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ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΙΪΙΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΓΩ.ΔΙΑΣ, 
ΈρανισθεΙαα εχ των όοχιμωτέρων περί του θέματος 

τούτου νεωτέρων πραγματειών.

Δ'.

Τό δνομα τού Αισχύλου άναφέρομεν πρώτον έν 
τή ιστορία ταύτη τής προόδου τής αρτιγενούς τρα
γωδίας, διότι ούτος πρώτος έξεγείρει έν ήμιν ιδέαν 
τινά καθαράν και εύκρινή· οί δέ προγενέστεροι αύ- 
τοϋ είσιν απλά μόνον ονόματα, περί ών ούδέν ορι
στικόν έχομεν είπεΓν. Ό Αισχύλος εύθύς έξ αρχής 
έπεσκότισε διά τής εαυτού λάμψεως παν δ,τι έ
λαμπε προ αύτού* έν τώ μέσφ τής δόξης αύτού 
ήφαυτώθησαν οί προκάτοχοι. Έν ή εύρισκόμεθα 
ήμεΓς σήμερον άποστάσει άπό τών πρώτων χρόνων 
τής άρχαίας δραματοποιίας, νομίζομεν δτι ή τρα
γωδία έξεπήδησεν ένοπλος έκ τής μεγολοφυίας τού 
Αισχύλου* καί δμως ούκ έχει ουτω τό πράγμα. 
Οί άθάνατοι ανδριάντες, ούς κατέλιπεν ήμΓν, ούκ 
έχύθησαν διά μιάς βολής, διά πρώτης καί έπιτυ- 
χούς τής τέχνης έργασίας* τά λεγάμενα Αίσχύ- 
λεια δράματά είσι καρπός μακρού χρόνου, μακράς 
καί επιμόνου έπιτηδεύσεως, διαδοχικών καί έπα- 
νειλημμένων δοκιμίων* άλλά τά δοκίμια ταύτα ά- 
πώλοντο, καί μόλις ή μνήμη αύτών άπεσώθη* γι- 
νώσκομεν μόνον, δτι προϋπήρξε Θέσπις τις, Χοι- 
ρί.Ιος τις, Πρατίνας τις, Φρύνιχός τις, οίτινες 
ειργάσαντο διαδοχικώς, ινα μορφώσωσι τόν μέ- 
γαν Αισχύλον. Ένταύθα φυσικωτάτη τις περι- 
εργία ορέγεται άνερευνήσαι, τίποτε άρα συνεβάλετο 
έκαστος τών προγενεστέρων έκείνων ποιητών είς 
την δημιουργίαν τής τραγωδίας* άλλά περί τούτου 
έλάχισται μόνον ειδήσεις, καί αύται λίαν σκοτει- 

ναί, διήλθον μέχρις ήμών* άμφιβάλλεται μάλιστα 
καί τούτο, έν τίνι ύφίστατο ή έφεύρεσις, ήτις κατέ
στησε τό δνομα τού Θέσπιδος περίφημον καθ’ δλην 
τήν άρχαιότητα, ής τοσούτοι συγγραφείς ποιούν
ται μνείαν, δι’ ής οί Έλληνες χαρακτηρίζουσι 
μίαν τών έποχών τής έαυτών ιστορίας, τιθεμένην 
ύπό τού Σουβά είς τήν ξα'. Όλυμ. περί τά 536 
ή 535 πρ. Χρ. Ό Θέσπις ήξιώθη τόσης δόξης 
μόνον διότι έπ’ άδείας καί μεθ’ υπομονής συνέταξε 
τάς διηγήσεις αύτού, αύτοσχεδιαζομένας τό πρό- 
τερον, δι’ώνδιέκοπτε καί έποίκιλλε τά άσματα τού 
χορού* διότι τόν πρότερον τυχαίον τούτων άφηγη- 
τήν αντικατέστησε δι’ ύποκριτού τίνος παρασκευ- 
αζομένου είς τήν παράστασιν τού οικείου μέρους, 
ή καί διότι έξήγαγε τό καθαρόν στοιχείον τήςμελ-* 
λούσης τραγωδίας άπό τού ετερογενούς κράματος, 
δπερ άνεμίγνυτο μετ’ αύτού έν παραστάσεσιν, είς 
άς είσήγοντο Σάτυροι μετά θεών καί ήρώων, δπου 
ό βωμολόχος μετά τού σπουδαίου συνεχέοντο. Αί 
έξηγήσεις αύται ού δικαιούσι, νομίζω, άποχρώντως 
τό μέγα τού έφευρετού δνομα, τού άπονεμηθέντος 
τώ Θέσπιδι ύπό τής άρχαιότητος* ιδού τί λέγει 
περί τής ύποθέσεως ταύτης ό Πλούταρχος (έν βίω 
Σόλ. XXIX. πρβλ.καί Διογ. Λαέρτ. 1?59.)

«Άρχομένων δέ τών περί Θέσπιν ήδη τήν τρα
γωδίαν κινείν καί διά τήν καινότητα τούς πολλούς 
άγοντος τού πράγματος, ούπω δέ είς άμιλλαν έ- 
ναγώνιον έξηγμένου, φύσει φιλήκοος ών καί φιλο
μαθής ό Σόλων, έτι δέ μάλλον έν γήρα σχολή και 
παιδιά καί νή Δία πότοις καί μουσική παραπέμπων 
εαυτόν, έθεάσατο τον Θέσπιν αύτόν ύποκρινόμενον, 
ώσπερ έθος ήν τοΓς παλαιοΓς. Μετά δέ τήν θέαν 
προσαγορεύσας αύτόν ήρώτησεν, εί τοσούτων έναν- 
τίον ούκ αίσχύνεται τηλικαύτα ψευδόμενος. Φη- 
σαντος δέ τού Θέσπιδος μή δεινόν είναι τό μετά 
παιδιάς λέγειν τά τοιαύτα καί πράσσειν, σφόορα τή 
βακτηρία τήν γήν ό Σόλων πατάξας. Ταχύ μέν- 
τοι τήν παιδιάν, έφη, ταύτην έπαινούντες ουτω 
καί τιμώντες εύρήσομεν έν τοΓς συμβολαίοις».

Άλλ έκ τής φήμης καί τής δόξης ής ήξιώθη 
δ Θέσπις, άναγκαίως συνάγεται, δτι δ ποιητής
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ούτος πολύ συνετέλεσεν εις τήν εύρεσιν τοϋ δρά
ματος, και 'ότι, εί καί μή δλοσχερώς ανήκει αύτφ 
ή έφεύρεσις αύτη, τουλάχιστον μεγάλως αύτήν 
έβελτίωσε. Τά ποιήματα τούτου, εΐ'ποτε έγραψε 
ποιήματα, άπώλοντο- σώζονται δέ μόνον αί έπι- 
γραφαί τινων καί ιδίως τοϋ Πενθέως, καί κατά τό 
ΪΙάριον χρονικόν μιας Άλκήστιδος. Έκ τών επι
γραφών δέ τούτων έξάγεται, οτι δ Θέσπις είχεν 
ήδη ιδέαν τινά τής αληθούς τραγωδίας. 'Όσα δέ δ 
Όράτιος περί αύτοϋ λέγει, σχολιασταΐς τισιν έπό- 
μενος, δτι περιερχόμενος τάς κώμαςέφ’άμάζης φορ
τηγού καί ύποκριτάς έχων άληλιμμένους τό πρόσω- 
πον τρυγία, παρίστη τά έαυτοϋ ποιήματα, ταύτά 
είσι μάλλον ή ιστορία τοϋ Σουσαρίωνος ή τοΰ Θέ- 
σπιδος.—Όμολογητέον δμως δτι ή τραγωδία εύρί- 
σκετο έτι έν στενοχώρια έν δράμασι παρισταμένοις 
ενώπιον ένός χοροΰ ύφ’ ένός μόνου ύποκριτοϋ, είτε 
(δπερ μένει αμφίβολον) δ υποκριτής ούτος έν μόνον 
παρίστη πρόσωπον πολλάκις έπανερχόμενον εις τήν 
σκηνήν, είτε διά τινων μεταμφιάσεων ύπεκρίνετο 
διαδοχικώς πολλά πρόσωπα. Κατ’ άμφοτέρας 
τάς περιπτώσεις, οί λόγοι ούς άπήγγελλεν ένώπιον 
τοϋ χοροϋ, ή προς αύτόν άπηύθυνεν, ήσαν μάλλον 
μονόλογος ή διάλογος· ί’να λάβη δέ δ διάλογος καί 
αύτή ή πράξις άνάπτυξίν τινα, ήν απολύτως άναγ- 
καία ή εισαγωγή καί δευτέρου ύποκριτοϋ, δπερ δ
μως έβράδυνε πολύν καιρόν καί οφείλεται εις μό
νον τόν Αισχύλον.

Μεταξύ τών διαδόχων τοϋ Θέσπιδος καί τών 
προκατόχων τοϋ Αισχύλου διακρίνεται πρό πάν
των δ Φρύνιχος, υποκριτής δόκιμος άμα καί 
ποιητής δεξιός, ούτινος τό κάλλος άναδεικνύμενον 
έπί μάλλον διά τών ώραίων ένδυμάτων, ή ώδή 
καί αύτή ή δρχησις, άρρυθμος έτι καί διθυραμ
βική, πολύν καιρόν έφημίζοντο. Λέγεται δτι ού
τος είσήγαγε τά γυναικεία πρόσωπα, έξ ού εικά
ζεται δυοίν θάτερον, ή δτι ή άποδιδομένη τώ Θέ- 
σπιδι Άλκηστις ήν ποίημα τοϋ Φρυνίχου, ή δτι 
έν τφ δράματι τούτφ ή ήρωίνη ούκ έπεφαίνετο έν 
τή σκηνή, άλλά μόνον έκ τής διηγήσεως τοϋ 
ύποκριτοϋ έμάνθανεν δ χορός καί τό δημόσιον τήν 
γενναίαν αύτής άπόφασιν. Ό ποιητής ούτος, έπι- 
ζητών πάντοτε ύποθέσεις τών έπεισοδίων αύτοϋ 
παθητικάς, πρώτος έτόλμησεν έξελθεϊν τοϋ Διονυ
σιακού κύκλου καί τών παραδόσεων τής ηρωικής 
έποχής, καί’έπραγματεύσατο γεγονός τής συγχρό
νου ιστορίας· παρέστησε δηλ. (καθ’ Ήρόδ. Β. VI. 
21) έπί τής σκηνής τήν άλωσιν τής Μιλήτου ύπό 
τών Περσών, καί έκίνησε μέν τούς θεατάς εις θερμά 
δάκρυα, άλλά κατεδικάσθη εις βαρεϊαν χρηματικήν 
ζημίαν ύπό τών ’Αθηναίων, ώς άνακαινίσας τήν 
μνήμην έθνικής συμφοράς, ώς άναμνήσας οίκήϊα 

κακά. Ό καιρός τέλος πάντων τής άληθοϋς τρα- 
γφδίας έπέστη· δ Αισχύλος, δ Σοφοκλής, ό Εύρι- 
πίδης περιεμένοντο ύπό θεωρών ικανών ΐνα κατανοή- 
σωσι τά δημιουργήματα τής μεγαλοφυίας αύτών.

Λυπηρόν δτι ούκ άπεσώθη μέχρις ήμών ποίημά 
τι του Φρυνίχου, τοϋ Πολυφράδμονος ή Φράδμο- 
νος πατρός αύτοϋ ή μάλλον υίοϋ, τοϋ Χοιρίλου, 
τοϋ Πρατίνα, τών συγχρόνων μέν αύτοϋ, προγενε
στέρων δέ τοϋ Αισχύλου, οϊτινες έγένοντο διδά
σκαλοι τούτου, μετ’ ού πολύ δέ άπέβησαν μαθη- 
ταί· έν έλλείψει δέ μνημείων ούτως άρχαίων δυ- 
νάμεθα άνευρεϊν έν τοίς δράμασι τοϋ Αισχύλου τά 
ήμιεξηλειμμένα ίχνη τής ύπ’ αύτοϋ άφαντωθεί- 
σης πρωτογόνου τραγφδίας. Μεταξύ τών εις ήμάς 
άποσωθέντων ολίγων αύτοϋ δραμάτων είσί τινα 
λ. χ. at Ίκέτιδες καί οΐ Επτά επι Θήβας, έν 
οίς ύπάρχει μέν άναμφιβόλως, καθώς έντοΐςάλλοις, 
δ τύπος τοϋ τολμηρού καί ίσχυροϋ έκείνου πνεύ
ματος, άλλά τό ολίγον διάφορον καί ή μικρά τοϋ 
μύθου έκτασις, ή ύπέρμετρος άνάπτυξις τοϋ λυ
ρικού μέρους, ή συντομία τοϋ διαλόγου, φαίνον
ται παριστώντα ακριβώς τόν αόριστον χαρακτήρα 
τοϋ άρχικοϋ έκείνου δράματος, έν ώ, ώς έν τινι 
χάει, διεμάχοντο έτι τά άσυνάρμοστα στοιχεία 
τής τραγφδίας. Άλλ’ έν τοΐς άλλοις δράμασιν, ά- 
ναντιρρήτως κρείττοσι καί τελειοτέροις, εί μή κατά 
τήν δρμήν τής μεγαλοφυίας καί τό ύψος τής ποιη
τικής έκφράσεως, τούλάχιστον κατά τήν τέχνην 
περί τήν σύνθεσιν, τά στοιχεία ταΰτα διατάσσον- 
ται εις έν δλον άρμονικώτερον, καί σχηματίζουσι 
θαυμαστά πρωτότυπα ένός είδους, έπίσης μέν σχε
δόν ξένου τω Σοφοκλεί καί τφ Εύριπίδη, καθώς 
καί τοίς νεωτέροις, δπερ δμως δ ’Αριστοτέλης, ού 
τό κϋρος περί τά τοιαϋτά έστιν αναμφισβήτητου, 
ονομάζει απλήν τραγφδίαν πρός διάκρισιν άπό τής 
συμπεπλεγμένης, ήτις αύτήν διεδέξατο. Ερμη- 
νεύσωμεν τούς δύο τούτους δρους, έν οίς συγκεφα- 
λαιοϋνται αί δύο πρώται ήλικίαι τής τραγικής τέ
χνης τών Ελλήνων, οί δύο ποιηταί οί άντιπροσω- 
πεύοντες άμφοτέρας.

Εξ
Καθώς πάσα τραγφδία, ούτω καί ήΑίσχύλειος, 

έπφκοδομείτο έπί μιάς πράξεως, τελείας, ώρισμέ- 
νης τίνος έκτάσεως (μέγεθος έχούσης)· ούτοί είσιν 
οί γενικότατοι χαρακτήρες τής δραματικής πρά
ξεως, δι’ ών ώρισεν αύτήν δ ’Αριστοτέλης. Άλλ’ 
ή άνάπτυξις τής άπαραιτήτου ταύτης πράξεως 
λίαν σμικρόν έπείχε τόπον έν χοίς τοϋ Αισχύλου 
ποιήμασιν. Ή πράξις άνευ έπεισοδίων περιορίζεται 
σχεδόν πάντοτε εις μίαν διήγησιν καί μίαν λύσιν 
δ έστι ούχ ύπάρχει κυρίως πράξις. Τί λοιπόν ύ- 
πάρχει; Ή έκφρασις μιάς μόνης ιδέας, ένός μό

νου αισθήματος, μιάς μόνης καταστάσεως, μονο- 
ειδής καί μονότονος άνάπτυξις, ήτις δμως έμποιεί 
τή ψυχή δι’ έντέχνου καί έπιτηδείας διαβαθμί- 
σεως συγκίνησιν, ταραχήν πάντοτε αύξάνουσαν 
οίκτον, καί μάλιστα φόβον, κατά πάσαν στιγμήν 
μείζονα καί όδυνηρότερον τό αίσθημα θαυμασμού, 
έκπλήξεως, έκστάσεως, ύφ’ ών κατεχόμεθα ακί
νητοι πρός τήν θέαν τών μεγαλοπρεπών μορφών, 
τών γιγαντιαίων αναλογιών, ύφ’ άς παρίστησι τήν 
άνθρωπίνην φύσιν, τής ζοφεράς καί καταπληκτι
κής είκόνος, έν ή απεικονίζει τάς μεγάλας τής 
τύχης συμφοράς.' Ιδού έν συντόμφ ή σύστασις 
καί τά άποτελέσματα τής τραγφδίας τού Αισχύ
λου, οία δείκνυσιν αύτά ή προσεκτική σπουδή τών 
διαφόρων αύτοϋ ποιημάτων ιδού τό δράμα, δπερ 
έδημιούργησε· δράμα τοσούτον έπενεργήσαν έπί 
τής φαντασίας τών Αθηναίων, ώστε ούκ άπέβαλον 
αύτό δλοσχερώς, ούδέ άφού δ Σοφοκλής καί δ Ευρι
πίδης συνήθισαν αύτούς εις συνθέσεις ίσχυρότερον 
καί ποικιλώτερον έχούσας τό διάφορον δράμα, δπερ 
δ νομοθέτης τής έλληνικής δραματοποιίας, δ Άρι- 
ς-οτέλης, μετά πολλάς γενεάς τεχνιτών καί συς·η- 
μάτων τραγικών, ύφ’ ών ή τέχνη προήχθη εις τόν 
ύψιστον βαθμόν τής τελειότητες, ένόμισεν δμως 
δτι ώφειλε μή παραδραμείν έν τή ταξινομήσει αύ
τοϋ, άλλ’ έχαρακτήρισε διά τοϋ ονόματος τής 
άπλής τραγωδίας, κατ’ άντίθεσιν πρός τήν έτέ- 
ραν, έν ή ύπάρχει ζωηροτέρα τών άνθρωπίνων πα
θών παράστασις, μείζων συμπλοκή διαφόρων καί 
περιπετειών, τεχνικωτέρα διασκευή, πλεϊον πάθος, 
καί ήτις έκλήθη ύπ’ αύτοϋ διά τοϋτον τόν λόγον 
σνρπεπλεγρ,ένη.

