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ΚΟΣΜΟΣ
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΤΤΕΡΙΟΖΣΤΞΓΟΙΣΓ

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΑΠΑΞ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ.

ΕΤΟΣ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1882.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ1.

1 Τέλος. *1δε τεύχος Δ'.

ΔΑΝΤΟΥ Ο ΑΔΗΣ. Μετάφρασις Κωνσταντίνου Μου- 
ςουρου e’r Λονδίνω 4882.—ΔΑΝΤΟΥ ΑΑΔΙ- 
ΓΙΕΡΟΥ Θεία Κωμωδία. Μετάφρασις έμμετρος 
ύπδ Γ. Αντωνία αου, βραβευθεϊαα εν τω Οίκονο- 
μείω άγώνι. 'Er Άθήναις 1881.

Ε.
’Alto τών άπλουστέρων έπί τά σοφώτερα χω- 

ροΰντες μεταβαίνομεν είς τήν άριπρεπή μετάφρασιν 
τοΰ έν Λονδίνω πρεσβευτοΰ Εξ. κ. Κ. Μουσούρου 
Πασά. Άνακρίνων αύτήν δ Κ. Λιβαδάς άποφαίνε 
ται δτι οντε αντός θά ήδύνατο νά φιέίοτε- 
χνήση τοι,αύτην- καί μετά τήν κολακευτικήν 
ταύτην έκφρασιν άνακηρύττει δτι ούδεμία εϋρη- 
ται έν αύτή παρεννόησις τοΰ κειμένου έκτος μιας 
καί μόνης (Κ. 48) ήτις δμως καί αϋτη διορθοΰται 
έν τοΓς παροράμασι του άνά χεΐρας ήμών αντιτύ
που. Ή έπίκρισις περιστρέφεται άκολούθως είς μι- 
κράς τινας γλωσσικάς άμαρτάδας. Ένταύτφ δ
μως έπιφέρει δ Κ. Λιβαδάς, δτι προτιμότερος τοΰ 
τριμέτρου Ιαμβικού δν παρεδέχθη δ μεταφραστής 
θά ήν δ δεκαπεντασύλλαβος, δτι ή Μουσούρειος 
γλώσσα είναι κεκανονισμένη κατά δόκησιν, 
δτι σήμερον διανοούμεθα καί γράφομεν έν τύπφ 
άναλυτικώ ώς οί λοιποί ΕύρωπαΓοι, καί δτι έάν 
δ μεταφραστής ήσπάζετο τον πεζόν λόγον θά παρεί
χε πρότυπον έντελοΰς μεταφράσεως. Αί άποφάν- 
σεις αύται έχουσί τι τό σκοτεινόν. Προηγουμένως 
έξεθέσαμεν τούς δρους οΰς δέον νά ίκανοποιή πάσα 
καλή μετάφρασις τοΰ Δάντου. Περιττόν νά έπα- 
ναλάβωμεν τά αυτά. Προαγόμενοι δμως είς τήν 
έκ τοΰ έγγυτέρου διεξερεύνησιν τής Αονδινείου με
ταφράσεως, πρώτιστον καθήκον έχομεν νά έπαι- 
νέσωμεν τόν φιλοτεχνήσαντα αύτήν δστις έν ώ 
«τόσσα μέμηλεν» αύτώ, ούδόλως ύπελείφθη τοΰ 
πρός τά γράμματα ζήλου, καί μετά παραδειγμα
τικής εύψυχίας άπεδύθη είς δυσχερέστατου έρ
γον, θηρεύων τήν τόσο σπάνιάν διπλήν έπιτυ.

ΤΕΥΧΟΣ Ε'.

χίαν περί τε τάς πολιτικάς καί τάς γραμματι- 
κάς τέχνας, καί ουτω

......... δρέπει 
κορυφάς άρετάν άπό πασάν 

τήν δέ άπό Μάρκου Μουσούρου έκείνου μετά τών 
Μουσών συναυλίαν «πατρώϊον κλήρον έλαχεν».

Όρθώς άναλογιζόμενος, τό γε καθ’ ήμάς, δ σο
φός μεταφραστής δτι μετάφρασις ποιητοΰ ϊνα ή 
έντελής δέον νά γίνηται πάλιν είς ποιητικήν 
γλώσσαν, έξελέξατο ώς τοιαύτην τήν άρχαίαν 
έμμετρον· έφ’ φ τις δύναται νά τόν κακίση; Έν 
τφ μακραίωνι βίφ, δν διήνυσεν ή γλώσσα άπό 
Όμήρου έως σήμερον, συνέστησαν «πολλαί μο- 
ναί» έκαστος δέ συγκαταλέγεται έλευθέρως μεθ 
ών άν θέλη έκ τών άρχαίων αριστοτεχνών, τών 
μέσων ή τών νεωτέρων. Ούδέν δέ παράδοξον έάν δ 
Αονδίνειος μεταφραστής προύτίμησε τούς πρώτους 
καί τήν γλώσσαν αύτών δι’ ής καταληπτός γι
νόμενος καί είς τούς αλλογενείς φιλολόγους, καθί
σταται άμέσως κύριος μεγίστου λεκτικοΰ καί 
φρασεολογικοΰ θησαυροΰ, ένταύτφ δέ *άποκτά μέ
σον εύχερές τοΰ νά προσηλώνη ώς έκ τοΰ άσυνη- 
θίστου τής γλώσσης τον νοΰν τοΰ άναγνώστου έπί 
τών λέξεων καί τών φράσεων αϊτινες άποτελοΰσι 
τό ποιητικόν κέντρον τοΰ λόγου, τοΰθ δπερ ώς 
έλέχθη άνωτέρω προκειμένου περί τής μεταφρά
σεως τοΰ Lamennais, αποτελεί μίαν τών κυριω- 
τέρων δυσκολιών. Είναι άληθές δτι τοιαύτη με- 
τάφρασις δέν προώρισται νά καταστή δημοτική, 
άλλά καί ούδεμία ίσως δύναται νά καταστήση 
πλέον τόν Δάντην δημοτικόν παρ’ ήμΓν. Ο Λον- 
δίνειος μεταφραστής άποτείνεται είς τόν κύκλον 
di color che sanno (τών σοφών) δίκαιον δέ έ
καστον φιλολογικόν έργον νά κρίνηται άναλόγως 
τοΰ σκοποΰ.

Καί δή, μέτρον έξελέξατο, ώς λέγει έν τώ προ- 
λόγω, δωδεκασνά.Ιαβον, παροζύτονον δμοιον 
μεν τω Ίαμβικΰ, έ,ΕΙεϊπον δε τοϋ χρονι
κόν ρνθμον, τοϋθ’ δπερ άνεπαίσθτμον vole 
ννν έΛΛηνίζονσιν, δ έστι κατά τόν Κ. Αιβαδάν 
στίχους έκ δώδεκα συλλαβών έχοντας τόν τόνον
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έπί τής ένδεκάτης. Έν τούτοις ούτοι καθ’ δλον τό 
ποίημα ύπείκουσι καί είς δύο άλλους κανόνας, 
τό νά είναι δηλ. ή πέμπτη ή έβδόμη συλλαβή 
τέλος λέξεως και τό ν’ άποφεύγηται άπάντησις 
φωνηέντων μεταξύ δύο λέξεων. Καί ούχί μόνον 
αποσιωπά ό Κ. Λιβαδάς τούς δύο τούτους κανό
νας, άλλά καί έν τοίς ύπ’ αύτοΰ είς άντικατά- 
στασιν προτεινομένοις στίχοις, άθετεί αύτούς διαρ
ρήδην, ύποδεικνύων έμπράκτως ότι θεωρεί αύτούς
περιττούς. Έπί τούτου τοΰ σημείου τίς έκ του 
μεταφραστοΰ ή τοΰ έπικριτοΰ έχει δίκαιον

Ή γλώσσα ήμών κέκτηται τεσσάρων ειδών
μέτρα·

Α”. Τά προσωδιακά, άτινα άτε πάντη νεκρά 
έπενεργοϋσι μόνον διά τής έπί μακρόν διαπαιδα- 
γωγηθείσης άκοής περί τε τήν φράσι > καί τάς λέ
ξεις, καί τά δποία, δι’ αύτό τοΰτο άπομιμούμενοι 
οί νεώτεροι ούδέν μετακινοΰσιν έκ τών περί τούτων 
καθιερωθέντων. Έστωσαν έπί παραδείγματι ή τοΰ 
Βουλγάρεως μετάφρασις τοΰ Βιργιλίου, διάφορα 
δοκίμια τοΰ Οικονόμου καί τοΰ Φιλίππου Ίωάννου, 
πλείστα έπιγράμματα καί δή καί ή λίαν έπιτυ- 
χής μετάφρασις τής Ίφιγενείας τοΰ Γαίτου ύπό 
τίνος Γερμανοΰ.

Β". Τά Βυζαντινά ώς έπί τό πλείστον ’Ιαμβι
κά μικτά έκ προσωδίας καί τόνου. Τήν μετάβα- 
σιν άπό τής προσωδίας είς τόν τόνον χαρακτηρί- 
ζουσιν οί Βαβριακοί στίχοι όπου ή ένδεκάτη συ- 
στηματικώς τονίζεται· οίον,

ήν δ’ είς έντε'χνους έμπε'σωμεν ανθρώπους. 
Καθαρεύουσα δέ μορφή λογίζεται ή έχουσα ’Ιάμ
βους είς τόν 2°’, 401' καί 6°ν πόδα, τόνον είς τήν 
όγδόην (ή έβδόμην) καί είς τήν ένδεκάτην καί το
μήν είς τήν 5'” ή 7”* συλλαβήν, οία τά γνωστά 
εκείνα κατά τοΰ δεκαπεντασυλλάβου στίχου,

ή βίβλος άλφα Τζετζικών ποιημάτων 
Μοΰσης φε'ρουσα με'τρα της άγυρτίδος 
η την ποδών εύρυθμον ού τηρεί βάσιν 
πάσας δέ μισεί διχρο’νους καί τριχρόνους 
κανών όέ τε'χνης ούδαμ,ώς αύτή φίλος. 
Και τί γάρ άν τις τεχνικω γράφοι μετρώ ; κτλ. 

Ενταύτώ δμως άνεπτύσσετο και μέτροντι άπλώς 
ρυθμικόν μετά παρηχήσεων, τοΰ δποίου τήν άρχήν 
αναβιβάζει ό Οικονόμος μέχρι τοΰ 4ου αίώνος, δτε 
δ Αλεξανόρεύς Απολλινάριος έποίησε τούς οίκους 
τής Θεοτόκου. Τό ρυθμικόν τοΰτο μέτρον άπέλη- 
ξεν είς τόν δεκαπεντασύλλαβον, ον άποκαλεί δ Εύ- 
στάθιος τροχαϊκόν ώς συμπίπτοντα πρός τούς τρο
χαϊκούς τοΰ Αισχύλου :

Ω βαθυζώνων άνασσα Περσίδων ύπερτάτη 
Μητερ ή Εέρξου γηραιά, χαΐρε Δαρείου γύναι.

Γ". Τά ομοιοκατάληκτα, άτινα δ Κ. Σάθας 
θεωρεί ως επινόημα ιθαγενές, ούχί δέ ώς έξωτερι- 
κήν εισαγωγήν.

Δ0’. Τά κατά τά προσωδιακά μέτρα σχηματι- 
σθέντα τονικά, δπου δ τόνος άντικαθιστμ τόν μα- 
κρόν χρόνον, αί δέ άτονοι συλλαβαί τόν βραχύν. 
Τούτων εισηγητήν άναγράφει ό πολύκλαυστος Ή- 
λίας Τανταλίδης, Στέφανον τον Καραθεοδωρή1 καί

1 Σημ. της Συντ. τοΰ Κόΰμου. Ιδού τί άναφε'ρεται 
περί τούτου εν τω πονήματι Βίοι: Στέφανον Καρα- 
θεοιίωρη ιατρόν, ΰπαγορενθεις ύπό Η. Τανταάίδον 
κατ' εντοΛήν τοΰ έν Σ/πό.ίει Έ.Ι.Ιην. Φύ.ο.1. Συ.Ι- 
άόγον. (’ΐδ.σελ.29).

«Πρός τω τελεί της περιόδου ταύτης έπεχείρησε (ό 
Στέφ.Χαραθεοδωρη) και εργον με'γα, ’ίσως δέ καί παρά
τολμου, τήν είς τήν ήμετέραν γλώσσαν μετάφρασιν τής 
Λίεσσιάδος ή Λρ^στιάΤοζ·, επικού ποιήματος τοΰ γερ- 
μανοΰ ποιητοΰ Κλοπστόκ. Καί άδηλον μέν μέχρι πό
σου προύχώρησεν ή μετάφρασις, σώζεται δέ νΰν ή αρχή 
αύτής έν στίχοις έξαμε'τροις δακτυλικοΐς. Έπετήδευσε 
δέ τό μέτρον τοΰτο έπί τοΰ καθ’ήμάς τονιαίου ρυθμικού 
συστήματος πρώτος αύτός, πολλά μέν έτη πριν ό αεί
μνηστος ’Αλέξανδρος Στούρζης έκθή τήν περί ρυθμι 
κής τής καθ’ ήμάς στιχουργίας θεωρίαν αύτοΰ έν τώ 
σοφώ προλόγω τών έν Όδησσώ τώ 1830 έκδοθε'ν- 
των αύτοΰ Μύθων καί Αλληγοριών, έτι δέ πλείονα 
πριν ό κλεινός ποιητής Άλέξ. Ρ. Ραγκαβής παρα- 
στήσγι πρώτος είς τό δημόσιον μικρόν τοΰ ρυθμού 
τούτου δοκίμιον έν τή τραγωδία αύτοΰ Ευφροσύνη».

Ού μόνον δέ τό έξάμετρον δακτυλικόν έν τή Μεο- 
σιάδι, άλλά καί τό ήρωελεγεϊον έφήρμοσεν είς νεω- 
τέρους στίχους ό αείμνηστος καί εύρυμ,αθής Στέφανος 
ό Καραθεοδωρή έν τε πολλαΐς ίδίαις ώδαϊς καί έν 
έτέρα αύτοΰ μεταφράσει, τή Λαμ,βδάδι, διασήμω ά- 
ριστουργήματι τής αραβικής ποιήσεως. Έν τοίς προ- 
λεγομε'νοις δέ, άπερ προτάσσει τής μεταφράσεως ταύ
της, αναφέρει αύτός ούτος ό πολυγράφος μεταφρα
στής τά εξής περί τοΰ ύπ’ αύτοΰ έφαρμοσθέντος αρ
χαίου μέτρου :

«Καίτοι δέ τής ηδονής τών μέτρων κρεμαμένης 
έκ τής έκάστου περί τούς λόγους ηδονής τε καί σπου
δής, οφείλω όμολογήσαι είλικρινώς δτι τινές τών 
μέχρι τοΰδε συνειθισμ.ένων ρυθμών τής ήμετέρας α
πλής γλώσσης αηδείς μοι δοκοΰσι. Πολύ γάρ έχουσι 
τό κεκλασμένον, τό κορδακιστικόν καί τό ύπορχημα- 
τικόν, άπερ άφαιροΰσιν έκ τής ποιήσεως τό έμβριθές 
καί αίδέσιμον, ’ίσως δέ παραβλάπτουσι καί τό χάριεν 
τών έλαφρών ποιημάτων προσκορή γάρ καταντώσι 
καί μωράν έχοντα γλυκύτητα, ήν ’ίσως άν καί άπέ- 
βαλλον, εί μέν άπηλλάσσοντο έκ τοΰ όμοιοκαταλή- 
κτου. Άλλ’ έγώ ήγούμενος έκ τών αρχαίων ποιημά
των καί μεταφέρων, ώς οίόν τε, τούς κανόνας τών 
μακρών καί τών βραχέων έπί τό οξύ καί τό βαρύ, 
έζήτησα είς τό χάος τοΰ δυνατού έτερόν τινα ρυθμόν 
άρρενωπότερον, κατ’ έμέ δέ κριτήν καί καταλληλότε- 
ρον είς ύψηλάς έκφράσεις· έπέτυχα δ’ ή ού, άδηλον. 
Έν τούτοις έχεις μέν Ελληνικόν ήρωελεγείου δείγμα, 
τό παρόν ποίημα τήν Λαμδόάόα, έχεις δέ καί ωδι
κών ποιημάτων τάς ήμετέρας ώδάς». κτλ.

