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ΤΙΝΑ ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΘΕΑΤΡΟΥ.

(Μετά εικόνων, δοα σελ, 337, 345 καί 349.)

ΕΑΤΡΟΝ, έχ τοΰ ρήματος θεάομαι, 
θεώμαι, δηλ. βλέπω, έκαλεΐτο κατά 
τήν Αρχαιότητα άποχλειστικώς τό μέ

ρος, έξ οΰ οΐ θεαταί χαθήμενοι παρηχολούθουν 
τήν έπι σκηνής παράστασιν. Σήμερον ή λέξις 
θέατρον σημαίνει ολόκληρον το οικοδόμημα, 
ήτοι τήν σκηνήν, τό μέρος διά τούς θβατας και 
τά παραρτήματα.

Έν τή άρχαία 1 Ελλάδι τά θέατρα ήσαν μετά 
τους ναούς τά έπισημότερα οικοδομήματα τών 
πόλεων, καί δέν έχρησίμευον μόνον πρδς δια- 
σκέδασιν τοΰ κοινού, άλλ* εΐχον και θρησκευ
τικήν σημασίαν, ήν τά σημερινά θέατρα δέν 
έχουσιν.

Τδ πρώτον θέατρον ίδρύθη έν Άθήναις· πρδ 
αύτοΰ ούδαμοΰ άναφέρεται ούδέν. Καί κατ’ άρ
χάς μέν τδ θέατρον τοΰτο ήτο ξύλινον, ήτο δηλ. 
άπλοΰν παράπηγμα έν ύπαίθρφ στηνόμενον, τδ 
όποιον και εύκόλως μετεφέρετο κατά τάς άνάγ- 
κας· βραδύτερον, κατά τούς χρόνους τοΰ θεμι- 
μιστοκλέους, έκτίσθη τδ πρώτον λίθινον θέατρον, 
δπερ έγένετο τδ υπόδειγμα δι’ δλα τά μετά 
ταΰτα άνεγερθέντα θέατρα. Τδ πρώτον τοΰτο 
λίθινον θέατρον, τδ τοΰ Διονύσου, έκειτο είς τούς 
πρόποδας τοΰ βράχου τής Άκροπόλεως, είχε 
θέαν πρδς τήν θάλασσαν και είχε τδ ημικύκλιον 
διά τούς θεατάς λελαξευμένον έν αύτφ τφ βράχφ. 
Τοΰτο δύναται πας τις νά ϊδη, διότι κατά καλήν 
σύμπτωσιν τδ άρχαιότατον τοΰτο θέατρον σώ
ζεται μέχρι σήμερον μέ τά εδώλιά του, μέ τά 
θρονιά του, μέ τήν σκηνήν του. Ήδύνατο νά 
περιλάβη 35 χιλιάδας θεατών καί έχρησίμευεν 
ού μόνον διά θεατρικάς παραστάσεις, άλλά και 
διά συνελεύσεις τοΰ λαοΰ, ή διά συλλαλητήρια, 
(Meetings) ώς ήθέλομεν εϊπει σήμερον, 
θέατρον τοΰ Διονύσου άνεσκάφη πρδ 25 
δλόκληρον, έν φ έπιστεύετο δτι έκ τοΰ 
δομήματος ούδέ ίχνος πλέον έσώζετο.

Καί έν ταΐς άλλαις πόλεσι τής Ελλάδος τά 
θέατρα έκτίζοντο κατά προτίμησιν εις τάς κλι- 
τύας ύψώματος ή βράχου, δπως τεθώσιν αί θέ
σεις τών θεατών κατά βαθμίδας· δπου δέ τδ 
έδαφος ήτο έπίπεδον άνεγείρετο τεχνητός λόφος. 
Τδ σχήμα τών Ελληνικών θεάτρων ήτο ημι
κύκλιον, οΰ τά δύο άκρα συνεδέοντο διά πλα
γίου οικοδομήματος. Πάν δέ θέατρον συνέκειτο 
έκ τριών χορίων τμημάτων α.) έκ τοΰ χώρου 
διά τούς θεατάς, τοΰ κυρίως θεάτρου· β'.) έκ 
τής δρχήστρας, τοΰ μέρους δηλ. μεταξύ τών 
έδωλίων τών θεατών και τής σκηνής, και γ'.) έκ 
τής σκηνής αύτής. Κατά τοΰτο δέ δμοιάζουσι 
τά άρχαΐα Ελληνικά θέατρα πρδς τά'Ρωμαϊκά, 
έν ω κατ’ άλλα διαφέρουσιν ούσιωδώς. Μεταξύ 
τών έν ήμικυκλίφ καθισμάτων ύπήρχον εύρεΐς 
διάδρομοι, δπου ήσαν αί θύραι τής έξόδου. ' Η 
κατωτάτη σειρά τών έδωλίων όπισθεν τής δρ
χήστρας, ή Προεδρία καλουμένη, ήτο ή καλλι- 
τέρα τών θέσεων, ή πρώτη θέσις, ώς λέγομεν 
σήμερον, καί έν αύτή έκάθηντο οί ίερεΐς καί οί 
άρχοντες, ώς και οί έγχώριοι και ξένοι, οί λα- 
βόντες τδν τίτλον τοΰ έπιτίμου πολίτου.

Τό 
έτών 
οίκο-

Ή άνάπτυξις καί πρόοδος τοΰ άρχαίου Ελ
ληνικού θεάτρου συνδέεται κατά φυσικόν λόγον 
πρδς τήν άνάπτυξιν τής δραματικής τέχνης, ήτις, 
ώς γνωστόν, εϊχε τήν καταγωγήν της έκ τών 
άρχαίων πρός τιμήν τοΰ θεοΰ Διονύσου τελου- 
μένων εορτών. Εις τούς διθυράμβους καί τά 
χορικά ασματα, τδ όποια έξύμνουν έν αρχή τάς 
τύχας καί περιπέτειας, τούς άγώνας καϊ τούς 
θριάμβους τοΰ Διονύσου, ό άρχηγδς τοΰ χοροΰ, 
ή χορηγός, έτοποθετεΐτο έπϊ τοΰ βωμού', δστις, 
τρόπον τινά, ύπήρξεν ή πρώτη τραγική σκηνή. 
Ή γνώμη τοΰ Όρατίου καϊ άλλων συγγραφέων, 
δτι ό θέσπις, ώς έφευρετής τής δραματικής 
τέχνης, μετεχειρίζετο πρώτος τήν άμαξάν του 
ώς σκηνήν, εΐναι βεβαίως έσφαλμένη καϊ προ
έρχεται έκ τής συγχύσεως, ήτις έπεκράτησεν έκ 
τοΰ έθίμου νά σατυρίζωνται γνωστά καί έπιφανή 
πρόσωπα κατά τάς εύθύμους πομπάς τών Διο
νυσίων, έξ οΰ έπεκράτησε καϊ ή φράσις "τά έξ 
άμάξης”. '0 θέσπις δικαιούται νά λάβη τδν 
τίτλον τοΰ πατρός τής δραματικής τέχνης, διότι 
πρώτος ένεφανίσθη έπϊ τής σκηνής ώς ηθοποιός. 
Έπϊ Αισχύλου έσυστήθη ή κυρίως λεγομένη 
σκηνή, ήτις κατ’ άρχάς ήτο άμορφόν τι ικρίωμα, 
ώς έμφαίνει και ή λέξις σκηνή, ήτις σημαίνει 
παράπηγμα ή καλύβην. Ή σκηνή αυτή, λο- 
γεΐον καλούμενον, εΐχεν άναλόγως μεγάλην 
έκτασιν κατά πλάτος, όλίγον δέ βάθος, είχε δέ 
τρεις θύρας, ών ή μεσαία έκαλεΐτο βασιλική 
καί ήτο ή μεγαλειτέρα· αί δύο άλλαι θύραι 
έκαλοΰντο κατά τδν 'Ρωμαΐον άρχιτέκτονα Βι- 
τρούβιον θύραι τών ξένων. Ή σκηνή εΐχεν έξό- 
δους καϊ πρδς τάς πλευράς της, τά παρα
σκήνια λεγόμενα, εις τά όποια άνήρχετό τις 
καϊ εκατέρωθεν τής δρχήστρας. Εις τήν δρχή- 
στραν μετέβαινον ό χορός καί οί ύποκριταί διά 
τών παρόδων, εισόδων εύρισκομένων έκατέ
ρωθεν τοΰ θεάτρου, μεταξύ δηλ. τής σκηνής καί 
τοΰ μέρους τών θεατών. Έν τώ διονυσιακψ 
θεάτρφ ό δεξιόθεν εισερχόμενος ηθοποιός ύπε- 
τίθετο δτι ήρχετο έκ τής πόλεως ή έκ τοΰ 
λιμένος καί δτι ήτο ’Αθηναίος, ό δέ άριστερόθεν 
έρχόμενος είς τήν σκηνήν δτι ήρχετο έκ τής 
ξένης, δτι ήτο ξένος · ή δέ μεσαία πύλη ήτο 
συνήθως ή θύρα τών Ανακτόρων ή τής οικίας, 
καϊ ό δι’ αύτής εισερχόμενος ήτο τό κυριώτερον 
τοΰ δράματος πρόσωπόν. Τούτων τών κανόνων 
τεθέντων δέν ύπήρχεν άνάγκη πλειοτέρας δια- 
σαφήσεως ή διασκευής τοΰ θεάτρου, καί ό θεα
τής ένόει άμέσως τίνα τά εμφανιζόμενα πρόσωπα 
και ποΰ ύπετίθετο ή σκηνή τοΰ δράματος. Τδ 
ύψος τής άρχαίας σκηνής ήτο ποικίλον, καθότι 
άνωθεν τής δρχήστρας ήτο τό λογεϊον, άνωθεν 
δέ αύτοΰ τό θεολογεΐον, ή θέσις δηλ. έξ ής 
ώμίλουν οί θεοί. Ένταΰθα έξετυλίσσοντο αί 
σκηναϊ μεταξύ θεών, καϊ συνήθως τά έπι τοΰ 
λογείου πρόσωπα ήσαν πολλά. Εις άλλα δρά
ματα ύπήρχεν άνάγκη καί έτέρας ύψηλής σκηνής, 
δπου ισταντο φύλακες ή άλλα πρόσωπα, ύπο- 
τιθέμενα δτι μένουσιν έπϊ τών έπάλξεων φρου
ρίου. Ούτως έν τφ Άγαμέμνονι τοΰ Αισχύλου, 
έν ω ό φρουρός"άγκαθεν κυνός δίκην καθήμενος” 
περιμένει νά ϊδη τό σημεΐον, τό άγγέλλον αύτω 
δτι ή Τροία ήλώθη.

Έκ τών προειρημένων έξάγεται δτι δέν πρέ
πει νά φανταζώμεθα τήν άρχαίαν σκηνήν ώς 
τήν σημερινήν, διότι πρώτον μέν αί παραστάσεις 

έγένοντο έν ύπαίθρφ καί έν ήμέρα., εΐτα δέ 
πολλά παριστάνοντο έν τοΐς άρχαίοις θεάτροις 
συμβολικώς. Άλλ’ ύπάρχουσι καϊ σημεΐα, καθ’ α 
συναντώνται ή τε άρχαία ελληνική καί ή ση
μερινή σκηνή. Ουτω π. χ. " αί άπδ σκηνής 
περίακτοι μηχαναί” έπεΐχον τόπον τών σημε
ρινών παρασκηνίων (coulisses). Αί περίακτοι 
αΰται μηχαναί έχρησίμευον πρδς μεταβολήν τής 
σκηνής, διότι ένθεν μέν παρίστων κήπον ένθεν 
δέ οικίαν ή άλλο τι καϊ έστρέφοντο κατά τάς 
άνάγκας. Τοιαύτας περιάκτους μηχανάς μετε- 
χειρίζοντο έν ταΐς "Εύμενίσι” τοΰ Αισχύλου και 
έν τφ " Αιαντι” τοΰ Σοφοκλέους.

"Ετερον σημεΐον δμοιότητος τής άρχαίας 
έλληνικής καϊ τής σημερινής σκηνής είναι καϊ τδ 
δτι ή σκηνή είχε μηχανήματα χρησιμεύοντα διά 
τδ άνω μέρος αύτής καϊ έτερα διά τό ύπ’ αύ
τήν μέρος. Ό Πολυδεύκης ποιείται μνείαν 
μηχανήματος (γερανού), δϊ οΰ παρίστατο ή μετα
φορά τοΰ πτώματος τοΰ Μέμνονος, καϊ ετέρου 
μηχανήματος (αιωρήματος), δι’ οΰ παρίσταντο 
έναέριοι μετατοπίσεις θεών ή ηρώων άνωθεν τής 
σκηνής. Ή άρχαία σκηνή εϊχε καϊ αύλαίαν, 
ήτις βμως δέν κατέπιπτε μετά τό τέλος τής 
παραστάσεως, άλλ’ άνεσύρετο. Νεώτεροί τινες 
συγγραφείς διϊσχυρίζονται δτι ή αύλαία ήτο έπι- 
νόησις ρωμαϊκή καϊ δτι τά άρχαΐα έλληνικά 
θέατρα δέν εΐχον αύλαίαν- άλλά τό ζήτημα 
τοΰτο μένει είσέτι άλυτον. Τδ βέβαιον είναι δτι 
ή λέξις αύλαία δέν Απαντάται παρά τοΐς άρ
χαίοις συγγραφεΰσιν■ άλλ’ έπειδή οί 'Ρωμαίοι 
έμιμήθησαν ώς πρδς τά θέατρά των τά τής Ελ
λάδος, δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν δτι καί τήν 
αύλαίαν έκεΐθεν έλαβον.

Περιγράψαντες έν συντόμφ τό άρχαΐον 'Ελ
ληνικόν θέατρον νομίζομεν σκόπιμον νά εϊπωμεν 
καί τινα περί τών ηθοποιών τών ύποκρινομένων 
τά πρόσωπα τοΰ δράματος. Έπϊ τών άρχαίων 
παραστάσεων έγένοντο ήδη έν Εύρώπη έμβριθεΐς 
μελέται, ιδίως δέ έν Άγγλίφ, ένθα κατ’ έτος 
παρίστανται έν τοΐς λυκείοις καί πανεπιστημίοις 
άρχαΐα έλληνικά δράματα ύπό τών μαθητών, 
άρρένων τε καϊ θηλέων. Έν Γερμανία πρό έτών 
ήδη ικανών έξετελέσθησαν παραστάσεις άρχαίων 
Ελληνικών δραμάτων έν γερμανική μεταφράσει. 
Ένθυμούμεθα μάλιστα δτε έν Μονάχφ έπρό- 
κειτο νά διδαχθή άπό τής σκηνής τοΰ βασιλικοΰ 
θεάτρου κατά πρώτον ή “Αντιγόνη” τοΰ Σοφο
κλέους, όποιον μέρος έλαβον είς τάς προπαρα- 
σκευάς καϊ τήν διδασκαλίαν τών ήθοποιών πάντες 
οί έν τή πρωτευούση τής Βαυαρίας διαμένοντες 
διάσημοι έλληνισταϊ καθηγηταί, ό Spenge], ό 
Lassaulx, καί κατ’ έξοχήν ό πολύς Ειρηναίος 
θείρσιος (Friedrich Thiersch), ό τόσον Ακραι
φνώς τήν Ελλάδα άγαπήσας καί τόσον έμβριθώς 
ύπέρ αύτής μοχθήσας. Έν ’Αγγλία δμως τά 
έλληνικά δράματα διδάσκονται έν τή άρχαία 
έλληνική γλώσση (έννοεΐται άκόμη μέ τήν έσφαλ- 
μένην τοΰ Εράσμου προφοράν). Οί "Αγγλοι 
εΐναι θαυμαστοί τών άρχαίων δραματικών μας 
ποιητών και ώς τοιοΰτοι έκτιμώσι καϊ τά άρι- 
στουργήματά των· διό καϊ παρακολουθοΰσι τήν 
πορείαν τοΰ Αρχαίου δράματος μετά πλείστου 
δσου ένδιαφέροντος. Δι’ αύτούς ό Αισχύλος εΐ
ναι ό κυρίως ποιητής τών ιδεών, ό δέ Σοφο

κλής καί Εύριπίδης εΐναι οί ποιηταί τών άν
δρών καϊ γυναικών. Παρά Αισχύλο» ή πράξις 
ύπόκειται είς τήν ιδέαν, ήτις εκτυλίσσεται καϊ 
άναπτύσσεται έν τω δράματι* παρά Σοφοκλεΐ 
τούναντίον ή ιδέα ύποτάσσεται εις τήν πραξιν, 
και άφ’ οΰ παύσωσι τά πρόσωπα δρώντα έπϊ 
σκηνής, άπόλλυται καϊ τό ένδιαφέρον. Τοΰτο 
έφάνη καϊ κατά τήν παράστασιν τοΰ'Άϊαντος”, 
τήν λ αβοΰσαν χώραν πρδ μικρού έν τφ Πανε- 
πιστημίφ τοΰ Cambridge. Μετά τδν θάνατον 
τοΰ Αϊαντος τδ ένδιαφέρον έπαυσε και ή διέ- 
νεξις τών άοχηγών περί τής κηδείας αύτοΰ άφησε 
τούς άκροατάς ψυχρούς.

Πρός πλειοτέραν διαφώτισιν τής βραχείας 
ταύτης περί τοΰ άρχαίου Ελληνικού θεάτρου 
μελέτης παραθέτομεν εικόνας τινάς, ών αί μέν 
παριστώσι σκηνάς έκ τινων άρχαίων δραμάτων, 
αί δέ δραματικά τινα πρόσωπα, ώς ήτο δυνατόν 
νά παρασταθώσι ταΰτα έκ τών περιγραφών τών 
άρχαίων συγγραφέων καί έκ τών άναγλύφων, 
απερ διεσώθησαν έν τοΐς άρχαίοις μνημείοις.

Καϊ έν μέν τή είκόνι Α'. φαίνεται ή άρχαία 
σκηνή μετά τοΰ περί τδν βωμόν χοροΰ. Ή 
είκών Β'. παριστα σκηνήν έκ τής " Ήλέκτρας”. 
Αί εικόνες Γ'. καϊ Δ', δεικνύουσιν ήμΐν κφμικδν 
καί τραγικόν ηθοποιόν, τόν μέν πρώτον μέ το 
προσωπεΐον, τόν δέ δεύτερον έπϊ τοΰ κοθόρνου. 
Ή είκών Ε'. παριστα τήν ’ Αθήναν έν ταΐς Έύ- 
μενίσιν”, ή είκών Στ', ύπηρέτην έν τή " Άλ- 
κήστιδι”, ή είκών Ζ'. τόν Ηρακλή έν τή αύτή 
τραγφδίφ, ή είκών Η', σκηνήν έκ τοΰ αύτοΰ 
δράματος, καϊ τέλος αί εικόνες θ', καϊ 1'. τήν 
Ήλέκτραν έν τφ όμωνύμφ δράματι και τόν 
Απόλλωνα έν ταΐς “Εύμενίσιν”.

Έκ τών έν ’Αγγλία καϊ έν άλλαις χώραις 
τής Εύρώπης γενομένων παραστάσεων άρχαίων 
Ελληνικών δραμάτων έξάγεται δτι τά έργα τοΰ 
Σοφοκλέους καί τοΰ Εύριπίδου, ώς μάλλον Αν
θρώπινα, συνάδουσι περισσότερον πάντων πρός 
τά αισθήματα τών νεωτέρων καί έξάπτουσι τήν 
φαντασίαν τών νεωτέρων άκροατών, έν φ τά 
δράματα τοΰ Αισχύλου δλιγώτερον κατάλληλα 
είσί διά τήν σημερινήν σκηνήν. Προκειμένου 
νά παρασταθή Αρχαΐον δράμα κατά τήν προσεχή 
’Ολυμπιάδα έν Άθήναις, άναμένομεν νά ίδωμεν 
όποιαν έντύπωσιν θά έμποιήση ή παράστασις, 
ήτις ύπό πολλάς έπόψεις μέγιστον θά κινήση τδ 
ένδιαφέρον, καϊ δέν άμφιβάλλομεν δτι πολλοί 
ξένοι θά έπεθύμουν νά εύρεθώσι κατ’ έκείνην 
τήν έποχήν έν Άθήναις, δπως παραστώσι θεαταϊ 
άρχαίου Ελληνικού δράματος έν αύτω τφ κλα- 
σικφ έδάφει.

ΜΕΛΕΤΗ
έπϊ

ΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ 
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΟΦΙΣΤΩΝ.

ύπδ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΩΤΙΔΗ

ΠροΕενικού δικαστοΰ παρά τφ ΠροΕενικφ Γραφείψ 
τής έν Κωνσταντινούπολή Β. Έλληνικής Πρεσβείας.

(Συνέχεια.)

Β'.

ΔΗ πρόκειται ήμΐν νά έξετάσωμεν τά 
άφορώντα είς τούς δευτέρους σοφιστάς. 
Σοφιστής δέν δνομάζεται ήδη ούτε ό

£ήτωρ, ούτε ό γραμματικός, ούτε ό φυσικός.

"Ηδη σοφιστής εΐναι ό Αγύρτης, ό άπατεών 
έκεΐνος, δστις τήν μεν άλήθειαν Αποφεύγει, ώς 
Αποφεύγει ό κακούργος τό φώς, φοβούμενος μή
πως γείνωσιν έν αύτω καταφανείς αί πράξεις 
του, τδ δέ ψεύδος έχει ώς καταφύγιον, είς δ 
προσπαθεί ώς γόης νά μεταδώση λάμψιν τινά 
τής άληθείας, περιβάλλων αύτό έκάστοτε διά 
ποικίλων μορφών.

Ό σοφιστής ήδη ύπούλως πλανών τδν άν
θρωπον επιζητεί παντί σθένει νά θαμβώση αύτόν 
διά τής λαμπρότητος, δι’ ής περιβάλλει τούς 
λόγους καϊ τά λεπτολόγα έπιχειρήματά του, 
και άναγκάση ούτως αύτδν νά πιστεύση ώς 
άληθή τά ψευδή · είναι ή νυκτερϊς τού μύθου 
φωνάζουσα τήν νύκτα “είμαι πτηνόν, ιδετε τάς 
πτέρυγάς μου ”.

Οί έπισημότεροι τών σοφιστών τούτων εΐναι 
ό γνωστός ύμϊν ρήτωρ και έχθρδς τοΰ Δημο
σθένους Αισχίνης, δστις θεωρείται ώς άρχηγδς 
αύτών, θρασύμαχος ό Καρχηδόνιος, Άντιφών ό 
'Ραμνούσιος, δν χρηστόν τε αμα καί φαΰλον 
άνθρωπον, λέγει ό Φιλόστρατος, δύναται τις νά 
δνομάση · καϊ χρηστόν μέν, διότι έστρατήγησεν, 
ένίκησε πολλάκις, και έφάνη ίκανώτατος περί 
τε τδ λέγειν καϊ τό φρονεΐν, φαΰλον δέ, διότι 
συνετέλεσεν είς τήν πτώσιν τής πατρίδος του, 
ό Ίσαΐος, ό Κρατύλος, ό θεόδοτος, δ Διαγόρας, 
ό Εύθύδημος, ό Διονυσόδωρος καί έτεροι πολλοί.

