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ΦΙΛΟΛΟΓΤΚΑΙ ΜΕΑΕΤΑΙ1.

1 Ίδε τεύχος Β'.

ΔΑΝΤΟΥ 0 ΑΔΗΣ. Μετάφρααις Κωνσταντίνου Μου- 
χουρου εκ Λοκδίκω 1 882. — ΔΑΝΤΟΥ ΑΛΑΙ- 
ΓΙΕΡΟΥ Θεία Κωμωδία. Μετάφρασες έμμετρος 
ίπο Γ. Αντωνιααου, βραθ'ευθείαα εκ τω Οίκοκο- 
μείω άγωκι. ’Er Άθήκαις ί88ί.

Γ.
Έν τή ώς ανωτέρω σκιαγραφία τής οικονομίας 

τοϋ δλου ποιήματος, παραθέμεθά τινα τών κυριω- 
τέρων καί γνωστότερων τεμαχίων αύτοϋ ύπό τά 
ομματα τοϋ αναγνώστου πρός μόρφωσιν καί ιδίας 
γνώμης περί τής αξίας τής Μουσουρείου μετα
φράσεων, περί τής όποιας, ώς καί περί τής άλλης, 
λέγομεν άκολούΟως, άφ’ού πρώτον ύποδείξωμέν τι- 
νας έκ τών λόγων δι’ ους τό έργον του Δάντου κα
τέχει τοσοΰτον επίσημον Οέσιν έν τή ’Ιταλική, επο
μένως δέ καί έν τή γενική φιλολογία. Ή άπόδει- 
ξις τών θετικών περί τούτου λόγων καΟίστησι πε
ριττήν πάσαν αναιρετικήν συζήτησιν μετ’ έκείνων 
οΐτινες, προεξάρχοντος τοϋ Βολταίρου, «βλάσφη
μου φωνήν ίέντες» άπεσκυβάλισαν τό ποίημα τοϋ 
Δάντου άποκαλέσαντες αύτό έωλον όνΟύλευμα, 
(salmigondis). Επί τών τοιούτων έφαρμόζομεν 
απλώς τό Δάντειον

Μή μελετώ σοι τούτων βλέπε κ’ άπε'ρχου. 
Μεταξύ πάλιν τών αιτιών, δι’ ας οί ’Ιταλοί έξαί- 
ρουσι τήν αξίαν τοϋ Δάντου είσί πολλαί δλως ά
σχετοι πρός τήν ποίησιν. Ούτω π. χ. τό βαθύ τοϋ 
πατριωτισμού αίσθημα, ή προφητική πεποίθησις 
εις τήν ΰπαρξιν νέας Ιταλίας πολιτικώς ένιαίας, 
ή κατεξανάστασις κατά τοϋ Παπικού Σιμωνισμοϋ 
καί τής Ρωμαϊκής όφρύος, αί άραί κατά τών τυ
ραννίσκων καί φαύλων πολιτικών, άτινα πάντα 
υποτυποϋσι λίαν έκφραστικώς πολλοί τών προ- 

μνημονευθέντων στίχων, γραφέντων εις έποχήν 
καθ’ ήν ή ιδέα νέας ’Ιταλίας δέν ύπήρχε παρ’ ού- 
δενί, καθ’ ήν ή Ρώμη έκάθιζε τούς ύποκριτάς εις 
τήν πυράν, καί ή πολιτική έξαχρείωσις τών κυ- 
βερνώντων έλογίζετο έπιτηδειότης, ταύτα λέγο- 
μεν είσί σοβαραί άφορμαί εύγνωμοσύνης πρός τόν 
ποιητήν, δλως δμως είδικαί, μερικαί. Ύπό τοιαύ- 
την έποψιν καί ήμείς θά είχομεν νά έπαινέσωμεν, 
δτι έν ω τοσούτους Πάπας ζωγραφεί οΐκτρώς κο- 
λαζομένους, ούδένα τίθησιν έν τώ Άδη έκ τών ή- 
μετέρων ούτε Φώτιον, ούτε Κηρουλάριον, καίτοι κε- 
ραυνοβοληθέντας άπό τής Άγιας "Εδρας, ούτε 
σκληρόν τι έπος ούδαμοΰ έξήνεγκε κατά τών Γραι
κών ώς ό Τάσσος έπραξε μεταγενεστέρως, καίτοι 
κατά τήν έποχήν μάλιστα τού Δάντου συνεπεία 
τής καταστροφής τής Λατινικής αύτοκρατορίας 
τής Κωνσταντινουπόλεως δεινώς δυσφημουμένων 
ήμών άνά πάσαν τήν Δύσιν. Άλλά παρά τάς 
μερικάς ταύτας, ύπάρχει μείζων τις αίτια δι’ ήν 
ούκ αν έπαρκέσοι δ λόγος τοίς Ίταλοϊς εύγνωμο- 
νοΰσι πρός τόν Δάντην, δτι δηλαδή *ούτός έστιν δ 
μορφώσας τήν γλώσσαν αύτών, δτι ή Θεία Κω
μωδία έστιν ή βίβλος έξ ής έξέρρευσε πάσα ή καλ
λιέπεια τοϋ έθνους τούτου, καί έπί τών τύπων τής 
δποίας διεπλάσθησαν πλεϊσται δσαι χαρακτηρι- 
στικαί ιδιότητες τής νεωτέρας Αύσωνίτιδος μού- 
σης, καί, έπειδή ρίζα παντός έθνους ή γλώσσα, δτι 
ή ’Ιταλική έθνότης άνατρέχουσα εις τάς πηγάς 
αύτής άνομολογε? δτι «έν άρχή ήν ή Θεία Κω
μωδία».

Καταπίπτοντος τού πολιτικού δγκου τής ρω
μαϊκής αύτοκρατορίας, κατά τόν 4ον καί δον 
αιώνα, συγκατέπεσε καί ή λατινική γλώσσα, και 
ή κατίσχυσις βαρβαρικών φυλών κατά τήν δυτι
κήν Εύρώπην συνεπήνεγκε παραφθοράν τού λε
κτικού τυπικού καί άνάμιξιν ξένων φωνών. Έκ 
τής έπί αιώνας παραταθείσης διαλυτικής εργα
σίας ταύτης, προέκυψαν τέλος αί νεολατινικαί 
γλώσσαι, οίον ή γαλλική, ή ιταλική καί ή ισπα
νική, έν αίς ύπερισχύει δ αναλυτικός χαρακτήρ.
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Έν τώ μεταξύ δέ γραπτή μέν γλώσσα ήν ή λα
τινική, στρεβλουμένη άναλόγως τοϋ βαθμού τής 
άμαθείας τοϋ γράφοντας, προφορική δέ ή ρωμα- 
ηκη (le Roman) τρ οί μέν Οέλουσι παραφθοράν 
τής κλασικής ρωμαϊκής, οί δέ παραφθοράν καί ά- 
νάμιξιν τοϋ κλασικοϋ ιδιώματος μετ’ άλλων τής 
χύδην καί αγροτικής συνηθείας. Καί κατά μέν 
τινας ήδη έπί Καρόλου τοϋ Μεγάλου ύπήρξεν ή 
γλώσσα αύτη έπικρατοϋσα εις τάς ίσπανικάς, ίτα- 
λικάς καί γαλατικάς χώρας τών δποίων οί κάτοι
κοι συνεννοούντο δι’αυτής, ώς άλλοτε διά τής λα
τινικής, κατ’ άλλους δέ πάλιν ρωμανική διάλε
κτος ρητή καί κεκανονισμένη ουδέποτε ύπήρξεν, ή 
δέ τοιαύτη επωνυμία έμφαίνει απλώς τήν μετα
βατικήν καί άκανονιστον κατάστασιν, έν ή διεκυ- 
μαίνετο ή λαλιά τών χωρών τούτων, έφ* όσον 
χρόνον διεμορφοϋντο τά στοιχεία τών νεωτέρων 
γλωσσών. Αί δέ πρώται άνυψωθείσαι εις βαθμόν 
γραπτού ίδιώυ,ατός είσιν αί δύο γαλλικαί γλώσ- 
σαι ή μάλλον τά δύο γαλλικά γλωσσεύματα τοϋ 
Όκ καί τοϋ Όίλ, ών τό μέν πρώτον τό καί Προ- 
βιγκιαλικόν έχρησιμευσεν εις τάς συνθέσεις τών 
νοτίων άοιδών (troubadours), τό δέ έτερον, τό 
καί τό κύριον στέλεχος τής γαλλικής γλώσσης 
άποτελέσαν, ήτο ίδιον τών βορείων άοιδών (tPOU- 
VCrCS). Άνά μυριάδας άριθμοΰνται οί στίχοι 
τών ποιητών τούτων, οϊτινες έψαλλαν άποφώλιον 
καί δυσειδές κράμα ίστορικομυθολογικών τερατευ- 
μάτων περί Καρόλου τοϋ Μεγάλου, Αρθούρου, 
'Αλεξάνδρου, Ιησού Χριστού, έρωτος, ίπποτισμοϋ 

. κτλ. ή δέ επιρροή αύτών έξετάθη μέχρις ήμών 
ώς μαρτυροϋσι τά μεταφράσματα έκείνα τής 
Φ.Ιώρας καί ΠΙατζεφΛώρας, τοϋ ΒεΛθάνδρον 
καί τής Χρυσάντζας καί έτερα παραπλήσια τού- 
τοις, άτινα άνασκαλεύουσιν έν τή φιλομαθεί αύ
τών τεριεργεία οί ήμέτεροι μεσαιωνοδίφαι. Αμα 
δέ γεννωμένη ή γαλλική ποίησις φέρει ώς χαρα
κτηριστικά τήν δμοιοκαταληξίαν καί τόν δεκα- 
σύλλαβον στίχον, δστις μετά τής τελευταίας συλ
λαβής όταν ή σιωπώσα (muette) γίνεται ένδεκα- 
σύλλαβος καί έν τινι ίδιάζοντι μέτρω τονίζει τήν 
τετάρτην συλλαβήν άνευ τμήσεως ώς οί πλείστοι 
τών στίχων τοϋ Δάντου, έπί τής έποχής τοϋ όποίου 
έν Ιταλία, ώς καί απανταχού τής πεπολιτισμένης 
Εύρώπης, τόν λόγον είχον οί γάλλοι ποιηταί. 'Ό
σον δέ διά τήν έγχώριον ιταλικήν αύτός δ Δάντης 
άνομολογεί ότι διηρείτο τότε εις δεκατέσσαρα κύ
ρια γλωσσικά ιδιώματα άτινα πάλιν ύποδιηοοϋντο 
εις πλείστα όσα. Έν τοιαύτη συγχύσει οί λατινι
στί συγγράφοντες ένοοϋντο εύκολώτερον ύπό τών 
δμοφύλων αύτών παρά άν συνέγραφον ίταλιστί. 
Αύτός ό διδάσκαλος τοϋ Δάντου δ Βρουνέττος έ

γραφε γαλλιστί. Προστιθεμένου δ’ εις ταϋτα ότι αί 
παραδόσεις τοϋ πρός τήν λατινικήν σεβασμού διε- 
τηροϋντο έν Ίταλίςι, έν τή αρχαία έδρα τοϋ ρω
μαϊκού κράτους καί τοϋ παπισμού, ζωηρότερου ή 
άλλαχοϋ, εύεξήγητον καταντά πώς τόσον βραδεία 
ύπήρξεν ή ιδέα γραπτής ιταλικής γλώσσης.Πράγ
ματι ολίγιστα καί άσθενέστατά είσι τά πρό τοϋ 
Δάντου χρονολογούμενα γραπτά μνημεία τής ιτα
λικής, τινών μάλιστα έκ τών έγχωρίων ποιητών 
τά ονόματα είσι γνωστά μόνον έξ όσων αύτός πά
λιν δ Δάντης άνέφερεν.

Έν τούτοις προέκυπτεν δσημέραι ή ’Ιταλία εις 
τήν οδόν νέου άνεξαρτήτου πολιτισμού. Ή μεταξύ 
Πάπα καί Αύτοκράτορος πάλη, ή μόρφωσις ανε
ξαρτήτων δημοκρατιών, ή άρχομένη έπίδοσις εις 
τάς τέχνας καί τάς έπιστημας, ή άνάπτυξις τοϋ 
έμπορίου, καί πλείσται άλλαι περιστάσεις, συνέ- 
τεινον εις τήν διάπλασιν ίδιου ήθικοϋ καί διανοη
τικού κύκλου, ούτινος γνησία έκφρασις έδει νά ή ή 
γλώσσα τοϋ ούτω διανοουμένου καί αίσθανομένου 
λαού. Σήμερον καί τά έσχατα έθνη φιλοτιμοϋν- 
ται κατά μίμησιν νά παραοώσωσι τή γραφή τήν 
γλώσσαν αύτών όπως λέγηται μόνον ότι έχουσι 
γράμματα. Καί έάν, ώς οί μετριόφρονες Άτσίγγα- 
νοι, άναμιμνησκόμενοι τό «ή σιγήν έχειν ή σιγής 
κρείττω λέγειν» άμελήσωσιν, εύθύς φιλόπονος τις 
καί φιλοπερίεργος, ώς δ παρ’ ήμίν Κ. Πασπάτης, 
άναλαμβάνει νά διαπλάση δι’ αύτούς καί άλφά- 
βητον καί γραμματικήν καί λεξικόν. Τό φαινόμε- 
νον, δπερ παρουσιάζει ή Ιταλία εις τήν έποχήν 
περί ής λαλοϋμεν ήν πάν τούναντίον. Ή Ιταλία 
εύρίσκετο ήδη εις τάς παραμονάς τοϋ διανοητικού 
αύτής τοκετού. Είχεν άπειρα νά έκφράση καί δέν 
εύρισκε τάς λέξεις. Οί σοφοί, δ λαός έζήτουν ένθεν 
κάκείθεν, οί μέν έντός, οί δέ έκτος τής Ιταλίας, 
δτε αίφνης έπιφανείς δ μέγας ποιητής τής Φλω
ρεντίας, έξέπεμψε τέλος τήν φωνήν ήτις έμελλε ν’ 
άντηχήση άστραπηδόν άπό Αλπεων μέχρι Σικε
λίας, καί τήν δποίαν δλόκληρον τό έθνος ήσπάσθη 
αμέσως ώς τόν άληθή έρμηνέα τής καρδίας καί 
τής διανοίας του. Σκότος, λέγουσι, καλύπτει τήν 
παιδικήν γέννησιν τοϋ φαινομένου τούτου δπερ ονο
μάζεται Δάντης. Ούδέν τό προμηνύον αύτόν. Πό- 
θεν έρχεται; πώς αίφνιδίως σχηματίζεται ή γλώσ
σα, καθ’ ήν ούτος έγεννήθη ; Πεντήκοντα έτη 
πριν πού ήν ή γλώσσα αύτη, τής δποίας μνημεία 
δέν άπολείπονται; Βαθύτερον δμως έγκύπτων τις 
εύκόλως διορα τάς βάσεις, τάς δποίας οί παρελ- 
θόντες χρόνοι είχον προετοιμάσει εις τό ύπ’ αύτοϋ 
άνεγερθέν κτίριον. Ό Δάντης είνε κατά μέγα μέ
ρος προϊόν τής έποχής καί τής κοινωνίας έν ή έζη* 
προςθετέον δμως άμέσως δτι ύπήρξε μέγας άνήρ,

