθους τής καρδίας μ είναι μισητός.
Ποτέ μου δέν ήσθάνθην τήν άποστροφήν
ήν είς έκείνου τήν άπαίσιον μορφήν.
Φαΰστος.
”Ω! θέλεις, φίλη τρυφερά, τδν φοβηθή;

Μ αργαρίτα.
"Αμα τόν βλέπο», κυματεΐ τδ αίμά μου.
Πρός τούς άνθρώπους είμαι άλλως άγαθή.
Άλλ’ ώς είς σέ φέρω ποθούν τδ βλέμμα μου,
τό στρέφω μετά φρίκης πρδς αύτόν δειλής·
καί πρός τοΐς άλλοι; τδν νομίζω πονηρόν■
έάν άδίκως, έστω άν’ ό συγχωρών.

Φαύστος.
Ηςεύρεις πώς δέν είναι πάντες έντελεΐς.
Μ αργαρίτα.
Νά ζώ δέν θέλω δπου είν’ αύτός παρών.
Ώς είς τήν θύραν τδν ίδώ έμοάντα,
τδ βλέμμα του έχφράζον είρωνίαν,
όργίλον άγριαίνει, καί πρδς πάντα
ψύχραν δεικνύει άδιαφορίαν,
ώς άν τω είχεν είς τδ πρόσωπόν γραφή
πώς ν’ άγαπήση άνθρωπον άδυνατεΐ.
Είς τόν βραχίονα σου άν μέ φέρης, τί
θερμόν έντός μου αίσθημα, ποια τρυφή!
έν ω μέ καταθλίβ’ ή παρουσία του.
Φαΰστος.
Ώ άγγελέ μου, ψυχογνώστρια σοφή!
Μαργαρίτα.
Τόσον μ’ έξάπτ’ ή φυσιογνωμία του,
ώστε καθώς τήν βλέπω, θά σοί τδ είπώ, —
νομίζω δτι παύω τοΰ νά σ’ άγαπώ.
Παρών άν είναι, προσευχήν άδυνατώ
νά κάμω. Τρόμος κατατρώγει με βαθύς.
Κ’ είς σέ, ’Ερρίκε, δέν συμβαίνει τδ αύτό;

Φαΰστος.
Σύμπτωμα είναι φυσικόν. ’Αντιπαθείς.
Μ αργαρίτα.
Πρέπει ν’ άπέλθω.
Φαΰστος.
Δέν θά ήμπορέσω
ποτέ, κρατών σε είς τδν κόλπον μου σφιχτήν,
τά στήθη, τάς ψυχάς μας νά συνδέσω;
Μ αργαρίτα.
Άν μόνη έκοιμώμην, ήθελ’ άνοικτήν
τήν θύραν μου τήν νύχτ’ αύτήν άφήσει·
άλλ’ έλαφρά ή μήτηρ μου κοιμάται
πλησίον μου, καί άν μάς έννοήση,
στιγμήν ζωής κάνεις δέν μ' έγγυάται.
Φαΰστος.
Ιδού, φιλτάτη, αυτή ή φιάλη,
θάρρ’· είς τδν οίνον τής μητρός τρεις μόνας
έάν σταλάξης έζ αύτής σταγόνας,
είς βαθύν ύπνον θέλουν τήν έμβάλει.

Μαργαρίτα.
Πράττ’ δ,τι λέγεις καί ούδέν άλλάζω.
Άλλά δέν φέρει κίνδυνον, πιστεύω;
Φ α ΰ σ τ ο ς.
Πώς κίνδυνον, άφ’ ού τδ συμβουλεύω.
Μαργαρίτα.
I
Άριστε άνερ, δταν σέ κυττάζω,]
-ιΙ------- τό—μΣ-ΐλ-κ’ -είς-<>,« -θέλε+ς-δέν- ήξεύρω.
"Εκραξα τόσα διά σέ. Διστάζω
άν άλλο τι νά πράξω θενά ευρώ. (’Εξίρχιται.)
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ΜΕΦΙΣΤΟΦΕΛΗΣ

(ίσιρχόμινον.

Μ εφιστοφελή ;.
Άπήλθεν ή μιμώ;

Φαΰστος.
Κατασκοπεύεις!
Μεφιστοφελ ή ς.
"Ηχούσα δλα βσον δέν πιστεύεις.
Ό Κύριο; διδάκτωρ κατηχήθη.
Τω εύχομαι καί χώνευσιν κ’ υγείαν.
Εί; τών παρθένων τούτων πάσαν μίαν
συμφέρει, εί; εύλάβειαν νά πείθη.
"Οστις είς τοΰτο, είν’ εί; δλα ευπειθής.

Φαΰστος.
Τέρας, δέν βλέπεις δτι θλίψι; άληθής
τήν εύσεβή ψυχήν της βασανίζει,
διότι ό πιστό; αύτής, νομίζει
πώ; εί; φρικτδν θά κολασθή μαρτύριαν
καθ’ δ μή έχων πίστιν τήν σωτήριον;
Μεφιοτοφελής.
Μνηστήρ καλέ μου, τρυφηλέ τρυφομισή,
κοράσιον κρατεί τά; σά; ήνίας.
Φαΰστος.
Γέννημα κόπρου καί πυρός, γελοίε σύ!

Μ εφιστοφελής.
Καί πώ; γνωρίζει φυσιογνωμία;!
"Αλλη τή; άλλη; είν’ άπέναντί μου.
Μυστήριον πώς κρύπτει ή μορφή μου
νοεΐ, πώ; είμαι πνεύμα έξοχόν τι
καί ίσως ό διάβολο; τφ δντι.
Λοιπόν αύτήν τήν νύκτα; . . .
Φαΰστος.

Τί σέ άφορα;
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ΕΣΠΕΡΟΣ.
Λ ιζέτ τα.
Άκόμη νά τήν λυπηθής!
"Οταν κλειστά; ή μήτηρ μά; έκράτει,
κ’ έκλώθαμεν τήν νύκτα δλην εύπειθεΐς,
τότ εκλωθον κ’ έκεΐνο; κ’ ή φιλτάτη
εί; τά καθίσματα έκτδ; τής θύρας,
ή κάτω, εί; τά; σκοτεινά; γωνίας.
Αμαρτωλή, τώρ’ ά; κτυπά τά; χεΐρας,
τήν κεφαλήν ά; τύπτ’ είς μετάνοιας.
Μ αργ ώ.
Πλήν θά τήν πάρη σύζυγον βεβαίως.
Λ ιζέττα.
Τρελλός δέν είναι. Εύειδής καί νέος,
έχει καί άλλ’ άλλοΰ νά δοκιμάση.
"Εφυγεν.
Μ α ργ ώ.
’Αδικία του μεγάλη!
Λ ιζέττα.
"Ω! ’Άν τδν εύρη πάλιν, βάσανά της!
θά σχίση δ λαό; τά στέφανά τη;,
καί κάλανδα ώραία θά τή ψάλη! *)
('Απέρχίται.)

Μ αργώ (άτΐΐρχομίν>ι els την οικίαν την),
Πώ; πριν έ; άλλης έγινόμην άλλη
άν πτωχή κόρη είχε ποτέ σφάλει!
Δέν είχον λέξεις ίκανώ; δριμεία;
νά μαστιγώ τάς ξένα; άμαρτίας.
Μαύρας τάς έβλεπον, κ’ ήγωνιζόμην
μελανωτέρας νά τάς παριστώ πολύ,
κ' ηύλόγουν έμαυτήν, καί έκαυχώμην.
Καί τώρα είμαι ώς αύτά; αμαρτωλή!
Φεΰ. ’Όμως ο,τι μ’ ώθησεν είς τό κακόν,
ώ! πόσον ήτον προσφιλές κ’ ηδονικόν!
(Έπεται συνέχεια.)

Μεφιοτοφελής.
Πώς: Κ’ έδική μου θενά είναι ή χαρά.

ΙΖ'.
ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΡΥΣΙΝ. *)
'Η ΜΑΡΓΩ

καί ή

ΛΙΖΕΤΤΑ,

κρατονσαι vSpiaS·

ΣΓΝΤΟΜΟΣ ΑΝΊΊΡΡΗΣΙΣ
Λιζέττα.
Τής Βέρθα; έμαθε; τήν ιστορίαν;

"Οχι· διόλου.

Μ αργώ.
Ζώ εί; μοναξίαν.

Λιζέττα.
'Η Μάρω μοί το είπε, σοί όμνύω.
Γραπτόν καί αύτή; ήτον νά τήν πάθη.
Νά κάμνη τήν μεγάλην χώρ άς μάθη.
Μ αργ ώ.
Πώς;
Λιζέττα.
"Οταν πίνη, τρώγη, τρέφει δύο.
Βρωμά τδ ’ψάρι.
Μ αργώ.
Αχ!
Λιζέττα.
Άδιακόπω;
μ’ αύτδν τόν ξένον; Είναι τούτο τρόπος;
Είς περιπάτους, είς χορού; νά τήν γυρνά,
καί φάγε πίνε, δλονέν νά τήν κέρνα ·
πώς είν’ ώραία τάχα νά φαντάζεται,
καί ημάς μόλις νά μάς καταδέχεται ·
άτίμω; τόσον νά καταβιβάζεται,
ώστε καί δώρα παρ’ αύτοΰ νά δέχεται,
καί πάρε δόσε καί είπέ καί φίλησε,
δσον δποΰ τδ άνθος έξεφύλλισε.)

εις τινα τής έν τώ Literarisches Centralblatt
δημοσιευθείσης κρίσεως περί τής πρώτον ήδη
έκ χειρογράφου έκδοθείσης 'Ερμηνείας
Ευθυμίου του Ζιγαβηνου.
(Συνέχεια· δρα προηγ. τεύχος.)

‘Ραδία πρδς ταύτα καί άπονος ή άπόκρισις.
"Ινα μή δυνηθή ό Σεβ. ’Εκδότης συγζρΐναι
τδ τής έν Μονάχω Βιβλιοθήκης χειρόγραφον,
καίπερ ζωηρώς αισθανόμενος, βτι είχε τούτου
χρείαν, λογικόν έστι συμπεραναι, βτι έκώλυσαν
αύτδν δυσ<ολίαι ανυπέρβλητοι. 'Η δέ τού λόγου
δύναμις τε καί ισχύ; πρέπον , νομίζομεν, έστί
καταπνΐξαι, ή τούλάχιστον μετριάσαι τήν έκδήλωσιν τών όλοφυρμών παρά τοΐς εύ ήγμένοις.
Άλλ’ ιδού μετά τήν πρώτην καί δευτέρα
αιτία, δι’ ήν τοΰ πεπαιδευμένου έπικριτοΰ δ
όλοφυρμδς επιτείνεται ·
""Η (άξιον οήλον βτι ιδιαιτέρου οίκτου) βτι
"ό ’Εκδότη; ού συνέκρινε τδν έαυτοΰ κώδικα
"πρό; τδν τής ’Οξφόρδης, βστις κατά τινα τού
" Ροβέρτου 'Ολμεσίου έπιστολήν, έν τή τοΰ
"Matthaei έκδόσει (ή ό ’Εκδότης έχρήσατο) τοΰ
"εύαγγελιζοΰ τοϋ Εύθυμίου ύπομνήματος (πρβλ.
“praef. ρ. 206), περιέχει τοΰ Εύθυμίου τά υπο
μνήματα είς τάς Πράξεις, εις τάς Καθολικάς

Μ αργώ.

'Η δυστυχής!
*) Καί αδτη ή σκηνή έγράφη τό 1775.

*) Έν τω πρωτοτϋπω ‘· &ά τή ρίψη άχυρα κοπα
νιστά πρό τής θύρας”, δπερ ήν τό άρχαΐον γερμανικόν
έθιμον, δταν ό λαό; ήλεγχε τήν ακολασίαν γυναικός.