Έν τοΐς προειρημένοις, προκειμένου περί τής 
ήθικής διδασκαλίας τών πρώτων σοφιστών, άνε- 
δράμομεν εις τινας τών διαλόγων τού Πλάτωνος, 
έν οίς εϊδομεν εκτεθειμένα πολλά τών Ανατρε
πτικών αύτών δογμάτων, καϊ έγνωρίσαμεν αύ
τούς, ώς οίόν τε κάλλιον· έπειδή δέ καϊ έν
ταΰθα παρίσταται ή αύτή άνάγκη, ινα γνωρί- 
σωμεν έκ τοΰ πλησίον τούς περί ών ό λόγος 
σοφιστάς καϊ καταδείξωμεν άκριβέστερον καϊ 
αύτούς καί τδν τρόπον τοΰ συζητεΐν, τόν ίδιον 
αύτοΐς, κρίνομεν καλόν, δπως άνατρέξωμεν καί 
πάλιν συντόμως είς τόν Πλάτωνα, δστις, έν τώ 
διαλόγφ αύτοΰ Εύθυδήμφ, καταδεικνύει Αρκούν
τως τήν σοφιστικήν αύτών τέχνην, συμφωνούσαν 
πρός τόν ορισμόν, δι’ οΰ ώρίσαμεν άνωτέρω τήν 
σοφιστικήν τής έποχής ταύτης.

Έν τω προκειμένφ διαλόγφ παρίστανται οί 
σοφισταΐ ώς έπιμελούμενοι τήν τε διανοητικήν 
μόρφωσιν καί τήν σωματικήν άσκησιν τών νέων · 
αμα δέ καϊ ώς λίαν έμπειροι περί τήν δικανικήν 
τέχνην, Ασχολούμενοι δπως Αναμίξωσιν έπιτηδει- 
ότατα έν αύτή καϊ τήν διαλεκτικήν λεπτότητα, 
ποιοΰντες ουτω τδν ήττω λόγον κοειττω, καί 
παρέχοντες τήν νίκην τω πελάτη αύτών, έφ’ φ 
καϊ ό Σωκράτης ειρωνευόμενος άποκαλεΐ αύτούς 
τελείους παγκρατιστάς, άτε μαχομένους διά τών 
δπλων καί τής έριστικής [ή τής αίτιολογικής, 
δΓ ής διάφορα έξευρίσκοντες σοφίσματα προσ- 
παθοΰσι νά άποστομώσι τούς Αντιπάλους των. 
Παρακατιών δμως οί σοφισταΐ ισχυρίζονται, δτι 
παρέργως μετέρχονται ταΰτα, καί δτι κυρία αύ
τών μελέτη είναι ή διδασκαλία τής άρετής · 
άλλ’ έκ τής συζητήσεως άποδεικνύεται τούναν
τίον, δτι δηλ. τήν διδασκαλίαν τής άρετής μετε- 
χειρίζοντο ώς δέλεαρ, δι’ οΰ ήθελον νά δελεά- 
ζωσι τούς νέους, διότι, τή είσηγήσει τοΰ Σω
κράτους, προτρέποντες τόν Κλεινίαν είς τήν 
έπιμέλειαν τής άρετής, ούδέν άλλο ποιοΰσιν ή 
νά ύποβάλλωσιν αύτφ σωρείαν παραδοξολογιών 
καϊ σοφισμάτων, δι’ ών συγχίζουσι καί ταράτ- 
τουσιν αύτόν μάλλον ή διδάσκουσιν.

Καί δή ό Εύθύδημος έρωτα τόν Κλεινίαν, 
έάν μανθάνωσιν οί σοφοί ή οί άμαθεΐς · ό δέ 
Κλεινίας άπαντα, δτι βεβαίως οί σοφοί μανθά- 
νουσι· τότε ό Εύθύδημος άνασκευάζει τήν Απάν- 
τησιν ταύτην τοΰ Κλεινίου λέγων, δτι δταν μαν- 
θάνη τις, δέν γνωρίζει έκεΐνο, δπερ μανθάνει, 

μή γνωρίζων δ’ αύτό είναι Αμαθής καϊ ούχί 
σοφός· άρα ό άμαθής μανθάνει. Μετ’ όλίγον 
πάλιν δ Εύθύδημος μεταβαλών τήν μορφήν τοΰ 
πρώτου έρωτήματος έρωτα, άν οί άμαθεΐς μαν- 
θάνωσιν δσα γνωρίζουσιν, ή δσα δέν γνωρίζουσι. 
Τοΰ Κλεινίου δ’ άπαντήσαντος, δτι μανθάνουσιν 
δσα δέν γνωρίζουσιν, ό Εύθύδημος έξελέγχει 
αύτόν διά τοΰ εξής σοφίσματος · τδ ύπό τοΰ δι
δασκάλου ύπαγορευόμενον μάθημα άποτελεΐται 
έκ γραμμάτων, άλλ’ δ διδασκόμενος γνωρίζει 
άπαντα τά γράμματα· μανθάνων λοιπόν τδ ύπα
γορευόμενον μάθημα, μανθάνει δ,τι ήδη γνωρί
ζει. Τότε ό Σωκράτης ίδών τδν άτυχή Κλει
νίαν έξεστηκότα καί βαρυνθεϊς καϊ αύτός ύπό 
τών φλυαριών τούτων τοΰ σοφιστοΰ καθάπτεται 
αύτοΰ, δτι, ένφ ώφειλε νά προτρέπη τόν νέον 
είς τήν άοετήν καϊ τήν σοφίαν', διά τοιούτων 
λογοπαιγνίων Αποθαρρύνει μάλλον έμβάλλων αύ
τόν είς Αμηχανίαν προκαλεΐ δέ τόν σοφιστήν 
νά εϊπη έπϊ τέλους, άν πρέπη ό Κλεινίας, ινα 
γείνη σοφός, νά μάθη πάσας τάς έπιστήμας ή 
μίαν μόνην καί ποιαν.

Άλλά καί νΰν έτερος σοφιστής, ό Διόνυσό- 
δωρος, δστις έλαβε τόν λόγον άντί τοΰ Εύθυ- 
δήμου, τήν αύτήν μέθοδον τηρεί· άπαντφ λοιπόν 
είς τδν Σωκράτην ουτω · θέλεις ό Κλεινίας νά 
γείνη σοφός, και μή μείνη αμαθής, θέλεις δη
λαδή νά γείνη δ,τι δέν εΐναι καϊ νά μή ήναι 
είς τδ εξής δ,τι νΰν είναι, θέλων δέ τοΰτο, θέ
λεις τήν άπώλειάν του, θέλεις είς τό εξής νά 
μή ήναι ζών. Άλλά Κτήσιππος, ό φίλος τοΰ 
Κλεινίου, άγανακτήσας είπε· Ψεύδεσαι Διονυ- 
σόδωρε ίσχυριζόμενος δτι έπιθυμεΐ τις τόν θά
νατον τοΰ Κλεινίου· ό Εύθύδημος τότε δράτ- 
τεται τής λέξεως ψεύδομαι, ΐνα εγείρη έπ’ αύ
τής τήν συζήτησιν, καϊ έρωτα, Sv ή δυνατόν νά 
ψευσθή δ λέγων τδ πραγματικόν, τδ δν· τού δέ 
Κτησίππου άντειπόντος δτι δ Διονυσόδωρος δέν 
λέγει τά δντα, δ Εύθύδημος Αντιτάσσει δτι τά 
μή δντα δέν ύπάρχουσιν, έπομένως δέν εΐναι 
δυνατόν νά λέγη τις τά μή δντα· δ Διονυσό- 
δωρος άρα λέγων τά δντα λέγει τά άληθή · δ 
Κτήσιππος δμως Αντιτάσσει, δτι ό ψευδόμενος 
λέγει μέν τά δντα, Αλλ’ ουχϊ δπως ήναι πράγ
ματι. Πάλιν δ Διονυσόδωρος διαστρέψας τήν 
έννοιαν τής προτάσεως τοΰ Κτησίππου έρωτα 
άλλο τι, είς δ ό Κτήσιππος, βαρυνθεϊς έπϊ τέλους, 
άπαντα ύβοιστικώς. Τότε ό Σωκράτης προτρέπει 
αύτόν νά δικαιολογηθή λέγων, δτι δέν διενοήθη 
νά προσβάλη τδν σοφιστήν, άλλ’ δτι άπλώς ήθέ- 
λησε νά άντείπη είς δσα δέν ένόμιζεν δρθά. 
Τήν λέξιν ταύτην, άντείπη, δέν άφίνει καθόλου 
νά παρέλθη δ σοφιστής, άλλ’ άμέσως δραξάμενος 
αύτής λέγει δτι εΐναι Αδύνατον νά άντείπη τις, 
διότι ούδείς λέγει τό μή δν, άλλά πάντοτε τό δν.

Ήδη ό Σωκράτης, λαβών τόν λόγον, Απο
δεικνύει τούς σοφιστάς Αντιφάσκοντας, διότι ένφ, 
άφ’ ένός, παρεδέχοντο τό δόγμα τοΰτο, δπερ δ 
τε Πυθαγόρας καί άλλοι πολλοί ήσπάζοντο, δτι 
δηλ. ψεύδος δέν ύπάρχει, καί δτι εΐναι Αδύνατον 
νά ψευσθή τις, Αφ’ έτέρου έπηγγέλλοντο τδν 
διδάσκαλον τής αρετής καϊ τής σοφίας· άπο- 
δεικνύει δ αύτούς αντιφάσκοντας ουτω· ό λέγων 
λέγει ή τά άληθή ή ούδέν, δέν λέγει έπομένως 
ψευδή- άν δέ ούδείς δύνηται νά εϊπη ψευδή, δέν 
δύναται και νά δοξάζη ψευδή · ό δέ μή δοξάζων 
ψευδή, καθόσον ψευδής δόξα, καθ’ ύμας τούς σο- 
φιστάς, δέν ύπάρχει, δέν εΐναι ούδ’ άμαθής, διότι 
Αμάθεια εΐναι ή ψευδής δόξα· μή δυνάμενός τις 
άρα νά λέγη καϊ δοξάζη ψευδή, καϊ νά ήναι άμα
θής, έπεται δτι πράττει καλώς κα'ι ούδεμίαν Ανάγ
κην έχει διδασκαλίας τής σοφίας καϊ άρετής, 
ήν ύμεΐς οί σοφισταΐ έπαγγέλλεσθε. ’Αλλά καί 
πάλιν έννοεΐται δτι οί σοφισταΐ λίαν τεχνηέντως 
κατέφυγον είς τά συνήθη αύτοΐς στρατηγήματα 
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έγείροντες συζήτησή έπι τών διαφόρων λέξεων, 
ας είπεν ό Σωκράτης, καί ύπεκφεύγοντες τοΰ 
φιλοσοφικού άγώνος.

Δυστυχώς τδ στενόν τοΰ χώρου τής μελέτης 
ήμών δέν έπιτρέπει δπως έξακολουθήσωμεν τδν 
μεταξύ τών σοφιστών και τοΰ Σωκράτους διά
λογον, διότι ούτως ήθέλομεν τακτικώς άναλύσει 
τδν διάλογον τοΰτον τοΰ Πλάτωνος. Ούδέν ήττον 
κρίνομεν καλόν νά έμμείνωμεν έπ’ όλίγον ετι 
έν αύτφ, ΐνα ίδωμεν τοΰ; σοφιστάς ήμών καί 
ύπδ τήν γελοίαν αύτών δψιν παρισταμένους.

° Εν τών αξιωμάτων τών σοφιστών τούτων 
ήτο καί τδ δτι εΐναι άδύνατον τδ αύτδ πράγμα 
νά ήναι καί νά μή ήναι· κατ’ αύτδ δέ, ό έπι· 
στάμενος έν, έπίσταται πάντα, διότι έπιστήμων 
εΐναι ό έπιστάμενος εν· ό λέγων άρα δτι τινά 
μέν έπίσταται, τινά δ’ ούχί, ισχυρίζεται δτι 
εΐναι έπιστήμων άμα καί άνεπιστήμων, περι
πίπτει ο ούτως είς άντίφασιν ή άρχή αΰτη 
άναγκάζει τούς σοφιστάς, ΐνα μή συλληφθώσιν 
ύπδ τοΰ Σωκράτους άντιφάσζοντες, νά φανώσι 
γελοιότατοι, όμολογοΰντες δτι γνωρίζουσι τήν 
σιδηρουργικήν, τήν σκυτοτομικήν καί τήν νευ- 
ροραφικήν, πρδς τούτοις δέ καί τδν άριθμδν 
τών αστέρων καί τάς ψήφους τής άμμου.

Πάντων τών έν τψ · Εύθυδήμφ άπαντών- 
των γελοίων σοφισμάτων δύο εΐναι τά γελοιό
τερα.

Διά τοΰ ένδς ό σοφιστής Διονυσόδωρος προ
σπαθεί δπως άναγκάση τόν Κτήσιππον νά όμο- 
λογήση δτι έχει πατέρα κύνα, έρωτών αύτόν ώς 
έξής· έχεις κύνα, Κτήσιππε; ναί, άποκρίνεται ό 
Κτήσιππος· άλλ’ ό κύων έχει κυνάρια; ναί, 
άπαντα πάλιν ό Κτήσιππος- άλλ' ό κύων, δστις 
εΐναι πατήρ τών κυναρίων, δέν είναι σός; μά
λιστα λέγει ό Κτήσιππος· ό κύων εΐναι σός, 
άλλ’ ό κύων εΐναι πατήρ, ό κύων άρα εΐναι σός 
πατήρ, τά δέ κυνάρια άδελφοί σου. Πάλιν δ’ δ 
Διονυσόδωρος έρωτα τδν Κτήσιππον άν τύπτη 
τδν κύνα· ναί, άπαντα ό Κτήσιππος γελών, διότι 
μά τδν Δία δέν δύναμαι νά τύψω σέ· άλλα 
τύπτων τδν κύνα, παρετήρησεν ό Διονυσόδωρος, 
τύπτεις τόν πατέρα σου. Ίό σόφισμα τοΰτο 
συνίσταται είς τήν παράλειψιν τής γενικής κυ- 
ναρίων έν τή δευτέρα προτάσει "ό κύων έστί 
πατήρ .

Το δεύτερον -σόφισμα είναι τδ έξής· εΐναι 
δυνατόν νά λέγη τις σιγών: τδ σόφισμα τοΰτο 
συνίσταται είς τδ διφορούμενον γένος τής μετο
χής σιγών, ήτις εΐναι είτε άρσενικοΰ είτε ού- 
τέρου γένους · έρωτα λοιπόν δ σοφιστής τδν Κτή
σιππον· ό λέγων σίδηρον, ή ξύλον, ή λίθον δέν 
λέγει τι σιγών; άποδίοων τήν μετοχήν σιγών 
είς πράγμα καί ούχί είς πρόσωπον δχι, άπαντά 
ό Κτήσιππος έννοήσας άμέσως τήν εύφυΐαν τοΰ 
σοφιστοΰ, δχι, διότι τδ σίδηρον τό πεπυρακτω- 
μένον, άν τις άφθή αύτοΰ, δέν σιγά, άλλά συ- 
ρίζει, βοα.

Τό τρίτον σόφισμα εΐναι τδ έξής· Έρωτά 
ό Διονυσόδωρος τδν Σωκράτην, άν γινώσκη τί 
αρμόζει είς έκαστον τεχνίτην νά πράττη, καί 
άν ό πράττων τά δέοντα πράττη βρθώς · εις 
τινα δ’ αρμόζει νά σφάζη καί βράζη τό κρέας, 
άφοΰ τδ κόψη είς τεμάχια· ό δέ Σωκράτης 
άπαντά, είς τδν μάγειρον αρμόζει άρα, λέγει 
τότε ό σοφιστής, νά έκδέρωμεν καί κατακόπτω- 
μεν τδν μάγειρον· τδ έν εΐδει λογοπαιγνίου σό
φισμα τοΰτο έγκειται είς τήν λέξιν μάγειρον, 
ήτις συντάσσεται είτε ώς ύποκείμενον τοΰ άπα- 
ρεμφάτου, είτε ώς άντικείμενον ■ καί κατά μέν 
τήν πρώτην περίπτωσιν πρέπει νά έρμηνεύσωμεν 
τήν έρώτησιν ώς έξής· άρμόζει δ μάγειρος νά 
κατακόπτη καί έκδέρη · κατά δέ τήν δευτέραν 
άρμόζει νά κατακόπτη τις καί έκδέρη τδν μά
γειρον.

Έν τέλος τών εύφυεστέρων σοφισμάτων τών 
έξελθόντων τοΰ στόματος σοφιστοΰ εΐναι τό έξης· 
Εΰαθλός τις, πλούσιο; νέος, έμαθήτευσε παρά 
τω Πρωταγόρα, ύποσχόμενο; νά άποτίση τδ μέν 
ήμισυ τών διδάκτρων άμέσως, τό δε έτερον 
ήμισυ, 
ρίου 
σπουοάς 
καί τήν 
χρέους.

1

τών διδάκτρων αμέσως,
άμα κερδήση τήν πρώτην έπί δικαστη- 

δίκην.
του
άπότισιν τοΰ πρδς

. Τό„
παραστάς ένώπιον 
νέε! έν πάση 
ρώσης τά χρήματα, άτ 
δήσης, είτε μή. διότι, 
φανθώσι κατά σοϋ, οφείλεις 
έκτελών 
καί πάλιν δφείλεις, 
νά 
τήν

Ό Ευαθλος συμπληρώσας τάς 
άνέβαλε τήν τε εφαρμογήν αύτών 

τδν διδάσκαλόν του 
ό Πρωταγόρας ενάγει αυτόν καί 

τοΰ δικαστηρίου λέγει "Μωρέ 
περιπτώσει δφείλεις νά μοι πλη- 

ερ μοί δφείλεις, είτε κερ- 
έάν μέν οί δικασταί άπο

να. πληρώσης αύτά 
τήν άπόφασίν των, έάν δέ κερδήσης. 

κατά τήν συμφωνίαν ήμών, 
έξοφλήσης τδ χρέος σου, διότι έκέρδησας 
πρώτην δίκην.” Τδ δίλημμα τοΰτο τού 

σοφιστοΰ άντιστρέψας ό ευφυής Ευαθλος άπαν
τά- "Σοφέ διδάσκαλε, έν πάση περιπτώσει δεν 
δφείλω νά σοί δώσω ο,τι άπαιιεΐς, έάν τε κερ- 
δήσω, έάν τε μή· διότι, έάν μέν κερδήσω, δέν 
δφείλω νά άποτίσω τδ χρέος μου, κατά τήν 
άπόφασίν τών δικαστών· έάν δέ μή, ούδέ καί 
τότε δφείλω νά σοί τό πληρώσω, κατά τήν συμ
φωνίαν ήμών, διότι άπώλεσα τήν δίκην.

"Ενεκα τών τερατωδών τούτων συλλογισμών 
οί δικασταί άνέοαλον τήν άπόφασίν αύτών.

Έν τφ Εύθυδήμφ τοΰ Πίάτωνος εΐδομεν τήν 
μωρολόγον εύφυΐαν τοΰ σοφιστοΰ, τά γελοία 
άντικείμενα περί ά κυρίως περιεστρέφετο, καί 
τήν ιδίαν αύτω μέθοδον, ήν έτήρει περί τδ συ- 
ζητεΐν · άλλά ταΰτα καί μόνα δέν άοκοΰσιν, ΐνα 
γνωρίσωμεν έντελώς αύτόν ■ πρέπει νά είκονί- 
σωμεν, τδ έφ’ ήμΐν, τήν άκριβή αύτοΰ εικόνα 
έν άντιπαραθέσει πρός τήν τοΰ Σωκρατικού φι
λοσόφου, άντλοΰντες τά πρδς τοΰτο χρώματα έκ 
τών προειρημένων, καθ’ ά πάσα δόξα, πας λόγος 
τών δευτέρων κυρίως σοφιστών ήτο άρνησις τοΰ 
δρθοΰ λόγου, καί τοΰ άληθοΰς έν παντί · τοΰτο 
δέ θέλει συντελέσει, ώς έλπίζομεν, δπως κατα- 
νοήσωμεν καί τήν μεγίστην έπιρροήν ήν ήσκησαν 
οί σοφισταί έπί τής ηθικής καταστάσεως καί 
τής τύχη; τής άρχαίας Ελλάδος.