Ένταΰθα αρμόζει γενέσθαι μνείαν μιάς δρά- 
ματικής διατάξεως, ής ούδέν ίχνος ύπάρχει πρό 
τοϋ Αισχύλου, ήτις σχεδόν ούκ άπαντά μετ’ αύ
τόν, ούδέ παρ’ αύτοίς τοίς μεταφρασταϊς καί μιμη- 
ταίς αύτοϋ Λατίνοις, καί ήτις ίσως έστί συναριθ- 
μητέα μετά τών πολυαρίθμων δημιουργημάτων 
τού έφευρετικοϋ έκείνου πνεύματος. Έν ταίς Διο- 
νυσιακαίς έορταίς έγίνοντο ποιητικοί διαγωνισμοί, 
καθ’ ούς οί ποιηταί διημφισβήτουν τό βραβείον διά 
τής όνομασθείσης τετραλογίας, τουτέστι διά 
τριών τραγφδ'.ών καί έν τέλει ένός σατυρικού δρά
ματος, δπερ έπανήγε τήν τραγικήν παράστασιν 
δθεν ήδη άπεμακρύνθη, τήν διθυραμβικήν αύτής 
άρχήν, συνδέουσα αύτήν δι’ ασθενούς τίνος δεσμού 
πρός τό πνεύμα τών Διονυσιακών έορτών. Αί τρεις 
τραγφοίαι, διαφόρους ώς έπί τό πολύ έχουσαι ύπο- 
θέσεις, ένίοτε συνείχοντο διά τής κοινότητας, ίσως 
δέ καί δι’ απλής άναλογίας τής ύποθέσεως, καί 
έμόρφουν υπό μίαν γενικήν ονομασίαν είδος συμ
πεπλεγμένης συνθέσεως, όνομασθείσης τριλογίας.

Κατά ποίαν δέ έποχήν οί διαγωνισμοί, άρχικώς 
διθυραμβικοί, άπέβησαν ύστερον καί δραματικοί- 
πώς καί πότε έκανονίσθη, δτι ώφειλον διαγωνίζε- 
σθαι διά τεσσάρων δραμάτων, διαφόρων ή άλλή- 
λοις συνεχομένων, περί τούτων ούδέν γινώσκομεν, 
ούδ έστιν εύχερής ή γνώσις αύτών. Τούτο έστι 
πιθανόν, δτι τώ Αΐσχύλφ οφείλεται καί αύτη ή 
ιδέα τοΰ συνδέειν τρία δράματα, ών έκαστον είχε 
τήν ιδίαν ένότητα διά τοΰ δεσμού εύρυτέρας ένό- 
τητος, είτε διότι πρό αύτού άλλοι ταύτοχρόνως 
παρέστησαν πολλάς τραγφδίας, είτε διότι πρώτος 
αύτός έδωκε τούτο τό παράδειγμα, άτελώς άκο- 
λουθηθέν ύπό τών άντιζήλων αύτού καί τών μετ’ 
αύτόν ποιητών, οϊτινες ίσως έκριναν συμτοοώτε- 
ρον τό πολλαπλασιάζειν, καθώς έκεϊνος, τά δρά
ματα μάλλον ή συνδέειν αύτά πρός άλληλα κατ’ 
έκεϊνον. Αύτοί ήδη οί άρχαϊοι έκάλεσαν διά τού 
περιληπτικού ονόματος Όρέστεια τόν Άγαμέ- 
μνονα, τάς Χοηφόρους καί τάς Εύμενίοας αύτού, 
ένθα έν τρισί δράμασιν, άπερ είσίν ώς πράξεις μεί- 
ζονος άλλου δράματος έκ τής ένώσεως αύτών προ- 
κύπτοντος, άναπτύσσεται δλόκληρος ό κύκλος τής 
τύχης τού Όρέστου. 'Ωσαύτως ύπό τών άρχαίων 
ώνομάσθη Λυκούργεια σειρά τις δραμάτων απο
λωλότων. Έκ τίνος δέ διδασκαλίας, ού πρό πολ- 
λού δημοσιευθείσης, μανθάνομεν, δτι ό Αισχύλος 
έκέρδησε μίαν τών δραματικών αύτού νικών, άγω- 
νιζόμενος πρός μίαν Λυκούργειαν, τετραλογίαν τοΰ 
Πολυφράδμονος, διά τριών τραγφδιών έπιγραφο- 
μένων Λάιος, Οιδίπους, Επτά επι Θήβας, ών 
αύταί αί έπιγραφαί δεικνύουσι τόν σύνδεσμον καί 
τήν συνάφειαν. Άξιοσημέίωτον δ’ έστίν, οτι τά 
έπιπροστιθέμενα κατά τό έθος ταίς τριλογίαις σα- 
τυρικά δοάματα ούκ ήσαν ούδ αύτά άσχετα πρός 
τόν γενικόν τής τριλογίας μύθον, ώς συνάγεται έκ 
τε τού Πρωτέως, σατυρικού δράματος άναφερομέ- 
νου, τής Όρεστείας, καί τής Σφιγγός τής εΐρημέ- 
νης τριλογίας Θηβαίδος. Ή Όρέστεια, ή Αυκούρ- 
γεια, καί κατά τήν νέαν διδασκαλίαν ή Θηβαίς, 
αί μόναι ύπό τών άρχαίων μνημονευόμενα» τού 
Αισχύλου τριλογίαι, ούκ ήσαν πάντως αί μόναι 
ύπ’ αύτού ποιηθεΐσαι. Μεταξύ τών όλιγίστων ορα
μάτων αύτού, δσα άπεσώθησαν εις ήμάς, ώς αί 
Ίκέτιδες, ώς ό Προμηθεύς, είσί λείψανα τριλογιών 
ού δυνάμεθα δμως είπεϊν τό αύτό καί περί τοϋ 
μάλλον ή ήττον μεγάλου άριθμού τών άπολομέ- 
νων αύτού δραμάτων, ών ή συνοχή πρωϊμώτατα 
ίσως έξηφανίσθη έν τή τακτοποιήσει ή μάλλον 
τή άταξία τών άλφαβητικών καταλόγων, ούς 
συνέταξαν μετά τήν κατάργησιν τής τριλογίας, 
ήτις συνέβη μετ ού πολύ· διότι μετά τού Αι
σχύλου φαίνεται δτι σχεδόν έξέλιπε τό είδος τούτο 
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τής συνθέσεως, ής £ν μόνον παράδειγμα έτι μνη
μονεύεται, καί τοϋτο ποιητοϋ τής οίκογενείας τοϋ 
Αισχύλου, ή Πανδιονίς τοϋ Φιλοκλέους. Ό Σο
φοκλής τριλογίας ούκ έποίησε, και κατά τινα α
σαφή καί διαφόρως έρμηνευθείσαν μαρτυρίαν, ήτοι 
(δπερ έστιν ή γενικωτέρα δόξα, εί καί ήκιστα πι
θανή) έτόλμησε και επέτυχε διαγωνίζεσθαι δι’ ένδς 
μόνόυ δράματος, ή παρέστησε μέν τρία, άλλά 
τούντεΰθεν μηδεμίαν έχοντα συνοχήν, ώς έποίει ό 
Εύριπίδης καί άλλοι ποιηταί τής αύτής έποχής, 
καί έξηκολούθησαν ποιείν οί μετ’ αύτού;· αί νέαι 
ιδιότητες, άς οΐ δύο ούτοι μεγάλοι τής τέχνης δι
δάσκαλοι προσέθηκαν τφ δράματι, κατώρθουν έν 
ένί καί τφ αύτφ δράματι, δ,τι δ Αισχύλος έπε- 
δίωκε διά τής τριλογίας.

Ούτως ΰπδ τδ κράτος μιας μόνης ιδέας έμορ- 
φώθη τραγωδία, ής τά μνημεία έμφαίνουσι τήν 
πρώτην τής τέχνης έποχήν, τραγφδία άπΛ/η, ώς 
άποκαλεί αύτήν δ ’Αριστοτέλης. Άλλ’ ήδη έντδς 
αύτής ταύτης τής άρχεγόνου συνθέσεως άνεφαί- 
νετο άλλη τις τραγφδία' ή δραματική πράξις, ή 
έν ούτω στενοίς περιωρισμένη δρίοις, προήλθε βή
ματά τινα έκτδς τοϋ κύκλου, δστις κατείχεν αύ
τήν αιχμάλωτον, καί έφαίνετο ζητοϋσα είσελθείν 
εις εύρυχωρότερον στάδιον έν τφ Αίσχύλφ διε- 
κρίνετο ήδη δ Σοφοκλής, καί άναμφιβόλως αύτος 
ούτος διεώρα έαυτόν, δτε έλεγεν, δτι « δ Αισχύλος 
ποιεί τδ καλόν, άλλ’ άγνοών δ,τι ποιεί.» Ή έπι- 
δεξία αύτοϋ χειρ συνεκρότησεν έν δλον αρμονικόν 
καί κανονικόν έκ τών τέως συγκεχυμένων στοι
χείων τραγφδίας έτι άγνώστου. ’Αλλά καθώς 
μία μόνη ιδέα προίστατο έν τή συλλήψει καί δια
τάξει τών του Αισχύλου συνθέσεων, ούτω μία 
μόνη ίοέα διώρισε τδ πνεΰμα καί τήν μορφήν τών 
συνθέσεων τοϋ Σοφοκλέους, καί δλοσχερώς άνεκαί- 
νισε τήν δραματικήν τέχνην, δι’ δλως νέου τρόπου 
τοϋ συλλαμβάνειν καί διαγράφειν τήν φοράν τών 
άνθρωπίνων πραγμάτων. Ό μέν Αισχύλος έθεώρει 
αύτά διαφερόντως υποκείμενα άνικήτφ τινί ειμαρ
μένη, δ δέ Σοφοκλής διείδε καί τι πλέον έν αύτοίς, 
τών ήμετέρων δηλονότι παθών καί δυνάμεων τήν 
έπενέργειαν. Τήν υπερφυσικήν αιτίαν, ήν δ πρώ
τος παρέστησεν ίσχυρώς επενεργούσαν έπί τών 
γινομένων, δ δεύτερος άντικατέστησε διά τών φυ
σικών αιτίων, τών άνακαλυπτομένων ύπδ τής 
σκέψεως καί τής πείρας έν έποχή μάλλον πεφω
τισμένη.

(Έπεται τδ τέλος).

Λέανδρος Αρβανιτακπς

ΤΟ ΑΚΟΙΜΗΤΟΝ ΦΩΣ Τ
Διήγημα.

3.
Ο AOYNABIS ΡΟΧΘΕΙ.

’Ακούσατε!..............
Γονυπετής έν τώ κελλίω αύτοϋ, δέν προςεύχεται, 

αλλ’ ακροαται μή ήχήσγι ό κώδων τής θύρας, μή 
έγγι'σν) σπευδόντων βήμα. Άκροάται άφ’ δτου τήν 
νύκτα διεδέξατο ήμερα θλιβερά. Ή καταιγίς παρήλ- 
θεν, άλλ’ ο ούρανός είνε ανήλιος, φαιο'ς· με'λανα νέφη 
άναβαίνουσι, προβαίνουσι καί μεταβάλλονται, χωρί
ζονται, διαιρούνται καί καταλείπουσι λεύκάς κροκί- 
δας, δίκην άτμοϋ. Ύετός άείναος καταφέρεται, ψο- 
φεΐ επί τοϋ κισσού τού βραχώδους τοίχου καί πλήσ- 
σει τά παράθυρα. Τά λοιπά πάντα σιγώσιν, ώς εί 
μηδείς ύπήρχεν έν τή μονή, πλήν τού τλήμονος ηγου
μένου καί τού αοράτου πνεύματος τού χρο'νου, δπερ 
κατά διαλείμματα άπτεται τού κώδωνος τής έκ- 
κλησίας..............

Έπήλθεν ώρα, καθ’ ήν τό πνεΰμα τού Γρηγορίου 
δέν άντέστη πλέον είς τήν βάσανον τής μιας έκείνης 
ιδέας. Τά βλέφαρα καμμύονται καί ό Γρηγο’ριος μέ
νει αναίσθητος. Ότε πάλιν άνέωξε τά ό'μματα, τό 
πρώτον αύτού συναίσθημα ήτο είδος ήδυπαθείας, 
ήτο έξέγερσις έκ δεινού ονείρου· άλλ’ δμως πάλιν 
κατά μικρόν άνέστρεψε τό κύμα τής λήθης καί ό Γρη- 
γο'ριος ήρξατο άπέλπιδος άγώνος κατά τής άληθείας. 
Έν τέλει άνέστη καί τύπτων τό στήθος, έφώνησεν,

— *θΖι · *θχι ! Είμαι φονεύς !
Είτα έπεσε πάλιν έπί τού εδράνου αύτού καί έψέλ 

λισε πρός τήν εικόνα τού ’Ιησού άπέλπιδας εύχάς. 
Νύν αύτος, ό Γρηγόριος, είνε τό κεντρικόν τού κό
σμου σημεϊον γή και ουρανος βλεπουσιν αυτόν, η δε 
τερατώδης αύτού πράξις άπαιτεϊ θαύμα τού Παντο
δυνάμου ! · · . Ή σωτήρια ανθρώπου εκ τρικυμιωδών, 
μαινομένων καί ζοφωδών κυμάτων δέν είνε θαύμα 
μεΐζον, ή ή κατάδυσις τής ψυχής έν τή δίνη τού 
πάθους καί κακούργος πράξις εκ μεγάλων αίτιων. . . 
Ό Βενέδικτος ίσως δέν άπέθανεν, ’ίσως έσώθη. Μετ’ ού 
πολύ θά είςέλθη καί θ% πέσγι είς τό στήθος τού φίλου 
αύτού........... Τούτο λοιπόν φαντάζεται ό Γρηγόριος
καί έκ προτέρων άπολαύει τής μακαριοτητος αύτού. 
Ψιθυρίζει ήρέμα τάς λέξεις Βεχεόιχτε! Φί.ΐε ! Α- 
(h.fyeI, καί χέει δάκρυα μετάνοιας, χαράς, συν
διαλλαγής !

Άλλ’ ή παράνοια τής έλπίδος δέν διαρκεϊ. Ο λο- 
γος άπαιτεϊ πιθανότητα καί βάσιν. "Οθεν ό Γρηγο- 
ριος έν άγωνία άναμετρεΐ τάς συγκυρίας, αϊτινες ή
δύναντο νά σώσωσι τόν Βενέδικτον. Οι υπηρεται θά 
ήκουσαν τάς φωνάς αύτού και θα έσωσαν αύτον εν 
τή λέμβω ! ’Ή καί αύτος ό ποταμός έκόμισεν αύτόν 
είς τήν γήν !... . Άλλά διατί έως τώρα δέν επι
στρέφει j. . . . Αίφνης καταλαμβάνει αύτόν η ιδέα

1 Ίδε τεύχος Θ’. 

δτι ζή μέν ό Βενέδικτος, άλλά δέν θέλει νά έπιστρέψη, 
νά συγχωρήσγ καί νά λησμονήσν). Είνε έν τή πόλει, 
κατηγορεί τού Γρηγορίου άπόπειραν φόνου καί τρέχει 
είς τά δικαστήρια !. . . .

Ταύτα λογιζόμενος, άκουσίως σπεύδει πρός τό 
παράθυρον καί άνοίγει αύτό.

Κάτωθεν φαίνεται ό στενός κήπος, κατά μήκος 
τού οίκου, μέχρι τού ποταμού. Ό βράχος κλείει τόν 
κήπον ήμικυκλικώς. Έν τή πέραν όχθη οί ύψηλοί 
βραχώδεις τοίχοι κάθετοι καταβαίνουσιν είς τόν πο
ταμόν, δςτις, έξογκωθείς ύπό τού ύετού, άγρίως διαρ
ρέει. Ό Γρηγόριος άκούει τών ύδάτων τόν θόρυβον, 
δςτις ήχεΐ, αύξάνΕι καί έν τέλει βρέμει είς τάς ά- 
κοάς αύτού. Συσπα τάς χεΐρας, ώς εί έπνίγετο καί 
αύτος.............. Ό ποταμός ήτο άνηλεής, ό Βενέδι-
κτας άπέθανεν ! . . . .

Άλλά νύν δέον τούλάχιστον νά κρυβή τό κακόν, 
νά σωθή ή τιμή τού οίκου ! . . . .