"τε καί τάς τοΰ Παύλου Έπιστολάς καί είς τήν
“Άποκάλυψιν (;!).”
Άλλ’ ή δευτέρα αύτη τοΰ έλεεΐν καί οίζτείρειν αιτία έστί μάλλον τή; πρώτης άπροσδιόνυσο;
καί διασκεδάζεται εύτυχώς παραχρήμα ύπ’ αύτής
ταύτης τής νηφαλιωτέοα; κρίσεως τοΰ πεπαι
δευμένου έπικριτοΰ, τάδε κατά λέξιν συνεπαγομένου’
'' Βεβαίως ό Όλμέσιο; ού λέγει πόθεν γνω"ρίζει, δτι τδ υπόμνημα τοΰτο πηγάζει έκ τοΰ
"Εύθυμίου. '0 Mill (Nov. Test, prolegg., ρ. 156,
"Nr. 1433 κεξ.) καί ό Wettstein (Nov. Test. II,
"ρ. 13, Nr. 28) έν ταΐς εαυτών περιγραφαΐς
"τού κώδικο; ούδέν άναφέρουσιν όνομα. Οί δέ
"χαρακτηρίζοντε; τόν τής ’Οξφόρδη; κώδικα
"Γραφικοί ιδιωτισμοί, οί ύπδ τοΰ Mill δημο"σιευθέντες ούδόλως συμφωνούσι τοΐς ύπό τοΰ
' ήμετ. ’Εκδότου ύποδεικνυομένοις. Ού συμφω"νοΰσι δέ μάλιστα έν τή Β'. Κορινθ. ιοί, 6 τή
"απομακρυνόμενη τοΰ κειμένου εξηγήσει τοΰ Εύ"θυμίου. Προ; τούτοι; ό είρημένος κώδιξ κατα
τάσσει τάς τοΰ Παύλου Έπιστολάς έν τάξει
"βλω; διαφερούση τή; τοΰ κώδικο; τοΰ ήμετ.
" Εκδότου."
ΙΙάνυ καλώς. ’Αλλά τότε (δικαιούται τις
ίσως έρωτήσαι τόν πεπαιδευμένο·/ έπικριτήν) διά
τί τδν οίκτον καί τον έλεον έκρινεν εύλογον έπιτεΐναι έν ού δέοντι; Είτα μικρόν μετά ταύτα
έπιπροστίθησιν.
"Καί αύτήν άπλώ; τήν άνάγνωσιν τοΰ κει"μενού τή; τοΰ Άρχιεπ. οήλον δτι Καλογεοά
' έζδόσεω;) ύπολαμοάνομεν
τι μή ακριβή
“(ziemlich unsicher), τήν άφορμήν λαμβάνοντες
"έζ τοΰ όμοιοτύπου, βπερ μάλιστα άποτυποΰται
"διά τής λιθογραφία;, έν ω περί τά 360 φύλλα
"έζ τών 466 έφωτογραφήθησαν.”
Τούτο τοΰ σοφού Έπικριτοΰ τύ έπιχείρημα
φαίνεται μέν είς διαβολήν τοΰ ζρινομένου έργου
τδ κράτιστον, άλλ’ ούχι εύτυχώς καί τδ έπιτυχέστατον. Έφ’ φ έχομεν πληρέστατα δίκαιον
τούς μουσοτραφείς άνδρας, οίος φαίνεται ών ό
άξιότιμο; έπικρ.τή;, προ πάντων ειλικρινείς τε
εΐναι καί δικαίους.
Πλήν άζούσωμεν αύτόν
έξηγούμενον ήμΐν καί τού; λόγου;, δΐ ού; αύτό;
τε έπείσθη καί τού; άλλους -είσαι ζητεί, ΐνα
το τής έζδόσεω; κείμενον θεωρώσιν ώ; ϋχιιίόν τι
ιιή άκρι6ίς.
"Διότι (λέγει) ό Εκδότης μόνην τήν πρδς
"'Ρωμαίου; Έπιστολήν ολόκληρον καί μέχρι
“θ'., 15 τής Α'. πρό; Κορινθίου; έσχε τήν εύκαι"ρίαν άντιγράψαι. Ή δέ φωτογραφική άπο“τύπυσι; γραμμάτων τοσοΰτον κατά τό σχήμα
"απροσδιορίστων καί λέξεων έντελώς άπεξεσμένων
"καί άπεσβεσμένων (οίαι αί δεικνυόμενοι έν
“Τομ. Α'., 58. 174. Β'., 128. 358) δυσκόλως
"δύναται άντικαταστήσαι τήν αύτοψίαν.”
Έκ τούτων πασίδηλον, βτι ό πεπαιδευμένος
έπιζριτή; θεωρεί τήν έζ τού κώδικος αντιγραφήν
άκριβεστέραν γενομένην τής έκ τής φωτογραφίας.
Αρχή δντω; εύφυώς μέν, ούκ είλικρινώς δέ έπινοηθεΐσα είς τό κλονήσαι τήν πεποί&ησιν παντός
μή εί; τό είδος τοΰτο τής έργασίας έντριβούς.
Άλλ’ ό ’Εκδότης Άρχιεπ. καί Καθηγητής, ό
έπί δκταετίαν βλην κατατρίψας είς τήν προπαρασκευήν τή; καινοφανούς ταύτης έκδόσεως
ιδού πώς άποφαίνεται περί τούτου (Τομ. Α'.,
σελ. 276, σημ. α'.) · " Τών άπ’ άρχής μέχρι τήςδε
"τής σελίδος (ήτοι άπάσης τής πρός 'Ρωμαίους
“καί έκ τής Α'. πρδς Κορινθίους μέχρι τοΰ
"κεφ. 6'., 15) άντιγραφέντων έν 'Ρώμη έκ τοϋ
"κώδικος έσπευσμένο; διά τό κατεπεΐγον τοϋ
“χρόνου, ή παοείσφρησις μικρών τινων παρο
ραμάτων, ού πάνυ τι άπίθανον. Τά δέ άπδ
"τούτου τοΰ μέρους καί εφεξής μέχρι τού τέλους
"τής βλης συγγραφής άπετυπώθησαν ήμΐν διά
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"τής φωτογραφίας καί ή αντιγραφή αύτών έγέ"νετο μετά τπίσης τής ιίιιατής επιμέλειας τε
"καί ιίκριβείας.”
Μετά ταΰτα, τά ουτω σαφώς καρά τε τοΰ
Έπικριτοΰ και τοΰ ’Εκδότου είρημένα, έρωτώμεν
νΰν τινα τών δύο μάλλον πιστεΰσαι δέον; Ίον
πεπειραμένο* καί έλληνομαθέστατον ’Εκδότην,
τδν διαρρήδην λέγοντα, δτι ή έκ τών φωτογραφημένων άντιγραφή έγένετο μετά πάσης τής
δυνατής άκριβείας, ό εστιν ακριβέστατα, ή τδν
’Επικριτήν, τον απλώς (ΐνα μή εΐπωμεν ώς έκ
τρίποδος) άποφαινόμενον, δτι τά έκ τής φωτο
γραφίας άντιγραφέντα ού φαίνονται αύτω έντελώς
άπταιστα; Καί λέγει μέν πόθεν τοΰτο έξηκρίβωσε, παρασιωπά δέ τελέως τδ διά τί τοΰτο
λέγει. Ώς εστιν δ’ είκάσαι, πράττει τοΰτο σκο
πίμως, ΐνα οϊκοθεν κρίνει ό αναγνώστης, δτι τοΰ
νεοφανούς συγγράμματος τδ κείμενον έν τοΐς
100 μόνον φύλλοις έστίν άκριβές, έν δέ τοΐς
λοιποΐς 366, δ έστι κατά τδ πλεΐστον καί μέγιστον μέρος ύπάρχει σχεδόν τι μή ακριβές.
Άλλ’ άμφίβολον λίαν εί εύρεθήσεται τις ό
πιστεύσων αύτω, μή έχοντι άνά χεΐρας τδν
κώδικα, ΐνα διά πραγμάτων πιστώσηται, τά
κατ’ αύτδν μή άκριβή μέρη τοΰ κειμένου τής
έκδόσεως. Άλλ’ ιδού νΰν, καί δ λόγος, δν προ
τείνει είς σύστασιν, τής γνώμης αύτοΰ. Άνεκάλυψε (λέγει) καθ’ δλον τδ έκ παλαιού χειρο
γράφου έκδεδομένον δίτομον τοΰτο σύγγραμμα
4 δλας άπεξεσμένας καί άπεσβεσμένας λέξεις.
Καί είς βεβαίωσιν τούτου έπικαλεΐται τήν μαρ.
τυρίαν αύτοΰ τοΰ Σεβ. Εκδότου, δστις ύποσημειοΰται ταύτας έν σελ. 58 καί 174 τοΰ
Α'. Τόμου καί έν σελ. 128 καί 358 τοΰ Β'.!
Έκ τών τεσσάρων άρα άπεξεσμένων τούτων λέ
ξεων πορίζεται ό έπικριτής, δτι καί ή άπλή τοΰ
κειμένου τής έκδόσεως άνάγνωσίς έστι σχεδίν τί
μή άκριβι'ς (ziemlich unsicher) ένεκα τής φωτο
γραφίας!
Λυπούμεθα τή άληθεία άπδ μέσης ψυχής
πώς ανδρες έπιστήμονες περιπίπτουσιν έν γνώσει
είς λάθη τοιαΰτα. Διότι έκ τών 4 τούτων άπεσδεσμένων λέξεων αί 2 ύπάρχουσι παραδόξως
έν τοΐς 100 φύλλοις τοΰ κώδικος, τοΐς άμέσως
έξ αύτοΰ παρά τοΰ ’Εκδότου άντιγραφεΐσιν.
"Ωστε έν τοΐς ύπολοίποις 366 φύλλοις, τοΐς
φωτογραφηθεΐσι, μόνον ετεραι δύο τοιαΰται λέ
ξεις εύρίσκονται. Καί ένεκα τών 2 τούτων
άπεσβεσμένων τής φωτογραφίας λέξεων, αΐτινες
άναμφιβόλως τοιαΰται είσι καί έν τω κώδικι,
ούκ έδίστασεν ό αμερόληπτος έπικριτής είπεΐν,
δτι τδ έξόχως διαυγές καί μαργαρώδες κείμενον
τής πρωτοφανούς καί άξιολογωτάτης έκδόσεώς
έστίν σχεδόν τι μ ή ακριβός!
Έστι δέ ή κρίσις αυτή τοσούτφ μάλλον λυ
πηρά, δσφ συντονωτέρα ύπήρξεν ή έπιστασία,
μεθ ης δ πεπαιδευμένος έπικριτής λέξιν πρδς
λέξιν διελθών τδ δλον τού πονήματος ούδαμοΰ
προσέκοψεν είς τδ νόημα τοΰ κειμένου τής
άξιολογωτάτης έκδόσεως. Τουλάχιστον ούδαμοΰ
τής σχεδόν μακροσκελούς αύτοΰ κρίσεως έσημειώσατό τι τοιοΰτο. Άλλ’, ώς φαίνεται, καί
αύτδς συναισθανθείς, τής γνώμης αύτοΰ τδ πι
κρόν διαγλυκαίνει πως διά τών επομένων.
"Άρα ή έργασία τοΰ ήμετ. ’Εκδότου, ή τόσον
"έξόχου τιμής άξία, καταλείπει έτι εύχάς τινας
“τελειοποιήσεως. Καί έμελλεν αν ό ’Εκδότης
'πολλαπλασίαν παρασχεΐν τήν άξίαν τής έαυτοΰ
"έργασίας, εί τών Πατέρων τής Εκκλησίας τά
"συγγράμματα, οίς ό Εύθύμιος έχρήσατο έν ταΐς
"τοΰ Παύλου Έπιστολαΐς, ούκ ύπεσημειοΰτο εις
"τινα μόνον μέρη, άλλά, συγκρίνων, ύπεδείκνυεν
"αύτών τά αρμόδια χωρία δι’ δλου καθόλου τοΰ
"πονήματος, ΐνα γνωρίσωμεν, δσον τό δυνατόν,
"ποΰ έκάστφ αύτών άκολουθεΐ καί ποΰ ιδίαν
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αγαλμάτων τοΰ Χριστού λιθοκόλλητον, έτερον
μεΐζον τού άγιου Φραγκίσκου λεπτοτάτης καί
τελειοτάτης τέχνης, άλλο μικρότερον έξ έλέ
φαντος κ. α. ’Ακολούθως ήνοίχθη μεΐζον έρ
μάριον, έν ω ΐστατο μεγάλη άργυρόχρυσος καί
λιθοκόλλητος κιβωτός (Custodia) μετά λεπτών
καί ώραίων άναγλύφων. ’Έπειτα ήνεφχθη με
‘0 Αρχιμανδρίτης Κωνστ. Καλοζύμης.
γάλη λάρναξ, καί έξελίχθη ένώπιον ήμών είς
μανδύας τής Παναγίας, ού τον πλούτον καί τήν
πολυτέλειαν ούδείς δύναται νά περιγράψη. Τού
τον καλύπτουσιν ολόκληρον φυλλώματα καί άνθη
καί ήλιοι καί άστέρες έξ άδαμάντων, σμαράγδων,
σαπφείρων, λυχνιτών, χρυσολίθων, καλαίδων καί
μαργαριτών, ών τινες δντες μέλανες είναι σπα
νιότατοι καί άνηκούστου άξίας. Μόνος ό μαν
δύας ουτος τιμάται πολλών εκατομμυρίων δραχ
μών. Έπειτα εΐδομεν άρχιεπισκοπικάς σχολάς
ΒΡΑΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ
χρυσοπάστους καί λιθοκόλλητους, ποιμαντορικάς
ΕΝ ΙΣΓΓΑΝΙΑι.
ράβδους, ποτήρια, Σταυρούς καί άλλα ιερά
σκεύη άπαστράπτοντα έκ χρυσού καί άργύρου
Ύπό Ί. Μ.
καί λίθων πολυτελών. Βεβαίως ό καθεδρικός
ναός τοΰ Τολέδου είναι μέν κατά τό μέγεθος
(Μετά εικόνων, δρα σελ. 213 καί 216.)
δεύτερος, άλλά κατά τήν ωραιότητα καί τόν
(Συνέχεια.)
πλούτον τής τέχνης καί τής ύλης τυγχάνει ό
πρώτος έν 3λη τή ' Ισπανία. Μόνον ό πλούτος
αύτοΰ είς χρυσόν, άργυρον καί πολυτίμους λί
ΕΡΑΙΤΕΡΩ ευρεται καί άλλο μνημεΐον τής
θους υπερβαίνει τό ποσόν τών εκατόν έκατομ’Ιουδαϊκής έποχής, έτέρα Συναγωγή παμυρίων δραχμών!
ρημελημένη καί κατηρειπωμένη. Εν
τεύθεν μετέβην είς τήν πλατείαν Καλβάριο, Κατάκοπος τήν βρασιν, τόν νοΰν καί τήν
φαντασίαν εξήλθον έκ τοΰ Ναού, καί δια πλή
δθεν έπεσκόπησα άπδ τοΰ ύψους τον έν τή βαθους άνηφορικών καί βραχειών καί στενών λι
θείφ καί βραχώδει καί φρικαλέα κοίτη του μετά
θοστρώτων όδών άνέβην είς τό ύψηλότερον μέρος
φρικτοΰ πατάγου κατασυντριβόμενον είς άφρούς
τής πόλεως, καί έκεΐθεν καταβάς πρός τδν τόπον
Τάγον, καθώς καί τήν πέραν αύτοΰ πρδς μεσημ
τών πυλών τής Βιζάγρας καί τοΰ 'Ηλιου,
βρίαν έκτεινομένην πεδιάδα μέχρι τοΰ όρους τοΰ
έπεσκεψάμην τό άραβικόν τέμενος, τό μετονοΤολέδου. Έκεΐθεν άναβαίνων έφθασα είς τδν
μασθέν έκκλησία τοΰ Χριστού τοΰ φωτός,
μητροπολιτικόν Ναόν. Ίστάμενος είς τδ βόρειον
καί τό νοσοκομεΐον τοΰ Μενδόζα, καί έπειτα
αύτοΰ κλιτός καί θεώμενος τδν μέγαν καί πλού
ήλθον είς τό Ζοκοδόβερ.
σιον κόσμον τοΰ ιερού καί τοΰ χορού, είδον έρχοΈν τφ γύρφ τούτφ ρεμβάζων ένόμιζον βτι
μένην συνοδίαν έκ δέκα περίπου άνθρώπων, ής
περιεφερόμην έν τινι ανατολική πόλει τών άραπροηγείτο κληρικός, υψηλός τδ άνάστημα, ώραΐος
βικών μύθων. Αί οδοί τοΰ Τολέδου είναι τόσον
τήν δψιν, ζωηρός τάς κινήσεις καί λεπτός τούς
στεναί, ώστε τά δικτυωτά τών θυρίδων τών έκατρόπους. Μαθών παρά τού όδηγοΰ μου βτι ήτο
τέρωθεν οικιών σχεδόν απτονται άλλήλων. "Ολαι
ό έπίτροπος τοΰ Αρχιεπισκόπου, προσήλθον μετά
σχεδόν αί οίκίαι είναι όμοιόμορφοι καί ταυτόρσυστολής καί ήρώτησα αύτόν, άν μοι έπετοέπετο
ρυθμοι. Έχουσι τετραγώνους προδόμους κλειονά παρακολουθήσω, δπως ΐδω καί έγώ τοΰ ναού
μένους διά τής έξωτερικής θύρας, καί μετ’ αύτόν θησαυρόν. ’Εκείνος άπήντησε γαλλιστί μετά
τούς έσωτερικάς αύλάς φοαττομένας διά κιγκλιφιλόφρονος μειδιάματος- “ Βεβαίως”. Ή συνοδωτών κλεισιάδων, καί άνωθεν αύτών ύαλοδία είσήλθεν είς τό έν τή μεσημβρινοανατολική
φράκτους έξέδρας, καί ένδοτέρω τούτων τούς
άκρα τοΰ ναού κείμενον Σκευοφυλάκων, πλήρες
θαλάμους. ’Εξωτερικά! θυρίδες είναι σπάνιαι
ον ιερών λειψάνων έντός χρυσών καί άργυρών
ή λίαν μικραί. Ουτω τά είς τά άδυτα τών
λαρνάκων, προτομών, άγαλμάτων έκ λίθου καί
άργύρου καί έλέφαντος κτλ. Έν αύτω ύπάρ
οίκων φυλαττόμενα χαρέμια ούτε αί άκτΐνες τοΰ
χουσι καί αί εικόνες τών διασήμων ’Αρχιε
ήλιου ήδύναντο νά προσβάλωσιν, ούτε τά δμματα
πισκόπων Μενδόζα καί Χιμένους.
τών ξένων νά ί’δωσιν. Απαράλλακτοι είναι μέ
χρι σήμερον έν τή Ανατολή οί άραβικοί καί
Μετά μικράν άνάπαυσιν έξελθόντες διηυθύντουρκικοί οίκοι.
θημεν είς τό έν τή βορειοδυτική άκρα τοΰ ναού
κείμενον θησαυροφυλάκιον. "Αμα τή στροφή
Έκ τής πλατείας τοΰ Ζοκοδόβερ άνέβην
τής κλειδός έντός τοΰ κλείθρου τής θύρας αύτοΰ
δλίγον πρός άνατολάς, δπως ΐδω τό Άλκάζαρ.
απόντες αύτομάτως έκινήθημεν, δπως είσέλθωμεν
Άλλά μόνον οί έξωτερικοί αύτοΰ τοίχοι ΐσταντο
μεμαυρισμένοι όρθιοι. Τό περισπούδαστον τοΰτο
είς αύτό. Άλλ’ ό Σεβασμιώτατος στραφείς πρός
μνημεΐον έγένετο πρό μικρού παρανάλωμα τοΰ
ημάς ειπεν ύπομειδιών · "Παρακαλώ νά περι
πυρός. Έπανελθών είς τήν είρημένην πλατείαν
μείνετε δλίγον, διότι ή θύρα δέν δύναται ν’ άείσήλθον είς καφεπωλεΐον, δπως καθησυχάσω
νοιχθή είμή δι’ έπτά κλειδών.” Ό περίφημος
ρήτωρ τής βουλής Καστελάρ, άνήρ μικρός τό
τήν δίψαν μου δΐ δλίγου τεΐου. Εΰρον δέ αύτό
πλήρες νέων φερόντων στρατιωτικήν στολήν μετά
άνάστημα, παχύσαρκος καί δλίγον προγάστωρ,
έχων τήν κεφαλήν μεγάλην καί τό βλέμμα λίαν
ξίφους. Ήσαν μαθηταί τής έν Τολέδφ στρατι
όξύ, έψυχαγώγει έν τω μεταξύ τήν συνοδίαν δι’
ωτικής σχολής. Μοί έφάνησαν πάντες ώραιοτάευφυολογιών. Έν τούτοις ή θύρα ήνεφχθη, καί
του ισπανικού τύπου, άνθηροί, εύθυμοι καί ζωηροί.
μετά σπουδής είσήλθομεν είς αίθουσαν πολύ μέν
Έν τούτοις έσήμανεν ό κώδων τήν άναχώυψηλήν, ούχί δ’ άναλόγως ΐκανώς εύρεΐαν.
ρησιν τοΰ λεωφορείου, καί σπεύσας κατέλαβαν
Πρώτον έπεδείχθησαν ήμΐν τρεις μεγάλοι άργυθέσιν έν αύτω. Μετά τήν διάβασιν τής γεφύρήλατοι δίσκοι μετά πλουσίων άναγλύφων. Τό
ρας τής Άλκαντάρας πολλάκις έστρεψα τήν κε
άνάγλυφον τού πρώτου έξ αύτών παρίστα σκηνήν
φαλήν πρός τά δπίσω, δπως άποχαιρετίσω τό
τινα έκ τής έλληνικής μυθολογίας. "Επειτα
κατά τε τήν θέσιν, καί τήν κατασκευήν, καί τάς
ήνοίχθη μικρόν έρμάριον, έν ω ήσαν έν χρυσοΰν
ίστορικας περιπετείας λίαν παράδοξον καί ίδι,όρ-

οδόν βαδίζει. Τδ τοσαΰτα ζητεΐν έκ μιας μόνης
"έκδόσεως βεβαίως άδύνατον. Αέγομεν δέ τοΰτο,
"άφορώντες μάλλον είς μελλούσας τοΰ ίδιου
"πονήματος έργασίας.”
"Μεστά άξίας έξόχου είσι τά Προλεγόμενα.”
Καί ταΰτα έκ τοΰ Centralblatt.
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ρυθμόν Τολέδον, δπερ διήγειρεν
έν τή ψυχή μου τοιαύτας ζωηράς καί μυστηριώδεις έντυπώσεις, οΐας ούδεμία άλλη πόλις
έν Εύρώπη.

’Από Μαδρίτης είς Σεβίλλαν. Ή

Σεβίλλα.

Πολύ έπεθύ μουν νά διαδράμω
τήν μεταξύ Μαδρίτης, Κορδόβης
καί Σεβίλλης χώραν έν ήμέρα.
Άλλά δυστυχώς αί ταχεΐαι άμαξοστοιχίαι, αί διατρέχουσαι τά
μακρά διαστήματα μεταξύ Ίρούν
καί Μαδρίτης καί τ’ άνάπαλιν,
καί μεταξύ Μαδρίτης, Κορδόβης
καί Σεβίλλης καί άντιστρόφως,
μόνον έν νυκτί έκτελοΰσι τήν
ύπηρεσίαν ταύτην. Αί δέ βραδεΐαι άμαξοστοιχίαι, αί πρό με
σημβρίας έκ τών πόλεων τούτων
άναχωροΰσαι, τόσον άργώς κι
νούνται, ώστε ούδείς τών περι
ηγητών τολμά νά είσέλθη είς
αύτάς. Διά τόν λόγον τούτον
ήναγκάσθην ν’ αναχωρήσω έκ
Μαδρίτης διά τήν Σεβίλλαν περί
τήν β7!' ώραν μετά μεσημβρίαν
τής 14'- Μαρτίου. Ή συρροή
έν τφ σταθμφ ήτο μηγαλη Χαι
ή έν αύτω κίνησις
καί ζωή πολύ εύχάριστος. Ταύτην δέ
καθίστων ποικιλωτέραν καί ζωηρωτέραν
τέσσαρα ζεύγη νεογάμων συνοδευόμενα
μέχρι τοΰ σταθμού
ύπό τών συγγενών
καί φίλων αύτών. Οί
ίκανώς δγκώδεις τέσσαρες οΰτοι δμιλοι έτρεχον εύθυμοι καί
ζωηροί άνω καί κάτω,
διήλθον δέ καί τήν
ύπνωτήριον ήμετέραν
αμαξαν άπό τοΰ ενός
άκρου μέχρι τοΰ έτέρου. "Απασα ή μακρά
άμαξοστοιχία
ήτο
πλήρης
άνθρώπων.
Έν τή κλινοφόρφ άμάξη, έν ή είχον τήν
θέσιν μου, όχι μόνον
αί κλίναι τών κοιτωνίσκων κατείχοντο,
άλλά καί αί έν τφ
διαδρόμφ κείμεναι εδραι, αί νυκτος είς
στρωμνάς μεταποιούμεναι. Καί μέχρι
μέν τίνος τά πράγματα έβαινον κατ’ εύχήν. Άφ’ ού δμως οί
καπνίζοντες ήρξαντο
τοΰ διαβολικού αύτών
έργου, καί τήν αμαξαν
ίπλήρωσε νέφος κα
πνού, έγώ δέ δλίγον
δεΐν άπέθνησκον έξ
ασφυξίας, τότε σπουζαίως άπεφάσισα νά
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είσήλθεν είς τόν σταθμόν τής
πόλεως Άλκάζαρ, καί έγώ
έσπευσα νά έξέλθω, δπως άναπνεύσω δλίγον καθαρόν άέρα καί
πίω θερμόν τι ποτόν · διότι
ή βροχή έπιπτε ραγδαία καί τό
ψύχος ήτο δριμύ. Έπανελθών
είς τήν αμαξαν εύρον αύτήν έλευ
θέραν καπνού, καί ούτως ήδυνήθην νά κοιμηθώ μέχρι τής δ7!*
πρωινής ώρας, δτε έγερθείς έθεώμην τήν πεδινήν καί γόνιμον
καί ώραίαν περί τήν Κόρδοβαν
χώραν, πλήρη έλαιών, άμπέλων,
συκομωρεών καί άλλων όπωροφόρων δένδρων. "Οτε δέ ή άμα
ξοστοιχία προσήγγισεν είς τήν
πόλιν καί έβλεπον άριστερά καί
δεξιά κήπους καταφύτους έξ άλοών καί χρυσομηλεών καί κιτρομηλεών καί ροιών καί φοινί
κων, ένόμιζον δτι, εύρισκόμην
περί τούς πλουσίους κήπους τής
Ίόππης.
Μετά τήν Κόρδοβαν ή σιδη
ροδρομική γραμμή παρακολουθεί
σχεδόν πάντοτε έν μικρά άποστάσει τάς δχθας τοΰ ποταμού Γουαδαλκιβίρ μέχρι τής Σεβίλλης.
Μετά μικράν τινα άπομάκρυνσιν
άπό τής Κορδόβης ή θέα έκτείΟ ΒΑΛΤΕΡ ΣΚΩΤ.
νεται εύρεΐα είς τήν ύπό τών όμωνύμων δρέων στεφομένην ώραίαν
πεδιάδα τής Μωρένης. Συντόμως είπεΐν
απασα ή άπό τής
Κορδόβης μέχρι τής
Σεβίλλης εκατέρωθεν
τοΰ ποταμού Γουαδαλκιβίρ έκτεινομένη
χώρα είναι ώραιοτάτη, ποικιλλομένη
ύπό λόφων, κοιλά
δων καί πεδιάδων
καταφύτων έξ έλαιώνων, άμπελώνων καί
τινων πυκνών δασών.
Κοσμοΰσι δ’ αύτήν
καί πολλοί πλούσιοι
κήποι πλήρεις δέν
δρων τών μεσημβρι
νών κλιμάτων. Μετά
τρίωρον άπό τής Κορδόβης
τερπνοτάτην
άμαξηλασίαν είσήλ
θομεν είς τόν βό
ρειον τής Σεβίλλης
σιδηροδρομικόν στα
θμόν, καί μετ’ δλίγον
εύρισκόμην έν τφ έν
τή πλατεία τοΰ Π α σιφίκου πεπαλαιωμένφ ξενοδοχείφ τών
Παρισίων. Τό δοθέν
μοι δωμάτιον ήτο
μέν εύρύ καί υψηλόν,
άλλ’ είχε τήν θύραν
Η ΣΕΒΙΛΛΗ
καί τάς δύο θυρίδας τό
σον δυσαναλόγως μεμακρόθεν θεωμένη.
γάλας καί τάς δικλί
δας καί τά πτερά αΰώστε
οί ύπηρέται τοΰ
τών
τόσον
σεσαθρωμένα,
μή είσέλθω πλέον έν τφ μέλλοντι εις τοιαύτην αμαξαν,
τήν
είσοδον
είς αύτό.
Αιόλου
είχον
έλευθέραν
είς ήν τοσοΰτο πλήθος άνθρώπων δύναται νά συμπυκνωθή.
τοΰ στηΧάριν
τοΰ
αχώριστου
συντρόφου
μου,
Εύτυχώς μετά τήν 10Τ·'' ώραν τής νυκτος τό κάπνισμα
θοκατάρρου,
δν
ή
Μαδρίτη
μοι
έφιλοδώρησε,
άπαγορεύεται. Κατά τήν ώραν ταύτην ή άμαξοστοιχία
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μετέβην μετά τρεις ήμέρας είς τό παρακεί
μενον νέον παράρτημα τοϋ ξενοδοχείου τής
Μαδρίτης καί κατέλαβον ώραΐον δωμάτιον
έν τή πρώτη δρόφφ βλέπον είς τήν πλατείαν.
"Αμα τφ άφίξει μου είς Σεβίλλαν πρώτη
μου φροντίς ύπήρξεν ή έπίσκεψις τοϋ μεγίστου
τών μνημείων τής'Ισπανίας καί τοϋ σεμνοτάτου
εγκαλλωπίσματος τής Σεβίλλης, τοΰ περιωνύ
μου αύτής καθεδρικού Ναοΰ. 'Ο τεράστιος καί
πεπαλαιωμένος εξωτερικός όγκος τοΰ οικοδομή
ματος ταύτου μέ έξέπληξε μέν, άλλά δέν διήγειρε τού θαυμασμόν μου. ΙΙάραυτα δμως ε’ίλκυσαν τήν προσοχήν μου τά διασωθέντα λεί
ψανα τοΰ αρχαίου άραβικοϋ τεμένους, είς ού τήν
θέσιν άνηγέρθη ό χριστιανικός Ναός, ήτοι ό πύρ
γος τής Γιράλδης, καί η πύλη ή είσάγουσα
είς τήν αύλήν τών χρυσομηλεών.
Ή Γιράλδα έκτίσθη έκ ροδόχρου κεράμου
καί λίθου λευκοΰ κατά τδν δέκατον αιώνα ύπδ
τοΰ διάσημου εύρετοΰ τής Άλγέβρας, τοΰ άρα
βας Γέβερ. Ταύτην έπαυξήσας τφ 1568 ό άρχιτέκτων Φραγκίσκος 'Ρούϊζ καί άναβιβάσας είς
δψος 350 ποδών, έπέθηκεν έπί τής κορυφής αυ
τής γιγάντων έξ έπιχρύσου όρειχάλκου άγαλμα
τής Πίστεως, ήτις τή μέν μια χειρί κρατεί τδ
λάβαρον, τή δέ έτέρα κλάδον φοίνικας.
'11 πύλη, ή είσάγουσα είς τήν αύλήν τών
χρυσομηλεών, έχει τδ τόξον στρογγύλον στενούμενον, ώς πέταλον ίππου, είς τά άκρα τά
έπακουμβοΰντα έπί τών κιόνων, οΐτινες, λεπτοί
δντες είς τά άκρα, παχύνονται έν τφ μέσω καί
έχουσι στρογγύλα κιονόκρανα. Ή τοιαύτη μορ
φή τών τόξων τών θυρών καί τών κιόνων ανή
κει τή καθαρά άραβική αρχιτεκτονική. 'Η πύλη
αυτή, κοσμουμένη διά λεπτοτάτων γλυφών αρα
βικών καί ζωηρών χρωματισμών είναι έν τών ωραι
ότερων λειψάνων τής άραβικής τέχνης (δρ. είκ.).
Είσελθών διά τής αύλής τών χρυσομηλεών
είς τόν ναόν, καί ίδών τδ δψος καί τδ μεγαλεϊον
καί τήν καλλονήν τοΰ τεραστίου τδ μέγεθος
έκείνου οικοδομήματος, κατελήφθην ύπδ έκπλήξεως, θάμβους καί μυστηριώδους τίνος εύλαβείας καί χαράς, καί έψιθύρισα κατ’ έμαυτόν ·
"μόνον ή παντοδύναμος πίστις ήδύνατο νά παραγάγη τοιοΰτον έξαίσιον προϊόν!” Τδ πελώριον
τοΰτο μνημεΐον έχει έννέα πόλας, ένενήκοντα
τρεις θυρίδας μετά ύάλων κεχρωματισμένων καί
έζωγραφημένων, διαιρείται είς έξ χορούς, ύποβαστάζεται ύπδ πανύψηλων καί παχυτάτων στη
λών έκ συσσωματουμένων κιόνων, καί περιέχει
έν τοΐς πέριξ αύτοΰ πολλούς πλουσιωτάτους
ναΐσκους. Πάντα τά έν αύτφ είναι ανάλογα
πρδς τδ μέγεθος αύτοΰ. '0 πασχάλιος κηρός,
ύψηλδς ώς ίστίον, ζυγίζει δύο χιλιάδας καί
πεντήκοντα λίτρας. Τδ ύποβαστάζον αύτόν δρειχάλκινον κηροπήγιον, έχον τήν μορφήν τής
έπταφώτου λυχνίας τοΰ ναοΰ τοΰ Σολομώντος,
είναι γιγάντιον. ΓΙρδς φωτισμόν αύτοΰ κατα
ναλίσκονται κατ’ έτος είκοσι χιλιάδες λιτρών
κηρίου καί άλλαι τόσαι έλαίου. Αί έν αύτώ
τελούμενοι λειτουργίαι άπαιτοΰσι δέκα οκτώ
χιλιάδας καί επτακόσιας πεντήκοντα λίτρας
οίνου. Κοσμοΰσι δέ αύτό τά αριστουργήματα
τών διασημοτέρων ζωγράφων τής Σεβιλλαίας
Σχολής, τοΰ Καμπάνια, τοΰ Μουρίλλου, τοΰ
Κάνου, τοΰ Βάργα, τοΰ Βάλδη, τοΰ πρεσβυτέρου
καί τοΰ νεωτέρου Έρρέρα, τά έργα τών δια
κεκριμένων γλυπτών, τοΰ Μοντάνιες, τοΰ 'Ρόλδαν, τοΰ Δελγάδου, Ίωάννου Άρφέ καί Ίωάννου
Μιλλάν.
Ιό είκονοστάσιον< τοΰ ίεροΰ, ω ίσομέγεθες
άλλο δέν ύπάρχει, είναι κατειργασμένον έκ ξύλου
λάρικος καί πλήρες αναγλύφων καί άγαλμάτων
λεπτοτάτης καί τελειοτάτης τέχνης.
'0 χορός περιέχει έκατέρωθεν εκατόν είκοσι

