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ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΙΑΤΡΙΒΗ
ΠΕΡΙ

ΑΡΧΗΣ ΜΙ ΒΙΟΡΦί)ΣΕί)Σ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΓίΚΔΙΑΣ
Έρανισθέισα έκ τών όοκιμωτέρων περί τον θέματος 

τούτον νεωτέρων πραγματειών.

Οί άρχαιότατοι Έλληνες, ών ή ποιητική αμά
θεια έπροσωποποίει πάσας τής φύσεως τάς δυνά
μεις, έθεοποίησαν τήν τυφλήν εκείνην δύναμιν, ήν 
όνομάζομεν τύχην, ανάγκην. Έδημιούργησαν έξ 
αύτής τήν Ειμαρμένην, θεόν ύπέρτατον, ούτινος οί 
ανθριοποι καί αύτοί οί θεοί, ήσαν όργανα μόνον ή 
θύματα, καί ήτις διά των ασαφών καί άμετατρέ- 
πτων αύτής αποφάσεων έκανόνιζε πάντα τά έν τω 
βίω συμβαίνοντα. Η Ειμαρμένη αύτη πολύν και
ρόν έδέσποζεν έν τή ποιήσει, άλλά καί έν αύτή τή 
ιστορία. Ό Ηρόδοτος κατά τούτο έστιν έντελώς 
όμοιος τώ Ομήρω καί τώ Αίσχύλω* διότι καθώς 
ουτοι, ώςαύτως καί έκείνος, παρίστησι δεσπόζου
σαν τών τού κόσμου μεταβολών μοιραίαν τινα δύ- 
ναμιν, ήτις διευθύνει αύτάς κατά τάς ιδιοτροπίας 
αύτής ή τό πάθος, σπανίως δέ κατά τούς νόμους 
τής σοφίας καί τής δικαιοσύνης* καθώς ούτοι, ώς
αύτως καί έκείνος παρίστησι τήν Ειμαρμένην ή 
σύμμαχον ή πολέμιον τού άνθρώπου, αύστηρόν 
κριτήν ή ζηλότυπον άνταγώνιστήν, κολάζοντα 
αύτόν ούχ ήττον διά τήν εύτυχίαν αύτού ή τά 
αμαρτήματα, έστιν δτε δέ άλλόκοτον τύραννον, 
χαίροντα άπανθρώποις παιδιαίς, παραδόξοις κα- 
ταστροφαις^ συντρίβοντα έν ταϊς χερσίν αύτού ώς 
παίγνια, οίκους βασιλικούς, λαούς, βασίλεια* άλ
λά τέλος δ δεισιδαίμων ούτος φόβος ήρξατο δια- 
σκεόάννυσθαι ύπό τών άκτίνων τής επιστήμης· καί 
καθώς οί πολύν καιρόν έμψυχούντες τά στοιχεία

1 Τέλος. *1$ε τεύχος I'. 

τής φύσεως θεοί βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον έξεχώ- 
ρουν άδικου κυριότητας, εξωθούμενοι ύπό τών ά- 
νακαλύψεων τής φυσικής, ούτω καί ή προςεκτικω- 
τέρα σπουδή τού άνθρώπου καί τού ήθικού κόσμου 
έξέωσεν είς μυστηριώδη άπόστασιν τήν άνεξήγητον 
εκείνην δύναμιν, ήτις διά τής σκιάς αύτής έπε- 
σκότιζε τά άνθρώπινα συμβεβηκότα, άτινα τέλος 
άνεφάνησαν ούκέτι ώς αναπόδραστα άποτελέσμα- 
τα κτηνώδους καί άλογου αιτίας, άλλ’ ώς καρποί 
τών ήμετέρων πράξεων καί τής ήμετέρας Οελή- 
σεως* έπείσθησαν τότε οτι, εί καί πολλάκις πα- 
ρασυρόμεθα ύπό τής άμάχου τών πραγμάτων δυ
νάμεως, ύπό συμπτώσεων δλως τυχαίων καί ά- 
προόπτων, συχνότερα δμως ημείς αύτοί έσμέν τών 
έν τώ κοσμώ συμβαινόντων οί αίτιοι, οί άληθείς 
δημιουργοί τής θνητής ημών μοίρας. Ό άνθρω
πος έλαβεν έν τή ποιήσει καί τή ίστορί^ι τήν προς- 
ήκουσαν αύτω θέσιν. Τόν Ηρόδοτον άντικατέ- 
στησεν δ Θουκυδίδης* μετά τον Αισχύλον ήλθε 
φυσικώς δ Σοφοκλής, δστις, μή άπορρίψας δλο- 
σχερώς τήν ποιητικήν έπενέργειαν τών ύπερφυ
σικών δυνάμεων, άπέδωκε ταίς τών άνθρώπων 
πράξεσι τό κράτος έπί τής δραματικής πράξεως, 
καί τήν άρχαίαν τής Ειμαρμένης ύπεροχήν αν
τικατέστησε διά τής ηθικής έλευθερίας.

Αέγων δτι δ Σοφοκλής έπήνεγκε τήν μεταβο
λήν ταύτην εις τε τό πνεύμα καί τήν μορφήν τής 
δραματικής ποιήσεως ού διατείνομαι δτι δ προ- 
κάτοχος αύτού έξήλειψεν έντελώς άπό τών ποιη
μάτων αύτού τήν άνθρωπίνην θέλησιν. Τίς ού 
μνημονεύει τής μεγάλης έκείνης καί καταπλη
κτικής εικόνας τού Προμηθέως, έφ’ ής διά τοσού- 
των ύψηλών χαρακτήρων έξεικόνισε τήν άδάμα- 
στον . σταθερότητα ψυχής, ήν ή άοικία καί ή 
σκληρότης τής τύχης ούδέ δαμάσαι, ούδέ καν 
ταπεινώσαι ίσχύουσιν ; ίΑλλ’ ή άντίστασις αύτη 
έστιν δλως παθητική* δ άνθρωπος ούκ ένεργεί ά
ληθώς παρ’ Αίσχύλω, ή τουλάχιστον πάσα αύ
τού ή ένέργεια περιορίζεται έν τώ ύποφέρειν μετά 
καρτερίας καί ύποκύπτειν ούχί οι’ άνανδρίαν κατά 
τήν άνισον πάλην, έν ή εύρίσκεται έμπεπλεγμέ-

22.



170 Ο ΚΟΣΜΟΣ. Ο ΚΟΣΜΟΣ. 171

νος, έν τώ έξευγενίζειν τήν άναπόδραστον αύτοϋ 
πτώσιν διά τίνος άξιοπρεπείας. Ένίοτε τά πρόςω- 
πα τοϋ Αισχύλου παρεκτρέπονται είς πράξεις μα
νιώδους ώμότητος, μή διακρινομένου σαφώς, πό- 
τερον τή τών ίδιων παθών βία ύπείκουσιν ή τή 
τυραννική θελήσει τής Ειμαρμένης. Όπως ποτ’ 
άν ή, ή ηθική αύτών ελευθερία φαίνεται δεδεσμευ- 
μένη- δ Όρέστης, ή Κλυταιμνήστρα αύτοϋ δμο- 
λογοϋσιν -δτι αόρατος καί πανσθενής χειρ έκίνη- 
σεν αύτούς είς τδ έγκλημα.

Τά δράματα τοϋ Σοφοκλέους παριστώσιν ήμϊν 
καθαρωτέραν καί εύγενεστέραν τήν τοϋ άνθρώπου 
εικόνα- παρ’ αύτώ δ άνθρωπος φαίνεται μάλλον 
άπηλλαγμένος τών δεσμών κτηνώδους τίνος αί- 
σθητικότητος ή άμαθοϋς φανατισμού* παρασύρε
ται μέν ύπδ βίαιων παθών, κατέχεται καί άπο- 
πλανάται ύπδ τερατωδών πεποιθήσεων, διασώζει 
δμως τής έλευθερίας αύτοϋ τήν συνείδησιν αισθά
νεται δτι αύτός έστιν δ κύριος τών εαυτού απο
φάσεων, αύτός έστιν ή ποιητική αίτια τών δσα 
πράττει- δύναται μέν ή τύχη καταστήσαι αύτόν 
δυστυχή, άλλά μόνον μέχρι τούτου έκτείνεται τδ 
κράτος τής Ειμαρμένης· ούδεμίαν έχει δύναμιν 
άναστείλαι τής θελήσεως αύτοϋ τάς δρμάς, ούδέ 
παρατρέψαι αύτάς άκοντος τοϋ άνθρώπου, είτε 
είς τήν αρετήν, είτε είς τήν κακίαν. 'Η Ειμαρμένη 
διά μυστηριώδους δδοϋ άπήγαγε τόν Οίδίπουν εις 
στυγερά κακουργήματα* άλλ’ δ Οίδίπους έστιν α
θώος τών ανοσιουργημάτων, ύφ’ ών έμολύνθη.— 
Όμολογητέον δτι άνωτέρα τις θέλησις προίστα- 
ται πάντοτε τών διαδραματιζομένων συμβάντων- 
άλλ’ ή θαυμαστή αυτή έπίδρασίς έστι μόνον τδ 
περίθεμα ή τδ πολύ ή βάσις τής είκόνος- έπί τοϋ 
πρώτου σχεδίου φαίνεται δ άνθρωπος μετά τών 
παθών αύτοϋ, τοϋ χαρακτήρος, τής θελήσεως, 
έλευθέρως βαοίζων έν τώ σταδίω, δπερ ήνέωξεν 
αύτώ ή μοίρα δρίσασα ένταύτώ καί τδ μοιραίον 
αύτοϋ τέρμα- εί δέ έν τώ κράματι τούτω δουλείας 
καί έλευθερίας, δπερ γεννάται έκ τών άναποδρά- 
στων δυστυχημάτων καί τών έκουσίων πράξεων, 
περιλείπεται έτι συγκεχυμένον τι, σκοτεινόν, άνε- 
ξή^ητον, άλλά μετ’ ού πολύ άναγνωρίζει τις τδ 
αιώνιον καί άλυτον τής ήμετέρας φύσεως αίνιγμα, 
τήν μυστηριώδη άσυμφωνίαν τής άνθρωπίνης ε
λευθερίας καί τής θείας προγνώσεως.

Μέγας άληθώς καί άειμνημόνευτος ύπήρξεν έν 
τή ιστορία τής Ελληνικής τραγωδίας δ διαγω
νισμός έκεϊνος, καθ’ δν τά δύο συστήματα διημ- 
φισβήτησαν κατά πρώτον τήν κυριότητα τής 
σκηνής. ’Επειδή τδ δημόσιον προηγουμένως διη- 
ρέθη μεταξύ τών έκπροςωπούντων αύτά, καί πάν- 
■τες έναγωνίως εσπούδαζον νά ύποστηρίξωσιν ή τήν 

γηράσκουσαν δόξαν τοϋ Αισχύλου, ή τήν τόλμη- 
ράν καταρχήν τοϋ νέου Σοφοκλέους, δ Αρχών 
Άψεφίων έδίσταζε κληρώσαι κατά τδ έθος τούς 
κριτάς τοϋ άγώνος. Τήν ώραν έκείνην, ανέρχεται 
είς τό θέατρον ϊνα θύση τώ Βάκχω μετά τών λοι
πών έννέα στρατηγών, δΚίμων, δστις άρτίως κα- 
Ουποτάξας τοϊς Άθηναίοις τήν νήσον Σκϋρον έπα- 
νήλθεν έκείνην τήν ημέραν κομίζων τά οστά τοϋ 
Θησέως. Περαιωθείσης τής θυσίας, δ Αρχών έπέ- 
σχε τούς στρατηγούς ϊνα δικάσωσιν αύτοί τόν ά- 
γώνα- ύπό τούτου δέ τοϋ σεβαστού δικαστηρίου, 
ούτινος ή παρουσία έδιπλασίασε τών ύποκριτών 
τήν φιλοτιμίαν, άπηγγέλθη ύπέρ τοϋ Σοφοκλέους 
άπόφασις, ής τήν χρονολογίαν λίαν σπουδαίον 
νομίζομεν ένταϋθα σημειώσασθαι- διότι ούχ α
πλώς τής νίκης ενός νέου τραγικού ποιητοϋ έστιν 
αύτη χρονολογία, άλλά τής έμφανίσεως νέας τρα
γωδίας- έστι δ’ αυτή τδ α'. έτος τής οηή Όλυμπ. 
468 π. X.

Ή τραγική τέχνη όποιαν αύτήν ένόουν οί Έλ
ληνες, έφθασε διά τής έπιδράσεως τής γενικής 
γνώμης καί τοϋ ιδιάζοντος χαρακτήρος τών δύο 
ποιητών είς τόν ύψιστον τοϋ μεγαλείου καί τοϋ 
κάλλους βαθμόν άλλά πολύν καιρόν ούκ ήδύνατο 
οιαμείναι έπ’ αύτοϋ, καί δπως μή έντεϋθεν κατε- 
νεχθή, ώφειλεν είσελθείν είς νέαν δδόν κατά τόν 
νόμον τοϋ άνθρωπίνου πνεύματος, τόν μή έπιτρέ- 
ποντα αύτώ ήρεμείν.

Άναμφιβόλως πολλαί τών τραγωδιών, δι’ ών 
τδ πνεύμα τοϋ Εύριπίδου διηγωνίσατο έπιτυχώς 
προς τό τοϋ Σοφοκλέους, μετέχουσι τής τελειότη
τας έκείνης, έφ’ ής πρός καφδν ήωρήθη ή τέχνη, 
καί δπου ένίοτε^έπειράθη έπανελθεϊν ούτω, οιά τής 
ποικιλίας καί έπιτυχοϋς άντιθέσεως τών χαρακτή
ρων, διά τής απλής, κανονικής καί συγχρόνως 
σοφής καί πλούσιας άναπτύξεως τής τοϋ δράμα
τος διασκευής, διά τής άνεπιτηδεύτου καί άληθοϋς 
τοϋ αισθήματος καί τοϋ πάθους έκφράσεως, διά 
τής έξαιρέτου έκλογής τών μερών καί τής άρίστης 
διαθέσεως τοϋ δλου, διά τοϋ ηθικού ύψους τοϋ 
θρησκευτικού μεγαλείου, άτινα έπικρατοϋσιν έν 
τώ δράματι, καί είς ά συνέρχονται καί συμπί- 
πτουσιν ώς είς κέντρον ένότητος αί διάφοροι έντυ- 
πώσεις, δι’ δλων τούτων καί άλλων προτερημά
των ή έν Αύλίδι έν τών τελευταίων
προϊόντων τής Εύριπιδείου Μούσης, δείκνυται έν
τελώς σύγχρονον τών άριστουργημάτων τοϋ Σο
φοκλέους· άλλά τδ παράδειγμα τοϋτό έστι μονα
δικόν, καί έκ τών είς ημάς Οιασωθέντων ούκ ολί
γων δραμάτων τοϋ Εύριπίδου πολλά ολίγα ύπάρ- 
χουσιν, έν οις ού διοράται τδ διπλοϋν ίχνος τής 
παρακμής καί τής άνανεώσεως τής τέχνης.

Ζ'.
Όταν τις παραβάλλη τόν Εύριπίδην πρός τούς 

προκατόχους αύτοϋ, εύθύς έξ άρχής παρατηρεί 
μεγάλην τινά μεταβολήν. Τό άρχαϊον θαυμαστόν, 
ου έν τώ μέσω έγεννήθη ή Τραγωδία, καί δπερ, 
άφοϋ έκάλυψε διά τής σκιάς αύτοϋ τήν σκηνήν 
τοϋ Αισχύλου, βαθμηδόν ήραιώθη, ώστε διοράαθαι 
δι αύτοϋ τάς ίδανικάς τοϋ Σοφοκλέους μορφάς, έν 
τώ Εύριπίδη διεσκορπίσθη καθ’ δλοκληρίαν. Ή 
πρόοδος αύτη ήν άφευκτος, άναγκαϊον έπακολού- 
θημα τής τών πνευμάτων φοράς είς τάς φιλοσο- 
φικάς θεωρίας. Ό μαθητής τοϋ Άναξαγόρου, δ 
φίλος τοϋ Σωκράτους, ποιητής έχων ιδέας περί 
τής ένότητος καί νοεροτητος τοϋ Θεοϋ,τής δημιουρ
γού αύτοϋ δυνάμεως καί προνοίας, δ λαλών γλώσ
σαν έκπλήξασαν τούς διδασκάλους τής χριστιανι
κής πίστεως, ούκ ήδύνατο σπουδαίαν ποιήσασθαι 
χρήσιν τών μέχρι τότε έπικρατησασών έν τώ δρά- 
ματι ύπερφυσικών δυνάμεων, ας μόνον αί εϊσέτι 
σεβασταί παραδόσεις άπέτρεψαν αύτόν τοϋ άπελά- 
σαι έντελώς έκ τοϋ οράματος* μόνον ύπδ σεβασμού 
πρός τό έθνος καί τήν δημοσίαν τάξιν έδείκνυεν 
έτι πρός* τούς Οεατάς τάς καθιερωμένας αύτών ει
κόνας καί άφειδέστερον μάλιστα αύτός παρά τούς 
πρό αύτοϋ ποιητάς- άλλ’ ή Οειότης άπήν άπ’ αύ
τών, καί τών ψυχεών τούτων ειδώλων ή παρουσία 
ούκ ισχυεν έμποιήσαι τόν ιερόν έκεϊνον φόβον, ον 
καί μόνη αύτών ή έννοια διήγειρεν άλλοτε. Οί θεοί 
τοϋ Εύριπίδου ούδέν άλλο είσίν ώς έπί τό πο/ώ ή 
πρόσωπον προλογίζον ή μηχανή πρός καταστροφήν 
τοϋ Οράματος- ή δέ ταπεινωτική αύτη ύπουργία 
σχεδόν καταβιβάζει αύτούς είς τήν τάξιν τών ύπη- 
ρετών έκείνων τοϋ θεάτρου, οιτινες έργον έχουσι τδ 
ανέλκειν καί καθαιρεϊν τήν αυλαίαν.

