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Τΰ 27μ κατά τά προιιγγελμένά- κηρυχθείσης της 
ένάρξεως τής έλ2.ηνικης Βουλής διά βαόιλικοΰ λόγου, 
όυνιότάντος τοϊς άντιπροςώποις τοΰ έθνους τά ύπό 
τιις κυδερνήσεως Σωτηροπούλου έκπονηθέντα καί 
ύπο62.ηθησόμενα αϋτοϊς νομοσχέδια, τη  28rt ή εθνι
κή άντιπροςωπεία κατεψήφκίε τη ς  κιιβεμνήσεως ταύ- 
της έν τώ ζητήματι της έκλογης του προέδρου, έκ- 
λεγέντος τοιούτου του τμίκουπικοϋ υποψηφίου διά 
πλειονοψηφίας 102 ψήφων έξ 186 παρόντων βουλευ
τών, αυθημερόν δέ ό κ. Σωτηρόπουλος ϋπέβα2»ε τώ ga- 
Οιλεϊ τήν παραίτηόιν τοΰ υλου Υπουργείου, Ουνχστάς 
αύτώ ώς τήν συμφορωτάτιιν διέξοδον τήν τω κ Τρι- 
κούπμ άνάθεσιν τής συγκροτήσεως τής κυβερνήόεως. 
—Οΰτως ό κ. Τρικούπης μετά εξάμηνον ανάπαυλαν 
άνεκτήίϊατο τήν άρχήν, οννυπονργούς  προςλαβών 
ένα μέν μόνον έκ των κατά τήν τελευτά ίαν πρωθυ
πουργίαν αύτοΰ συνεργαόθέντων αύτφ , τόν έπί των 
Στρατιωτικών υπουργόν κ. Ν. Τσαμαδόν, εις νέα δέ 
πρόςωπα άναθέμενος τήν διεύΟυνόιν των άλλων υ 
πουργείων, τήν τοΰ έπί τη ς δικαιοσύνης δηλαδή τω 
διαπρεπεΤ νομομαθεΐ κ. Δ. Στεφάνου, ω προςο^ρινώς 
,ίνετέθη καί τό έπί των εξωτερικών ύπουργεΐον, τίιν 
τοΰ έπί των έόωτερικών τώ διακεκριμένω οήτοοι κ. 
Μπονφίδμ, τήν τοΰ έπ ί των εκκλησιαστικών καί τίϊς 
δημοσίας έκπαιδεύσεως τω ευπατρίδη βουλευτή Α τ 
τικής κ. Καλλιφρονα καί τήν τοΰ έπ ί τών ναυτικών 
τώ γηραιώ ν:αϊ πεπειραμένα) άνωτέρω άξιωματικώ 
τοΰ ναυτικοϋ κ Γ. Μπούμι ουλή, επανειλημμένος 
ύπό τε τόν αείμνηστον Κουμουνδοϋρον και ύπό τόν 
κ. Δηλιγιάννην χρηματίόαντι υπουργώ. -  Λέν πρό
κειται νά κρίνωμεν ενταύθα, αν ή κοινοβουλευτική 
πλειονοψηφία, ούτω όυνοπτικώς,. μάλλον δέ άνευ 
πάσης δίκης καταδικάζουσα τή ν  κυβέρνηόιν Σωτη- 
ροπούλου, κυδέρνηόιν μετ’ άξιεπαίνου μέν φιλοτι
μίας καί φιίνοπονίας έργαόθεϊσαν πρός παραόκευήν 
τών μέι3ων, δ ι ’ ών άΰφαλώς ύούνατο καί ύ  οικονο

μική άνόρθωόις νά  επιτευχθώ καί ή εθνική αξιοπρέ
πεια καί η πολιτική  άκεραιότης τη ς χώρας καί ή 
περαιτέρω πολιτική  άνάπτυξις τοΰ έθνους νά έξα- 
σφαλισΟώΰι, μετά όπανίας δέ αϋταπαονήόεως διά τήν 
εντεύθεν δυναμένην νά προκύψμ o.r ώλειαν χρόνου, 
έπιζημιω τάτην εις τάς παρούσας περιότάόεις, άπο- 
φυγοϋόαν τόν πειρασμόν τίϊς επιδιώξεως τή ς δια- 
λύσεως τής Βουλής, καίτοι έν τή  διεξαγωμ νέων έκ- 
λογών ιίδύνατο νά έλπ it η αισθητήν έλάττωόιν τών 
κοινοδουλευτικών δυνάμεων τών πολιτικώ ν α ν τ ι
πάλων αυτής, δέν εΐνε καιρός, λέγομεν, νά κρί- 
νωμεν, άν, οϋτως ένεργήόαόα ή  κοινοβουλευτική 
πλειονοψηφία, ένήργηόε κατά τάς υπαγορεύσεις μάλ
λον του γενικού ή τοΰ κομματικού συμφέροντος. 
Τοιαύται κρίσεις έν τή  κρατούόμ δυςτυχώς άκρα 
ΰυμφεροντοόκοπικΓι πολιτική  χαρακτηρίζονται ώς 
παιδαριώδεις ή τουλάχιστον ώς άναχρονιότικαί. Πε- 
ριοριζόμεθα λοιπόν εις τάς άπό τη ς έπ ί τίιν άρχήν ε
πανόδου του κ. Τρικούπη προςδοκίας ημώ ν.—Ούδενί 
πλέον άγνωστον τυγχάνει ότι ό νέος πρωθυπουργός, 
κατά τάς προτέρας πρωθυπουργίας τήν οικονομικήν 
πολιτικήν αύτοΰ έπί άκολάΰτως υπερβολικής αισιο
δοξίας έρείσας, άποτόμως αίφνης προόέπταιόεν έπί 
της πο'αγματικότητος καί, έν αμηχανία γενόμενος 
πρό τοΰ άπροςδοκήτως διανοιγέντος πρό αύτοΰ βα
ράθρου, δρόμοι έφυγε τήν άρχήν, καταλείπων τώ 
άνευθύνω άρχοντι τήν έξεύρεσιν διεξόδου.— ΤοΟ 
σφάί,ματος εκείνου τά έπακόλουθα άπέβησαν δεινό
τατα τώ πανελληνίω, ιδία δέ τώ εκτός τοΰ κράτους 
έλληνισμώ, ού καθ’ ίκανάς εκατοντάδας εκατομμυ
ρίων ήλαττώθη ή περιουσία· άλλά τά γενόμενα οΰκ 
άπογίγνονται. Ό  κ. Τρικούπης,έπανερχόμενος νϋν εις 
τήν άρχήν, όπο>ς πεοιΟυλλέξιι τά ναυάγια τής σκλη- 
ρώς έκτεθείσης τιμής τη ς  χώρας καί έξ αύτοΰ άπαρ- 
τίΰμ τό νέον τής οικονομικής άνορθώόεοις τοϋ κρά
τους οικοδόμημα καί όπως καί διά τής άλλης έθνο- 
πρεποΰς αύτοΰ εργασίας παράόχτι άντι<3τάθμισμά 
τι ηθικόν τούλάχιστον πρός τάς μεγάλας ύλικάς 
ζημίας τοΰ πανελληνίου, ών πρόξενος έγένεχο ή



άποτυχία τής προτέρας οικονομικής πολίτικης αύ- 
τοΰ, οφείλει νά χρησιμοποιήσμ τά άπό της 
πίκρας εκείνης πείρας μαθήματα· άλλ' ϊνα ώς οΐόν 
τε  πλήρες κρτορθώΰμ τό έργον τοϋτο, άνάγκη νά 
μη έκτραπμ έπ'ι τό έτερον άκρον, άνάγκη δηλαδή 
έν τμ  επιδιώξει της οικονομικής άνορθώσεως νά 
μή θυσιασθμ άπηνώς πάσα εθνική άξιοπρέπεια καί 
πάσα έλπ ίς μελλούΰης πολίτικης τοϋ έθνους ά- 
ναπτύξεως. — Τήν ανάγκην ταύτην πεποίθαμεν δτι 
ύπέρ πάντας κατανοεί ύ κήρυξ τοϋ πολύκροτου εκεί
νου : Ή  Ε λ λ ά ς  π ρ ο ώ ρ ι σ τ α ι  ν ά ζ ή σ μ κ α 
θ ά  ζ ή  σ μ, ό δημιουργός της ένεστώόης ναυτικής 
δυνάμεως τοϋ κράτους· τούτου δ ’ ένεκα τά θρυλού- 
μενα περ'ι τοϋ οικονομικού προγράμματος τοϋ κ. 
Τρικούπη, ώς gacfiv έχοντος τίιν κατά έβδομήκοντα 
το ΐς εκατόν έλάττωόιν των είς τοός πιστωτάς έκτι- 
νομένων τόκων, την κατάργηόιν τοϋ χρεωλυσίου, 
τήν κατάλυΰιν τής εκπαιδευτικής μοίρας, τήν κα- 
τάλυΰιν της θωρηκτής μοίρας, τήν διάλυΰιν τοΰ 
στρατού καί τίιν άποσύνθεσιν καί αύτών των στελε
χών αύτοϋ, υπολα μβάνομε ώς εικασίας πολιτικών 
άντιπάλων αϋτοϋ ήκιστα άνταποκρινομένας πρός τάς 
πραγματικάς τοϋ άνδρός προθέσεις.

Έ ν  Βιέννμ έληξεν ή υπουργική κρίσις, ήν πρού- 
κάλεσεν ό κόμης Ταάχφε διά τής άπροςδοκήτου υπο
βολής νομοσχεδίου έκλογικών μεταρρυθμίσεων, όυν- 
«σπίσαντος εναντίον αύτοϋ τά άριστοκρατικά τοϋ 
κοινοβουλίου στοιχεία. -  Τοϋ κόμητος Ταάφφε άπο- 
καρτερήσαντος μετά δεκαπενταετή γενναίαν καί 
τοϋτ αύτό ήρωϊκήν πάλην,ό αύτοκράτωρ προςεκάλεσε 
τά  διαπρεπέστατα των μελών της άντιπολιτεύσεως 
κα ί ΟυνενοήΟη μ ετ’ αύτών περί καταρτισμού νέου 
υπουργείου' άλλ αί προςπάθειαι αύται μόλις μετά 
δύο εβδομάδας άπήνεγκον οριστικόν τι άποτέλεόμα, 
τοϋ μέν κόμητος Χόενβαρτ, αείποτε μέν πιστοϋ τοϋ 
κόμητος Ταάφφε φίλου καί ύποστηρικτοΰ, νϋν δέ αύ
τοϋ κατενεγκόντος τίιν καιρίαν κατά τίίς κεβερνή- 
σεως διά τής εναντίον τοϋ περί ου ό 2»όγος νομο
σχεδίου προςφάτου άγορεύσεως αύτοϋ, μή άποδεξα- 
μένου τό πρωθυπουργικόν άξίωμα διά τό προβεβιι- 
κός της ηλικίας αύτοϋ, τοϋ δέ άντιπροςώπου τών 
Πολωνών καί διοικητοϋ τής Γαλικίας κόμητος Βα- 
δένη μη δυνηθέντος νά συγκεντρώόμ τίιν ϋπο 
στήριξιν τών κατά τοϋ κόμητος Ταάφφε συνασπι- 
όθέντων κομμάτων πρός σχηματισμόν τής μόνης διχ— 
νατής όπωσοϋν §ιο)όίμου συμμαχικής κυβερνήσεως, 
τοΰ δέ ποίγκηπος Άλφρέδου Βίνδισγκοαιτς, μόλις 
μετά μακράς διαπραγματεύσεις δυνηθέντος νά ι:α- 
ταλήξμ Μς τό άποτΟ εϋμα τοϋτο. — Τό συμμαχικόν 
τοϋτο υπουργείο ν κατηρτίσθη, περιλαβόν "και" τάς 
τρεις μερίδας, καί τούς συντηρητικούς καί τούς γερ- 
μανοφιλελευθέρους καί τούς Πολωνούς,λαβόντας τού- 
Τ0Υς , τί) ΰπουργεϊον τ >ϊς παιδείας· άλλά ό βίος αύ
τοϋ δέν φαίνεται προαγγελλόμενος μακρός. Τά στοι
χεία, έξ ών άπηρτίσθη. συνενωθέντα πρός μικρόν εις 
άνατροπήν τοϋ κόμητος Ταάφφε, διά τοϋ εκλογικού 
νομοσχεδίου αύτοϋ άπειλήσαντος τάς έν τώ κοινο- 
βουλίω σχέσεις αύτών, έχουόιν ούτως αντιθέτους ά- 
ξιώσεις, ώςτε ή επ ί πολύ άρμονική συμβίωσις αύτών 
γενικώς όμολογεϊται ώς αδύνατος. — Έ πειτα  ού μ ι-

κράς δυςχερείας παρέχει τώ νέω ύπουργείω τό προ 
γράμμα, ωπερ θ άκολουθήσμ έν τμ έσωτερικμ πολι 
τ ικμ , ιδία  δέ έν τώ ζητήματι τών εκλογικών μεταρ 
ριθμίσεα>ν, άς ούδεμία κυβέρνησις δύναται άπολύ 
τως ν άρνιιθμ, άτε μή δυναμένη ν ’ άναστείλμ τ< 
ϋπερ τών μεταρρυθμίσεων τούτων κίνημα, δπερ τρα- 
χύτερον ήδη έν Βιέννμ ήρξατο έκδηλούμενον και τό 
όποϊσν έτι τραχυτέραν πιθανώ τατα θά έλάμβανε τρο
π ή ν , άν τό νέον συντηρητικόν ύπουργεΐον άπέρρι- 
πτε πασας τάς άξιώσεις τών προηγμένων μερίδω ν.— 
Οπωςδήποτε τό βέβαιον είνε δτι απαραίτητος σχεδόν 

φαίνεται ή καί ύπό τής νέας κυβερνήσεως εύρυνσις 
τοϋ εκλογικού δικαιώματος.

Αλλά τό γόητρον και αύτιι ίσως ή  ύπαρξις τής 
συμμαχίας ταύτιις καί άλλοθεν άπειλεϊται. ·— Οί 
παρά^τόν Τίβεριν, εις τό πέρας τής οικονομικής α
διεξόδου γινόμενοι, άρξάμενοι δέ τέλος, φαίνεται, 
νά διορώσι τό βάραθρον, εις δ άγει τήν χώραν ή 
άνοήτως μεγαλομανής καί μωρώς σκιοδαής πολιτική  
αύτών, άναγκάζουόα αυτούς χάριν τής περιφρουρή- 
σεως τών πρωσικών συμφερόντων νά έκθέτωσιν εις 
τόν έσχατον κύνδυνρν τήν νεοπαγή, ευημερίαν τοΰ 
έθνους καί τήν έσωτερικήν γαλήνην τής χώρας, άρ- 
ξαμένην ήδη νά ρυτιδοΰται έν Σικελία, άπεφάσιόαν 
νά προβώσιν είς αισθητόν τοϋ στρατιο^τικοϋ προϋ
πολογισμού αυτών άκρωτηριασμόν είς τήν οϋτω δέ 
γινομένην έλάττωσ.ν τοϋ έν ένεργείςι ιταλικού στρα- 
τοϋ Αναγκάζονται έκόντες ήκοντες νά συγκατατε- 
θώσι καί οί έν Βερολίνίρ, καίπερ προδήλως βλέποντες 
δτι αί τάσεις άμφοτέρο^ν τών συμμάχων αύτών, διά 
τής προςφάτου έν Μόνζα Ουνεντεύξεως κόμητος Καλ- 
νόκη καί βασιλέως Ούμβέρτου νέας παρασχόντων ύ - 
πονοίας, άγουσιν αύτούς εις θέσιν νά παύσωσιν έρει- 
δόμενοι, ώς τέως έπρατον, εις τή ν  επικουρίαν έτοι
μων πρός ένέργειαν μεγάλων αυστριακών καί Ιταλι
κών δυνάμεων.

Τίιν φοράν ταύτην τών πραγμάτων μετά μεγάλης, 
ώς είκός, δυςαρεσκείας ποοςβλέπουσιν οί από τής 
πρωσικής πρωτευούσης ιθύνοντες τάς τύχας τής 
γερμανικής ομοσπονδίας, ούς απειλεί τό φάσμα 
τής μονώσεως, ήτις έν τα ϊς έμπορικαϊς σχέσεσι 
αύτών φαίνεται ήδη συντετελεσμένη έπί πολύν 
χρόνον, άφοϋ ή έκβαόις τών έκλογών τής πρω
σικής Βουλής, ένισχύσασα τούς πρώσους γαιο- 
δεόπότας, ένέτεινε τήν έν τμ  προστατευτική πο- 
λιτικμ πείσμονα έμμονήν αύτών, δ ι’ άναφορών αύ
τών πρός τό κοινοδούλιον, τόν άρχιγραμματέα καί τό 
ομοσπονδιακόν συμβούλιον άπαιτούντο>ν τήν άπο- 
φυγιιν πάσιις κατά τάς διαξαγομένας πρός διομολό- 
γησιν ροισογερμανικής εμπορικής συμβάόεως δια
πραγματεύσεις παραχωρήσεως είς τήν είςαγωγήν τών 
ρωσικών δημητριακών, καίτοι έν τώ λόγω, δ ι’ ου ό 
αύτοκράτο)ρ χΓι παρελθούσμ πέμπτι,ι έκήρυξε τήν 
έναρξιν τών έρ>γασιών τοΰ κοινοΰου?.ίο^', έκφράζεται 
ρητώς ή επιθυμία πρός ι·:ατάπαυσιν τοϋ νϋν διεξα
γόμενου πεισματώδους τελωνειακού πολέμου.

Μ· Ε . Μ ΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ.



ΨΥΧΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΡΧΑΙΟΙΣ.*
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Ό  δαπανών εκατομμύρια πρός ϊδρυσιν_πθ?νυπληΟών 
ναών δύναται νά μ βέβαιος δτι διήγειρε τίιν π ίστιν  έν 
ένί καί μόνφ άτόμω; Κατενόει άλλως τε ύ Πλούταρχος, 
δτι Λ είδωλολατρεία έ'πνεε τά λοίσθια. Δέν πιστεύει 
εις τήν άναστήλωσιν αύτίΐς έν τμ  άρχικμ τών δογμά
των άκεραιότητι. ’Αρκεί ται μόνον πεοισυλλέγων αύτίΐς 
τά άληθη στοιχεία καί Συναρμόζουν αύτά έν τώ πλαι- 
Οίω επιστημονικού τινός θρησκεύματος. Και ήδυνήθη 
άνυποκοίτο^ς καί έν ήρέμο> καί χρηστοτάτμ συνειδή- 
σει νά περατώσμ τό φιλοσοφικόν αύτοϋ στάδιο ν πρό 
τών ποδών τοϋ βωμοΰ τοϋ Απόλλωνος. Αί θεολογι- 
καί αύτοϋ θεωρίαι είσίν ούχ ηττον διά τοϋτο injrn- 
λαί, το2νμηραί, έότιν ϋτε δέ καί καινοφανείς. Κατα
δεικνύει τοϋτο ό κατά τής δεισιδαιμονίας πόλεμος 
αΐ/τοϋ καί ή μέθοδος καθ' ϋν ήομήνευε διά τών ι:οι- 
νών τοϋ φυσικού καί ήθικοΰ κόσμου νόμων τά θαύ
ματα καί τάς άποκαλύι['8ΐς τοΰ έθνιδμοΰ. Έ ν τμ περί 
Δεισιδαιμονίας συγγραφμ αύτοϋ έπιχέει ζο^ηρότατον 
φώς έπ ί τής οίκτρας καταστάσεως, είς Λν ή διαφθορά 
τής εθνικής θρησκείας είχε περιαγάγει τά άσθενή καί 
δειλά πνεύματα. Έ ν το) έργφ τούτω παριστώνται ει
κόνες καταπληκτικής πραγματικότητος· έν αύτώ 
διαζωγραφεΐται έν ζωηρατάτοις χρώμασι τό πυώδες 
τής δεισιδαιμονίας έλκος καί ό ιατρός τής ι>τυχιϊς εύ- 
ρίσκει έν αύτώ πρόσφορον στάδχον, άνακαλύπτων, 
μυλοσκοπών, πχέζων καί άφαιμάσο’οη> την πλη γή ν , 
Λς επιζητεί την έπούλωσιν. Κατά τόν Πλούταρχον 
ό γελόεις καί πο ιητικός τοΰ Ό μήοου πολυθεϊσμός ει- 
χεν ηδη ώς δναρ διαλυθ ΰ. Πυρετώδης τις μόνον καί 
πεπλανημένος ύφίστατο φανατισμός ούδέν έτερον 
ένορών έν τα ϊς τών προγόνων πατρικαΐς καί άγαθο- 
ποιοΐς θεότηόιν ή  βιαίας καί άπηνεϊς δυνάμεις. "Ω- 
χοντο αί τέρύεις, ή  φαιδρότης καί αί ελπίδες, άς 
συνεπήγοντο αί χαρχέσσαι έορταί καί τών λαμπρών 
τελετών αϊ πομπαί. Έ ν  καί μόνον αίσθημα, τό  τοΰ 
τρόμου είχεν Αντικαταστήσει πάσας τάς ήδείας θοη- 
σκευτικάς συγκινήσεις. Ό  εύλαβής έθνικός ήν άδια- 
λείπτως έρμαιον τής άγωνίας τοϋ φόδου. Τό παν φο
βείται κατά τόν Πλούταρχον, τήν γή ν , τόν ούρανόν, 
τό σκότος καί τό φώς, τήν σιγήν καί τόν θόρυβον. 
"Αγνωστος αύτώ ή ήσυχία καί ό ύπνος δέ όνείρους 
αύτώ προσκομίζει φρικαλέους. Εγειρόμενος δέ σπεύ - 
δει δποις έκζητήσμ τών οραμάτων τήν ερμηνείαν 
παρά φαύλων άπατεώνο^ν, οΐτινες έκμυζώντες αύτοϋ 
τό χρήμα άπέστελλον εΐτα είς γοήσσας, ΐνα έκμάθμ 
τό άπόκρυφον τών άποκαθαρτικών επωδών. 'Υπό 
τών γραϊδίοιν τούτων παρο)θούμενος βυθίζεται έν τώ 
ύδατι, μο)λωπίζει τύπτω ν κατά γής τό μέτωπον, 
ΐσταται πασσάλου δίκην ημέρας δλας έν τώ ούδφ 
τοΰ οίκου άκίνητος νΰν μέν σάκκω, άλλοτε δέ ράκεσι 
ρυπαροΐς περιδεβλιιμένος ή  κυλιέται ολόγυμνος έν 
τφ βορβόρφ καί πάντα ταΰτα ποιεί πρός εξαγνισμόν 
άπό φαντασιοίδών ώς έπ ίτό  πολύ άσεβημάτων. Ιδού , 
εισέρχεται είς τόν .να ό ν  τήν oijnv έχει πελιδνήν καί 
φρικιώσαν, ώσανεχ εις τό άντρον δράκοντος είσέδυε. 
Θά εϋρμ ίιρα τήν γαλήνην έν τφ  τάφω ; Ούχί· πέραν

*) ’Be ψ 9. 51, σελ. 1023—1025.

τοϋ θανάτου διορμ κρχτάς καί δημίους, ποταμούς 
πυριφλεγέθοντας καί τόν τάρταρον τής αιώνιας κο- 
λάΰεοις. Ό τα ν  πλήττμ  αύτόν ή  συμφορά, ούτε τά  
πράγματα οϋτε τούς άνθρώπους έπιμέμφεται, ούτε 
έαυτόν, άλλά τόν θεόν μόνον α ίτια τα ι. Ε ίς τούτου 
τήν έκδίκησιν άποδίδεχ τών άγαθών αύτοϋ τήν απώ
λειαν, τών έπιχειοήσεών του τήν καταστροφήν, τάς 
νόσους καί τών τέκνων του τόν όλεθρον. Ά ν τ ί ν ’ ά ν - 
τιτάξη  γενναιοι];υχίαν είς τήν μοίραν έγκαταλείπε- 
τα ι ίίνευ άμύνης καί στένει. ’Αποτροπιάζεται καί 
έπικαλεϊται άμα τούς θεούς. Εκλιπαρεί καί διαβάλ- 
λει αύτούς· Δέν εινε κακοδαίμων μόνον, άλλά καί 
βλάσφημος καί άσεβής.

