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Ή περί τής ελληνικής έπαναοτάσεως 
άγγελια λιάν δυσμενώς έγένετο δέκτη υπό 
τών τής Ά {«ι ¿ιρραχιάς μελών, ουνε- 
δριαζόντων τότε έν Λαυόαχγ/ ή  ίπαναστα- 
βις εκείνη άντέβαινεν είς τας *?Χ°4 'ι ·̂ί 

ονρραχιας και, κατ’ ακολουθίαν, 
οι. άποτελούντες αύτήν ηγεμόνες έ.χαρακτή- 
φισαν 6ι’ επισήμων δηλώσεων τήν έλλ. έπα" 
ναστασιν ώς επίσης παρανομΟ ν καί κατα- 
κριτεαν όσον τα έν ‘Ιοπανιβρ καί Ιταλία  
επαναστατικά κινήματα. ών τήν καταστο
λήν έσκόπει ν» «ν Λαύβαχγι Σύνοδος. Οΰχ’ 
ήττον, όεν έπενεβησαν στρατιωτικώς κατω 
■τού έλληνικού Εγχειρήματος, διότι έδήλα- 
β»ν α ύ τ ο ϊς  ή  ΙΙυλη οτι ταχέως καί εύχε· 
ρώς ήθελε το καταστειλει διά των ίδιων 
αυτής μέσων.

Ά λλ ' έ»ν αί Εόρωπαϊκαι Κυβερνήσεις 
ΐ,πεδεξαντο τήν 'Ελληνικήν έπαναστάστν 
κατά το μάλλον ή ήτταν δυσμενώς ή καί 
έχθρικώς, ά «- εναντίας οί λαοί τήν εχαι- 
ρέτισαν έξ άρχής μετά ζωηράς συμπαθεί«;. 
*Χ*Λήρξαν βεβαίως και φωναί αντίθετοι, 
άλλ' έκαλύφθησαν ύπό τής μεγάλης πλειο-, 
ψηφία; "'ή; *οινής γνώμης. Ίδου τυώς έξε- 
φραζετο κατά τήν εποχήν εκείνην ή Γιη· 
χή (φιφίμΐς τήι Ά^^βΟος**, είδος ίφηια- 
ρΐόνι. ι»7ί Ην6(ρνήσι<ί><;, σϋσταβείσης εν με- 
σω τής κλαγγής των δπλων.

« . . .  Εις τάς πρωτας ήμε'ρας του καβ- 
«οπλισμού μας, πολλοί φιλάνθρωποι Ιγρα- 
«ψριν ύπερ ήμών καί έπροοκαλεοαν τήν «ι»ν-

«δρομήν των οομπατριωτών τ«.ιν ύπίρ των 
«Ελλήνων. Τά πρωτεία καί αί μεγαλείτε· 
«ραι θυσίαι χρεωοτούνται εις τήν άνω Γερ- 
«μανίαν· βλλ’ ή δυσπιοτία μεγάλης τινός 
«διοικήβεως καί ή τότε παραλυοία τού ε- 
«οωτερικοΰ μας δεν εσιγχώρν,οαν εις τούς 
«φιλάνθρωπου; Γερμανούς διά νά εζακολου- 
«θήσουν επί πλε'ον τάς φιλάνθρωπους καί 
«χριστιανικά; πράζεις των.

«Μετά τούς Γερμανούς', εμ€ήκαν είς το 
«στάδιον ο,ί φιλόχοιστοι τής Μεγάλης Βρε- 
«τανία; καί ένήργησαν ύπερ ήμόν δσα 
«εινε είς πάντας γνωστά καί- δβα tSôvavTO 
«νά πραχθοΰν έν τώ μεσφ του πλουσιωτε'- 
«ρου καί άνεξαρτωτερου έθνους.

«Τρίτοι είς τήν τάξιν έμβήκαν καί οί 
«ευαίσθητοι Γάλλοι, τΰν  όποίων-αί παρα- 
«κινήσεις καί ή ευγλωττία άνίρέθισαν τήν 
«φιλελληνίαν τών άνω Γερμανών. Είς δλον 
«δε τό διάστημα τών τριών τούτων επο- 
«);ών, οί'Ολλανδοί * καί οί Ελβετοί δίν 
«έπαυσαν άπό το νά ενεργούν τά δυνατά 
«προς ώφελειάν μας....»

‘Η άναρρίπιοις τού γαλλικού φιλελληνι
σμού, περί ού λαλεϊ ή ελληνική έφημερις, 
συμπίπτει μετά τής.εν Γίαρισιοις ίδρύσεως 
τής ύπίρ ιώ ν  Έ.ΪΛήτωτ Φιάακ^/ω.τίζήί 
'Εταιρίας (Société philanthropique en 
fft-ve«r des Grecs). 'Αντί 50 φράγκων έ- 
τν.σιως, πάς Γάλλος ήδύνατο νά γίνγ μέ
λος αυτής, πάσα δε ποσοτης ήτο δεκτή είς 
είς τον Ικούσιον έρανον δν προεκήρυξε. Ιίερί 
τήν 20ην δέ Μαρτίου 1825,συνεστάθη Λ’ο· 
ριμάτιτ τής ρηθείσης Έταιριας, συγκείμε- 

! νον έκ τ.ών André, Ύποκόμητος de Châ- 
teanbriand, Δου*ός de Choiseul, Δου- 
κός de Dalberg, Βενιαμίν Delessert, Kd- 
μητ'ος Mathieu Dumas, Eyuard, A. F ir- 
n in Didot, Δυυκός de F itz  James’, 
Κομητος Ευγένιου d’ Harcourt, Κόμητο; 
A i. de Laborde, J .  Laffite, Δουκος de 
Larochefoucaud-Liancourt, Κομητος de 
Saint-A ulaire, Κόμητος Sébastiani,'Βα- 
ρώνου de S taël, Ternaux, V iilemain *αί 
Lainé de Villéveque.

'0  Ternaux** ίξελέγη Πρόεδρος, ό Βε 
Κόμης ’Αλέξανδρος de Lameth,. άντιπρόι- 
δρος τού Ανμητάτον.***

Ιίερί τά μέσα Σεπτεμβρίου τού αυτού 
έτους, ή Έταΐ[ία τής χριόιιανιχής ήΡιχής 
συνέστησε Καρητάτοχ 70>y ‘E J J y i  o r  επι-

* Καταχωρίζεται καί εν r j Revue d’ Histoire 
Diplomatique.

*” Φΰλλον Τής 19 Ιουλίου 1826-

* " Ολλανδοί χαί Βελγαι, διο'τι, ιός γνωστόν, το 
Βέλγιον περιλαμβάνετο τότε είς τήν ‘Ολλανδίαν.

** Γουλιελμος Λουίοβίχος T ern aux ,1γεννηθείς έν 
Σεδάν (  '  r d e i m e s )  τή 8  Όχτωβρίου 1763 (ν .ε ), υίος 
έργοστασιάρχου έριούχων. Έκίσ',μος βιομήχανος, 
ίιεδράμάτισεν i s t  τής ηαλινορθωσεως πολιτικόν μέ
ρος όκωοοδν eitooiaîov. Ό Ναπολέων Α ' χατέλεςεν 
αυτόν έν τοΐς μίλεαι τής λεγεώνος.τής Τιμής, ό δέ 
Λοοδοβίχοος 1Η  τιρ άπένειμε τόν τίτλον βαρώνου. 
Ά πεθαν» τή 3 ’Απριλίου 1833 (ν ε.) έν τφ  έν S a r â t -  
Ouen χτήματι αυτού.

*** Φύλλα τής 11, 22 χαί 24 Μαρτίου 1825 τοϋ 
J o u r n a l  d u  C o m m e r c e ,  έχδιδομίνου έν Παρισίοις.

τετραμμένον τήν ύποβοήθησιν καί άνάπτυ- 
ξιν τής ηθικής δράσεως τής Τπέρ t&r ΈΛ· 
Λήγ(ύν Φι̂ α*&̂ ωπιχήζ 'ΕταιρίαcSi* αλλε
παλλήλων δημοσιεύσεων καί διά τού σχη
ματισμού επιτροπών πρόε συλλογήν εράνων. 
Τό Κορητάζογ τούτο ήρξατο τού έργου αυ
τού διά τής δημοσιεύσεως έπιχΛήοιαις npdc 
τά ζίνα ΐθη/ ύπίρ τών 'EJJtjnor, συντε
ταγμένης ϋπό τού Βενιαμίν Constant.

Ό  σχηματισμός τής έν Παρισίοις Φ ι ί α ν -  
ntxijc Εταιρίας υπήρξε τό αποτέλεσμα τής 
έντάσεως ήν ειχον λάβει περί τήν εποχήν 
εκείνην τά αισθήματα.τού Ευρωπαϊκού κοι
νού ύπιρ τού ελληνικού άγώνος. ’Όντως, οί 
' Ελληνες έμάχοντο ήρωϊκώς άπό τριών ήδη 
έτών, έφαίνοντο δε προσεγγιζοντες είς τόν 
οριστικόν αύτών θρίαμβον, οτε αί στρατιαί 
τού Άντιβαοιλέως τής Αίγύπτου, διοικού- 
μεναι ύπό τού υιού αυτού Ίμβραέμ, ήλθον 
είς βοήθειαν τώντοΰ Σουλτάνου.Έπιστεύθη, 
καί δικαίως, δτι οί "Ελληνες δέν ήτο δυνα
τόν ν’ άντιστώσιν είς τήν στρατειαν εκεί
νην. Φήμη μάλιστα διέτρεχεν ότι ο τε Σουλ
τάνος καί δ ισχυρός αυτού υποτελής έσκό- 
πουν νά έξαφανίσωσι τόν πληθυσμόν τής 
Πελοπόννησου καί νά οίκίσωσιν αυτήν δι’ 
'Αράβων καί άλλων Μουσουλμάνων. Ά λλ ’ 
εάν τής Φι̂ αγθ̂ ω-χιχής Εταιρίας ή ?δρυ- 
σις ΰπ ήρξε τό αποτέλεσμα τού φιλελληνι
σμού εκείνου, άφ’ έτερο» συνετελεσε καί αυτή 
όπως.έξάψγι τούτον έτι μάλλον. Δέν εμεινε 
σχεδόν πόλις έν Γαλλία ήτις δέν εσχι τόν 
έρανόν της, τήν φιλανθρωπικήν αγοράν της, 
τήν Ικθισίν της, τήν Ιορτήν της υπέρ τών 
Ελλήνων. Κομητάτα παρεμφερή πρός τό 
τών Παριοίων συνεστάθησαν ένπάσαις σχε
δόν ταϊς Έπαρχίαις. Τό ρεύμα τούτο πα- 
ρέσυρεν άνδρας καί γυναίκας, νέους καί γέ
ροντας, πάσαν κοινωνικήν τάξιν, πάσαν πο
λιτικήν άπόχρώσιν. Ή Όρλεα.νική οικογέ
νεια διεβιβαζε πρες τό έν Παρισίοις Κομη- 
τάτον προσφοράς γενναίας μετά λόγων συμ- 
παθεστάτων.

Πλήν, τό έν Παρισίοις Κομητάτον έγέ- 
νετο τό κέντρον ου μόνον τών άντιστοίχων 
Κομητάτων τών έν ταΐςλοιπαΐς Γαλλικαΐς 
πόλεσιν, άλλά καίτώνέντή λοιπή Εύρώπή. 
Πρός αύτό άπέστελλον πάντα τό άρνώιον 
οπερ συνέλεγον. Ό  Eynard, σπουδαίος 'Ελ
βετός τραπεζίτης, οστις πολλά έξ ιδίων 
εθυσίασε τοϊς "Ελλησιν, ήτο πρός τούτο·; 6 
πράκτωρ καί, οϋτως είπείν, ό σύνδεσμος 
πάντων τών Ευρωπαϊκών Κομητάτων. Έφη- 
μερίς τής εποχής εκείνης άποκαλεΐ αυτόν 
«θεματοφύλακα καί διαχειριστήν πάντων 
τών είς Έλλαδά ύπό τής Ευρωπαϊκής εύ· 
ποιίας απευθυνόμενων συνδρομών».

