ΕΤΟΣ Ζ'.

Έκιϊίόεται
τή 1/13 καί 15(27
έκαστου μηνός.

Έν ΛΕΙΨΙΑι τη 15 27 Φεβρουάριου 1888

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.
Φραγκικόν φρουρίου ίν ΙΙεζοποννήσω. — Γαίτου Φαύστο;. Μετάφρ. Άλ. ‘Ρ.
‘Ραγχαίη. (Τέλος.) — Εϋίία μετά θύελλαν. Μετάφρ. τοΰ Άγγλιχοΰ μυθιστορήματος
Called back τοΰ Conway ύπό τής ίεσποινί^ Soylag Εναγ. Βαλτατζή. (Συνέ
χεια.) — Μελέτη ίπϊ τών μέχρι τΰ/g Μαχείονιχήρ έποχί/κ ‘Ελλήνων σοφιστών ύπό
Νικολάου ΣκωτίιΙή. (Συνέχεια.) — ‘Η μονή ti[g ‘Αγ/ag TpiuilOg ίν Θεσσαλία. — ‘Η
Φάρσαλί^ έν Θεσσαλία. — 'Περί vijg νήσου Σι'μι/g. ‘Τπό Μ. ΛΙαλλιαράχ»;. —’Άναμνή-

O«g ναύτου.

Τιμή ετήσια

προπληρωμένη
tig χρυσόν.

Φράγκ. 40.
Μάρκ. 32.
‘Ρούβλ. 16.

ΑΡ. 164

Διήγημα πρωτότυπον ύπδ Άλε£. 1. Γεωργιάόου. — Αί γεγι-μτασμέναι

γαλαΐ. — 'Αναμνήσεις έχ τον ίίου Γουλιέλμου τοΰ Α'„ αντοχράτορος τήί Γερμανίες.
— <I»lZs?.X»v<xig 20XZoyog ίν Άιιστελοόάμω. — Διάφορα. — Αινίγματα xai λύσεις.
ΕΙΚΟΝΕΣ.
Φραγκικόν φρούριον έν Πελοποννήσεο. — ’Aripiag τον μουσουργού Μό£αρ. —
Ή Λάρισσα ίν Θεσσαλία. — ‘II μονή vi]g ‘Ayiag TpiaJog εν Θεσσαλία. — ‘Η
<I>dpaaZog ίν Θεσσαλία. — Αί γεγυμνασμεναι γαλαΐ.

ΦΡΑΓΚΙΚΟΝ ΦΡΟΥΡΙΟΝ ΕΝ ΠΕΛΟΤΤΟΝΝΗΣΩι.
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ΕΣΠΕΡΟΣ.

ΦΡΑΓΚΙΚΟΝ ΦΡ0ΥΡΙ0Ν ΕΝ ΠΕΛΟ-

ΠΟΝΝΗΣΩι.
(Μετά είζόνος, δρα σελ. 305.)

>®ΠΙ τής κορυφής τοΰ βραχώδους όρους,
Κή είς τούς πρόποδας τοΰ όποιου εύοίλ
£^g σκεται ό μικρός και αμμώδης όρμος
τής Κλαρέντζας, άκριβώς άπέναντι τής νήσου
Ζακύνθου, άφ’ ής χωρίζεται διά πορθμού τεσ
σάρων μόλις μιλίων, σώζονται τά έρείπια άχυρου
φρουρίου, τοΰ Χλεμουτζίου ή κατά τήν φραγ
κικήν δνομασίαν τοΰ φρουρίου Τορνέζη, άνεγερθέντος έν τή έπιχαίρφ ταύτη δέσει ύπδ τοΰ
Γοοοφρέδου τοΰ Βιλλαρδουίνου, κόμητος του
Μωρέως, τή δαπάνη τοΰ δυτικού κλήρου. Κατ’ έκείνους τούς δυστυχείς διά τδν 'Ελληνισμόν
χρόνους ή δυτική ’Εκκλησία έξουσίαζε σχεδδν
τδ τρίτον τής όλης Ιίελοποννήσου, και δ Βιλλαρδουΐνος, ίσχυριζόμενος ότι οί κατέχοντες τοσαύτα πλούτη ώφειλον νά συντελέσωσιν είς τήν
ύπεράσπισιν τής χώρας, προσεχάλεσε τούς άρχηγούς τής ’Εκκλησίας νά τφ παράσχωσι τούς
άναγχαίους πρδς τοΰτο άνθρώπους καί τά άναγκαΐα χρήματα. Ούτοι όμως τφ άπήντησαν δι’
άποτόμου έπιστολής, έν ή τφ έλεγον ότι λαβόντες
τά κτήματά των ύπδ τοΰ Πάπα, άφ’ ού έξηρτώντο, ούδέν έχουσι καθήκον νά έκπληρώσωσιν
άπέναντι τοΰ λαϊκού ήγεμόνος. Ούτος δργισθείς
κατέλαβε τάς προσόδους πάσας τών έκκλησιαστικών κτημάτων καί άνήγειρε δι’ αυτών τδ
δχυρδν τούτο φρούριον, δπερ παρίσταται έν τή
ήμετέρα είκόνι. Οί ιερείς έσπευσαν νά τδν άφορίσωσι διά τήν αύθαίρετον ταύτην πραξιν, άλλ’ ό
Πάπας άπέσυρε τδν άφορισμόν, διότι, ώς άνέφερε τδ έγγραφον, τδ έν λόγφ φρούριον έχρησίμευεν είς άμυναν τής δλης χώρας καί δ Βιλλαρδουΐνος είναι άξιέπαινος οτι κατώρθωσε νά
φέρη είς πέρας τδ θεάρεοτον τοΰτο έργον.
"Εθεσεν όμως δ έν 'Ρώμη άγιος Πατήρ ένα
όρον ότι άπδ τούδε καί διά παντός ή λειτουρ
γία έν Πελοποννήσφ νά τελήται λατινιστί. ’Εκ
τής ιστορίας γινώσκομεν έπί πόσον χρόνον διετηρήθη έν ίσχύϊ δ δρος ούτος.

*)
ΚΟΣΜΙΚΟΣ.

ΑΤΜΙΔΕΣ ΦΩΤΕΙΝΑ!.

Άληθής εύσεβής παντί τρόπφ διώκει
τδν σκοπόν άντ’ άπλής θεωρίας
*
κ’ έν τω δρει αύτφ, δ ό δαίμων κατώκει,
συναντά εύλαβεΐς ένορίας.

Έκ τελμάτων καί βάλτων σαπρών καταγόμενοι,
είς τας τάξεις τών άλλων, βορβαρογενεΐς,
δμως θέσιν λαμβάνομεν ώς εύγενεΐς
καί χωροΰμεν ένταύθα λαμπροί, κομψευόμενοι.

ΧΟΡΕΥΤΗΣ.

ΔΙΑΤΤΟΝΤΕΣ ΑΣΤΕΡΕΣ,

Ιδού πάλιν καί άλλος χορός θά φανή.
Τών τυμπάνων ακούεται τόνος.
*
"Οχι
είναι ή σύριγξ, γνωστή τφ Πανί.
Είς καλάμους ήχεΐ μονοφώνως.

Τών έπάνω χωρών, τ' ούρανού τέκνα εϊμεθα.
Μεταξύ τών άστέρων καί φώτων έζήσαμεν.
Εδώ ήδη πεσόντες είς τ’ άχυρα κείμεθα.
Είς τούς πόδας μας πάλιν τίς θέλει μας στήσει;

ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ.

ΟΙ ΟΓΚΩΔΕΙΣ.
*)

Πώς τούς πόδας κινούν οί καλοί χορευταί,
πώς άσθμαίνουν χονδροί καί κυφοί πώς πηδώσι!
καί τοΐς είν’ άδιάφορον ποια καί πόση
ή έντύπωσις είν έπί τών θεατών.

Τόπον, τόπον έμπρός· τόπον, τόπον τριγύρω,
μή φυτά τρυφερά πατηθώσιν ώραία.
Ιδού, πνεύματα έρχονται. "Εχουν πολλάκις
καί τά πνεύματα μέλη χονδρά καί βαρέα.

ΕΥΘΥΜΟΣ.

y Ει» α π ο υ ο α.

Οί έπαΐτάι μισούσιν άλλήλους έκεΐνοι,
καί τόν άλλον καθείς μυστικώς άπειλεΐ.
‘0 ζουρνάς κ’ ή δουδούκα έδώ τούς καλεΐ,
ώς ή λύρα ποτέ τού Όρφέως, τά κτήνη.

Μή βαδίζετε βήμα τοσούτο βαρύ,
ώς άμνοί έάν ήσθ’ έλεφάντων·
καί ή Έμπουσα σήμερον, κόρη άτμών,
βαρυτέρα ύμών έστω πάντων.

ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΣ.

Ά ριή λ.

Δεν άλλάσσουν τήν γνώμην μου δλ’ οί φωνάζοντες,
κριτικοί άναλύοντες, άλλοι διστάζοντες.
Ό διάβολος πρέπει νά είναι εν τί.
Αύτοΰ άλλως ή ΰπαρξις ήν δυνατή;

Άν ή εύνους πτερά σοί έχάρισε φύσις,
ή πτερά είς τδ πνεΰμά σου άν περιβάλλη,
μή διστάζης κατ’ ίχνος νά μ’ άκολουθήσης
είς τδν λόφον, είς δν ρόδων άνθησις θάλλει.

)
**
ΙΔΕΑΛΙΣΤΗΣ.

Ορχήστρα (σιφαλώς).

Πανισχύρως δργα έν έμοί φαντασία,
καί ό νοΰς μου αύτής είναι πλήρης.
Έάν σήμερον είμαι έν τή άληθεία
ώς μέ πλάττει αύτή, τότε είμαι φρενήρης.

Ή ζοφώδης ομίχλη, τά νέφη, χρυσά
άπ’ έπάνω φωτίζονται.
Άλλ’ είς δάση καί θάμνους ή αύρα φυσά,
καί τά πάντα σκορπίζονται.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΣΤΗΣ. *******)
)
Εις άφόρητον βάσανον μ’ είναι τδ δν μου,
καί τδ παν μέ πιέζει έν γένει.
Δέν ήξεύρω δε σήμερον τί μοι συμβαίνει,
στερεός πλήν δέν ΐσταμ’ έπί τών ποδών μου.

ΚΓ'.
ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΗΜΕΡΑ.

ΦΑΥΣΤΟΣ. ΜΕΦΙΣΤΟΦΕΛΗΣ.

ΥΠΕΡΦΥΣΙΟΛΟΓΟΣ.

Φαΰστος.
Έν άθλιότητι! έν απελπισία;! Έλεεινώς έπί
πολύ διά τής γής πλανηθεΐσα, καί ήδη είς τήν
ειρκτήν! Ώς κακούργος κατάκλετστος είς τήν φυ
λακήν, καί είς φοβεράς βασάνους έκτεθειμένη, τδ
χαριέστατον, τδ κακοδαΐμον πλάσμα! Ώς έκεΐ
κατήντησεν, ώς έκεΐ! Πνεύμα άποτρόπαιον,
πνεύμα προδοσίας, μοί άπέκρυψας ταύτα! Έδώ,
έδώ ΐστασαι, καί περιστρέφεις τούς διαβολικούς
δφθαλμούς είς τήν κεφαλήν σου! — Είς τήν
ειρκτήν! Είς έσχάτην έλεεινότητα παραδεδομένη, καί είς πονηρά πνεύματα καί είς δικαστάς
άνελεήμονας! Καί έμέ, μέ περιφέρεις, άθλιε,
είς άνοσιους διασκεδάσεις, μοί αποκρύπτεις τήν
συμφοράν της έπιτεινομένην, καί καταλείπεις
έκείνην άβοήθητον είς τδν όλεθρον!

Μ’ είν’ εύπρόσδεκτοι ούτ’ οΐ έδώ Οιασώται,
κ’ ή αύτών παρουσία μοί είναι χαρά.
"Αν ύπάρχωσι πνεύματ’ άκάθαρτα, τότε
άναγκαίως ύπάρχουσι καί καθαρά.

ΣΚΕΠΤΙΚΟΣ.
Βλέπουν φλόγα μικράν, καί κατόπιν της τρέ
χουν,
καί θαρρούν τδν κρυπτόν θησαυρόν δτι έχουν.
’Αμφιβόλου κατάληξις καί διαβόλου
ή ιδέα. Πώς ήλθα δέν βλάπτει διόλου.
Διευθυντής δρχήστρας.

ΓΑΙΤΟΥ

Φ Α Τ Σ Τ Ο Σ
Ύπό Αλ. 'Ρ. 'Ραγκαβή.

(Τέλος.)

ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ ΟΔΟΙΠΟΡΟΣ.
*)
Είπετε, τίς είναι αύτός ό ξηρός,
δστις έχει έπάνω τήν μύτην;
Ιδέτε, φυσά, πνευστία ίσχυρώς,
δσφραινόμενος Ιησουίτην.

**)
ΓΕΡΑΝΟΣ.
Είς νερά ποταμού καθαρού όχι μόνον,
άλλά δή κ’ είς θολά άγαπώ ν’ άλιεύω.
'Οθεν, δσον αν εϊμ’ εύσεβής, τί γυρεύω
μή πολυερωτάτε έν μέσφ δαιμόνων.
*) Ό Νικολάης (Σημ. 59, 61) έπωνομόσθη ’1η.

αουίτομυριστής (Jesuitenrieclier), διότι τούς 4ησουίτας άποστρεφίμενος, ίνέμιζεν δτι είς έκαστον άν
θρωπον ώσφραίνετο ‘Ιησουίτην.
**) Ό Γαίτης γράφει τψ Έκκερμάννψ (1829) δτι
διά τοΰ γερανού έννοεϊ ένταύθα τδν Λαβάτερ, ώς δήθεν
μή φιλαλήθη.

Οί ελόβιοι βάτραχοι, σφήκες, κηφήνες, Γ
είσίν ούτ οί έπάρατοι έρασιτέχναι.
Τών μυιών καί κωνώνων σαλπίζουσι £ίνες.
Χαίρετέ μοι. Σείς είσθε οί άριστοτέχναι.

ΟΙ ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΙ.
*»)

Μ ε φ ι σ τ ο φ ε λ ή ς.
Δέν είναι ή πρώτη.

Άμεριμνομερίμνων ένταύθα παρόντων
χαίρω εύθυμον βλέπων χορείαν πολλών.
Μή δυνάμενοι πλέον έπί τών ποδών των,
βαίνουν ώς δυνηθοΰν έπί τών κεφαλών.

Φαΰστος.
Κύων! Άποφώλιον τέρας! Μεταμόρφωσαν,
ώ άπέραντον πνεύμα, μεταμόρφωσον πάλιν τόν
σκώληκα τοΰτον είς κύνα, ώς πολλάκις ήρέσκετο
έν νυκτ’ί νά τρέχη έμπρός μου, καί κυλιόμενος
πρδ τοΰ άνυπόπτου διαβάτου, νά τδν ρίπτη κατά
γής καί νά πήδα είς τούς ώμους του. Ναί,
μετάβαλε πάλιν αύτόν είς τδ άγαπητδν σχήμά

ΟΙ ΑΝΕΠΙΤΗΔΕΙΟΙ.
Έν χαραΐς καί χοροΐς κ’ ήμεΐς άλλοτ’ έζήσαμεν
είς τό θειον πλήν έλεος τώρα προστρέχομεν.
Τάς έμβάδας χορεύοντες τότ’ έτρυπήσαμεν,
κ’ έτελείωσεν ήδη
*
γυμνόποδες βαίνομεν.
*) Ούτως άποκαλεΐ έαυτόν (Weltkind), κατ’ άντίθεσιν πρός τόν Λαβάτερ συνεταίρους.
**) ‘Υποτίθεται αίνιττόμενος τόν φιλόσοφον Φίχτε.
***) Realist.
****) Αίνίττεται διά τών 4 στροφών τούς διά τών
πολιτικών μεταβολών καί κοινωνικών ανατροπών έκ τοϋ
σκότους άνιόντας, τούς έκ τής περιωπής είς άφάνειαν
καταρρέοντας καί τούς είς παλινόρθωσιν άφορώντας.

)
**
ΑΓΡΟΣ.

II

*) ‘Γποτίθεται αίνιττόμενος τούς άδεξίους φιλο
λόγους.
**) Διαφόρους σκηνάς τοϋ Φαύστου είχε γράψει ό
Γαίτης είς πεζόν λόγον πριν ή στιχουργήση αύτάς.
’Αγνοείται όιατί παρέλιπε ταύτης τήν στιχουργίαν.
Γνωστόν δτι τήν ύπηγόρευσεν ώς έχει είς τόν γραμ
ματέα του ‘Ρεϊμερ (Riemer) μεταξύ τών έτών 1803,
δτε έλαβεν αύτόν είς τήν υπηρεσίαν του, καί 1808, δτε
ή σκηνή έξεδόθη.
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του, ΐνα έρπη έπί τής άμμου, καί τδν κατα
πατήσω ύπδ τούς πόδας μου, τόν έξώλην! —
Δέν είναι ή πρώτη! — Άθλιότης, ώ άθλιότης,
ήν άνθρωπίνη ψυχή άδυνατεΐ νά συλλάβη, δτι
ούχί έν μόνον, άλλα πλείονα πλάσματα κατέ
πεσαν είς τής δυστυχίας τήν άβυσον, δτι τδ
πρώτον δέν ήρκεσε πρδ τών δφθαλμών τού αι
ωνίως συγχωροΰντος, ινα διά τής φοβέρας άγωνίας τοΰ θανάτου του έξαγοράση τήν αμαρτίαν
δλων τών άλλων! Τήν έμήν ψυχήν, τδν μυελόν
τών έμών δστέων διατρύπα ταύτης τής μόνης ή
οϊκτρά συμφορά· καί σύ άμερίμνως υβρίζεις χι
λιάδων τήν δυστυχίαν!
Μ εφιστοφελής.
Ιδού ήμεΐς καί πάλιν είς τού ήμετέρου πνεύ
ματος τά έσχατα όρια, δπου άνατρέπεται δ νοΰς
ύμών, τών άνθρώπων. Τί συμμαχείς λοιπόν
μεθ’ ήμών, άφ’ ού είσαι τής συμμαχίας κατώ
τερος ; Νά πετάςης θέλεις, καί δέν είσαι άσφαλής κατά σκοτοδονίας! Έπεβλήθημεν ήμεΐς είς
σέ, ή σύ είς ήμάς;

Φαΰστος.
Μή τρύζης αντίκρυ μου τούς βορούς σου
όδόντας. Άειδίαν μοί φέρεις. — Ω έξαίσιον,
μέγα πνεύμα, τδ καταδεχθέν νά μοί έπιφανής,
καί γνωρίζον τήν καρδίαν καί τήν ψυχήν μου,
διατί μέ συνήψας μετά τού αισχρού τούτου συν
τρόφου, τοΰ βόσκοντος έν βλάβη καί έντρυφώντος
έν τοΐς δλέθροις;
Μεφιστοφελής.

Έτελείωσας;
Φαΰστος.
Σώσον έκείνην, ή ούαί σοι! Ή φοβερωτάτη
άρά έπί σέ είς χιλιάδας αιώνων!

ΚΔ'.
ΝΥΞ.

*)
ΓΥΜΝΟΝΠΕΔΙΟΝ.

ΦΑΥΣΤΟΣ. ΜΕΦΙΣΤΟΦΕΛΗΣ (διορμώντις <πΐ μ«λανων
ΐππωκ).
Φαΰστος.
Τί πηγαινοέρχονται αύτοί έκεΐ περί τήν κορακόπετραν; *»)
Μεφιστοφελής.
Δέν ήξεύρω τί κάμνουν, τί άγουν καί τί
φέρουν.
Φαΰστος.
Κινούντ’ έδώ, κινοΰντ’ έκεΐ, κλίνουσιν, εγεί
ρονται.
Μ ε φ ι σ τ ο φ ε λ ή ς.
Σμήνος μάγων καί στριγλών.
Φαΰστος.
'Ραντίζουν αγιάζουν.

Μ εφιστοφελής.
Έμπρός! Έμπρός!

ΚΕ'.
ΕΙΡΚΤΗ.

ΦΑΥΣΤΟΣ (κρατών δέμα κλαδιών καϊ λύχνον, πρά μικράς
σιδηράς θύρας).