Ή  περιγραφή αΰτη εινε άναμφηρίστοις ζοιηοοτάτιχ· 
κρίνεται δέ πιστώς άναπαριστώσα ού μόνον τήν τότε, 
άλλά καί τήν νϋν πραγματικότητα, καθόσον καίπερ  
ΰπό τών αχώνο>ν ήλίνοχωμένον τής δεισιδαιμονίας τό 
πρότυπον ύφίσταται έτι. Τ ις δέν συνήντηόεν έν τώ 
τςόσμω τόν ταλαίπωρον μωρόν, δστις άγοράζει π α ρ ’ 
αγύρτου τοΰ όνείρου του τή ν  ερμηνείαν ; εκείνον 
δστις άντί τών συνετών παραινέσεων καί τών ελλό
γων επιφυλάξεων τής ιατρικής έπιστήμης προτιμά 
τάς όδηγίας άμαθοϋς ύπνοβάτιδος καί μαγίσσης; ’Α
ναγνωρίζει έκαστος τόν τούς θεούς διαβάλλοντα εθνι
κόν έν το> προσώπφ τοϋ νϋν άγρότου, δστις προτεί
νει τήν πυγμήν κατά τοϋ άγιου, δν λατρεύει, όταν 
χάλαζα ένσκήύμ έπ ί της άμπέλου αύτοϋ. Οί δεισι- 
δαίμονες καί τοϋ πεπρωμένου οπαδοί έλληνορρωμαϊοι 
ύπάρχουσι καί σήμερον. Είσίν έλαφρόνοες καί χαύνοι, 
εϋπ ιστίαν μάλλον ?ι π ίσ τιν  έκδηλοΰντες, οί’τινες τίιν 
Πρόνοιαν, καθ’ εξιν μόνον άποδεχόμενοι καί άλογί- 
στως παραπέμπουσι τώ θεώ τών ιδίων ύποθέσεων καί 
τών έλευθέρων καθηκόντων τήν φροντίδα καταρώμε- 
νο ι αύτοϋ οσάκις άντί νά έκτελμ τά  άνθρώπινα ήμών 
έργα άρι:εΐται συντηρών τούς γενικούς τοΰ σύμπαν- 
τος νόμους.

Τό κατά τη ς δεισιδαιμονίας φάρμακον είνε λ,ελογι- 
σμένη καί σώφρο^ν θρησκεία. ’Αλλά πόθεν αϋτη βρ- 
χεται καί ποϋ κατα?„ήγει ; Ή  είς τήν έρώτηοιν τα ύ
την άπάντησις τοΰ Πλουτάρχου εινε απαύγασμα 
ισχυρού πνεύματος, δύναται δέ νά ϋυνοψιclQij. έν 
τοις έξης. Ή  δεισιδαιμονία εκλείπει όταν παύσωσιν 
ύπάρχοντες οί άπατώμενοι καί οί άπατώ ντες, οι δέ 
θεολόγοι βεβαιοϋσι μόνον δ ,τ ι  ή επιστήμη δύναται 
νά έξηγήόη. Εϊδομεν άνο^τέρω διά τίνοιν χαρακτή- 
ροίν διέγοαύεν ό Πλούταρχος τής πλάνης τά θύμα
τα. Ά λ λ '  έγίνο>σκεν ούχ ήττον καί τούς άπατεώνας 
καί δεινά κατά τούτων έπήνεγκε τραύματα. Έ ν τοϊς 
χρηστηρίοις διεπράττοντο αί τερατουργίαι. Ύπήρχον 
Χσως άλλοτε χρησμοί άδολους καί είλικρινώς μεταδιδό
μενοι, άλλ’ ό χρόνος ουτος τής κα?.ής πίστεως ήν βρα
χύς,ο ί δέ ιερείς δέν έδράδυναν ν ’ άντικαταστήόωσι τόν 
Θεόν. Οί πανούργοι ούτοι εΐχον άπαγορεύσει τοις είς 
τάς μαντείας προσέρχομένοις νά  έρωτώσιν ά π ’ εύθείας 
τό μαντεΐον. Τά έρωτήματα ώφειλον νά παραδίδω- 
σιν έν έσφραγισμένω δε?»τίο) τώ χερεϊ, δς έκα?»εϊτο 
προφήτης. Ούτος είσιιρχετο μόνος είς τό ιερόν, έν ώ 
Λ Πυθία, κόρη μεταξύ τών άπαιδευτοτάτων καί νευ- 
ροπαθεστάτων έκλεγεϊσα ύπεόάλλετο εις τήν διεγερ
τικήν επιρροήν τών άπό τοϋ εδάφους άναόιδομένο>ν 
άτμών. Τοΰ οίστρου άρχομένου ό ίερεύς ύπηγόρευεν

*
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αύχή άπάντησ ιν, ήν έν χμ ταραχμ της κρίσεως ύπε- 
λάμβανεν εκείνη ώς άπό τοΰ στόματος τοΰ θεοΰ 
άπορρέουσαν. 'II άπάντησις αύτη ην γεγραμμένη έν 
διφορούμενη φράσεχ κάτωθι τοΰ δελτίου έφ’ ού ήν τό 
έοώτημα, εΐτα δέ έπανακλειομένη έπεδίδετο ένσφρά- 
γκίχος ή  π τυχίς τω συμΟουλευομένω τόν θεόν. *Υ- 
πήοχον ώσαύτως έπ ί μακοόν δεξιοί γραφείς, έργον 
δέοντες την αύχοΰχιγμεί ότιχούργιισιν τών λόγων 
τοΰ μαντείου ϊνα ό χρησμός φαίνηταχ αληθέστερο ν 
άποορέων παρά χοϋ ’Απόλλωνος τοΰ τίϊς ποχήσεως 
θεοΰ. Εύνόητον ίίρα μέχρι τίνος βαθμού ήδύναντο 
νά  έκμεταλλευθώσιν οί πολιτικοί χά θρησκευτικά 
χαϋχα Ιδρύμαχα, ίίχινα εύχερώς διηύθυνον καχά χάς 
■υπαγορεύσεις τών ιδίων παθών. Ό  Πλούταρχος 
στιγματίζει τούς αυτουργούς τών τοιούτων φενα- 
κιόμών, άγύρτας αυτούς άποκαλών καί γόητας. Δέν 
άγνοεϊ δτι ή  δεισιδαιμονία εινε προσφορώχατος εις 
διαδουκόληόιν τοΰ κοινοϋ χαλινός, προσχίθησιν όμως 
όχι ού μόνον απρεπές καί αισχρόν ή  φιλοσοφία τό 
είδος τοΰτο τίϊς απάτης θεωρεί, άλλά καί εναντίον 
ταΤς άρχαϊς αύχής, καθ^ άς οτι καλόν καί χρηστόν 
τώ όρθφ λόγψ μόνον δέον νά διδάσκηται. ’Ιδού φρά
σεις άορενωπαί, τολμηοαί καί όρθοχάχην έκφοάζου- 
σαϊ κρίδιν. 'II διδασκαλία τίϊς θρησκευτχκής αλή
θειας διά τοΰ όρθοΰ λόγου ύπήρξεν άνχικείμενον 
τών φιλοσοφημάτων τοΰ Καρτεσίου καί τοΰ Κοντίου 
καί ολοκλήρου μεταγενεστέρας σχολής, ίίτ ις ούτε 
τήν όλεθρίαν τών άρχών άποκήρυξχν άξιοι νά έπι- 
6άλμ εϊς τό πνεΰμα , ο&τε τό θρησκευτικόν τοΰ αν
θρώπου ένστικτον νά θυσιάσμ. Άδιάφοοον, άν ό 
Πλούταρχος τών χρηστηρίων τόν θεσμόν ύπερήσπισε 
ο ι’ έπχχειρημάτων ασθενών. Έπίστευσεν δτι οί θεοί 
όμιλοΰσι τοϊς άνθρώποις διά μέσου τών δαιμόνων, 
οϊτχνές εϊσιν αύτών oi διερμηνείς. Έπίστευσεν δχι 
τό μαντεύεσθαι δύναμίν τινα  συνίστησι τή ς ψυχής, 
έπίστευσε τέλος δτι οι άπό τοΰ έδάφους τών χοη- 
στηρίων άναδ'δόμενοχ άτμοί εϊσι τΓι μαντική  δυνά
μει δ ,τ ι  τοϊς όφθαλμοϊς τό φώς. Αί παράδοξοι αύχαι 
έρμηνεϊαι προκαλοΰσι νϋν τής έπιστήμης τό μειδία
μα, άλλά τών ερμηνειών τούτων, σκοπός ην ή λο
γ ική  τοΰ θεσμοΰ αίτχολόγησχς- τούτο είνε τό σπου- 
οαϊον, έν τούτω έγκειται ή πρόοδος ήν ή ιστορία 
οφείλει νά μνημονεύσιχ.

Καί ήν τόσω μάλλον έγγυχέρα τμ  φιλοσοφία ή 
τοιαύτη θρησκεία, όσφ ΰπεράνω τών θεοτήτων τοΰ 
πολυθεϊσμοΰ, μή  έξοβελχζομένων, ά2.λ’ έν δεύτερα 
μοίρμ τασσομένων, ό Πλούταρχος άνακηρύττεχ έν 
όνόματι τοΰ όρθοΰ λόγου ένα καί μόνον θεόν. Έ ν 
ιδία  πραγματείρ ό Πλούταρχος τίιν ϋπαρξιν κατα- 
δειτ,νύων τοΰ Θεοΰ έξαιοεται είς ύψος εννοιών καί 
σθένος λόγου θαυμαστόν, τό δέ χωρίον, έν ω ανα
πτύσσεται ή  διά τών έλεγχων τοΰ συνειδότος άπό- 
δεχξχς τίϊς θείας δικαιοσύνης άποτε2»εΐ αληθές άρχ- 
στούργημα. Εύκαιρον εινε νΰν νά έκτεθμ τό σύστη
μα τών έπί τοϋ ζητήματος τούτου συ?Λογισμών αύ
τοΰ έρειδόμενον έπ ί καταδήλων γεγονότων, ίίτινα 
ή  τε ήθική ψυχολογία καί ή φρενολογική επιστήμη 
δχεπίστωσαν. Καχαδείκνυται έκ της παρατηρήσεως 
οτχ ή  τοΰ ελέγχου τη ς συνειδήσεο>ς γέννησις καί ή 
παραγωγίχ τών συνεπεχών αύτοΰ τεί.εΐται ύπό τό 
κράτος μοιραίου καί αμείλικτου νόμου, δν ύ§ύνα-

τό τ ις  νά ϋπολάβμ έλλογον, δτι δέ πάσα άνθρωπίνιι 
δύναμίς έσχιν άσθενεσχέρα τοΰ νόμου τούτου καί 
ανίσχυρος, ϊνα ύπεκφύγμ αύτόν. Εινε αλυσις, ΰς 
δύναχαι έκαστος νά μή  σφυοηλατήσμ τάν πρώ
τον κρίκον, άλλά τούτου γενομένου οΐ λοιποί πα - 
ράγονται ά π ’ έκείνου ούδ άν εΐ τ ι γένοχτο. Μά- 
την άρνεϊταχ τόν νόμον τούτον ύ άνθρωπος' οφείλει 
νά ύποβληθμ αύτώ καί δχαν έν φχλολογικφ έργω 
έπιτηδείως πεοιγράφηται τών τύψεων χής συνειδή
σ ε ις  ή  βάσανος, ό άναγνώστης αϊσθάνεταχ έαυτόν 
ενώπιον βεβαίας καί φοδερας άληθείας. 'Τπό μορφήν 
αύστηοοτέραν άναμφιδόλως της τών νΰν μυθιστο- 
ρχογράφων, καί έν τούτοις έπαγω γόν ό Πλούταρχος 
είχε διαχαοάξει τήν άνιοΰσαν καί άμετάπτο^τον τής 
βασάνου ταύτης πορείαν έκδηλουμένην ύπό τών η 
θικών, διανοητικών καί ψυχολογικών έτχ διαταρά
ξεων, δσαχ τίιν ψυχήν καί τά σώμα τών μεγάλων 
ένοχων κατατρύχουσι. Πυρετώδης έξαψις, έλεγβν, 
επιτείνει ϊσχυρώς έν άρχμ τοΰ ι:ακούργου τάς δυνά
μεις άχρι της στιγμής, καθ’ ήν τά έγκλημά έστιν 
ήδη τετελεσμένον, Ε κλύεται τότε καί χαυνοΰταχ ή 
ψυχή ώς άνεμος κοπάσας καί παραυτίκα φλογερά 
αισθάνεται κέντρα. Γρηγορών ή ύπνώτχων ά φονεύς 
βασανίζεται υπό χοϋ θύματος, οϋ άκούεχ άπαύστως 
τάς κραυγάς καί τάς άράς, καί οΰ τήν παρωργισμέ- 
νην φωνήν άντιλαλοΰσιν οί άνεμοι, τά θηρία, ή 
φύσχς δλη. Ό  πατροκτόνος Βήσσος άκούει τών χε
λιδόνων τά ξίσμα καί φονεύει αύτάς. Διά τ ί ; Διότι 
άπαντα, καταμέμφονταχ αύτοϋ δτχ τόν πατέρα έθα- 
νάτωσε.

Της κακουργίας τελεσθείσης ή ζωή φαίνεταχ ώς 
σκοτεινή ειρκτή. Μή είπατε δτι κολάζεται ό ^αΰλος 
έν τώ γήρατι, άλλ’ δτι γηράσιχι έν τη  κολάΰεχ.

Τό στάδιον αύτοΰ έπέρανεν ό Πλούταρχος τά σο
βαρά ταΰχα άναμφιβόλως μελεχών προβλήματα. ’Α
γνοείτα ι έν ποία άπέθανεν ήλικία . Ά λ λ ’ έ'στιν έκ 
πολλών είκάσαι δτι μακρότατος ήν αύτοΰ ό βίος καί 
γαλήνιον τό τέρμα ώς έκεΐνος. Παρίσταται συνήθως 
θνήσκων ήΟύχως έν Δελφοϊς στέμμα φέρων Ιεροφάν- 
τθυ έν τ ίι κεφαλμ, γαλήνιον έχων τό μέτω πον, τά 
χείλη μειδιώντα. μεστόν έλπίδος χό βλέμμα, περι- 
στοιχούμενος ύπό τών τέκνων, τών μαθητών, νεα
ρών γυναικών καί ίερειών, άκροασαμένων τών διδαγ
μάτων αύτοΰ. Οί ύστατοι τοΰ Ιατρού τής ψυχής λόγοχ 
υπήρξαν oi άκόλουθοχ: Της ψυχής ή  θεραπεία, 
ά π ’ αυτής τα ύτης χίίς έλευθέρας ψυχής έξήρτηται. 
Αϊ λέξεχς αύταχ συνοψίζουσιν ολόκληρον αύτοΰ τήν 
διδασκαλίαν καί χαρακτηοίζουσι τήν μεγάλην αύτοΰ 
διάνοιαν. ’Αληθώς δέ, άποφεύγων νά προστρέξμ, ώς 
άλλοι καί Ιδίως ό Πλάτων, εις τήν συνεχή τιϊς πολι
τείας, τών νόμων καί τών αρχόντων έπέμβασιν, τήν 
φροντίδα της ήθικής τοϋ άνθρώπου ευεξίας άνατί- 
θιισιν αύτώ τώ άτόμω, τφ  οϊκορ, τώ άσχει ι:αί τη 
θρησκευτικμ κοχνοινία. Ινέκτηται βαθύτατα έοριζω- 
μένον καί ϊσχυρότατον τά αϊσθημα τής ζωτικότητος 
έκείνης τής ψυχής, ήν άναπτύσσουσιν ό προσοιπι- 
κός άγών και ύ  αύτοκυβέρνησις τοΰ άτόμου. Ούτο)ς 
άντέστη εϊς τάν χείμαρρον τιϊς παρακμής και 
τοιαΰτα ποεσδεύων εύρχιται φ^σικώς έν στενμ Ιδεών 
κοινωνία μετά τών τολμηρών πάσης έποχής πνευ- 
μάτο^ν, Ό  άναγινώσκων τάν Πλούταρχον al<?0d-



νέταν ταχύτερον κυκλοφορούν έν έαυτώ τό αίμα, λέ
γει ό Έμερσων. προστίθημι δέ δτι πλήν τούτου και 
έΛιζητεϊ περί έαυτόν ό άναγνώστης ανδρικήν τινα  
καί εύγενή νά έκτελέΰμ πράξιν. Βΰεργετικο>τάτη καί 
όωτήριΟς άποβαίνει τα ϊς γεγιιρακυίαις κοινωνίαις ή 
ηλεκτρική αυτή ροπή ή άπό τή ς ψυχής τοϋ Πλου
τάρχου είς τάς τοϋ άναγνοιΟτου διά μέσου τών αιώ
νων μεταδιδομένη. Τής ήθικής τα ύτης ροπής τόν 
κλονιΟμόν αισθάνεται τις έν τμ  άναγνώσει τών «Πα
ραλλήλων Βίων», άλλ’ έν τοις «ΉΟικοΐς» διαγιγνώ
σκεται ή αληθής αύτίΐς πηγή . Τούτων ένεκα Οά κρι- 
θιj  ϊσως δτι ήν δβω ηθικώς επίκαιρος, τόσω καί ίότο- 
ρικώς έπωφελής ή  άνάπτυξις της προΰωπικωτέρας, 
φιλοσοφικωτέρας καί ήττον γνωστής ταύτιις άποιίτως 
τοϋ Χαιρωνέως ήθικολόγου.

C h a r l e s  Levkqce 
(Μετάφράσις Φ Ω Τ ΙΟ Υ  ΔΗ ΜΗΤΡΙΑΔΟΥ·;

Α Σ Τ Ρ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Α

Ή  «ερ» ιό ν  άξονα αί'της «εοιότροφή  
τής Ά ο ρ ο δ ίτ ιις .

Ό  πλανήτης Αφροδίτη ήρξατο πάλιν καθιστά
μενος ορατός τοϊς κατοίκοις τής γη ς, λάμπων κατά 
τήν εποχήν ταύτην έν τω δυτικώ τοϋ ούρανοϋ τιιή- 
ματι ώς “Εσπερος καί δύων δύο περίπου μετά τόν 
ήλιον ώρας. Ή  έντα<3ις τοϋ φωτός αύτοϋ όσιιμέραι 
αύξάνει, διότι πληγιάζει πρός τήν γήν μετά μεγά
λης ταχύτητος (κατά 0 .017  τίΐς ήμιδιαμέτρου τής 
γήινου τροχιάς ήμερησίως).

Έ ν 'Ρώμμ, Νικαία, Παριόίοις καί έν τώ έν Ιναλ- 
2.ιφθρνίςι άστεροόκοπείω Λίκ μετά μεγά?,ης άγοη’ίας 
άναμένεται ή κατά τό έτος τοϋτο προσέγγισις τής 
Αφροδίτης πρός τη ν  Γ η ν , δ ιότι άφότου ό διάσημος 
Ιταλός άστρονόμος Σκιαπαρέλλης άνατρέπ<ον τίιν 
άπό διακοσίων έτών κρατούσαν γνώμην, καθ’ ήν ή 
’Αφροδίτη στρέφεται περί έαυτήν ώς καί ή Γίΐ έντός 
24 περίπου ώρώνΐ, έξήνεγκεν έπ ί τμ  βάσει ιδίων 
παρατηρήσεων τήν νέαν ύπόθεσιν2 καθ’ ήν ό πλα
νήτης ούτος συμπληροϊ τήν περί τόν άξονα περι
στροφήν αύτοϋ κατά τό αύτό περίπου χρονικόν διά
στημα, καθ’ ο καί τήν περί τόν ήλιον περιφοράν, τό

1) Την περι την άςονα περιστροφήν της ’Αφροδίτης πρώτος Ιμε- 
λε'τησενδ αστρονόμος ΔομίνικοςΚασίνης (16G6), όρίσας ώς χρόνον, 
περιφοράς 23 ώρ. 20'. Μετά 60 ετη (1726) ό Μπ^αγχίνης 
(Bianehini) μελετών την κίνησιν τών κηλίδων της ’Αφροδί
της άπε'δωκεν εις ταύτην περιστροφικήν περ'ι τον άςονα κίνησιν, 
εχουσαν διάρκειαν 24 ήμερων κα'ι 8 ώρών. 'Ο I. Κασίνης όμως, 
υίδς τοΐ3 ανωτέρω, μελετών κα'ι £ξετάζων τάς παρατηρήσεις τοΰ 
πατρδς αυτού κα'ι τάς τοΰ Μπιαγκίνη, Ιςήγαγεν οτι ό τελευταίος 
είχε παρατηρήσει τήν αυτήν κηλιδα έπανελβοΰσαν είς τήν αυ
τήν Οε'σιν μετά 25 περιστροφάς ολοκλήρους· ούτως ώστε ή περι
στροφή διχρκεΤ κατά τον I. Κασσίνην· 23 ώρ. 22'. Αί τω 
1840-42 γενόμεναι μελεται τοΰ Βικδ επεβεβαίωσαν την γνώ
μην ταύτην.

2) Rendiconti del R. instituto Lombardo' Milano 
1890.

έν τοϊς άστρονομικοΐς κύκ2.θις διά τήν Άφροδίτην 
ένδιαφέρον νέαν έλαβε φάσιν, καθότι πλεΐστοι δια
πρεπείς άστρονόμοι άόχολοΰνται περί τό πρόβλημα 
τής περί τόν άξονα περιστροφής τής ’Αφροδίτης, 
όπως συνταχθώσι τΰ> Σκιαπαρέλλμ ή όπως άναιρέ- 
σωσι τήν γνώμην αύτοϋ. Πέντε ήδη άστρονόμοι 
ένεφανίσϊησαν πρό τοϋ δημοσίου, ίνα έπ ί τμ  βάσει 
ιδίων πο2.υετών παρατηρήσεων έξενέγκωσι τήν περί 
τοϋ ζητήματος τούτου γνώμην αύτών. Οντοι είναι 
ό Περροτέν έν Νικαία, ό Τέρβυ έν Λέβεν, ό Λαίσαρτ 
(Loschardt) έν Νακολφάλφα (Ούγγαρία), ύ Λ. Ν ίη- 
στεν έν Βρυξέλλαις καί ό Τρουβελ,ώ έν ΙΊαρισίοις. 
’Εκ τών μυστών τούτων τής ούρανίου έπιστήμης οί 
μέν τέσσαρες πρώτοι ϋυντάβόοντα ι έν μέρει πρός 
τήν γνώμην τοϋ Σκιαπαρέλ2.η, ένώ ό τελευταίος 
καθ’ ολοκληρίαν άντίκειτα ι πρός αύτόν. Διότι άπο
ρον φαίνεται πώ ς ή άδελφή τής Γής, ό εις τών μΰ2ν- 
λον πρός αύτήν γειτνιαζόντω ν κόσμων, νά μή  έχμ 
διαδοχήν ήμέρας καί νυκτός. Διότι αν έχμ άνάγκην 
τοσούτου χρόνου πρός συμπλ,ήρωσιν τής περί τόν 
άξονα αύτής περιστροφής, όσου δεϊται δπως συμπλη- 
ρώσμ μίαν όλόκληρον περί τόν ήλιον περιφοράν, 
τότε θά έχμ τό αυτό πάντοτε ήμισφαίριον έστραμ- 
μένον πρός τόν ή2αον, ώς συμβαίνει καί διά τόν δορυ
φόρον τής Γής, τήν Σελήνην. Ό ποίαν τοϋτο επιρροήν 
θά είχεν έπ ί τών κλιματικών καί τών διά τήν ϋπαρξιν 
δντων ζώντων όρων τού πλανήτου τούτου, τοϋτο 
εύκόλως δύναται ό άναγνώστης νά  φαντασθμ, άν 
ύποθέσιι τήν Γήν έν τμ  θέσει τής ’Αφροδίτης. Ή  
ειδική μεταξύ τών δύο τούτων κόσμων διαφορά δύ- 
νατα ι άραγε νά  είνα ι τοσοΰτον μεγάλη, ώστε ουτοι 
Οϋδέν τό κοινόν νά έχωσιν έν τοϊς κυριωτέροις αύ
τών ότοιχείοις ; Καί ό π2.ανήτης Ά ρ η ς είνα ι γείτων 
τής Γ ής- περί τούτου όμως άπεδείχθη οτι κέκτηται 
περιφοράν περί τόν άξονα 24 ώρας διαρκοϋσαν. Ε 
ξαιρείται αραγε ή  ’Αφροδίτη τοΰ κανόνος τούτου ; 
Πριν ή προβώμεν είς ύποθέσεις &ς άκούσωμεν τ ί 
2νέγουΟιν οί άνωτέρο) μνημονευθέντες άστρονόμοι, βα- 
σιζόμενοι έπί πειραματικών καί θετικών παρατη
ρήσεων .

Ό  κ. Περροτέν, έκ τοΰ άστεροσκοπείου Νικαίας 
παρετήρησε τήν Άφροδίτην άπό τής 1 5ης μαίου 
μέχρι τής 4ης όκτωβρίου 1890, σχεδιάσας καί 61 
άπεικΟνίσματα, έξ ών έξάγεται1 δτι ή οψις τοΰ πλα
νήτου δέν μεταβάλλεται άπό ήμέρας είς ήμέραν, καί 
δτι παραμένει ή  αύτή καί άπό ώρας εις ώραν. 
Έ π ί τοΰ βορείου τής Αφροδίτης κέρατος διεκρίνετο 
λάμπουσα κηλίς· έν τούτοις δμως τό κέρας τούτο 
έφαίνετο ήττον όξύ καί καλώς διακεκριμένο ν παρά 
τό νότιον. Έ κ τών παρατηρήσεων αύτοϋ ό Περρο
τέν συμπεραίνει δτι ή περί τόν άξονα περιστροφή 
τής Α φροδίτης έκτελεϊται βραδύτατα, δτι αϋτη δια
φέρει τή ς περί τόν 'Ήλιον περιφοράς κατά 30 τό πολύ 
ήμέρας, έκτελουμένη επομένως έντός 195 ήμερών 
περίπου καί δτι ή  έπί τοϋ επιπέδου τής τροχιάς τής 
Α φροδίτης κλίσις τοΰ άξονος αύτής δέν είναι με- 
γαλειτέρα τών 15 μοιρών.