Ό σοφιστή; ήν ό άνθρωπος έκεΐνος, δστις 
ήδύνατο, ώς ό χαμαιλέων, νά χρωματίζηται διά 
παντός χρώματος, καί συμμορφώται πρδς πάσαν 
περίστασιν· είχεν άναδιφήσει τόν άνθρωπον, καί 
διαγνώσει δτι ή άλήθεια είναι είς αύτόν, ώς ό 
καθρέπτης είς 
δος καί ή κολακεία, 
φιλάρεσκον καί ώραίαν · 
έλεγεν, δτι ή φιλαργυρία εΐναι οικονομία, είς 
τδν άσωτον, δτι ή άσωτεία εΐναι έλευθεριότης, 
είς τόν βλάκα, δτι εΐναι άτοπον νά έχη τις 
φρένας, είς τήν έταίραν, δτι ή αίσχρότης είναι 
ευφυΐα καί έπιτηδειότης. 'Ο σοφιστής ήτο κε- 
κοσμημένος διά παντός δ,τι ήδύνατο νά κατα
στήση αύτδν επαγωγόν ή γλυκεία φωνή του, τδ 
οξύ καί περίστροφον πνεύμα καί ή τεχνητή 
εύγλωττία του, ήτις φυσική μάλλον έφαίνετο, 
ή έπιτηδειότης αύτοΰ περί τδ διακρίνειν τδ ήδύ 
καί τδ ώραΐον, καί ή άκριβής γνώσις τών τοΰ 
κόσμου ήρκουν, ΐνα καταγοητεύσωσι τού; μετ’ αύ
τοΰ συναναστρεφομένους. ‘0 σοφιστής ήτο παντο
δύναμος· έποίει ρήτορας, οΐτινες άναμιγνύοντες 
τεχνηέντως τήν άλήθειαν μετά τοΰ ψεύδους κα- 
τώρθουν νά παριστώσιν ώς άγαθά τά κακά καί 
αισχρά, καί πολιτικούς, οΐτινες έν τφ μέσο) τών 
θορυβωδών έπευφημιών τοΰ κούφου όχλου ήσαν 
έπιτήδειοι τούς μέν νόμους νά καταπατώσι διά 
τής έλευθερίας τοΰ κατ’ αύτούς φυσικού δικαίου, 
τήν δ’έλευθερίαν διά τής ήθικής διαφθοράς· οί 
σοφισταί ήσαν οί άντίποδες τοΰ Σωκρατικοΰ φι

τήν δυσειδή γυναίκα, τό δέ ψεύ- 
ώς ό καθρέπτης εις τήν 

είς τόν φιλάργυρου

λοσόφου· ό σοφιστής έδίδασκε πώς δύναται τις 
νά διεγείρη τών άλλων τά πάθη, ό Σωκρατικός 
δέ φιλόσοφος πώς δύναται τις νά καταδαμάζη 
τά ίδια έαυτοΰ πάθη· ό μέν έδίδασκεν β,τι 
έπρεπε νά διδάσκηταί τις, δπως φαίνηται σοφός 
καί ένάρετος, ό δέ δτι έπρεπε νά διδάσκηταί 
τις, ΐνα ήναι πράγματι τοιούτος· ό μέν παρώ- 
τρυνε τδν νέον ΐνα άρπάση μόνος τής πολιτείας 
τήν κυβέρνησιν, ό δέ ετίθετο είς αύτόν έμποδών, 
λέγων δτι είναι άνάγκη νά διδαχθής τήν σοΰ 
αύτοΰ διοίκησιν, δπως δυνηθής νά διοίκησης τήν 
πολιτείαν· οΰτος μέν έγνωμάτευεν, δτι ευδαίμων 
εΐναι ό άδικών καί ό πλεονεκτών, έκεΐνος δέ ό 
άγαθδς καί ένάρετος· οΰτος μέν έδίδασκεν οτι 
άρετή εΐναι ή ηδονή, ή τρυφή καί ή άκολασία, 
έκεΐνος δέ ή σωφροσύνη, ή δικαιοσύνη, ή εύσέ- 
βεια καί ή σοφία · οΰτος μέν δτι έλευθερία είναι 
τδ καταπατεΐν τού; νόμους, τό άρχειν τδν ίσχυ- 
ρότερον τοΰ άσθενεστέοου, καί τδ μή κρατεΐν 
τών παθών, έκεΐνος δέ τήν ύπακοήν είς τούς 
νόμους, τήν άρχήν τών δικαίων καί τών σοφών, 
καί τήν έγκράτειαν. '0 σοφιστής κατεχλεύαζε 
τδν Σωκρατικόν φιλόσοφον, επειδή περιεβάλλετο 
έντελέστατον τριβώνιον, καί ήρκεΐτο είς εξ οβο
λών δεΐπνον, ένφ αύτό; έφόρει πορφύραν χρυ- 
σούφαντον καί πολυτελέστατο’? συνήθω; δεΐπνον 
παρέθετεν είς τούς φίλους. '0 Σωκρατικός φι
λόσοφος κατεφρόνει τοΰ πλούτου, ήτο ύπερή
φανος· ό σοφιστής δμως τδ πάν δι’ αύτδν 
έδιδεν. Ό σοφιστής ήτο εύάρεστος, τάς κολα
κείας έρριπτεν άφθονους, ήρκει μόνον δτι περιέ- 
μενεν άμοιβήν, καί έθεοποίει τούς μεγάλου; άν- 
δρας καί τάς έταίρας άς έθεώρει τδ μέγιστον 
τών άγαθών, καί δι’ άς ό Ιππίας ένόμισε κα
θήκον νά διδάξη τήν τέχνην τοΰ γοητεύειν τάς 
γοητευτρίας. Πανταχού ήν εύπρόσδεκτος, παρά 
ταΐς αύλαΐς, τοΐς κυβερνώσι, τοΐς γυναικωνίταις 
καί παρ’ αύτω τφ ίερατείφ. Συλλήβδην ό σο
φιστής είχε τδ μέγιστον τών προτερημάτων, οΰ 
έστερεΐτο ό Σωκρατικό; φιλόσοφος· προσέφερεν 
είς τδν δπαδδν αύτοΰ πλούτον, δόξαν, φήμην, 
καί ζωήν έν γένει βρίθουσαν πασών τών ύλικών 
ηδονών.

(“Επεται τό τέλος.)

Η ΛΙΜΝΗ ΓΕΝΗΣΑΡΕΤ ΕΝ ΓΑΛΙΛΑΙΑι.
(Μετά είκόνος. δρα σελ. 3<1.)

Γ
ΑΛΙΛΑΙΑ (έβραϊστί Gelilah = χώρα ή καί 
Gelil Hagojim == χώρα τών έθνικών) έκα- 
λεΐτο κατ’ άρχάς μικρόν τι τμήμα τής 
έβραϊκής φυλής τών Ναφθαλί, κατοικούμενον 

τδ πλεΐστον ύπδ έθνικών. Βραδύτερον έπεξετάθη 
τδ δνομα έφ’ δλης τής βορείου Παλαιστίνης, 
ήτις κειμένη πρδς άνατολάς τοΰ Ίορδάνου και 
έχουσα μήκος 75 χιλιομέτρων πρός πλάτος 40 
χιλιομ. ήτο χώρα είς άκρον εύφορος καί άριστα 
καλλιεργημένη.

Ή λοφώδης αυτή γωνία τής γής εΐναι ή 
κοιτίς τοΰ Χριστιανισμού, καί αί πόλεις αύτής, 
Ναζαρέτ, Κανά, Νάϊν, Καπερναούμ, άναφέρονται 
συχνότατα έν τή Καινή Διαθήκη. ’Ενταύθα 
ύπάρχει ή λίμνη Γενησαρέτ (Τιβεριάς) ήτις 
καλείται καί ή θάλασσα τής Γαλιλαίος. Αύτής 
τδ βόρειον μέρος παριστά ή ήμετέρα είκών. Οί 

κάτοικοι τής Γαλιλαίος, 
οΐτινες διεκρίνοντο έπί 
τόλμη, άνδρία καί άλ- 
λαις άρεταΐς καί έξ ών 
κατήγοντο οΐ έκλεκτότε- 
ροι τού ’Ιησού Χριστού 
άπόστολοι, διέφερον άπό 
τών κατοίκων τής ’Ιου
δαίος κατά τήν προφο
ράν τής γλώσσης των καί 
κατά τό φιλελεύθερον 
φρόνημα· διό καί περιε- 
φρονούντο ύπ’ αύτών. Τό 
δνομα Γαλιλαίος ήτο σχε
δόν ύβριστικόν, αν καί ή 
έβραϊκή ιερά Βίβλος έξήλ- 
θεν έκ τής έν Τιβεριάδι 
σχολής τών 'Ραββίνων 
άπδ τοΰ γ'. αίώνος. Σή
μερον ή Γαλιλαίο άνήκει 
είς τό βιλαέτιον τής Συ
ρίας καί διακρίνεται διά 
τά δασώδη αύτής ύψώ- 
ματα, διά τάς εύφόρους 
κοιλάδας, τάς περιρρεο- 
μένας ύπό ρυάκων, καί 
διά τάς λαμπρά; αύτής 
βοσκάς. Το ύψηλότερον 
δρος τής χώρας είναι τό 
ΤζέολΤζερμάκ, ού ή κο
ρυφή, ύψος έχουσα 1200 
μέτρων, έπιστέφεται ύπό 
φρουρίου.

ΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΙΧΟΥΣ

ΕΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗι.

έπισημοτέ- 
πόλεων τής 
καί έκειτο 
χιλιόμετρα

’Ιεριχώ ήτο μία

Παλαιστίνης 
έννέα μέν 
πρός δυσμάς τοΰ Ίορδάνου 
ποταμού, είκοσι δέ χιλιό
μετρα πρδς βορράν τής 
Ιερουσαλήμ, Ή όδός είς 
Ιεριχώ διήρχετο διά χώ
ρας έρήμου καί πετρώ
δους, άλλ’ ή πόλις έκειτο 
έν θέσει εύφόρφ, εύυδρφ, 
έν ή έφύοντο φοίν.κες, 
£όδα καί δπου παρήγετο 
άφθονον τδ μέλι. Ή 
άκμάζουσα πόλις έκίνησε 
τούς κατακτητικούς πό
θους τών Ισραηλιτών, οΐ
τινες ύπδ τόν’ίωσίαν έκυ- 
ρίευσαν αύτήν μετά έπτα- 
ήμερον πολιορκίαν καί 
κατέστρεψαν αύτήν έκ 
βάθρων. Κατά τούς χρό
νους τών Κριτών ήρξατο 
καί βραδύτερον ό βασιλεύς Άχάβ ώχύρωσεν 
αύτήν. Κατόπιν έγένετο έδρα διασήμου σχολής 
Προφητών. Έν καιρφ τών πολέμων τών Μακ- 
καβαίων ό Βακχίδης ώχύρωσεν αύτήν έκ νέου 
ένοήσας τδ έπίκαιρον τής θέσεως αύτής. Ό 
Ηρώδης, ό μέγας, ό ένταΰθα ζήσας καί άπο- 
θανών, έξωράϊσε τήν προσφιλή αύτΓ πόλιν, ήτις 
έπί Βεσπασιανοΰ πάλιν κατεστράφη καί έπί τοΰ 
φιλομούσου Άδριανού έκ νέου άνφκοδομήθη. 
Κατά δέ τούς χρόνους τών Σταυροφοριών κατε
στράφη όριστικώς, ούδ’ άνέκυψε πλέον. Τό

πάλιν άνακύπτουσα,

Η ΛΙΜΝΗ ΓΕΝΗΣΑΡΕΤ ΕΝ ΓΑΛΙΛΑΙΑι.

ΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΙΧΟΥΣ ΕΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗι.

δνομα τής Ίεριχοΰς διατηρείται μέχρι σήμερον 
έν τφ δνόματι πτωχικού χωρίου, Έρ-'Ρίχα ή 
'Ρίχα καλουμένου. Έπειδή δμως έν τώ χωρίφ 
τούτφ ούδέ ίχνος άρχαίου μνημείου εύρέθη, 
φαίνεται δτι ή άκριβής θέσις τής άρχαίας Ίερι- 
χούς έκειτο είς άπόστασιν δύο χιλιομέτρων άπό 
τοΰ χωρίου, ένθα σώζονται έρείπιά τινα άρχαίου 
ύδραγωγείου. Τών σωζομένων έρειπίων τής 
Ίεριχοΰς τινά παριστά ή παρατεθειμένη σήμερον 
είκών.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΥΜΗΣ

Μ. Μαλλιαρακη.

(Συνέχεια.)

έπειδή δέ οί 
έχουσιν ίδια 

καί δέν εΐναι 
δπως οί τής 

,.ης, νά προμηθεύων- 
ταΰτα διά δανείων

Συμαΐοι συντη- 
Λ feKpJ j) Ρ°5ντ<ϊι και π^·ου" 

τούσι διά τής 
σπογγαλιείας. ’Ανέκαθεν 
ήσαν έπιτήδειοι δΰται, καί 
ούδείς ήδύνατο νά νυμ- 
φευθή, έάν δέν ήτο ικανός 
νά βυθίζηται εις εΐκοσιν 
δργυιών βάθος.*) Τδ πρδς 
γάμον κώλυμα τοΰτο κα- 
τηργήθη, διότι τδ συμφέ
ρον εΐναι έλατήριον ίσχυ- 
ρότερον πάσης άπαγορευ- 
τικής ή προστατευτικής 
διατάξεως. Πρό τής έφευ- 
ρέσεως τών σκαφάνδρων 
ή Σύμη ήρίθμει πολλά 
σπογγαλιευτικά πλοιάρια· 
νΰν δέ ταΰτα ήλαττώ- 
θησαν, διότι ή διά τών 
σπογγαλιευτικών μηχα
νών σπογγαλιεία παρέχει 
μεΐζον όφελος είς τούς 

- - έφοπλιστάς. Έν Σύμη
έξοπλίζονται 45 τοιαΰται 
μηχαναί · 
έφοπλισταί 
κεφάλαια, 
ύπόχρεοι, 
Χάλκη,
ται 
έπί τόκοις ύπερόγκοις συν- 
ομολογουμένων, ώφελοΰν- 
ται σπουδαίως. Πλήν 
τούτου οί σπόγγοι άγο- 
ράζονται έν Σύμη ύπό 
Συμαίων σπογγεμπόρων, 
καί παρασκευαζόμενοι 
άποστέλλονται είς ’Αγ
γλίαν, Γαλλίαν, Γερμα
νίαν, Αύστρίαν καί Βελ
γικήν, ένθα οί έμποροι 
ούτοι ίδρυσαν έμπορικά 
καταστήματα. "Αλλοι ά- 
γοράζουσι σπόγγους ώς 
παραγγελιοδόχοι εύρω- 
παίων σπογγεμπόρων έπί 
προμήθεια. Τοιουτοτρό
πως ό έφοπλισμός τών 
μηχανών καί τό έμπόριον 
τών σπόγγων είσίν έπι- 
κερδεΐς έπιχειρήσεις, πα- 
ρέχουσαι πλούτον είς τούς 
έφοπλιστάς καί τούς έμπο

ρους ■ άλλ’ ό πλούτος οΰτος διανέμεται καί συγ- 
κεντρούται είς χεΐρας όλίγων κεφαλαιούχων, ό δέ 
πλειότερος πληθυσμός έστιν ημερόβιος, έκτος 
τών λεγομένων μηχανικών, οΐτινες ναυτολογούν
ται είς τούς σκαφάνδρους έπι άδροτάτη άμοιβή. 
Οί οίκονομικώτεροι τούτων έσχημάτισαν περι
ουσίας καί άνήγειρον οικίας διακρινομένας έπί 
πολυτελεία. Άλλ’ οί πλειότεροι σπαταλοΰσι 
τόν χειμώνα τά προϊόντα τής φιλοπονίας των, 
κτώμενα δι’ έπικινδύνου έπιτηδεύματος, έν τή

*) Lacroix, lies de la Grice.
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ένασκήσει τοΰ όποιου διακυβεύεται ή υγεία καί 
ή ζωή αύτών. Πολλοί τών μηχανικών γίνονται 
παράλυτοι ή άποθνήσκουσιν έξ άσφυξίας, βυθι
ζόμενοι είς βάθος επέκεινα τοΰ δέοντος. 01 
Συμαΐοι, ώ; οί Χαλκΐται καί αί Καλύμνιοι, 
άποστέλλουσι τούς σκαφάνδρους των είς Βεγ- 
γάζην, Κύπρον, Κρήτην, Καραμανίαν και τάς 
νήσους τάς περί τήν 'Ρόδον, είς τά παράλια τής 
όποιας κατά τους αρχαίους χρόνους ,ήλιεύοντο 
σπόγγοι άπαλώτεροι τών τής’Αφρικής. Ή έφό- 
πλισις τών σκάφανδρων απαιτεί μεγάλας προκατα- 
βολάς- οί έφοπλισταί, έκτος τών τροφών καί τής 
μισθοδοσίας τοΰ πληρώματος, τοΰ έφοπλισμοΰ 
τών σκαφών καί τών πρδς τούς μηχανικούς δι- 
δομένων ρεγάλων, καταβάλλουσι κατ’ έτος 
πρδς τήν Κυβέρνησιν πρδς λήψιν άδειας λίρας 
δθωμανικάς 32 */2. Άλλ’ ή άδεια αυτή δεν 
ισχύει έν ΑΙγύπτφ, Κρήτη καί Κύπριο, δπου 
είσίν υπόχρεοι νά λάβωσιν άλλην άδειαν έπί 
καταβολή τών τελών. "Ενεκα τούτου οί Συμαΐοι 
άνηνέχθησαν πρδς τήν Κυβέρνησιν ζητοΰντες 
έλάττωσιν τών σπογγαλιευτικών τελών, άγνω
στον δέ είναι μέχρι τοΰδε άν είσηκούσθησαν αί 
αιτήσεις των.

Η'.
Πρό τινων ετών κατηργήθη ύπδ τής Κυβερ- 

νήσεως ή διά τών μηχανών σπογγαλιεία ώς 
καταστρεπτική εις τε τούς σπογγαλιεϊς καί τδ 
ήλιευόμενον είδος. Πάσα μηχανή συλλαμβανο- 
μένη άλιεύουσα έν τοΐς δθωμανικοΐς δδασιν έδη- 
μεύετο μετά τοΰ προϊόντος αύτής. Οί υπέρ τής 
άπαγορεύσεως συνηγοροΰντες λόγοι ήσαν οί έξής· 
α'.) Ό κίνδυνος δν διατρέχουσιν οί μηχανικοί· 
β'.) ή έλάττωσις τοΰ είδους, διότι οί μηχανικοί 
βυθίζονται διά σιδηρών πέδιλων εις τδν βυθδν 
τής θαλάσσης καί πατοΰντες τούς σπόγγους κατα- 
στρέφουσι τήν έλαστικήν αύτών δύναμιν· γ'.) 
έχοντες τούς δφθαλμούς (οπλισμένους δι’ ύελίνων 
φακών άποσπώσι καί τούς μικροτέρους σπόγγους, 
οΰς κατόπιν άπορρίπτουσιν ώς άχρηστους· δ'.) 
ένεκα τής εύκολίας τής σπογγαλιείας ό άλιευτής 
συγκομίζει πλείστους σπόγγους, ή δέ πλησμονή 
τοΰ είδους τούτου έπήνεγκε τήν έλάττωσιν τών 
τιμών έν ταΐς εύρωπαϊκαΐς άγοραΐς· ε'.) αί 
σπογγαλιευτικοί έπιχειρήσεις περιωρίσθησαν είς 
δλίγους ένεκα τών αδρών προκαταβολών ας 
άπαιτοΰσι, καί κατ’ άκολουθίαν ό πλούτος συν- 
εκεντρώθη είς χεΐρας τών κεφαλαιούχων τούτων, 
τδ δέ πολύ τής κοινωνίας πένεται. Πρότερον, 
λέγουσιν, έκαστος οικογενειάρχης προσλαμβάνων 
τούς ίδιους παΐδας άπήρχετο διά πλοιαρίου εις 
σπογγαλιείαν, καί έπανήρχετο φέρων τά πρδς 
ζωάρκειαν τής οικογένειας του άπαιτούμενα μετά 
περισσεύματος · ουτω δέ καί ή ζωή καί ή υγεία 
τών δυτών ήν πλειότερον έξησφαλισμένη, τδ 
είδος έκλεκτότερον καί μάλλον ύπερτιμημένον, 
καί ό πλοΰτος κοινότερος καί οί άνθρωποι έγ- 
κρατέστεροι καί εύδαιμονέστεροι. Έκτος δέ τών 
λόγων τούτων υπάρχει φόβος μή έξαντληθή τέ- 
λεον ό βυθός τής θαλάσσης καί στηρεύση ή 
πηγή τοΰ πλούτου καί τής συντηρήσεως τών 
Συμαίων, ών τδ μόνον έπάγγελμα έστίν ή σπογ
γαλιεία. Οί δέ ύπέρ τών σπογγαλιευτικών μη
χανών άμφισβητοΰσι τδ βάσιμον τών ισχυρισμών 
τούτων, καί ή Κυβέρνησις ήρε τήν άπαγόρευσιν. 
"Οθεν έναντίον τών ποραπόνων τής πλειονότητος 
αί μηχαναί έργάζονται έλευθέρως, τά ταμεία 
τών έφοπλιστών πληροΰνται χρυσοΰ καί τά θυ
λάκια τών νηφαλιωτέρων μηχανικών, οίτινες 
δέν σπείρουσι τδ χρυσίον άμφοτέραις ταΐς χερσίν 
ώς τινες τών άγαν πρδς τδν θεόν Βάκχον άφω- 
σιωμένων συναδέλφων αύτών. Ύπάρχουσι βε
βαίως κίνδυνοι πολλοί είς τήν ένάσκησιν τής 

διά τών μηχανών σπογγαλιείας, άλλ’ αύτη έγέ
νετο δραστηριωτέρα καί παραγωγικωτέρα ώς 
πάσα διά μηχανών έργασία, ήτις έξ άνάγκης 
φέρει πάντα τά άνωτέρω άριθμούμενα άποτε- 
λέσματα, καί πρδ πάντων τήν συγκέντρωσιν τοΰ 
πλούτου είς χεΐρας δλίγων. Πόσαι άνθρώπινοι 
υπάρξεις σβύνονται είς τά βάθη τών άνθρακω- 
ρυχείων· πόσοι πόδες, χεΐρες καί κεφαλαί θλών- 
ται έκ τών συγκρούσεων τών σιδηροδρόμων,' καί 
δμως αί διά τοΰ άτμοΰ μηχαναί δέν δύνανται 
νά καταργηθώσιν, Οπως έξ ένδς μέν έξασφα- 
λισθή ή άκεραιότης τών μελών τών ταξειδιωτών, 
έξ ετέρου δέ δοθή πόρος ζωής είς τούς δνηλάτας 
καί ζαροαγωγεΐς, οίτινες περιέπεσαν είς άχρη- 
στίαν.

Θ'.

Τήν α'. Μαΐου, ήτις πανταχού πανηγυρίζεται 
δι’ ασμάτων καί άνθέων, μετέβην μετά ομίλου 
φίλων είς τήν μονήν τοΰ ’Αρχιστρατήγου Μι
χαήλ ή τοΰ Μιχαήλη πρδσζλήσει του ήγουμένου. 
Η όδδς ή άγουσα έκ τοΰ Αίγιαλοΰ είς τήν 

μονήν ήν δύσβατος, ένεκα τούτου ό ήγούμενος 
προσεκάλεοεν είς γεΰμα τούς έπισημοτέρους τών 
Συμαίων, και δταν ή εύθυμία επέστεψε τδ γεΰμα, 
ό έστιάτωρ έπεκαλέσθη τήν γενναιοφροσύνην τών 
συμποτών, οίτινες επέστεψαν τήν εύθυμίαν διά 
γενναίας προσφοράς έξ δγδοήζοντα δθωμανικών 
λιρών. Τδ ποσδν τοΰτο κατηνάλωσεν ό ήγού
μενος πρδς έπιπέδωσιν ζαί έπιχωμάτισιν τής 
άγούσης είς τήν μονήν όδοΰ. Τδ έδαφος δμως 
ήν λίαν άνώμαλον καί Ανηφορικόν, ό δέ έπι- 
στατήσας είς τήν κατασκευήν τής όδοΰ ήγνόει 
τούς κανόνας τής οδοποιίας καί χωρογραφίας, 
ώστε δι’ έλικοειδών περιστροφών'νά καταστήση 
εύμαρεστέραν τήν διάβασιν. Κατεσκευάσθη δμως 
όδδς άνάντης μέν καί κυκλώδης, άλλ’ όδδς 
όπωσοΰν, ήτις έπέτρεπεν ήμΐν νά βαδίζωμεν καί 
ούχί νά πηδώμεν ώς αίγαγροι τούς βράχους, 
οίτινες είσίν έγκατεσπαρμένοι καθ’ δλήν τήν 
έκτασιν. Δεξιόθεν τής όδοΰ ταύτης ύπάρχει θέα 
τερπνοτέρα, άπδ τών φυτειών, τών άμυγδαλών, 
συκών καί άμπέλων, αίτινες άνακύπτουσιν δπου 
ή γή συνεσφηνώθη έν μέσω δγκωδών λίθων, ή 
έπί έπιπέδων καί ομαλών έκτάσεων.