Λησμονηθεΐσα φρίκη μέ σπαράττει
κ’ ή τών άνθρώπων άπαισία τύχη.
Οί υγροί ούτοι τήν έγκρύπτουν τοίχοι!
Τδ σφάλμα της ήτον γλυκεΓ άπάτη.
Πλησίον της νά έλθης άναβάλλεις;
Νά τήν ίδής άν πρέπη άμφιβάλλεις;
Ό θάνατος δέ σπεύδει. Περιπάτει.

Ααμβάνα το κλάθρον. "Εσωθεν ακούςται το ακόλουθον

Μεφιστοφελής.

ΑΣΜΑ. »»
*)

Δέν δύναμαι νά λύσω τά δεσμά τού έκδικητού, ούδέ ν’ ανοίξω αύτοΰ τά κλείθρα. —
Σώσον έκείνην! — Τίς τήν έρρίψεν είς τδν
όλεθρον; Έγώ ή σύ;

ΊΙ μήτηρ μου ή πόρνη,
όπου μ’ έπνιξε
*
Ό πονηρός πατήρ μου
όπου μ’ έφαγε
*
κ ή άδελφή μου, ή μικρά μου, ή καλή,
έθαψ’ είς μέρη τά δστά μου σκιερά *
κ’ έγώ τού δάσους έγινα μικρό πουλί,
καί πέτα, πέτα, πέτα μ’ άνοικτά πτερά.

('θ Φαΰστος ρίπτα πέριξ άγρια βλέμματα.)

Μ εφ ιστοφελή ς.

Ζητείς ν’ άρπάσης τόν κεραυνόν! Καλόν δτι
δέν έδόθη είς σάς τούς άθλιους θνητούς. Νά
συντρίβωσιν άθώον τδν άντιλέγοντα, έθος τυ
ράννων, δταν θέλωσι ν’ άπαλλαγώσι δυσχερειών.
Φαΰστος.

Φέρε με πρδς αύτήν. Πρέπει νά έλευθερωθή.
Μεφιστοφελής.
Λησμονείς είς ποιον έκτίθεσαι κίνδυνον;
"Ηξευρε δτι βαρύνει έτι έπί τής πόλεως ή αιμα
τηρά εύθύνη τού φόνου δν διέπραξας. Έπί τού
τόπου είς δν τδ Ούμά σου έπεσε πλανώνται
πνεύματα έκδικητικά, καί περιμένουσι τήν έπιστροφήν τού φονέως.
Φαΰστος.

Καί τοΰτο έτι παρά σοϋ ν’ άκούσω! Έπί
σέ, ώ έκτρωμα, φόνος καί όλεθρος δλου κόσμου!
Φέρε μ’ έκεΐ, σοί λέγω, καί έλευθέρωσόν την.
Μ εφιστοφελής.

Σέ φέρω, καί άκουσον τί δύναμαι. Μήπως
είμί παντοδύναμος έν ούρανφ καί έπί τής γής;
Τοΰ δεσμοφύλακος τάς αισθήσεις θέλω θολώσει.
Τότε σύ λάβε τάς κλεΐς, καί φέρε την έξω δι’
άνθρωπίνης χειρός. Έγώ δ’ άγρυπνώ. Ετοι
μοι ΐστανται οί μαγικοί ίπποι. Σάς παραλαμβάνω. Τοΰτο δύναμ’ έγώ.
Φαΰστος.
Έμπρός! ύπάγωμεν!
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Φαΰστος (άνοίγων).
Δέν βλέπει πώς ό φίλος της έγγίζει.
Τδ άχυρον κ’ ή άλυσίς της τρύζει.
(Εισέρχιται.)

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (κρνπτομόο; eis τήιζ κλίνην της).
Έρχονται! Εΐν’ δ θάνατος! Οι θύται!
Φαΰστος (ταπανή τή φωνή).
"Ερχομαι νά σοί λύσω τάς άλύσεις.
Μαργαρίτα (ττρα σίτον ριπτομένη).
Αν είσθε άνθρωποι, εύσπλαγχνισθήτε!

Φαΰστος.
Σίγα. Ιούς φύλακας θά έξυπνήσης.
(Λαμβάνα τας άλνσας της διά νά τάς λύση.)

Μαργαρίτα (γοννπιτής).
Δήμιε, ποιος σ’ έδωκ’ έπ’ έμοΰ αύτήν
τήν έξουσίαν;
Ερχεσαι μεσονύκτιον. Τήν ποθητήν
ζωήν μου χάρισόν μοι. Εύσπλαγχνίαν!
Πρόσμεινε καν καί άφες νά φωτίση.
(’Εγοΐριται.)
*) Φαίνεται ότι ή μικρά σκηνή αΰτη έγράφη (να
ουνόίση τ’ ασυνάρτητα προηγούμενα καί έπόμενα.
**) Κορακόπετραν έλεγον έν Γερμανία τόν τόπον
τών κεφαλικών έκτελέσεων.
**·) Τό άσμα τοΰτο έδανείσθη ό Γαίτης έκ δημοτι
κού τίνος γερμανικού ρίσματος (Macliandel-Booni), μεταιρράσας αύτό έκ τής δημοτικής διαλέκτου είς τήν καθα
ρεύουσαν.

Ω! είμαι τόσον, τόσον είμαι νέα!
καί ν’ άποθάνω! "Ημην καί ώραία.
Ώραία ήμην. Τοΰτο μ’ έχει σβύσει.
Ό φίλος ήν έδώ, άλλ’ έμακρύνθη.
Ό στέφανός μου δέν άνθεΐ ώς ήνθει.
Μή κατ’ έμοΰ δρμας τής τεθλιμμένης.
Τί σ’ έκαμα καί τόσον άγριαίνεις:
Μή θέλης μάτην μή νά σ’ έξορκίζω,
Ποτέ δέν σ’ είδα, ούτε σέ γνωρίζω.
Φ αύστος.
Τήν βάσανον ώ! ταύτην πώς θά ύποστώ;
Μαργαρίτα.
Νά κλίνω είς πάν δ,τι θέλεις χρεωστώ.
’ Αφες με τδ μικρόν μου νά βυζάξω.
Όλην τήν νύκτα τδ χορεύω, τδ βαστώ.
Μοί τδ έπήραν διά νά στενάξω,
καί τώρα λέγουν τδ έφόνευσα. θαρρώ
πώς ποτέ πλέον δέν θά ζήσω νά χαρώ.
Μοί ψάλλουν στίχους οΐ κακοί, καί μύθοι
τοιαύτα διηγούνται. Τίς τούς πείθει
πώς δι’ έμέ ό μύθος έποιήθη;

Φαΰστος (γοννπιτών).
I ονυπετής δ φίλος εραστής σου
νά σ’ άπαλλάξη θέλει τής ειρκτής σου.

Μ αργαρίτα (παρ' αντγ γοννπςτοΰσα).
Ναί, εις τά γόνατ άφες νά ριφθώμεν,
κ’ είς τούς άγιους νά προσευχηθώμεν.
Ύπδ τδ έδαφος, έντός τοΰ σκότους
άκούεις κρότους;
0 Άδης βράζει·
Έξ δργής τρέμων
ό κακός δαίμων
μυκάται καί φωνάζει.
Φαΰστος (μιγαλοφώνιος).
Μ αργώ! Μ αργώ!

Μαργαρίτα (προσέχονσα).
Τοΰ φίλου ήτον ή φωνή!
( Αναπηδά · αΐ άλύσας έκπίπτονσι των χάρων της).
Τδν ήκουσα. Ποΰ είναι; Πού, ποΰ θά φανή;
Είμ’ έλευθέρα, μ’ αδεσμεύτους χεΐρας!
Περί τδν τράχηλόν του νά τάς δέσω,
και είς τδ φίλον στήθος του νά πέσω!
Ήτον έκεΐ, είς τήν φλιάν τής θύρας.
"Μαργώ!” έκάλει· Έν τω μέσφ τών βρυγμών
καί τών άγριων ύλακών καί δρυγμών
καί ύβρεων τών μυσαρών δαιμόνων,
έγνώρισα τδν φίλον γλυκόν τόνον.

Φαΰστος.
Έγώ είμί.
Μαργαρίτα.
Σύ! σύ! "Ω, άλλην μίαν
είπέ το. Ποΰ τά βάσανα κ’ αΐ θλίψεις
κ’ οι τρόμ είς τής είρκτής τήν έρημίαν;
Σύ! Ιά δεσμά μου ήλθες νά συντρίψης!
Έσώθην!
Ιδού δ δρόμος δπου έπηγαίνομεν
δμοΰ, και δπου σ είδα κατά πρώτον.
Ιόου ό καλός κήπος τών έρώτων,
οπού έγω κ ή Μάρθα σ’ έπροσμένομεν.

Φαΰστος (θέλων νά τήν σύρη έκάθςν).
Έλθέ, έλθέ!

Μαργαρίτα.
"Ω! μείνε. "Οπου μείνης,
μένω κ’ έγώ. (Τδκ θωπώα.)
Φαΰστος.
’Ανάγκη νά ταχύνης.
μή έχωμεν νά μεταμεληθώμεν.

Μ αργαρίτα.
Γί εΐναι τοΰτο; Δέν θά φιληθώμεν;
Καιρός δεν είναι όπου μ’ άφησας πολύς,
καί ν’ άπομάθης ήρκεσε πώς νά φιλής;
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Εί; τήν αγκάλην σου πώ; τώρα φρίττω;
Πάς λόγο;, πάν σου βλέμμα πριν μοί ήτο
χαρά, χαθώ; εί; ούρανού; άν έζων ·
καί σύ μ’ έφίλει; πνιγών με, πιέζων.
Φίλει με, φίλει,
ή σέ φιλώ,
(Ton ίναγκαλίζιται.)
Φεΰ! Κρύα χείλη!
Είσί βωβά έν ω λαλώ.
Τον έρωτά σου τί; μ' έπήρε;
Ποΐαι κακαί μέ κατατρέχουν μοΐραι;
(’Αποστρίφιται απ' αντοΰ.)
Φαΰ στος.
Έλθέ, φιλτάτη. Κατεπείγει ύ καιρό;,
Εί; τά; άγκάλα; Οά σ’ έγκλείω φλογερώς.
Έπου μοι, έπου. Εί; έμέ τήν πίστιν 0έ;.
Μαργαρίτα (πρί>τ αντάν στριφομίνη).
Άλλ’ είσαι, είσαι, είσαι σύ; Είν’ άληθές;
Φ α ΰ σ τ ο ;.
Ναί, ειμ’ έγώ· άλλ’ έρχου.
Μ αργ αρίτα.
Τάς άλύσει;
μοί έθραυσας· μ’ άνοίγει; τήν άγκάλην.
IIώ; φρίκην δέν αισθάνεσαι μεγάλην;
Ήξεόρεις τίνα έρχεσαι νά λύσης;
Έλθέ.

Φ αΰστος.
Προβαίν’ ή νύξ, πέρνα ό χρόνος.

Μαργαρίτα.
’Εγώ, ήξεύρεις; είμαι μητροκτόνο;·
κ’ έγώ το τέκνον έπνιξα εί; τά νερά.
Το τέκνον μου, ναί. Ήτον σοΰ κ’ έμοΰ χαρά.
Καί σοΰ! — Σύ είσαι; Μόλι; το πιστεύω.
Δός μοι τήν χεΐρα. ’Όνειρον μοί φαίνεται.
Γήν φίλην χεΐρα! — Άλλά πώς; Υγραίνεται.
νΩ! στέγνωσέ την. Αίμα ύποπτεύω
πώς τήν μιαίνει.
1ί έπραξας; θεέ μου, τί σημαίνει;
Τήν μάχαιραν άπόθες εί; τήν θήκην,
σε ικετεύω· καί μοί φέρει φρίκην.
Φαΰστο ς.
Τό παρελθόν παρήλθε· μή αύτό κινής·
μή μέ φονεύης. Παΰσον νά μέ τυραννής.

Μ αργαρίτα.
Νά σέ φονεύσω; Όχι. Σύ νά ζήσης.
Περί τών τάφων θέλω σοί δηλώσει,
και σύ άμέσως πρέπει νά φροντίσης,
καθώς έςημερώση.
Ή πρώτη θέσις είναι τής μητρός μου.
Παράπλευρα νά είν’ ό άδελφό; μου,
κ’ έγώ είς τήν πλευράν της τήν έτέραν
μακράν όλίγον, όχι πολύ πέραν.
Πλησίον δ’ εί; το στήθος τό παιδίον μου·
κάνει; δέ άλλο;, ναί, κάνεις πλησίον μου. —
Τήν κεφαλήν νά κλίνω εί; το στήθό; σου
θά ήν ή γλυκυτάτη εύτυχία μου.
Πλήν μ’ είναι ώ; αν άπητεΐτο βία μου,
καί άν μ’ άπώθει άφιλον τό ήθό; σου.
Καί βμως, βμως τόσον φαίνεσαι, καθώς
καί τόσον είσαι, ευσεβή; καί άγαθός!
Φαΰστος.
Έλθέ, άν ουτω λέγης.

Μ αργαρίτα.
νΕξω;

Φαΰστος.
Κατοικεί
έκεΐ έλευθερία.

Μ αργ αρ ίτα.
θάνατο; έκεΐ
παραμονεύει.
’Ανοικτόν τό μνήμα,
"έλθέ”, μοί νεύει,
καί λέγει "τήν άνάπαυσιν σοί φέρω”.
Μέχρι; αύτοΰ εν βήμα,
καί όχι περαιτέρω.

Φεύγεις, Ερρίκε; Μετά σοΰ νά φύγω
άν έδυνάμην!
Φαΰστος.
Δύνασαι. 'Ανοίγω.
Έλθέ.
Μαργαρίτα.
Δέν πρέπει. Τί; είν’ ή έλπί; μου;
Νά φύγω; Μ’ έπιβλέπουν οί φονεΐ; μου.
Οίκτρόν νά τρώγω άρτον έπαιτίας,
κ’ έν ω βαρύ τό συνειδός μου έχω,
είς ξένα, πλάνης καί φυγάς, νά τρέχω,
πριν μέ συλλάβη χειρ δικαίας βία;.
Φαΰστος.
Σέ προστατεύουν ταΰτά μου τά στήθη.
Μαργαρίτα.
Βοήθει! βοήθει,
τό πτωχόν σου παιδίον.
Διάβα τό πεδίον,
εί; τήν όχθην πλησίον,
κατά τάς φιλλύρας,
δεςιώς τή; γέφυρας,
εί; τοΰ βάλτου τά μέρη.
Δός τω, δός τφ τάς χεΐρας.
Τό σώμά του αίρει!
Άκόμη άσπαίρει!
Σώσον, βοήθει!
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Έκεΐ· έκεΐνος. Δίωξον τόν μιαρόν.
Ίι εί; τόν τόπον έρχεται τόν ιερόν;
Έμέ ζητεί.
Φαΰστο;.
Σύ πρέπει, σύ, νά ζήση;.

Μαργαρίτα.
Είς σέ, ώ θεία, παρεδόθην κρίσις!

Μεφιοτοφελής.
Έλθέ· σ’ άφήνω, καί αύτήν έπίσης.
Μ αργαρίτα.
Τό θέλημά σου, πάτερ, γενηθήτω!
Σώσόν με! Αόχοι τών άγγέλων ιεροί,
περικαθήσατέ μοι άγρυπνοι φρουροί!
Ερρίκε, εί; τήν δρασιν σου φρίττω.
Μ εφιστοφελής.

Έκρίθη!

ΦΩΝΗ

ανωθίν.

Έσώθη.

Μεφιοτοφελής (πρύε τάν Φαΰστον).
"Επου! Μετ’ έμοΰ!
(Γίνεται άφανηί μετά τοΰ Φαιστόν)*)
Φωνή (ινΟοθιν ηχοΰσα).
Ερρίκε!. Έρρ Γχε!

Φαΰστος.
Ώ! Πώς είσ’ έξω φρενών!
Έν μόνον βήμα, κ’ είσαι έλευθέρα.

Μ αργαρί τα.
"Αν είχομεν περάσει τοΰτο τό βουνόν!
Εί; πέτραν καθημένην τήν μητέρα
βλέπω. Ή κεφαλή τη; τρέμει, κλίνει.
Δέν στρέφεται, δέν νεύει· τή βαρύνει.
Πολύ κοιμάται, ούδέ πλέον έξυπνα.
Άπεκοιμήθη δπως μάς άφήνη
τερπνά λεπτά. Παρήλθον τώρα τά τερπνά!
Φ αΰστος.
"Αν δέν άρκώσι λόγοι καί δεήσεις,
σέ σύρω έξω κ’ άν δέν μέ άφήσης.

Μαργαρίτα.
Άψες με. Δέν άνέχομαι. Μή βίαν.
Μ ή, μή μέ συλλαμβάνη; ουτω φονικώς.
Πάντοτε τόσην σ’ έδειξα φιλίαν!
Φαΰστος.
Χαράζει ή ήμέρα, φίλη, φίλη!
Μ α ρ γ α ρ ί τ α.
Έσχάτη δι’ έμέ θεν’ άνατείλη ·
ήμέρ’ αύτή τοΰ έβικοΰ μου γάμου!
Μή είπή; δτι ένδον τοΰ θαλάμου
μέ είδες. Φεΰ! τά στέφανά μου!
Τετέλεσται! θ’ άπαντηθώμεν πάλιν
δχ’
χοροΰ πανήγυριν, εί; άλλην.
Εί; τά; οδού; πλήθος πολύ συνθλίβεται·
πληροί τά πάντα, δμως δέν ακούεται.
Ό κώδων κρούεται·
ή ράβδο; συντρίβεται.*)
Ω! Πώ; μέ δένουν, πώς μέ συλλαμβάνουν!
Η δ εις τήν έδραν τών αιμάτων φθάνουν.
Ιούς πέριξ πάντας ώς νά ψαύη έκφοβεΐ
ή κοπίς ήτις έπ’ έμέ θά καταδή.
Ή γή ώ; μέγα; τάφος ΐσταται βωβή.
Φαΰστος.
"Ω βάσανον! Μ ή είχον φθάσει γεννηθείς!

ΜΕΦ1ΣΤΟΦΕΛΗ2 («μφαηί&ται «&»).
Έξω! Ώς πότε μένετε; 'Έξω εύθύς.
Τί δισταγμοί άκόμη σάς ταράττουν;
οι ίπποι μου άσθμαίνουν καί φρυάττουν.
Τά μαύρα σκότη λύονται πρό τής αύγής.
Μαργαρίτα.
Τί είναι τούτο; Τί έξέρχεται τής γής;
♦) 1ά άλλοτε έν Γερμανία τελούμενα κατά τά;
θανατικά; έκτελέσει;.

ΕΥΔΙΑ ΜΕΤΑ ΘΥΕΛΛΑΝ.

Μετάφρασις τοΰ ’Αγγλικού μυθιστορήματος
Called back τοΰ Conway
υπό

τής δεσποινίδος Σοφίας Εύαγ. ΒαλτατΣή.
(Συνέχεια.)