II γλώσσα ακολουθεί ταύτας τάς δυνάαεις. ποότ 
καθυπόταξιν δέ αύτών ούδέν ήδύνατό τις νά φαν- 
τασθή προσφορώτερον μέσον ή τό άτομον αύτό 
τοϋ Δάντου καί τό έργον αύτοϋ έν συνόλω καί έν 
μέρει θεωρούμενου. Όστις λαλεί περί Ιταλού τοϋ 
ιγ αίώνος λαλεί περί άνθρώπου κατεχομένου ύπό 
τών τριών σφοδρών παθών τής Ορησκομανίας, τής 
πολιτικής καί τού έρωτος. ’Αρκεί νά ρίψη τις έν 
βλέμμα έπί τής Ιταλικής ιστορίας καί θέλει άμέ
σως βεβαιωθή περί τής αλήθειας ταύτης. Έάν δέ 
προσθέση τις εις ταϋτα καί αόριστόν τι πλήν βα
θύ αίσθημα τοϋ παρελθόντος μεγαλείου τής χώ
ρας ταύτης, έμφωλεύον έν τή καρδία καί τών ά- 
πλουστέρων αύτών, καί άναρριπιζόμενον έκάστοτε 
ύπό τής θέας τών μνημείων τής άρχαιότητος, θέ
λει έχει έντελή εικόνα έκείνου όστις έμελλε νά ή 
ό άκροατής τού Φλωρεντινού κύκνου. Ενώπιον 
δέ αύτού παρίσταται δ Δάντης θεολόγος δεινός 
καί θεολόγος ώ; ένοείτο ή λέξις τότε, ούχί δηλ. 
έπαγγελλόμενος μόνον τον περί θεού λόγον, άλλ’ 
έξησκημένος καθ’ όλα; τά; δεινότητα; τής σχο
λαστικής διαλεκτικής, δυνάμενος, καθ ά μαρτυρεί 
δ Βοκάκκιος, νά προκαλέση έν τώ Πανεπιστημίω 
τών Παρισίων οίονδη^οτε περί οίονδή^οτε do 
quolibet καί νά καταβάλη τή αύτή ημέρα δε
κατέσσαρα; αντιπάλου;. Έπειτα τις έγίνωσκε νά 
λαλήση τήν γλώσσαν τών πολιτικών παθών 
μάλλον έναγωνίω;, μάλλον έμπαθώς, παρά τόν 
έλεύθεοον καί κορυφαίον τούτον Φλωρεντινόν πολί
την, τόν ύπερήφανον γιβελλίνον, τοϋ όποιου ή έπί 
τή; πολιτικής σκηνής έμφάνισις έκίνησε τά κατ’ 
αύτοϋ πάθη μέχρι καταδίκης εις τόν^διά πυράς 
θάνατον; καί πάλιν τις καταλληλότερος εί; τό νά 
κρούση τάς λεπτοτέρας χορδάς τών τρυφερών αι
σθημάτων παρά τόν διακαή λάτριν τή; ιδεώδους 
Βεατρίκης, τον άθάνατον άοιδόν τής Φραγκίσκης 
τοϋ όποίου αί κατανυκτικαί καί αίθέριαι εικόνες έξ- 
ήντλησαν καί έξαντλοϋσι τήν φαντασίαν καί τήν 
γραφίδα τών διασημοτέρων ζωγράφων ;

Ούτω; έντελώ; παρεσκευασμένος δ Δάντης, τά 
καθ’ εαυτόν, άρίστην έποιήσατο καί περί τήν ύλην 
έκλογήν ώς πρό; τού; συγχρόνου; προστησάμενος 
έαυτώ τό μόνον θέμα, δπερ τότε έπλήρου τόν δια
νοητικόν καί ηθικόν κύκλον τής Ιταλίας καί τής 
άνθρωπότητος, τόν "Αδην καί τόν Παράδεισον, τό 
μόνον θέμα, λέγομεν, έφ’ ου ήδύνατο νά διαγραφή 
πλαίσιον ικανόν νά συμπεριλάβη καί συγκρατήση 
τό κράμα έκείνο τής δεισιδαιμονίας καί τής εύσε- 
βείας, τής άμαθείας καί τής σχολαστικότητος, 
τής άγριότητος καί τοϋ ίπποτισμοϋ, τού γήρως 
καί τής νεότητος καί τοιούτων άλλων άλλοπρο- 
σάλλων καταστάσεων, δι ών έπεραίνετο δ Μεσαίων

διότι τό καθ’ ήμάς άποδιοπομπούμεθα τήν σχολήν 
έκείνην ήτις τά πάντα άποδίδουσα εις τόν χρόνον, 
τόν τόπον καί τάς περιστάσεις, άπαρνείται τήν 
πρωτοβουλίαν τής τοϋ ατόμου μεγαλοφυίας. Καί 
τούτου ή άναίρεσις πρόχειρος. Ή ποίησις άποτε- 
λεί μίαν τών πρωτίστων αναγκών τοϋ άνθρώπου. 
Έν τώ μέσφ δέ τής μεσαιωνικής συγχύσεως ή 
Γαλλική ποίησις πρωϊμώτερον τών άλλων άνα- 
πτυχθείσα είχε διαχυθή, ώς εϊπομεν, πανταχοϋ. 
Ποία δμως ή αιτία δι’ ήν δέν έτελεσφόρησε, δέν 
έλαβε πώποτε στερεάν βάσιν, έντός ολίγου μάλι
στα καί έν αύτη τή Γαλλία τέλεον έλησμονήθη 
καί έξηφανίσθη; ΤΙ έλλειψις ενός Γάλλου μεγάλου 
ποιητοϋ. Πώς δέ πάλιν ή Ιταλική γλώσσα περί 
ής ούδείς έως τότε έγίνετο λόγος, καί ήτις μικρού 
δείν κατεπνίγετο υπό τής Προβιγκιαλικής, αίφνης 
άνυψοϋται, έξευγενίζεται και καταλαμβάνει τά 
πρωτεία; Διά τής έμφανίσεως τού Δάντου. Μόνος 
δ μεγαλοφυής άνήρ, λέγει δ Βιλλμαίν, δίδω σι 
σύμπηξιν εις γλώσσαν έκπροσωπών αύτήν διά 
τού ύρους του. ’Ενόσω ή φαντασία καί αί λέξεις 
μενουσι μόνον παρα τοις χυοαιοις, το ιοίωμα οια- 
τελεί άβέβαιον καί άστατον, έν καταστάσει θα
λάσσης κυματούσης, άφ’ ής ούδέν δύναταί τις ν’ ά- 
νεγείρη, νά οίκοδομήση. Έάν δμως έπέλθη ή ά- 
νωτέρα φαντασία τού ενός, αύτη τότε καθυποτάσ
σει τών πολλών τά πνεύματα καί άφίνει μετ’ αύ
τήν μνημείον άνεξίτηλον. Τούτο έστιν ακριβώς τό 
πρόσωπον δπερ διαδραματίζει δ Δάντης. Καί δή 
ευρών μεγάλην σύγχυσιν εις τά τοπικά ιδιώματα 
τής Ιταλίας, καί δογματίσας δτι «κοινή Ιταλική 
» γλώσσα είναι έκείνη ήτις άναφαίνεται μέν έν έ- 
» κάστη πολιτεία, έν ούδεμια δέ εδρεύει, καί ότι 
» κοι,χή επίσημος* (volgare illustre) αύθεντική, 
» αύλική, ούτως είπείν, καί εύγενής είναι ή άνή- 
» κουσα εις άπάσας τάς Ιταλικά; πολιτείας, 
» ίδιον δέ κτήμα ούδεμιάς φαινομένη, πρός ήν 
» δέον νά ζυγίζωνται καί νά μετρώνται τά χύ- 
» οην ιδιώματα όλων τών πολιτειών», διέπλα- 
σεν έν τώ διαπρεπεί αύτοϋ ποιήματι καί δι’ αύτοϋ 
ιδίαν έκλεκτικήν γλώσσαν τόσον έπιτυχώς ώστε 
άμα τή έμφανίσει τοϋ έπους καθωρίσθη ή ποιητι
κή γλώσσα τής Ιταλίας καί μετά έξ αιώνων πα- 
ρέλευσιν μένει άναλλοιώτως ή αύτή.

Όσον δμως καί άν ήν δικαία καί λελογισμένη 
ή περί τόν σχηματισμόν κεκανονισμένης Ιταλι
κής κρίσις τοϋ Δάντου, ούδόλως αύτη ήθελε 
κατακυριεύσει τής Ιταλίας, ούδ’ υπερβή τά δρια 
άξιεπαίνου προσπάθειας, έάν μή οί λεκτικοί τύποι 
τοϋ Δάντου έπεβάλλοντο εις τόν λαόν καί εις πάσας 
τάς τάξεις τού λαού, διά λόγου σφοδρώς πλήτ- 
τοντος τήν διάνοιαν, τήν καρδίαν καί την ακοήν.
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καί ήρχετο δ νέος. Διατί, ήρώτησάν τινες, προ- 
τιθέμενος δ Δάντης έπικόν ποίημα νά σύνθεση, δεν 
εξελέξατο ώς ύπόθεσιν προσφορωτέραν είς επικήν 
άνάπτυξιν τάς σταυροφορίας ; Άλλ’ ή Ιταλία, ή 
μάλλον δ Ιταλικός λαός, ολίγον, καί τούτο εμμέ
σως μόνον, συνεκινείτο ύπό τού κλονισμού τούτου. 
Οσονδήποτε δέ μεγάλη καί άν ήν ή διά τών 

σταυροφοριών έπελθούσα μετατροπή, ένυπήρχεν, 
ώς λέγει δ Βιλλμαίν, έν τοΓς σπλάγχνοις αύτής 
τής Ευρώπης, μείζόν τι καί τού εκπληκτικού τού
του έπεισοδίου, δηλ. ή αιτία τής δλης κινήσεως, 
ή θρησκεία, ή παπική ισχύς, ή άναγεννωμένη ε- 
λευθερία τής Ιταλίας υπό τήν αίματηράν σκιάν 
τής μεταξύ τού Πάπα καί του αύτοκράτορος πά
λης. Ότε μετά δύο καί ήμίσειαν έκατονταετηρί- 
οας δ Τάσσος επιχειρεί ν άνυμνήση τήν άπολυ- 
τρωθείσαν Ιερουσαλήμ, δικαιούμεθα νά ζητώμεν 
καί νά έφαρμόζωμεν είς τδ μιμητικόν τούτο έργον 
τούς γνωστούς ήμΓν νόμους τής έποποιίας. Άλλ’ 
ώς πρός τόν Δάντην, τό σκοπούμενου αύτού ήτο 
νά δοθή ποιητικός τύπος είς τό σύνολον τών αίσθη
μα.ων τών όποιων ενεφορούντο αυτός τε καί 
οί σύγχρονοι αύτού. Αδιάφορου δέ φαίνεται νά ύ- 
πήρξε δι’ αύτόν έάν τό έργον αύτού θ’ άπέληγεν είς 
τινα τών άρχήθεν γνωστών ποιητικών τύπων ή είς 
άλλον νεον τινά. Εάν ή έλλειψις τακτικού διαλό
γου και δ έγκυκλοπαιδικός χαρακτήρ τού συνόλου 
συμφωνούσι προς δύο εκ τών δρων τού έπικού ποι
ήματος, τούτο θεωρητέον ώς απλήν συνέπειαν τής 
φύσεως τού ποιήματος, δπερ καί αύτός ό Δάντης 
ίσως άπορων περί τήν επωνυμίαν, άπεκάλεσε πα- 
ραδοξως κωμωδίαν, ώς έκ τού ύπεναντίου. Έν 
έτι υπελείπετο πρός διάπλασιν αριστουργήματος, ή 
δύναμις έν τή έκφράσει καί ή ποιητική διερμηυεία. 
Ως πρός ταύτα δέ τά φυσικά δώρα αί Μούσαι έ- 
προίκισαν τόν Δάντην ίσα τοΓς μάλλον αύταΓς πε- 
φιλημένοις. Καί αύτός δ έμπαίκτης ΒολταΓρος 
ανομολογεί δτι ευρηνται στίχοι θαυμάσιοι έν τή 
παραπλήκτφ τερατεία ταύτη. Έάν δέ τό άλλοτε 
μεν άγριωπόν, άλλοτε οε ηδύ, πάντοτε δμως ήχη- 
ρόν καί δραστικόν άσμα τού Δάντου διατηρεί ά- 
παραμείωτον τό προνομίαν τού νά συγκινή τόν ά- 
κροατήν και σήμερον, δτε δμως ή άξια τού αρχικού 
σχεδίου διαφεύγει ήμάς καί έν πολλοίς άντίκει- 
ται μάλιστα είς τήν αισθητικήν ήμών κρίσιν, 
φαντάζεται τις δπόσον σφοδρά θά ύπήρξεν ή έκ 
τών στίχων τής Θείας Κωμωδίας έπιγινομένη έν- 
τύπωσις έπί τών συγχρόνων αύτού, οίτινες ούχί 
μόνον κατεκηλουντο ύπό τής αρμονίας τών στί- 
χω ν, άλλ έν ταυτώ ως έκ τής καταστάσεως έν ή 
ευρίσκετο ή κοινωνία τότε, ένδιεφέροντο καί είς 
τήν ούσίαν καί έπίστευον πολλά. ’Ολίγα έτη 

μετά τόν θάνατον τού είς τήν πυράν καταδίκου 
τούτου, αύτού εκείνου, ού τίνος ώς βλάσφημου ή 
Ρώμη ήθέλησε ν’ άνατινάξη τήν νεκράν κόνιν, οί 
Φλωρεντινοί πάσης τάξεως συνερχόμενοι είς φιλο- 
λογικάς συνεντεύξεις άνεζήτουν τήν άνάγνωσιν καί 
έξήγησιν τών στίχων αύτού παρά τών σοφωτέρων 
άνδρών τής δημοκρατίας. Πάντες έκήρυττον αύτόν 
τόν κατ’ έξοχήν ποιητήν· ιδίως δέ δ λαός έθεώ- 
ρει τό ποίημα ώς θείόν τι καί τόν γράψαντα ώς 
πνευματέμφορον. Έν Βερώνη, διηγείται δ Βοκάκ- 
κιος, διερχόμενος δ Δάντης παρά τινας παρακαθη- 
μένας γυναίκας, ήκουσε τής μιάς έξ αύτών λεγού- 
σγ£ ZaFfA*f) τή φωνή· «Βλέπετε αύτόν ; αύτός 
είναι έκείνος δστις καταβαίνει δταν Οέλη είς τόν 
Άδην καί άναβαίνει καί φέρει ειδήσεις περί δλων 
δσοι ευρίσκονται έκεί». «Ουτω πρέπει νά είναι, έ- 
πανέλαβεν έτέρα, δέν βλέπεις πόσον έχει τά γένεια 
σγουρά καί τό χρώμα μελανόν άπό τήν φλόγα;» 
Ό γραώδης ουτος λόγος προύκάλεσε μειδίαμα χα
ράς τού Δάντου. Καί τώ δντι, παρά τό θέαμα τής 
έκπεπληγμένης ταύτης φαντασίας τού λαού, ό
ποια μεγαλητέρα εύχαρίστησις καί αμοιβή ήδύ- 
νατο νά ύπάρξη δι’ αύτόν δστις άρξάμενος τό πρώ
τον νά γράφη τό ποίημά του είς τό Λατινικόν, έγ- 
κατέλιπεν ακολούθως τήν γλώσσαν τού Βιργιλίου 
καί ήσπάσθη τήν τού λαού δπως καταστή έκ- 
φραστικώτερος καί συγκινητικώτερος.

II άμεσος δέ επιρροή τού Δάντου δέν περιωρί- 
σθη μόνον είς τήν Ιταλίαν, άλλ υπερβάσα ταχέως 
τάς Αλπεις άφήρεσε τό σκήπτρον τής ποιήσεως 
άπό τών άσθενών χειρών τών Γάλλων ποιητών. 
Σύγχρονον τού Δάντου είναι τό μακρόν ποίημα 
Τό vExoq τον Ρόδον (le Roman de la Rose) 
ές είκοσι καί πέντε χιλιάδων στίχων, έν οίς περιγρά- 
φεται πώς δ ήρως τού ποιήματος κατορθοί νά 
δρέψη ρόδον έκ τίνος κήπου, τόν δποίον είδε κατ’ 
δναρ άφ’ ενός βοηθούμενος ύπό τής Εύπαραδεξίας 
(Bel accueil) καί τής Γλυκυοφθαλμίας (DotlX 
Regard) κτλ. άφ έτέρου δέ πολεμούμενος υπό 
είκοσιν άφηρημένων προσωποποιήσεων, τού κινδύ
νου, τής κακοστομίας (Malle-Bouche), τής Χα
μέρπειας κτλ. II σύνθεσις τού μωρολόγου τού
του καί ψυχρού έπους δεικνύει δτι ,ή ποίησις αύτη 
έφαίνετο υποσχομένη μακραίωνα ακόμη βίον. Καί 
δμως άμα άκουσθείσης τής φωνής τού Δάντου, έρ- 
ριψαυ οί Τρουβαδούροι τήν λύραν, έσίγησαν οί 
Τρουβέροι, καί τό άσμα τού Ρόδου ύπήρξε καί δ 
έπιθανάτιος ύμνος τής κακοζήλου εκείνης ποιή
σεως, ήτις έξέπνευσε μετ’ ού πολύ.