Καί ό Γρηγόριος ήκροάτο.
Δέκα έσημάνθησαν ώραι καί μόλις ό ήχος έπαύσα- 

το, ήκούσθη τής θύρας ό κώδων.
Ό ήγούμενος ήτο πόρρω τής είςόδου, έν τή δευ- 

τέρα πτέρυγι· άλλ’ ό ήχος τού κώδωνος έκίνησεν 
αύτόν μέχρι όστέων. Αί σάλπιγγες τής κρίσεως δέν 
ήχοΰσιν ίσχυρότερον καί άγωνιωδέστερον. Τόσον έ- 
βόμβει, τόσον παραδοξως ήντήχει ! Έκαστος δέ 
ήκουσε, έκαστος ένόησε τόν όζύν βόμβον, λέγοντα 
φόνος !

— Φέρουσιν αύτόν, έψιθύρισεν ό ήγούμενος. Ώ ! 
θάρρος, θάρρος μόνον !

Είςήλθεν είς τό γραφεϊον αύτού καί έν σπουδή έ- 
δράξατο βιβλίου. Τούτου άνοιγομένου, έπεσε κεκεν- 
τημένος σελιδοδε ίκτης. Τό βιβλίον ήτο ό Σπινοζας 
τού Βενεδίκτου.

Αύτη ή συγκυρία έδωκε τώ ήγουμένω δύναμιν καί 
συναίσθησιν. Τό βιβλίον άνέμνησεν αύτω τήν αιτίαν 
τής κζκουργίας αύτού, πνοή δέ τού τή προτεραία πλη- 
ρούντος αύτόν δριμέος καί τελεσιδίκου πνεύματος κα- 
τέλαβεν αύτόν καί πάλιν. Άλλ’ ήδη έγγίζουσι βήμα
τα σπευδόντων φωναί κράζουσι τόν ήγούμενον, άν- 
δρες όρμώσιν είς τό δωμάτιον. Τίς ; τί; Βλέπει καί 
δέν άκούει, γινοίσκει δέ μόνον δτι ήγγικεν ή έσχάτη 
τού βίου αύτού πορεία. . . . καί πορεύεται, όρθιος, ά
ναυδος, όψιν έχων όρώντος τήν Μέδουσαν.

Έν τή αύλείω· θύρα οί μοναχοί ίστανται περί φέ- 
ρετρον. Αδρόν κάλυμμα άπλούται έπ’ αύτού. Ύπό 
τού όμβρου βεβαρημένον, έδείκνυε τό διάγραμμα σώ
ματος ύποκειμένου. Χειρ άνδρός ώχρά έτέρωθεν έ
φαίνετο. Πάντες έμαθαν παρά τών ύπηρετών τίς ό 
κατακείμενος, άλλ’ ούδεΐς ήγγιζε τό σκέπασμα. Έ- 
σίγων καί έφριτταν. Διά τής άνεωγμένης θύρας είς- 
ώρμα ύετός. Ό Δούναβις έρρόχθει.

Ιδού ό ήγούμενος, είςέρχεται είς τόν κύκλον τών 
περιισταμένων, είς δέ τις αύτών κλίνει καί αίρει τό 
κάλυμμα. Ό Βενέδικτος ! Τό μέλαν ένδυμα έστά- 
λαζε καί ήτο έσχισμένον, τό πρόςωπον άμορφον έκ 
τού ύδατος, έκ τού θανάτου. Πάς χαρακτήρ όδυ- 
νηρώς διεστραμμένος καί κατεστραμμένος, μόνον

δέ τό μέτωπον άπρόςβλητον, λαμπρόν, έξαίσιον.
Ρίγος συνέσεισε τό γιγαντώδες τού Γρηγορίου σώ

μα· ή μορφή αύτού είχε χροιάν θανάτου. Άλλά τίς 
τών παρόντων δέν έτρεμε ; Τίς δέν ώχρία πρός τήν 
θέαν έκείνην ; Ό πατήρ Ιερώνυμος, πρώτος ώαίλη- 
σε καί εϊπε·

— Πότε εύρετε αύτόν ;
Ή έρώτησις έγένετο πρός άνδρα γηραιόν, φέροντα 

φαιόχρουν έπιχιτώνιον καί άλιέως άδιζβροχα ύπο- 
δήματα. Ούτος έστρεφε συγκεχυμένος τόν πίλον έν 
ταϊς χερσίν, άποσμήξας δμως τήν ύγράν κόμην άπό 
τού ήλιοκαούς καί χρηστού αύτού προςώπου, άπε
κρίνατο·

— Πανοσιώτατοι, δέν έμπορώ νά είπω τό άκρι- 
βές. Επτά ώρας είχε τό ώρολόγιον, λοιπόν θά έγεινε 
περί τάς οκτώ. Ώς γνωρίζετε, πανοσιώτατοι, κατοι
κώ πλησίον τού χωρίου, μετά τού έγγόνου μου, τού
του τού Ίωάννου (καί έδειξε τόν νεαρόν συμβοηθόν 
αύτοϋ). Δέν άπέχομεν τού ποταμού δσον φθάνει πυ- 
ροβόλον. Είμεθα πορθμείς, καί άν δέν ήσαν τά κα- 
τηρ.... καί άν δέν ήσαν τά άτμόπλοια, θά έζώμεν 
μόνον άπό τήν αλιείαν. . . . Λοιπόν σήμερον τό πρωί 
έφόρουν τά ύποδήματά μου καί ή κόρη μου έτρεξεν 
άμέσως κατόπιν τού υιού της, τού Σέπελ, διότι πάν
τοτε άναβαίνει είς τό πορθμεϊον καί πίπτει είς τόν 
ποταμόν. Ό ’Ιωάννης έξυρίζετο διά τήν έορι-ήν. Άλλ’ 
ιδού ό μικρός Σέπελ τρέχει είς τό δωμάτιον καί κρά
ζει· «Πάππε, ό μαύρος άνθρωπος ! Ό μαύρος άν
θρωπος είνε είς τόν ποταμόν ! » Άμέσως κατόπιν 
τρέχει καί ή κόρη μου, λευκή ώς ό τοίχος, καί φω
νάζει· «Έξω έπεσε νεκρός άνήρ καί είνε μοναχός τού 
μοναστηριού ! Θεοτόκε Μαρία !» Καί κλαίει καί οδύ
ρεται καί φυσικά ό Σέπελ καί ή μικρά Φραντζέλα 
μιμούνται τήν μητέρα των καί ή γραία, σύμβιός μου 
είνε είς τήν κλίνην, έχει άρθρίτιν καί όέν άκούει, καί 
ήρχιζε λοιπόν νά φωνάζγι «Βοήθεια, βοήθεια !» Τότε 
έγιύ είπα είς τήν κόρην μου· «Ανόητη, πάντοτε φαν
τάζεσαι δτι βλέπεις δλα μαύρα μέσα είς τόν ποτα
μόν !» Καί δμως ή ψνχή μου δέν ησύχαζε, διότι ό
πατήρ μου καί προπάτωρ μου είργάσθησαν οί μακαρΐ- 
ται πλησίον τού μοναστηριού καί καυχώμαι διά τού
το. Εξέρχομαι λοιπόν, καί ό ’Ιωάννης όμού, άφού έ- 
κλείσαμεν τάς γυναίκας καί τά παιδία. Καί τώ δντι, 
μεταξύ τού πορθμείου μου καί πλοίου άχύρου, έκειτο ό 
δυστυχής πατήρ Βενέδικτος. Ένόμισα δτι μ’ έκτύ-
πησεν άστραπή. Τόν φέρομεν είς τήν γήν, τόν τρί- 
βομεν, τόν στρέφομεν κατακέφαλα, άλλ’ είνε νεκρός. 
Κατά τά φαινόμενα έμεινε πολύ είς τόν ποταμόν. 
Τότε τόν φέρομεν είς κράββατον καί έπειτα έδώ έγώ 
καί ό έγγονός μου Ιωάννης.

Ό άφηγούμενος άνέπνευσεν έκ βαθέων, άπέσμηξε τή 
χειρίδι τόν ιδρώτα τού πρωςώπου αύτού καί έπανέ- 
λαβε διά τεταραγμένης φωνής·

— Ήθελήσαμεν νά τόν φέρωμεν διά τού χωρίου, 
καί θά ήτο μιά ώρα συντομώτερον. Άλλά θά έτρε
χαν πολλοί καί θά έγίνετο ταραχή· ό πατήρ μου 
καί προπάτωρ μου είργάσθησαν έν τώ μοναστη- 
ρίω καί έγώ διά τούτο καυχώμαι. Λοιπόν διήλθο-
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[Λεν τό δάσος καί τούς βράχους καί κάνεις δέν μας 
είδε, πανοσιώτατοι !

Ό λόγος του γέροντος, καυχωμαι, (ha το μοναστή- 
(Μ,όκ μας, ήχησεν είς την καρδίαν του ηγουμένου ώς 
σάλπισμα τώ στρατιώτη. Θάρρος, είπε καθ’ εαυτόν, 
προςέταξε δ’ ησύχως νά μετενέγκωσι τόν νεκρόν είς 
το κελλίον αύτού. Δύο μοναχοί μετά τών πορθμέων 
έκόμισαν τόν νεκρόν, κατόπιν έβη ό Γρηγόριος, ήκο- 
λούθουν δέ και οί άλλοι.

Ή σκυθρωπή καί κατηφής συνοδεία διήρχετο την 
αυλήν. Αύτού, ύπό τόν έν τώ μέσω σταυρόν, ό ηγού
μενος έκλονίσθη και κατέπεσεν. Οί πατέρες έσπευ- 
σαν πρός αύτόν, άλλ’ εκείνος άνέστη μόνος καί προς- 
έταξεν 'Εμπρός !

— Κατανοώ διατί τραυματίζεται τήν καοδίαν, 
ετονθόρυσεν ό Ιερώνυμος πρός τόν παρ’ αύτώ βαίνον- 
τα. Ό Βενέδικτος επνιξεν εαυτόν, ιδού ή αιτία. . . . 
Ό Θεός γενέσθω ίλεως τή δυστήνω ψυχή !. . .

— Αύτοκτόνος ! ελεγον άλλήλοις οί μοναχοί. Άμ- 
φ^βρλία περί τήν πίστιν καί τύψεις συνειδήσεως παοέ- 
συρον αύτόν !. . . .

— Έπνίγη, έγραψαν επιεικώς είς τά πρακτικά 
τού ειρηνοδίκου, δςτις μετά μεσημβρίαν ήλθε συν τώ 
ίατρώ τής κυβερνήσεως, χάριν νεκροψίας.

Έ μοναστηριακή αύστηρότης έφάνη λυθεϊσα τή 
ήμερα εκείνη· ήρχοντο είς τά κελλία καί πάλιν άπήρ- 
χοντο, πολλαχού δέ τέσσαρες καί πέντε μοναχοί 
συνήρχοντο έπί τό αύτό, δμιλούντες περί τού τελευ- 
τήσαντος, περί τών κινδύνων τού πνεύματος καί·περί 
τής οδύνης τού ήγουμένου. Ουτος δέν έφαίνετο δι’ 
δλης τής ήμέρας· είχε κλεισθή καί ήκροάτο τον ρόχθον 
καί μόρμυρον τών κυμάτων τού Δουνάβεως. Πρό τής 
ήλιου δύσεως οί κώδωνες τό ύστατον έκρούσθησαν, 
διότι ήτο Μεγάλη τετάρτη καί άπό τής Μεγάλης 
πέμπτης παύουσιν οί δυτικοί τήν κωδωνοκρουσίαν. 
Άλλ’ εί καί έπνεεν άνεμος, εί καί όμβρος κατεφέρετο, 
δ ναός δμως έπληρώθη πιστών. Έμελλε δ’ ό πατήρ 
Βενέδικτος, ό δεινός ρήτωρ, νά κηρύςη τόν λόγον 
τού Θεού ! Έμελλε νά φωνήση τό πανίσχυρον Εμ
πρός. Έν τή Μεγάλη έβδομάδι τάς υπερφυείς δογ- 
ματικάς θεωρίας δεν έσκόπει νά έγγιση, ούδ* έμελλε 
νά θλίψη τούς απλοϊκούς τής κοινότητας διά φοβε
ρών μεταφυσικών άληθειών. Άλλ’ έπειδή τούς α
πλοϊκούς τούτους ένόμιζεν έκλεκτούς τού Κυρίου, έ
μελλε νά διόάζη αυτούς πώς δει άοέσκειν αύτώ διά 
τής πράξεως καί μόνης· πώς δει παρασκευάζεσθαι 
χρήσιμον τώ πλησίον πώς δει νικάν εαυτόν, μή κα
ταλαλεί ν δέ, μή ρζδιουργεϊν, μή μνησικακεϊν, μή 
εκδικεϊσθαό, μη προδιδόναι τήν φιλίαν, μήτε τήν 
αλήθειαν άρνεϊσθαι, μήτε ψεύδη σκευωρεϊν πρός ίδιο 
τελή καί χαμαί ζηλα κέρδη. Έμελλε νά καταστήση 
αύτοϊς αγαπητήν τήν έκ τής όμονοίας ποόοδον, τήν 
εν τή αναγνωρίσει τού κρείττονος ωφέλειαν, τόν σε
βασμόν τής πλειονότητας τών γνωμών έν τοϊς κοι- 
νοϊς πρζγμασι, τήν άποστροφήν τής κολακείας, τού 
φθόνου, τών μικρολογιών, τής φιλαρχίας, τής πλεο
νεξίας. Έμελλε νά στιγματίση τούς άνειλικρινεϊς 
συγγενείς καί οικείους καί τούς θηριώδεις εκείνους

’ χαρακτήρας, τούς δολίους ’καί ύποκριτάς, οιτινες, 
μαινόμενοι ύπ’ ιδίων παθών, συζώσι τοϊς άνθρώποις, 
είτα προδίδουσιν αύτούς* οιτινες, παντί σθένει άνι- 
χνεύοντες τών άλλων τά μυστήρια, καί όνειρα πλάτ- 
τουσιν δτι δήθεν καθ’ ύπνους όρώσιν δσα ύποπτεύουσι 
καί ςητούσι μαθεϊν οιτινες τέλος, έπί απλή έκδική- 
σει, ύπό τής άλλοτρίας νικώμενοι αίγλης καί έκ τής 
εσχάτης αύτών τάξεως άναμιγνύμενοι έν οίς άγνοού- 
σι, συκοφαντούσι καί δολοφονούσιν ηθικώς πολλώ 
φοβερώτερον τού σωματικού θανάτου, Γνα τήν άσή- 
μαντον αύτών άφάνειαν είς φώς άγάγωσιν. Ό Βενέδι
κτος, ούτω στρέφων καί οίκονομών τόν λόγον, έμελλε 
νά έπιστήση τών άκροατών τό νούν καί είς τούς φα
νερούς τών κακών χαρακτήρας, πρός άποφυγήν αύ
τών, άλλά καί χριστιανικήν ανοχήν είτα δέ, έπι- 
καλούμενος τήν ές ύψους βοήθειαν καί συγχώρησιν 
έπί τάς άνθρωπείους άδυναμίας, έμελλεν ιδία νάνα- 
πτύςη καί τό ηθικόν καί πνευματικόν βάθος τής φιλ- 
τάτης αύτώ πολυσημάντου φράσεως 'Εμπρός ! !

Άλλ’ δμως έκειτο ήδη νεκρός δπου ζών καί νοών 
κατωκει. Τά πενιχρά σκεύη είχον άρθή έκεϊθεν, ού
δέν δέ νύν περιείχε το δώμα, ή τού θανάτου τόν σκο
τεινόν θρόνον, τό φέρετρον. Παρά τήν άνεωγμένην νε
κροθήκην προςηύχοντο δύο πατέρες ύπέρ τής τζλαί- 
νης ψυχής, καθ’ ώραν δέ άπελύοντο ύφ’ ετέρων δύο. 
Περί τήν ένδεκάτην τής νυκτός, ό ηγούμενος προς- 
εκλήθη είς αγρυπνίαν παρά τώ νεκρώ. *Ωφ3ΐλε δέ 
τούτο, άλλως θά κατηγορούν αύτού ύπερβολικήν 
σκληρότητα, ή άδυναμίαν. Φρίττων άνέβαλλε τήν 
άπόφασιν άπό ώρας είς ώραν, ή δέ νύς προέβαινε καί 
έκεϊνος μόλις άπεφάσιζεν/Οτε έκρούσθη ή ώρα αύτού, 
ό Γρηγόριος έςήλθε, διήλθε τόν διάδρομον καί έβη 
είς τό κελλίον τού Βενεδίκτου. . . ώς τή προτεραία. 
...........Είςήλθε !