Παυλίνα ήτο ήσυχος. Αί οίμωγαί τη;
έσβέσθησαν έν σιγή, καί έφαίνετο ώ;
εί είχεν άπωλέσει άπαξ είσέτι πάσαν
συναίσθησιν· ή μόνη μου ιδέα τοΰ λοιπού ήτο
νά τήν άπομακρύνω δσον τό ταχύτερου τοΰ
άπαισίου τούτου οίκου, άλλά σκέψεις άλλόκοτοι,
συγκινήσεις παράδοξοι είσέδυσαν είς τόν νοΰν
μου καί φόβοι μεμιγμένοι μετ’ έλπίδων μέ περιεοαλον. Ιι; θα ήτο ή ερμηνεία τούτων πάν
των, έάν έδίδετο ποτέ;
Η δυστυχή; καί πεφιλημένη Παυλίνα ήσύχαζεν έν ηρεμία. Άνελογίσθην δτι θά ήτο καλ
λίτερον νά τήν άφήσω ήσυχάζουσαν άκόμη έπί
τινα λεπτά πριν τήν μεταφέρω · έφοβούμην έκεΐνο
δπερ θα συνέβαινε δταν θά έπανήοχετο είς τά;
αισθήσεις τη;· έλαβον τήν χεΐρά τη; καί τήν
έκράτουν σφιγκτά έν τή ίδική μου. Τό κηροπήγιον δπερ ητο έπι τής θερμάστρας έφώτιζεν
άμυδρώς τήν είσοδον τοΰ δωματίου- τό έτερον
φυλλον τή; θύρα; ήτο κλειστόν καί έπ' αύτού
έστηρίζετο τό άνάκλιντρον έφ’ ού άνεπαύετο ή
Παυλίνα. Απο τή; θέσεως ένθα εύρισκόμην μοί
ήτον άδυνατον να ιδω εί; το γειτονικόν δωμάτιον, ώστε τά βλέμματά μου δέν έφέροντο πρό;
έκεΐνο τό μέρος.
Έθλιβον τήν χεΐρα τή; Παυλίνα; έπί τινα
λεπτά έν τή ιδική μου, δτε αίφνης παράδοξο;
αΐσθησις άνέκφραστος, άπερίγραπτος μέ έκυρίευσεν, όμοια αΐσθησις όποια σάς καταλαμβάνει
♦) ‘0 Μεφιστοφελή; παραλαμβάυει τάν Φαΰστον.
ΐνα, μετά τοΰτο τό έπεισόδιον, τόν πλανήση εί; άλλα;
περιπετεία;, αΐτινε; άποτελοΰσι τό δεύτερον μέρο; τή;
λεγομένη; Τραγφδία;, πολύ μάλλον άσυνάρτητον τοϋ
πρώτου, καί μόλι; κα'ι διά λεπτού μίτου συνεχόμενον
μετ’ αύτοΰ.
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ένίοτε κατ’ όναρ, δτε σάς έμφανίζονται δύο
πρόσωπα καί δέν ήξεύρετε μέ ποιον έκ τών δύσ
συγχέεται ή ΰπαρξίς σας. Έπί τινα λεπτά μοί
έφάνη δτι είχον δύο ύπάρξεις· έγνώριζον καλώ;
δτι εύρισκόμην πλησίον τής Παυλίνα; καί δτι
τήν έκράτουν άπό τήν χεΐρα, καί έν τούτοις μοί
έφαίνετο ταυτοχρόνω; δτι έκαθήμην είς τό κλειδοκύμβαλον, ήτένιζον εις τό πλησίον δωμάτιόν καί
τό δωμάτιόν τούτο ήτο πεφωτισμένου! Είχε
τόσου φώς ώστε μ’ έυ βλέμμα ήδυυάμην νά
διακρίνω ο,τι εύρίσκετο έκεΐ, τά έπιπλα, τάς έπί
τού τείχου άνηρτημένας εικόνας, τά κλειστά καί
σκοτεινά περαπετάσματα, τόν καθρέπτην τής θερ
μάστρας, τήν τράπεζαν ήτι; ήτον έν τώ μέσω
τού δωματίου καί έπί τή; οποίας έκαιε μέγας
λύχνος. Έβλεπον πάντα ταΰτα. έβλεπον τέσ
σαρα; άνθρώπους πέριξ, έξ ών οί δύο μοί ήσαν
γνωστοί.
Έκεΐνο; δστις ήτο άπέναντι μου ένευε πρός
τά κάτω, έχων τά; χεΐρα; έπί τή; τραπέζης·
αιφνίδιο; τρόμο; έζωγραφίζετο έπί τοΰ προσώπου
του καί είχε τούς όφθαλμούς προσηλωμένους
έπί άντικειμένου άπέχοντος όλίγον τι. Αύτός
ήτο ό Κένερης, ό Ιταλός ιατρός, ό θείος καί
κηδεμών τής Παυλίνας.
Έκεΐνο; δστις εύρίσκετο πλησίον τής τρα
πέζης δεξιά τού Κένερη ΐστατο έκεΐ με ύφος
άνθρώπου έτοιμου ν’ άντικρούση έπίθεσιν τό
πρόσωπόν του έξαλλον έκ τού πάθους, είχέ τι
τό θηριώδες, καί οί μέλανες όφθαλμοί του ήστραπτον έξ όργής. Ήτο ό ’Ιταλός Μάκαρης,
έκεΐνος δστις έλέγετο Αντώνιος Μάρκ, ό Αδελ
φός τή; Παυλίνας· καί έκεΐνο; έπίσης προσήλου
τό βλέμμα έπί τοΰ ίδιου άντικειμένου ώ; ό
Κένερης.
Ο δέ τρίτος, ό ίστάμενο; όπισθεν (άνθρωπος
μικρός καί παχύς, μέ ούλήν έπί τής παρειάςι,
μοί ήτο άγνωστος. Ήτένιζεν ΰπεράνω τοΰ ώμου
τοΰ Κένερη πρός τήν αύτήν διεύθυνσιν.
Έκεΐνο βπερ καί οί τρεις παρετήρουν τοι
ουτοτρόπως ήτο νέος δστις έφαίνετο πίπτων έκ
τοΰ καθίσματος του καί τού όποιου ή χειρ
έσφιγγεν σπασμωδικώς τήν λαβήν έγχειριδίου,
ού ή λεπίς ήτο έμπεπηγμένη είς τήν καρδίαν
του, έμπεπηγμένη, τό έβλεπον, μέ έν κτύπημα
δπερ τφ έδωκεν άνωθεν ό ίστάμενο; όρθιος πλη
σίον του.

-
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ΑΝΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΥΡΓΟΥ ΜΟΖΑΡ.

Έν τή ‘Εκθέσει τών ΤΤαρισίιυν 1857.
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Η ΛΑΡΙΣΣΑ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑι.

309
1 αΰτα πάντα εΐδον Αστραπηδόν καί ένόησα
τά πάντα. Ή θέσις έκάστου προσώπου και τό
δλον τής σκηνής ταύτη; μοί άπεκάλυπτον τήν
άλήθειαν τόσον καθαρώς δσον ή θέα είκόνο;
έκδηλοΐ τήν έν αύτή κατατεθειμένη'/ ιδέαν τοΰ
καλλιτέχνου.
Άφήκα τήν χεΐρα τής Παυλίνας καί άνεπήδησα.
Άλλά τί έγινε τό φωτεινόν δωμάτιόν; τί
έγινεν ή τραγική σκηνή ήν είχον πρό τών ο
φθαλμών μου; Ιά πάντα έξηφανίσθησαν έν άκαρεί· ή Παυλίνα καί έγω εΐμεθα έν τώ δωματίφ
τά μόνα ζώντα πρόσωπα!
Προφανώς είχον ονειρευθή, καί ένεκα τών
περιστάσεων δέν ύπήρχε τίποτε παράδοξον. Έγνώ
ριζον τό έγκλημα δπερ είχε διαπραχθή έκεΐ,
ήξευρον τώρα δτι ή Παυλίνα ήτο παρούσα δτε
έξετελεΐτο. "Ήμην έξω φρενών έκ τών συγκινη
τικών συμβάντων τής νυκτός ταύτη;, έκ τοΰ
παραδόξου εσπερινού περιπάτου τής Παυλίνας,
τού αιφνίδιου ασματός της, τού άσματος έκείνου
δπερ άπαξ ήδη είχον άκούσει. Δέν ήτον επο
μένως παράδοξον βτι ή φαντασία μου μοί πα
ρέστησε τήν σκηνήν ήν είδε πρό όλίγου · τό
πνεύμα μου συνέδεε μέ τήν Παυλίναν τούς μό
νου; άνθρώπου; τών όποιων έγνώριζον τάς πρό;
αύτήν σχέσεις καί τάς είχε συμπλέξει είς όπτασίαν έχουσαν τήν πιθανότητα τής πραγματικό
τητα;.
Άλλά καί άν ύποθέσωμεν δτι τό αύτό όνειρον
δύναται νά έπανέλθη δίς καί τρις άκόμη συνε
χώς, δέν είναι παραδεκτόν δτι δύναται τις νά
τύ άνανεώση κατά βούλησιν. Έν τούτοις ούτως
έγένετο εις έμέ· έλαβον πάλιν τήν χεΐρα τής
Παυλίνας καί πάλιν μετά τινα λεπτά, ήσθάνθην
τήν ιδίαν παράδοξον αΐσθησιν, καί ή ιδία τρο
μερά σκηνή παρουσιάσθη πρό τών Οφθαλμών μου,
όχι άπαξ καί δίς μόνον, άλλά καί πολλάκις.
-'Όσον πυρρωνιστής καί άν ήμην, καί είμαι ώς
πρός τά τοιαΰτα, ήναγκάσθην νά συμπεράνω,
δτι διά μυστηριώδους τρόπου είχον έμπροσθέν
μου τό αύτό θέαμα δπερ είχε πλήξει άλλοτε
τάς αισθήσεις τή; νέας κόρης, δτε το μνημονικον
ίσως θείω έλέει τήν έγκατέλειψε καί το πνεΰμά
της έναυάγησε.
Μόνον δτε ήπτόμην τών χειρών της ένεφανίζετο ή σκηνή ένώπιον μου. Τό φαινόμενον
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τοΰτο ένίσχυσε τήν πεποίθησιν μου, καί ήσθανόμην τότε καθώς τό αισθάνομαι άκόμη και
τώρα, δτι πάντα ταΰτα ήσαν άληθή.
Ποια φυσική ή διανοητική κατάστασις ήδύ
νατο νά φέρη τοιοΰτον άποτέλεσμα; αγνοώ, όνομάσατέ την, κατάληψιν, δξυδέρκειαν, δπως έπιθυμεΐτε- άλλά τό βέβαιον είναι δτι τό πράγμα
έγένετο δπως τό διηγούμαι.
Πολλάκις έλαβον τήν χεΐρα τής Παυλίνα;,
και ένω τήν έκράτουν, διήυ&υνα τό βλέμμα μου
πρός τδ πεφωτισμένον δωμάτιον.
Ώς ακίνητα πρόσωπα παριστάμενα εις ζώσας
εικόνας έπανειλημμένως και άνευ παραλλαγής
θέσεως ή έκφράσεως τοΰ προσώπου των, έπανεΐδα τόν Κένερην, τδν Μάκαρην καί εκείνον
δστις ιστατο όπισ&έν των ατενίζοντας τό θΰμά
των. Τδ τελευταιον τοΰτο έξήταζον καί έγώ μέ
τήν μεγαλειτέραν προσοχήν. Μολονότι παρίστα
τήν αγωνίαν τοΰ θανάτου έπί τοΰ προσώπου,
διέκρινα δμως δτι ό άποθανών νέος ήτο έξοχου
ώραιότητος. 'Η μορφή του ήτο έξ έκείνων ας
αί γυναίκες άγαπώσι, καί άκόμη έν τψ μέσω
τής τρομερός ταύτης δπτασίας ήσθάνθην λυπηρόν
έντύπωσιν άναλογιζόμενος όποΐαι άραγε ήσαν αί
σχεσεις του πρός τήν νέαν κόρην ήτις υπήρξε
μάρτυς τοΰ αιφνίδιου θανάτου του.
Ίίς τόν έπληξε; Άναμφιβόλως ό Μάκαρης,
δστις ώς είχον είπεΐ, ήτον ό πλησιέστερος αύ
τοΰ, εις θέσιν ανθρώπου δστις περιμένει έπίθεσιν
και έφαίνετο ώ: άν ή χειρ του κατ’ εκείνην τήν
στιγμήν είχεν αφήσει τήν λαβήν τοΰ έγχειριδίου.
Καθέ τως είχεν έμπήξει τόσον βαθέως τήν λε
πίδα εις τήν καρδίαν, ώστε ή πληγή καί ό θά
νατος έγένοντο ταυτοχρόνως. Ιδού τί είδεν ή
Παυλίνα. ’Εκείνο δπερ έβλεπεν ίσως άκόμη πρό
τών οφθαλμών της καί δπερ παράδοξός τις δύναμις μοί έπέτρεπε νά ιδω καί έγώ, ώς εικόνα
έκτυλισσομένην πρό τών ύφθαλμών μου.
Συχνάκις άπδ τής νυκτός έκείνης ήρώτησα
έμαυτδν πώς είχον τήν ψυχραιμίαν νά μένω έκεΐ
καί νά έπαναφέρω τοιουτοτρόπως πλειστάκις
πρό τών δφθαλμών μου τήν φαντασμαγορίαν
ταύτην, διά τής μεσαζούσης ταύτης άναισθήτου
κόρης καθημένης πλησίον μου. Άναμφιβόλως
ή ζωηρά περιέργεια τοΰ νά είσδύσω εις τό μυ
στήριον τής νυκτός έκείνης, τής τεθαμμένης έν
τω άπομεμακρυσμένφ παρελθόν-·., ή έπιθυμία
να γνωρίσω άκριβώς τις ήτο ή αιφνίδια δόνησις
ή ταράξασα τδ πνεύμα τής συζύγου μου, ή
άγανάκτηαις ήν ήσθανόμην διά τδ άνανδρου τοΰτο
έγκλημα, καί ή έλπίς τοΰ νά δυνηθώ νά παρα
δώσω τους αυτουργούς αύτοΰ εις τήν δικαιο
σύνην — ήσαν αί αϊτίαι αΐτινες μοί έδιδον τήν
δύναμιν νά φέρω τήν έμφάνισιν τής σκηνής ταύ
της, έως δτου ένοήσω καλώς δ,τι ήδύνατο σιω
πηλή είκών νά μοί διδάξη, εως δτου ή καρδία
μου αίμάσσουσα δέν ήδύνατο πλέον νά βλέπη
τήν Παυλίναν εις τήν κατάστασιν εις ήν εύρίσκετο.
Τότε τήν έλαβον άπδ τής χειρδς και τήν
μετέφερον έκτδς τοΰ δωματίου· τήν κατεβίβασα
τήν κλίμακα μέχρι τής θύρας. ‘Η ώρα δέν
ήτο πολύ προκεχωρημένη καί τή βοηθείφ δια
βάτου τινός, έφερον όχημα· μετ’ ού πολύ δέ
εφθασα εις τήν οικίαν μου βπου τήν άφήκα
άναίσθητον έπί τής κλίνης.
'Η παράδοξος δύναμις δι’ ής μοί διεβίβασε
τας δπτασίας της έπαυσε καθ’ ήν στιγμήν έγκαταλείψαμεν τήν άπαισίαν έκείνην οικίαν. Τώρα
δύναμαι νά έχω τήν χεϊρά της έν τή ίδική μου
καί δέν μοί έπέρχεται οΰτε δπτασία τις ούτε
έμφάνισις.
Ώς είπον ήδη, δέν είμαι εις κατάστασιν νά
εξηγήσω τδ μυστηριώδες τοΰτο φαινόμενον, άλλά
δύναμαι νά διαβεβαιώσω δτι είναι άληθές. Εί
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πον τήν άλήθειαν. Έάν ό μόνος λόγος μου
όμως δέν άρκή πρός μαρτυρίαν τής άληθείας,
τότε βεβαίως δέν έχω ούδεμίαν άπαίτησιν νά
καταστώ πιστευτός έπί τοΰ αντικειμένου τούτου.

Η’.

Βδελυρόν ψεύδος.
Ιίαρέδωκα τήν δυστυχή Παυλίναν εις τήν
μητρικήν φροντίδα τής ΙΙρισκίλλης, και έτρεξα
νά φέρω τδν καλλίτερον ιατρόν, δν έγνώριζον.
Αμέσως προσεπαθήσαμεν νά έπαναφέρωμεν
τας αισθήσεις της, άλλά πολύς παρήλθε χρόνος
πριν ή δώση σημεΐον ζωής. Τέλος συνήλθε καί
είναι περιττόν νά σάς είπω δτι δι’ έμέ ή στιγμή
αΰτη ήτο στιγμή κρίσιμος.
Δέν θά σάς διηγηθώ πάσας τάς λυπηράς
λεπτομέρειας. Κατ’ άρχάς, ούτως είπεΐν, ήτο
κατά τδ ήμισυ μόνον επάνοδος εις τήν ζωήν καί
τοΰτο μοί ένέπνεε νέους φόβους. "Οτε έξημέρωσεν, ή Παυλίνα παρελογίζετο καί έδεόμην
ένθέρμως δπως ή παραφροσύνη αυτή παύση.
Ευθύς ώς ό πυρετός έμετριάσθη ό ιατρός μοί
είπεν δτι ή κατάστασις της ήτο κρισιμωτάτη,
ύπήρχεν δμως έλπίς νά σωθή, άλλ’ ήτο αδύ
νατον νά διαβεβαιώση τι. Κατά τάς θλιβερά;
έκείνας ήμέρας ήσθάνθην πόσον ήγάπων τήν
δυστυχή σύζυγόν μου, ηύχόμην νά μοί άποδοθή
έστω καί εις ήν κατάστασιν τήν είχον γνωρίσει.
Αί παράδοξοι λέξεις ας έπρόφερεν κατά
την πυρετώδη ταραχήν της μοί έσπάραττον τήν
καρδίαν. Πότε άγγλιστί, πότε μέ τήν γλυκεΐαν
γλώσσαν τής ’Ιταλίας έζήτει τινά καί έναλλάξ
διέφευγον τών χειλέων της έκφράσεις τρυφερό
τητας καί θλίψεως, άλλ’ ιδίως έπεδίδετο εις
δηλώσεις βαθυτάτης στοργής καί έπειτα έπήρχοντο άπελπιστικαί κραυγαΐ καί έφαίνετο δτι
φρίκης φόβος τήν συνετάραττε.
Πρδς έμέ δέν άπέτεινεν ούδέ λέξιν, ούδέ
βλέμμα, έμφαίνοντα δτι ένόει τήν παρουσίαν μου.
Έγώ δστις θά έδιδον τδ πάν διά νά τήν άκούσω
έν τή παραφροσύνη της νά προφέρη μέ τρυφε
ρότητα τδ όνομά μου, ήμην έντελώς ξένος δι’
αυτήν. Ποιος ήτο έκεΐνος πρδς δν έφώνει καί
δι’ δν έστενοχωρεϊτο τόσον; ΙΙοΐος ήτο ό νέος
δν έκείνη καί έγώ είδομεν πληττόμενον ύπδ τοΰ
Μάκαρη; Τδ έμαθον φεΰ, καί έάν έκεΐνος δστις
μοί τδ είπεν, έλεγε τήν άλήθειαν, μοί έδωκε
διά τής άποκαλύψεως ταύτης βαθεΐαν πληγήν
εις τήν καρδίαν.
Αύτδς ήτο ό Μάκαρης δστις μ’ έπεσκέφθη τήν
επιούσαν τής καταστροφής, άλλά δέν ήθέλησα
νά τδν δεχθώ, διότι δέν είχον άκόμη ωριμάσει
τά σχέδιά μου καί κατά τό παρόν έσκεπτόμην
μόνον τδν κίνδυνον εις δν εύρίσκετο ή Παυλίνα,
άλλά δύο ήμέρας μετά ταΰτα, δτε έπανήλθεν δ
Ιταλός, έδωκα διαταγήν νά τόν δεχθώσιν.
Άνετριχίασα λαβών τήν χεϊρά του ήν δέν
ήδυνάμην άκόμη νά άπορρίψω άν καί είχον τήν
πεποίθησιν δτι δάκτυλοι δολοφόνου ήγγιζον τάς
χεΐράς μου· ίσως ή χειρ αυτή ήτο έκείνη ή
ιδία ής οί δάκτυλοι μοί είχον άλλοτε σφίγξει
τδν λάρυγγα. Έν τούτοις μέ δσα έγνώριζον,
έδίσταζον νά τδν παραδώσω εις τήν άστυνομίαν,
έκτος έάν ή Παυλίνα άνέκτα τό μνημονικόν- άλ
λως ή ίδική μου μαρτυρία μόνη δέν είχε κόρος
καί τδ όνομα τοΰ θύματος μοί ήτον άγνωστον.
'Όπως δυνηθώ νά έγκαλέσω τινά καί καταγγείλω,
έπρεπε τδ πτώμα τοΰ θύματος νά εύρεθή καί
ν’ άναγνωρισθή, άλλως δέν ύπήρχεν έλπίς έπιτυχιας δπως τιμωρη&ή ό δολοφόνος, καί τώρα
μάλιστα άφοΰ τρία έτη παρήλθον μετά τδ έγ
κλημα.
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’Αλλ’ αύτδς ήτο άραγε άδελφδς τής Παυλίνας; Άδελφδς ή όχι, πρέπει νά τω άφαιρέσψ
τδ προσωπείου, πρέπει νά τώ αποδείξω δτι τδ
έγκλημα δέν είναι πλέον μυστήριον, δτι ξένος
τις γνωρίζει δλας τάς λεπτομέρειας αύτοΰ. θά
τω είπω τοΰτο δπως ζήση τοΰ λοιποΰ έν τρόμω
καί φόβψ καί ουτω τιμωρηθή δικαίως.
Έγνώριζον τδ όνομα τής όδοΰ, όπου ή Παυ
λίνα μέ είχεν οδηγήσει, τδ είχον σημειώσει έπιστρέφων τδ έσπέρας καί ένεθυμήθην τδ σφάλμα
δπερ έκαμεν άλλοτε ό μέθυσος έκεΐνος, δστις
μοί έχρησίμευεν ώς όδηγός. Ή οδός αυτή ήτο
ή όδδς "’Ορατίου”, ό όδηγός μου έχων τδ πνεύ
μα του τεταραγμένον έκ τοΰ οίνου είχε συγ
χύσει τδν όδδν Βαλπδλ μέ τήν όδόν Όρατίου.
’Αληθώς ό βίος μας κρέμαται άπδ λεπτόν νήμα!
Ό Μάκαρης έμαθε τήν άσθένειαν καί τήν
παραφροσύνην τής Παυλίνας. Μετά τόσης προ
θυμίας ήρώτα περί τής υγείας της ώς έάν ήτον
άδελφός της πράγματι· άλλ’ αί άπαντήσεις ας
τψ έδιδον ήσαν ψυχραί καί σύντομοι διότι έσκε
πτόμην δτι άδελφδς ή ού, ήτον έπίσης ύπεΰθυνος δι’ δλα.
Μετ’ ού πολύ ήλλαξεν άντίκειμενον. "Μόλις
τολμώ νά σάς άνησυχήσω δΐ ομιλίας κατά τήν
στιγμήν ταύτην, μοί είπεν, άλλ’ έπεθύμουν νά
μάθω έάν είσθε εύδιάθετος νά ένωθώμεν ώς σάς
τδ είχον ζητήσει, δπως άπευθύνωμεν αΐτησιν
πρός τδν Βίκτωρα Εμμανουήλ.
— Δέν είμαι ποσώς διατεθειμένος, είναι
πολλά πράγματα ατινα πρέπει πρώτον νά διασαφηνισθώσιν.
Έχαιρέτισεν εύγενώς, άλλά παρετήρησα δτι
εδακνε τά χείλη του.
— Είμαι εις τάς διαταγάς σας. είπεν.
— Πολύ καλά, πρώτον δμως πρέπει νά βε
βαιωθώ δτι είσθε δ άδελφδς τής γυναικός μου.
Οί μέλανες δφρΰς του άνυψώθησαν καί προσεπάθησε νά μειδιάση.
(Έπεται συνέχεια.)