παράδειγμα τοιούτων δακτυλικών καί άλλων μι
μήσεων άρχαίων μέτρων χορηγοΰσιν ή παράφρα
σές τής Ίλιάδος υπό τοΰ αύτοΰ Τανταλίδου, δ 
Βιργίλιος τοΰ I. Ρ. Ραγκαβή κτλ.

Είς ποίαν τώρα έκ τούτων τών τεσσάρων κα
τηγοριών κατατάσσονται τά Λονδίνεια Ίαμβεία; 
είς ούδεμίαν προφανώς. Μάλιστα, επειδή βάσις 
αύτών είναι ή τονική έπέκτασις τής ένδεκάτης 
συλλαβής, ήτις κατά τούς άρχαίουςέδει νά ή χρο- 
νικώς βραχεία, τά Ίαμβεία ταΰτα δέν έχουσι κοι
νούς πρός τά άρχαία είμή τούς δύο κανόνας οϋς 
άπορρίπτει δ Κ. Λιβαδάς. Ή τεχνική άξία τών 
δύο τούτων κανόνων έστί λίαν άμφίβολος. Τόν 
περί τής μή συναντήσεως δύο φωνηέντων κανόνα 
ούτε οί άρχαίοι έπικοί. ούτε δ Δάντης έτήρησεν, 
ούτε ημείς τηροΰμεν. Δέν έννοείται εύκόλως διά τί 
δύναμαι νά είπω

Καιρός δ’ ήν, καθ’ ον ή πρωία διηύγει (Α. 36) 
ούχί οαως καί «ή άρχομένη», διατί έπιτρέπεται 
τό «άείδω», ούχί δέ καί τό »ά είδον». Ως πρός οέ 
τήν τομήν συμβαίνει έτέρα περιπλοκή. Οί άρχαίοι 
μετεχειρίσθησαν τήν τομήν ώς θεραπείαν κατά 
τής άγαν ρυθμικής πορείας τοΰ Ιαμβικοΰ στίχου· 
δηλ. ή άρχαία τομή είναι παν τούναντίον τής 
Γαλλικής δπου ώς έκ τής συμπτώσεως τοΰ τόνου 
μετά τής τελευταίας συλλαβής τής λέξεως, ή 
τομή ένισχύει τόν ρυθμόν. Αλλ εϊς μόνος ωρι- 
σμένος τόνος άνά δώδεκα συλλαβάς ώς έν τή Λον- 
δινείω μεταφράσει δέν ήδύνατο νά γεννήση τοιαύ- 
την υπερβολήν ρυθμοΰ ώστε νά ύπάρχη άνάγκη 
θεραπείας. Έν τώ Ίταλικώ πρωτοτύπω δπου δ 
ρυθμός ένισχύεται διά τής δμοιοκαταληξίας δπου 
δ στίχος είναι ένδεκασύλλαβος, έχων έν γένει το- 
νιζομένας δύο (τήν 6” καί 10”*) ή τρείς (4”*, 8” 
καί 10”*) τομή δέν υπάρχει, ούτε τό ούς άπαιτεί 
αύτήν. ’Ίσως δ μεταφραστής θά έδιδε δριστικώ- 
τερον χαρακτήρα είς τούς στίχους του έάν άντι 
τοΰ ένός τόνου έπί τής ένδεκάτης παρεδέχετο 
καί τόν δεύτερον τόνον τοΰ Τζέτζου έπί τής 7”5 ή 
δ”5. Τούλάχιστον καθόσον δυνάμεθα νά κρίνωμεν 
οί έντονώτεροί του στίχοι άνάγονται είς τόν δι- 
πλοΰν τόνον φέροντα Τζέτζειον ρυθμόν.

Ώς έχουσι λοιπόν τά άνά χείρας Ίαμβείά εΐσιν 
δλως ιδιόρρυθμα διατηροΰντα τό δωδεκασύλλαβον 
τών άρχαίων, τήν έπ’ άλλω σκοπώ παρ’ αύτών 
είσαχθείσαν τομήν, τό σήμερον άνεπαίσθητον δι’ 
ήμάς προτέρημα τής μή συγκρούσεως τών φω
νηέντων καί έκ τών δύο Τζετζείων τόνων τόν έπί 
τής ένδεκάτης. Ενυπάρχει έν τούτω απλή άνά- 
μιξις άναμνήσεων διαφόρων έποχών ή υπολανθάνει 
σοφόν τι τέχνασμα ; ’Ιδού διά τίνας λόγους ύπο- 
πτεύομεν τό τελευταίου τοΰτο.

Δι’ έκαστον τών ύπό τών άρχαίων ποιητών 
καθωρισμένων μέτρων καθορίζεται καί γλώσσα 
ιδία, ώστε ή άρχαία ποιητική γλώσσα μία κατ’ 
ούσίαν διαχωρίζεται δμως είς διακεκριμένος δια
λέκτους ώς έξ αύτοΰ τοΰ μέτρου· ούτε είς δακτυ
λικόν μέτρον έπιτρέπεται νά γράψη τις τήν άτ- 
τικήν, ούτε Ίαμβεία να συντάξη είς έπικήν γλώσ
σαν, καί άπαξ τοΰ μέτρου καί τής γλώσσης δρι- 
ζομένων, δρίζεται ένταύτώ καί τό ύφος καί δ τρό
πος τής έκφράσεως τών ποιητικών σχημάτων 
καί εικόνων. Τοιόνδε τι σύστημα κατήρτισεν ή 
παράδοσις. Έχων λοιπόν νά παλαίση πρός τάς 
δυσκολίας τής μεταφράσεως τοΰ Δάντου δ με
ταφραστής πολλά πιθανώς θά έσκέφθη δτι παρά 
νά δεσμευθή ώς έκ τής έκλογής ώρισμένου μέ
τρου είς ώρισμένην γλώσσαν προτιμότερον θά 
ήτο δι’ αύτόν νά άσπασθή μέτρον καινοτρόπως 
άρχαίζον τό δποίον ώς έκ τής άοριστίας αύτοΰ 
θά τώ έπέτρεπε νά χρησιμοποιήση δλον τό φρα- 
σεολογικόν τής γλώσσης άνευ έξαιρέσεως. Έν ένί 
λόγω, δ σοφός μεταφραστής άποσκορακίζων τά 
νεώτερα θά, νά, δέν, του, της (αύτοΰ, αύτής) καί 
άποφεύγων σχεδόν συστηματικώς έκ τών άρ
χαίων τύπων τούς τής εύκτικής, μετέρχεται ώς 
πρός τά λοιπά έλεύθερον έκλεκτικόν σύστημα. 
Διά τοΰ καινοΰ τούτου γλωσσικοΰ συγκρητισμού 
ήνοιξε βεβαίως νέαν εύρείαν κέλευθον, κατά πόσον 
δέ έπέτυχε τοΰ σκοπουμένου κρινέτωσαν οί άρμό- 
διοι. Τδ καθ’ ήμάς, άναγράφομεν άπλάς έντυπώ- 
σεις.

Έν συνόλω λαμβανόμενον τό τοιοΰτον ύφος ώς 
έκ τής γενετής αύτοΰ έχει τι τό τεχνιτόν, τό πο- 
7<υμαθές, έξ ού, προσφορώτατον είς άναπτύξεις 
σπουδαίας, είς γνωματεύσεις, δύσχρηστον άποβαί- 
νει είς έκφρασιν λόγου άπαιτοΰντος ποιητικάς άρε- 
τάς. Έν τή ΙΑ' φδή δπου ό Δάντης φιλοσοφεί 
έπί τό διαλεκτικώτερον περί' τής έκ τοΰ Θεοΰ προ- 
ελεύσεως τής φύσεως καί τέχνης, καί περί τής 
μεταφυσικής αίτιας, δι’ ήν μισητή ή τοκογλυ
φία, άριστα άνταποκρίνεται τό ύφος τής με
ταφράσεως πρός τό τοΰ πρωτοτύπου. Επίσης 
καί έν τή ΚΖ' ωδή δπου δ Γουίδος διηγείται 
διάφορα ιστορικά τών Ιταλικών πόλεων. Έν 
τώ Δάντη ύπάρχουσιν εικόνες, περιγραφαί, παρο
μοιώσεις, τών όποιων ή κυριωτέρα άξία συνίστα- 
ται ούχί έν τή ποιητική έκφράσει, άλλ’ έν τή πρω
τοτυπία, οίαι φέρ’ είπείν ή τοΰ Ένετικοΰ ναυπη
γείου (ΚΑ. 6), ή τής άπό τής πυρκαϊάς άποσω- 
ζούσης τό βρέφος μητρός (ΚΓ. 38) κτλ. αυται 
εύκρινώς μεταφράζονται. Τοιαύτη καί ή έξής 
(ΚΔ. 1).

Καθ’ ?ιν εποχήν τοΰ νεάζοντας έτους, 
Ήλιος κόμην έν ύδροχόφ λούει,
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Ή δέ νΰξ ρέπει πρός τήν ισημερίαν, 
Ή πάχνη S’ έπί τής γής απομιμείται 
Τής λευκής αύτής αδελφής τήν εικόνα, 
Μικρόν τήν αυτήν χροιάν διατηρούσα, 
”θ χωρίτης, Φ τά ~?ός χρείαν ελλείπει 
’Εγειρόμενος ατενίζει καί βλέπει 
Τήν πεδιάδα λευκήν καί μηρούς πλήττει· 
Έπανακάμψας δ’ οϊκαδε σχετλιάζει, 
Ώς δυστυχής τις ούκ έ'χων τί ποιήσει- 
Είτ’ έπανακάμψας έλπίδ’ αναλαμβάνει 
Βλέπων τόν κόσμον ό'ψιν μεταβαλόντα 
Έν βραχεί χρόνφ, καί τήν ποιμνικήν ράβδον 
Λαβών επιβαίνει πρός νομήν τών προβάτων κτλ. 

Ύπάρχουσι δέ καί στίχοι έπιτυχέστατοι άτε γλα
φυροί μέν περί τήν έκφρασιν, πιστοί δέ πρός τήν 
πρωτότυπον ιδέαν οίον
—Έγενόμην όψέπερ έπ’ Ιουλίου

έν Ρώμν) δ’έπ’ εύμενούς έζησ’ Αύγουστου 
έν,γρόΓοις θεών βενθών καί, ψευθορενων. (Α.70) 

—Και κορεσθεΐσα πλέον ή πριν λιμ,ώττει (Α.99).
οί τρείς πρώτοι στίχοι καί δ τελευταίος τής έπί 
τών πυλών τού "Αδου έπιγραφής. Τά
—Μη μελέτω σοι τούτων βλέπε κ’άπέρχου (Γ. 5 1) 
—Τό διάγειν έν πο'θοις άνευ έλπίδος (Δ. 42) 
—71 Τ^Ζ71 τθν ε°ωτής τροχόν στρεφέτω

1 Σημ. τής Σ. τού Κόσρου. Έν τώ περί ού ό λόγος 
Περιοδικώ έδημοσιεύθησαν άποσπάσματα μεταφράσεως 
ποιηθείσης ύπό τού φιλοπόνου κ. Π. Ματαρκγκα.

ώς άν άρέσκγ, κφγρότης τήν σκαπάνην(ΙΕ.95)κτλ. 
Ενιαχού δέ άπαντα καί θερμοτέρα τις ποιητική 
πνοή, οίον έν τή προσλαλιά τού Όδυσσέως (ΚΣΤ. 
115). Άλλ’ έν γένει ώς πάντα τά μικτά καί τό 
προκείμενον ύφος έπιδεές έστιν άπροσκόπτου χάρι- 
τος καί ποιητικού άλματος καί ώς έκ τής φύσεως 
αυτού ρέπει ένίοτε πρός τό λογοειδές. ’Έπειτα τά 
χρονικά διαστήματα δι ών χωρίζονται τά διάφορα 
ύφη άποτελούσι χάσματα- ούτω φέρ’ εϊπείν παρά 
τά αρχαία τραγικά :
—Άρης άτμόν έξ άνω κατάξει Μάκρας

Συμπεφυρμένον θολοέσσαις νεφέλαις (ΚΔ. 145) 
—Δύστηνος τάλαιν’ αιχμάλωτος Εκάβη

’ίδοϋσα νεκράν θύγατρα Πολυξένην, 
Υιόν τε Πολύδωρον παρά θαλάσσης 
Τήν ακτήν νεκρόν τληπαθώς άνευροϋσα. (A. 1 6).

—Έν αίθέρι τάλανες ήλιοχάρμω
Καπνόν ένδοθι φέροντες άκηδίας
Επωδήν τήνδε κορκορυγούσ’έν βρόγχοις (Ζ. 1 23) 

Εχομεν τά νεωτερα καί σχεδόν ξενίζοντα : 
—Κακήν θέλησιν αείποτε δεικνύεις· (IB. 66) 
—............. δτ* έπιστρέψει

Ως αύτώ θέμις εις τόν επάνω κόσμον (ΙΓ’. 54.) 
—Ό δ’ άλλος δόλος λησμονεί τήν αγάπην

Ην μεν εμπνέει φύσις, άλλ’ ον συσφίγγει
Ό δεσμός προσωπικής έμπιστοσύνης. (ΙΑ. 61.) 

—Αέγω πρός έςήγησιν τών νέων τούτων
πραγμάτων............. (ΙΔ’. 1 7) κτλ.

Ιδού τό κατά τινας άσθενές μέρος τήςΑονδινείου με
ταφράσεως. Η έλλειψις παντός προσφδιακού ή το- 

νικοΰ δεσμού έπέτρεψεν ούτως τήν, παρά τό θεμι- 
μιτόν, εις τούς Ιαμβικούς τούτους στίχους εισα
γωγήν πλοκών, λέξεων καί σχημάτων άσυνή- 
θων δλως παρά τοΐς άρχαίοις καί τάς όποίας ή 
προσωδία απορρίπτει μηχανικώς, ούτως εϊπείν, 
όταν συμμορφούμεθα πρός αύτήν έστω καί νά μήν 
έχη αύτη σήμερον άξίαν άκουστικήν. Ούτω έάν 
τά έν λόγφ Ιαμβεία ύπεϊκον εις προσωδίαν δέν θά 
διέφευγον καί λέξεις οίαι αί άσωαΛτ άβραστος, 
καταΛεΛεπισμένος, (ΚΑ. 135,ΙΣΤ.35) κτλ. Τά

Ύπερεξηπάτησεν ό Πιναμόντης (Κ. 96) 
Άβερρόην τόν ύπομνηματογράφον (Δ. 144). 

έκτάκτως μόνον δύνανται νά έκληφθώσιν ώς ά- 
ποτελοΰντα στίχους ’Ιαμβικούς. Καλήν χρήσιν 
έποιήσατο ό μεταφραστής τής μακράς λέξεως 
έν τφ

Ύπερπλεονάζοντος άφθονου φθο'νου (ΣΤ. 54) 
όπου ή ιδέα τής ύπερεκχειλίσεως του κακού ύπο- 
στηρίζει τόν πλεονασμόν τών συλλαβών1· ήττον 
έπιτυχή δμως έν τώ συνανεγινώσκορ,έν ποτέ 
(Ε. 127) δπου ή έγκλισις καθιστεί τήν λέξιν έν- 
νεασύλλαβον καί καταστρέφει τήν έπιδιωκομένην 
τομήν. Η δέ άνωμαλία περί τό ύφος γέννα πολ- 
λαχοϋ καί άμφιβολίας περί τήν έννοιαν : οίον ά- 
ναγινώσκων τις

Ώς ποιούσι έν τφ κοσμώ τάς λιτανείας (Κ. 9) 
καί

Ώς έπραττον έν κο'σμφ κυνηγετοΰντες (IB. 57) 
δυσκολεύεται νά έννοήση δτι έν τώ ιδιώματι τού 
μεταφραστοΰ τά «έν κοσμώ»=κοσμίως, καί «έν 
τφ κόσμω»=έπί γής, είσί ταύτοσήμαντα καί 
άμφότερα σημαίνουσιν έπί τής /ής.

Τέλος στίχοι οίοι οί
Μικρόν τι μακράν τής προκειμένης άκρας (Ις. 113) 
τότ’ ήγέρθη πρός τ’ άκρα τ’ ανοικτού τάφου (ί. 52) 
χρήζουσι δευτέρων φροντίδων, άς εύχόμεθα νά μήν 
άπαξιώση ν’ άφιερώση δ μεταφραστής πρός κα
ταρτισμόν δευτέρας έκδόσεως, τής πρώτης ήδη 
καταστάσης ή δυσευρέτου ή δυσωνήτου διά τούς 
πολλούς.