Είχεν ήδη άνατείλει δ ήλιος, αί δέ καυ
στικοί αύτοΰ άκτΐνες καθίστων έπιπονωτέραν 
τήν πορείαν. Μετά τρία τέταρτα τής ώρας 
έφθάσαμεν είς τήν μονήν. Πριν ή είσέλθωμεν 
άνεπαύθημεν ύπδ τήν σκιάν μεγαλοπρεπούς κυ· 
παρίσσου, ήτις έν Σύμη δύναται νά όνομασθή 
θαύμα τοΰ φυτικού βασιλείου. Στρογγύλος έκ 
λευκού λίθου περίβολος μετά λίθινων εδωλίων 
περιβάλλει τδν τόπον, έν ω θάλλει ή κυπάρισσος 
αυτή, ής τδ φύλλωμα έκτείνεται κανονικώς έν 
είδει τεραστίου άνθηλίου, έχον διάμετρον περί 
τούς 50 πόδας. Ένταΰθα κατά τήν εορτήν τής 
μονής παρατίθεται τράπεζα είς τούς πανηγυ- 
ριστάς, ύπδ τήν σκιάν δέ τού ώραίου τούτου 
δένδρου τελούνται χοροί καί εύωχίαι μέχρι βα- 
θείας νυκτός. Ή θεία θαλασσία αύρα έδρόσισεν 
ήμάς μετά τέρψεως θεωμένους άγρούς σιτοφόρους, 
φυτείαν δαψιλεστέραν, καί ποίμνια βόσκοντα έπί 
τών ζλιτύων τών δρέων. ’Απέναντι ήμών άνε- 
λίσσετο ή θέα τών νήσων Νισύρου καί Κώ, άνα- 
δυομένων έν τψ καθαρψ όρίζοντι, καί αί άκταί 
τής Κνίδου. Άνεμνήσθην τότε τής άρχαίας 
Κνίδου καί τοΰ περιπύστου τής Κνιδίας ’Αφρο
δίτης τεμένους, είς δ έπλευσα διά τής φαντα
σίας "ήρέμα τή γή προσενεχθείς, αύτής τής 
θεού λιπαρά γαλήνη πομποσταλούσης τδ σκάφος”. 
Καί είδον τδ έδαφος "ούκ άγονον λίθων πραξί 
λείαις έστρωμένον, άλλ’ ώς έν ’Αφροδίτης, απαν 
ήν γόνιμον ήμερων καρπών, α ταΐς κόμαις εύ- 

Οαλέσιν άχρι πόρρω βρύοντα τδν πέριξ άέρα 
συνωοόφυον περιττόν γε μήν ή πυκνόκαρπος 
έτεθήλει μυρρίνη παρά τήν δέσποιναν αύτής 
δαψιλής πεφυκυΐα, τών τε λοιπών δένδρων 
έκαστον, δσα κάλλους μετείληχαν ούδ’ αυτά 
γέροντος ήδη χρόνου πολιά καθάναιεν, άλλ’ ύπ’ άκ- 
μής σφριγώντα νέους κλωσήν ήν ώρια· τούτους 
δ’ άνερέμνητο καί τά καρπών μέν άλλως άγονα, 
τήν δέ εύμορφίαν έχοντα καρπόν, κυπαρίττων 
γε καί πλατανίσκων αιθέρια μήκη ζαί σύν αύ- 
ταΐς αύτόμηλος ’Αφροδίτης ή τής θεού πάλαι 
φυγάς Δάφνη- παντί γε μήν δένδρφ περιπλέγδην 
ό φίλερως προσείρπιζε κιττός, άμφιλαφεΐς άμ
πελοι πυκνοΐς κατήρτοντο βότρυσι . . .*)

Έκ τού ήδέος τούτου ρεμβασμού μέ άπέ- 
σπασεν ή έμφάνισις τοΰ βαθυπώγωνος ήγουμένου, 
βστις ύπεδέχθη ήμάς φιλοφρόνως καί άνεμνή
σθην βτι έν τή περιοχή τοΰ Ναού τοΰ ’Αρχαγ
γέλου ούδέ κατά φαντασίαν έπιτρέπεται νά 
"προσπνέωσιν αί ’Αφροδίσιοι αΰοαι”. "Οθεν περι
σταλείς έν τή πραγματικότητι καί θρηνήσας έπί 
τών έρειπίων τών ιερών έκείνων άλσών καί τοΰ 
ναοΰ, "ού έν μέσω καθιδρυμένη ή θεός, Παρίας 
λίθου δαίδαλμα κάλλιστον, ύπερήφανον, σεσηρότι 
γέλωτι μικρόν ύπομειδιώσα”, είσήλθον είς τήν 
μονήν καί κατελήφθην ύπό κατήφειας έπί τή 
θέα τής πελωρείου είκόνος τοΰ αύστηροΰ άγ- 
γέλου, βστις άγριος καί μετά γυμνής σπάθης 
άποσπα τήν ψυχήν άπδ τοΰ σώματος. Έκτος 
τής είκόνος ταύτης καί τοΰ χρησοτεύκτου τέμ
πλου, έν φ τίθενται συνήθως αί εικόνες τοΰ 
Χριστού καί τής Παναγίας, καί τοΰ Αγίου Ίω- 
άννου τού Βαπτιστού, δν οί άγιογράφοι φιλοτι- 
μώνται νά παραστήσωσιν δσφ τδ δυνατόν άγριον 
τήν περιβολήν καί τδ παράστημα, οί τοίχοι τοΰ 
Ναού εΐσί πλήρεις τοιχογραφιών άπδ τής κορυ
φής τοΰ τρούλλου μέχρι τών στασηδίων. Αί 
τοιχογραφίας αύται είσίν άτεχνοι παραστάσεις 
όσιων, προφητών καί μαρτύρων, άς "χήρ γρι- 
γορίου συμέου” έγραψεν "έν έτι σωτιρίφ 
1738 έν μηνί δκτοβρίο” κατά τήν άνωθεν 
τής θύρας σωζομένην έπιγραφήν.**)

'Η μονή τοΰ Μιχαήλη είναι τετράγωνον 
κτίριον διόρωφον, ού έν μέσω έγείρετο ό Ναός 
έπίσης διόρωφος, καί πέριξ τά κελλία. Είς τήν 
κάτω τοΰ Ναού δροφήν κατέρχεται τις δι’ όκτώ 
λίθινων βαθμιδών περατουμένων είς θολωτόν· 
ή κάτω όροφή είναι μονόθολος, δπως καί ή άνω, 
πλήρης έπίσης τοιχογραφιών, έντεχνοτέρων δμως 
τών ύπδ τού Κυρ Γριγορίου συμέου φίλο- 
τεχνηθεισών, άλλ’ άμαυροτέρων έκ τής πολυ
καιρίας καί τής ύγρασίας καί κατά τδ πλεΐστον 
έπικεχρισμένων δι’ άσβέστου. Μεταξύ τών ίσο- 
γαίων κελλίων ύπάρχει κτίριον [εύρύχωρον θο
λωτόν, τδ όποιον ήτο τδ έστιατόριον τών μονα
χών δταν ή μονή είχε τοιούτους. Τδ έστι- 
ατόριον τούτο είναι ήδη άχρηστον, πολλαχοΰ 
δέ ύπδ τών σεισμών κατεσχισμένον ώς παλαιόν 
ράκος. Είς τούς τοίχους άνέγνων τούς άριθμούς 
1457—1675 πιθανώς χρονολογίας. Ή άνω τού 
Ναού δροφή, ό κυρίως Ναός, διατηρείται άριστα. 
Τδ τέμπλον καί τδ πλαίσιον, τδ περιβάλλον τήν 
εικόνα τοΰ ’Αρχιστρατήγου, είναι τέχνης λεπτής 
καί έπίχρυσον.

Ή μονή είναι βυζαντινής εποχής καί τέχνης, 
ύπαγομένη είς τήν δικαιοδοσίαν τοΰ Οικουμενικού

♦) Λουκιανού “Ερωτες 409.
♦♦) Ή έπιγραφή αδτη έχει ώς έξης· “Οίοτορήθη “ό θειος καί πάνσεπτος ναός τοΰ Ταξιάρχου Μιχαήλ “ota συνδρομής τε έξδδων τοΰ τιμιωτάτού καί χρησι- “μωτάτου Κυρ διάκου Μιχαήλ υϊοϋ τοΰ Χατζή Κώστα “Σπανού, άρχιερατεύοντος τοϋ πανίερωτάτου καί λο- “γιωτάτου μητροπολίτου τής άγιωτάτης μητροπόλεως “ρόδου Κυρίου Κυρ Ίερεμίου καί καθηγουμένου Νεο- “φύτου τοΰ Ίερομονάχου Χοματά. ’Εν έτι σωτήριο “1738 έν μηνί Όκτοβρίο 12, χήρ γριγορίου συμέου” 

ΙΙατριάρχου καί διά τοΰτο Σταυροπηγιακή κα
λούμενη. ’Έχει άγρούς καλλιεργησίμους, άμ· 
-έλους καί ποίμνια, δι ών συντηρείται ό ήγού
μενος καί οί περί αύτόν. Κεΐται έντδς δροσεράς 
κοιλάδος σχηματιζομένης έκ σειρά; δρέων, έφ’ ών 
άνακύπτουσιν έτερα μονίδρια έπί άποκρήμνων 
βράχων. Πρδς τδ βορειοανατολικόν έκτείνονται 
αί άκταί τής Καρίας.

Τήν μεσημβρίαν παρετέθη ήμΐν γεύμα έν 
τφ ήγουμενείιρ. Έφάγομεν δέ μετά μεγάλης 
δρέξεως όπτΰν μηρόν νεαρού αμνού, γάλα, μέλι 
ξανθόν καί τυρόν νεόπηκτον, άμύγδαλα καί ίσχά- 
δας, καί έπίομεν οίνον έγχώριον λευκόν καί 
έρυθροΰν έξαίρετον. Ό ήγούμενος έφάνη περι
ποιητικότατος, άπαιτήσας νά διέλθωμεν τήν 
νύκτα έν τή μονή, καί άν καί ήτο έπαγωγδς ή 
προσδοκία ήγουμενικού δείπνου, δέν ήδυνήθημεν 
ν’ άνταποκριθώμεν είς τήν εύγενή τοΰ ήγουμένου 
πρόσκλησιν, άλλ’ εύχαριστήσαντες αύτδν κατήλ- 
θομεν πρδς τδ έσπέρας εις τήν πόλιν.

(“Επεται τό τέλος.)

Η ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΤΗΣ ΟΥΑΛΛΙΑΣ

έν στολή διδάκτορος τής μουσικής.
(Μετά είκόνος, δρα σελ. 344.)

Δ
ΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕΝ σήμερον τήν εικόνα τής λαο

φιλούς πριγκηπίσσης τής Ούαλλίας Αλε
ξάνδρας, μελλούσης βασιλίσσης τής ’Αγ
γλίας καί άδελφής τοΰ ήμετέρου Βασιλέως, έν 

στολή διδάκτορος τής μουσικής, τίτλου άπονεμη- 
θέντος αύτή έν έτει 1885 ύπδ τοΰ βασιλικού έν 
Δουολίνω τής Ιρλανδίας Πανεπιστημίου. Ό 
τίτλος ούτος άπενεμήθη τή πριγκηπίσση honoris 
causa, ήτοι τιμητικός.

Ό πρίγκηψ καί ή πριγκήπισσα τής Ούαλ
λίας, εύρισκόμενοι κατ’ ’Απρίλιον τοΰ 1885 έν 
Δουολίνω παρά τω τότε άντιβασιλεΐ τής Ιρλαν
δίας κόμητι Σπένσερ, έξέφρασαν τήν έπιθυμίαν 
των νά έπισκεφθώσι καί τδ έκεΐ βασιλικόν Παν- 
επιστήμιον. 'Η δέ πρυτανεία αύτοΰ έζήτησε τήν 
άδειαν έπί τή εύκαιρία ταύτη νά προσφώνηση 
καταλλήλως τδ μέλλον βασιλικόν ζεύγος καί 
ν’ άπονείμη τή πριγκηπίσση τίτλον τιμητικόν. 
Πρδς τοΰτο προσεκλήθησαν οί πρίγκηπες τή 
10’Απριλίου έν τή μεγάλη τού Πανεπιστημίου 
αιθούση, ήτις έκοσμήθη δεόντως καί άπδ τής 
3 μ. μ. ώρας έπληρώθη κόσμου έκλεκτοΰ. Η 
σύγκλητος, οί καθηγηταί καί ύφηγηταί τού 
Πανεπιστημίου είσήλθον έν πομπή είς τήν αί
θουσαν καί κατέλαβον τάς ώρισμένας αύτοΐς 
θέσεις. Τούς πρίγκηπας ύπεδέχθησαν ό δούξ 
τοΰ Άβερκορν, πρύτανις τού Πανεπιστημίου, καί 
ό κόμης Έμλυς άντιπρύτανις, οί δέ παρόντες 
έχαιρέτισαν αύτούς διά ζητωκραυγών έν ω ή 
μουσική έπαιζε τδν βασιλικόν ύμνον. "Οτε δέ 
ή πρίγκηπισσα είδοποιήθη περί τής άπονομής 
τοΰ τίτλου διδάκτορος τής μουσικής, ή μουσική 
έξετέλεσε τδν δανικόν ύμνον.

Ό πρύτανις έν τή προσφωνήσει αύτοΰ άνέ- 
φερεν βτι προθύμως τδ Πανεπιστήμιον τής Ιρ
λανδίας, δεχόμενον είς τάς παραδόσεις γυναίκας, 
άπένειμεν εις πολλάς ήδη αύτών τίτλους τιμη
τικούς, δφειλομένους είς τήν άκραν αύτών έπι- 
μέλειαν καί τήν άκρίβειαν περί τήν σπουδήν τών 
έπιστημών. Ό πρίγκηψ τής Ούαλλίας άπήν- 
τησεν, οτι χαίρει μανθάνων δτι τδ ώραΐον φύλον 
καταγίνεται τόσον έμβριθώς είς έπιστημονικάς 
μελέτας. '“Η πριγκήπισσα τής Ούαλλίας, προσ-

·«

έθηκεν ό πρίγκηψ, μ’ έπεφόρτισε νά σάς έκ- 
φράσω τήν εύγνωμοσυνην της έπί τή άπονομή 
τού τίτλου διδάκτορος τής μουσικής, τδν όποιον 
άποδέχεται εύχαρίστω;, ού μόνον διότι θεωρεί 
τούτο μεγάλην δι’ αύτήν τιμήν, άλλά καί διότι 
έπιθυμεΐ νά έκφραση ουτω τήν έπικύρωσιν αύ
τής είς τούς τίτλους, ού; ύμεΐς άπενείμετε ήδη 
είς τόσας Κυρίας τής Ιρλανδίας.” Ή ώραία 
ζαί σπανία τελετή έληξεν έν μέσφ γενιζοΰ εν
θουσιασμού τών παρεστώτων.

ΒΙΚΤΩΡ ΟϊΤΚΩ.
’Εκ τών τοΰ Ε. De Amicis.

Μετάφρ. Δ. Καραγιαννάκη.

$

(Συνέχεια.)
αύτδς θέλει νά όδηγήση ύμάς ένθα 

i/ffiAVga βούλεται, καί σύρει ύμάς άνθισταμέ- 
νους, τρέμοντας καί άγωνιώντας, ποδο

πατώντας τό λογικόν, τήν εύχαρίστησιν, τδ καλόν 
φρόνημα, τήν άλήθειαν. Καί έν ώρισμένφ ση- 
μείω συστρέφεσθε κραυγάζοντες · — "Οχι, Ούγζώ, 
δέν σε άκολουθώ! — καί άφήνετε αύτδν νά 
φύγη μόνος. Ποΰ έστη; Έπεσεν; "Α! ιδού αύ- 
τός, έπί τοΰ δψους, μετά τοΰ μετώπου χρυσου- 
μένου ύπδ τοΰ ήλιου. Ένίκησε καί έχει δίκαιον. 
Άλλ’ έχει τδ πάν ΐνα μάχηται καί νικά. "Εχει 
τήν τόλμην, τήν δύναμιν καί τά δπλα· έχει τδ 
πνεύμα καί τήν ύπομονήν · έγεννήθη ποιητής καί 
έγένετο- ύπέσζαψεν έντδς έαυτοΰ, σταθερά χειρί, 
τήν βαθυτέραν τών έαυτοΰ θησαυρών φλέβα· πάν 
έργον αύτοΰ εΐν’ άπειρος άνασζαφής έργασία, 
έν ή τις πάρεστιν άναγινώσκων, καί άκούει τήν 
τρομεράν τής άναπνοής αύτοΰ άγωνίαν, ή τέχνη 
ούτινος’ εΐν’ άληθώς τι τδ παράδοξον. Δέν πα
ρουσιάζει ήμΐν τήν έργασίαν έντελή, τδ άγνδν 
καί τελευταιον τών αγώνων αύτοΰ άποτέλεσμα, 
τήν τελευταίαν ιδέαν είς ήν έφθασεν έν διαδοχή 
τοιούτων· άλλ’ άναγκάζει ήμάς νά έπώμεθα τή 
μυχία τής έαυτοΰ σκέψεως συνεχεία;, νά μετρώ- 
μεν πρώτον καί άπτώμεθα πάντων τών λίθων 
μεθ’ ών έγείει τδ οικοδόμημα, νά ώμεν παρόντες 
πάσαις αύτοΰ ταΐς ματαίαις προσπαθείαις, πάσι 
τοΐς άλλεπαλλήλοις δονήμασι τών κακώς κατε- 
σκευασμένων μερών, καί βλέπομεν εΐτα τδ οικο
δόμημα τέλειον, άλλά περιβαλλόμενον καί μεστόν 
άπειροκαλιών, ας τινας άπαξιοΐ νά έκκαθαίρη.

Ή έργασία αύτοΰ είνε παράδοξος σύζευξις 
ύπομονής ψηφολόγου καί μανίας ζωγράφου έμ- 
πνεομένου. Ότέ λεπτογραφεΐ, στιλβοΐ, θωπεύει 
τδ ίδιον έργον, νωθρός, ύπναλέος σχεδόν, λεπτο
μερής, περίφορος· τέρπεται έκτείνων έλέγχους 
έπιμελεΐς ονομάτων καί πραγμάτων, ερμηνεύων 
τήν ιδίαν σύλληψιν δι’ άφομοιώσεων άτελευτήτων 
έπιμελώς συνηρμοσμένων- ζητεί τάς συμμετρίας, 
λέγει, διορθοΐ, προστίθησι, μετατρέπει, έπιδιορ- 
θοΐ, έξατμίζει. Αίφνης ή πνοή τής μεγάλης 
έμπνεύσεως περιβάλλει αύτόν, καί τότε ρίπτει 
μακράν τδν λεπτόν χρωστήρα, γράφει μετά βίας 
διά τοΰ τυχόντος, εκχέει τά χρώματα διά τών 