Οτι δ Εύριπίδης τοιαύτην έποιήσατο χρήσιν 
τοϋ θαυμαστού- δτι έμεθόδευεν αύτό ούτως ώστε 
άλλως μέν έκλαμβάνεσθαι ύπό τοϋ άμαθοϋς δχλου, 
άλλως δέ ύπδ έκλεκτών τινων θεατών- δτι τοιου
τοτρόπως έσπούδασε διαλλάξαι τδ καθήκον ποιη- 
τοϋ? όφείλοντος διαγωνίσασθαι διά τοϋ δράματος
αύτοϋ έν θρησκευτική πανηγύρει, προς τήν συνεί- 
δησιν φιλοσόφου, άπηλλαγμένου παλαιών καί 
εώλων δοξασιών, τοϋτο έσημειώσαντο μέν ήδη οί 
αρχαίοι, μαρτυροϋσι δέ ού μόνον πολυάριθμα χω
ρία τών τραγωδιών αύτοϋ καί αύτών έτι έκείνων, 
έν αίς ήθέλησεν ύποκρίνασθαι τόν ορθόδοξον, ώς 
έν ταϊς Βάκχαις, άλλά καί άνέκδοτά τινα τοϋ 
βίου αύτοϋ, πολλάχις ύπδ τών κριτικών άναφε- 
ρόμενα. Ό λαός τών ’Αθηναίων, δ τοσοϋτον συγ
καταβατικός προς τήν άνευλάβειαν τοϋ Άριστο- 
φάυους πολλάκις έδυσχέρανε καί παρωργίσθη έπί 
τή παρρησία τοϋ Εύριπίδου.

Δύναταί τις λοιπόν είπείν δτι δ Εύριπίδης έξω- 
στράκισεν δλοσχερώς άπό τών ποιημάτων αύτοϋ 
τήν Ειμαρμένην ; άναμφιβόλως ούχί- καί ϊνα ώ- 
μεν δίκαιοι όφείλομεν προσθείναι δτι μάλλον μετε- 
ποίησεν αύτήν- δ μέν Αισχύλος καί δ Σοφοκλής 
παρέστησαν τούς θεούς έμβάλλοντας τούς θνητούς 
είς αναπόφευκτα κακά, ό δέ Εύριπίδης παρέστη- 
σεν αύτούς έτιπέμποντας τοίς άνθρώποις άκατά
σχετα πάθη- πρότερον τό τραγικόν πρόσωπον έτί- 
θετο είς πάλην πρός τάς έξωτερικάς έναντιότητας, 
τούντεϋθεν δέ παρίσταται μαχόμενον πρός έσωτε- 
ρικούς πολέμους* ή δραματική πάλη μετετέθη έν 
αύτή τή καροία τοϋ ανθρώπου- ύποκριταί είσιν 
αύταί ήμών αί δυνάμεις καί πράξις τοϋ δράματος 
δ έσωτερικός ούτος πόλεμος τής αίσθητικότητος 
καί τοϋ λόγου, δ τοσοϋτον αρχαίος, δσον έστιν ή 
ήμετέρα φύσις, καί μόνον μετ’ αύτής τελευτήσων.

Ο Εύριπίδης παθητικόν μάλλον ή ύψηλόν έχων 
πνεύμα ένησμένιζε παριστών τήν ψυχήν ένδιδοϋ- 
σαν σχεδόν άνευ άμύνης είς δρμάς άκαθέκτους, είς 
τάς γοητείας τής ηδονής, τήν ταραχήν τών αι
σθήσεων, τήν έξασθένησιν τής θελήσεως, τήν όδυ- 
νηράν μέθην τοϋ πάθους, τήν τύψιν τοϋ συνειδό- 
τος, τήν άπόγνωσιν· ούδεις ένί λόγω παρέστησεν 
έπί τής σκηνής ζωηρότερον καί έναργέστ-ρον τήν 
οίκτράν καί φοβεράν εικόνα τοϋ λογικού καταβαλ- 
λομένου ύπδ τής δυστυχίας- διέγραψε τήν άνθρω- 
πίνην άσθένειαν, καθώς πρό αύτοϋ δ Αισχύλος καί 
δ Σοφοκλής διέγραψαν τόν ηρωισμόν- όμολογη
τέον δμως δτι κατά τό παράδειγμα τούτων έξευ- 
γ^νίζει ένίοτε τό γοερον καί θρηνώδες διά τής άνα- 
μίξεως τοϋ άξιώματος καί τής ψυχικής άνδρίας· 
δύναταί τις μάλιστα είπείν, δτι ούόέποτε έδείχθή 
δ Εύριπίδης άληθέστερον παθητικός ή δσάκις έ
σπούδασε κατά μίμησιν έκείνων συγκεράσαι τόν 
έλεον μετά τοϋ θαυμασμού- ή ’Ιφιγένεια, ή Πολυ
ξένη, ή Μακαρία, αϊτινες έν τή άκμή τής νεότη- 
τος παραδίδονται είς άωρον θάνατον- ή ’Ά> κηστις, 
ήτις, ϊνα σώση τήν ζωήν τοϋ συζύγου, άποσπά- 
ται έκοϋσα πάντων τών τοϋ βίου τερπνών* ή Ή- 
λέκτρα, ήτις έπιλαθομένη τών οικείων δυστυχιών 
άγρυπνεί μετά μητρικής φιλοστοργίας παρά τήν 
κλίνην άδελφοϋ πάσχοντος καί δυστυχούς, είσίν 
έίκόνες μεγαλοπρεπείς άμα καί συγκινητικαί* δ 
Οεώμενος ταύτας μετά τών πικρών δακρύων, δσα 
άνιμά ή θέα τής δυστυχίας, άναμίγνυσι παρευθύς 
καί τά ήδύτερα έκείνα δάκρυα, δσα αύτομάτως 
προχέονται πρός τήν θέαν τοϋ ήθικοϋ ωραίου.

Άλλ’ αί έμποιούμεναι είς τήν ψυχήν έντυπώ- 
σεις ύπό τών τραγωδιών τοϋ Εύριπίδου ούκ είσι 
πάντοτε ουτω καθαραί’ ώς έπί τό πολύ θλίβουσι 
καί βασανίζουσιν αύτήν διά τής έπαχθοϋς ύπερβο- 
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λης τών δυστυχιών καί τών θρήνων ή προσπά
θεια τοϋ κινήσαι τον οίκτον προδίδοται παρ’ αύτώ 
καί διά τής εύχεροϋς καί κοινότατης χρήσεως μέ
σων υλικωτάτων· γέροντες σοροδαίμονες σύρονται 
έπιπόνως έπί τής σκηνής, φαινόμενοι δτι μετά τών 
λυγμών άποπνέουσι τήν ζωήν δυστυχείς κατα
βεβλημένοι ύπό τής ένδείας καί ύπό τών οδυνών 
τής νόσου παραληροϋντες· ήρωες νομίζοντες οτι 
ή δυστυχία αύτών έσται ελλιπής, έάν μή έμφα- 
νισθώσιν αύχμηροί καί ρακενδύται.

Τό παχυλόν τούτο παθητικόν, τό μάλλον εις 
τάς αισθήσεις ή εις τό πνεύμα άποτεινόμενον, καί 
δπερ, καί περ βεβαίαν έχον τήν έπιτυχίαν έν τώ 
θεάτρω, έστίν δμως ανάξιον τής τέχνης, πολλά- 
κις έχλευάσθη ύπδ τοϋ Άριστοφάνους καί διεκω- 
μωδήθη εύφυέστατα* άλλ’ δ Εύριπίδης ένέτυχε 
σπουδαιοτέροις καί αύστηροτέροις έπικριταίς· τού
του πιθανώς καθάπτεται ό Πλάτων τοϋτον έοικε 
μέμφεσθαι δ Κικέρων, δτε απεναντίας τοϋ Άρι- 
στοτέλους, δστις εύρίσκει τόν ήρωα τής Τραγω
δίας συγγνώμης άξιον, δταν παλαίων πρός τήν 
λύπην ήττάται ύπ’ αύτής, ψέγουσι τήν τραγω
δίαν ώς έκνευρίζόυσαν τό θάρρος και τήν άνδρίαν 
διά τής συνεχοϋς παραστάσεως ήρώων πασχόν- 
των καί Οεοκλυτούντων. Ό Αισχύλος καί δ Σο
φοκλής παρέστησαν καί αύτοί έπί τής σκηνής 
μεγάλα δυςτυχήματα^ μεγάλας θλίψεις, άλλ’ έ
σφαξαν τοϋτο ίνα έκ τής άντιθέσεως άναδειχθή έπί 
μάλλον ή είκών καρτερίας, ύπερνικώσης τάς τής 
Τύχης συμφοράς· τό παθητικόν παρ’ αύτοΓς έστίν 
αφετηρία, παρά δέ τώ Εύριπίδι αποβαίνει τέρμα 
καί σκοπός. ’Ενταύθα ανακαλύπτεται καθ’ δλην 
αύτής τήν έκτασιν ή μεταβολή, ήν έπήνεγκεν εις 
τήν τραγωδίαν τό διάφορον τών ποιητών πνεύμα, 
ή εύμετάβλητος τών θεατών ορεξις^ ή μάλλον ή 
ειμαρμένη εκείνη πορεία, ήν οδεύει ή τών τεχνών 
άνάπτυξις. Άφοϋ άγωνισαμένη πρότερον ή Τρα- 
γωοία περί τό έπαίρειν καί άνυψοϋν τάς ψυχάς, 
σκοπόν προέθετο έπειτα τό άνακινεΐν καί κατα- 
νύσσειν αύτάς, μετ’ ού πολύ διεδέξατο έν τοίς δρά- 
μασι τό μέν καταπληκτικόν μεγαλείον τών ανα
λογιών, τό τών μορφών ιδανικόν κάλλος, ή ζωη- 
ρότης τής έκφράσεως· τάς δέ μεγαλοπρεπείς τής 
μεγεθυνομένης άνθρωπότητος εικόνας ή πιστή τής 
πραγματικότητος άπομίμησις· οί ημίθεοι, άπογυ- 
μνωθεντες τής φανταστικής αύτών λαμπρότητος, 
ήτις διέκρινεν αύτούς άπό τών θνητών, έξισώθη- 
σαν προς τούτους, καί κοινωνοί γενόμενοι τών ή- 
μετερων ασθενειών καί άθλιοτήτων συνεχωνεύ- 
θησαν έντός τοϋ κοινοϋ πλήθους «καταλιπόντες, 
ώς >έγει δ Siegel, τόν εαυτών κόθορνον έβάδισαν 
άπλούστατα κατά γής». Ό Σοφοκλής, δστις δι’ ο

λίγων εμβριθών λέξεων, άποσωθεισών εις ήμάς, 
κατέλιπεν ήμίν οιον έπίτομον ιστορίαν τής Ελλη
νικής Τραγωδίας, άληθέστατα είπεν «έγώ μέν 
ποιώ τούς άνθρώπους, οϊους δεί είναι, δ δέ Εύρι
πίδης οιοι είσίν*.

Ουτω βαδίζουσι* αί τέχναι καί τό δδηγοϋν αύ
τάς ανθρώπινον πνεϋμα* άρχονται έκ συνθέσεων 
απλών καί γιγαντιαίων μετ’ ού πολύ οί άνώμαλοι 
καί ’υπέρμετροι αύτών χαρακτήρες κανονίζονται, 
καί λεπτύνονται καί άποβαίνουσιν έντελή πρότυπα 
ύψους καί λεπτότητας· τέλος δι’ αναπόδραστου 
προόδου φθάνει ή περιφανής πτώσις, καθ’ ήν τό 
μέγεθος καί τό κάλλος ύποχωροϋσιν άνεπαισθή- 
τως εις τήν έπιδίωξιν τής πραγματικότητος, εις 
τήν άλήθειαν τής μιμήσεως· τοϋτο ύπάρχει φυσι
κόν καί άναγκαίον. Καθ’ δσον τά πνεύματα φωτί
ζονται, κατά τοσοϋτον καθίστανται ήττον επιδε
κτικά ένθουσιασμοϋ* άντί τοϋ διώκειν τό θαυμα
στόν καί ιδανικόν, προτιμώσι τήν έγγυτέραν καί 
άσφαλεστέρ’αν κατάκτησιν τοϋ πραγματικού καί 
συνήθους.

Λέανδρος Αρβανιτακης.

ΤΟ ΑΚΟΙΜΗΤΟΝ ΦΩΣ1.

1 Τέλος. νΕε τεύχος I'.

Διήγημα.

4.
ABSiOXVO ΤΕ!

Εύρον ύπνον καί τά δμματα αύτοϋ. Έν τή νυκτί 
τής Μ. Παρασκευής, μϋσας τά βλέφαρα, έκειτο έπί 
τής εύρας αύτοϋ. Τό εύρύ αύτοϋ στήθος άνήρχετο καί 
κατήρχετο, ρυθμικώς άναπνέον, καί τό σεληνοφεγγές 
αύτοϋ πρόςωπον είχε τήν ησυχίαν, ειρήνην καί αθωό
τητα τοϋ ύπνου. Αί έξηντλημε'ναι αύτοϋ αισθήσεις 
ούδέ ονείρων ήσαν δεκτικαί, ούτω δ’ άπήλαυε πλή
ρους καί άδιαταρακτου τής ύστατης αύτοϋ εύτυχίας. 
Άλλ’ οτε έξηγέρθη, δέν έμειδίασεν, ώς οί λοιποί άν
θρωποι, πρός τόν άνατε'λλοντα ήλιον, δςτις πάλιν 
λαμπρός άνήρχετο εις τό κυανοϋν στερέωμα, μετά τάς 
παρελθούσας θλιβεράς ήμέρας ! Τίτο δεινή ή λάμψις 
έκείνη πρός τον άμαρτόντα. Έπεθύμει νά φύγη εις 
τά βάθη τής γής καί αδύνατον ένόμιζε νά κρύψη μυ
στήριον πρό τοϋ πανταχοϋ παρόντος καί λαμπροϋ ε
κείνου φωτός. Άλλ’ ό άπό δρθρου βαθέως άνά τήν 
μονήν άντηχών θόρυβος, άνέμνησε τόν Γρηγο'ριον τό 
καθήκον αύτοϋ, τήν εορτήν, τόν επίσκοπον. Τότε 
τρέμω ν εις ήλθε μεταξύ τών άνθρώπων.

Έν τή γενική συγχύσει καί άνησυχία, ούδείς πα- 
ρετήρησε τήν ωχρότητα, τό δειλόν βλέμμα καί τήν 
νευρικήν ταραχήν τοϋ ήγουμένου. "Οπου ένεφανιζετο, 
ερωτήσεις καί παρακλήσεις περιε'βαλλον αύτον εν
ταύθα έόει νά συμβουλεύσ?], έκεϊ νά προςτκξη. ’ΤΙρ- 
χοντο καί άπήρχοντο άγγελιαφόροι καί ούδ’ έπί λε

πτόν ώρας μόνος έμεινεν, έν τώ πλήθει τών άσχολιών. 
Άλλά τέλος, περί δειλήν όψίαν, πάντα διετάχθησαν, 
έκόπασε πας κρότος έργασίας, πάσα δύναμις άνεκου- 
φίζετο καί ύπελείπετο μόνη τών διαστημάτων ή δια- 
κόσμησις. Νϋν πρώτον ήχησε πάλιν τό κωδωνοστά- 
σιον καί τό πλήθος συνεπέρρευσε διά τής αύλής εις 
τήν εκκλησίαν, ένθα ό πατήρ Ιερώνυμος ήρξατο τής 
άναστασίμου τελετής έπί τοϋ πορφυροσκεποϋς μεγά
λου βωμού. Άλλ’ ο Γρηγόριος, ένοσω έόόνουν τόν 
άέρα οι μακροί τοϋ κώδωνος ήχοι, ίστατο πρός τήν 
θύραν τής βιβλιοθήκης- είχε τήν χεϊρα πρό τών ο
φθαλμών, τυφλούς ενός ύπό τοϋ ήλίου.