Επειδή δέ δ λόγος περί δευτέρας έκδόσεως, ήτις 
βράδιον ή τάχιον αναπόφευκτος θέλει καταστή, 
πρό πάντων δταν δ σοφός μεταφραστής συμπλη- 
ρώση, ώς εύχόμεθα, τήν δλην τριλογίαν, τολμώ- 
μεν νά έπισυνάψωμεν καί τινας τελευταίας παρα
τηρήσεις κατ’ άντιπαράθεσιν πρός τό ’Ιταλικόν. 
Τούτων αί μέν άφορώσιν εις τό καλαισθητικόν

1 Άντ: άφθονου ίσως καταλληλότερων Οά ήν τό 
άπλέτου ή τοιοϋτότι, καθόσον, κατά τό άρχαίον, ή 
παρήχησις άφθονου φθόνου εκφράζει φθόνον, δ ν 
οΰδειςφθονεΐ-, άνεπίφθονον, κατά τό άδωρα 

μέροζ τών στίχων, αί δέ εις τά περί τήν έννοιαν. 
Καί δή πολλαχού ή ποιητική είκών διαλύεται ή 
παραλείπεται ή άναστρέφεται, ή ή εκφραστικω- 
τέρα λέξις τής περιόδου παρασιωπάται. Έστω- 
σαν έπί παραδείγματι
—Risposi Ini con vergognosa /route

άπεκρίθην μετ’ αίδούς τήν κεφαλήν κλίνας (Α. 8.)
—Poiche la carita del natio loco

mi strinse.................
Έκ συμπάθειας πρός τήν φίλην πατρίδα (ΙΔ. 1)

—Che 1’una parte e 1’altra avranno fame
di te...............
"Ωςτε σε ποθήΰουαι. μερίδες άμφω (ΙΕ. 71)

__Sovra tulto Ί sabbion d’un cader lento
Piovean di fuoco dilatate falde
Come di neve in Alpe senza vento.
Έπί τού ψαμμαθώνος παντός βραθέωε
Εύρεϊαι κατέπιπτον φλογών τολύπαι
Ώς νηνεμίης νιφάδες εις τάς Άλπεις (ΙΔ. 28)

—Allor si ruppe Ιο common rincalzo
Ε tremando ciascun a me si volse
Con altri, che 1’udiron di rimbalzo.
Τότε παύσαντες συνερείδειν αλληλους
Έτράπησαν πρός έμέ τρέμοντες άμφω
Μετά τών άλλων τά ρηθε'ντ’ άκουσάντων(ΚΘ'.97)

—Vidi il maestro di color che sanno
Εΐδον τόν διδάσκαλον τών έδρευοντων
Έν τή τών φιλοσόφων οικογένεια (Δ. 131).

—Dal vollo rimovea quell’aer grosso
Menando la sinistra innanzi spesso
E sol di quell’ angoscia parea lasso.
Ή δ’ oiAc αύτού τήν άχλύν άπεσοβει
Τήν άριστεράν προεκτείνοντας χειρα
Ώς άν εί μή κάματον ήσθάνετ’άλλον (Θ'.) κτλ. 

Εις τάς συνήθεις μεταφράσεις τοιαύται μεταλλα- 
γαί παρέρχονται άπαρατήρητοι, άλλά προκειμέ- 
νου περί στίχων τού Δάντου ούς ή κοινή χρήσις 
καθιέρωσε καί τών δποίων αί λέξεις είσίν ήριθμη- 
μέναι, ό άναγινώσκων έπιζητεί καί έν τή μετα
φράσει άκριβή τήν εικόνα τοΰ πρωτοτύπου.

Έπειτα ώς πρός τήν έννοιαν τών στίχων, άφ 
ένός μέν όμολογούμεν τήν άνεπάρκειαν ήμών ώς 
πρός τό Ιταλικόν ιδίωμα πρό πάντων ένώπιον 
τοιούτου μεταφραστοΰ καί έπικριτοΰ, άλλ άφ έ- 
τέρου δέν έννοοϋμεν διατί έδόθησαν εις πολλούς 
στίχους έρμηνείαι άπ έναντίας τών συνήθως πα
ραδεδεγμένων οίον έπί παραδείγματι
—Ε molte genti fe gid viver grame (A. 51)

Καί πολλούς παναθλίους έθρεψεν ήδη:
ένω ό στίχος σηααίνει «καί πολλούς ήδη (ή Λύ
καινα) έκαμε νά ζήσουν δυστυχείς.

—Τό περίπυστον τής τύχης τρίστιχου
Ma ella s’ e beata, e cio non ode:
Con I’alte prime creature lieta
Volve sua spera e beata si gode.

μεταφράζεται
Άλλ’ έστ’ εύδαίμων καί μομφάς ούκ άκούει 
Μειάιώσ’ έ<ρ’ οα; πρώτον νπηρζεν εννον? 
Στρέφει τήν σφαίραν κτλ.

άντί «μετά τών άλλων πρώτων δημιουργημάτων 
χαίρουσα, στρέφει κτλ.
—Col cor negando e bestemmiando quella

E spregiando natura e sua bonlate
Ή τήν φύσιν παρορών κ’ αύτής τήν χάριν (ΙΑ. 1 8) 

άντί τοΰ καύτον ήτοι τού Θεού, ώς οί έπί τό δια- 
λεκτικώτερον τό χωρίον έξετάζοντες άποφαίνονται* 
—Qui vive la pieta quand’e ben morta (K· 28.)

ΤΩδ’ έλεος ζή καίτοι τεθνηκώς ήδη.— 
άντί τοΰ «ενταύθα (έν τφ Άδη) ζή ή (πρός τόν 
Θεόν) εύσέβεια, (τότε μόνον) δταν (ό πρός τούς κο- 
λαζομένους αμαρτωλούς οίκτος) άποσβεσθή τέλεον.

—Εϊμή τό πΰρ ήν όπερ κατατοξεύει (ΙΣΤ'. 16) 
Τόπον φύσεως τοιάςδε.

Άντί τόπον ρητέον ό τόποο, δηλ. ό τόπος έστίν 
ό ρίπτων τό πΰρ κτλ. διότι άλλως δέν εύοδοΰται 
ή άλληγορική έξήγησις ήν δίδουσιν οί σχολιασταί, 
όρθώς ή μή άδιάφορον.
—Ώς μή Δαίδαλον φανέντ’ έποίησέ με (ΚΘ. 116) 

άντί ώς μή Δαίδαλος φανείς, δηλ. έμέ ώς μή ά- 
ναδείξαντα αυτόν Δαίδαλον.

—Ό στίχος
ώςτε νήττειν ού θήρας,άλλ’ ουτ’ ανθρώπους(Α.24) 

άντί τού
ώςτε νήττειν ούκ άνδρας, άλλ’ ούτε Θήρας.

—Poscia pin che il dolor, pcfle il digiuno (ΑΓ.75) 
ή πεΐν’ έπειτα κατίσχυΰε τής λύπης.

Ό Ούγολίνος λέγει «μετά ταύτα ή άσιτεία άνε- 
ισχυροτέρα τής λύπης, ήτοι έν ώ ή λύπη 

δέν μ’ έθανάτωσεν, ή άσιτεία μέ έθανάτωσεν κτλ.
Έμακρηγορήσαμεν καί λυπούμεθα δχι διότι τό 

κείμενον τού Δάντου καί ή Λονδίνειος μετάφρασις 
δέν είναι άξια λόγου πολλού, άλλά διότι άπη- 
τούντο πρός δικαίαν αύτών έκτιμησιν γνώμαι σο- 
φώτεραι τών ήμετέρων. Περαίνομεν δε οθεν ήρ- 
ξάμεθα έπαναλαμβάνοντες δηλ. τήν έκφρασιν παν
τός έπαίνου έπί τή έπιζήλω φερεπονία καί μου- 
σοστεΦεί παιδεύσει τού μεταφραστοΰ, ούτινος τό 
μέν έργον θέλει μείνει πιθανώς άνευ μιμητών, τό 
παράδειγμα δμως θέλει βεβαίως ύπεκκαύσει 
τόν ζήλον καί τήν φιλοτιμίαν πολλών. Καί τώ 
δντι, έν ώ έγράφομεν ταύτα φίλος τις έκοινοποίη- 
σεν ήμΐν καί έτέραν έμμετρον εις τήν κοινήν 
γλώσσαν μετάφρασιν τής Κο.1άσεω>ς έκδιδομένην 
έν τώ Έσπέρω Ό μεταφραστής φαίνεται πλήρης
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προθυμίας, και τό τεμαχίου δπερ είδομεν έν τώ 
33 άρ’.Ομω τοΰ περιοδικού τούτου έχει τι ίδιάζον. 
Τυγχάνεε δμως νά ήναι τοϋτο τό τρίτον άσμα καί 
ίχοντες εϊσέτι τήν ακοήν έναυλον έκ τής άρχαίας 
ήχηράς μεταφράσεως

« Ενθάδ' al πύΛαι τής πό.Ιεως των γόων», 
εύρίσκομεν ολίγον ελαφρού τό

* Εις των δακρύων δι’ εμού πορεύονται τήν 
[πό.ίιν·

καί κρατυνόμενα εις τήν ιδέαν, ήν έξεφράσαμεν 
άνωτέρω, δτι εύχερέστερον μεταφράζεται ό Δάν
της παρά είδότος εις τήν άρχαίαν ή εις τήν νεω- 
τέραν.

Αα. Καραηεοδωρπ.

ΦΩΣ ΕΝ ΣΚΟΤΕΙ1.

1 Ίδε τεύχος Δ'.

(Διήγημα).

Δ.
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΓ ΣΙΓΙΒΕΡΤΟΓ.

Έν Βιρώνη.
• · · · ί-! Άφρων έγώ! Ιδού κάθημαι έν ξένη, 

μόνος, καταλελειμμένος, ασθενής καί άθλιος. Οί ό- 
φθαλμοί μου καίουσιν ώς πϋρ, άλγεϊ ή κεφαλή μου. 
Ούδεις άνθρωπος, δήλα δή ούδεις Γερμ.ανός περί εμέ! 
Ώ! Πόσον έπεθύμησα τό ξηρόν Guten Morgen τοϋ 
γηραιού ίατροΰ μου ! Ήχεϊ ήδύτερον τοϋ ώραιοτάτου 
Buona mattina τής πονηρής ταμίας καί τοϋ θελκτι
κού καί πεφημισμένου Felicissima notte ! Ναι, έάν 
τις άναμένη τή έπιούση νέας απολαύσεις, τότε ή- 
χοϋσι καλώς· έάν όμως κάθηται, άντί έν σκοτεινό 
δωματίω τής Γερμανίας, έν άπαραλλάκτω δωμα- 
τίφ τής’Ιταλίας, καί περιχέηται ίδρώτι καί συλλο^ί- 
ζηται καί χαλεπαίνη...........

Ητο παιδαριώδης ή ιδέα μου, ή μόνον αγνή καί 
απλή ; Διενοήθην νά προςενέγκω έμαυτώ δώρον, ώς 
έν τή Χριστού γεννήσει οί γονείς τοϊς τέκνοις αύτών. 
Ταϋτα ιστανται έν σκότει, πρό τής θύρας, ής όπισθεν 
άνάπτεται τό δένδρον τών Χριστουγέννων, πρός δέ 
μύουσι τά όμματα, ΐνα όσον σκοτεινότερον, τόσον 
λαμπρότερον ϊδωσι ταϋτα, καί εις τό νεώτατον διη
γούνται οποία λαμπρότης περιμένει αύτό. Καί ή θύρα 
ανοίγεται και ιδού, το νεώτατον, τυφλούμενον ύπό 
του άπλετου φωτός, διότι οί οφθαλμοί αύτού είνε α
συνήθιστοι τηλικαύτης λάμψεως, άρχεται κλαϊον καί 
φεύγει πρός τήν μητρικήν αγκάλην ! ’

’Αφικόμην ένθάδε έν βαθείκ νυκτί ! Πόσον έχάρην 
τή επελθουση πρωία ! Ποσον ήδέως ύπνωσα έν τώ 
θορύβφ τών πρασίνων κυμάτων τοϋ Άθέσιος, σχεδόν 

μηδενός έπιθυμών, μόνον διότι άνελογιζόμην ότι δια- 
τελώ έπι ιταλικής γής ! Είτα έξήλθον τή έπιούση 
πρωία, άποβαλών καί δεσμούς καί δίοπτρα καί πε- 
ριεπάτησα έν τή πολυφοιτήτφ καί πολυθορύβω πλα
τεία τής Έρβης καί άνέωξα τούς οφθαλμούς ! Τό 
φώς τούτο διαφέρει τού βορείου ήμ,ών φωτός. Κατέρ
χεται έκ τού κυανού ούρανοΰ άπλετον καί διαυγέ- 
στατον, ώςτε κλείονται καί αύτοί οί ύγιεΐς οφθαλ
μοί. Άλλ’ εγω ανοίγω τούς έμούς, βλέπω· έν άληθεΐ 
βουλιμία καταπίνω τάς εικόνας, ίσταμαι θαυιιάζων 
έπί τής σιγηλής Piazza dei Signori, άτενίζων πρός 
στιλπνά καλλιμάρμαρα κτίρια· δρμώ εις τήν γέφυραν 
τού Άθέσιος καί τέρπομαι έν τή έπαγωγώ θέα· σπεύ
δω προς το άμφιθέατρον καί έκ τών ύψίστων εδω
λίων θαυμάζω τούς πύργους καί τά τείχη τής πό- 
λεως, επι τού λομ.βαρδικοϋ πεδίου καί τάς έν κυανή 
°μιχλη βεβυθισμένας Άλπεις καί τό στάδιον. Ούτως 
εις τά ό'μματα τής διανοίας μου ανέρχονται εικόνες 
έν μάκρη αλληλουχία. Άλλ’ ήδη ήρξαντο καίοντα 
τα ομ.ματά μ.ου καί ή κεφαλή μου σκοτοδινιά. "Ομως 
νά ίδω, νά ίδω !, έλεγον κατ’έμαυτόν καί κατήλθον. 
Εκ τών λευκών καί κιτοίνων οικιών αντανακλάται 

το φώς καί εις βάλλει εις τούς δυστυχείς οφθαλμούς 
μου, ως τάγρα στρατιωτών, μετά παρατεταγμένων 
λογχών άλλ’ έν τελεί σπεύδω εις GiardillO GillSll 
καί πίπτω ύπό κυπάρισσον άπειρηκώς, πρηνής καί 
τά ομματα εις τήν χλόην πιέζων. ‘Ο άνεμος ό εσπε
ρινός θροεϊ έν ταΐς δάφναις καί έκ τών μυρσινών α
κούεται ή άηδων καί τά λευκά αγάλματα συμπαθώς 
βλέπουσι τόν κατακείμενον δυστυχή !. . .

Καί νύν τί έ'χω, ό μωρός καί παλίμπαις ; "Ιστα
μαι εις τήν πύλην τού κάλλους καί ’ίσως ούδέποτε θά 
δυνηθώ να ειςελθω καί νά ίδω. Τί έλεγεν ό σύμβου
λος ; «Δύνασαι νά ϊδης, άλλά τάχιον θά έπέλθη 
νύξ.» Άν έ'λθη τώρα ή νύξ ; Τώρα ! ώ ! θά είνε 
πολλώ φοβερωτέρα ή άν έπήρχετο πρό τινων έβδο- 
μ,άδων ! . . . .

Περίεργον πώς σήμερον μέ παρηγόρησεν εις λόγος 
τοϋ ιατρού! Non vi lasciate smarrir di corraggio, 
μοί είπε. Φράσις ούδέν ιεέν σημαίνουσα έν στο'ματι 
ιατρού, αλλ’ ούχ ήττον παρήγορος. Τόν αύτόν λόγον 
όεν είπε και εκείνη ή φωνή·, Ναί· άλλ’ άν είπεν αύ- 
τον δι’ εμέ. . . Έδίδασκε τόν πατέρα αύτής. Καί ό
μως νομίζω ότι πρέπει νά γείνη ό λόγος ουτος σύν
θημά μου, ό τι δή ποτέ κάν συμβή..............