Έν γένει, ή εν ΙΙαρισιοες Φ̂ αχβρωπι- 
χΐι Έται/ία ήτο ή σπουδαιότατη τών έν 
Ευρώπγ. μόνη δέ ή έν Λονδινιμ, ίδρυθεΐσα 
κατά Φεβρουάριον τού 1823, ήδύνατο ν’ 
άμιλληθϊί πρός αυτήν καθ’ δσον άφορά τάς
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βί; τήν Ελλάδα προσενεχθεισας ύχηοεσία:.
Κατά του; όποιους έδημοσίευσε λογα

ριασμούς τό Kopnt&zur τών Πχρισίων. 
άπό τής ίδρύσεως αύτοϋ μέχρι τέλου;-Δε
κεμβρίου 1823, συνέλεξεν 1.642.017.17
φράγκων. Βεβκίω; - ή ποσότης αΰτη δεν 
■ήτο κολοσσιαία. έ*ν ιτκεφθή τις ότι άντε- 
προσωπευε τήν έπί τετραετίαν σχεδόν γεν
ναιοδωρίαν δλ/,ς τής Ευρωπαϊκής Ηπειρον 
άλλά και ούτως άπέβη χοητιμοτάτη τούς 
ελλησι κατατρυχομένοις ύπο τής έσχατης 
ένδειας.Έλλην οπλαρχηγός έλεγε εί; ,τόν 
στρατηγόν Roche: «Oí στρατιώται μου ε- 
χουσι δαφνοστεφή την κεφχλην.χλλάλιμωτ- 
τουσιν». Ό ςάλλω ; τε έφθην είπων,ήμεγί- 
<3 1 ·/1 υπηρεσία ή« πκρέσχε τφ  έλλτ,νικωαγώ
ν ι ,τό έν I Ιαρισιοις Κομητάτον ήτο ή νέχ ώ- 
θησις ήν έδω/.ε τώ φιλελληνισαφ. “Εν τών 
με'σων οίς προς τοότο έχρήτο ήτο καί ή èr,- 
μοσιευσις Δελτίου επιγραφναενου: «D ocu
ments relatifs à. l ’état présentde laGrè- 
c e » .’Ev τφ  δελτιφ τουτω,ούτινο; τόπρώτυν 
φυλλάδιον έδημοσιεύθη κατά'Ιούνιον 1826, 
τό δέ δίκατον καί τελευταίον,κχτά Φεβρου
άριον 1829, κχτεχωρίζοντο παντα τάάφο- 
ρώντα εί; τάς περιπετείας του Ιλληνικοϋ α
γωγός, αί έπίσνιμοι πράξεις τής ελληνικής 
Κυβερνήσεως, αί έν Γαλλίφ καί τ·ΐ5 λοιποί 
Εύρώπή εκφάνσεις τής κοινής γνώμης κκίέν 
γενει πάντα τά τελούμενα υπέρ τη ; έπικρα- 
τήσεω; -ών επαναστατών. Ώς δέ αυτό τό 
Κομητάτον αναφέρει έν τώ τελευταιφ φυλ- 
λχδίω αύτοϋ, έν ώ πχρεϊχεν, ούτως είπείν, 
την προς τό κοινονλογοδοσίαν του,βκατ άρ- 
»χάς μέν ήτο λίαν έπιφυλακ ικόν ένεκα τής 
»χβιβχίας πολιτικής τής Γαλλικής Κυβερ- 
»νήσεως χχί διότι πενιχρά ήσαν τά μεσα 
»του. Εις τήν προσωρινήν Κυβερνησιν τής 
»Έλλάδο; έποίησεν εαυτό γνωστόν διά τής 
»προτάσεως. όπως άναθρέψγι ίδίαι; δαπά- 
»ναις τούς παΐδας ών οί πατέρες ειχον τά 
»μάλιστα διακριθή έν τΐΐ άξιομνημονεύτψ 
» εκείνη πάλη . . . Μετ’ οΰ πολύ όμως, τής 
»κοινής γνώμης ισχυρότερον εκδηλωθείσης, 
»προεβη τή αιτήσει τής 'Ελληνικής Κυοερ- 
»νήσεως, εις Αλλεπαλλήλους άποστολχ; 
»όπλων, ενδυμάτων, μηχανών, εργαλείων, 
»καί μετάλλων πρός σχηματισμόν^προτύ- 
»πων έργοστασίων. Γϊρος τούτοι; δέ άπέ- 
»στειλεν αξιωματικούς καίύπαξιωμχτικούς 
»διαφόρων όπλων, ώ; καί υγειονομικούς 
»αξιωματικούς, ούς 'έξελεξε μεταξύ τών
»πολλών παρουσιασθεντων πρός τούτο».

Πλήν οικως τών ανωτέρω, τό Κομητάτον 
'διεπίστευσε καί αντιπρόσωπον αυτού παρά 
τή έλληνική Κυβερνήσει, ώς τοιούτος δέ 
άπεσταλη κατά πρώτον ό στρατηγός 
Roche.

Ό στρατηγός Roche ήτο άνήρ χξίχ;(*), 
αλλά διέπραξε το σφάλμα ν' άνχμιχθη εις 
τά πολιτικά τού τόπου, παρά τά ; ρητά; 
όδηγίας τού Κομητάτου. Αί όδηγίαι αύται. 
μαρτυροΰσιν τήν λεπτότητχ και τόν δια
καή καί άγνόν φιλελληνισμόν τών άπαρτι·-. 
ζόντων το έν λόγψ σωματεϊον. Ίδου απο
σπάσματα τών οδηγιών τούτων, δοθεισών

. (*) L a  Grèce a u  printemps de 1825 par le 
°omte Giuseppe Peochio.

έγγραφο»; τώ στοατηγώ Roche τή 12 
Μαρτίου 1825 (v.ej, ποίν ή άπίλθη εί; Ε λ
λάδα.

«Ό  Κύριος Στρατηγό; Roche οφείλει 
»πρό! παντός νά έννοήση καλώς ότι τό ελ- 
»ληνιχόν έν Ιίαρισίοις Κομητάτον, ούτινο: 
»είνε ό απεσταλμένος, είς ούδένάνήκει κόμ- 
»μα κχί ότι έσχημχτίσθη μόνον όπως διά 
»πχντός μέσου ύποστηρί τού; ήρωϊκ·υ; 
»κγώνχςτών έν τή Ανατολή χριστιανών,

' »διε*δικούντων πατρίδα καί τήν έλέυθεοαν : 
»ίξάσκησιν τής θρησκείας των. ’Οφείλει 
»κατ' ακολουθίαν νά μείνη ξένο; εις τάτής 
»εσωτερικής καί εξωτερικής πολιτικής αυ- 
»τών, περιοριζόμενος, οσάκις παρουσιάζε- 
»τα ι πρόσφορος περίστασις, νχ κχταδει- 
»κνύη αΰτοϊς τούς κινδύνους τών εμφυλίων 
»διαιρέσεων καί τά ανεκτίμητα πλεονεκτη- 
»ματατής σύμπνοιας, ήτις μόνη δύναμαι 
»νά έπενέγχη τόν θρίαμβον αυτών κατά 
»τών πολεμίων αυτοί;.

«Ανώτερος Γάλλος αξιωματικός, οστι; 
»συνεπιφέρει μεθ' έχυτού τήν ΰπόληψιν καί, 
»τήν λύπην τού στρατού είς δν ανήκει, δεν 
»πρέπει, άφιερούμενος εύγενώς είς τήν έλ- 
»ληνικήν ΰπόθεσιν. νά θεώρηση τάς ύπη- 
»ρεσίας τα ιτα ; ώ ; παρεχούσχς αύτφ δικαί- 
»μα οπως γένηται αύτοΐς φορτικός διά τού 
»ζήλου του καί τής έπιβολής τών ύπη>εσί- 
»ών του· Ή μετριοπάθεια, τό μεμετρημε- 
»νον τών διαβημάτων, συνετή δέ έπιφυ- 
»λακτικότης, πολλή ειλικρίνεια μετά με-, 
»γάλης δικκρίσιως, ιδού αί βάσεις τής πο- 
»λιτείας το") στρατηγού Roohe. Θέλει ού- 
»τος βοηθήσει τήν ελληνικήν Κυβερνησιν 
»διά τών φώτων, διά τή ; πείρας, διά τού 
»βραχίονος αύτοΰ έν πάσι τοϊς στοατιωτι- 
»κοίς έγχιοήαχσιν, αλλά χόνον οσάκις ζη- 
»τηθή- κχί toi δέ θέλει έογχσθή όσον.ένεστι 
»θερμώς υπέρ τού θριάμβου ίδέκς τοσούτον 
»ίεράς, θέλει πράττει τούτο μετά τής λεπτό- 
»τητος, τού σεβασμού κχί τής εύπιιθικς, 
»άτινχ μόνα κχθιστώσι τά ; ύπηρεσία; ευχ- 
»ρέστου; καίέπωφελεϊς, έμπνέουσι πλήόη ;χ· 
»πιστοσύνην καί άποσπώσι τήν εύγνωμοσύ- 
»νην. . · . . . .

«‘Εάν δ κύριο; Στρατηγός Roche ευρ-γι έν 
»Έλλάδιάπεστκλμε’νου; άλλων Κομιτάτων 
»ή Δυνάμεων, δεν θέλει λησμονήσει ότι ή 
»Γαλλία εΰρίσκεται εν είρήνφ μεθ'όλη: τής 
»Ευρώπης, θέλει όμως σπεύσει νά γνωστό- 
»ποιήσγ εις τό έν Παρισίοις Κομητάτον,τάς 
»πιλιτικάς αυτών βλέψεις, έάν φανερώσωσι 
»τοιαύτα;.

«Είνε αρκετά .συνετό; ώστεδένείνε χνάγ- 
»κη νά συστήσωμεν κύτ^ νά φύλλάσσητχι 
»άπό τών ό.χδιουργιών τών χοημχτούχων 
»(gens à argent), οΐτινε; συνήθως περικυ- 
»κλούσι τάς νέας κυβεονήσεν;. - Θέλει πρός 
»τούτοι; άπομακρύνεσθαι άΛπ0; πάντ<μν εκεί· 
»νων ο'ίτινες φαίνονται - ύπηρετούντες - τήν 
»Έλλάδ μόνον χάριν προσωπικών συμφε-, 
»ρόντων. Πρός τούς άλλους θέλει φέρεσθαι, 
»εΰμενώς καί θέλει αποφεύγει πάσαν αφορ- 
»μήν δυσαρέσκειας, θέλει, δέ συνκγωνισθή 
»αύτοϊς μόνον καθ’ δσόν άφορ? είς τόν ζή- 
.»λον καί τήν άμιλλαν περί τήν έπιδίωξιν 
»τού κοινού σκοπού, 8στι4' έιναι ή άπελευ-

-»θέοωσις τής Έλλάδο; άπό τού ζυγού τών 
»δυναστών αΰτής».

Καί όμως, τώ ν' Ελλήνων, νομισάντωνέπά-, 
ναγκες. εν στιγμή δυσχερεϊ τού άγώνος., νά . 
έπικαλεσθώσι τήν ιδιαιτέραν προστασίαν 
τής Μεγάλης Βρετ,ανίας, ό Στρατηγός Ι&Ο- 
che έπέτ5εψεν είς εαυτόν ν’ άπευθύνγι υπερ
φίαλο« διχυ.αρτύρησιν πρός τήν προσωρινήν 
Κυβέονησιν έν όνόματι τού Κομητάτου και 
τής Γαλλίας: πρός τούτοις δε είργάσθη κε- 
κχόνυμμένως ύπέρ τής εκλογής τούΔουκόςάβ 
Nemours ώ ; ήγεμόνος τή ; Έ λλάδι;.* Τό 
τοιοϋτο προεκάλεσε τήν ύχό τού Κομητά- 

• του άνάκλησιν τού Στρατηγού καί τήν άν- 
τ-κχτάσσασιν αυτού διά τού Κόμητο; Ευ
γενίου d’ Harcourt, μέλου; αύτοϋ.

Μ  πχντοε-δεϊς δέ τού Κ ομητάτου συν- 
δροαχί δ'.ε-θύνοντο κ χ τ ’ άρχά; μέν ε ί ;  τήν 
π-υσωοινήν Κυβερνησιν τής Ελλάδος, μετά 
δέ τήν ελευσιν τού Κυβερνήτου, προς αυτόν 
τούτον. Έ κήουξε δέ τό Κ ομητάτον, ο υ ιω ς 
ε ίπ είν , τή ν  επίσημον αυτού λήν·ν διά δη - 
λωσεως καταχωριεθείσης εν τ ώ  τελευταιει» 
Δ ελτ ίφ  αυτού κα ί πεοατουαένης δ ιά  τώ ν  
ίξή ς· ' ( ,

«Έ ά ν  τώ ν  τριών Δυνάρ.εων ή επεμδασις 
»εθηκε τέο μ α ε ί; τ ά ;  ιδ ιω τ ικ ά ; π?οσπαθ=ία; 
» τ ώ ν  φ ιλελλήνω ν, έάν α ί ίδ ιω τ ικ α ί ήμών 
»προσφοραί κατέστησαν ήττον α νκγκα ΐκτ 
» κ χ ί  άποτελεσματικα ί άφ ’ ής ή Ε λ λ η ν ικ ή  
»Κ υβέρνησι: άναγνωρίζετα·. κα ί υποστηρ ί- 
» ζ ε τ α ι ύπό ίσ χ υ ιά ; συμμαχίχς; δυνάαεθχ 
»τουλάχ ιστον νά συγχαοώμεν έαυτους ο τι 
»συνετελέσαμεν κα ί ή α ε ϊ; κα τά  τ ι ε ί ;  τό  
»ευτυχ ές τούτο άποτέλεσαα κχ ί ότι έφέοο- 
»μ εν  μέχοι τώ ν  ώ τω ν τώ ν  ήγεμόνων το ύ ; 
»γογγυσχούς τ ή ;  έκπνεούση; Έ λλά δο ; κα ί 
» τ ή ν  φωνήν τ ή :  άνθοωπότητος. -

«'Ο  Β ασιλεύ; έξέπεαψενε.ί; Μωοέαν στοκ - 
» τ ε ία ν  ή ; γινώσκοχεν ήδη τά  ευτυχή  ά π ο - 
»τελ έσ μ α τα . Τοσούτον ΰψηλή  κα ί δραστη- 
» ρία· πχοέμβασι; ϋπέο τώ ν  Ε λλή νω ν  φ χ ι — 
» « ε τχ ι περχίνουσα τά' τού Κ οχητάτου εργχ. 
.»Σήχερον ή τύχη  τώ ν  Ε λλή νω ν  κ ε ΐτα ι εν 
» τ α ΐς  γεοσίν «ύ τώ ν  τούτω ν. Έ κ  τ ή ;  π ο λ ι-  
» τ ε ία ;  αυτώ ν έξαοτάτα ι-ή  μέλλουσα αυτώ ν 
* εν.; Ευρώπη υπαρξις. Οΰχ ήττον τό Κ ομη-
»τάτο .ν, όπερ έναβρύνεται δ ιότι μέχοι ,τή ;

./ »αποφασ ιστική ; τ α ύ τ η ; σ τ ιγμ ή ; παοηκο- 
»λούθησε κα ί ΰπεστήοιξ= τού ; ά γώ νκ ; τ ω ν ,  
»δ εν  θά περιοεισθή έκφέρον ά π λ ώ ; ευχ ά ; 
»υπέρ ύποθέσεω ; ή τ ι ;  έστα ι πά ντο τε  κ α ι 
»ύπ ό θεσ ι; εαυτού κα ί V  ενεκολπώθη ένθου* 
.»σ ιω δώ ; τότε δτε ρύδέ μ ία  φωνή ήγείρετο 
»ύπέρ αυτών·, ά λλα  θά έξχκολουθήσγι συν- 
» τελούν ε ίς τή νπ χ γ ίω σ ιν .τή ς  ελευθερία; τής 
»Έ λ λ ά δ ο ; δ ια  τ ή ;  διαδόσεως τώ ν  φ ώ τω ν . 
»Α ί προσφοραί ά ; ήθελον εμπιστευθή ή μ ϊν  
»ο ί σταθεροί τώ ν  Ε λλή νω ν  φ ίλο ι θά χ?'ή" 
»σ ιμοπο ιηθώσιν ανυπερθέτως κα ί αποκλει- 
»'στικώς; πρ.ός πολλαπλασιασμόν έν Έ λλά δ ι 
» τ ώ ν  ευεργετημάτων τή ς  π α ιδ ε ία ;, αρχή; 

.»ά να γεννη τ ική ; τού δημοσίου πνεύματος, 
»βάσεω ς' άκλονήτου τ ή ;  ευημερία; τών 
»Κ ρατώ ν».