ΕΣΠΕΡΟΣ.
έπτά καθέδρας καί έν τφ μέσω μέγα καί λαμ
πρόν Άναλογεΐον, έφ’ ού κεΐνται τά πολυτελώς
δεδεμένα καί πλουσίως λελαμπρυσμένα άσματικά
βιβλία. Κοσμείται δέ διά πλήθους τορνευτών
όβελίσκων, τόξων, σηκών, άγαλματίων, φυλλω
μάτων τελειοτάτης Γοτθικής τέχνης.
Περι
κλείεται διά μαρμαρώσεως δωρικού ρυθμού στιλβούσης καί πολυτελεστάτης.
’Εν τή ύπδ τήν μεγάλην αψίδα τοΰ ναοΰ
κείμενη Βασιλική έκκλησία εύρίσκονται οί
τάφοι Άλφόνσου τοΰ 1'., Βεατρίκης τής συ
ζύγου τοΰ Φερδινάνδου, καί Μαρίας Παδίλλης
τής συζύγου ΙΙέτρου τού Ωμού. Ένώπιον τού
θυσιαστηρίου κεϊται λάρναξ έξ όρειχάλκου, άργύρου, χρυσού καί κρυστάλλου, περιέχουσα τδ
λείψανον Φερδινάνδου, τοΰ έλεοθερωτοΰ τής Σε
βίλλης άπό τής Άραβικής δουλείας.
(Έπιται συνέχεια.)

Ο ΒΑΛΤΕΡ ΣΚΩΤ.

(Μετά εί-κόνος, ορα σελ. 213.)
Κ τής παρατεθειμένης είκόνος λαμβάνοντες άφορμήν έπανερχόμεθα είς ένα
τών έςοχωτέρων τής Εύρώπης συγγραφέων καί ποιητών, τδν γνωστότατον
Βάλτερ
Σκώτ (Walter Scott), ού τά μυθιστορήματα
άνεγινώσκοντο καί άναγινώσκονται καί σήμερον
μετά πλείστης δσης προθυμίας.
Έν τινι συμποσίφ παρατεθέντι έν Έδιμβούργφ έν έτει 1827 είς τών συνδαιτυμόνων
έποιήσατο τήν έξής πρόποσιν· " Άσυγχώρητον
έσεται είς ήμάς τούς ένταΰθα συνηγμένους, αν
δέν έποιώμεν μνείαν τοΰ μεγάλου ήμών συμ
πολίτου Βάλτερ Σκώτ, πρδς τδν όποιον ή πατρίς
ήμών μεγάλην δφείλει εύγνωμοσύνην, διότι ουτος είναι ό τδ πρώτον γνωστάς καταστήσας είς
τδν κόσμον τάς καλλονάς τής πατρίδος ήμών
καί διασπείρας τήν δόξαν τών προγόνων ήμών
έπί τής ύφηλίου βλης. Ούτος είναι ό καταδείξας τδν έθνικδν ήμών χαρακτήρα καί άποθανατίσας τδ δνομα τής Σκωτ’ας έστω καί διά
μόνης τής συμπτώσεως ότι έν μέσφ ήμών έγεννήθη.”
Αί λέξεις αύται δέν είναι ύπερβολικαί. Ό
άνήρ ούτος είναι ό τταρακινήσας πάντας τούς
λογίους τοΰ κόσμου νά στρέψωσι τά βλέμματά
των πρδς χώραν, περί ής, έάν δέν ύπήρχον τά
έργα αύτοΰ, ούδέ θά έγίνωσκον ίσως ότι άπετέλει μέρος τοΰ βασιλείου τής Μεγάλης Βρεταννίας. "Ενεκα τής βορείου αύτής θέσεως ή
Σκωτία καθ’ όλον τδν μεσαιώνα δλίγην έπιρροήν
έσχεν έπί τής γενικής ιστορίας τής Εύρώπης ■
έσωτερικώς δμως ή κίνησις ύπήρξε καί τότε
μεγάλη καί διαρκής, τό μέν αυνεπείφ τών μετά
τών Άγγλων πολέμων τών Σκώτων, τδ δέ καί
συνεπεία τών θρησκευτικών πολέμων, τών προκαλεσάντων πλεΐστα δσα δραματικώτατα έπεισόδια. Ό ξένος δμως δλίγην είχεν άφορμήν νά
προσέγγιση είς τήν άπομεμονωμένην ταύτην
χώραν καί τοΰτο μάλιστα διότι πρδ πολλοϋ ή
Σκωτία άποτελεΐ μέρος τής δλης ’Αγγλίας καί
τρόπον τινά άπορροφάται ύπ’ αύτής. Τοΰτο
ένόησαν έπί τέλους καί οί φανατικώτεροι πατριώται έν Σκωτία· ένόησαν δτι οί άρχαϊοι
έκεΐνοι χρόνοι παρήλθον πλέον καί δτι σήμερον
μόνον ή παράδοσις διετήρησε τήν μνήμην τών
ένδοξων πράξεων τών προγόνων των. 'Η ποίησις
είχε παραλάβει τδ παρελθόν δοΰσα αύτφ τδ
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λεπτόν εκείνο γόητρον, δπερ παρέχει συνήθως
είς τά ύπ’ αύτής εξυμνούμενα άντικείμενα.
Έν τοιαύτη ποιητική τής Σκωτίας έποχή
συμπίπτουσι καί τά νεανικά έτη τοΰ Βάλτερ
Σκώτ, δστις έγεννήθη έν έτει 1771. ’Αναγ
καζόμενος ενεκα χωλαίνοντος ποδδς έκ παιδικής
ήδη ήλικίας ν’ άναζητή τήν συναναστροφήν τών
μεγάλων καί νά περιορίζηται είς τήν άνάγνωσιν,
ήδυνήθη νά μορφώση προώρως τόν χαρακτήρά
του. Έπειδή δέ ή οικογένεια αύτοΰ είχε λάβει
μέρος ενεργόν είς τάς παρελθούσας διαμάχας,
ενήμερος ήτο αύτφ καί ή ιστορία αύτών. Ή
άνάγνωσις αύτοΰ περιεστρέφετο συνήθως εις ιστο
ρικά συγγράμματα. Πρδς τούτοις ένεκα τής
φυσικής αύτοΰ άσθενείας ό παΐς δέν διέμενε
συνήθως έν τή πόλει, ένθα ό πατήρ του ήτο
συμβολαιογράφος, άλλ’ έν τή έξοχή, ένθα ή
ποίησις ένέπνευσεν αύτόν.
Συμβαίνει πολλάκις έν τή ιστορία μεγάλων
άνδρών καί ιδίως ποιητών καί συγγραφέων, νά
έχωσιν ώς παϊδες είς τήν διάθεσιν αύτών πλουσίαν βιβλιοθήκην, ήν δύνανται άκωλύτως νά
μεταχειρισθώσι. Τοΰτο συνέβη καί είς τόν Βάλ
τερ Σκώτ, δστις κατόρθωσε ν’ άναγνώση πλεΐστα
δσα ιστορικά συγγράμματα, έρανιζόμενος έξ αύ
τών δ,τι ιδίως ένδιέφερεν αύτόν. Οδτως έμορφώθη ή ποιητική αύτοΰ φύσις, άν καί άργά
μόλις έπεδόθη είς τήν συγγραφήν. Ήτο ήδη
συμβολαιογράφος καί αύτός, δτε έξεδόθησαν τά
πρώτα αύτοΰ ποιητικά δοκίμια, φδαί τινες
ληφθεΐσαι έκ τών παραδόσεων τής Σκωτίας.
Εν έτει 1805 έδημοσιεύθη μεγαλείτερον αύτοΰ
έργον· "Τδ ασμα τοΰ τελευταίου άοιδοΰ”, τδ
όποιον έπεκροτήθη. Εύθαρρυνθείς έκ τής επι
τυχίας έξέδωκε τδ έτερον ποίημά του "Μάρμιων” καί τήν "Δέσποιναν τής Λίμνης” (1810).
Τφ 1811 έδημοσιεύθη τδ αθάνατον άριστούργημα τοΰ Βύρωνος "Cliilde Harold”. Άμέσως
ένόησεν ό Σκώτ δτι δέν ήδύνατο νά μετρηθή
πρδς τοιοΰτον γίγαντα καί παραιτηθείς τής ποι
ήσεως, έπεδόθη είς τήν πεζογραφίαν, καί τω
1814 έξέδωκε τδ πρώτον αύτοΰ ιστορικόν διή
γημα "Waverley”. Ή έντύπωσις, ήν τδ έργον
τοΰτο ένεποίησεν, ύπήρξε καταπληκτική. Άπδ
τής στιγμής δέ ταύτης τδ έν ιστορικόν διήγημα
διεδέχετο τδ έτερον, έξεδίδοντο δέ ταΰτα άνωνύμως δπερ έτι μάλλον συνετέλει είς αΰξησιν
τής δημοτικότητος τών έργων τοΰ "μεγάλου
άγνώστου”, ώς έκαλεΐτο συνήθως, μεταφραζό
μενα είς δλας τάς γλώσσας αμα τή εμφανίσει
αύτών.
"Ο,τι ιδίως διακρίνει τδν Βάλτερ Σκώτ ώς
μυθιστοριογράφον είναι ή ζωηρότης έν τή διηγήσει καί ταΐς περιγραφαΐς- ή ζωηρότης αυτή
μεταδίδεται καί είς τδν αναγνώστην, δστις έχει
ένώπιον αύτοΰ ούχί πλέον ήρωας μυθιστορή
ματος, άλλ’ άνθρώπους πραγματικούς, ζώντας,
ένεργοΰντας, πάσχοντας. Αμίμητοι είναι οί χα
ρακτήρες αύτοΰ· καλώς γινώσκων καί μελετήσας
πάσας τάς τάξεις τοΰ λαοΰ, άριστα περιγράφει
αύτάς. Παρ’ αύτφ ό ύπηρέτης είναι άληθής
υπηρέτης, ό ιππότης άληθής ιππότης. Ώς έκ
τούτου τά διηγήματα αύτοΰ έντυπούνται είς τήν
μνήμην τοϋ άναγνώστου. Πόσον γόητρον έχουσι
ταΰτα ιδίως διά τδν Σκώτον εύκόλως δύναται
τις νά έννοήση, δταν άναλογισθή δτι έν τοΐς
μυθιστορήμασι τοΰ Σκώτ περιέχεται όλόκληρος
ή ιστορία τοΰ σκωτικοΰ λαοΰ.
’Αμίμητοι είναι έπίσης παρ’ αύτφ αί περιγραφαί τής χώρας. Ούδείς έγίνωσκε καλλίτερον
τήν Σκωτίαν ή αύτός ό Βάλτερ Σκώτ, δστις καί
πολλάκις περιηγήθη αύτήν δλην καί έμελέτησεν
αυτήν δεόντως.
Τά τελευταία έτη τοΰ βίου τοΰ έξοχου μυθιστοριογράφου ύπήρξαν δεινά.
Παρακινηθείς
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νά συνεταιρισθή μετά άρχαίου φίλου του καί
παρασχών αύτφ πάσαν έμπιστοσύνην είδε μετ’
όλίγον τήν περιουσίαν του σπουδαίως κινδυνεύουσαν καί τέλος καταστραφομένην έντελώς εν
τή χρεωκοπεία τοΰ καταστήματος. Είς έπίμετρον τοΰ κακού δ Βάλτερ Σκώτ έμεινε καί Οφει
λέτης μεγάλου χρηματικού ποσού.
Έν τή περιπτώσει ταύτη άπεδείχθη δ γεν
ναίος τοΰ άνδρδς χαοακτήρ. Έξ έκατόν άνθρώ
πων οί έννενήκοντα έννέα, παθόντες τοιαύτην
καταστροφήν, δέν θά ήδύναντο ν’ άνακύψωσι
πλέον άφ’ έαυτών. Άλλ’ ό γενναίος άνήρ δέν
άπηλπίσθη- ύπεσχέθη νά πληρώση πάντας τούς
δανειστάς του καί νά τούς πληρώση έκ τών
προϊόντων τοΰ καλάμου του, καί μετά πυρετώδους ζήλου έπεδόθη είς τήν έργασίαν. Άπίστευτον είναι τδ τί παρήγαγεν ό κάλαμός του έν
τοΐς έτεσι 1826 καί 1827! Τον Δεκέμβριον
τού 1827 είσέπραξεν έκ τών μυθιστορημάτων
του εν έκατομμύριον καί διακοσίας χιλιάδας
φράγκων. Τή 17 Δεκεμβρίου 1830 είχε πληρωθή είς τούς δανειστάς 1 '/ι. έκατομμύριον φράγ
κων! ‘Υπελείπετο είσέτι I ’/ί έκατομμύριον.
Άλλά πώς ήδύνατο ν’ άνθέξη άνθρωπος είς τοιούτους κόπους; Ό Βάλτερ Σκώτ, καταβληθείς
σωματικός καί ηθικώς ένόσησε σπουδαίως καί
οί ιατροί παρήγγειλον διαμονήν έν κλίματι με
σημβρινό). 'Π άγγλική Κυβερνησις τιμώσα τδν
εξοχον άνδρα π ιρεχώρησεν αύτφ εν τών πολε
μικών πλοίων, τδ όποιον τδν μετέφερεν είς Νεάπολιν άλλά καί τής Νεαπόλεως τδ κλίμα δέν
έπέφερε τδ ποθούμενον άποτέλεσμα καί ό Βάλτερ
Σκώτ έπέστρεψεν είς Αγγλίαν έτοιμοθάνατος. Πά
λιν κατελήφθη ό άκάματος άνήρ έκ τοΰ πόθου τής
έργασίας. Εζήτησε νά μεταβή είς τήν έν Abbots
ford έξοχικήν του έπαυλιν καί νά τφ έτοιμασθή τδ
δωμάτιον του, δπως έπιδοθή είς τάς προσφιλείς
του συγγραφάς. Μάτην προσπαθοΰσιν αί θυγα
τέρες του νά τδν έμποδίσωσιν· “’Όχι, άνακράζει
ό γέρων, δότε μοι τδν κάλαμόν μου καί αφετέ
με μόνον!” Μία τών θυγατέρων του τφ δίδει
τδν κάλαμον, άλλ’ ή ασθενής χειρ δέν δύναται
πλέον νά τδν κρατήση· “Φεΰ! άνακράζει ό Βάλ
τερ Σκώτ κλαίων φεΰ! τδν κάλαμον τοΰτον δέν
δύναμαι πλέον νά μεταχειρισθώ!” Ίήν σκηνήν
ταύτην παριστά ή ήμετέρα είκών.
Τή 21 Σεπτεμβρίου 1832 άπέθανεν ό μέγας
μυθιστοριογράφος τής Σκωτίας έν τή έξοχική
του έπαύλει · έπί τοΰ τάφου αύτοΰ έπένθησεν ή
Σκωτία, ή ’Αγγλία, καί ή Ευρώπη σύμπασα.

ΕΥΔΙΑ ΜΕΤΑ ΘΥΕΛΛΑΝ.

Μετάφρασις του ’Αγγλικού μυθιστορήματος
Called back τοΰ Conway
ύπό

τής δεσποινίδος Σοφίας Εϋαγ. ΒαλτατΣή.

(Συνέχεια.)