ΜΕΛΕΤΗ
έπί

ΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΟΦΙΣΤΩΝ.
ύπό
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΩΤΙΔΗ

ΤΤροΕενικοΟ δικαστοϋ παρά τψ Προέενικψ Γραφείψ
τής έν Κωνσταντινουπόλει Β. Ελληνικής Πρεσβείας.
(Συνέχεια.)

ΟΣΟΝ διάφορος τοΰ σοφιστικού τούτου
έξαμβλώματος περί άρετής, καί πόσον
διδακτικός κατά πάσαν εποχήν καί έν
πάση κοινωνία είναι ό ύπό τοΰ Πλάτωνος έν τω
αύτώ διαλόγψ διδόμενος δρισμος αύτής. Κατά
τόν μέγαν φιλόσοφον άρετή είναι ή έν τψ άνθρώπω έπικράτησις τοΰ θείου καί ή καταστολή
τοΰ ζωώδους, ώς τοιαύτη δέ είναι τδ μέσον
δπερ ποιεί ήμας έλευθέρους καί παρέχει ήμΐν
διαρκή εύθυμίαν καί ηρεμίαν τής ψυχής, τήν
άληθή αύτής εύδαιμονίαν.
’Εφάμιλλος τω Γοργία σοφιστής είναι και ό
Πρωταγόρας, γεννηθείς έν Άβδήροις περί τό
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498 π. Χρ. έτος· ένεκα τής μεγάλης πενίας εις
ήν είχε καταντήσει, ήναγκάσθη νά μετέρχηται
τδ έργον τοΰ άχθοφόρου, έργον έπιμοχθώτατον
μέν, προωρισμένον δμως νά συντέλεση εις τήν
μετά ταΰτα ευτυχίαν του.
'Ημέραν τινά ό δυστυχής Πρωταγόρας μετεκόμιζεν εις τήν πόλιν βαρύτατον έκ ξύλων φορτίον άγαθή τύχη άπαντα αύτδν ό φιλόσοφος
Δημόκριτος, δστις εκπλήσσεται ίδών δτι τά ξύλα
ήσαν τεθειμένα έπ’ αύτοΰ ούτως, ώστε νά έλαττώσι τδ βάρος. Μή δυνάμενος νά πιστεύση δτι
μόνος δ νεανίας κατώρθωσε νά έφεύρη τήν μα
θηματικήν ταύτην διευ&έτησιν τών ξύλων, παρακαλεΐ αύτδν νά λύση τδ φορτίον καί θέση αύτό
καί πάλιν έφ’ έαυτοΰ, ώς ήτο καί πρότερον ή
ταχύτης μεθ’ ής ό Πρωταγόρας έξεπλήρωσε τήν
επιθυμίαν τοΰ Δημοκρίτου έπηύξησε τδν θαυ
μασμόν του καί ήνάγκασεν αύτδν νά τδν κατατάξη έν τή χορεία τών μαθητών του.
Μετ’ ού πολύν χρόνον δ Πρωταγόρας κατορΟώσας νά διδαχθή έντελώς τήν μυστηριώδη φι
λοσοφίαν τοΰ διδασκάλου του, δν έμιμήθη κατά
τούτο, άπεχωρίσθη αύτοΰ καί ήρξατο διδάσκων
τδ πρώτον μέν έν τή πατρίδι του, είτα δέ έν
Άθήναις τήν γραμματικήν, ήτις περιελάμβανε
τότε τήν ρητορικήν, τήν ποίησιν καί τήν μου
σικήν.
Δύω αίτίαι συνετέλεσαν ούκ ολίγον εις τήν
μεγάλην φήμην τοΰ Πρωταγόρου, πρώτον δτι
έδίδασκεν άντί άδροτάτων διδάκτρων (5000 πε
ρίπου δραχ.) κατ’ έτος, έξ ού συνεπέραινον τότε,
δτι βεβαίως δ σοφιστής ούτος ήτο άνώτερος τών
άλλων τών άντί όλίγων χρημάτων διδασκόντων,
καί δεύτερον, δτι πάντοτε έλάλει αϊνιγματωδώς
κατά τήν μέθοδον τού διασκάλου του Δημοκρί
του, τοΰ ‘Ηρακλείτου καί άλλων φιλοσόφων,
φρονούντων δτι ή διδασκαλία των δέν θά έτιμάτο
πολύ, έάν έδιδάσκετο σαφέστερου.
Πρώτος ό Πρωταγόρας έτόλμησε νά δνομάση
έαυτόν σοφιστήν, ώς φαίνεται έν τψ δμωνύμφ
διαλόγω τού Πλάτωνος, λέγων δτι ή σοφιστική
είναι μέν τέχνη αρχαία, άλλ’ δτι οί μεμυημένοι
εις αύτήν φοβούμενοι τάς δυσμενείας καί τάς
έπιβουλάς τών άνθρώπων διατελοΰσι κεκρυμμένοτ
οί μέν ύπδ τήν ποίησιν, ώς δ 'Όμηρος, δ 'Ησί
οδος καί δ Σιμωνίδης, οί δέ ύπδ τάς τελετάς
καί τάς χρησμωδίας, ώς ό Όρφεύς καί ό Μου
σαίος, ενιοι δέ ύπδ τήν γυμναστικήν, ώς δΠσκος,
ό Ταραντΐνος, δ 'Ηρόδοτος ό Συλημβριανδς καί
έτεροι ύπδ τήν μουσικήν, οίοι δ Αγαθοκλής, καί
δ Πυθοκλίδης· δτι δέ αύτδς τολμά νά δνομάση
έαυτόν σοφιστήν · διακηρύττει δέ δτι κυρίως δι
δάσκει τήν εύβουλίαν περί τε τών οικείων καί
τών τής πόλεως, δηλαδή τδν τρόπον καθ’ δν
δύναταί τις νά διοική άριστα τά τής οικίας του
καί τά τής πόλεως, ή κάλλιον πώς ό άνθρωπος
δύναται νά γείνη άγαθδς πολίτης· άλλ’, ώς
θέλομεν ίδει παρακατιόντες, έδίδασκε μάλλον
τήν άβουλίαν καί τδν τρόπον, καθ’ δν δύναταί
τις νά γείνη φαύλος πολίτης.
Ό Πλάτων κεκηρυγμένος έχθρδς τοΰ Πρω
ταγόρου δμολογεΐ έν τψ όμωνύμψ διαλόγψ δτι
είχε φαντασίαν ζωηροτάτην, μνήμην άπειρον,
εύγλωττίαν σπανίαν, πνεύμα εύκαμπτον, καί
μοναδικήν έπιτηδειότητα περί τδ συζητεΐν, ού
έθεωρεΐτο ό εφευρέτης.
Τδ σπουδαιότερον δόγμα τοΰ σοφιστοΰ τούτου
άπαντών έν τω θεαιτήτφ τοΰ Πλάτωνος είναι
τδ εξής· "μέτρου χρημάτων πάντων άνθρωπος
τών μέν οντων ώς έστί, τών δέ μή όντων ώς
ούκ έστι”, καθ’ δ ούδέν είναι σταθερόν καί
μόνιμον, άλλά τά πάντα συμμεταβάλλονται κατά
τήν έκάστου άνθρώπου ιδέαν καί πεποίθησιν.
Τοΰτο θέλομεν έξετάσει προϊούσης τής μελέτης
ήμών.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
Άτυχώς ό ομώνυμος τώ Πρωταγόρα διά
λογος δλίγην παρέχει ήμΐν ύλην πρδς μελέτην·
διότι κυρίως ή έν αύτώ συζήτησις περιστρέφεται
περί άντικείμενα, άν ούχί άσχετα πρός τδ θέμα
ήμών, τούλάχιστον μή καθιστάντα αύτδ έλλιπές,
άν παραλειφθώσιν. Έν τούτοις θέλομεν μνη
μονεύσει βραχέα τινά, τά σπουδαιότερα.
Η άρετή, ής τδν ορισμόν, κατά τδν Γοργίαν
άφ’ ένδς καί τδν Πλάτωνα άφ’ έτέρου, έμνημονεύσαμεν άνω, λέγει ό σοφιστής, δέν είναι έμ
φυτος, είναι διδακτή · φέρει δέ ώς παράδειγμα
τούς άδικήσαντας, ούς τιμωρεί ή κοινωνία, σκο
πούσα νά καταστήση αύτούς εις τό έξής ενάρε
τους· πρός τούτοις λέγει δτι τών μορίων, εις
α ό Σωκράτης είχε διαιρέσει τήν άρετήν, ήτις
δμως είναι μία καί μόνη, ήτοι τής δικαιοσύνης,
τής άνδρείας, τής σωφροσύνης, τής ήπιότητος
καί τής σοφίας, τά τέσσαρα μόνον είναι δμοια
πρδς άλληλα, τδ δέ πέμπτον, ή άνδρεία, είναι
δλως διάφορος τών άλλων, διότι δύναταί τις νά
ϊδη άνθρώπους άδικωτάτους μέν καί αίσχροτάτους, άνδρειοτάτους δμως· τοΰτο δέ είναι
συνέπεια τής έσφαλμένης περί άνδρείας ιδέας
τοΰ σοφιστοΰ, νομίζοντας άνδρεΐον τδν θαρραλέου
μόνον καί τολμηρόν, είτε καλή είτε κακή χρή
σις γίνεται τοΰ θάρρους· έν ω ό Πλάτων έν τώ
αύτώ διαλόγω καί έν τώ Λάχητι άνδρείους μέν
θεωρεί τούς γνωρίζοντας νά μεταχειρίζωνται
καλώς τά δεινά καί έπικίνδυνα, δειλούς δέ τούς
μή τοιούτους.
Καί ό Πρωταγόρας, ώς καί ό Γοργίας καί
ή Κυρηναϊκή σχολή, διδάσκει, δτι τήν μέν λύ
πην πρέπει νά φεύγη τις ώς κακόν, τήν δέ
ηδονήν νά διώκη ώς άγαθόν, αδιαφορών άν τοΰτο
ήναι ώφέλιμον ή βλαβερόν.
Έν τινι τών συγγραμμάτων του λέγεται δτι
ό Πρωταγόρας έγραψε "δέν δύναμαι νά άποφανθώ περί τής φύσεως τών θεών, άγνοών άν
ύπάρχωσιν ή μή”. Έπί τή άσεβεία του δέ ταύτη
κατεδικάσθη ύπό τών Αθηναίων εις θάνατον,
καί έσώθη μέν κατά τήν περίστασιν ταύτην
φυγών, ναυαγησάσης δμως τής λέμβου, ής έπέβαινεν, έπνίγη τό 70 έτος τής ήλικίας του, ής
τδ τέταρτον, λέγει δ Πλάτων, διήγαγε δηλητηριάζων τάς ψυχάς τών νέων.

Εις τών διασημοτέρων σοφιστών έθεωρήθη
καί δ Πρόδικος, γεννηθείς έν τή νήσω Κέφ περί
τδ 400 π. Χρ. έτος. Ούτος ήτο μαθητής τοΰ
Πρωταγόρου, ω τινι έγένετο καί εφάμιλλος κατά
τήν εύγλωττίαν. 'Η πατρίς του σεβομένη τά
προτερήματά του έπεμψεν αύτδν πολλάκις πρε
σβευτήν εις τε τάς άλλας μεγάλας πόλεις τής
Ελλάδος καί εις Αθήνας· πανταχοΰ δ’ δ Πρό
δικος ήξιώθη ένθουσιωδεστάτης ύποδοχής· εν
Άθήναις μάλιστα τόσον σοφός ένομίσθη, ώστε
κατήντησε παροιμιακή ή φράσις "καί τοΰ Προδίκου σοφώτερος”. ’Επωφελούμενος τήν εύνοιαν
ταύτην ό Πρόδικος καί έπιτηδειότερος ών τών
άλλων σοφιστών περί τδ έκμεταλλεύεσθαι αύτήν
ήνοιξε σχολεΐον, έυ ω ήδύναντο νά διδάσκωνται
πάντες, πλούσιοί τε καί πτωχοί, διότι διήρεσε
τάς ομιλίας του εις δραχμιαίας καί πεντηκονταδράχμους, άναλόγους τής περιουσίας έκάστου
τών μαθητών του· πλεΐστοι λοιπόν δοοι, έν οίς
καί οί επισημότεροι τών άνδρών τής εποχής
του, ό Σωκράτης, ό Περικλής καί άλλοι, έσπευσαν νά έγγραφώσιν έν τψ καταλόγω τών μαθη
τών του.