— Τί θελεις άκόμη ; ήρώτησε τόν έπί τοϋ οίνου 
άδελφόν, δςτις έφαίνετο βραδύνων.

Ούτος φοβηθείς, άπεκρίνατο·
— Τίποτε, τίποτε, άγιε ηγούμενε !
Άλλ’ είτα προςέθηκε συνεσταλμένως*
— Θέλω μόνον νά έρωτήσω ποιος θά καθήση τις 

τήν έζομολόγησιν, μετά τον εσπερινόν. Οί πανοσιώ- 
τατοι πατέρες έχουσι πολλά νά έτοιμάσωσι δι’ αύ
ριον, σήμερον δέ θέλει έκαστος νάνοίξ'/] τήν καρδίαν 
αύτοϋ πρός τον Θεόν.

— Ό πατήρ 'Ιερώνυμος, ό Αμβρόσιος καί έγώ, 
είπεν ό ήγούμενος μετά βραχεϊαν σιγήν.

Είτα είςήλθεν εις τήν βιβλιοθήκην, ώρισμένην ού- 
σαν διά τό συμποσιον, έπειδή ήτο ή εύρυτάτη καί 
φωτεινοτάτη αίθουσα τοϋ μοναστηριού. Ό Γρηγόριος 
άνέφξε τά ύψηλά παράθυρα πρός τόν δροσόεντα ζέ
φυρον καί έκυψε σκεπτόμενος πρός τον ποταμόν, δς- 
τις έρρεε πάλιν ομαλός καί λαμπών.

— Μετά τάς τρικυμίας πάλιν ήσυχος καί ούρά- 
νιον κάτοπτρον, είπε καθ’ έαυτον έγώ δέ ; Ίερεύς 
μετ<ζ τήν έπάρατον πράζιν ! Έάν φονεύς προςέλθη 
μοι εις τό έςομολογητήριον καί μοι ομολογήσ*/] το 
κρύφιον κακούργημά του ; Τί θά είπω τώ κακούργω 
έν έκείν/) τή θεία θέσει ; "Υπαγε, ομολόγησαν καί συν- 
διαλλάχθητι πρός τούς άνθρώπους καί τό άνθρώπι
νον δίκαιον !................. *Ω, ναί ! έάν άρκή ή μετά
νοια ! έάν τά δάκρυα όύνωνται νά έςαγνίσωσι, το 
φώς τών οφθαλμών μου θά έσβέννυον τά δάκρυά 
μου ! Άλλ’ ή μετάνοια θέλει έξομολόγησιν. ’Οφείλω 
λοιπόν ή προςελθών νά είπω καί ομολογήσω ότι ώς 
ίερεύς έπλανήθην·, ώς άνθρωπος έκακούργησα, ή νά- 
ποβάλω τήν μετάνοιαν, ύψών έλευθέσως τό μέτωπον 
καί λέγων Ό ίερεύς γίνεται καί έκδιχ,ητής !

Άποχωρήσας τοϋ παραθύρου, περιεπάτησε Οιά τής 
αιθούσης. Τό δμμα αύτοϋ έπεσεν έπί τήν τράπεζαν, 
έφ’ής ό Βενέδικτος μεθ’ημέραν συνήθως έγραφε καί 
άνεγίνωσκε. Χρονικά μονών καί έκδόσεις εις φύλλον 
έκειντο αύτόθι, ώς είχον άφεθή ύπό τοϋ Βενεδίκτου. 
Σπεύδων δ Γρηγόριος έδράξατο χειρογράφου, έφ’ ού 
τό θύμα αύτοϋ άρτίως είχε γράψει. Ό κάλαμος έκεϊ 
είςέτι άνεπαύετο, ώς άφήκεν αύτον ό δυστυχής, δτε 
είςήλθεν ό Φήλις. Τό τετράδιον έφερεν επιγραφήν 
αθί ηγούμενοι τής μονής Φέλσεμβουργ. Τό πν-ϋμα 
τών ενεργειών αύτών καί αί ένέργειαι τοϋ πνεύματος 
αύτών. Συντεθέν ύπό Βενεδίκτου».

Τό πόνημα άπήρτιζον έκατοστύες τινές σελίδων.

Τό τελευταϊον φύλλον είςέτι ήτο άγραφον, φέρον uo- 
νον τήν έπιγραφήν τήν δε· «185*. Γρηγόριος Αύ
γουστος. Ρ. S. Ο. Β.1» ΊΙτο τό όνομα αύτοϋ, τοϋ 
φονέως. Ό Γρηγόριος έρρίγησε, θεώμενος τό κενόν 
διάστημα............Μή τοι άόρκτος χειρ γράφει επ’ αύ
τοϋ, ώς έπί τοϋ τοίχου τοϋ Βελεάζαρ, Mariq? Θα- 
χέΛ, Φαρέο ;

— Ούχί!, έφώνησεν ο ήγούμενος, πεσών εξουθε
νωμένος· μάλλον κατάρατος ή ό Βελεάζαρ ! Έν η
μέρα κρίσεως θά φλέγη έπί τούτου τοϋ φύλλου μόνον 
ή λέςις Κάιν !

Άλλ’ έκ τής έκκλησίας αίφνης ήκούσθη Άλληλ- 
λούια ! Χριστός άνέστη ! Τό όργανον έκροτει, αί 
σάλπιγγες έμελπον καί άνά τούς βράχους, τόν πο
ταμόν καί τον έρημον τοϋ μάρτυρος τάφον έβομβει 
ο ύμνος τοϋ κώδωνος Χριστός άνέστη !

ίίερκτωθείσης τής τελετής, ήρξατο κίνησις συγ
κεχυμένη πλήν καί φαιδρά. Ό ίστάμενος έν τή αύλγί 
τής μονής, ούδέποτε θά έπίστευεν δτι οί τοίχοι ε
κείνοι μένουσιν άλλοτε τόσον έρημοι καί θλιβεροί, ώς 
πρό πολλοϋ έρριμένον, έπιλελησμένον καί έρηαον 
ναυάγιον, έκβρασθέν ύπό τής πλημμύρας. Ό χρυσο- 
πόργυρος εσπερινός ούρανός, έπί τών βράχων καί 
χαραδρών έκτεινόμενος, άφεϊλε πάσαν μελαγχολίαν. 
Δροσοβόλος άνεμος, πρός τήν μονήν πνέων, ήτο 
πλήρης οσμής τοϋ δάσους· τήν οσμήν έκείνην διέ- 
χεον έν τή αύλή μεγάλοι στέφανοι κλάδων έλάτης. 
Διότι γραϊαί τινες μετά ζήλου είργάζοντο, πλέκουσαι 
δεσμούς καί στεφάνους. Κυανά φοροϋσαι έπιχιτώνια, 
μετ’ ερυθρών ζωνών, κάθηνται μεταξύ παμπλείστων 
πρασίνων κλάδων, σεσωρευμένων περί τόν έν τώ μέσω 
χάλκινον σταυρόν. *Ι1όη ό πυλών τής μονής καί ή 
τής έξόδου θύρα μετεβλήθησαν εις θριαμβικήν άψιδα* 
παρά τήν είςοδον τών κελλίων νεαρός μοναχός ισχυ
ρός σφυρηλατεί πέταυρα, πρός πήξιν έτέεας τιμητικής 
άψϊδος, έν ω έτερος κρατεί αύτοϋ τήν κλίμακα. Έρ- 
γάται περιβάλλουσι τάς στήλας τής τοϋ ναοϋ κλί- 
μακος δι’ ύψηλών δονάκων, ένδύοντες τήν στοάν δι’ 
έρυθροϋ ύφάσματος. Πατήρ τις ίσταται αύτοϋ, διατάσ- 
σει πάντα καί έν τώ μεταξύ άναγινώσκει προςευχητά- 
ριον. 'Υπηρέται ύδωρ κομίζουσιν έκ τοϋ ποταμοϋ, 
πάντα διανεμοϋνται καί σμήχονται, καθαίρονται τά 
έπιπλα έν τώ ξενώνι καί διατίθενται, θύραι ανοίγον
ται, κελλία καί διάδρομοι ήχοϋσιν έκ τοϋ θορύβου 
καί τών φωνών τών έργων καί τών έργαζομένων.

Έν τή φαίδρα καί φωτεινή έκείνη ώρα, ό ηγούμε
νος βραδύς καί σύννους περιεφέρετο έν τώ σκότει τοϋ 
ναοϋ. Έκεϊ έπικρατεϊ σιγή μυστικού σαββάτου. Οί 
πόθοι τής ψυχής όνειρώττουσιν, άλισκόμενοι υπο τών 
στηλών, ύπό τών λίθων. Έπί τίν μαρμάρων χέει τό 
φώς ήδέα χρώματα διά τών ποικιλοχροων παραθύ
ρων καί περί τά κιονόκρανα αίωροϋνται κυανά θυ
μιάματος νέφη. Έν τφ ήμίφωτι τών πλαγίων στοών 
έγονυπέτουν οί προ:ευχόμενοι καί φωναί έψιθύριζον 
πρός τά έξεσμένα καί προς φέρετρα όμοια εςομολογη-

1 Τ. ε., έν λατινική γλώσση, Pater sancli ordinis 
Benedietinorum, ήτοι μοναχός τοϋ άγώυ τάγματος 
τών Βενεδικτίνων. Σ. Μ.I
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τήρια. Έν ενί τούτων έκάθησεν ύψηλο; μοναχός, 
στρεψών προ; τό άκοίμητον φώς τό ωχρόν αύτού 
προςωπον. Πάραυτα άνήρ τι;, φέρων μοναχικήν στο
λήν, έγονυπέτησε προ; τήν κιγκλίδα καί ήοξατο ψι- 
θυρίςων πρός τό ού; τού άλλου.

— Πανοσιώτατε πάτερ, τήν ψυχήν μου βαρύνει 
φοβερόν μυστήριον. Έν αγωνία, άμοιβολίκ καί άνη- 
συχίκ, ούτε νύκτα κοιμώμαι, ούτε ήμέραν προςεύ- 
χομαι. Παρά τού; νομού; τού ιερού τάγματός μου, 
ελησμόνησα τό καθήκον μου καί τοικυυιιώδη τινά νύ
κτα ήγρύπνησα οίνοποτών. "Οτε έπέστρεφον εί; τά 
κελλίον μου, έγε νομήν άόρατος αύτόπτης φόνου, έξ 
(ερωμένης χερό; καθ’ ιερωμένου !

Ό έν τω έξομολογητηρίω σφοδρώ; συνεταράχθη, 
άλλ’ ο έςομολογούμενος ήσύχω; έξηκολούθησε λέγων

— Τό θύμα έτάφη έν άνιέρω το'πω καί τήν μνή
μην αύτού άμαυροϊ ό μώμο; τής αύτοκτονίας. Ούτε 
ή άληθεια, ούτε ό φόνο; άνεκαλύφθη, διότι, πλήν 
τού Θ:ού, μόνο; εγώ γινώσκω ταύ.α καί σιωπώ !

ΊΙ κεφαλή τού έ ξομολογούντο;, ήν ή τρέμουτα 
χειρ μόλις ήούνατο νά καλύψη διά τού συνήθου; λευ
κού πέπλου, βαρεία επεσεν έπί τού στήθους αύτού. ΊΙ 
δεξιά, έλευθερα ούσα, σπασμωδικώς έσφιγγε τά ξυ- 
λουργήματα. Άλλ’ ο εξομολογούμενος ήρξατο πάλιν 
μ?τά βραχεϊαν παύσιν.

— Νύν ήλευθέρωσα τήν καρδίαν μου δεινού άνα- 
θεματο;· ο Θεό; θά μοί παρζσχγ) τήν ειρήνην καί σύ, 
ο ίερεύς αύτού, τήν άφεσιν. Εί; σέ δέ, δύστηνε Γρη- 
γοριε, εν τή ί ρά ταύτγ) ώρα ύπισχνούμαι αίωνίαν σι
γήν ! Το μυστήριον τούτο παραδίδω σοι, ώ; σόν μυ
στήριον, δςτις δύνασαι νά μέ λύση; άπό τή; ένοχή; 
τή; σιγή;, ένώπιον Θεού, τών οίκτιρμών τού οποίου 
τό αιώνιον φώ; κ; φωτίση ήμά; άμφοτέοους !

Ο λευκό; πέπλο; επεσε καί εφάνη τού Γρηγορίου 
τό προςωπον τό μέτωπον είχε μολυβδόχρουν, ή κό
μη προςεκολλάτο τοι; κροτάφοι; ύπό ίδρώτο; άγω- 
νία;, τά όμματα ήσαν άπλανή καί έσβεσμένκ, τά 
χείλη συνεσπώντο. Ο ετερο; σιγών άνέμενε τήν φω
νήν τού ιερέως. Άλλ* ουτο; ένευσε μόνη τή χειοί. Τά 
βλέμματα έχων άκίνητα, έζήτει λόγου; καί δέν εΰρι- 
σκε, τήν γλώσσαν είχε δεδεμένην. Ούτε ήκουεν, ούτε 
έβλεπε τά περί αύτόν. ΊΙ νύξ έπήλθεν, ό ναό; πρό 
πολλού έκενώθη, καί ό Γρηγόριο; έκάθητο άκόμη έν 
τώ έξαγορητηρίω, έχων τό όμμα άπλκνές, τό μέτω
πον πυρέσσον καί μελετών τά; λέξεις Absolvo te ! 1

1 "Πμαρτον, ήααρτον !
2 Ευλογημένος. ... Σ. Μ.

5.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ.

Κυριακή τού Πάσχα ! Ό ήλιο; μεθύσκει τήν φύ- 
σιν. Βράχοι, ύδατα καί χλόη μετά πόθου μυζώσι 
καί γλίχονται τών χρυσών έαρινών φώτων. Ό ού- 
ρανό; χέει άνεξάντλητον εύλογίαν έξ άπεράντου κυα
νού βάθου; καί τών άνθρώπων ή άγαλλίασις καί τών 
κωδώνων ό ήχο; άδιακόπω; τέν άέρα δονούσιν. Έ- 
κατοστυε; σημαιοστόλιστων πορθμείων, φερόντων

1 Συγχωρώ σοι ! Σ. Μ. 

άνθρώπου; κεκκλλωπισμένους, διαπλέουσι τόν Πστρον, 
προςορμίζονται εί; τήν μονήν, ή πλέουσι πορρωτέρω, 
πρό; ύπάντησιν τού άτμοπλοίου, δπερ αναπλέει τόν 
ποταμον. Άπό τού κωδωνοστασίου κυμαίνεται πρό; 
τόν εωθινόν άνεμον ή πασχάλειο; σημαία, άνωθεν δέ 
τού άνεωγμένου πυλώνο; προβάλλει χρυσοί; γράμ- 
μασιν, έν κισσώ άειζώω ή λέξι; Ave I1 Ίΐαύλή, ιστού; 
καί σημαία; έχουσα, πλέγματα καί στεφάνου;, είνε 
όμοια καταπρασίνω στοκ, ή; θόλο; τό άπειρον κυα- 
νούν στερέωμα. Ενταύθα συνωστίζεται ο λαό;, άνδρες, 
γυναϊκε; πα.δία. Ίΐλθον έκ χωρίων καί έρημιών, ώ- 
ρών δρόμον διανύσκντε;, έορτάσιμα έχοντε; ένδύματκ 
καί πρό;ωπα φαιδρά. Έν τοΐ; διάδρομοι; τών κελ- 
λίων μοναχοί ανέρχονται καί κατέρχονται κλίμακα;. 
Έν ταϊ; άποθήκαι; άνοίγονται θήκαι ααί κιβώτια, 
κυλίονται πίθοι, καί έν τώ όπτανείω ισταται ό πα
τήρ ’Ιγνάτιο; δίκην στρατηγού. Περί αύτόν φορτίζον
ται ιγδία, οβελοί συστρέφονται, πνίγουσιν, έψουσιν, 
όπτώσι. Παν δωμάτιον, πάσα γωνία τού μοναστη
ριού έχει άνθρώπου; άσχολουμένους, άναμένοντα; καί 
χαίροντα; έπί τη εορτή.

Περί ώραν ένα την βροντώσιν έπί τών βράχων τά 
κρόταλα καί ή επίσημο; τών μοναχών πομπή κα
τέρχεται πρό; τόν ποταμόν, πρό; υποδοχήν τού έπι- 
σκόπου, οί ψάλται δήλα δή, οί θυμιώντε;, οί άδελ- 
φοί καί πατε'ρε;, ό ήγούμενο;, ολόχρυσα φορών, έν 
μέσω λευϊτών όύο.