"Ώστε τά άποτελέσματα τών έρευνών τοϋ Πε^Οτένξ 
κ α τ’ άρχήν σύμφωνα πρός τά  τοΰ Σκιαπαρέλλη όντα

1) «Observations de la plaint? Venus a Γ observa- 
toire de Nice».



διαφέρουσι τούτο^ν κατά την μορφήν μόνον. Κατά 
τόν ΙΙερροτέν υπάρχει έπ ί τής ’Αφροδίτης διαδοχή 
ήμέρας καί νυκτός, έστω ναι ΰν έκατέρα τούτιον 
διαρκεϊ τρεις τουλάχιστον μήνας. Ω σαύτως μέχρι 
τινός Βαθμού δέν Αποκλείεται καί ή αλληλοδιαδοχή 
τών ώρών τοϋ έτους, ΰν καί ό μέν Ήλιος δέν κ ινείτα ι 
ΰνω καί κάτω τοϋ Ισημερινού κατά 23 ‘/^ μοίρας, ώς 
έπ ί της Γής, άλλά κατά 15° μόνον, ό δέ χειμών πε
ριορίζεται έπί τών δύο πόλων μόνον

'Ο έν Αέβεν κ. Τέρμπυ ΰμως έκφέρει άλλην γνώ
μην. 'Ο αστρονόμος ουτος έξήτασε τίιν Άφροδίτην 
διά  τηλεσκοπίου τών 8 δακτύλων κατά τούς μήνας 
’Απρίλιον καί Μάϊον τοΰ 1887, έν ούδεμια, δέ περι- 
πτώσει παρετήρησε μεταβολήν τής θέσεως τών κη- 
λίδων τής ’Αφροδίτης άπό ώρας εις ώραν, τοΟΟ’ όπερ 
άπεδείκνυεν δτι καί ή ύ π ’ αύτοϋ τό κ α τ’ άρχάς ώς 
όρθή Οεωρουμένη αρχαιότερα γνώμη περί τίϊς 24ώοου 
διαρκείας τής περί τόν άξονα περιστροφής τής ’Αφρο
δ ίτη ς ήν εσφαλμένη. ΠικρανΟείς, διότι έβλεπε κατα π ί- 
πτουΰαν τήν προτέραν θεωρίαν έπανέλαβε τάς παρα
τηρήσεις αύτοϋ τφ 1888. "Οτε δέ έδιιμοσιεύΟησαν τά 
άποτελέσματα τών έρευνών τοϋ Σκιά παρέλλη καί τοϋ 
Περροτέν, ό Τέρμπυ εϊδεν ότι ταϋτα λίαν συνεφώνουν 
πρός τά  τών ιδίων παρατηρήσεων. 'Ως έκ τούτου 
ύ π  έβαλε ταΰτα εις την έν Βρυξέλλαις ’Α καδημίαν1, 
καί έξήνεγκε καί ούτος έπ ί τούτω τήν γνώμην ότι ή 
’Αφροδίτη έχει περιστροφικήν περί τόν άξονα αύτής 
κίνησιν λίαν βραδεϊαν.

Ό  έν Νακοφάλβα όμως τάς παρατηρήσεις αύτοΰ 
έκτελέσας αστρονόμος Λαίσαρδ (Loschardt) άπορρί-

1) « Fails dem ontrant Ια perm anence des tacbcs 
sombres de Venus et do la lenfeur de leur inouve- 
ment» liulletin  de 1’Academic royale  de Belgique, 
llruxelles 1890.

Ε Ϊ Ι Ι Φ Υ Α Α Ι Σ .

ΠΟΙΚΙΛΗ ΔΙΑΛΕΞΙΣ.
 ——

Κατά τάς γιγνομενας άνασκαφάς ε’ν ΔελφοΤς ϋπο τής εν Ά - 
θήναις γαλλικής αρχαιολογικές σχολ7,ς, ής διευθυντής τυγχά
νει ών ό κ. Homo He, σπουδαιοτάτη ττρον,λ θεν εις φώς πλάς 
ενεπίγραφος, άνεχουσα ύμνον εϊς τον Απόλλωνα μετά τοϋ μέ
λους αύτοΰ. Έκρίθη δε και κρίνεται ή επιγραφή αυτη σπουδαιό
τατη—καίτοι προκειμε'νου περί αρχαιολογικών ανακαλύψεων κατά 
τα έκ τοΰ παρελθόντος διδάγματα δφείλομεν να άποδεχώμεθα 
αΰτάς μετ’ έπιφυλάςεως με'χρι τής παρελευσεως τών πρώτων εν
τυπώσεων — διότι τα περί τής μουσικές πάρα το~ς άρχαίοις 
■Έλλησιν ουχί σαφή λίαν τυγχάνουσιν ίντα, όλίγιστα δϊ λείψα
να αδτ7,ς διεσώΟησαν τ,μϊν, ή δε άνακαλυφθεΐσα πλάς δΰνα- 
ται να συμπλήρωσή τα κενά. Περί μουσικής πλήν τοΰ περισπου- 
δάστου συγγράμματος τοΰ διαπρεπούς μελοποιοΰ κα'ι διευΟυντοΰ 
τοΰ ’Ωδείου Βρυξελλών κ. Gevaerl, οπερ Επιγράφεται ο‘Ιστο
ρία καί θεωρία τ7; αρχαίας μουσικής», έγραψαν άλλοι τε καί ό

π τε ι τάς γνώμας τοΰ Σκιαπαρέλλη καί τοΰ Περρο
τέν 1. Ούτος έποιεΐτο χρήσιν τηλεσκοπίου τριών δα
κτύλων, έξηκολούδηΟε δέ τάς παρατηρήσεις αύτοΰ 
άπό 8] 20 μαΐ'ου μέχρι τή ς C] 18 νοεμβρίου 1890. Τά 
•ΙΛ σχέδια, άτινα έλαβεν ό ούγγρος αστρονόμος φαί
νονται σννηγοροϋντα περί ταχείας μεταβολής τής 
όύεως τοΰ πλανήτου.. Καί δέν ύρίζει μέν ουτος τόν 
χρόνον τή ς περιστροφής, θεωρεί ΰμως τό κυκλικόν 
σχήμα τής λευκής πολικής κηλίδος ώς άπόδειξιν τής 
ταχείας περιστροφικής κινήσεως. Ό  κ. Λαίσαρτ ό
μως φρονεί οτι, αν ή Αφροδίτη είχε ταχεϊαν περί τόν 
άξονα περιστροφήν, ό αήρ (ήτοι ή ατμόσφαιρα τής 
Ά φο.) 0ά συνεσσωρεύετο περί τόν ’Ισημερινόν, τοϋΟ’ 
οπερ Οά καΟίστα τά παρά τόν ισημερινόν μέριι τοΰ 
πλανήτου  σκιερώτερα τών παρά τούς πόλους καί 0ά 
συνεπήγετο άσυμφωνίαν τών ύπολογιζομένων φά
σεων πρός τάς παρατηρουμένας. Ά ν  τά δύο ταΰτα 
φαινόμενα παρατηρηθώσι, τοΰτο λέγει Ο’ άπετέλει 
τρανήν άπόδειξιν τής ταχείας (2<ίώρου) περί τόν 
άξονα περιστροφής τής ’Αφροδίτης.

Καθόσον άφορα είς τόν έκ Βρυξελλών άστρονόμον 
Νίηστεν, καί ούτος συντάσσεται κατά τοΰ Σκιαπα
ρέλλη έπ ί τμ  3άσει παρατηρήσεων.. Ούτος έξήτασε 
τήν Άφροδίτην άπό τής 28]9 ΐανουαρίου 1890 ύπό 
εύνοϊκωτάτας περιπτώσεις, έν δέ τζί πρός τίιν βασι
λικήν Ακαδημίαν τοΰ Βελγίου2 έκθέσει αύτοΰ λέγει 
οτι αί τής Α φροδίτης κηλίδες δχουόι μεγάλην άνα-

1) Die neuesien bypothesen iiber die Rotation des 
Planefen Venus . . . S itzungsberichte der kais. Aka- 
demie der W issenscbaften in W ien. M athm -natur. 
Klasse ; Bd b. Apth. 11a. Wien 1891.

2. i A propos de la rotation de la planete Venus» 
B ulletin de l'aeadem ie royale de Belgique, 3eme se- 
rie  tome 21, Bruyelles 1891.

Rossbacli κα'ι ό W estphal και 6 Bellerm ann. Τα δε λεί
ψανα οσα διεσώθησαν ήμ~ν τής αρχαίας μελοποιίας είσί τάδε 
κατα τνν S. Reinaell : α') ή μελωδία τοΰ πρώτου Πυθίου τοΰ 
Πινδάρου, β') ή τών ύμνων τοΰ Διονυσίου είς τήν Καλλιόπην 
καί τ>ν Απόλλωνα καί γ') ύμνος τοΰ Μεσομήδους (;) εϊς Νε'με- 
σιν. Τα λείψα να δε ταΰτα φε'ρονται παρά το~ς Gevaert, lioss- 
bach καί W estphal ή Rellerm ann εν το~ς"Τανοιχ τοΐ J to~ 
ννσίον xni toe Λίεσομήόονς, 18-i0. JΓανος δε τις εικαζόμενος 
εις τήν Δήμητρα, ου χρ7,σιν έποιήσατο δ Β. Marcello τ7,ς Ένε- 
τίας έν τω ψαλμω αυτοΰ 18, φαίνεται απόκρυφος. Ή  μελωδία 
τοΰ Πυθίου άνεκαλύφθη δπο τοΰ Αθανασίου Kircher τω 1030, 
εν τινι χειρογράφω τ7,ς μονής τοΰ άγίου Σαλβαδώρου εν ΑΙεσστ,ντ, 
καί έδημ-οσιευθη παρ’ αυτοΰ έν τ7, Musurgia Universalis, 
αί δ’ άλλαι μελω^ίαι ευρηνται έν πολλο“ς χειρογράφοις κατα τα 
γραφόμενα τοΰ Haccllius. Τά μουσικά σημεία εινε γεγραμ.- 
με'να δΓ ε’ρυθρας μελάνης ύπ=ρ τ^ κείμενον τών ύμνων. Ό  Διο
νύσιος ήν κατά τιν Σουΐδαν μουσικδς τής έποχής τοΰ Άδρια- 
νίΰ, ό δε Μεσομήδης κρής καλλιτέχνης τής αυτής έποχής. Ίδου 
ή μουσική τ7,ς πρώτης φράσεως τοΰ εις Καλλιόπην δμνου : 
Με'τρον i. fa majeur: la, / mi, tiy, sol, sol, j  sol, la, la, 
la. /  si, re, re , sol / d o , do, mi, /  mi, mi, mi, /  mi, re, 
re , do, / mi re, sol, la, si, /  do, sol, la. Ίδοΰ os καί τοεπο;:



λόγιαν πρός τάς τοϋ Άρεως κατά τε την μορφήν καί 
κατά την ταχεΐαν αύτών κ ίνησιν. Έ κ της μετάθέ- 
σεως λοιπών τών κηλίδων της ’Αφροδίτης εξάγει οτι 
ό πλανήτης ούτος στρέφεται περ'ι εαυτόν ταχέως· δέν 
ορίζει όμως τόν χρόνον της περιστροφής.

" Ε π ’ έσχάτων όμως ώς ισχυρότερος πολέμιος τοϋ 
Σκιαπαρέλη, έπαρουσιάσθη ό Τρουβε2.ό. Ούτος, κα- 
ταρτίσας πλονΰίαν ΰλην  παρατηρήσεως, ήν συστημα- 
τικώς διέταξε τήν 22)3 φεβρουαοίου 1892, ύπέβαλε 
ταύτην εις τήν έν Παρισίοις έταιρίαν τής άστρονο- 
μίας, πραγματευόμενος έν ταύτμ  τό ζήτημα ΰφ ' όλας 
τάς επόψεις. Ά πό  τοϋ 1875 μέχρι τοΰ 1891 έποιή- 
σατο οϋχ ήττονας τών 71 ί παρατηρήσεων τής Α 
φροδίτης, σχεδιάσας ταύτην 285 κ ις. Τό εκτεταμένο ν 
τοϋτο έργον (Observations sur la planete Venus) είναι 
και ύπό φί2.ο2.ογικήν έποψιν λίαν ενδιαφέρον, καθό 
γεγραμμένον είς ΰφος γλαφυρότατον. Αί περιγραφαί, 
άς παρατίθιιόιν, άποτε2,οΰσι πιστοτάτιιν τής Αφρο
δίτης εικόνα. Ό  κ. Τρουβελό διακρίνει καλώς τάς 
φαινομενικάς κηλίδας, ήτοι έκείνας, άς παράγει ή 
ατμόσφαιρα της Αφροδίτης, άπό τών πραγματικών, 
τών άνηκόντων είς τήν επιφάνειαν αύτής, ή  σύστα- 
σις τών όποιων χρησιμεύει αύτώ ώς §άσις πρός συγ
κριτικός παρατηρήσεις. ’Ιδία τάς παρατηρήσεις αύ
τοϋ συνεκέντρωσεν έπί τών λευκών κηλίδων, αϊτινες 
παρατηρούνται έπί τής άκρας τών κεράτων τή ς μή
νης τής Αφροδίτης, είς δύο έκ διαμέτρου πρός ίίλ- 
ληλα άντικείμενα σημεία. Ταύτας θεωρεί ώς λίαν ύ- 
ύηλά όρη, άτινα αίρονται ύπέο τήν πυκνήν άτμό- 
σφαιραν καί άνταναιιλώσιν ίσχυρώς τό ήλιακόν φώς. 
Έ ντός τών ύρέων τούτων ν,εϊνται οί πόλοι τοΰ αξο- 
νος, περί δν έκτελεΐται ή  περιστροφή τή ς Άφροοί- 
της, ή θέσις δέ τών πόλων τούτων δέν απέχει τής 
έπί τοϋ έπιπέδου τής τροχιάς τοΰ πλανήτου καθέ
του γραμμής π2,έον τών 10». Ό  Τρουβελό παρα-
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άειοε Μοΰσά μοι φίλη, μολπής ο’ ε'μ/,ς χατάρ/ου· αυρη 3$ 
σων άπ’ άλσε’ων εμας φρένας δονείτω. Τοϊς λειψάνοις δε τού τοις 
προσθετεος κα'ι δ πάπυρος τοΰ Εύριπίδου της άρ-/ιδουκικής συλ
λογές τν,ς Βιενν/,ς, ό σχολιαοΟεις υπο των Ch. W esselj και C- 
E. Hue lie, ών τα σχόλια εδημοβιεύΟησαν εν τω β' τόμω τ/,ς 
Εβδομαδιαίας (τεΰχ. 14 κα'ι 15). Ταΰτα ές αφορμής τ/,ς άρτι 
ανακαλυφθεί®"τ,ς πλακος έν ΔελφοΤς, ής ή πχρασημαντική έστιν 
υπερθεν εκάστης συλλαβής τοΰ ΰμνου κα'ι ήτις ανάγεται εις τον 
Β' αιώνα π. X. Εικάζεται δε οτι το με*λος εγε'νετο ύπο τοΰ 
μελοποιοΰ Άριστοξε'νου, μαβητοΰ τοΰ Άριστοτε'λους.

* *
*

Άρτι έςεδόΟησαν ε'ν Παρισίοις συν άλλοι; κα'ι διάφοροι τό
μοι ποιν,υ,άτων =- ων σ/,μειούμεΟα ενταΰθα τρεΤς τοιούτους, τον 
τοΰ Charles de Gere έπιγραφόμενον Pleurs, τ)ί  τοΰ Louis 
Malosse Les Chimeriqties, τίν τοΰ Antonin Lavergue 
Les Charmes cl amour. Έκ τούτων όμως την έπιφανεστάτην 
κατε'χει βε'σιν ό πρώτος, ήτοι δ τοΰ Charles de Gere, δ’στις 
εν αύτω είλικρινως κα'ι άφελώς κλαίει κα'ι όστις και τούς άλλους 
συγκλαίειν αύτω ποιεΤ. Οί ήμε'τεροι άνχγνίδσται δεν 0α άπο- 
κρούσωσ; βεβαίως το πο;ημάτ'.ο·ι τοΰ·« :

βάλλει τάς λεύκάς ταύτας κιιλίδας ά π ’ ευθείας μετά 
τών πολικών κιιλίδων τοϋ Ά ρεως καί τών πάγω ν, 
οΐτινες τ.αλύπτουσι τάς πολικάς τής γής χώρας. 
Περί δέ τοϋ σχήματος τών όρέων τούτων τών «κε
ράτων» καλούμενων λέγει δτι τοϋτο ύπόκειται είς 
διαφόρους μεταβολάς, όμοιας πρός τάς παραμορφώ
σεις καί τάς όδοντωτάς άποφύσεις, άς ό Σραΐτερ 
(Schriiter) έσημείωΟε τώ 1793 Έ κ τών παραμορφώ
σεων τούτων ό Τρουβελό συμπεραίνει δτι ή  Αφρο
δ ίτη  κέκτηται ταχεΐαν περί τόν άξονα αύτής περι
στροφήν όρίσας ταύτην είς 23 ώρ. 49 ' και 28" 
(1878), §ράδύτερον δέ (13)25 Φεβρουάριου -1891) 
είς 24 ώρας 5'. Πρός τούτοις ό Τρουβελό έζήτηόε νά  
λύσμ καί τό ζήτημα είς ποιον σημεΐον τέμνει ό ιση
μερινός τής Α φροδίτης τήν τροχιάν αύτής. Τό ση
μεΐον τοϋτο είνα ι κατ’ αύτόν τό σημεΐον τοϋ εαρινού 
ήλιοστασίου τής Α φροδίτης, τούτο δέ σχηματίζει 
μετά τοϋ έπιπέδου τή ς τροχιάς τιΐς Γης γωνίαν 
κατά 2 ° άμβλυτέραν εκείνης ήν σχηματίζει τό ση
μεΐον τοϋ έαρινοϋ ήλιοστασίου τής Γής.

Ά ν  αί τού Τρουβελό παρατηρήσεις είνα ι όρθαί, ά- 
ναιροΰσαι τάς τού Σκιαπαρέλλη, τοϋτο 0ά καταδεί- 
ξωσιν αί μέλί.ουσαι παρατηρήσεις. Άμφότεροι έξή- 
ταΰαν  καί παρετήρησαν έπισταμένως, βεβαίως δμως 
ύ είς έξ αύτών θά παρετήρησεν όρθώς,ούτος δέ εΐναχ 
κατά πάσαν π ιθανότητα ό Τρουβεί.ό, καί ένεκα τοΰ 
2νόγου ότι έχει ύπέο έαυτοϋ ού μόνον τούς πλείστους 
τών συγχρόνων άστρονόμοιν, άλλά καί τούς τοΰ π α 
ρελθόντος άίώνος.

1) Ό  ϊρχΐτερ ύπελόγϊσε ro υψο; τών όρε'ων τούτων είς 
36.033 με'τρα.

Une neige de fleurs aux blanes petalcs tombe 
Sur le sol qui s ’echaulle et renait aux a m o u rs :
La nature s ’eveille, et toi tu dors toujours,
0 ma fille, sans voir le printem qs sur ta tombe.

C’est la seeondo fois q u ’il te visite en vain ! 
Conune il dorm ait aussi, la vie exuberante 
A repandu sur lui sa senteur enivrante !
E ternel renouveau pres du sommeil saus fin.

Je m ineline devant l'insondablo m ystere,
Mais la nature en frHe et qu aver toi j ’ainiais,
Est sans eoeur, et me semble odieuse a jam ais : 
je passe indifferent, exile sur la te rre .

Nous-memes nous avons ici-bas nos saisons,
Notre printeuips en fleurs oil fermeute la vie,
Lu corps tout pleiu de seve avee l ame ravie,
Et devant nous sans fin de rian ts  horizons.

Et puis, lorsque l ’on voit les ans qui se deroulent 
On voudrait re ten ir ees rapides instants,
En ses eufants rey iv re  un eternel printem ps 
Et rem onter la pente ou Its espoirs s 'eeroulent.
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Έ π ί τοϋ ουρανίου <3τερεώματος ΑνεφΑνηόαν έ π ’ 
έΰχΑτων τρεις κομήται, ο ίτινες διελθόντες κατά τό 
ένεΟτώς φθινόπωρον διά τοΰ περιηλίου αΰτών έξα- 
κολουθοϋόιν ήδη τή ν  έν τμ Αχανεϊ τοΰ ούρανοΰ έκ- 
τΑόει πορείαν αΰτών, όοημέραι μακρυ^όμενοι άπό 
της Γης. Τούτων ό μέν εις είναι ό κομήτης τοΰ Φίν- 
λεύ, ό δεύτερος ό ύπό τών ΑΟτρονόμων Ρόρδαμ καί 
ΚουένίΟελ, τοϋ μέν έν Ούτςι τη ς  Βορείου ’Αμερικής 
τοΰ δέ έν Ίνβ ιζύ  της Γαλλίας, τμ  27/8 καί 28/9 
παρελθόντος Ιουλίου Ανακαλυφθείς, όΟτις μάλιότα 
καί διά γυμνού οφθαλμού ορατός κατέύτη, ό δέ τ ρ ί
τος τέλος ό τμ  16/28 παρελθόντος όκτωβρίου ύπό 
τοϋ διαΟήμου Αστρονόμου Μπρούξ έκ τοΰ έν Γενέβςι 
(τής πολιτείας Νέας Ύόρκης) ΑΟτεροΰκοπείου Ανα
καλυφθείς τηλεσκοπικός κομήτης.

Οί δύο τε?»ευταίοι κομήται διαφέρουΟι τοΰ πρώτου 
ώς έχοντες τροχιάν, μή Αποτελούσαν κλειστήν έλ
λειψην, άλλά παραβολήν ,καί ώς κινούμενοι περί τόν 
ήλιον όπιΟθοβατικώς.Ι Ένώ ό κομήτης τοΰ Φίνί.ευ 
έπιΟκέπτεται τάς παρά τόν ήλιον και τήν γην χώ
ρας τοΰ διαστήματος άνά παν έκτον έτος, οί δύο 
προμνηόθέντες κομήται ούδέποτε θά έπανέλθωόι περί 
τόν ήλιον, δ ιότι ή καμπύλη γραμμή ήν διέγραφαν 
περί αύτόν είναι παραβολή §υθιζομένη είς τό άπειρον.

Τίιν νύκτα τής 13/25 όκτωβρίου έν τώ Αστερο
σκοπείο) τη ς Βιέννης ΰπελογίόθηόαν τά στοιχεία τής 
τροχιάς τοΰ κομήτου τοϋ Μπρούξ, κατά, τούς ύπο- 
λογιάμούς δέ τούτους ό έν λόγω κομήτης διήλθε τμ 
7/19 Σεπτεμβρίου διά τοΰ έγγυτάτου πρός τόν "Η
λιον σημείου της τροχιάς αύτοϋ, κειμένου είς 
Απόστασιν 0.8191 της ήμιδιαμέτρου τής τροχιάς τής

1) Ήτοι ές ’Ανατολών προς Δυσμας τοΰθ’ οπερ σημαίνει 
οτι δεν άνήκουσιν εϊς τους κομητας τοΰ ήλιακοΰ συστήματος.

Insens^s, rem ontons plus h a u t : notre avenir,
C’est le ciel ; et celui q u ’on fonde sur sa race 
Est deru quand la m ort y vient m arquer sa (race : 
Notre lot sur la te rre  est le seul souvenir.

Ή  εκθεσις τοΰ Σικάγου έν το"ις περιε'ργοις θεάμασιν αύτής 
κατε'λεγε καί τίνα Bell Thompson καλούμενον, έπιλεγόμενον 
δϊ Parleur locomotive. Ό  σιδηροδρομ,ικώς δμιλών ούτος άν
θρωπο; είχε συλλογήν 20,000 λε'ςεων, άς ελεγε εν 40 λεπτοΤς 
τής ώρας, ήτοι 500 λε'ξεις κατα λεπτόν. At λέςεις δ’ αύται 
ούδεμίαν σχε'σειν ειχον προς άλλήλας. Ό  lien Thompson 
προσεφερε 40,000 φρ. ήτοι 2 ιρρ. οι’ έκαστον, έκείνω, δ’στις θά 
ηδύνατο να στενογραφήσω τάς 20,000 λε'ξεις αύτοΰ, ας έν 40 
λεπτοΐς προυφερε.