Τδ ήθος τοΰ σοφιστοΰ τούτου ήτο καθαρόν,
αφελές καί έκλεκτόν είχε κυρίως σπουδάσει
τήν άληθή τών λέξεων σημασίαν, ήν ώριζε μετά
λεπτολόγου άκριβείας. Πλήν τοΰ περί συνω
νύμων ονομάτων συγγράμματος του είχε συγ
γράψει καί περί τών διαφόρων μερών τής ρητο
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ρικής διάφορα συγγράμματα, ατινα δυστυχώς
άπωλέσθησαν.
Κυρίως ό Πρόδικος έδίδασκε τήν φυσικήν
έπιστήμην, περιλαμβάνουσαν τότε πάντα, θεΐά τε
και άνθρώπινα. Άλλά κωλυθείς ύπδ τών άρχών
νά διδάσκη αύτήν, θεωρουμένην ώς έπικίνδυνον
τή θρησκεία, ήρξατο έπαγγελλόμενος τδν διδά
σκαλον τής άρετής· καί έπί τινα μέν χρόνον
κατώρθωσε νά διαφύγη τούς εχθρούς του, ’διακωμωδωθείς όμως ύπδ τοΰ Άριστοφάνους έν
ταΐς Νεφέλαις, καί κατηγορηθείς έπί διαφθορά
τών νέων κατεδικάσθη νά πίη τδ κώνειου.
Ό Ξενοφών έν τοΐς Άπομνημονεύμασιν αύ
τοΰ διεφύλαξεν είδός τι άπολογίας τοΰ Προδίκου,
θεωρούμενον ύπό τών κριτικών ώς εν τών πολυτιμοτέρων κειμηλίων τής άρχαιότητος· είναι
δε τοΰτο ό 'Ηρακλής έπιζητούμενος ύπδ τής
Άρετής καί τής Κακίας, παρισταμένων ώς δύο
γυναικών αύτό τοΰτο σχεδόν άπαντα καί έν
τω Ένοπνίω τοΰ Λουκιανού, βστις, ώς φαίνεται,
έμιμήθη τδν Πρόδικον. Πρδς δέ έν τω Άξιόχφ,
διαλόγω τοΰ Πλάτωνος, σώζεται καί τις άνάλυσις διατριβής τοΰ Προδίκου, έν ή φαίνεται
διδάσκων τδ μή φοβεΐσθαι τδν θάνατον.
Έν τοΐς μεταγενεστέροις χρόνοις ήθέλησάν
τινες νά δυσφημίσωσι τήν μνήμην τοΰ Προδίκου,
κατηγορούντες αύτοΰ διά τών χειροτέρων κατη
γοριών- έτεροι δμως παρετήρησαν δτι ούτε έν
τω Άριστοφάνει, ούτε έν τώ Πλάτωνι, ούτε έν
τω Ξενοφώντι ύπάρχει τι βεβαιοΰν τάς κατη
γορίας ταύτας· συμπεραίνουσι δέ καί δικαίως
δτι ό Πρόδικος, κατηγορούμενος έπί διαφθορά
τών νέων, είναι τόσον άξιόμεμπτος, δσον είναι
καί αύτδς ό Σωκράτης.
Καί ήμεΐς δ’ αύτοί έξ ών έμελετήσαμεν έν
τω Πλάτωνι περί σοφιστών, ούδέν τό δυσφημούν
τδν Πρόδικον έξηγάγομεν. Μόνον δέ έν τω Πρω
ταγόρα, διαλόγω τοΰ Πλάτωνος, είδομεν τδν
Πρόδικον παριστάμενον έπί τό γελοιότερον καί
τδ σχολαστικώτερον, διότι παρεμβάς ώς διαι
τητής μεταξύ τοΰ Πρωταγόρου καί τοΰ Σωκράτους, διχονοησάντων, περιστρέφει κυρίως τήν
ομιλίαν του περί τήν ερμηνείαν τών λέξεων, ας
μεταχειρίζεται, ούτως- "Έγώ μέν καί αύτδς
ώ Πρωταγόρα τε καί Σώκρατες, άξιώ ύμάς συγχωρεΐν καί άλλήλους περί τών λόγων άμφισβητεΐν μέν, έρίζειν δέ μή· άμφισβητοΰσι μέν γάρ
καί δι’ εύνοιαν οί φίλοι τοΐς φίλοι;, έρίζουσι
δέ οί διάφοροί τε καί έχθροί άλλήλοις · καί ού
τως άν καλλίστη ήμΐν ή συνουσία γίγνοιτο·
ύμεΐς τε γάρ οί λέγοντες μάλιστα άν ούτως έν
ήμΐν τοΐς άκούουσιν εύδοκιμοΐτε καί ούκ έπαινοϊσθε· εύδοκιμεΐν μέν γάρ έστι παρά ταΐς ψυχαΐς πών άκουόντων άνευ άπάτης, έπαινεΐσθαι
δέ έν λόγω πολλάκις παρά δόξαν ψευδομένην·
ήμεΐς τ’ αύ οί άκούοντες μάλιστα άν ούτως
εύφραινοίμεθα, ούχ’ ήδοίμεθα· εύφραίνεσθαι μέν
γάρ έστι μανθάνοντά τι καί φρονήσεως μεταλαμβάνοντα αύτή τή διανοία, ήδεσθαι δέ έσθίοντά τι ή άλλο ήδύ πάσχοντα αύτώ τψ οώματι.”
Δέν πρέπει δμως νά συμπεράνη τις έκ τής
βραχείας ταύτης δμιλίας τοΰ Προδίκου, καθ’ ήν
πειράται ούτος νά καταδείξη σχολαστικώς τήν
διαφοράν μεταξύ τών ρημάτων έρίζειν καί άμφισβητεΐν, εύδοκιμεΐν καί έπαινεΐσθαι, ήδεσθαι
καί εύφραίνεσθαι, ήτις δέν ένδιαφέρει ήμΐν
ούδ’ έλάχιστα, δτι ήτο τοιοΰτος, οίον παρίστησιν
αύτδν ό ΙΙλάτων, άλλά πρέπει νά λάβη ύπ’ όψει, ή δτι ό Πλάτων έξεπίτηδες παρίστησιν αύτόν ουτω, ΐνα άποοείξη δτι κατεγίνετο κυρίως
περί τήν γραμματικήν, ήν ούτος έθεώρει δευτερεύουσαν, προτιμών αύτής πρακτικωτέραν καί
ώφελιμωτέραν τφ άνθρώπφ διδασκαλίαν περί
άλλων άντικειμένων, ή δτι ίσως φαίνεται καί
πρδς τόν Πρόδικον δλίγον ύπερβολικός, ώς καί
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προς τους λοιπούς σοφιστάς · ύπό ηθικήν δμως
εποψιν έξετάζων τις τόν ΙΙρόδικον, ούδαμοΰ τών
ποιούντων μνείαν αύτοΰ συγγραφέων άπαντα
δόγμα τι αύτοΰ στρεβλόν καί όλέθριον. Είναι
άρα δίκαιον ό μέγας ούτος σοφιστής, ό κυριώτερος πάντων τών συγχρόνων του, νά όνομασθή
σοφιστής ύπό τήν πρώτην σημασίαν τής λέξεως
μάλλον, ή ύπό τήν σημασίαν καθ’ ήν τό έπώνυμον σοφιστής έδόθη είς τόν Γοργίαν, τόν 'Ιπ
πίαν καί άλλους.
Μεταξύ τών μεγάλων σοφιστών καταλέγεται
καί ό Ιππίας, γεννηθείς έν "Ηλιδι, πόλει όμωνύμου έπαρχίας τής Πελοποννήσου. Ήτο σύγ
χρονος ούτος τφ Πρωταγόρα, τφ Γοργία καί τφ
Προδίκφ. Διά τής μεγάλης του εύγλωττίας
έγένετο χρησιμότατος τή πατρίδι του, έφ’ φ
ούκ όλίγον καυχαται έν τώ όμωνύμφ διαλόγφ
τοΰ Πλάτωνος, λέγων, "Ή γάρ Ήλις, δταν
τι δέηται διαπράξασθαι πρός τινα τών πόλεων,
άεί έπί πρώτον έμοί έρχεται τών πολιτών, αίρουμένη πρεσβευτήν, ήγουμένη δικαστήν καί
άγγελον ίκανώτατον είναι τών λόγων, οι άν παρά
τών πόλεων έκάστων λέγωνται. Πολλάκις μέν
ούν έπρέσβευσα, πλεΐστα δέ περί πλείστων καί
μεγίστων είς τήν Λακεδαίμονα.”
Μιμούμενος τον Γοργίαν καί τούς λοιπούς
σοφιστάς, έδίδασκε καί αύτός άντί χρημάτων·
βαθμηδόν δέ κατ’ όλίγον συνήθροισε τοσοΰτον
πλούτον, ώστε ήδύνατο νά ζή πολυτελώς καί
μεγαλοπρεπώς. Διεκρίνετο έπί πολυμαθεία, καταγινόμενος περί τήν μαθηματικήν έπιστήμην,
τήν φυσικήν καί τήν άστοονομίαν, τήν άρχαιολογίαν καί τήν ιστορίαν, άλλ’ ήτο άλαζωνικώτατος καί ματαιότατος μέχρι τοΰ γελοίου καταντών καί τοιοΰτος φαίνεται έν τφ 'όμωνύμφ
διαλόγφ τοΰ Πλάτωνος, δστις λέγει δτι είπέ
ποτέ έν τοΐς Όλυμπίοις δτι γνωρίζει έντελώς
τήν Γυμναστικήν, τήν Γραμματικήν, τήν Ποιη
τικήν, τήν Γεωμετρίαν, τήν Φυσικήν, τήν ’Ηθι
κήν καί τήν Πολιτικήν, δτι ού μόνον ραψωδίας,
τραγφδίας καί διθυράμβους ποιεί, άλλ’ δτι καί
τά ένδύματα καί τά ύποδήματά του κατασκευ
άζει διά τών ιδίων αύτοΰ χειρών, αμα δέ δτι
καί τήν σφραγίδα αύτήν τοΰ δακτυλίου του
έγλυψεν αύτός.
’Εν τφ πρώτφ διαλόγφ τοΰ Πλάτωνος Ιπ
πία; τφ μείζονι, ού ή γνησιότης άμφισβητεΐται
ύπό τινων, ό 'Ιππίας αμα άρξάμενος τοΰ λόγου
δεικνύει τήν άλαζονείαν του, διότι τολμά νά
εί'πη δτι πάντες οί μεγάλοι σοφοί, ό Πιττακός,
ό Βίας, ό Θαλής, καί άλλοι άπέσχον τών πο
λιτικών πραγμάτων, διότι ήσαν άνίκανοι είς
τοΰτο· ΐνα δέ μάλλον κατάδειξη τήν άλαζονείαν
του, τολμά νά εΐπη, δτι άν άνέζων οί σοφοί
ούτοι, γελοίοι καί ούτιδανοί ήθελον φανή συγκρινόμενοι πρός τούς σοφιστάς.
(Έπεται συνέχεια.)

Η ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑι.
(Μετά είκόνος, ορα σελ. 312.)

ΚΤΕΝΗ τών Μετεώρων περιγραφήν έδημοσιεύσαμεν πρό έτών έν τφ“Έσπέρφ”,
όφειλομένην είς τόν γλαφυρόν κάλαμον
τοΰ άζιοτίμου ήμών φίλου, Κυρίου Ν. Σκωτίδου.
Ηδη δέ παραθέτοντες τήν ώραίαν εικόνα τής
τών Μετεώρων μονής τής Αγίας Τριάδος προσθέτομεν συμπληρωματικάς τινας μόνον λέξεις.
Αλλοτε τά Μετέωρα περιεΐχον είκοσι μονάς,
έν αΐς πλήθος πολύ μοναχών έδέετο πρός τόν
' 1 ψιστον έν τώ άσφαλεΐ έκείνφ καί γραφικωτάτφ
5ψει· σήμερον αί πλεΐσται τών μονών είναι
έρημοι· οί εύσεβεΐς έν αύταΐς άσκηταί άπέθανον
έκεΐ έπάνω μεταξύ ουρανού καί γής, καί οί τά
φοι αύτών διατελούσιν ήσυχοι καί λελησμονημένοι. Ή έναέριος αύτη δημοκρατία έχει σή
μερον μόλις 50 πολίτας έν Ί μοναΐς, έν αίς ή
τής'Αγίας Ιριάδος είναι μία τών μεγαλειτέρων.
Ή πρός αύτήν άνοδος έκτελεΐται διά σχοινιών
καί καλάθου, ώς παρίσταται έν τή είκόνι· ύπάρχει δμως καί έτερος τρόπος διά κλιμάκων κινη
τών. άλλ’ ό τρόπος ούτος είναι είς άκρον έπί·
πονος, καθότι αί ξύλιναι κλίμακες δέν προσαρ
μόζονται έκάστοτε στερεώς έπί τών άνωμάλων
τών βράχων έξοχών καί έσοχών. Οί μοναχοί
είναι τά μάλιστα περιποιητικοί, καί μετά πολλής
φιλοφροσύνης δέχονται τούς προσερχομένους ξέ
νους· διατελούσιν δμως σχεδόν άποκεκλεισμένοι
άπό τοΰ κόσμου καί ούδέν γινώσκουσιν έκ τών
είς τά πλησιέστερα αύτών μέρη συμβαινόντων.
Πάνυ δικαίως δύναται ν’ άποκαλέση τις αύτούς
μοναχούς φιλοσόφους. Άπό τών παραθύρων
τής μονής ή θέα έπί τής κάτω χώρας είναι
μαγευτική.

Η ΦΑΡΣΑΛΟΣ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑι.
(Μετά είκόνος, {ρα σελ. 312.)

ΜΑ έξέλθωμεν τοΰ μικρού χωρίου Δερεγκλή βλέπομεν εύρυνομένην τήν κοι
λάδα τοΰ Ένιπαίου τήν πρό τών όρέων
τής Φαρσάλου κειμένην. Μακρόθεν φαίνεται
ή έκτεταμένη πεδιάς τής Καρδίτσης καί τών
Ίρικάλλων, καί είς τό βάθος διακρίνονται αί
άνώμαλοι τού Πίνδου κορυφαί. Είς άπόστασιν
δύο ώρών περικάμπτοντες τάς άποτόμους υπώ
ρειας βράχου 500 μέτρων δψους, εύρισκόμεθα
άπέναντι τής πόλεως Φαρσάλου, ήν περι
στέφει ζωηρά καί πυκνή φυτεία.
Ή Φάρσαλος, κατοικουμένη ύπό τριών χιλι
άδων ψυχών, δέν μετέβαλε πολύ τόν χαρακτήρα
καί τόν τύπον μετά τήν προσάρτησή τής Θεσ
σαλίας. Άνά πάσαν εσπέραν ή ύψηλή άκρόπολις καλύπτει διά τής σκιάς της τήν άλλοτε
μεγάλην πόλιν, τά καταστήματα τών ζωηρών
'Ελλήνων έμπορων, ώς καί τάς ξυλίνας οίκίας
τών σιωπηλών Τούρκων. Έν τή κάτω πόλει
έγείρονται κρήναι πλησίον άρχαίων πλατάνων,
καί μιναρέδες ύψηλοί, κάτωθεν τών όποιων κάΟηνται Τούρκοι νησταλέοι καί κεχαυνωμένοι · έν
δε τή ανω πόλει διασταυρούνται όδοί στεναί,
θορυβώδεις, έμπορικά καταστήματα, έν οίς άκούονται φωναί τραχεΐαι καί διάλογοι ζωηροί. Ή
άντίθεσις μεταξύ τής νεκρώσεως τής κάτω πό
λεως και τής κινήσεως έν τή άνω είναι άξια
παρατηρήσεως.
Άνερχόμενοι εύρισκόμεθα μετ’ όλίγον έπί
τής Άκροπόλεως, ένθα άκρα βασιλεύει σιγή.
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Ιό πανόραμα, τό άπό τής ύψηλής ταύτης θέσεως
έκτυλισσόμενον ένώπιον τών βλεμμάτων ήμών,
είναι θαυμάσιον· πρός δυσμάς μέχρι τών σκο
τεινών φαράγγων τού Πίνδου καί τών βράχων
τών Μετεώρων εκτείνεται ή άπέραντος θεσσαλική πεδιάς· πρός βορράν διακρίνονται αί κορυ
φαί τοΰ Όλύμπου· πρός άνατολάς καί πρός
νότον ό όφθαλμός χάνεται έν λαβυρίνθφ ζοφερών
όρέων. Σπάνια είναι τά μέρη, έν οίς ό περιγϊϊγΙτή’ δύναται νά θαυμάση τάς καλλονάς τής
φύσεως, δσον έκ τής ύψηλής ταύτης τής Φαρ
σάλου σκοπιάς.
Η Άκρόπολις τής Φαρσάλου ύψοΰται έπί
άποτόμου βράχου 110 μέτρων- ή πρός αύτήν
άνοδος έκτελεΐται διά δύο πυλών ελληνικής
τέχνης, έγερθεισών έπί τών δύο λοφίσκων τών
χωριζόντων τάς δύο κορυφάς τού φρουρίου.
’Ερείπιά τινα προχωμάτων, δεξαμενή καί τινες
άρχαΐοι λίθοι έσπαρμένοι ένθεν κάκεΐθεν — αύτά
είναι τά μόνα διασωθέντα λείψανα τής Άκρο
πόλεως. Έν δσω κατεΐχον οί Τούρκοι τήν Θεσ
σαλίαν ή έπίσκεψις τής άκροπόλεως συνεδέετο
πρός πλείστας δσας όχληράς διατυπώσεις· σή
μερον ή είς αύτήν άνοδος εΐναι έλευθέρα παντί
τφ προσερχομένφ.
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άναπνευστική δύναμις, οικεία είς δύτας, καί
γόνατα ρωμαλαΐα ΐνα άναβαίνη τις καί καταβαίνη τετράκις τής ήμέρας έπέκεινα τών τριακοσίων βαθμιδών. Έκών άέκων έπεδόθην είς
τήν γυμναστικήν ταύτην μακαρίζων έμαυτόν, δτι
έτυχον οίκίας τής άγοράς, έξ ου ήλαττοΰτο κατά
τό τρίτον ό έπίμοχθος ούτος άγών.
' Η περιγραφή τής πόλεως έστί δυσχερής είς
τόν θέλοντα νά έφαρμώση τά γνωστά τής γεω
μετρίας σχήματα έπί τοΰ έδάφους, έφ’ ού έστιν
φκοδομημένη. Ή άρχαία πόλις κεΐται έπί υψώ
ματος πετρώδους, άνωμάλου καί άποκρήμνου.
Βαθμηδόν κατήλθε πρός τόν λιμένα καί συμπιεαθεΐσα περί τήν στενήν έπίπεδον αύτοΰ έπιφάνειαν, τήν περί τήν κρηπίδα, άνερρίχθη έπί
τών στοιβάδων τών τιτανόλιθων, έφ’ ών έκαστος
έχάραξε δι’ άσβέστου τά άρχικά τού όνόματός
του στοιχεία ώς σφραγίδα τής προσωπικότητάς
του, τής κατοχής καί κυριότητος τοΰ άδεσπότου
πράγματος. Άπητεΐτο δέ έκτακτος πρόνοια,
δπως οίκειοποιηθή τις βράχους έπιτηδείους είς
κατοικίαν άνθρώπων. Καί δμως οί βράχοι ούτοι
έλαξεύθησαν, καί έσχηματίσθησαν γήπεδα, έφ’ ών
φκοδομήθησαν οίκίαι, κλιμακηδόν έπεωρημέναι,
συμπιεζόμεναι αί μέν έπί τών δέ, έλευθερώτερον
έκτεινόμεναι δπου τό έδαφος καθίσταται όμαλώτερον καί πάλιν άναρριχώμεναι κατά δια
φόρους άνωμάλους διακλαδώσεις.
Β'.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΥΜΗΣ
ύπό

Μ. Μαλλιαράκη.
Α’.
ifjA άπό Σμύρνης μέχρι Μερσίνης έν Συρίφ
διαπλέοντα άγγλικά καί ελληνικά άτμόπλοία διευκολύνουσι τήν μεταξύ 'Ρόδου
καί τών περί αύτήν νήσων συγκοινωνίαν. “Άλλως
εύκολώτερον θά έπεσκέπτετό τις τήν Μασσαλίαν
ή τήν Σύμην, Χάλκην ή Χαλκίαν, Κάρπαθον ή
Κράπαθον, Κάσον, Νίσυρον καί Κώ, αιτινες φαί
νονται έν τφ όρίίοντι διά γυμνού οφθαλμού.
Πλησιέστεραι τούτων είναι ή Σύμη πρός βορράν
καί ή Χάλκη πρός δυσμάς. Έν νηνεμία, ένεκα
τής διαύγειας τού ούρανού, αί ξηραί καί βρα
χώδεις πλευραί τής Σύμης καί τά φαλακρά αύ
τής όρη διακρίνονται καθαρώτατα, δπως άποτελέσωσι τραχυτάτην άντίθεσιν πρός τάς όμαλάς
καί χαριεστάτας τής 'Ρόδου άκτάς καί τούς
σμαραγδίνους αύτής γεωλόφους, καί καταστήσωσι
παραδοξώτερον τό φαινόμενον τής άκμής μέν
έκείνης, τής πενίας δέ καί τοΰ μαρασμού ταύτης.
Γνωρίσας πολλούς τών Συμαίων έπί πλούτιρ,
παιδεία καί πολιτισμφ προηγμένους έπεθύμησα
νά έπισκεφθώ τόν τόπον, έν φ ό πολιτισμός οΰτος έβλάστησε καί έτράφη. Τυχούσης εύκαιρίας
διεξεπεραιώθην είς Σύμην διά τίνος τών άτμοπλοίων τής Αγγλικής εταιρίας. Ό πλους ήν
βραχύς καί τερπνότατος ύπό τό γλυκύ τής σε
λήνης φέγγος καί τάς δροσεράς πνοάς τοΰ Απρι
λίου. Μετά δύο καί ήμισυ ώρας τό άτμοκίνητον
έρριψε τήν άγκυραν έντός τοΰ εύρυχώρου καί
βαθέως λιμένος τής νήσου. Άν καί ήτο μεσο
νύκτιον, τά περί τήν κρηπίδα τοΰ λιμένος κατα
στήματα καί καφενεία έζωογονοΰντο ύπό τοΰ
θορύβου κοινωνίας εύκινήτου καί πολυάσχολου.
Μετά κόπου άνήλθον έκατόν δεκαοκτώ βαθ
μίδας δπως φθάσω είς τήν οικίαν, έν ή κατέ
λυσα. Ή οδός, ήν διήλθον, έστιν ή κυρκοτέρα
άρτηρία τής κινήσεως καί κυκλοφορίας τοΰ πλη
θυσμού τής Σύμης καί τής μετά τής άγοράς
συγκοινωνίας. Απαιτείται τή άληθεία ισχυρά

n

Πριν δέ είσέλθωμεν είς τήν πόλιν ταύτην
καί έπισκεφθώμεν τά τε ιδιωτικά καί δημόσια
κτίρια, τά όποια άνήγειρεν ή φιλοπατρία καί
φιλανθρωπία τών Συμαίων, άναδράμωμεν πρός
τό παρελθόν τό λίαν μεμακρυσμένον, τό όποιον
ή φαιδρά καί δημιουργική τών προγόνων ήμών
φαντασία περιέβαλε διά χαριεστάτων μύθων.
Ήτο λοιπόν ή έγγύς τής Καρίας νήσος Σύμη
έρημος καί άνώνυμος, μέχρις ού ό άγαθός ναυ
τικός καί κολυμβητής Γλαύκος, ό θαλάσσιος
δαίμων, ό υίός τοΰ Έρμοΰ καί Εύβοιας τής θυγατρός, κατά ΓΙρομαθίδαν τόν Ήρακλεώτην, ή
τοΰ Άνθηδόνος ή Άλκυόνος κατά τόν Μνασέαν, έρωτι δεινφ άλωθείς ήρπασε Σύμην τήν
θυγατέρα Ίαλύσου καί Δωτίδος, καί μετ’ αύτής
κολυμβών ή άλλως πως πλέων άπεβιβάσθη είς
τήν νήσον, δπου διήνυσε τόν μήνα τοΰ. μέλιτος,
καί ήν κατφκησε προσαγορεύσας αύτήν Σύμην
άπό τής γυναικός του.*) Κατα δέ Διόδωρον
τόν Σικελιώτην οί μετά Τρίοποτ άφικόμενοι είς
τήν έρημον νήσον, ών ήγεΐτο Χθόνιος ό υιός τοΰ
Ποσειδώνος καί τής Σύμης, κατφκησαν αύτήν,
άφ’ ής καί ή νήσος ταύτης έτυχε τής προσηγορίας. **)
Κατ’ άμφοτέρας τάς γνώμας ή Σύμη έσχε
θεών γόνους τούς πρώτους οίκιστάς, λαβοΰσα
τήν έπωνυμίαν έκ γυναικός 'Ροδιάς, τής Σύμης,
Ουγατρός τοΰ Ίαλύσου ή συζύγου τοΰ ΓΙοσειδώνος, ού τίνος ό υίός Χθόνιος ήν είς τών εταί
ρων τοΰ Ήλιάδου Τριόπα, δστις μετά τήν μιαιφονίαν τοΰ άδελφοΰ του έφυγεν έκ Ρόδου καί
πλεύσας είς Καρίαν κατέσχεν άκρωτήριον, τό
ύπ’ έκείνου Τριόπιον κληθέν. *·*)
"Οτε πάσα ή Ελλάς ϋατεξανέστη κατά τής
άπιστίας τοΰ Πάριδος καί έσπευσε νά έκδικηθή
τήν είς τόν οίκον τών Ατρειδών προστριβεΐσαν
υβριν διά τής αρπαγής τής καλής Ελένης,
συνεκινήθησαν καί τής Σύμης τά ευερέθιστα
νεύρα καί μετέσχεν δπως και αι λοιπαι πετρώ
δεις νήσοι τοΰ ύπό τοΰ θείου 'Ομήρου ύμνη-