Δικαίως έναβρυνόμενοι έπί τή Θεία Κωμωδία 
επεδόθησαν οί Ιταλοί λίαν ένωρίς είς τήν μελέτην 
καί τήν έρμηνείαν αύτής. Άνά έκατοντάδας ά- 

ριΟμητέον τάς μέχρι σήμερον έκδοθείσας σχολι
άσεις, έρμηνείας καί συζητήσεις τών κατά τον 
Δάντην. Ούδέν μέρος τού ποιήματος δπερ νά μή 
διελευκάνθη καί έσαφηνίσθη κατά τό ένόν, εν 
πολλοίς δέ ή άκριβολογία προέβη μέχρι μασωρι- 
τικής μικρολογίας καί ματαιοσχολίας, καί σχεδόν 
είπείν πάσα λέξις ώς καί πάν βήμα αύτού έν τώ 
άύλω κόσμω έμετρήθη* επίσης πολυάριθμοι καί αι 
είς διαφόρους γλώσσας μεταφράσεις. Μόνοι ξένοι 
είς ταύτην τήν φιλολογικήν κίνησιν διετελουμεν 
μέχρις έσχάτων ημείς. Εν ώ τοσούτοι έκ τών 
ήμετέρων καί προ τής άλώσεως καί μετά την ά- 
λωσιν άπήλθον είς Ιταλίαν, πολλοί ο ές αύτών 
έσχετίσθησαν στενώς μετά τών κορυψαων αύτής 
ποιητών καί λογογράφων, ούδείς δμως έφάνη φρον- 
τίζων περί τού πρωτίστου τών Ιταλών ποιητών, 
ούτε ούδαμού τών συγγραμμάτων αύτών μνημο
νεύεται καν τό δνομα τού Δάντου.

Καί έν μέρει ούδέν άπορον. Χρυσολωράς, Γαζής, 
Αάσκαρις καί άλλοι δμοιοι τούτοις μεγάλοι δι
δάσκαλοι, άποκλειστικοι λάτρεις τών Ελικωνί- 
δων Μουσών, καί τής ιδίας αύτών κοινής 
γλώσσης άμελούντες, είμή τι πρός τάς οίκειακάς 
άνάγκας, πώς θά υπώπτευον σπουδαίόν τι καί 
θαυμαστόν είς τά χυδαιολογήματα βαρβαροφώνου 
άνδρός, δστις ούδέ γρύ Ελληνικόν έγίνωσκεν, ούτε 
τόν Όμηρον είχε καν ίδεί έν τω πρωτοτύπω, ούτε 
τόν Αριστοτέλη διέβλεπεν είμή διά τής άχλύος 
Λατινικών μεταγλωττίσεων τών Χαλοαϊκών 
παραφράσεων τών έκπονηθεισών έπί τού Αραβικού 
κειμένου τού Άβερρόη «chc’l gran commenlo 
feo»,δστις συνέταξε τό μέγα υπόμνημα,δι’ ού κυ
ρίως είχε γνώσιν τότε ή Εύρώπη τής Άριστοτε- 
λείου φιλοσοφίας; Απαιτήσεις ποιητικαί ύπό 
τοιούτους δρους θά ένέπνεον βεβαίως οίκτον είς 
τούς ήμετέρους, οίτινες τότε άπέπλεον είς ’Ιταλίαν 
διδάξοντες καί ούχί διδαχθησόμενοι. Ταύτα λέ- 
γομεν διά τόν λαμπρόν τών περί τήν άλωσιν ό
μιλον δσον δέ διά τούς κατόπιν χρόνους, βεβαίως 
ούχί άγερωχία ελληνικής ύπεροχής, άλλά τού- 
ναντίον συναίσθησις τής άθλιότητος τών καθ 
ήμάς θ’ άπέτρεψε τούς περί τά Ιταλικά γράμ
ματα έντριβείς ν’ άσχοληθώσιν είς μεταφράσεις 
συγγραμμάτων άνωτέρων παρά τόν «Παστώρ 
Φίδον» καί τάς «Ύψηλοτάτας πανουργίας τού 
Βερτόλδου.» Ύπό τοιαύτην έποψιν, πολλής έπί 
τά κρείττω άλλοιώσεως παρέχει ήμίν τεκμήριου 
ή περί τήν μετάφρασιν τού Δάντου καταβληθείσα 
σπουδή, καί ή προσπάθεια τής άποδόσεως είς τήν 
καθ ήμάς τής λαμπράς φράσεως τού ποιητού 
τούτου πολλήν υπόσχεται τήν έκ τής έξακριβώ- 
σεως τής γλώσσης ωφέλειαν. Πράγματι σή-

μεοον, δτε δέν πρόκειται νά είσδύσωμεν διά τού 
Δάντου είς τά άπόκρυφα τού Αδου καί τού Πα
ραδείσου, ούτε νά έξετάσωμεν τούς καταλόγους 
τών έν αύτοίς ένδιαιτωμένων, άλλ ούτε νά μετα- 
χειρισθώμεν τήν βίβλον αύτού ώς δργανον πολι
τικής διδασκαλίας ή πάλης, τό κύριον αντικεί
μενου τής σπουδής ταύτης είναι ή νευρώδης φράσις, 
ή ποιητική καί εντελής έκφρασις τών έν αύτώ ά- 
παντωσών εικόνων καί άφηγήσεων,τό καλαισθητι
κόν έν ένί λόγω μέρος ώς προς τό οποίου μέγιστον 
υπόδειγμα τε7νειότητος παρέχει ή Θεία Κωμωδία 
έάν ούχί έν πάσι, τούλάχιστον έν πολλοίς. Γήν τε- 
λευταίαν ταύτην έπιφύλαξιν καλόν νομίζομεν κά
πως νά έπεξηγήσωμεν. Ό Όράτιος άποφαίνεται δτι 
μόνοις τοίς Έλλησι δέδωκεν ή Μούσα τό λαλείν 
«στρογγύλω τώ στόματι», είκονίζων διά τών λέ
ξεων τούτων δτι έν παντί καί πάντοτε τό χ αρακτη- 
ρίζον τά Ελληνικά καλλιτεχνικά έργα είναι τό με
γαλοπρεπές, το σεμνόν, τό καλόν. Αύτόν τόν Λαο- 
κόοντα σπαραττόμενον ύπό δφεων παρέστησεν ό 
Έλλην τεχνίτης^ ώς παοετηρήθη προ πολλού, 
κρατούντα τό στόμα κλειστόν, διότι σκοπός υπέρ
τατος τής Ελληνικής τέχνης δέν ήτο ή παρά- 
στασις απλώς τού πάθους, άλλ ή παράστασις 
τού καλού έν τω πάθει, τό δέ άνοιγμα τού στό
ματός έν τοιαύτη περιπτώσει άπό σχήματος εκ- 
φράζοντος έν ταύτώ τό καλόν καί θλιβερόν, θά 
παρήγεν εικόνα παραστατικήν μέν πάθους, άλλ’ 
ειδεχθή. Έν τή Δαντείω ποιήσει άπ’ έναντίας τό 
κυριευόν έστι τό πάθος* καί τό κάλλος άπαντά, 
χωρίς δμως ν’ άποτελή άπαραίτητον δρον. Καί 
οί 'Έλληνες είχον τον Άδην καί έπίστευον εις αύ
τόν, άλλά δι’ έθνος δπερ έξετίμα τόσον τό «γλυ
κερόν φάος ήελίοιο» ήρκει νά ρηθή «άίόης ο έ- 
λαχεν ζόφου ήερόεντα» (Ιλ. Ο) δπως ουτος ά- 
ποβή άμέσως φοβερόν τι καί αποτρόπαιου, και 
μετά τής συνήθους αύτών λεπτοφυούς εύαισθη- 
σίας δπως πλήξωσι τήν φαντασίαν τού λαού οί 
ποιηταί, άντί ν’ άναπτύσσωσι τά έν τώ «ζοφερώ 
δώματι Περσεφόνης» έν πρός έν, προσεποιούντο οτι 
έκάλυπτον καί συνέκρυτπου εκείνα τά δυσάρεστα.

ΧΕδδεισεν δ’ ύπένερθεν άναξ ενερων Αώωνεύς* 
Δείσας δ’ έκ θρόνου αλτο καί ύπε'ρθορεν μή οι υπερθε 
Γαιαν άναρρήξειε Ποσειδάων ένοσίχθων 
Οικία δέ θνητοϊσι καί άθκνκτοισι φανείη 
Σμερδαλέ’ εύρώεντα τά τε στυγέουσι θεοί περ( Ιλ.Υ).

Έν τή Όδυσσεία (Λ) εύρηται καί περιγραφή τού 
Άδου, άλλά παρά τινας λέξεις τρομου καί άνησυ- 
χίας σημαντικάς ούοεμία εικών στυγερά·

Ένθ’ ήτοι Μίνωα ίδον Διό; αγλαόν υιόν 
Χρύσεον σκήππρον εχοντα, θεμιστεύοντα νεκύεσσιν 
"Ηαενον οι δέ μιν άμφί δίκας εΐροντο άνακτα 
"ΙΙμενοι έσταότες τε κατ’ ευρυπυλες Άιδαο δώ.κτλ·
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Τπήρχον καί παρ’ αύτοίς αί μ,εγάλοι πταίσται καί 
αμαρτωλοί, δ Τάνταλος, δ Σίσυφος, δ Γυφώς, 
αλλά καί τούτων αί τιμωρίαι ίζανα! προς κίνησιν 
περιεργείας περιγράφονται καί παρ’ Όμήοω καί 
παρά Πινδάρω διά τρόπου δστις ούδέν έχει τό 
προσκροϋον, ούδέν τδ συνταράττον τά αισθητήρια.

................κόρω δ’ έλεν 
άταν ύπέροπλον, 
τάν οί πατήρ ύπεοκρέμα 
σε καρτεράν αύτώ λίθον, 
τόν αίεί μενοινών κεφαλάς βαλείν 
εύφροσύνας άλατα». ('0.1. .ΑΊ 

καί πάλιν
"Οσσα δέ μή πεφίληκε [
Ζευς άτύζονται βοάν
Πιερίόων άίοντα, 
γκν τε και πόντον κατ’ άμαιμάκετον, 
ος τ’ έν αίνζ Ταρτάοω κει- 
ται, θεών πολέμιος
Τυφώς εκατοντακκρανος* τόν ποτέ 
Κιλίκιον θρέψεν πολυώ
νυμον άντρον νυν γε μάν 
ταί θ’ ύπέρ Κύμας ζλιερκέες όχθαι 
Σικελία τ’ αύτού πιέζει
Στέρνα λαχνκεντκ. κτλ. (ΙΊύθ. Λ').

Έλλειψις φωτός, ύγρασία, στέρησις εύφροσύ- 
νης, αναισθησία πρός τήν μουσικήν, ενίοτε δέ ερ
γασία επίπονος, ιδού τά κυοιώτερα τεχνάσματα δι’ 
ών ένεποίουν έν τούτοις εις τούς ακούοντας ή βλέ
ποντας οί Έλληνες νεκυογράφοι χλωρόν δέος, 
διατηροΟντες πανταχοϋ τήν σεμνότητα καί εύπρέ- 
πειαν.

Ούχ ούτως δ Δάντης διά τον όποιον ό 'Ά
δης δέν είναι ούτε ώς διά τον Ομηρον απλή ποί- 
ησις, ούτε ώς οιά τον Πλάτω/α απλή μεταφυσική 
άντίθεσις, άλλ’ αύτόχρημα κόλασις. Καί πρώτον 
μέν αύτή αύτη ή μακρά διά πεντακισχιλίων στί
χων άνέλιξ ς καί λεπτομερής εξιστόρησες πάντων 
τών έν Άοου έχει πολύ τδ προσκορές καί άτεχνον. 
Έπειτα δπόσον σκληραί αί ατελεύτητοι έκεϊναι 
εικόνες τών κολαζόντων τε καί κολαζομένων ! Ό 
Μίνως δέν είναι πλέον «δ Διδς αγλαός υιός» δστις 
κρατών «χρύσεον σκήπτρον» εύγενώς εξετάζει τούς 
προσερχομένους δικαίους τε καί άδικους, έπιτρέπων 
μάλιστα νά περιμένωσι τήν σειράν αύτών καθή- 
μενοι ώστε νά μή κουράζωνται, άλλ’ είναι φρικώ- 
δης καί ^ρέμωκ άενάως έξιδιασμένος εις καταδι- 
καστικάς τρομεράς αποφάσεις, ας εκφέρει σιωπή - 
λώς περιτυλίσσων τήν ούράν τοσάκιςδσους βαθμούς 
εντός του "Αοου έχει νά καταουθισθή δ πταίσας. 
Καί μόνον τά τοιαύτα; Διεξελθέτω δ βουλόμενος 
τά περί τδ τέλος τής δεκάτης όγδοης ωδής μυσα- 
ρά, τήν έν τή εικοστή πρώτη περιγραφήν του πισ- 
σώδους ζέοντος ταρταρείου ζωμού, έν φ οί δαίμο

νες καμακίζουσι καί κατακρεουργούσι τούς Αμαρ
τωλούς, τήν έν τή εικοστή δευτέρα παράδοξον 
σαλπιγγοφορίαν τήν έν τή εικοστή πέμπτη δια- 
τραγώδησιν τής βαθμιαίας μεταμορφώσεως, δφεως 
καί ανθρώπου συγκολληθέντων, εις άποτρόπαιόν τι 
τέρας κτλ. άτινα ούτε εις τδ πρωτότυπον άναγινώ- 
σκονται άνευ έσχάτης προσοχθίσεως καί θέλει 
βεβαιωθή δτι πόρρω απέχει δ Δάντης τού νά θεω- 
ρή τήν τέχνην συμφυά τώ καλφ, άλλ’ άπ’ έναν- 
τίας ανήκει καί εις τήν σχολήν τών λεγομένων ά- 
ΑηθιχΤτών (Realistcs) εκείνων δηλ. οίτινες φρονού- 
σιν δτι λεκτέον πανταχοϋ καί πάντοτε τήν σκάφην 
σκάφην καί τά σύκα σύκα, καί άναμικτέον σύκα 
καί σκάφας καί έν αύτή ακόμη τή υψηλοτέρα 
ποιήσει ή ζωγραφία άφ’ ού λέγουσιν εύρηνται καί 
ταύτα έν τή φύσει ώς b τ^ιος καί ή σελήνη.

Ήθέλησάν τινες νά δικαιολογήσωσι τάς παρεκ- 
τροπάς ταύτας επικαλούμενοι τήν άλ?<ηγορίαν καί 
άναφέρουσιν δτι αύτδς δ Δάντης είπε (’Ωδή θ')

Ύμεϊς δ’, οίπερ έχετε σώας τάς φρένας 
Εννοείτε, τίς ύποκρύπτετ’ ιδέα 
Ύπό τόν πέπλον τών παραδόξων στίχων.

Άλλ’ ούδέν τδ κωλύον νά έχωσιν αί πολίτικα! 
άλληγορίαι εύγενεστέρας αφετηρίας. Ετεροι πάλιν 
άνακαλύπτουσι μεγίστην τέχνην καί έν αύταίς 
ταίς είδεχθέσιν είκοσι, λέγοντες δτι διά τής μιας 
έξουδετερούται ή άλλη καί δτι π. χ. τδ άσεοές 
σχήμα τού κλέπτου δι’ ού άρχεται ή εικοστή πέμ
πτη ωδή είναι τέχνασμα δι’ ού ό ποιητής κατέ
στησε προσφιλείς τούς τιμωροϋντας έπειτα τον 
κλέπτην δφεις,

Άλλ’ εκτοτε τούς δφεις φιλεϊν ηρζάμην.
(Μέ την καρδιάν μου εκτοτε ήγάπησα τούς δφεις) 

Πλήν, λέγομεν μετά πεποιθήσεως δτι δέν έννοού- 
μεν διατί αναγκάζεται ό ποιητής ν’ άναλαμοάνη 
νά καθιστά ερασμίους τούς ιοβόλους δφεις ή νά δί- 
δη έν άκαταλήπτοις στίχοις δοκίμια τής έν Αδου 
γλώσση; οία τά « Ά παπαί Σατάν, παπαί Σατάν 
Άλέππε» καί < Ραφέλ μάϊ άαμέχ ζαβί άάλμη» 
κτλ.—Ταύτα καί τά τοιαύτά είσι τά έξάψαντα 
τοσάκις τόν χόλον τών κριτικών κατά τού Δάν- 
του, δστις βεβαίως δέν είναι Όμηρος. Μή άπορώ- 
μεν λοιπόν δτι μεθ’ δλον τόν θαυμασμόν ον ένέ- 
πνευσεν, ούδείς ποτέ έπεχείρησε νά τόν μιμηΟή.