* Σπυρίδωνος Τρικούπη ‘Ι σ τ ο ρ ί α  τ ή  5 Έ λ *  
λ  η ν ί κ ή  % Έ  μ  ν α σ τ ά σ 6 ο» Κ ε φ . Β .  ‘Ι
σ τ ο ρ ι κ ά  ί  ’Α ν α μ ν ή σ ε ι ς  ύπό Νικολάου Δρα- 

Γ γούμη, Ksp. Ε'.
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Οί συμπατριώταί. μου τηρούσε ζωηρόν 
«ύγνωμοσύνης αίσθημα ποό; τά τρία Μεγά
λα Κράτη άτινα τοσούτον συνετέλεσαν διά 
τή ; παρεμβάσεως των εί; τήν άπελιυθερω- 
σιν τής Έλλάδο;. Γινώσκουσιν όμως κάλ- 
λιστα οτι ή παρέμβασις αύτη, γενομένη 
μετά πενταετή εξολοθρευτικήν πάλην, ήτον 
άποτέλεομα τού φιλελληνισμού τών λαών. 
Γινώσκουσι τρό; τούτοις δτι ό φιλελληνι
σμός τών Γάλλων συνετέλεσε πολύ εις τού 
το καί ότι ή έν Παρισίοις Φι Ιανθγωπιχί} 
Εταιρία ήτο ό απόστολος καί ό σημαιο

φόρος τού εν Γαλλία φιλελληνισμού.
Σ Τ Α Μ Α Τ Ι Ο Σ  Α Ν Τ Ω Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

Ο  Μ Ο Ζ Α Ρ Τ

ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ

Οί ίερεΐς τής θεάς Μουσικής γινώσκουσι 
βεβαίως τά σεβαστά αυτής μυστήρια, άλλά 
πολλοί τών οπαδών καί λάτρεων αύτής 
αγνοούσιν όποιαν ΰποκρύπτουσιν ίστοοίαν 
οί γλυκείς ήχοι, ο’ύς τυχαίως ύποτονθορύ- 
ζουσιν. αί μελωδίαι. ών μετά συγκινήσεως 
ακροώνται, τά ονόματα, άτινα μετά σεβα
σμού προφέρουσιν.

Γπάρχονσιν άνθρωποι έχοντες ιστορίαν 
μεγαλητέραν ή λαοί ολόκληροι καί δυσχε- 
ρέστερον νά ίστορήσγι τις τάς στιγμάς τών 
ανθρώπων τούτων ή νά βιογραφήση άλλους 
ζήσαντας έπί μακρότατον χρόνον.

Ά λλ ’ οί μεγάλοι ίεροφάνται τής μουσι
κής, έν τώ πολυκυμάντφ αυτών βίω, εχουσι 
νά έπιδείξωσι σελίδας, ά; καί ή φαντασία 
μόλις θά ήδύνατο >ά έπινοήσν). ‘Όπως δέ 
τό άρωμα, οπερ φε'ρει ή αύρα έκ τών βςυ 
νών, υπενθυμίζει ήμίν τούς ευώδεις αύτών 
θάμνους, ούτως έρχεται έξαίφνη; έκ τών 
πλήκτρων κλειδοκύμβαλού ή έκ τών γςρ- 
δών τής κιθάρας γλυκύς ήχος, ϊνα ύπο -, 
μνήση ήμίν τάς περιπετείας ύπαρξεως, είς 
ήν ή πρόνοια εδωκε τόν τίτλον τού μεγά
λου άνδρός, συν,.θως δε κα> τον τυύ μεγά
λου δυστυχούς.

Ο ακροωμενος μουσικού τεμαχίου έάν 
ήδύνατο ν’ άναλύσφ αυτό, τίς οίδε ποίας 
ιστορία' παραδόξους θά έμάνθανε !

Τού Μόζαρτ δυως, ούτ>νο; θ’ άφηγηθώ 
υμΐν τόν βίον, καί ό ελαγ στο; φθόγγος ύ- 1 
πομ'μνήσκει δρ3μα μεστόν ελπίδων και 
απογοητεύσεων, ονείρων και δοκιμασιών.

θ ά  ήρκουν δέ, αί πεοιπέτειαί του, καί 
μοναι νά τφ  δώσωσι τό όνομα τού μεγά
λου δυστυχούς, άν ή θεια τέχνη, ή ; ΰπ- 
ήρξεν ό άρχιερεύς. δέν τώ έδιδε τό σκή-· 
πτρον μεταζύ τών συγχρόνων καί τών με
ταγενεστέρων αυτού.

' Αύ
Ό  Μόζαρτ, ό μέγας Μόζαοτ, κατήγετο 

έξ οικογένειας βιβλιοδετών εγκατεστημέ
νων άπό ετών έν Augsbourg.

. Ό πατήρ του, Λεοπόλδος Μόζαρτ, ήτο 
άνθρωπος πολλής άξίας. Τυχών μορφώσεως 
ου κοινής παρά καλλιτέχναις, χαρακτήρος 
δ’ ών ακεραίου, καί εύσεβείας διάπυρου,κα

ί τείχε πάντα τά στοιχεία, όπως άναπτύξγ 
τήν έκτακτον ιδιοφυίαν τού μάλλον εύ- 
νοηθέντος ύπο τής Ιΐρονοίας τέκνου του,καί 
μορφώσγ αύτότελειω; ύπό πάσας τάς επό
ψεις ήθικάς τε.κάί διανοητικάς.

Εν νεαρωτάτγ ήλικια, ό Λεοπόλδος' Μό- 
ζαρ·1 μετέβη προς σπουδήν τών νομικών ιίς 
Σαλτσβοϋργον, άλλά μόλις άφικόμενος, ή · 
ςιώθη τού τίτλου τού μουσικού τή ; μητρο- 
πόλεω;· τό δε 1747, ένυμφεύετο τήν ώ- 
ραιοτέραν κόρην τής πόλεως, τήν Μαρίαν 
ΓΙερτλίν, θυγατέρα τού διεοθυντού φιλαν
θρωπικού τίνος χατασ-ήματος. ’Ήτο ό τύ
πος τού καλού οικογενειάρχου’ ήγάπησε δέ 
τόσον τήν θετήν αυτού πατρίδα ώστε έκ- 
τοτε δέν ήθελησε νά εγκατάλειψή αυτήν.

Ουτω, τή 30 Ίανουαοίου τού 1756,. 
περί τήν 8Ίν ώραν τής εσπέρας, 6 Βόλφ- 
γκαγκ Μόζαρτ είδε τό φώς εν Σαλτσ- 
βούργω· ήτο δέ ούτος τό έβδομον τέκνον. 
έξ ών μία κόρη μόνον επέζη ή Μαοιάννα.

Από τού τρίτου ήδη έτους άνέρπει μέ
χρι, τού κλειδοκύμβαλού,δ Βολφγκαγκ ούχί 
δπως γρονθοκοπεΐ τά πλήκτρα, ώ; πράτ- 
τουσι.συνήθως τά παιδία τής ήλικίας του, 
άλλ’ οπως έπιχειρή έπί ολοκλήρους ώράς 
να σχηματίσή την άρμονικήν συνήχησιν 
τού διαστήματος τής ζρίτ/κ. Τετραετής έ 
διδάσκετο παρά τού πατρός του μικρά ά 
σματα. Πενταετής ήτο ψυχή έξελθούσα 
τής χρυσαλίδος της· ό μικροσκοπικός μρυ- 
σ.ικός ήρξατο συνθέσεων άς δ πατήρ έγραφε 
καθ υπαγορευσίν του1 αί συνθέσεις αύται- 
ήσαν βεβαίως άπλουστάτης άρμονίας, άλλά 
τέλειαι τήν μελφδίαν, ευθύς δ’ έξ άρχής 
μυζαρτικής κομψότητος. Ά φ ’ ής στιγμής 
ή νεαρά αύτη ύπαρζις έκυριεύθη ύπό τού 
έρωτος τής μουσικής, ούδέν άλλο παιδικόν 
αίσθημα διήγειρε τό ένδιαφέρυν αύτής.

Ο Α;δρέας Σάχτνερ σαλπιγκτής τής 
αυλής τού Σαλτσβούργου καί φίλος στενός 
τής ^οικογένειας Μόζαρτ άφηγείται περί 
τού έξοχου τουτου παιδιού δύο ή τρία πε
ρίεργα άνέκδοτα.

Εισελθων ίμέραν τινά ό πατήρ έν τώ 
οίκ̂ > ευρε γράφον τό τετραετές τέκνον του :

—  Τι κάμνεις έκε£; ήρωτησε.
Γράφω συναυλίαν διά κλειδοκύμβα-

λον.
— Δός νά ΐδω.
— Δέν έτελειωοα άκόμα.

Δός μοι να ί·Νω σού λεγω. Εύμορφο 
πράγμα θά είνε ! . . .

Ό  πατήρ λαβών τόν χάρτην, έθηκε τού
τον ύπό τά δμματα τού Σάχτνερ. Αίγραμ- 
μαί έκαλύπτοντο ύπό φθόγγων, ών έκαστος 
συνωδιύετο ύπό μεγάλης χηλιδος μελάνης.
Οί δύο φίλοι «κάγχασαν· αίφνης δμως ό 
πατήρ κατέστη'σοβαρός, το προσωπόν του 
Ιλαμψε, δάκρυα άνήλθον επί τών οφθαλ
μών τ.ου. 'Τπό τήεοεακογραφίαν τού νηπίου 
διεβλίπε φωτοβολα ίχνη ύποφωσκούσης με-, 
γαλοφυίας.

— Ίδέ ομ<ι·ς, Σάχτνερ,πόσον όλα αυτά 
εινε καλώς επινενοημενα καί εύστοχα. Είνε 
μόνον δυσαρεστον, προσέθηχε μειδ·.ών καί 
αποτεινόμενος πρός τόν υίον του, δτι ή έκ- 
τέλεσις αύτών άποβαίνει δυσχειής.

— Ά λλά, άπήντησεν ό μικρός δυσηρε-

,στημένο; δέν είνε συναυλία ; . . .  Λοι
πόν ή συναυλία έχει άνάγχην μελέτης διά 
νά εκτελεσθή.
_ Άλλοτε πάλιν δ Σάχτνερ «ύρε τό παιδίον 
εκγυμναζόμενου έπί μικροΰ -
περ τφ  ειχε δωρηθή.

— Καλημέρα, κύριε Σάχτνερ. Τι γίνε
ται το ζαχαρένιο σας ßl0>p . Είξεύρετσ, 
προσεθηκεν δτι 6ÍVS 1ν δγδοον χαμηλώτε- 
ρον του ιδικού μου, έάν τό άφήσατε είς: 
τον τονον εις τόν δποίον ήτο προχθές.

, πκτγ,ί:' Τινώσκων τήν καταπληκτικήν- 
μνημην τού υίού του καί τήν λεπτοτάτην 
αυτου ακοήν, εζήτησε τό όργανον.δπως βε- 
δαιωθή περί τού πράγματος. Ή  διάγνωσις 
αυτου κατεδείγθη άκριβεστάτη.

Εν άλλφ τέλος ήμέρ«, ένφ έδοκιμάζετο 
κατα πρώτον εν τφ  οίκιρ τούΜόζαρτ, τριω- 
δια, εν ή ο Σάχτνερ εξετέλει τό μέρος τού
δευτέρου τετραχόεδου δ.μικρ-ς Βόλφγκαγκ 
ιστατο όπισθεν αύτοϋ καί έπέμενε νά ύπο- 
*·■ ησφ και ουτοε. Ό πατήρ γνωοίζων 

οτι ηγνοει καί αύτά τά πρώτα στοιχεία 
του οργάνου τούτου δέν παρεδέγθη κατ’ άρ- 
χας, αλΑά συγκινηθείς ΐκ τών δακρύων τού 
μικρού υίού του ένέδωκεν είς τήν ιδιοτρο
πίαν του ταύτην.