Δύο κηρία καίουσι τόσον άμυδρώς, ώςτε γλυκύ- 
νουσι τον ζόφον τής είκόνος* καίουσιν δμως καί τόσον 
λαμπρώς, ώςτε νά δεικνύωσι τήν εικόνα ! Τό πρώ
τον τού Γρηγορίου βλέμμα έπεσε πλήρες φόβου καί 
φρίκης έπί τόν νεκρόν, μή άναστή όργίλως καί φω
νήση !. . . .’Αλλ* όχι! Τό πρόςωπον έκεϊνο σα
φώς έφερε τήν σφραγίδα τού τάφου. Δεύτερον βλέμ
μα έρριψεν έπί τήν μοναχόν, δςτις έγονυπέτει πρός 
τήν κεφαλήν τού φερέτρου. Ό μοναχός έκεϊνος έκα- 
λεϊτο Αμβρόσιος, γέρων πολιός, έ'χων πρόςωπον, 
προεμφαϊνον τήν λαμπρότητα τής έγγιζούσης λύσεως. 
Άπό πεντήκοντα έτών διέτριβεν έν τή μονή καί άπό 
είκοσιν ήτο τυφλός. Σπανίως ώμίλει, καί έπί μήνας 
πολλάκις οί αδελφοί ούδέ λόγον παρ’ αύτού ήκουον* 
οσάκις δ’ άπεκρίνετο, οί λόγοι αύτού ήσαν χρη
σμοί, λακωνικοί καί σκοτεινοί.

Ό ήγούμενος πνευστιών έγονυπέτησεν έπί τού παρά 
τήν σορόν εδράνου. *11 άγωνία αύτού έπραύνετό πως 
πρό τού ζώντος μάρτυρος τής ώρας έκείνης, έκρυπτε 
τήν όψιν έν άμφοτέραις ταϊς χερσίν, ϊνα μή βλέπη 
τόν νεκρόν, έπειρατο δέ πώς νά προςευχηθή. Μάτην 
έκοπία ! Αί ίοέαι άπεκρούοντο ύπό τού ούρανού καί 
έπιπτον οπίσω eII ακοή, πασαι αί αισθήσεις αύτού 
έστρέφοντο πρός τόν θόρυβον, δςτις ήντήχει ώς φωνή 

τών νεότερων, έν τή σιγή τού θανάτου καί τής νυ
κτός. Ό ποταμός ροθεϊ καί σίζει, ήχεϊ καί θραύεται 
πρός τούς τοίχους. Έν τή δίνη τών αισθημάτων αύ
τού, ό Γρηγόριος βλέπει όρθούμενα τά ρείθρα, όρμών- 
τα πρός τά παράθυρα, ώς μυρίοι βραχίονες καί ώς 
κεφαλαί άφροστεφεϊς πρός τό θύμά των όρώντα.... 
Άλλά μετ’ ολίγον οίκειούται ή ακοή αύτού* δ ρόθος 
κατέρχεται ώς έλαφρόν κλαυθμήρισμα καί στόνος ! 
^ύν ό Γρηγόριος όρθοϊ τήν κεφαλήν καί τόν νεκρόν 
άτενίζει.

— Τί είνε *, διελογίζετο· πώς έν μόνον κύμα λύει 
πάσαν έννοιαν καί αίσθησιν, σχέδια καί εύχάς έν τού
τω τώ κρανίω και πώς μεταξύ χθές καί σήμερον 
χαίνει ή αίωνιότης *, Άψυχον μέν καταπίπτει τό σώ
μα, λέγει ή έκκλησία, ή δέ ψυχή άνίπταται* είνε α
θάνατος. Τό λυπηρόν λοιπόν τούτο θέαμα, τό μεταξύ 
ζωής καί θανάτου, μέλλει νά είνε νόμος καί τύχη τής 
αθανάτου ψυχής; Χάριν τού ολίγου τούτου χρόνου 
μέλλει νά είνε αιωνίως μακαρία, ή αιωνίως έπάρατος; 
Καί άν ή ψυχή είνέ τι κρεϊττον τού σώματος, διατί 
ούδέν δύναται κατά τού άφανισμού αύτού, μεθ’ δν 
επέρχεται ή καταδίκη έκείνης ;

Ίδρώς ά*|ωνίας έκάλυπτε τό μέτωπον τού Γρηγο
ρίου. Αύτόν, τόν πιστότατον καί θρήσκον, ίδέαι νύν 
περιέβαλλον, άς ούδέπω είχεν νοήσει, έρωτήσεις ή- 
γείροντο έν αύτώ, αίς ούδεμίαν εύρισκεν άπόκρισιν. 
Άλλ’ ή άμφιβολία αύτού δέν είχε τής σχολής τήν 
μέθοδον, ούδέ τήν γλώσσαν τής έπιστήμης. Ό Βενέ
δικτος θά έγέλα* είς τόν εύτελή δμως άνδρα, δςτις 
τό άροτρον κάλλιον θά έχειρίζετο, ή τόν άφίστομον 
λόγον, ή αμφιβολία ήτο φοβερά, ακατάσχετος, κε- 
ραυνοβόλος. Νύν πρώτον καθορα έξ άσφαλούς ύψους* 
άλλά σκοτοδινια, ή γή κυλίεται καί περιδινεϊται 
ύπό τούς πόδας αύτού. Ένθα κάκεϊσε έχεται άπό 
τών βράχων άλλά καί ό βράχος έκεϊνος, δν νομίζει 
γρανίτην, είνε σαθρός καί τετριμμένος. Πάντα κλο- 
νούνται καί καταρρέουσιν,ώς βέλος πίπτει καί ο ήγού
μενος καί ρίπτεται είς βάραθρον γνόφου. Μαίνονται 
κύματα καί συγκρούονται έπ’ αύτόν, δν δαίμονες καγ- 
χάζοντες σφενδονούσιν άπό βάθους είς βάθος. . .

— Τί είνε άγαθόν καί κακόν ; λέγει έν έαυτώ. 
Άν ό κόσμος είνε άνόητος προςωπίς καί ή άθανασία 
μύθος ; ’Άν ή χαλαρά καί σαπρά αύτη ύλη είνε ή 
μόνη καί τελική ύπαρξις τού Βενεδίκτου, χαρά δέ 
καί λύπη, μίσος, καί άγάπη, δ βίος άπας καταντά 
είς τό μηδέν ; Άν έγώ, δ φονεύς, ώς οί μυρίοι άγιοι, 
δεν εχω νά φοβώμαί τι πέραν τού τάφου, είμή τό 
μηδέν* δέν έ'χω νάναμείνω τι, είμή τόν σκώληκα ; 
.... ! Κύριε Θεός μου !

Καί προςηύχετο, τείνων τάς χειρας.
— Μ ή μ’ έγκαταλίπης ! Λοιπόν κάγώ άμφιβάλ- 

λω, δ τόν άμφιβάλλοντα άποκτείνας ;
Είτα άνεπήδησε καί έφώνησεν ίσχυρώς, ώς παρά- 

φρων έκ τής διεγέρσεως καί ταραχής.
— Αμβρόσιε, Αμβρόσιε !
Ό τυφλός ύψωσε τήν κεφαλήν.
Ό ήγούμενος ίστατο ήδη παρά τήν σορόν, αγρίως 

κυλίων τούς οφθαλμούς, άτενίζων τόν γέροντα καί 

τήν δεξιάν έπί τού στήθους τού νεκρού στηρίζων.
— Αμβρόσιε, είπεν άσθμαίνων τύχας τινάς ού

χί ό Θεός, άλλ’ δ άδης έπινοεϊ καί έξυφαίνει. Ό νε
κρός ούτος ήτο φίλος μου* άνετράφην μετ’ αύτού, 
συμμετέχων τών νεανικών ονείρων καί τών τής πενίας 
μερίμνων. Έσωσά ποτέ τήν ζωήν αύτού καί έν τή 
αύτή ώρα έχειροτονήθημεν μοναχοί. ‘Π δυστυχία καί 
εύτυχία αύτού ήτο δυστυχία καί εύτυχία μου. "Οτε 
είςήρχετο είς τό δωμάτιον μου, δι’ έμέ άνέτελλεν η
μέρα* δτε ήσθένει, νυχθήμερον έ'μενον παρά τήν κοί
την αύτού. Μά τον "Τψιστον ήγάπων αύτόν ώς ά- 
δελφόν καί δμως τόν άνδρα τούτον, τόν αδελφόν 
μου έ.................... *Ω !

Αίφνης έχώρησεν οπίσω, βαλών όξεϊαν φωνήν. Ή 
χειρ αύτού ήγγισε τήν παγεράν τού νεκρού χεϊρα.

— Πάτερ, είπε πάλιν δ τάλας, άμα συνελθών. Δέν 
δύνασαι νά έννοήσης τον καίοντά με πυρετόν ! Τό 
αίμά σου ησύχως κυκλοφορείται καί τά ήμέτερα πά
θη ούδόλως σέ πειράζουσι* δέν βλέπεις τά άδικα καί 
τάς άβύσσους τού βίου. *Ω ! είθε ώς σύ νά ήμην 
τυφλός !

Ό γέρων ύψωσε τρέμων τάς χειρχς καί είπε βρα
δέως, πανηγυρικώς*

— *Εχω τό άκοίμητον φώς !
— Τό άκοίμητον φώς ! έψιθύρισεν ο Γρηγόριος καί 

επεσεν άναίσθητος.
Καί έσίγησε τό δωμάτιον, ένθα τρία ύπήρχον με

γάλα αινίγματα* ή τυφλότης, δ θάνατος, τό πταί
σμα. "Οτε έκρούσθησαν μέσαι νύκτες, οί είςελθόντες 
μοναχοί εύρον άναίσθητον τόν ήγούμενον, εξηπλω- 
μένον έπί τού νεκρού καί άπήγαγον αύτόν είς τό 
ίδιον κελλίον.

Τή έσπέρζ τής Μεγάλης πέμπτης πορθμεϊον κατέ
πλεε τόν Δούναβιν, έν μέσω ομίχλης καί λεπτού 
όμβρου. Ό γηραιός ναύτης καί δ έ'γγον^ς αυτού Ιω
άννης έκυβέρνων, έναντι δ’ αύτών κατηφεϊς έκάθηντο 
δύο μοναχοί. Έν τώ πυθμένι τού πλοιαρίου έκειτο 
σορός, πρός ταφήν άγομένη. Μακράν τής μονής καί 
έν γή άνιέρω έμελλε νά ταφή δ μοναχός, ού τον 
θάνατον έγίνωσκον τά κύματα μόνα.

— Δέν σ’ έννοώ, έλεγε πρός τόν σιγώντα συμπλω- 
τήρα δ πατήρ Ιερώνυμος. Τό δυστύχημα δέν έλύπησε 
τόσον τόν ήγούμενον, δσον σέ.

— Memento mori Σ, έτονθόρυσεν δ έπί τού οίνου 
άδελφός, βλέπων θλιβερώς τών κυμάτων τά παίγνια.

— Άπό χθές άλλον λόγον δέν άκούω άπό τού 
στόματός σου. Μήπως μιμείσαι τόν πατέρα Αμβρό
σιον;

— *Εκαμα εύχήν.
— Νά σιωπάς; ήρώτησεν άπιστών ο Ιερώνυμος. 

Τί σιωπή, φίλε, είνε βαρεία καί δύσκολος.
Ό έπί τού οίνου έκλινε στένων τήν κεφαλήν και 

είπε*
— Memento mori.
— II θλϊψις έπεται τή χζρζ. είπεν αύθις δ 'Ιερώ

νυμος. Μετά τήν δυστυχή ταύτην Μεγάλην έβόομά-

1 Μέανησο δτι τεθνήξει. Σ. Μ.1
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δα θά έχωμεν τούλάχιστον λαμπρόν Πάσχα. Σήμερον, 
πρό μεσημβρία;, ήλθεν έκ τή; πόλεως απεσταλμένο; 
πρό; τόν ηγούμενον. Κατά τύχην έγώ είςήλθον εί; τό 
θυρωρείον, όπου εκείνο; έτρωγε πρόγευμα, μετά τήν 
αποστολήν του. Χάριν φιλοφροσύνη;, έκάθησα πλη
σίον του, ούτω δέ, inter pocnla1, έμαθον οποίαν έκό- 
μισεν αγγελίαν. Ό επίσκοπος δήλα δ ή είνε έν τή 
πόλει καί τό πάσχα θά λειτουργήστ) εί; τήν έκκλη- 
σίαν ήμών.

— Ήλθεν ό έπίσκοπος; ήρώτησεν ό άλλο; έν 
σπουδή.

— Ναί, θά έ'λθη εί; τήν μονήν. Πρό πόσων χρό
νων δεν μά; έδόθη τοιαύτη τιμή !

— Καί τί λέγει περί τούτου ό πατήρ ήγούμενο; ;
— Τί περίεργο; έρώτησι;; θά χαρή καί θά σκιρ- 

τήση........... Μετά τήν χθεσινήν ημέραν τόν συγχαίρω
δι* αύτό...........

Είτα στραφεί; πρό; τού; ναυτίλου;, είπεν*
— Έπεράσατε πέραν καί τόν "Αγιον ήγούμενον;
— Ναί, πανοσιώτατοι, έγώ καί ό έ'γγονό; μου, 

άπεκρίνατο ό γέρων. Μου ήλθον δάκρυα* τόσον λυπη
μένο; ήτο ό ταλαίπωρο;! —Μή δυνατά κατά τόν ά
νεμον, ’Ιωάννη ! — Ό έ'γγονό; μου νομίζει πώ; είνε 
ένεκα τή; φιλία;* άλλ’ έγώ πιστεύω πώ; λυπεϊται διά 
τό μοναστήρι. — Πλέον αριστερά, Ιωάννη! — Κάθε 
άνθρωπο; έχει τήν λύπην του. Άλλ’ ό καιρό; θά είνε 
ωραίο; διά τά; έορτά;...........Δεξιώτερα, ’Ιωάννη.

Μετά τινα του ποταμού καμπήν, ό έκτενή; λίθι
νο; τοίχοςρήγνυται εκατέρωθεν εί; διάφορους ταινία; 
πορφυροφόρου; καί γρανιτώδεις κορυφάς. Μεταξύ τού
των φύονται σθεναραί έλάται, έκ σχισμών προεκβάλ- 
λουσαι. Εύρεϊαι γεώδεις ζώναι κείνται μεταξύ ύδατος 
καί τών έκ τών βράχων λίθων.

’Ανωφερή; κλίμαξ εΐνε λελαξευμένη έν τινι τών 
πυρογενών έκείνων κολοσσών. Έφ' ικανού ύψώ- 
ματος, ού άνωθεν κρέμανται πάλιν βράχοι, ύ- 
πήρχε σταυρό;, ώ; ιερόν σήμα τών ναυτιλλομέ- 
νωυ. Άπό τών σπιλάδων πετρών μέχρι τού Δουνά- 
βεω; παχεΐα κυμαίνεται χλόη καί πτερίδες άναθρώ- 
σκουσι καί κισσός, τού; λίθου; περιβάλλων καί θάλ- 
λων περί τού; διερρηγμένους κορμού; τών δρυών. 
Ούτοι Γστανται ώ; στήλαι, ύπό τού; θόλου; τών 
βέλον ο φόρων δένδρων.

’Ενταύθα προςωρμίσθη τό σκάφος. Καί οί τε'σσα- 
ρε; άνδρε; έξήγαγον τήν σορόν εί; τήν όχθην, είτα 
άφίκοντο ύπό δρύν, ένθα γή ήτο άνακεχωσμένη καί 
ο τάφο; έτοιμο;. Πτύα καί σχοινιά παρέκειντο μετ’ 
άξινών.

Διά τού εσπερινού σκιόφωτο; διέλαμψε δάς, φωτί- 
σασα τά άνωθεν τού βράχου.

— Ό άγιο; ήγούμενο; καί ό ’Ιωσήφ, είπεν δ Ιε
ρώνυμος.

Οί περιιστάμενοι άνέβλεψαν εί; τό ύψος, ένθα έκαιε 
λαμπάς, ύπό τού βράχου σκεπομένη. Τό άστατον 
αύτή; φώ; ότε μέν έφώτιζε τόν φέροντα αύτήν, ότέ 
δε τόν σταυρόν, έφ’ ού ήρείδετο έτερό; τι; άνήο, καί

1 Έν τω πίνειν. Σ. .Μ.

άλλοτε βραδέως κατέλαμπε διά τού άποστίλβοντος 
τοίχου. Έν τέλει, τήν δάδα τή δεξιά κρατών, μονα
χό; τι; κατήλθε πρό; τού; άναμέν όντας. Άλλ’ ό ή
γούμενο; έμεινε μακράν τών πολλών, ώ; έ'θο; τοϊς 
μοναχοί; έν τοιαύται; ταφαίς. "Οθεν ίστατο παρά 
τήν άκραν τών πυκνών πιτύων, παρακολουθώ? τή έ- 
σπευσμένη καί ξενοπρόπω πράξει καί τή χειρί πιέζων 
τήν μαινομένην αύτού καρδίαν.