Υπήρξε στιγμή τις έν τώ βίω τής Δυτικής Εύ- 
ρώπης, καθ’ήν τά έλαττώματα τού έργου τούΔάν- 
του δέν παρετηρήθησαν, ίσως μάλιστα καί συνε- 
τέλεσαν εις τήν έπιτυχίαν αύτού. Άλλ’ ή στιγμή 
αύτη παρήλθεν ανεπιστρεπτί, διότι καί ή κατά- 
στασις εκείνη τής κοινωνίας ήτο, ούτως είπείν, 
παθολογική καί παροδική, ούχί δέ στάσιμος τις καί 
καθεστηκυΓα. Ή ποιητική άκρασία τού Δάντου

έλαττοί τήν αξίαν του. Ύπολειπόμενος δμως τής 
τελειότητος τών αρχαίων ώς πρός τδ κάλλος, 
άφ’ έτέρου ώς πρός τό πάθος έξισουται πρός αύ
τούς, ένίοτε δέ καί τούς ύπερβαίνει. Έν τώ τρα- 
γικώ ήχω, δστις έπικρατεί από τής μιας άκρας 
τού ποιήματος μέχρι τής άλλης, καί καθιστά 
πάντα στίχον τού Δάντου εύοιάκριτον, ακούονται 
άπό καιρού εις καιρόν τεμάχια ούρανίου Αρμονίας 
ή βροντώδους σφοδρότητος, άτινα θά έζήλευον καί 
οί άριστοι τών αρχαίων. Ή αξία τών τεμαχίων 
τούτων, άτινά είσιν εύτυχώς ούχί εύάριθμα, είναι 
ανεκτίμητος. Ταύτά είσι τάπαθανατίσαντα τόν 
δαιμόνιο? ποιητήν, δστις συνεπλήρωσε τόν Με- 
σαιώνα καί ήνοιξε τήν έποχήν τών νέων ιδεών 
ταύτά είσι δι’ ά ώνομάσθη παρά τών Ιταλών δ 
μέγας διδάσκαλος της οργής καί τοϋ μειδιάμα
τος. Άλλ’ είτε περί συνεχούς είτε περί τεμαχ ια
χής μεταφράσεως πρόκειται, ή άκρα τελειότης 
τού φραστικού τού πρωτοτύπου αποτελεί* δυςχέ- 
ρειαν δυσυπέρβλητον διά τον μεταφραστήν ή δέ 
κατά τδ μάλλον καί ήττον προσέγγισις πρός τδ 
πρωτότυπον Αποτελεί* τον κύριον γνώμονα πρός έκ- 
τίμησιν τής αξίας τής μεταφράσεως.

(’Ακολουθεί).

Αλ. Καραθεοδορη.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ

Χύστκσις τών ρχτεωρετών.

"Οσον άφορζ την χημικην σύστασιν τών σω
μάτων, δέον πρό παντός ν’ άναφέρωμεν ότι, orJiv* 

τοϋόε εϋρέθη εν αυτοίς ατοι,χειον μη ά.ταν- 
τών επώης καί έ.τΐ της ήμετερας γ?)ς.

Ό Rose διαιρεί τούς μετεωρίτας εις δύο τάξεις εις 
(Κληρούχους καί πνριτιοϋχονς’ οί σιδηρούχοι η σύγ- 
κεινται έξ Απλού σίδηρου, η έκ σιδηράς μάζης περιε- 
χούσης διάφορα πυριτικά άλατα, συνήθως έλαίτην. 
Οί δέ πυριτιούχοι έκ μάζης τρζχιτικης διαφόρων 
πυριτικών αλάτων (συνήθως πυριτικής μαγνησίας) έν 
γΐ εύρηται έγκατεσπαρμένον πλεϊον ή ελζσσον ποσόν 
στοιχειώδους σιδήρου.

Κατά τήν έκτίμησιν τού Reichenbach πίπτουσι 
κατ’ έτος 4500 αερόλιθοι έπι τής γής· άλλ ό αριθ
μός τών σιδηρούχων πρός τούς πυριτιούχους έχει ώς 
1 : 100. Έπειδή δμως οί μέν πυριτιούχοι ύφίστανται 
τήν έπενέργειαν τής ατμόσφαιρας, οί δέ σιδηρούχοι 
καλυπτόμενοι ύπό οξειδίου ποοφυλάσσοντζι κατά τής 
περαιτέρω όξειδώσεως, δυνατόν ν’ άνευρεθή έπι τής 
γης μετεωρικός σίδηρος πανάρχαιος, άλλ’ ούχί καί 
πυριτιούχος άερόλιθος πρό πολλού κατζπεσών.

1 *Ιδε τεύχος Β'.

Οί πρό μικρού πεσόντες μετεωρίται είσι τόσον θερ
μοί, ώστε κατέκαυσαν τούς δακτύλους τών συλλα- 
βόντων αύτούς· περιβάλλονται δέ ύπό λεπτού στρώ
ματος, στιλπνού σκοτεινού καί ύαλώδους, περί τού 
σχηματισμού τού οποίου βραδύτερον γενήσεταϊ λόγος.

Ό μετεωριτικός σίδηρος συνήθως περιέχει πολύ νί- 
κελον χαρακτηρίζεται δέ μάλιστα διά τών σχημά
των, άτινα έκ τού άνακαλύψαντος αύτά έκλήθησαν 
σχήματα τοϋ WidlildYl, καί άτινα άναφαίνονται, έάν 
καλώς έστιλβωμένας έπιφανείας μετεωρικού σιδήρου 
βρέξωμεν δι’ άζωτικού οξέος. Έ δψις μόνη τών σχη
μάτων τούτων βέβαιοί περί τής κρυσταλλώδους ύφής 
τού μετεωρικού σιδήρου.

Εις πλείστας χώρας άνευρέθησαν μάζαι μεταλλι
κού σιδήρου, λίαν δμοιαι πρός μεμαρτυρημένον μετεω
ρικόν σίδηρον, ού μόνον τά σχήματα τού Widmail 
παρουσιάζουσαι, άλλά καί πολλήν ποσότητα νικέλου 
περιέχουσαι. Έπειδή δέ αί τοιαύται τού σιδήρου μά- 
ζαι είσι πάντη ξέναι πρός τά ορεινά συστήματα τών 
χωρών έν αίς εύρέθησαν, ούδεμία ύπολειπεται άμφι- 
βολία δτι αύταί είσι μετεωρικός σίδηρος.

Πρώτη δέ τοιαύτη μάζα σιδήρου τήν προσοχήν 
πάντων τών σοφών έφελκύσασα καί 1 600 λιτρ. έλ- 
κουσα άνεκαλύφθη ύπό τού Pallas κατά τό 1772 
πλησίον τού Krasnojarsk παρά τόν Jenisei επί τίνος 
ορεινού ζυγού.

Καί πρώτος δ Chladni έξήνεγκε τήν γνώμην δτι 
τό σώμα τούτο έστι μετεωρικός σίδηρος.

Έτεραι μάζαι σιδήρου άναμφιβόλως μετεωρικαί 
είσι μεταξύ άλλων καί ή κατά τό έτος 1814 έπί τί
νος γρανιτικής κορυφής τών Καρπαθίων πλησίον τού 
LenartO εύρεθείσα καί έλκουσα 194 λίτρας, καί ή 12 
στατήρας έλκουσα παρά τήν είσοδον τού ναού έν La 
Caille (Νομός Var) κείμενη, καί ώς έδρα εις τούς κα
τοίκους τού χωρίου χρησιμεύουσα. #

Πολλαί προσέτι μετεωρικαί σιδηραί μάζαι εύρέθη
σαν έν Μεξικω, καί έν Βρασιλίζ, έλκουσαι 20, 14 0, 
300 καί 400 στατήρας. "Οτε δέ ο Capitain RoSS, 
κατά τήν ύπερβόρειον αύτού έκόρομήν τού 1818, 
συνήψε σχέσεις μετά τών Έσκιμώων τού Baffinsbay, 
εύρεν αύτούς κατόχους μαχαιρών κατειργζσμένων, ώς 
έμαρτύρει τό έν αύταϊς νίκελον, έκ μετεωρικού σιδή
ρου, καί έμαθε πζρ’ αύτών δτι έπί τής δυτικής ά- 
κτής τής Γροιλανδίας κείται τοιούτος σίδηρος πολύς.

Σήμερον δέ πάντα τά δρυκτολογικά Μουσεία κα- 
τέχουσι συλλογάς μετεωριτών έν αίς πρωτεύει άναν- 
τιρρήτως ή έν τώ όρυκτολογικω Μουσείω τής Βιέννης, 
ήτις κατά τό θέρος τού 187 0 περιελάμβανε 168 πυ- 
ριτιούχους, καί 91 σιδηρούχους μετεωρίτας. Μεταξύ 
τών πρώτων τεμαχίων του μετεωρίτου τού Ensisheim, 
πολλά τεμάχια τού L’ Aigle, πολλά τού Stannern, 
καί τέλος άερόλιθον έλκοντα 280 χιλιόγρ. καί πεσόν- 
τα τήν 9 Ιουνίου 1866 παρά τό Knyahinga τής 
Ουγγαρίας. e

Μεταξύ δέ τών σιδηρούχων άερολίθων τής Βιεν- 
ναίας συλλογής εύρίσκονται τρεις ών ή πτώσίς έστιν 
Αποδεδειγμένη· τούτων δ πρώτος έλκων 39 χιλιόγρ. 
κατέπεσε τήν 26 Μζίου 1751 παρά τώ Agram τής
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Κροατίας, ό δεύτερος, έλκων 2 χιλιόγρ. κατέπεσε την 
14 Ίου)ίου 1847 παρά τώ Brauuau τής Βοημίας, 
καί ό τρίτος τέλος μικρός κατέπεσε τήν 30 Ιουλίου 
1 855 ε’ς τήν Β. Αμερικήν.

Μετά τήν Βιενναίαν συλλογήν άξιαι λόγου είσίν, ή 
έν Tubingai, δώρον τού Reichenbach, όστις ού μό
νον συνέλεςεν, άλλά καί πολυτιμότατα ύπομνήματα 
περί αύτών εδημοσίευσεν έν τώ περιοδικώ τοΰ Pog- 
gentlorf' είτζ δέ αί συλλογαί τοΰ Βερολίνου, τών Πα
ρισίων, καί τοΰ Λονδίνου.

ΕίολόΠες.
Φαινόμενα πάντοτε καί ούχι σπανίως πανταχόθεν 

παρατηρηθέντα είσίν αί βολίδες, αϊτινες διατρέχουσαι 
μετά ποικίλης ταχύτητος τόν άέρα, ή αφανίζονται 
ή πιπτουσιν επί τής γής, μετά φαινομένου μεγέθους 
λίαν διαφόρου· διότι παρετηρήθησαν εχουσαι φαινο- 
μ.ένην διάμετρον όσην ή Σελήνη, καί άλλαι εχουσαι 
φαινομένην διάμετρον μόλις ΐσην πρός τήν τής Αφρο
δίτης, ή τοΰ Διος· εάν δέ ή φαινομένη αύτών διάμ.ε- 
τρος τύχη μικρότερα, τό μικρόν μετέωρον βαθμηδόν 
τροποποιείται εις διάττοντα. Αί βολίδες έλκουσι συ
νήθως όπισθεν αύτών πυρίνην κόμην ώς πυροτεχνή
ματα· καί ενώ τινες έξ αύτών σιωπηλώς σβέννυνται, 
έτεραι έκρήγνυνται μετά φοβερού πατάγου- αί έκοήξεις 
δέ αύται συνοδεύονται ένίοτε ύπό πτώσεως αερολίθων, 
οοστε ουδεμία ύπάρχει αμφιβολία ότι μετεωρίται καί 
βολίδες εισί συγγενή φαινόμενα, καίτοι δέον νά όμολο- 
γήσωμεν ότι πολλάς βολίδας δέν παρηκολούθησεν α
ποδεδειγμένη αερολίθων πτώσις, καί δτι πολλαί αερο
λίθων πτώσεις συνέβησαν (μάλιστα τήν ημέραν) χωρίς 
να προηγηθή αυτών το ελάχιστον φωτεινόν φαινόμε- 
νον. Άξιαι δέ λόγου εμφανίσεις βολίδων είσίν αί εξής.

Γην 19 Μαρτίου 1718 παρετηρήθη έν ’Αγγλία 
μετέωρον λάμπον ώς ο ήλιος, ώστε ή Σελήνη ώχριά- 
σασα κατέστη αφανής· τό μ.ετέωρον τούτο έξερράγη 
μετά πατάγου.

Ιήν 26 Μαρτίου 1751 άνεφάνη παρά τώ Agram 
βολίς ήν παρηκουλούθησε πτώσις αερολίθων τό μετέω
ρον έγκατέλειψεν όπισθεν αύτού τεθλασμένην κόμην, 
ήτις επι τρεις ώρας ήν ορατή διά γυμνού όφθαλμ.ού.

Είς τήν Siena άνεφάνη τήν 16 Ιουνίου 1794 πύ
ρινη βολις σύρουσα λίαν μακράν κόμην, ήτις κατέληξε 
διά λιθοβολίας περιφήμου γενομένης έν μέσω κρότων 
καταπληκτικών.

Γήν 5 Μαίου 1809 είδον έκ τού Aberdeen, τήν 
V1 ώραν μ. μ. τού ουρανού υντος αίθριου, καί τού ή
λιου λαμποντος, σφαίραν πυρός, φέρουσαν βραχεΐαν 
κόμην, έκραγείσαν πέντε λεπτά μετά τήν έμφάνισιν 
αύτής μετ ίσχυράς βροντής καί έγκαταλείψασαν ό
πισθεν αύτής πυκνόν καπνόν;

Γήν 17 Ιουλίου 1835 έφάνη πρός τόν βόρειον 
ούρανόν τών Μεδιολάνων μεγάλη καί λαμπρά σφαίρα 
έλκουσα σπινθηροβόλον ουράν. Ή αύτή σφαΐοα άνε
φάνη πρός τόν νότιον ούρανόν τής Stuttgart καί τού 
Heilbronn. Ολίγα λεπτά μ,ετχ τήν έξαφάνισιν αύτής 
ήκουσθη έν Μεδιολάνω, καί ένΑΥίϊ rtemberg πάταγος.

Τήν 12 Φεβρουάριου 1 836 τήνδ’^ώραν τής πρωίας 

παρετηρήθη άνατολικώς τού Χερβούργου λάμ.πουσα 
σφαίρα φανερώς περί έαυτήν στρεφομένη καί ’ίση ποός 
τήν σελήνην ή κατ’ άρχάς βραδέως κινουμένη βολίς 
αυτή έφάνη μετ’ ολίγον δτι ί’σταται, είτα δέ άναπτύ- 
ξασα λευκήν κόμην άπεμακρύνθη μετά ταχύτητος 
μεγίστης, καί τέλος είς άπόστασιν 1 2 περίπου μιλιών 
μεταςύ βροντών έπανειλημένων κατέπεσε.

Κατά τήν νύκτα τής 4 πρός τήν 5 Ίανουαρίου 
1837 παρετηρήθη άπό τοΰ Vichy, Vesoul, καί άλ
λων μερών τής Γαλλίας, ώς καί άπό τής Βασιλείας 
καί τού Μονάχου πύρινη βολίς φερομένη άπό Βορ
ρά πρός νότον, καί σύρουσα λίαν μακράν κόμην. ’Εκ 
τής παραβούής τών έκ διαφόρων χωρών γενομένων 
παρατηρήσεων ύπελόγισεν ό Petit τήν μέν διάμετρον 
αύτής είς 2,2 Θ0 μέτρα, τήν δέ ταχύτητα αύτής κατά 
δευτερόλεπτον εις 5,200 μέτρα καί τήν άπόστασιν 
αύτής άπό τής έπιφανείας τής γής είς 34 μίλια.

Τήν 6 ’Ιουλίου 18 50 παρετηρήθη άπό Bordeaux 
aatToulonse σφαίρα πυρίνηάπό τού Β.Α. πρός Ν.Ν.Δ. 
φεύγουσα. Κατά τήν έμφάνισιν αύτής άπεϊχε τού έ- 
δάφους, 32 μίλ. κατά τήν άπόσβεσιν δέ 1 6. Ό Petit 
ύπελόγισε πρός τοίς δε καί τήν διάμετρον αύτής είς 
215 μέτρα, καί τήν ταχύτητα αύτής είς 9 μίλια 
άνά παν δευτερόλεπτον.