*
* *

Τα τών μυστηρίων παρά τοϊς άρχαίοις σκοτεινά ετι τυγχά- 
νουσιν δντα. Ές ού δε δ Lobeek δια τοΰ συγγράμματος αύτοΰ 
Aglaophamus sice de theologiae mysticuae Graecorum 
caiisis τε7.εον άνήρεσε τας μυστηκάς θεωρίας τοΰ Cl’euzer, ή 
ίτιστήμη, έλλείύει νεων αποδείξεων, έπεχει ε'π'ι των μυστηρίων.

γής ήτοι 121. 226.800 χιλιομέτρων άπό τοΰ Ή λιου. 
"Ηδη ό κομήτης ουτος Απομακρύνεται βραδέως άπό 
τοΰ Ή λίου, πλησιάζει δμως φαινομενικώς πρός τήν 
Γήν, δ ιότι αϋτη βαίνει κ α τ’ Αντίθετον διεύθυνσιν 
πρός αυτόν μετά μείζονος ταχύτητος. Τμ 25/6 νοεμ- 
ή άπό τής Γής Απόσταόις αύτοΰ έξισοϋτο πρός 
1,509 τής ήμιδιαμέτρου τής τροχιάς τή ς Γής (ήτοι
223.332.000 χμ.) τή  δέ 2/14 είς 1.425 μόνον (ί»τοι
210.900.000 χμ .). Ό  κομήτης ούτος δεικνύει Λτμ- 
πύκνωΟίν τινα  περί τό κέντρον, φέρει δέ καί Ούράν 
καλώς έόχηματιόμένην. Τι> 2/14 τρ. είχε τά 0,8 μό- - 
νον τής λάμψεως, ήν έκέκτητο κατά τήν στιγμήν 
τής Ανακαλύ^εως αύτοΰ. Ό  κομήτης ούτος κατά 
τάς Λρχάς τοΰ μηνός νοεμβρίου έφαίνετο έν τώ άΟτε- 
ριόμφ τών «Κυνηγετικών Ινυνών», ο στις άνατέλλει 
πρό τοΰ μεσονυκτίου άπό τοΰ βορειανατολικοΰ τοΰ 
ούρανοΰ τμήματος.

Καθόσον άφορα είς τόν έτερον τών παραβολικών 
κομητών, ούτος διήλθε διά τού περιηλίου αύτοΰ τήν 
26/7 παρελθόντος Ιουλίου εις άπόόταόιν άπό τοΰ 
τοΰ Ή λίου 0.67456 τής ήμιδιαμέτρου τής τροχιάς 
τής γής. Κατά όκτώβριον καί νοέμβριον ό κομήτης 
κατέστη άόρατος, διότι άνέτελλε καί έδυε Συγχρόνως 
μετά τοΰ ήλίου. Κατά δέ τάς πρώτας ήμέρας τοϋ 
νοεμβρίου άνεφάνη πάλιν έν τώ άΟτεριόμώ τής «Παρ
θένου» κινούμενος βραδύτατα, ούτως ώστε έφαίνετο 
ώς Απλανής άΟτήρ. Διά τήν Γήν, ή τις  έν τμ  κ ινή 
σει αύτής παρακολουθεί αύτόν θά παραμένμ είσέτι 
ορατός μέχρι τοΰ τέλους τοϋ Δεκεμβρίου, μεθ’ δ θά 
καταστμ άόρατος είς αύτίιν, βυθιζόμενος είς τό 
Απειρον χάος, δπως μηδέποτε έπιότρέψμ.

(Έκ τοΰ Πεσταίον Λόΐά).
S .  ΜΟΙΧΟΠΟΥΛΟΪ. 

 ---------------

    .

Μνεία τδ πρώτον μυστηρίων γίγνεται παρ’ ΤΙσιόδω, άλλ’ ή 
λέςις μυστήρια αναφαίνεται βραδύτερον, άναφερομε'νη είς τα Ε 
λευσίνα, τα έπιφανε'στατα πάντων. Τά τών Έλευσινίων δε μυ
στηρίων άνε'λαβε νά διευκρινήση δ πρώην διευθυντής τής έν Ά - 
θήναις γαλλικής αρχαιολογικής σχολής κ. P. Foucart υπο- 
βάλλων υπόμνημα περ'ι αΰτών έν τή έν Παρισίοις Ακαδημία 
τών επιγραφών κα'ι τών γραμμάτων. Τδ υπόμνημα δέ τοΰτο 
άνεγνω έν δυσ'ι συνεδρίαις, ών ή έτε'ρα έγενετο ού προ πολλών 
ήμερων, τή 29)10 νοεμβρίου. Κατά τήν συνεδρίαν ταύτην δ 
διακεκριμένος ελληνιστής ειπεν δτΓ ή αιγυπτιακή αρχή τής 

, λατρείας τής Δήμητρος έςηγεΐ με'ρη τινά τών μυστηρίιυν 
τούτων. Σημειοΰται δε ώς παράδειγμα τδ όνομα τοΰ Εύμόλπου 
κα'ι τά καθήκοντα τοΰ απογόνου αύτοΰ, τοΰ ίεροφάντου.

*
♦ *

Άγγλος [ίιομήχανος συνέλαδε τήν ιδέαν νά κατασκευάση 
αντισηπτικά ρινόμακτρα. Τά ρινόμακτρα ταΰτα ες ίαπωνικοΰ 
χάρτου θά τιμώνται 3 <ρρ. κα'ι 75 έκ. τά εκατόν, και θά δύ- 
νω'/ται νά καίωνται μετά τήν χρήσιν αυτών.
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Μεταξύ τών μεγάλων χαλκών λεόντων, οϊτινες 
φαίνονται φρουροΰντες την γέφυραν του Νείλου έν 
Καΐρφ, κατά διπλήν συνωστίζεται διεύθυνσιν ό πο ι- 
κιλοσχημότατος οχλος, δν ούδαμοϋ τής γη ΐνη ς σφαί
ρας τό άνθρώπινον δμμα νά ϊδι,ι δύναται.

Έ ν τμ  στενί^ έκείννι παρόδφ, ήν σχηματίζει τό δι- 
πλοΰν πλέγμα διασταυρουμένων ελασμάτων, συγ
κρούονται, διικνοϋνται και συγχέονται τοϋ πολιτι
σμού οι δύο άντίποδες, τής γη ΐνη ς σφαίρας οί δύο 
πόλοι. Τήν ώραν της ήμέρας καί τοϋ έτους έκλέγων 
δύνασα» νά ΐόμς τάς δρομάδας τού έκ Σουδάν μετά 
πολύμηνον έν τμ έρήμφ πορείαν καταφΘάνοντος κα
ραβανιού έπιι^αυούσας διά τοϋ ύιλοϋ αύτών πώγω- 
νος τό άλ.εξήλιον στηθικής όωσσίδος πριγκηπίσόης, 
έξηπλωμένης ύπό τήν έλαφράν σισύραν τοϋ πολυτε
λούς αύτής δίφρου καί ι;ατευθυνομένης είς τόν Οα- 
μιζόμενον περίπατον τής νήσου Γεζιρέχ δπως έπ ι- 
δείξμ τόν ιματισμόν αύτίΐς. Κατά τό πεντάλεπτον 
διάστημα, όπερ άπαιτεΐτα ι δπως διέλθμς τόν κυα
νού ν ποταμόν, παραγκωνίζεις αντιπροσώπους πά- 
σης άνθρωπίνης φυλής· α ίθίοπας δούλους σχεδόν 
γυμνούς, θεσσαλονικεϊς 'Ιουδαίους έν κάνδυόι,ν ένει- 
λημένους, Σύρους έν τοϊς ραβδωτοΐς αύτών χ ιιω ν ί-  
σκοιςσυνεσφιγμένους, δερβίσας φέροντας τούς έν είδει 
κώνων σακχάρεως πίλους αύτών, γόλλους καπουκί- 
νους, α ΐγυπτίους προσκόπους όκλύζοντας έπί τοϋ 
ερυθρού έφιππίου τών καμηλών αύτών, δγγλους Α
ξιωματικούς άνεπιλήπτους τήν άμφίεόιν έν τω έρυ- 
Ορώ αύτών χιτώ νι, γνησίους Άραβας γαύρους ύπό 
τάς λεύκάς καί μελαίνας χλαίνας αύτών. νΙσως μά
λιστα άνακαλύι[·ιις που καί τήν άπω τάτην ’Ανατο
λήν ύπό τήν μορφήν Σίνου τούς πόδας άναπαύοντος 
έπί τη ς  ξηρας, έν ώ έν τι) στενμ διώρυχι §ραδέως 
πλέει τό άτμόπλουν, ού έπιδήσεται έν Πόρδ Σαΐτ ίι 
έν Σουέζ.

Έ ν μέσω τής άποτυφλούσιις εκείνης τύρβης, ύπό 
τόν άεί φλεγέθοντα εκείνον ήλιον, έν τοϊς όογίοις 
άκαταλήπτων καί καινών φθόγγων ό Παρισιανός,

καί αύτός ό μάλιστα είθισμένος άτ^ηφαν τόν θάνα
τον έν τιΐ γωνία τών βροτοκτόνων της πρωτευούσης 
τα ύ τη ς  τριόδων, μένει έν έκότάσει, ώσεί έπαρχιώτης 
τή ν  πρωίαν μόλις καταφθάς. Καί όμως τίιν πρώτην 
παρασκευήν τοΰ ίανουαρίου 188 . .  . άργοπλάνος τ ις  
τού γνησιωτάτου είδους, τουτέστι Παρισιανός, διήρ- 
χετο τήν γέφυραν Κ ά σ ρ  έ λ  Ν ί λ  περί τήν 3 ώραν 
μετά μεσημβρίαν, τάς χεϊρας έν τοϊς θυλακίοις τοϋ 
ταξειδιωτικοΰ αύτοϋ έπενδύτου έχων, τοσοΰτον ήρε
μος όσον ότε διήοχετο έν ΙΊαρισίοις τό βουλεβάρτον 
Capucines μεταβαίνων είς τό Jockej-C lub. Εύκόλως 
έμάντευέ τις ότι ό ύ^ηλός εκείνος καί ρωμαλέος άνήρ, 
ό ραδινός τό άνάστημα, ό μόλις ύπερόάς τήν τρια
κονταετίαν, ούχί τό πρώτον τοΰ περιηγητικού αύ
τοϋ σταδίου κατήρχετο. Τούτου ένεκα τό καλύπτον 
τήν κεφαλήν αύτοΰ έκ λευκοΰ λινοδιμ,ίτου κράνος, 
κάλυμμα άσ^νηθες έν Καΐρψ κατά τήν ώραν έκείνην 
τοΰ έτους, κατεδείκνυεν ότι ήρχετο έκ τών νοτίων 
μερών τής Έρυθρας θαλάσσης.

Ό  ιδιότυπος ούτος άνήρ, όςτις προύτίμα έκ προαι- 
ρέσεως νά πεζοπορμ έν χώρα, έν ή ίι χρήσις τών πο- 
δών ταπεινω τική θεωρείται ομολογία οίκτρας πτω - 
χίας, δέν ήτο βεβαίως έκ τών κοινών περιηγητών. 
Ά λλως δέ δέν έφαίνετο ύπό ανίας καί κόρου κατεχόμε- 
νος, καθ’ όσον τό πρό αύτοΰ θέαμα, εΐ μή έξέπλητ- 
τε, προδήλως όμως ετερπεν αύτόν. Παρηκολούθει 
τώ πλήθει, ώς Ανθρωπος ούδένα λόγον σπουδής ί~ 
χων, ενοχλούμενος ύτέ μέν ύπό ύδροφόρου οίονεί οε- 
διπλωμένου καί φέροντος περί τόν λαιμόν τόν δερ
μάτινο ν κλοιόν, έξ ου έκρέματο ό είδεχθώς ύπέρογ- 
κος αΐγειος άσκός, ότέ δέ ύπό ποιμνίου αιγώ ν, ώτα 
μέν λακωνικού κυνός έχουσών, τό δέ χρώμα τών 
έοίων ιλαρόν λευκόστικτον. Ά γυιόπαιδες πλέον ή 
ίιμ ίγυμνοι παρεισέδυον μεταξύ τών ποδών αύτοΰ, 
τυφλοί έπα ΐτα ι προςέΐίαυον αύτόν δια τή ς ρυπαρας 
αύτών χειρός τήν ενρινον καί μονότονον δέησιν αύ
τών άδιαλείπτως θρηνολογοϋντες· κορασίδες ηροΰέ- 
φερον αύτψ ψυχρόν έκ τοϋ πρόχου αύτών ύδωρ έπα -



ναλαμβάνουΰαι τήν κραυγήν·. Έ  λ Μ ο γ χ ά χ ,  δχ- 
φθόγγως αύτήν μελίζουσαι διά τής γλυκυτάτης φω
νή ς τών Ά νατολιτισσών.

"Οσον διά  τάς γυναίκας, άπαρατήρητοι, καίπερ 
πολυπληθείς, διήρχοντο αύταχ. Γυμνόποδες αν πλεϊ- 
σται έβαινον, έντετυλιγμέναι έν ίνδικμ  σινδόνι 
μετά κυανοχρόων πλαισίων, κεκοσμημένμ κατά τδ 
άκρον διά πλατείας ύπομελαίνης τα ιν ία ς, τμ  στολμ 
ταύτμ  τών Α ιγυπτίων γυναικών τίχς πτωχής τάξεως. 
Ά λλαχ άνωτέρων στρωμάτων ύπερηφάνως έσυρον τά  
σανδάλια α ύ τώ ν  αί φελλαχίδες διήλαυνον γυμναί 
ύπό τόν έκ κυανοϋ πανίου κολεόν, οςτις άπεκάλυ- 
π τε  τά Ισχνά αϋτών στέρνα, bn' ώμων φέρουσαι ολό
γυμνο ν βρέφος, ου ή  γαστήρ έξωδηκυΐα ήν έκ τοϋ 
πόλτου. Πασαι αύται, έκτος τινων Αίθιοπίδων, ών 
τίιν ρίνα άργυροϋς διετρύπα δακτύλιος, τούς ο
φθαλμούς μόνον άσκεπεϊς έδείκνυον, τούς οφθαλμούς 
ών οί π2»εϊστοι καταβεβρωμένοχ ήσαν ύπό τής όφθα2.- 
μ ίας, τίχς μάστιγος τα ύτης, ήν κατέλιπε κληροδοσίαν 
ό Μωύσής έν τι), χώρα τών Φαραώ. Ούτε θεωρούσαι, 
ούτε θεωρούμεναι, μόλις δέ προσύαυόμεναι είς τάς 
έσθήτας αύτών ύπό πάντων εκείνων τών διασταυ- 
ρούντων αύτάς άνδρών, όίδευον έ2*ε.υθέρως έν τώ 
πλήθεχ, πραστατευόμεναι ύπό τίνος παραδόξου α ι
σθήματος, ού άδυνατεχ τ ις  νά εχπμ έάν ή  π η γή  καί 
ή  βάσις Λναχ ή  εύλάβεια, ή  περχφρόνησις ή  ό φόβος.

Ά λλά  τό έν τώ μέσφ τής γεφύρας θέαμα ήν πο2*- 
λψ γραφικώτερον έβρυον έκεϊ ύποζύγια έζευγμένα, 
έπιβαχνόμενα, έπισεσαγμένα, μαστιγούμενα, μυω πι- 
ζόμενα, τυμπανχζόμενα, συρόμενα- οί ξύλινοι άξο
νες τών αρχαϊκών αμαξών, άς έσυρον φαχοί βούβαλοι 
μ ετ’ όπισθοκλχνών ιχράτω ν, άδελφικώς έθώπευον τάς 
στιλπνάς άντυγας τών δίφρων· νεαροί κομι|;ευόμε- 
νο ι, σκαιοί ύπό τίιν επίσημον ρεδιγγόταν έπέβαινον 
γαύρων,καταστίλπνο>ν καί μακροούρων ίπ π ω ν ·έπ ί κα- 
μήλων, προσδεδεμένων άλλτίλαις κατά μακρούς στοί
χους, Ά ραβες τής έρήμου καί χωρικαί τών πεοιχώ- 
ροιν διήρχοντο καθήμενοι όκλαδόν, τοσοΰτον δέ τα
λαντευόμενοι έκ τοϋ διηνεκούς σά2»ου τοΰ ύποζυγίου 
αύτών, διότε έφαίνοντο αιωνίους βαθείας ποιούμενοι 
ύποκλίσεις. Έ ν ιο ι τούτων, οϊτινες τό πρώτον έ62»ε- 
πον πόλιν, έθεώντο σοβαροί τό ήθος, μετά περιερ- 
γείας ύπερηφάνως συγκρυπτομένης, τά έξαίσχα μέ- 
2ναθρα, τούς μυριοθύρους στρατώνας, οϊτινες έκ2,ειον 
πρό αύτών τόν ορίζοντα τίχς έρήμου, τόν μόνον γνω
στόν είς τά όμματα αύτών. Τά έλάχιστα κενά έπ2,η- 
ροΰντο ύπό όνων, απειροπληθών, τριποδχζόντων 
κατά τόν ήχον τών πεοιάπτων κωδωνίσκων αύτών, 
άπειρηκότων ύπό ικριώματα ι;ανίστρων, ύπό τά  ό
ποια διακρίνοντο μόλις τά ισχνά αύτών νώτα, άδια- 
2.είπτως τυμπανιζόμενα ύπό γυμνοσκελών άγυ ιοπα ί- 
δων αγόντων αύτούς διά ποικίλων κραυγών, ύβρι- 
στχκών πρός τά ζώα, ή είδοποιητικών εις τά πλήθη 
δπως παραμερίσουν.

Είς τόν άκρον τής γεφύρας, τό κΰμα έδιχάζετο ■ 
κα ί οί μέν ταπεινο ί, οί έργατχκοί, οί πτω χοί, ήτο ι Oi 
βούβαλοι, οί όνοι καί αί κάμηλοι, έτρέποντο άριστερά 
πρός τήν περίχωρον ή  τίιν οδόν τών άπεράντων 
έρήμων, ών αί Πυραμίδες φαίνονται οΰσαι οί στρα
τιω τικοί τέρμονες· δεξιά δέ αί άργαχ καί οί μεγά
λοι τοΰ κόσμου τούτου άνεσχημάτιζον τάς τάξεις

αύτών χωροΰντες εχς τόν άΰτικόν τής παρασκευής 
περίπατον. Κατά τίιν παρόχθιον όδόν, ύπό τήν σκιάν 
γειγαντωδών χλοανθών άκακιών, αί άμαξαι τών άνω
τέρων ύπαλ2.ήλων καί οί δίφροι τών γυναικών αύτών 
διετρόχαζον, ηγουμένων τών σ α ί ,  ών τά  στι2*πνο- 
μέλανα ακάματα σκέ2.η, έξέκυπτον έκ τών χιονο2χύ- 
κων πτυχώ ν τοΰ κυμαινομένου περισκελίου α ύ τώ ν  
οί δρομείς ούτοι, μετά τών χρυσών πι?„ικίων καί τών 
λαμπροκεντήτων έσωκαρδίο^ν αύτών, προσκεκυφότες, 
ώμοίαζον πρός πο2»υχρώμους χρυσα2»λίδας, άς άνα ί- 
ρει τών λευκών αύτών πτερύγων ή ρ ιπή . Ούχ ή τ 
τον τούτων πολυάριθμοι άλλαι άμαξαι έφερον τίιν 
εύρωπαϊκήν παροικίαν, διπλω μάτας, τραπεζίτας, 
έμπόρους, άπ2ι.οΰς περιιιγητάς. Λιά τινω ν θυρίδοιν 
προέκυπτον ώχρά νεανίδων πρόσωπα, έν οις πυρετο:>- 
δώς έλαμπον μεγάλοι όφθα2.μοί, ή άνδρών μεμαραμέ- 
να έχόντων τά χαρακτηριστικά, ώσεί πρός ύπόμνησιν 
δτχ ή  πρωτεύουσα τάς Α ίγύπτου ειναχ τό άσυί.ον 
τών εκατομμυριούχοι στηθικών. Ά λ λ ’ έν μέσω τοΰ 
μεγαπλούτου έκείνου π2Λθους, ύπό τό φύλλωμα, 
έν το ϊς δια2.είμμασι 'τοΰ όποιου άνέκυπτε τό ύ π ’ ά- 
κτινοβό2.ου ϊιλίου θερμαινόμενον διαυγές κυανού ν, 
τ ις  ήδύνατο ν ’ άναμνησθμ δτι ύπό τά  πλάτη τίΐς 
Εύρώπης ό χειμών εύρηται καί άπό τοΰ ένός είς τόν 
έτερον πόλον ό θάνατος.

Έ κ τών δύο όδών, τής πρός τά άριστερά άγούσης 
είς τήν Ερημον καί είς της Πυραμίδας, καί τή ς πρός 
τά δεξιά φερούσης είς τό άκρον τ ίΐς  νήσου Γεζιρέχ, 
δπου ό άστικός τίΐς Α ίγύπτου περίπατος, ύ ήμέτε- 
ρος πεζοπόρος, έπί μικρόν διστάσας, έτράπη τίιν 
δευτέραν, άγνοών καί αύτός τό δχατί. « Πρωριόμε- 
νον ήν », 0ά έλεγέ τ ις  τών μοιροδόξων. Έ άν έξη- 
κοίΛύθει τόν περίπατον αύτοΰ πρός τά  άριστερά, ό 
βίος άπας τοΰ Αλβέρτου δέ Σενάκ θά μετεβάλ2.ετο.

Έ ν δίφρω άγομένφ ύπό αμαξηλάτου παρχσιανήν 
φέροντος στολήν Γάλ2»ος ώχρός καί σύννους την 
μορφήν, διατηρών δ ’ έν τοϊς χαρακτηριστικοΐς αύτοϋ, 
καίπερ ασθενών, ήθος μεγάλης οίκογενείας, εΐπεν 
είς τίιν πα ρ ’ αύτω καθημένην νεαράν γυναίκα ;

— Βεβαίως δέν άπατώ μαι- αύτός, τόν όποιον βλέ- 
πο> περιπατοΰντα έπί. τοΰ πεζοδρομίου είνα ι ό 
Σενάκ.

Και διά τής ράβδου αύτοΰ επληξε τόν ώμον τού 
θεράποντος.

— Είπέ τώ άμαξηλάτμ νά στρέι[τμ καί νά πλη- 
σιάσμ πρός τόν κύριον έκεϊ τόν βαδίζοντα μόνον, 
τόν όποιον πρό μχκροΰ ΰιεσταυρώσαμεν πρός τά  
άριστερά.

~ - Εύθύς, κύριε μαρκήσιε.
'Ότε ή άμαξα έπλησίασε πρός τόν περί ου ό λό

γος κύριον, ό έν αύτμ έκραξε : .
— Σενάκ !
Ό  πεζοπόρος έ:στη, έστρεφε τό βλέμμα πρός τίιν 

άμαξαν, έδίστασε, βέβαιος δ ’ έπ ί τέ2,ους δτι δέν ά- 
π α τά τα ι, άπήντησε δι* ήχηροτάτης φωνίχς :

— Ό  Κιλλχάν ! Ε ίναι δυνατόν ·, Τί κάμνεις έν 
Καΐρω :

Αίφνης ίδών δτι ύ φί?νθς αύτοΰ συνωδεύετο ύπό 
γυναικός ό ’Αλβέρτος δέ Σ εΛ κ  άπεκάλυι^'ε τήν κε- 
φαλίχν μ ετ’ άμηχάνου ϊίθους,. δπερ έφαίδρυνέ πως 
τούς άμαυρούς οφθαλμούς τοΰ μαρκησίου.



— Έ λα δά ! είπεν ούτος. μή φοβείσαι' άπό τής 
τελευταίας μας συναντήσεως, είνα ι τώρα κάπου δύο 
ετιι, δέν ένυμφεύθην.

Ό  ’Αλβέρτος έξηκολούθει κρατών έν χερσί τόν 
πίλον αύτοϋ, ούδόλως φαινόμενος δτι έφωτίσθιν πολ- 
λοΰ γε και δει. Ό  δέ Κλιλιάν επιτηδευόμενος σεμνο
τυφίαν, ή τις προδήλως δέν ήτο έκ τών προσόντων 
αύτοΰ, ύπέλαβε·

— Κύριε δέ Σενάκ, άναγινώσκω είς τούς οφθαλ
μούς σας δισταγμόν ύβριστικώτατον δ ι’ εμέ. Τήν 
νεάνιδα ταύτην δέν άπήγαγον άπό τών γονέων αύ- 
της· ίσως δέ Οά ένθυμήσθε δτι έχω αδελφήν.

— Ή δεσποινίς δέ Κιλλιάν θά μοί συγχωρήσμ, π ι 
στεύω, είπεν ύποι:λινόμενος ό ’Αλβέρτος, άλλά φέ
ρει τόσον πυκνόν πέπλον · έπειτα ένόμιζον . . . .  
ένόμιζον . . . .

— Ένόμιζες ότι ή αδελφή μου είνα ι καλογραία. 
Ά λλά, βλέπεις, άπεδύθη τό ράσον.

— Ώ  ! Χριστιανέ ! ύπετονθόρυσεν ή  νεάνις μετά 
προδήλου δυσαρέσκειας.