θέντος δεκαετούς κατά τής Τροίας άγώνος. Έβασίλευε τφ καιοφ έκείνφ τής νήσου ό Νηρεύς, ό
υίός τής νύμφης ’Αγλαΐας καί τοΰ Χάρωνος,
δστις έάν δέν ύπήρχεν ό υίός τής θέτιδος καί
τοΰ Πηλέως, ό θεοείκελος Άχιλλεύς, θά ήτο
ό κάλλιστος άνήρ πάντων τών εις Τροίαν στρατευσαμένων. ’Ολίγοι ήσαν οί μετά τριών νηών
μετ’ αύτοΰ συμπλεύσαντες Συμαΐοι μαχηταί. '0
Νηρεύς δέν έπανήλθεν έκ Τροίας δπως άποθάνη ήσύχως έν τή γενεθλίφ χώρα, άλλ’ άπέ
θανεν άκλεής είς τά Τρωικά πεδία, τά όποια
έποτίσθησαν μέ τό αίμα τοσούτων ηρώων Γρώων
καί Αχαιών.
Κατά τόν Διόδωρον (V) ή Σύμη ύπέκυψεν
είς τούς θαλασσοκρατήσαντας Κάρας μετά τούς
Τρωικούς χρόνους. Φαίνεται δέ δτι καί τότε
δπως καί νΰν ή άνομβρία ήν ή μάλλον άνήκεστος
τής νήσου πληγή, διότι αύχμών γενομένων έφυ
γαν άνεπιστρεπτί οί παχυστομούντες Κάρες καί
κατφκησαν τό λεγόμενον Ουράνιον.
Ή Σύμη έμεινε πάλιν έρημος, εως δτου
στόλος Λακεδαιμονίων καί Άργείων προσήγγισεν
είς αύτούς τούς τόπους. Κατφκίσθη δέ ύπό
τών Λακεδαιμονίων καί Άργείων, οίτινες ύπό
τόν Άλθαιμένην ήλθον είς 'Ρόδον καί ίδρυσαν
τήν δωρικήν εξάπολιν. Είς τών μετά τοΰ Ιπ
πότου μετασχών τής άποικίας όνόματι Ναΰσος,
προσλαβών τούς κατά τήν διανομήν τής γής
άδικηθέντας, ώδήγησεν αύτούς είς Σύμην καί
κατιί κησεν αύτήν. Μετά τινα δέ καιρόν έτεροι
Δωριείς έλθόντες έκ Κνίδου καί 'Ρόδου έγένοντο
δεκτοί ύπό τών κατοίκων, οίτινες διένειμαν
μετ’ αύτών τήν γήν καί μετέδωκαν αύτοΐς τά
τοΰ πολίτου δικαιώματα.

Γ'.
Ί'οιαΰται είσίν αί περί τής νήσου Σύμης μυθικαί Ιστορικά! ειδήσεις μέχρι τής έν 'Ρόδιο
έγκαταστάσεως τής δωρικής φυλής. Δυστυχώς
στερούμεθα τής δημιουργικής φαντασίας τοΰ έν
μακαρία τή λήξει Κωνσταντίνου Σιμωνίδου, δπως
συμπληρώσωμεν τήν ιστορίαν τής νήσου. "Οθεν
παραπέμπομεν τούς άγαν φιλοπάτριδας τών Συ
μαίων ν’ άναγνώσωσιν δσα άπεταμίευσεν έν τή
' Συμαίδι” ό περιώνυμος έκεΐνος τών άρχαίων
χειρογράφων παραχαράκτης, παραστήσας τήν
Σύμην ώς τό κέντρον πάσης τέχνης καί έπιστήμης, πασών τών άνακαλύψεων, έφ’ αίς έγκαυχάται ό νεώτερος πολιτισμός, μηδ’ αύτών
τών θαυμάσιων άποτελεσμάτων τοΰ άτμοΰ καί
τοΰ ήλεκτρισμοΰ έξαιρουμένων.
'Η Σύμη άναφαίνεται έν τή ιστορία τών
Ιπποτών τοΰ Αγίου Ίωάννου τής Ιερουσαλήμ,
οίτινες κατέκτησαν τήν 'Ρόδον. Κατακτηθεΐσα
καί αυτή ύπό τοΰ εικοστού τετάρτου μεγάλου
Μαγίστρου τοΰ Τάγματος καί κατακτητοΰ τής
'Ρόδου Foulques de Villaret κατά τό 1309,
έγένετο έξάρτημα τών κτήσεων τοΰ Τάγματος
καί υποτελής φόρου. Κατά τό 1373 περιήλθεν
είς τήν κυριότητα τοΰ μεγάλου Μαγίστρου, είς
δν άνήκον αί πρόσοδοι αύτής, δπως καί αί τών
νήσων Άγιου Νικολάου καί Επισκοπής (Τήλου).
Έν Σύμη άνηγέρθη πύργος όχυρός είς θέσιν έπίκαιρον, έν φ διά σημείων συνεννοούντο μετά
τών φρουρών τής 'Ρόδου, οίτινες έκ τοΰ όρους
'Αγίου Στεφάνου έπώπτευον απαν τό περί τήν
πρωτεύουσαν πέλαγος. Μετά τήν κατάκτησιν
τής 'Ρόδου ύπό τοΰ σουλτάνου Σουλεϊμάν ή
Σύμη ήνώθη μετά τοΰ δθωμανικοΰ κράτους (1528).
Δ'.

*) Άθήναιος Ζ*. 296.
**) Διόδωρος Σικελ. V. CLI. 273.
***) Διόδωρος Σικελ. V. LVIII.
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'0 Σαβαρής έπισκεφθείς τήν νήσον πρό έκατονταετίας ευρεν έν αύτή λυπρόν χωρίον κατοι-

κούμενον ύπό δυτών. " Τό πάν, λέγει ό Γάλλος
περιηγητής, άναγγέλλει τήν πενίαν καί τήν
άθλιότητα. Αί όδοί είσί στεναί καί άκάθαρτοι,
αί οίκίαι δμοιαι πρός άθλιας καλύβας, είς ας
μόλις είσδύουσιν αΐ ήλιακαί άκτΐνες. Οί κά
τοικοι είσί κατηφεΐς καί σιωπηλοί. Οΐ άνδρες
καί αί γυναίκες φέοουσι τον αύτόν ιματισμόν,
μακράν χιτώνα, ζώνην καί σάλιον περί τήν κε
φαλήν, μόνον δε έκ τοΰ προσώπου διακρίνεται
τό φΰλον.” Έάν ό περιηγητής έκεΐνος ’έπεσκέπτετο ήδη τήν νήσον θά έξεπλήσσετο έπί τή
έπελθούση μεγάλη κοινωνική μεταβολή καί προόδο>. θά έβλεπεν άντί καλυβών οίκίας στερεάς
καί κομψάς καί καθαράς, πληθυσμόν ζωηρόν,
εύκίνητον, έργατικόν, θορυβώδη, περιβεβλημένον
ιματισμόν εύρωπαϊκόν, καί τό πάν άγγέλλον τήν
εύπορίαν καί τήν κοινωνικήν άκμήν. Άντί δυ
τών λυπρόν διαγόντων βίον, έξ ών άπετελεΐτο
ή σκυθρωπή καί σιωπηλή κοινωνία, θά έτέρπετο
βλέπων έπιστήμονας, μεγαλεμπόρους, έχοντας
έμπορικά καταστήματα είς τάς κεντρικωτέρας
τής Εσπερίας πόλεις, έφοπλιστάς πλοίων, βιομηχάνους καί έργοστασιάρχας, και δύτας πλημμυροΰντας τήν άγοράν, τάς οδούς καί τά έν τφ
λιμένι σκάφη, καί τά ώτα αύτοΰ θά προσέβαλλον
τά ασματα, ή μελφδία τών μουσικών δργάνων,
ό θόρυβος τής ζωής καί τής έργασίας · άντί
χωρίου πόλιν συμπιεζομένην έξ έλλείψεως χώρου,
καί ύπερπηδώσαν τάς φοβεράς άνωμαλίας τοΰ
έδάφους, ας έξομαλύνει ή σμίλη τοΰ λιθοτόμου,
μεταβάλλουσα τήν φυσικήν του εδάφους σύστασιν
δΓ άδροτάτων δαπανών, καϊ θά έθαύμαζε τήν
ζωτικότητα τής Ελληνικής φυλής, ήτις καί έν
τοΐς μάλλον άξένοις καί ύπό τής φύσεως είς
κατοικίαν δριέων προωρισμένοις τόποις προάγεται
καί άκμάζει κοινωνικώς διά τής φιλοπονίας, τοΰ
έπιχειρηματικοΰ πνεύματος καί τής νοημοσύνης.
(“Επεται ή συνέχεια.)

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΝΑΥΤΟΥ.
Διήγημα πρωτότυπον ύπό Άλεί. Ί. Γεωργιάδου.

άνεμος πνέη ’ ούριος, έντός τριών
ήμισείας πολλάκις ώρών δύναται
νά μεταβή διά πλοιαρίου άπό Κων
σταντινουπόλεως είς τό τερπνόν τής Θράκης
παράλιον έπί τής Προποντίδας χωρίον, τάς Έπιβάτας. ΓΙλοΰς μαγευτικός καί ώς έν δνείρφ
διανυόμενος. Ή ναυτική ’ιστορία γηραιού τίνος
λύκου τών θαλασσών διασκεδάζει τό ους, ένώ
άφ’ έτέρου οί όφθαλμοί άποροΰσι ποιαν πρώτον
χαρίεσσαν λεπτομέρειαν νά θαυμάσωσιν έν τφ
πρό αύτών μαγικώς άνελισσομένφ πανοράματι.
Έκεΐ άπορρώξ βράχος νομίζεις δτι, μεθ’ δλην
τήν άγριότητα τής προσόψεως αύτοΰ, μειδιά έξ
ήδονής έπί τή θωπείφ τοΰ λείχοντος τούς πόδας
του κύματος, ένώ περαιτέρω γελά φαιδρώς ό
αίγιαλός, πέραν τής ψαμμώδους τοΰ όποιου λωρίδος έκτείνονται έν γραφικωτάτη άλληλουχία
οί άγροί, οί λειμώνες καί τά δάση. Ενίοτε έν
μέσφ συστάδος άμφιλαφών δένδρων άνακύπτει
έρωτοτρόπως ή ερυθρά στέγη ή γωνία τις προσόψεως απλής λευκής άγροικίας, έν τή άπερίττφ
καί άγρότιδι άρχιτεκτονική τής όποιας τό δμμα
εύρίσκει πλείονα εύχαρίστησιν ή δσον θά έτέρ
πετο πρό τής θέας τοΰ κομψοτέρου μεγάρου.
Καί πέραν πάντων τούτων, είς τά βάθη τοΰ
όρίζοντος αί κυαναΐ τών όρέων σειραί συγχεόμεναι μετά τοΰ γαλανοΰ ούρανοΰ, άποτελοΰσι
γραφικόν δσφ καί μεγαλοπρεπές πλαίσιον τής
θαυμασίας έκείνης είκόνος, ήν ή καλλιτέχνις
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φύσις έχει έκτεθειμένην έκεΐ έπι τών ακτών
τής Θράκης.
Πολλάκις διήνυσα τόν ώραΐον έκεΐνον πλοΰν
προτιμών πάντοτε τού άτμοπλοίου τδ πλοιάριον ■
πολλάκις ή δροσόεσσα τής Προποντίδος αύρα
άνερριπισεν έν έμο'ι ένήδονον συναίσθησιν τής
ευτυχίας μου, καί πάντοτε, ώ! ναί, πάντοτε δι
ήλθον τάς γλυκυτέρας στιγμάς τής ζωής μου
κατά τήν διάρκειαν τής τερπνής έκείνης άκτοπλοίας, ής τδ μόνον μειονέκτημα ήν, κατ’ έμέ,
ή βραχύτης.
Πρωίαν τινα τού ’Απριλίου τοΰ 1886, έπέβαινον ένδς τών φορτηγών πλοιαρίων, απερ έκτελούσι τακτικώς καθ’ έκάστην τδν μεταξύ τού
χωρίου και τής πρωτευούσης διάπλουν, τήν μέν
μίαν ήμέραν κομίζοντα είς τήν τελευταίαν ταύ
την σταφυλάς ή δξυγάλακτα, τά κυριώτερα τού
χωρίου προϊόντα, τήν δ’ ύστεραίαν έπιοτρέφοντα
ΐνα φορτώσωσι πάλιν.
Τδ πλοιάριον, πλήν τινων σάκκων έρματος
καλυπτόντων τδ κύτος καί δύο ή τριών κιβω
τίων, άνηκόντων είς τούς δλίγους έπιβάτας, ούδέν
έτερον φορτίον περιεΐχεν. Οί έπιβάται είχον
ήδη τοποθετηθή παρά τήν πρύμνην καί τδ πλή
ρωμα, δπερ συνέκειτο έκ δύο ναυτών καί ένδς
καπετάνιου, τήν έμφάνισιν τοΰ τελευταίου μό
νον άνέμενεν, δπως λύση τά πρυμνήσια άπδ τής
βορβορώοους άποβάθρας τών Λεμονοπωλείων.
Ό άναμενόμενος δέν έβράδυνε νά έλθη καί
μετ’ δλίγον άπηλασσόμεθα τοΰ κυκεώνος έκείνου
τών πλοιαρίων καί λέμβων, αιτινες μάς περιεστοίχιζον τέως. ’Ανέπνευσα άνακουφισθείς, ώς
νά είχον μέχρι τής στιγμής έκείνης έπί τοΰ
στήθους απασαν τήν μυρμηκιάν τών σκαφών καί
τήν ίλύν, ήτις άποτελεϊ τήν μόνην κολλητικήν
ύλην τών σαπρών τής άποβάθρας σανίδων.
Καίτοι δέ καί πέραν τής γεφύρας είσέτι ή
άτμόσφαιρα ήν αίθαλόεσσα έκ καπνού έξερευγομένου ύπδ χιλιάδων κινητών καπνοδόχων, ήσθα
νόμην ήδη τήν καθαρόν τοΰ πόντου αύραν είσδύουσαν είς τού; πνεύμονας μου καί προοιμιάζουσάν
με, ούτως είπεΐν, διά μελλούσας άναπνευστικά;
ήδονάς.
— Έπάνω τά πανιά! ήχούσθη μετ’ ού πολύ
ή φωνή τοΰ πλοιάρχου καθήσαντος παρά τό πηδάλιον, δταν παρεκάμψαμεν τήν Άκραν τών
'Ανακτόρων.
‘Η διαταγή παραχρήμα έξετελέσθη καί μετά
τινας έτι στιγμάς κωπηλασίας, σφοδρός πνοΰς
βορρά ώσεί ύπαχούσα; καί αύτός είς τήν δια
ταγήν τοΰ πλοιάρχου, ήρξατο βαθμηδόν κόλπων
τά άναπετασθέντα ίστία καί ώθών μετά μείζονος
δυνάμεως τδ σκάφος.
Μικρόν κατά μικρόν ή μάγος τοποθεσία τών
ύπδ συνηρεφή άλση χρυπτομένων άνακτόρων τοΰ
Σεράϊ-Βουρνοΰ, καί τών άνταυγαζόντων τρούλλων
τών γιγαντείων τεμενών καί τών δξυβελών μιναρέδων των, έξέλειπεν άπδ τής δράσεως ήμών ■
οί λόφοι τού Βυζαντίου μετά τής έπ’ αύτών διακεχυμένης μεγαλοπρεπείας έκρύπτοντο ύπδ τήν
ομιχλώδη άχλύν τής άποστάσεως, άχλύν, ήν
μετέτρεπον είς αίγλήεντα πέπλον αί ήλιακαί
άκτΐνες. Μετά μίαν ώραν κατελιμπάνομεν δπισθέν μας τδ κομψότατον προάστειον τοΰ ‘Αγίου
Στεφάνου καί διεχρίνομεν μακρόθεν τήν συστάδα
τών μεγάλων έκείνων έπαύλεων, τήν καλουμένην
Φλώρια.
Τδ πλοιάριον μας έσχιζε τά κύματα άμιλλώμενον κατά τό τάχος μέ ταχύπλοον άτμήρες,
έξ έκείνων απερ έβλέπομεν διατρέχοντα τούς
σταθμούς τών προαστείων. Μόνον, άπό καιρού
είς καιρόν τό σκάφος έκλινε πλέον τοΰ δέοντος,
ώς έκ τής ορμής τοΰ άνέμου, καί τότε πλέον ή
πρώρα κατέλειπεν έχατέρωθεν μάλλον χιονώδεις
άφρούς διελώσα τδ ύδωρ μέ τήν δρμήν δελφίνος.
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Ό παφλασμός τοΰ υδατος ύπδ τήν τρόπιδα, ό
συριγμδς τοΰ άνέμου προσπαθοΰντος νά είσδύση
διά τίνος ρωγμής τοΰ ιστίου καί δ έκ διαλειμ
μάτων άκουόμενο; τριγμός τοΰ ιστού συγκλονουμένου έν τή μεσόδμη, άπετέλουν παράδοξον μινυριστικήν συναυλίαν οί τόνοι τής όποιας καίτοι
σπάνιοι δΐ έμέ, μοί προύξένουν έν τούτοις ήδεΐαν
μελαγχολικήν έντύπωσιν. ‘Όσον άφορα τούς ναύτας, ούτοι εΰρισκον φυσικω τω λόγω ίδιάζον τι
θέλγητρον είς ταύτην, έφ’ δσον τούλάχιστον ήδύνατό τι; νά είκάση έκ τή; έπί τών μορφών αυ
τών διακεχυμένη; φαιδοότητος καί εύθυμία;.
Ο πλοίαρχος ιδίως, ό καί πηδαλιούχο; τοΰ
σκάφους, πεντηκοντούτη; περίπου άνήρ, μετά
τοσαύτης άμεριμνησίας έστηοίζετο έπί τοΰ οίακοστρόφου καί τοσαύτην εύχαρίστησιν έξέφραζε
τδ βλέμμα του. ώστε ήδύνατο τις νά μαντεύση
άνευ δισταγμού οτι ό διάπλους έμελλε νά άποβή
ταχύ; καί αίσιος.
— At, παληκάρι! τδν ήκουσα αίφνης νά μοί
άναφωνή· τί, δέν έπείνασες άκόμη: έλα δά, διότι
ή θάλασσα άνοίγει φοβερά τήν δρεξιν.
Άπό τινων στιγμών θεώμενος τάς πρό έμοΰ
άκτάς είχον ουΟισθή είς ρέμβην, τήν τόσφ συνήθη
ταύτην τού πνεύματος νάρκην. "Οτε δ’ έπί τή
καλούση με φωνή έστράφην, είδον έπί τή;
πρύμνης έντδς φύλλου ναστόχαρτου μέγα τεμάχιον κρέατος οπτού καί παρ’ αύτό πλώσκαν
(βομβυλιόν) πλήρη Έπιβαταίου οίνου.
Ό γέρων καπετάνιος, δστις ήδη ένησχολεΐτο
κόπτων τό κρέας, ιδών με στραφέντα προσέθηκεν ·
— Η άλήθεια είνε οτι δέν έχομεν φαγητά
βαποριού, άλλ' ήμπορώ νά σέ βεβαιώσω δτι έδώ
’ς τή θάλασσα αύτό τδ ψητό θά σοΰ φανή καλλήτερο άπδ τά πειδ νόστιμα φαγητά τοΰ Μπάρ
μπα Γιάννη τοΰ ξενοδόχου τής Αεμονόσκαλας.
— Είπατε δλην τήν άλήθεια, καπετάν Νι
κόλα, τψ άπεκρίθην εύχαριστημένο; έκ τοΰ άφελοΰς καί ειλικρινούς ύφους μεθ’ ού μοί ώμίλει,
ούτε τά φαγητά τοΰ βαποριού, τά όποια καί
πολύ πολύ δέν μέ άρέσουν, οΰτε αί σάλτζαι τοΰ
Μπάρμπα Γιάννη σας ήμποροΰν νά άντίμετρηθοΰν μέ τδ δρεκτικδν αύτδ ψητό καί μάλιστα
δταν τδ τρώγη κάνει; είς τοιοΰτον ξενοδοχεΐον.
Οί λόγοι μου φαίνεται δτι ηύχαρίστησαν τδν
πλοίαρχον καθδ κολαχεύσαντες τδ στοιχεΐόν του,
διότι εύθύς μετά ζωηρότητος άποταθείς πρδ;
τούς συνεπιβάτας μου καί τού; ναύτας, είπεν ·
— Έ! λοιπόν! τί στέκεσθε; έμπρός, διότι
άλλέω; δέν θά έχετε όρεξι διά τδ μεσημερινδ
φαγί ποΰ θά φάμε είς τδ χωριό.
Ή άπειλή αυτή έπήνεγκε τδ αποτέλεσμά
τη;· πάντες έορίφθημεν έπί τοΰ φαγητού μέ
δρεξιν ήτις ήθελεν εκφοβίσει τού; τήν στιγμήν
έκείνην άνωθεν ήμών διερχομένου; λάρους, χαί
δταν ήλθεν ή σειρά τής πλώσκας, δ παφλασμός
τού νεκταρείου αύτή; νάματος, τοΰ άρδεύοντος
τού; λάρυγγας ήμών, κατέπνιξεν έπί στιγμήν τον
φλοίσβον τής θαλάσσης.
"Οσοι ούδέποτε ήσθάνθητε άληθή δρεξιν πρδ
τών πολυποίκιλων καί χαρυχευτών εδεσμάτων
σας, δσοι δέν έγεύθητε ποτέ τών γαστρονομικών
ηδονών άνευ τής βοήθεια; διεγερτικών ποτών,
έπρεπε νά μέ συνοδεύσητε κατά τδ ταξείδιον
έκεΐνο διά νά χατανοήσητε δτε μία πνοή ποντιάδο; αύρα; διεγείρει πολύ έπιτυχέστερον τήν
ορεξιν άπδ δλου; τού; άτμού; τών liqueurs σας.
Προσθέσατε καί ικανήν δόσιν εύθυμία; εί; τήν
ήνεωγμένην ήδη δρεξιν χαί θέλετε φαντασθή
μεθ’ όπόση; γενναιότητα; κατεβροχθίσθη δ πρδ
μικρού σημαντικός κρεάτειος δγκος, χάρις είς
τήν άφθονον άρδευσιν τοΰ οίνου.
Μετ’ δλίγον δ εις έπιβάτης, ίσως θωπεύσας
περισσότερον τά χείλη τής λάλου πλώσκας έκοιμάτο τυλιχθείς έντός έπιμήκους μηλωτής. Ό
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καπετάν Νικόλας εσύριζε ναυτικόν τινα σκοπόν
καί έγώ ένησχολούμην είς τήν αυτόματον λει
τουργίαν τής πέψεως.
Μέχρις ού λήξη τό γεύμα είχομεν παρέλθει
τδν κολπίσκον τοΰ Μικρού Τζεκμετζέ. "Ηδη ή
παραλία σπανιώτερον παοουσίαζεν άπόψεις έπαύ
λεων ■ ένιαχοΰ μόνον διεκρίνοντο έπί τών λόφων
έρημικαί τινες καλύβαι άγροφυλάκων. Μεταξύ
τών χλοερών χέρσων γαιών προέβαλλον ένίοτε
καί καλλιεργημένοι τινες αγροί, αί είς τάς τά
φρου; τών όποιων βόσκουσαι άγελάδες έφανέρουν
τήν έκεΐ πλησίον παρουσίαν άνθρωπίνης κατοι
κίας.
Έκεΐ, έπί τής άλληλουχίας έκείνης τών πε
διάδων καί τών λόφων, ήν σπανιώτατα διέκοπτεν ή σκυθρωπή πρόσοψι; βραχώδους ακτής,
συνέκρινον σιωπηλώς τδ ήμερον καί γελόεν τής
Ευρωπαϊκής έκείνης παραλίας πρός τήν συνήθως
άγρίαν άποψιν τών ήκιστα φιλοξενών ’Ανατολι
κών άκτών τοΰ Εύξείνου Πόντου. Τό δμμα μου
είθισμένον νά πλανάται άπολλυμένον έν ταΐς
φάραγξι καί ταΐς άχρωρείαι; τών άκτών τής
’Ανατολής, έπανεπαύετο μετ’ άσυνήθους ήδύτητος
έπι τής διανθοΰ; χλόης τών λειμώνων καί τών
φαιδρών υψωμάτων τών λοφίσκων, οΰ; έβλεπον
άπέναντι μου. Καί ή ήρεμος έκείνη άμμώδης
παραλία έφαίνετο δτι πανταχού ήν πρόθυμο; νά
παράσχη καταφύγιον είς τήν τρόπιδα πλοιαρίου.
— Δέν μάς λέγεις καμμίαν ιστορίαν άπ’ έκείνας ποΰ ξεύρεις ή ποΰ σοΰ συνέβησαν, καπετάν
Νικόλα! είπον προ; τδν πεντηκοντούτη ναυτικόν,
δστι; έξηκολούθει τερετίζων τό ασμά του.
I δ δμμα του έξήστραψεν. Είχον θίξει μίαν
χορδήν τοΰ χαρακτήρα; του. ‘Ο γηραιός θα
λασσινός έτέρπετο πάντοτε διηγούμενος τά έπεισόδια τοΰ μακρού ναυτικού αύτοΰ βίου, διότι έν
τή άφηγήσει αύτών άνεχάλει νεανικός αναμνή
σεις έν αί; τοσάκι; ήρέσχετο έντρυφών.
— Ιστορίαν! μοί άπήντησεν· ιστορίαν μοΰ
ζητεί;; άλλ’ ήμεΐ; οί θαλασσινοί γνωρίζομεν
ιστορίας, αί δποΐαι ίσως δέν σάς άρέσουν, έσάς
τού; νέους. Είνε θαλασσινοί ίστορίαι.
— "Ίσα ίσα καί έγώ τοιαύτην έπιθυμώ νά
άκούσω, καπετάν Νιχόλα, τω είπον μαντεύων
έκ τού προοιμίου του δτι ήν διατεθειμένο; νά
εύχαριστήση τήν περιέργειάν μου.
("Επεται τό τέλος.)