Ό ιατρός λέγει ότι βέλτιον έ'χουσιν οί οφθαλμοί 
μου, καί έγώ δέ κατανοώ τούτο. Άλλά συνιστά έκ
τακτον προςοχήν. Λοιπόν παιδία καέντα φοβούνται 
τήν φλόγα. Προςέθηκε δέ ότι ούχί λίαν ταχέως θά- 
ποβάλω τάς διόπτρας. Άρά γε δέν είνε λογικώτερον 
νάνακάμψω εις τήν πατρίδα μου ; Τό βόρειον ήμών 
φώς δέν τυφλοί διά μιας. Άλλ’ ούχί, δέν θέλω· πρέ
πει άκόμη νά ίόω. Δέν θέλω μετά τήν πρώτην πα- 
ροψίδα νάφήσω τήν πλουσίαν τράπεζαν. Άλλά νύν 
πού πορευομεθα ; Άς ομιλήση ή νυκτερινή πορεία. 
Καί τάς καλλίστας χώρας διέρχομαι έν νυκτί, άφ’ ού 
ούδενός άπολαύω έν ήμεριναϊς πορείαις. Άκόαη τό 
βλέπειν δέν έγεινεν άπόλαυσις.

— Ή σελήνη δέν είνε ήλιος, είπε καθ’ εαυτόν.
Πάραυτα ήνοιξε τό κλεϊθρον τής θύρας καί διελ- 

θών πρό τού θαυμάζοντος στιλβωτού, έξήλθε πρός 
τήν όχθην. Έρριψε βλέμμα έπί τήν έμφόβως πως έν 
σκότει κρυπτομένην Γέφυραν τών στεναγμ-ών, είδεν 
έκπληκτος τό ύποκυάνως λάμπον έν τή σελήνη μ.ί- 
γαρον τών ζίογων καί έστη έπί τής Piazetta. Νύν 
έθεάτο τό πυκνόν πλήθος τής μυριοφώτου πλατείας 
τού άγιου Μάρκου, όπου τό μελιχρόν σεληναϊον φέγ
γος έρίζει πρός τό οξύ φώς τών φανών οπού οι 
φθόγγοι τής μουσικής μ.ελωδικοί περιπέτονται, μελω- 
δικώτερα δέ τά έπιχώρια ένετικά άσματα’ όπου έκ 
μελανών έπιθυμητικών γυναικείων όμμάτων εκρή- 
γνυνται πυρώδη βλέμματα καί ζωγραφεϊταιι ή άνταύ- 
γεια θαυμαζούσης χαράς έν τοϊς γλυκέσι κυανοϊς ό- 
φθαλμοΐς τών ξένων γερμανίδων όπου οί πόδες εύ- 
χεοώς καί άσφαλώς τρέχουσι διά τού πλήθους, ως ει 
έδιδάχθησαν τούτο ύπό τών γονδοίων, αί'τινες ού
δέποτε συγκρούονται, όσον πολλαί καί άν είνε· όπου 
ή καρδία, καί αύτή ή άπό πολλού τηκόμενη καί 
μαραινόμενη καρδία, πάλλεται έν ήρέμω χαρά, διότι 
πάσα ή καλλονή έκείνη ήρεμα, καί ούχί έν ορμή, είς- 
βά.λλει εις τήν καρδίαν, ώς τό ιλαρόν τής σελήνης 
φώς· διότι ενός καί μόνου έμφορούμεθα συναισθή
ματος, τής πρός τήν εύνουν τύχην εύγνωμοσύνης, 
έπιτοέψασαν ήμϊν νά περιπατώμεν αύτόθι· διότι αί 
έννοιαι δέν έξελίσσονται πέραν τών ορίων τής πλα
τείας καί διότι έντελώς άρκούμ.εθα εν τοϊς στενοΐς, 
άλλ’ ούχ ήττον καί εύρυτάτοις έκείνοις όρίοις !

Καί εις τήν καρδίαν τού Σιγεβέρτου ένεποίησεν ή 
πλατεία τήν μαγικήν αύτής έντύπωσιν. Κατέφυγε 
μέν ό νέος, μετά τόν πρώτον θαυμασμόν, ύπό τόν 
πυλώνα τοϋ Άγιου Μάρκου, ου τό κύρτωμα έπρο- 
στάτευσεν αύτόν άπό τής τών φώτων μεγάλης λαμ- 
ψεως· άλλ’ είτα ώρμησεν εις τά κύματα τών φώτων 
καί τού πλήθους, ώς κολυμβητής, θαρρών έν τώ 
έαυτου στοιχειω. Απεβαλε το συναίσθημα της θλί— 
ψεως, άνέπνευσεν έλευθερώτερον καί εύκολώτερον, α- 
πήλαυσεν ώς οί περί αύτόν μυρίοι όσοι άνθρωποι, ών 
μόλις ό μέν έγίνωσκε τόν δέ, εί καί πάντες παρ’ άλ- 
λήλους έφαίνοντο ίστάμ.ενοι, ώςεΐ προςκεκλημένοι εις 
εορτήν, έν τή μεγίστη τού κόσμου αιθούση, ής τοίχοι 
μαρμάρινα μέγαρα, ής οροφή ό κυάνεος ουρανός !

Μετά μακράν ήδίστην περιφοράν, ό Σιγέβερτος 
ποοςήλθεν εις τήν προκυμαίαν, έπέβη γονδό2η<: καί 
έπλευσεν εις τήν Μεγάλην διώρυγα. Πόσον χαρμόσυ
νος είνε ό πλούς έπί τών κυανών ρείθρων, όπόταν ή 
σελήνη χέη τό φώς αύτής έπί τών μεγάρων τής μο
ναδικής έκείνης ύγράς κελεύθου ! Ο Σιγέβερτος, εξα
πλωμένος έπί τών τής γονδόΛη<: προςκεφαλαίων, ο
νειροπολεί, τί ; Ό τι έκαστος ονειροπολεί, όπόταν 
μόνος λεικνίζηται έν τή διώρυγι, έν μαγική σελη
ναία νυκτί. Άλλ’ αίφνης άπεσπάσθη τών ονείρων 
αύτοϋ ύπό φωνής ούχί άνυπάρκτου καί φαντασιώ
δους, άντηχησάσης έκ τίνος παραπλεούσης γονδόΛης.

— Τεοπνότατον !. . .
Περαιτέρω δέν ήκουσε, διότι πάσαν προςοχήν κα

τέβαλλε διά τών όμμάτων. Ταϋτα στρέψας τότε,

Ε'·
Έν τώ ξενώνι Σάνδ6ιρ0, τώ παρά τήν έν Ένετίκ 

όχθην degli Schiavoni, χρηστός τις Τυρολός, στιλ
βωτής ύποδημάτων, εσπέρα τινί συνειργάζετο καί 
συνωμίλει μετά τού ίταλού θυρωρού περί τών κυρίων 
τών ύποδημάτων. ίδων ομ,ως ζεύγος μικκυλον και 
κοιχψότατον, έθαύμασε καί πλήξας τό μέτωπον, είπε 
τό πολυσήμαντον Μά ! Έγίνωσκε μέν πρό πολλού 
ότι οί ξένοι τού κυρίου αύτού είχον έλθει, όπως καθ’ 
έκάστην τρέχωσιν εις τήν πλατείαν τού Αγίου Μάρ
κου, μάλιστα δ’ έν καιρώ νυκτός· έτι δέ καί κατε- 
νόει ότι ή πλατεία έκείνη είνε τερπνοτάτη καί προ
τιμότερα, έπειδή καί αύτώ άπήρεσκεν ό θόρυβος τής 
όχθης, ένθα, κατά παν λεπτόν ώρας, άναβαίνουσι 
τήν κλίμακα τής διώρυχος καί πάραυτα καταβαί- 
νουσιν έκ τού άντιθέτου μέρους. Δυσχερεστερον όμως 
ένόει πώς οί άνθρωποι έκεϊνοι καθ’ ημέραν ετρεχνν 
εις τήν Canale grande, όπου ύπάρχουσι μόνον πα- 
λαιαί οίκίαι, καί περιεπάτουν εις τό RiallO, όπου φο
βερός κρότος καί συνωστισμός, καί ειςήρχοντο εις πά
σαν έκκλησίαν, εί καί μή μετ’ ευλαβείας καί φόβου. 
Όπως δήποτε όμως εύχ«ρώς άντελήφθη ότι τό ζεύ
γος έκεϊνο άνήκε ξένω εύγενεϊ καί διά τούτο,αμ.α ίδων, 
έφώνησε τό πολυσήμαντον α.ΙΛά !

Ό κύριος τών ύποδημάτων έκείνων ού μόνον κα
τοίκησε δωμάτιον έπί τής αύλής, εί καί πάντες οί 
άλλοι ξένοι προείλοντο τά έπί τής διώρυχος, άλλά 
καί καθ’ ημέραν οίκοι έμενεν, έν ώ έςω θαυμάσιον ή
λιου φώς έπιπτεν έπί τά μαρμάρινα μέγαρα καί έ- 
μάρμαιρεν έπί τών ύδάτων.

Άλλ’ αύτό έκεϊνο τό ηλιακόν φώς έφυγάδευεν εις 
τό δωμάτιον αύτού τόν κάτοικον τού αριθμού 19. 
Αύτός δέν ήθελε φώς, έφευγε πρό αύτού- άλλά καί 
τής νυκτός πιπτούσης, έφοβεϊτο τούς ύγρούς τών διω- 
ρύχων άτμούς καί έκλείετο...........

Ή Ένετία σελ.ηνοφώτιστος ! Ό Σιγέβερτος ίστα- 
ται πρό τοΰ παραθύρου καί βλέπει έξω, άνευ δεσμών 
καί διόπτρων. Άλλά δέν βλέπει πολύ μέρος τής πε- 
φημισμένης λαμπρότητας σεληνοφωτίστου ενετικής 
νυκτός. Τμήμά τι ύποσκίου ούρανού, μέγαν, θλιβε
ρόν, οπίσθιον τοίχον καί πέραν, εν τή αυλή, αίλου
ρον τινα, τή εαυτού φύσει ύπακούοντα.

Ούτως έπί τινα χρόνον έκλινε πρός τό παράθυρον. 
Πέραν, έπί τής όχθης, σιγή έπεκάθητο, διότι πάσα 
ζωή καί κίνησις συνέρχεται, περί τήν ώραν έκείνην, 
εις τήν πλατείαν τοϋ αγίου Μάρκου. Κατά χρονικά 
διαλείμματα ή αύρα έκόμιζεν αύτώ σβεννυμ,ενους 
φθόγγους τής έκεϊ παιανιζούσης μουσικής, οσάκις ό 
ΰψου πρός ούρανόν τό δμμα, πάντοτε ο ουρανος εφαί- 
νετο διαυγέστερος καί λαμπρότερος. Άλλ’ ειςετι ου- 
δεμία σελήνης άκτίς είςέδυεν εις τό δώμα αύτού, εί 
καί αίγλήεσσα έμεσουράνει ή Φοίβη καί έφεγγεν έπί 
μυριάδας άνθρώπων, βαινόντων εις την πλατείαν 
τού άγιου Μάρκου, ή διαυλακιζοντων τών διωρύγων 
τά ΰδατα.

Τότε καί ό έρημίτης δέν έκρατήθη επί πλειονα 
χρόνον.



Ο ΚΟΣΜΟΣ. 75
72 Ο ΚΟΣΜΟΣ.

είδε γόνδοΛαν εύκάμπτως στραφεϊσαν καί είςπλεύσα- 
σαν εις τινα τών άπειραρίθμων πλαγίων διωρύγων. 
Έν εκείνη τη στροφή, δλον τό σεληναίον φέγγος έπε
σε, πρός στιγμήν, έπί προςώπου κόρης, ήτις έφάνη 
μέν αύτώ γνωστή, δέν ήδύνατο δμως καί νά είνε. 
Άλλά βεβαίως κατενόησεν δτι τό αβρόν εκείνο προςω- 
πον, ύπό πλουσίας ξανθής κοσμούμενον κόμης, άφ’ 
ής έφαίνοντο έτι κρεμάμεναι όλίγαι σεληνιακαί ακτί
νες, εί καί τό πορθμειον έκρύπτετο ήδη έν σκότει, 
ούδεμία άλλη άνήκεν, ή εκείνη, ήτις τόσον θαύμα- 
σίως είχε θέλξει αύτόν διά τής φωνής αύτής.

Πάραυτα όξυφώνως προςέταξε τώ ναυτίλω νά πλεύ
ση είς τήν αύτήν διώρυγα. Ό ναυτίλος κατενόησεν 
αμέσως τί συμβαίνει, διά τής είς τούς γονδοΛιερονς 
ιδιαζούσης πανουργίας* τό πορθμειον έπτη έπί τά 
κύματα, έβυθίσθη είς τό σκότος καί προςήγγισεν είς 
τάς προςεχείς ύγράς οδούς. Άλλά τότε έσχεν ανάγ
κην αγαθής συμβουλής. Είς τίνα τών διασταυρουμέ
νων διωρύγων νά π)εύση ; Ό ναύτης έρωτηματικώς 
έβλεπε τόν Σιγέβερτον, ό Σιγέβερτος έρωτηματικώς 
έβλεπε τόν ναύτην. Τότε προςέταξεν, Όπίσω ! καί 
πάλιν έξήλθον είς τήν μεγάλην διώρυγα. Άλλ’ 
αυτή δέν έθελγε νυν τόν Σιγέβερτον, ώς μικρόν προ- 
σθεν, διό καί έπλευσεν είς τόν οίκον αύτού.

,Er ιΕνετία·
« Γελοίον, γελοιότατον ! Ή καρδία μου πάλλεται 

ώς ή μαθητου γυμνασίου, δςτις άπό τού χορού κατά 
πρώτον άγει τήν έρωμένην του οίκαδε καί έπί τή εύ- 
καιρία ταύτη λαμβάνει εν σφίγζιμον χειρός ! Άλλ’ 
ούδέ τούτο έχω έγώ. Άς ίδωμεν τί έχω. Πρώτον 
μέν όλίγας λέξεις,άσημ,άντους ίταλικάς φράσεις.Άλλά 
πώς συνεφώνουν καί ήρμοζον ; Τώ όντι έχω καλόν 
μνημονικόν, πάσας έτι ένθυμούμαι. Έπειτα δέ έχω 
όλίγας ακτίνας σελήνης έπί μορφής κορασιού. Κολοσ
σιαία περιουσία ! Καί δμως έχω τι, δπερ καλώ έμόν, 
δπερ ούδείς δύναται νά μέ άφαιρέση. Άλλά τί μοι ώ- 
φελεί;. . . . Τή άληθεία κλώθεται τι ώς σύνηθες μυ
θιστόρημα.

«”Ω, φεύ! Έν μόνον είνε άσύνηθες έν τούτω τώ 
μυθιστορήματα. Ό ήρως μετά τινας εβδομάδας θά 
τυφλωθή. Ή ήρωίς ουδέποτε θά μάθη τήν ΰπαρξιν 
αύτού καί έάν δέ μάθη, θά είπη 'Ρωμαντικος Λήρος! 
Ό άνθρωπος χρήζε^ κλινικής θεραπείας, ούχί δέ Ιτα
λίας, ούδέ συζυγικού βίου!

«θέλω δμως νάπελάσω ταύτα άπ’ εμού* άλλά 
δέν δύναμαι δσον καν θέλω. Μόνος έξελεξάμην ταύτα, 
ήγουν νά ίδω άπαξ, πριν ή τυφλωθώ. Άλλ’ ώς φαί
νεται, πρέπει καί νά αίσθάνωμαι, άπαξ κάν, δτι έν 
τώ στήθει μου πάλλεται καρδία, πριν ή αύτη άπο- 
μάθη νά πάλληται θερμότερον. Πλήν τί θά γείνωσιν 
αί άναμνήσεις ;. . .

Έν άστρον έν μέση νυχτί άνατέλλει
Έν σκότ’ ύποτρέμον ψυχρώς, 

Λαμπρότητα πλήν είς τήν νύκτα δέν στέλλει 
'Ως φαινον αύτο άμυδρώς.

Καί έν τή πορείφ τού χρόνου έπίσης,
Τού βίου ώς δύση το φώς,

Ώς άστρ’ άνατέλλουν πολλαί αναμνήσεις 

Προμήνυμα μόνον νυκτός.
(Έπεται συνέχεια).

Richard Weitbrecht.

Η

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΎΕΙΣ IX ΠΡΩΣΣΙΑι.

Έν τώ τελευταίω τεύχει τής Οικονομικής Έχι- 
δεωρήετεως δημοσιεύεται συγκριτικός πίναξ μετά 
πληροφοριών περί τής κατωτέρας έκπαιδεύσεως, τής 
δημοτικής, έν Πρωσσία, δν συνοψίζομεν ώς έφαπτό- 
μενον θέματος τά μάλιστα πάντας ένδιαφέροντος.