«Κάθησε αύτού,είπε πρός τό μειράκιον 
καί tro,rxpàrit.e τάς χορδάς, άλλά τόσον 
σιγα( ώστε %ά μή σέ άκούωμεν. 
rt E!va‘ Ανόητος ή Ικπληξι; τού Σάχτνερ 
ότε μετά μικρόν διεκρινεν δτι ήτο περιττός Ό 
Ρόήφγκαγκ άντεκαθίστα αύτόν έξαιρέ- - 
τως. Χωρίς ούδέ λέξιν νά προφε'ρη, ό αγα
θός αντρ παρήτησε το όργανόν του άφήνων 
τό παιδιον είς τήν θε'σιν αύτι ύ.

Φανταζεσθε ενκόλιος τήν άπορίαν τού 
μικρού δμιλου καί την συγκένηοιν τού πα
τρός πρό τής αίφνηδιας ταύτη: άποκαλύ- 
ψιως τής μεγαλοφυίας τού τέκνου του.

Ό  Γόλφγκαγκ ένθαρρυνθείς έκ τής έπι-. 
τυχιας, διισχ υρ'σθη δτι θά έκρουεν επίσης 
καί αυτό τούτο τό μέροί τού πρώτου τε
τραχόρδου. Όμικρός καλλιτεχνικός κύκλος 
μή ενων πλέον τό δικαίωμα ν’ άμφιβάλγι 
παρεδέχθη τήν απόπειραν. Προσκρούον ενί
οτε είς τάς δυσχιρείας, άλλ’ άντεπεξιρχό- 
με-νον αύτάς μετά παραδόξου δεξιότητας, 
τό άνθρωπάριον έπαρουσίασε ’ ό άπίστευτον, 
τό πρωτοφανέ: γεγονός, δτι ήδύνατο νά τε- 
τραχορδιζγ χωρίς ουδέποτε νά έσπούδασε 
το οργανον τούτο.

Ιοιαϋται ευοίωνοι προσδοκίαι ήτο δυ
νατόν ν άπομείνωσιν άκαρποι; Τά έξο
χα παιδία, είνε άληθές, προοιωνίζουσι μέν 
πάντοτε άνδρας μεγαλοφυείς, συνηθέστατα 
δμως διαψενδονσι τήν πρόρρησιν. Τοιαύται 
εκδηλώσεις τού πνεύματος είνε πολλάκις 
αποτελέσματα καλλιεργείας προώρου καί 
βεβιασμένης, παρεχούσης μέν άνθη', άλλ’δχι 
πάντοτε καί καρπούς.

Ο Μόζαρτ όμως, ήτο Μόζαρτ !

Β'.
Καθ’ δν χρόνον ό μαέστρε Βόλφγ'καγκ 

παραλείπων τήν προπαίδειαν τής τέχνης 
Ιπαρουσιάζετο αίφνηδίως μουσικός έξοχος 
εν ήλικία εξ μόλις ετών,ή μικρά Μαριάννα  ̂
ή άδελφή του, καθίστατο ίκανώτάτη άοι-
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δός πριν ή ετι άποδυθή την νηπιακήν αύ
τής περιβολήν.

Ό θαυμασμός, ον προεκάλουν πέριξ αυ
τών τά παιδίκ ταύτα, ένέπνευσε τφ  πα· 
τρί των τήν ιδέαν νά παρουσίαση αύτά είς 
■τάς διαφόρους αύλάς τής Εύρωιτης,κχί ζη-.. 
τήσας άδειαν πκρά τού ήγεμ.όνο; του καί 
αρχιεπισκόπου τού Σαλτσβουργου άνεχώρη- 
οε ¡λετά τ ις  οικογένειας του εις Βιέννην 
κατά Σεπτέμβριον τού 1762.

Έν τούτοι; ή φήμη είχε προηγηθή τών 
μικρών μας καλλιτεχνών, δι’ δ καί μόλις 
άφιχθίντες προσικλήθησαν εις τό άνάκτορον 
τ.ού 8ο1κθηΒ™ηη. Ή «ύτοκρατορική οικο
γένεια τή ; Αυστρίας έκχλλιέργει μετ’ έρω
τος την μουσικήν. Φραγκίσκος ό Α . ήχο 
δεινότατος αύτής γνώστης- όοον δ’ άφορά 
την Μαρίαν θηρεοιχν άρχει νά είπω- 
μεν οτι ήτο θυγάτηρ Καρόλου τού ς·, ήγε- 
μόνος τελείου εν τή μουσική τέχνη. Καθ’ 
έχάστην σχεδόν έν τοϊς άναχτόροις έδιδον- 
το συνχυλίάι καί παραστάσεις μελόδραμα- 
τικαί ίν α ί ;  αί θυγατέρες τού Αύστριακοϋ 
οϊχου ϋπεδύοντ.ο τά χυριωτερα μερη.

Ύπο τοιούτους όρους ή υποδοχή πρός 
τού: μιχρούς μας δεξιοτέχνας ήτο έγχαρδι- 
ωτάτη. Άπό τής πρώτης ήδη ήμέρας ό 
Βόλφγκαγκ έπήδηοεν έχι τών γονάτων τής 
Αύτόχοατείρας χαι ήσπάσθη αύτην ώς άρ- 
χαίαντου φίλην. 'Η χάρις χαί ή Ιδιο
φυία του ένεθουσίασαν' πάντα; τούς «υλι
κούς. Φραγκίσκο; ό Α'. άπεκάλει αύτόνμι
κρόν του μάγοι·.

•01 πρίγχηπες χ*1 αί πριγκήπισσαι ύπερ- 
ηγάπων αύτόν επίσης, ίδιμ ή Μαρία Άντω- 
«νέττα, ήτις ήτο μεγαλητέρα αυτού χατά
2 -3  μήνας, έξεδήλου διά τόν ουνομήλιχον 
καί προστατευόμενον αυτής ίδιαζουσαν ουμ- 
πάθειαν.'Ημέραν τινά ό Μόζαρτ όλισθαίνων 
Ιχεσεν, εκείνη δέ όλως τεταραγμένη έσπευ- 
σε νά άνεγειργι αυτόν.

  Είσαι πολύ καλή,τή είπεν ό Βόλφγ -

κχγκ άτενίζων αύτήν εύγνωμόνω;, αλΛα 
καί εγώ αργότερα θά σε πάρω γυναϊκα μ0υ. '

*Η τοιαύτη δεζιωσις συνετέΛεσε βεβαίως 
όπως άνοιχθώσι προς τήν οικογένειαν τού 
Μόζαρτ άπχσχι « ί Βιενναίαι αίθουσαι. Ό 
κόαης ¿θ ΟοΙΙοΓαάο, ύποχαγχελλάριο; τού 
Κράτους, ό επίσκοπος Έστερχάζυ, ό πριγ- 
χηώ 4θ ΗίΜΒιι^ΙΐΛΐιβθη, ϊπεμπον, όπως 
παρχλάβωσιν αυτόν, τάς άμαξα; των μετά 
τών Ιπποκόμων έν μεγάλη στολή.

Παράδοξον όμως πράγμα ί Μεθ’ όλας 
τάς τιμάς ταυτας χαι τάς επιτυχία;, έν 
μέσψ τή ; μεθυστική; έχείνη; ατμόσφαιρας, 
τό παιδίον έμενε ταπεινόν χαι σεμνόν έρ- 
ρυθριών μέχρι τής χάρης τών οφθαλμών 
καί συγκινούμενον μέχρι δακρύων, ότε τφ 
έπεδαψιλεύοντο έπαινοι χαι θαυμασμός. .

Έν τούτοις έν τή νεαρά έχείνη κεφαλή 
ένυπήοχεν ήδο αληθής υπερηφάνεια μεγά-' 
λου καλλιτέχνου : δεν ήρέσχετο νά χρούη 
ειμή μόνον ένωπιον ειδημόνων.

Ά λλ ’ οί μ·.χροί τήν ήλιχίαν χαλλιτέ- 
χναι δεν συνέλεγον μόνον δάφνας· ευτυχώς 
έν.τφ βαλαντιψ των επιπτον αφειδώς τά 
δο.υχάτα, χάρις εις τήν γενναιοφροσύνην 
Φραγχίσχου τού Α". Καί ή Αύτοχράτειρα 
τοϊς έπεμψε δύο στολάς τής αυλής, αϊτινες

ήσαν προωρισμέναι διά τά τέχνχ της.
Περί τά τέλη τού ’Οκτωβρίου προσε- 

βλήθη αίφνηδίως ό Μόζαρτ υπό οστρακιά;. 
Ό άτυχης πατήρ έν τή αγωνία του άφιε- 
ρούτο εις πάντα; τούς άγιους· λειτουργίαι 
δ’ έψάλλοντο έν πάσαις ταΐς έκκλησίχις 
τής Βιέννης καί τού Σαλτσβούργου. Ευτυ
χώς έντός 15 ήμερών χά; κίνδυνος εξέλι 
πε. Λίαν δ) ευχαριστημένο; εκ τής πρώτη; 
ταύτης περιοδείας έπχνχκάμπτει είς Σχλ- 
τσβ ιύργον χχί σχεδιάζει ήδη δευτέραν ής οϊ 
κύριοι στχθμοί θά ήσαν οί ΙΙαρίσιοι χχί τό 
Λονδϊνον.

Διελθών πολλά; πόλεις, έν α ί; ό μικρό; 
Βόλφγκαγκ διήγειοε τόν θαυμασμόν, φθά
νει τή 28 Νοεμβρίου εί; ΙΙαρισίου;. Ό 
πατήρ έφερε μιθ'εαυτού άπειρου; συστάσεις 
πρός τά επισημότερα πρόσωπχ τή ; πρω- 
τευούση; καί τής Αύλή;, άλλ’ ή μόνη ωφέ
λιμος ύπήρξεν ή πρός τόν Κ. Ογιοιιβ, άν
θρωπο ν τών γραμμάτων καίγρκμμκτέα τού 
δουκόςτή; ’Ορλεάνη;. Δι’ αυτού προσεκλή- 
θησαν εί; διαφόρους αίθουσας Χ*ι εις τήν 
Αύλήν όπου έτυχον έγχαρδιωτάτης δεξιώ - 
σεως παρά τού βκσιλέω;, τής βασιλίσσης καί 
τών πριγχήπων τή ; Γαλλίας. Οί αύλιχοί 
πάντες έπεδχψίλευσχν είς αυτους δώρα και 
περιποιήσεις. Τήν δέ νύχτα τού Αγ. Σιλ- 
βέστρου προσεκλήθησαν εί; τό επίσημον δεϊ- 
πνον. Έ νφ δε ή κ. Μόζαρτ καί ή Μχοιάννα' 
έλάμβανον θέσιν παραπλεύρους τού βχσιλέ- 
ως, δ πατήρ καί ό Βόλφγκαγκ έκαθηντο 
πλησίον τής βασιλίσσης, ήτις έδιόεν είς 
τον χαριέστατον γείτοτααύτής γλυχύσμα- 
τα καί συνωμιλει μετ’ αύτού οίκειότατα έν 
τή μητρική αύτής γλώσση.

'Η έκτακτος αϋτη φύσις προύξένει παν- 
ταχού τήν ζωηροτέραν έντύπωσιν. Τούς 
Παρισίους κυριολεκτιχώς είχε τρελλάνη 
ή μεγαλοφυής έχείνη κούκλα. Εξύμνησαν 
αύτήν εμμέτρους καί πεζώ;.

Δεξίωσις έγχαρδιωτέρ* ετι ανέμενε του; 
νεαρούς καλλιτέχνχς έν Αγγλίφ. Αλλως 
τε, ένεκα τής γερμανικής αύτών καταγω
γής, οί βασιλείς ήσαν πλειότερον εί; θεσιν 
ή ή ματχιόφρων αϋλή Λουδοβίκου τού ΙΕ . 
νά έννοήσωσι τήν μεγαλοφυίαν τού Μόζαρτ.

Έν Πχρισίοις συνέθηχε τά ; πρώτας αυ
τού σοκιέεας, έν Λονδίνιρ δε τάς πρώτας 
του συμψ/ύνίαζ' καίτοι δ’ αύται προδιδουσι 
χεϊρα άπειρον, ε'τι οΰδ’ήτο δυνατόν άλλω;, 
κχταδείκνύουσιν όμως άπαξ ετι το θχυμά- 
σιον μουσικόν ένστικτον δι’ ού ή φύσις εί
χε προικίσει τό χαύδεμένον τη ; παιδίον.Έν 
αύτχΐ;,αί ίδέαι δέν παρέχουσι βεβαίως τίτό 
άξιοσηαείωτον, είνε όμως συνδεόεμέναιμετά 
τέχνης, ήν δεν άνέμενέ τις. Ή  όιευθέτησις 
άφ’ ετέρου τή ; ορχήστρας, άποδεικνύει ότι 
τον άπησχόλει ήδη ή ύπό τής ένοργανω- 
σεως προξενήθεϊσα εντυπωσις.