Ό; σκιαί κινούνται οί μελανείμονε; άνδρες, κύ- 
πτουσι καί έργάζονται. Σπεύδουσι ν έν τώ θλιβερώ 
έ'ργω, έν ώ τή; ώρα; τά λεπτά αίώνε; φαίνονται τώ 
Γρηγορίω. Τό αίμα ανέρχεται εί; τήν κεφαλήν αύτού. 
Τά χείλη αύτού είναι ξηρά καί καίουσιν, εί καί πί
πτει λεπτό; όμβρο;* αί χεϊρες αύτού συσπώνται καί 
μίαν μόνην έχει έννοιαν, ότι βεβαίως τεράστιόν τι γί
νεται, διότι τόσον πολύ, τόσον άτελευτήτω; βραδύ— 
νουσιν οί άνδρες έκεϊνοι. Άλλά σπεύδετε ! ’Ιδού νύν 
ύψούται ή σορό;* άμα τώ κελεύσματι ύποκώφω; κα- 
τακυλίεται.... Οί κεραυνοί τού ούρανού τί δύναν- 
ται κατ’ αύτή; νύν καί αιωνίως ;

Νύν χώμα άνωθεν μ3τά σπουδής! Πάντε; δράττον- 
ται, συνάγουσι, ξέουσι καί χέουσι γην ! Ό Γρηγόριος 
εύχεται νά κυλισθή άνωθεν καί αύτό; ό βράχο;! Τότε 
έ'βη πρό; τά έμπρό; ίνα είπη τήν συνήθη νεκρώσιμον 
εύχήν!

Οί μοναχοί άνταπεκρίνοντο, ψαλαωδούντε; θλι- 
βερώς.

Ό έρυθρώς φωτιζόμενος όμιλος, ύπ’ άμαυρόν νυ
κτερινόν ούρανόν καί κρεμαμένου; βράχους* τά λατι
νικά τών μοναχών καί ό τού ποταμού ρόχθο;,πάντα 
ταύτα ήσαν παράδοξα, άγρια, άλλά καί πανηγυρικά.

"Οτε ό ήγούμενο; είπε τρεμούση τή φωνή τήν ύ- 
στάτην εύχήν, In niemoria aeterna erit justus* 
ab audilione mala non timebit. Requiem aeter- 
nam dona ei, domine1, οί άλλοι ίσχυρώ; έπανέλα- 
βον Et lux perpetua kiceat ei καί ή ηχώ τών βρά
χων συνεσείσθη άνά τόν ποταμόν.

Et lux perpetua luceat ei! ΤΩ Γρηγόριε, ένόσω 
εύχονται έπί τάφων έν τή γλώσση τή; έκκλησίας 
σου, οί λόγοι ούτοι θά μαρτυρώσι κατά σού. Καί 
αΙώηοΓ (ρω? φωτυζέτω αυτόν! *...........

Σιγώντες άνέπλευσαν εις τό μοναστήριον. Οί μο
ναχοί άνέμενον ήδη έν τώ έστιατορίω. Ό Γρηγόριος 
ταχέως είςήλθεν, έστη όπισθεν τή; έδρα; αύτού καί 
είπε μεγαλοφώνως.

— Μετά χαρά; αγγέλλω ύμϊν ότι τή πρωία τής 
κυριακής τό Πάσχα, ή Α. Πανιερότης, ό έπίσκοπος 
Κ................. θά έλθη ένθάδε, ίνα διέλθη τήν αγίαν
ήμέραν έν τή μονή ήμών.

Καί άμέσω; έσταυροκοπήθη καί άπήγγειλε τήν έπι- 
τραπέζιον εύχήν ! Μόλις έκάθησαν καί κοινή χαρά 
καί διέγερσι; κατέλαβε πάντα;. Ώμίλουν πρό; άλ- 
λήλου; ύψιφώνω; καί συγκεχυμένω;· ώ; εί δέ τού Βε
νεδίκτου ο θάνατος ήτο παράόοσι; άπηρχαιωμένη, 
έκαστο; έξέφραζε πόθου; καί εύχά; διά τό σπουδαϊον

1 Εις μνημόσυνον αιώνιον έ'σται δίκαιος* άπό κακολο- 
γίας ού φοβηΟήσεται. Αιώνιον άναπαυσιν δός αύτφ, Κύριε. 

τού πράγματος, έκαστος έλεγε μόνον περί τού έπι- 
σκόπου.

Άλλ’ αίφνης ό τυφλός Αμβρόσιος, άνοίξας τό 
στόμα, είπε*

— Τόν είδον !. . . .
Ό δέ πατήρ Ιερώνυμος, χωριζόμενο; τού ήγουμέ

νου ύφ* έόρας, μή κατεχομένης, έσεισεν ανυπομονώ; 
τήν κεφαλήν καί είτα έστράφη πρό; τόν Γρηγόριον. 
Ουτος έκλινεν εί; τά όπίσω, ώ;εί ό Βενέδικτος κα
τείχε ν έτι τήν κενήν έδραν.

— Ό Πανιερώτατος, είπεν ό Ιερώνυμος, είνε λαμ
πρό; άνθρωπος, άλλ’ είνε πολύ καλό; διά τούτον τόν 
κόσαον. Είνε έπιεική; πρό; τούς έχθρούς τής έκκλη- 
σίας. Σήμερον, ότε πρέπει νά κηρύσσηται πύρ καί 
μάχαιρα, έκεϊνος φείδεται καί προστατεύει τών έλευ- 
θεροφρόνων. Έάν ήδύνατο, θά κατήργει καί τήν έκ- 
κλησιαστικήν λογοκρισίαν. Ό δυστυχής Βενέδικτος 
εί; αύτον ήδύνατο νάφιερώση τό περί τή; μεταρρυθ- 
μίσεω; έργον του.

Οί λόγοι ούτοι τού Ιερωνύμου πρό ολίγων ημερών 
θά εύηρέστουν τώ Γρηγορίω. Νύν όμως ούτος έδρά- 
ξατο τής χειρός τού ζηλωτού μοναχού καί άγρίω; 
αύτον προςβλέψας, είπε*

— Μή τάραττε τούς νεκρού; !
Είτα έπήλθε βραχεία σιγή, καί έν τή σιγή ταύτη 

αίφνης είπεν ό Αμβρόσιο; δύο λόγους,χαμηλοφώνω;·
— Justitia καί caritas 11

Ταύτα έγένοντο τή εσπέρα τή; Μεγάλη; πέμπτης. 
Ύποφωσκούσης τής Μεγάλη; παρασκευή; άνεώγησαν 
αί πύλαι τού μοναστηριού. Πυκνό; εί;ήρχετο δ λαός 
εί; τήν αύλήν καί άνήρχοντο τήν εύρεϊαν κλίμακα τή; 
εκκλησίας. Οί ύπηρέται άνέωξαν τήν άπό τών κελ- 
λίων εί; τήν όχθην άγουσαν οί παίδες τού χοοού 
διέσχιζον τά πλήθη έν σοβαρότητι καί προθυμία καί 
εις τά παράθυρά που καί που έφαίνετο τό πρόςωπον 
μοναχού τίνος.

Ό ούρανός ήτο συννεφώδης, άλλ’ όμβρο; δέν έπι
πτε καί έπνεεν άπηλιώτη;.

Περί τήν δεκάτην ώραν τό πλήθος συνεκινήθη, έκ 
δέ τού ίσογαίου διαδρόμου βραδεία προήλθεν ή έπί- 
σημος πομπή τή; Μεγάλη; παρασκευής. Προηγείτο 
σταυρός, πενθίμω πέπλω καλυπτόμενος. Τέσσαρες 
σάλπιγγες έσάλπιζον μακρόν, ύπόκωφον, θλιβερόν 
ήχον. Παίδες χορού καί ψάλται ήκολούθουν. Είπον
το δέ κατά ζεύγη οί πατέρες τή; μονής, μέλανας 
καί λεύκάς φέροντε; τηβέννου; καί καίοντα κηρία. Ύ
πηρέται όπισθεν αύτών έσειον θυμιατήρια, έν δέ τώ 
ύψουμένω νέφει ήστραπτε τό δοχεϊον τού παναγίου 
σώματος, φερόμενον ύπό τού Γρηγορίου.

Τό ύψηλόν αύτού σώμα περιέβάλλε μέλας μαν
δύας, έχων κεκεντημένον μέγαν λευκόν σταυρόν. Έξ 
εύωνύμων έβαινεν δ πατήρ Ιερώνυμος, έκ δεξιών δ 
όγδοηκοντούτης Αμβρόσιος, χειραγωγούμενο; ύπό 
ξανθού παιδός. Είποντο οί άλλοι μοναχοί.

1 Δικαιοσύνη, αγάπη ! Σ. Μ.

Ό λαό; έγονυπέτει κατά τήν άπό τή; αύλή; βρα- 
δεϊαν τής πομπή; πορείαν πρός τήν όχθην τού Δου- 
νάβεως, ής παραλλήλως έκειτο δ ναός. Πρό τής θύ
ρας πά; τις έσίγα, οί δέ ψάλται, ύπηρέται καί ιερείς 
κατέλαβον τήν στενήν γηίνην γλώσσαν, τήν χωρού
σαν πρός τά ύδατα. Άλλ’ δ ήγούμενο; άυ.έσω; έ- 
σπευσε πρό; τόν ποταμόν. Έν τοι; γήλοφοι; καί βρά
χοι; τή; άπέναντι όχθη; έγονυπέτουν άνδρε; καί γυ
ναίκες καί έθεώρουν τό μοναστήριον.

Αί σάλπιγγες έσίγησαν, γή δέ καί ούρανό; συνέ-
σχον τήν πνοήν 
τού Δουνάβεως, 
γήση. Βραδέως

αύτών, ιν’ άκροάσωνται τού ρόχθου 
όν νύν δ Γρηγόριος έμελλε νά εύλο- 
ύψωσε τούς βραχίονας, έφάνη δ’ ώς

άνεγειρόμενος. Καί όντως έφαίνετο θέλων ν’ άνέλθη 
έκ γής πρός ούρανόν, κατ’ έκείνην τήν ώραν ! Είτα 
ηύλογησε διά τού ιερού δοχείου τόν ποταμόν, τόν πο
ταμόν εκείνον, δςτις έρρόχθει άνω τού φόνου, άνωθεν 
τού Βενεδίκτου! Κύμά τι έπληξε τήν όχθην, έρράντισε 
τό ένδυμά του καί παρήλθε................

Πάλιν ήχησαν αί σάλπιγγες, ή πομπή ύπέστρεψε 
καί διά τής μαρμάρινης κλίμακας είςήλθον εις τόν 
σκοτεινόν καί χαίνοντα ναόν. Τά παράθυρα έκάλυπτε 
μέγας πέπλος έξαμίτου, οί βωμοί δέν είχον κοσμή
ματα, αί λυχνίαι ήσαν άνεστραμμέναι. Άλλ* έν πλα- 
γίω πρός τόν κήπον παρεκκλησίω, μεταξύ άνθέων καί 
άειθαλών φυτών, έκειτο δ παθών διά τόν κόσμον. . 
... Ό αύτόθι βωμό; λαμπρώ; έφωτίζετο καί αύ · 
τόσε δ Γρηγόριος έκόμισε τό άγιον δοχεϊον. Είτα, 
άπεκδύς τον μανδύαν, έβάδισε πρό; τον μέγαν τού 
ναού βωμόν. Σταυρό; έκειτο έπί τών βαθμιδών, έν 
αίς δ Βενέδικτος διήρχετο τά; νύκτα; αύτού. Τό 
άκοίμητον φώ;, δμοιον πρός πυρώδες δμμα, έκρέμα- 
το άνωθεν καί έφώτιζεν έκ τού σκότους τού ιερού 
βήματος. Ό Γρηγόριος, άνοίξας τούς βραχίονας ώρ- 
μησεν έπί τόν σταυρόν, έκυψε πρός τήν γην καί προς- 
ηύξατο. Ναί, προςηύξατο !. . . Ή σκυθρωπή μεγα- 
λειότης τή; θείας λειτουργίας είχε πληρώσει άύτόν 
διά τίνος μέθης, ή δέ λαμπρότης τού ιερού αύτού 
άξιώματος ερριψε φώς εις τάς ειδεχθείς τής ψυχής 
αύτού κηλίδας.

— Ήμαρτον, Κύριε !, είπε καθ’ εαυτόν, κείμενος 
έπί τών βαθμιδών, ένώπιον τού λαού. Άλλ’ επραξα 
τό κακόν ούχί έκ κοσμικών λόγων, άλλ* ές ιερατικής 
οργής. Ό ίερεύς δμως ίσταται ανω τής κρίσεως τού 
κόσμου, έλεύθερος παντός γήινου δεσμού καί μόνον 
τόν Θεόν έχει πρό εαυτού !

"Οτε άνέστη, έπεσεν άπ’ αύτού μικρός σταυρός με
τάλλινος. . . . Ό σταυρός έκεϊνος ήτο δώρον τής μη- 
τρός αύτού, πτωχής, χρηστής, έβδομηκοντούτιδος 
γραίας χωρικής, έν τώ δρει οίκούσης. *Εζη άκόμη. 
—Γρηγόριε, Γστασαι άνω καί τής κρίσεως τού έσταυ- 
ρωμένου καί τής μητρός σου ;

(Έπεται τό τέλος).

Carl Auglst Heigel.

21.
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ.
τό τών Μαζακηνών χωρίον πρός κατοικίαν, οί βα
σιλείς όμως αύτό προετίμων, διότι της χώρας όλης 
ούτος ήτο μεσαίτατος τόπος τών ξύλα έχόντων άμα 
καί λίθον πρός τάς οϊκοδομίας καί χόρτον, ού πλεί- 
στην ανάγκην είχον διά τήν κτηνοτροφίαν διότι 
στρατόπεδον ήτο τρόπον τινά αύτοϊς ή πόλις· τήν 
δέ κτηματικήν καί χρηματικήν αύτών ασφάλειαν εί
χαν έν τοϊς φρουρίοις, άτινα πολλά ύπήρχον, τά μέν 
βασιλικά τά δέ τών φίλων άπεΐχον δέ τά Μάζακα 
τοϋ μέν Πόντου περί τούς όκτακοσίους σταδίους πρός

ΊΙ πόλις Καισάρεια.

Ή Καισάρεια άρχαία πόλις της Έλάσσονος ’Ασίας, 
έν Καππαδοκία, κειμένη έπί τού Άλυος ύπό τό όρος 
Άργαϊον. ’Απείχε τεσσαράκοντα στάδια τοϋ Μελανός 
ώνομάζετο δέ κατ’ άρχάς ΛΙάζακα ή Ευσέβεια. Κατά 
Στράβωνα ή χοίρα τών Μαζακηνών ήτον άφυής πρός 
συνοικισμόν πόλεως, καθό άνυδρος καί άνώχυρος διά
τήν ολιγωρίαν τών ηγεμόνων, 
καί ατείχιστος ίσως έπίτηδες 
ί'να μή παρέχη άσυλον τοίς οί- 
κοϋσι πρός τό λγστεύειν τά πε
δινά μέρη· καί τά κύκλω δέ 
χωρία ήσαν πάντν) αφόρα καί 
άγεώργητα, καί περ όντα πε
δινά, διά τό αμμώδες καί ύπό- 
πετρον αύτών. Ό Με'λας ποτα
μός έν ταπεινοτέρω τής πόλεως 
χωρίω τάς πηγάς έ'χων, ταύτη 
μέν ήττον άχρηστος, είς έλη δέ 
καί λίμνας διαχεόμενος, έμόλυνε 
τόν άε'ρα έν ώρα θέρους, τό περί 
τήν πόλιν καί τό λατομειον έ- 
ποίει δύςχρηστον, καίπερ εύχρη- 
στον δν διότι ύπήρχον πλα- 
ταμώνες, άφ’ ών άφθονον είχον 
τήν λιθείαν οί Μαζακηνοί πρός 
τάς οϊκοδομίας, καλυπτόμεναι 
δ’ ύπό τών ύδάτων αί πλάκες 
δυσκόλως έξωρύσσοντο- τά δέ 
έλη ταύτα ήσαν πυρίληπτα κα
θώς άλλα περί τήν πόλιν πεδία, 
άτινα ήσαν μεστά βόθρων πυρός 
έπί πολλούς σταδίους. Άριαρά- 
θης ό βασιλεύς, τοϋ Μελανός 
έχοντος κατά τινα στενά τήν 
είς τόν Άλυν διέξοδον, έμφρά- 
ξας ταύτα, κατέστησε τό πλη
σίον πεδίον λίμνην πελαγίαν, 
«έν ή νησιδάς τινας ώς τάς Κυ- 
κλάδας άπολαβόμενος διατρι- 
βάς έν αύταΐς έποιεΐτο μειρακιώ- 
δεις· έκραγέν δ’ άθρόως τό έμ
φραγμα έζέκλυσε πάλιν τό ύ
δωρ· πληρωθείς δ’ ό Άλυς τής 
τε τών Καππαδόκων πολλήν 
παρέσυρε καί κατοικίας καί φυ
τείας ήφάνισε πολλάς, τής τε 
τών Γαλατών τών τήν Φρυγίαν 
έχόντων ούκ όλίγην έλυμήνατο 
άντί δέ τής βλάβης έπράξαντο 
ζημίαν αύτόν τάλαντα τρια
κόσια Ρωμαιοις επιτρέψαντες τήν κρίσιν τό δ’ αύτό 
συνέβη καί περί Ήρπα». Μολονότι δέ, έξακολουθεϊ 
λίγων ο Στράβων, είναι άφυές ώς έπί τό πλειστον 
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πόλις ώνομάσθη Καισάρεια έπί τοϋ Τιβερίου, άφοϋ 
ύπετάγη άλληλοδιαδόχως είς τούς Σύρους, τούς Πε'ρ- 
σας, τούς Μακεδόνζς. Μετά δέ τούς Ρωμαίους έξου- 
σίασεν αύτήν ή Τουρκία. Ή Καισάρεια έλαβε παρά 
τών Ρωμαίων τόν τίτλον μητροπόλεως καί διετέλει 
έπί πολύ ακμαία. Ήρίθμει, λέγουσι, 400,000 κα
τοίκων, έπί τής βασιλείας τοϋ Ούαλεριανοϋ- άλλά 
τότε ήλώθη καί κατηρειπώθη ύπό τοΰ Σαπόρ, βκσι- 
λέως τής Περσίας. Ό Ηράκλειος περιέλαβεν αύτήν 
ίν τώ θέματι ή έν τή έπαρχία τής ’Αρμενίας. Βραδύ- 
τερον, κατεστράφη ύπό σεισμού. Είναι πατρίς τοϋ 
Μεγάλου Βασιλείου. Τά ερείπια δέ αύςής κεΐνται 
πλησίον τής νέας- Καισαρείας. Έδρα μητροπολίτου 
τής ’Ορθοδόξου ’Ανατολικής ’Εκκλησίας. (Έκτοϋαίε- 
ζικοϋ ’Ιστορία/; και Γεωγραφίας Σ. Βουτυρά).