Τήν 1 1 Ιουνίου 1867 παρετηρήθη βολίς άπό πολ
λών λίαν μεμακρυσμένων άπ’ άλλήλων πόλεων, οίον 
άπό τού Salzburg, άπό τής Βιέννης, άπό Παρισίων 
κλπ. Κατά τάς παρατηρήσεις τού Hagenbach άνε
φάνη τό μετέωρον έν Βασιλεία τήν 8 ώοαν 25 λεπτά 
ώς σφαίρα, ήτις κατ’ άρχάς άνυψώθη ώς πυροτέχνημα, 
εστη έπί μικρόν κατά τό ύψιστον σημεϊον τού δρόμου 
αύτής· είτα βραδέως άλλά μετ’έπιταχυνομένης κινή- 
σεως έπλησίασεν είς τόν ορίζοντα. Μετά τόν έξαφα- 
νισμόν τού μετεώρου ύπελήφθη πυρώδης γραμμή, 
ήτις βαθμηδόν άνεπτύχθη είς νέφος λευκόν καί ήτις 
κατ’ άρχάς είχε σχήμα έλικος. Μετά μίαν δέ ολό
κληρον ώραν τό φαινόμενον προχωρήσαν 3° περίπου 
πρός Δυσμάς έξηλείφθη εντελώς, έκ τής συγκρίσεως 
τών γενομένων παρατηρήσεων άπό Βασιλείας, άπό 
Γενεύης, άπό Βάδης, καί άπό Παρισίων, συμπεραίνει 
ό Hagenbach ότι ή σφαίρα διέτρεξε 1 7 περίπου μιλι
ών δρόμον μεταξύ Diinkirchen καί Cambrai καί 
δτι άνέλαμψεν είς ύψος 7 περίπου μιλίων.

(’Ακολουθεί).

Α. Σπαθαριις.

Η ΜΑΡΙΟΥΤΣΑ1.

1 Συνέχεια καί τέλος. Έδε τεύχος Β'.

(ΔΙΗΓΗΜ4.).

Ιίΐκών ρώμου νικών ηθών.

Άλλ’ έτι κόρη ουσα καί κατά τούς πρώτους άκό- 
μη μήνας τού γάμου, ή Μαριούτσα ήτο ώς κηρός ά- 
παλή καί εύκαμπτος, ό δέ Τόνιος ένόμιζεν εαυτόν 

έπηραένον μέχρις εβδόμου ούρανού. Καί όμως ή Μα- 
ριούτσα τή εσπέρα πάσης κυριακής, ήτοι καθ’ δν 
χρόνον ό Τόνιος ήρχετο εύθυμότατος έκ τού καπη
λειού, βαθμηδόν έγίνετο τραχυτέρα καί θρυπτικωτέρα 
καί έν τελεί άδεώς είπεν δτι, έάν ό Τόνιος αγαπά 
αύτήν, οφείλει νά παύση τήν πόσιν τών πνευματω
δών ποτών, διότι έκείνη δέν ύπέφερε τήν μυσαράν 
αύτών οσμήν.

"Οθεν ό Τόνιος, μή δυνηθείς διά λογικών έπιχει- 
ρημάτων νά θεραπεύση τήν άσθενήσασαν όσφρησιν 
τής Μαριούτσης, κατέφυγεν είς τά Ισχυρά μέτρα καί 
μετά τοσαύτης πειστικής δυνάμεως καί βίας, ώςτε ή 
δύστηνος γυνή πάραυτα θά συγκατετίθετο είς άνα- 
χωχήν τινα τούλάχιστον, έάν ή δραστήρια αύτής ά- 
δελφή μή έδιδε καλλιωτέραν συμβουλήν.

Ί1 συνετή αύτη γυνή έπί πολύν χρόνον έβλεπε τό 
άνωφελές τού γινομένου πολέμου, διό έβουλεύθη νά 
κατενέγκη σφοδρόν τινα καί ύστατον κτύπον, ινα 
έκδικήση τήν άδελφήν αύτής.Έβουλεύθη δήλα δή νά 
στιγματίση τόν Τόνιον ώς δειλόν καί μέθυσον, ίνα 
έκμηδενίση μή μόνον τήν έν τφ ο’ίκω έξουσίαν αύ- 
τού, άλλά καί άπαν τό ύπ’ αύτόν κόμμα.

Τό σχέδιον ήτο καλόν, γυναικεία δέ πονηριά ούκ 
ολίγη κατεβλήθη πρός διεξαγωγήν αύτού. Βεβαίως 
ό χρηστός Γιρολάμος, κατά βάθος άγαπών τόν εαυ
τού σύγγαμβρον, ήρνήσατο, κατ’ άρχάς, τήν εαυτού 
συναρωγήν έν τή συνωμοσία· άλλ’ ό άγαπών σύζυ
γος έπί πόσον χρόνον δύναται ν’ άντιστή είς τά πρός 
έπιτυχίαν τεχνάσματα ώραίας γυναικός ;

Ούτως άπεφασίσθη τοΰ Τονίου ή καταστροφή.
Τή πρωία τής άμέσου κυριακής, ό ούδέν προορώ- 

μενος Τόνιος είςήρχετο εις τήν ο’ίκαδε άγουσαν, μετά 
σφοδράν έν τώ καπηλείω κομματικήν συζήτησιν. Τό 
βήμα αύτού έκλονείτο πως, δπου δέ τό εύρος τής 
οδού έπέτρεπε, πολύ έξέκλινε τής εύθείας. Άλλ’ ά- 
κινδύνως άφίκετο είς τόν κόσμιον οίκον αύτού, ένθα 
έπί τού ούδού κατέλαβε τήν Μζριούτσαν. Χαίρων εί- 
δεν έν ταϊς χερσίν αύτής μ.εγάλην πέλλαν γάλακτος 
ζαί άνελογίσθη ότι ήτο ώρα πρός άυ.ελξιν τών άμνά- 
δων. "Οθεν, περιβαλλόμενος πάσαν τήν άξίαν άρχον
τας τής χώρας, είπε τή γυναικί·

— Σπεύσον, διότι διψώ.
Ή σύζυγος μακρόν προσέβλεψε τόν αύστηρόν άνδρα, 

βαδίσαντα ώς οίόν τε εύθε'ως είς τά πρόσω, οργής δέ 
λάμψις ήστραψεν είς τά ό'μματα αύτής, είπούσης·

— Ώ ! ησύχαζε· μετ’ ολίγον θά φάγης τό πρό
γευμά σου.

Καί μετά σπουδής άπεμακρύνθη. Ό Τόνιος θαυ- 
μάζων είδε τόσον άσυνήθη πειθαρχίαν καί έχάρη 
σιωπηλώς έπί τή εύτυχία, ότι τοσον ταχέως εύρε 
τρόπον θεραπείας τής άτιθάσσου γυναικός. Είπε μά
λιστα καθ’ εαυτόν νάκολουθήση τή γυναικί, ίνα 
βαστάση τήν βαρεΐαν, πλήρη γάλακτος, πέλλαν. 
Λ λλ’ αίφνης ήκούσθησαν ύλακαί κυνών καί μετ’ αύ- 
τας έφάνη πάλιν ή ραδινή σύζυγος, άνευ άγγείου, ά- 
στραπηδόν διαβαίνουσα τήν γέφυραν, ής πέραν ήσαν 
εν μάνδρα αί άμνάδες. Μόλις διαβάσα, έπεσε χαμαί, 
καί εφώνησεν

— Άρκτος, Τόνιε, λάβε τό πυροβόλον ! Άρκτος 
άρκτος !

Τού άρχοντος ή έπαυλις άπεϊχε τών οικιών τέ
ταρτον ώρας, άμέσως τή έρημίφ συνεχομένη· οθεν δέν 
ήτο σπανία ή έπίσκεψις τών άγριων ζώων, ό δέ Τό
νιος άδιστάκτως έδραμεν είς βοήθειαν τής γυναικός, 
δραξάμενος τού πάντοτε πλήρους πυροβόλου αύτοΰ.

Μετ’ ολίγα πηδήματα άφικόμενος είς τήν όχθην, 
είδεν όντως πέραν τού ποταμίου τήν έν τή εωθινή 
ομίχλη άόριστον σκιαγραφίαν άρκτου, μυθώδους, τή 
άληθεία, μεγέθους. Πάραυτα έγονυπέτησε πλησίον τής 
ώς λιπόθυμου κειμένης Μαριούτσης, έθηκεν έπί τού 
ώμου τήν μονοσώληνον, άλλ’ έξαίρετον xapa6irar 
καί θαρραλέως έπυροβόλησε.

Παράδοξον βρύχημα ήκούσθη μετά τήν βολήν, είτα 
δέ ήγέρθη τό θηρίον, μέγα καί φοβερόν καί λίαν πα- 
ρωργισμένον καί πνέον έκδίκησιν, ώρμησεν έπί τού ά
τυχούς σκοπευτού, μεθ’ ύψωμένων τών προσθίων πο- 
δών. Τό κλονούμενον καί σαθρόν γεφύριον ούδόλως 
άνεχαίτισεν αύτήν. Κατ’ άρχάς ό Τόνιος δέν έφάνη 
διστάζων νά σωθή διά τής φυγής· διότι ήτο μέν δε
ξιός σκοπευτής, ούχί όμως καί φίλος έπικινδύνων 
πεοιπετειών καί κατορθωμάτων.

Άλλ’ ή Μαριούτσα, ή νεαρά αύτοΰ γυνή, έκειτο 
ποός τούς πόδας αύτού, δήθεν λιπόθυμος· οθεν πρού- 
τίμα αύτός μάλλον νά σπαραχθή ή έκείνην ν* άφήστ) 
έρμαιον τού θηρίου. Ταύτα σκεπτόμενος, ήρπασεν έκ 
τής ζώνης αύτοΰ τήν μάχαιραν, προέβη θαρραλέως 
κατά τοΰ άγριου άντιπάλου καί έν μέσω τής γέφυ
ρας συνεπλάκη μετ’ αύτού.

Τοιούτον ηρωισμόν βεβαίως δέν προσεδόκα ή άρ
κτος, οθεν πρός στιγμήν έφάνη οπισθοχωρούσα. Δέν 
ύπήρχεν όμως καί φυγής καιρός, έπραξε δέ ό τι συ
νετόν αί άρκτοι πράττουσιν έν όμοίαις περιστάσεσιν. 
Ένηγκαλίσθη ίσχυρώς τόν έαυτής έχθρό^, είς δν ή 
χρήσις τής μαχαίρας κατέστη ήδη άδύνατος.

Ό έναγκαλισμός άρκτου έπί στερεάς γής είνε άγω- 
νιώδης καί κινδυνωδέστατος· άλλ’ έπί τής κλονου- 
μένης γεφύρας ούδέν χείρον έπήνεγκεν, ή ότι, ίσχυ
ρώς σφιγγόμενοι, κατακέφαλα ώρμησαν είς τό πα
γερόν ύδωρ καί έγένοντο άφαντοι έν τώ βάθει τού 
ποταμού.

Άλλ’ ήδη φαντάσθητε τήν έκπληξιν τού Τονίου, 
όςτις, αισίως άπαλλαγείς έκ τής θηριώδους άγκάλης, 
άνέδυ έπί τού ποταμού, δπου, άγωνιωδώς άναμένων 
τήν έμφάνισιν καί τής άρκτου, είδεν άντ’ αύτής τό 
ώχρότατον πρόςωπον τού συγγάμβρου ίερέως !

Τό πράγμα ήτο θαυμάσιου· άλλ’ ή κατάστασις ε
κείνη δέν έπέτρεπεν έρωτήσεις καί εξηγήσεις, διότι 
ώς ε’ίπομεν, ό ποταμός δέν ήτο μέν πλατύς, ήτο 
όμως τόσον ορμητικός, ώστε μόλις μετά δέκα λεπτά 
έκάθησαν καί άνέπνευσαν έπί τής όχθης άμφοτεροι οι 
άντίπαλοι, μετ’ άνηκούστους άγώνας, ημιθανείς, τρε- 
μοντες, μέχρι όστέων τεταραγμένοι. Ό Τόνιος, δεξιός 
ών κολυμβητής καί όλιγώτερον πιών ύδωρ, εί καί ε- 
βοήθησε τώ έξηντλημένω συγγάμβρω αύτού, ώμί- 
λησε πρώτος.

— Σύγγαμβρε Γιρολάμε, ήκουσα έως τώρα πολλά
6.
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θαύματα· δτι δμως άρκτος έπεσεν εις ποταμόν καί 
μετεβλήθη εις ίερε'α, τούτο ούδε'ποτε ηχούσα !

Ό Γιρολάμος άναπνεύσας έπί πολύ άπεκρίνατο.
— Το'νιε, δλα συμβαίνουσι.
— Φαίνεται, είπε ξηρώς ό Το'νιος καί έπρεπε νά 

συλλογισθώ δτι μαλλιαρός άνθρωπος, διώκων πλη
σίον της μάνδρας μίαν γυναίκα, μόνον παππάς μετα
μορφωμένος ήδύνατο νά είνε.

Ό Γιρολάμος, στενχζων καί σείων άφ* εαυτού τά 
ύδατα, άπήντησε.

— Ναί, Τόνιε. Ύπάρχουσιν έν τώ κοσμώ κακοί 
άνθρωποι, άλλ’ ύπάρχουσι καί άγαθοί, οίτινες τοιού- 
τους ιερείς σώζουσιν έκ τών ύδχτων, κινδυνεύοντες 
τήν ζωήν αύτών. Ούτω τά πράγματα είνε ίσα ένώ- 
πιον τού άγαθού Θεού. Άλλως τε δέ δ σωθείς ίερεύς 
θά ήτο μάλλον εύγνώμων, έάν λαμπρόν πύρ έζωογό- 
νει ήόη τό παγερόν σώμά του.

Ό Το'νιος ήγέρθη γελών καί είπε.
— Τώ όντι, έχεις δίκαιον. Ψυχρόν λουτρόν έν 

τή ώρα ταύτη παγόνει καί κοσμικούς καί ιερωμέ
νους.

Ούτω περιεπτύξατο τούς εύρείς ώμους τού χαίρον- 
τος ίερε'ως καί μετ’ αύτού ύπέστρεψεν οίκαδε.

— ’Ελπίζω δτι ή παλαιά μου καραβίνα δέν σού 
έκαμε οπήν τι να εις τό δέρμα, ήρώτησε καθ’ οδόν 
είρωνικώς τον τρε'μοντα ίερε'α.

— θ’-’Χ’·? Τόνιε, άπεκρίνατο ό ίερεύς· περί τού
του έφρόντισαν αί γυναίκες. Σέ βεβαιώ δμως, ή 
άστράπτουσα μακρά μαχαιρχ σου μ.’ έτρόμαξε περισ
σότερον. .

— Άλλά δι’ έμέ ούδε'ν τρομερώτερον, είπεν ό Τό- 
νιος, εί μ.ή ίερεύς τόσον ύψηλος καί μέγας, έν τώ 
δε'ρματι άρκτου.

Ούτω λε'γοντες είςήλθον εις τήν εύρείαν καί θερμήν 
κατοικίαν τού άρχοντος. Πάντα ήσαν τερπνά καί 
κόσμια. Έν τή μεγάλη, χθαμαλή καί παρά τή μεί- 
ζονι πλευρά κείμενη εστία έλαμπε πύρ. Παρ’ αύτό 
ίστατο ή χύτρα τού ήδη έψημένου καί εύοσμου άρα- 
βοσιτίνου γεύματος, έτι δέ καί έτερον άγγείον άχρι 
στεφάνης γάλακτος μεστόν. Τό θε'αμα ήτο ήδύ τοϊς 
τρε'μουσι καί βεβρεγμε'νοις δύο άνδράσιν άλλ’ εις τόν 
Τόνιον έτι θελξικάρδιος ήτο ή θε'α τής ώραίας αύτού 
γυναίκας, ήτις, όλοφυρομε'νη, περιέβαλλε τά νόνατα 
τού άνδρό; έν λύπη καί μετανοία.

— Ώ Τόνιε, άνεφώνει, σύγγνωθι! εις τό έςής ποτέ 
δέν θά ίδης κατηφή τήν Μαριούτσαν, καί άν καθ’ η
μέραν τρε'χγς εις τό καπηλείον.

Ό Το’νιος γενναίως καί έν συζυγική εύμενείκ προςέ- 
βλεψε τήν ώραίαν γυναίκα, είπών άμα·

— Τή άληθεία, έάν μή μνησίκακής, ολίγον θά έ- 
πισκέπτωμαι τό καπηλείον. Άλλ’ ομνύω ποτέ νά μή 
πίω μηόέ μίαν σταγόνα ύπέρ τήν δίψαν μου, έάν έχω 
εν καί μόνον ποτήριον καρδιακής παρηγοριάς.

*11 Μαριούτσα έγερθείσα έκόμισε συνεσταλμε'νη καί 
αίδήμων εύμεγε'θη φιάλην περιπόθητου ποτού καί 
είπεν άτενίζουσα πρός τόν Τόνιον.

— Τί ήόυνάμην καί έγώ νά πράξω μόνη καί έγ- 
καταλελειμμένη; Καί έγώ έζήτουν παρηγοριάν έν 

τή φιάλη, δότι δέν ήδυνάμην νά εύρω άλλην άλ- 
λαχού.