Ή ζωηρά καί: σταθερά έκει-νΐ νοημοσύνη 
ένεθουσίασε τοσόύτον τόν περίφήμον -Μαη- 
ζαοΐί, τόν κατ’ έκείνην τήν εποχήν άοιδόν / 
τού συρμού, ώστε ήθέλησεν ούτος νά τόν 
διαμορφώσει έν τή τέχνϊ] αύτού. Εντός μι
κρού άπέκτησεν1 δ νεαρός καλλιτέχνης τάς 
γνώσεις τού διδασκάλου του, όπεο άπέδω ·̂ 
κεν αύτφ σπουδαίαν υπεροχήν έπί πάντων 
τών άντιπάλων του. Διά Βελγίου, Φλάν-

δρης καί Πικαρδίας, ή οίκογε'νεια Μόζαρτ 
έπανήλθεν εί; Παρισίους,όπου δ Βόλφγκαγκ 
συνέθηχε τετράφωνον Kúpte é.léqaor μετά 
συνοδείας εγχόρδων οργάνων  ̂ έργον όπερ 
προαγγε'λλες ήδη τήν έγγ-ζουσαν άκμήν τής 
μεγαλοφυίας του. Μετά 1« ίτος επανέρχον
ται είς Σαλτσβοϋργον. Ή  πρώτη σχέώις 
του ΰπήοξεν ή έπιθεώρησι; τών πεπαλαιω
μένων επίπλων καί ή άναζήτησις τής φιλ* 
τάτης αΰτόύ γαλής, ήν ειχεν έμπιστευθή 
εί; φίλην οικογένειαν.

Ούτω, μετά τριετή απουσίαν, μετά θρι
αμβευτικόν ταξείδιον άνά τήν Γερμανίαν, 
Γαλλίαν. Α γγλίαν, Βέλγιον, 'Ολλανδίαν 
καί Ελβετίαν, δ νεχρώτχτος μαέστρος 
επανακάμπτει είς τήν πατρίδα του, αφελής 
τήν κχρδίαν καί άγνός τό πνεύμα, ώ ; άρ- 
μόζει είς παιδίον τής ήλικίαςτου. Ματαίως 
κατέκλυσαν αύτόν δι’ άνθέων καί επαίνων, 
ματαίως έλεγον καί έπαναλάμβανον, ότι 
ήτο τέλειος έν τή τέχνφ1 Οί επικίνδυνοι 
ούτοι λόγοι δέν είχον χάν θίξη τήν μετριο
φροσύνην του, ούδέ ταράξη τήν καρδιαν του^

Γ .

Μολονότι καθ’ ολην τήν έν Σχλτσβυύρ- 
γφ διαμονήν του άφιερούται εί; τήν με
λέτην ή «ύνθεσις δέν παραμελεϊτχι έπί- 
σης. Κατά τό 1767 άρχεται τής μεγάλης 
σειράς τών ωδικών αύτού συνθέσεων.

Κατά τήν αύτήν εποχήν συνέθεσε μίαν 
cantante έπί τών Παθών καί τέσσαρας 
συναυλίας πρόςίδίαν χρήσιν έπί τή προσεχεΐ 
μεταβάσει αύτού είς Βιέννην. Ό Λεοπόλ- 
δος Μόζαρτ έσκέπτετό νά θέσν) -τόν υίόν 
του πρώτον ύπό τήν προστασίαν τού αυτό- 
κράτορος τής Αυστρίας, είτα δέ νέ έπι- 
σκεφθώσι τήν ’Ιταλίαν, τήν Πχρχδείσιον 
χώραν τής μουσικής, ήτες κατ’ αύτήν τήν 
εποχήν δεν ήτο μόνον ή κλασική γή τού 
ωραίου qiuatoc, αλλά καί ή μήτηρ τροφός 
τών μεγάλων συνθετών. Ή μουσική έν 
Ίτάλία είχε τών πάντων δεσπόσντ ήτο, 
οΰτως είπεϊν,ένσεσαρκώμένη έν τή γλώσση, 
ήτις έφαίνετο δημιουργημένη δι’ αύτήν 
καί μόνην* ή μουσιχη διέτρεχε τά ; όδούς 
μετά τού λαού, «φιλοξενείτο ύπό πήν στέ
γην τών άστών, εχυριαρχε·. $ν τοίς άνχκτό* 
ροις καί τοϊς θεάτροις χάυιν τής άριστο- 
κρατία; καί πχρηκολούθει τόν κλήρον ύπό 
τούς υψηλούς θόλου; τών εκκλησιών.

Εύρισκόμεθα έν τή εποχή, καθ’ήν ή 
Νεάπολις χαί ή Ένετία διημφισβήτουν τά  · 
σκήπτρα τού μουσικού κράτους* έν τή επο
χή, καθ’ ήν ή νεολαία τών δύο τούτων πό
λεων συνωστίζετο τήν μέν ήμέραν έν τοίς 
’Ωδείοις,- τήν δέ νύκτα έν τοίς Θεάτροις.

Ένί λόγω, ή ’Ιταλία δέν ήτο μόνον γή 
προνομιούχος, τόπος μουσικώτερος τών άλ
λων· ήτο αϋτή ή γή τής μουσικής.

Χάρις είς τάς άρχαιας της σχέσεις, ή 
οικογένεια Μόζαρτ ευκόλως είσάγεται έν'τή 
αύλή τής Βιέννης, άλλά ’Ιωσήφ δ Β’. δια
φέρει πολύ τού ίπροκατόχου του Φραγκίσ- 
κοό τού Α'. Φειδωλός ών, δέν έδαπάνα είς 
πανηγύρεις καί δώρα πρός καλλιτέχνας. 
Περϊωρίσθη άρα είς πλατωνικήν προστα
σίαν, έκδηλών τόν πόθον ν’άκροασθή μελό»
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δοάματος συντεθειμένου ύπό τού δωδεκαε
τούς μαέστρου. Καθ’ δν χρόνον ή αύτοχρα- 
τορική αϋτη έντολή διατυπούται έπισή- 
μως πρός τόν θεατρώνην τής αύλής, ό 

. Λεοπόλδος Μόζαρτ συνεννοείται μετά τού 
Coltellin i, τού πατρός τής διασήμου άοι- 
δοϋ. Ό θεατρώνης ύποκλινόμενος βαθέως 
υπόσχεται νά μετρήση 100 δουκάτα προς 
τόν ,νεαοόν μαέστρον κατά τήν πρώτην 
παράστασιν τού. τρίπρακτου κωμικού μελο
δράματος: La E inte Semplice.

Βεβαιωθείς όμως ότι τό αΰτοκρατορικον 
βαλάντιον θά ϊμενε κλειστόν είς τάς έποφ 
θαλμιάοεις αυτού, διαλύει τό συμβολαιον 
ένώ δέ οί έκτελεσταί τού έργου κράζουσιν 
όμοφωνως : «Τό έργον τούτο θά φθαση μέ
χρι τών άστέρων» ένφ όΧαυδν παρευ- 
ρεθείς είς μίαν τών δοκιμών, αναφωνεί: 
Τό nauUor τοντο (Ire ό έζοχώτίρυο arr/p 
τϊ}ζ εποχής τον, ένφ καί αυτός ό Ha,-se 
διαβεβαιοΐ, μετά λεπτομερή έξέτασιν τής 
μελοποιίας, οτι «όλα δμού τά 36 ήδη 
παρασταθέντα έν Βιέννη μελοδράματα δεν 
περιέχυυσι τήν άξίαν τού έργου τού νεαρού 
συνθέτου», ό θεατρώνης άπειλή ότι εάν τόν 
έξαναγκάσωσι θά ένεργήση, όπως συριχθή 
τό έργον καί θά ταφή ύπό τό γελοίον. 
Πρό τής τοιαύτης απειλής ό Μόζαρτ υπο
χωρεί.

Έν τφ  μεταξύ ό ήγεμύν — έπίσκο—ος τού 
Σαλτζβούργου καθιστά γνωστόν είς τόν 
πατέρα τού Μόζαρτ, ότι τού λοιπού θ’άπο- 
λαμβάνη τόν: μισθόν του, ώς διευθυντής 
τής καπέλλας μόνον έφ’ οσον δια,υενει εί; 
Σαλτζβούργον, τούτο δέ αναγκάζει αυτόν 
νά έπισπεύση τήν επάνοδον είς τήν πα
τρίδα ΐνα προετοιμάση τήν μελετωμέ· 
νην μεγαλην περιοδείαν. ‘Ο ήγεμών έν τού
το ι;, όπως μετριάση τήν σχληράν τής δια
ταγής του έντύπωσιν, προτείνει νά μελε- 
τηθή πρός s/.τέλεσιν τό μή παρασταθέν έν 
Βιέννη πρώτον ρ.ελόδραμα τού Μόζαρτ.Στε 
ρούμεθα λεπτομερειών έπί τής μ-ονης ταυ- 
τηςγενοριένης παράοτάοεως T ^;F inta sem
p lice, εάν δέ κρίνωμεν εκ τών τιμών, άς 
«πένειμε τώ νεαρφ συνθέτη, βιβαίω; ή έν- 
τύπωσις ΰπήρξεν εύνοΐκωτάτη.

ΙΙερί τάς άρχάς τού Δεκεμβρίου, δ Λεο- 
πόλΒοςΜόζαρτ απέρχεται μετά τού υιού του 
διά τήν νεαν των περιοδείαν.

Δ’ .

Εισερχόμενος είς τό ιταλικόν έδαφος, έ 
συνθέτης -ημών θά προησθάνθη βεβαίως τήν 
άναμένουταν αύτόν δεξίωσιν παρά λαού εν
θουσιώδους καί ευαίσθητου.

ΙΙανταχού όθεν διήρχετο, τό πλήθος έν 
συνωστισμώ ύπεδέχετο αύτόν. Έν Βερωνη, 
ΐνα φθάση εί; τήν καπέλλαν, όπου έμελλε 
νά κρούση τό όργανον, έδέησε νά διέλθη 
ούχί διά τής ριεγαλης εισόδου, άλλ’ έκ τών 
παραρτημάτων τής μονής, τόσον ήτο τό 
πλήθος· έν δέ τφ  ναφ, οί πατέρες ένίοχυ- 
σαν αύτόν διά σωματοφυλακής, άλλως δέν 
ήδύνχτο νά πλησιάση είς τήν θέσιν του. 
Έκ Βερώνης όί δύο οδοιπόροι έπεσκέφθη- 
σαν τήν Μαντούην, τήν Κρεμόνην καί τό 
Μιλάνον, έν ω διέμεΐναν έπί δύο σχεδόν

μήιας.Έν τή πόλει ταύτη δ Μόζαρτ έγνω- 
ρισε τόν γηραιόν Σαμμαρτΐν,ν, τον μαι- 
otpc»· Picoini καί τον κομητα Ίωσηφ φον 
Φιρμιαν, γενικόν διοικητήν τής Λομβαρ
δίας, όστις καί θερμότατα έπροστατευσεν 
αύτόν.

Μετά τήν ΙΙάρμαν, τήν Πολωνίαν καί 
τήν Φλωρεντίαν, μετείησαν είς ' Ρώμην, 
ένθα αφιχθησαν ήξεραν τεταρτην τής με
γάλης έβδομαδος.

Τή αύτή έοπερα έσπευσαν είς τον άγιον 
Πέτρον όπως άκουσωσι το Miserere τού 
Ι ρηγοριου Αλλεγκρη.

Ι εγραμμενον τούτο δεα δυο χΟρφδιας, έξ 
ών-ή μια τετραφωνος,ή δ’άλλη πενταφωνος 
καί συντεθειμενον πρύ 25Ö ετών ύ.πό τίνος 
ίερ.έως μόυσικού, άπογόνου τού επιφανούς 
Κορρεγιου, άπεμεινεν έπι μαχρόν αποκλει
στική ιδιοκτησία τής καπελλας Σιξτινης, 
εν ή καί σήμερον έτι ψαλλεται. Λεγουσιν 
ότι οί πάπαι άξιούντες νά κεκτηνται το 
μονοπωλιον αυτού, είχον απαγορεύσει τήν 
αντιγραφήν έπί άπείλή άφορισμού.

Ή  ύπο του λαμπρού τουτου μουσικου 
έργου προξενουμένη καταπληκτική έντύπω- 
ο.ς δεν οφείλεται μόνον άναντιρρητως είς 
την μουσικήν του αξίαν, άλλά κατά μεγα 
μέρος είς τον τρόπον τής έκτελεσεως καί 
τής σκηνικής διευθετήσει»;, ύφ’ ής περιβάλ
λεται. Ή  φήμη τής ψαλμωδίας ταυτη; 
έξηγειρε το ενδιαφέρον του Μοζαρτ, όστις 
Οα εδιδε το πάν όπως άποκνησ>, αύτην. 
Ιδού §έ τίνι τροπιμ διενοηθη να πραγμα
τοποίηση τόν διακαή τούτον πόθον του : 
Έντεινων ολας αύτού τα_ς δυνάμεις καί 
τήν θέλησιν, διατηρείτο Miserere ολόκλη
ρον έν τή μνήμη του καί έπάνελθών είς -,ό 
ζενοδοχεϊον γράφει αύτό άπνευοτι. Είς §ευ- 
τεραν δε άκρόασιν,ήν παρακολουθεί ηρ«τ0ν 
το χειρόγραφόν του, διορθοί δύο' ή τρία 
σφαλματα καί συμπληρυϊ κενά τινα.

Διαδόθεντος τούτου έν Ρωμη, δ νεα
ρές ξένος καθίσταται ό ήρως άπασης τής 
πόλεως. Ή μητηρ του μαθσύσα έν Σαλτσ- 
βούργω τό μέγα κατόρθωμα, φοβιϊται 
τήν άγανάκτησιν τής εκκλησίας, άλλ’ ό 
σύζυγο; καθησυχάζει αύτήν γραφών ότι καί 
αυτός ό ΙΙάπα; εκφράζει είς πανιας τόν 
θαυμασμόν του.