Ό συντάκτης τού προκειμένου άρθρου παραλείπων 
τον έκπαιδευτικόν έν Πρωσσία μηχανισμόν, τόν ά- 
ριθμόν τών διδασκάλων καί τών μαθητών, ώς καί 
τάς διαφόρους είς είδη χορηγίας, (ήτοι οικήματος, 
καυσίμου ύλης καί λοιπών χρειωδών διδομένων τοίς 
διδασκάλοις) χορηγίας, αίτινες έν τώ κράτει μέν έκεί— 
νω είσί πραγματικαί καί σπουδαίαι, παρ’ ήμίν δέ 
ίδανικαί καί εύτελείς, περιορίζεται είς μόνας τάς κυ
ρίως χρηματικάς ύπέρ τών δημοτικών σχολείων δα- 
πάνας. ’Βν τώ προϋπολογισμέ τού ομόρου κράτους 
διά τό έτος 1881 ή διά τήν δημοτικήν έκπαίδευσιν 
ένιαυσία δαπάνη συμποσούται είς δρ. 350,250 έξ ών 
διά τό προσωπικόν τών δημοτικών σχολείων 274 
χιλ., δι’ έξοδα αύτών 9,440, διά τό προσωπικόν 
τών διδασκαλείων 50,760, δι’έξοδα αύτών 16,050. 
Έάν διαμοιράσωμεν τάς 350,000 ταύτας δραχμών 
τής διά τήν δημοτικήν έκπαίδευσιν δαπάνης μεταξύ 
τών δύο περίπου εκατομμυρίων τού πληθυσμού τού 
βασιλείου, πρός έκάτερον αύτών άναλογούσι 1 75,000 
δρ. ένιαυσίως είς διάδοσιν τών φώτων έν τοίς κατω- 
τάτοις τού λαού στρώμασι.

Άπ’έναντίας έν Πρωσσία ή ένιαυσία διά τήν δημο
τικήν έκπαίδευσιν δαπάνη άναβιβάζεται είς 141 ε
κατομμύρια δραχμών. Επειδή δέ ό πρωσσικός πλη
θυσμός ύπολογίζεται είς 27 1/^ έκατομμύρια, άνα
λογούσι πρός έκαστον έκατομμύριον κατοίκων πλείο- 
να τών 5 εκατομμυρίων δραχ. ένιαυσίως είς διάδοσιν 
τών πρώτων στοιχείων τής παιδείας έν τώ λαώ 
Όποση ή άπόστασις ! Ή έκπαιδευτική πρόνοια παρ’ 
ήμίν ώς 1 καί παρά τοίς Πρώσσοις ώς 30 !

Διαμοιράζεται δέ ή Πρωσσική ύπέρ τής δημοτικής 
έκπαιδεύσεως δαπάνη είς 7 1,583,625 μάρκα (έκα
στον μάρκον 1 δρ.) διά τό προσωπικόν τών σχο
λείων, είς 29,432,796 μάρκ. διά τήν οικοδομήν, 
συντήρησιν τών σχολείων καί προμήθειαν ύλικού· 
έκ τού τελευταίου ποσού 12,1 16,301 μάρκ. έδαπα- 
νήθησαν έν ταίς πόλεσι καί 17,316,695, μάρκ. έν 
τοίς χωρίοις.

Ό ένιαύσιος μισθός τών δημοδιδασκάλων άναβαί- 
νει έν Πρωσσία κατά μέσον όρον είς δρ. 2,250, ήτοι 
πλέον τών 212 δρ. κατά μήνα.

Τό, ώς άνω είρηται, διά τήν δημοτικήν έκπαί- 
δευσιν κεφάλαιον προέρχεται έν Πρωσσία έκ τών έςής 
πηγών

Διά τάς πόλεις 1,085,785 μάρκα έξ ιδρυμάτων* 
7,256,766 έκ σχολικής συνεισφοράς* 19,048,071 
έξ εισφοράς τών δήμων, τών έργοστασιαρχών κλπ. 
1,673,7 00 έκ τού δημοσίου ταμείου.

Διά τά χωρία, 6,492,023 μάρκα έξ ιδρυμάτων, 
5,718,76! έκ σχολικής συνεισφοράς * 1 5,792,146 
έξ εισφοράς τών δήμων κλπ. 6,039,301 έκ τού δη

μοσίου ταμείου.
'11 άπαρίθμησις αύτη, έπάγει ή Οικονομική Έπ- 

θεωρηβις, έν δλ*/) τή πρακτικότητι αύτής, δεικνύει 
τάς άναλογίας άπό τών οποίων έν Πρωσσία τά διά
φορα τού πλούτου στοιχεία συντρέχουσιν είς τόν γενι
κόν τής κατωτατης παιδείας σκοπόν, δστις δέν είνε 
μόνον πρός τό συμφέρον τών δεομένων, άλλά καί 
πρός τό συμφέρον έκείνων, οίτινες προσωπικώς νο- 
μίζουσιν δτι έχουσι τήν έλαχίστην άνάγκην. Ή εν 
τή κοινωνία συμβίωσις, κατά τούς τελικούς ν’ής ά- 
ναπτύξεως σκοπούς, στηρίζεται έπί τού φωτισμού 
πάντων. Διότι τί σημαίνει νά έχγ τις πολλά χρή
ματα ή φώτα αύτός, έάν είνε καταδεδικασμένος νά 
ζή μεταξύ άχρημάτο>ν ή άφωτίστων, έν διηνεκεί 
τούτέσ'ΐ κινδύνω * Κοινόν συμφέρον έστίν ή άλλη- 
λοβοήθεια, ήτις άφ* έτέρου έστίν αίσθημα έμφυτον 
έν τή καρδία τού άνθρώπου.

ΗΡΩΙΣΜΟΣ ΥΙΙΚΗΣ ΣΤΟΡΓΗΣ.
(ΔΙΗΓΗΜΑ JETOPIKON).

Τό επόμενον ιστορικόν όιήγημα έκτίθησιν υ άγ- 
γλος ιατρός Γρεβίλλ έν τοίς ύπ’ αύτού έκδοθεΐσι προ 
τίνος χρόνου Άτΐομνημονενμασι. Οίαδήποτε καί άν 
ή ή κρίσις τών αναγνωστών έπί τής πράςεως αύτής 
καθ’ έαυτήν τού ήρωος, ούδείς άναμφιβόλως έσται ό 
μή συμπαθήσων ή μή θαυμάσων τό έμπνεύσαν τούτον 
αίσθημα τής υίικής στοργής, αίσθημα προβάν μέχρι 
φανατισμού, καί τό μεγαλείον τής άσυνήθους θυσίας, 
ήν δ ήρως ύπέστη.

Δέν έπιλαμβανομεθα τού ζητήματος άν ό ήρως 
τού δράματος έπραξε κατά τούς κανόνας τής ύγιούς 
ηθικής, καθόσον, άν ολίγοι Οαυμάζουσιν άνεπιφυλά- 
κτως τήν αύστηράν πράξιν τού Βρούτου καταδικά- 
σαντος τούς ένοχους υιούς αύτού. πύόείς ίσως κατα
ψηφίσει τού ήμετέρου ήρωος διότι άπέθανεν έκών ίνα 

*διασώσγ άπό τού θανάτου τήν μητέρα αύτού Όπως- 
δήποτε, ή άφήγησις τού Άγγλου ιατρού έχει ώς εξής* 

«Προ χρόνου πολλού παρευρέθην έν μονομαχία γε- 
νομένη μεταςύ νεανίου τίνος καλουμένου Μάκ Λου- 
γολίνου καί ετέρου ’Ιρλανδού. Ό Μάκ Λουγολϊνος έ- 
τραυματίσθη βαρέως, ό δέ μάρτυς αύτού τετκραγμέ-

νος προσέδραμεν είς βοήθειάν του· νομίζων δ’ δτι θά 
τόν παρηγορήση έσπευσε ν’ άναγγείλν) αύτώ δτι καί ό 
άντίπαλος έτραυματίσθη καιρίως. Ό νεανίας άπήν- 
τησεν άπλούστατα* «—Λυπούμαι πολύ έπί τούτω, 
διότι καί έκείνος ύποφέρει δσον καί έγώ».

Εξεπλάγην έπί τώ άγαθώ αίσθήματι, δπερ ένέφαι- 
νεν ή άπόκρισις αύτη, έκτοτε όέ πολλήν διέτρεφον 
συμπάθειαν πρός τον νεανίαν.

Έθεραπεύθη τό τραύμα αύτού έντελώς* άλλά μετά 
τινα καιρόν έτραυματίσθην έγώ ύπό φοβεράς κατα- 
πλήζεως μαθών δτι ό χρηστότατος έκείνος νεανίας 
Μάκ Λουγολϊνος συνελήφθη ώς αύτουργός δολοφο
νίας τού πατρυιού αύτού, δευτέρου συζύγου τής μη- 
τρός του ! Άνακριθείς καί δικασθείς έκηρύχθη ύπό 
τού δικαστηρίου ένοχος έπί τή μ.αρτυρία στρατιώτου. 
Ό στρατιώτης ούτος, τήν νύκτα, καθ’ ήν διεπράχθη 
τό κακούργημα, διερχόμενος τυχαίως προ τής οι
κίας έν ή τό δράμα συνέβη, είδε παραθυρόφυλλον ά- 
τελώς κεκλεισμένον, δι’ ού ύπεφαίνετο γραμμή φωτός, 
καί πλησιάσας έκ περιέργειας έ'ρριψε βλέμμα έντός τού 
δωματίου. Είδεν άνδρα, ού τά τε ένδύματα καί αί 
χείρες ήσαν αιμοβαφείς, έγείροντα πτώμα, κείμενον 
έκτάδην έπί τού δαπέδου. Φρικιάσας έδραμε καί ει
δοποίησε τήν άστυνομίαν περί τού άνακαλυφθέντος 
κακουργήματος.

Ό άνήρ έκείνος ο αίμόφυρτος ήν ό Μάκ Λουγολϊνος, 
τό δέ πτώμα ήν τό τού συζύγου τής μητρός αύτού.

Πάραυτα συνελήφθησαν δ τε νεανίας καί ή μήτηρ 
καί έξητάσθησαν κατ’ άντιμωλίαν μετά τού στρα
τιώτου, δστις άνεγνώρισε τον Λουγολίνον. Ούτος, 
μηδεμίαν άντιτάξας άντίρρησιν κατά τής καταθέ- 
σεως τού στρατιώτου, έκηρύχθη ένοχος, ή δέ μήτηρ, 
καθ’ ής ούδεμία έγένετο σπουδαία κατάθεσις, ούτε ά- 
πόδειξις συνεργίας ή συνενοχής, άπελύθη κηρυχθεϊσα 
άθώα.

Καθ’ δλην τής δίκης τήν διάρκειαν ό Μ^κ Λουγο- 
λίνος έπεδείξατο άκ,λόνητον εύστάθειαν χαρακτήρος 
καί πληρεστάτην ηρεμίαν ψυχής. Ούδέν απολύτως 
είπε κατά τήν άνάκρισιν, άλλ’ ούδ’ ώμολόγησε τό 
κακούργημα έφ’ ω έδικάζετο. Ούχ ήττον κατεδικάσθη 
είς ποινήν θανατικήν. Τήν πρωίαν τής ημέρας, καθ’ 
ήν έαελλε ν’ άποκεφαλισθή, συνδιελέξατο κατά μόνας 
μετά τής μητρός του Ούδείς ποτέ έμαθε τί συνέβη 
καί τί έλέχθη έν τή συνεντεύξει ταύτη κατά τάν κρί- 
σιυ.ον καί ύστάτην έκείνην ώραν άλλά τήν στιγμήν 
τού άποχωρισμού, ό κατάδικος ήκούσθτ λέγων «Μή- 
τέρ μου, ο Θεός συγχωρήσαι σοι! »

Το θλιβερόν τέλος τού νεανίου ένεποίησε βαθυτά- 
την έντύπωσιν έπί τού πνεύματός μου* α)Υ ο χρό
νος, διά τής άλληλουχίας νέων άείποτε γεγονότων, 
ήδυνήθη έπί τέλους νά τήν έξαλείψ'/].

Πολλά έτη παρήλθον έκτοτε, δτε ημέραν τινά έλα- 
βον έπιστολήν κυρίας, παλαιάς καί οίκειοτάτης 
φίλης μου, παρακαλούσης νά μεταβώ πάραυτα ίνα 
θεραπεύσω ιερέα καθολικόν άσθενήσαντα έν τή οικία 
αύτής βαρέως έκ τίνος άσθενείας, ής μοι περιέγραφε 
τά συμπτώματα. Έκ τής περιγραφής ταύτης όέν 
ήδυνήθην άκριβώς νά έννοήσω άν τό σώμα ή τα

10.
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πνεύμα τού ασθενούς έ'πασχε. Μη δυνάμενος, ένεκα 
σπουδαίου κωλύματος ν’ άπέλθω έκ Δουβλίνου άμέ- 
σως, άπεκρίθην δι’ επιστολής δτι, άν ή νόσος ήτο 
απλώς φυσιολογική, ούδεμία ύπάρχει ελπίς σωτηρίας 
τού ασθενούς· άλλ’ άν πρόκειται περί νόσου ηθικής, 
δέον νά ληφθώσι μέτρα τινά, άπερ διώρισα διά συν
ταγής.

Ό ίερεύς άπεβίωσεν. Όλίγας δέ μετά τον θάνα
τον αύτού .ημέρας, ή νοσηλεύσασα τούτον κυρία, ής 
ήτο πνευματικός, μοί άνεκοίνωσε παράδοξον καί κα
ταπληκτικήν ιστορίαν, τρομερόν μυστήριον, δπερ είς 
τον ιερέα ένεπιστεύθησαν κατά τήν έξομολόγησιν, 
καί δπερ ούτος, έν στιγμαϊς πλήξεως καί αμφιβο

(ΦΩΣ εν ΣΚΟΤΕϊ. *Π Ένετία, σελ. 71).

ου δ δυστυχής δέν έδείκνυε σημεία ζωής. Τότε, πα- 
ρατηρήσασα δτι έξέπνευσεν, κατελήφθη ύπό μανιώδους 
φρίκης καί κατέφυγεν είς τόν κοιτώνα τού υιού της, 
δν έβίασε ινα μεταβή καί ίδη τό φρικώδες θέαμα, 
εύρη δέ τρόπον νά τήν σώση άπό τών συνεπειών τού 
κακουργήματος.

Ό νεανίας έδραμε μετά σπουδής είς τό έτερον δω 
μάτιον, ένω δέ προσεπάθει, ώς φαίνεται, νά έξαλεί- 
ψη τάς αίματηράς ένδείξεις τής ένοχής τής μητρός 
του, ή θεία δίκη ήθέλησε ν* άποκαλυφθή τό κακούρ
γημα διά τού στρατιώτου, δστις, βραδύνας νά έπα- 

λίας πιεζόμενος έκ τών αναμνήσεων αύτού, άπεκάλυ- 
ψε τή γυναικί.

Ό ίερεύς είχεν έξομολογήσει κατά τήν τελευταίαν 
στιγμήν τόν είς θάνατον καταδικασθέντα Μάκ-Ούγο- 
λϊνον, δστις παρά τά φαινόμενα τής ένοχης του, δέν 
ήτο πράγματι ό αύτουργός του φόνου, άπεθανε δέ Γνα 
σώση τήν ζωήν καί τήν τιμήν τής μητρός του, ήτις 
ήν ό αληθινός καί ό μόνος τού κακουργήματος έρ- 
γάτης.

Ή γυνή αυτή είχε βιαιότατα πάθη. Έρίσασα 
τήν νύκτα έκείνην πρός τόν σύζυγόν της, πρώτον μέν 
ερριψε τούτον κάτω τής κλίνης, είτα δέ ριφθείσα έπ’ 
αύτού τόν κατετραυμάτισε διά κτυπημάτων μέχρι?

νέλθη είς τόν στρατώνά του, διέβη τήν στιγμήν έκεί
νην καί κατέλαβε τόν νεανίαν έκτελούντα τό άπαί- 
σιον έργον.

Είς μόνον τόν ιερέα πρό τής καρατομήσεως αύτού, 
έζομολογήθη δ Μάκ-Ούγολινος τό άληθές. Τότε δέ 
καγώ κατενόησα τήν σημασίαν τών πρός τήν μητέρα 
του τελευταίων αύτού λόγων.

Ό αφηγούμενος τό γεγονός τούτο άγγλος ιατρός 
ούδεμίαν δημοσιεύει πληροφορίαν περί τού τέλους τής 
στυγεράς εκείνης μητρός, προτύπου κακίας σπανίου 
εύτυχώς διά τό ανθρώπινον γένος.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ k

Τόμημ.» τοΟ ήλεχτρεκοίύ φωτός.