Τό άτμήρε; προςθορυβεί. Έπί τού καταστρώμα- 
το; φαίνονται π>/ησίον άλλήλων αί κεφαλαί μυρίων 
αστών καί ή συνοδεία τού έπισκοπου. Άνάριθμοι 
λέμβοι έπονται τώ γιγαντώδει μέλανι κύκνω καί κα- 
λύπτουσι τά ύδατα. Ό κώδων τού πλοίου άντηχεΐ 
εν τοι; κώδωσι τή; έκκλησία;· έκ τού πορθμείου τή; 
μονή; καί άπό τού ύψου; άντηχούσι τά κρόταλα, οί; 
αποκρίνεται ή τών βράχων ηχώ. Μουσική άκούεται 
έν τώ καταστρώματι, πίλοι δέ καί ρινόμακτρα άν- 
όρών χαιρόντων σείονται, έκ τού ποταμού, έκ τών 
οχθών καί έκ τή; αυλή;. Άπό τών άκρων βράχων, 
οθεν μόνο; ο ούρανό; άκούει, άνδρε; καί γυναϊκε; φω- 
νούσιν ονξ)ρά! τω έπισκόπω, τή μονή, τή εορτή, 
τω εαρι !• ι

Έν τή γενική ταύτη παραφορά προ;ορμίζεται τό 
ατμήρε;. Ό σεπτό; γηραλέο; έπίσκοπο;, φέρων έρυ- 
θρόν ποδήρη χιτώνα, έξέρχεται τού ποικιλείμονο; 
πλήθου;, κατέρχεται τήν κλίμακα καί έστερνίζεται 
τόν ήγούμενον. Άμέσω; έπήλθε σιγή, οί ψάλται 
ήρξαντο άοοντε; καί έν τω άσματι τούτω καί έπί 
άνθέων πατών, ά έσπειρον παιδικαί χεϊρε;, ό έπί
σκοπο; βαίνει πρό; τόν ναόν καί καθ’ οδόν ευλογεί 
τά πλήθη. ΊΙ λειτουργία ήρξατο καί συλλειτουργό; 
ήτο ό Γρηγόριο;. Πριν ή περιβληθή τήν μίτραν, 
λαβή δέ καί τήν ποιμαντορικήν ράβδον, ό έπίσκοπο; 
έγονυπέτησε σύν τώ ήγουμένω έπί τών βαθμών τού 
μεγάλου βωμού καί μεγαλοφώνω; άπήγγειλαν τήν 
εςομολόγησιν τών καθολικών.

1 Χαϊρε. Ούτως άρχεται το Θ ε ο τ ό κ ε Παρθένε, 
παρά τοίς δυτικό?;. Σ. Μ,

Κατά τήν εύχήν ταύτην θανάτου σιγή έπεκράτει 
έν τή ύψηλή καί ύπό στηλών φερομένη στοκ, ό δέ 
Γρηγόριο; ήκουε ψοφούν έν τή αύρα τό πρό; τόν Δού- 
ναβιν παράθυρον. Καί αύτόν μέν καί τούς άλλου; 
ίερεί; άπλετον έφώτιζε το ημερήσιον φώς, πρό τού ύ- 
ψηλού βωμού* έν δέ τώ λοιπω ναω, πολλαχώ; θραυό- 
μενόν που καί που έφώτιζε τού; γονυπετούντα;. ’Άν
δρε;, γυναίκες, νέοι καί .γέροντες, πλούσιοι καί πέ- 
νητες, πεπυκνωμένοι ισταντο, πάντες έκεϊ οντες μό
νον άνθοωποι, καί ύπέρ αύτού; τό πνεύμα τού Θεού.

Ό κρότο; τού άνησύχου παραθύρου σχεδόν παρά- 
φρονα καθιστά τόν ήγούμενον. Ζητών νάποφύγη τού
το, φθάνει μετ’ αύξοντος μίσου; καί ώ; οίον τε ίσχυ- 
ρότερον. Αί λέΞει; mca culpa, mea culpa ! 1 εξέρ
χονται τών χειλέων αύτού ώ; αγωνία; κραυγή. ’Έν 
τινι γωνία παιδίον ήρξατο κλαίον, κατά συγκυρίαν 
άλλ’ ό Γρηγόριο; ένόμισεν αύτό; εαυτόν παιδίον, έκεϊ 
γονυπετούν, όθεν ήρχοντο οί κλαυθμοί.................

Είτα ήχησε τό όργανον καί έν τή μολπή αύτού 
ήκούσθησαν οί λόγοι, ού; ποτέ έπί λύρα; έψαλε βα
σιλεύς τή; Ανατολής, ύπό θροούσα; κέδρου; καί λάμ- 
ποντα; αστέρας. Ανέκφραστος φρίκη συνείχε τον 
Γρηγόριον κατά τήν λειτουργίαν. Δέν ένοει, αλλά 
μόνον ήσθάνετο. Μετά τό Άγιο; ό Θεός, τό όργανον 
καί τά κρόταλα έσίγησαν, προςεγγιζούση; τή; μυ
σταγωγία;. *Ηδη ήρξαντο αί βάρβιτοι έν ήδεία με
λαγχολία καί παϊ; τι; έψαλε τό BenedictllS 2. . . .

Τότε πλέον ό Γρηγόριο; δέν έκρκτησε τά άφθονα 
δάκρυα- έπίεσε τό μέτωπον αύτού έπί τών βαθμι
δών, έν αίς έγονυπέτει, μεγάλα στεναχων καί κλαίων, 
σφοδρά αλγών καί ποθών τον Βενέδικτον.

Μετά τήν άπόλυσιν, ή έκκλησία έκενώθη και οί ιε
ρείς ήτοίμασαν τάς θέσει; αύτών πρός συνκθροισιν. 
Ί1 έδρα τού έπισκοπου, ύπ’ ερυθρόν άέτωμα, Γστα- 
το παρά τό πρός τόν ποταμόν παράθυρον. Έν τω 
βάθει καί απέναντι τού μεγάλου βωμού ήσαν αί έόραι 
τών ιερέων καί μοναχών. Άλλ’ έν τούτω τω μεταςύ 
ό ήγούμενος καί ό έπίσκοπο; ήσαν έν τω ίεροφυλα- 
Χείω. Ό εβδομηκοντούτης γε'ριυν, κλίνων πως τήν 
κεφαλήν έπί τό στήθος, ώ; ύπ’ εύλογούσαν 
άορκτου τίνος, έκάθητο πρό τού άνεωγμένου κατα
λόγου τής έκκλησίας. Τό όμμα αύτού έστη έπί τίνος 
σελίδο; τού βιβλίου, λεγούση; τάδε-

ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΒΟΤΡΧ.
Δι^χχιωρ Θίθ)θ7<α$ χαι Ρ. Ο S. Β.

άποθανών ζγ Άστοίλίου

Έπτιρη Ir τω Δοντα6ει.

— Άπέθανεν ! είπεν άλγών ό έπίσκοπο;. Καί δέν 
γνωρίζεις, άγιε ήγούμενε, διατί ό δυστυχή; τόσον αί- 
φνιδίως, τόσον άλγεινώ; άπεβίωσεν ;

— ΊΙτο φιλόσοφος, έτονθόρυσαν τά ωχρά χ,είλη 
τού ήγουμένου.

— Καί ποιος δέν ήτο ; είπεν ήρεμα ο επίσκοπος. 
Ό ίερεύ; είδεν αύτόν έμβρόντητος, έκπεπληγμένος. 
— Πειρασμό; κατέλαβε τόν Βενέδικτον νά έκπέστι 

τής αγίας ήμών έκκλησίας, είπεν έμφαντικώς.
Ό έπίσκοπο; έστέναξε, βραχύ δέ διανοηθείς, είπε*
— Καί όμως έπεθύμουν νά ήτο μάλλον μετά τών 

άποστατών, ή μετά τών νεκρών.
— Πανιερώτατε !, είπεν ό ήγούμενος έκτος εαυτού.
— Διότι τί; δύναται, τί; τολμά νά καλέστ) άπο- 

λωλοτα τόν ζώντα ; είπε πάλιν ό γέρων.
Άλλ’ ο Γρηγόριο;, θανασίμως πληγεί; ύπό τούτου 

τού λογου, έταπείνωσε τά όμματα.
— Κατανοώ, άύθις ήρξατο λέγων ό γέρων, πό

σον σέ συγκινεϊ ή δυστυχία αύτού, καί ώ; ήγούμενον 
καί έτι μάλλον, θ)ς φίλον αύτού. ’Ενθυμούμαι ότι 
μοί είπέ ποτέ ό μακαρίτης ότι τού έσωσε; άλλοτε 
τήν ζωήν.

Ό Γρηγόριο; στένων συνέπλεςε τά; χειρας.
— Θάρσει ! είπεν ήδέω; ό έπίσκοπο;, πάλιν θά 

τόν ίόωμεν. Ό Θεό; είναι οίκτιρμονέστερο; ήμών τών 
άνθοώπων.

— Ναί, ναί ! έψιθύριζεν ό ίερεύς, δν έξουθίνει πας 
λόγο; τού έπισκοπου.

ΊΙ ψυχή τού Γρηγορίου μκτην έπκλαιε κατά τή; 
δυνάμεω; τής πρός τού; άνθρώπου; άγάπης τού επι
σκόπου. Έζήτει λόγους, ίνα έκσφενδονήσ'/j αύτού; 
κατά τής άνεξικακίας τού γέροντος, μομφή δέ ρα
θυμίας καί άπιστίας δέν ήπτετο τού έπισκοπου. Ό 
άνήρ ούτος ήτο καί άγαθος καί ευσεβής, άληθώ; ευ
σεβής, καί διά τούτο φιλόσοφος χρ.στιανός, τό γράμ
μα καταπατών καί πρός τό θειον πνεύμα τό πνεύμ,α 
τού ποιμνίου θέλων νά ύψοϊ, έν έλευθέρκ σκέψει καί 
τΐξίαχτιχΎΐ τ<όν άρετών άσκήσει.

— Πανιερώτατε, είπεν έν τέλει ό Γρηγόριο;. ΊΙ 
απιστία και αποστασία εκνικωσι σήμερον, φύονται οε 
ήδη καί έντος ιερών τεμενών. Διατί να μή δραττώ- 
μεθα τής ρομφαίας τών παρελθόντων αιώνων ·,

Σκιά τις διήλθε τού επισκόπου το μέτωπον, είτα 
δ’ ύψωσε πρκέω; μειδιών τήν χειρα καί είπε·

— Φίλε, ώμεν ποιμένες καί μή δήμιοι !
— Άλλά πρός δόξαν τής έκκλησίας !
— Δόξα τή; εκκλησίας είνε ο Χρίστος. Τίτο διώ

κτης, ή διωκόμενο; ; Είχε τόν λόγον καί όχι τήν 
μάχαιραν !

Μετά τινα λεπτά ό Γρηγόριο; έκ τού ίεροφυλα- 
κείου εί;ήλθεν εις τήν έκκλησίαν. Αύτού Γστατο μό
νος ό άδελφος βαρελοποιός, Γστατο έν τώ λαμπρώ 
ήλιακω οωτί, προ; τό άνεωγμένον παράθυρον, ύφ’ δ 
έρρεεν ό Δούναβις. Αύτό; μόνος έν τω σύμπαντι έγί- 
νωσκε τήν ιστορίαν τού παραθύρου έκείνου ! Βαθεϊα 
φρίκη συνέσχε τόν Γρηγόριον, ίδόντα έκεϊνον, φοβερά 
δέ ιδέα κατέλαβεν αύτόν ! Είτα. σύσσωμος τρέμων, 
έτεινε άμφοτέρας τά; χειρας πρός τόν μοναχόν καί 
έκραύγασε τόσον, ώςτ’ έδονήθη ή εκκλησία.

— Φύγε ! φύγε ! Ιδού ο Γρηγόριος !
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Ό μοναχός έστράφη καί έδέξατο είς τας άγκάλα; 
τόν κλονούμενον ηγούμενον, είπών άαα, 
Χ — Memento mori!

Είτα προςήλθον οί άδελφοί, οί κανονικοί καί οί 
εφημέριοι τού επισκόπου, οί ιερείς τών περιχώρων 
καί ό επίσκοπος, έκάθησαν δέ είς τάς έκάστω ώρι- 
σμένας θέσεις. Άνω τών εκατόν ιερέων ήσαν έν τω 
ναώ, δςτις δμως ήτο κενός καί έρημος άλλων άν
θρώπων. Σιγή βαθεία έπεκάθητο καί μετά βραχεϊαν 
εύχήν, ο επίσκοπος είπε·

— Πανοσιώτατοι ίερεϊς καί πατέρες ! Ό άκρο; 
άρχιερεύ; τή; παλαια; διαθήκη; έφερε δύο πολυτί
μους λίθους έν τώ Οώρακι αύτού. Οί λίθοι εκείνοι 
εκαλούντο φώς καί δίκαιον. Φώς καί δίκαιον έστω 
καί ή άσπίς ήμών. Έστε παράδειγμα είς άλλήλους ! 
Μ ή σταυρού τε τάς χεϊρας λέγοντες, οί καιροί είνε κα
κοί διά τούς εύσεβεϊς ! Πρός εύποιίαν οί καιροί είνε 
πάντοτε άγαθοί ! Ιδού ή μονή αυτή. Πρό τεσσα
ράκοντα ένιαυτών έτρεφε καί ένέδυεν είκοσι καί πέντε 
έκ διακοσίων πτωχών, νύν δ’ έπιμελεϊται πεντή- 
κοντα έξ εκατόν. Είς σέ, άγιε ηγούμενε, άπονέμεται 
ή έπί τούτω ήμετέρα εύχαριστία. Άλλ’ ού μόνον ή 
άκάματος δραστηριοτης σου πρός άνύψωσιν τής μο
νής καί περίθαλψιν τών πτωχών, άλλά καί ή εύσέ- 
σέβεια καί πίστις σου καί πάσαι αί σπάνιαι άρεταί 
σου, ού μόνον ένταύθα, άλλά καί έν ‘Ρώμη εκθειά
ζονται καί ομολογούνται, έγώ δέ προςετάχθην νά σοί 
εϊπω ταύτα. . . Γρηγόριε, 'AC6a τού Φέλσεμβουργ, ύ- 
πηρέτει καί εφ’ έζής τή εκκλησία, τοϊς άνθρώποις, τώ 
άίωνίω καί άκοιμήτω φωτί !

Χαράς συγκίνησις καταλαμβάνει τούς συγκαθημέ- 
νους· πολλοί άνίστανται, πάντες βλέπουσι τόν ηγού
μενον. Οντος έγείρεται καί ταχέως προβαίνει δύο, 
τρία βήματα θύελλα συναισθημάτων κατακλύζει 
αυτόν, χαρά καί άλγος, εύφροσύνη καί άπελπισμός. 
Έν χειρί έχει τήν εαυτού τύχην. Ένθεν μέν όνειδος, 
άρά καί άποβολή, άλλά καί δικαίωσις καί έξιλα- 
σμος. Ένθεν δέ στάδιον δο'ξης καί έξουσίας, εύεργε- 
σιών καί σιωπηλής μετανοίας, άλλά καί ψεύδος καί 
αιώνιαι τύψεις ! Άναλογίζεται τήν τιμήν εαυτού τε 
και τής μονής, άκούει τήν άγαλλίασιν τής γηραιά; 
αυτού μ.ητρός καί έκτείνει τούς βραχίονας, ώς ίνα 
ενστερνισθρ τήν έλπίδα. Έν ώ δ’ ούτω πρός ούρα- 
νους υψοϊ εταστικον ομμα, βλέπει ύπερ την κεφαλήν 
αυτού τόν λαμπτήρα τού Βενεδίκτου, τό άκοίμητον 
φώς. . . .Τότε συνέπλεξε τάς χεϊρας έπί τού στήθους, 
προέβη καί έγονυπέτησεν είς τάς βαθμίδας τής έπι- 
σκοπικής έδρας καί διά τής μεταλλικής αύτού καί 
βαθείας φωνής, έφώνησεν έν τή γενική σιωπή·

— Πανιερώτατε έπίσκοπε, πατέρες καί άδελφοί ! 
Έγώ. . έγώ έφόνευσα τόν πατέρα Βενέδικτον. . . !

Μετά τρεις μήνας διεφημίσθη έν τή πρωτευούση 
οτι ή έπ’ εύφυίζ καί κάλλει θαυμαζομένη κόμ.ησσα 
Κοζίμη Γέλδερν είςήλθεν είς τάς τάζεις τών άδελφών 
τού έλέους.

Μετά έζ έτη δύο καθολικοί ιεραπόστολοι ώδευον 
διά τής μεταξύ τών ποταμών Ζαμβέσι καί Τσο'βε 
πεδιάδο; καί είτα άνέπλευσαν τόν πρώτον, πρός τά 
φύλα τής Μακολολού πορευόμενοι. Άμφότεροι ήσαν 
βενεόικτίνοι. Ό μέν, ύψηλός ών καί άςιοπρεπής, είχε 
σταλή ύπό τού τάγματος είς τήν ’Αφρικήν, πρός 
έςαγνισμόν κακουργήματος· δ δέ, άδελφός ών τού 
τάγματος, έκουσίω; έκείνω συνηκολούθει. *Π διά τών 
ευφόρων μέν άλλά καί νοσηρών έκείνων τόπων πορεία 
συνεπήγετο παντοϊα πάθη καί κακουχίας* διότι οί 
παρόχθιοι καλαμώνες καί τών παπύρων ή πληθύς 
ήτο λαβύρινθος, ούχ ήττον έπικίνδυνος, ή τά δάση 
τών βζνανεών, τά σχεδόν άδιέξοδα.