— 'Ωσάν τάχα νά τίιν κατηγόρησα έπ ί έγκλήματι 
τιμής ! είπεν ό Κιλλιάν συνοφρυωθείς. Α στεΐζομαι, 
αγαπητέ. Τό ράσον δέν έρράφη άκόμη, καί ούδέν 
πλέον.

— Χάριτι δέ θείςι ούτε ή κόμη έκουρεύθη, προσέ- 
θηκεν ό Σενάκ, θαυμάζων τούς χρυσοξάνθους πλοκά
μους, ο ϊτη’ες κατηύγαζον τό πρόσωπον τής νεάνι- 
δος- r A ! δεσποινίς, γνωρίζω τόν άδελφόν σας άπό 
παιδικής ηλικίας· άπό δύο ετών έχω νά τόν ΐόω, 
άλλά δέν μετεβλήθιι. Σπανί<ως σοβαρεύεται.

— Ευρίσκεις ότι δέν μετεβλήθην ; ή ρώτησε μελαγ- 
χολικώς ό Κ,ιλλιάν. Λιάβολε ! Τί πλειότερον θέλεις ; 
Άλλά άνάβα βίς τίιν άμαξαν, κάθου έκεΐ, άντικρύ. 
Έγώ άπό τοΰ παρελθόντος χειμώνος έχω κάτι τ ί , τό 
όποιον μέ άναγκάζει νά περ ιπ ο ιώ μ α ι' έμαυτόν καί 
μοί δίδει τό δικαίωμα νά φυλάττω τάς καλάς θέσεις. 
Τώρα, δ ιηγήθητί μας τίιν ιστορίαν σου, καί προσπά- 
θησον νά κατορθώσμς νά  γελά ο*μ ή άδε?^φή μου, ή 
όποια έπαυσε νά γελα άφότου εύρισκόμεθα έν Αίγύ- 
π τφ . Καί πρώτον πόθεν έρχεσαι μέ τόν Ινδικόν τού
το πέτασον ;

Ακριβώς έκ τής ’Ινδικής καί τών πλησιόχω
ρω ν έπιστρέφω δ έε ις  Γαλλίαν.

— Ό χ ι, ελπίζω, σήμερον τό έσπερας.
— Σχεδόν. Τό άτμόπίιοιον, δ ι’ ού ηλθον, ήγγιΟε 

χθες πολλά πρωί είς Σουέζ, έπ ί δέ τή  προφάσει χο
λέρας τό ύγιειονομεΐον μας έθηκεν ύπό τριήμερον 
κάΟαρσιν. Έ κτος τών τριών τούτων ΐιμερών, άπαι- 
τοΰνται δύο άλλαι όπως τό άτμόπλοιον διαπλεύσμ 
τήν διώρυχα καί μία διά νά φθάσμ είς Αλεξάνδρειαν 
. . . .  επομένως δέν έχει ανάγκην έμοΰ πρό τής τέ
ταρτης. Ίίλθον έδώ πρό μικροΰ διά τοΰ σιδηροδρό
μου όπως προγευματίσω.

— Καί ή  κάθαρσις ;
Ά  ! Περί τούτου έφρόντισα νά διορθωθμ καταλλή- 

λως διά  τοΰ άπαιτουμένηυ μέσου.
— Έπερίμενες νά μας εύρμς έδώ ;
— Ό χ ι,  βεβαίως, ώς είδες καί σύ. Άφοΰ προεγευ- 

μάτισα είς τό ξενοδοχεϊον Sheplieard έξήλθον καί 
έπεριπάτουν τυχαίως· παρηκολούθησα τό πλήθος

καί, ώς άποδεικνύουσι νΰν τά πράγματα, έπραξα 
καλώς. Καί τώρα, σέ άκούω καί έγώ.

— ΤΑ ! δ ι’ έμέ, είπεν ό Κ ιλλιάν, εκτελώ . . ι τήν 
συνταγίιν τοΰ ίατροΰ μου.

Κατά τάς λέξεις ταύτας ή νεάνις άπέστρε^-ε τήν 
κεφαλήν. Ό  δέ Χριστιανός, ό ιικνύω ν ταύτην τώ φίλφ 
διά νεύματος τών οφθαλμών, έπανέλαβε δ ι’ ό2»ιγώ- 
τερον μελαγχολικοϋ ύφους·

— Ά λλω ς τε έπεθύμουν πάντοτε νά διέλθω ένα 
χειμώνα έν Α ίγύπτφ .

— Μή τυχόν οί χειμώνες σου έν Παρισίοις δέν 
εΰρίΟκουσι ' πλέον τάς σπουδαίας άσχολ,ίας, τάς ό-
ποίας άλλοτε τθϊς έδιδες ;

— Άφότου δέν σέ ειδον, έξηκολούθησε λέγων ό 
Χριστιανός χωρίς ν ’ άπαντήσμ, έσχον τό ατύχημα 
νά χάσω τήν μητέρα μου.

— Κατά τό άτύχημά σου τοΰτο ήμην άκόμιι έν 
Γαλλία, άλλά μακράν τών ΙΙαρισίων.

— Ναί. ένθυμοΰμαι.Τό συλλυπητήριον γράμμα σου 
ήρχετο . . . . έκ τών όρέων τιϊς  Άρδέσσης, είπεν ύ 
Κ ιλλιάν μετά μυστηριώδους μειδιάματος.

Ό  Αλβέρτος ούδεμίαν είχε διάθεσιν νά μειδιάσμ. 
Ό  Χριστιανός έξηκολούθησεν άποβαίνων καί αύτός 
σοβαρός μέχρι μισανθρωπίας.

— Τό γράμμα σου, ένθυμοΰμαι, μοί ε2ι.εγε · « Σοί 
μένει ώς παρηγορία τό άδελφικόν φίλτρον ». Φεΰ ! 
άγαπητέ, ούδέν μοι μένει. Α γνοείς πιθανώς τήν 
ύπαρξιν τής όσιας καί αίδεσιμωτάτης κυρίας δέ Σα- 
βορναί, παρέδρου τών Βερναρδίνων καλογραιών. Έ ν 
τμ  σοφίι,χ αύτής έκρινεν ότι ή άδελφή μου έγεννήθη 
διά τό μοναστήριον επειδή δέ, καθό θεία, έχει κρα
τούσαν έπί τοΰ προκειμένου ι£ήφον, έγύρισε τήν κε
φαλήν τή ς κόρης ταύτης, ή τις  άλλο πλέον δέν ονει
ρεύεται ή κομβοσχοίνιον καί ράσον. Σοί τό έλεγον 
πρό μ ικροΰ- ε ίνα ι άπλώς ζήτημα χρόνου.

Λιά γλυκυτάτης φωνής, έν μ έξι.δ:·λούτο μεγίστη 
εύστάθεια, ή 'νεά ν ις  άπεκρίνατο .·

— Χ ρισ τιανέ! ΙΙόσον είσαι άδικος ! Λέν είμαι 
πλησίον σου ; Σέ ήκολούθησα έν Α ίγύπτω ότε είχες 
άνάγκην έμοΰ, Θάσε ήκολούθουν δέ καί είς τό άκρον 
τοΰ κόσμου. Αιατί λοιπόν ό πικρός ούτος καί ψευ
δής λόγος ότι ούδέν σοι μένει ;

'U δεσποινίς Κιλλιάν ιςαί ό νέος άνήρ άπέναντι 
άλλήλων καθήμενοι άντύλλαξαν βλέμμα, έν φ διέ
πνεε συμπαθείας ρεΰμα. Ή  νεάνις μσθάνθμ τό πρώ
τον ποιάν τινα  εκπληξιν καί εύγνωμοσύνην. Πώς I 
ό φίλος εκείνος τοΰ άδελφοϋ αύτής, ύ ώς αύτός άν
θρωπος τοΰ κόσμου, δέν έκηρύσσετο εύθύς έξ άρχής 
εναντίον α ύ τ ή ς !

-— Καλόν καί τούτο ότι έλαβον τίιν άνάγκην σου 
έφέτος καί ούχί τό προσεχές έτος, ύπετονθόρυσεν ό 
Χριστιανός, καθόσον άντί πάσης άλ2»ιις υπηρεσίας 
Οά ήρκούμην τότε κατ’ άνάγκην είς μερικά μνημό
συνα όπισθεν τών κιγκλιοων τοΰ μοναστηριού. Άλλά 
συγγνώμην, φίλε, άν σε ένοχλώ μέ τά  άσθενικά μου 
παράπονα. ’Ιδού όποιος γ ίνετα ι ό άνθρωπος.

— Καί είσαι καλλίτερα άφότου ήλθες είς τό Κάϊ- 
ρον ; ήρώτιισεν ό Σενάκ.

— Έ ν πάΰμ περιπτώσει όχι τόσον καλλίτερα ώστε 
νά ήναι δεοικαιολογημένη ή διατάραξις, ή τις  έπήλ- 
θεν ένεκιίν έμοΰ είς τίιν ϋπαρξιν πολλών άνθρωπίνων
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όντων, ύπηρετών, συνοδού κυρίας, έπί δέ πασι τοϋ 
άτυχους τούτου πλάσματος, δπερ, ώς βλέπεις, άνιά- 
τα ι μέχρι θανάτου. Ε μπρός, Θηρεσία, έσο ειλι
κρινής.

— Κύριε, είπε προς άπάντησιν ή  νεανις μετά βε
βιασμένης φαιδρότητος. Σας παρακαλώ νά κλείσητε 
τά  ώτα εις τάς διάβολός τού άδε2ιφού μου. Ά φ ’ δ- 
του υπάρχω έν τώ κόσμφ, ούδέποτε ενθυμούμαι νά 
πάθω ά ν ία ν  ασύγγνωστος δέ θά ήμην έάν έπασχον 
τοιαύτην έν Α ίγύπτω , μεταξύ τίΐς σωρείας ταύτης 
τών γραφικών, τών περιέργων, τών κολοσιαίων τό 
μεγαλεΐον πραγμάτων . . . Θεέ μου ! Πόσον σας λυ- 
ποΰμαι, δ ιότι διαβατικώς μόνον εΰρίσκεσθε έδώ ! Λέν 
θά ητο δυνατόν νά συνδυάσητε τό ταξείδιόν σας 
πρός μακροτέραν ένταύθα διαμονήν ;

— Τό κ α τ’ έμέ, δεσποινίς, ούδέν ά π ’ έμαυτού 
συνεδύασα, διότι έσκόπουν νά διαχειμάσω έν Ίνδικζί. 
Ά2„λά καλοί τινες άνθρωποι, μέτοχοι μ ιας εταιρίας, 
τής όποίας είμαι, φαίνεται, έκ τών διοικητώ ν, άλ
λως άπεφάσισαν. Ή  έταιρία κατέρρευσε, βεβαιοΰσι 
δέ δτι, έμοϋ παρόντος, ύ καταστροφή δέν θά έπήρ- 
χετο, τοϋθ’ δπερ είναι πλάνη κολακευτική . . .

—· Καί σέ ζητούν χρήματα, συνεπ2»ήρωσεν ό Κιλ- 
λιάν, οί! τό πρόσωπον έφαιδρύνθη.

— Ναί, ύπο2,ογίζουσι τό μερίδιον, όΓ 5 εύθύνο- 
μαι, είς εκατόν χιλιάδας φράγκα.

— ”Ω ! ώ 1 τό ποσόν είναι άπειλητικώ ς μέτριο ν. 
Θά προύτίμων πρός τό συμφέρον σου νά σε έζήτουν 
έκατοντάκις πλειότερα. ’Έχω φί2,ους, οϊττνες διά τό 
αυτό πράγμα κατεδικάσθησαν νά π2νΐιρώσωόιν άγνοώ 
πόσα εκατομμύρια- άλλ,’ ούδέ λεπτόν κάν έπλήρω- 
σαν καί ε ίνα ι ήσυχώτατοι. Ώ ς γνωρίζεις, ή ώραιο- 
τάτη  τοΰ κόσμου γυνή  δέν δύναται νά δώσμ πλέον 
τοΰ δ ,τ ι έχει.

— ’Ελπίζω ν ’ άπαλ2.αγώ καί έγώ τόσον εύθιινά ό
σον καί έκεΐνοι, άλλά έάν κερδήσοι τίιν δίκην μου, 
ίίτις γίνετα ι τίιν προσεχή έβδομάδα- ώςτε μόλις έχω 
τόν καιρόν νά φθάσω έπ ί τώ δρω τοΰ νά  μή  πλα- 
νώμαι καθ’ όδόν.

Ό  ίίί.ιος είχε δύσει όπισθεν της είς τό άλλο άκρον 
της νήσου δενδροστοιχίας τών άκακιών.

Έπίστρε^ον είς τήν οικίαν, είπεν ύ Κι2,λιάν 
εις τόν άμαξηλάτην.

Μετά τινα  λεπτά, ή  άμαξα διήρχετο τόν Νείλον 
καί είσήρχετο έν διατροχασμφ είς τάς λαμπράς λεω
φόρους τίΐς  συνοικίας ’Ισμαήλ, άς περιβάλλουσιν 
έκατερωθεν ιταλικά μέλαθρα καί κήποι μεθ’ ύι’,Ίΐλών 
τοίχων κρυπτόντων τά ένδον έκτος τών θυσάνων τών 
αειθαλών φοινίκων.

Καθ’ όδόν ό ’Αλβέρτος ύπέμνησεν είς τίιν δεσποι
νίδα δέ Κιλλιάν ότι πο2Λάκις είχεν ίδεϊ αύτήν παρά 
τμ  μαρκησία, πρόσηβον έτι καί βραχεΐαν φέρουσαν 
έσθήτα.

— ’Ενθυμούμαι, είπεν ιί νεάνις. Ό  άδελφός μου 
σάς ήγάπα πο2Λ.

— Καί τόν άγαπώ άκόμη πο2Λ, είπεν ό Χριστια
νός, ου ή  χειρ αύθορμήτως έπεζήτηόε τήν τοϋ Α λ 
βέρτου, Τούτο σημαίνει τό μή β2ι.έπεσθαι συχνά' ού
δέν πλειότερον τήν φιλίαν τρέφει. Τί λέγεις, Θηρε
σία : Λεν δυνάμεθα δρά γε νά καλέσωμεν είς το  γεύ

μα τόν χολερικόν τούτον δραπέτην τού 2Λΐμοκαθαρ- 
τηρίου.

— Σάς προςκα2»οϋμεν, κύριε, ό λόγος μας λόγος. 
Ε λπίζω  δτι δέν έχετε προγενεστέρας υποχρεώσεις.

— - Ό χ ι, δεσποινίς, είπε μειδιών ό Ά2»βέρτος, δέν 
έχω τοιαύτας· άλλ’ ούτε τό κατάλ2νΐι2.ον ένδυμα έχω, 
γνωρίζιο δέ δτι ένταΰθα ή  έθιμοτυπία δεσπόζει βα- 
σιλικώς τόν χειμώνα.

— Δέν έχεις ένδυμα ; είπεν ό μαρκήσιος άνατεί- 
νων τό δμμα εις ούρανούς. Θά μάς καλύύμς δ ι’ α ί
σχους άπέναντι τής μίστρες Κράου.

— Τί πράγμα είναι ή μίστρες Κράου !
— Ό  φύλαξ άγγελος της νεάνιδος ταύτης, ή , κα

τά τήν γλώσσαν τοΰ κόσμου τούτου, ή  συνοδός αύ
τής κυρία. Ή  θεία μου δέ Σαβορναί τήν έξέ2.εξεν ί- 
δίςι χειρί ίρλανδήν καθολικήν, καί τοϋτο μέν πρός 
σωτηρίαν τής ι^υχής τής αδελφής μου, τοϋτο δέ πρός 
τό έμόν συμφέρον, ώριμον καί ήκιστα επαγωγόν. 
^Ηλθε π α ρ ’ ήμΐν καταλιποΰσα τήν οικίαν όμοτίμου 
τίΐς  Άγγ2αας, τρεις έχοντος θυγατέρας, ών έκάστη, 
είχεν ΐδίους 'ίππους άρματος καί δρόμου. Τούτου 
ένεκα θεωρεί ήμάς έπα ίτας έντιμους άλλως τε. Ή  
γυνή  αΰτη είναι ή άκριβοτυπία έν σαρκί καί όστέ- 
οις. Μίαν ήμέραν, κατά συμβεβηκός τοϋ ταξειδίου, 
μή έχουσα δευτέραν έσθήτα διά νά μεταλλάξμ κατά 
τήν ώραν τοΰ γεύματος έγύρισε μέσα έξω εκείνην 
τήν οποίαν έφόρει. Σπεύδω νά προσθέσω δτι τό α
ποτέλεσμα δέν ιίτο όλιγώτερον άρμονικόν.

—- Λέν γνωρίζω άνθροιπον άδικώτερον τοΰ άδε2»- 
φοΰ μου, είπεν ή δεσποινίς Κ ιλλιάν, όταν άπαξ άρ- 
χίσμ νά όμιλμ περί τής άτυχοΰς μίστρες Κράου.

— ’Εάν ή  άδελφή μου συνεπλήρου τήν ιδέαν της, 
θά με κατηγορεί έπ ί άγνωμοσύνμ. Ή  καλή μίστρες, 
δεκαεννεατής μόλις μείνασα χήρα άξιωματικού, δν 
παρακολουθιίσασα είς ’Ινδικήν ειδεν άποθανόντα 
άμα τι^ άποβασει, έπάνω κάτω πρό τριάκοντα περί
που έτών . . . .

— Καί όμως έξακο2„ουθεΐ νά ιόν κλαίμ, ύπέλα- 
6εν ιί Θηρεσία.

— Ναί, δ ιότι, προκειμένου περί άπω2.είαςκαί περί 
άπευκταίου, οί σύζυγοι είνα ι ώς τά άλεξίβροχα. 'Η 
θλίύις είναι τόσω σφοοροτέρα, δσφ όλιγώτερον έχρη- 
σίμευσε τό άπολεσθέν άντικείμενον. Ά λλά , χωρίς νά 
θέλω νά ταράξω τήν ήσυχίαν τοϋ μακαρίτου έν τώ 
τάφφ του, τολμώ νά εϊπω δτι ή χήρα του έχει αίσθη
μά τ ι πρός έμέ. Γλυκεΐά μου Κάθλειν — τοϋτο τό 
άρμονιι-'.ώτατον όνομά τ η ς — , σύ θά ήσαι ή  τε2,ευ- 
ταία μου κατάκτιισ ις, τό τελευταΐον άνθος τό όποιον 
θά ίλαρύνμ τού βίου μου τάς δυόμάς διά τής εύλα- 
6οΰς θωπείας τού αρώματος του. Θά τήν βάλωμεν 
νά τραγωδήσμ τό έσπέρας έν τώ κλειδοκύμβαλο τό 
ιρλανδικόν α,σμα τοΰ Ρ ό δ ο υ .  Θά ϊδιις τ ί  βλέμματα 
μέ ρ ίπτει ! Ά λλά πρόσεχε, μακράν άπό δόλιον συνα
γωνισμόν.

— Έσο ήσυχος. Λέν φλογίζομαι τόσον γρήγορα.
— ~Α ! να ί, τό έλησμόνησα . . . .  Ά λλως δέ θά 

σ’ εΰρμ κακώς άνατεθραμμένον. Κ ατ’ αύτήν ούδείς 
γάλ2νθς γνωρίζει νά φέρηται καθώς πρέπει έν τμ  τρα- 
πέζμ. Πρό δεκαπέντε ημερών, ύ Βιλλεμοαζόν, έκ 
τών μαλΐ.ον άκριδοτύπων παρ’ ήμ ΐν, διαβαίνων εν
τεύθεν ήλθε νά συγγευματίσμ μεθ’ ήμών. Μετά τήν
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Ή νΰξ χέει σκότη, ή φύσις σ ιγχ- ύπό τά  βχ:χ  τών 
άνεμων πνεύματα ή παρά τήν θυρίδα ιτέα μυστικώς 
ύποστένει. Έ ν  τω χθαμαλω νυκτίω Οαλάμω τό τρυ
φερόν βρέφος ύπνώ ττει είς τήν κοιτίδα αύτοϋ, ής τ χ  
λευκά καί εύπτυχα οθόνια χαριέντως τήν μορφήν του 
κυκλοϋσι. Τοΰ λύχνου ή ύχρά άκτίς τήν μειδιώσαν 
μορφήν, αύτοΰ θωπεύουσα, δ ιαχέει έπ’ αύτής μυστη
ριώδη α ϊγλ η ν  ώ τής θεσπεσίας μορφής! ομοιάζει 
πρός καλλίκομον άγγελον έπί χιονώδους νεφέλης κα- 
θεύδοντα, δςτις μειδι-χ όνειρώττων τά  ίδεολαμπή 
κάλλη τής ’Αθανασίας αύτοϋ.

Ά λλά τ ις  ;χορφή έπ’ αύτοϋ κλίνει μειδιώσχ έπ ί- 
σης, £,δεϊα, λυσίκομος ; είναι ό φύλαξ άγγελος τής 
τρυφεράς αύτοϋ ύπάρξεως ; ούχί, είναι ή μήτηρ αύ- 
τοΰ. ’Εκείνος, άγρυπνον αύτήν ίδών παρά τό βρέφος, 
ού τήν προστασίαν τω άνέθηκεν ό Θεός, ήσυχος περί 
τής τύχης αύτοϋ, άπήλθεν άψοφη^ί ίνα έπί τό άχύρι- 
νον στρώμα τάλανος ορφανού έφχπλώσ·^ τήν άργυράν 
αύτοϋ πτέρυγα.

Είναι ή μήτηρ αύτοΰ. Εύφροσύνως μειδιά  έπί ττ, 
Οέγ τοΰ κοιμωμένου άγγέλου καί τό ου. μα αύτής απα
στράπτει έκ σπινθήρων χαράς. ’Ονειροπολεί τόν νϋν 
αύτής μέγαν, ώραΐον καί ένδοξον. Ούχί ! ό υιός αύτής 
δέν είναι, δεν δύναται νά ή ναι κοινός θνητός’ διά τ ί 
τό τε Οχ είχε μορφήν άγγέλου ; δύναταί ποτε ή δψις 
αύτη νά τραχυνθν) καί ρυτιδωθγ, ; ούχί, ούχί ! θά δια- 
μείν/) έσαεί άγνή καί νεφελνώδης, θεσπεσία καί ΐδεο- 
μορφος ! Έ π ί τού κρινώδους βρεφικού εκείνου μ ετώ 
που, τής ένθουσιώσης ψυχής αύτής τό όμμα διαβλέ
πει χρυσήν μεγαλοφυίας σφραγίδα' ονειροπολεί αύτόν 
νεανίαν εύσωμον, όςτις,κυματόεσσαν έχων τήν κόμην 
καί τό βλέμμα άέτειον, διά χειράς τρεμούσης έκ 
συγκινήσεως κρατεί τάς χρυσάς τής Καλλιόπης δέλ- 
τους καί ύπερηοάνως κλίνει τά εύρϋ με'τωπον, ίίπο^ς 
επ ’ αύτοϋ δεχθ·/) τήν άμάραντον δάφνην, δ ι’ ής περι- 
κοσμοϋσιν αύτόν τά  θορυβωδώς άνευφημοϋντα πλήθη· 
είτα , περιπαθώς άτενίζων τούς ουρανούς, κρούει χρυ
σήν κιθάραν, καί είς τήν θείαν αρμονίαν τής ώδής αύ
τοΰ τά  προσελκυομενα σμήνη τών καλλικέλαδων π τη 
νών, ήττηθε'ντα, άθαρύβως καί μετά  δέους περί τήν 
εμπεπνευσμε'νην αύτοϋ κεφαλήν περίίπταντα ι,έν ω τά 
πλήθη, σιγηλά καί συγκεκινημένα, έν Οαυμασμώ πρός 
αύτόν άτενίζουσιν.

Ε ιτα  . . .  ή σκηνή άλλάσσει έν τνϊ πυρετώδει φαν
τασία τής νέας μητρο'ς. Ό  υιός αύτής, άνήρ σοβαρός 
καί λαμπρός, κοσμεί διά τής περιβλέπτου παρουσίας 
αύτοϋ θάλαμον μεγάρου πολυτελή, 6'ν καταστράπτου- 
<τιν ο χρυσός καί οί άδάμαντες’ ό χρυσοϋς τής δόξης 
άετος έφαπλοϊ έπί τήν κεφαλήν του τάς εύρείας π τέ 
ρυγας καί πληθύς θεραπόντων σιγηλών ταπεινώ ; πρό 
αυτού οιερχεται . . . .  Ε ίτα ; τό όναρ διαλύεται καί

ή νεαρά μήτηρ προσβλέπει τόν υιόν αύτής ώς είναι, 
λευκόμορφον ύπνώττοντα άγγελον, βρέφος εύθρυπτον 
καί ούδέν πλέον . . . άλλά θά γείνν), ναί, θά γείν·/) 
ποτέ μέγας ! ιδού, δέν ά π α τά τα ι, διακρίνει άπαξ έ'τι 
τήν σφραγί ία  τοϋ μεγαλείου έπί τοϋ μετώπου αύτοϋ* 
καί ή πλήρης ύπερηφανίας στοργή κατακλύζει τήν 
καρδίαν αύτής. νΩ, έάν ή π α τ ά το ,—  οπερ αδύνατον 
—  έάν ό υιός αύτής δέν έγίνετο μέγας, έάν δέν έστέ- 
φετο δάφνας, έάν δέν έφερε χρυσήν κιθάραν, έάν τ έ 
λος δέν έ'τεινε μεγαλοπρεπώς τήν χεΐρα πρός ασπα
σμόν είς κεχηνο'τας θεράποντας, ώ ! το'τε, τείνοντα 
τό βλέμμα ούχί πρός τούς αιθέρας άλλά πρός τήν 
γήν, ένδυομενον ούχί πορφύραν άλλά τά σύνηθες ζο
φερόν ανδρικόν ένδυμα, κύπτοντα ύπό τάς πεζάς τού 
πρακτικού βίου φροντίδας, άναμιγνύμενον, άνευ δια
κριτικού τινός σημείου μετά τοϋ κοινού πλήθους, —  
ή νεαρά μήτηρ διερωτά. τήν καρδίαν αύτής ; — θά ή - 
γάπα αύτο'ν; καί οί άτακτοι καί έζημμένοι παλ
μοί της άπαντώσιν : ο ύ χ ί! . . .