σπόγγων, δίδωσι τάς αίσθηματικάς έκφράσεις 
βιαίως οιαίοις τοΰ άντίχειρος κτυπήμασι κατα- 
βυθίζουσι τήν οθόνην, ρίπτει τάς κηλίδας διά 
τών σαρώθρων καί άπομάκτρων. Ό χαρακτήρ 
αύτοΰ άπας περιστρέφεται είς όξέα άνάγλυφα, 
άνηψώματα γρανίτου, άκάς σιδήρου καί φλέβας 
χρυσού, βρύθει τραχυτήτων καί ζοφερών βυθών, 
διακόπτεται τήδε κακεΐσε ύπδ μεγάλων σχισμά
των, άφ’ ών φαίνονται όψεις συγκεχυμέναι καί 
άφεστηκυϊαι· νύν άπλοΰς ώς άφελής μαθητής, 
ήδη άρχιτέκτων μετά τής σοφής νοήμονός τίνος 
τ®Χ*ήί’ ενίοτε ύδωρ διαυγές καί θάλασσα έν 
καταιγίδι, έφ’ ής πλανώνται νέφη έρυθρά άν- 
τανακλώντα τδν ήλιον ή μέλανα τοιαΰτα άφ’ ών 
έκρήγνυται ό κεραυνός. Αί νέαι ζαί σφριγώσαι 
είζόνες πολλαπλασιάζονται ζατά μυριάδας ύπδ 
τήν γραφίδα αύτοΰ, ζαί αί ίδέαι έζρήγνυνται 
άπδ τής κεφαλής αύτοΰ ώπλισμέναι, πτερόεσσαι, 
ήχώδεις, θαμβοΰσαι ένίοτε διά τδν πλούτον ζαί 
συντριβόμεναι ύπδ τδ βάρος τού Οπλισμού. Δέν 
δαπανά, κατασωτεύει, άφανίζει τής έκφραστικής 
αύτοΰ ισχύος τούς άνεξαντλήτους θησαυρούς, 
μετά μανίας παίκτου παράφρονος. Δέν άρκεΐ 
αύτω ή ιδία γλώσσα. Δανείζεται τήν διάλεκτον 
τοΰ όχλου, τήν άθλίαν τών κάτεργων, γλώσσαν, 
τδ άμορφον καί ανούσιον τών παιδιών τραύ- 
λισμα. Άνακυκα τήν έαυτοΰ λογογραφίαν διά 
ξένων λεξεων έκατδν λαών καί μεταφορών ιδίων 
έξ άπασών τών φιλολογιών· καί δημιουργεί ύπε- 
ρηφάνως γλώσσαν ιδίαν, μεστήν χρωμάτων καί 
σπινθήρων, πλήρη αινιγμάτων, ισχυρών λακω
νισμών καί λεπτοτήτων άμιμήτων· κατά τήν 
άνάγκην, χυδαίος, τεχνικός, άκαδημαϊκός, τυ- 
φώδης, αγροίκος, έπιφανής- ούτως ώστε, άνα- 
γνώσας τις τά έργα αύτοΰ, δέν φαίνεται άκούσας 
όμιλουμένην τήν γλώσσαν ένδς μόνου λαού καί 
ένδς αίώνος μόνου, άλλ’ εύρεΐαν καί συγκεχυ
μένη ν μέλλοντος χρόνου τοιαύτην, η τινι ούδέν 
τδ άνέκφραστον καί ξέον. Τής έκφραστικής ταύ
της ισχύος, ώς τού θάρρους τοΰ έαυτοΰ πνεύ
ματος, ποιείται κατάχρησιν, καί τότε περιπλέ
κεται καί συστρέφεται έν τή ιδία σκέψει, καί 
άμηχανεΐ ώς έν λαβυρίνθψ, χωρίς νά εύρίσκη 
τήν έξοδον. Άλλά καί έν ταΐς συγχύσεσιν αύ
τοΰ εΐνε μέγας. Καί είς τάς κοπιώδεις, τάς 
άνιαράς, τάς σκοτεινάς αύτοΰ σελίδας, έν αΐς 
θέλει νά έκφράση τδ άνέκφραστον, έκτείνει παν- 
ταχόσε τήν ιδίαν σύλληψιν, καί άθροίζει μετα
φοράς έπί μεταφορών, παραβολάς έπί τοιούτων, 
καί άνατρέχει είς τήν μυστηριώδη αύτοΰ γλώσ
σαν, τήν ζόφων καί φωτός, σκιών καί άβύσσων, 
άγνώστου καί άχανούς τοιαύτην, άνωφελώς· καί 
τότε ή ίσχυροτάτη αύτοΰ καί άγαν πλούσια 
γλώσσα δέν έπαρκεΐ ώχράν έστω ιδέαν νά δώση 
έκείνου βπερ άπάνθρωπον καί τερατώδες έν τή 
κεφαλή αύτοΰ έχει· έν ταΐς σελίσιν έκείναις οί 
ψυχροί μικρόσοφοι εύρίσκουσι δόσιν λίαν εύκολον 
τή κριτική λυμαινομένη, καί χλευαζούση · άλλ’ ή 
ψυχή τοΰ καλλιτέχνου αισθάνεται έκεΐ τήν πνευ- 
στίασιν τοΰ τιτάνος μαχομένου μετά δυνάμεως 
ύπερανθρώπου, καί παρίσταται είς τούς ισχυρούς 
έκείνους άγώνας μετ’ αισθήματος έκπλήξεως καί 
σεβασμού, ώς έν ένί τών θεαμάτων έκείνων έν 
φ τις κινδυνεύει τήν ζωήν. Καί δμως, ένώ άνα- 
γινώσκετε τά έργα αύτοΰ, συμβαίνει πολλάκις, 
άφικνούμενοι είς ώρισμένον σημεΐον, άποκάμνετε 
έκ τής διηνεκούς ύπεροχής έπί τοΰ λογικού τής 
άχαλινώτου φαντασίας, καί τής ύπερμέτρου 
συχνότητος τών άποπλανήσεων καί πτώσεων· 
αί τοΰ πνεύματος μαραυγίαι δέν άρκούσι πλέον 
πρός άντιστάθμευσιν τών διηνεκών θυσιών ας 
ύφίσταται ή ύμετέρα εύαισθησία · έστέ κεκο
ρεσμένοι, αίσθάνεσθε έστιν δτε ναυτίασιν, καί 
τήν άνάγκην ν’ άναπαυθήτε έκ τής βασάνου 
έκείνης· έπιστρέφετε μετ’ εύχαριστήσεως εις
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τούς σώφοονας, αύστηρούς, πάντοτε όμοιους συγ
γραφείς υμών· άναπνέετε, άνευρίσκετε έαυτούς 
έν τψ πραγματικω κόσμφ, εύλογεΐτε τήν λογι
κήν, ανακτάσθε τήν άξίαν ύμών ώς άνθρώπων 
και αναγνωστών. Καί έγκαταλιμπάνετε έν γω
νία τινι τόν Ούγκώ έπί μήνας, έπι έτη έστιν 
δτε, και νομίζετε δτι άπεσπάσθητε αύτοΰ ές 
αεί. Άλλά τί! “Έρχεται τέλος ημέρα έν ή, 
αίφνης, ενθουσιασμός χρήζων ήχους, πόνος δεό
μενος παρηγοριάς, έμφυτος ανάγκη παραδόξου 
ή τρομερού, ωθεί ύμάς πρδς τά βιβλία έκεΐνα. 
Καί τότε πάντες οί κατεσταλμένοι ενθουσιασμοί 
διεγείρονται θορυβωδώς. Συλλαμβάνει ύμάς εκ 
νέου, ύποτάσσει, έστέ ύπό τήν έξουσίαν αύτοΰ, 
άναβιοΐτε έν αύτω έπι έτέραν τοΰ βίου ύμών 
περίοδον. Καί τοΰτο διότι αί έξοχοι γραμμαί 
τών έργων αύτοΰ είσίν αληθώς ένός πνεύματος. 
'Η κατάχρησις μεγαλοπρεποΰς συλλήψεως ήν 
ποιείται, είς τήν άνάγνωσιν, προσβάλλει ύμάς. 
Διασκορπισθέντων δμως άπό τής μνήμης τών; 
κυρίως άμαρτημάτων, ή σύλληψις μένει έν 
ύμΐν άδιάγραπτος, καί δσ<ι> πλέον άγνίζεται σύν 
τω χρόνιο, τοσούτφ μάλλον νομίζετε δτι μεγε
θύνεται, καί μεγεθύνεται άληθώς. Αί μεγάλαι 
αύτοΰ ίδέαι καί τά μεγάλα αισθήματα είσί με
γάλα τόσφ ώστε ύπερέχουσι τών άπειρων έλατ- 
τωμάτων τής τέχνης αύτοΰ, ώς οί στύλοι άρ
χαίου ναοΰ έπίκεινται τοΐς πρό τών έαυτών 
ποδών συσωρευμένοις θρύμμασι. Καί έντεΰθεν 
γεννάται τό παράδοξον συμβάν δτι έχει πλείονας 
φλογερούς θαυμαστός τών έαυτοΰ πλασμάτων 
ή άναγνώστας πιστούς τών τόμων αύτοΰ, και 
δτι πλεΐστοι τών θαυμαστών δέν γνωρίζουσιν 
αύτόν ή έν θρύμμασι τών έαυτοΰ έργων, ή ταΐς 
έμπνεύσεσιν άς έξ αύτοΰ λαμβάνουσιν αί μλλαι 
τέχναι. Τίς πλέον θά άποσπάση τής άνθρω^ίνης 
μνήμης τόν Έρνάνην, τόν Τριβουλέτον, τόν κω- 
δωνοκοούστην τής Notre Dame, τόν έρωτα τοΰ 
'Ρόϋ-Βλάς, τήν άπελπισίαν τής Φαντίνας; Καί 
τίς νά λησμονήση δύναται τά τρόμου ρίγη ατινα 
διέδραμον τό ήμέτερον σώμα, καί τά έκ τών 
δφθαλμών ήμών ρεύσάντα δάκρυα; ’Επειδή τό 
πάν δύναται, καί είνε μέγας έν τή τραγφδίφ 
καί έν τω είδυλλίφ άνυπέρβλητος. Πάντες ήκού- 
σαμεν τρίζοντα τά όστά τής Έσμεράλδης έν τή 
βασανιστήρια) κλίνη, καί εΐδομεν πρόσωπον πρός 
πρόσωπον τόν θάνατον, δταν παριστά ήμΐν αύτόν 
φρικώδη ώς έν τφ Κλαυδίφ Φρόλλφ άνηρτη- 
μένφ είς τήν κορωνίδα τής μητροπόλεως, ή 
δίαιον ώς έπί τοΰ ΟδοφράγματοςΆγ. Διονυσίου, 
ή έπικδν ώς έν τφ Βατερλώφ πεδίφ, ή άπείρως 
άλγεινόν ώς έν τή χιόνι τής 'Ρωσσίας, ή έξόχως 
πένθιμον ώς έν τώ ναυαγίφ τών Κομπρακικός. 
Καί είν’ ό αύτός άνθρωπος ό ύπεοανθρώπως 
πάλλων τάς λεπτοτέρας τής ψυχής χορδάς · ό 
πλάστης τοΰ Revenant έφ' ού έκατομμύρια μη
τέρων ώλόλυξαν, ό συγγραφεύς τοΰ θείου έκείνου 
Ειδυλλίου τής οδού Plumet, τής άγιας έκείνης 
τοΰ Jean Valgean άγωνίας, σπαραττούσης τήν 
καρδίαν, καί τών θαυμάσιων έκείνων έπών, έν 
οίς ό Τριβουλέτος έκχέει κλαίων τήν άπειρον 
καί ταπεινόφρονα τρυφερότητα τοΰ έρωτος αύτοΰ 
ώς πατρός. Όχι, ποτέ λέξεις γλυκύτεροι, μει- 
λιχιέτεραι παρακλήσεις, κραυγαί έρωτος έμ- 
παθέστεραι, έκφράσεις άγάπης καί γενναιότητος 
εύγενέστεραι καί πλέον ίσχυραί. έξήλθον ποιη
τικής καρδίας. Καί τότε ό Βίκτωρ Ούγκώ είνε 
μέγας, άγαθός, σεβαστός, καί ούδεμία ή ανθρώ
πινη ψυχή ή μή έν ταΐς σελίσιν έκείναις εύλο- 
γήσασα καί άγαπήσασα αύτόν. Έν θλιβεραΐς 
τοΰ βίου στιγμαΐς, παρά τή κλίνη έπιθανοΰς, 
κατά τήν διάρκειαν μεγάλης τής συνειδήσεως 
πάλης, τά ρήματα αύτοΰ έπανέρχονται τή δια- 
νοίφ, ώς λάμψεις, και άντηχοΰσιν είς τό ους 
συμβουλαί προσφιλούς καί αύστηροΰ φίλου λέ- 

γοντος ήμΐν — Έσο άνήρ! — ’Επειδή ήσθάνθη, 
ένόησε καί είπε τό πάν · έχει τήν τρομεράν 
άπελπισίαν καί τήν άμετρον καρτερίαν ούδείς 
ό άνθρώπινος πόνος φ τινι δέν είπε λέξιν παρα
μυθίας· ούδεμία έν τώ κόσμφ συμφορά έφ ής 
δέν προΰκάλεσε δάκρυα. Είν’ ό προσφιλής και 
τρομερός προστάτης πασών τών άθλιοτήτων, τών 
άποκλήρων τής φύσεως καί τών τοΰ κοσμου 
άποβλήτων, τοΰ πεινώντας, τοΰ άπάτριδος, τοΰ 
αιχμαλώτου, τοΰ άπέλπιδος, τοΰ τυφλοΰ. Ούδείς 
έτερος σύγχρονος συγγραφεύς έξήσκησε μετά 
μείζονος ποσότητος έργων καί τοσαύτη άτρο- 
μήτιρ καρτερία τήν ένδοξον ταύτην άποστολήν · 
ούδείς έχρήσατο χρωστήρι ίσχυροτέρο) πρός περι
γραφήν τής άθλιότητος, δξυτέρα άνατομική μα- 
χαίρα ΐν’ άνοιξη τάς σπαρασσομένας καρδιας, 
σμίλη μεγαλοπρεπεστέρα ΐνα χαράξη τούς τής 
συμφοράς ήοωας, σιδήριυ πλέον πυρόχρφ ινα 
σημείωση τό μέτωπον παντός δστις γίνεται 
άφορμή δεινών έτέρφ, λεπτοτέρα χειρί ΐνα θω- 
πεύση τό μέτωπον πάσχοντο;. Είν ό μέγας 
ύβριστής καί ύπερασπιστής ό μέγας- έμαχέσατο 
τάς, μάχας πάσας· άνήλθεν είς πάντα τά υψη 
κα'ρ κατήλθεν είς τά βάθη πάντα. Καί τοΰτο 
αύτώ θαυμαστόν, δτι δσφ άν κατήλθεν, ούδέποτε 
έταπεινώθη. Ή χειρ αύτοΰ έμεινεν άμόλυντος 
έν άπασι τοΐς μιάσμασι δΐ ών διήλθεν ή γραφίς 
αύτοΰ. Ούδέποτε προηγώγευσε τήν τέχνην αύ
τοΰ. Είν’ αύστηρός καί ύπερήφανος. Δέν κάμ
πτεται καί δέν γελφ. Ό γέλως αύτοΰ είνε 
προσωπίς, δπισθέν ής τίνος διαφαίνεται ή ωχρά 
καί δύσθυμος αύτοΰ δψις. Είδος τι ολέθριας 
θλίψεως, βαρύνει πάντα αύτοΰ τά έργα. Καί έν 
τφ μέγάλω αύτοΰ, πρός τήν άρετήν, τήν ομό
νοιαν, τήν ειρήνην, τήν λύτρωσιν τών καταδυνα- 
στευομένων, καί σταθερώ πόθφ , ένεστί τι τό 
μελαγχολικόν καί κατηφές, ώσεί έλειπεν αύτω 
ή διατροφή τής έλπίδος. Πάντα αύτοΰ τά βι
βλία περαίνονται μετά σπαρακτικής κραυγής. 
Πάσαι αί έκ τών έργων αύτοΰ έξερχόμεναι φω- 
ναί σχηματίζουσιν, ήνωμέναι, μεμψιμοιρίαν άνά- 
μικτον δεήσει καί άπειλή. Αύτή αδτη αύτοΰ 
ή πρός τόν Θεόν πίστις, ήν καλεΐ ύπερτάτην 
τοΰ λογικού αύτοΰ βεβαιότητα, είν ίσως πόθος 
μάλλον τής καρδίας αύτοΰ ισχυρότατος, ή πίστις 
σταθερά, έφ’ ής ή ψυχή αύτοΰ αναπαύεται· ή 
πίστις είνε πηγή, αύτω άναγκαία, ποιητικών 
ρευμάτων, καί ό θεός είνε πρόσωπον τόν μυθι
στοριών αύτοΰ καί ασμάτων. Άφ’ οίουδήποτε 
άν δλέπη τις αύτόν μέρους, άνακαλύπτει τι τό 
παράδοξον καί άνεξήγητον. Ό άνθρωπος δέν 
άνακύπτει αγνός άπό τοΰ συγγραφέως. Έκτεί- 
νομεν τήν χεΐρά, καί άντί τής άνθρωπίνης σαρ - 
κός, άπτόμεθα ούσίας νέας τή άφή, έμβαλλούση 
ήμάς έν άμήχανίφ. Ή μορφή αύτοΰ, κεκαλυμ- 
μένη, άνυψοΰται, ταπεινοΰται, πλησιάζει, μα- 
κρύνεται, καί ούδέποτ’ έπί τοσοϋτον χρόνον πα- 
ρίστησι τά σταθερά καί άκριδή περίμετρα, ώστε 
άναλλοιώτως νά δύνηταί τις νά όρίση αύτά έν 
τή διανοία. Καί ουτω καταπονεϊσθε έπί έτη 
περί τά έργα αύτοΰ χωρίς ποτέ νά κατορθώτε 
νά σχηματίσητε κρίσιν έφ' ής ούδεμίαν νά φο- 
βήσθε άλλοίωσιν. Ταΰτα προσφέρουσι πληθύν 
μερών άποκαλυφθέντων είς τήν κριτικήν παι
δίου, καί παριστάσι χιλιάδα όψεων άκαταμα- 
χήτων τφ θαυμασμφ τοΰ άνδρός. Αναλύσατε 
αύτά διά τοΰ συλλογισμού · άνεγείρονται άφ’ έ
αυτών, μικρόν κατά μικρόν, έν τώ νώ ύμών, 
μεγαλοπρεπέστερα και πλέον σταθερά. Διατέ- 
θητε τούναντίον νά λατρεύητε αύτά τυφλώς, καί 
θά άναγκάζησθε έκάστην στιγμήν νά καταπνί- 
γητε χίλια; φωνάς διαμαρτυρήσεως αιτινες θά 
έξέρχωνται άπό τής καρδίας καί τοΰ λογικού 
ύμών. "Εν τι μόνον είν’ έκτός άμφιβολίας, δτι, 
δηλαδή, ούδείς δύναται νά άρνηθή τφ άνθρώπφ

*.

τούτφ τόν σεβαστόν καί έξοχον τοΰ Πνεύματός 
τίτλον. ‘0 πλέον επίμονος αύτοΰ άντίζηλος 
αισθάνεται ένδομύχως, δτι ό χαρακτηρισμός 
''εύφυΐας”, ύφ’ οίουδήποτε συνοδευόμενος έπι- 
θέτου, δέν είνε άρκετός δΐ αύτόν. Δύνασθε νά 
προτιμάτε λεγεώνα πνευμάτων ζώντων- άλλ εστε 
ήναγκασμένοι νά άναγνωρίζητε οτι έπί τών χι- 
λίων κεφαλών τής λεγεώνος έκείνης ΐσταται ή 
κεφαλή έκείνου. Δύνασθε νά στρέφητε αυτί 
τά νώτα, άδυνατεΐτε δμως εν βήμα νά ποιήτε 
χωρίς νά μή θήτε τόν πόδα έπί τής σκιάς αύ
τοΰ. Άλλ’ είνε δυσχερές νά πιστεύση τις δτι 
ή Αποστροφή τής, κλίσεως, ή ή άνομοιότης τής 
ποιότητας καί τών ιδεών δύναται τόσω έντινι 
άνθρώπφ ώστε νά άρνήταί τις αύτώ τό μέγεθος 
δπερ παριστάσιν όμοΰ αί πλάσεις, οί άγώνες, 
οί θρίαμβοι, τά αμαρτήματα καί ή τόλμη τοΰ 
τρομερού τούτου γέροντος. Ίό κατ’ έμέ, σκέ
πτομαι τούς πεντήκοντα αύτοΰ τόμους, με
στούς έπινοημάτων καί μόχθων, έν οίς σύν τι 
πανισχύρφ πνεύματι άποκαλύπτεται θέλησις άδά- 
μαστος καί φυσική κράσις χαλύβδινος· σκέπτο
μαι τά έκ τοΰ στήθους αύτοΰ έξελθόντα ρεύματα 
ζώής, τόν άπειρον έρωτα δν έδαψίλευσε, τήν 
άγρίαν μήνιν καί τά Αδυσώπητα μίση ατινα 
προΰκάλεσε καί τά όποια έξήφθησαν έν τή ψυχή 
αύτοΰ· διατρέχω τόν βίον αύτοΰ άφότου, παι- 
δίον, έπαιζεν ύπό τά δμματα τής μητρός αύτοΰ,
έν τώ κήπφ τών Feuillantines · βλέπω αύτόν, 
δεκαεξαετή, δταν έγραφεν έν δεκαπέντε ήμέραις, 
ΐνα κερδήση περίδοσίν τινα, τάς φλογέράς σε
λίδας τοΰ Βούγ-Ζιαργάλ· σκέπτομαι αύτόν δταν 
ήγόρασε τό πρώτον περιλαίμιον τή συζύγφ αύ
τοΰ έκ τών χρημάτων τοΰ Han d’lslande · δια
κρίνω αύτόν, ύπερήφανον καί άπαθή, έν μέσφ 
τών καταιγίδων τών ύπό τοΰ τρομερού αύτοΰ 
λόγου λυόμενων συνελεύσεων βλέπω τα τεσ
σαράκοντα πτωχά παιδία ταπεινώς παρ’ αύτοΰ 
ύπηρετούμενα έν τή τραπέζη αύτοΰ έν Haute- 
ville-house · άναπαρίατημι αύτόν σοβαρόν καί 
δύσθυμον, έν μέσφ τοΰ πλήθους, πρό τών εκα
τόν επιφανών τάφων, έφ’ ών ήκούσθη ό πλήρης 
μεγαλοπρεπείας καί γλυκύτητος αύτοΰ λόγος· 
βλέπω αύτόν άνά τάς όδούς τών Παρισίων, έν 
μέσφ σεβαστής πληθύος, κατάπληκτο? καί γε- 
γηρακότα, άκολουθοΰντα τά φέρετρα τών έαυτοΰ 
τέκνων· βλέπω αύτόν έν ταΐς πυρετώδεσιν αύτοΰ 
άγρυπνίαις, ας περιέγραψε τόσον ίσχυρώς, δταν 
μακρόθεν, έν τή σιγή τής νυκτός, ήκουεν άντη- 
χοΰν τό Σιλβειον κέρας · βλέπω αύτόν παριστά- 
μενον έν τώ Γαλλικφ θεάτρφ μετά ήμισυν αιώνα 
άπό τής πρώτης παραστάσεως, κατά τον πατα
γώδη τοΰ Έρνάνη θρίαμβον, χαιρετιζόμενον ύπό 
τών πρώτων συγγραφέων καί καλλιτεχνών τής 
Γαλλίας· σκέπτομαι τήν λαμπράν αύτοΰ Ανα
τολήν, τόν τρομερόν Μεσαίωνα, τήν Δέησιν ύπέρ 
απάντων, τό πέδιλον τής Έσμεράλδης, τήν άγω- 
νίαν τής ΈπονΚας, τά πλάσματα πάντα τοΰ 
μυστηριώδους λαμπροΰ, άπειρου κόσμου, δστις 
έξήλθε τής κεφαλής αύτοΰ· τήν έξοοίαν τάς 
συμφοράς, τύ γήράς του — καί αισθάνομαι 
χεΐρά κάμπτουσάν μοι τό μέτωπον.

(Έπεται συνέχεια.)

ΕΥΔΙΑ ΜΕΤΑ ΘΥΕΛΛΑΝ.
Μετάφρασις τοΰ Άγγλικοΰ μυθιστορήματος 

Called back τοΰ Conway
ύπό

τής δεσποινίδος Σοφίας Εύαγ. ΒαλτατΣή.

(Συνέχεια.)

Παυλίνα θά μείνη είς πιστάς χεΐρας· 
Η έφ 11 ή Πρισκίλλα θά συμμορφωθή πρός τάς 

οδηγίας μου μέ άφοσίωσιν καί ακρί
βειαν. Ή γραία ύπηρέτριά μου έγίνωσκεν δτι 
έκείνη, ής τήν φροντίδα άνελάμβανεν, είχε έπα- 
νεύρει τό μνημονικόν της, άλλά καί πάλιν έπα- 
ρουσίαζε νέον χάσμα. Έγίνωσκε τήν αιτίαν, 
δΐ ήν έπί τοσαύτας ήμέρας δέν ήθέλησα νά 
είσέλθω είς τό δωμάτιον τής άσθενοΰς· έγίνωσκεν 
δτι δΐ έμέ ή Παυλίνα είς ήν εύρίσκετο κατά- 
στασιν ήτο σύζυγός μου περισσότερον άφ’ δ,τι 
δτε κατά πρώτον τήν είδον έν Τουρίνφ. Έγί
νωσκεν δτι ύπήρχε μυστήριόν τι μεταξύ ήμών 
καί δτι έπεχείρουν τό διεξοδικόν τοΰτο ταξείδιον 
δπως τό έξακριβώσω.ξ

Αί όδηγίαι μου ήσαν ακριβείς- εύθύς ώς ή 
κατάστασις τής Παυλίνας έβελτιοΰτο νά τήν 
φέρωσιν είς μέρος παραθαλάσσιον, νά μή τή 
λείπη τι, καί νά εύχαριστώσιν δλας τάς έπι-
θυμίας τής- έάν ή περιέργειά της άφυπνίζετο, 
έπρεπε νά τή εΐπωσιν δτι συγγενής τις περι
ηγούμενος είς τό έξωτερικόν τήν είχε παραδώσει 
είς τήν φροντίδα τής Πρισκίλλης μέχρι τής 
έπιστροφής του. Έπρεπεν — έκτός έάν ή άνά- 
μνησις τών τελευταίων μηνών τή έπανήρχετο — 
νά τήν άφήσωσιν είς έντελή άγνοιαν τής θέσεώς 
της ώς συζύγου άπέναντι μου.