Ή Καισάρεια αριθμεί σήμερον εξήκοντα περίπου χι 
λιάδας κατοίκων. Ή πόλις περιστοιχίζεται ύπό έ- 
ρειπίων, ών έν καί τό έπί ’Ιουστινιανού άνεγερθέν 
φρούριον, ού τίνος τμήμα περιλαμβάνεται έν τώ σή
μερον ύπάρχοντι τουρκικω φρουρίω. Τό έν αύτη μωα
μεθανικόν τέμενος έστι τό μεγαλοπρεπέστατον οικο
δόμημα έπί μεγέθει καί κόσμω. Τό έν Καισαρεία Ελ
ληνικόν σχολεϊον διατελεΐ αρκούντως κατηρτισμένον 
καί συντηρείται ύπό τών φιλότιμων Καισαρέων.

Τό έν τώ μέσω τοϋ οροπεδίου τής Καππαδοκίας 
έσβεσμένον ήφαίστειον, ό Άργαΐος, έχει ύψος, 3840 
μέτρων, παχύτατα δέ στρώματα χιόνος περικαλύ- 
πτουσι τόν κρατήρα αύτοΰ.

Ύπό τό δνομα Καισάρεια ύπήοχον έτι καί αί έπό- 
μεναι πόλεις : ά) πόλις παραθαλασσία έν τή αρχαία 
Παλαιστίνη (Stratonis arx.)- β') πόλις τής Κιλικίας· 
γ') πόλις τής Φρυγίας· δ’) λιμήν τής Ραβέννης έν 
’Ιταλία· έ) πόλις τής Βιθυνίας παρά τόν Όλυμπον 
ς’) πόλις τής ’Αφρικής έν Μαυριτανία· ζ') έτέρα πό
λις έν Παλαιστίνη, σήμερον Βανία.

ΤΑ

ΝΕΟΤΕΡΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΏΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΡΑΜΜΝ.

νότον, τοϋ δ’ Εύφράτου μικρόν έλάττους ή δι
πλάσιους, τών Κιλικίων δέ πυλών, έξ ημέρας, καί 
τοϋ στρατοπέδου τοϋ Κύρου διά τών Τυάνων». Ή

ΑΙ ΥΨ1ΙΛΟΤΕΡΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΑΙ ΕΝ ΕΥΡΑΠΗΙ.--- Μέχρι
τοϋ νΰν ό Ξενών τοϋ Άγ. Βερνάρδου ύψούμενος 8200 
πόδας άνω τής έπιφανείας τής θαλάσσης διεφημί- 
ζετο ώς ή ύψηλοτέρα τών τοιούτων οικοδομών έν 
Εύρώπη. Τήν τιμήν ταύτην ούδαμώς πλέον οίκειο- 
ποιείται σήμερον. Κατά τό παρελθόν έτος ή Δη- 
μαρχία τής έν Σικελία Κατάνης διέταξε νά έγερθή 
παρά τήν κορυφήν τοϋ μεγάλου -ηφαιστείου, τής Αΐ- 
τνης, άστεροσκοπείον είς ύψος 2943 μέτρων άνω 
τής έπιφανείας τής θαλάσσης, ήτοι 1 000 περίπου 
πόδας ύψηλότερον τοϋ προμνησθέντος ξενώνος. ΤΙ οι
κοδομή έχει ύψος 9 μέτρων καλύπτουσα έμβαδόν 
200 τετραγ. μ. Είναι δέ διώροφος, κυκλοτερούς σχή
ματος. Έν τώ πρώτω πατώματι ΐσταται ογκώδης 
στήλη έφ’ ής στηρίζεται τό μέγα διαθλαστικόν τηλε
σκοπίαν. Τό κατώτερον πάτωμα διαιρείται είς έστια- 
τόριον, όπτανεϊον καί άποθήκας. Τό άνώτερον πάν

των έχει τρεις κοιτώνας ένθα αναπαύονται οί άστρο- 
σκοποϋντες, ή, έν άνάγκη, οί έπισκεπτόμενοι. Ή ο
ροφή σύγκειται έκ κινητού θολού ή δώματος. ’Από 
τών έςωστών τοϋ άνω πατώματος θέα μεγαλοπρεπέ
στατη παρίσταται. Ό θεατής έπιβλέπει τό ήμισυ τής 
Σικελίας, τήν Μελέτην, τάς Λιπαρίας νήσους, καί τήν 
Καλαβρίαν, έπαρχίαν τής ΝΑ ’Ιταλίας. Τό άστερο- 
σκοπεΐον ίδρυται έπί κωνικού μικρού λόφου, όπως έν 
περιπτώσει έκρήςεως ύπερασπίζηται ασφαλώς άπό 
τής καταρρεούσης λάβας τής άντιθέτου πλευράς τοϋ 
•ηφαιστείου.

** Οί άστρονόμοι ήρξαντο άπό τοϋδε παρασκευα
ζόμενοι πρός παρατήρησιν έτέρου σημαντικού φαινο
μένου, τής ολικής έκλείψεως τοϋ ήλιου, ήτις συμβή- 
σεται τήν 24 άπριλίου (6 μαίου) 1883. Ώς έκ της 
έκτακτου διαρκείας τής έκλείψεως, παραταθησομένης 
έπί ήμίσειαν ώραν, τό φαινόμενον παρέξει εύκαιρίαν 
πολλών καί σπουδαίων παρατηρήσεων.

*** ’Ισόβιος γραμματεύς τής Γαλλικής ’Ακαδη
μίας τών ηθικών καί πολιτικών έπιστημών, άντί τοϋ 
κ. Mignet, παραιτηθέντος, έξελέγη άρτίως ό κ. ’Ιού
λιος Σίμων

*** Νέαν περί ηλεκτρισμού θεωρίαν άνέπτυςεν άρ
τίως ό κ. A. Ledieil. Κατ’ αύτόν, τά ηλεκτρικά 
φαινόμενα οφείλονται είς τούς παλμούς τοϋ αίθέρος, 
πολλά δέ τούτων έξηγεΐ διά τής θεωρίας ταύτης έν 
ύπομνήματι δπερ ύπέβαλε τή ’Ακαδημία τών Έπι
στημών. Τό έργον τούτο τοϋ είρημένου ήλεκρολόγου 
θεωρείται πληρέστερον πάντων τών μέχρι τοϋδε γνω- 

σθεντων περί ηλεκτρισμού.

*** Δύο άμερικανοί ιατροί έποιήσαντο εσχάτως η
λεκτρικά πειράματα έπί τοϋ σώματος καταδίκου ά- 
παγχονισθέντος έν Σικαγώ. Κατ’ αύτοςίς, όταν κατά 
τήν άπαγχόνισιν μή διασχισθή ό λαιμός, μήτε κοπή 
τό ραχιαΐον νεϋρον, είνε δυνατόν ν’ άνακληθή ό άπαγ- 
χονισθείς είς τήν ζωήν δΓ ηλεκτρικών έρεθισμών καί 
διά δραστήριων εντριβών.

Οοζοαζή οκτροζή.

Έπί τή βάσει τής .Ιιστερείου μεθόδου (τής νεωτά- 
της δηλαδή καί τελειοτάτης μεθόδου τοϋ νοσηλεύειν 
πληγάς καί τραύματα καί έλκη) παρασκευάζεται σή- 
ιζερον έν Εύρώπγ ό βάμβαξ είς ύγροσκο.ηκοκ πρώ
τον είτα έκ τούτου ό τε α'/μοστατικος λεγόμενος 
(Coton hemostatique) ώς καί ό φοιηκος βάμβαξ 
(Coton fsnique). Άμφότεραι αί ούσίαι αύται ύπάρ- 
χουσιν ήδη καί παρ’ήμίν έν τοίς πλείστοις τών φαρμα
κείων καί πωλοϋνται εύτυχώς εις τιμάς λίαν μέτριας. 
Έν περιπτώσει λοιπόν τομής τίνος τοϋ σώματος μι- 
κράς ή μεγάλης, ή τραύματος ή τίνος τοιούτου, ό- 
πόθεν τό αίμα άκατάσχετον έκρει, μέσον πρόχειρον 
καί άσφαλές ύπάρχει άμεσον μέν ό αιμοστατικός βάμ
βαξ, άκολούθω; δέ ό φοινικός βάμβαξ. ΤΙτοι: έπί- 
θες άμέσως έπί τής αίμασσούσης πληγής ποσόν βάμ_
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βακος αιμοστατικού ικανόν και διά ταινίας έξ ύφά- 
σματος οίουδήποτε μέν άλλά καθαρού έπίδεσον κα
λώς το μέρος· έπειτα δταν μετά τινας όλίγας ώρας 
παύση πάσα αίμορροία, άφαίρεσον τόν επίδεσμον, ά
φαίρεσον δε καί τόν βάμβακα άλλά έν προσοχή καί 
ήπίως ίνα μή άναξέσης τήν πληγήν, καί άντ’ αύ
τοΰ έπίθες το'τε βάμβαζα φοινικόν είς ικανόν, καί έπί- 
δεσον πάλιν ώς καί προ'τερον καί μενέτω ό έπίδεσμος 
ούτως έχων μέχρις άφίξεως τοΰ ιατρού έάν δέηση, 
ειδεμή ανανέωσον δλον τόν έπίδεσμον διά φοινιζοΰ 
καί πάλιν βάμβακος τήν έπιούσαν καί καθεξής ούτω 
μέχρις ΐάσεως. Άλλά μηδέποτε νά γίνηται λίαν 
σφιγζτός ο έπίδεσμος, έπειδή ή ύπερβολή αύτή προ- 
καλεϊ πολλάκις νέκρωσιν τελείαν τού ούτω περι- 
σφιγγομένου μέλους· ούτε πάλιν ό χαλαρός όμως 
είνε καλο'ς· άλλά καί έν τούτφ κρατείτω τό «παν 
μέτρον άριστον».

Β. Λ. ίατρο'ς.

Οοκεακή οικονομία.

Κατά τόν 'Ρολέν, διάσημον γάλλον συγγραφέα άκ- 
μάσαντα εν τή άρχή τού ΙΗ’ αίώνος, πάσα μήτηρ 
οφείλει νά διδάσζη τάς θυγατέρας αύτής τάς έπομέ- 
νας οίκεχκ,ΐϊς οικονομίας-

1. 'Ρύθμ'ζον τάς δαπάνας σου άναλόγως τών 
προσόδων και τής θέσεώς σου καί μή παρασύρου πέραν 
τών ορίων εύλογους εύπρεπείας ύπό τής συνήθειας ή τοΰ 
παραδείγματος, ατινα γεννώσι τήν πολυτέλειαν.

2. Μηδέν άγόραζε έπί πιστώσει, άλλά πλήρωνε 
πάντα τοϊς μετρητοϊς, ούτω δέ θ’ άγοράζης άείποτε 
πράγματα εκλεκτότερα καί εύωνο'τερα.

3. Θεωρεί ώς μέγα άδίκημα τό άναγζάζειν τούς 
έργάτας καί ύπηρέτας ν’ άναμένωσιν έπί πολύ τόν 
όφειλόμενον αύτοϊς μισθόν. Πλήοωνε αύτούς τα- 
κτικώς.

4. Κατά τόν προϋπολογισμόν τών έξόδων σου 
όριζε άείποπε ποσόν τι, όσονδήποτε, ύπέρ τών πτω
χών. "Ινα δέ τό καθήκον τούτο έκπληροΐς τακτικώς 
και ευχερώς, διαχώριζε το άναλογοΰν τοϊς πτωχοΐς 
μέρος άμα λάβης ποσόν τι έκ τών προσόδων σου. 
Ή γενναιοδωρία στοιχίζει έλασσον δταν τις έχη προη- 
τοιμασμένα χρήματα.

Άναγινώσκομεν έν τή χθεσινή Έκκ.Ι. 'Αλή
θεια.

«ιεροςοαυμητικα. Μετά τήν άποοίωσιν τού έν 
μακχρίκ τη Άήςει γενο;χένου πατριάρχου Ίεοοσολύαων 
κυροΰ 'Ιεροθέου, τοποτηρητής τού πατριαρχικού έ- 
κείνου θρόνου έξελέγη, καθ’ ά έν καιρφ έγράψαμεν, ό 
παν. άγ. Πέτρας κ. Νικηφόρος.

«Μετά τήν τού τοποτηρητοΰ έγκατάστασιν έγένετο 
συνφδά τοϊς κεκανονισμένοις ή κατάρτισις τού κατα
λόγου τών έπί πατριαρχεία έκλεξίμων, δστις ύπο- 
βληθείς τή 'Υψηλή Πύλη συμφώνως πρός τόν περί 

εκλογής πατριαρχου Ιεροσολύμων κανονισμόν έπε— 
στράφη φέρων τά ονόματα πέντε έκλεξίμων, έξ ών 
ή έν Σιών σύνοδος έξελέξατο είς πατριάρχην τής άγ. 
πολεως τόν όσιολογ. άρχιμανδρίτην καί άρχιγραα- 
ματέα κ. Φώτιον.

«Ήέκλογή αύτη άνηγγέλθη τώ οίκουμενικώ πα
τριαρχείο πρότερον μέν τηλεγραφικώς ύπό τού παν. 
τοποτηρητοΰ, είτα δέ καί δι’ έπιστολής συνοδικής, 
κομισθείσης ύπό τών πρό δεκαημέρου έλθόντων έν- 
ταύθα έκ προσώπου τής έν Σιών συνόδου, ήτοι τού 
τε ιερωτ. αγ. Ιορδανου κ. Επιφανίου καί τών όσιο
λογ. άρχιμανδριτών κκ. Μελετίου καί ’Αρσενίου, ά- 
ποσταλέντων πρός ταχεινήν ύπό τής αύτοκρ. κυ- 
βερνήσεως έγκρισιν καί κατακύρωσιν τής γενομένης 
έκλογής.

«Δια τής επιστολής ταύτης ή εν^Σιών έκκλησία συ
νιστώσα τώ οίκουμενικώ πατριαρχείφ τούς ανημο- 
νευθέντας άντιπροσώπους αύτής έξαιτεϊται τήν άρω- 
γην καί αντιληψιν τοΰ οικουμενικού θρόνου ποός τα- 
χεϊαν διεκπεραίωσιν τής άνατεθείσης αύτοϊς έντολής.

» Η τοΰ Σριστοΰ μεγάΑη έκκΑησία Ααβούσα τά 
γραμματα ταΰτα και σκεύαμένη επ’ αυτών συνοδι- 
κώς, έπήκουσε τής γενομένης αυτή παρακΑήσεως, 
έγκρίνασα ινα παράσγη τοϊς μνημονευθεϊσιν άντι- 
προσώποις τής έν Σιών Ιερας συνόδου την εζαιτη- 
θεισανάδεΑφικήν αυτής συνδρομήν και άντίΑηψιν ».