—  Ά λλά θά γείνν) μέγας ! τ γ  επιλέγει ή φαντα
σία, ήν τοϋ πο'θου τά πΰρ φλέγει,καί ή ίλαρο’της επα
νέρχεται έπί τοϋ στιγμ ια ίω ς πρό τής πεζής εικόνος 
ρυτιδωθέντος μετώπου αύτής.

Ι Γ .

Τό βρέφος ήνδρώθη. 'II μήτηρ αύτοϋ, άργυροθριζ 
πρεσβύτις, χτεν ίζε ι πρός αύτόν καί πάλιν μ ε τ ’ ασ
τράπτοντας βλέμματος· άλλ’ ή ήδη τά βλέμμα αύτής 
καταυγάζουσα λάμψις δέν είναι φλάξ πυρετώδους 
φαντασίας καί ενθουσιασμού νεογενούς· είναι άκτίς 
άναλλοιώτου, ήρεμου καί βαθείας στοργής. Φεϋ ! ο 
υίάς αύτής δέν φέρει δάφνην καί κιθάραν, πορφύραν 
καί άδάμαντας- έπί τοΰ μετώπου αύτοΰ άντί τής 
λαμπρά; σφραγίδος τής μεγχλοφυίας, επιγράφεται ή 
βαθεία ρυτίς τής συνήθους καί πολυτίμου έν τώ πρα- 
κτικώ βίω συνε'σεως. Τί έγένετο ή αγγελική , ή άλως 
ιδεώδης μορφή, ή υπεράνθρωπος καλλονή εκείνη,ήτις 
ποούμήνυεν είς τήν μητέρα τά μέλλον αίγλήεν καί 
όλως ύπέροχον ; Ά ντ ί τής το'τε καταλαμπούσης αύ
τήν αιθέριου αίγλης, ήδη λεπτόν μόνον μειδίαμα λε
λογισμένης άγαθότητος καί ψυχοάς τού κόσμου π ε ί
ρας άπανθεϊ. Δέν έγένετο μέγας· ή εύφάνταστος νεα
ρά μήτηρ, τό ώραΐον τής δόξης ά'ναρ, οπερ έγοήτευε 
τήν ζωηράν ψυχήν της ά λ λ’ ούδέποτε τήν τύχην αύ
τής έθώπευσε, έπεκαλέσατο στοργικώς διά τά τε'κνον 
αύτής’ ή φαντασία της ίνδαλματοποίησεν αύτά έν- 
θουσιωδώς, ή δέ στοργή υίοθετήσασα, άρρήκτως μετά  
τοΰ μέλλοντος τοΰ υιού αύτής συνηδέλφωσε’ άλλ’ ήτο 
ά'ναρ, καί ώς πάντα τά  χρυσολαμπή τού πόθου όνει
ρα, έσβέσθη είς τά  κύματα τοΰ χρόνου σιγηλώς καί 
άενάως προρρέοντα.

Ούχί, ο υίάς αύτής δέν έγένετο μέγας· ά λ λ ’ έν 
τούτοις . . . ά γχπ ά  αύτόν ! άγα πά  αύτόν οίος είναι, 
φιλεϊ έν αύτώ μ εθ ’δσης θέρμης θά έφίλει τά περιφανή 
τίτλον τοϋ μεγάλου άνδρός, τάν μέτριον ά λ λ’ εύλογ'η- 
τόν τίτλον τοΰ εντίμου πολίτου καί τού ταπεινού



χριστιανού. Ά λλ ' ετι αΐσθκνεται δ τ ι  καί άπεχθής 
ΐγκληματίας, καί φονεύς dev ό υιός αυτής ήτο, αίμα- 
τηράν κηλίδα θείας καί άνθρωπίνης άρζς φε'ρων έπί 
τό με'τωπον) καί dev ετι έν στιγμ.νί θεοστυγοΰς λύσ- 
σν,ς, μ,ετ’ άγρίας (Λορφής, μεΦ’ αίμοπΰρων ομμκτων 
κ α τ’ αύτής ταύτης ΰψου άπειλητικώ ς τό  φάσγανον, 
έάν τε'λος άπλήστως έπήγνυεν αύτό έν τη  καρδιά 
έκείνν), έξ ης τήν ικμάδα τής ζωής ήντλησε, κ α Ο ’ήν 
στιγμήν ο>χρά καί αιμοσταγής ύπό τό άπεριγρχπτω ς 
φρικώδες τούτο πλήγμα θά επ ιπ τε , θά ήγάπα  αύτόν
ε ισ ε τ ι!

Ερωτήσατε, πο'τε δέν πκλλετα ι τό άείρρουν κύμα, 
ποτε ό ζείδωρος Φοίβος δέν θκλπει καί ποτέ ή μ ή τηρ
δεν ά γ α π χ ;

ΚΟΡΝΙΙΛΙΑ Λ. Ι ΙΡ Ε Β Ε Ζ Ι ϋ Τ Ο Υ .

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΙΝΕΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΕΑΡΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΡΑΣΕΩΣ «ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΟΝ ΕΠΕΧΩΝ».*

Ή  κυρία έννοια τίϊς λέξεως «Πρόεδρος» οτι πολύ 
διεότράφιι έν τ ίΐ σημερινζΐ εκκλησιαστική χρήσει 
πρόδη2»ον π α ν τί εΐδότι τά  πράγματα.

Πας επίσκοπος τυγχάνει ών φυσικός πρόεδρος τίΐς 
Ιδίας αύτοΰ ’Εκκλησίας, ώς δήλον έκ τίΐς Εκκλησια
στικής ιστορίας. « Ό  επίσκοπος προκαθεζόσθω ύμών 
(τών λαϊκών) ώς Θεοΰ άξια τετιμιιμένος, μ  κρατεί 
τοΰ κλήρου και τοΰ λαοΰ παντός άρχει», άποφαί- 
νονται αί Ά ποστολικαί Λιαταγαί (Βιβλ. Β ', 28).
«Ά λλά γάρ ώδε καί τόν νεών έπιτελέσας, θρόνους τε 
τοϊς άνωτάτω είς τίιν προτέραν τιμήν , καί προσέτι 
§άθροις έν τάξει τοϊς καθόλου κατά τό πρέπον κο- 
σμήσας», 2*έγει καί Ευσέβιος ό ΙΙαμφίί.ου έν τφ περί 
οικοδομής εκκλησιών πανηγυοικώ (Έ κκλ. ιστορία 
XVI. 44).

Ό  δέ Θεολόγος Γρηγόριος παριστα τίιν τοΰ επ ι
σκόπου προεδρείαν ώδε λέγων έν ποιήματι·

'Έςεσβαί δοκε'εσθον ύπερδρονος, ου/ δ·π$ροφρυς.
Ούδε γαρ ούδε ό’νας τ~ον άγηνορίην.
Οί & μοι άμφιτε'ρωθεν ύφιδριόωτο γεραιοί.
Ποίμνης ηγεμόνες εκκριτοι ηλικία.
Οι ο’ αρ’ ύποδρηστήρες εν ομασι παμΐανόωσιν.
’Έστασαν αγγελικής εικόνες άγλαίης.

Κατά ταύτιιν τίΐς λέξεως τήν έννοιαν καί ό ιερός 
ασματογράφος προσαγορεύει έν τφ δοξαστικώ τοΰ 
έσπερινοΰ τόν έν άγίοις ίεράρχαις Νικόλαον πρόεδ
ρον Μυρέων ώσπερ τ:αί πράγματι ιιν άτε έπίσκοπος 
Μυρέων ύπάρξας.

Πώς δ ’ έκ τίΐς  κυρίας ταύτης έννοιας μετέπεσεν ή 
προσηγορία αύτη είς τήν συμερινίιν καί πάντη  άτο- 
πον καταχρηστικήν έννοιαν εύνόητον π α ν τ ί, δταν

Ή  γνώμη αυτη τοΰ σ=.€. μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βα
σιλείου άποσταλεΐσχ προς την Μεσαιωνολογικην Εταιρείαν άνε- 
γνώββη εν τη ΣΜ'συνεδρία αότής· άλλ* αί επ’ αυτής συζη- 
τήκεις, ώς χχ· £τ:\ όμοιων- γνωμοδοτήσεων άνεβλήΟησαν.

άναίνογισθμ δτι ό ιερός θεσμός τού έπισκόπου συν- 
τελεΐται δ ιά  τοϋ μυστιιρίου τΰς ίερωο’ύνιις έν τμ  χει- 
ροτονίζΐ, καθ’ ιιν ώρισμένιος, ό χειροτονούμενος έπ ί
σκοπος συνδέεται άδιαορϊικτως ύπό χίϊς θείας χάοι- 
τος μετά ταύτης ίι έκείνιις τΰ ς  έκι:λησιαστικης πα 
ροικίας, ρητώς έπικηρυσσομένης, καί γ ίνετα ι έν μετά 
τΰ ς  Εκκλησίας, ήν θεόθεν κέκληται νά πο ιμάνμ , 
ώς ό άνήρ καί ή γυνή  διά τοΰ γάμου, καί κεφαλή 
αύτΰς αναπόσπαστος διά §ίου, παρεκτός δη2.ονότι 
κανονικών 2*όγων τε2„είο)ς άτοκοπτόντων αύτόν πρός 
διάσωσιν τών λοιπών μελών τοΰ σώματος. Ε ν τεύ 
θεν φυόικφ τφ λόγω ή μετάθεσις έπισκόπου άπό 
’Εκκλησίας είς ’Εκκλησίαν ιιν πάντμ  άγνωστος τοϊς 
άρχαίοις καί ήκιστα έπιτρέπεται ύπό τών ιερών κα
νόνων. "Οθεν οί τή ς άκριβείας τών πραγμάτων κρι- 
ταί θειότατοι πατέρες έξ άνάγκης τών καιρικών π ε
ριστάσεων μετά τόν IB', αιώνα, σχολαζούσης παροι
κίας τίιν έπισκοπήν, ε ΐτ’ οΰν σχολάζοντα θρόνον, 
κ α τ’ έπίδοσιν έτέρφ έπισκόπφ διδόντες, ή καί σχο- 
2«άζοντι έκ καιρικών περιστάσεων, παρεχώρουν τοϊς 
τοιούτοις μόνον τό δικαίωμα του προεδρεύειν έν 
τοϊς έκκλησιαστικοΐς πράγμασι καί έκτελεΐν έν γ ί 
νει τά επισκοπικά καθήκοντα έν τμ σχολαζούσιι και 
κατ’ έπίδοσιν δοθείση παροικία, δίχα της τοΰ ιερού 
σύνθρονού έγκαθιδούσεως. Διό καί έφερον τόν κανο
νικόν τίτλον  τής πρώτης ώς κυρίας μητοοπόλεως ή 
επισκοπής, μεθ' ής άρχικώς έκαστος συνεδέθη διά 
τή ς χειροτονίας, καί έπελέγοντο άπλώς πρόεδροι τής 
κ α τ’ έπίδοσιν διδόμενης. Τής άκριβείας τα ύτης π α - 
ροραθείσης παντελώς έν τοϊς τελ,ευταίοις χρόνοις, δί
κην πλ,ημμύρας προέκυύαν αί μεταθέσεις καί προε- 
δρικώς πολλάκις γηνόμεναι, δταν ό μετατιθέμενος 
έπιόιώκμ κρεΐττοντα θρόνον καί άνώτερον, ή  άπό 
κρείττονος καί άνωτέοου έξ άνάγκης μετατίθεται είς 
ι;ατώτερον.

Ά λλά περί τούτου §λέπε π?.είονα έν πραγματείρ, 
περί τοΰ άμεταθέτου τών έπισκόπων, διιμοσιευθείσιι 
τμ  14 Μαρτίου 1888 διά τίΐς έφαμερίδος «Κοτνσταν- 
τινουπόλεοις» § 9. έξ. ένθα (§ 7 καί 8) κα'ι περί τοΰ 
τ ί έστι σχολάζουσα εκκλησία καί τί σχολάζων ε π ί
σκοπος.

Σιιμειο^τέον δτι καί τίιν σήμερον ό έν ξένμ παροι
κία καί άδεία τοΰ ίδιου αύτίΐς επισκόπου ιερουργών 
έπίσκοπος δέν δύναται νά έγκαθιδρυθμ έν τφ συν- 
θρόνω· διό καί αί τοΰ πατριάρχου Κ&^νσταντινουπό- 
?ν,εο>ς έκδόσεις άδειας έπιτε2,έσεως τΰς θείας λειτουρ
γίας πρός τούς παρεπιδημοΰντας μητ^οπολίτας καί 
έπιόκόπους ρητώς άναφέρουσι τόν τΐιπον. «Δίχα της 
τοΰ ίεροΰ σύνθρονού έγκαθιδρύσεως».

Ώ ς  πρός τίιν έννοιαν .τΰς φράσειος. «Καί τόν τό
πον έπέχων» ρητέον έν προσθήκης μοίρα είς τά έτέ- 
ροις είρημένα, δτι ίκανώς σαφηνίζουσιν αύτήν τά έν 
τοϊς πρακτικοΐς τής Ζ 'ο ικουμενικής Συνόδου άπαν- 
τώντα τάδε: «Γρηγόριος πρεσδύτερος καί τόπον έπέ
χων τού έπισκόπου Σμύρνης». ΠΙράξ. Α' καί Β';>. 
«Α ντώ νιος μοναχός τοποτηρητίις Σμύρνης». ι Πράξ. 
Δ ' καί Ζ '.) .

Έ ν Σίίί'ρνη, II  Ιουνίου 1893.



ΡΙΠ BAN ΓΟΙΚΛ.*

‘Οπωσδήποτε άπεφχσίσδη νά λάβωσι τήν γνώμην 
τοΰ γηραιού Πέτρου Βάνδερδογκ, ος έφάνη βραδέοις 
προσερχόμενος. ΤΗν απόγονος τοϋ ομωνύμου ιστορι
κού, όστις έγραψε μίαν τών άρχαιοτάτων περιγραφών 
τής επαρχίας. Ό  Πέτρος ήν έκ τών παλαιοτάτω ν κα
τοίκων τοϋ χωρίου, καλώς έξησκημένος είς όλα τά 
θχυαάσια συμβεβηκότα καί τάς παραδόσεις τών 
πέριξ. Πάραυτα δ ’ ούτος άνεμνήσθη τοϋ Ρ ιπ , έπιβε- 
βαιώσας τήν άφήγησιν αύτοϋ διά τροπου τά  μάλιστα 
ικανοποιητικού. Έβεβαίωσε δηλ. τους αυτόθι συναθροι
σμένους, ότι κατά παράδοσιν, μεταδοθείσαν άπό τού 
προγόνου αύτοϋ, τοϋ ιστορικού, τά  δρη Κάχτσκιλ ε- 
συχνάζόντο πάντοτε ύπό παραδόξων οντων. ’Επίσης 
ητο βεβαιωμένον ότι ό μέγας Ένδρικ Οΰδσων, ό 
πρώτος άνακαλύψας τόν τε ποταμόν καί τήν χώραν, 
άνά παν εικοστόν έτος έτήρει έκεΐ είδος αγρυπνίας 
μετά τοϋ ύ π ’ αύτόν πληρώματος της 'Ημισελήνου, 
έπιτρεπομένου ούτως αύτώ νά έπιοκέπτητα ι ε’κ νέου 
τάς σκηνάς τής έπιχειρήσεως αύτοϋ καί νά φρουρή 
έπί τοϋ ποταμού καί τής μεγάλης πόλεως, τής έξ 
αύτοϋ όνομασθείσης· ότι ό πατήρ αύτοϋ είδε ποτε 
αυτούς έν τ '/j πα λχ ιά  αύτών δανικί) ενδυμασία, π α ί
ζοντας κύβους έν κοιλότητι τού όρους καί ότι αύτός 
ούτος κατά θερινόν τ ι  άπόγευμα ήκουσε τάν κρότον 
τών σφαιρών αύτών ώς μεμχκρυσμένουςκρότουςβροντής.

Έν συντόμω είπείν ή ομήγυρις έπί τέλους διελύθη, 
έπιδοθεϊσα πάλιν είς τά  μεϊζον τό ενδιαφέρον παρέ- 
χοντα ζητήματα τών εκλογών. Ή θυγάτηρ τοϋ Ρ ίπ  
παρέλαβεν αύτόν έν τνϊ ιδία οικία, ίνα συζήσ·/) μ ε τ ’ 
αύτής- έκέκτητο δ ’ αυτη αναπαυτικήν καί καλώς έ- 
πιπλωμένην οικίαν, εύσωμον καί φαιδρόν κηπουρόν 
ώς σύζυγον, όν ό Ρ ιπ  ένεθυμήθ/) ώς τινα  τών ά- 
γυιοπαίδων εκείνων, άτινα συνείθιζον ν ’ άναριχώνται 
έπί τής ράχεως αύτοϋ. Όσον δ’ άφορά εις τάν υιόν 
καί κληρονόμον τού Ρ ίπ , ός ην πρότυπον αύτοϋ καί 
ο όποιος έφαίνετο άκουμβών έπί τού δένδρου, ούτος 
ένησχολεΐτο εργαζόμενος εν τώ άγρώ1 ούχ ηττον ό
μως έξεδήλου κληρονομικήν διάθεσιν είς τά ν’ άσχο- 
λήται περί παν άλλο ή περί τό έργον αύτοϋ.

"Ιίδη ό Ρ ίπ  έπανέλαβε τούς παλαιούς αύτοϋ περι
πάτους καί τάς συνήθειας· άμέσως εύρε πλείστους 
τών αρχαίων αύτοϋ φίλων, μολονότι πάντες ησαν είς 
χί.ιροτέραν κατάστασιν έκ τών έπηρειών τού / ρόνου. 
Προετίμα δέ ν ’ αποκτά φίλους νέους έκ τών τής 
νέας γενεάς, παρ’ οίς καί ταχέω ς απέκτησε μεγάλην 
εύνοιαν.

Ούδέν εχων πρός ασχολίαν κ α τ ’ οΐκον καί φθάσας 
ήδη εις τήν εύτυχή εκείνην ήλικίαν, ότε άποινε,ί τις 
δύναται νά μέν/) άεργος, άνεκτήσατο καί πάλιν τήν 
θέσιν αύτοϋ είς τά παρά τήν θύραν τού ξενώνος θρα- 
νίον, τιμώμενος παρ’όλων, ώς εις τών πατριαρχών τοϋ

*) "Κί άριθ.52, «λ. 10'?5 — 1057,

χωρίου καί ώς είδος ζώντος χρονικού τών άρχαίων «πρό 
τοϋ πολέμου» χρόνων. Ικανός παρήλθε καιρός πριν ή 
είσέλθη είς τά τακτικόν στάδιον τής φλυαρίας η 
δυνηθή νά έννοήσ-/) τά  παράδοξα συμβεβηκότα, άτινα 
ελαβον χώραν κατά  τό διάστημα τής νάρκης αύτοΰ, 
πώς δηλ. συνέβη ό ανατρεπτικός πόλεμος, πώς ή 
χώρα άπέροιψε τόν ζυγόν τής παλαιας ’Α γγλίας καί 
πώς άντί νά ήναι υπήκοος τής Αύτοϋ Μ εγαλειότητας 
Γεωργίου τοϋ Γ ', ην τώρα πολίτης ελεύθερος τών 'Η
νωμένων Πολιτειών. Τ·?) άληθεία ό Ρ ίπ δέν ητο πολι- 
τευτής· αί· δέ μεταβολαί τω? τε πόλεων καί κρατών 
έλαχίστην έποίουν αύτώ έντύπω σιν εν όμως μόνον 
είδος δεσποτισμού ύπήρχεν ύπό τό όποιοι ουτος έπί 
μακράν έστέναζε, τοΰτο δ ’ ήτο ή γυναικεία κυριαρ
χ ία . Πλήν τούτο εύτυχώς ειχε λήςει· έλύτρωσεν ου
τος πλέον τάν τράχηλον αύτοΰ έκ τού συζυγικού ζυ
γού καί ήδύνατο νά έξέρχηται καί νά είσέρχηται 
κατά βούλησιν, χωρίς παντελώς νά φοβήται τήν τυ 
ραννίαν τής κυρίας Βάν Γουίγκλ.

'Οπωσδήποτε όαως οσάκις άνεφέρετο τό όνομα 
αύτής, έ'σειεν ουτος τήν κεφαλήν, συνέστελλε τούς 
ώμους καί ΰψου τούς οφθαλμούς, οπερ ήδύνατο νά έκ- 
ληφθί) ε’ίτε ώς έκφρασις έγκαταλείψεως αύτού είς 
τήν ιδίαν τύχην ε’ίτε ώς χαρά έπί τή απαλλαγή αύτοϋ.

Ό  Ρ ίπ  συνείθιζε νά δ ιηγήτα ι τήν ιστορίαν αύτοϋ 
πρός πάντα ξένον, ερχόμενον εϊς τόν ξενώνα τοϋ κ. 
Δουλίτλ. Καί κ α τ’ άρχάς μέν παρετηρήθη διαφέρων 
εϊς τινα  σημεία κα θ’ έκάστην φοράν τής άφηγήσεως 
αύτοϋ, όπερ άναμφιβόλως ώφείλετο εις τό ότι εσχά
τω ς εΐχεν έξυπνήσει. Έ π ί τέλους ή διήγησις αύτοϋ 
άπετέλεσεν άκριβώς τήν ήν έξεθέμην άφήγησιν καί 
πάντες έν τ·?) γειτονία άνήρ, γυνή, ή παιδίον, έγνώ- 
ριζον ταύτην έκ στήθους. Τινές όμως πάντοτε έφαί- 
νοντο άμφιβάλλοντες περί τής πραγματικότητος αύ
τής, διατεινόμενοι ότι ό Ρ ίπ  παρεφρόνησε καί ότι τούτο 
ήτο άκριβώς εν σηαεϊον δ ι’ ού πάντοτε έξεδηλοϋτο ή 
διανοητική αύτοϋ κατάστασις, Ούχ ηττον όμως οί 
παλαιοί Δανοί κάτοικοι άπέδιδον σχεδόν γενικώς 
πλήρη πίστιν είς ταύτην. Έ τ ι  καί σήμερον ουδέποτε 
άκούουσι τόν θόρυβον κατα ιγίδος κατά θερινόν από
γευμα περί τά  ά'ρη Ινάατσκιλ, χωρίς νά εΐπωσι ότι ο 
"Ενδρικ Οΰδσων καί τά μ ε τ ’ αύτοϋ πλήρωμα παίζουσι 
τούς κύβους. Κοινώς δέ εύχονται πάντες οί γυναικο- 
κρατούμενοι σύζυγοι έν τ·ή γειτονία , όταν έπαχθώς 
φέρωσι τόν βίον, νά είχον λαθησυχαστικόν τ ι  ρό
φημα έκ τής φιάλης τοϋ Ρ ίπ  Βάν Γουίγκλ.

(Κατα μετα'^ρασιν ε’κ τών του W ashington Irving).

ΟΛΓΑ ΛΑΖΑΡΙΑΟΤ.



Λ Ι Ν Α .

Μ Ε Ρ Ο Σ  Π Ρ Ω Τ Ο Ν .

Α ά κ ο ν α  κ α ι  δ ο ό ι ί ο ς .

I '-

Ή γωνία χυτή τοΰ Περίβολου τών Π ριγκίπων εί
ναι θαυμασία Ινθερει· οί περιορίζοντες αυτήν τρεις 
διάδρομοι είσί κατάφυτοι εκ καστανεών καί π λα τά 
νων, άφύλλοιν κατά τήν φθινοπωρινήν ταύτην εποχήν. 
Μακρόθεν διεφαίνετο τό οίκοτροφεΐον τής κυρίας Κολ- 
λάρ, λαμπρός έκ πλίνθου καί λίθου οίκος, μετά π α 
ραρτημάτων καί κήπου δισχιλίων τετραγωνικών μέτρων 
μακρού καί πλήρους ύψικορύφων δένδρων. Τάς πλευ
ράς αύτοϋ περίεφοασσον τοίχοι, τήν δέ πρόσοψιν δ ι- 
κτυωτόν μετά  φατνωμάτων, διανοιγόμενον είς ενα 
μέγαν μεσαϊον πυλώνα καί δύο πλάγιας θύρας.