ΑΙ ΓΕΓΥΜΝΑΣΜΕΝΑΙ ΓΑΛΑΙ.

(Μετά είζόνος, δρα αελ. 317.)
ΑΙ ΓΕΓΥΜΝΑΣΜΕΝΑΙ ΓΑΛΑΙ.
ΙΔΟΜΕΝ πολλάκις κύνας γεγυμνασμένους
καί πτηνά και άλλα ζώα, έκτελοΰντα
διάφορα παιγνίδια· ούδέποτε δμως μέ
χρι τοΰδε ειδομεν γαλάς γεγυμνασμένας καί
τοΰτο, διότι οΐ γυμνάζοντας αύτάς δέν κατώρθουν
νά τάς προπαρασκευάσωσι δεόντως ένεκα τής
ένστικτου τών ζώων τούτων κλίσεω; πρδς τήν
ελευθερίαν και άνεξαρτησίαν.
’Ανέκαθεν ή κατοικίδια γαλή ύπήρξεν άντικείμενον λατρείας και θωπεύσεως έκ μέρους τών
άνθρώπων. Ό Ηρόδοτος ήδη αναφέρει δτι οί
Αιγύπτιοι είχον τοσαύτην άγάπην πρδς τάς γαλά; των, ώστε δσάκις έξερήγνυτο πυρκαϊά έν
τινι οικία οί κάτοικοι έφρόντιζον πρδ παντδς
άλλου νά σώσωσι τάς γαλάς. 'Οσάκις γαλή
άποθνήσκει έκ φυσικού θανάτου, λέγει άκόμη'δ

Η

'Ηρόδοτο;, δλοι οί έν τή οικία κόπτουσι τάς
δφρεΐς των είς σημεΐον πένθους. 'Η νεκρά γαλή
έχτίθεται έν τψ ίερω τής οικίας δωματίφ, ένθα
ταριχεύεται καί είτα μεταφέρεται εις τήν πόλιν
Βούβαστον.
Ή γαλή δέν έχει χαρακτήρα δουλικόν, άλλ’ εί
ναι υπερήφανος, άνεξάρτητος, συγχρόνως δμως
καί προσηνής πρός τούς περιποιούμενους αύτήν.
Είναι πολλάκις εύφυεστάτη, καί μόνον διά τής
υπομονής καί διά τών περιποιητικών τρόπων
κατορθοΰται νά δαμασθή, δπως έκτελή διάφορα
παιγνίδια καί γυμνάσματα.
Εσχάτως Ολλανδός τις δαμαστή; γαλών
έξέθηκε τάς γαλάς του έν τψ Ίπποδρομίω τών

Παρισίων μετά πλείστη; βση; έπιτυχίας, διεγείρας τδν θαυμασμόν καί τήν έκπληξιν τών
θεατών. 'Η λίαν ένδιαφέρουσα παράστασις είναι
ή άκόλουθος· Στήνονται έν τψ ίπποδρομίω δύο
μικροί οικιακοί, ό είς άπέναντι τοΰ άλλου· οι
ούο ούτοι οικιακοί συνδέονται διά μακράς σειράς
καθεκλών. Είς εν σημεΐον τοΰ δαμαστοΰ γαλή
εξέρχεται τού ένός οίκίσκου καί βαδίζουσα ακρο
ποδητί έπί τής ράχεως τών καθεκλών μετα
βαίνει μέχρι τοΰ άπέναντι οίκίσκου , είς δν εισ
έρχεται. Είτα οί δύο οίκίσκοι συνδέονται διά
σειράς φιαλών· ή γαλή μεταβαίνει άπδ τοΰ
ένδς είς τδν άλλον οίκίσκον βαδίζουσα μεταξύ
τών φιαλών, τής μιάς δεξιά καί τής άλλης άρι-

στερά. Κατόπιν ό δαμαστή; άναγκάζει τά; γαλά; του νά πηδώσιν άπδ τραπέζη; είς τράπεζαν
διά μέσου κύκλου, έφ’ ού καίεται βάμβαξ. Είτα
τείνεται σχοινίον μεταξύ τών δύο οικιακών καί
έπί τοΰ σχοινιού τούτου βαδίζουσιν αι γαλαϊ
κατά σειράν · τό περιεργότερον είναι δτι έπί
τοΰ σχοινιού τούτου τίθενται λευκοί μύς καί
πτηνά, καί αί γαλαϊ παρέρχονται χωρίς νά τά
ψαύσωσι καί μάλιστα προσέχουσαι νά μή τά
πατήσωσιν. 'Η είχών ήμών παριστά τά διάφορα
γυμνάσματα τά όποΐα έκτελοΰσιν αί γαλαϊ τοΰ
'Ολλανδού δαμαστοΰ.
"Οσψ παράδοξον καί άν ήναι τδ φαινόμενον
γαλής μή έπιτιθεμένης κατά πτηνού ή μυός, τά
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τοιαύτα παραδείγματα δέν είναι σπάνια· ιδού
τί διηγείται ό διάσημος Brehm έν τω συγγράμματι αύτοΰ "'0 βίος τών ζώων” ·
Εν τινι εξοχική έπαύλει έν ’Αγγλία γαλή
τις είχε γεννήσει έντδς τής νυκτός και τδ πρωί
άπώλεσε τά νεογνά της, πνιγέντα παρά τοΰ ιδιο
κτήτου. Ή δυστυχής γαλή διέτρεχεν βλην τήν
οικίαν φωνάζουσα καί ζητούσα έν απελπισία τά
μικρά της. ’Εν ω ή γαλή έξήταζεν δλας τάς
γωνίας τής οικίας, μικρδς παϊς εδρών έν φωλεα
μικρούς μΰς και βέλων νά παρηγόρηση τήν γαλήν
προσφέρων αύτή εύπρόσδεκτον τροφήν, έθεσεν αυτούς έντδς τοΰ καλάθου, άφ’ ού είχον
άφαιρεθή αί γαλαΐ. Ή γαλή προσελθοΰσα έπήδησεν εις τδν κάλαθον χωρίς ποσώς νά πειράξη
τούς νέους αύτοΰ κατοίκους. Οί μικροί μΰς
έφοβήθησαν βεβαίως αισθανόμενοι τόσον πλησίον
τδν άρχαΐον έχθρδν τοΰ γένους των· ταχέως
δμως συνήλθον εις εαυτούς και ωθούμενοι ύπδ
τής άνάγκης τής συντηρήσεώς των,, έλαβον εις
τδ στόμα των τούς μαστούς τής γαλής· αυτή
δέ ήρξατο άρεσκομένη εις τήν τροφοδότησιν και
πριν ή παρέλθη ή ήμέρα τοσοΰτον έξωκειώθη
ώστε έλειχεν αύτούς, ώς νά ήσαν μίκραι γαλαΐ
Άπδ τής στιγμής δέ ταύτης οί μΰς είχον υίοθετηθή παρά τής γαλής. Οί κάτοικοι τής έπαύλεως έσπευσαν νά ίδωσι τήν άλλόκοτον ταύτην
οικογένειαν δυστυχώς ή συρροή τών γειτόνων
έγένετο τοσοΰτον δχληρά εις τούς οίκοδεσπότας,
ώστε άπεφασίσθη ή έξολόθρευσις τών μικρών
μυών. Λυπηρόν είναι, έπιλέγει δ Brelim, δτι
ή δοκιμή αυτή δέν έπερατώθη έντελώς · θά ήμην
περίεργος νά ΐδω, άν οί μΰς, δυνάμενοι νά συντηρώνται άφ’ εαυτών, δέν έσπευδον νά φύγωσιν
άπδ του πλευρού τής τροφού αύτών.
Είς τών μεγαλειτέρων φυσιοδιφών τοΰ αίώνος
δ Φραγκλΐνος έτρεφε μεγάλην αγάπην πρδς τάς
γαλάς, ών έξετίμα τά προτερήματα, τήν κα
θαριότητα ιδίως και τήν τόλμην. Διηγείται
δ Φραγκλΐνος δτι είδέ ποτέ μικράν γαλήν άνθισταμένην έναντίον πέντε κυνών χωρίς νά ύποχωρήση ούδέ κατά βήμα, καί προσθέτει έν τέλει, δτι άδίκως κατηγοροΰνται αί γαλαΐ έπί
άπιστία · τούναντίον αί γαλαΐ ήξεύρουσι ν’ άγαπώσιν δσον και νά μισώσιν.

ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝ
ΑΜΣΤΕΛΟΔΑΜΩι.
2ΜΕΝ0Ι άνηγγείλομεν τήν ΐδρυσιν Συλ
λόγου φιλελληνικοΰ έν Άμστελοδάμιρ
τής 'Ολλανδίας, σκοποΰντος τήν εισα
γωγήν τής γνήσιας προφοράς τής 'Ελληνικής
γλώσσης είς τά έν ‘Ολλανδία σχολεία καί τήν
έν γένει ύπεράσπισιν τών έλληνικών συμφερόντων.
Έν τή πρώτη αύτοΰ συνεδριάσει δ Σύλλογος
ούτος δέν ζατηρτίσθη δριστικώς, διότι οί παρόντες δέν συνεφώνουν πρδς άρθρα τινά τοΰ κα
ταστατικού. Ία άρθρα ταΰτα μετερρυθμίσθησαν
κατά τι ύπδ τών Κυρίων Dr. Abresch, Dr.
Muller και Flament, και δευτέρα συνεδρίασις
συνεκλήθη μετά τινας ήμέρας έν τω καταστήματι
Krasnopolsky, καθ’ ήν ίδρύθη δ Σύλλογος όριστικώς.
'Ο πρόεδρος τοΰ Συλλόγου Van den Es, Γυ
μνασιάρχης καί Καθαγητής τής έν Άμστελο
δάμιρ Ακαδημίας έκήρυξε τήν έναρξιν τών έρ-

γασιών διά συντόμου προλόγου, έν ώ έμνημόνευσε μετά σεβασμοΰ τών πατριωτικών έργων
τών νεωτέρων Ελλήνων, άναφέρων π. χ. τήν
ΐδρυσιν τής μεγαλοπρεπούς έν Άθήναις Βιβλιο
θήκης ύπό τών άδελφών Βαλλιάνων, μεθ’ δ δ
καθηγητής Dr. Β. Muller άνέφερεν έν έκτάσει
περί τών λογιών Κυρίων, οΐτινες έν 'Ολλανδία
και εν αλλαις χώραις συμφωνούσε τω σκοπώ
τοΰ Συλλόγου. Είναι δέ οί Κύριοι οΰτοι οί έξής·
'Ο Κ'·' Valeton έν Άμστελοδάμιρ, καθηγητής
τής ’Ακαδημίας.
'Ο Dr. Burgersdyk έν Deventer, μεταφρα
στής τοΰ Αισχύλου κτλ.
'Ο κ. Kern έν Leiden, καθηγητής τής Ακα
δημίας, γνώστης τής Σανσκριτικής.
'Ο Dr. Mehler έν Zwolle, γυμνασιάρχης καί
λεξικογράφος.
'Ο κ. Vosmaer έν Bang, μεταφραστής τού
'Ομήρου.
'Ο κ. Babett έν Maastricht, άρχειοφύλαξ.
'Η λογία Κυρία Μ. Zwaanswyk έν Νυμέγη,
ήτις έγραψεν όλλανδιστί γραμματικήν
τής 'Ελληνικής γλώσσης καί είναι έν
θερμος προστάτις τοΰ Ελληνισμού.
’Εκτός τής 'Ολλανδίας πολλοί λόγιοι, συγ
γραφείς καί άλλοι μεγίστην έδειξαν συμπάθειαν,
ιδίως ό έν 'Ελλάδι έξοχος άνήρ, κύριος Αλέ
ξανδρος 'Ρ. 'Ραγζαβής, δστις έγραψε τά έξής
πρδς τδν Πρόεδρον τοΰ Συλλόγου·
Άςιάγαστε Κύριε,
Έκ καρδίας έπικροτώ είς τήν ύμετέραν έπιχείρησιν
τής συστάσεως Συλλόγου· θέλω δε θεωρήσει καύχημά
μου, άν οπωσδήποτε δυνηθώ νά έξυπηρετήσω ένταΰθα
τόν εύγενή σκοπόν, ιόφελοϋντα καί τήν έν γένει έκπαίδευσιν καί τήν 'Ελλάδα ιδίως.
Έν Άθήναις.
Λ. Ρ. 'Ραγζαβής.

"Εγραψαν δέ καί άλλοι Κύριοι, έν οίς δ κ.
Ί. Περβάνογλος, διευθυντής τοΰ “Εσπέρου” έν
Λειψία, ό κ. Ά. Βλάχος έν Βερολίνω, δ κ.
Κλ. 'Ραγζαβής έν Σοφία:, δ κ. Π. Βεργωτής έν
Άργοστολίφ τής Κεφαλληνίας, δ κ. Β. Ν. Βούλγαρης έν Άθήναις, δ ζ. Γ. Δροσίνης έν Λειψία,
δ ζ. Ά. Φαρμακόπουλος έν Νεαπόλει, κτλ.
Έν Γερμανία δ γνωστός Ελληνιστής κ. Ed.
Engel έν Βερολίνω, δ καθηγητής κ. Bans
Miiller έν Balle καί δ Καθηγητής κ. Aug.
Boltz έν Darmstadt, δστις έγραψεν έλληνιστί
τά έξής ·
Αξιότιμε Κύριε. Μή ευρισκόμενος τανΰν είς κατάστασιν νά μεταβώ είς τήν ώραίαν πατρίδα σας, Σάς
οιαβεβαιώ ούδέν ήττον δτι ψυχή τε καί πνεύματι θά
ημαι παρών, εύχόμενος τά βέλτιστα διά τήν εύδαίμονα
έπιτυχίαν τής έπιχειρήσεώς σας.