Οί άμφιβάλλοντες περί τού δυνατού τών ύπερ
φυσικών θαυμάτων έν τώ καθ’ ήμάς αίώνι πεισθή- 
σονται επί τέλους άναγινώσκοντες τήν άνωτέρω πα- 
ρατεθειμένην άπροσδόκητον είδησιν, περί τού ύπέρ 
τού κ. Φωτίου Περόγλου Πρακτικού τής Ίερ. έν Κων- 
σταντινουπόλει Συνόδου, προεδρευομένης ύπό τής Α. 
Θ. Π. τού Οικουμενικού Πατριάρχου κ. ’Ιωακείμ τοΰ 
Γ'. Καθά πληροφορούμεθα, ή άπόφασις αύτη έλήφθη 
έν τή συνεδριάσει τοΰ παρεΑθόντος Σαββάτου, άλλ’ 
ύπεγράφη έν τή συνεδριάσει τής Τετάρτης, διαρκε- 
σάση άπό πρωίας μέχρις εσπέρας καί περιστραφείση 
είς μόνον σχεδόν τό ζήτημα τούτο. Τό θαΰμά έστιν 
άνθρωπίνως άκατάληπτον, ύπερφυσικώς δέ μόνον 
καταληπτόν, έάν συνδυάσωμεν τά γεγονότα, ώς άνα- 
γράφονται ύπό τού άξιοτίμου συντάκτου τού Άνα- 
τοΑικού Άστέρος, δς έν Φαναρίω διαμένων καί άνα- 
στρεφόμενος δύναται άκριβώς νά γινώσκη τά συμ- 
βαίνοντα. Ούτως έν τώ τελευταίφ αύτής φύλλω ή έν 
λόγω έφημερίς έγραφε τά έξής :

«Κεραυνοβόλος ύπήρξε διά τήν άγιοταφικήν έπι- 
τροπήν ή τήν παρελθούσαν τρίτην γενομένη συνέν- 
τευξις αύτής μετά τής Α. θ. Π. τού Οϊκουμεν. Πα
τριάρχου καί κατόπιν τών συνοδικών άρχιεοέων έν 
ταϊς οίκίαις αύτών ό πρωθιεράρχης καί οί Ιεράρχαι 
τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου μετά μεγίστης όρ- 
θαφροσύνης καί συνέσεως κατέδειζαν αύτή τό μέγα 
σκάνδαΑον δπερ ο’ έν Τεροσολύμοις πατέρες διά τού 
πραξικοπήματος αύτών έπήνεγκον εί; τήν ’Ορθόδοξον 
Εκκλησίαν έν γένει, καί τό αίσχος τό προστριβόμε- 
νον είς τήν Ίεροσολυμιτικήν ιδία ’Εκκλησίαν έν τή ύπό 

πολλάς έπόψεις άντικανονική καί έκθέσμω έκλογή 
τού Περόγλου, ώς πατριάρχου Ιεροσολύμων».

«............ Τήν παρασκευήν έθεάθη ή άγιοταφιτική
έπιτροπή άναβαίνουσα τήν πρός τό έν τή πόλει ύπο- 
κατάστηυ,α τής Όθωμ. Τραπέζης οδόν. Άπό τής 
ημέρας έκείνης, ώς έκ θαύματος, έδόθη’ώθησίς τις είς 
τήν δηυ.οσίευσιν διατριβών ύπέρ τού έψηφισμένου, 
ποΑΑά δέ στόματα έζερευζάμενα μύρια δσα κατά 
ΠερόγΑου καί τής έκΑογής εν τή πρός αυτά πρώτη 
έπισκέψει τής επιτροπής, ήδη έσίγησαν ίνα μή δια- 
κυβευθή δήθεν ή χάρις τού παναγίου Πνεύματος, ή 
φωτίσασα τούς έκλογεϊς τού Περόγλου........... "Οτι δε
ή άγιοταφιτική έπιτροπή περιέστη πρό τής παρε.Ι- 
θθέσης Παρασκευής είς τήν άνάγκην χρημάτων, κα- 
ταδείκνυται καί έκ τού γενομένου προχείρου δανείου 
100 λιρών ύφ’ ένός τών ένταύθα άρχαιοτέρων άγιο- 
ταφιτών άρχιμανδριτών».

Καί ταύτα μέν ό ΆνατοΑικός Άστήρ, ο ό’ άνα- 
γνώστης νοησάτω ύπερφυσικώς τό θαύμα καί εζαγα- 
γέτω οίον άν βλε'πγ συμπέρασμα.

’Εν τούτοις διαβεβαιούτχι δτι τό ύπουργικόν συμ- 
βούλιον άπεφάσισε τήν άκύρωσιν τής έκλογής, ή δ’ 
άπόφασις αύτού ύπεβλήθη είς τήν ύψηλήν επικύρωσιν 
τής A. Α. Μεγαλειότητας.

Ούτω τό ζήτημα τής έκλογής τού έψηφισμένου 
πατριάρχου εισέρχεται είς νέαν οδόν^έρίδων, σκανδά
λων καί συγκρούσεως εξουσιών έπί προφανεϊ και με
γίστη βλάβη ύψίστων συμφερόντων τής καθόλου ορ
θοδόξου έκκλησίας, καί ιδία τής 'Ιεροσολύμων, έφ’ ή 
δέν θά βραδύνωρ/εν νά μετανοάσωμεν, άν απολειφθή 
ήμϊν Ιχνος συνειδήσεως !

Κατά τον δημοσιευθέντα έκ τών πατριαρχείων 
κατάλογον, οί κηρύξοντες τόν λόγον τού Θεού κατά 
τό τεσσαρακονθήμερον τούτο έν τοϊς ίεροϊς ναοϊς τής 
άρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως είσίν οί επόμενοι, 
ών τινες κηρύξουσι δίς καί τρις έναλλάξ έν διαφόροις 
ένορίαις. Έκ τών ιεροκηρύκων τούτων έξ εισίν επί
σκοποι, ήτοι ό Είρηνουπόλεως Φώτιος, ο Χαριου- 
πόλεως Γεννάδιος, ό Παμφίλου Σωφρόνιος, δ Σκοπέ
λου Παύλος, ό πρ. Ίεροσιτείας Νεόφυτος, ό Κύτρους 
Ίωαννίκιος· οί δέ λοιποί εισιν άρχιμανδρΐται, ιερο
μόναχοι καί διάκονοι, ήτοι Γρηγ. Παλαμάς, Γρηγ. 
Ζυγαβηνός, Ίλαρίων Κανάκης, Φιλάρετος Βαφείδης, 
Πολύκαρπος, Εύγένιος Ξερουδάκης, Γεννάδιος Κομνη- 
νός, Λεόντιος Έλευθεριάδης καί Κωνσταντίνος Παρί- 
τσης. Έτι δέ, προνοία έκκλησιαστική, κηρύςει τόν 
λόγον τοΰ θεού καί ό μέγας Εκκλησιάρχης Καλλί
νικος.

Πάντες ούτοι οί ρήτορες τής Έκκλησίας εισίν εκ 
τών τροφίμων τής έν Χάλκη Ίερας Θεολογικής Σχο
λής, είς ήν ή πόλις ήμών οφείλει δτι κέκτηται σή
μερον, σύν τοϊς άνωτέρω, ύπερτριάκοντα εύγλώττους 
κήρυκας τοΰ Θείου λόγου, σύμπαν δε το κλίμα τοΰ 
Οίκουαενικοΰ θοόνου δτι κέκτηται ίεράρχας, ιερείς καί 
διδασκάλους μεμορφωμένους τήν τε θύραθεν και τήν 
έξω σοφίαν καί δυναμένους νά καθοδηγώσιν εις νο- 
μάς σωτηρίους τούς πιστούς. Πολλοί τών άνωτέρω 

διακρίνονται έπί ευγλωττία καί εύφραδείκ άξία λό
γου καί τό κήρυγμα αύτών δέν μένει, πιστεύομεν, ά
καρπου. θύχ ήττον, έπιτραπήτω ήμϊν νά παρατη- 
ρήσωμεν δτι καί τινες άνέρχονται τόν ιερόν άμβωνα 
προητοιμασμένοι πρό πολλών έτών, ήτοι έπαναλαμ- 
βάνουσι στερεοτύπως τά αύτά τοϊς αύτοϊς, ούτω δέ ό 
λόγος αύτών είνε νεκρός καί άψυχος, μηδεμίαν έμ- 
ποιών ούτε έντύπωσιν έπί τοΰ πνεύματος, ούτε ώφέ- 
λειαν τή καρδία τών άκροωμένων.

αύτοκρατορική εταρεςκεια.-Έν καιρώ άνηγ- 
γείλαμεν δτι τά δύο έν τοϊς πατριαρχείοις άνώτερα 
σώματα ήτε Ί. σύνοδος καί τό Δ. Ε. Μ. συμβού
λων λαβόντα γνώσιν τής πρός τήν Α. Θ. Π. έσχάτως 
ένδειχθείσης ύψηλής αύτοκρατορικής εύμενείας δι’ εύ- 
χαοιστηρίου αύτών άναφοράς ύποβληθείσης τή A. Α. 
Μ. διά τοΰ ύψηλοτάτου πρωθυπουργού ζωηράς διηρ- 
μήνευσαν εύχαρηστίας πρός τόν άνακτα έν τώ προ- 
σώπω τής Α. Θ. Π. ένδειξαμένου τάς εύμενεστάτας 
αύτοΰ αύτοκρατορικάς διαθέσεις πρός τό ήμέτερον 
γένος. ΊΙ A. Α. Μ. άγαθυνθεΐσα έπί τή έκδηλώσει 
ταύτη τών εύγνωμόνων πρός αύτήν αισθημάτων ηύ- 
δόκησεν ί'να έκφράση έπί τούτω ύψηλήν εύαρέσκειαν 
καί δι’ αύτοκρατορικοΰ ίραδέ διατάξη τήν γνωστο- 
ποίησιν αύτής. Έπί τούτω ή Α. Έξ. ο επί τής δι
καιοσύνης καί τών έκκλησιαστικών ύποθέσεων ύπουρ- 
γός διεβίβασε τή Α. Θ. Π. τόν επόμενον ύπουργικόν 
τεσκερέν.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ
ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

Άριθ. 39.
Πρός τό ρωμαϊκόν ηατριαρχεϊον,

Ή Α. 'Υψ. ό πρωθυπουργός διά τεσκερε μοι άνήγγειλεν 
δτι ϋπεβλν',θη τή Α. Α. Μ. ή άναφορά τής συνόδου τών 
μητροπολιτών χαί τοΰ συμβουλίου, ήτις είχεν έπιδοθή τη 
Α. ΰψηλότητι και δι* ή; έξεφραζοντο εύχαριστίαι έπί τή 
έκδηλωθείση ήμ'ν τελευταίως άνακτορική ευμενείς, καί 
δτι ή A. Α. Μ. εύαρεστηθεϊσα έπί τή οΰτως έκ μέρους 
πάντων τών πιστών Αύτή ρωμαίων ύπηκοων γενομένη 
ευχαριστία διίταςεν ϊνα γνωστοποιηθή ή υψηλή Αύτής 
εύαρέσκεια. "Οθεν παρακαλώ ϊνα συνφδά τφ αύτοκρατο- 
ρικφ διατάγματι πράξητε τά δέοντα.

Τή 3 μουχαρέμ!300 καί 3 νοεμβρίου 1298 (1882). 
(Έκκ.Ι.-’Α..Ιήθεια). (*Τπογ) ΔΖΕΒΔΕΤ

Έγκύκλεος τί^ς Μ. Ιίρωτοβυγκελλεχς.

’Εντιμότατοι ερροροι καί έΑΑόγιμοι διδάσκαΑοι τών 
σχοΑείων τής ενορίας....

*Η μεγάλη τοΰ Χριστού έκκλησία έκ προνοίας μητρικής 
πολλάκις"κατά καιρούς έπέστησε τήν προσοχήν τών έφορων 
καί διδασκάλων τών σχολείων τής πρωτεσουσης έπί τών 
είσαγομένων έν αύτοϊς διδακτικών βιβλίων άπαγορεύσασα 
τούτοις τήν χρήσιν βιβλίων έναντιουμένων καθ’ οίονοήποτε 
τρόπον είς τά καθεστώτα τή; σεβαστής ήμϊν αύτοκρατορι
κής κυβεονήσεως υπό πολιτικήν ή θρησκευτικήν έποψιν. 
Έν τούτοις εναντίον τών παοατηρήσεων τής έκκλησίας 
μετά λύπης παρατηρεϊται δτι δεν κατεβλήθη ή δέουσα 
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περί τοΰ προχειμένου φροντΐς, χαί κατά νεωτέρας έρευνας 
εδρέθησαν βιβλία επιλήψιμα πολιτιχώς άμα και θρησκευ
τικά»;, έφ’ ώ και διά. τεσχερέ τής σεβαστής αύτοχρατορι- 
κής κυβερνήσεως έφισταται ή προσοχή τής εκκλησίας έπ'ι 
τοϋ άντικειμένου τούτου. Όθεν έπαναλαμβάνοντες προς 
υμάς καί αυθις όσα και άλλοτε πρός τούς κατά καιρόν έ
φορους καί διδασκάλους τών σχολείων τής πρω.τευούσης 
έκκλησιαστικώς ένετάλησαν, άπαγορεύομεν δμΐν αύστηρώς 
τήν εισαγωγήν καί χρήσιν έν τοϊς παρ’ δμ'ν σχολείοις βι
βλίων διδακτικών επιλήψιμων δπό πολιτικήν ή θρησκευ
τικήν έποψιν, καί κατ’ ακολουθίαν έντελλο’μεθα καί προ- 
τρεπδμεθα δμας όπως άμα τή παραλαβή τής παρούσης 
εκκλησιαστικής έγκυκλίου πριβήτε άνευ περαιτέρω ανα
βολής εις έξάλειψιν παντός δ,τι άν τυχόν έπιλήψιμον έν 
τοϊς ήδη διδασκομένοις έν τοϊς παρ’ δμ'ν σχολείοις ένυ- 
πάρχη, λαμβάνητε δέ είς τό μέλλον πάσαν ποόνοιαν καί 
φροντίδα πρός άποφυγήν-Ττοιούτων διδακτικών βιβλίων ε- 
χοντες δπ* δψιν δτι, έάν καί μετά την παρούσαν ευρεθή 
έν τοϊς σχολείοις δμών'οίονδήποτε τών περί ών ό λόγος ά- 
πηγορευμένων βιβλίων, έσεσθε δμεϊς αυτοί άμέσως υπεύ
θυνοι ένώπιον τή; σεβαστής αύτοκρατορική; κυβερνήσεως. 
Έν τούτοι; ευχόμενοι δμ'ν υγείαν και πϋν αγαθόν καταθύ- 
μιον, διατελοΰμεν

Έν τοϊς πατριαρχείοις, τή α' νοεμβρίου φωπβ'
*0 τοποτηρητόί '·ης Μ. Πρωτοσν/αιΜιας

(Τ. Σ.) -ψ Μ. αρχιδιάκονος ΙΩΑΚΕΙΜ.

ΤΙΟΙΈΞΣΤΣ.
ΆνΊούλχ, Α,ήΐΑος, καί Φεγγάρι.

Ξάνθο χοράσι συΛΛογισμένο
’Σ τό χαραθύρι άχουμβιστό, 

Tor Λήμο γύΛαγε νά χεράση 
Που άγαχοϋσε oar άδεΛφό.

Έχει εφύΛαγε όΛη νύχτα, 
ΠΛήν σάν έχρόφθασε ή αυγή 

Είς τό φεγγάρι τα δνό τον μάτια 
Γύρισε, χι’ άρχσε νά είχή."

—«Χρυσό φεγγάρι μου, χώς μ’ άφίνεις 
»Κι’ όχίσω φεύγεις άχ’ το βουνό ; 

ιιΛέν βΛέχεις μήπως πώς σε Λατρεύω ;
\>Πώς σε θαυμάζω ώς τό πουρνό ; 

ιΆεν Σύρεις τάχα χώς άχ’ τόν ήΛ)ρ
» ’Εσέ χροχρίνω χίΛιαις φοραΐς ; 

υ’Εχεινος, άγριος, θυμωμένος, 
ηΆχτίναις ρίχνει ’σάν χανονιαίς.

»Κ’ ενώ μια μέρα έΰγήχα εζω
»Γιά νά χορέέτω ’ς την εορτή, 

Μο'ύχαψ-ε χέρια, χρόσωχο, στήθος, 
»Με μιί. του Λάμψι, φωτιά σωστή.

η Κι όταν ό Λήμες μια μέρα χήγε,
•υΓκι νά ι'·αρέ^·η εις τό γηαΛό, 

»ζ/ιό ’μέραις ’ύστερα είχε ζάΛη 
η Πού τόν έχέρασε ’ς τό μναΛό.

»Τάχα τό φώς του όχου φωτίζει 
»Μή δέν σνοτίζει μάτια χοΛΛά;

υΠοΰ τοΰ διχοϋ σου ή νοστιμάδα 
»Σάν τρεμου.άάζει μέσ’ ’ςτά νερά;

ηΤί χαμογέ.Ιοια είνε εχέΐνα
Όχου μας χάμνεις όταν οί δυο 

»Έγώ χι’ ό Λήμος γΛυχομιΛονμε , 
ο'Εχεϊνος χάτω, χ’ έγώ εδώ ;

η Κάποτε τάχα ’σάν νά θυμώνης 
η Κρύπτεσαι μέσα είς τους χαχνούς, 

■ηΠΛήν δέν περνάει χο.ΐϋ χαί χά.Ιι 
η δίας δίδεις νέους χαιρετισμούς.

υΠΛήν τώρα φεύγεις μέ τά σωστά σου
»Γιατί χι ό Λήμος δέν θά έΛθΐγ

ιιΣέ περιμένω αύριον χά.Ιι
»Ν’ ανταμωθούμε χ' οί τρεις μαζή.

νθάρθη, πιστεύω, χά.Ιι ό Λήμος,
» Γιατί τρεις νύχταις είνε σωσταίς,

■»Ποΰ δεν έφάνη γιά νχ τά πούμε, 
»Νά χοίμε Λέζεις δυο τρεις γΛνχαίς».—

Είς τήν γΛνχειά της Λέζι επάνω 
Πιχρά. τό σήμαντρο έχχΛησιας

Σήμαν'.... έστάίη. . . σήμανε χά.ίι. . .
Λέν ήτο σήμαντρο Λειτουργίας,

Γατί τόν ήχο άχοΛονθοΰσε
Βαρεία χτυπώντας σχαχάνη μιά

Πού αχο χάτω άχ’ ένα δένδρο 
Άνοιγε μνήμφ ’ς τήν ερημιά ! . . .