Ό πατήρ κατείχετο ύπό πυρετού. Ό πιστός αύ
τού φίλος έζήτησε καί εύρε καταφύγιον διά τον άσθε- 
νή έν τή καλύβη πτωχού Βανυατησίου. Μετά μα
κράν καί άυπνον νύκτα άπέθανεν ο ίερεύς. Πριν ή έκ- 
πνεύσγ έν ταϊς άγκάλαις τού φίλου αύτού, ηύχαρί- 
στησεν αύτω τή λατινική εύλογία BeiiediciUS. . . . 
Πλείονα νά ε’ίπη δέν άφήκεν αύτόν τού θανάτου ή 
ά γωνία.

"Οτε ήρξατο τών πτηνών τό μυριόστομον άσμα έν 
τώ πλησίον κε»μένω δάσει φοινίκων, μάγγων καί βα- 
νανεών, ο μοναχός έπηύξατο έπί τού λειψάνου τού 
πρώην ήγουμένου αύτού τήν νεκρώσιμον εύχήν et IllX 
perpetua luceat ei!. . . Οί δέ κάτοικοι τής καλύβης 
άνήλθον βράχον τής όχθης καί τείνοντες τάς χεϊρας, 
ηύςαντο πρός τόν ύπερ τά δένδοζ άνατέλλοντα έου- 
θρον ήλιον, τον ώραϊον καί φλογερόν ήλιον, τό αιώ
νιον καί άκοίμητον φώς !

Carl August IIeigel.

ΤΓό ανΟρωποφάγον δένδρου.

Έσχάτως ό Δαρβϊνος έπέστησε τήν προσοχήν είς 
τήν ύπαρξιν δύο ή τριών ειδών φυτών σαρκοφάγων, 
άτινα άρπάζουσι τά έντομα καί έγκλείοντα ταύτα 
έντος τών πετάλων αύτών, έκμ.υζώσι δλον τό αίμά 
των καταλείποντα μ.όνον τό έκςηρανθέν αύτών δέρ
μα. Δύναται τις νά διατηρήση τά φυτά ταύτα διά 
μικρών τεμαχίων κρέατος άτινα άπορροφώσι μετά 
τής αύτής άπληστίας. Άλλ’ δσον ένδιζφέροντα καί 
έκτακτα καί άν ώσι τά άνθη ταύτα δέν άνθαμιλλών- 
ται πρός δένδρον τι ευρισκόμενον έν τή νήσω Μαδα
γασκάρη. Τό δένδρον τούτο δύναται ν’ άρπάσγ καί 
νά καταφάγγ μεγάλα ζώα π. χ. πιθήκους καί πρός 
τούτοι; άνδρας καί γυναίκας, δταν τολμώσι ν’ άναρ- 
ριχηθώσιν έπί τών κλάδων του καί ν’ άναβώσι μέχρι 
τής κορυφής. Ό Κόσμος τής Νέας Ύόρκης, δίδωσιν
ήμ.ϊν περί τούτου περιέργους λεπτομερείας έν έπιστο- 
λή διευθυνθείση τούτω ύπό περιηγητού πρό μικρού 
έπισκεψαμένου τήν Μαδαγασκάρην. Ιδού έν συνόψει 
ή παράδοξος αύτού άφήγησις.

Τό δένδρον τούτο λατρεύεται ύπό φυλής τίνος αύ- 
τοχθόνων καλούμενων οίτινες προφυλάτ-
τουσι τούτο άπό πάση; βλάβης. Καθώς ή όροσερα 
χοχΛόφυΚΙος (Drosera rotondifolia', τό κοινότερον 
τών σαρκοφάγων φυτών, περιγραφέν ύπό τού Δαρβί- 
νου, έκκρίνει ρευστόν τι ιξώδες, δπερ βοηθεϊ αύτό είς 
τό ν’ άοπάζη τήν λείαν του, ούτως έπίσης τό δένδρον 
τούτο παράγει πυχ,νόν τι ρευστόν έχον ιδιότητα; με
θυστικά; καί δπερ οί αύτόχθονε; πίνουσι μεθ’ ήόονής.

Τύ άνΟρωποφάγον δένδρον·

Οί Mlxo^ol ούτοι άνάκουσιν εί; φυλήν δλω; αρχαϊ
κήν είσί παντελώ; γυμνοί μηδεμίαν έχοντε; σχέσιν 
πρός τάς άλλα; φυλά; καί μόνην θρησκείαν τήν στυ- 
γεράν καλλιέργειαν τού ιερού τούτου δένδρου. Κατοι- 
κούσιν έν ύπογείοι; έσκαμμένοι; έντός τών τιτανωδών 

βράχων τών ορέων αυτών. Οί άγριοι ούτοι είσί μία έκ. 
τών μάλλον σμικρών γνωστών φυλών, έχοντε; ύψος 
56 δακτύλων. Έν τώ βάθει τών κοιλάδων, αϊτινες 
ύπερέχουσι περί τού; 400 πόδα; τή; έπιφανεία; τής 
θαλάσση;, καί παρά τήν άνατολικήν αύτών έσχα- 
τιάν, κεϊται μικρά λίμνη διαμέτρου ενός περίπου μιλ- 
λίου. Τά ύδατα αύτής έκφεύγουσιν άπό σκολιού τίνος 
μικρού οχετού, διέρχονται τό βάθος δάσου; σκο
τεινού, ρέουσιν έν τώ μέσω σχοίνων καί σκιάζονται

ύπό μαγικών φοινίκων. Μικρά άτραπο; από νοτου 
άγει είς τό κέντρον τού φρικωδους και αόύτου κατά 
τήν δψιν τούτου δάσους. Ό ήμέτερο; ^εριηγητης, 
άκολουθούμενος ύπό φίλου, είςχωρεϊ νς τήν μικράν 
ταύτην οδόν, καί εντός ολίγου παρατηρούσιν οπισθεΛ 
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αύτών σπείραν Λΐιχόόων^ χν^ρών, γυναικών καί παι
διών. Εύθύς ο' άγριοι ούτοι άρχονται κοάζοντες 
Τέπ! Τέπ! Οί ήμέτεροι ΐστανται καί παρατηροΰ- 
σιν ούχί μακράν τών οχθών τοϋ οχετού τό παραδο- 
ξότατον δένδρον.

Θά πειραθώ, νυν, λέγει ό αφηγούμενος, νά περι
γράφω τούτο ύμΐν. Έάν φαντασθήτε παμμέγεθες 
ανανάς 8 ποδών ύψους καί άναλόγου πάχους, άφυλ- 
λον, θά λάβητε ιδέαν τού κορμού τού δένδρου τού
του, δπερ δμως δέν έχει τό αύτό και τό ανανάς 
χρώμα, άλλά μέλαν σκοτεινο'τατον, είνε δέ σκλη
ρόν ώς ό σίδηρος. Έπί της κορυφής τού κεκολοβω- 
μένου τούτου κώνου, έ’χοντος τούλάχιστον δύο ποδών 
διάμετρον, 8 φύλλα φύονται καί πίπτουσι μέχρι γης 
ώς θύραι στρεφόμεναι περί τούς στρόφιγγας αύτών. 
Τά φύλλα ταύτα, ισχνά περί τήν κορυφήν τού δένδρου 
καί είς κανονικά διαστήματα, έ'χουσι περίπου μήκος 
11 —12 ποδών καί όμοιάζουσι πολύ πρός τά τής 
Άγα6ης της άμεpixarιχΐ/ς (Agava americana). Έ- 
χουσι δύο ποδών πάχος, τριών πλάτος καί λήγουσιν 
είς όξυτάτην άκραν παρεμφερή πρός κέρας βοός, ώ- 
πλισμένην δέ δι’ ισχυρών νυστηρίων, οια παρατη
ρούνται επικεφαλής τώνσκολύμων. Τάφύλλα ταύτα, 
κρεμάμενα άνευ δείγματος ζωής, χρώματος ασθενούς 
πρασίνου, όμοιάζουσι πως πρός τόν φλοιόν τής δρυός.
Ή κορυφή τού κώνου είναι στρογγύλη, λευκή, σχή
ματος κοίλου, καί ομοιάζοντας πρός τρυβλίον τεθει- 
μένον έντός έτέρου μείζονος. Δέν είναι άνθος, άλλ’ εί
δος δοχείου, προορισμένου νά περιέχη ύγρόν διαυ
γές, ιξώδες, έ'χον τήν γεύσιν τού μυελού καί κεκτη- 
μένον τά μάλα μεθυστικάς καί ύπνωτικάς ιδιότητας.
Ύπό τά χείλη, ούτως είπεΐν, τοΰ μεγάλου τριβλίου 
εξέρχεται ολόκληρος όμάς μακρών παραφυάδων τρι
χωτών διευθυνομένων πρός πάσας τάς διευθύνσεις 
τού όρίζοντος. Αί παραφυάδες αύται έχουσιν έκάστη 
μήκος 8 ποδών καί λήγουσιν είς αιχμήν ώς είς όξεϊαν 
ράβδον σιδηράν. Ύπέρ τάς παραφυάδας ταύτας, έξ 
λευκοί θαλλοί έκπηδώσι πρός τόν ούρανόν παλλόμενοι 
καί συστρεφόμενοι διαρκώς μετά θαυμασίας εύκινη- 
σίας. Λεπτοί ώς ρίζαι καί άπαλοί κατά τήν όψιν ώς 
πτίλα, εχουσιν ύψος έξ ποδών αί κινήσεις των ήσαν 
τοσούτον σταθεραί καί ζωηραί, ό μικρός συριγμός, 
δστις ήκούετο έν τώ άέρι, τοσούτον άπαίσιος ώστε 
δέν ήδυνήθην νά μή φρίξω άκων, καθότι δέν ήδυνά- 
μην ν’ άπαλλαγώ τής ιδέας δτι ήσαν ό'φεις έκλεπι- 
σθέντες, χορεύοντες έ,πί τών ούρών αύτών.

Έρχομαι ήδη είς τήν περιγραφήν συμβάντος τρα
γικού, ούτινος μετ’ ολίγον έγενόμεθα μάρτυρες. Οί 
άγριοι διέκοψαν τήν έρευναν ήμών έκβάλλοντες γοε- 
ράς κραυγάς, έκτελούντες άπρεπεϊς χορούς περί τό 
δένδρον καί άδοντες ύμνους ίλαστηρίους. Τά άσματα 
καί αί φωναί αύτών καθίστανται διαπεραστικώτεραι 
καί άγριώτεραι· περικυκλούσι μίαν τών γυναικών, 
την ωθούσι διά τής αιχμής τών δοράτων, τήν ά- 
άναγκάζουσι ν’ άναρριχηθή έπί τής κορυφής τοϋ δέν
δρου και νά καθίση έπί τοϋ κώνου, έν μέσω τών 
περιστρεφόμενων θαλλών. Ή άπελπισία ζωγραφεϊται 

έπί τής μορφής αύτής, οί άνδρες τή φωνάζουσι Τίχ, 
τίχ ! (πίε, πίε!).

Τέλος πειθαναγκάζεται νά πίη έν κυπέλλφ τό 
ιξώδες ύγρόν είτα έξίσταται μετ’ άγριου παροξυσμού, 
δστις μεταβάλλει τό πρόσωπον καί κινεί τά μέλη αύ
τής· άλλά δέν ρίπτεται κατά γής ώς έφάνη κατ’ 
άρχάς θέλουσα. Τό τρομερόν άνθρωποφάγον δένδρον, 
δπερ έφαίνετο άδρανές καί τεθνηκός, άναλαμβάνει 
τήν άγρίαν αύτού ζωτικότητα. Οί τρυφεροί καί λε
πτοί θαλλοί, μετά μανίας λιμωττώντων όφεων περι- 
κυκλοϋσιν έν ριπή οφθαλμού τήν κεφαλήν τού θύμα
τος καί ώσεϊ κινούμενοι ύπό δαιμονίου ένστικτου, 
περισφίγγουσι στενώς τόν λαιμόν καί τούς βραχίονας· 
τότε έν ώ αί δει ναι αύτής κραυγαί καί οί βδελυροί 
γέλωτες έκείνων καθίστανται άγριώτεροι, αί παρα
φυάδες, ή μία μετά τήν άλλην, ώσεί πράσινοι ά
γεις, ρ.ετχ θηριώδους δραστικότητος καί μετά κα
ταχθονίου ταχύτητος ύψούνται, περικυκλούσι τόσώμα 
τής δυστυχούς μέ τό βδελυρόν έχέκολλον όφεων κα- 
τασπαρασσόντων τήν λείαν αύτών. Ιίτο αύτόχρημα 
τό τρομερόν θέαμα τοϋ θανάτου τού Λαοκόοντος.

Τότε τά μεγάλα φύλλα ύψούνται βραδέως ώς 
πλοίου κεραΐαι, πλησιάζουσιν άλληλα, καλύπτουσι 
τό σώμα τής δυστυχούς, περισφίγγουσι καί πιέζου- 
σιν αύτό· συνάμα δέ παρατηρήσας άπό τής βάσεως 
τών μεγάλων τούτων μοχλών, είδον έκρέον έκ τών 
διαχαραγμάτων τό ιξώδες ρευστόν μεμιγμένον μετά 
τοϋ αίματος καί τών σπλάγχνων τοϋ θύματος!

Έπί τή ΰίορ ταύτη, τά στίφη τών άγριων, οίτινες 
ήσαν περί έμέ, έφορμώσιν ώρυόμενα έπί τό δένδρον, 
άναρριχώνται καί διά ποτηρίων, διά τών χειρών καί 
τών γλωσσών αύτών περισυλλέγουσι τό ρευστόν τού
το καί πίνουσιν αύτό πάντες μεθ’ ήδονής. Τότε έπέρ- 
χονται βδελυρά όργια παραδόξου χαρακτήρος καί ά- 
περιγράπτου.

Τά άγρια ταύτα στίφη μετά σπασμούς καί φρενι- 
τίασιν πίπτουσιν εύθύς έν άναισθησίη. Ό άκόλουθός 
μου μέ σύρει ταχέως είς τό βάθος τοϋ δάσους ίνα μέ 
άπομακρύνη άπό τοϋ φρικώδους τούτου θεάματος. 
Είθε μηδέποτε ’ίδω πλέον τοιούτό τι !

Τά άνωιέρω είσί περιγραφή μάρτυρος ίδίοις ό'μμα- 
σιν ίδόντος τόν φόνον γυναικός έκτελεσθέντος ύπό 
τοΰ σχεδόν μυθώδους τούτου δένδρου. Έστι δέ λυπη
ρόν ότι τό δένδρον τούτο εύρίσκεται έν χώρα άπω- 
τάτη καί ήκιστα γνωστή. Οί έπιστήμονες όφείλουσι 
ν’ άποστείλωσιν έρευνητάς είς Μαδαγασκάρην όπως 
βεβαιωθώσι περί τής ύπάρξεως αύτού.

Έάν δυνηθώσι νά μεταφυτεύσωσιν έν τών άνθρω- 
ποφάγων τούτων δένδρων έν τω έν Παρισίοις βοτανι- 
κώ κήπω, πάντες βεβαίως θά έπισκέπτωνται τούτο 
ώς έν τών μάλα θαυμάσιων τού αίώνος ήμών.

(Μετάφρ. έκ τών Soirees LiMraires, υπό Δ. Λ. Τ.)

Παρατιθέμεθα την είχονα τοΰ παράδοξου τούτου 
δε'νόρου χαι της περιγραφομένης τραγιχης σχηνης αν- 
τιγρα(ταντες ταύτην έχ τοΰ άνωτε'ρω περιοδιχοΰ· ΣΐΣ.Κ.

ΙΙω; έταεπεενώθη ποτέ
ή Τράπεζα τής Ά γ γ λ c α ς.

Πού πολλών έτών ό έν Φραγκφόρτη Άνσελμος 
Ροθτσάϊλδ (Ro(hchild) έξέδωκε συναλλαγματικήν 
έπί τόν έν Λονδίνφ Ναθαναήλ Ροθτσάϊλδ άξίας μ3- 
γάλου χρηματικού ποσού. Ό κάτοχος τής συναλ
λαγματικής μεταβάς είς Λονδϊνον δέν εύρε τόν Να
θαναήλ, άπόντα άλλαχοΰ, θέλων δέ νά έξαργυρώση ί 
ταύτην μετέβη παρά τή Τραπέζη τής ’Αγγλίας καί 
έζήτησε τήν προεςόφλησιν. Οί διευθυνταί ταύτης 
άπήντησαν άγερώχως ότι ή Τράπεζα προεξοφλεί μό
νον τά ’ίδια αύτής συναλλάγματα καί ούδαμώς λαμ
βάνει ύπ’ ό'ψει τά τών ίδιο.τών. ’Αλλ’ οί δύστροποι 
έκεΐνοι γέροντες, οί διευθύνοντες τήν Τράπεζαν τής 
’Αγγλίας, ήγνόουν, φαίνεται, ότι τό μικρόν εκείνο 
τεμάχιον χάρτου έ'φερε τήν ύπογραφήν άνθρώπου 
πολλώ ίσχυροτέρου αύτών καθό άπηλλαγμένου πα
σών έκείνων τών βαρυτάτων ύποχρεώσεων, αίτινες 
έπεβάρυνον τούτους. Ότε ή άπάντησις τών διευ
θυντών άνηγγέλθη τώ Ναθαναήλ Ροθτσάϊλδ, ούτος 
κινήσας τήν κεφαλήν είπε: «Έσμέν ίδιώται ! α’ί ; 
καλώς ! οί σοβαροί ούτοι κύριοι θά έννοήσουν έντός 
ολίγου μ.έ ποιον είδος ιδιωτών θά μετρηθώσι !»