Έκ Ρώμης μεταβαίνουσιν είς Νεάπολιν, 
ενθα τυγ^άνουσι λαμποάς δεξιώσεως ύπό 
τής βασιλίσσης Καρολίνας, μιάς τών θυγα
τέρων τής Μαρίας Θηρεσία; καί ύπό τού 
ισχυρότατου υπουργού μαοκησίου de Ta- 
nueci

Έν τή δοθείση συναυλία έν τώ Ώδειιμ 
délia P ie tà  τής Νεαπόλεως, συμβάν τι χα
ρακτηρίζει τό ποοληπτικονπνεύμα τού Νε- 
απολιτανού. Τοσούτον έξεπληξεν αύτού; ή 
μεγίστη δεξιότης τού νεαρού μουσικού,ίδια 
δέ ή θαυμασία ευκινησία τών δακτύλων 
του, ώστε είς τών θεατών, μάλλον ύπο
πτος, άπεδωκε ταύτην είς μαγικόν δήθεν 
δακτύλιον,ον όΜόζαρτ εφερεν έν τή αριστερά 
χειρί. Ή  παράδοξος αϋτη σκέψις διεδόθη' 
πάραυτοι· το κοινόν έν αγανακτήσει έθορύ- 
βησε μεγαλως, θεωρών έαυτό ήπχτημένον. 
Ό  Βόλφγκαγκ άφαιρέσας τόν δακτύλιον, 
έκρουσεν έκ νέου, όπως πείση τό δύσπιστον

ακροατήριόν του ότι ή μαγεία έγκειται έν 
μόνη τή μεγάλοφυία αύτού.

Οτε ό Μοζαρτ έπανήλθεν είς Ρώμην,με
γίστη τιμή τόν άνέμενεν. Ό Πάπας δεχθείς 
αύτόν είς ιδιαιτέραν άκρόασιν, άναρτά έπί 
τού στήθους τού δεκατετραετούς παιδίου 
τον σταυρόν τού Χρνσιν Πκρηστήροτ-ηχ· 
ράσημον,όπερ καθίστα καί αύτόν τόν Gluck, 
λίαν ύπερήφανον.

Ιών ιπποτών τού τάγματος τούτου έχόν- 
των εν τή αύλή τού ΙΙαχα τά προνόμια τών 
κλειδούχων τών · βασιλικών οϊκων, ό Βόλφ
γκαγκ δ ά τής υψηλής ταύτης τιμής εισέρ
χεται έν τή τάξει τών εύγενών. Ή  ύπεο- 
βολική όμως μετριοφροσύνη καί ή συν- 
αίοθησις τής άξίας του καθιστώσιν αύτόν 
άδιαφορον πρός πάσαν άλλην δόξαν μ ή . 
προερχόμενη-, έκ τών έργων τής μεγαλο
φυίας του.

( Επιται συνέχεια)
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ΑΥΤΟΒΟΥΛΩΣ....
(Σελί; έκ τού $ιου τ ιο ν  θισιθηρών)

Ό  κύριο; Άβδηρίδης,διερχόμενος έκ τού 
ταχυδρομείου, έλαβεν επ ιστολήν τ ινα  έχ ’ 
Ονόματι του, προερχομένην έκ Ιΐατρώ ν, κα ί 
έχουσαν ώς εξής :

«.ΦίΛε Ά6δ·ηρΙδΐ)
Μ ετά χαράς μεγάλης άνέγνωσα πρό τ ί 

νος έν τα ϊς  έφνμερίσιν, ότι διωρίσθης «ΐς 
τή ν  κενήν θεσιν 'το ύ  Τελώνου Κ υθήρων 
τούτο  μ ’ ευχαρίστησε πολύ, δ ιότι έ γ ν ώ ιι-  
ζον τή ν  δυσχερή οικονομικήν θέσιν, είς ήν 
είχες πρό τίνος περιελθει. Π λήν μετ’ έκ- 
πλήξεώ ς μου π ά λ ιν  άνέγνωσα είς τά ς αύ- 
τά ς εφημερίδας ότι άπελύθης τής υπηρε
σ ίας, κα ί τούτο μ ετά  παοέλευσιυ ένός μό
νον μηνός. Αγνοώ τ ί  ώρισμένως νά  υποθέ
σω. Ι ΐισ τεύω  μόνον,γνωριζων τόν ΰπερήφα- 
υον χαρακτήρα σου, οτι δέν θά έδέχθης 
τη ν  θεσιν τα ύ τη ν , διά τό  άσημον κα ί τό 
άδοξ ον αύτής- άν τούτο έχητα ι άληθείας, 
δέν έκαμες διόλου καλά . Έ ν  πάση περι- 
πτώ σει γράψε μου. δ ιότι είμαι περίεργος νά  
μάθω τ ί άκριβώς συνέβη.

Σέ ¿σπάζομαι
//άεγοτ.έιί Κε̂ α.ΙΜινίτι/('»

Ό  κύριος Ά βδηρίδης, μ ετά  τή ν  ά νά - 
γνω σ ιν τή ς  έπ ιστολής τ α ύ τ η ;.  έμειδιασε 
περιλύπως· κατηφής δέ καί μελαγχολ.ικός, 
μετέβη ε ί;  τό δωμάτιόν του, έκάθισε πρό 
σκωληκόβρωτου τραπέζης, ήν επ ιδεικτικέ»; 
εκαλει «γραφεΐον του» , έλαβε χάρτην, κα ί 
έχων ενώπιον του τη ν  ανωτέρω επ ιστολήν, 
έγραψε τ ά  έξής :

«.Φι'Λταζέ μοι ΠάτροχΛε 
, Δέν εκπλήσσομαι ποσώς διά τή ν  απορίαν 

κα ί τή ν  περιέργειάν σου. Καί χάς άλλος 
είς τή ν  θέσιν σου ευρισκόμενος θά ήπόρει 
κα ί θά έξεπλήσσετο. 'Ο  ανέλπιστος διορι
σμό; μου κα ι ή έτ ι μάλλον ανέλπιστος 
παύσίς μου, ή έντός μηνός παρακολουθή-
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σασα αυτόν είναι εκπληκτικά λίαν, καίδύ- 
νανται και τού πλέον ¿διαφόρου να κινή- 
σωσι τήν περιέργειαν.

Διά τούτο, θά προσπαθήσω νά ικανοποι
ήσω τήν δικαίχν άλλως τε, περιέργειαν σου, 
διηγούμενος σοι άπ' άρχής τήν γελοίαν 
αυτήν ιστορίαν.

’Εχθρό; άσπονδος, φοβερός πολέμιος τή; 
πεσούση; Κυβερνήσεως, έπαύθην ύπ’ αϋτή; 
Ια τή ; θέσεώ; μου, καί έροίφθην μετά πολ
λών άλλων ατυχών συναδέλφων μου, εις 
του; δρόμου;! Μη σοί φχνί}.υπερβολή τού
το’ κυριολεκτικώ; έρρίφθην είςτού; δρόμου;, 
διότι ό κακούργος σπιτονοικοκύρη; μου, 
εις όν είχον τό ατύχημα νά οφείλω δύο μη
ναία, άμα έμαθε τήν πκύσίν μου, άνευ πολ
λών, ή μάλλον, άνευ ούδεμιά; δικαστική; 
διάτυπώσεως, έξεκένωσε τό δωμάτιον κκί 
έπέταξε τά πράγν.ατά μου έν τή όδφ. . .

Φαντάσου τήν έκπληξιν, τήν οδύνην, 
καί τήν καταισχύνην μου όταν, περί τήν 
μεσημβρίαν, μεταβαίνων είς τό δωμάτιόν 
μου όπως άναπαυθώ, είδον μετά φρίκης · 
τήν μόνην περιουσίαν μου, παν σΰτινο; ή- 
μην κύριος καί κάτοχος, τά κόποι; και μο · 
χθοις κτηθέντα έπιπλά μου, έρριμένά έν τή 
όδφ καί εξεταζόμενα περιέργως υπό τών 
γειτόνων, καί το σκληρότερον ϋπό τών γει- 
τονισσών. . . .

Καί ·ήδη, σύ μόνος κρίνε, άν ερρίφθην 
ή οχι εί; τούς δρόμους!

ΙΙαυσανίας πλέον, ρκιενδύτη; καί άπέν- 
ταρος, ενίοτε άστεγο; καί κάποτε πεινών, 
έξεδικούμην τήν παύσασάν με κυβέρνησιν 
γράφων άρθρα κατ’ αύτή;, άτινα έδημοσι- 
εύοντο εί; τήν εφημερίδα του κόμματός μας. 
Παράδειγμα δ' εαυτόν °έχων, έγραφα δτι 
ή κυβέρνησις. μάς εφεριν εί; τό αδιέξοδον, 
μά; κατέστησε ρακένδυτα;, ελεεινού;, λι- 
μώττοντας ότι μά; έπνιξεν εί; τά χρέη, 
καί οτι σιγά σιγά, θά μάς πωλήσγ καί 
τούς ίδίο-ς!Τό τελευταϊον τούτο, τό έγραφα 
μέν, δέν τό έπιστευκ όμως. . . Τί τα θες ! 
έγνώριζα τήν αξίαν μου καί δεν επιστευα 
ποτέ ότι ή κυβερνησι; θά ήτο τόσον ολίγον 
έξυπνο; ώστε νά πώληση ανθρώπους, οίος 
ήμην εγώ, καί οί εις τό αύτό μετ’ εμού 
κόμμα άνήκοντες. . . .

’Αντί παντός άλλου επαγγέλματος, ει- 
χον κάμει επάγγελμά μου πλέον, τήν κ*- 
ταπολέμησιν τή ; κυβερνήσεως εκείνης.! Εις 
οίονδήποτε μέρος καί άν εύρισκομην, μεθ’ 
οίωνδήποτε καί άν ώμίλουν, κατηγορούν 
τήν κυβέρνησιν ώς άντιπατριωτικήν, ώ; 
σπαταλοΰσαν τά χρήματα τού Κράτους, ώς 
προδίδουσαν τά έύνικά συμφέροντα, ώς πα- 
ραβα ίνουσαν τού; Νόμους καί τά τούτοι; 
όμοια . . . .  Έχρημάτισας πάλαι ποτέ και 
σύ αντιπολιτευόμενος δημοσιογράφος καί 
γνωρίζει; έξ ίδια; πείρα;, μεθ’ όποια; ευ
κολία; ευρίσκει τ ι ; μομφά; κατά τών κυ- 
βερνώντων, ένώ αδυνατεί ν’ άναγράψη έστω 
καί μίαν καλήν ποάξίν των.

Ένω δέ άπό ήμερα; εις ήμέραν άνέμε- 
νον τήν πτώσιν τή ; Κυβερνήσεως, λεληθό- 
τως, άνεπαισθήτως σχεδόν, συνετελεϊτο ή 
ίδική •μου πτώσις ! . .

Ήρχισαν ήδη αϊ συνεδρίαι τής Βουλής! 
Τώρα τό επάγγελμά μου ήτο άλλο· αντί

νά τρέχω εις τά ; όδούς, τάς πλατείας, εί; 
τά Καφενεία κκί νά κατηγορώ τήν κυβέρ- 
νησιν, ελαβον εντολήν νά παρευρίσκωμαι 
εί; τά ; συνεδρία; τή ; ΒοΛή; καί άπό τού 
υψου; τών θεωρείων τών άνωτάτων υπάλ
ληλων, νά ποδοκροτώ καί εστιν 5τε νά 
υβρίζω, τού; πατέρα; τοΰ Έθνους συσκε- 
πτομένου;. περί τών συμφερόντων . . . .  τή ; 
πατρίδο; Μ Κρίνω δέ περιττόν νά σοί είπω 
καί σοί απαριθμήσω ποσάκι; τό δπλον τού 
σκοπού ηλθεν εί; επαφήν μετά τή ; ράχεώ; 
μου, καί ποσάκι; ώ; ταραξία; άπεβλήθην 
έκ τού ύψου; τών θεωρείων'εκείνων, διά νά 
όδηγηθώ εί; τά βάθη κκί τά σκότη τών 
κοατητηρίων τή ; Διευθύνσεω;, έξ ού λαμ- 
βάνουσαι αφορμήν αί άντιπολιτευόμεναι 
εφημερίδες, έψαλλον τόν άναβαλλόμενον εί; 
τήν κυβέρνησιν, κατηγορούσαι αυτήν ότι 
διά τών οργάνων τη ; κτυπά, βασανίζει, 
φ Λακίζει, φονεύει τού; φιλήσυχου; πολίτας.

Τέλος, ή περίοδο; εκείνη τή ; Βουλή; 
έληξε, και νέαι προεκηούχθησαν-καθ'ολον 
τό Κράτος έκλογαί.

Καί δι* έμελ νέα ήρχισεν έργασία; πε
ρίοδος ή τή ; διοργανώσεω; τών διαδηλώ
σεων !