Ξανθό χοράσι μου ! βά.Ιε μαύρα 
Γατί ό Λήμός σου ό χαΛός

’Σ άφησε χρόνια. . . τόν χήρ’ έχάνω 
Γιατί τόν ήθε.Ιε ό Θεός.

Καί τό φεγγάρι έίςαναβγήχε
Είς τήν φιΛίαν αυτό χιστό, 

ΠΛήν τό χαράθυρο τής ΆνθούΛας
’Πτονε έρημο χαί χΛειστό.

ΙΩΑΝ. Δ. ΤΑΝΤΑΛΙΔΗΣ.

ΑΠΟΚΑΛΐΜΊΣ ΚΛΕΠΤΟΓ ΔΙΑ ΤΟΥ ΤΙΙΛΕΦΒΧΟΥ.---
Γνωστόν ότι έν Πχρισίοις τά πλεϊστα τών δημοσίων 
καί τών ιδιωτικών καταστημάτων συγκοινωνοϋσι 
πρός άλληλα τηλεφωνικώς όιά κεντρικών τινων σταΟ- 
αών τοΰ τηλεφώνου. Προ' τινων ημερών επιτήδειος 
καί εϋπάρυφος κλέπτης είςήλθεν εις βιομηχανικόν κα
τάστημα καί εϊπών ότι είνε ύπάλληλος τοΰ δεινός 
μεγάλου τραπεζιτικού οίκου έδωκε σημαντικήν παραγ
γελίαν πολυτίμων αντικειμένων καί προσεπάθει διά 
τεχνάσματος νά έζαπατήστ) τόν διευθυντήν τοΰ κα
ταστήματος. Ούτος συλλαβών ύπονοίας πεοί τοΰ ά- 
γνώστου, ούδέν μέν είπε, άλλά μο'νον προσεκόλλησε 
τό στόμα αύτοΰ πρός τό παρακείμενον τηλεφωνικόν 
μηχάνημα ίνα έρωτήσγ τόν τραπεζιτικόν οίκον, άν 

πράγματι ό έλθών είνε ύπάλληλος αύτοΰ. Ό άγνω
στος έννοήσας περί τίνος προέκειτο έγένετο έπιτη- 
δείως αφανής, πριν ή λάβωσι καιρόν νά τόν συλλά- 

βωσιν. ♦ *
¥

Ποός τόν Γάλ.λον δραματικόν ποιητήν θ. Βαρ- 
ριέρ άσημος δραματογράφος άπέστειλε πεντάπρακτον 
αύτοΰ δράμα παρακαλών ίνα έπιθεωρήση τοΰτο καί 
συνεργασθή πρός έκδοσιν. Μετά παρέλευσιν μηνός, ό 
Βαρριέρ χωρί? νά τό άνοίζγ) έπέστρεψε τοΰτο είς τόν 
ποιητήν μετ’ επιστολής έκφραζοΰσης λύπην έπί τφ 
ότι δέν είχεν άτυχώς τόν ύλικόν καιρόν ίνα συνεργα- 
σθή έπί ποιήματος, δπερ άπεκάλυπτε σπουδαίαν δρα
ματικήν τέχνην κτλ. κτλ. Μετά μίαν εβδομάδα ό 
άσημος δραματογράφος συναντήσας καθ’ οδόν τόν 
γάλλον συγγραφέα ήγωνίσθη νά πείσν) τοΰτον ότι ή- 
δίκησεν εαυτόν μή θελήσας νά έργασθή έπί δράμα
τος δπερ εμελλε νά στεφθή ύπό έκτάκτου επιτυχίας- 
τότε ό Βαρριέρ άπολέσας τήν ύπομονήν του,

— Ά, φίλε μου, τώ είπε, καί νομίζεις δτι άνέ- 
γνωσα τό δράμά σου;

■— Πώς ; · . · δέν μοί έγράψατε δτι είνε τεχνικώ- 
τατον;

— Σοί τό έγραψα, άλλ’ έκ τούτου έπρεπε νά έν- 
νοήσγς δτι δέν τό άνέγνωσα.

★ * 
¥

’Αρτίως'παρεστάθη έν τώ έν Παρισίοις θεάτρω 
Γυμνασίω ιεώτατοΊ δράμα τοΰ γνωστού μ,υθιστοριο- 
γράφου καί δραματικού ποιητοΰ Octave Feuillet φέ- 
ρων τόν τίτλον Τό Παρισινόν Μυθιστόρημα. Τό 
δράμα καταλήγει είς τόν εκούσιον καί άκούσιον θά
νατον τριών έκ τών δρώντων προσώπων, ών μάλιστα 
εν θανατοΰται δίς. Ή έφημερίς Figaro ύπό τόν τί
τλον Καχουργιοδιχεϊον τον Γυμνασίου εύφυέστατα 
σατυρίζει τόν δραματογράφον εΐσάγουσα τοΰτον είς 
δίκην έπί τετραπλή άνθρωποκτονία καί έπί συστημα
τική χρήσει δηλητηρίων, έγχειριδίων καί βασάνων 
παντοειδών, άναφέρουσα καί προηγούμενα παρα
πλήσια κακουργήματα τοΰποιητοΰ,ού ή έν τή’Ακαδη- 
μία θέσις έπιβαρύνει,ώς λέγει, έτι μάλλον τήν ένοχήν. 
Τό κακουργιοδικεϊον τοΰ Figaro καταδικάζει τόν ’Α
καδημαϊκόν, ώς καί τόν διευθυντήν τοΰ θεάτρου, είς 
τήν θανατικήν ποινήν.

ΔΙΑΛΟΓΟΙ.

Ό ύπατος βαθμός τής φιλοφροσύνης.
Πρεσβύτης τις ειχεν έν τή άμάξη τοϋ τροχιοδρόμου πα- 

ρακαθημένην άγνωστον νεάνιδα, ήτις συνεχώς έθετε τόβι- 
νόμ,ακτρον έπί τής παρειάς καί έφαίνετο στένουσα χαί άλ- 
γοϋσα.

—'Υποφέρετε, κυρία μου ; τήν έρωτ£ μετ’ ένδιαφέροντος.
— Παραπολύ, κύριε, πάσχω οδοντόπονον.
— Έχετε ’δόντι κοϋφον ;
— Μάλιστα, κύριε.
— Πρέπει νά βάλητε ολίγο βαμβα'χι.

— Τό ήξεύρω, άλλά δέν εχω.
Ό ιΰγενής πρεσβύτης, έξάγων μιχράν σφαϊραν βάμβα- 

κος ΰποχυτρίνου έχ τοϋ ώτός του,
— Μοι έπιτρέπετε νά σας τό προσφέρω ;

Έχλογή υπηρέτριας έν Παρισίοις.
— Πώς είνε ή νέα υπηρέτρια σας ;
— Είνε πολλά χαλή· εργατική, άγαπ£ τήν τάξιν καί 

τήν καθαριότητα- είνε δε χαί φρόνιμος- έχει ένα μόνον 
εραστήν.

Φιλάργυρου συγγενής άπεβίωσε χαταλιπών αύτώ κλη
ρονομιάν είκοσαχισχιλίων λιρών. Ό φιλάργυρος διέταζεν 
ό’πφς τελεσθή ή εύθυνωτέρα κηδεία,ήτοι ή τής τελευταίας 
τάξεως. Φίλος τις παρετήρησεν αύτφ τά έξής-

— ’Οφείλεις νά χηδεύσης τόν μακαρίτην μετά πομπής 
πρώτης τάξεως άφοϋ σοί άφήκε τοσαύτην περιουσίαν.

— Όχι- διότι θά νομίση ό κόσμος οτι έχάρην έπί τώ 
θανάτφ του.

• 0-0-0-
Ό λόγιος ** προσκληθείς είς επίσημον εφεσπερίδα πα- 

ρετήρησε μετά λύπης οτι ή ιματιοθήκη του δεν άνταπε- 
χρίνετο είς τάς άξιώσεις τής εθιμοτυπίας. Σπεύδει πάραυτα 
είς βάπτην ένοιχιάζοντα ενδύματα χαί δοκιμάζει δίουρον 
ένδυμα, δπερ κατά τό μάλλον καί ήττον προσαρμόζεται 
εις τό σώμά του.

— Πόσα διά μίαν έσπέραν ;
— Δέχα φράγκα.
— ”Ω I ε’νε πολύ άχριβά.
— Έχω χαί με τρία φράγκα, άλλ’ εΤνε διά φιλολογι

κά; έσπερίδας.
— Δέν βλάπτει- έχω χαί έγώ δίπλωμα τής φιλολογίας.

Νεανίας προετοιμαζόμενος νά νυμφευθή ζητεί τήν γνώ
μην τοϋ ίατροϋ του.

__ Ή μελλόνυμφός μου δέν έχει οΰδ’ οβολόν, άλλ* έχει 
θεϊον έκατομμυριοϋχον πάσχοντα έχ νοσήματος καρδιακού.

— Πρόσεχε, διότι με τό νόσημα τοΰτο δύναται τις νά 
ζήση μέχρι βαθυτάτου γήρως.

— ΤΑ, δχι ! αύτός πάσχει φαίνεται σοβαρώς- σήμερον 
τό πρωί άκόμη εϊδον τόν ιατρόν X . . . έξερχόμενον τής 
οικίας του.

—Άφοϋ είδες τόν ιατρόν X . .έξερχόμενον τής οικίας του, 
νυμφεύσου, φίλε μου, άμέσως καί μ.ή χάνης καιρόν.

-------------Κ«—---------

ΠΑΡΕΡΓΑ.

ΛΥΣΕΙΣ
Τών έν τφ II' Τεύχει προβλημάτων.

Άρ. 45. αίνιγμα.—Σχόροδον, ρόδον.
Άρ. 46. ετερον.—ΏροΛόγιον έχχρεμές.

Άρ. 47. ετερον.—Ώρίων.
Άρ. 48. ετερον.—Πνύζ.

Άρ. 49. ετερον.—Μαμία.
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Άρ. 50. ΕΤΕΡΟΝ.—δορυφόρος.
Άρ. 51. ΛΕΣΙΓΡΙΦΟΣ ΕΑΛΗΝΟ-ΓΑΑΛΙΚΟΣ.----ΠΑτ-

τες όφείΛομεν αεβασμον τοΐς πρεσβυτέροις.
Άρ. 52. αογογριφος (Charade).—Laitage.
Άρ. 53. ETEPos.—Epigramme·
Άρ. 54. παιγνιον αριομπτικον. —Ό εις των 

ποιμένων είχε 5 πρόβατα και ό έτερος 7.

Άρ. 55. γρίφος.—Έν δυβτυχία έ'χε υπο
μονήν.

ΛΥΤΑ!. — Χαρ. Κοκκώδη (άρ. 48, 49, 50, 51, 54, 
55).—Άλ. Παππαδάκης (45, 48, 49, 50).—Κ. Ψωμιώ
δης (49).—Άθ. Άλεξανδρίδης[(45, 49).—Βασ. Ν. Άδα- 
μίδης (46, 48, 49, 50, 51, 54).—Μ. Μ. Βασιλειώδης (45, 
49, 50, 51, 54, 55).-Ε. Γαβράς (46,[47, 48, 49, 51, 
54).—Ανώνυμος (46, 48, 49, 50, 51, 54),—Κωνστ. Ε. 
Ζαχάρωφ (49, 50, 51, 55). — Παντολέων Ν. Παπαδόπου- 
λος (49, 54). — Γ.Βαφειώδης (48, 49,54).—Δημ. Κ.Σαρ- 
τίνσκης (49, 50, 55).—Κλεάνθης Ίωώννου (50).—Δημ. 
X. Γιαννόπουλος (49). — Κοσμάς Ε.Κεσιμίδης (48,49,54). 
—I. Γ. 'Ωρολογάς (46, 48, 49, 50, 51). — Δημαρχιακός 
Κήπος έν Μνηματ ακίοις, έμμε'τρως, (45, 46, 48, 49, 50, 
51, 55) —Brasserie Viennoise (45, 48, 49, 50, 51, 
54).—Άθ. Κούσκουρας (49, 54).—Πολύμνια Γ. Καρύδου 
46, 49, 50, 54).—Δ. Α. Ίσμυρίδης (40, 48, 49, 50, 
51, 53, 54).—Ν. Κ. X. (54).

Έν Ποντοηραχλείφ, Μ. Ροσο'λυμος, έμμε'τρως, (45, 49, 
50, 54). —Δεδέ Ά/άτς, Γεώργιος Κ. Ρίζος (49, 54).

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΕΑ

ΑΡ. 64—ΑΙΝΙΓΜΑ.
"Αν βγάλης τό σαρίκι μου, τότε φορώ σαρίκι.
Λέγε μ^ά τέτοια κεφαλή εις ποιόν σοφόν ανήκει ;

Α. Σ.

ΑΡ GS.— ΕΤΕΡΟΝ.
Άν τήν κώραν τοΰ Τυφώνος δέσης μέ τήν τοϋ χηνός 

J Γρίφος ά'λυτος προβαίνει και σΰ κύπτεις ταπεινώς.
Κήπος Λημαρχίας.

ΑΡ 66 — ΕΤΕΡΟΝ.
'Ολόκληρον τό σώμα μου άνθρωπον παριστάνει, 
"Οστις δια ιέρειαν και τήν ζωήν του χώνει.
'Υπόθεσις ποιήματος εγεινε τό όνομά μου 
Όπερ θαυμάσια ΰμνεϊ τόν μέγαν έρωτά μου.
’Αλλάζω δμως τήν μορφήν άν σ’ έχω δήμιόν μου 
Και κόψης το κεφάλι μου όμοϋ μέ τόν λαιμόν μου* 

Θ’ άποτελέσω κλάδον
Τών νήσων τών Κυκλάδων.

"Οπως δέ νΰν εΰρίκομαι άν μέ όξυτονίσης 
Τήν γενικήν τοΰ γένους μου αμέσως θά γνωρίσης. 
Και πάλιν έάν δύνασαι νά μέ μεταρρύθμισης 
’Σ τών άρωμάτων τήν σειράν θά μέ καταριθμησης.

I. Ζ.

ΑΡ. 69- ΕΤΕΡΟΝ.
Ζώ έτερόχθων εις τήν γην και άστεγος σκηνίτης. 
Και ’ς τής θαλάσσης τόν βυθόν ιθαγενής πολίτης, 
Και κάτοικος ισόβιος ’ς τάς ουρανίους θέσεις 
Όμοίων μου συναδελφών ποικίλας έχων σχέσεις. 
Περί έμοϋ άν τών πολλών τήν γνώμην έρωτήσης, 
Εϊς τάς προόδους πρόσκομμα μ’ άποκαλοϋν επίσης. 
Κ’ έπίσης μ’ άποδίδουσι ’ς[τήν ιστορίαν φήμην 
Πώς έβοήθησα πολύ τήν θείαν επιστήμην 
Έπι τής γής πολλών θνητών συνέταμον το νήμα 

Τής άσθενοϋς ζωής των, 
Άλλ’ ώς έπι τό πλεϊστον,

Συχνά τής λαιμαργίας σου οίκτρόν γίνομαι θΰμα.
I. Ν.

ΑΡ. 68 —ΕΤΕΡΟΝ.
Μέ τήν κεφαλήν στηρίζω κάποτε τόν μέγαν θόλον 
Τ’ ούρανοΰ* άνευ δέ ταύτης εις τά πρόσωπα ε’μ’ δλων.

Α. Μ..

ΑΡ. 69. —ΑΕΪΙΓΡΙΦΟΣ ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΟΣ
(Mots earres).

Έκ τών τριών μου λέςεων ή μία εΐνε χώρα, 
Ή άλλη ένδυμα, καλόν οΰχ* έν πάση ώρφ. 
Ή τρίτη εΐνε όνομα καί ποιητοϋ καί στρατηγού 
’Αρχαίων τόν συνδυασμών εύρέ. Δέν χρήζεις όδηγοϋ.

ΑΡ. 90. — ΛΕΣΙΓΡΙΦΟΣ.
(Me tagra in me).

Quatre fois ma fete changez.
Facilement vous trouverez : 
Oiseau de proie, une deesse, 
Petite ville et puis finesse.

AP. Ϊ1 —ΑΙΝΙΓΜΑ.

Je prolonge du jour la clarte bienfaisante, 
Comme un soleil nouveau, ma lumifere brillante 

Etincelle dans la nuit.
Mais enlevez de moi la tete qui vous eclaire 
Et voyez I’indigent qui tralne sa misere ;

Ce qui me reste esfisur Jui.

AP. 98.— ΛΕΞΙΓΡΙΦΟΣ.
(Charade).

Snr mon premier, trains de verser, 
Sur mon second, Grains de glisser, 
Sous mon tout, Grains d’ecraser.

AP. 93 —ΓΡΙΦΟΣ.

Ε. Γ.