ΙΧΟΝ μόνον μίαν πιθανότητα άκόμη. Τδ
δύστροπον βλέμμα τής Άνέζας, δταν
τή άνέφερα περί τοΰ εισοδήματος μου,
μ’ έκαμεν έντύπωσιν. Ωφειλον νά κατέλθω είς
τήν κοινήν πράξιν τής ταπεινής δωροδοκίας· τδ
τέλος θά καθαγιάση τά μέσα.
Έπειδή συχνά έταξείδευον, έσυνείθιζον νά
φέρω μετ’ έμοΰ καί έπ’ έμοΰ άρκετδν χρημα
τικόν ποσόν. Έξήγαγον τδ χαρτοφολάκιόν μου
καί έμέτρησα περίπου 100 λίρας άγγλικάς είς
νέα χαρτονομίσματα. Ή Άνέζα τά προσέβλεψε
άδηφάγως.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
— Ήξεύρεις πόσον ταΰτα άξίζουν; τή είπον.
Ένευσε μέ τήν κεφαλήν. Ώθησα δύο έκ τών
χαρτονομισμάτων πρδς αύτήν. ' Η σκληρά αύτής
χειρ έφάνη γαργαλιζομένη διά τοΰ πόθου να τα
άοπάση.
— Είπέ μοι ποιοι είναι οί φίλοι τής δε
σποσύνης Μάοκ, καί λάβε αύτά τά δύο χαρτο
νομίσματα. Τδ υπόλοιπον δλον θά ήναι ίδικόν
σου τήν ήμέραν τοΰ γάμου μας.
' Η γραία έκάθητο σιωπηλή έπί τινας στιγμας, άλλ’ ένόουν δτι ό πειρασμός τήν έκέντα.
Τήν ήκουσα ψιθυρίζουσαν- "Πεντήκοντα χιλιάδες
φράγκα κατ’ έτος!”
'0 κώδων έκρούσθη, ή γραία ήγέρθη.
— θά λάβης τά χρήματα; ήρώτησα.
— Δέν δύναμαι, ούτε τολμώ. Είμαι δεδε
μένη, άλλά . . .
— Άλλά τί;
— Θά γράψω. Θά εϊπω δ,τι λέγετε είς τδν
ιατρόν.
— Τις ό ιατρός; Δύναμαι νά γράψω πρδς
αύτόν ή νά τόν ϊδω.
— Είπον ό ιατρός; Λάθος ήτο. Όχι, δέν
πρέπει νά τφ γράψετε. Έγώ θά τόν έοωτήσω
καί αύτός πρέπει ν’ άποφασίση.
— Θά τφ γράψης εύθύς;
— Εύθύς.
Ή ’Ανέζα, ρίψασα βραδύ βλέμμα έπί τών
χρημάτων, έστράφη ΐνα άπέλθη.
— Θά κάμης καλά νά λάβης αύτά τά δύο
χαρτονομίσματα, είπον εγώ, δίδων αύτά είς
αύτήν.
Τά έλαβε καί τά έκρυψε υπό τό φόρεμά της
μετά πυρετώδους εύχαριστήσεως.
— Είπέ μοι τώρα, είπον, είπέ μοι άν νομίζης δτι ή δεσποινίς ... ή Παυλίνα . . . μέ
συλλογίζεται;
— Τίς ήξεύρει, άπήντησεν ή γραία · έγώ δεν
ήξεύρω — άλλά πάλιν σάς λέγω δτι δέν είναι
ούτε δι’ άγάπην ούτε διά υπανδρείαν.
Ούτε δι’ άγάπην ούτε διά υπανδρείαν! Έγέλασα συλλογιζόμενος τδν άνόητον καί πολλάκις
έπαναληφθέντα τοΰτον ισχυρισμόν τής γραίας.
Έάν έπί τής γής ήτο γυνή κάλλιον πάσης άλ
λης πεπλασμένη διά τόν έρωτα καί διά τήν
ύπανδρείαν, αΰτη ήτο ή ώραία μου Παυλίνα.
Ήπόρουν τί ένόει ή Άνέζα. Ενθυμούμενος τότε
μετά πόσης κατανύξεως προσηύχετο έν τή έκκλησίφ τοΰ 'Αγίου Ίωάννου, συνεπέρανα δτι
ούσα φανατική καθολική έπεθύμει ή Παυλίνα
νά γείνη μοναχή. Ή θεωρία αυτή έξήγει τά
πάντα.
Έξαγοράσας τήν υπηρέτριαν ήοη ήδυνάμην
νά χαίρω έν τή συναναστροφή τής Παυλίνας
άνευ κατασκοπίας ή διακοπής. Ό γραία έλαβε
τά χρήματά μου καί άναμφιβόλως ,θά προσεπάθει νά λάβη περισσότερα. Έάν ήδυνάμην νά
πείσω τήν κόρην νά διέλθη μετ’ έμοΰ ώρας
τινάς καθ’ έκάστην δέν είχον νά φοβηθώ έμπόδιον έκ μέρους τής Άνέζας. Τδ δώρον είχε
γείνει δεκτόν, καί άν καί ήρυθρίων διά τό τέ
χνασμά μου, πρδς τό όποιον ήναγκάσθην νά
καταφύγω, μ’ δλον τοΰτο έπέτυχεν.
Ήναγκάσθην ν’ άναβάλλω πάσαν περαιτέρω
προσπάθειάν μου έπί τής Παυλίνας μέχρι τής
έπομένης έσπέρας, καθότι τήν πρωίαν είχον
κατεπείγουσάν τινα έργασίαν. Ή έογασία αυτή
μ’ έκράτησε μακράν τής οικίας μου έπί τινας
ώρας καί δτε έπανήλθον έμαθον μετ’ έκπλήξεως
δτι αί συγκάτοικοί μου είχον έγκαταλείψει τήν
οικίαν. Ή οικοδέσποινα δέν έγνώριζε ποΰ μετέβησαν. Ή υπηρέτρια, ήτις έξετέλει χρέη
ταμίου, έπλήρωσε τό ένοίκιον καί άνεχώρησε
μετά τής νεαράς κυρίας της.
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Τί νά κάμω; Έπεσα έπί τοϋ άνακλίντρου
καταρώμενος τήν ιταλικήν δολιότητα ■ καί δμως,
γνωρίζων τήν ιταλικήν φιλοχρηματίαν, δέν άπώλεσα πάσαν έλπίδα. Ίσως ή Άνέζα θά γράψη
ή θά έλθη πρός με. Δέν είχον λησμονήσει τά
βλέμματα, τά όποια έρριψεν έπί τών χρημάτων
μου. Άλλά παρήρχοντο αί ήμέραι χωρίς νά
λάβω ούτε έπιστολήν ούτε εΐδησιν.
Διήλθον τάς ήμέρας ταύτας, κατά τό πλεΐστον, περιπλανώμενος τάς οδούς έπί τή έλπίδι
νά συναντήσω τάς φυγάδας. Μόλις μετά τήν
δευτέραν ταύτην απώλειαν ένόησα τδ μέγεθος
τοΰ έρωτός μου. Δέν δύναμαι νά περιγράψω
τόν πόθον, δν είχον νά ΐδω πάλιν τό εύειδές
έκεΐνο πρόσωπον. Καί δμως έφοβούμην δτι
μόνον έγώ ήμην ό αγαπών. Έάν ή Παυλίνα
ήσθάνθη καί διαβατικήν πρδς έμέ συμπάθειαν,
βεβαίως δέν θά άνεχώρει τόσον μυστηριωδώς.
Έπρεπεν έπομένως νά κερδίσω τήν καρδίαν της
καί έγίνωσκον δτι έάν δέν κερδισθή καρδία γυναικδς ή αγάπη δέν είναι πολλοϋ λόγου αξία.
Ήθελον νά έπιστρέψω είς τήν άρχαίαν μου
κατοικίαν έν τή όδφ Βάλπωλ, άλλ’ έφοβούμην
νά έγκαταλείψω τήν νέαν κατοικίαν, ΐνα μ ή ή
Άνέζα, μένουσα πιστή είς τάς υποσχέσεις της,
δέν μέ εύρη. Ουτω διήλθον δέκα μακραί ήμέ
ραι· δτε δέ ήρχιζον ν’ άπελπίζωμαι, ήλθεν έπι
στολή. Ή έπιστολή αΰτη ήτο γεγραμμένη έν
λεπτή ιταλική γλώσση καί έφερε υπογραφήν
Εμμανουήλ Κένερης. "Ελεγε δέ άπλώς δτι ό
γράφων θά λάβη τήν τιμήν νά έλθη πρδς έπίσκεψίν μου σήμερον περί τήν μεσημβρίαν. Ού
δέν δέ άνεφέοετο περί τοΰ σκοποΰ τής έπισκέψεώς του, άλλ’ έγίνωσκον δτι αΰτη συνεδέετο
πρός εν μόνον άντικείμενον — πρός τόν πόθον
τής καρδίας μου. Ή Άνέζα, φαίνεται, δέν μέ
είχεν άπατήσει. Ή Παυλίνα θά ήναι ίδική μου.
Περιέμενον μετά πυρετώδους άνυπομονησίας νά
έλθη ό άγνωστός μοι Κένερης.
’Ολίγα λεπτά μετά τάς δώδεκα ήλθε καί
ώδηγήθη είς τό δωμάτιον μου. ’Αμέσως τόν
άνεγνώρισα. Ήτο ό μεσήλιξ άνήρ μέ πλατείς
μάλλον ώμους, δστις είχεν ομιλήσει πρδς τήν
Άνέζαν έν τω ναφ τοΰ Άγιου Ίωάννου έν Τουρίνφ. Άναμφιβόλως ούτος ήτο ό ιατρός, περί
ού ή γραία ύπηρέτρια είπε πολλάκις δτι ήτο ό
διευθύνων τάς τύχας τής Παυλίνας.
Είσελθών ύπεκλίθη μετά πολλής εύγενείας,
έρριψε ταχύ έπ’ έμοΰ βλέμμα ώς νά ήθελε νά
μέ περιεργασθή, καί εϊτα έκάθηαεν έπί τής
έδρας τήν όποιαν τφ προσέφερον.
— Δέν άπολογοΰμαι διά τήν έλευσίν μου,
είπε· βεβαίως σείς έννοεϊτε διατί έρχομαι.
Ή άγγλική του όμιλία ήτο ρέουσα, άλλ’ ή
προφορά του ένέφαινε τδν ξένον.
— ’Ελπίζω δτι έννοώ καλώς, άπεκρίθην.
— Έγώ είμαι ό Εμμανουήλ Κένερης, ιατρός
τό επάγγελμα. Ή άδελφή μου ήτο ή μήτηρ
τής δεσποινίδος Μάρκ. Ήλθον έκ Γενεύης χά
ριν υμών.
— Τότε ήξεύρετε ποία είναι ή έπιθυμία, ή
μάλλον ό διακαής πόθος τοΰ βίου μου;
— Ναί, ήξεύρω. Θέλετε νά νυμφευθήτε τήν
άνεψιάν μου. Ήθη δμως, κύριε Βώγαν, έχω
πολλάς άφορμάς νά έπιθυμώ ή άνεψιά μου νά
μείνη άγαμος, άλλ’ ή πρότασίς σας μέ παρεκίνησε νά έξετάσω έκ νέου τήν ύπόθεσιν.
Ό θείος τής Παυλίνας ώμίλει περί τοΰ μέλ
λοντος της τόσον απαθώς, ώς νά ήτο δέμα
βάμβακος.
— Καί πρώτον μέν, έξηκολούθησε, μοί είπον
δτι είσθε εύγενής τήν γέννησιν καί πλούσιος.
Είναι τοΰτο άληθές;
— Ή οικογένεια μου είναι έντιμος· έχω καλούς
συγγενείς καί δύναμαι νά δνομασθώ πλούσιος.
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ΕΣΠΕΡΟΣ.

Η ΑΥΛΗ ΤΩΝ ΧΡΥΣΟΜΗΛΕΩΝ ΕΝ ΣΕΒΙΛΛΗι.
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ΕΣΠΕΡΟΣ.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΥΝΗ.
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— Ώς πρδς τδ τελευταΐον τοΰτο ελπίζω
δτι Οά μοί δώσητε πλείονας διασαφήσεις.
'Υποκλιθείς έλαβον τεμάχιον χάρτου καί
έγραψα δλίγας λέξεις πρδς τους συμβολαιογρά
φους μου, παρακαλών αύτούς νά δώσωσιν είς
τδν έπιφέροντα αύτδ τάς άκριβεστέρας πληρο
φορίας περί τής περιουσίας μου. Ό Κένερης
έλαβε τήν σημείωσιν καί τήν έθεσεν είς τδ θυ
λακών του. “Ισως έφαινόμην δυσανασχετών έπί
τή λεπτομερείς τών ανακρίσεων τούτων.
— Είμαι ήναγκασμένος νά ήμαι ακριβής
ώς πρδς τήν ύπόθεσιν ταύτην, εΐπεν ό Κένερης,
διότι ή άνεψιά μου δέν έχει περιουσίαν.
— Ούδέν περιμένω, ούδέν έπώυμώ.
— Είχεν άλλοτε χρήματα — καί πολλά
μάλιστα· άλλά πρδ πολλοΰ ταΰτα άπωλέσθησαν.
Δέν θά έρωτήσετε βεβαίως ούτε πώς ούτε ποΰ;
— Δέν δύναμαι ή νά έπαναλάβω τούς προτέρους λόγους μου.
— Καλώς, εΐπεν· αισθάνομαι βτι δέν έχω
δικαίωμα ν’ άρνηθώ τήν πρότασίν σας. "Αν καί
ήναι κατά τδ ήμισυ Ίταλίς, βμως οί τρόποι της
καί αί έξεις της εΐναι άγγλικαί. "Αγγλος σύ
ζυγος θά τή ήναι λίαν κατάλληλος. ‘Υποθέτω
βτι δέν ώμιλήσετε άκόμη πρδς αύτήν περί
έρωτος;
— Δέν εύρον εύκαιρίαν πρδς τοΰτο. θά τδ
έκαμνον άναμφιβόλως, άλλά μόλις έγένετο ή
γνωριμία μας καί άπήλθε.
— Ναί, αί όδηγίαι μου πρδς τήν Άνέζαν
ήσαν £ηταί. Μόνον ύπδ τδν δρον τυφλής ύποκοής έπέτρεψα νά ζή ή Παυλίνα έν ’Αγγλία.
Άν καί δ άνήρ ώμίλει ώς άνθρωπος έχων
άπόλυτον έξουσίαν έπί τής άνεψιάς του, δέν
εΐπεν δμως ούδέ μίαν λέξιν έμφαίνουσαν άγάπην.
Έφαίνετο ώς νά τί* ήτο δλως ξένη.
— Τώρα δμως, εΐπον, ύποθέτω βτι θά μοί
έπιτραπή νά τήν ΐδω.
— Ναί — άλλ’ ύπδ δρους. ‘Ο νυμφευόμένος τήν Παυλίναν Μάρκ πρέπει νά εύχαριστηθή νά τήν νυμφευθή ώς είναι. Δέν πρέπει
νά κάμη έρωτήσεις, δέν πρέπει νά έρευνήση τι
περί τής γεννήσεώς της καί τής οικογένειας
της, ούδέ περί τοΰ παρελθόντος βίου της. Πρέ
πει νά άρκεσθή νά γινώσκη δτι εΐναι εδγενής,
δτι είναι λίαν ευειδής καί δτι τήν άγαπα. Σάς
άρκοΰσι ταΰτα;
‘Η έρώτησις ήτο τόσον παράδοξος, ώστε καί
έν τή άκμή τοΰ έρωτός μου έδίστασα.
— θα προσθέσω άκόμη , έξηκολούθησεν δ
Κένερης, δτι εΐναι άγαθή καί άθφα — καί δτι
ή γέννησίς της είναι δμοία πρδς τήν ίδικήν σας.
Εΐναι δρφανή καί δ μόνος στενός συγγενής της
είμαι έγώ.
— Ί αΰτα μοί άρκούσιν, άνέκραξα τείνων τήν
χεΐρα ώς πρδς συνομολόγησιν τής συμφωνίας.
Δόσατέ μοι τήν Παυλίναν, καί δέν ζητώ τι
πλέον.
Καί διατί νά μή άρκεσθώ; Τί ήθελον νά
μάθω περί τής οικογένειας της, περί τοΰ παρελ.
θόντος της ή περί τής ιστορίας της; -Τόσον έμμανώς έπεθύμουν νά δνομάσω τήν ώραίαν κόρην
ίδικήν μου, ώστε, νομίζω, άν δ Κένερης μοί
έλεγεν δτι ε’ναι κωφάλαλος θά τω έλεγον· "Δό
σατέ μοι αύτήν, καί άφήσατέ την ν’ άρχίση νέαν
ζωήν μετ’ έμοΰ.” Πολλοί έρωτευμένοι οδτω
σκέπτονται!
— Τώρα, κύριε Βώγαν, εΐπεν δ (’Ιταλός,
άποσύρων τήν χεΐρά του άπδ τής έμής, ή πε
ραιτέρω έρώτησις μου θά σάς έκπλήξη. ’Αγα
πάτε τήν Παυλίναν, καί ύποθέτω δτι καί αύτή
δέν εΐναι άδιάφορος πρός ύμάς —
Διεκόπη καί ή καρδία μου έπαλλε σφοδρώς.
— θά σάς έπιτρέψωσιν αί ύποθέσεις σας νά
ελέσητε ταχέως τδν γάμον; Δύναμαι άπερχό-
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μενος έξ ’Αγγλίας μετά τινας ήμέρας νά σάς
τήν παραδώσω έντελώς;
— θά έτέλουν τδν γάμον καί σήμερον, άν
τούτο ήτο δυνατόν, άνέκραξα.
— Δέν έχομεν άνάγκην νά σπεύσωμεν το
σοΰτον — άλλά δύνασθε νά έτοιμασθήτε διά
μεθαύριον;
Τδν ποοσέβλεψα — άπορών άν ήκουον καλώς.
Νά νυμφευθώ τήν Παυλίναν μετ’ δλίγας ώρας!
Πρέπει νά ύποκρύπτεταί τι ύπδ τοιαύτην εύδαιμονίαν! Ό Κένερης πρέπει νά ήναι τρελλός!
Καί δμως καί έκ χειρών τρελλοΰ άνθρώπου ήδυ
νάμην νά άρνηθώ τήν εύτυχίαν μου;
— Άλλά άγνοώ άν μέ άγαπα — θά συγκατατεθή άρά γε; έψιθύρισα.
— Ή Παυλίνα εΐναι ύπήκοος καί θά κάμη
δπως έπιθυμώ. Δύνασθε νά τή έκφράσητε τδν
ερωτά σας μετά τδν γάμον, άντΐ πρδ αύτοΰ.
— Άλλά γίνεται τοΰτο έντός τόσον μικρού
διαστήματος χρόνου;
— Νομίζω δτι ένίοτε συμβαίνει τδ τοιοΰτον.
Απορείτε; Πρέπει άμέσως νά έπιστρέψω είς
’Ιταλίαν. Σάς έρωτώ· Δύναμαι ύπδ τοιαύτας
περιστάσεις ν’ άφήσω έδώ τήν Παυλίναν ύπό
τήν έπιτήρησιν μόνον μιάς ύπηρετρίας; "Οχι,
κ. Βώγαν, δσον παράδοξον καί άν σάς φαίνεται·
ή πρέπει να ιδω πρό τής άναχωρήσεώς μου τήν
Παυλίναν σύζυγόν σας ή πρέπει νά τήν παρα
λάβω μετ’ έμοΰ. Τδ τελευταΐον τοΰτο θά ήναι
δυσάρεστου δι’ ύμάς, διότι ένταΰθα δέν έχω νά
έρωτήσω ή έμαυτόν, έν ω μακράν πρέπει νά
συμβουλευθώ άλλους καί ίσως άλλάξω γνώμην.
— Άς μεταβώμεν παρά τή Παυλίνφ καί
άς τήν έρωτήσωμεν, εΐπον έγώ έγειρόμενος μετά
σπουδής.
— Βεβαιότατα, εΐπεν ό Κένερης σοβαρώς ·
μεταβαίνομεν άμέσως παρ’ αύτή.
Μέχρι τοΰδε έκαθήμην στρέφων τά νώτά μου
πρδς τδ παράθυρον· δτε δέ έστρεψα τά δμματά
μου πρδς τδ φώς εΐδον δτι δ ιατρός μέ προσέβλεπεν άσκαρδαμηκτί.
— ‘Η φυσιογνωμία σας μοί φαίνεται γνω
στή, κ. Βώγαν, άν καί δέν δύναμαι νά ένθυμηθώ
ποΰ σάς εΐδον.
Τω εΐπον δτι θά μέ εΐδεν έξωθεν τοΰ ναού
τοΰ Άγιου Ίωάννου έν ω ώμίλει μέ τήν γραίαν
Άνέζαν. Ένθυμήθη τότε τήν περίστασιν καί
έφάνη εύχαριστημένος. Είτα καλέσαντες άμαξαν
διηυθύνθημεν πρδς τήν νέαν κατοικίαν τής Παυ
λίνας.
‘Η οικία αυτή δέν ήτο μακράν. Ήπόρουν
πώς δέν είχον άπαντήσει ούτε τήν Παυλίναν
ούτε τήν Άνέζαν εις τάς περιπλανήσεις μου.
"Ισως άμφότεραι δέν έξήλθον τής οικίας πρδς
άποφυγήν συναντήσεως.
— θέλετε νά μείνητε έπί τινας στιγμάς είς
τδν πρόδομον; μέ ήρώτησεν ό Κένερης άμα
είσήλθομεν είς τήν οικίαν, θά ύπάγω νά προ
ετοιμάσω τήν Παυλίναν είς τήν έπίσκεψιν σας.

θά περιέμενον όλόκληρον μήνα έν ειρκτή
έπί τοιαύτη άμοιβή. Έκάθησα έπί τοΰ στιλ
πνού ξυλίνου άνακλίντρου άπορών πώς είχον
σώας τάς φρένας μου.
Έ γραΐα Άνέζα ήλθε πρδς έμέ· δέν ήτο
φιλοφρονεστέρα ή άλλοτε.
— "Εκαμα καλά; ήρώτησεν ίταλιστί ψιθυρίζουσα.
— Καλά έκαμες — δέν θά τδ λησμονήσω.
— Θά με πληρώσετε καί θά μέ κατηγορή
σετε άδίκως. Άλλ’ άκούσατέ με — θά τδ εϊπω
άκόμη μίαν φοράν — ή δεσποσύνη δέν είναι
ούτε διά άγάπην ούτε διά ύπανδρείαν.