Τή άλήθεια έδισταζον τώρα, έάν ήτο νομί
μους σύζυγός μου, διότι αν ήθελεν ήδύνατο ν’ άκυ-
ρώση τόν γάμον της διαβεβαιοΰσα, δτι, δτε 
έγεινε, δέν είχε σώας τάς φρένας της. "Οταν 
δέ έπιστρέψω άπο τό ταξείδιόν μου, έάν τά 
πάντα βαδίσωσι κατ’ ευχήν, τότε δΐ έμέ τά 
πάντα θ’ άρχίσωσιν έκ νέου. Είχον μάθει, δτι 
άφ’ δτου τήν έγκατέλιπεν ό πυρετός ή Παυλίνα 
δέν είπε λέξιν ,άφορώσαν είς το φρικώδες συμ
βάν, ού ύπήρξε μάρτυς προ τριών έτών. Έφο
βούμην δτι δταν ή ύγεία τή έπανέλθη πρώτη 
της Ιδέα θά ήναι νά κάμη διαβήματα έπί τοΰ 
άντικειμένου τούτου.

Ήτο δύσκολον βεβαίως νά προιδη τις διά 
τίνος τρόπου θά τό έπεχείρει. Είχον μάθει δτι 
ό Μάκαρης έγκατέλιπε τήν Αγγλίαν καθ’ ήν 
ήμέραν τόν κατηγόρησα ώς έγκληματίαν. Τόν 
Κένερην ούδείς ήδύνατο νά φθάση, ώστε ήλπιζον 
δτι ή Παυλίνα ήθελε πεισθή νά μείνη ήσυχος 
μέχρι τής έπιστροφής μου, καί παρήγγειλα τή 
Πρισκίλλη, δτι άν ή Παυλίνα έκαμνεν ύπαι- 
νιγμόν τινα περί έγκλήματος διαπραχθέντος ύπό 
γνωστών αύτή προσώπων, νά τή εΐπωσιν δτι 
γίνονται τ’ άπαιτούμενα, δπως παραδοθώσιν οί 
ένοχοι είς τήν δικαιοσύνην. “Ήλπιζον δτι μέ 
τήν συνήθη γλυκύτητά τις θά ήοκεΐτο είς τάς 
έξηγήσεις ταύτα;. Ή Πρισκίλλα ώφειλε νά 
μοί γράψη είς Πετρούπολιν, είς Μόσχαν καί είς 
άλλα μέρη, δπου θά έμενον έπί τινα χρόνον 
κατά τήν διάβασίν μου· τή άφήκα φακέλλους 
μέ τήν διεύθυνσίν μου καί έπρεπε νά τή πέμψω 
έκ Πετρουπόλεω; άλλας όδηγίας ώς πρός τον 
τρόπον τής άποστολής.

Αυριον τήν πρωίαν Αναχωρώ· το διαβατήριόν 
μου είναι έτοιμον, τά κιβώτιά μου τακτοποιη
μένα, τά πάντα έτοιμα. "Απαξ, άπαξ μόνον, 
άκόμη διά μίαν στιγμήν θέλω νά έπανίδω τήν 
Παυλίναν, νά τήν ίδω ίσως διά τελευταίαν φο
ράν! Έκοιματο βαθύτατα· ήθέλησα νά έντρυ- 

φήσω είς τήν θέαν τοΰ ώραίου προσώπου της, 
δπως φέρω μετ’ έμαυτοΰ τήν εικόνα της καθ’ δ
λον το μακρόν ταξείδιόν μου. Άνήλθον τήν 
κλίμακα άθορύβως καί είσήλθον είς τόν κοιτώνά 
της. ’Όρθιος πρό τής κλίνης της ήτένιζον έν- 
δακρυς τήν σύζυγόν μου — τήν σύζυγόν μου, 
είπον· άλλά δέν μοί ήτο τοιαύτη. Μοί έφαί
νετο δτι ήμην ένοχος, βέβηλος, άναλογιζόμενος 
πόσον όλίγον δικαίωμα είχον νά εύρίσκωμαι έν 
τφ δωματίφ τούτφ. Ή άγγελική μορφή της 
άνεπαύετο έπί τοΰ προσκεφαλαίου καϊ δΐ έμέ 
δέν ύπήρχεν έπί τής ύφηλίου μορφή τόσον θελ
κτική δσον ή ίδική της. Κανωνική καί ήρεμος 
άναπνοή άνεκίνει τό στήθός της· μοί έφαίνετο 
ώραία καί άκτινοβόλος ώς άγγελος· ώρκίσθην 
δέ θαυμάζων αύτήν, ούδέποτε ν’ αμφιβάλλω 
περί τής άθωότητός της, καί όμως θέλω νά 
μεταβώ είς Σιβηρίαν! . . . θά έδιδον τό παν 
δπω; προσεγγίσω τά χείλη μου προς τά ίδικά 
της, δπως τήν έξυπνίσο) διά τοΰ φιλήματος μου 
καί ίδω τά μεγάλα βλέφαρά της άνοιγόμενα καί 
τούς όφθαλμούς της λάμποντας έν έρωτική πρός 
έμέ περιπαθείς. Δέν ήδυνήθην έν τούτοις νά 
κρατηθώ καί τήν ήσπάσθην έπί τοΰ μετώπου ■ 
έκινήθη έλαφρώς, τά βλέφαρά της έτρεμον καί 
έγώ έτράπην είς φυγήν ώς άνθρωπος, συλλαμ- 
βανόμενος έγκληματών.

,.j Τήν έπαύριον ήμην μακράν, πολύ μακράν 
ήδη, καί τό τεταοαγμένον πνεΰμά μου εύρίσκετο 
είς άγριωτέραν έτι κμτάστασιν. Έλεγον κατ’ έ- 
μαυτόν, δτι δταν δυνηθώ νά έπιτύχω τόν Κέ
νερην, έάν τόν συναντήσω ποτέ, έάν άνακαλύψω 
δτι ό Μάκαρης δέν έψεύσθη, καί δτι μ’ ένέ- 
παιξαν, μεταχειρισθέντες με ώς δργανον, θά έχω 
τούλάχιστον τήν παρηγοριάν φοβερά; άντεκδική- 
σεως. θά δυνηθώ νά έντρυφήσω είς τήν θέαν 
τής δυστυχίας έκείνου, δστις μέ ήπάτησε καί 
μέ μετεχειρίσθη διά τούς χαμερπεΐς σκοπούς 
του · θά τον ίδω σύροντα τήν άθλίαν ΰπαρξίν 
του είς τάς άλύσεις καί είς τήν έσχάτην άτί- 
μωσιν- θά τόν ίδω μαστιγούμενον καί περιφρο- 
νούμενον ώς δοΰλον. Καί άν τό ταξείδιόν μου 
είχε τοΰτο μόνον τό άποτέλεσμα, ήθελον άπο- 
ζημιωθή αρκούντως. “Ίσως έάν έξετάση τις δσα 
συνέβησαν καί τήν δεινήν θέσιν, ?ίς ήν περι- 
ήλθον, θά εύρη τήν κατάστασιν ταύτην τοΰ πνεύ
ματός μου ήττον χριστιανικήν, άλλ’ δμως φυ
σικήν είς άπόγονον τοΰ Άδάμ. —

Πρό τής άναχωρήσεώς μου έκ Πετρουπόλεως 
έλαβον έπιστολήν τής Πρισκίλλης, έπιστολήν 
όλίγον συγκεχυμένην ώς γραφεΐσαν ύπό ύπη- 
ρετρίας. ' Η έπιστολή αυτή μοί έγνωστοποίει 
δτι ή Παυλίνα ήτο καλά, δτι παρεδέχετο εύχα- 
ρίστως νά όδηγήται ύπό τών συμβουλών τής 
Πρισκίλλης καί νά μένη μετ' αύτής μέχρι τής 
έπανόδου τοΰ άγνώστου φίλου ή συγγενούς της. 
“Άλλά, κύριε Γιλβέρτε, προσέθετεν ή Πρισκίλλα 
έν τή έπιστολή, λυπούμαι λέγουσα ύμΐν, δτι έπι 
στιγμάς τό πνεΰμά της δέν είναι έντελώς στα
θερόν· ή δυστυχής γυνή όμιλεΐ άμυδρώς περί 
φοβεροΰ έγκλήματος, άλλά λέγει δτι θά περι- 
μείνη ν’ άποδοθή δικαιοσύνη, καί τοΰτο ήλπιζε, 
διότι ένόσφ διήρκει ή άσθένειά της είδέ τινα 
είς τό ονειρόν της φροντίζοντα περί τής ύπο- 
θέσεως ταύτης ■ άγνοώ ποιο; είναι, άλλά λέγει 
δτι είναι τις γινώσκων καλώς τά πάντα.”

Ή εί'δησις αυτή μέ καθησύχασε καί μοί 
άπεδείκνυεν δτι δχι μόνον ή Παυλίνα θά περι- 
μείνη μεθ’ ύπομονής τήν έπάνοδόν μου, άλλ’ δτι 
άκόμη καί άμυδρόν φώς περί τών παρελθόντων 
συμβάντων έπιχέεται είς τό πνεΰμά της. Αί 
τελευταΐαι δέ γραμμαί τής επιστολής τής Πρι- 
σκίλλης άνεπτέρωσαν τάς έλπίδας μου· "Σή
μερον μετά μεσημβρίαν, κύριε Γιλβέρτε, έφάνη 
ώς νά παρετήρησε κατά πρώτον έπί τής χειρός 

της τόν δακτύλιον τοΰ γάμου, καί μέ ήρώτησε 
πώς συνέβη τοΰτο. Ί ή άπεκρίθην δτι τό ήγνόουν 
τότε έπί ολοκλήρους ώρας περιέστρεφε τόν δα
κτύλιον βεβυθισμένη είς σκέψεις. Τέλος ήρώ- 
τησα τί συλλογίζεται; ’Όνειρα, ατινα προσπαθώ 
νά λησμονήσω, μοί άπεκρίθη μέ τό ήσυχον μει- 
διάμά της. Είχον μεγίστην διάθεσιν νά τή 
είπω δτι είναι ή νόμιμος σύζυγος τοΰ κυρίου 
μου. Κατόπιν έφοβήθην μή έκβάλλη τόν δα
κτύλιον, άλλά δόξα τφ θεφ δέν τό έπραξεν. ’

Ναί, δόξα τφ θεφ δέν τό έπραξεν! Άφ’ ού 
άνέγνωσα τήν έπιστολήν τής Πρισκίλλης κατε
λήφθην ύπό σφοδρού πόθου νά τρέξω όπίσω, νά 
πετάξω είς τάς άγκάλας τής συζύγου μου· 
άλλ’ έμετρίασα τήν επιθυμίαν μου ταύτην, διότι 
άπέκτων όσημέραι περισσοτέραν βεβαιότητα δτι 
ή συνέντευξίς μου μέ τον Κένερην θά είχεν εύ- 
χάριστον άποτέλεσμα δΐ έμέ, καί δτι κατά τήν 
έπάνοδόν μου είς Αγγλίαν θά ήδυνάμην νά 
θέσω έκ νέου τόν δακτύλιον τοΰτον είς τον 
δάκτυλον τής Παυλίνας σεμνυνόμενος έπί τή 
συζύγφ μου καί άναγνωρίζων αύτήν καθαρωτέραν 
καί αύτοΰ τοΰ λάμποντος έπί τής χειρός της 
χρυσού.

Παυλίνα! δυνάμεθα νά ήμεθα εύτυχεΐς άκόμη. 
I ήν έπαύριον ήμην είς τήν άγουσαν πρός τήν 
Σιβηρίαν.

Θ’.

Τό όνομά του.

Έφωδιασμένος μέ τάς άπαιτουμένας συστα
τικά; έπιστολά; διήλθον τήν Εύρώπην καί μετά 
πολλά; περιπέτειας ήλθον είς Σιβηρίαν, δπου 
ηύτύχησα νά ευρώ μεταξύ τών έν τοΐς μεταλ- 
λείοις καταδίκων τόν ’Εμμανουήλ Κένερην.

Οΰτος άμα ίδών με μέ ήτένισε μέ έκφρασιν 
μορφής, ήτις άπό τής άπελπισίας μετεβλήθη 
άκαριαίως είς έκπληξιν· δέν έγίνωσκεν άν ήτο 
φάσμα ή άνθρωπος ζών έκεΐνος, δστις εύρίσκετο 
πλησίον του. Ήγέρθη ώς ίλιγγιών καί μέ πα
ρετήρησε κατά πρόσωπον.

— Ό κ. Βώγαν έδώ είς τήν Σιβηρίαν; μοί 
είπεν ώς άνθρωπος έκτός έαυτοΰ.

— Ήλθον έξ Αγγλίας, τφ άπήντησα, δπως 
σάς ίδω. 'Έκαμα μακρόν, πολύ μακρόν ταξεί
διον, ιατρέ, δπως σάς ίδω.

— Έάν ή όδός έφάνη μακρά είς ύμάς, τί 
άρά γε ήτο δΐ έμέ; Άλλ’ ύμεΐς τουλάχιστον 
δύνασθε, δταν θελήσητε, νά έπιστρέψητε πρός 
τήν έλευθερίαν καί τήν εύτυχίαν!

— Διά νά γνωρίσω, άπεκρίθην, έάν θά έπι
στρέψω πρός τήν εύτυχίαν ή δχι, τοΰτο έξαρ- 
τάται έξ δσων θά μοί εΐπητε. ’Εννοείτε βεβαίως 
δτι άνευ σπουδαίου λόγου δέν ήλθον άπό τόσον 
μακράν, δπως λάβω μεθ’ ύμών συνέντευξιν δλί- 
γων στιγμών.

Μέ ήτένισε μετά περιέργειας, άλλ’ άνευ δυ
σπιστίας· δέν ήδυνάμην πλέον νά τόν βλάψω 
καί δΐ αύτόν ό κόσμος ήτο ώς νά μήν ύπήρχε, 
καί άν άκόμη τόν κατηγορούν διά πεντήκοντα 
έγκλήματα καί έάν έφερον τάς άπαιτουμένας 
μαρτυρίας, ή κατάστασις του δέν θά έγίνετο 
χειροτέρα ή δ,τι ήτο. Άνετριχίασα συλλογι- 
ζόμενος τάς συνέπειας τής καταδίκης του καί 
άκουσίως μέ κατέλαβεν αίσθημα οίκτου.]

Αι δυστυχίαι είχον έπιφέρει φοβεράν άλ- 
λοίωσιν έπ’ αύτοΰ. "Εκαστον χαρακτηριστικόν 
τοΰ προσώπου του έφαίνετο προέχον έφαίνετο 
ώς γηράσας κατά δέκα έτη.

— Κύριε Βώγαν, είπε μετά τινας στιγμάς. 
Ποΰ ειμεθα; Είμεθα έν Λονδίνφ, έν Γενεύη ή 
άλλαχοΰ; άρά γε θά άφυπνισθώ καί θά μάθω 
δτι πάντα δσα έπαθον είναι δνειρον; — Φο-
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βοΰμαι δτι δέν είναι δνειρον. Είμεθα έν Σι
βηρία! . . . "Ωστε δέν ήλθετε διά νά μοί δώ- 
οητε καλάς ειδήσεις; Δέν είσθε εις έκ τών 
φίλων, δστις μέ κίνδυνον ζωής ήλθε νά μοί 
δώση τήν έλευθερίαν μου ;

"Εσεισα τήν κεφαλήν μου άρνητικώς.
— ’Επιθυμώ, είπον, νά πράξω δ,τι δυνατόν 

δπως βελτιώσω τήν τύχην σας, άλλ’ ήλθον διά 
λόγον προσωπικόν, μέ τδν σκοπόν νά σάς απο
τείνω ερωτήσεις τινάς, εις άς ύμεΐς μόνον δύ- 
νασθε ν’ άπαντήσητε.

— Πολύ καλά· μοί έπρομηθεύσετε στιγμάς 
άνακουφίσεως είς τά δεινά μου καί 
είμαι πλήρης ευγνωμοσύνης π(5δς 
ύμάς.

— θά μοί άπαντήσητε ειλι
κρινών;

— Διατί δχι· δέν έχω τίποτε 
νά φοβηθώ, τίποτε νά κερδίσω, τί
ποτε νά ελπίσω · πολλάκις αί περι
στάσεις μάς άναγκάζουσι νά ψευ- 
δώμεθα, άλλ’ άνθρωπος εις τήν θέ
σιν μου πρδς τί νά τδ κάμη;

— 'Η πρώτη έρώτησις, ήν έχω 
νά σάς άπευθύνω, είναι ή έξής· 
Ποιος είναι ό Μάκαρης;

Ό Κένερης άνεπήδησε- τδ όνομα 
τοΰ Μάκαρη τδν έπανέφερεν εις 
τδν κόσμον· δέν ήτο πλέον άνθρω
πος · ή φωνή του κατέστη βροντώ
δης, άπειλητική.

— Προδότης! Προδότης! άνε- 
φώνησεν· άνευ εκείνου Θά έπετύγ- 
χανον καί θά ήδυνάμην νά δια
φύγω. Έάν εύρίσκετο έδώ εις τήν 
θέσιν σας, δσον άδύνατος καί αν 
ήμαι, θά είχον τήν δύναμιν νά τδν 
άρπάσω έκ τοΰ λάρυγγος καί νά 
τδν σφίγξω μέχρις ού ή αισχρά 
ψυχή του εγκατάλειψη τδ κατηρα- 
μένον σώμα του!

Ταΰτα λέγων διέσχιζε τδ δω
μάτιον, έν φ εύρισκόμεθα, μέ ύφος 
Απειλητικόν.

— 'Ησυχάσατε, ιατρέ, τφείπον· 
δ,τι θέλω νά μάθω δέν έχει σχέσιν 
πρδς τάς συνωμοσίας καί τάς πο 
λιτικάς προδοσίας. Ποιος είναι; 
Ποία είναι ή οίκογένειά του; Είναι 
τδ όνομά του Μάκαρης;

— Αύτδ είναι τδ μόνον δπερ 
γνωρίζω είς αύτόν. 'U πατήρ του 
ήτο έπαναστάτης Ιταλός, δστις είχε 
πέμψει τον υιόν του νά ζήση έν ’Αγ
γλία, φοβούμενος μή τό πολύτιμον 
αίμά του χυθή ύπέρ τής έλευθερώσεως τής πα- 
τρίδος του. Τδν συνήντησα δτε ήτο άκόμη νέος 
καί τδν έκαμα δπαδόν μας. 'Η έντελής γνώσίς 
του τής άγγλικής μάς ήτο πολύ χρήσιμος καί 
έπολέμησε, ναί, απαξ έπολέμησε μέ θάρρος. 
Διατί έγένετο προδότης; Διατί μοί άπετείνετε 
τοιαύτας έρωτήσεις;

— Ήλθε νά μ’ έπισκεφθή καί μ’ έβεβαίωσεν 
δτι ήτο άδελφδς τής Παυλίνας.

Ή έκφρασις τοΰ προσώπου τοΰ Κένερη άκού- 
οντος τοΰτο ήρκει, δπως άποβάλω τδ πρώτον 
τών δύο ψευδών τοΰ Μάκαρη. Ή καρδία μου 
έπαλλεν έπί τφ στοχασμοί δτι καί τδ δεύτερον 
ψεύδος τοΰ Μάκαρη θά άπεδεικνύετο ωσαύτως. 
Άλλ’ ή έρώτησις μου αΰτη άπήτει φοβεράν 
άποκάλυψιν.

— 'Ο άδελφός τής Παυλίνας ! έψιθύρισεν δ 
Κένερης. Ή Παυλίνα δέν έχει άδελφόν.

Τδ πρόσωπόν του έλαβεν έκφρασιν, ήν δέν 
ήδυνάμην νά έννοήσω.

ΕΣΠΕΡΟΣ.

— Λέγει, είπον, δτι καλείται ’Αντώνιος 
Μάοκ καί δτι είναι άδελφός της.

— ’Αντώνιος Μάρκ; είπε μετά στεναγμού 
ό Κένερης· δέν ύπάρχει άνθρωπος φέρων τοι- 
οΰτον όνομα — άλλά ποιος ήτο δ σκοπός του 
λέγων ταΰτα;

— Νά συνασπισθώ μετ’ αύτοΰ, δπως υπο- 
βάλωμεν είς τήν ιταλικήν κυβέρνησιν αίτησιν 
καί ζητήσωμεν νά μάς έπιστραφή μέρος τής 
περιουσίας, ήν έδαπανήσετε.

Ό Κένερης έγέλασε πικρώς.
— "Ολα Αποκαλύπτονται, είπεν· έπρόδωκε 
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τήν συνωμοσίαν, ήτις ήθελεν έλευθερώσει τδν 
τόπον, δπως άπαλλαγή έμοΰ! Ό άνανδρος! 
Χιλιάκις προτιμότερον νά έφόνευεν έμέ, έμέ 
μόνον· διατί νά βασανίση καί άλλους μετ’ έμοΰ; 
'0 ’Αντώνιος Μάρκ; θεέ μου, τί φοβερός κα
κούργος αύτδς ό Μάκαρης!

— Είσθε βέβαιος δτι ό Μάκαρης σάς έπρό
δωκε ;

— Βεβαιότατος· δ εύρισκόμενος είς τδ γει
τονικόν δωμάτιον μέ ειδοποίησε περί τής προ
δοσίας τοΰ Μάκαρη κτυπών έπί τοΰ τοίχου, καί 
είχεν άκριβεϊς περί τούτου πληροφορίας.

— Δέν σάς εννοώ . . .
— 01 κατάδικοι κτυπώντες έπί τοΰ διαχω- 

ρίζοντος αύτούς τοίχου δμιλοΰσι πρδς άλλήλους. 
Ό γείτων ήτο κατάδικος δπαδός μας καί πριν 
παραφρονήση συνεπεία τής καθείρξεώς του είχε 
διαβιβάσει ουνθηματικώς τάς λέξεις ταύτας· "Ή 
προδοσία προέρχεται άπδ τδν Μάκαρην.” Τδ 
έπίστευσα, διότι δ λέγων μοι ταΰτα ήτο άν

[Άρ. 166. 15/27 Μαρτίου 1888.

θρωπος τίμιος καί δέν κατηγορεί άνευ μαρτυ
ρίας. Τώρα μόνον έννοώ τόν σκοπόν τοΰ προ
δότου Μάκαρη.