Έν τή Βελγική έγένετο μέλος δ άξιότιμος
κ. Στέφανος Καραθεοδωρής, πρεσβευτής τής
Τουρκίας, έν δέ τή Αγγλία ό λόγιος φιλέλλην
κ. L. Dowdall έν Brighton καί διάφοροι τών
έν Λονδίνιρ έμπόρων.
Τδ όνομα τής Εταιρίας ώρίσθη ώς εξής“Φιλελληνιζδς Σύλλογος”, καί ό σκοπός
αύτοΰ είναι· α'.) Ή μελέτη τής Ελληνικής
γλώσσης και φιλολογίας άπδ τών άρχαιοτάτων
χρόνων μέχρι σήμερον καί έν τή έζπαιδεύσει
καί πανταχοΰ· β'.) ή αυζήτησις καί λύσις τοΰ
ζητήματος τής προφοράς τής Ελληνικής γλώσ
σης έν τή έζπαιδεύσει· γ'.) ή ύπεράσπισις παντός
Ελληνικού συμφέροντος έξαιρουμένων τών πο
λιτικών ζητημάτων.
Κατ’ άλλο δέ άρθρον τοΰ Καταστατικού,
α'.) θέλει ίδρυθή περιοδικόν έν γλώσσαις πέντε,
γαλλική, γερμανική, αγγλική, λατινική καί έλληνική κατά προτίμησιν τοΰ συγγραφέως ■ β'.)
θέλει έκτελεσθή αλληλογραφία πρός ξένους Συλ
λόγους πρός διεθνή λύσιν ζητημάτων τινών, καί

γ'.) θέλει συγκληθή κατ’ έτος διεθνής συνέλευσις
πρός τδν αύτδν σκοπόν.
Η ετήσια συνδρομή ώρίσθη είς φιορίνια 3
τδ έλάχιστον. Τδ καταστατικόν τοΰ Συλλόγου
τυπωθήσεται τό ταχύτερου καί άποσταλήσεται
έν μεταφράσει είς πάντα τά ξένα μέλη .
Γενομένης τέλος εκλογής τών μελών τής
διευθύνσεως τοΰ Συλλόγου έψηρίσθησαν οί έξής
Κύριοι κατ’ αλφαβητικήν τάξινDr. F. A. Abresch έν Amsterdam.
Prof. Dr. Van den Es έν Amsterdam.
A. .1. Flament έν Maastricht.
Dr. E. Mehler έν Zwolle.
Dr. Η. E. Muller έν Amsterdam.
Dr. B. C. Rogge έν Amsterdam.
Ν. Βλάχος, γενικός Πρόξενος τής Ελλάδος
έν Amsterdam.
Όμοφώνως καί έν έπευφημίαις άνηγορεύθη
επίτιμος Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου ό έν Άθήναις
Κύριος Αλέξανδρος'Ρ. 'Ραγκαβής, ό πατήρ
τής νεοελληνικής Φιλολογίας. Μεθ’ δ διελύθη
ή συνεδρίασις.
'0 βουλόμενος νά έγγραφή μέλος τοΰ "Φιλελληνικοΰ Συλλόγου” παρακαλεΐται νά διευθύνη τήν έπιστολήν του τω Dr. Η. C. Muller
καθηγητή τοΰ γυμνασίου έν Amsterdam, ή πρός
τον Κύριον Άλέξ. 'Ρ. 'Ραγζαβήν έν Άθήναις.
Παρακαλοΰνται απασαι αί έφημερίδες νά κοινοποιήσωσι τήν Αγγελίαν ταύτην.

Έν Άμστελοδάμιρ.

*

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

έκ του βίου Γουλιέλμου τοΰ Α’., αύτοκράτορος
τής Γερμανίας.

Άρ. 164. 15/27 Φεβρουάριου 1888.]
τόν κοιτώνά του καί φορεΐ τήν μεγάλην στολήν
του. Έπί τή απορία τοΰ ύπασπιστού διά τήν
τόσην προσοχήν τοΰ ηγεμόνας, ούτος τω άπε,κρίθη ■
— Έγώ δέν πρέπει νά δείξω τό έλάχιστον
ίχνος άμελείας πρδς τόν στρατόν μου. Γίνωσζε
δτι εν κομβίον μή καταλλήλως προσηρμοσμένον
άποδειζνύει στρατιωτικήν ποραλυσίαν καί άποσύνθεσιν.

'Ο άποθανών αύτοκράτωρ είχε 250 παρά
σημα. Ούδέποτε έξήρχετο τών άνακτόρων του
άνευ τού άστέρος τοΰ Μέλανος ’Αετού, έν τω
μέσω τού όποιου ύπήρχεν ή είκών τής βασιλίσσης Λουίζης (μητρδς αύτοΰ) μέ τήν έπιγραφήν
τοΰ άγγλικοΰ παρασήμου τής Περικνημίδος. Τήν
προτίμησιν του είχον ωσαύτως τό παράσημον
τής Αξίας, άπονομηθέν αύτφ κατά τούς πολέ
μους τοΰ μεγάλου Ναπολέοντος, χό παράσημον
τοΰ Σιδηρού Στέμματος καί τδ τοΰ Αγίου
Γεωργίου.

Πρδς τούς μικρούς δ αύτοκράτωρ ήτο είς
άκρον συγκαταβατικός καί καλός. Ημέραν τινα
δ θαλαμηπόλος του έξ άπροσεξίας άπέσυρε τδ
κάθισμα, έφ’ ού έπρόκειτο νά ζαθήση ό ήγεμών.
Ούτος μή εύρών τό κάθισμα έπεσεν άνάσκελα.
'0 θαλαμηπόλος, πλήρης τρόμου, έπεσε γονυ
πετής ένώπιόν του καί τον παρεκάλεσε με δά
κρυα είς τούς δφθαλμούς νά τόν συγχώρηση.
'Ο Γουλιέλμος τω είπε·
— Σήκω, φίλε μου. ’Άν έβλεπον όπισθέν
μου δέν θά έπιπτον. Άπδ τοΰδε πρέπει άμφότεροι νά ήμεθα προσεκτικότεροι.

δ αύτοκράτωρ Γουλιέλμος ήτο άπλοΰς
βασιλικός πρίγκηψ, μετέβαινεν ημέραν
τινά διά τοΰ σιδηροδρόμου άπδ Μαγουντίας είς Φραγκφόρτην, συνοδευόμενος ύπό
κατωτέρων τινών άξιωματιζών. Ήτο Αύγουστος
μην καί ό καύσων έντδς τών σιδηροδρομικών
αμαξών ήτο άφόρητος, ώστε πάντες, παραιτού
μενοι τής έθιμοταξίας, είχον άνοίξει τάς στολάς
των. Έν τή αύτή άμάξη εύρίσκετο καί ακό
λουθος πρεσβείας, άγνωστος έτι κατά τήν έποχήν
εκείνην. Κατά τήν έν Φραγζφόρτη άψιξιν τοΰ
σιδηροδρόμου έφάνη παρατεταγμένος έν τω
σταθμω στρατός. Ό πρίγκηψ Γουλιέλμος ήτοιμάζετο νά κατέλθη τής άμάξης· άλλ’ δ άκόλουθος πρεσβείας άποτεινόμενος πρδς αύτόν, τώ
είπε ·
— 'Υψηλότατε, τί ζάμνετε;
— Πώς; τί κάμνω;
— ^Εκθαμβώσατε κακώς τήν στολήν · τό
κομβίον τοΰτο δέν έφαρμόζεται είς τήν κομβιοθήκην.
Καί παρά πάσαν έθιμοταξίαν δ νεαρός δι
πλωμάτης έδιώρθωσε τό περί τήν ένδυμασίαν
τοΰτο σφάλμα.
— Εύχάριστώ, κύριε, τφ είπεν δ πρίγκηψ ·
δέν θά λησμονήσω βτι είς ύμάς δφείλω βτι δέν
άπώλεσα τήν ύπόληψίν μου ένώπιον τοΰ γερ
μανικού στρατοΰ.
Ό νεαρός έκεΐνος διπλωματικός άκόλουθος
ήτο ό σήμερον μέγας άρχιζαγγελάριος πρίγκηψ
Βίσμαρζ.

Τω 1829 έτελέσθη ό γάμος τού Γουλιέλμου
μετά τής Λύγούστης, θυγατρδς τοΰ μεγάλου
δουζδς Καρόλου Αύγούστου τής Βεϊμάρης, τοΰ
φιλομούσου προστάτου τών πρώτων τής Γερμα
νίας ποιητών, Γαίτου καί Σχίλλερ. Ή αύτοζράτειρα Λύγούστα ύπήρξεν έν τή νεότητί της
μαθήτρια τού Γαίτου. Άλλά δέν ήτο αυτή δ
πρώτος καί μόνος έρως τοΰ αύτοκράτορος, δστις
ήγάπα τήν πριγζήπισσαν Ελισάβετ 'Ρατζηβίλ,
ήν καί ήθελε νά νυμφευθή. Άλλ’ αυτή, καταπνίγουσα τδ φλογερόν αίσθημα πρδς τδν ήγεμονόπαιδα, δέν έδέχθη τήν θυσίαν, ήν ούτος ήτο
έτοιμος νά κάμη τού στέμματος χάριν αύτής
καί άπεσύρθη είς μοναστήριον.
Έν τω ίδιαιτέρω γραφείιρ τοΰ γέροντος αύτο
κράτορος μεταξύ τών εικόνων βασιλέων και βα
σιλισσών ύπάρχει καί ή είκών μοναχής. Ή
μοναχή αυτή είναι ή πριγκήπισσα ’Ελισάβετ
'Ρατζη βίλ, ήτις- μή δεχθεΐσα τήν θυσίαν τοΰ
έραστοΰ της συνετέλεσεν είς τδ ένδοξον αύτοΰ
στάδιον. Τις οίδεν άν θά συνετελεΐτο τό μεγαλεΐον τής Γερμανίας, άν δ πρίγκεψ Γουλιέλμος
παρητεΐτο τών έπί τοΰ στέμματος τής Πρωσσίας
δικαιωμάτων αύτού;

Ο I ουλιέλμος Α’. ούδέποτε ένεφανίζετο ένώ
πιον τοΰ στρατοΰ είμή έν πλήρει στολή καί φο
ρών τα παράσημα. Ημέραν τινά όμιλών μεθ’ ε
νός ύπασπιστού του άζούει αίφνης τά τύμπανα
πλησιάζοντος τάγματος. Σπεύδει άμέσως είς

'Ολλανδία, ώς γνωστόν, δέν άρκεΐται
μόνον νά ύπερασπίζηται τδ έδαφος της
κατά τής έπιδρομής τής θαλάσσης, τοΰ
αιωνίου αύτής έχθρού, άλλ’ άσχολεΐται δράστηρίως καί εις τδ ν’ άνακτήση τδ μέρος τοΰ έδά

τε
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ΕΣΠΕΡΟΣ.
φους, τό όποιον ή θάλασσα τή άφήρεσε κατά
τήν φρικώδη νύκτα τής Αγίας Ελισάβετ, καθ’ ήν
72 χωρία έγένοντο έν ροπή δφθαλμοΰ άφαντα,
καταποντισθέντα ύπό τών κυμάτων. Κατά τούς
άκριβεστέρους ύπολογισμούς άνεκτήθησαν ήδη
390 χιλιάδες πλέθρων γής, καί χάριν τών διη
νεκών έργων, ή έπιφάνεια τής 'Ολλανδίας αύ·
ξάνει κατά μέσον δρον κατά 3 πλέθρα καθ’ έκάστην. Μόνον ό άποξηρανθείς κόλπος τής
Άρλέμης (1840 —1852) άντιπροσωπεύει 140
τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ένθαρρυνθέντες ύπό
τών έπιτυχών τούτων αποτελεσμάτων οι πρα
κτικοί καί εύφυεΐς 'Ολλανδοί διανοούνται νά έπιχειρίσωσιν ήδη έργον πολλώ μεγαλείτερον. Άπδ
τοΰ έτους 1849 τολμηροί μηχανικοί έπρότεινον
τήν άποξήρανσιν τοΰ έκτεταμένου κόλπου τοΰ
Zuidersee, δστις έσχηματίσθη προ εξ ήδη
αιώνων (τω 12S2) ύπό τής εισβολής τοΰ Ωκεα
νού. Ή κοινή γνώμη, εύνοϊκή είς έργον, δπερ
ήθελε προσθέσει νέαν έπαρχίαν είς τδ κράτος,
ύποστηοίζει τήν πραγματοποίησιν αύτοΰ, καί ήδη
έσχηματίαθησαν έπιτροπαί πρός συλλογήν τών
άναγκαίων διά τάς προκαταρκτικός έργασίας
χρημάτων. Τά πρώτα σχέδια, μή παραδεχόμενα
τδ έφικτδν έντελοΰς άποζλεισμοΰ τοΰ κόλπου,
προτείνουσι νά σχηματιοθή μέγας φράκτης κατα
τήν μεσημβρινήν τοΰ κόλπου διεύθυνσιν άπδ τής
άκρας τοΰ Enkhuizen μέχρι τών εκβολών τοΰ
Ίσσελ, δπως ούτως άφεθή έλεύθερον τό βόρειον
μέρος πρός έκροήν τών ύδάτων. Σήμερον τδ
σχέδιον έλαβε θετικωτέρας διαστάσεις· μηχα
νικός τις, δν ύποστηρίζει εταιρία (ή ένωσις τοΰ
Zuidersee) ύπέβαλε νέον σχεδιον, καθ δ πρό
κειται ν’ άποκλεισθή τδ στόμιον ολόκληρον τοΰ
κόλπου διά γιγαντιαίου φράκτου, μεθ’ δ δι’
άντλιών ατμοκίνητων θέλει έντελώς άποξηρανθή
δ κόλπος. Τοΰτο δμως θ’ άπήτει έργασίαν πολ
λών ετών.

θά αναφανώ άμέσως,
μετ’ έκπλήξεως μεγάλης,
Νήσος φέρουσα έπ’ ώμων
εύανθεΐς πορτοκαλέας.
¥

Τέλος δι’ άποπνεούσης
τερπνόν άρωμα έσθήτος
Κόρη τις τήν δλως νέαν
κάραν μου έάν καλύψη,
Είς ξηρών πολλών έκτάσεις
θά ίδή άνεπαισθήτως
Πρδς μεγάλα ν’ αμιλλώμαι
καί ούρανομήκη υψη.
Ίωάν. Σοφιανόπουλος έν Άλεξανόρεία.

Αίνιγμα 602.

Διατρέχω τάς ηπείρους
Φέρων ήπειρον έντός μου,
Καί καλλίτερος ύπάρχω
Είς πολλά μέρη τοΰ κόσμου.
"Αν τήν δυσχερή μου λύσιν
ΙΙέπλος σκότους άποκρύπτει,
ΓΙλήν τών άκρων μου ή λάμψις
Ταύτην σοί άποκαλύπτει.
11. Κ. έν Πετρουπόλει.

Αίνιγμα 603.

Παλαιόν είμί κι’ άρχαΐον,
Ώς αύτδς ό γέρων Νώε,
Καλός φίλος ή έχθρός μου
Είσαι, λύτα μου αθώε;
Άρχαιότερον θά γείνο>,
’Άν τόν τράχηλόν μου κόψης,
Κ’ έπ’ αύτοΰ έάν καθήσης,
Τότε, φίλε, θά προκόψης.
Ό αϋτός.

ΛΥΣΕΙΣ.
Αινίγματος 595.

Αινίγματος 596.

'Ρέα - Έαρ.

Ίος - Ίός.

Αινίγματος 597.

‘Γεύμα — ‘Ρεύμα — Γ εΰμα — Νεύμα — Πνεύμα
Αίνιγμα 501.

Τών ερωτικών δεσμών των
άκταί δύο μ’ έχουν μάρτυν,
Άριθμούντα μυριάδας
τών έτών άνακυκλήσεις,
Κι’ είς τδν πεπαλαιωμένο·?
τής γηίνης σφαίρας χάρτην
Δι’ έμοΰ λαμπρόν δεικνύει
μεγαλεϊόν της ή φύσις.

Άν λεπτοί διά καλάμου
δάκτυλοι άναγνωστρίας
Έξαλείψωσι τδ πρώτον
καί τδ δεύτερόν μου γράμμα,
Είς τούς γεωργούς θά γείνω
άντιζείμενον λατρείας
Καί είς τούς έμπορους μέσον
κερδοσκοπικόν συνάμα.

Άν λεπτοφυείς δέ πάλιν
δάκτυλοι Κυρίας άλλης
Μ’ άποκόψωσι τήν κάραν
δι’ έρωτικής ρομφαίας,

Αινίγματος 59S.

’

Αινίγματος 599.

Άήρ— Ήρα.

Φάσμα — ασμα.
Προβλήματος 600.

Έκλεψεν έν μήλον· ούδέν επομένως έδωκε
τοΐς φύλαξιν.

Έλυσα»’. Ία 592, 593 ή Κυρία Αικατερίνη
I. Μπαξεβανίδ ου έν Ταϊγανίφ, ή δεσπονίς ’Ιφι
γένεια Α. Πααοαλίδου έν 'Αλεξάνδρειά καί ό κ.
Κωνσταντίνος βάγιας έν Βραίλφ- τά 592, 593
καί 594 ή δεσποινίς Εριφύλη Κ. Ζέρρου έν θραύση,
τό 592, 595, 597 ό κ.’Αλέξανδρος Γοϋσης έν Μακοβείψ,'Ρουμανίας, ή Κυρία Ί φ ιγ έν ει α Κ αραγεω ργιάδου ένΛεμησσψ· τά 596, 599, 600 δ κ. Άχιλλεύς Α. Λΰτσικας έν Γαλαζίιρ- τά 595, 597, 598,
599 ή Κυρία Ελπινίκη Κ. Νικολαίδου έν Γιουργέβφ.

Διευθυντής καϊ έκδοτης·

έν ΛΕΙΨΙΑι.

Δρ. I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ

ELSTER-STR. 4·-

Τύποις· ΓΟΥΛ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν ΛΕΙΨΙΑι.

ΕΠΙ ΤΗ> ΕΥΚΑΙΡΙΑ» ΤΗΣ 4οΙΙΣ ΕΠΕΤΗΡΙΔΟΣ

ΤΗΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΡΟΝΟΝ ΑΝΑΒΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΓΊΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΊΉΤΟΣ ΤΟΤ

ΑΥΤΟ Κ ΡΑΤΟ ΡΟΣ
Περιέχουσα Λαχείον
διαφόρων καλλιτεχνικών
αντικειμένων.

Διεθνής Καλλιτεχνική Εκθεςις|
ΑΞΙΑΣ
Φιορινίιυν

Φράγκων

88.000 .. 160.000
Κέρδη

Φιορινίων ήτοι

Φράγκων

1 έκ 20.000 40.000
2 - 5.000 έκαστον 10.000
2 - 4.000
8.000
2 - 3.000
6.000
2 - 2.000
4.000
Διάφ.Κέρδ. 27.00054.000
200 Μετάλλια χρυσά 10 = 20
1000
άργυρό 3=0

ΓΙΝΕΤΑΙ

ΒΙΕΝΝΗι

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΚΛΗΡΩΣΙΣ
ΤΗΝ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 1888

ΑΠΟ

ΠΑΛΑΤΙΟΝ ΤΩΝ ΩΡΑΙΩΝ ΤΕΧΝΩΝ.

1 Γραμμάτων
τιμάται Map. 1 fjTot Φρ. 1.25
10 Γραμμάτια
τιμώνται Μάρκα 8 ήτοι Φρ. 10.—

ΠΡΩΤΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 3τ. ΜΑΙΟΓ ι888. —
ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ Α. ΑΥΊΌΚΡΑΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
ΥΨΗΑΟΤΗΊΌΣ TOY
ΑΡΧΙΔΟΥΚΟΣ ΚΑΡΟΛΟΥ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ.

□

ί□

□

Αί αιτήσεις γραμματίων άπευθύνονται πρός τήν Διεύθυνσιν τοΰ

JVIONITEUR DE LA CHANCE UNIVERSELLE1 A VIENNE (AUTRICHE)
(’Αποκλειστικός άντιπρόσωπος διά τό έίωτερικόν καϊ ιδίως διά τάς χώρας τής ’Ανατολής.)
Ή Διεύθυνσις τοΰ „Μυνήτωρος“ παραχωρεί έπωφελή προμήθειαν είς τούς μεταπωλητάς γραμματίων.

1□