Ό Το'νιος συνέσφιγξεν έκ καρδίας τήν γυναίκα καί 
είπε γελών.

— Εις τό εξής κάλλιον θάγαπώμεθα παρηγορού- 
μενοι, οσάκις έχομεν χρείαν παρηγοριάς.

Στρεφόμενος δέ πρός τόν ίερε'α προςέθηκεν
— Άλλ’ εις σέ δέν δυνάμεθα νά δώσωμεν μικρόν 

τι ποτήριον, σύγγαμβρε Γιρολάμε, διότι, άν ίδη ή 
Βριγίττη....

— *Ω, ώ ! άντείπεν ό ίερεύς, δέν είμαι τόσον 
άφελής, φίλε Τόνιε, ώςτε νά μή θερμάνω καί ζωογο
νήσω τήν καρδίαν καί τόν στόμαχόν μου δι’ ολίγου 
οινοπνεύματος. Καί ή Βριγίττη δέ άπό τούδε...........

Ό Γιρολάμος διεκόπη, διότι ή όνομασθείσα πά- 
ραυτα ώρμησεν ώχρά όιά τής θύρας.

---- Zfli, ίέν άπέθανες, Γιρολάμε!, έφώνησεν σφίγ— 
γουσα τόν σύζυγόν της.

Άλλ’ εκείνος ήσύχως άφήκε τήν άγκάλην τής γυ
ναίκας καί προςήνεγκεν αύτή τό έν τή χειρί του πο
τήριον. Αμέσως ή Βριγίττη ένόησε τά συμβαί- 
νοντα, έλαβε τό ποτήριον, έστε'ναξε βαθε'ως καί 
κοσμίως κατε'πιε τό περιεχόμενον διά τού ροδίνου 
στόματός της.

Τότε γελάσας ό Το'νιος είπε*
— Ά, ά, νά με κρεμάσωσιν, άν ή Βριγίττη πίνη 

έξ ίσου καί τό ύδωρ τού φρε'ατος !
Στραφείς δέ πρός τήν γυναίκα αύτού είπε*
— Μαριούτσα, νά σφάξης τόν καλλίτερον τής 

μάνδρας άμνόν καί νά καλέσης τούς άγαθούς φί
λους καί τούς άρίστους έχθρούς μας. Σήμερον θά 
τεθή τε'ρμα εις τάς άνοήτους φιλονικείας διά λαμ- 
πράς εορτής.

— Ναί, προςέθηκε χαίρων ό ίερεύς· καί όχι μόνον 
σήμερον, άλλά καί κατ’ έτος νάγίνηται εορτή εις άνά- 
μνησιν τής ειρήνης καί συνδιαλλαγής.

(’Ελεύθερα μετάφρασις έκ τού Γερμανικού) 1.

F. SCHIFKORN.

ΤΟ

ΜΕΓΙΣΤΟΝ ΤΩΝ ΕΝ ΕΥΡΜΝΟΠΤΡΙΚΟΝ THAEIKOUIQN

Ό διάσημος άστρονόμος Φλαμαρίων έν τώ συγ- 
γράμματι αύτού Λίχώραι, τον oi'parov inowiktl νέον 
οφβαΛμστ τηο άνθρωπότητος τά με'γιστα τών έν Εύ- 
ρώπη άστρονομικών τηλεσκοπίων. Τό περαιτέρω εί- 
κονιζόμενον έστί τό ισχυρότατον διοπτρικόν άστρονο- 
μικόν τηλεσκοπίαν πάντων τών μέχρι πρό διετίας έν 
Εύρώπη κατασκευασθέντων. Περίεργόν έστιν ότι τό 
τηλεσκόπιον τούτο άνήκει ούχί εις έθνικόν τι άστε- 
ροσκοπείον, ούτε εις κυβέρνησιν, ούτε εις ειδικόν

άστρονόμον, άλλ’ εις έμπορον παρητη- 
μένον τού εμπορίου καί ποιούμενον 
ώφελιμωτάτην χρήσιν τής περιουσίας 
αύτού.

Ό έμπορος ούτος όνόμάτι Newall 
’Αγγλος τό γένος, κατασκευαστή; υ
ποβρυχίων κάλων έν Αγγλία ωκοδο- 
μήσατο ώς καί πολλοί τών ομογενών 
αύτού μέ^α άστεροσκοπείον καί επε- 
δόθη εις τήν σπουδήν τής άστρονο- 
μ,ίας, προτιμών νά δαπανά ούτω τόν 
χρόνον καί τά χρυσίον αύτού μάλλον ή 
νά έπισωρεύη άγονους θησαυρούς επι 
θησαυρών. Πρός κατασκευήν τού τη
λεσκοπίου τούτου ό έμπορος αστρονό
μος έδαπάνησε τό ποσόν 250,000 φρ. 
έγκατέστησε δ’ αύτό έν μεγαλοπρεπεί 
έξοχικω οίκω ένθα συνήθως διατρίβει 
παρά τήν πόλιν Newcastle.

Ό άντοφθάλμιος τού τηλεσκοπίου 
φακός έχει διάμετρον 63 εκατοστό
μετρων. Ό κυλυνδρικός αύτού σωλήν 
έ'χων περίπου σχήμα καπνειλήματος 
(σιγάρου) κατεσκευάσθη έκ φύλλων 
χάλυβος, καί ισοζυγίζεται καθ’ ολο
κληρίαν δι* άντιστχθμίσματος έχον- 
τος βάρος 150 χιλιογράμ. Έπερείδε- 
ται δ’ έπί β άσε ως στερεωτάτης έχού- 
σης βάρος 1 0 τόνων καί έπέκεινα· ή 
βάσις αύτη είναι κοίλη έσωθεν, περιέ
χει δέ μηχανισμόν δστις έν είδει ώρο- 
λογίου δίδωσιν εις τό τηλεσκόπιον κί- 
νησιν έπί τού έπιπέδου τού μεσημβρι
νού. Άλλά καί τού γιγαντίου τούτου 
οργάνου μείζον κατεσκευάσθη έν Αμε
ρική. Τό έν Ούασιγκτώνι έθνικόν ά- 
στεροσκοπείον τών Ήνωμ. Πολιτειών 
κατεσκεύασε τό με'γιστον εκ τών ύ- 
παρχόντων διοπτρικόν τηλεσκόπιον 
ό άντοφθάλμιος φακός έχει διάμετρον 
66 έκατοστομε'τρων. Τό όργανον τού
το τοποθετηθέν τώ 1872 δίδωσιν ει
κόνας καθαρωτάτας μεγεθυνομένας 
κατά 1800. 'Πολική δαπάνη τής 
κατασκευής άνήλθεν εις τό ποσόν 50 
χιλιάδων δολλαρίων ήτοι 250,000 
φρχγκ. Διά τού τηλεσκοπίου τούτου 
άνεκαλύφθησαν οί δύο δορυφόροι τού 
Άρεως.

Έτερον με'γιστον τηλεσκόπιον τής 
αύτής άξίας μετά φακού 68 έκατο- 
στομ. κατεσκευάσθη πέρυσι κατά πα
ραγγελίαν τής κυβερνήσεως τών Ένω-

(Τά μέγιστον τών έν Εύρώπη διοπτριχών τηλεσκοπίων)μ.ένων Πολιτειών. Τό τηλεσκόπιον 
τούτο έγένετο όπως έγκατασταθή ούχί εντός πόλεως 
αλλ* επί τών ύψηλών οροπεδίων τής Σιέρρα-Νεβάδας 
εχόντων ύψος 2700 μετρ, καί διακρινομένων διά

τό διηνεκώς αίθριον τού ούρανού καί τήν διαύγειαν 
τής άτμοσφαίρας. Τό κολοσσιαίον τούτο τηλεσκο
πίαν έστιν ίσχυρότερον τών προηγουμένων έχει μήκος
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10 [χετρ. ή ίύναιχις τής (χεγεθύνσεως αύτού είναι 
1400 καί ούναται νά άνέλθη \^ΖΡ· τών 2000.

Το εν Βιέννη νε'ον αστεροσκοπείον προικισθήσεται 
επίσης ίιά παιψ,εγέθους τηλεσκοπίου εχον’νος φακόν 
68 έκατοστομ. καί μήκος 10 μέτρων.

Τά ανωτέρω άνάγονται είς την κατηγορίαν τών 
καλούμενων οιοπτρικών τηλεσκοπίων (Lunettes) πρός 
ά\τ.διαστολήν τών κατοπτρικών τηλεσκοπίων (Te
lescope) ών πρώτιστον μηχάνημα ^ιατελει τό κοιλον 
κάτοπτρον.

"ΐνα κατανόηση τις την ^ύναμιν τών νέων τού
των οφθαΛμωκ τής ανθρωπότητας άρκεϊ νά γινώσκη 
δτι ένώ προτερον ό άνθρωπος εβλεπε καθ’ δλον τόν 
θολον τού ούρανού 7300 αστέρας, οί σήμερον ίιά 
τών τηλεσκοπίων άριθμηθε'ντες ύπερβαίνουσι τά έκα- 
zor εκατομμύρια !

ΕΙΔΗΣΕΙΣ,

’Αναφορά εύχαριστήριος πρός τήν A. Α. Μ. τόν 
Σουλτάναν ύπογεγραμμένη ύπό τών μελών τής Τ. 
Συνόδου καί τού Δ. Ε. Μ. Συμβουλίου έπείόθη τή 
A. Υ. τώ Μ. Βεζύρη ύπό επιτροπής κληρικών καί 
λαϊκών καθυποβάλλουσα τώ αύτοκρατορικώ θρόνω 
τήν εύγνωμοσύνην τής Εκκλησίας καί τού Γένους έπί 
τη έπαναλήψει τής ^ιακοπείσης έπί τινα καιρόν χο
ρηγίας κρέατος είς τά ήμέτερα φιλανθρωπικά καθι- 
όρύματα.
—Άποβιώσαντος τού Μητροπολίτου Κρήτης Μελε

τίου ίιάίοχος αύτού είς τόν θρόνον τούτον έζελέγη 
ύπό τής Ίεράς Συνόδου τήν παρελθούσαν τρίτην ό 
τέως επίσκοπος Χερρονήσου κ. Τιμόθεος, Κρής τήν 
πατριό α, τεθέντων ώς συνυποψήφιων αύτού τών έπι- 
σκόπων Ηλιουπόλεως καί Αρκαδίας. Κατά τήν εκ
λογήν, οί επίσκοποι Χερρονήσου καί Ηλιουπόλεως 
έ'λαχον ’ίσων ψήφων, άλλ’ ένίκησεν ύπέρ τού εκλεχθέν- 
τος ή ψήφος τού προεδρεύοντας Οικουμενικού Πατρι- 
άρχου. ΊΙ εκλογή ετυχε γενικής επιδοκιμασίας, κα
θόσον ό νέος Μητροπολίτης Κρήτης καί πάντα τά 
προσόντα καλού ποιμένας κέκτηται καί τών συμπα
θειών τού λαού έν Κρήτη απολαύει.

— Ό ιατρός κ. Α. Πασπάτης, ού γνωσταί είσι τώ 
φιλολογικό κοσμώ αί ίστορικαί καί άρχαιολογικαί 
δημοσιεύσεις, άπήλθε τής ήμετέρας πόλεως είς ’Αθή
νας, ένθα έγκατασταθήσεται διαρκώς. Λέγεται δτι, 
δημιουργουμένης έν τώ Έθνικώ Πανεπιστημίω νέας 
έδρας μεσαιωνικής γραμματολογίας, ό κ. Πασπάτης 
προσεκλήθη ΐνα άναλάβη τήν άπό τής έδρας ταύτης 
διδασκαλίαν.

— Κατά τήν εφημερίδα Τουρκίαν > άποβιώσαντος 
έν Άγίω Στεφάνω τού καλλιτέχνου Πρετζιόζη, παρε- 
τηρήθη ή άβρόφρων συμπεριφορά τού ορθοδόξου ίερέως 
δστις, όιερχομένης τής νεκρικής πομπής πρό τού ναού 
τών ορθοδόξων, έξήλθε πρό τών θυρών καί έρράντισε 
το φερετρον δι’ ήγιασμένου ύδατος. ’Επιτροπή προ
κρίτων καθολικών μεταβάσα μετά ταύτα παρά τώ 

Οικουμενικού Πατριάρχου ’Ιωακείμ τού Β' κτ

ίερεϊ έξέφρασεν αύτώ εύχαριστίας. Αί τοιαύται ένδεί- 
ξεις αμοιβαίας συμπάθειας μεταξύ ετεροδόξων κοινο
τήτων έδει νά παρέχωνται συχνότερον, ΐνα μή φαί- 
νωνται άσυνήθεις.

— Άπό τριών έτών τό έν Φαναρίω, παρά τή 
Μ. τού Γένους Σχολή ίδρυθέν έκ κληροδοτήματος τού 

ίριον έ
μενε κενόν καί άχρηστον, ένώ ή πολυπληθής Φανα- 
ριωτική συνοικία έστερειτο κεντρικού παρθεναγωγείου. 
Μόλις ήδη έπετεύχθη ή διοργάνωσις τού παρθεναγω
γείου τούτου, ού τά εγκαίνια έτελέσθησαν τήν παρελ
θούσαν κυριακήν μετά τής δεούσης έπισημότητος.

—Ή ' ΕκκΛησιαατικι} >ΆΛηθεια έγραψεν άρθρον έν- 
τονώτατον κατά τού ένταύθα σεβασμιωτάτου άρχι— 
επισκόπου τών Καθολικών κ. Βανουτέλλη έπί τή εί- 
δήσει, ήν ελαβεν, δτι ό ιεράρχης ούτος περιοδεύων 
έσχάτως έν Μακεδονία διέταξε καί έπυρπολήθησαν 
ένώπιον αύτού ελληνικά βιβλία. Έν τή έφημερίδι 
Τουρκία δημοσιεύεται μακρά διάψευσις ύπό προ
σώπου άκολουθήσαντος τώ Άρχιεπισκόπω χαρακτη- 
ρίζουσα ώς’μύθον τήν τε πυρπόλησήν τών βιβλίων καί 
τάς έκτοξευθείσας κατά τού ήμετέρου κλήρου ύβρεις.

Έπειδή ύποτίθεται δτι έφημερίς, φέρουσα τό προσόν 
επισήμου οργάνου τής κεντρικής αρχής τής ’Ανα
τολικής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας, καί έκδιδομένη ύπό 
τήν έξέλεγξιν τής άγιας καί ίεράς Συνόδου καί τού 
Δ. Ε. Μ. Συμβουλίου, γράφεται μεθ’ δλης τής άπαι- 
τουμένης προσοχής, φρονήσεως, έπιφυλάξεως καί αύ- 
θεντίας, διστάζομεν νά παραδεχθώμεν τήν διάψευσιν 
τής Τουρκίας καί νά πιστεύσωμεν δτι έλαφρώς καί 
άβασανίστως έδημοσιεύθη έν τή Εκκ.Ιηΰιαστικρ Ά- 
Αηθεία τι περί κατακαύσεως ελληνικών βιβλίων ε’ίδησις, 
ήτις ορθοδόξους τε καί καθολικούς τά μάλιστα έλύ- 
πησε καί έθορύβησε. Φρονούμεν δ’ δτι τό άληθές 
τάχιστα καταφανήσεται.

— Έ διεύθυνσις τής Μ. τού Γ. Σχολής διαψεύδει 
τήν ύπό τής Βυζαντίδος δημοσιευθεΐσαν εϊδησιν πεοί 
καταρρεύσεως τοίχου έν τώ νέω οίκοδομήματι τής 
Σχολής, δηλούσα δτι «τήν παρελθούσαν δεύτεραν 
τήν 2 ώραν μ. μ. κατέπεσεν έλάχιστον μέρος τού 
έπί τής οροφής μιας αιθούσης κονιάματος ένεκα γε- 
νομένης άνωθεν πιέσεως έκ σφοδροτάτου κτύπου* ή 
καταπεσούσα δ’ αύτη άσβεστος διελύθη άμέσως είς 
κόνιν, ούδεμίαν βλάβην ούδ’ ένόχλησιν προξενήσασα. 
Έφ’ ω ή,τε διεύθυνσις καί ή έπί τής οικοδομής ’Επι
τροπή έθεώρησαν τούτο άνάξιον δλως λόγου, άτε δυ- 
νάμενον έπισυμβήναι έν παντί νεοδμήτω κτιρίω».