Γνωρίζεις πώς διοργανούνται αί πλεΐ- 
σται τών διαδηλώσεων άρκούσι τρεϊ; μό
νοι άνδρες, καί ¿λίγοι άγυιόπαιδε; διά νά 
σύρωσιν όπισθέν των δύο καί τρεϊ; χ ιλιά
δα; περίεργων ! ! Οί δε τού κόμματός μα; 
υποψήφιοι βουλευταί, γνωρίζοντες τήν ικα
νότητά μου, μοί είχον δώσει εντολήν νά 
διαργανώνω καθ' Ισπέραν διαδηλώσεις . . .  
Βεβαιώθητι δέ· ότι, τόσην απέκτησα περί 
τούτου φήμην, ώστε, αί κυβερνητικά! εφη
μερίδες, θέλουσαι νά παρκστήσωσι τό ποιόν 
τών άποτελούντων πάσαν αντίθετον τή 
κυβερνήσει διαδήλωσιν έγραφον περίφρονη- 
τ ικώ ;: «...Τής διαδηλώσεω; λοιπόν ταύ- 
της, δύναται πά ; τ ι ; νά σχηματίση ιδέαν, 
άν μάθϊ) ότι αυτή; προηγείτο δ γνωστό; 
Άβδηρίδη;, ό περιβόητο; διοργανωτή; τών 
διαδηλώσεων των....»

Έλαμβάνομεν λοιπόν μίαν σημαίαν α
γνώστου ώ; έπί τό πλεϊστον εθνίκότητο;· 
ήνάπτομεν δύο ή τρεϊ; βεγγαλικού; πυρ
σού;, ήγγαρεύομεν τρεϊ; τέσσαρα; μουσι
κού; ών ή ίκανότη; καί ή τέχνη συνίστατο 
ει; τό να φαλτσάρωσιν όσον περισσότεοον 
ήδύναντο, καί περιηρχόμεθα έν άρχή μέν 
τά ; στενωπού; .τών συνοικιών όπως στρα- 
τολογήσωμεν τού; άγυιόεταιδα;, εϊτα δέ 
τά ; κεντρικά; όδου; όπως άγοεύσωμεν τούς 
ηλιθίους έκείνου; οίτινες τρέχουσιν όπισθεν 
πάσης διαδηλώσεω; οίουδήποτε κόμματός, 
καί ού; αί μέν άντιπολιτευόμεναι εφημερί
δες καλούσι «μέγα πλήθος λαού» αί δε 
ΰπουργικαί «όλιγούς βερουτιανούς» καί τέ
λος τής μουσικής προηγούμενης καί άνα- 
κρουούσης άλλοτε κανεν μαρς έκτούΦάουστ, 
καί άλλοτε τόν ’Εθνικόν 'Ύμνον, ημών 
δ' επομένων καί έν ρυθμφ κραυγαζόντων.

— Λουκάνικα, Λουκάνικα !
Λέξις ήτις ητο ούτως είπεϊν τό σύνθημα 

τού κόμματός μα;, καί δΓ ή ; έδηλοϋμεν 
ότι όπόταν θ' άνέλθωμεν ήμεΐς εί; τήν 
εξουσίαν, θά έπαναφέρωμεν καί πάλιν τήν 
εποχήν εκείνην καθ’ ήν «θά δένουν τού;

,σκύλλου; μέ τά λουκάνικα» διηρχόμεθα εν 
πομπή καί παρατάξει ύπό τά Υπουργεία 
καί τ ’ άλλα δημόσια καταστήματα, ΰβρί- 
ζοντες, ωρυόμενοι, κραυγάζοντε; καί άπει- 
λούντες μέχρι; διού διελυόμεθα ή άπαυ - 
δώντες έκ τών φωνών, ή τρεπόμενοι είς 
άτακτον καί άνανδρον καί άκανόνιστον 
φυγήν εκ τής παρουσίας Ινός ή δύο έφιπ
πων χωροφυλάκων· όπόταν δέ τό τελευ- 
ταϊον τούτο συνέβαινε παρίστατο ευκαιρία 
η;  τάς εφημερίδας τού κόμματός μας αί- 
τινες τότε ειχον πληθυνθεί είς βαθμόν ενο
χλητικόν, νά ΰβρίσωσι δ ά  τών χυδαιότε
ρων ύβρεων τήν κυβέονησιν, ώς, εναντίον 
ρητού γράμματος τού συντάγματος απαγο
ρεύονταν καί διαλύονταν ειρηνικά; συνα
θροίσει; φιλησύχων πολιτών . . . .

Τέλος, ή εθνοσωτήριο;—ώ; 'τήν. άπεκα- 
λέσαμεν—ήμέρα τών έκλογών άνέτειλε . . .

Σε βεβαιώ. φίλτατέ μου, ότι ουδέποτε 
άλλολε έχόρτασα καροτσάδα ασον τήν ήμέ- . 
ραν έκείνην. Άπό πρωία; έπέβην άμάξης, 
ήν μετά πολλών άλλων είχον μισθώσει οί 
υποψήφιοι τού κόμματός μας βουλευταί, 
καί επωχούμενο; διέτρεχον τάς όδούί.κϊαυ* 
γαζών τήν προσφιλή συνθηματικήν μά; 
λέξιν «Λουκάνικα» ήν καθίστα «τι μάλλον 
προσφιλεστέραν ή πείνα, ήτις μάς έμάστι- 
ζεν. . . . Ύβρίζων δέ καί ύβριζόμενος, άπει- 
λών καί απειλούμενος, άπαντών εί; τού; 
συριγμού; τών άντιθέτων, δι’ άσεμνων και 
ανήθικων χειρονομιών, άποδοκιμάζων καί 
άποδοκιμαζομενος, διήλθον πλέον, ή τρία- 
κοντάκις τά διάφορα εκλογικά τή ; πρω- 
τευουση; τμήματα, συνάζων πληροφορία; 
πάντοτε ψευδείς, ερωτών περί τή ; προόδου 
τή ; εκλογή; καί προσπκθών να βεβαιωθώ- 
υπέρ τίνο; έκ τών δύο μαχομένων κομμά- 
τωι έσχηματίσθη ρεύμα ώ ; συνήθως άπο- 
καλεϊται εί; τήν εκλογικήν διάλεκτον, ή 
λαϊκή έκδήλωσις, ή ανόθευτο; θέλησι; 
τού λαού, όστι; άμφιβάλλω άν τήν ήμέραν 
εκείνην δύναται νά έκφέργι άνόθευτον τήν 
θέλησίν του, άφ’ οί, άφ’ ή; προκηρύσσον
ται αί έκλογαί δέν κάμνει τίποτε άλλο ή 
νά πίνρ οίνους, καί μάλιστα μεμιγμένους 
πάντοτε μετά πολλών έτερογενών ουσιών...

Γνωρίζει; δέ, οτι τό αποτέλεσμα τών 
ίνεργηθεισών έκλογών, ήτοι ή πτώσις. τής 
κυβερνήσεως καί ή άνοδο; είς.τήν έξου- 
σίαν τού ίδικού μα; κόμματος . . . .

■ί έγραψα πάντα ταύτα διά νά πει-V.οι
σθή; πόσον είργάσθην ύπέρ τού κόμματος 
καί νά μοί είπ^Ι; άν μετά τόσην πενίαν, 
τόσου; κόπους, τόσκ βάσανα, είχον δι
καίωμα ή όχι νά ζητώ ν’ άνταμειφθώ κ’ 
εγώ, ώς-τόσοι άλλοι παρά τή ; νέα; κυ- 
βερνήσεως.

Έν τούτοι; παρήλθον δύο, τρεϊ;, τέσ- 
σαρε; μήνες χωρί; νά λάβω τόν ποθούμενον 
διορισμόν, όν άλλως τε μοί είχον προϋπο- 
ποσχεθεϊ έν ήμέραι; άλλαι;, καθ’ ά ; τοΐς 
έχρησίμευον εί; τόν κατά τή ; πεπτωκυίας 
κυβερνήσεως πόλεμόν των ,  . . ΓΙαρήρχοντο 
δέ μετά φρικώδου; βραδύτητο; αί ήμέραι, 
ένώ ή πεϊνά μου ηύξανεν άπό ήμέρα; είς 
ήμέραν εί; βαθμόν ¿δυνηρόν, τά ένδύματά 
μου κατέρρεον εί; μικρά, άμορφα, καί άχρο* 
τεμάχια, αί πτέρναι τών υποδημάτων μου
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πιχον λάβει όλω; αντίθετον διεύθυνσιν τή ; 
αρχική; των καί έστραμμέναι πρό; τά ύψη 
-παρετήρουν ρεμβάζουσαι τόν ουρανόν, ό πί·
λό; μου ειχεν αποκτήσει έξαισίαν στιλπ-ό- 
-τητα έφ’ ή; άντενακλάτο τό στερέωμκ καί 
•ή π ίστι;, ή κυρίω; είπεϊν ή πίστωσις είχεν 

. ίκλείψει, ούδενό; ξενοδόχου, μκγειρου, πχν- 
-τοπώλου καί οίνοπώλου σκεπτομένου νά 
.μοί χορηγήσγ εστώ κκί μιά; πεντάρα; πέ- 
•βτωσιν....

Ούτως ή θέσι; μου είχε φθάσει έΐ; Τό 
•¿προχώρητον, καί ή ίσχνότη; μου εί; τό 
■ζενίθ αΰτή;, οτε τέλο; μίαν πρωίαν, όλω; 
άνελπίστως, άνέγνωσα εί; εφημερίδα τινά, 
διάφορόν τι,.εχον ώ ; εξής: «Δίωρίσθη εί;
-τήν κενήν θέσιν τού τελώνου Κυθήρων, ό κ. 
’Αλέξανδρο; Άβδηρίδη;.» Έτριψχ έξ έκ- 
πλήξεω; τού; οφθαλμούς, καί άνεγνωσα δί; 
-καί τρις κατόπιν τήν χαροποιάν ταύτην εί- 
δησιν. ήτις ένόμιζα οτι εθετε τε'ρμα εί; τά 
-πολυετή δεινά μου...

Πλήν πόσον ήπατώμην. Ήδη ή^χιζε 
' δ ι ’ 'εμέ νέα σειρά μαρτυρίων κκί- βασάνων, 

-πρό τών όποιων τού Ταντάλου αί βάσανοι 
¿»χρίων καί έυ-ηδενίζοντο.

Λαβών τόν περιπόθητον διορισμόν επρε- 
πεν οπω; μεταβώ καί εγκατασταθώ εί; τήν 
<θέσιν μου νά εξοικονομήσω πρώτον χρήμα
τ α  διά τά απαραίτητα έξοδα τού ταξει- 
δίου μου. Έ/.τό; δέ τούτου είχον άνάγκην 
απόλυτον ενδυμάτων, υποδημάτων, πίλου, 
διότι άν μετέβκινον μετά παλαιά μου έν - 
δύματα είς Κύθηρα, αί αυτόθι τελωνειακαί 
άρχαί, είς τήν διοίκησιν τών οποίων έκα- 
λούμην δέν θά έ'πέτοεπον πρό παντός τήν 
ώποβίβασιν ε·; έμε τόν Τελώνην, ώ; υπό
πτου προελεύσεως εμπόρευμα . . . [Ιλήν πού 
•νά εύρω τόσα χρήματα έγώ, ό χαίρων φή
μην άρχικανονιέρη,- ό είς πάντας οφείλων,
•ό φόβος καί ό τρόμος τών ξενοδόχων καί 
•τών λοιπών, καθ’ ίερκρχικήν σειράν ερχομέ
νων τροφοδοτών, ό έπί τρία όλόκληρα έτη 
•τρεφόμενο; έκ τού προϋπολογισμού άλλων, ό 
«ακενδύτης, ό ανέστιος, ό χρεωκόπο; τέλος; 
Τ ί; θά μοί έδιδε χοήματα·, άφ’ ού έκ τών 
προτέρων ήτο βέβαιο; δτι δέν θά τφ  τά έπέ- 
•στρεφον ποτέ;

Εί; Κύθηρα... Τί διάβολο τού; ήλθε νά 
φιέ διορίόωσιν εί; τό διάβολο^—Κύθηρα αύ-
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τά, άτινα προσετέθησχν εί; τήν Ελλάδα 
μόνον καί μόνον οπω; έπαυξήσωσι τά  δεινά 
μου ; Διατι δέν μέ διώρισκν εί; ’Αθήνα; ; 
τ ί ;  του; συνέστησε να μέ διορίσωσιν εκεί · . 
Ά χ  ! δέν ήξεύρω ώρισμενω; ποιο; , .. . βε 
βαίως δμω; κάποιο; εχθρό; μου, δ / άν άπε- 
πειρωμην ν’ άνάκαλύψω, θ’ άνεζήτουν α$· 
ταςύ τών βουλευτών εκείνων, εί; τάς κλ ί
μακας εί; τούς προθαλάμους τών όποιων, 
δι; καί τρεϊ; καθ' έκάστην, μετέφερον άξιο- 
σέβαστον ποσον έκ τών έπί τών όδών βοο- 
βόρου καί σκόνης. . .

Κάποιο;—οΰτινο; δέν ενθυμούμαι πλέον 
τό όνομα—έγραψε «τ ί περιμένεις άπό κοά- 
το; εί; ό τά Κύθηρα, αποτελούσι μέρο; τή; 
Επτάνησου,κεϊνται εί; τήν είσοδον του Λα
κωνικού κόλπου, και υπάγονται εί; τον νο
μόν Άργολιδο; και Κορινθίας ;» Bigxii»; ό 
γράψας ταύτα θά είχε τούς Λογου; του, υί- 
τ.νε; εύχομαι νά ήσαν όλω, · διάφοροί τών 
ίδικών μου . . . .

Βλε'πω δτι παρεξετράπην τού θέαχίό- 
μου!·, . Συγγνώμην...ίχω συ/ειθισει βλέπεις 
τοσον εί; τά ; παρεκτροπά;. . .

Επανέρχομαι λοιπον εί; τήν διήγησίν 
μου.