Προληπτική παληόγρηα! Πρέπει μήπως τά
κάλλη τής Παυλίνας νά ταφώσιν έντός μονής;
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Κώδων έκρούσθη καί ή Άνέζα άπήλθε· μετά
μικρόν έπανήλθε καί μέ ώδήγησεν είς τδ άνω
πάτωμα είς δωμάτιόν, δπου εύρον τήν ώραίαν
μου Παυλίναν καί τδν θεΐόν της. "Υψωσεν ή
Παυλίνα τούς μαύρους ρεμβώδεις όφθαλμούς της
καί μέ προσέβλεψεν — δ φιλαρεσκώτερος τών
άνδρών δέν ήδύνατο νά κολακευθή δτι έν τοΐς
δφθαλμοΐς έκείνοις έλαμπε τδ φώς τοΰ έρωτος.
Ηλπιζον δτι ό ιατρός Κένερης ήθελεν άφήσει ήμας μόνους δπως ρυθμίσωμεν τήν ύπόθεσιν·
άλλά τούναντίον μέ έλαβεν έκ τής χειρδς καί
μέ τρόπον έπίσημον μέ ώδήγησε πρδς τήν άνεψίαν του.
— Παυλίνα, τή είπε · τδν κύριον τούτον
γνωρίζεις;
— Ναί, τδν γνωρίζω, άπεκρίθη ή κόρη
μεθ’ ύποκλίσεως.
— Ό κ. Βώγαν, έξηκολούθησεν ό Κένερης
μας κάμει τήν τιμήν νά σέ ζητήση ώς σύζυγον.
Δέν ήδυνάμην βεβαίως νά έπιτρέψω νά γείνη
δλη ή πρότασις ύπδ προξενητοΰ· διό καί προσήλθον καί έλαβον τήν χεΐρά της.
— Παυλίνα, έψιθύρισα · σέ άγαπώ — άφ’ δτου πρώτον σέ εΐδον σέ ήγάπησα — θέλεις νά
γείνης σύζυγός μου;
— Ναί, άν τδ θέλετε! άπεκρίθη ήσύχως
χωρίς ν’ άλλάξη χρώμα προσώπου.
— Δέν δύνασαι άκόμη νά μέ άγαπήσης, εΐ
πον έγώ, άλλά βαθμηδόν — δέν είναι ουτω,
φιλτάτη μου;
Δέν άπεκρίθη, άλλά καί δέν μέ άπεδίωξεν
ούδέ έπροσπάθησε ν’ άποσύρη τήν χεΐρά της
άπδ τής έμής. Έμεινεν ώς πάντοτε ήσυχος καί
άπαθής, άλλ’ έγώ περιβαλών αύτήν διά τών
βραχιόνων μου, μ’ δλην τήν παρουσίαν τοΰ Κένερη, τήν ήσπάσθην περιπαθώς. Μόνον δτε τά
χείλη μου ήγγισαν τά χείλη της, έλαφρόν έρύθημα περιεχύθη είς τάς παρειάς της καί ένόησα
δτι συνεκινήθη.
Εΐτα προσέβλεψε τδν θεΐόν της, δστις ΐστατο
άπαθής καί ώς νά μή συνέβη τι έκτακτον καί
τέλος έφυγεν έκ τοΰ δωματίου.
— Νομίζω δτι είναι καλόν ν’ άπέλθητε
τώρα, εΐπεν ό Κένερης· έγώ θά τακτοποιήσω
τά πάντα μέ τήν Παυλίναν. Σείς πρέπει νά
έτοιμάσατε δλα διά τήν μεθαύριον.
— Εΐναι παρά πολύ έσπευσμένως, εΐπον έγώ.
— Συμφωνώ, άλλά εΐναι άνάγκη — δέν
δύναμαι νά μείνω ούτε μίαν ώραν περιπλέον.
Καλλίτερον εΐναι ν’ άναχωρήσετε τώρα καί νά
έπιστρέψητε αύριον.
Άπήλθον τεταραγμένος τόν νοΰν — ήπόρουν
τί νά πράξω. Μέγας ήτο ό πόθος νά δνομάσω
τήν Παυλίναν ίδικήν μου είς τόσον βραχύ διά
στημα χρόνου· άλλά δέν ήδυνάμην ν’ άπατώμαι
συλλογιζόμενος δτι δέν ένδιεφέρετο ύπέρ έμοΰ
ποσώς. Άλλ’ ώς εΐπεν ό Κένερης ήθελε μέ
άγαπήσει μετά τδν γάμον. Έδίσταζον. Παρά
δοξος μοί έφαίνετο ή τοσαύτη σπουδή. "Οσον
διακαώς έπόθουν νά νυμφευθώ τήν Παυλίναν,
τόσον καί έπεθύμουν νά τή έκφράσω πρότερον
τδν έρωτά μου. Δέν θά ήτο καλλίτερον ν’ άφήσω τδν θεΐόν της νά τήν συμπαραλάβη μετ’ αύ
τοΰ είς ’Ιταλίαν, καί έπειτα νά τήν άκολουθήσω
καί νά μάθω αν ήδύνατο νά μ’ άγαπήση; ’Απέ
ναντι τής όρθής καί λογικής ταύτης σκέψεως
ήοχετο ή άπειλή τοΰ Κένερη, δτι ήδύνατο ν’ άλ
λάξη γνώμην. "Αν καί ήγάπων αύτήν μόνον
διά τδ κάλλος της, ήμην δμως τρελλός έξ έρω
τος. Ή τύχη μάς είχε συνδέσει. Δίς μοί έξέφυγε — ήδη τδ τρίτον μοί έπροτείνετο άνευ
δρων. "Ημην άρκετά προληπτικός, ώστε έφοβούμην, δτι άν ήρνούμην ή άνέβαλον νά δεχθώ
τήν πρότασίν, ήδυνάμην ν’ άπολέσω τήν Παυ
λίναν διά παντός. "Οχι—άς γείνη δ,τι γείνει·
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έντός δύο ήμερών ή Παυλίνα θά ήναι σύζυγός
μου!
Τήν ειδον τήν έπιοΰσαν, άλλ’ ούχι μόνην.
Ό Κένερης έμεινε μεθ’ ήμών καθ’ δλον τδ διά
στημα. ‘Η Παυλίνα ήτο γλυκεία, σιωπηλή,
συνεσταλμένη καί χαλαρά. Πολλά εΐχον νά
σκεφθώ, πολλά νά έξετάσω· ούδέποτε άρραβών
υπήρξε βραχύτερος καί παραδοξώτερος τοΰ άρραβώνός μου. Περί τήν εσπέραν τά πάντα εΐχον
τακτοποιηθή καί περί τήν δεκάτην ώραν τής
έπιούσης δ Γιλβέρτης Βώγαν καί ή Παυλίνα
Μάρκ έγένοντο σύζυγοι — οί δύο ούτοι, οίτινες
καθ’ δλον τδν βίον των δέν εΐχον συναναστροφή
ούδ’ έπί τρεις ώρας μεταξύ των, συνεδέθησαν
ώς σύζυγοι μέχρι θανάτου καί διά τάς εύτυχίας
καί διά τάς δυστυχίας!
‘Ο Κένερης ευθύς μετά τδν γάμον άνεχώρησε,
καί, πρδς μεγάλην μου έκπληξιν, καί ή Άνέζα
έξέφρασε τήν άπόφασίν της νά τδν συνοδεύση.
Έπερίμενεν δμως τήν ύποσχεθεΐσαν άμοιβήν της,
ήν καί τή έδωκα.
Η έπιθυμία μου ήτο νά
νυμφευθώ τήν Παυλίναν, καί είς τοΰτο μέ είχε
συνδράμει ή γραΐα ύπηρέτρια.
Μετά τής ώραίας νύμφης μου άνεχώρησα
διά τάς λίμνας τής Σκωτίας, δπως συνοικειωθώ
μετά τής νεαράς συζύγου μου καί συνειθίσωμεν
ό εις τδν άλλον.

ΠΕΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
καί

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΚΛΑΣΙΚΙΣΜΟΥ
ΕΝ ΓΕΝΕΙ.
Ύπό
ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΟΣ Η. C. MULLER,
καθηγητοΰ τιϋν Λατινικών καί Ελληνικών έν τώ Γυμνασίω τοΰ Άμστελοδάμου, έπιτίμου μέλους τής έν
Νεαπόλει Πυθαγορείου 'Ακαδημίας.

(Συνέχεια καϊ τέλος.)

ΕΤΑΒΑΙΝΟΜΕΝ ήδη είς τδ δράμα, έν ω
οί πρόγονοι τών σημερινών 'Ελλήνων
παρήγαγον τοσαΰτα άριστουργήματα.
Μετά τήν άναγέννησιν τοΰ Εθνους συνεστήθησαν
θέατρά τινα, καί πλεΐστα δσα ξένα δράματα
μετεφράσθησαν είς τήν έλληνικήν, διδαχθέντα
καί άπδ τής σκηνής. Άλλά καί πρωτότυπα
δραματικά έργα έγράφησαν. Ό Παναγιώτης
Σοΰτσος, δ Άλέξ. 'Ραγκαβής καί άλλοι έπιτυχώς
είργάσθησαν έν τφ σταδίω τούτω.
Ιοΰ 'Ραγ
καβή έχομεν τέσσαρας τραγωδίας καί τρεις κωμφδίας, αΐτινες καί μετεφράσθησαν γερμανιστί.
Καί δ Δημ. Βερναρδάκης έγραψε δράματά τινα.
Ένταΰθα πρέπει ν’ άναφέρωμεν δτι καί είς ξένην
γλώσσαν "Ελληνές τινες έγραψαν δράματα, οδτω
π. χ. ό Ιωάννης Περβάνογλος, ό διευθυντής τοΰ
έν Λειψία έκδιδομένου Περιοδικού " Ο "Εσπε
ρος”, δυναμένου νά θεωρηθή καί ώς πηγή περί
τής γνώσεως τής διανοητικής προόδου καί τής
φιλολογίας έν Έλλάδι.*)
*) "Ορα καί Rangabe καί Sanders, Gescliiehte der
neugriecliischen Literatur. — Pro£ G. Meyer, Neiigr.
Literat. in Meyer’s Convers.-Lexicon Band IX. Leip
zig 1877. — Π. Ματαοάγκας· Παρνασσός. — Ε. Κ.
Κοφινιώτης· Συλλογή ποιητών καϊ πεζογράφων τής
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Εστωσαν τά όνόματα ταΰτα ικανά. 'Οπωσ
δήποτε βλέπομεν βτι νέα ήμέρα άνατέλλει έν
Έλλάδι ώς πρδς τήν νεωτέραν φιλολογίαν καί
αίσθανόμεθα κινούμενον τδ ήμέτερον ένδιαφέρον
δπως γνωρίσωμεν πλείονα προϊόντα διανοητικά
έθνους, ού ή πρδς άνεξαρτησίαν άγάπη διήγειρέ
ποτέ τδν ένθουσιασμδν τοΰ Βύρωνος καί τόσων
άλλων έξοχων άνδρών.
Άνάγκη δμως νά ύπερνικηθώσι πολλαί δυ
σκολίαν Αί πολλαί έν Έλλάδι διασωζόμεναι
έτι διάλεκτοι διετήρησαν πολλαχοΰ πλήρη τήν
ζωτικήν αύτών δύναμιν καί έχουσιν ώς έκ τού
του δικαίωμα πρδς περαιτέρω αύτών ΰπαρξιν.
Πολλαί τών διαλέκτων τούτων εΐναι άρχαΐαι
καί κατέστησαν θησαυροφυλάκια άρχαίων παρα
δόσεων καί σπανίων λέξεων έν χρήσει παρά τω
λαω. Πολλοί ποιηταί γράφουσι καί έν διαλέκτω καί έν γλώσση καθαρευούση, καί τοΰτο,
ώς επόμενον, παρέχει άρκετάς δυσκολίας είς τδν
αρχάριον. ’Εσχάτως τοιαΰτα διηγήματα έδημοσιεύθησαν, καί συνιστώμεν πολύ τήν άνάγνωσιν
τοΰ μικροΰ τούτου βιβλίου· περιέχει διήγημα
τοΰ Γ. Δροσίνη, ωδήν τοΰ Βιζυηνού, διήγημα
Κρητικόν τοΰ γνωστοΰ ποιητοΰ καί δημοσιο
γράφου Παλαμά, καί τέλος άθηναϊκδν διήγημα
έν γλώσση δημώδέι τής Κυρίας Μαριάννης Καμπούρογλου, άξιον άναγνώσεως. *)
"Ο,τι εΐπομεν άνωτέρω θέλει άναντιρρήτως
καταδείξει οποίαν ωφέλειαν δύναται νά προσπορισθή ό τής Εσπερίας λόγιος έκ τής μελέτης
τής νεο-ελληνικής γλώσσης. ΔΓ ήμάς ιδίως
(τούς 'Ολλανδούς) το μικρόν τοΰτο φιλελεύθερον
έθνος, τδ έχον τόσον πλουσίαν φιλολογίαν, έχει
έτι μεγαλειτέραν σημασίαν, ού μόνον διότι ύπήρξεν ή'Ολλανδία άνέκαθεν ή χώρα τών κλασικών
σπουδών, άλλά καί διότι ύπάρχουσι καί άλλα
σημεία συνάφειας μεταξύ τών δύο τούτων μι
κρών χωρών. Δέν θέλομεν αναφέρει τά σημεία
ταΰτα, περιοριζόμενοι ένταΰθα μόνον είς τά τής
φιλολογίας.
Συμφωνοΰμεν πληρέστατα μετά τοΰ λογίου
Flach, δτι διά τδν διοργανισμδν τής άνωτέρας
έκπαιδεύσεως καί τής έν τοΐς γυμνασίοις, πρέπει
νά ληφθή ύπδ σπουδαίαν συζήτησιν, άν δέν
πρέπη νά χαραχθή έτέρα όδός, καί άν ή μελέτη
τής Ελληνικής δέν ήναι προτιμητέα γλώσσης,
νεκράς, ώς είναι ή λατινική. Ένταΰθα δέν πρό
κειται νά έξετάσωμεν, άν ή κλασική παίδευσις
έν γένει, ώς λέγει δ Goethe, καί ώς ισχυρί
ζονται πολλοί τών νομομαθών, δέον νά μένη ή
βάσις πάσης άνωτέρας μορφώσεως (δπερ έγώ
δέν πιστεύω). Άλλ’ έν τή σφαίρα τών υπαρ
χόντων καί ώς βάσις ριζικωτέρας μεταρρυθμίσεως ήτις θέλει άποβάλλει έπί τινα χρόνον τήν
σπουδήν τών κλασικών έναντίον άρχαίας έξεως
καί άφρονος λατρείας τών τύπων, δύναται τις
νά είσαγάγη πολλάς βελτιώσεις. Καί καθαρώτεραι ίδέαι καί καλλιτέρα γνώσις τής άρχαιό
τητος θέλουσιν έπιτευχθή ουτω, σύμφωνοι πρδς
το πνεύμα τών νεωτέρων χρόνων.**)
νεωτέρας Έλλάδο;, 3 τόμ. Άθήν. 1884. — Λ. 1. Άντωνιάδης· ’Ανθολογία τής νεωτ. Έλλην. ποιήσεως.
1886. — Α. Βλάχος· Νεοελλην. Χρηστομάθεια, β*. έκδ.
Έν Λειψία 1883. κτλ. Ώς πρός τήν σπουδήν τής
γλώσσης παράβαλλε καϊ τά συγγράμματα τοΰ Γεράκη,
Σακελλαρίου κ. άλ. τά έν χρήσει έν τοΐς Έλλην. σχολείοις. Έν ταΐς γραμματικαΐς ταύται; διαφαίνεται ή
τάσις τοϋ νά δοθώσιν είς τήν γλώσσαν αί άρχαΐαι αύ
τής μορφαϊ καϊ οι καθαρεύοντες τύποι, δπερ εΐναι λίαν
ένδιαφέρον διά τούς φιλολόγους.
*) Δ. Boltz ,Bellenische Ei ziihlungen. Halle 1887.
— Ό ‘Ραγκαβής, ό Sanders, ό Boltz καϊ άλλοι έδημοσίευσαν άζιολόγους μεταφράσεις.
**) "Ορα περί τούτου τά περί άνατροφής γραφέντα
τοϋ ζαθηγ. A. Bain καί δημοσιευθέντα έν τφ άγγλικώ
Περιοδική) ‘“II διάνοια”. ‘Ο συγγραφεύς συνέλεςε πλεί-

Εΐναι ήδη καιρός νά προσβλέψωμεν τήν άλήθειαν κατά μέτωπον, καί νά έννοήσωμεν δτι ή
ελληνική γλώσσα καί τά προϊόντα αύτής κατά
πολύ ύπερτεροΰσι τών λατινικών, δτι έν άντιθέσει πρδς τής λατινικής [φιλολογίας τήν πενιχρότητα καί τήν έλλειψιν πρωτοτυπίας 'όφείλομεν τή Ελληνική φιλολογία ,έπος, χρησι
μέυσαν ώς ύπόδειγμα εις πάντας τούς μεταγε
νεστέρους ποιητάς, δφείλομεν θησαυρόν λυρικών
ποιήσεων, τραγωδιών καί κωμφδιών, φιλοσοφίαν
ένώσασαν έμβρίθειαν καί άφθονίαν ιδεών, καί
τόσα άλλα έργα θαυμάσια τής πλαστικής τέχνης,
δι’ ών οι Ελληνες έγένοντο οΐ ήμέτεροι δι
δάσκαλοι καί όδηγοί.
Ώς έκ τούτου νομίζομεν δτι εΐναι άνάγκη
νά διδάσκηται ή ελληνική γλώσσα, ώς πάσα
άλλη γλώσσα, καί νά μή άποροίπτηται μετά
τό πέρας τών μαθημάτων ώς περιττόν φορτίον.
Έκτος δέ τούτου δφείλομεν νά λάβωμεν ύπ’ δψιν
δτι ή έλλην. γλώσσα εΐναι ή κυριωτέρα γλώσσα
διά τδ μετά τής Ανατολής έμπόριον καί τάς
συναλλαγάς. Έάν ή γλώσσα αυτή έπροφέρετο
έν δλαις ταΐς χώραις όμοιομόρφως καί δέν παρεμορφοΰτο έν Εύρώπη διά τής μεθόδου τοΰ
Εράσμου, τοΰτο θά ήτο μέγα όφελος καί διά
τάς σπουδάς καί διά τάς έμπορικάς σχέσεις.*)
Εΐπομεν άνωτέρω βτι πολλάκις έν ω δίδεται
μεγάλη προσοχή είς τδν ελάχιστου καί άσημαντότερον άρχαΐον "Ελληνα συγγραφέα, παραμελεΐται ή νεωτέρα Ελληνική φιλολογία παρά τών
λογιών. 'Π ύπόθεσις τοΰ Φαλμεράΰερ περί τής
έντελοΰς έξαλείψεως τοΰ Ελληνικού έθνους καί
περί τής σλαβικής καταγωγής τών σημερινών
Ελλήνων, καίτοι άποδειχθεΐσα έσφαλμένη έπιστημονικώς, φαίνεται δτι διατηρείται έτι έν τή
μή δεούση εκτιμήσει τής νεωτέρας Έλλην.
γλώσσης καί φιλολογίας. Πρέπει νά δοθή τέλος
είς τούτο καί νά γείνη ριζική μεταρρύθμησις είς
τήν σπουδήν τής γλώσσης ταύτης.
Άν καί δέν συμμερίζωμαι έντελώς τήν γνώ
μην τοΰ Flach καί άλλων συγγραφέων ώς πρδς
τήν ιδανικήν τάσιν πρδς θεραπείαν τών κακώς
κειμένων, παραδέχομαι δμως δτι ή σπουδή τής
‘Ελληνικής γλώσσης μεγάλην καί σωτήριον έξασκεΐ έπιρροήν καί δτι ιδίως τά έργα τών άρ
χαίων Ελλήνων, παραδεχθέντα εύγνωμόνως παρά
τών νεωτέρων Ελλήνων, θέλουσι Οαυμάζεσθαι
ώς πολύτιμοι μαργαρΐται ύπδ πολλών είσέτι
μελλουσών γενεών. "Οπως ή 'Ολλανδία μή ύπολειφθή τών άλλων χωρών ώς πρδς τήν τάσιν
ταύτην, τοΰτο εύχεται έκ βάθους καρδίας ό
Έν Άμστελοδάμω.
Η. C. Muller.

Η ΕΝ ΣΑΝ ΡΕΜΩι ΕΠΑΥΛΙΣ,

έν ή διαχειμάζει ό διάδοχος τής Γερμανίας.
(Μετά είκόνος. Spa σελ. 221.)

ΜΑ ένέσκηψεν ή ψυχρά τοΰ έτους ώρα
έν Γερμανία, οί ιατροί συνεβούλευσαν
τδν έκ νοσήματος τοΰ λάρυγγος πάσχοντα
διάδοχον τού Γερμανικού θρόνου νά διέλθη τούς
χειμερινούς μήνας έν κλίματι μεσημβρινά», φο-

Β

στας δσας περί κλασικών γνώμας τοϋ Cobet, τοϋ Multatuli (ψευδώνυμον τοΰ Ε. Douwes Dekker) τοΰ Thorbecke, τοΰ Vosmaer κ. άλλων. "Ορα και τήν ’Αμα
ζόνα, διήγημα ώραιότατον τοϋ ‘Ολλανδού Vosmaer, τοΰ
γνωστού μεταφραστοϋ τοΰ ‘Ομήρου
*) ‘II εισαγωγή τής Ελληνικής (ώς καϊ τής Ιτα
λικής) είς δλα τά έμπορικά Σχολεία δεϊται ιδιαιτέρας
μερίμνης. Τότε δμως δέον νά μεταρρυθμισθή ή σπουδή
τής Ελληνικής συμφώνως πρός τήν νεωτέραν Έλλην.