Ό  ’Ιωάννης Δαήλ, αετά  τίνος συγκινήσεως εθετο 
τόν δάκτυλον έπί τοϋ ήλεκτρικοϋ κωδωνίσκου. Ό  
άργυρόηχος κρότος τοϋ σημάντρου αντήχησε κα θ’ 6- 
λον τό οικοδόμημα, ό δέ γλυκύς τής δονήσεως α ντί
κτυπος ήδε'ως προσέβαλε τά  ώτα τοϋ κρούσαντος. 
Μετά στιγμής παρέλευσιν, τα χύ  βήμα ήκούσθη τρέ- 
χον κατά τήν έτε'ραν πλευράν τοϋ δικτυωτοϋ, τού βαν
δάλου δέ στραφέντος, ή θύρα ήνοίχθη μετά τριγμοί», 
καί ό επισκέπτες εύρε'θη απέναντι χαριέσσης ύπηρέ- 
τιδος, ή τις  προύτεινεν αύτφ τήν συνήθη έρώτησιν. Ό  
’Ιωάννης έ'τεινεν αύτ-?) τό έπισκεπτήριόν του καί με
τ ’ ολίγον είσήχθη,

ΈπχροΜτιάσθη τότε πρό αύτοϋ ή ωραία άποψις άμ- 
μοστρώτου κήπου, πεφροντισμένου θερμοκηπίου καί 
κομψού περιστερεώνος, έν ώ έθορύβουν εύηχοι κακκα- 
βισμοί καί ελαφροί πτερυγισμών ψίθυροι. Έν ■>, σ τ ιγ -  
μνί, ακολουθών τήν θαλαμηπόλον, άνήρχετο τάς πρό 
τής εισόδου βαθμίδας, διείδε πολλάς χαριέσσας μορ- 
φάς, εμφανιζόμενας καί παρερχομε'νας έν ριπή οφθαλ
μού- ήτο σμήνος δλον κορασίδων, φερουσών φαιάς ή 
μελαίνας ή βαθυκυάνους στολάς, δπερ έπί τή  θέα αύ
τοϋ, θορυβηθε'ν, οπισθοχώρησε, φεϋγον κατά τινα βή
ματα . Ό  Ιωάννης ήσθάνθη εαυτόν έρυθριώντα δτε 
διά διαβα τικού βλε'μματος παρετήρησε λίαν άορίστως 
δτι ή πληθύς εκείνη έψιθύριζεν όπισθεν, έςετάζουσα 
αύτόν καί περιέργως κεφαλαί τινες έκλινον, ϊνα τόν 
παρατηρήσωσι κάλλιον.

Ά λλά  τοϋτο ύπήρςεν άπλή στιγμ ια ία  ύπόνοια' είτα 
δ ’ ή ύπηρέτις είσήγαγεν αύτόν είς πρόδομον, έστρω- 
μένον διά πλακών μαρμαρίνων, έκεϊθεν δ ’ είς μικράν 
αίθουσαν υποδοχής, ώραΐον συνεντευκτήριον, κομμω- 
τηρίου σχεδόν έ'χον άίποψιν καί έπίπλωσιν έζ ώχροϋ 
μεταςίνου ύφάσματος, μετά παραπετασμάτω ν,ύπεγει- 
ρομένων κατά τά  πλάγια , καί αύλαιών,προσηλωμένων 
διά μεταζίνων σ^οινίοιν,

—  Έάν ό κύριος εύαρεστηθΐ) νά περιμείν·/) ολίγον, 
ή κυρία διευθύντρια θά έμφανισθτ).

Καί ή ύπηρέτις άπήλθεν, άφεΐσα ανοικτήν τήν θύ- 
ραν τής αιθούσης.

Τότε ό ’Ιωάννης, καθίσας έπί κυανού καί ροδόχρου 
καθίσματος, ήσθάνθη εαυτόν καταλαμβανόμενον ύπό 
ηδονικής καρώσεως. Ά π λετον  φώς είσεχώρεt διά τών 
παραπετασμάτων είς τήν αίθουσαν, ήν έθέρμαινεν ή 
ζωηρά φλόξ θερμάστρας αεριόφωτος. Κατά τό θέρος, 
δτε ή θερμάστρα έσβέννυτο καί αί κ ιγ  κλιδοθυρίδες, 
άνοιγόμεναι, επιπτόν άτηρ.ελώς έπί τών ύέλων τών 
παραθύρων, οποίαν γλυκεΐαν ηρεμίαν θ ’ άπέλαυέ τ ις  
ενταύθα ύπό τήν δροσεράν στέγην τοϋ πυκνού τών 
καστανεών φυλλώματος, έςαπλούντος έπί τοϋ κατώ- 
γεω τήν σκιάν αύτοϋ !

Κατά τήν στιγμήν ταύτην, ύπό τόν φαιόχρουν τοϋ 
νοεμβρίου ουρανόν, έφαντάζετο τούς τοϋ άπριλίου καί 
τούς αύχμώδειςτοϋ ίουλίου κονιορτούς· τάς δ’ έντυπώ- 
σεις ταύτας έγέννα έν τώ πνεύματι αύτοϋ ή ευάρε
στος όέποψις τής θελκτικής καί φαιδρώς διακεκοσμη- 
μένης αιθούσης. Ή δη τό μέτωπον αύτοϋ ήρξατο κλί- 
νον νωθρώς καί τά  βλέφαρα αύτοϋ βαρυνόμενα, οτε 
σοβαρόν βήμα καί ελαφρό? θροϋς έσθήτος έςήγει- 
ρεν αύτόν.

Ό  ’Ιωάννης άνωρθώθη, έ'κ φόβου μή καταληφθ/), 
είσήλθε δέ ή διευθύντρια τοϋ οικοτροφείου.

‘II κ. Κολλάρ ήν ώραιοτάτη· είχε τήν ψυ^ράν καί 
σοβαράν καλλονήν εντίμου γυναικός, γινο,ισκούσης τήν 
υπεροχήν αύτής έφ’ ετέρων, καίτοι εύρίσκετο έν ηλι
κία τεσσαράκοντα καί πέντε έτών, έν στάσει έπιβαλ- 
λούσν) σέβας καί θαυμασμόν εύθύς, είς ποώτην άπο- 
ψιν. ΤΗτον άφ’ ετέρου εύγενής καί θαρραλέα γυνή, 
χήρα ίλαρχου ούσσάρων, ήτις , έν ηλικία είκοσι καί 
οκτώ έτών ανευ ούδενός πόρου άπομείνασα, έζεμε- 
ταλλεύσατο μ εθ ’ ύπερηφανίας τά  Ιν διαφόροις σπου- 
δαϊς διπλώ ματα αύτής, δπως έπαρκέσν) είς τήν ανα
τροφήν τών θυγατέρων αύτής, έγγάμιον τήν σήμε
ρον, άριστα άποκατε<ττημένων καί μητέρων ωραίων 
βλαστών.

Τό οίκοτροφεΐον, αριθμούν δωδεκαετή βίον καί εύ- 
δοκιμοϋν, άπέφερε κατά μέσον δρον τριάκοντα χ ιλ . 
φράγκων τή  διευθυντρία αύτοϋ.

ΊΙ άοχή τής συνεντεύξεως ύπήρςε ψυχρά πως· ή κ. 
Κολλάρ δέν ητο διαχυτική έκ πρώτης όψεως, άλλά 
συνείθιζε ν’ άποκρύπτνί, ώς άλλαι τά  ελαττώ ματα 
αύτής, τούς θησαυρούς τής έξαιρέτου στοργής καί τής 
άγιας άγαθότητο; τής καρδίας αύτής.

Ύ πομειδιάσασα πρός τόν Ίωάννην, είπε :
—  Ό  κ. Ιωάννης Δαήλ, νομίζω ;
—  Αύτός ούτος, κυρία.
—  Κύριε, ο άββάς Ζακέ, ίερεύς τού καταστήμα

τος ήμών, μ ο ί είπε πολλά καλά περί ύμών.
—  Ό  κ. Ζακέ είναι λίαν επιεικής πρός έμέ, κυ

ρία, είπεν ό ’Ιωάννης μετριοφρόνως- ’ίσως δέ έμεγα- 
λοποίησε τούς εύτελεΐς μου τίτλους πρό τής άγαθό- 
τητος ύμών. t

—  Ουδόλως, κύριε- γνωρίζω δτι είσθε πρότυπον 
.,υίοϋ καί αδελφού- γνωρίζω ότι ή μήτηρ σας σεμνύνε-



ται διά σας, κ*'1· ή άδελφή σας 'Ελένη αποτελεί τό 
άντικείμενον τών φροντίσουν ύμών.

Ό  ’Ιωάννης έμειδίασεν.
—  Ά λλά, έξηκολούθησεν ή κυρία. Κολλάρ, έως έδώ 

μόνον φθάνουσιν δλαι αί περί ύμών ειδήσεις μου- ήδη 
δέ, προσέθηκε, μή άποκρύπτουσα τό ύφος ζωηρού εν
διαφέροντος, διτερ έπαισθητώς έξέφραζεν ή φυσιογνω
μία αύτής, λαμβάνω τό θάρρος νά σ ί ς έρωτήσω συμ- 
πληρωτικάς τινας λεπτομερείας.

—  Έ ρωτήσατε, κυρία- άπεκρίνατο ό νεανίας.
—  Έξασκεϊτε τό διδασκαλικόν επάγγελμα πρό 

πολλοϋ;
—  Ά πό τεσσάρων ετών, κυρία.
—  Καί άφιερούσθε έσαεί είς αύτό ;
Ό  ’Ιωάννης έσκέψχτο πάραυτα ότι ώφειλε ν ’ ά- 

παντήσν) είλικοινώς.
—  Ούχί, κυρία· ομολογώ δτι τούτο δέν είναι τό 

ίδεώδές μου, ίσως έχω όνειροπολίας δυσαναλόγους 
πρός τήν θε'σιν μου, προσέθετο μετά μεγαγχολικού 
μ ιιδ ιχματος, άλλ’ άπορρέουσιν έκ τής καροίας.

Διδάσκω ποάς τό παρόν, ί’να θεραπεύσω τάς άνάγ- 
κας τής οικογένειας μου- ά λ λ ’ αί κλίσεις μου μέ 
ώθοΰσι πρός βίον καθαρώς φιλολογικο'ν, ή πρός επ ι
στημονικόν τ ι στάδιον, άφ’ ετέρου είμαι συνεργάτης 
μεγάλης τίνος παρισιανής έφημερίδος.

—  Ά  ! άνε'κραξεν ά'.ουσίως ή κ. Κολλάρ, ή τις , ώς 
πολλοί, έθειόρει τόν τύπον ώς τό καταφύγιον πάντο^ν 
τών οκνηρών ήγνόουν διόλου τήν λεπτομέρειαν ταύτην.

—  Είναι r  ;τη φύσεως τοιαύτης ώστε νά μέ βλά- 
π τ γ ,  κυρία ;

Ή  φράσις αΰτη έλέχθη μετά  τόσης άφελείας, ώςτε 
άπασαι αί προκαταλήψεις τής εντίμου γυναικός διε- 
σκεδάσθησαν αυτοστιγμεί.

—  Ούχί, κύριε, άπεκρίνατο μετά τίνος συγκινή- 
σεως· παρίσταται μάλλον ώς μ ία έ'τι σύστασις πρό 
τών οφθαλμών μου· άλλά, βεβαίως τό ν ’ άνήκητε είς 
τόν τύπον, αύτό τούτο αποτελεί έγγύησιν περί τής 
παιδείας υμών . . . .  ύποθε'τω, τουλάχιστον . . . Καί 
διεκόπη άποτόμως.

—  Έ χ ετε  . . . διπλώυ.ατα, δέν έχει οΰτω ; συγ
χωρήσατε τήν άδιακρισίαν μου.

Ό  ’Ιωάννης έμειδίασεν εκ νε'ου.
—  Είααι τελειοδίδακτος έν τ·?ί φιλολογία καί τ γ  

έπιστήαη τού δικαίου- έχω επίσης τριετεϊς ίατρι- 
κάς σπουδάς καί, νομίζω . . .

Εκείνη διε'κοψεν αύτόν, έκτεθαμβημε'νη ύπό τού 
πλούτου τούτου τών γνώβεων.

—  Ά λ λ ’ έ'χετε λοιπόν καθολικήν παιδείαν, κύριε! 
η, άναμφιβόλως, θ ’ άποκτήσητέ ποτε ταύτην, καί 
τό πρόσωπον αύτής προσέλαβε τήν αυτήν έκφρασιν 
άπαθα ρρύνσεως.

—— Άποδε'χομαι τόν προοιωνισμόν κυρία» μέχρι 
τούδε άμφέβάλλον περί τής ώφελιμότητος τής π α ι
δείας . . . .

’Ανωφελής 6ά ητο ή έπέκτασις τής έξετάσεως· 
ή δέ κ. Κολλάρ μετά  στιγμ ια ϊον διστ*γμόν) είπε :

—  Μοί φαίνεσθε πολύ νε'ος· βεβαίως εΐργάσθητε 
έως ού άποκτήσητέ τοσαύτας γνώσεις;

—  Είμαι εϊκοσιν εξ ετών, κυρία· πραγμχτικώ ς, 
ε’.ργάσθην πολύ.

Μετά νέαν παύλαν, ή διευθύντρια είπεν.
—  Έ διδάξατε μέχρι τούδε νεάνιδας ;
—  Ούχί, κυρία, άπήντησεν ό ’Ιωάννης, έρυθριών 

έλαφοώς.
'II κυρία Κολλάρ διεομήνευσεν εύνοϊκώς τό ερύθη

μα τούτο-— άναμφιβόλως, έσκέψατο, ό εργάτης ουτος 
τού τύπου έ·χει αίδημοσύνην καί σεβασμόν.

—  Τά κατάστημα ημών, βλε'πετε, έ'χει δλως ει
δικόν χαρακτήρα- αί μαθήτρια1, είναι τό πλεϊστον ξέ- 
ν*ι, Ά γ γλ ιδ ες , Γερμανίδες, 'Ισπανίδες, ιδία δέ ά- 
ποικιογενεϊς, προερχόμεναι έξ ’Ινδιών, Μεξικού καί 
'Ηνωμένων πολιτειών, γενικώς πλουσιώταται καί 
πλήρεις πολλών προσόντων. ΙΙροοδεύουσι τά χ ισ τα , 
άλλά δε'ον δπως ό καθηγητής προσπαθνί νά η εύλη
πτος, πρό παντός δέ ακριβής, εύκρινής.

Ή κ. Κολλάρ ένε'τεινε τήν τελευταίαν λε'ξιν, μή 
τολαώσα ή μή θέλουσα νά ποιήσηται νοήσιν άλλου

; , ρτίνος ακριοεστερου ορου.
—  Άνήκουσιν είς διάφορα θρησκεύματα, προσιθη- 

κε· πολλαί είναι καθολικαί, δόξα τώ  θεώ , σχεδόν 
ισάριθμοι διαμαρτυρόμεναι καί τινες ΊουδαΐαΓ άλ.λ’ 
έν σχέσει πρός τά  δογματικά ζητήματα τηροϋμεν 
αεγάλην έπιφύλαςιν.

Ό  ’Ιωάννης ύπεκλίθη, είς ενδειξιν δτι ένόησε 
καλώς.

Ά π ό  τής στιγμής ταύτης ή συνδιάλεξις περιε- 
στράφη μόνον είς λεπτολογίας τινάς, οίαι ό τρόπος 
τής διδασκαλίας, ή σύστασις τοϋ φέρεσθαι « λίαν αύ- 
στηρώ ς» καί τοϋ συμμορφούσθαι δσφ τό εφικτόν 
πρός τούς κανόνας, τούς έπιβαλλομένους υπό τών έν 
τώ  Δημαρχείω έξετάσεων.

Ί1 κ. Κολλάρ προσεκάλεσε τότε γραιάν τινα κυ
ρίαν, συνεργάτιδα αύτής, τήν γενικήν έπιστάτριαν. 
Τά πάντα καθωρίσθησαν μετά  τής λεπτολογίας καί 
αύστηρότητος, ήν αί τα κτικ α ί γυναίκες εύαρεστοϋνται 
έφαρμόζουσαι καί είς τά  ξηρότατα τών ζητημάτων, 
άπεφασίσθη δέ ί'να τό προσεχές σάββατον, κατά τήν 
τετάρτην ώραν, ό ’Ιωάννης Δαήλ παραδώσ·/) είς τάς 
μαθήτριας τού άνωτάτου τμήματος τό πρώτον αύ
τοϋ φιλολογικόν μάθημα.

I I
Ό  ’Ιωάννης έπανήλθεν είς τάν οίκον αύτού συγ- 

κεκινημένος πως. Νέα φάσις τής ύπάρξειυς αύτοΰ ήρ- 
χετο ήδη άνελισσομε'νη πρό τών νοερών αύτοΰ όμμά- 
των. Τήν καρδίαν αύτοϋ έπλήρου άόριστον προαίσθη
μα θλίψεων καί ήδονών άγνωστων. Χωρίς νά δύνηται 
νά σκεφθνί καλώς, ένόμιζε μεταβεβλημένα πάντα τά  
περί αύτόν. ’Ey τ γ  οδώ αύτοϋ τά  άφυλλα τοϋ παρα
δείσου καί τών φρακτών τοϋ Ώ τέ ϊλ  δένδρα, έφαίνον- 
το αύτώ ηττον γυμνά, ηττον ακόσμητα. Ή ανεξή
γητος ελπίς τής καρδίας του; οΐονεί πεοιεστεφάνου



αύτά δ ιά  φανταστικών φυλλωδών. . . . Ά φ ’ ετέρου, 
μή δέν ητο νέα τ ις  χ*ρά ^ληθώς ή προσθήκη έξακο- 
σίων φρ;ίγκων περιπλέον elf τον προϋπολογισμόν τοΰ 
οίκου;

Έ  κ. Δαήλ, χήρα πλοιάρχου φρεγάτης, κατώκει 
μετά τοΰ υίοΰ καί τΛ,ς θυγατρός της Ελένης, ένδε- 
καετοΰς τήν ηλικίαν, τόν δεύτερον όροφον ο’ίκου τινός 
εν τη  όδώ Φαιζανδερί, παρά τά  οχυρώματα.

Ώ ς ή κ. Κολλάρ, ήτο 'Ρωμαία, κα ί, δπερ σπου
δαιότερο-./, θαυμασία χριστιανή.

Κ ατά τό τό 1870, συμπλήρωσα; τάς προπαρα 
σκευαστικάς αύτοΰ σπουδάς ό Ιωάννης, ήλΟεν ί'ν’ ά- 
πολαόσν) τών διακοπών. Ό  πόλεμος ήρχετο έκρηγνύ- 
μενος. Έν τώ μέσω τών εθνικών συμφορών ό άζιωμα- 
τικός Δαήλ, προσκληθείς ίνα ύπηρετήστ, εν τώ κατά 
ξηίάν στρατώ, έδέχθη τόν ίσοδύνχμον βαθμόν τ α γ 
ματάρχου. Ά ναχωρήσας δέ, έπεσεν ήρωίκώς είς 
Κουλμιέ.

Τότε, έν ώ ένεπόρπα τόν σάκκον αύτοΰ, μέλλων 
ν ’ άναχωρήσν), βλέπεν τόν Ίωάννην είσερχόμενον εις 
τό δωμάτιον αύτοΰ.

—  Πάτερ ! είπεν άπλώς τά παιδίον, πάρε με 
μαζή σου.

—  Ό  αξιωματικός ήτε'νισε τόν υίόν του έκθαμβος.
—  Νά σέ πάρω μαζή μου; είς αύτήν τήν ήλικίαν;
—- Εΐμαι δεκαέξ έτών.
—  Ό χ ι  ακόμη.
—  θ ά  είμαι μ ετά  ενα μήνα, άφ ’ ετέρου οφείλω 

νά γίνω ναυτικός ώς σύ· είμαι ισχυρός, δέν φοβούμαι.
Δάκρυ έλαμψεν έπί τοΰ βλεφάρου τοΰ άξ ιω μ α τι- 

κοΰ· περιπτυξάμενος δέ τόν υίόν αύτοΰ.
—  Καί τ ίς  θά μείντ, πλησίον τής αδελφής σου; 

ήρώτησεν.
Ό  νεανίας έπε'μεινεν, ά λ λ ’ ό κ. Δαήλ άπέβη ά

καμπτος. Ό  υιός του ώφειλε νά ζήσν) y άριν τής οι
κογένειας καί χάριν τής πατρίδος' είς τ ί θά ώφέλει 
ή άσκοπος αύτ η θυσία ; ’Ά λλως τε μήτοι δέν ώφειλε 
μετά  τινας ήμε'ρας νά είσέλθ-/] είς τό στάδιον αύτοΰ.

Ό  ’Ιωάννης ύπέκυψεν. Ά λλ’ δτε ή λαίλαψ έξέσπασε 
μεθ’ δλης αύτής τής μανίας, δτε ό πατήρ παρέδωκε τώ 
θεώ τήν ανδρείαν αύτοΰ ψυχήν, ή θιξικάρδιος τής Γαλ
λίας έκκλησις αφύπνισε κα’ι πάλιν τόν διαλανθάνοντα 
πόθον τοΰ μείρακος.

Ό  ’Ιωάννης έγονυπέτησε πρό τής μητρός αύτοΰ. ΊΙ 
βαρυπενθής χήρα ένόησε, πριν ακούση αύτοΰ· άνεγεί- 
ρουσα δέ τόν υίόν της

—  "Υ παγε! τω είπεν. Ό  Θεός τό θε'λει· οφείλεις 
νά εκδίκησης τόν πατε'ρα σου, καί ή Γαλλία είναι μή- 
τηρ σου ύπέο εμέ.

Καί τάς εύλογίκς αύτής ένέκλεισεν έν έν! έπί τοΰ με
τώπου αύτοΰ άσπασμώ.

Μετά οκτώ ήμε'ρας ό ’Ιωάννης ένεδύετο τήν ύπέρ 
ποτε δοξασθεϊσαν γραφικήν στολήν τών ζουάβων, 
ής τήν εκλογήν τώ ένέπνευσαν ή πίστις καί τά  αισθή
ματα αύτοΰ καί ής έδείχθη αληθώς άξιος. Έ ν Aouxvvj 
έ(ορίφθη είς τό πυρ, ακολουθών τόν -αρέτ καί τόν Βερ~

θαμόν. Εις Μάνς έβλήθη ύπό σφαίρας κατά τόν ώμον 
έπεσεν, ώς είχε πέσει ό πατήρ αύτοΰ· άλλ’ ό θάνατος δεν 
ήδυνήθη ν’ άρπάσν) αύτόν.

—  Κατά τήν εποχήν ταύτην ή κυρία Δαήλ κατώκει έν 
Τούρ. Ήθέλησε ν’ άκολουθήση τόν υίόν αύτής δσον ήδύ- 
νατο έκ τοΰ σύνεγγυς· αυτή δ’ αΰτη έπηγρύπνησεν έπί 
τοΰ προσκεφαλαίου τοΰ νέου ήρωος. Διεφιλονείκησεν αύτόν 
πρός τόν δρεπανηφόρον θεριστήν, τόν θάνατον, καί κα 
τώρθωσε νά τον άποσπάσϊ) άπ’ αύτοΰ· άλλ’ δτε ό Ιω άν
νης μετά έζ δλας εβδομάδας οδυνών ήδυνήθη ν’ ανα
γνωρίσω εκείνην, ήτις δευτέραν ήδη φοράν έχαρίσατο 
αύτώ τήν ζωήν, παρετηρησεν συγχρόνως δτι τριακοντα- 
τετραέτις μήτηρ είχε τήν κόμην κατάλευκον.

Έν τέλει ή ειρήνη άποκατέστη. 'Η κυρία Δαήλ είχεν 
ήδη σύνταξιν τρισχιλίων φράγκων ώς χήρα άνωτέρου 
αξιωματικού· έδέησεν ί’να είς ταύτην προσθέση καί τήν 
προίκα αύτής, ήτις άπέφερε πρόσοδον 1200 <ρρ. άλλά 
φεΰ! ή προϊξ αΰτη δέν έβράδυνε ν’ άκρωτηριασθγί, διότι 
ή κυρία Δαήλ ούδέν παρημέλησε χάριν τής έκπαιδεύσεως 
τών τέκνων αύτής.