—Έν Θεσσαλονίκη άπεβίωσεν άρτίως πλήρης ημε
ρών ό Μωϋσής Άλλατίνη, είς τών μεγαλεμπόρων τής 
έν τή πο'λει εκείνη ίσραηλιτικής κοινότητος, πρόεδρος 
τής έφορίας τών σχολείων, άνήρ τιμηθείς καί ζών 
καί μετά θάνατον παρά κυβερνήσεων, κοινοτήτων 
καί ιδιωτών έπί ταΐς σπανίαις αύτού άρεταϊς, ών 
έξεΐχον, ή φιλανθρωπία, ή φιλομουσία, ή άνεξιθρη— 
σκεία, ή χρηστότης. Πάσαι αί έφημερίδες διά μακοών 
έξύμνησαν τάς πραγματικάς τού άνδρός άρετάς καί 
περιέγραψαν τάς άποδοθείσας τώ νεκρώ αύτού τιμάς 
παρ’ δλης τής πόλεως Θεσσαλονίκης. Τών τιμών 

τούτων δέν έμεινεν άμέτοχος καί ή ορθόδοξος τής 
πόλεως κοινότης, προς ην η Ισραηλιτικη απηυθυνε 
τό επόμενον εύχαριστήριον γράμμα, άποτεινομενόν 
τώ Μητροπολίτη άγ. Θεσσαλονίκης, οπερ αρυομεθα 
έκ τής Αυγής.

Έν Θεσσαλονίκη τή (4)26 Σεπτεμβρίου 1882.
Ιΐανιερώτατε!

ΤΙ ’Ισραηλιτικη κοινοτης Θεσσαλονίκης ζωηρώς συνε- 
κινηθη έκ τών υψηλών αισθημάτων άδελφικής συμπά
θειας, απερ έξεΒήλωσεν ή έντιμος ελληνική Κοινότης τής 
ήμετέρας πόλεως έπί τή θλιβερά περ’.πτώσει του θανάτου 
τού διαπρεπούς ομοθρήσκου ήμών δόκτορος Μωύσή Άλ- 
λατίνη.

Ό Ίσραηλιτικός πληθυσμός θεωρεί τάς είς τόν μέγαν 
μακαρίτην άποδοθείσας τιμάς ώς τεκμήριον συμπάθειας 
πρός τήν Κονιότητα, ής έπίδοξον μέλ^ς διετέλε·.

Μεγάλην σπουδαιότητα άποδίδομεν είς τάς ένού;ας τας 
δύο Κοινότητας άδελφικάς σχέσεις, έν όνόμασι δ’ απάντων 
τών ήμετέρων ομοθρήσκων λαμβάνομεν τήν τιμήν νά έκ- 
φράσωμεν τή ύμετέρφ Πανιερότητι τά αισθήματα τής ζωη- 
ροτάτης καί ειλικρινούς ευγνωμοσύνης ήμών πρός τε τήν 
ύμετέραν Πανιερότητα καί πρό; τήν έντιμον έλληνικήν 
Κοινότητα, πρός ήν παρακαλούμεν υμάς νά διαβιβάσητε 
τήν έ'κφρασιν τών ήμετ^όων αισθημάτων. — Έχομεν τήν 
τιμήν νά διατελώμεν τής ΤΓμετέρ. Πανιερότητος ταπεινό
τατοι καί εύπειθεϊς θεράποντες. Διά τό διοικητικόν συμ- 
βούλιον τής Ίσραηλιτικής Κοινό:ητος

Ό πρόεδρος
*Τπογ.) ΣΑΟΥΑ ΜΟΓΔΙΑΝΟ. Ό γ ρ α μ μ α τ ε ύ ς

( Υπογ.) ΦΑΡΑΤΖΗ.
—Άναγινώσκομεν έν τώ ΝεοΜγω.

« Έγράφομεν έν προηγουμένω φύλλφ οτι το υπουργεΐον 
τής δημοσίας έκπαιδεύσεω; άπήτησε πολλάς τών προσό- 
σων τού υπουργείου τού έφκαφίου πρός διάδοσιν τής παι
δείας έν ταϊς έπαρχίαις καί οτι δΓ αύτοκρατοικού δια
τάγματος αί πρόσοδοι αύται. έδόθησαν είς τό ύπουργεϊον. 
Τα τουρκικά φύλλα δημοσιεύουσι τήν έπί τούσφ μακράν 
εκθεσιν του υπουργείου. Αύτη καταδεικνύει τήν άνάγ»ην 
τής πολλαπλασιάσεως τών σ/ολών τής άνωτέρας έκπαι- 
οεύσεως, αϊτινες μόλις είς 400 ανέρχονται καθ’ ολην τήν 
αυτοκρατορίαν, καί τής ίδρύσεως προκαταρκτικών έν τοίς 
χωριοις, οπού δέν ύπάρ/ουσι τοιαύτα, τής συστάσεως 
γεωργικών σχολών καί πολυτεχνείων καί λοιπών. Έν τέ- 
λει τής έκθέσεως προτείνεται ό καταρτισμός έπιτροπών 
εν ταϊς εδραις τών νομών καί υποεπιτροπών έν ταϊς κυριω- 
τεραις πόλεσι, συνάμα δέ καί ταμεϊον είς δ νά είσάγωνται 
αι τού έφκαφίου πρόσοδοι, άς τό υπουργεϊον τής παιδείας 
διεκδικεϊ.

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ. — Έν τώ Β'. Τεύχει* σελ. 18, 
στήλ. β'. στίχ. 7 (κάτ.) άντί :

Τοσάκις δέ τήν πυράν συμπεριστρέφει 
άναγνωθι

Τοσάκις δέ τήν ο ύ ρ ά ν συμπεριστρέφει :
Έν δέ τφ παρόντι Τεύχει σελ. 33 στήλ. β'. στίχ. γ’.
άντί τούς ύποκριτάς είς τήν πυράν, 

άνάγνωθι :
τούς έπικριτάς εις τήν ειρκτήν.

— Ό πρόεδρος τής Βουλής τού Τεςάς έν Αμερική άπε 
βίωσε τελευταίως ύποστάς άλγεινότατον θάνατον. Προ 
μηνος έοήχθη ύπό λυσσαλέου κυνός, πάντα δέ τά γνωστά 
φάρμακα καί τής καυτηριάσεως μέ πέτραν κολάσεως μή 
έςαιρουμένης δέν ήδυνήθησαν νά έμποδίσωσι τόν ιόν άπο 
τού νά είσέλθη είς τόν οργανισμόν. Ό ασθενής ήφριζεν, 
ύλάκτει, έζήτει νά δαγκάση καί είς τρομεράν διετέλει 
παραλήρησιν* τοσούτον δέ σφοδραί ήσαν αί κρίσεις, άς

ύφίστατο, ώστε έδέησε νά τόν δέσωσιν έπί τής κλίνης 
αύτού. Άπέθανε περιστοιχιζόμενος ύπό τών ιατρών, οϊτινες 
ούδέν 'ηδυν'ήθησαν νά πράςωσι πρό; άνακούφισιν τών 
πόνων του. (ΝεοΛόγος).

ΤΑ

ΝΕΟΤΕΡΑ ΤΟΝ [Ο'ίΤΗΜΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΡίΟίΤΟΝ.

ΝΕΑΙ ΕΡΕΥΝΑ1 ΕΝ ΑΦΡΙΚΗ. — ΤΙ έν Βελγίφ διε
θνής έταιρία τών ερευνητών διοργανίζει νέας έρευνας είς 
τάς αγνώστους χώρας τής ’Αφρικής καί πρός τούτο δρα- 
στηρίως ενεργεί προπαρχσκευάς. Τάς αγνώστους Άφρι- 
κανικάς χώρας Οά διανεμηθώσι τέσσαρε; όμιλοι ερευνητών. 
Διήλθον ήδη διά Παρισίων δ5ο έκ τών τολμηρών τούτων 
περιηγητών οί ύπολοχαγοί Χόρμς καί Κονστάν, άμφότεροι 
νεαροί καί εύρωστοι, πλήρεις θάρρους καί ζήλου διά τό 
υ.εστόν κινδύνων ΐργον, οπερ άνε'λαβον. Επίσης δέ καί ή έν 
Λονόίνω Γεωγραφική εταιρία άπέστειλε νέους έρευνητας 
είς τάς άνατολικάς χώρας τή; ηπείρου ταύτης.

ΑΠΟΓΡΑΦΙΙ —Γενομένης έσχάτως άπογραφής έν Ίτα- 
λί^ι, εόρέθη οτι ό πληθυσμός τών πρωτίστων πόλεων τής 
χώρα; ταύτης συμποσούται ώ; έςή; : ’Αλεξάνδρεια 62.4 61’ 
Δούκα 68.063 Βερώνη 68.741 · Πάδουα 72.1 74’ Φερ^άρα 
75,553" Λιβόρνος 97.616’ Κατάνη 100,417* Β^λωνία 
123.274 Μεσσήνη 1 26,497* Ένετία 132,826" Φλω
ρεντία 169,001* Γένουα 169,515" Παλέρμον 244.991* 
Τουρϊνον 252.832· 'Ρώμη 300,467" Μιλάνον 381,839* 
Νεάπολις 493,1 15. Ό ολικός πληθυσμός τών άνω 17 πό
λεων ανέρχεται ούτως είς 2.879,385 ψυχών.

Κατά δέ τήν έν Μα^σσαλι γενομένγ^ν έσχάτως άπογρα- 
φήν, ύπάρχουσιν έν τή πόλει ταύτή 66,500 ςένοι, έζ ών 
58,000 ’Ιταλοί 2.700 Ελβετοί, 1700 'Ισπανοί, 940 Γερ
μανοί, 700 Άγλοι, 600 Έλληνες, 200 Αμερικανοί, 150 
'Ρώσσοι, 400 Βέλγοι καί 100 Σουηδοί ή Νορ&ηγοί

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ. ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ ΝΙ- 
ΚΕΛΟΥ. — Πρός τήν παρισινήν «Εφημερίδα τών Περιη
γήσεων» άγγέλλουσιν έξ Αύστραλίας τήν έν τή χώρ^ι έ- 
κείνη άνακάλυψιν άνεςαντλήτου μεταλλείου νικέλου. Το 
μεταλλεϊον τούτο δίδωσι 30 Ο^θ νίκελλον ενω το τής νέας 
Καληδονίας δίδωσι μόνον 8 0/θ· έτι δε περιεχει 20 Ο θ βιο- 
μούθιον, μέταλλον ά/ρι τούδε σπανιώτατον καί άκριβώ- 
τατον. Οί φαρμακοποιοί δέν δύνανται νά προμηθευθώσιν ι
κανήν τούτου ποσότητα διά τάς σκευασίας και τα φάρ
μακα, ένψ άο’ ετέρου οί χημικοί ενεκα τής ύπερτιμήσεως 
αύτού δέν ήδύναντο νά τό μεταχειρισθώσιν εις τας χημικας 
ένώσεις. 'II άνακάλυψις τού έν λόγω μεταλλείου εινε ση- 
μαντικώτατον γεγονός δαά τήν βιομηχανίαν, καθότι απο 
τούδε τό νίκελον θά τιμάται οσον και ο χαλκός, οι δε βι- 
ομήχανοι θά μεταχειρισθώσιν αύτό είς παν είδος χρήσεως.

Προκειμένου δέ περί Αύστραλίας σημειωτέον οτι ή χώρα 
αύτη, άγνωστος σχεδόν έν άρχή τού παρόντος αίώνος, συγ
καταλέγεται ήδη μεταξύ τών σημαντικωτάτων. ΤΙ πόλις 
Μελβούρνη, ήτις ήν τψ 1835 άσημον χωρίον μετά 224 κα
τοίκων, άριθμεϊ ήδη 275,000 ψυχών. Τό έμπόριον τής έξα- 
γωγής (μαλλίων, δερμάτων, σίτου καί μετάλλων) ανέρχε
ται ήδη είς 350 εκατομμύρια φράγκ. Έν διαστήματι 2θ 
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ετών τά μεταλλεία της Αυστραλίας εθηκαν εις κυκλοφορίαν 
χρυσόν άςίας τριών και ήμίσεος δισεκατομμυρίων φράγκων!

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΠΣ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΝ ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΙ ΑΡ
ΓΥΡΟΣ —ΤΙ ποσότης του χρυσού καί του άργύρου ή κυ
κλοφορούσα σήμερον έπί της γης ύπελογίσθη εις 34 χιλιά
δας εκατομμυρίων φριγκων, έξ ών 16 χιλ. εκατομμυρίων 
άργύρου και 18 χρυσου. Τδ δέ εικονικόν νόμισμα (τραπε
ζικά γραμμάτια) υπολογίζεται εις 16 χιλιάδας εκατομμυ
ρίων φράγκων. Έν Γαλλί^ι, τά μεταλλικά και τά εικονικά 
νοαίσαατα άποτελουσιν ολικόν ποσδν οκτώ και ήμισείας 
χιλιάδων εκατομμυρίων φρ., έν ώ έν Αγγλία άποτελούσι 
μόνον 5 χιλιάδ. εκατομμυρίων ή διαφορά προέρχεται έκ 
τής σμικροτέρας ποσότητος τών εικονικών νομισμάτων έν 
τή τελευταία ταύτη χώρ?. 

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

ΓΝΩΜΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ.

Έν τώ συνήθει βίω αί θεωρίαι μικράν έχουσιν αξίαν, 
έν δέ τή διπλωματία ούδεμίαν.

(ΒΙΣΜΑΡΚ).

’Απειλεί μάλλον ο μάλλον φοβούμενος.
(Guy Ρατικ).

Νόησις και βούνησις σπανίως ομοφωνούσι- τούτου δ* 
ένεκα πολλοί καλώς μέν βουλεύονται, δρώσι δέ κακώς.

(ΚΑΝΤΙΟΣ).

Γυναίκές τινες ομοιάζουσι προς τά μέσπιλα' οσφ προβαί- 
νουσιν εις τήν ηλικίαν τόσω γλυκερώτεραι γίνονται.

(Μάχιμε Ducamp).
Εύχερέστερον είναι τινα ειλικρινή προς τον πλησίον ή 

προς εαυτόν.
(G. Μ. Valtour).

Πριν ή βιφθής εις τον κίνδυνον οφείλεις νά προΐόης τού
τον και νά τον άποφύγης, άλλ* άφού προβής, οφείλεις 
νά τον άψηφήσης.

(ΦΕΝΕΛΏ.Ν).

Σκαιοίσι πολλοϊς είς σοφός διόλλυται.
(ΣΟΦΟΚΛΗΣ).

’Επειδή μή γίνεται τά πράγματα ώς βουλόμεθα, δει* 
βούλεσθαι ώς γίνεται.

(ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ), 

’Ελπίς κακού κέρδους άρχή ζημίας.
(ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ).

—ueti·—
Έγκώμχον γυναικών.

«Order, Α'ύρν’, αγαθής γ.Ιυκερώτερον έστι γυναιχδς 
Μάρτυς εγώ’ συ δέ μου γίγνου ά^,ηθοσύνης^·

ΘΕΟΓΝΙΣ.

Χάριτες με θάλλοντ* άνθη τδ ψαλτήριόν μου ραίνουν, 
Και αυθόρμητοι αί Μούσαι έκ τού Παρνασσού προβαίνουν,

Καί ασμένως αί καοδίαι τών αισθητικών συμψάλλουν, 
Κ’ εις τών γυναικών τά πάντα τδ έγκώμιον συμβάλλουν* 
Μή σφαγάς, μή κατακτήσεις, μή ηρωικούς θριάμβους, 
Μή άνδρδς ύπερφροσύνας μ’ οφθαλμούς βλέπετ* έκθαμβους. 
Άλλ* άπλούν κ* εύγενες ήθος, άλλ* αιδώ καί ευταξίαν, 
Άλλ* έκφράζετε, ώ άνδρες. τήν τών γυναικών άξίαν, 
Καί συμπλέξατε στεφάνους δ πατήρ τής θυγατρδς

Καί τδ τέκνον τής μητρός.

Έρριμένος εις τά βάθη τής κοιλάδος τού κλαυθμώνος 
Κ’ υποφέρων κάθε είδος άθυμίας καί άγώνος, 
Κατετράχυνε τάς ινας δ άνήρ κ’ έξηγριώθη, 
Κ’ εις παραφοράς ματαίων επιθυμιών έδόθη- 
Και σκιάς φεί φευγούσας μή δυνάμενος νά φθάση 
Ωρυόμενος ώς λέων, έπλανήθ* εις πυκνά δάση. 
Άλλά ή γυνή Φροντίδας σταθεράς άναλαβούσα, 
Τδ ου ενεκεν τού βίου μ’ ευφυΐαν καταγνούσα, 
Τιθασσεύει τδ θηρίον οι* απλής καί ταπεινής

Τρυφερότητας φωνής.