γλώσσαν καϊ φιλολογίαν.
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βούμενοι τά τραχύ τοΰ ψυχρού κλίματος τοΰ
Βερολίνου. 'Η έπιθυμία τοΰ πάσχοντος δια
δόχου ήτο νά διαχειμάση έν Κάνναις ή Νίκαια,
ταΐς παοαθαλασσίοις γαλλικαΐς πόλεσιν· άλλά
διά λόγους εύνοήτους ή επιθυμία του αυτή δέν
ήτο δυνατόν νά έκτελεσθή, και ούτως άπεφασίσθη νά διαμείνη ένΣάν'Ρέμφ, πόλει ιταλική
παραθαλασσίφ, ής τό κλίμα είναι έπίσης εύκραές.
'Η κωμόπολις Σάν 'Ρέμο κεΐται μεταξύ Γε·
νούης καί Νίκαιας και άνήκει εις τήν ιταλικήν
έπαρχίαν Porto Maurizio. Άπό τών βορείων
άνεμων προφυλάσσεται πρδς άνατολάς, πρός δυομάς καί πρδς βορράν διά υψηλών δρέων, έν ω
πρός μεσημβρίαν είναι έντελώς εκτεθειμένη εις
τάς εύεργετικάς τοΰ ήλιου άκτΐνας. ‘Η κωμόπολις αύτη ήτο μέχρι πρδ είκοσιν έτών μικρά,
πενιχρά καί βλως άσήμαντος· χάρις δμως είς
τάς έκθέσεις τοΰ ιατρού Πανίτζη, τοΰ λίαν έπιτηδείως έξυμνήοαντος τδ ύγιέστατον τοΰ μέρους
κλίμα, κατέστη σήμερον πόλις περιέχουσα 17 χιλ.
κατοίκων καί προσελκύουσα έν χειμώνι πλήθος
πολύ ξένων, οιτινες διαμένουσιν έν αύτή εΰρίσκοντες όδούς καθαράς, ξενοδοχεία άναπαυτικά,
και δλας τάς άπαιτουμένας περιποιήσεις. Οί
κάτοικοι αύτής ζώσιν έκ τών προϊόντων τών
ελαιώνων καί τών ωραίων αύτών κήπων.
Είς τήν άνατολικήν άκραν τής πόλεως κεΐται
άπλή εξοχική έπαυλις έν μέσφ πυκνής φυτείας
καί όπισθεν αύτής έχουσα έκτεταμένον έλαιώνα,
έν φ έμπροσθεν αύτής έκτείνεται τδ λεΐον κάτοπτοον τής θαλάσσης. 'Η χαρίεσσα αύτη έπαυλις άνήκει είς πλούσιον κτηματίαν, Ζίριον κα
λού μενον, καί έν αύτή κατοικεί ήδη ό αύτοκρατοοικδς τής Γερμανίας ποίγκηψ μετά τής
οικογένειας του. Ό ρυθμός τής έπαύλεως είναι
ό καθαρώς ιταλικός· έχει ισόγειον πάτωμα καί
δύο ύψηλότερα πατώματα μέ έπτά έπί τής κυ
ρίας ποοσόψεω; παράθυρα καί μεγάλου έξώστου.
’Εντός τού αύτοΰ περιβόλου εύρηται καί δευτέρα
οικία, έν ή κατοικεί ή άκολουθία τοΰ διαδόχου,
καί τρίτη, μικοοτέρα, έν ή διαμένει αύτδς ό
τής έπαύλεως ιδιοκτήτης. Τά πρδς άριστεράν
παράθυρα τοΰ πρώτου πατώματος τής μεγάλης
οικίας άνήκουσιν είς τά ύπδ τού διαδόχου κατεχόμενα δωμάτια, έν οίς ένωρίς τδ έσπέρας σβέννυνται τά φώτα, διότι ό βίος τοΰ πάσχοντος
δέον νά ήναι τακτικώτατος κατά τάς διατάξει ς
τών ιατρών. Καθ’ δλην τήν ήμέραν, όσάκις ό
καιρός τδ έπιτρέπει, ό διάδοχος μένει μετά τής
οικογένειας του έν τφ κήπφ ή έξέρχεται έφ’ άμάξης είς περίπατον. Έσχάτως ή δεινώς πάσχουσα υγεία του έβελτιώθη, καί οί περί αύτόν
ήρξαντο έλπίζοντες· άλλά κατά τήν γνώμην τών
διασημοτέρων τής Γερμανίας ιατρών, τδ νόσημα
είναι δυστυχώς έκ τών ανιάτων καί άμφίβολον
είναι αν ή έπιστήμη κατορθώση νά διατηρήση
τήν πολύτιμον ΰπαρξιν άνδρός, δστις πέπρωται
νά κρατήση έν χερσίν αύτοΰ τάς ήνίας τής ιοχυράς γερμανικής αυτοκρατορίας.

Ο ΙΑΤΡΟΣ MORELL MACKENZIE.
(Μετά εικόνας, δρα σελ. 221.)

ΠΕΙΔΗ δ λόγος περί τού έν Σάν 'Ρέμω
πάσχοντος αύτοκρατορικοΰ πρίγκηπος
τής Γερμανίας, κρίνομεν κατάλληλον νά
παραθέσωμεν καί τήν εικόνα τοΰ θεραπεύοντος
αύτδν Άγγλου ιατρού Morell Mackenzie, περί
ού τοσοΰτος λόγο; έγένετο έσχάτως. Ό ιατρός
ουτος, ό ειδικό; διά τά νοσήματα τοΰ λάρυγγος
έγεννήθη έν Λονδίνφ τφ 1837, έσπούδασε δέ

έν Λονδίνφ, έν ΓΙαρισίοις καί Βιέννη, ένασχοληθείς ιδίως είς τά νοσήματα τοΰ λάρυγγος καί
έσύστητε τφ 1S63 έν Λονδίνφ τδ πρώτον έν
’Αγγλία ίδουθέν νοσοκομείου διά τά νοσήματα
τοΰ λαιμού. Το πρώτον αύτοΰ σύγγραμμα είναι
τδ περί τών νοσημάτων τούτων, τό δεύτερον δέ,
τδ αριστούργημά του, δπερ καί μεγάλην έντύπωσιν ένεποίησεν είς τούς έπιστημονικούς κύ
κλους, πραγματεύεται περί τών νοσημάτων τοΰ
λάρυγγος καί τής ρινός. Μετά τοΰτο έξέδωκεν
ετερον έργον περί τής άνθρωπίνης φωνής. Ό
έπιστήμων ούτος ιατρός χαίρει μεγάλην φήμην
έν τή πατρίδι αύτοΰ καί μέ δλας τάς έπιθέσεις
τών Γερμανών ιατρών, χαίρει τήν άπόλυτον εμ
πιστοσύνην τοΰ πάσχοντος διαδόχου <τοΰ γερ
μανικού θρόνου καί ιδίως τής συζύγου αύτοΰ,
ήτις, ώς γνωστόν, είναι θυγάτηρ τής βασιλίσσης
τής ’Αγγλίας. Πρδ μικρού άκόμη προσεκλήθη
είς Σάν 'Ρέμον, δπως έξετάση δεύτερον οίδημα
άναφανέν έν τφ λάρυγγι τοΰ διαδόχου καί διέ
ταξε τά πρόσφορα θεραπευτικά μέσα. Οί Γερ
μανοί ιατροί άπεφάνθησαν δτι τδ νόσημα είναι
άνίατον, δ ’Άγγλος δμως έπιμένει διατεινόμενος
δτι κίνδυνος δέν υπάρχει άμεσος καί παρέχει
έλπίδας περί έντελοΰς θεραπείας. 'Ο χρόνος
θ’ άποδείξη τις έχει δίκαιον. ’Άν δμως ό Ma
ckenzie κατωρθώση νά διατηρήση τήν πολύ
τιμον υπαρξιν τοΰ πρίγκηπος, θ’ άνακηρυχθή
άναμφιβόλως ό πρώτος τών έν Εύρώπη ιατρών
ώς πρδς τά σοβαρά ταύτα νοσήματα.

ΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ ΜΑΤΑΙΟΔΟΞΙΑΣ.
Διήγημα έκ τοΟ ΓαλλικοΟ.

(Συνέχεια.)

Χριστίνη έθαμβώθη κατ’ άρχάς διά τοιοΰτο συνοικέσιον· ή σκέψις περί τών
άνυπερβλήτων προσκομμάτων τή έπήλθε
βοαδύτερον, δτε είδεν δτι ό σύζυγός της έτήρει
άκραν περί τής ύποθέσεως σιγήν.
— Ία πάντα έσυμφωνήθησαν ήδη, ειπεν ό
Χριστιανός· πρόκειται μόνον νά ληφθώσι πληροφορίαι τινές περί τής γεννήσεώς μου καί περί
τής θέσεώς μας, περί ών δέν ήδυνήθην νά έκφρασθώ μή γνωρίζων αύτάς. Παρ’ ύμών περι
μένω τάς εξηγήσεις ταύτας· διά τοΰτο καί έπροτίμησα νά έλθω μόνο; μου ένταύθα. Ουτω τδ
πράγμα θά βαδίση ταχύτερον καί θά προσεγγίσω
είς τήν εύδαιμονίαν μου.
'Ο κ. Έρβέν υψωσεν άκουσίως τδ βλέμμα
του πρδς τήν σύζυγόν του, ήτις ήτο έτι ώχροτέρα αύτοΰ. Άμφότεροι έσιώπων. 'Ο Χριστι
ανός έννοήσας έπί τέλους δτι συμβαίνει τί,
— Δέν μοί άποκρίνεσθε; είπε· δέν φαίνεσθε
χαίροντες διά τήν εΐδησιν, ήν σάς έφερον. 'Η
μήτηρ μου είναι τεταραγμένη καί ό πατήρ μου
μόλις μέ προσβλέπει. Τί συμβαίνει; Έξηγηθήτέ
μοι, παρακαλώ.
'Ο κ. Έρβέν ένόησεν δτι ώφειλεν έπί τέλους
νά λύση τήν σιωπήν.
— Τέκνον μου, είπε, τέκνον μου άγαπητόν ·
ή αιτία είναι δτι ή μήτηρ σου καί έγώ δέν έπιθυμοϋμεν νά τραυματίσωμεν τήν καρδίαν σου,
καί νά καταστρέψωμεν τήν εύτυχίαν σου. Έγώ
δμως σέ ειδοποίησα 1
— Χριστιανέ, θάρρει· άναγκάζομαι νά σέ
τραυματίσω σκληοώς. Ό θεός μοί είναι μάρ-
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τυς, δτι μέ τήν ζωήν μου αύτήν ήθελον νά σέ
άπαλλάξω τής άπελπισίας σου. Συλλογίσου τήν
μητέρα σου, συλλογίσου έμέ, οιτινες δέν έχομεν
έν τψ κόσμφ ή μόνον σέ παρήγορον τών θλίψεών μας. Φεύ! Τδ συνοικέσιον τοΰτο είναι
άδύνατον!
— Άδύνατον, πατέρα; Ώ, μή λέγεις τοΰτο!
Άδύνατον; Καί διατί;
'Ο μαρκήσιος προσέβλεψε τήν σύζυγόν του
καί πρώτον ήδη, μετά παρέλευσιν τοσούτων
έτών έδειξε σημεΐον άνυπομονησίας καί άνυποταξίας.
— Άπάντησον σύ, είπε πρδς αύτήν, σύ, ήτις
τδν έρριψας είς τδν κρημνόν τούτον, διότι έγώ
δέν δύναμαι . . . Προτιμώ ν’ άποθάνω.
— Μητέρα, άνέκραξεν δ νεανίας, πίπτων
γονυπετής ένώπιόν της· μητέρα, λέγε, λέγε!
— Τέκνον μου, ειπεν ή Χριστίνη . . . καί
έγιύ — καί έγώ δέν δύναμαι.'
— Είναι λοιπόν τόσον φρυκτόν; Ποιοι είσθε
σείς άμφότεροι, οιτινες δέν δύνασθε νά όμολογήσητε είς τδν υιόν σας διατί καταστρέφετε
τάς έλπίδας του καί τήν ζωήν του;’
Ό ’Εμμανουήλ έπροχώρησεν εν βήμα πρός
τδν υιόν του · ή Χριστίνη έταπείνωσε τούς δφθαλμούς της. ΤΙ τύψις τοΰ συνειδότος τή διερρήγνυε τήν ψυχήν της, διότι ήτο ένοχος, έν φ
δ πατήρ του ήτο μέν μάρτυς — άλλ’ άθφος.
Ή στιγμή ήτο σπαραξικάρδιος· ούδείς έτόλμα
νά όμιλήση. Τέλος ή Χριστίνη, ής ή καρδία
ήτο ψυχρά, πρώτη συνήλθε καί είπε— Τέκνον μου, ούτε ό πατήρ σου ούτε έγώ
δέν δυνάμεθα νά σοι διηγηθώμεν τδ θλιβερόν
δράμα. Καλός φίλο; μόνον τδ γνωρίζει. Ήλπίζομεν νά σοι τδ κρατήσωμεν μυστικόν διά
παντός· άλλ’ ήδη πρέπει νά τδ μάθης. ΙΙαρακάλεσε τδν έφημέριον Βέζην νά σοι τδ εΐπη ·
ούτος είναι ό πιστός φίλος, δστις τδ γνωρίζει.
Αύτδς θά σοι διηγηθή τά πάντα, καί σύ θά
ήσαι δ δικαστής μας. ‘Ημείς θά περιμείνομεν
τήν άπόφασίν σου . . .
— Τέκνον μου, άνέκραξεν ό κ. Έρβέν κλαίων·
μή καταράσαι τον πατέρα σου καί ό θεός νά
σέ παρηγορήση!
Ιαύτα είπών άπήλθε τοΰ δωματίου, έν ω ή
Χριστίνη δι’ άλλης θύρας έγένετο άφαντος. 'Ο
Χριστιανός μείνας μόνος, καταβεβλημμένος ύπδ
τδ βαρύ τής θλίψεώς του φορτίον είπε καθ’ έ
αυτόν·
— Οί γονείς μου είναι λοιπόν ένοχοι; θεέ
μου! Πρέπει άμέσως νά τό μάθω. Ή τοιαύτη
άμφιβολία είναι χείρων τοΰ θανάτου.
Τίτο ή όγδοη ώρα τής έσπέρας, ή ώρα
καθ’ ήν δ γέρων έφημέριος έδείπνει. ‘Ο Χρι
στιανός έξήλθεν ώς παράφρων καί μετέβη είς
τήν οικίαν τού ίερέως, ον εύρε μόνον. "Αμα
τδν είδεν ό γέρων διδάσκαλός του τφ έτεινεν
άμφοτέρας τάς χεΐρας.
— Ά, τέκνον μου! Πόσον χαίρω βλέπων σε
πάλιν! Τώρα δέν θά μάς εγκατάλειψης πλέον.
Ό Χριστιανός συγκεκινημένος καί τρέμων
έδιηγήθη είς τδν έφημέριον δι’ ολίγων λέξεων
τήν επάνοδόν του, τά αίτια τά προκαλέσαντα
αύτήν, καί τήν πρό μικρού έν τή πατρική του
οικία συμβάσαν σκηνήν. ‘Ο αγαθός έφημέριος
έφριςεν ενώπιον τοΰ έπιβαλλομένου αύτω καθή
κοντος ν’ άφηγηθή τό οικογενειακόν δράμα ·
άλλ’ ήτο ίερεύς, καί ώς τοιούτος^ ωφειλε νά
έπιτελέση τήν έντολήν. Έσυλλογίσθη έπί στιγ
μήν, θέλων νά καταφέρη τήν πληγήν ήττον βαθεΐαν. ΎΗτο πεπεισμένος δτι ό κ. Σάνζης ήτο
άθφος καί [δτι ή καταδίκη του ήτο άδικος.
Άλλ’ ώς πρός τοΰτο δ Εμμανουήλ ούδέποτε
τφ είχεν έκφρασθή, ούδέποτε ούδέ διά μιας
λέξεως έζήτησε νά διαφώτιση τδν φίλον του
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ιερέα· έλεγε μεν βτι ήτο άθφος, δτι ούδεποτε
διέπραξε τδ άποδιδόμενον αύτω έγκλημα, άλλ’ ούδένα ποτέ κατηγόρησεν. 'Ο έφημέριος διέβλεπε
μέν τήν άλήθειαν, άλλά καί ούτος έσέβετο τήν
ηρωικήν σιωπήν τοΰ κατηγορουμένου, δστις κατά
τήν δίκην είχεν είπει πρδς τδν συνήγορόν του·
— Ούδέν έχω νά σάς έξηγήσω, κύριε. 'Ο
Θεός καί ή συνείδησίς μου γινώσκουσιν δτι είμαι
άθφος. Έπωφελήθητε τής εντιμότητας τοΰ
δνόματός μου, τής οικογένειας μου, τής άμέμπτου διαγωγής μου, δπως ή ποινή άποβή έλαφροτέρα· άλλ’ άφ’ ού ό νόμος μέ καταδικάζει,
δφείλω νά ύποστώ τήν καταδίκην μου.
Άπδ τής ήμέρας έκείνης ένόησεν δ έφημέ
ριος δτι ισχυρά αιτία επέβαλλε τω κ. Σάνζη
σιωπήν, ήν ούδέποτε ήθελε λύσει. Βαθμηδόν
έπείσθη περί τών εύγενών αύτοΰ αισθημάτων.
Επομένως, δτε ό Χριστιανός τδν ήνάγκασε νά
τφ δμολογήση τά πάντα, ή πρώτη του φράσις
ήτο κραυγή δικαιοσύνης καί άληθειας.
— Τέκνον μου, τω είπε· μή κατηγορήσης
ποτέ τδν πατέρα σου· είναι δ εύγενέστερος καί
έντιμότερος τών άνθρώπων. Περί τούτου μήν
άμφιβάλης, δ,τι καί άν σοι είπωσιν. ’Εγγυώμαι
περί αύτοΰ δσον καί περί έμοΰ. ’Εάν ή ατυχία
του πίπτη βαρεία έπί τής κεφαλής σου, λυπήσου
αύτόν· είναι δυστυχέστερος σοΰ.
— Θεέ μου, τί θ’ άκούσω; άνέκραξεν, δ
Χριστιανός. Έξηγηθήτέ, σεβαστέ φίλε- πάν
παρερχόμενον δευτερόλεπτον μοί διαρρηγνύει τήν
καρδίαν.
Τότε δ έφημέριος ήρξατο τής διηγήσεως.
Δέν άφηγήθη τδ δράμα, ώς τδ γνωρίζει ό άνα-
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γνώστης, άλλ’ ώς τδ έγίνωσκεν αύτός. ’Ολίγα
είπε περί τή; Κυρίας Έρβέν, ής μάλιστα τήν
διαγωγήν κατά τά; φρικώδεις δοκιμασίας έπηνεσε. Τόν χαρακτήρα δμως τοΰ ’Εμμανουήλ
έξέθηκε διά μακρών, παραστήσας αύτδν ώς αληθή
άγγελον. Ό Χριστιανός τδν διέκοψεν·
— Ό πατήρ μου είναι άγιος, δέν άμφιβάλλω περί τούτου. Άλλ’ άφ’ ού είναι άθφος,
πρέπει νά ύπάρχη άλλος ένοχος. Διατι δέν τον
ώνόμασε; Διατί άφησε νά στιγματισθή αντί νά
καταγγείλη τδν άληθή ένοχον; ΤΙ τιμή του είναι
τιμή ίδική μου, τής μητρός μου, τιμή δλοκλήρου
τής οικογένειας μας. 'Ο πατήρ μου δέν είχε
το δικαίωμα νά διαθέση αύτής κατά βούλησιν.
— Τοΰτο είναι μυστικόν μεταξύ αύτοΰ καί
τοΰ Θεού. ·
— Άλλά πρδς τί νά μοί άποκρύψωσι, ποιοι
εΐμεθα; Σεΐς, πάτερ, δστις μέ άνεθρέψατε, δέν

Η ΕΝ ΣΑΝ ΡΕΜΩι ΕΠΑΥΛΙΣ,
(ν ή κατοικεί ό πάσχων διάδοχος τής Γερμανίας.
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ένοήσετε δτι έπρεπε νά μοί τδ άποκαλύψητε;
’Εάν έγίνωσκον ποιον φορτίον έπρεπε νά φέρω,
δέν θά άνεμιγνυόμην μετά έντιμων άνθρώπων.
Θά έζων μόνος καταβεβλημένος ύπδ τδ βάρος
τής καταισχύνης μου. Τώρα δέν μοί έπιτρέπεται πλέον νά ήμαι εύτυχής, τώρα θά συν
τρίψω καρδίαν, ήτις πάλλει δι’ έμέ, διότι πρέ
πει νά εϊπω ρητώς δτι ό χωρισμός είναι αιώ
νιος. Δέν δύναμαι νά κατηγορήσω τδν πατέρα
μου· τοΰτο ούδέποτε θά πράξω! Ώ! σεβαστέ μοι
φίλε, έάν έγινώσκετε τί είναι ή Άραβέλλα;
Ό Χριστιανός έπί μακρδν ώμίλησε πρδ; τδν
έφημέριον περί τοΰ άνεκτιμήτου θησαυρού, δν
ήδη άπώλεσε, χωρίς νά έκφραση τδ έλάχιστον
παράπονου διά τήν περιουσίαν ή διά τήν έπιφανή θέσιν, ήτις τω διέφευγεν.
— Είχεν δμως προαίσθημα ή Άραβέλλα,
προσέθηκε· μοί ώρκίσθη νά μοί μείνη πιστή καί
νά γείνη σύζυγός μου, άν δέν ήμην άνάξιος
αύτής. Άλλά τδν δρκον τούτον δέν παραδέ
χομαι· δέν θέλω νά τή φέρω τήν άτιμίαν.
Προτιμώ ν’ άπέλθω είς τά πέρατα τού κόσμου.
Τώρα ούδέν μέ κρατεί πλέον έδώ!;
— Καί οί γονείς σου, οιτινες πάσχουσι,
Χριστιανέ; Καί τδ καθήκον σου;
— Συγχωρήσατε μοι, φίλε μου · άπδ τοΰδε
άνήκω είς τούς γονείς μου καί είς τδ καθήκόν
μου!
ΤΙ συνδιάλεξις παρετάθη μέχρι βαθείας νυκτός. 'Ο Χριστιανός άπελθών τοΰ ο’ίκου τοΰ
εφημερίου ήτο μέν ήσυχώτερος, άλλά διετέλει
έν θλίψει μεγάλη. 'Ως έν ροπή οφθαλμού άπέπτη
ή νεότης του καί ή ευθυμία* ήρκεσε μία νυξ,
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δπως καταστήοη αυτόν γέροντα και μελαγχο
λικόν. Μετά τοΰ ίερέως συνεζήτησε το σχέδιον
τής έπιστολή;, ήν ώφειλε νά γράψη πρός τήν
μνηστήν του, ΐνα τή άναγγείλη τήν διάλυσιν
τοΰ άρραβώνος· άλλ’ ή έπιστολή άπεστάλη μόνον
τήν μεβεπομένην ήμέραν, διότι ό Χριστιανός δεν
ήδύνατο είσέτι νά συλλάβη, δτι ό τόσον γλυκός
εκείνος σύνδεσμος είχε διαλυθή διά παντός.
Ήδη δμως τετέλεσται!