Τότε ό ’Ιωάννης, έννοών δτι αύτός ήν εφεξής ό μόνος 
τής οίκογενείας προστάτης, παρ^τήθη τό προσφιλές 
αύτώ στάδιον, καί έπανέλαβε τάς σπουδάς αύτοΰ ύπό 
άλλοΐον πνεΰμα. Δεκαοκταετής ήν προλύτης, εικοσαετής 
δέ τελειοδίδακτος έν τί) φιλολογία, μετά τριετίαν δέ 
τελειοδίδακτος καί έν τ7\ νομική. Ή θέσις αύτοΰ, ώς 
υίοΰ χήρας, άπήλλαξεν αύτόν τής καταναγκαστικής έν 
τώ στρατώ ύπηρεσίας· δθεν ό ’Ιωάννης ήσπάσθη τό έ- 
πάγγελμα τοΰ έλευθέρως διδάσκειν, συγχρόνως προσε- 
κολλήθη καί είς τήν βασιλικήν δημοσιογραφίαν. Ή δ ι
πλή αύτη έργασία έςησφάλισεν αύτω τρισχίλια φράγκα 
κατ’ ετος.

Κατώκουν σταθερώς έν Παρισίοις, άλλ’ ή Ελένη είχεν 
απόλυτον άνάγκην φωτός καί άέρος· ένεκα τούτου μετοί
κησαν είς Πασσύ, καί εγκατέστησαν είς τόν δεύτερον 
όροφον οικίας τινός, ούχί λίαν ύψηλόν άφ’ ενός, δπως 
μή καταπονήται ή μήτηρ, άλλ’ αρκούντως υψηλόν άφ’ έ- 
τέρου δπως, είσορμώσαι έν αύτώ, δροσίζωσι τά χείλη τής 
παιδίσκης αί ζωοδότιδες αύραι τοΰ δάσους τής Βουλό- 
νης, πλήρεις οξυγόνου, καί δπως άνέτως άπ’ αύτοΰ πλα- 
νάται τό βλέμμα έπι τής χλοεράς έκτάσεως καί θέλγη- 
τα ι ύπό τών χρυσών τής δύσεως άκτίνων, έπικυλιομένων 
έπί τών λοφίσκων τής Σουρέννης καί τοΰ Σαίν-Κλοΰ.

Έ ν τή ήρέμω ταύττ, καταστάσει έβίωσαν αρκούντως 
ευτυχείς. 'Ο Ιωάννης έλησμόνει, ή έφαίνετο λησμονών, 
δτι ύπάρχει έτερον είδος ζωής παρά τοϊς ήλικιώταις 
αύτοΰ. Αυστηρός έν ττ, εύθύτητι αύτοΰ, θά έθεώρει εαυ
τόν ένοχον, έάν δέν άπέκρυπτεν έν τ-/5 βαθύτατη τής 
καρδίας αύτοΰ πτυχή .τάς ενδεχομένως θλίψεις καί τάς 
άτουικάς φιλοδοξίας του, πρός δέ τάς δύο γυναίκας μό
νον μειδιώσαν τήν μορφήν ύπεδείκνυεν. Αί έλαφραί ήδο- 
ναί οίονεί διήρχοντο παρ’ αύτόν, μηδόλως άναγκάζουσαι 
αύτόν δπως στρέψη τήν κεφαλήν· άλλά στερρος έν τγ, ά
για  αύτοΰ άφοσιώσει, άσυναισθνιτως δέ προσηλουμενος 
ύπό της άορίστου φωνής τής κλίσεως αύτοΰ, ούδεμίαν 
άλλην ηδονήν έπεζήτησ?ν έκτος τής τραχείας τον βίον



πάλης, διαφεγγομένης έ'στιν δτε ύπό φευγαλέας τινός 
άκτΐνος δόξης, άκτΐνος εξ εκείνων περί ών ό Βωβενάργ 
είπεν : «ή πρώτν) της αύγής λαμπηδών δέν είναι ήδυ- 
τέρα τοϋ πρώτου τής δόξης μειδιάματος».

Ή κυρία Δαήλ, μήτηρ τόσω τρυφερά καί οξυδερκής, 
κατανοήσασα ταχέως άπαν τό μέγεθος τής θυσίας εις ην 
ό υίός αυτής ύπεβάλλετο, προσεπάθησε νά καταπείση 
τόν νεανίαν νά διασκεδάζη ολίγον εκτός τοΰ οίκου, συμ- 
βουλεύουσα αύτώ νά ικανοποιί) πως τάς απαιτήσεις τής 
νεότητος, ήτις ουδόλως προωρίσθη εις μόνωσιν. Έν άλλ·») 
περιπτώσει, προΐβσθάνετο τήν προσέγγισιν κρίσεως. Φύ- 
σεως ώς ό υίός αύτής, δέν είναι έξ εκείνων ας δύνανται 
νά τέρψωσιν ήδοναί πεζαί καί κοιναί, ε’ίτε αθέμιτοι ή 
θεμιταί. Πας ισχυρός άγών τής βουλήσεως απαιτεί συγ- 
κέντρωσιν τών δυνάμεων τής ψυχής, ήτις τότε, κατά 
λόγον αντισταθμίσεων, προσηλοϋται εις ύψηλότεοόν τι 
ιδεώδες. Ό  ερως ύψίφρονος θνητού ουδόλως ομοιάζει 
πρός τό πάθος τών χυδαίων ατομικοτήτων· άλλά, μονή
ρης καί σιγηλός, ήδεται έν τ γ  άνερμηνεύτω τοΰ μονο
λόγου τερπωλτί, αποβαίνει δέ τοσούτω μάλλον άγνός, 
όσω ηττον μαντεύεται, τόσω μάλλον άπειρος, όσω τά 
λατρευόμενον όν, ήκιστα έγνωσμένον, ε?έν διαφαίνεται 
εΐμή διά τοΰ λαμπερού τής φαντασίας πρίσματος.

Ό  ’Ιωάννης λοιπόν, δέν είχεν έτι άγαπήσει. Ά ρα, αν 
έ τόλμα νά ε’ίπη τά  πάντα πρός τήν μητέρα αύτοΰ, θά 
ένεπιστεύετο αυτή άνεξηγήτους τινάς χαράς καί λύπας, 
ών ούδ’ αύτάς ένόει τά  αίτια , δάκρυα τινα αυτομάτως 
επί τών βλεφάρων αύτοΰ άνερχόμενα πρό τών μεγαλοπρε
πών καλλονών της φύσεο>ς, άς ό βαθύφαιος τών Παρισίων 
ουρανός δέν κατορθοΐ ν’ άποκρύψη όλοτελώς, ύπό τό 
χλωρόν στέγασμα τών δένδρων κατά τάς γλυκείας έσπε- 
ρινάς ώρας τών σπανίων αύτοΰ επισκέψεων είς τό δάσος, 
εν ω πλάνης τις  φιλομήλα εμελώδει τούς ήδεϊς αύτής 
έρωτας; . . .

Ά λλά μετά τάς συγκινήσεις ταύτας, ό ’Ιωάννης άπέ- 
βαινεν αυστηρότερος έτι πρός εαυτόν, σοβαρά δέ ρυτίς 
διηυλάκου τά νεαρόν αύτοΰ μέτωπον. Άπαύστως τό 
πνεύμα αυτού διειπεν ή ιδέα τοϋ καθήκοντος καί τών 
υποχρεώσεων αύτοϋ- μήτοι δέν ώφειλε νά μεριμνήση περί 
τοϋ μέλλοντος της 'Ελένης; Βεβαίως ! Ήσθάνετο ύπερ- 
εκχυλιζουσας εν τί) καρό ία αύτοΰ ορν,άς τινας τρυφερό
τητας απείρου καί μυστηριώδους ενθουσιασμού- άλλ’ άπη- 
γόρευεν εαυτώ ώς αμάρτημα τόν έρωτα- ό Θεός δ ’ έν 
τ -?) εύσπλαγχνία Αύτοϋ, δέν ερριψεν έτι έπί τής οδού του 
ούδεμίαν ιδανικήν εικόνα, ήν ή ρεαβώδης αύτοϋ ύυνή θά
, λ , , ι Λ*
ηουνατο να περιπλαισιώστ; εν τώ βαθυτάτω τών συνε- 
χομένων πόθων αύτής.

Κατά τήν εσπέραν εκείνην, εν ω έβάδιζε μετά βλέμ
ματος διαβατικού και πλάνου, μετά τής ηδονικής έκ-

* - » £ r r , »πληςεως ην τω προυςενει η φανταστική ανανεωσις τών 
αντικειμένων, άπερ καθ’ έκάστην έβλεπε, έν ώ άφατος εύ- 
δαιμονία, διά μέσου τής οποίας προδιεώρα ήδη θλίψεις, 
επτ,ωρειτο τής ύψίφρονος ύλης αύτοϋ, ο Έρως, τά άγνω
στον, ή γοητεία, ήτις κινεί τάν θνητόν εις δάκρυα διά 
μόνου τοϋ άφελοϋς ήχου τοϋ γέλωτος παρθένου τίνος,

άνέμενεν αύτόν καθ’ οδόν, ένεδρεύων, καί έν πεποιθήσει 
έτοιμος νά κατενέγκή τραύμα ανίατον καί άελπτον.

C h a u i . e s  V i s c e s f  (Άκολουδεϊ).
( Μετάφρασις Κ. Λ. II. ).
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ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.
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Θ Ε Α Τ Ρ Α  Π  A P I - l i i X . — M ine S a n s - G & n e  ιώ ν V ictorien  Sardoij
E m ile M oreau .— L e s E  o i s, τοΰ  Ju les  Lem aitre· Xu qqo B ru h a rd t . 
— U n e  F a  i l l  i t  3, του  B jofrngou — V  n e n i i e m i  d e s  p  e u p  I c, 
τοΰ H enrik  lUseu — Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α .

Άναδεξάμενοι ά π ’ άρχιϊς όπως ποιώμεθα γνωστήν 
τοϊς ήμ°τέροις άναγνώσταις τίιν απανταχού θ,εατρι- 
κήν Kivndtv, έπειδή κατά τάς ήμέρας ταύτας έγέ- 
νετο Υι έναρξις τής παρούσας χειμερινής περιόδου 
έν τοϊς παρισινοΐς θεάτροις, συνεσωρεύθη δέ ικανόν 
ύλικόν έκ τούτου, άναγκαζόμεθα καί αύθις ν ’ άνα- 
βάλωμεν τόν περί της Φ α ΰ Ο τ η ς τοϋ κ. Βερναρδά- 
κη έν συγκρίσει πρός τήν παρ’ Ε υριπίδη , Σενέκα. 
καί Ρακίνα Φ α ί δ ρ α ν  λόγον είς τίιν έπομένην κυ- 
ριακήν, καθότι ό περί τούτων λόγος έσται πως εκτε
νή ς , &τε έξετασθησομένης τής ιστορίας της (ίυζύγου 
τοϋ Κωνσταντίνου καί άναλυθησομένων έπ ί τροχάδην 
τών χαρακτήρων όσους οί δραματικοί άπέδωκαν τμ 
άλόχω τοϋ Θησέως. Ταϋτα δέ άπαιτοΰσι χώρον, ον 
στερούμεθα νΰ ν , μή δυνάμενοι ν ’άφαιρέσωμεν αύτόν 
έξ έργων, οΐα τά  τοϋ Snrdou, τοΰ Lemaitre, τοΰ 
Dumas lils, καί τών νορβηγιανών συγγενών καί αν
τιζήλων δραματικών Bjiernson καί Ibsen. Ά λλά 6ά 
τύχωμεν συγγνώμης παρά τών αναγνωστών ήμών δτι 
καί τά περί τούτων διά  σιδηροδρομικής οίονεί τα- 
χύτιιτος θά διέλΟωμεν, ή μάλλον θ ’ άναγράύωμεν, 
άπαιτοΰντος έκαστου ίδιον μακρόν λόγον, προκα- 
λέσαντος δέ μακράς συζητήσεις έν τα ΐς έφημερίσιν.

Έρχόμεθα χρονολογικώς είς τό πρώτον, ήτοι τό 
τοϋ έκ τών κρατίστων δραματικών Sardou. τήν -I/1" 
Sans-Gene, δργον (piece) είς πράξεις τέσσαρας, διδα- 
χθέν έν τω έν Παριΰίοις θεάτρφ Vaudeville. Εινε 
γνωστόν δτι τό έργον άνεμένετο άνυπομόνως δσον 
καί τό νέον έργον, οπερ ύπεσχέθη ό Dumas fils τη  
Γαλλικμ-Κωμωδία, τούτου  ενικά ή προσοχή τών 
κριτικών είς αύτό έστράφη, καθ’ δσον μάλιστα 
τό δραμά έστιν ίστοριι:όν,άνα6ι6άζει δέ έπί τής σκη- 
Λ’ ί ϊ ς  τόν Χαπολέοντα καί άλλα πρόσωπα. Ή  άνά- 
γνωΰις των, γραφέντοιν περί αύτοΰ έπιδάλλι.ι ήμΐν 
νά εϊπωμεν δτι ή κριτική πολλάς έπήνεγκε παρατιι- 
ρήσεις τω συγγράφει της Κ λ ε ο π  ά τ ρ α ς, τής Φ α ι- 
δ ώ ρ α ς ,  τίϊς Τ ό σ κ α ς  καί λοιπών, αί δέ παρατη
ρήσεις αύτής, ών τινες άμφισδητοΰσαι καί αύτήν 
τίιν δεξιότητα αύτοϋ, ούδαμώς μετέδαλον τίιν 
γενικήν έντύπωσιν δτι τό έργον κατά τόν κριτικόν 
τής «Έφημερίδος τών Συζητήσεων» κ. Lemaitre έστί 
χαριέστατον. 'II ύποδυσαμένη τίι πρωταγωνιστούν 
πρόσωπον δεσποινίς Rejane έσχε μεγά?.ην έπιτυχίαν.

Ά πό  τίϊς Μ""-' Sans-Gene μεταΰαίνομεν εις τούς 
Roia, δραμα είς πράξεις τέσσαρας τοΰ κριτικού 
τής «Έφημερίδος τών Συζητήσεων» κ Jules Lem aitre,



διδαχΟέν έν τφ θεάτρφ Renaissance, έγκαινίΟαντι 
τίιν νέαν περίοδον αύτοϋ ύπό τήν διεύθυνοίιν της 
κ. Σάρρας B ernhardt.

Και περί τοϋ έργου τούτου διάφοροι έξηνέχθηΰαν 
γνώμαχ, είς άς όμως δέν άπήντηόεν ό κ. Leniaitre, 
είπών, δτι άφίνει δπως αύτό τό έργον άποδειξι;ι τό 
πέπλα νημένον αύτών. Ό  Συνάδελφος τοϋ ΰυγγρα- 
φέως Sarcey έποιήόατο αύτω ίκανάς παρατηρήσεις, 
άλλ’ ώμολόγηοεν Αμα είλικρινώς καί τάς άρετάς 
αύτοΰ. Ό ντω ς δέ έΟτέφθη ύπό έπιτυχ 'ας,όχόν μάλι- 
ΰτα έρμηνεύτριαν τήν έξοχον Σάρραν B ernhard!, ή- 
τ ις  μετά πάροδον έτών, ΓΟΐήδαόα πολλάς περιο
δείας άνά τη ν  ’Ανατολήν καί Δύόιν, άνά τόν Πα
λαιόν καί Νέον κόόμον καί άνά τήν Αύότραλίαν έτι, 
άναμνήΟεις δέ τών περιοδειών αύτής, καθ’ άς §αΟι- 
λικώς έγίγνετο δεκτή πανταχοΰ, τά μάλιότα εύαρέ- 
ΰτους άποκομιόαμένη, έπανήλθεν είς Παριόίους καί 
απέδειξε κατά τήν ομολογίαν τών κριτικών έν τή  ύ- 
ποδύόει της W ilhelm ine έν τοϊς Rots δτι ούδέν άπώ- 
λεϋε τοΰ προτέρου γοήτρου αύτης, ούδ’ άπέδαλέ τι 
ή χρυόή φωνή τής πρφην τροφίμου μοναότηρίου.

Έ ν  δέ τώ Έλευθέρω-Θεάτρω τοϋ Antoine έδιδάχθη 
line Faillite. δράμα είς πράξεις τέόδαρας τού νορβη- 
γιανοΰ Ουγγραφέως Bjoernson, κατά διαόκευιίν τών 
Schurm ann καί Jacques Lemaiire. Τό έργον τούτο ά- 
πήρεΟε τφ  κ. Sarcey, δΰτις έκρινεν αύτό ώς κωμφ- 
δίαν κατά τάς γαλλικός τοιαύτας.

Ά λ λ ’ έν τφ  Θεάτρφ de 1 O euvre έδόθη δράμα τοΰ 
πενΟιροΰ τοΰ άνωτέρω όη,μειωθέντος νορβηγιανοΰ 
ποιητοΰ καί ά,ντιζήλου αύτοΰ, τοΰ πολλού Ibsen, 
έπιγραφόμενον i n  ennemi du peuple, είς πράξεις δέ 
τέδδαρας. Τό δράμα μετεφράόθη είς τίιν γαλλικήν 
ύπό τού Chonnevier. ΈκρίΟη ώς τ?ώνιύκρινεί!τέρων, 
άλλά καί ά<3θενει3τέρων τών τοϋ Ibeu.

Πριν κλείΟωμεν τίιν παρούΰαν Δραματικήν ήμών, 
ΟημειώΟ<υμεν δτι έν τφ ’Ωδείφ (Odeon) έπανκλήφθη 
μετά μεγάλης επιτυχίας έν τών κρατίότων έργων 
τού ύπερόχου δραματικού Άλεξ. Δουμά υίοΰ, ό Fils 
nalurel.

ΧΡΟΝΙΚΑ· Άπό τής παρελθοΰσης εβδομάδος έποιήσατο εναρ- 
ςιν των παραστάσεων αύτοΰ εν τώ θεάτροι Μνηματακίων ό υπό 
τοΰ κ. Μανουήλ καταρτισθείς γαλλικές θίασος μελοδραματίων καί 
ειδυλλιακών κωμωδιών (vaudevilles). Έςετέλεσε δε μέχρι 
τοΰ νΰν την Mascolte, τούς Cloches de Corneville και τήν 
ειδυλλιακήν κωμωδίαν τών Raymond καί Roucheron Mimi 
Έν τω βιάσω τούτω καταλεγεται κα'ι ή κ. Gourjon, άοιδ'ς 
ελαφροί, πέρυσι, αν μη άπατώμεθα, εν ’Αθήναις ασασα και 
δάφνας επιτυχίας όρε'ψασα. Περ'ι αύτής ώς άοιδοΰ μελοδραματίων 
δυνάμεθα να ειπωμεν ότι κε’κτηται δ τι ταΰτα άπαιτοΰσιν, ήτοι 
ευκινησίαν, ζοίηρότητα και χάριν, φωνήν δε γλυκέΤαν καίτοι 
ασθενή. Περ'ι τών άλλων έπιφυλλασσόμεθα.

— Δύω κατηρτίσθησαν ελληνικοί θίασοι ό μεν τών άδελικών 
Ταβουλάρη τη συμπράςει της δεσποινίδος Αίκ. Βερώνη και τοϋ 
κ. Παντοπούλου, άπελθών εις Αλεξάνδρειαν κα'ι ήδη διδάσκων 
άπό της σκηνής τοΰ αυτόθι Αεάτρου Τ σ ι τ σ ί ν ι α, ό δε',θ ί α σ ο ς 
Α θ η ν ώ ν  κληθείς, εχων τον κωμικόν κ. Π. Ζάννον καί την 
κ. Κωνσταντινοπούλου. άπελθών κα'ι ούτος εις Αίγυπτον όπως 
διδάςη από της σκηνής τοΰ θεάτρου Κάιρου.Ό θίασος τών κ.κ. 
Ί^ίυλάρη έποιήσ*το εναρξιν τών παραστάσεων αύτοΰ διά της

Φ α ύ σ τ η ς, ήτις ένθουσιωδώς έχειροκροτήθη ώς καί οί κυριώ- 
τατοι ύποκριταί.

— Μεγάλαι παρασκευαί γίγνονται έν τη Γαλλικη-Κωμωδία 
έπί τη προσεχεΐ διδασκαλία της Α ν τ ι γ ό ν η ς  τοΰ Σοοοκλε'ους 
κατά την διασκευήν τών Paul Meurice καί Auguste Vac- 
querie, καθά καί εν προτε'ροις φύλλοις έγράψαμεν. 'Η σκηνή 
τροποποιηθήσεται. διαιρουμε'νη εις δύω με’ρη, τό μεν έμπροσθεν 
κατώτερον χρησιμεύσει δια τον χορόν,τί δε όπισθεν είδος έςε'δρας, 
χρησιμεύσει το~ς ύποκριταΐς. 'Γοΰτο έγε'νετο, διότι, ώς γνωστόν, 
Εν τω άρχαίω θεάτρω ό χορός ήν κάτω της σκηνης εν τη ορχή
στρα. Ώς ειπομεν δε τήν μεν Αντιγόνην ύποδυθήσεται ή χαριε- 
στάτη καλλιτε'χνις δεσποινίς B artet, τον δε Κρε'οντα ό διάσημος 
τραγωδός M ounet-Sully, τον δε κορυφαϊον του χοροΰ δ γνω
στός συγγραφεύς της Γαλλικης-Κωμωδίας Dupont-Vernon. 
Ή  νε'α μουσική τοΰ Saint-Saens, αρχαιοπρεπής εν γε'νει, θά 
προςενήση μεγάλην έντύπωσιν, ώς άναγράιρουσιν αϊ παρισιαναί 
εφημερίδες. Δεν ήτο δυνατόν τοιαύτη τις ελληνική διασκευή νά 
διδαχθη καί εν Άθήναις μετά τοΰ μέλους τοΰ γαλάτου μου- 
σουργοΰ ;

— Τό άναπαυτήριον τών καλλιτεχνών της Γαλλικής-Κωμι<>- 
διας παρουσιάζει καθ’ εκάστην έσπε'ραν έκτακτον ενδιαιρερον. Ό  
ζωγράφος Louis Reraud, ό γράψας τό Salon carre du 
Louvre, la Salle des Conferences καί της Galerie des 
busies UU Sinat, εγκαθιδρύθη εν αύτω, γράφων τήν εικόνα 
αύτοϋ. Έν τοΤς άλλοις εζωγράφισεν ε'ν συμπλε'γματι καί τούς 
ίιποκριτάς κα'ι τάς υποκριτρίας μετά τών κυριωτάτων αύτών εν
δυμασιών. Τό εργον τοΰ κ. Beraud έστ'ν άξιοθαύμαστον, διότι 
πρός ^ντε'λειαν αύτοϋ καταβάλλεται ύπ’ αύτοΰ μεγίστη διπλω
ματική δεινότης, ό’πο>ς συμδιζάση τάς φιλοτιμίας, θεραπεύση τάς 
ιδιοτροπίας καί ικανοποίηση τάς απαιτήσεις τριακοντάδος υπο
κριτών καί . . . υποκριτριών !

— Λεγεται ότι ό διάσημος άοιδϊς Victor Maurel. ό τόν 
Falsta/f τοΰ Βερδη διαπλάσας, συμίληθτ,σεται τίρ διευθυντή τοΰ 
Κωμικοΰ-Μελοδράματος τών ΙΙαρισίων, όπως δω παραστάσεις 
τινάς εν τή πρωτευούση τής Γαλλίας κατά τό ε'πιδν έαρ.

— Κατά τινα παράστασιν τοΰ ’Ωδείου (Odeon) τών Παρί
σιων, οιδομε'νου τοϋ Fils lldturel τοϋ Δουμα υΐοϋ, ό με'γας δοΰ; 
Βλαδίμηρος παρών εγνω όπως συγχαρή τοϊς ύποκριταΤς. Ποΐ,ς 
τοΰτο μετεβη εις τό άναπαυτήριον (foyer) τών υποκριτών όπου 
έγενετο δεκτές ύπό τών διευθυντών τοϋ θεάτρου κ. Marck καί 
Desbeaux, περικυκλουμε'νων ύπό τών ύποκριτών. Ό  με'γας δούξ 
θερμώς διά κολακευτικωτάτων φράσεων συνέχαρη τοΤς έρμηνευ- 
ταΤς τής πεφημισ;/ε'νης κωμωδίας τοΰ Λουμϊ, έκδηλών έπαν*- 
λημμε'νως τήν εύχαρίστησιν, ήν άπεκομίσατο έκ τοϋ ώραίου 
τούτου θεάματος.

— - ϋΟπως καταδειχθή ή έκτακτος κόσμου προσελιυσις εις τ5 
θε'ατρον τής Σάρρας Hernliardt Renaissance σημειούμεθα ότι 
κατά τήν προίτην έσπε'ραν καθ’ ήν ήνοιςε τάς θύρας αύτοΰ δύω 
αστυνομικοί πράκτορες ηγωνίζοντο νά συγκρατήσωσι τό πλήθος. 
Άπό τής έπιουσης δε τρία ταμε~α θά έξυπηρετώσι τήν έκ τών 
προτε'ρων λήψιν τών εισιτηρίων, τό μεν διά τάς παραστάσεις 
τής ήμέρας και τής έπιούσης, τό δε διά τάς πε'ντε επομένας 
καί τό τρίτον διά τάς ακολούθους.

« ΟΛ· ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ- 
•υ ΙπινΟυ-os ΧΡΥΣΟΣΘΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
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