Είχον ήδη έκτελέσει τδ εύκολώτερον μέρος 
τοΰ σκοπού μου. Ή δήθεν συγγένεια τοΰ Μά
καρη μετά τής Παυλίνας είχεν έξακριβωθή. 
Τώρα δμως έπρεπε νά μάθω άπδ τδν Κένερην, 
ποιον ήτο τδ θύμα τοΰ έγκλήματος καί ποία ή 
αιτία τής φρικώδους δολοφονίας. Ηθελον να 
μάθω άν ήναι έντελώς ψευδές έκεΐνο, δπερ μοί 
διηγήθη ό Μάκαρης· έάν ήναι ψεύδος έμπνευ- 
σθέν ύπδ κακεντρεχείας. Έάν μείνω έν άγνοια 

ή έν Αμφιβολία τούτου, τδ ταξείδιόν 
μου μέχρι Σιβηρίας καθίσταται Ανω
φελές. Παράδοξον πόσον τά χείλη 
μου έτρεμαν δταν ήρώτησα·

— Κύριε Κένερη, είπον, έχω 
νά σας άπευθύνω μίαν έρώτησιν 
μεγίστης σπουδαιότητος. Ή Παυ
λίνα έγνώριζέ τινα, δστις τήν ή- 
γάπα, πριν νυμφευθή;

"Εκπληκτος ήνοιξε τούς όφθαλ- 
μούς.

— Βεβαίως, είπε, δέν ήλθετε 
έως έδώ διά νά μοί άπευθύνητε 
τοιαύτην έρώτησιν, |δπως άπομα- 
κρύνετε ιδέαν τινά ζηλοτυπίας.

— "Οχι, θά ένοήσετε εύθύς τούς 
λόγους μου· έν τοσούτφ άπαντήσατέ 
μοι, παρακαλώ.

— Είχεν ένθερμον θαυμαστήν, 
διότι ό Μάκαρης έλεγεν δτι τήν 
ήγάπα καί ώρκίζετο δτι ή ΙΙαυλίνα 
θά έγίνετο σύζυγός του, άλλά δύνα
μαι νά σάς διαβεβαιώσω, δτι δέν 
άνταπεκρίθη ποτέ είς τδν έρωτά του.

— Ούτε ήγάπησεν άλλον;
— "Οχι, δέν γνωρίζω· άλλ’ δ 

τρόπος σας, κ. Βώγαν, οί λόγοι σας 
είναι παράδοξοι. Διατί μ' έρωτάτε 
ταΰτα; "Ισως έπταισα πρδς ύμάς. 
Εκτός τής άδυναμίας τοΰ πνεύ
ματός της ή Παυλίνα ήτο άξια νά 
γείνη σύζυγός σας.

— Μ’ έβλάψετε. καιοίως καί τδ 
γνωρίζετε. Διατί μέ άφήσετε νά 
νυμφευθώ γυναίκα, τής όποιας ό 
νοΰς είχε διαταραχθή; Ήτο άπάν- 
θρωπον δι’ άμφοτέρους.

Ήμην σοβαρός, ώμίλουν τρα- 
χέως, καί παρετήρησα δτι δ Κέ
νερης εύρίσκετο είς μεγίστην στε
νοχώριαν, ώστε ή περίσταοις ήτο 
πρόσφορος δι’ έμέ, έάν ήθελον νά 
εκδικηθώ. Ή θέα τοΰ δυστυχούς 

τούτου καταδίκου ήρκει πρδς ίκανοποιησιν και 
τής σκληροτέρας έκδικήσεως. "Αλλως τε πρδς 
τί νά έκδικηθώ; Οί τρόποι του μοί άπεδεί- 
κνυον, δτι είπε τήν άλήθειαν, δτε μ’ έβε
βαίωσεν δτι ή Παυλίνα ούδέποτε είχεν Αγα
πήσει άλλον. "Ηδη δτε είχον άποχωρισθή 
άπ’ αύτής έθαύμαζον τά λεπτά καί προσφιλή 
χαρακτηριστικά της καί είχον τήν βεβαιότητα 
δτι δ άπαίσιος λόγος τοΰ Μάκαρη ήτο ψεύδος. 
Ή Παυλίνα ήτο άθώα ώς άγγελος· άλλ’ ήθελον 
νά μάθω ποιϊος ήτο έκεΐνος, τοΰ όποιου ό θά
νατος τήν είχε στερήσει τοΰ μνημονικοΰ της.

Ό Κένερης |μέ ήτένιζε μέ βλέμμα περίφοβον. 
Προέβλεπεν άρά γε τί θά τδν ήρώτων;

— Είπατέ μοι, τφ είπον μετά τινας στιγμάς, 
τδ όνομα τοΰ νέου, τοΰ (δολοφονηθέντος έν Λον- 
δίνφ ύπδ τού Μάκαρη έπί παρουσίφ τής Παυ
λίνας. Είπατέ μοι, διατί τόν έφόνευσαν;

Τδ πρόσωπόν του ήλλοιώθη· έμεινεν άκίνη- 
τος έπί τοΰ καθίσματος του, χωρίς νά δυνηθή

νά προφέρη λέξιν ή ν’ άποσπάση τούς δφθαλ- 
μούς του άπ' έμοΰ.

— Άπαντήσατέ μοι, είπον. ’Ιδού θά σάς 
ύπενθυμίσω τήν σκηνήν καί θά ίδητε δτι είμαι 
κάλλιστα πληροφορημένος. — Έδώ εύρίσκεται 
ή τράπεζα, έδώ ό Μάκαρης κύπτων πρδς έκεΐνον, 
δν πρδ μικρού έδολοφόνησεν· ύμεΐς είσθε έδώ, 
καί όπισθεν ύμών εύρίσκεται άλλος, έχων ση- 
αεΐον έπί τής παρειάς· είς τδ όπισθεν δωμά
τιον κάθηται ή Παυλίνα παρά τδ κλειδοκύμ-

ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΔΟΥΛΟΥ ΕΝ ΤΗι ΆΛΚΗΣΤΙΔΙ". Είκ.Στ’. 

βαλον καί ψάλλει, άλλά τό ασμά της διακόπτε
ται τήν στιγμήν καθ’ ήν πίπτει ό νέο; δολο
φονηθείς. Δέν έχει ουτω τδ πράγμα;

Ώμίλουν μέ ζέσιν έκφραζόμενος συνάμα μέ 
λέξεις καί σχήματα. Ό Κένερης μέ ήκροάσθη 
μετά πολλής προσοχής· τδ βλέμμα του είχε 
παρακολουθήσει δλα: τάς κινήσεις μου. Καθ’ ήν 

Ο ΗΡΑΚΛΗΣ. Είκών Ζ'.

στιγμήν έδειξα τδ ύποτιθέμενον μέρος δπου εύ
ρίσκετο ή Παυλίνα, έρριψε ταχύ καί περίτρομον 
βλέμμα πρδς αύτό, ώς νά τήν έβλεπεν είσερχο- 
μένην. Δέν προσεπάθησε ν’ άρνηθή τήν αλή
θειαν τής ύπ’ έμοΰ παρασταθείσης είκόνος. Ήτο 
δέ ωχρός, ή άναπνοή του ήτο διακεκομμένη· 
έφοβήθην έπί στιγμήν μή πέση κεραυνόπληκτος, 

τφ εδωκα ποτήριον οίνου, δπερ έλαβε μέ τοέ- 
μουσαν χεΐρα καί έπιε διά μιας.

— Είπέτε μοι τδ όνομά του, έπανέλαβον 
είπέτε μοι, τί ήτο πρδς τήν Παυλίναν;

— Διατί έρχεσθε] νά μ’ έρωτήσητε; είπε 
μετ’ δλίγον. Ή Παυλίνα θά σάς τδ είπεν, 
ίάθη βεβαίως, διότι άνευ αύτής δέν ήδύνασθε νά 
γνωοίζητε τδ συμβάν.

— Ή ΙΙαυλίνα ούδέν μοί είπε.]
— Λανθάνεσθε, θά σάς τδ είπεν· ούδείς 

άλλος έκτδς αύτής είδε τδ έγκλημα, τήν δο
λοφονίαν, διότι ήτο πράγματι δολοφονία.

— Ητο καί άλλος παρών, είπον έγώ, έκτδς 
τών αυτουργών τοΰ κακουργήματος.

0 Κένερης ώχρίασε πάλιν καί έφριξεν.
— Ναί, έπανέλαβον· ήτο καί άλλος, άλλ’ ού

τος παρευρέθη έκεΐ τυχαίως, καί ήδύνατο ν’ ά- 
κούση άλλ’ όχι καί νά ίδη. — "Ημην έγώ καί 
έπραξα τδ πάν διά νά τόν σώσω, ώς έάν έπρό- 
κειτο περί έμοΰ.

— Ύμεΐς είσθε! ανέκραξε καί μέ ήτένισε 
προσεκτικώτερον ναί, ένθυμοΰμαι τώρα τά χα
ρακτηριστικά τοΰ προσώπου σας, τό όποιον δέν 
μοί ήτο άγνωστον. Ναί, ναί, έννοώ, διότι είμαι 
ιατρός· έγεινεν ή έγχείρησις είς τούς δφθαλμούς;

— Ναί, έγεινε καί μετά πολλής έπιτυχίας.
— Βέβαια τώρα βλέπετε, άλλά τότε όχι· 

ήσθε τυφλός.
— Δέν είδον τίποτε, άλλ’ ήκουσα τά πάντα.
— Καί μετά ταΰτα ή Παυλίνα σάς διηγήθη 

πάντα δσα συνέβησαν.
— Ή Παυλίνα ούδέν μοί είπεν.
Ό Κένερης ήγέρθη καί περιεπάτει μετ’ Ανη

συχίας είς τδ δωμάτιον· έγώ δέ ήκουον τδν 
κρότον τών άλύσεών του έν φ περιεπάτει.

— Τό προέβλεπον, έψιθύρισεν ίταλιστί· τδ 
προέβλεπον τοιοΰτον έγκλημα δέν κρύπτεται. . . 
Πλήν είπέτε μοι πώς γνωρίζετε τά πάντα; Σάς 
τά είπεν ό Μάκαρης, ό προδότης καί κακούργος; 
"Οχι, βεβαίως, διότι έκεΐνος ήτο ό δολοφόνος 
και τοιαύτη ομολογία θά διετάραττε τά σχέδιά 
του. Πώ; τά έμάθετε;

— θά σάς τό είπω, άλλά νομίζω δτι δέν 
θά μέ πιστεύσητε.

— Νά μή σάς πιστεύσω; άνεφώνησεν ώρ· 
γισμένος. θά πιστεύσω δλα δσα άφορώσιν είς 
τήν έσπέραν έκείνην. Ποσάκις επανήλθε τρο
μερά είς τήν μνήμην μου! Ή άλήθεια, κύριε 
Βώγαν, μοί άπεκαλύφθη έν τή καταδίκη μου 
ταύτη. Δέν κατεδικάσθην είς τήν κόλασιν ταύ
την διά έγκλημα πολιτικόν, όχι- ή καταδίκη 
μου είναι ή τιμωρία, ήν μοί έπέβαλεν ό "ϊψι- 
στος διά τδ έγκλημα, ού τίνος ύπήρξα μάρτυς.

Τδ βέβαιον είναι, δτι ό Κένερης δέν ήτο 
κακούργος άποσκληρυνθείς ώς ό Μάκαρης. Αύ
τδς τούλάχιστον είχε συνείδησιν. Έσκέφθην 
λοιπόν δτι ίσως θά μ’ έπίστευεν, έάν τφ διη- 
γούμην διά τίνος παραδόξου τρόπου είχον μάθει 
πάσας τάς λεπτομέρειας τοΰ κακουργήματος.

— θά σάς είπω τά πάντα, άπεκρίθην,· ύπδ 
τον δρον δτι θά μοί δώσητε τδν λόγον τής τιμής 
σας δτι θά μοί διηγηθήτε δλην τήν ιστορίαν 
τού φοβερού έγκλήματος καί δτι θ’ άπαντήσητε 
είλικρινώς είς δλας μου τά; έρωτήσεις.

— Λησμονείτε τήν θέσιν μου, κύριε Βώγαν, 
είπε πικρώς μειδιών, λησμονείτε δτι όμιλεΐτε 
πρδς έμέ περί λόγου τιμής, άλλ’ οπωσδήποτε 
σάς δίδω τήν ύπόσχεσιν ταύτην.

Τότε τφ διηγήθην δσον συντόμως καί άπλού- 
στερον ήδυνάμην δσα συνέβησαν καί δσα είδον.

— Μή έξακολουθεΐτε, άνεφώνησε · γνωρίζω 
τά πάντα, χιλιάκις έπανεΐδον τήν σκηνήν έκείνην, 
ήτις μέ κατεδίωκε νυχθημερόν. Άλλά διατί 
ήλθετε πρός με; Ή Παυλίνα, λέγετε, εύρίσκεται 
είς άνάρρωσιν καί θά σάς είπη τά πάντα.

— Δέν ήθέλησα νά τήν έρωτήσω πριν σάς 
ϊδω. Ναί, θεραπεύεται, άλλά τώρα δι’ αύτήν 
είμαι ξένος καί άν ή άπάντησίς σας δέν ήναι, 
ώς τήν ελπίζω, ποτέ δέν θά τήν έπανίδω 
πλέον.

Η ΗΛΕΚΤΡΑ ΕΝ ΤΩι ΟΜΩΝΥΜΩι ΔΡΑΜΑΤΙ. Είκ. Θ'.

— Έάν δύναμαι νά πράξω τι, δπως εξι
λεώσω . . .

— Νά μοί είπητε'μόνον τήν άλήθειαν. Είς 
τον συνένοχόν σας, τδν δολοφόνον, έρριψα κατά

Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΝ ΤΑΙΣ 'ΕΥΜΕΝΙΣΙΝ ·' Είκών I'.

πρόσωπόν τό έγκλημά του. Δέν τδ ήρνήθη, 
άλλά τδ έδικαιολόγησεν.

— Πώς; εΐπετέ μοι τοΰτο, ήρώτησεν δ 
Κένερης.

— Ό Μάκαρης, είπον, μέ διεβεβαίωσεν δτι 
ό νέος έφονεύθη κατά διαταγήν σας, διότι ήτο ... 
διότι ήτο ό έραστής τής Παυλίνας, καί διότι

1
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ήρνεΐτο νά επανόρθωση τό σφάλμα του! Ι'ώρα 
είπετέ μοι τήν αλήθειαν!

Ή φωνή μου ετρεμεν ή άταραξία μέ είχεν 
έντελώς εγκαταλείπει. Άπ’ εναντίας ό Κένερης, 
άζούσας τήν έρώτησίν μου έγένετο ήσυχότερος. 
"Οσον ένοχος καί άν ήτο, δσον μεμολυσμένος 
οι’ αθώου αίματος, θά τόν ένηγκαλιζόμην άνα- 
καλύπτων είς τήν εκφρασιν τών δφθαλμών του 
δτι ή αισχρά κατηγορία τοΰ Μ άχαρη ήτο ψευδής.

— Ό νέος ουτος, εΐπεν ό Κένερης μετά 
τινας στιγμάς, ό δολοφονηθείς διά τοϋ έγχειρι- 
δίου τοΰ Μάκαρη ήτο — ό άδελφός τής Παυ
λίνας, ήτο ό υίός τής άδελφής μου — ό ’Αν
τώνιος Μάρκ!

(Επεται συνέχεια.)

Ή συνωμοσία τοΰ Φιέσκου ένΓενούη. 
Τραγωδία Φρ. Σχιλλέρου, μεταφρασθεΐσα είς 
τήν 'Ελληνικήν γλώσσαν ύπό Βερνάρδου, 
πρίγκηπος διαδόχου τής Σαςωνίας Μάΐνιγγεν. 
Έν Βερολίνφ 1888. 8°'. — Τό βιβλίον τοΰτο, 
μετά πολλής φιλοκαλίας τετυπωμένον, ύπό διτ
τήν έποψιν έφείλκυσε τήν προσοχήν ήμών, τό 
μέν διότι είναι μία τών έπιτυχεστέρων τραγω
διών τοΰ μεγάλου τής Γερμανίας ποιητοϋ Σχιλ- 
λέρου, τδ δέ διότι ή μετάφρασις έφιλοπονήθη 
ύπό πρίγκηπος ακραιφνώς άγαπώντος τήν πα
τρίδα καί τήν γλώσσαν ήμών καί καλώς γινώ- 
σκοντος καί τήν προσφιλή ήμΐν χώραν καί τήν 
αρμονικήν ήμών γλώσσαν. '0 πρίγκηψ Βερ
νάρδος τής Σαξωνίας-Μάΐνιγγεν είναι ό έπί θυ- 
γατρί γαμβρός τοΰ αύτοκράτορος τής Γερμανίας 
Φριδερίκου τοΰ Γ'., είναι δέ άνήρ μεμορφωμένος 
καί λόγιος, προσηνέστατος τούς τρόπους καί 
πλήρης εύγενών αισθημάτων. Έν τώ βραχεί 
αύτοΰ προλόγφ ό μεταφραστής λέγει μετριο- 
φρόνως δτι " τήν τραγωδίαν ταύτην μετέφρασε 
χάριν άσκήσεως είς τήν Ελληνικήν γλώσ
σαν, καί προσφέρει αύτήν είς τό Ελληνικόν 
κοινόν, τής φιλόφρονος υποδοχής τοΰ οποίου, 
κατά τήν πρό τινων έτών έν Έλλάδι περιοδείαν 
του, διατηρεί πάντοτε ζωηράν καί εύγνώμονα 
άνάμνησιν.” Ούδεμία αμφιβολία ύπάρχει δτι 
τοιοΰτον βιβλίον, ούτως εύγενώς προσφερόμενον, 
θέλει τύχει παρ’ άπασι τοΐς Έλλησιν εύμενή 
ύποδοχήν, τοσούτφ μάλλον καθ’ δσον καί αύτό 
τό δράμα "είναι έργον έξοχον καί διδασκόμενον 
άπό τής σκηνής ένθουσιάζει καί σήμερον άκόμη 
τούς θεατάς πανταχοΰ τής Γερμανίας". Απο- 
νέμοντες τάς δφειλομένας χάριτας τω μετα
φραστή, δστις ηύδόκησε ν’ άποστείλη ήμΐν έν 
τοΐς πρώτοις τό έργον αύτοΰ, εύχόμεθα δπως 
ό γλαφυρός αύτοΰ κάλαμος συντελέση καί άλλα 
έργα έν τή ήμετέρα γλώσση.

Ό Κουτσούκ Μεχεμέτ, Δράμα ιστορικόν 
είς πράξεις πέντε ύπό θεοδούλου Φ. Κων- 
σταντινίδου. Έν Αλεξάνδρειά 1888. 8'". — 
'Η δραματική ποίησις είναι άποδεδειγμένως τό 
δυσκολώτερον είδος τής ποιήσεως· έτι δέ δυσκο- 
λωτέρα καθίσταται ή συγγραφή δράματος δταν 
τοΰτο ήναι ιστορικόν καί μάλιστα δταν τά έκτι- 
θέμενα συμβάντα ηναι πρόσφατα. Καί δμως 
δφείλομεν νά όμολογήσωμεν δτι μετά πολλοΰ 
ένδιαφέροντος άνεγνώσαμεν τό έργον τοΰτο τοΰ 
εύπαιδεύτου Κυρίου θεοδούλου Κωνσταντινίδου, 

διότι ού μόνον έκτίθεται έν αύτω συμβάν ιστο
ρικόν τοΰ έτους 1821 έν Κύπριο, άλλά καί διότι 
τό δραματικόν έπεισόδων μετά πολλής τέχνης 
καί γνώσεως τής σκηνής έκτυλίσσεται. Άπό- 
δειξις τούτου είναι δτι τό δράμα διδαχθέν 
άπό τής σκηνής έν ’Αλεξανδρεία, διήγείρε τόν 
ένθουσιασμόν τοΰ άπειρου πλήθους τοΰ είς τό 
θέατρον συρρεύσαντος, τό όποιον έτίμησε τόν 
ποιητήν διά συνεχών χειροκροτήσεων καί διά 
προσφοράς ωραίου στεφάνου. Τό βιβλίον είναι 
άριστα τετυπωμένον καί έπί εκλεκτού χάρτου, 
περιποιεΐ δέ αληθώς τιμήν είς τό Τυπογοαφεΐον 
"Η 'Ομόνοια” τών Κυρίων Βιτάλή καί Μα- 
νουσάκη. ’

Τά θύματα τοΰ Βάγια (’Ιωάννινα 1817— 
1821) πρωτότυπον ηπειρωτικόν διήγημα ύπό Ν. 
Γ. Δ οσίου Δ. Φ. Ίωαννίτου. Έν Βουκουρε- 
στίω 1888. 8°'. — Τό διήγημα τοΰτο άνέγνωμεν 
έν τώ περιοδικω "Ίστρω”, ήδη δέ έχομεν αύτό 
έν ίδιαιτέρφ βιβλίψ άνατυπωθέν. Τά έργα, τά 
πραγματευόμενα ύποθέσεις τής πολυκυμάντου 
έποχής τής παρίδος ήμών, έξασκοΰσιν άείποτε 
έφ’ ήμάς ιδιαιτέραν έλξιν · τό δέ προκείμενον 
διήγημα ένδιέφερεν ήμάς έτι μάλλον, διότι 
έγράφη παρά άνδρός λογίου καί Ίωαννίτου καί 
ώς έκ τούτου έκθέτοντος μετά πολλής άκριβείας 
τά διάφορα έπεισόδια. Γνωστόν είναι δτι ό 
καταλληλότερος δπως περιγράψη τά ήθη καί 
έθιμα μιάς χώρας εΐναι αύτός ό έν τή χώρα 
ταύτη γεννηθείς καί ύφ’ δλας τάς έπόψεις αύτήν 
μελετήσας. Τοΰτο άποτελεΐ καί τήν άξίαν τοΰ 
νέου έργου τοΰ φιλοπόνου καθηγητοΰ Κυρίου 
Ν. Δοσίου.

ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΑΜΣΤΕΛΟΔΑΜΩ

ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.