("Επεται ή συνέχεια.)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΞ ΑΜΣΤΕΛΟΔΑΜΟΥ.
"θάλασσα! θάλασσα!"
Ξενοφώντο; Άνάβασις.

ΕΤΑ πολλής χαράς άνέγνων τό άρθρον
τοΰ σεβαστότατου κ. Ραγκαβή έν τφ
"Εόπέρφ”, καί σπεύδω ν' άπαντήσω
περί τούτου τοΰ θέματος. Ουδέποτε είχον τήν
τιμήν νά λάβω έπιστολήν παρά τοΰ αληθώς πα
τρός τής νεοελληνικής φιλολογίας καί πρωταγωνιστοΰ τής προφοράς, τοΰ (ώς φησιν δ λόγιος
Nicolai) θαυμασίω; άεί ύπέρ τής πατρίδος γράψαντος καί άγωνισθέντος, καί δέν είμαι ό πρότερον γράύας έξ Ολλανδίας είς τόν κ. Έγγελ
περί τοΰ ήμετέρου ζητήματος.*) Νύν δέ, άξιοτιμότατε κύριε διευθυντά τοΰ Εσπέρου, θέλω
νά χρώμα·, τή ευκαιρία ταύτη καί νά εΐπω όμΐν
τήν προκοπήν τής ήμετέρας καλλίστη; ιδέας έν
'Ολλανδία. "Εδωκα δέ δνομα τφ άρθρο» μου
τούτφ το Ξενοφώντος θάλασσα, θάλασσα, διότι
ό σεβαστότατος κύριος Ραγκαβή; μεγάλως έχάρη
έν τφ τέλει τοΰ βίου τήν πραγματοποίησιν τών
προσπαθειών του ίδών ώσπερ οί "Ελληνες έχάρησαν ίδόντες τήν φιλτάτην θάλασσαν μετά πολ λους κόπους καί αγώνας.
Ήδη πρό πολλών έτών δτε άνέγνων και
άλλα τινά βιβλία καί τό άριστον τοΰ ‘Ραγκαβή
φυλλάδιον περί τής προφοράς, ήμην πεπεισμέ
νος δτι ή τοΰ 'Εράσμου προφορά, ή μάλλον ή
πολυειδής βαρβαροφωνία ή έπικρατοΰσα έν ταΐς
έσπεριναΐς χώραις, ήτον εσφαλμένη, τότε δέ
έσίγων καί άλλα πολλά έκαμον ουδεμίαν συνά
φειαν εχοντα μετά τούτου τοΰ ζητήματος. "Υστε
ρον δέ γνωρίζων τόν Γ. πρόξενον τής ‘Ελλάδος
κ. Ν. Βλάχον καί ένίοτε όμιλών ελληνιστί μετ’
αύτοΰ πάλιν έδωκα προσοχήν τή προφορά καί
έλαβον τήν ιδέαν νά εισαγάγω τό άναγκαιότατον
κατόρθωμα εις τά σχολεία τής‘Ολλανδίας. Τοΰτο
σκεπτόμενος έγραψα πολλά άρθρα περί τής προ
φοράς καί περί τής νεοελληνικής φιλολογίας έν
γένει, τών όποιων τά κυριώτατα είναι τά έπόμενα· άρθρον όλλανδιστί γεγραμμένον έν τφ
περιοδική» Ολλανδικός θεατής (Spectator), έν
τω όποίφ πρώτην σύνοψιν έδωκα τοΰ ζητήμα
τος μεταφράζω·» καί έπαινών μέρη τινά τοΰ άνω
μνησθέντος φυλλαδίου καί τήν τοΰ ‘Ραγκαβή
προσφοικήν θεωρίαν αναπτύσσω·», τρία άρθρα
ήδη δημοσιευθέντα έν τή Νέα Ημέρα έν Τερ
γέστη, έν τοΐς όποίοις κριτικό»; έςήταζον τάς
τοΰ 'Ραγκαβή καί άλλων τινων ίτακιστών Απο
δείξεις, καί τρία άρθρα όλλανδιστί γεγραμμένα,
τά όποια νΰν έκ τοΰ αγγλικού μετέφρασεν ό
λόγιος διευθυντής τοΰ Εσπέρου.
Είμαι δέ νέος καί έλπίζω δτι έν τφ μέλλοντι θά γράψω τινά ούχ ολως άνάξια τοΰ αθα
νάτου τοΰ 'Ραγκαβή παραδείγματος, διότι τό
δνομα 'Ραγκαβής, ώσπερ καί τό δνομα Κοραής,
αείμνηστον είναι έν τή ελληνική φιλολογία, καί
τά έργα των θά μείνωσι κέντρον μελέτης καί
*) Ητο γάρ δ λόγιος κ. Hartman έν Λουγδοΰνψ
τών Βατάβων, ό όποιο; πρότερον ήτο προστάτης“νΰν
δέ έγένετο Ανταγωνιστής τής έθν.κής προφοράς.

ένθουσιασμοΰ πάσιν, οΐτινες έν τή εσπερία πειρώνται ν' άναζωπυρώσι τον Ελληνισμόν.
Τό δέ άρθρον τού 'Ραγκαβή έν τφ Έσπέρφ
περί τής προφοράς, έν τφ όποίφ χαρίεσσαν ιστο
ρίαν έδωζε τών ειδικών αγωνισμάτων του, μετέ
φρασα ώς τάχιστα είς τήν όλλανδικήν, αΰτη δέ
ή μετάφρασις θέλει δημοσιευθή μετά τινας ήμέ
ρας έν τφ περιοδικφ τών γυμνασίων, ού τό δνομα
είναι λατινικόν Conjunctis Viribus. Σχεδόν
δλον το τεύχος τούτο θά ήναι καθιερωμένον τώ
ζητήματι τής προφοράς, χαίρω δέ τοΰτ’ άγγέλλων, διότι κατά τήν γαλλικήν παροιμίαν, τών
γνωμών έναντιουμένων ή αλήθεια θά έκλαμψη.
Παρακαλώ δέ τόν σεβαστότατον καί λογιότατον
κ. 'Ραγκαβή νά δεχθή ταύτην τήν δόσιν δλίγην
τε φίλην τε ώς δείγμα τής πρός αύτόν μεγίστης
ύπολήψεως καί ευχαριστίας νέου τινός καί φιλέλληνο; μαθητου, άγαπώντο; καί θαυμάζοντας
αύτόν ώς πρόδρομον καί οδηγόν τών ελληνικών
γραμμάτων.
Έν Ολλανδία, ώσπερ καί έν Γερμανία, εί
ναι όλίγοι τινές προστάται τής νέας, μάλλον δέ
αρχαίας, προφοράς, άλλ’ οί πλεΐστοι καθηγηταί
τών άκαδημιών καί γυμνασίων μέχρι νΰν έναντιοΰνται τή μεταρρυθμίσει ταύτη. Ό λόγιος
van Leeuwen έν Leiden (Λουγδούνφ τών Βατάβων), ό όποιος έγραψε καί άλλα καί τήν
γραμματικήν τή; ομηρικής διαλέκτου καί είναι
διάδοχο; τοΰ περιβόητου Κοβήτου, ουπω είναι
πεπεισμένος · ό λογιότατος Naber έν Άμστελοδάμφ ό όποιο; έςέδωκε τόν Φώτιον, καί ό van
Herwerden έν Utrecht, ό έκδοτη; τοΰ θουκυδίδου, έγραψαν μοι δτι δέν όμολογοΰσι ταΐς άποδείξεσι τοΰ 'Ραγκαβή καί τοΰ "Εγγελ , προσέθεσεν δε ό Naber δτι κατά τήν γνώμην του κιν
δυνώδη; είναι ή τής προφορά; μεταβολή. Άλλά
μετά πλείστη; χαρά; δύναμαι ν’ ανακοινώσω ύμΐν
δτι άλλοι τινές ήδη συμμαχοΰσί μοι καί δτι έν
τή ήμετέρα πατρίδι σχεδόν πάντες οί φιλολόγοι
ασχολούνται περί τοΰ ζητήματος.
Είναι οέ πράγμα προσοχής άςιον δτι πάντες
οί λόγιοι καί φιλέλληνες άνδρες, οΐτινες ού μόνον
θεωρητικός άλλά καί πρακτικός έσπούδασαν τό
ζήτημα τή; προφοράς, είναι ένθουσιαστικοί προ
στάται τού 'Ρευχλίνου, οί δέ λοιποί οΐτινες μό νον εν τφ μελετητηοίφ έςασκοΰσι τήν τών ελ
ληνικών γραμμάτων σπουδήν καί σχεδόν ούδέ
ποτε «ομίλησαν έλληνιστί μεθ’ "Ελληνος, τοΐς
όποιοι; ή γλώσσα είναι τεθνηκυΐά τις καί ώσπερ
ηχώ τοΰ παρελθόντος, έναντιοΰνται τή γνησίφ
προφορά ή δλως δλιγωροΰσι τοΰ ώφελιμωτάτου
κατορθώματος.
Λησμονοΰσι δέ δτι ή έλληνική γλώσσα καίπερ μεταβληθεΐσα δέν είναι τεθνηκυΐα, άλλά
γνήσια θυγάτηρ τής Αρχαίας, ή δέ μήτηρ έν τοΐς
ύποχθονίοις τφ Έράσμφ άπαντώσα πρέπει νά
εΐπη κατά τόν ’Αριστοφάνη έν τοΐς Βατράχοις ·

"θυμοϋμαι μέν τή συντυχίγ, καί μου τά σπλάγχν’ Αγα
νακτεί,
εί πρός ταΰτον δει μ’ άντιλέγειν,”^
διότι οί εσπερινοί λόγιοι, αισχρό; όλιγωροΰντε;
τών μεσαιωνίων 'Ελλήνων καί μάλλον πρακτι
κήν τινα ωφέλειαν σκοποΰντες, πάνυ σχολαστι
κός διατηροΰσι ψευδεπιστημονικήν τινα προφο
ράν, ήτι; τραχύνει τήν μελφδικήν έλληνικήν
γλώσσαν καί διέφθειρε τήν τών φθόγγων καί
τών συμφώνων γλυκύτητα. Είναι Αναμφίβολον
δτι έν τή παλαιφ ’Αττική ή προφορά τοΰ η, τοΰ
υ και τοΰ οι ήτον όλίγον τι δ.αφέρουσα τής
τοΰ ι, άλλά τίνι ποτέ προφορφ έχρώντο οί αρ
χαίοι δέν έπιστάμεθα Ακριβώς, είναι δέ κατά
τήν έμήν γνώμην άνευρέσιμον ώσπερ καί τό
ομηρικόν ζήτημα. Άλλ’ δλη ή ιστορία τής
ελληνικής γλώσσης δεικνύει σαφέστατα τήν
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προκοπήν τοΰ ΐτακισμοΰ, μόνη δέ ή έθνική προ
φορά είναι γνήσια άπό στόματος είς στόμα προφεοομένη, ταύτη; δέ τής Αλήθειας άμελοΰσιν οί
πλεΐστοι λόγιοι, όχι έκ ζώσης πηγής άλλ’ έκ
βιβλίων τήν επιστήμην άρυσθέντες.
Δια πάντα ταΰτα ασμένως ήκουσα δτι πολ
λοί καί λόγιοι άνδρες ξένοι έχουσι τό μέγιστον
ένδιαφέρον ώ; πρός ταύτην τήν κοσμοπολιτικήν
βελτίωσιν, καί βούλομαι νά προσθέτω δτι έν
τή ήμετέρα πατρίδι ό αρχαιολόγος Vosmaer,
ό όποιο; πρώτο; έςέδωκε μετρικήν μετάφρασιν
τού 'Ομήρου καί είναι άριστος γνώστης τής παλαιάς τέχνης, ό Pierson καθηγητής τή; άκαΟημια; έν Αμστερδάμ, ό όποιος πρό ένός έτους
περιήλθε τήν Ελλάδα καί τήν Ανατολήν, ό
Flament ϋπαρχειοφύλα; τής βιβλιοθήκη; έν
Maastricht, ό όποιος άγαπα μάλιστα τά νεοελ
ληνικά γράμματα καί ήδη έδημοσίευσε μετα
φράσεις νεωτέρων τινών ποιημάτων, καί τινες
άλλοι συμφωνοΰσι μετ’ έμοΰ καί έγραψαν δτι
ταΐς Αποδείξεσί μου πείθονται. Συμφερτή δ’
άρετή πέλει Ανδρών, ώς φησιν ό "Ομηρος, καί
ουτω; ισχυρά έστιν ή αλήθεια, έγραψεν άλλο;
τις τών υμετερων αθανάτων προγόνων, ώστε
πάντων έπικρατεΐν τών Ανθρωπίνων λογισμών.
Σπεύδω δέ νά προσθέσω τούτοις δτι τό ζή
τημα τής προφορά; ίσως δέν είναι τό κυριώτατον, άλλ’ δτι πρέπει νά είσαγάγωμεν τήν μελέ
την τή; νεοελληνική; φιλολογία; εις τάς Ακα
δημίας καί είς τά; (άνωτέρα;) τάξεις τών γυμ
νασίων, καί ύστερον είς τά έμπορικά σχολεία.
Η γάρ νέα Ελλά; φαίνεται μοι νά ήναι ώσπερ
Αναγέννησίς τις τής παλαιά;, καί ή σύγκρισις
τών Αρχαίων καί τών νεωτέρων γραμμάτων ύπό
πάσαν έποψιν μεγάλην παρέχει ώφέλειαν. Τό
δε ήμετερον γυμνάσιου, έχον πλέον ή τριακοσίου; μαθητάς, πρέπει νά δόση άριστον παρά
δειγμα, καί έλπί; μοι υπάρχει δτι ή Αλήθεια
θαττον ή βράδιον θά νικήση ληξάσης τή; κά
κιστης βαρβαροφωνία;. Μόνον είναι πρακτικοί
τινες δυσχέρεια·., τάς όποια; παρέχει ή τής εθνι
κής προφορά; εισαγωγή, καί περί τών όποιων
αύτοί οί "Ελληνες άριστα δύνανται νά συμβουλεύσωσιν ήμάς, τοΰτο δέ μάλιστα Αποβλέπει
ει; τήν Ορθογραφίαν καί είς τήν σύγχυσιν τών
όμοιοφώνων φθόγγων. ’Άλλη δέ δυσκολία είναι
η προσφδια, πλήν δτι λησμονοΰσιν ώς έπί τό
πλεΐστον οί καθηγηταί δτι μεγάλως άδικοΰσι
τούς τών παλαιών στίχους, μετοικώ; αύτούς έκφωνοΰντες καί σχολαστικό τρόπφ τήν άρσιν καί
τήν θέσιν προφέροντες. Και κατά τήν γνώμην
μου 'Ολλανδοί τινες καθηγηταί καί άλλοι πρέ
πει νά μεταβώσιν είς αυτήν τήν Ελλάδα, ΐνα
μάθωσι τήν άρίστην μέθοδον τή; ορθογραφίας
καί τήν άσκησιν τής ζώσης προφοράς καί πεζού
λόγου καί ποιήσεως. Τότε δέ

"έσσεται ήμαρ δταν ποτ’ όλώλη”
ή τοΰ ’Εράσμου προφορά, διότι ή ζώσα καί
όμιλουυένη γλώσσα έν τφ μέλλοντι δύναται
νά γένηται ώσπερ άκρόπολις καί πύργος τοΰ
ελληνισμού, καί ή γνήσια προφορά πρέπει νά
ηναι ό υπερασπιστής πάντων τών φιλολόγων,
οΐτινες δέν προτιμώσι τήν λατινικήν άλλά μά
λιστα σπουδάζουσι περί τήν ώραιοτέραν, εύμορφοτέραν καί μεγαλοπρεπεστέραν Αδελφήν, τήν
έλληνικήν. Τί δέ; τέθνηκεν ή λατινική, παρήλ
θον οί χρόνοι τοΰ Πλαύτου, τοΰ Κικέρωνος καί
τοΰ Ούϊργιλίου, οί δέ "Ελληνες, κατά πάν έτος
άναγεννώνται καί ό τής νεωτέρας 'Ελλάδος έξευγενισμό; πρέπει νά παρέχη τήν αύτήν καλοκάγαθίαν, τόν αύτόν ένθουσιασμόν τόν όποιον έδωκεν ήμΐν ή άρχαία. Αληθέστατα έγράψατε,
κύριε διευθυντά, δτι ή γλώσσα ύμών είναι ό
κάλλιστος θησαυρός δν κατέλιπον οί ένδοξοι
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ύμέτεροι πρόγονοι, ταύτην δέ τήν μελφδικήν γλώσ
σαν άσκοΰντες, μελετώντες, βελτιοΰντε; και καθαρίζοντες, τά δέ σφάλματα καί τούς βαρβαρισμού; έξωθοΰντες, νεωτέρου; δέ τύπους ταΐς νεωτέραι; ίδέαις προσαρμόζοντε; θά δείξητε τήν
άνίκητον ίσχύν τοΰ ελληνισμού. Ού μόνον θαυμάζοντε; καί μιμούμενοι τά τών προγόνων έργα
καί παραδείγματα, άλλά καί αύτοί τήν ειδικήν
άρετήν άναπτύσσοντε; καί τήν έλευθερίαν ώς
μάλιστα άγαπώντες καί θεραπεύοντας, ύμεΐς οι
Απόγονοι δύνασθε νά γένητε έθνος τιμιώτατον και
μέγιστον, πρωτεύον έν τή Ανατολή καί άνακοινοΰν ταΐς έσπεριναΐς χώραις πολλά Αξιομίμητα
παραδείγματα φιλοτιμία; καί πατριωτισμού
II. c. Muller.
Καθηγητής τοϋ ίν 'Αμβτελο5<ί·».ου γυμνασίου.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ.
Μελπομένη, ήτοι Συλλογή έκλεκτών παι
δικών ασμάτων ύπό Άν. Ν. Μάλτου. Τεΰχο; Α-.
Έν ’Οδησσό 1887. — Ό Ακάματος έν Όδησσφ
"Ελλην καθηγητής, Κύριος Αναστάσιο; Ν.
Μάλτος, ό τόσον έπιτυχώ; τήν διδασκαλίαν τής
μουσικής έν τοΐς Έλληνικοΐς σχολείοις προάγων,
έξέδωκεν έν σχήματι 4'" τό πρώτον τεύχος τή;
"Μελπομένης” του, Συλλογής έκλεκτών Ασμά
των ύπό κροΰσιν κλειδοκυμβάλου προς χρή®ιν
ιδίως τών 'Ελληνικών οικογενειών. Το τεύχος
τοΰτο θέλει είσθαι τά μάλιστα ευπρόσδεκτον
παρ’ ήμΐν, τοΐς στερουμένοις έτι καλών τοιούτων
συλλογών, καί ουδόλως άμφιβάλλομεν. δτι θελει
είσαχθή είς δλας τάς οικογένειας έκείνας, εν αι;
καλλιεργείται ή όντως εύγενή; τής μουσική;
τέχνη.
Έκ τοΰ Γερμανικού έξελληνισθέν έξεδόθη πρό
δύο σχεδόν μηνών ύπό τοΰ διδάκτορας τή; Φιλο
σοφίας κ. Λυσάνδρου Γ. Χατζή Κώνστα τό σπουδαιότατον σύγγραμμα τοΰ έν Κοπεγχάγη καθηγητοΰ κ. J. L. Ussing, έπιγραφόμενον " Παίδων
’
άγωγή καί παιδεία παρά τοΐς Ελλησι καί 'Ρωβλέπει ό Αναγνώστης έκ τής
μαιοις .
επιγραφής τό σύγγραμμα είναι παιδαγωγικόν
καί έπομένως χρησιμώτατον παντί μεν όρεγο-· τφ s.s_
—κι... κα; το.
μένφ παιδεία; ιδία δέ
διδασκάλφ,
σούτφ μάλλον, καθόσον έλάχιστα τών έν τή
καθ’ ημάς γλώσση συγγραμμάτων έζεδόθησαν
μετά τοσαύτης σαφήνειας, γλαφυρότητος καί χάριτος μεθ’ δση; τό παρόν· ό χαοακτήρ τής
γλώσσης είναι άττικίζων δι’ δ καί εύληπτότατα
έκτίθενται τά έν αύτφ, ένεκα δέ τούτων απάν
των καί διότι ό κ. Χατζή-Κώνστας δέν περιωρίσθη
μόνον νά έξελληνίση τό έργον άλλ’ έπεςειργάσθη
αύτό πολλά διορθώσας καί πλεΐστα προσθεις
έκαστος πείθεται, οτι το έργον είναι μάλλον
πρωτότυπον. Έν τφ προλόγφ ό μεταφραστή;
επιλαμβάνεται τής έξετάσεως ζητημάτων τινών
είς τήν παιδείαν άναγομένων, ατινα κακώς ή
άτελώς παρ’ ήμΐν έχουσι, μετά βαθείας κρίσεωςκαί δή τήν έλλειψιν καταλλήλων συγγραμμάτων,
άφ’ ών νά άρύωνται οί σπουδάζοντες τά; γνώ
σεις, ύπολαμβάνει καί δικαίως πάνυ ώς μέγιστον
πρόσκομμα τή; τελείας τών έπιστημόνων μορ·
φώσεως· διότι ή άπό τής έδρας διδασκαλία, ής
ό. »κόπός;· νά .ύπόδείξ,η μόνο·» τόν τρόπον τής
σπμυδής εκάστου μαθήματος καί τάς πηγάς περί
άς διατρίβοντες οί σπουδάζοντες νά τύχώσι τών "
γνώσεων, ήκιστα δύναται νά άναπληρώση τήν
(λλειψιν ταύτην. . Πραστίθησιν είτα οτι καί ή
τών άρμόοΓων, μέριμνα πε^ί τής ώς οίόν τε τεί.έΐοτέρ'άς··των διδασκάλων μορφώσεω; δέον νά
ή μεγίστη'; “ διβΑι 'τό'υΑων -άτελώς μορφουμένων
καί τά τελειότατα τών συγγραμμάτων σμικρόν
■ ·<- ■