Πολλάκις έξοαεν άφορμάς νά δμιλήσωμεν έν ταϊς 

στήλαις τού Κόσμου περί τού ηλεκτρικού φωτός, τών 
ιδιοτήτων καί τής χρησιμότητος αύτού, καί τών 
προόδων, άς καθ’ έκάστην έκτελούσιν αί πολυάριθμοι 

έταιρίαι αί συστάσαι έν Αμερική καί έν Εύρώπη πρός 
μελέτην καί έφαρμογήν τής νεωτάτης ταύτης καί ώ- 

φελιμωτάτης έφευρέσεως.' Γνωστόν δτι έν τε τώ νέω 

κοσμώ καί έν τή εύρωπαϊκή ήπείρω πολλαί πλατεϊαι, 
οδοί καί ίδιωτικαί οίκίαι φωτίζονται ήδη διά τού 

ηλεκτρισμού. Άλλ’ ήγέρθη αμέσως τό πρακτικόν 
ζήτημα άν συμφέρη ύπό τήν οικονομικήν έποψιν 
δ φωτισμός ούτος καί ποία ή συγκριτική δαπάνη τού 
ηλεκτρικού φωτός καί τού γενικώς ήδη παραδεδεγ
μένου αεριόφωτος. Τό ζήτημα τούτο εξετάζεται έν 
τώ έπομένω άρθρω, δπερ μεταφράζομεν έξ έπιστημο- 

νικού περιοδικού συγγράμματος.
«Συνεχώς τίθεται ή έρώτησις δπόσον πράγματι 

έστι το αρχικόν τίμημα τού ηλεκτρικού φωτός καί 
άν τούτο ήνε εύωνότερον τού αεριόφωτος. Τό ζήτημα 

τούτο δέν έλαβεν είσέτι λύσιν πλήρη καί έπαρκή. Έν 
τή έπιστημονική έπιφυλλίδι τής γαλλικής έφημερί- 
δος Χρόνος δ κ. Vergnes έδημοσίευσε αριθμούς τι- 
νλς, κατά τάς δοκιμάς τού κ. Γουλλιέλμου Κρούξ, 

εφευρέτου τού άκτινομέτρου.
Οί αριθμοί ούτοι έφαρμόζονται είς τον φωτισμόν 

διά τών ήλεκτρικών έκείνων λύχνων, οιτινες έκλή- 

θησαν Μχνοι (hcixvpoc. Άπό πολλών μηνών ο κ. 
Κρούξ φωτίζει τήν οικίαν αύτού ζέν Kensington 
Park) άποκλειστικώς διά τού ηλεκτρικού φωτός, 
μεταχειοιζόμενος πρός τούτο μικράν δυναμο-ήλεκτρι- 

κήν μηχανήν, κινουμένην ύπό άεριοκινήτου μηχανής 
Otto τριών μέχρι πέντε ίππων δυνάμεως.

"Ινα μή παρενοχλώνται οί γείτονες τών ιδιωτικών 
οικιών έκ τού κρότου τών μηχανών καί τής δυσο

σμίας τών μή καταναλισκομένων αερίων, δ κ. Κρούζ 
άναγκαιον έκρινε νά κατάρτιση θαΛάμους, ώς άπο- 
καλεϊ τούτους, έν οίς καταπνίγεται δ κρότος, καί 
σωλήνας, δι’ών διεκφεύγουσι τά έκ τής πυρακτώσεως 
άποθρώσκοντα περιττά αέρια. "Ενεκα τούτου έζασθε- 
νεϊται έπαισθητώς ή δύναμις τής μηχανής, αλλά 
λειτουργεί έπί τά βελτίω. ‘Η ολική δαπάνη πρός έν- 
τελή έγκατάστασιν τού συστήματος τούτου δέν ύπερ-

1 'II συνέχεια τής περί Μετεωριτών πραγματείας δη- 
μοσιευθήσετα’. έν τφ προσέχει τεύχει.

βαίνει τό ποσόν φρ. 7,500, συμπεριλαμβανομένων 

πασών τών λυχνιών καί τών συρμάτων. 'II άεριοκί- 
νητος μηχανή, άπαξ κινουμένη, λειτουργεί μόνη, ά
παξ δέ μόνον άνά πάσαν 6ζν ή 8™ ώραν δέον νά έπι- 
θεωρήται. Καθαρίζεται άπαξ τής έβδομάδος αντί τής 

εύτελούς δαπάνης τριών φράγκων.
Ιδού πώς γίνεται ή διανομή τού φωτός· έν τή 

βιβλιοθήκη ύπάρχουσιν 1 1 λύχνοι (ών έκαστος ισοδύ

ναμε! πρός 20 κηρία)· έν τφ έστιατορίω 10 λύχνοι 
τής αύτής δυνάμεως· έν τή μεγάλη αιθούση ύπάρχει 

κρεμαστή λυχνία έχουσα 2 1 λύχνους (ών έκαστος ισο
δύναμε! πρός 4 κηρία) καί 5 λύχνοι (δυνάμεως 20 

κηρίων).
Ύπάρχουσι προσέτι εις ή δύο λύχνοι αλλαχού, έν 

δλω πεντήκοντα λύχνοι δι’ δλην τήν οικίαν. Ό μη
χανισμός δέν έπιτρέπει ν’ άνάπτωνται πάντες οί λύ
χνοι ταύτοχρόνως, άλλά δυνατόν νά φώτίζωνται δύο 

καί τρεις αϊθουσαι. "Οταν ή μηχανή τρέφη τόν άνώ- 
τατον δρον τών λύχνων (ήτοι 22 λύχνους δυνάμεως 

20 κηρίων) τότε τό ποσόν τού καιομένου έν τή μη
χανή αερίου είνε περίπου 15 χιλιάδες λιτρών τήν ώ

ραν, άξια δ’αύτού 2 φρ. 15. Έάν τό φώς τούτο 
διατηρήται καθ’ έκάστην εσπέραν έπί πέντε ώρας, 
δι’ δλον τό έτος ή δαπάνη έσται, κατά μέσον δρον, 

οχτακόσια περίπου φράγκα.
'Π αύτή ποσότης τού φωτός διδομένη διά τού 

συνήθους άεριόφωτος (gaz) απαιτεί 30 μυκτήραςφβ08) 
καίοντας 135 —140 λίτρας άνά πάσαν ώραν, ή έτη- 
σία δέ δαπάνη τού φωτός τούτου διά πέντε ώρας καθ’ 

έκάστην ανέρχεται είς τό ποσόν 107 5 φράκων.
"Ωστε έκ τής συγκρίσεως ταύτης έςάγεται δτι τό 

ηλεκτρικόν φώς είνε συμφερώτερον, εχει δέ καί άλλα 
τινά πλεονεκτήματα, ήτοι δτι δέν μαυρίζει τήν ορο

φήν καί τά παραπετάσματα, όέν καταστρέφει τάς 
εικόνας καί τάς τειχογραφίας, δέν μολύνει τόν άέρα, 

έλαττοι δέ καί τήν χρήσιν τών πυρείων.
Σημειωτέον δτι διά τούς άνω σημειωθέντας ά- 

ριθμούς ό κ. Κρούζ άναφέρει δτι μετεχειρίσθη μόνον τό 
ή’Λίσυ τής δυνάμεως τής παραγωγού ηλεκτρισμού μη
χανής αύτού καί δτι δυνατόν νά παραχθή έκ ταύτης 
πολλώ άφθονώτερον ρευστόν. Όπόταν τό ηλεκτρικόν 
φώς διοςνεμηθή είς τάς οικίας ώς διανέμεται σήμερον 

τό άεριόφως, τό άρχικόν τίμημα τού πρώτου έλατ- 
τωθήσεται, φαίνεται δ’ δτι, κατά τούς ύπολογισμούς 
τού κ. Κρούξ, τό ήλεκτρικόν θά δυνηθή εύχερέστατα 

ν* άντιπαλαίση πρός τό φωταέριον ύπό τήν οικονο

μικήν έποψιν».
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'Ο κομιήτης.

Έξακολουθήσομεν δημοσιεύοντες πάσας τάς περί

εργους πληροφορίας, όσας άπαντώμεν έν άστρονομι- 
καΐς έφημερίσι περί τοϋ έγκαταλείποντος ήμάς όσον- 
ούπω λαμπρού κομήτου. Φαίνεται δτι δέν ύπελογίσθη

(Ό κομήτης, ώς παρετηρήΟη έν ήμέρςμ) 

εισε'τι ή τροχιά τού κομήτου τούτου, ούτε έζηκριβώθη 
άν ήνε κομήτης δλως νέος διζ τούς παρατηοητάς 
τούς έκ τής Γής, καθότι περί τούτου έν ταϊς έκθέσεσιν 
αύτών οί αστρονόμοι ούδέν λέγουσιν. Τό ϊδιάζον 
τού μεγάλου κομή
του τού 1882 είνε, 
ώς έλέγετο καί έν τή 
έκθε'σει τού κ. Φλαμ- 
μαριών, ήν έν τώ 
προηγουμένω τεύ- 
χει έδημοσιεύσαμεν, 
ή έν πλήρει’ μ,εστμ- 
βρίζ λάμψις’[α.ύτοΰ, 
ήτις έςέπληζε τους 
παρατηρήσαντας.’Ε
πανειλημμένα τηλε- ι ι
γραφήματα έξ Ισπα
νίας^ Πορτογαλλίας, 
μεσημβρινής Γαύλί- 
ας, ’Αλγερίας καί 'Ι
ταλίας πρός τό ά- 
ςεροσκοπεΐοντώνΠα- 
ρισίων έξέφραζον τόν

("1> κομήτης έ/ νυκτί).

θαυαασμόν τών παρατηρητών. Παρατιθέμεθα ενταύθα 
τινα τών τηλεγραφημάτων.

Jiraqi·:, 18 σεπτεμβρίου. — Σήμερον παρατηρού- 
μεν κομήτην έν πλήρει 7)>j.epx εγγύτατα τού ήλίου.

Νίχαια, 18.—"Απατα ή πόλις έθαύμασε σήμερον, 
έπί 5 ώρας, άστρον νεφελώδες λάμπον πρός τήν 3'* 
μοίραν δυτικώς τού ήλίου.

Ά.1γέ^ιο>·, I 9.—Απροσδόκητος κομ.ήτης έν πλή- 
ρει μεσημβρία παρά τόν ήλιον χθες καί σήμερον.

'PtovQ, 1 8 —Χθες, ώρα 1 0 τής πρωίας, οί κά
τοικοι μετ’ έκπλήςεως ΐ'σταντο εις τάς πλατείας καί 
έθαύμαζον κομήτην ορατόν παρά τόν ήλιον δυτικώς 
πρός τήν 1°, 5. Έλαμπε δέ τοσούτον, ώστε διεφαί- 
νετο καί 3ιχ μέσου αραιών τινων νεφών. Οί βλέποντες 
τούτον ^ιά θεατρικών διόπτρων μετά προσηρτημε'νης 

μελαίνης ύάλου, διέκρινον τήν ούράν έπεκτεινομένην 
καί ευρυνόμενη-/.

Έκ τών όύο παρατιθεμένιον εικόνων ή μικρότερα 
παρίστησι τόν κομήτην ώς ώράθη τή 6/18 σεπτεμ
βρίου περί την μεσημβρίαν παρά τόν ήλιον έν 'Ισπα
νία. Έλήφθη δέ ή ε κών έκ τού περιοδικού συγγράμμα
τος τού κ. Φλαμμαριών ΤΙ έτέρα εϊκών παρίστησι τό 

σχήμα τού κομήτου 
ώς έφαίνετο πρό τι- 
νων ήμερών ένταύθα.

’Αγγέλλεται ή έμ- 
φάνισις ετέρου κομή
του τηλεσκοπικού ά- 
να.καλυφθέντος τήν 
10 σεπτεμβρίου έν 
Βοστώνι ύπό τού α
στρονόμου κ. Βερνάρ
δου. Ό κομήτης ού
τος έχει λάμύιν 1 0°J 
μεγέθους, βαίνει δέ 
προσεγγίζων τή γή. 
Έν διαςήμζτι έτους 
παρετηρήθησαν ύπό 
τών αστρονόμων δέ
κα κομήται.

ΕΡΑΝΙΣΜΑ.

ΠΕΡΙ ΔΑΡΒΙΝΟΓ.
Κατά τήν έν Έϊσενάχ τής Γερμανίας σύνοδον 

τών φυσιοδιφών ό διασημότατος καθηγητής Χαΐκελ, 
άναπτύσσων τάς βιολογικάς θεωρίας Δαρβίνου, Γοι 
θίου καί Λαμάρκ, είπεν έπί τού πρώτου τάδε. «’Α
πανταχού τής ύφηλίου πρό πέντε μηνών άνήγγειλεν 
ό τηλέγραφος τήν τελευτήν τού μεγίστου τών καθ’ 
ήμάς διδασκάλων, έφ’ ή είλικρινώς έπένθησαν ού μό
νον μκθηταί καί θιασώται, άλλά καί οί σφοδρότατοι 
τών άντιφρονούντων αύτω. Πάσαι αί άγγλικαί έφη- 
μερήδες, καί δή αί τών αντιπάλων συντηρητικών, 
άπήτησαν νά κατατεθή ό νεκρός έν τή Βαλχάλκ τής 
Μ. Βρετανίας τώ έθνικώ ναώ τής φήμης, Βέστμιν- 
στερ, έγγύς τού συγγενούς αύτω τήν διάνοιαν Νεύ- 
τωνος. Πλήν τής ’Αγγλίας, ούδαμ.ού άλλοθι τής ύ
φηλίου έγράφησαν καί έρρέθησαν -ύπέρ τής δαρβινείου 
θεωρίας καί κατ’ αύτής τοσαύτα, όσα έν Γερμανία. 
Καθήκον λοιπόν τιμής καί εύλαβείας έπιτελοΰσι νυν 
οί γερμανοΐ φυσιοδίφαι καί βιολόγοι άναμιμνησκόμενοι 
τό ύψος τής περί φύσεως θεωρίας, είς ό’ ό αοίδιμος 
διδάσκαλος άνεβίβασε τάς τε νύν καί τάς μελλούσας 
γενεάς Τις δέ άλλος τόπος θά ήτο πρός τιμήν καί 
εύχαριστίαν έπιτηδειότερος τού Έϊσενάχ μετά τής 
Βαρτβούργης του, ισχυρού καί άκαταμαχήτου φρου
ρίου τής έλευθέρας διανοίας καί άνηπερεάστου έρεύ- 
νης ; Ώς έν τώ ίερώ τούτω τόπω πρό 360 ετών ό 
τήν κεφαλήν καί τά μέλη τής εκκλησίας μεταρρυθμί- 
Μαρτϊνος Αούθηρος ένεκαίνισε νέαν περίοδον τής ίστο 
ρίας τού άνθοωπίνου πολιτισμού, ούτω έν τοίς καθ’ 
ήμάς χρόνοις ό τήν θεωρίαν τής άναπτύζεως με- 
ταρρυθμίσας Κάρολος Δαρβϊνος έτεμε νέαν καί ύφη- 
λοτέραν οδόν είς τήν διάνοιαν τής άνθρωπότη- 
τος. Αυτός μέν ο Δαρβϊνος κατά τόν χαρακτήρα, τήν 
ήθικήν δύναμιν καί τήν ποαότητα ομοιάζει τώ ήπίω 
Μελάγχθωνι μάλλον ή τώ όζει Αουθήρω· κατά τόν 
σκοπόν όμως καί τήν σπούδαιότητα τού μεγάλου έρ 
γου οί δύο άνδρες έβαινον παραλλήλως καί κατώρ- 
θωσαν συναμφότεροι τεράστια. Εντός 23 έτών ή 
δαρβίνειος θεωρία άνέτρεψε τήν μ.έθοδον τής έρεύνης 
εν παντί είδει τού έπιστητοΰ· σπουδαιότατον δέ κε- 
φάλαιον έν τή μελλούση ιστορία τής θεωρίας τής ά
ναπτύζεως θά άπαρτίσγ ή διενεργηθεϊσα ύπό τοϋ Δαρ
βίνου διανοητική άναστάτωσις. Τώ 1 866, δτε, 
νέος έτι ών, ήλθον είς ’Αγγλίαν πρός έπίσκεψίν του, 
έδέξατό με μειδιών έν τώ παραδείσιο του· έγώ δέ 
ενόμισα, ότι έβλεπον γεραράν τινα σκιάν τής σεμνής 
αρχαιότητάς, Σωκράτην τινά ή ’Αριστοτέλη. Συνε- 
πληρούτο δέ ακριβώς τό 1 6 έτος άπό τής δημοσιεύ- 
•εως τής θεωείας του, πανταχόθεν δέ άντήχουν ύβρεις 
κατ’ αύτού καί άναθέματα. Ό μετριόφρων σοφός είπε' 
μοι «ή θεωρία μου είναι άσθενής άπόπειρζ όπως ερ
μηνεύσω φυσικώ τώ τρόπω τήν γε'νεσιν ζώων καί φυ
τών φοβούμαι δέ, ότι δέν θά ζήσω, άχρις ού τήν 
έπί δω θριαμβεύουσαν, διότι πανσθενεΐς καί σοφώτα- 
■τοι είναι οί άντιφρονούντές μοι. Οί θιασώται μου πά

λιν έκτιυιώσί με ύπέρ τήν άζίαν μου. Δέν άνανακτώ 
κατά τών άνπιπάλων μου- λυπούμαι όμως, ότι άνα- 
σκευάζουσι τήν διδασκαλίαν μου ούχί διά γεγονότων, 
άλλά δι’ ύβρεων. Άλλ’ ό χείμαρρος τής άληθείας εί
ναι τών άδυνάτων ν’άνασταλή έπί μακρόν».ζΛ'.?«ιώ/).