’Αμέσως ό Ναθαναήλ Ροθτσάϊλδ ήρξατο έργαζό- 
μενος έπί τώ σκοπώ τού ταπεινώσαι τήν Τράπεζαν 
τής ’Αγγλίας καί μετά τής σταθερής άποφάσεως νά 
έπιτύχη τούτου. Άπέστειλε πράκτορας καθ’δλην τήν 
Εύρώπην καί καθ’ δλην τήν Μ. Βρεττανίαν, οί δέ 
πράκτορες ούτοι ήσχολήθησαν έπί τρεις εβδομάδας 
είς τό άγορά.ζειν τά ύπό τής Τραπέζης έκδεδομένα 
χαρτονομίσματα.

Πρωίαν τινά ό Ναθαναήλ Ροθτσάϊλδ, ζωηρός καί 
προσηνής, προςήλθε τή Τραπέζη καί καθίσας παρά τώ 
ταμία έξήγαγε κατ’ άρχάς έκ τοΰ χαρτοφυλακίου του 
πενταλιρον χαρτονόμισμα καί έζήτησε τήν έξαργύρω- 
σιν αύτού. Αμέσως πέντε λίραι στερλίναι έμετρήθη- 
σαν αύτώ ύπό τών ύπαλλήλων μετ’ άπορίας καί έκ- 
πλήξεως θεωμένων τόν βαρώνον Ροθτσάϊλδ ένασχο- 
λούμενον αύτοπροσώπως είς έργον τοσούτφ ταπεινόν 
καί τετριμμένον. Ό βαρώνος έξήτασε τά νομίσματα 
τό έν κατόπιν τού άλλου καί πεισθείς περί τής καθα
ρότητας τοΰ χρυσού καί περί τού βάρους έρριψεν αύτά 
είς χονόροε.δή λινόν σάκκον κατόπιν έξήγαγε δεύ
τερον πεντάλιρον χαρτονόμισμα καί έπανέλαβε τήν 
έξαρ·|ύρωσιν κατά τόν αύτόν τρόπον, σύν μόνη τή διά
φορή δτι έξήγαγεν ήδη καί μικράν πλάστιγγα έκ 
τών θυλάκων του, δι’ ής έστάθμισεν έν τών νομισμά
των, κατά τό ύπό τού νόμου παρεχόμενου έκάστω 
δικαίωμ,α. Δύο—τρία—δέκα-εϊκοσιν-έκατόν—πεντακό
σια πεντάλιρα χαρτονομίσματα έξήχθησαν καί έξηρ- 
γυρώθησαν. "Αμα ώς έν χαρτοφυλάκιον έκενούτο, έ
τερον έφέρετο είς τό μέσον, καί άμα είς σάκκος έ- 
πληρούτο χρυσού, διεβιβάζετο είς ύπηρέτην τού βα- 
ρώνου, άναμένοντα όπισθεν αύτοΰ. Ταύτοχρόνως, έν- 
νέα έτεροι υπάλληλοι τοϋ καταστήματος Ροθτσάϊλδ 
ενησχολούντο ομοίως είς τήν έξαργύρωσιν χαρτονο

μισμάτων, πάντες δ’ όμοΰ άπησχόλησαν έπί έπτά 
δλας ώρας τούς πληρωτάς τής Τραπέζης άνταλλά- 
ξαντες χαρτονομίσματα άξίας 22 περίπου χιλιάδων 
λιρών. Έσήμανεν ή ώρα καθ’ ήν κλείεται τό κατά
στημα τής Τραπέζης καί ούδείς έτερος πελάτης ήδυ- 
νήθη νά συναλλαγή μετ’ αύτής.

Οί Άγγλοι φιλούσι τάς ιδιοτροπίας, άρκεϊ δέ νά 
πράξη τις πρωτότυπόν τι καί άφεύκτως χειροκροτη- 
θήσεται. Ούτως, οί ύπάλληλοι τής Τραπέζης έμει- 
δίων διά τήν ιδιοτροπίαν τού βαρώνου καί δέν ήσθά- 
νοντο ούδέ τό δέκατου τής άγανακτήσεως, ήτις κα
τείχε τούς έξω άναμένοντας πελάτας, ών παρέλεί- 
φθησαν αί άνάγκαι. Ούτως έληζε τήν εσπέραν έκεί- 
νην ή κοπιώδης έργασία.

Άλλά τήν πρωίαν τής επαύριον, άμα άνοιχθέντος 
τοΰ καταστήματος τής Τραπέζης, ό βαρώνος Ναθα
ναήλ Ροθτσάϊλδ ένεφανίσθη αύθις μετά τών εννέα πι
στών ακολούθων αύτοΰ, άλλά τήν φοράν ταύτην ή- 
κολούθουν αύτφ έν τή όδώ μέχρι τής κεντρικής είς- 
όδου τής Τραπέζης τέσσαρες βαρεΐαι φορτηγαΐ άμα- 
ξαι, ών έκάστη συρομένη ύπό δύο ίππων, έπί σκοπώ 
μεταφοράς τοϋ χρυσού, καθότι ό βαρώνος έφερεν ήδη 
συναλλαγματικάς σημαντικωτέρων ποσοτήτων! Φεύ ! 
οί υπάλληλοι τής Τραπέζης δέν είχον πλέον τό μει
δίαμα είς τά χείλη, άλλά τούναντίον τρόμος κατέ- 
λαβεν αύτούς, δτε ό μονάρχης τραπεζίτης είπεν έν 
αύστηρα άπλότητι καί εύσταθεία :—«Οί κύριοι ού- 
τοι άονούνται νά δεχθώσι τά συναλλάγματά μου, αί; 
Έστω.! Άπεφάσισα κάγώ νά μ.ή κρατήσω ούτε έν 
έκ τών ίδικών των. Ό οίκος Ροθτσάϊλδ κηρύσσεται 
κατά τής Τραπέζης τής ’Αγγλίας».

Τότε ή Τράπεζα τής Αγγλίας ήνοιξε τούς όφθαλ- 
μ.ούς της εύρύτερον. Έντός μιας έβδομάδος ό οίκος 
τών Ροθτσάϊλδ ήδύνατο νά ζητήση τόσον χρυσόν, 
δσον αύτη δέν είχεν. Οί κύριοι διευθυνταί είδον σα
φέστατα δτι έν μάχη έκ τού συστάδην πρός τόν βα
ρώνον ή Τράπεζα έμελλε νά ήττηθή καί νά πέση 
κατά κρημνού. Μία μόνη διέξοδος άπό τής παγΐδος 
ύπήρχε, καί ταύτην ήκολούθησαν. Ειδοποίησαν ά- 
μέσως καί έδημοσίευσαν δτι άπό τοϋδε ή Τράπεζα 
τής ’Αγγλίας προεξοφλεί τά συναλλάγματα τού οίκου 
Ροθτσάϊλδ έξ ίσου ώς καί τά ίδια έαυτής.

(Έχ τον Άγγ.Ιιχοϋ ύπό Ν. Κ.)

ΤΑ ΝΕΩΤΕΡΑ
ΤΩΝ ΕΠΙίΤΗΜΝ. TQN TEXHilH KAI TQN ΓΡΑΒΑΤΩΝ.

Ό διάσημος ποιητής τής μουσικής τού μέλλοντος 
'Ριχάρδος Βάγνερ κατοικεί ήδη μετά τής οικογένειας 
αύτού έν τών μεγαλοπρεπέστερων μεγάρων τής Έ- 
νετίας ένθα διαχειμάσει· έργάζεται δέ συντάττων 
μέγα πόνημα περί τεχνών καί πολιτισμού.

*
Υποκειμένου λόγου περί Βάγνερ καί τών έργων 

αύτού σηυ,ειωτέον δτι μέγας θίασος ηθοποιών ύπό 
τήν διεύθυνσιν τού κ. Neumann περιοδεύει τήν Γερ
μανίαν δπου διδάσκει μόνα τά δράματα τού μου-
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σουργού τούτου. Ό πλανήτης ούτος θίασος, περιο- 
δεύων δι’ ειδικής αμαξοστοιχίας παραμένει έπί μίαν 
μονήν εβδομάδα έν έκάστη πόλει. Άφικνεϊται άείπο
τε τή προτεραία της παραστάσεως, πάραυτα δέ οί 
μηχανικοί τού θιάσου έπιδίδονται είς την προπαρα- 
σκευήν τής σκηνής, ής πάντας τούς διακόσμους φέ- 
ρουσι μεθ? εαυτών. ΊΙ ορχήστρα μεγεθύνεται. Μηχανή 
άτμοκίνητος έστώσα έπί τής οδού έκπέμπει είς τήν 
σκηνήν σωλήνα, έξ ού άπορρέουσιν οί ατμοί οί άπαι- 
τούμενοι κατά τήν παράστασιν τής σκηνής τών 
Gcetterdaemmerungen (άμφιλύκη τών θεών.) Μετά 
τήν παράστασιν, οί διάκοσμοι τών Nebehingen ά- 
ποκαθηλούνται καί έγκιβωτίζονται, ή άτμομηχανή 
σβέννυσι τό πύρ αύτής, οί δέ θεοί-ήθοποιοί έπιβαί- 
νουσι τής άναμενούσης αμαξοστοιχίας, ήτις φέρει 
τούτους είς έτέραν πο'λιν, όπου επαναλαμβάνονται 
τά αύτά.

★ ★
¥

Έκ Βιέννης άγγελλε τα ι ότι ή σύζυγος τού γνω
στού μουσουργού Ίωάννου Στράους έκίνησε κατ’αύτού 
άγωγήν ζητούσα διαζύγιον. Καί όμως τό ζεύγος τού
το, εϊπερ τι καί άλλο, ώφειλε νά δεικνύη τό παρά- 
δειγμα τής αρμονίας.

Τό πανεπιστήμιον τής Τώμης δέχεται ήδη γυ
ναίκας έγγραφομένας ώς οί λοιποί φοιτηταί. Δύο τών 
φοιτητών τού θήλεος γένους προτίθενται νά δημοσι
εύσω σι πόνημα περί τηλεφώνου.

★ *
¥

’Αγγέλλεται ή προσοχής εκδοσις δύο τόμων 'Απο
μνημονευμάτων τού άγγλου στρατηγού σίρ Γάρνετ 
Ούολσέλεύ περί τής τελευταίας έπί Αίγυπτον στρα- 
τείας.

* *
¥

Έν τώ Άγγλικώ περιοδικω Gentleman’s Maga
zine, ό κ. Richard Proctor αποκαλύπτει ήμϊν τήν 
υπαρζιν νέας λατρείας, ήτοι τής θρησκείας τών πυ
ραμίδων. θεμελιωτής τής θρησκείας ταύτης έστίν ό 
κ. Zohn Taylor, μέγας δέ ίερεύς αύτής ό καθηγη
τής Piazzi Smyth, αστρονόμος καί μαθηματικός. 
Δόγμα θεμελιώδες τής θρησκείας έστίν η πίστις είς 
τάς πυραμίδας τής Αίγύπτου, «άς καταμετρών τις 
επακριβώς δύναται εύρεϊν έπιστημονικά τινα πορί
σματα πολλώ ύπέρτερα ή διάφορα τών έπιστημονι- 
κών γνώσεων τού άνθρωπίνου γένους'). Έν άλλαις 
λέξεσι, διά πάντα έννοούντα τήν σημασίαν αύτών, 
αί πυραμίδες έμπεριέχουσι τήν λύσιν πάντων τών 
προβλημάτων, άτινα ή νεωτέρα έπιστήμη φαντάζε
ται δτι άπεκάλυψε καί πάντων τών προβλημάτων 
άτινα άποκαλύψει είς τό μέλλον. Πείθεται τις περί 
τούτου (;) άμα μυηθή είς τά μυστήρια τής σημασίας 
τών σχέσεων τών αριθμών.

Ό έν Στουτγάρδη έκδοτης Σπέμαν άναλαμβάνει 
κολοσσιαίαν δημοσίευσιν. Ύπό τήν έπιγραφήν Ζεμ- 
μανικη 'Εθνική Φιλολογία έκδίδωσι πάντα τά φιλο
λογικά έργα τής Γερμανίας, άπό τού έτους 1100. 
Έκαστου τόμου προηγούνται σημειώσεις κριτικά! καί 

β’.ογραφικαί, επεται δέ πίναξ. Ή εκδοσις περατωθή- 
σεται έντός τεσσάρων έτών. Τό πρώτον τεύχος, άρ- 
τίως έκδοθέν, περιέχει μέρη τού Φάουστ καί μελέ
την περί άρχής καί μορφώσεως τού δράματος.

¥
Έν τή Γαλλική Ακαδημία τών Επιστημών έτέθη 

ύπό τού κ. Βόλτα διαγώνισμα μετ’ έπάθλου 50 χι
λιάδων φράγκων δπερ δοθήσεται έκείνω, δστις έπι- 
νοήσει τρόπον, δι’ ού ό ηλεκτρισμός κατασταθήσε- 
ται οίκονομικώς καί πρακτικώς ωφέλιμος ώς μία 
τών εξής δυνάμεων, ήτοι ώς πηγή θερμότητος, φω
τός, χημικής ένεργείας, μηχανικής δυνάμεως, μετα- 
βιβάσεως τηλεγραφημάτων ή καί θεραπείας ασθενών. 
Τό βραβειον άπονερ,ηθήσεται τώ 1887, ύστατη δέ 
προθεσμία ώρί^θη ή 30 ’Ιουνίου τού αύτού έτους. 
Πάντων τών εθνών οί έπιστήμονές είσι δεκτοί έν τώ 
διζγωνισμώ.

* *

Μέγα καί σημαντικόν γεγονός θεωρείται έν Γαλλία 
ή δευτέρα παράστασις τού δράματος Ό βασιλεύς 
ευθυμεί, ενός τών άρχαιοτέρων έργων τού Βίκτωρος 
Ούγώ. Τό δράμα τούτο παρεστάθη τό πρώτον καί ά
παξ μόνον, τή 23 Νοεμβρίου τού έτους 1832, έκτοτε 
δέ ένεκα τών γνωστών πολιτικών έν Γαλλία περιπε
τειών, έμενε άποκεκλεισμένον τής γαλλικής σκη
νής. Μεθ* ήμισυν άκριβώς αιώνα, τό δράμα άνεβι- 
βάσθη αύθις έπί τής σκηνής τή αύτή ήμερα τής 
πρώτης παραστάσεως, οί δέ Παρισινοί, οί θεοποιούντες 
τόν γηραιόν ποιητήν, εύρον εύκαιρίαν ίνα αύθις έκ- 
δηλώσωσι διά μοναδικών πανηγύρεων καί φρενήρους 
ένθουσιασμού τήν λατρείαν αύτών. Ό διάσημος άγ- 
γλος ποιητής Swinburne μετέβη έπί τούτω είς Πα- 
ρισίους,] ίνα παρευρεθή έν τή παραστάσει τού δρά
ματος.

■* ★ 
¥

Άναγινώσκομεν έν τή 'Εστία'

εθνικόν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ.—Έξεδόθη ύπό τής Πρυ
τανείας τού Πανεπιστημίου «’Αναγραφή τών κατά 
τό άκαΰημαίκόν έτος 1882 — 83 άρχών αύτού, τών 
επιστημονικών συλλογών καί παραρτημάτων καί πρό
γραμμα τών διδαχθησομένων μαθημάτων». Κατά 
τήν "ό άριθμός τών καθηγητών καί ύφη- 
γητών τών διαφόρων Σχολών τού Πανεπιστημίου έχει 
ώς έςής· Τής Θεο.ίογιχη^ καθζ(γηταί 5, ύφηγηταί 5* 
τής Νομιχής καθηγηταί 10, ύφηγηταί 12* τής "Ια
τρικής καθηγηταί 19, ύφηγηταί 14’ τής Φ}ιΑοσο^)ΐ,χης 
καθηγηταί 19, ύφηγηταί 10, ήτοι έν δλω καθηγη
ταί τού Πανεπιστημίου 53, ύφηγηταί 41.