223

ΕΣΠΕΡΟΣ.
ή ούδέν ώφελοΰσιν. Έκτό; δέ πολλών άλλων
ώ; άναγκαιότατον καί έπεΐγον πρός μόρφωσιν
τών διδασκάλων θεωρεί τήν βσον ένεσ.τι τελειό
τερα·» γνώσιν τή; παιδεία; τών προγόνων ήμών,
έν ή σύμπα; ό κόσμο; έμορφώθη καί μορφοΰται.
Τοιαύτην έχων περί τή; παιδεία; τών προγόνων
ήμών γνώμην ό ζ. Χατζή-Κώνστα;, έξελλήνισε τό
είρημένον σύγγραμμα, προτίμησα; αύτό πολλών
άλλων όμοιων, διότι καί περιεκτικώτατον είναι
καί παντί εύπόριστον. "Αριστα δέ θά έποίουν καί
πόντε; οί δυνάμενοι νά γράφωσι καί έξελληνίζωσιν
έργα άνδρών έπί παιδεία τιμωμένων έάν έμιμοΰντο τόν κ. Χατζή-Κώνσταν, διότι ουτω καί ή
πενιχρά ήμών φιλολογία θά έγίγνετο κατά μικρόν
πλουσιωτερα καί πολλών ό πολιτιμότατο; όντως
τών γνώσεων θησαυρός δέν ήθελε ταφή σΰν τφ
σώματι. "Ινα δ’ έν τέλει καί τήν άξίαν τοΰ έργου
οί άναγνώσται ήμών Ακριβέστερου κατανοήσωσιν,
έπιχειροΰμεν νά έξετάσωμεν διά βραχυτάτων πώς
ό συγγραφεύς πραγματεύεται τά έν αύτφ· Καί
πρώτον τού; "Ελληνα; καί ’Ρωμαίους δέν έξετάζει ώς άλλοι πολλοί πρό αύτοΰ, διότι κατ αυ
τόν αί ύπάρχουσαι πολλάκις διάφοροι μεταξύ
τών ηθών καί τρόπων τών δύο τούτων λαών,
τών έκ τής αυτής μητρός ζαταγομένων, είναι
μάλλον διαφοραί τοΰ χρόνου καί τοΰ χαρακτήρα;,
Έκ τών λαών τούτων οί μέν "Ελληνε; ήσαν
ευφυέτεροι και γενόμενοι εύδαιμονέστεροι έκ
τής κοινωνία; πρός τοΰ; τή; Ασίας λαούς
.ΓΈ_. έπί
έ..ί πολύν
ήκμασαν πρότερον, ένφ οί 'Ρωμαίοι
χρόνον ήναγκάζοντο νά φυλάττωσι τήν οίκείαν
χώραν, έω; βραδύτερον ισχυροί γενόμενοι ού
μόνον τήν Καρχηδόνα άλλά αύτήν τήν Ελλάδα
ύποχείριον έποιήσαντο, άλλα νικηταί καί δεσπόται γενόμενοι, ήττήθησαν καί ύπετάγησαν
έλλ. παιδεία καί διανοία ώ; εύστοχώτατα
τήν Αλήθειαν ταύτην όμολογών ό Όράτιος λέ7st "Graecia capta ferum victorem cepit”.
Έν τή έρεύνη περί τών Ελλήνων ό συγγραφεύς
άνάγεται μέχρι τή; Ε'. π. Χρ. έκατ. ένφ έν τή
τών 'Ρωμαίων μέχρι τή; Α'. π. Χρ. διότι μόνον
τών χρόνων τούτων αί πηγαί είσιν έπαρκεΐς.
Τό σύγγραμμα διαιρείται εί; δύο κύρια μέρη,
ών τό μέν πρώτον πραγματευόμενον περί τής
πρώτη; ηλικίας καί άγωγής τών παίδων παρά
τοΐς παλαιοί; "Ελλησι καί 'Ρωμαίοι;” περιέχει
τά έξής Στ’, κεφάλαια. Α’.) Παίδων έκθεσις·
Β'.) 'Εορταί έπί τή γενέσει καί άναγνωρίσει
τών παιδιών Γ'.) Μαντεΐαι. Περίοπτα · Δ'.)
Ί ιτθή; διαιτητήριον · Ε'.) Παιδιαί· Στ'.) Παί
δων άγωγή. Τό δέ δεύτερον πραγματευόμενον
"Περί τής παιδείας παρά τοΐς "Ελλησι καί Ρωμαίοις” περιέχει τά έξής ζ'. κεφάλαια. Α .) Ή
παιδεία καθ’ 8λου· χρόνο; τής είς τά διδασκα
λεία φοιτήσεως. Β'.) Γυμναστικής παίδευσις.
Γ'.) Τά πρώτα γράμματα. Δ'.) Τό σχολεΐον τοΰ
Γραμματικού. Ε'.) Τά γυμνάσια καί οί Έφηβοι.
Στ'.) Τό σχολείου τών Ρητόρων, Ζ'.) Αί τών
πόλεων .χορηγία·, καί αί σχολαί τών χρόνων
τών Αύτοκρατόρων.
Κ. Π.

αύτοκράτορα θά μ’ εύρη;
είς τόν παλαιόν καιρόν.
Ν. .Μελέτιος, έν Ίόππη Συρίας.

Αίνιγμα 573.

Εντός τής γής δέν εΰρημαι
ούδέ εί; τούς αιθέρα;·
πολλάκις όμως γίνομαι
έπίφοβόν τι τέρας.
Έν φ ’χω πόδας περισσούς
άν θέλης μέτρησον αύτούς.
Τά τρία πρώτα γράμματα,
άν, φίλε, άφαιρέση;,
αποος θά μείνω πάραοτα
καί θά μέ καταστρέψης.
'Ανώνυμος, έν Μαγκεστρία.

Αίνιγμα 574.

Τ’ ο λ ο ν μου εΐν’ επίρρημα,
τόν δισταγμόν έμφαίνω.
εις δυό αν θέλης χώρισαν,
κι’ έκαστον πάλιν μόνον του,
έπίρρημα θά μένω.
Τό πρώτον άρνησιν δηλοΐ,
τό δεύτερον δέ τρόπον.
Τάχα νομίζεις θά τό βρής
χωρίς κανένα κόπον;
Ό αύτός.
Πρόβλημα 575.
«■«··»
« « «·
« «· «■
·&

#

Οί Αστερίσκοι νά συμπληρωθώσι διά γραμ
μάτων ουτω;, ώστε καί καθέτω; καί όριζοντείως
ν’ άναγινώσκωνται τρεις αί αύταί λέξεις, ών ή
πρώτη νά σημαίνη άρχαίαν θεάν, ή δευτέρα
μέλος τοΰ Ανθρωπίνου σώματος καί ή τρίτη μελφδίαν.
Άλές. ’Ακάβαλος έν Καίρψ.
Πρόβλημα 576.
("Ιππέων άλμα.)
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Άφ’ ου διά τοΰ ίππείου άλματος εύρεθώσιν
οί όκτώ στίχοι, νά λυθή καί τό αίνιγμα, τό έν
τοΐς στίχοις τούτοις περιεχόμενον.

ΛΥΣΕΙΣ.

ΩΡΑΙ ΣΧΟΛΗΣ.

Αινίγματος 569.

Αίνιγμα 572.

Δαυλός — Αυλός.

Σ’ δλους τούς λαού; τοΰ κόσμου,
καί πλουσίους καί πτωχούς,
χρησιμεύω, διαρκώς.
”Αν τό πρώτον μου άλλάξης,
καί τόν τόνον μεταβάλλης,
ΓΙΟΙΣ,
είς άρχαίαν ιστορίαν
έπί νήσου τερπνοτάτης... .. ι
ΐά μέ ευρή; μυθικώς.
’Άν δέ ποά-ΐν μεταβάλλης
όχι τόνον, άλλά γράμμα,
,;·ι

./'ιΐ:
, Δ·

· t y<.-A’ioi··ν. γ·
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. Αινίγματος 570.

Ό χρυσός.

Προβλήματος 571.
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Ί'ζηροϋ έν Καΐρψ· τό 563 ή Κ» Κ,J.p<*ν.(τσ.α Σ. Άατε.ριάδου -έν Θεσσαλονίκη· 7τό.;5β6..ίτ κ-. Άλές. Κ.
Γούση-ς έν Gara C'elebia ‘Ρουμανίας.· ·
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ΕΣΠΕΡΟΣ.
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LEIPZIG.

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΟΥ Ζ1ΓΑΒΗΝΟΥ

EUTHYM1I ZIGABENI

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

COMMENTARIUS

ΕΙΣ ΤΑΣ

ΙΝ

ΙΔ' ΕΠΙΣΤΟΛΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ
ΕΙΣ ΤΑΣ Ζ' ΚΑΘΟΛΙΚΑΣ

XIV EPISTOLAS SANCTI PAULI
ΕΤ VII CATHOLICAS

ΝΥΝ ΤΤΡΩΤΟΝ ΕΚ ΠΑΛΑΙΟΥ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΥ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΗ
ΜΕΤΑ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

NUNC PRIMUM AD FIDEM CODICIS ANTIQUI

CUM PROLOGO ET A NI MAD V ER S IO NIB US

ΓΠΟ

EDIDIT

ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΚΑΛΟΓΕΡΑ

NICEPHORUS CALOGERAS

Άρχιιπντκότου πρώην ΤΙατρών, Διδασκάλου τής A. Τ. τοΰ ίπωόζου Διαδόχου τοΰ Ελληνικόν
θρόνου Κ0ΝΣΤΑΝΤΙΧΟΤ καί όπιτίμον Καθηγητοΰ τήι βιολογία! Ιν τφ Άθήνηιτι
Ιϊανιπιστημίιρ

ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ
ΤΙιρκχων την ιρμηνααν τής προς Έφεσιουν ’Επιστολής, τής προς Φιλιππησίους, τής
προς Κολασσαείς, τής Α' και Β’ προς θεσσαλοιακεΐς, της Α καί Β προς Τιμόθεον,
της προς Τίτον, της προς Φιλήμονα, της προς Εβραίους καί των Ζ Καθολικών.

oiim Archiepscofus Patrmsis, Magister Serenissimi
Principis Hellenics CONSTANTIN! et Universisatis Athenamm
Professor honorarius Theologiae

TOMUSSECUNDUS
Complectais

lossmses,

interpretationem Epislolae ad Ephesios,

ad Philemonem, ad Hebraeos, et ad

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΤΥΠΟΙΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΕΡΡΗ
1887

t

Σελ. 500.

Λτρική Jtoiijtftg· “Υμνοι· φδαί · πατριωτικά·
Ιΐαντοΐα· Σαπφικά· μύθοι· Βουκολικά· δια
νομέων έφημεοιδων είς λευκώματα· ’Ανθώ ·
Μεταφράσεις. Είσί δ’ έκ τούτων τά μέν
γεγραμμένα είς καθαρεύουσαν, τά δέ είς δη
μοτικήν γλώσσαν. — Είς ξένας γλώσσας
(γαλλικήν, γερμανικήν, αγγλικήν).
Τόμ. Β.

Σελ. 485.

Διηχηματιζή ίΤοΐηΟις. Δήμος καί Ελένη. Λαο
πλάνος (είς ασματα πέντε). Διονύσου πλους.
Γοργός ιέραξ. Γαξιδεύτρια. Μετάφρασις
τοΰ Α'. τής ’Οδύσσειας (είς εξάμετρους). —
Δραματική ττοίησις. Τραγφδία, οί Α'.
Τόμ. Γ.

y

Εμμετρος
Τάσσου.

Σελ. 362.

Τόμ. IB.

μετάφρασις
Τόμ. Η.

Τόμ. θ.

Τόμ. ΙΓ. Σελ. 576.
Τόμ. ΙΔ. Σελ. 422.

Ιστορία τής άρχαίας καλλιτεχνίας (μετά 33
Πινάκων).

τής Ιερουσαλήμ τοΰ
Σελ. 442.

ΥΠΟ ΤΪΠΩΣΙΝ.
Τόμ. ΙΕ.
Τόμ. 1ΣΤ.

Πολιτικοί άρχαιότητες.

Σελ. 416.

Έμμετροι μίτηφράοεις νέων δραμάτων· Ναθάν, τοΰ Αέσσιγγος. Τέλλος, τοΰ Σχιλλέρου.
Τόμ. I. Σελ. 444.
Πεζά διηγήματα· Συμβολαιογράφος Τάπας. 'Υ
φαντοί τής "Ανσης, Φυλακαί. Χρυσοΰν μαστίγιον. Γλουμμιμάουθ. Είς τάς κορυφάς.
Άμαζών. Έμάη.
Τόμ. ΙΑ.

Σελ., 539.

’Έμμετροι μεταφράσεις· Δάντου Κόλασις. Αι
σχύλου Πέρσαι. Γαίτου ’Ιφιγένεια. Σαιξπήρου ’Ιούλιος Καΐσαρ.

Πιζά διηγήματα" Αύθέντης τοΰ Μωρέως. Λέϊλα
Εκδρομή είς Πόρον.
,

VII Catholicas.

Ευδαίμων οικογένεια. 'Οδοιπορικοί αναμνήσεις
ές ’Αγγλίας. Δύω πόλεις τής Άδριατικής.
Βιογραφία Έρεχθείου. Συνέντευξις. Δρέσδη.
Έπιστολαί έκ Βερολίνου.

Τόμ. Στ. Σελ. 352.
Τόμ. Ζ. Σελ. 39S.

Σελ. 437.

Δραματική ποίνσις.
Τραγφδίαι· Δούκας.
Φροσύνη. — Κωμωδία· Μνηστήρ τής Άρχοντούλας.

ΒΙΕΝΝΗ

Τόμ. Ε.

Προοίμιον περί Μετρικής. Μεταφράσεις έμ-,
μετροι άρχαίων δραμάτων ’Αντιγόνης
Σοφοκλέους· Νεφελών, Ειρήνης, ’Ορνέων
Άριστοφάνους.

(είς μέγα όγδοον).
Ή έκδοσις ήρξατο τδ 1874.
Τόμ. Α.

Σελ. 410.

Δραματική ffoitjffig. Τραγφδία· Παραμονή. —
Κωμωδίαι· Τοΰ Κουτρούλη δ γάμος. Διός
έπίσκεψις.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ρ. ΡΑΓΚΑΒΗ.
ΤΑ ΑΠΑΝΤΑ

ad Co-

ATHENIS
TYPIS FRATRUM PERRI
1887

Τόμ. Δ.

ΑΓΓΕΛΙΑ.

ad Philippenses,

I et II ad Thessalonicenses, I et /1 Timotheum, ad Titum,

Σελ. 493.

Ιίεζά διηγήματα· Κακουργειοδικεΐον Έλισαβεττώνος. Καμινάπτης. Καλμίνα. Δύω άδελφαί.
Βροΰτος Κουρτέρρος. Δύω υιοί. Άδάμας.

.

'

, 'ΓόΡ·,ΙΖ·

’Επιγραφική (μετά πινάκων). — Τοπογραφία
τών άρχαίων ’Αθηνών (μετά τοπογραφικοδ
πίνακος).
y

Έν τω ΕΣΠΕΡΩι έκδίδοται.

“Εμμετρος μετάφρασις τοΰ Φαύστου τοΰ Γαίτου.

Πωλοΰνται, καί έκαστος τόμος ιδίως πρδς
Δρ. 6, έν Άθήναις, παρά τφ Βιβλιοπώλη Κ*
Κωνσταντινίδη καί άλλοις· προσέτι καί παρά
τφ Κ. Άλεξ. 'Ρ. ’Ραγκαβή (υΐφ).

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Έν τώ γραφείφ τοΰ ΕΣΠΕΡΟΥ

ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ.

έν Αειψίφ (Elsteb-Strasse Νο. 41)

‘II Waarenhaus „Zur Jlonarchie" τής Βιέννης συνέστησεν άπό τής 1 Μαρτίου
ύποκατάσεημα έν Κωνσταντινουπόλει, Γιουσούφ ‘Ιζζεδίν χάν άοιβ. 1, καί άποστέλλει

ΔΙΑ 9 ΦΡΑΓΚΑ MONO#
8ν έκκρεμές ώρολόγιον κροΰον _τάς ώρας καί, τάς ήμισείας, ούτινος δ έφευρετής έτυχεν
αύτοκρατορικού καί βασιλικού διπλώματος. Τό ώρολόγιον τούτο περιστεφανοϋται διά
έστιλβωμένου καρυΐνου ξύλου, τό δέ κινητήρων αύτοΰ σύγκειται έξ ορειχάλκου.
’Εκτός τών βηβέντων πλεονεκτημάτων τό έκκρεμές τούτο ώρολόγιον κατέχει
ανεκτίμητου τινά ιδιότητα, τούτέστιν ή πλάξ αύτοΰ Λάμπει έν τφ σκότει δι’ ώραί’ου
κυανού χρώματος, διά θαυμαστή; λάμψεως, μαγικής οδτως είπεΐν. Ή τακτική πορεία τοΰ
ώρολογίου τούτου ώί καί ή δύναμις τού φωτός τή; πλακός του είσίν έξησφαλισμέναΐ.
Οί άπειροι πελάται, οίτινες εΐδον καί ήγόρασαν τό έκκρεμές τοΰτο ώρολόγιον
είσί καταγοητευμένοι, ώς λαβόντες αύτό

St' άπιατεΰτον ε/Μχίϋττ^ τιρϊϊ;.
Νομίζομεν δτι άφότου τά ώρολόγια ταΰτα άνεκαλύφθησαν, ούδείς εΐδεν ούτε
8ά ίδη ίσως παρόμοιόν τι έργον τής βιομηχανίας διά τοιαύτη; έςαιρετικής καί εύτελοϋς τιμής άγοραζόμενον.
Άποστέλλομεν τά ώρολόγια διά ταχυδρομικού έντάλματος ή διά χρηματικής
προκαταβολής.
“Απασαι αί παραγγελίαι δέον ν’ άπευΟύνωνται είς

Waarenhaus ,,ZUR MONARCH1E"
Κωνσταντινούπολή, Γιουσούφ Ίζζεδίν χάν άρ. 5, Γαλατά, έναντι τού γαλλικού
ταχυδρομείου καί παραπ/.εύρως τοΰ γερμανικού.
Σημ. Αί έκ τοΰ έςωτερικοΰ προερχόμενα; παραγγελίαι δύνανται έπίσης ν’ άπευθύνωνται κατ' εύβεΐαν πρός τήν Waarenhaus „Zur Monarchic" ΠΙ Hintere Zollamtsstrasse dp. 9 έν Biiprg.
Έν τή περιστάσει ταύτη ό έπεστέλλων κερδίζει 1 φρ. καθ' έκαστον ώρολόγιον,
οΰτως ώστε 9' άγοράση τοΰτο διά 8 φρ. μόνον.

An

experienced English

finishing, governess

(30)

seek san engagement. Sub

jects English, fluent French
and German, music and

ευρηνται καί τά έξης βιβλία·
Εσπέρου τόμοι Α7. Β’. Γ7. Δ7. Ε7.
καί Στ7, χρυσόδετοι. "Εκαστος

τόμος τιμάται φράγκων 50.

Longfellow. Τό άσμα τοΰ Χεαβάθα,
έμμετρος μετάφρασις. Χρυσόδετόν μέ εικόνας φρ. 6.

singing all advanced.
Ά/ρής Σμίθ.

Edwards, 23 Berners Str.

Βλέμματα έπί τής

Ελλάδος, μετάφρ. Ί. Π. Δεδεμ.
μέ είκόν. φρ. 7.

London W.

Διευθυντής καί έκδότης· Δρ. I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑι.

Τύποις· Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν ΛΕΙΨΙΑι.

Μιχαήλ ΙΙαλαίολόρος. Διήγημα έκ
τής Βυζαντινής Ιστορίας, ύπό

Ί. Π.
ELSTER-STR. 4».

Δεδεμ. φρ. 2*/α.