ΕΙΔΗΣΕΙΣ,

Μετατροπή τής 'Ιερατικής Σχολής 
εος 1'υμ.νάσιον λαϊκόν.

κπληοώση τόν προορισμόν αύτής, δς έστιν ή 
C ίερέωκ είτταιδεύτωΓ, καί ότι αί καταβαλ- 
πρός συντήρησιν αύτής μέγισται δαπάναι

Τήν παρελθούσαν κυριακήν νέα αύθις έπετελοΰντο έν 
Φαναρίω έγκαίνια, τά τής κεντρικής Ιερατικής Σχο
λής, στεγασθείσης πρώτον ήδη έν ΐδίω ο'ίκω δωρη- 
θέντι καί διά πολλής δαπάνης έπισκευασθέντι ύπό 
πλουσίων καί τόν πλούτον αύτών ύπέρ έργων κοινής 
ώφελείας έπιθυμούντων νά δαπανώσιν ομογενών. Τε
λετή σχολικών έγκαινίων έστιν εορτή τοίς πάσι φαι
δρά καί χαρμόσυνος. Τις δέν έπιθυμεί ν’ άκούγ έγ- 
καινιζομένην καθ’ έκάστην εβδομάδα νέαν σχο
λήν, δηλονότι νέαν εστίαν φώτων καί πολιτισμού, 
νέον μηχανουργεϊον μορφωτικόν άνθρώπων τοιού- 
των οΐων χρήζει ή κοινωνία ήμών. Άλλ’ έπί τοίς 
προκειμένοις έγκαινίοις ούκ ϊσμεν πώς ή φαιδρό- 
της ήμών δέν είνε άμέτοχος άθυμίας τινός, ήν γινώ- 
σκομεν ότι συμμερίζονται ούκ ολίγοι τών έπιθυμούν
των ν’ άκούωσι συνεχώς σχολικά έγκαίνια. Ό λόγος 
δέ τής άθυμίας ταύτης άπλούστατος. Άπό πολλού, 
ή μάλλον άπ’ αύτής τής πρό διετίας συστάσεως αύ
τής πιστεύεται ή γνώμη ότι ή Ιερατική Σχολή 
δέν θά έ: 
μόρφωα 
λομεναι 
συντελέσουσι μόνον πρός μόρφωσιν .Ιαϊχωκ χεωχενπαι- 
όεύεωχ. Έν άλλαις λέζεσι, προκόψει μέν άγαθον τι έκ 
τής Ιερατικής Σχολής,άλλ’ ούχί άκριβώς έκείνο, όπερ 
αύτη έπαγγέλλεται. Όμοφρονοϋμεν μετά τών τοιαύ- 
τά τινα προορώντων, έκ πολλών δεδομ.ένων περί τού- 
τών άδιστάκτως πεισθέντες. Καί πρώτον έχομεν άτυ- 
χώς τό παράδειγμα τής έν Ίωαννίνοις 'Ιερατικής Σχο
λής, άφ’ ής ο'νόε είς, ώς θετικώς πληροφορούμεθα, 
έςήλθεν νερεύς, άλλά μ.όνον άπόφοιτοι νεανίαι έπί 
άλλα τραπέντες βιοποριστικά έπαγγέλματα· τούναν- 
τίον δέ ή πνευματική καί ηθική κατάστασις τού κα
τωτέρου κλήρου καί έν τή έπαρχίκ έκείνγι έστιν ή αύτή 
καί πρότερον,χειροτονούνται δέ πάλιν καί προάγονται 
είς τόν ύψηλόν τής ίερωσύνης βαθμόν οί πρώτοι έν- 
τυχόντες άπαίδευτοι καί άμόρφωτοι χωρικοί, οίς άνα- 
τίθεται ή ιερά άποστολή τού καθοδηγεϊν εις νομάς 
σωτηρίους τό εαυτών λογικόν (λογικώτερον βεβαίως 
τών τοιούτων ποιμένων) ποίμνιον.

Έχομεν δεύτερον τό παράδειγμα τού όμορου Ελ
ληνικού κράτους, όπου έπίσης άσήμαντον παρέσχον 
συμβολήν είς τήν μόρφωσιν τού κατωτέρου κλήρου αί 
έκεϊ ίδρυθεΐσαι κατά νομούς ίερατικαί σχολαί. Οί έπι- 
σκεψάμενοι τήν χώραν ταύτην, καί μάλιστα οί τάς



'78 Ο ΚΟΣΜΟΣ. Ο ΚΟΣΜΟΣ. 7^

Πέμπτον οιωνόν αποτυχίας έχομεν αύτήν ταύτην 
τήν διάθεσιν τών γονέων καί κηδεμόνων, ών πλείστοι 
δσοι άπό τούδε μετ’ αξιοσημείωτου ειλικρίνειας όμο- 
λογούσιν δτι είσάγουσι τά τέκνα αύτών εις τήν έν 
λόγω σχολήν ίνα άπλώς έκπαιδευθώσι καί ούχί ίνα 
άσπασθώσι τό τής ίερωσύνης πολίτευμα· τήν διάθε- 
σιν δέ ταύτην τών γονέων ούδεμία αμφιβολία δτι 
συμμερισθήσονται καί οί παίδες άμα φθάσωσιν εις 
τάς άνωτέρας τάξεις τής σχολής.

Έν τούτοις, παρά τά πρόδηλα ταύτα σημεία τής 
αποτυχίας τού σκοπού, σήμερον μέν δαπζνώμεν περί 
τάς τρισχιΛίας Μρας ετησίως, μ&τχ δύο δ’ έτη δα- 
πανήσομεν περί τάς πεντακισχιλίας πρός συντήρησιν 
καθιδρύματος τρε'φοντος, ένδύοντος καί έκπαιδεύοντος 
νύν μέν 80, είτα δέ περί τούς 200 μαθητάς, καί 
ταύτα ούχί έκ τών περισσευόντων, εννοείται, έν τώ 
έθνικώ ταμ,είω χρημάτων.

Ταύτα λέγοντες δέν έννοούμεν νά συνηγορήσωμεν 
ύπέρ παντελούς καταργήσεως τής προκειμένης Σχο
λής. Έχομεν ήδη καλόν τι καθίδρυμα όπωςδήποτε 
γενόμενον καί λειτουργούν. Τό καθίδρυμα τούτο εζα· 
(ΧραΛιζόμ,ενοΐ όάι ταχτίχών, εί ivraror^ πόρων, 
—διότι δταν τούτο μή πράττωμεν οίκοδομούμεν έπί 
τής ζιχμου,— τό κχθίδρυμζ, λέγομεν, τούτο, δύνα- 
ναται ν’ άναπληρώση έτερον κενόν, παρά πάντων δ- 
μολογούμενον, καί νζ ίκανοποιήσ*/) έλλειψιν έξόχως 
έπαισθητήν. Έννοούμεν δέ τήν μετατροπήν αύτού 
εις λαϊκόν, ίνα ούτω έχωμεν άντί ιερατικής σχολής 
μή έκπληρούσης τόν κύριον αύτής σκοπόν, Γυ^νάυων 
Λαϊχόν θεραπεύόν μεγίστην άνάγκην έν Κωνσταντι- 
νουπόλει.

Δέν έχομεν χρείαν μζκρηγορίας ίνα καταδείξωμεν 
τήν άνάγκην ετέρου Γυμνασίου, πλήν τού τής Μ. τού 
Γ. Σχολής, ίδρυομένου έν τινι τών πολυπληθών συνοι
κιών τής πρωτευούσης έν Ύψωμαθείοις, φέρ* είπείν, 
έν Ταταούλοις, έν ΙΙεραίζ, ή έν κεντρικώ τινι χωρίφ 
τού Βοσπόρου. Έκ πάντων τών περάτων τής μεγα- 
λοπόλεως ταύτης συρρέουσι παίδες εις τήν Μεγάλην 
Σχολήν, άλλα μετά πόσου κόπου καί μόχθου πράτ- 
τουσι τούτο παραλείπομεν χάριν συντομίας να περι- 
•ράψωμεν. Πόσοι δέ άλλοι έπιθυμούντες νά διανύσωσι 
σειράν γυμνασιακών μαθημάτων παραιτούνται έπί τέ
λους ένεκα τών έκ τής άποστάσεως δυσκολιών !

Σκεπτέον ούτως δτι, ένώ μέλλομεν νζ δζπανώμεν 
πεντακισχιλίας λίρας κατ’ έτος ίνα έχωμεν σχολήν 
ιερατικήν ζζτ’ όνομα μόνον, διά τής μετατροπής ήν 
τολμώμεν νζ προτείνωμεν πρός μελέτην, έςομεν tirrt 
της ήμιΰείας δαπάνης Γυμνάσιον πλήρες καί αύτοτε- 
λές, έτέραν Μεγάλην τού Γένους Σχολήν, άκτινοβο- 
λούσαν έξ ετέρου τίνος δικορύφου λόφου έκ τών πολ
λών καί πολυοίκων λόφων τής βασιλευούσης.

Άλλά δέν πρέπει τέλος πάντων ν’ άποκτήσωμεν 
μεμορφωμένους ιερείς ; Τις διατείνεται τούναντίον ; 
Τίς ό μή τήν άνάγκην ταύτην κζθορών ; Άλλά τό 
ζήτημα τής μορφώσεως ιερέων άναπτύξομεν άλλοτε 
πλατύτερον. Νύν άρκούμεθα λέγοντες δτι, ώς έχει 
σήμερον ή κοινωνική καί ή οικονομική θέσις τών ιε
ρέων, ούδείς άτυχώς μεμορφωμένος νεανίας ή υιός

επαρχία; χύτης περιελθόντες,—ού μικρό; ό αριθμός 
τών τοιούτων, — έπιμχρτυρούσι τό άτελε'στζτον τής 
μορφώσεω; του κλήρου, ού έν με'σφ σπάνιοί τινες εύ- 
ρηνται ιερείς εύπαίίευτοι, καί ούτοι οιχπχιό'χγωγη- 
θέντες καί έκπαιιϊευθέντες έν έτέραις μή ίερχτικαϊς 
σγολχίς.

Άγνοουμεν τί συμβαίνει έν τχίς ίερχτικαϊ; σχο- 
λχϊς Ρωσσίας κχί Ρουμχνίας· τούτο οέ μόνον γινώ- 
σκομεν δτι κχί δ κανονισμό; τών σχολών εκείνων διά
φορος τυγχάνει ών καί ύπέρ τών μορφουμένων ιερέων 
χλλχι καταβάλλονται φροντίδες κχί μέριμναι, άς ή- 
;χεϊς ούτε έσκεψάμεθα, ούτε δυνάμεθα νζ ενεργησωμ,εν. 
Τής καθ’ ήμας κεντρικής Ιερατικής Σχολής κανονισμόν 
ούπω εΐδομεν δημοσιευθέντα, κατζ τζς ήμετε'ρας δέ 
πληροφορίας ούδ’ έπεκυρώθη χχρις ώρας τοιούτος κα
νονισμός ύπό τής I. Συνόδου, κχίπερ τής σχολής 
λειτουργούσες τό τρίτον ήδη έτος. Ούχ ήττον γι- 
νώσκομεν τόν προσωρινόν ανέκδοτον χύτης οργανισμόν 
κχί τόν τρόπον τής λειτουργίας αύτής.

Κχτζ τόν οργανισμόν τούτον ό μαθητής λαμβάνει 
τήν Ιερατικήν καί τήνλοιπήν παίδευσιν ένδιαστήματι 
όκταετεί· ούτω δέ παίς εισερχόμενος οκταετή;,φέρ’ εί- 
πείν, εις τήν κχτωτέραν τής Σχολής τάξιν κχί διχνύων 
άπασαν τήν σχολικήν περίοδον έξελεύσεται άγων τό 
εκτον καί δέκατον τής ηλικίας έτος, ήτοι φέρων ηλι
κίαν καθ’ ήν ούπω έπιτρέπεται ύπό τών θείων καί ιε
ρών κανόνων τό μυεϊσθαί τινα εις τό ύπε.οφυές τής 
ίερωσύνης μυστήριον, δι* δπερ απαιτείται ηλικία τού- 
λάχ ιστόν τριαχονταετής. Ούδόλως λζμβάνομεν ύπ’ 
όψει τάς ασύγγνωστους παραβάσεις τών Τερών Κανό
νων, καθ’ ζς κχί οί τρεις βαθμοί τής ίερωσύνης άπο- 
νέμονται εις δλως ανήλικα άτομα. Αί παραβάσεις 
αύται όσημέραι, έλπίζομεν, έκλείπουσιν. Ούτως άρα 
ίνα φθάσγι ό τής 'Ιερατικής Σχολής απόφοιτος μεϊ- 
ρχξ εις τήν νόμιμον πρός χειροτονίαν ίερε'ως ηλι
κίαν οφείλει νά ζναμένη έπί έτερα 10ή 14 
τούλάχιστον ετη ! Οϊκοθεν νοείται δτι δ τε μεϊ- 
ραξ καί οί γονείς ή κηδεμόνες αύτού δέν θά 
εχωσι τοιαύτην καί τοσχύτη» ύπεριώβειον ύπομο- 
νήν, άλλ’ δτι φροντίς αμέσως ληφθήσεται περί ζπο- 
κχτχστάσεως τού νεχνίου άλλης παρά τήν ιερατικήν. 
Έχομεν ούτω τρίτον κώλυμα πρός έκπλήρωσιν τού 
σκοπού, ον προτιθέμεθα.

Τέταρτον ουσιώδες έπίσης έστί τό σκοτεινόν, ώς 
τό ράσον αύτού, μέλλον τού ίερε'ως, αναγκαζόμενου 
νζ ζή έν έσχάτη ένδεια καί μή εχοντος έξησφαλισμέ- 
νον είμή μόνον ίσως τόν ξηρόν αύτού άρτον καί τούτον 
έφ* δσον ό αύτός έν ένεργείζ εύρισκόμενος, δύναται νά 
εύλογή καί άγιάζγ) τούς πιστούς. Ναι μέν αί θείαι καί 
ίεραί έντολαί τού Εύαγγελίου έπιτάσσουσι τοϊς λει- 
τουργοίς αύτού τό μή «κτάσθαι χρυσόν μηδέ άργυ
ρον», άλλά δέν είνε καί δίκαιον, νομίζομεν, έπί μό
νων τών πτωχών ιερέων νά φορτίζωμεν δλον τό βά
ρος τής αύστηράς εύαγγελικής ηθικής. Τό σκοτεινόν 
τούτο επίγειον μέλλον τών κατωτέρων λειτουργών 
τού Ύψίστου αποθαρρύνει πληρέστατα τούς έχοντας 
τήν επίζηλον όιάθεσιν νά έπιδιώξωσι τήν ούράνιον 
τού ίερε'ως αποστολήν.