Αί έν τώ Έθνικώ Πανεπιστημίω έπιστημονικαί 
συλλογαί είσίν αί εξής* Ρ Τό φυσιογραφικόν μουσεί- 
ον. 3) Τό βοτανικόν μουσείον. 3) Τό ταμείον τών όρ- 
γάνω^ τής πειραματικής φυσικής. 4) Τό χημείον. 5) 
Τό φαρμακευτικόν φροντιστήριον. 6) ΤΙ φαρμακολο
γική Συλλογή. 7) Τό άνατομικόν μουσείον. 8) Τό 
παθολογικόν μουσείον. 9) Ή χειρουργική συλλογή. 10) 
ΤΙ Εθνική βιβλιοθήκη. 11) Τό νομισματικόν μου
σείον.

Παραρτήματα δέ τού Πανεπιστημίου είσι τά ε
πόμενα :

1) Τό άστεροσκοπεϊον. 2) Ό βοτανικός κήπος. 3) 
Τό δημοτικόν νοσοκομείον. 4) Τό μαιευτήριον, καί 
μαιευτικών οργάνων συλλογή. 5) Τό όφθαλμιατρεΐον. 
6) Τό νοσοκομείον τών μεταδοτικών νοσημάτων. 7) 
ΊΙ άστυκλινική.

¥
Τό μουσείον τής άρχαιολογικής Εταιρίας άπέκτη- 

σε τελευταίον περίεργον χάλκινον άντικείμενον, σικύ- 
αν δηλονότι ιατρικήν. Τό πρώτον νύν παρ’ ήμίν ά- 
νευρίσκεται τοιούτον ιατρικόν σκεύος, ύπήρχον δέ 
τοιαύτα έν τώ μουσείω τής Νεαπολεως, άνευρεθέντα 
έν Πομπηία. Προ τινων έτών άνευρέθη κατά τάς άνα- 
σκαφάς τού ένταύθα ’Ασκληπιείου · ιατρικόν άνάγλυ- 
φον, παριστάν σικύας καί θήκην χειρουργικών έργα- 
λείων, έδημοσιεύθη δ’ άπεικόνισμα αύτού έν τώ Παρ- 
τασω καί δύο διατριβαί, ή μέν τού κ. Α. Άναγνω- 
στάκη άφορώσα είς τά χειρουργικά έργαλεία, ή δέ τού 
κ. Π. Λάμπρου εξηγούσα τάς σικύας. ΊΙ ύπό τής άρ- 
χαιολογικής Εταιρίας άποκτηθείσα νύν χαλκή σι- 
κύα είνε όμοια τό σχήμα πρός τάς έν τώ άναγλύφω 
έκείνω τού ’Ασκληπιείου γεγλυμμένας καί πρός τό 
σύμβολον τό άπεικονισμε'νον έπί τών νομισμάτων 
τής νήσου ’Αμοργού, δπερ πρώτος ό παρ’ ήμίν νομι- 
σματολογος κ. Π. Λάμπρος έξή^σεν ώς σικύαν, έκ
τοτε δέ καθ’ έκάστην έπιβεβαιούται ή γνώμη αύτού.

* *

Προσεχώς άποπερατούται ή κατάταξις εν τώ Πο- 
λιτεχνείω τών έκ τού Βαρβακείου μετακομισθέντων 
έκεί άρχαίων άντικειμένων τών άποτελούντων το 
μουσείον τής άρχαιολογικής Εταιρίας. Με'χρι τού 
προσεχούς Δεκεμβρίου έλπίζεται δτι θά παραδοθ/j είς 
κοινήν θέαν μία τών διασκευασθεισών αιθουσών, μέλ- 
λουσα νά περιλάβη τά άγγεία καί τά μικρά πήλινα 
αντικείμενα, ι

’Ολίγα τενά
προς τήν «Έκκλ^σεαστεκήν ΆλήΟεεαν».

Έπανερχόμεθα είς τήν περί κεντρικής Ιερατικής 
Σχολής συζήτησιν όφείλοντες βραχεί αν άπάντησιν 
πρός τά παρά τής συναδέλφου "Εκκλησιαστικής "Α
λήθειας γραφέντα έν τώ Γ'. ώς καί έν τώ ΣΤ', τεύ- 
χει αύτής.

Έν πρώτοις διατρανούμεν δτι ούκ ολίγον εύφρανεν 
ήμάς ή άπάντησις τής "Εκκλησιαστικής "Αλήθειας> 
κατά τούτο δτι πλήν τής άβρόφρονος καί άςιοπρε- 
πούς γλώσσης, ήτις εμπρετζβί συζητήσει σοβαρά καί 
οργάνω έπίσημον φε'ροντι έκκλησιαστικόν χαρακτήρα, 
άνομολογείται ύπό τής συναδέλφου «ή άξία καί ή 
σπουδαιότης τών λόγων» ούς ό Κόσμος προύβαλεν 
ώς άποδεικνύοντας τήν άποτυχίαν τού σκοπού τής 
δαπανηροτάτης συντηρήσεως τής ένεστώσης Ιερατι

κής Σχολής καί ύπαγορεύοντας ώς μάλλον χρήσιμον 
τήν μετατροπήν αύτής είς λαϊκόν Γυμνάσιον πρός 
άναπλήρωσιν έτε'ρας ύψίστης καί μάλλον κατεπει- 
γούσης έλλείψεως. ΊΙ "Αλήθεια, άνομολογούσα τήν 
άξίαν καί σπουδαιότητα τών λόγων τούτων έν άρχή 
τού άρθρου αύτής, έπιβεβαιοί καί έν τελεί τούτου, 
πέραν δέ τής προσδοκίας ήμών, τά ύπό τού Κόσμου 
γραφέντα λέγουσα τάδε :

«"Οσον δ’άφορά τούς λόγους ή οιωνούς, ούς (δ 
π Κόσμος') άπηρίθμησεν, ούτοι, συν τούτοις δέ καί 
»άλλοι (ιθου και άλλοι λόγοι οίς ό Κόσμος πάρε- 
νλειψτε) άπειλούντες τόν σκοπόν τής Ιερατικής 
»Σχολής έν τή καθολική αύτής λειτουργία έγε'νοντο 
»καί γίνονται άντικείμενον μελέτης τών ιθυνόντων 
»τά τής Έκκλησίας, οιτινες καί πρό οκταετίας δτε 
»τό πρώτον συνέστη ή πρό τετραετίας άνασυστάσα 
«Ιερατική Σχολή έλαβον ύπ’ όψει τους σκοπέλους 
ετούτους? καθ" οΐ'ς ειμαρτο νά προσκρούση έν τμ 
^πληρει αυτόν εκπληρώσει ό σκοπός τής Ιερατικής 
»Σχολής> έσχέφθησαν όέ και σκέπτονται τά λυσιτε- 
ηλέστερα πρός έζονθετέρωσιν αύτών».

Έν άλλαις λέξεσιν, ομολογεί μέν ή σεβασμία συν
άδελφος 'Αλήθεια δτι έναυάγησαν οί άνασυστήσαντες 
τήν κεντρικήν Ιερατικήν Σχολήν κατά τήν έκπλή- 
ρωσιν τού σκοπού αύτής, άλλά σύναμα βέβαιοί δτι 
έμμένουσιν έν τή άποτυχίκ ταύτη διότι μελετώσιν 
άκόμη τούς λόγους τής άποτυχίας καί διότι «έσκέ- 
φθησαν καί σκέπτονται» οί ναυαγοί πώς δυνατόν σω- 
θήναι άπό τού ναυαγίου.Άλλά, τίνι τρόπω σκέπτονται 
καί μελετώσι, περί τούτου ούδέν λέγει ή άξιότιμος 
συνάδελφος. Τό έφ’ ήμίν, γινώσκομεν δτι ή αγία καί 
Ιερά Σύνοδος, ής καθήκον καί δικαίωμά έστιν ή περί 
τούτων φροντίς, ούτε έσκέψατο, ούτε έμελέτησέ ποτέ 
το ζήτημα τής Ιερατικής Σχολής, άφού ούδέ κανο
νισμόν αύτής έπεκύρωσεν άφίνουσα ταύτ^ν διέπεσθαι 
άνευ έπισήμου κανονισμού. "Ομως, έν τώ διαμέσω 
τούτω χοονικώ διαστήματι, μέχρις ού σκεψώμεθα καί 
μελετήσωμεν τίνι τρόπω δυνησόμεθα «έξουδετερώσαι 
τούς σκοπέλους», έφ* ών έναυκγήσαμεν, ύφιστάμεθα 
δαπάνην κατ’ έτος ύπερόισχιλίων λιρών, άς τώ 
δίσκω τών έπαιτών πάντοθεν περισυλλέγομεν, έτι δέ 
προσδαπανώμεν τό διά τήν πτωχείαν ήμών μέγα 
ποσόν ετέρων άισχιλίων λιρών όι" επισκευήν οίκου 
έν Παλατα πρός έγκατάστασιν τής σχολής,έπισκευήν 
άποδεικνυομένην μάλιστα άνεπαρκήλ) κατά τούτο 
δτι δ τής Σχολής διευθυντής δι’ έλλειύιν δωμάτων 
έν τώ καταστήμαπ ταύτης, ύποχρεούται κατοικείν εν 
έτέρω οίκήματι καί έν έτέρκ συνοικία, ένώ άφ’ ετέρου 
κατά τά προσεχή έτη τό νέον οίκημα ού δυνήσεται 
πεσιλαβεϊν άνέτως τούς νέους πολυπληθείς σπουδα- 
στάς, ά)Λ’ άπαιτήσει πάντως έτε'ρας δισχιλίας λίρας 
πρός νέαν ευρυνσιν καί διασκευήν !

Άφού ή'Εκκλησιαστ. "Αλήθεια συνομολογήσγ, ώς 
πεποίθαμεν, καί τά άνωτέρω, περιττόν μηκύναι τόν 
λογον έπί τού ζητήματος τής άποτυχίας. Έπανα- 
λαμβάνομεν δ’ δ,τι καί προγενεστέρως είπομεν, δτι 
τό έν λόγω καθίδρυμα, ώς ιερατική μέν σχολή, π'θος 
έστι Δαναΐδων, είς ον έκκενούσιν άφθονον χρυσόν έκ- 
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φεύγοντζ δώ. της οπής, ώς φιλανθρωπικόν $έ Έζ- 
παι^ευτήριον ούχί άριοιρον έστιν ώφελείΛς τοϊς σπου- 
ίάζουσιν έν αύτή παισίν. Άλλ’ ώς τοιουτο χρήζει με
τατροπής καί άλλοίας ^ιακανονίσεως ϊνα μη ίοκώμεν 
τω κοσμώ εχειν καί έτερον ιερατικόν εκπαιδευτήριον 
μή εχοντες πράγματι τοιουτο.

Χαίροαεν επίσης δτι έκ τών ύπό τού Κόσμου 
φε'ντων έδόθη αφορμή τω σεβαστώ διευθυντή τής έν 
Ίωαννίνοις 'Ιερατικής Σχολής ϊνα διαφώτιση ήμάς 
έν τώ ς'. τεΰχει τής ΈχχΛησιασηχηο ΆΛηθείας περί 
τών καρπών τού ύπ’ αύτού έπαξιως διευθυνομε'νου 
εκπαιδευτηρίου. Καίπερ τήν πληροφορίαν, ήν περί 
τούτου έδημοσιεύσαμεν, εϊχομ,εν άρυσθέντες έκ πηγής 
αζιοπίστου, εύφροσύνως δμως έμαθομεν έκ τής δημο- 
σιευθείσης έπιστολιμαίας αύτού διατριβής δτι «έκ 
τών μέχρι τού έτους 1 879 άποφοιτησάντων zpcccxor- 
τα ιεροσπουδαστών, προήχθησαν είς τό τής ίεοωσύ- 
νης αξίωμα εχόεχα». Έν άλλαις λέξεσιν, έκ τών ά- 
ποφοιτησάντων, τό τρίτον μόλις είσήλθον είς τό ιε
ρατικόν τάγμα, άπό δέ τής συστάσεως αύτής, πρό 
πολλών ετών γενομένης,ή έν Ίωαννίνοις ιερατική Σχο
λή ένδεκα μονον ιερείς ηδυνήθη μορφώσαι διά τήν 
ευρυτάτην εκείνην έπαρχίαν, ενώ άφ’ ετέρου .ό σεβα
στός διευθυντής τής Σχολής δέν άναιρεϊ τήν έτέραν 
πληροφορίαν τού Κόσμου δτι δηλ. ή πνευματική καί 
ηθικη κατκστασις τού κλήρου καί έν τή έπαρχίζ έκεί
νης έστιν ή αύτή καί πρότερον, χειροτονούνται δέ πά
λιν καί προάγονται είς τόν ύψηλόν τής ίεοωσύνης βαθ- 
μ.ον οί πρώτοι έντυχόντες άπαίδευτοι καί άμόρφωτοι 
χωρικοί, οίς άνατίθεται ή ιερά άποστολή τούκαθοδη- 
εϊον είς νομάς σωτηρίους τό εαυτών λογικόν ποί- 
μνιον. Ούτω δ ήλον γίνεται δτι καί οί καρποί τής 
ιερατικής έκείνης σχολής είσίν άνεπαρκεϊς* δέν έννοού- 
μεν δμως δτι, τούτου ένεκα, δέον καταργήσαι ή μετα- 
τρεψαι το ιερατικόν εκείνο καθίδρυμα, ού όμοια ηύξά- 
μεΟοί- και ευχομεθα ίδεϊν καθιδρυόμενα ααί έν πάσαις 
ταϊς λοιπαις έπαρχίαις. Ό λόγος ήμϊν κυρίως περί 
τού περιττού, ανωφελούς καί ύπέρ τά πενιχρά ήμών 
μέσα δαπανηρού τής έν Κωνσταντινουπόλει ίδρυθεί- 
σης κεντρικής Ιερατικής Σχολής καί περί τής άνάγ- 
κης δπως προηγηθή σπουδαία σκέψις και ένέργεια 
πρός βελτιωσιν τής ύλικής καί κοινωνικής θέσεως 
τών ίερεων καί διακόνων, ής άνευ ματαιοπονία πρό
δηλος η περί μορφωσεως τούτων φροντίς

1 ίς δε η θεσις τών λειτουργών τούτων τού ύψί- 
στου, ους καταχρηστικών άποκαλούμεν χαζώτερορ 
χΛηξίον,’ Πζντες γινωσκομ.εν ταύτην, ού μόνον δ’ έν 
τώ κλίματι τού Οίκούμενικού θρόνου, άλλά καί έν 
κράτεσιν, δπου ή πολιτεία άμέσως ένδιαφέρεται, ή 
αυτή διά τών αύτών μ,ελανωτάτων χρωμάτων δια- 
ζωγραφεϊται καταστασις. Ούτως, άναγινώσκομεν έν 
τώ τής 27 παρελθόντος Οκτωβρίου φύλλω τής ’Ατ
τικής θρησκευτικής εφημερίδος Σι,(στ τά εξής λυπη
ρότατα :

«Φρίκη καταλαμβάνει τόν άνθρωπον άναλογιζόμε- 
νον καί σπουδάζοντα έκ τού πλησίον τήν δυσάρεστον 
κατάστασιν, ή μάλλον τήν κατάπτωσιν τής άξιοπρε- 
πειας τού κλήρου· είναι δλως περιττόν νά είσέλθωμεν 

είς λεπτομέρειας περί πραγμάτων γνωστών είς τήν 
κοινωνίαν. Ό έξευτελισμός δέ αύτού ώς πρός τόν 
πορισμόν τών άπολύτως πρός τό ζήν άναγκαίων εί
ναι γνωστότατος· είναι μία εύσχημος, άλλά καθαρά 
έπαιτία. Έάν οί ιερείς δέν κινηθώσιν, έπαναπαυόμε- 
νοι μόνον είς όσα κατ’ άνζγκην προσφέρει αύτοϊς ή 
κοινωνία, άφεύκτως μάλιστα έν Άθήναις, δπου αί 
δαπάναι έξωγκώθησαν, είναι άδύνατον νά ύπάρξωσιν 
αλλά καί εν όλη τή έπαιτία αύτών άπαντώσι μ.εγά- 
λας δυσκολίας. Τά τών εφημερίων γινώσκομεν λίαν 
καλώς, διότι ούδέποτε άπεφύγομεν τήν μετ’ αύτών 
συναναστροφήν άπό τού πρώτου μέχρι τού τελευταί
ου. Πρό δέκα δέ μόλις ήμερών έφημέριοι τών ’Αθη
νών ού μόνον καθ’ οδόν παρεκάλεσαν ήμάς, άλλά καθ
είς το γράφει ον ήμών προσήλθον ίκετεύοντες νά γρά- 
ψωμεν περί τής άθλιας οικονομικής αύτών κατα- 
στάσεως.»