ΠΙΣΤΕΔΛΟΥΣΙΝ ήμΐν έξ Άμστελοδάμου · 
Ό έν 'Ολλανδία έπικρατών ένθουσι- 
ασμός ύπέρ τής Ελλάδος καί ύπέρ 

τής δρθής λύσεως τοΰ προβλήματος τής προ
φοράς τής Έλληνικής γλώσσης διήγειρεν έν 
Έλλάδι καί άλλαχοΰ τήν περιέργειαν παντός, 
καί κατέστησε τήν ήμετέραν πόλιν γνωστήν καί 
είς τά μέρη τής ’Ανατολής. Έκτος τοΰ '"Εσπέ
ρου”, δστις πρώτος καί έπανειλημμένως άνέφερε 
περί τοΰ Συλλόγου καί τοΰ αζοποΰ αύτοΰ, καί 
ή έν Τεργέστη "Νέα ’Ημέρα”, αΐ έφημερίδες τών 
’Αθηνών, τής Κωνσταντινουπόλεως, τών Ίονίων 
νήσων έγραψαν ένθουσκοδώς ύπέρ αύτοΰ. Έν 
τή " Εστία” τών ’Αθηνών ό διάσημος συγγρα
φεύς Κύριος A. Ρ. 'Ραγκαβής εκφράζει τόν 
θαυμασμόν του διά τό έργον, δπερ άνέλαβον οί 
'Ολλανδοί λόγιοι, καί δπερ δέον ν’ άναπτυχθή 
ύπό Έλληνικής Ακαδημίας. Μέγας άριθμός 
βιβλίων καί συγγραμμάτων έστάλη ήδη τω Συλ- 
λόγφ έξ δλων τών μερών τής Ελλάδος, έκ 
Τουρκίας, Βουλγαρίας, Λειψίας ζτλ. ’Ιδίως δέ 
έλκύει τήν προσοχήν έκαστου, δτι έν τφ τόπφ 
έν φ έγεννήθη ό "Ερασμος, έν 'Ολλανδία δηλ. 
ήρξατο ή άμιλλα πρός εισαγωγήν τής γνήσιας 
καί άληθοΰς προφοράς τής Έλληνικής γλώσσης, 
καί δτι ό ζήλος ,ούτος μετεδόθη ήδη καί είς 
άλλας χώρας. Άγγλος φιλέλλην έγραψε πρός 
τόν Σύλλογον δτι ψυχή τε καί καρδία λαμβάνει 
μέρος είς τόν άγώνα τοΰτον. Έπίσης καί έκ 
Βελγίου, έκ Γαλλίας καί Γερμανίας άπεστάλησαν 
έπιστολαί, δι’ ών οί γράφοντες όμολογοΰσιν δτι 
συμφωνοΰσιν είς τον ρηθέντα σκοπόν. '0 γνω
στός Γερμανός Φιλέλλην A. Boltz έν Δαρμ- 
στάτη έξέδωκε πρό μικρού βιβλίον, Hellenisch 
έπιγραφόμενον, δι’ ού προτείνει τήν Ελληνικήν 

γλώσσαν ώς γλώσσαν κοινήν τοΐς λογίοις είς 
τό μέλλον. 'Ο έν Όδησσω κ..Λύσανδρος Χατζη- 
κώνστας έπεμψε τέσσαρα άντίτυπα τής μετα- 
φράσεώς του τοΰ γνωστοΰ βιβλίου Παίοων 
αγωγή καί παιδεία παρά τοΐς Έλλησι καί 'Ρω- 
μαίοις, συγγραφέντος ύπό J. L. Ussing, καθη
γητοΰ έν Κοπενάγη. Άνέφερεν ήδη ή "Νέα 
'Ημέρα” τής Τεργέστης, δτι ό πρίγκηψ διάδοχος 
τής Σαξωνίας-Μάΐνιγγεν έπεμψε πρός τόν διεθνή 
Φιλελληνικόν Σύλλογον έν Άμστελοδάμω άντί- 
τυπον τής μεταφοάσεώς του τής τραγωδίας τοΰ 
Σχιλλέρου "ΊΙ συνωμοσία τοΰ Φιέσκου έν Γε- 
νούη”. Έν τω αύτω φύλλω έδημοσιεύθη καί 
ή έπιστολή τής έπιτροπής τοΰ Συλλόγου πρός 
τόν Πρίγκηπα. Έπίσης καί ό έν Τεργέστη λό
γιος έκδοτης κ. Κλεάνθης έδωρήσατο τω Συλ- 
λόγφ τήν ώραίαν έκδοσίν του τοΰ Πινδάρου είς 
στ', τόμους μετά λεξικοΰ καί σημειώσεων. Ί έλος 
δέ πρό τινων ήμερών ό γραμματεύς τοΰ Συλ
λόγου έλαβεν έκ 'Ρεθύμνης τής Κρήτης τήν 
εξής έπιστολήν ·

" Τω φιλέλληνι κ. Η. C. Muller εύ πράτ- 
"τειν. Έν τή μικρφ τήδε τοΰ Ελληνικού γω- 
"νία, τή πατρίδι τοΰ Μίνωος καί Ίδομενέως, 
"έν τή 'Ρεθύμνη τοΰ Μουσούρου, Γδρυται ήμΐν 
"άπό τίνος Σύλλογος σκοπόν προτιθέμενος τήν 
"τών ελληνικών γραμμάτων, μάλλον δέ εί- 
"πεΐν, παντός έλληνικοΰ άρχαίου τε, μέσου τε 
"καί νεωτέρου θεραπείαν. Τιμώντες τοίνυν οί 
"εταίροι τούς διηνεκείς αγώνας, ούς ύπέρ τών 
"ελληνικών γραμμάτων άγωνίζει καί βουλόμενοί 
"σε έν ταΐς τών συναγωνιστών τάξεσιν έπ’ άγαθφ 
"τής Εταιρείας άριθμεΐν, ψήφφ κοινή επίτιμον 
"έταΐρον άπεδέξαντο. Έφ’ φ έντολή τούτων 
"τάδε σοί τά γράμματα καί τό τοΰ Συλλόγου 
"δίπλωμα έπιστέλλεται έπί προσδοκία άσμένου 
"αποδοχής τούτων τε καί τοΰ καταταχθήναι έν 
“τοΐς άμιλληταΐς ύπέρ έντεύξεω; τοΰ σκοπού. 
"Εύτύχει!

Ό Πρόεδρος. Ό γεν. γραμματεύς.”

ΠΟΙΗΣΙΣ.

ΑΗΔΟΝΙ — ΚΑΡΔΙΑ.

Μικρό άηδόνι εύθυμο ψάλλει, 
Καί μεσ’ στά δένδρα γοργό πέτα ■ 
Λάμπει ό ήλιος, ή φύσις θάλλει, 
"Αλλο δέν θέλει, ούτε ζητά.

¥
"Εξαφνα δμως πλακόνει χιόνι, 
Τά νέα φύλλα πέφτουν ξερά,
Δέν ψάλλει πλέον βουβό τ’ άηδόνι· 
'Ρίγα, παγόνει καί ξεψυχά.

*'
Έτσ’ ή καρδιά μας, στήν εύτυχία 
Χαίρετ, έλπίζει καί λαχταρά · 
Βλέπει τήν λάμψιν, τήν νηνεμία. 
Καί είς τήν λάμψιν αύτήν μεθά.

*
Πλακόνει δμως ή δυστυχία,
Πουλί μέ μαΰρα, άγρια φτερά, 

' ,Τότ ή πτωχή μας, δειλή καρδία
Δέν κτυπα πλέον — πέφτει νεκρά.

Β.

Μεταφορά ένσφραγίστων διαταγών έν 
καιρώ πολέμου. Λίαν περίεργοι δόκιμα! μετα
φοράς διαταγών έγένοντο έσχάτως έν τή πόλει 
Tours τής Γαλλίας ύπό τοΰ έκεΐ στρατοΰ. 'Η 
άπόστασις ήτο 4300 μέτρων έπί τής άπό Tours 
είς Montbazon όδοΰ. Έλαβον δέ μέρος είς 
τήν πορείαν ταύτην· τέσσαοες ιππείς τοΰ 25,-u 
συντάγματος τών δραγόνων καί τοΰ 7°“ τών 
ούσάρων · μέλη Ttva τοΰ Συλλόγου τών τροχη
λάτων· δύο κύνες, ό Brisefer καί ό Turco, 
γυμνασθέντες παρά τοΰ ύπολοχαγοΰ Jupin, καί 
οδοιπορικά! περιστερά!. '0 κύων Turco άνε
χώρησεν ό πρώτος, πεντήκοντα δέ δευτερόλεπτα 
μετ’ αύτόν ό κύων Brisefer· κατά ήμισυ τής 
ώρας λεπτόν εΐποντο οί τέσσαρες ιππείς, καί 
μετ’ αύτούς οί έπί τών τροχηλάτων καί αί 
περίστεροί. 'Ο άνεμος ήτο σφοδρός καί έναν- 
τίος, ό δέ δρόμος άρκούντως άνώμαλ'ος. Έν 
τούτοις τό άποτέλεσμα ύπήρξε τό εξής· Αί περί
στεροι εφθασαν πρώτοι είς τόν πρός δν δρον 
έν διαστήματι 5 λεπτών καί 35 δευτερολέπτων 
τής ώρας · μετ’ αύτάς οί ιππείς έντός 7 λεπτών 
καί 57 δευτερολέπτων, εΐτα οί κύνες, ό μέν 
Brisefer έντός 8 λεπτών καί 8 δευτερολέπτων 
καί ό Turco έντός 8 λεπτών καί 58 δευτερο
λέπτων- οί διά τών τροχηλάτων όδοιποροΰντες 
τελευταίοι έντός 9 καί 10 λεπτών τής ώρας. 
Έκ τής δοκιμής ταύτης καταφαίνεται δτι διά 
τών περιστερών έκτελεΐται ή ταχυτέρα μετα- 
βίβασις τών διαταγών, ή βραδυτέρα δέ διά τών 
έπί τροχηλάτων όδοιπορούντων. Αί τοιαΰται 
δοκιμαί είναι σπουδαιότατοι διά τόν στρατόν, 
διότι ένίοτε έξαρτάται τό άποτέλεσμα μιάς μά
χης έκ τής ταχύτητος τής μεταβιβάσεως δια
ταγών άπό τοΰ γενικοΰ έπιτελείου πρδς τά διά
φορα σώματα. Σημειωτέον ένταΰθα δτι αί 
περίστεροί άντέχουσι περισσότερον καί τών ιπ
πέων καί τών κυνών.

“Ίχνη μολυβδίνων σφαιρών έπί τοΰ 
χάλυβος. Γάλλος λοχαγός ύπέβαλεν έσχάτως 
είς τήν έν Γαλλία Σχολήν τών φυσικών έπι
στημών λίαν περίεργα άποτελέσματα περί τής 
ένεργείας μολυβδίνων σφαιρών έπί χαλύβδινων 
πλακών. "Οταν ή πλάξ ήναι λεπτή, 4 ή 5 χι
λιοστομέτρων, καί ή σφαίρα έχη ικανήν ταχύ
τητα, ήτοι 400 μέτρων κατά δευτερόλεπτον έπί 
σφαίρας 25 έκατοστών τοΰ μέτρου, ή πλάξ δια- 
τρυπάται. Ή σφαίρα άφαιρεΐ άπό τής πλακός 
τεμάχιον μετάλλου διαμέτρου πολύ άνωτέρας 
τής σφαίρας. Πρός τό μέρος, δθεν έβλήθη ή 
σφαίρα, τό μέταλλον είναι κατά τό μάλλον ή 
ήττον διάτρυτον, καί τά χείλη τής δπής είναι 
καθαρώς ώρισμένα· έκ δέ τοΰ άλλου μέρους, 
τού τής έξόδου, ή διάμετρος τής δπής είναι 
πολύ μεγαλειτέρα· ώστε ή δπή έχει σχήμα 
κωνοειδές. "Οταν δέ ή πλάξ ήναι άρκούντως 
παχεΐα ή σφαίρα δέν διατρυπά αύτήν, άλλά 
σχηματίζει τύπον έπ’ αύτής πλέον ή ήττον βα- 
θύν, ού τό σχήμα, στρογγύλον, δέν έχει συνήθως 
συμμετρίαν. Γά χείλη τοΰ τύπου σχηματίζουσιν 
είδος έξοχής. 'Οπωσδήποτε ή σφαίρα συμπιέ
ζεται καί τά χείλη αύτής εΐναι άνώμαλα· έκ 
τοΰ μολύβδου δέ τά 2/ε περίπου έξαφανίζονται, 
άπολλύμενα έν τή κρούσει. Έάν δέ βάλλεται 
σφαίρα κατά πλακός λείας καί πάχους 25—30 
χιλιοστομέτρων, ή σφαίρα συμπιέζεται, άλλ’ έν 

τώ τύπφ τοΰ μετάλλου διατηρείται καθαρώς 
διεγεγραμμένον τό σχήμα αύτής μετά τών έπ’ αύ
τής σημείων. Έπομένως ό χάλυψ λαμβάνει τόν 
τύπον τών σημείων ώς διατηρεί τό μέταλλον 
τά σημεία ενός κοπέντος νομίσματος, ή μόνη 
διαφορά είναι, δτι ό τύπος τοΰ νομίσματος ού- 
δαμώς παραμορφοΰται, έν φ ή μολυβδίνη σφαίρα 
σχεδόν έξαφανίζεται έκ τής κατά τοΰ μετάλλου 
προστριβής αύτής. Έν τελεί σημειωτέον, δτι 
έάν ή χαλύβδινη πλάξ δέν ήναι άρνούντως λεία, 
καί ή μολυβδίνη σφαίρα δέν βληθή μετ’ άρ- 
κούσης δυνάμεως, ό τύπος αύτής έπί τής πλακός 
μένει έντελώς άμυδρός καί άμορφος.

Ίά άνθη τών “Αλπεων. Εις δψος δισχι- 
λίων καί πλέον μέτρων φύονται έπί τών Άλ
πεων καί έν τοΐς Πυρηναίοις ώραΐά τινα άνθη, 
τα όποια· είναι γνωστά ύπό τήν γενικήν όνο- 
μασίαν τών άνθέων τών Άλπεων ή τής χλω- 
ρίδος τών “Αλπεων. Έκ τούτων τό άνθος, τό 
φέρον τό όνομα Edelweiss ή λατινιστί Gnaphal- 
lium leontoppdium είναι τό κομψότερον πάντων· 
είναι λευκόν, χνοώδες καί ομοιάζει άρκούντως 
τήν κοινήν μαργαρίταν. '0 μακαρίτης Όρφα- 
νίδης, ό γνωστός τής Ελλάδος βοτανικός, εύρε 
τό άνθος τοΰτο καί έπί τών υψηλών όρέων τής 
Ελλάδος, ένθα έπιστεύετο πρότερον δτι δέν 
φύεται. Διά τοΰ άνθους τούτου κοσμούνται έν 
πολλαΐς όρειναΐς χώραις τής Εύρώπης οί νεό
νυμφοι τήν ήμέραν τοΰ γάμου των, ώς καί έπί
σης οί τάς άναβάσεις υψηλών όρέων έπιχειροΰν- 
τες. Εύτράπελός τις Ελβετός συγγραφεύς λέγει 
δτι δπου βλέπεις πίλον κοσμούμενον διά τοΰ 
Edelweiss δύνασαι νά παραδεχθής δτι ό φορών 
αύτόν ούδέποτε άνήλθεν όρος υψηλόν, διότι οί 
τοιοΰτοι έπιδεικνύονται συνήθως διά τοΰ άνθους 
τούτου. To Edelweiss φύεται είς μέρη άπό- 
τομα καί πολλάκις οΐ συλλέγοντες αύτό έκτί- 
θενται είς προφανή κίνδυνον τής ζωής. Πέρυσιν 
άκόμη συμπαθής τις νέος έκ πλούσιας καί γνω
στής οικογένειας τής Λειψίας εύρισκόμενος έπί 
ύψηλής κορυφής όρους τοΰ Τυρόλου καί θέλων 
να προσφέρη τοιαΰτα άνθη είς τάς συνοδοιπόρους 
αύτοΰ κατεκρημνίσθη έξ υψους ίκανοΰ καί έφο
νεύθη.

Ίό σπάνιον τοΰ άνθους τούτου παρεκίνησε 
Γερμανούς τινας εργοστασιάρχας νά κατασκευά- 
σωσι τό άνθος τεχνητώς άλλά τό τεχνητόν άν
θος, σχηματιζόμενον έκ βάμβακος, εύκόλως δια- 
κρίνεται άπό τοΰ φυσικοΰ. "Ο,τι όμως έπιτυχώς 
έπετεύχθη είναι ή καλλιέργεια αύτοΰ έν τοΐς 
κήποις τών πόλεων. Δέν άμφιβάλλομεν δτι ή 
τοιαύτη καλλιέργεια θά ένδιαφέρη τάς άναγνω- 
στρίας ήμών' διό καί παραθέτομεν ένταΰθα τόν 
τρόπον αύτής. Τό άνθος σπείρεται περί τά 
τέλη Ιουνίου έν έδάφει ξηρω μάλλον καί έν 
γή συνισταμένη κατά τά 2/3 έξ δρεινοΰ χώματος 
καί κατά τό ’/a έξ άμμου καί λεπτών πετρών. 
"Ενα μήνα μετά τήν σποράν ή βλάστησις είναι 
άρκούντως προκεχωρημένη δπως μεταφυτευθή. 
Άπό Νοεμβρίου μέχρι Φεβρουάριου τό φυτόν 
άπόλλυσι τά φύλλα του· δέν επεται βμως έκ 
τούτου δτι έξηράνθη, διότι περί τά μέσα Φε
βρουάριου άρχεται ή βλάστησις άλλ’ άνευ άν- 
θεων, διότι τά άνθη έμφανίζονται μόνον κατά 
τό δεύτερον έτος. Τότε τά έντός γλαστρών φυτά 
τίθενται μεταξύ βράχων έν ύπαίθρφ καί ή θέα 
αύτών χαροποιεί τον όφθαλμόν. Τό άνθος δια
τηρείται έπί πολύ, εΐναι δέ τοσούτφ μάλλον 
λευκόν, δσον ή γή εΐναι λεπτοτέρα καί άργιλ- 
λώδης.

Μανιώδης γίνεται κατ’ έτος συλλογή τών 
άνθέων τών Άλπεων ού μόνον παρά τών περιη
γητών άλλά καί παρά τών βοτανικών. Πρός 

διάσωσιν τών φυτών τούτων έσχηματίσθη έν 
Γενεύη Εταιρία προστατευτική, ήτις ίδρυσε κή
πον εν φ οί άγαπώντες τά άνθη ταΰτα δύνανται 
να τα βλεπωσι καί νά τά μελετώσιν έν άνέσει 
χωρίς νά καταφεύγωσιν είς τά όρη καί νά άφα- 
νίζωσιν άνιλεώς τά φυτά έν έποχή μάλιστα τοϋ 
άνθους, δτε είναι δλως άδύνατος ή μεταφυτεύεις 
αύτών.

Συνταγή διά Eau de Cologne. Ιδού 
συνταγή τοΰ άρωματικοΰ τούτου υδατος, τό 
όποιον έκαστος δύναται εύκόλως νά παρασκευάση. 
Απόσταγμα περγαμώτου 10 γραμμάρια ■ πορτο- 

καλλίου 10 γραμ. λεμονιού 5 γρ. κίτρου 3 γραμ. 
δενδρολιβάνου 1 γρ. βάμμα στύρακος (μοσχολι- 
βάνου) 5 γραμ. Οινόπνευμα 90 βαθμών 1 λί- 
τραν. Ιό δλον τής δαπάνης διά μίαν λίτραν 
Eau de Cologne άνέρχεται είς φράγκα 3.80.

’Ανέκδοτον τοΰ βασιλέως τής Πρωσσίας 
Φριδερίκου Γουλιέλμου τοΰ Δ'. — Έν έτει 1849, 
μετά τήν ζατεύνασιν τοΰ έπαναστατικοΰ σάλου 
έν Πρωσσία προύτάθη τώ βασιλεϊ Φριδερίκω 
Γουλιελμφ τω Δ'., άδελφω τοΰ πρό μικροΰ άπο- 
βιώσαντος αύτοκράτορος Γουλιέλμου Α'., τό αύτο- 
κρατορικόν τής Γερμανίας στέμμα. Ό βασιλεύς 
άπεποιήθη, είπών μετά προφητικού μειδιάματος 
πρός τούς απεσταλμένους- "Δέν έπέστη είσέτι 
ό καιρός τής άνιδρύσεως τής γερμανικής αυτο
κρατορίας· έάν δμως θέλετε νά μάθητε πότε 
θα καταλάβη τόν θρόνον ό πρώτος αύτοκράτωρ 
τής Γερμανίας θέσατε τούς άριθμούς τοΰ τρέ
χοντος έτους 1849 πρώτον όριζοντείως καί εΐτα 
καθέτως καί άθρίσατε ουτω·

1849
1
8
4
9

1871.

Έν φ δέ πάντες ήπόρουν προσέθηκεν ό ήγε- 
μών "Έάν δέ θέλετε νά μάθητε καί κατά ποιον 
έτος ό δεύτερος αύτοκράτωρ τής Γερμανίας 
6 άνέλθη έπί τοΰ θρόνου, πράξετε τό αύτό διά 
τών άριθμών τοΰ έτους 1871, οδτω-

1871
1
8
7
1

1888.
Καί πράγματι ή προφητεία αυτή έξετελέσθη, 
διότι ό πρώτος αύτοκράτωρ τής Γερμανίας άνε- 
κηρύχθη τι' 1871 μετά τόν γαλλο-πρωσσικόν 
πόλεμον, ό δέ δεύτερος, Φριδερΐκος ό Γ'., έφέ- 
τος 1888. ;;

Έν τώ τί-νχει τοντω ώς ΙΙαιιά^τημα 

ϋροζήρνξις της ^κυ&ύνσ^ως.

Διευθυντής καί έκδότης· Δρ. I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ 

έν ΛΕΙΨΙΑι. ELSTER-STR. 41.

Τυποις- ΓΟΥΛ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν ΛΕΙΨΙΑι.
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Περιέχουσα Λαχεϊον 
διαφόρων καλλιτεχνικών 

αντικειμένων.

Διεθνής Καλλιτεχνική Εκθεσις

ΓΙΝΕΤΑΙ

ΕΝ

ΒΙΕΝΝΗι

ΑΠΟ

ΠΑΛΑΤΙΟΝ ΤΩΝ ΩΡΑΙΩΝ ΤΕΧΝΩΝ.

Α ΞIΑ Σ
Φιορινίων Φράγκων

80.000 ... 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.27.000- 54.000
200 Μετάλλια χρυσά 10 = 20 

1000 - άργυρό 3=0

ΥΨΗΛΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΚΛΗΡ2ΣΙΣ
ΤΗΝ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 1888 

I Γραμμάτων 
τιμάται Map. 1 ήτοι Φρ. 1.25

10 Γραμμάτια 
τιμιόνται Μάρκα 8 ήτοι Φρ. 10.—

ΑΡΧΙΔΟΥΚΟΣ ΚΑΡΟΛΟΥ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ.

ΠΡΩΤΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 3ΐ· ΜΑΙΟΓ ι888.
ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ Α. ΑΥ'ΓΟΚΡΑΤΟΡΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
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Ai αιτήσεις γραμματίων απευθύνονται πρός τήν Διεύθυνσιν τοΰ

..MONITEUR DE LA CHANCE UNIVERSELLE“ A VIENNE (AUTRICHE)
(’Αποκλειστικός άντιπρόσωπος διά τό έΕωτερικόν καί ιδίως διά τάς χώρας τής ’Ανατολής.) 

Ή Διεύθυνσις τοΰ ,,Μυνήτωρος11 παραχωρεί έπωφελή προμήθειαν είς τούς μεταπωλητάς γραμματίων.
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