εκλεκτής οίκογενείας στέργει νά καταταχθή εις τάς 
τάξεις αύτών, δέον δέ πρώτον νά μεριμνήσωμεν περί 
βελτιώσεως τής θέσεως τού κατωτέρου κλήρου· τότε 
μόνον έξομεν έκλεκτούς ύποψηφίους διά τό ιερατι
κόν αξίωμα, ού τό μεγαλείον καί τά άπαρζίτητα 
προσόντα μετ’ άναλόγου ύψηλού ύφους διεζωγράφησε 
ό χρυσορρήμων τής Εκκλησίας πατήρ, τότε μόνον έ
πίσης δυνησόμεθζ έχειν γνήσιας ίερατικάς σχολάς ού 
μόνον ένταύθα, άλλά καί έν ταίς έπαρχίαις. Κατά τό 
χρονικόν’δέ τούτο διάστημα, μέχρις ού εύρωμεν ή έφεύ- 
ρωμεν τά μέσα πρός έπιτυχίαν τού σκοπού τούτου, ή 
τών ιερέων μόρφωσις έπιδιωχθήσεται καί κατορθωθή- 
σεται δι’ αύτής καί μόνης τής ένισχύσεως τής λαϊκής 
έκπαιδεύσεως. Τούτου ένεκα άριστον θεωρούμεν μέ
τρο ν τήν μετατροπήν τής Ιερατικής Σχολής εις Γυ- 
μνάσιον έν κζταλλήλω τινι κέντρω τής πρωτευούσης.

z\/\/\/xyx/x/\zv/x η.

— Τώ τοποτηρητή τού Πατριαρχικού θρόνου Ιε
ροσολύμων σεβ. άγίω Πέτρας κ. Νικηφόρω άπενεμήθη 
ύπό τής ζύτοκρ. Κυβερνήσεως τό παράσημον τού 
Μετζηύιε δευτέρζς τζξεως.

— Έν κοινή αύτών συνεδριάσει ή I. Σύνοδος καί 
τό Δ. Ε. Μ. Συμβούλιον ένέζριναν τον περιορισμόν 
τών καταβαλλομένων τελών πρός έκδοσιν φιρμανίων 
εκκλησιών εις γρ. 100 μέν διά τό πατριαρχικόν πρω- 
τόκολλον, εις γρ. δέ 52 ώς τό πρόσθεν, διά τήν 
Υ. Πύλην ώστε τού λοιπού θά καταβάλλωνται έν
συνόλφ γρ. 152 διά τήν εκδοσιν φιρμανίου έκ- 
κλησίας οίουδήποτε μεγέθους.

— Άπεβίωσε καί έκηδεύθη τήν παρελθούσαν 
πέμπτην έν τή νήσω Αντιγόνου ό Λϊ. Χουρ- 

έν ήλικίζ όγδοήκοντα περίπου έτών, άλ
λοτε μέν πολιτευόμενος, κατά τά προτελευταία δέ 
τού βίου αύτού ετη δημοσιογράφος, ρήτωρ εύγλωττος 
έν συνελεύσεσι, σατυριστής εύφυέστζτος καί συντά
κτης κωμωδιών, τοπογραφιών καί ζλλων πραγ
ματειών, μορφιοσας ’ίδιον ύφος τοσούτω χαρακτηρι
στικόν, ώστε καί άνωνύμώς ενίοτε γράφων έφωρζτο 
πάραυτα έκ τών πρώτων αύτού στίχων καί φράσεων. 
Τελευταϊον αύτού έ'ργον ήν ή Παρωδι^η μιχρογραφία 
μυθιστορημάτων, πρό μικρού έκδοθεΐσα, εύφυεστάτη 
σάτυρα τών μυθιστορικών βιβλίων.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΤΏΝ ΓΥΝΑΙΚΏΝ. — ’Επί τού έμ- 
φυλίου άμερικανικού πολέμου ή κυβίρνησις τών Ηνωμέ
νων Πολιτειών παρεδέξατο τάς γυναίκας ώς υπαλλήλους έν 
δημοσίαις Οέσεσιν, ί’να χθρηγήση τά πρός ζωάρκειαν εις τάς 
συζύγους καί τάς θυγατέρας τών στρατιωτών.Τούτο έξηκο- 
λούθησε γινόμενον καί μετά τόν πόλεμον, αί δέ Άμερικα- 
ίδες έθεώρουν τού λοιπού τήν παραδοχήν αύτών εις τήν 
δημοσίαν υπηρεσίαν ώς δικαίωμα κεκτημένον. Άλλ έπ’ 
εσχάτων, νέων τινών θέσεων δημιουργηθεισών έν τοϊς δη- 
μοσίοις γραφείοις, οί υπουργοί καί οί τμηματάρχαι άνήγ- 
γειλαν δτι ή κυβέρνησις προτίθεται νά διορίση εις τάς

θίσεις ταύτας άνδρας καί ούχί γυναίκας. Τούτο ήρκεσε 
ινα άναστατώση ολον τό ώραϊον φύλον έν Αμερική, ήρ
ξαντο δ’ άμέσως σ/εδιαζόμεναι έκκλησιαι γυναικών καί 
διαμαρτυρήσεις. Ό λόγος, δι* δν θέλουσι ν* άποκλείσωσι
τού λοιπού τάς γυναίκας, εΐνε δτι ή γενομένη δοκιμασία 
δέν άπέβη ύπέρ αύτών. Αί γυναίκες, λέγουσι, δέν πει- 
Οαρχούσιν οσον οί ά'νδρες, άσθενούσι συχνότερον, καί ήττον 
ίκαναι είσιν εις τήν έκπλήρωσιν καθηκόντων άπαιτούντων 
κρίσιν καί νουν, έτι δέ είσι στοιχεία άταςίας. καθότι 
πολλά σκάνδαλα έγένοντο έν τοϊς γραφείοις, έν οίς έργά- 
ζονται. Άφ* έτέρου. οί τών γυναικών ύπεραμυνόμενοι ά- 
ποδεικνύουσιν δτι έργασίας τινάς αί γυναίκες έκτελούσι 
πολλφ έπιτηδειότερον τών άνδρών καί οτι τά σκάνδαλα 
θά έκλείψωσιν άφ’ ής ημέρας αί θέσεις δίδονται ούχί κατά 
χάριν, άλλ’ εις τούς καί τάς διακρινομένους (ας) έπί χρηστοϊς 
ήθεσι καί ίκανότητι.

Λέγεται συνήθως δτι οί ’Αμερικανοί ύπερτερούοι 
πάντας κατά τον έπιτήδειον τρόπον τού συνιστάναι τφ δη- 
μοσίω τά έργα αυτών, τά τε βιομηχανικά καί τά πνευ
ματικά *Εχομεν ήδη νέον τρόπον τοιαύτης συστάσεως έ- 
πινοηθέντα ύπό 'Ρώσσων, δν οί ’Αμερικανοί δέν έφαντά- 
σθησαν. Μεγάλη πυρασφαλιστική εταιρία ίδρυθεϊσα πέρυ- 
σιν έν Πετρουπόλει, συνήψε συμβόλαιον μετά τίνος δημο
φιλούς δημοσιογράφου, ύποχρεουμένου νά σύνταξη μυθιστό
ρημα ζωηρότατον καί συγκινητικώτατον, έν ω ν’ άπο- 
δεικνύωνται διά τρόπου πειστικού άμα καί δραματικού 
τά πχεονεκτήματα καί αί ώφέλειαι αί έκ τής άπό τού 
πυρός άσ®αλείας. Τού μυθιστορήματος τούτου θά έκτυπω- 
θώσι 50 χιλιάδες άντιτύπων, ών έκαστον θά πωλήται εις 
εύτελεστάτην τιμήν. Τό έξώφυλλον εσται πλήρες εικόνων 
καί ειδοποιήσεων τής πυρασφαλιστικής Εταιρίας, ήτις 
διά τού τρόπου τούτου έλπίζει δτι θά προσελκύση πάντας 
δσους ή άνάγνωσις τού ευφυούς τούτου άριστουργήματος 
θά πείση περί τής άνάγκης τής άπό τού πυρός άσφαλείας.

*Ισως δμως ώφελιμώτερον θά ήν άν συνιστατο άσφαλι- 
στική τις εταιρία άσφαλίζουσα τήν νεότητα άπό τού πυ
ρός τών έπιβλαβών μυθιστορημάτων. Τοιαύτη τις άσφα- 
λιστική εταιρία ύπάρχει έν Γερμανί^· εΐνε δέ ή άστυνο ■ 
μία, ήτις ού μόνον κατέκαυσε πάντα τά άντίτυπα τής 
Νανάς, άσέμνου μυθιστορήματος τού Ζολλά, άλλά καί 
κατέστρεψε τό τυπογραφεϊον έν ω έξετυπώθη.

Έκ γερμανικής εφημερίδας άρυόμεθα τήν έπομένην 
περίεργον στατιστικήν περί τής έτησίας καταναλώσεως τού 
χάρτου έν ταϊς πρωτίσταις χώραις τού πεπολιτισμένου κό
σμου. Αί Ή νιμμένα ι Πολιτεϊαι τής Αμερικής παράγουσι 
κατ’ έτος 207,000 τόννους χάρτου· ή Γερμανία 203.000 
τόννους· ή Αγγλία 180,000· ή Γαλλία 132,000 ή Αύ- 
στρία 97,200- ή ’Ιταλία 50,600* ή ’Ρωσσία 32,400 καί 
ή ’Ισπανία 30,600. ΊΙ 0έ κατανάλωσις άναλογεϊ ώς εξής· 
έν ταϊς Ήνωμέναις Πολιτείαις καί έν Άγγλί^ 5 χιλιό

γραμμα κατ’ άνθρωπον έν Γερμανία 4 1)2 χιλιόγρ. έν δέ 
Γαλλία 3 1)2 χιλ. Πώς δέ δαπαναται ό χάρτης ούτος; Γε
νικώς έστι παραδεδεγμένον δτι τών κυρίως βιβλίων ή έ'κ- 
δοσις ήλαττώθη κατά πολύ. "Οθεν έξάγεται δτι ή αύξησις 
τής παραγωγής καί τής καταναλώσεως τού χάρτου οφεί
λεται καθ’ ολοκληρίαν εις τόν πολλαπλασιασμόν τών έφη- 
μερίδων καί τών ποικίλων περιοδικών συγγραμμάτων.
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ΔΙΑΛΟΓΟΙ.

'Π σκηνή συμβαίνει έν Λονδίνφ.
Δύο κατάδικοι άγονται πρδ τής λαιμητόμου. Κατά τδ 

γενικώς παραδεδεγμένου εθιμον, δ δ'ήμιος έρωτά και ικανο
ποιεί τάς τελευταίας θελήσεις τών καταδίκων.

— ’Εγώ θέλω, λε'γει δ πρώτος, μία σαρδέλα κ’ ενα πο
τήρι ζενιέβρα.

— Συ δέ ;
— ’Εγώ, λέγει δ δεύτερος, θέλω νά ίδω τδν κομήτην.

’Εσχάτως έπεψηφίσθη έν Γαλλία, τδ πρώτον ήδη, νόμος 
περί διαζυγίου. Τήν ημέραν τών γάμων αυτής νύμφη τις 
έκράτει και άνεγίνωσκε τδν νόμον τούτον.

— Τί εΐν* αύτό ; και μαλιστα τήν ημέραν τών γά- 
μων μας ;

— 'Η μήτηρ μου μοι αδωκε τδν νόμον ώς έφόδιο? τού 
συζυγικού μου βίου διά νά ήξεύρω, λέγει, τα δικαιώ
ματα μου.

ΜΕΤΡΟΝ ΙΙΡΟΦΥΑ ΑΚΤΙΚΟΝ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ- 
ΠΟΑΕΙ.— ”Αν θέλη τις νά μή έκλαμβχνωσιν αυτόν οί κυ
νηγοί τού 'Αγίου Στεφάνου και τής Πριγκα'που ώς πτηνόν, 
στείλει νά πέτα μετά τών πτηνών.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1 ΟΔΙΙΓΙΑΙ.

Τρόπος τοΊ χαθιότάναι τό cA.lor άόιάρ.ΐεχτοκ 
εν πνρί.

Διχλυσον γήν πυριτιΐδα έντδς άμμονίας καί βάψον δΓ αύ 
τού τδ ξύλον εΤτα δύ,ασαι νά ρίψη: τούτο έντος τής 
μάλλον περιφλεγούς πυράς και θά ϊδης τδ ζάλον μένον παν
τελώς αβλαβές.

Αιατήρηβίο τών ωωτ.

. Βάθ.σον ταύτα έντδς γαλακτώματος ές ασβέστου (ά
σβεστο νερό ν) περιέχοντος και κρητίιδα γήν (κ ι μ ω 
λ ί α ν). Τί ύλη αύτη προσκολλωμένη είς τούς πόρους τού 
κελύφους φράττει τούτους και παρακωλύει τήνέπενέρ- 
γειαν τού άέρος τήν φθείρουσαν τά ώά. Ταύτα τίθενται 
μετά ταύτα είς μέρος σκοτεινδν και διατηρούνται νωπά 
έπ’ άόριστον χρόνον. Οικοδέσποινα.

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

ΠΑΡΕΡΓΑ.

A Υ Σ Ε I Σ

Τών έν^τώ Γ' Τεύχει προβλημάτων

Άρ. 11. αίνιγμα.—Εύθυμος.
Άρ. 12. ετερον.—Άμαΐ,ώκ.
Άρ. 43. ετερον.—Μέπππος.

Άρ. /4. ΑΕΞΙΘΗΡΙΑ.
Anticonslilutionnellement·

Άρ. 15. αεξιγριφος.—Porlail.
Άρ. 16. γρίφος—eO έν τω σώ^χατι μ.ή ένο- 

ρών ψυχήν αιώνιον απιστεί.

ΛΤΤΑΙ.—'Η κυρία Π I. Κούππα (άρ. 4G).—Κ. Βαμ- 
βάκης (άρ. 14 και 15), —Δ. Α Ίσμυρίδης (άρ. 11, 12, 
13 και 16) —Ν. Μαρίνοβιτς (άρ. 14 και 15).—Σταματ. 
Ζαφειρόπουλος (άρ 16). — Α. Μαυράκης (άρ. 11, 12, 13 
και τδν ύπ* άρ. 16 γρίφον διά γρίφου). — Γραφεϊον Φι - 
λιππουπόλεως έν Φιλιππουπόλει (άρ. 16). —Θεό
δωρος Παπαϊωκννου έν Άδριανουπόλει (άρ. 6 και 7 τού 
Β' τεύχους) —Άλέξ. I. Σουγιολτζής έν Θεραπείοις (άρ. 
11,12. 13 και τδν ύπ’ άρ. 1 6 γρίφον διά γρίφου). — Ν. 
Κ. Μαχρίδης (τδν ύπ’ άρ. 15 λεςίγριφον—charade —διά 
γαλλικού τετραστίχου).—Ξ. Δ. (άρ. 11). — Φ. Βαρότσης 
(άρ. 16)—Ά. Γαϊτανάκης (άρ. 16).

---------—-------------

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΕ Α.

ΑΡ 22 —ΑΙΝΙΓΜΑ

Ζώον έκ τών τετραπόδων κ’ έν ταύτψ είμι οπώρα. 
Μέ εύρίσκεις δέ εύκόλως παντα/ού έν πάση ίορχ.

* Μ. Τ.

ΑΡ. 23. —ΕΤΕΡΟΝ.
Μέ τήν κάραν, τδν χειμώνα είς τούς ώμους σου μέ φέρεις·
*Ανευ ταύτης, έλληνίδα τινά νήσον θά μέ εύρης.

Μ. Τ.

ΑΡ 2 Λ —ΕΤΕΡΟΝ.
Βλαβερόν τι εΤααι ζώον, πλήν συνάμα άναγκαϊον 
δργανον είς τούς πολέαους τών Ελλήνων τών άρ/αίων.

Λ. Μ.

ΑΡ 25. - ΛΟΓΟΓΡΙΦΟΣ ΕΑΑ1ΙΝΟ ΓΑΛΛΙΚΟΣ 1.

Αί επόμενα ι γαλλικα' λέςεις νά τεθώσι κατά σειράν 
τοιουτοτρόπως ώστε ν’ άποτελέσωσι φράσιν ελληνικήν, 
χωρίς νά μεταφρασθώσι

ft — long—great· - on —mon —done—don 
— a — pout — <iuai — bii — alia— nienie -mi 
par—on.

ί To είδος τούτο τού λογογρίφου είνε, άν μή άπατώμεθχ, 
ποωτότυπον.

ΑΡ. 20—ΑΕΞΙΓΡΙΦΟΣ.
(CTiarade).

Mon premier rampe sur la terre ;
Un son funebre est mon dernier·, 
Par les grands froids on ne peut faire 
Un long chemin sur mon entier.

AP 27. -ΓΡΙΦΟΣ

A. M.