Έν νεωτέρω δέ φύλλω, τώ τής 10 ένεστώτος μη- 
νός, ή αυτή έγκριτος θρησκευτική έφημερίς πραγμα
τευόμενη διά μακρών περί τής θέσεως τού κατωτέρου 
κλήρου λέγει έν άλλοις καί τάδε :

«Δι’ όλους λοιπόν τούτους τούς λόγους πρέπει, 
άλλά πρέπει Εκκλησία καί Πολιτεία, νά λάβωσιν 
σύντονα μέτρα, δπως άνευρεθώσιν οί πόροι πρός ώ- 
ρισμένην άμοιβήν τών πνευματικών τού έθνους ήμών 
λειτουργών, τών σπουδαιοτέρων άλλως ύπαλλήλων' 
τούτων τής κοινωνίας. Οί Βούλγαροι, μόλις χθές ά- 
ποκαταστάντες, άμέσως έπελήφθησαν τού τοιούτου 
θέματος καί ώρισαν έπαρκεϊς άμοιβάς διά τούς κληρι
κούς. Δέν είναι καταισχύνη δι’ ήμάς νά μή λάβωμεν 
ούδέποτε πρόνοιαν περί τού πρακτικωτέρου καί ώφε- 
λιμωτέρου τούτου τής κοινωνίας σωματείου, άλλά 
νά καταλίπωμεν έλευθέραν τήν είσοδον είς πάντας, 
οϊας δήποτε τάξεως καί ποιότητος άνθρώπους, νά 
πλημμυρίσωσι τήν έκκλησίαν καί νά καπηλεύωνται 
τά ιερά τού έθνους, περιβεβλημμένοι μόνον τό ράσον, 
δπως πορίζωντζι εύτελές τι χρήμα, δπερ ’ίσως δέν 
έπορίζοντο πρότερον έκ τής τοιάσδε καί τοιασδε βα- 
ναύσου έργασίας τήν οποίαν μετήρχοντο

— Νέα άγγλο-γαλλική έφημερίς προσεχώς έκδί- 
δοταιέν τή πόλει ήμών ύπό τήν προσωνυμίαν 'Ara- 
τοΜχός Μηνΰτωρ (Moniteur Oriental) ύπό τού κ. 
Δημ. Βέλλη, πείραν πολυετή κεκτημένου περί τήν 
διεύθυνσιν τοιούτων έργων. Βοηθούμενος ύπό αρμοδίων 
συντακτών έλπίζομεν ότι δ έκδοτης καταστήσει τήν 
νέαν έφημερίδα άξίαν τών συμπαθειών καί τής συν
δρομής τού δημοσίου.

—Λυπούμεθα δηλούντες τώ άνωνύμως έπιστείλαντι 
ήμϊν (διά τής ύπογραφής Μ...) μακρόν ποίημα, δτι ά- 
δυνατούμεν δημοσιεύσαι τούτο, ού μόνον διότι τε
λευτά είς κολακευτικώτατον έγκώμιον τού Κόσμου, 
έφ’ ώ διαβιβάζομεν τάς εύχαριστίας ήμών τώ συντά- 
ξαντι, άλλά καί διότι άποφεύγομεν τήν δημοσίευσιν 
άνωνύμων χειρογράφων, καί σπουδαιότερων. Έπωφε- 
λούμεθα δέ τής εύκαιρίας ϊνα ζητήσωμεν συγγνώμην 

παρά τών πολυαρίθμων φίλων τού Κόσμου τών επι- 
στελλόντων ήμϊν, είτε άνωνύμως, είτε ένυπογράφως, 
παντός θέματος διατριβάς καί ποιήματα έάν φαινό- 
μεθά πως δύσκολοι περί τήν έκλογήν τών άξιων δη- 
μοσιεύσεως. Ούχ ήττον εύχαριστούμεν καί τοϊς φίλοις 
τούτοις έπί ταϊς ύπέρ τού Κόσμου συμπαθέσιν αυτών 
διαθέσεσιν.

— Εύχαρίστως πληροφορούμεθα ότι δ έλλόγιμος 
κ. Μ. I. Γεδεών, προσελήφθη ώς τακτικός συντά
κτης τής 'Exxd 'ΑΛηθείας, ήν κοσμεί άπό τίνος δι’ 
άξιων λόγου μελετημάτων άναγομένων είς τήν εκ
κλησιαστικήν ιστορίαν. Δι’ ιδίων αύτού πόνων καί 
μελετών δ κ. Μ. I. Γεδεών έμορφώθη ειδικός παρ’ή
μϊν έρευνητής τού κατά τόν μέσον καί τούς μετέπει- 
τα σκοτεινούς αιώνας έκκλησιαστικού καί έθνικού ή
μών βίου.

ΠΤΟΧΑΛΑΖΟΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΚΟΡΤΦΟΚ---- ΈνΑον-
δίνω οίκογένειαί τινες ούχί εύποροι, ϊνα φανώσιν ανη- 
κουσαι είς άνωτέραν τάξιν, εκθέτουσιν, εν περιπτωσει 
συνοικεσίου κόρης τίνος αύτών, μεταζύ τών γαμήλιων 
δώρων κζί χιλιόλιρον τραπεζιτικόν γραμμάτιον, προς- 
φερόμενον δήθεν τή νύμφτ) ύπό τού πατρος αυτής. 
Τό γραμμάτιον τούτο άνήκει ώς επί το πλεϊστον εις 
άλλον ύπάρχει δέ Ισραηλίτης τις κερδαίνων χρήματα 
ούκ ολίγα μόνον έκ τοιούτου τίνος γραμματίου δπερ 
δανείζει έπί τινας ήμέρας είς τάς οικογένειας, τάς 
χρηζούσας τής πτωχαλαζόνος ταύτης επιδείζεως. 
Εννοείται δτι δ κερδοσκόπος Ισραηλίτης φροντίζει δ
πως τό χιλιόλιρον αύτού γραμμάτιον συνοδεύηται 
πάντοτε ύφ* ενός ύπαλλήλου του? παρακολουθούντος 
καί έπιτηρούντος αύτό διηνεκώς.

ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ συγγένειας.—Κάτοικός τις τής Παν- 
συλβανίας (τών ’Ηνωμένων Πολιτειών) ώρμησε νά ρι- 
φθή είς τήν θάλασσαν ϊνα πνιγή. Φίλος τις τόν άνε- 
χαίτισε καί ήρώτησε τήν αιτίαν τής άπονενοημένης 
πράξεώς του. Ούτος άπήντησε :

— Ένυμφεύθην χήραν τινά, ήτις έκ πρώτου γά
μου είχε θυγατέρα εικοσαετή. Ο πατήρ μου συνεχώς 
έπισκεπτόμενός με ήρζσθη τής προγονής μου καί ε- 
νυμφεύθη αύτήν. Ούτως δ πατήρ μου έγένετο γαμ
βρός μου, καί ή προγονή μου μήτηρ μου, έπειδή έ
γένετο σύζυγος τού πατρος μου. Μετά τινα καιρόν ή 
σύζυγός μου έτεκεν υιόν, δσπις έγένετο γυναικάδελ- 
φος τού πατρος μου, ταύτοχρόνως δέ καί θειος μου, 
διότι ήτο άδελφός τής μητρός μου (συζύγου τού πα- 
τρός μου). Ή σύζυγος τού πατρος μου έτεκεν έπίσης 
υιόν, δστις είνε άδελφός μου άμα καί έγγονός μου, 
διότι είνε υιός τής θυγατρός μου. Ή σύζυγός μου είνε 
μάμμη μου, διότι είνε μήτηρ τής μητρός μου· έγώ 
είμαι σύζυγος τής συζύγου μου άλλά συνάμα καί έγ
γονός της· έπειδή δέ δ σύζυγος τής μάμμης παν
τός άνθρώπου είνε πάππος αύτού, άρα έγο^ είμί πάπ- 
πος έμαυτού.—Τούτο μή άνεχόμενος άπεφάσισα ν’ 
αύτοκτονήσω».

ΓΝΩΜΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ.

Ή πολιτική είνε άγων έν νυκτί συναπτόαενος. Τής 
πρωίας δ’ έπερχομένης, λυπούμεθα πολλακις δι’ άπερ κα- 
τηνέγκαμεν τραύματα.

Α. ΘΙΕΡΣ.

Ή ιστορία δέν είνε ωφέλιμος διότι άναγινώσκομεν τδ 
παρελθόν, άλλα διότι άναγινώσκομεν έν αύτή τδ μέλλον.

J. Β. JAY.

Ή άνάγνωσις πολλών συγγραφέων καί πολυειδών βι
βλίων καθίσταται ώς έπί τδ πολύ ελαφρά καί άνωφελής. 
"Ινα μείνη τι έν τή μνήμη καί έν τή καρδία ήμών δέον να 
προσηλώμεθα είς έπιλέκτους συγγράφεις καί νά διατρέφω- 
μεν το πνεύμα ήμών έκ τού πνεύματος τούτων. Ό παν- 
ταχού παρών ούδαμου παρεστι. Οί έπ’ ούδενδς συγγραφέως 
διαρκώς παραμένοντες καί ελαφρώς τά κείμενα διερχόμε- 
νοι ομοιοί είσι τοϊς περιηγηταϊς, οΐτινες πολλούς μέν γνω
ρίμους άποκτώσιν, άλλ* ούχί καί φίλους. ΤΙ πληθύς τών 
βιβλίων παραλύει τάς δυνάμεις τού πνεύματος. Άναγί- 
νωσκε διηνεκώς συγγραφείς δοκίμους, άν δέ τυχόν άναγνφς 
καί ά'λλους, έπανάλαβϊ πάλιν τούς πρώτους. j]

ΣΕΝΕΚΑΣ.

ΠΑΡΕΡΓΑ.

ΛΥΣΕΙΣ
Τών έν τω Θ' Τεύχει προβλημάτων.

Άξ). 56. αίνιγμα.—Τό στοιχείον Θ.
Άξ). 57. ετερον.—*Ωα, ωά, α—ω.
Άξ). 58. ετερον.—ΠιΛάφι.
Άξ). 59. ετερον.—"Εξα:.
Ά^. 60. ΕΤΕΡΟΝ.—Σόο.
Άξ. 61. ΛΕΞίΓΡίΦΟΣ (Charade).—Chercher.
Άξ. 62. λεξιθηρια — Codte, doule, joute, 

route, soule, toute, voiUe.
Άξ). 63. γρίφος.—'Έ’πομ,ονή αρεστόν φάρ- 

ύποφέρουσε.
Λύσις τού ύπ’άρ. 40 άναδημοσιευθέντος γαλλικού 

λεξιγρίφου.— Guimauve ή καί Epinard.

ΛΤΤΑΙ.—Ελένη Δ. Άϊβαζίδου (άρ. 58, 59).—Εύτέρ- 
πη καί Καλλιόπη Καλλίφρονος (56, 57, 59, 60). — ’Ερά
σμια Συγγρού (56, 59).—Αίκατ. Τανταλίδου (56).—Β. 
Ν. Άδαμίδης (56, 58, 59, 60). —Δημ. Κ. Σαρτίνσκης 
(56, 57, 58, 59, 63).—Κ. Ψωμιάδης (57).—Άθ. Άλε- 
ςανδρίδης (56, 59). —Γ. Βαφειάδης (56, 60, 63). —Έπαμ. 
I. Σαραντίδης (56, 57, 58, 59, 60). — ’Αθ. Κούσκουρας 
(56, 58, 59, 60).—Τίτος Ζωγραφίδης (56, 57, 59).— 
Κλεάνθης’Ιωάννου (60).—Ούτις (56. 57, 58, 59, 60, 63). 
—Δ. X. Γιαννόπουλος (56, 57, 59, 60, 63).—Κήπος Δη- 
μαρχίας, έμμέτρως^(56, 57, 58, 60) και το υπ αρ. 59 
αίνιγμα διά τού επομένου αινίγματος·

”Αν ή κεφαλή μου, φίλε, πέντε ουσα δέκα γίνΎ|, 
Ποδς τούς ούρανούς πετώσα, έκεϊ θέλω άπομεινη.
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Χαρίκλεια Κοκκώδη έν Θεραπείοις (S6, 57, 58, 59, 
60), — Δ. Α. Ίσμυρίδης (56, 57, 58, 59, 62, 63). — 
Brasserie Viennoise (59, 60).

Έν Άδριανουπόλει Κ.Σ Βλα/όπουλος (56, 59, 57, 60, 
63). — Έν Φιλιππουπόλει Δημ.Καβρας (54).— Έν Πανόρ- 
μψ Ανώνυμος (45, 48, 49, 50, 54, 56, 57, 60). — Έν 
Γαλαζίφ, Ελένη Βολάνη (54, 57, 59).

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

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΕΑ·
ΑΡ. 34. —ΜΙΤΟΣ ΑΡΙΛΑΝΕΙΟΣ.

A? έπόμεναι συλλαβχι άπαρτίζουσι δύο τετράστιχα δια- 
σήμου ποιήματος ενός τών πρωτίστων ποιητών τής νεωτε- 
ρας Ελλάδος. Άπο τής πρώτης συλλαβής, ήν δέον νχ ζη- 
τήση νά εύρη ό λύτης, μεταβαίνει εις τάς Ιπομένας κα- 
νονιχώς, ήτοι χωρίς νά ύπερπηδήση δύο ή περισσότερα τε
τράγωνα χα'ι χωρίς νά διέλθη δ'ις δ'.ά τών αύτών τετρα
γώνων. Ή ούτω πως διερχομένη διά τών τετραγώνων 
γραμμή σχηματίζει σχήμα κανονιχώτατον. Ζητείται η 
άνάγνωσις τών στίχων. Η δυσκολία κυρίως έγκειται είς 
τήν εύρεσιν τής πρώτης συλλαβής, ήν έπι τούτφ δέν γρχ- 
φομεν διά κεφαλαιώδους γράμματος.

ΣΗΜ.— Είς τον πρώτον οστ;ς αναγγείλη ημΐν την 
λύσιν του άνωτε'ρω προβλήματος, μετά του σχηματι- 
ζομε'νου σχήματος, όωρηθησεται νπο της Διευθύνσεως 
χρυσο'δετον καλλιτεχνικόν βιβλίον, η η συλλογή των 
έργων του αυτου ποιητου, κατ’ εκλογήν του λύτου.

μί 7ε τρα κά τύ πλα την είς

ζουν πδ άσ λυμ τδ γήν τείν’ εκ

λαμ ά ποι μά ρδν σκιε χρών, έπ

κ’ έν πρά, κάμ ρινοι της. και ας νε

πει. τφ μέσω φεί δού, ί ρεί σω

λάμ νος αύτών σαπ οί Ρ μου τρό

λη ή ρά άρ πτε πα στά πολύ

σέ παν γυ με λανό ρος νύξ τις

ΑΡ. 75. —ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΓΡΑΦΙΚΟΝ.
Γράψον ολόκληρον τδ επόμενον σχήμα διά μιας μονο- 

κο/δυλ «ας.

ΑΡ. 7β—ΑΙΝΙΓΜΑ.
Το ήμισυ ώς πρόθεσιν εύλόγως θά νόησης, 
Τδ έτερόν μου είς βοσκούς κι* άγρότας νά ζητήσης.
Τδ ολο* μου τί έ'κτασις I τί χάος ! και τί πλάτος !
Τήν ύπαρξίν μου πανταχού έχουσαν βλέπεις κράτος ! 

’Εν Βατουμίω. Μαριγώ Πούππου.

ΑΡ. 7 7.— ΕΤΕΡΟΝ.
Ζώον έκ τών κερασφόρων και καλλίστη ή τροφή μου· 
Κάτω τού κρανίου κείμαι άν κοπή ή κεφαλή μου.

_________ Δ. A. I.

ΑΡ 78. — ΕΤΕΡΟΝ.
Τά δυό μου εΐνε πρόθεσις, τά άλλα δυο σ’ ένδύουν, 
Τά τέσσαρα δ* άν ενωθούν ειδήσεις περικλείουν.

Πλανήτης.

ΑΡ. 79 —ΕΤΕΡΟΝ.
Έπ'ρρημα τδ ήμισυ, τδ δ’ έτερόν μου λεςις
Έφ* ής τδ σημαινόμενον δέν δύνασαι νά τρέξης 

Εί μή κελεύση δ Θεός.
Τδ ολον μου άποτελεί πόλιν τινά τής Θράκης* 
Μεσόγειον ; παράλιον ;—Αύτό, καλέ, θά μάθης 

Έκ τής έννοίας μου σαφώς.
Θ. Μ. Π.

ΑΡ. 80—ΛΕΖΙΓΡΙΦΟΣ.
(Charade)·

Mon premier est une femme, 
Mon second est une femme, 
Mon entier n’a rien de la femme.

AP. 81. —ΑΕΞΙΘΗΡΙΑ.
Εύρεθήτω βήμα έλληνικδν τρισύλλαβον, άνευ ούδενδς 

συμφώνου και ούδεμιχς διφθόγγου, ήτοι περιέχον τρία και 
μόνα γράμματα, φωνήεντα.

ΑΡ. 83.—ΕΤΕΡΑ.
Εύρεθήτω λέξις γαλλική περιέχουσα πεντάκις τδ στοι- 

χείον a άνευ άλλου φωνήεντος.

ΑΡ 83. — ΓΡΙΦΟΣ.

Ρ. Τ.