Έκ τής πρώτης ηλικίας εις τά όριά της μένει, 
Τής γενέσεώς της μέγαν τδν σκοπον λογιζομένη. 
Αψηφούσα τάς άπείρους τών Ηπείρων άποστάσεις, 
Αδιάφορος δι’δλας τάς κελευθους τής θαλάσσης, 
Φιλησύχως «Οίκος φίλος, οίκος άριστος ! * φωνάζει, 
Καί χιτώνα ευζωίας έν χαρά προετοιμάζει.
Ρίπτει, Ολα, σκορπίζει τ’ άρσεν ή άθώα κόρη όμως 
Έν προς εν τά συναθροίζει κ’ εύθετε? ώς οικονόμος, 
Ούτως εις σμικρδν προσθέτει τδ σμικρδν σιωπηλή

Καί τδ μέγ* αποτελεί.

”Ω ! τδ νοερόν της φίλτρον τδ εις ταύτης τήν καρδίαν 
Ένσταχθέν άπδ τήν φύσιν εις αιώνιον φιλίαν
Δεν τδ έχεις σύ, ώ Άνερ ! θελκτικότητος στερείσαι- 
Άνευ τής έπιρροής της ήττον άνθρωπος συ είσαι.
Σας παρήγαγεν ή φύ;ις τέκν* άθψα καί χρηστά της, 
Άλλά σύ κατά τού νόμου τής στοργής έπαναστάτης, 
Παντού κράζεις «κτυπώ ! σφάζω !» πλήν εις γυναικδς ιδέαν 
Τήν πρ^ότητά σου πάλιν ενθυμείσαι τήν άρχαίαν 
Καί δέν είναι τόσον λίθος κανέν στήθος νά κράτη,

Κ* εις αύτδ ν* άναισθητή.

Άγαπώμεν τάς γυναίκας- (ας *πή δχι, οστις θέλει). 
Αγαπάτε τάς γυναίκας αύτ* ή φύσις παραγγέλλει. 
”Η τις γέννημα όσφύος, θηλής θρέμμα γυναικείας, 
Δέν ήσθάνθη ποτέ φλόγα πρδς τδ θήλυ συμπαθείας ; 
Ή γυνή στολή τών δντων καί τού Κόσμου κοσμος άλλος, 
Μεταξύ τών επιγείων καλλονών τδ πρώτον κάλλος, 
Πλαστουργδς τού μέλλοντος μας κ* έξ εμβρύων τιτθη μονή, 
Μέ τδ αίμά της μάς τρέφει, τάς καρδίας μας μορφώνει, 
Κτί τραυλίζουσα μαζή μας άναδέχεται σοφήν

Λογικών άνατροφήν.

‘Η γυνή τών οικιών μας ή εφέστιος θεότης- 
ΤΙ γυνή τής συγγένειας ή γλυκεία οίκειότης-

Συμπαρούσα μετριάζει τάς βιωτικάς όδύνας, 
Συνευφραινομένη αυςει τής ζωής τάς εύφροσύνας. 
Πάσαν σχέσιν καθηδύνει, πάσαν φύσιν ημερώνει, 
Μεγιστάνας, φιλοσόφους, καί τυράννους προσηλώνει. 
ΤΙ γυνή. . . κοινός δ πόθος- παντού χάρις- παντού πρέπει. 
Το αύτόκαλον τψ δντι βλέπει τις, γυνα?κ* άν βλέπη. 
Αύτη καί εις τά τού βίου είναι μάλλον ακριβής, 

Κ’ εις τά θε?α ευλαβής.

Τήν εύνέτιν κόρην θάλπων εις τδ ε’ύδαιμον πλευρόν σου 
Τον Θεόν εύλόγει, άνερ, έκτιμών τον θησαυρόν σου. 
Είναι άγγελος θεόθεν τήν ζωήν σου συνοδεύιον- 
Είναι πνεύμα έκ του ύψους τ’ άσθενή σου θεραπεύον. 
Τήν κατάλληλόν της χρήσιν ευτυχής έάν γνωρίσης ! 
Είν’ εύτόνιστος κιθάρα λεπτοτάτη, ής ή χρήσις 
Εις τά δάκτυλά σου κειται- μέ σκαιότητ* άν τήν ψαύσης, 
ΤΙ κακόν θά κρούσης μέλος, ή καί τάς χορδάς θά θραύσης. 
’Ώ ! άν έννοήση οτι τήν λατρεύεις έκ ψυχής. ..

Τρισευδαίμων κ’ ευτυχής.

Ο’ίμοι ! ερημε ! ποσάκις στρέφεις βλέμματα οδύνης 
Εις τον οίκον σου ίχνεύων κάν σκιάν οίκοδεσποίνης, 
Καί ποσάκις ζηλοτύπως δ μονάζων οφθαλμός σου 
*Γφορ^ τήν ευτυχίαν τού γαμέτου γείτονας σου ! 
Είδες μεταξύ τών τέκνων τήν φιλόστοργον Μητέρα ; 
Είπέ, ποια εις τήν φύσιν αρμονία θειοτέρα ;
Τίκουσας τάς έξηγήσεις καί τάς λέξεις τάς άπλάς της ; 
Λέγεις, δέν τάς ερμηνεύει μέ τήν γλώσσάν της δ Πλάστης; 
Λέγεις, δέν άναγινώσκεις είς τά χείλη της γραπτόν

Τ’ όνομά του τδ σεπτόν ;

— «Ταπεινόφρον, κράζει ούτος,καί ρευστόν καί κούφ:ν γένος, 
Τί άξίζει χωρίς τόλμην, χωρίς νεύρα, χωρίς σθένος ;»
—Εύγε, Δράκων άλλ’ ή φύσις πότε εΤπεν—«'Οπλοφορεί, 
Κτίζε πύργους Βαβυλώνας, καΤε Τροίας, κινεί όρη;^-> 
Ή γυνή κινε? καρδίας, υπομένει έν ανδρεία, 
Κ’ ή μεγάλη δύναμίς της τελειούτ* έν άσθΐνεί^· 
Κατ’ έμέ ή λέξις θηάυ εχ* ισχύν, εμβάλλει ρώμην 
Έτοιμος τό πάν νά πράξω δι* άγάπην του ηύχόμην.
Ή πνοή τού Αρχαγγέλου όταν τ’ δμμα μου θά σβυση 

Γυνή τις νά μέ τδ κλείση.

Φίλον γένος ! τής μεγάλης Αρμονίας θυγατέρες, 
Τών ηθών, τών αισθημάτων καί τού είναι μας μητέρες ! 
Μέ τά δροσερά σας χείλη είς Θεός φωνήν άφίνει, 
"Ητις τ’ άγρια προσέλκει, κ* ένρ κράζ’—Είρήν’ ειρήνη ! 
Έν ροπή τά ρόπαλά των καταθέτουν οί Άλκειδαι, 
Κ’ οί κατακτηταί τού κόσμου κ’οί Θησε?ς καί οίΠηλεϊδαι, 
Τόξα, δόρατα, άσπίδας, ξίφη, περικεφαλαίας 
Μέ υπόκλισιν κρεμώσιν είς τό βήμα τής ώραίαι?, 
Θεία δύναμις μέ τούτο τών ηθών σας τδ γλυκύ

Τούς άνθρώπους διοικεί.

Τήν άξίαν σας, γυναίκες, αίσθα\θήτε ταύτην πάσαν, 
Καί μ’ αιδώ καί σωφροσύνην ούοανόθεν καταβχσαν, 
Βασιλεύετ’ εις τά στήθη τών άνδρών και λατρευτών σας, 
Κ’ ενσταλάζετε άγάπην είς -τδ πνεύμα τών υιών σας.

Αναθρέψατε τδν άνδρα εις στοργήν καί είς ειρήνην 
Άποσπώσ’ έκ τών χειρών του τήν ρομφαίαν τήν φλογ 
Κ’ είς τήν κοινωνίαν μέλη διαπλάττουσαι σπουδαία, 
Διορθώσατε τά έθνη μέ διδάγματα γλυκέα- 
"Οτι σείς τού βίου είσθε ή χαρά καί ηδονή

Καί τής γής ή καλλονή !

11α. Ταντααιαης 2.

Έν τή άρχαιότητι μετεχειρίζοντο τόν κάλαμον πρός 
κατασκευήν γραφίδων. Περί τδν δέκατον αιώνα άντι- 
κατέστησε τον κάλαμον ή άπδ πτερών χηνείων καλαμίς. 
’Ακολούθως αί πτέρυγες τών κύκνων, τών γυπών καί τών 
κοράκων συνετέλεσαν πρός τε τήν αφθονίαν καί τήν ποικι
λίαν τών γραφίδων. ΤΙ τού χηνδς καλαμίς διετέλεσε μέ
χρι τού 1830 τδ αληθές οργανον τής γραφής. Έν τού- 
τοις υπήρξαν πολύ πρότερον γραφίδες μεταλλικαί, έάν πι
στέ υσωμεν τόν MontfailCOli λέγοντα οτι οί Πατριάρχαι 
τής Κωνσταντινουπόλεως έ/ρώντο άργυρφ καλάμφ όπως 
•ύπογράφωσιν. Ό J. Arnoux, γαλάτης μηχανικός, έφεύρε 
τήν μεταλλικήν γραφίδα περί τά μέσα τού δεκάσου όγδοου 
αίώνος- άλλ’ επειδή ή του βιομηχανικού τούτου προϊόντος 
κατασκευή έγίνετο διά ιών χειρών, ή διάδοσις αύτού ε- 
νεκα τής σμικράς παραγωγής του, ήτο λίαν περιωρισμένη, 
ώστε έθεωρείτο τότε ώς άντικείμενον περιεργίας ή ώς δρ- 
γανον πρακτικής ώφελείας. Κυρίως εΐπείν η βιομηχανία 
τής μεταλλικής γραφίδος άρχεται άπδ τής εποχής τού 1830.

*Μ* ”Αν όφείλομεν νά πιστέυσωμεν τούς αρχαίους συγ
γραφείς, οί "Ελληνες καί οί Λατίνοι έπεδείκνυον έξοχα καλ
λιγραφικά δργα. *0 Αιλιανδς άναφέρει οτι άνθρωπός τις 
γράψας δίστιχον χρυσοίς γράμμασιν ένέκλεισεν αυτό έντδς 
φλοιού σίτου* ετερος δέ τις έχάραττεν ομηρικούς στίχους 
έπί κόκκου κέγχρου. Ό Κικέρων, καθά λέγει ό Πλίνιος, 
άναφέρει οτι είδε τήν Ίλιάδα γεγραμμένην έπί περγαμη
νής δυναμένης νά έγκλεισθή εντός φλοιού καρύου. Πολλοί 
τών μεταγενεστέρων διεφιλονείκησαν το γεγονός τούτο, 
καίτοι δ σοφός γαλάτης Huet άπέδειξε διά πειράματος 
οπερ έποιήσατο ημέραν τινά ενώπιον τού πρωτογενούς υιού 
Λουδοβίκου του ιδ'. καί τής αυλής αδτού, οτι τεμάχιον 
χάρτου λείου καί λεπτοτάτου, εχον ύψος 27 ύφεκατοστο- 
μέτρων έπί πλάτους 2 11 /, ήδύ/ατο νά περιλάβτ) έν άμφο- 
τέραις ταίς σελίσι στίχους δεκαπέντε χιλιάδας ώς έγγιστα 
καί νά έγκλεισθή ευκόλως έντδς κελύφους καρύου μέτριο1* 
μεγέθους. Ξ. Δ.

1 Έκ τών Παιγνίων.

ΠΑΡΕΡΓΑ.

ΛΥΣΕΙΣ
Τών έν τφ Β' Τεύχει προβλημάτων.

Άρ. 6. αίνιγμα.—
Άρ. 7. αίνιγμα.—'Αραύία.



48 Ο ΚΟΣΜΟΣ.

ΑΡ. S. — ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΝ.

12 49 54 63 1 48 11 22 =260

45 7 61 21 14 18 60 34 = 260

4 2 35 13 44 6 37 30 53 = 260

40 47 16 55 50 9 17 20 =260

15 38 8 4 64 62 56 23 =200

36 33 58 39 40 41 10 3 =260

59 24 31 2 28 29 25 62 =200

5 27 19 32 57 26 51 43 = 260

= 260 260 ;60 260 260 260 260 260

Άρ. 9. αεχιγριφος. (Γαλλιστί)— Bateau·

Άρ. ί(Κ Γρίφος.—Έζήγησις της ειχόνος. Χοη- 
ματιστήριον.—X. -Ρήμα. -Τ. -Όσσα. -Φείό ι.-ς.

Σημασία του γρίφου.—Χρήμα τ£ς τγ^ρει ών 
χρήματος αφειδής ;

ΑΥΤΑΙ. — Τάς λύσεις τών έν τοίς ίυσι προηγού
μενοι; τεύχεσιν ανήγγειλαν ήμίν οί επόμενοι:

Άΰσις του 6 ου χαί, 7ου.
”Αν έν πρώτοις τδ αν θέσης, μετά τούτο δέ τδ fyaf, 
* Ανθρακα θά συμπλήρωσής δν έγγίζει μόνον βλάξ.

Πρόσθες εις τδ αρα βίαν 
και άποτελεϊς αμέσως 
τήν άγνωστοτέραν ίσως 
τής Τουρκίας έπαρ/ίαν.

Χαρίκλεια Κοκκώδη.

Λε'γω δέ υμάς ώς οίλος και φιλόσοφος αρχαίος 
Πώς ενίοτε αδίκως κρίν' ημάς ή κοινωνία 

και πολύ επιποΛαίως.

Α&μυλία Σπαθάρη.

ΕΤΕΡΟΙ ΑΥΤΑΙ.Δ. Άλεςανδρίδης (άρ. 1 και 2).— 
Κ. Βαγιάννη έφένδης (έμμίτρως άρ. 1, 2, 4 και 5). —Κ. 
Ψωμιάδης (άρ. 2).—Α.Μαυράκης (έμμέτρως).—Brasserie 
Viennoise Πέραν (άρ. 1 και 2).—Α. Γ. (άρ:θ. 2 και 6). 
— Ό έν Γαλαζίφ κ. Άντ. Βολάνης (άρ. 2).

Τον υπ* άριθ. 10 γρίφον ελυσεν δ εν Θεραπείοις κ. Α. 
I. Σ. το δέ υπ’άριθ. 8 αριθμητικόν πρόβλημα δ κ. Γ. Σ. Σ. 
έπιστείλας ήμίν έτέραν λύσιν έπίσης ορθήν. ·

ΣΗΜ. — Κατ' αϊτησίν τινων έκτος της πρωτευουσης 
ευρισκομε'νων, τάς Λύσεις θελομεν δημοσιεύει του λοι
ποί ουχι εν τω άμε'σως πρόσεχε?, άΛΣ εν τω τριτω 
τεύχει άπο της δημοσ:εύσεως των προβλημάτων.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΕ Α.

ΑΡ. II. — ΑΙΝΙΓΜΑ.

Έάν μέν εγω κεφαλήν, και άδω κ’ ε’μαι γέλως* 
”Αν υ.είνω δέ ακέφαλος, ’ίσως σέ δείρω τέλος.

ΑΡ. 13 —ΕΤΕΡΟΝ.

Έπίρρηυ,α τύ πρώτον μου, το δ’ άλλο μετοχή. 
Γνωστή γυνή τδ ολον μου τή πάλαι έποχή.

ΑΡ 13 -ΕΤΕΡΟΝ.

"Αν τού άρ/ικού συνδέσμου στερηθώ ποτέ έκ τύχης. 
’Αντι δίποδος τετράπουν ζώόν τι θά έπιτύχης.

Μ. Τ.

Λυσις χαι τών πέντε προβλημάτων.
Κύνα μέ καλείς σύ μεν, 
ίππος όμως θά κληθώ, 
και άντι τού άχυρώνος 
εις ώραίον μέσα πίθον 
’πάγω νά κατακλιθώ. 
’Σ τούς άγρούς δέ όταν ήμαι 
μέ χαράν μου τρώγω πράσον, 
όταν μάλιστα τον ήλιον μ’ άποκρύπτη ίνα ράσον.

ΑΡ. 14. - ΑΕΧΙΘΗΡΙΑ.

Ευρεθήτω λέςις γαλλική περιέχουσα 25 στοιχεία.

ΑΡ. 15—ΛΕΧ1ΓΡΙΦΟΣ.
(Charade).

Mon premier de tout temps abrita les vaisseaux.
Mon second est goute des meridionaux; 
Et mon tout, par sa nature, 
Appartient a I’architecture.

AP. 1G — ΓΡΙΦΟΣ.