Αί ήμέραι διεδέχοντο άλλήλας, X(UJt ; 
νά· δυνηθώ νά εύρω εστω κα! μέχ, δυ*χΛήυ! 
Καί πού δέν κατέφυγα. . . "Ολην'τήν ήΐ . 
μέραν έσκοτονωμην ει; τού; δρόμους τοέ- ■ 
χων άπό τού μεγκλειτερου εύε?γέ*του είς τού 
άσυνειδητοτέ?ου_τοκογλυ? ου, Τ0-
χειροτέρου προεξοφλητοϋ, εί- Toi 
στέρου άρχιερέως. Τίποτε] Τίποτε! ' ί -  
γει τό εύαγγελιον «αιτείτε καί δοθήσετκι 
ύμίν». Τού; εύρισκον όλοος κωφ>',; . ί ; τά; 
«αρακλήσει; μου, άμαλάκτους &ί ; τ ά δά- 
κουά μου, γρανίτας, «διαφόρο,^ έγωϊστά; 
μέ κεκλεισμενκ έρμητικώ; . [
Και αί ήμέραι έσωρευοντοή μ;Χ ·,πί -ή ; ά λ 
λης, χωρί; έγώ νά δυνηθώ ν'άν.εύρω εκείνον 
δστι; θά προσεφέρετο νά μο’, τ/ι τά άτ>- 
λυτω; άναγκαιούντά μ0έ έξοδα, οπω; με- 
ταβώ κ’ έγώ είς τήν θεσιν αου ήτις <χ' χ. 
νεμενε, καί ϊδω τό όνειρόν μου, ό/ειρον π*/ · 
τό; έν γένει “Ελληνο;, πραγαατοποιούμε- 
νοΥ, τήν στιγμήν καθ’ ήν θά μετέβκινον 
εί; τό ταμείον οπω; λάβω τόν μισθόν μου 
άπό τά χρήματα τού Κράτους! ! Καί ή

*πελπισίκ μου έκοσυφούτο καί ή πεϊνά μο« 
ελαμβκνε φοβερά; διαστάσεις, τά ένδόμκτά 
μο ι κχτέροεον πάντοτε, τά υποδήματά μου 
διελύοντο είς.τά έξ ών συνετέθησαν καί δ 
πίλο; αου καθίστατο στιλπνότερος. .

Τέλος έν απελπισία καί άπογνώσει εύοι · 
σκόαενος, άπεκάσισα να καταφύγω είς τά  
έσχατα. . . Ά φ  ού μάτην, δεκάκις άπεπει- 
βαθην νά ϊδω τόν κύριον ΰπουογόν—εκείνον 
εί; δν ένόαιζα δτι ώφειλον τον διοοισμόν 
μου. έν φ δέν οφείλω ή τήν πκϋσίν μου — 
έγραψα ποό; αυτόν επιστολήν έν φ τφ έξέ- 
θετον πάν οτι μοί συνέβαινε καί τόν πκο ί- 
κάλουν—διότι είς άλλους καιρού; εΓχομε» 
πλέον φιλικά; σχέσεις—νά ιΰρτι αύτός κα
νένα τρόπον όπως μέ άπ αλλάξΐ) τής δυσχε - 
ρού; θε’σεω;. εί; ήν εύοισκόμην. .  .

Καί τό έτέτυχα  ό φίλο; μου υπουρ
γός μέ άπηλλαξε τφ όντι τών βασάνων 
μου, διά τοόπου τής ίδ ίκ ; έφευρέσεώ; του! 
Κκί δέν μοί έγνωστοποίησε μέν άπ’ ευθείας 
τήν καλήν του τκύτην πράξιν, εγώ δμω; 
εμχθον τούτο πκοκ τή ; «Έφήμεοίδος ,τή ς 
Κυβεονήσεως* έν ή μίαν πρωίαν άνέγνωσα 
τά 'έξή ς: «Απολύεται τή ; ύπηοεσία; ό 
τελώνη; Κυθήοων Άλέξανδοος Άβδηοίδης 
ώ; άτοσχών αΰτοβούλω; ύπέρ τόν αήνα , 
τή ; έκπληοώτεω; τώ/ καθηκόντων του-..»

Ή ούλοιπ ιν όλη ή ίστοοία τού διορι
σμού μου καί τή; αετά ένκ μήνα παύσεώς 
μου, ήτι; σοί έείνησε τήν πεοιέργειαν^ Έξ 
αΰτή; δέ, χ ι δέν έμαθε; άλλο τι, θά αάθής 
δμω; πάντοτε εί; τό Ιξή;, νά στχθμίζγ]; 
πείίσσότερον,νχ άναλύης έπιμιλέστεοον, νά 
έξετάζη; φιλοσοφικότερον, τό μοναδικόν 
αύτό «αϋτ >βο ιλω ;».

Ζϊ φιλώ 
'4 Ιέζι>·9ρας '4β tqpiSrfc

Τ. Γ. '\< λάοη; τ'ηι έτιστ>λήν μου 
ταύτην πολύ άιγά, αή κατηνορήτη; διά 
τούτο τά τχχ Λροαειά μα;. Μή λησμονεί; 
τήν οικονομικήν θέσιν, ήν ιύιίσκοεαι 
καί σκέψου οτι είς τήν βρκδύτητχ τχντην, 
πιθαν όν νά ΰποκούπτηται πάλιν κανέν . . .  
αντοβούλως—
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Ό ήλιος βασιλεύει πέρα στό βοονό 
ν.] Ιγώ στό δάσος μέσα μόνος τριγυρνώ· 
στό δάσος στ’ ακρογιάλι καί στή λαγκαδιά· 
χαρά 'στον ποδ δέν Ιχει πόνο στήν καρδιά,

"Ο ήλιος βασιλεύει· δλο σβύνεται·
•κ’ ή κόρη της καρδιάς μου τί νά γίνεται; 
τάχα μέ συλλογιέται; τάχα μέ πονεϊ; 
λογάριασε τά χρόνια πού μέ τυραννει;

«
Ό ήλιος βασιλεύει- πάει, χάθηκε·
•καί ή ’στερνή μου έλπίδα έμαράθηκε.
Σάν άψυχο κουφάρι πέφτω ατά κλαδχά. . . 
Άλοίμονο έπ’ έχει πόνο στήν,κογιδιά.

 $6~ΕίΟ-*2—-
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0 ΣΚΓΛΛΟΣ

Μπρέ ( τί αφέντη εχω ’γώ ! τί σόϊ! τί καμάρι, 
τί μάτι, τί περπατησιά, τί ώμορφιά, τί χάρη! . .
Καί νά μήν Ιχη ό τόπος μας —τί κρίμα—άλλον Ιναΐ 
Μ’ άλήθχα έχει δίπλα του καί σκύλλο σάν κ’ Ιμένα. . .

0 ΑΦΕΝΤΗΣ

Μπρέ! τί σκυλί ποδ εχω 'γώ! τί σόϊ! τί καμάρα 
τί μάτι, τί περπατησιά, τί ώμορφιά, τί χάρη! . .
Καί νά μήν έχη δ τόπος μας—τί κρίμα—άλλο ενα!
Μ’ άλήθερα έχει δίπλα του κΤ αφέντη σάν κ’ έμένα.. .

Κ’ έτσι αφέντης καί σκολλί μέ σηκωμέναις μόταις 
πήγαιναν καμαρώνοντας· κ’ ήσαν κ’ οί δυό. . . ψ ω ρ ή τ α. ι

Δ Η Μ Ο Σ  Κ Α Π Π Α Σ  
— · β · Ε 3 ά ί----
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ΑΙ ΙΓΡΩΤΕΥΟΪΣΑΙ ΤΟΧ ΚΟΣΜΟΙ

Ά π ό  τή ς  άπω τάσν,ς άρχαιότγ,τος, δώ
δ εκ α  πρό τής έλεύσεως τού ’Ιησού Χριστού 
α ίώ να ς , πόλις τ ις  ήτο ¿»x.oSopv.fAe'»υι έφ ’ ής 
δέσεως κ ε ίτα ι σήμερον τό Ι ίικ ϊνο ν . Ητο 
μικρόν κα ί άσγ,μον φρούριον ά να τα πα ύσ τω ς 
καταχλυζόμενον ύπό τού ρεύματος τώ ν  επ ι
δρομών. Βραδέως λ ία ν  έξεπλγ,ρωθησαν α ί 
ά π ό  τή ς  εποχής έχείνης προοιωνιζόμεναι 
ο ιύτφ  τ υ χ α ι ' δ ιότ ι μόλις κα τά  το 9 3 6  έτος 
μ . X , εγένετο πρωτεύουσα τή ς  αυτοκρατο
ρ ία ς.'

Τρείς μετά ταο τα  α ιώ νας, δτε οί Μογγό- 
λοι είσέβαλον εις ττ.ν Κ ίναν, ό εγγονος τού 
Ζ ίνγκης-Χ άν αΰτοκράτωρ Κ ουμπιλαϋ-Χ άν, 
Ιθετο, πρός βορράν τή ς  π α λα ιά ς  πολεως, 
τ ά  θεμελια  νεω τιρας, τοιουτοτροπως δε ή 
τω ν  χ α τα κτη - ιώ ν 'π ό λ ις  ύπερνιφανως προέ- 
κυψε κα τένα ντ ι τή ς  κατακττ,θείοης,- ΐνα  
δεσπόζη κα ί έ» τ α ΰ τ φ  προστατευη αυτήν. 
’ Ακριβώς δε εις τή ν  περίοδον τα ύ τη ν  τής 
ιστορίας α ΰτού , α νά γετα ι ή  αρχα ιότατη 
ξ έ νη  μαρτυρία ήν έχομεν περί του JI íkivgo: 
ε ίν ε  δέ α ύ τη  ή  τού Βενετού Μάρκου P o lo , 
δσ τ ις  έπισκεφθείς κα τά  τον 11 . α ιώ να  τγ,ν 
Μ ικράν Ά σ ία ν , τή ν  Ταρταρίαν, κα ί τγ,ν 
Κ ίναν, ένθα διέμεινεν έπ ί δέκα κ α ί έπτά  
έ τ η  έν τή  αΰλή  του Κ ονμΧ ιλαύ-Χ αν,κατό
π ιν  δε τή ν  άνα τή ν  Β ιρμανίαν, Σουματραν, 
τ ή ν  Κ εϋλάνην κα ί τγ,ν Ιίερσιαν πορείαν 
αυτο ύ  άναλαβών, έπεστρεψεν μ ετά  εικοσιε· 
ξα ε τ ή  απουσίαν εις τ ά  ίό ια , άποκομιζων 
εκ  τή ς  οδύσσειας τα ύ τη ς  τόοφ περίεργους 
αναμ νήσεις κα ί ίντυπ ώ σ εις  τοσφ ύαυμα- 
« τ ά ς  ώοτε οί ουμπατρ ιώ τα ι του ουδέποτε 
Ισ τερξαν είς τγ,ν έξιοτορηοιν α υτήν να  δώ- 
σ ω σ ι π ισ τ ιν . Ίδοΰ τ ιν ι  τροπω ό περιώνυ
μος εξερευνητής περιγράφει ΰμ'ιν τα  παρα- 
δοξα  τή ς  πόλεως τα ύ τη ς « Κ α μ π α λ υ κ » 1 
τ ή ν  οποίαν ό κύριος αυτού Κ ουμπικαυ, εί

χ ε  προ μικρού, προς βορράν τής αρχαίας 
•πόλεως, άδραΐς δαπάνα ις οικοδομήσει.

«Τό μέγεθος αυτής είνε όπως θ ά  σάς 
δ ιη γη θώ : έχει περιφέρειαν είκοσι τριών μ ίλ· 
λάων, δηλαόη έκαστη πλευρά τού τετρα
γώ νου το  όποιον οχΥ,ματιί,ει έχει μήκος 
Ι ξ  μ ιλλ ιω ν· δ ιό τ ι είνε ακριβώς τετράγωνος 
άπο  τ η ν  μ ία ν πλευράν ώς κα ί απο τγ,ν 
ά λ λ η ν .

( i )  X  α ν-Β  a  X ύ *, ¿ήλον ότι “ Ωόλΐζ τού Χάν „. 
Κατά τήν μακραίωνα αοτσΰ Ιστορίαν το llixivov 

«ολλάχις μέτεόαλλτν δνομασίαν, .κληθέν διαδοχικώς : 
Κ. ί, 1 ί  ο ο-Τ σ έ ο ο, Τ  σ ο ν γ  κ-τ ο ό _ χ.τ.λ. 'Uts 
κατά τδν 1Δ . αιώνα ή Αυτοκρατορία ιιχε oúo πρω
τεύουσας, δκάοτη αύτών Ιλαβε τδ ονομία αυτής ίχ  τής 
ιδιαιτέρας γεωγραφικής δέσεως : Ν α ν-Κ. ί ν  γ  κ, “ ή 
Μεσημβρινή πρωτεύουσα καί XI έ-Κ. ί ν γ  κ, “ ή 
Α ρκτική  πρωτεύουσα». Καίτοι ή  ονομασία αδτη, 
μετά τήν έγκατοίλειψιν toó Νανκίνου tip 1409 δέν 
είχε πλέον λογον ΰπαρξεως, οί πρώτοι ίησουίται ίιρα- 
•παβϊολοι εδρο.ντες α υτή ν^ ν χρη=ε; περί τά τέλη τού 
15ου αίώνος, μετέφερον αυτήν εις τήν Εύρώπην, ή- 
•πις εκτοτε βιετήρησεν αυτήν. Ά λλα  διά του Σίνα-, 
τό γνήσιον δνομα τής συγχρόνου πρωτευοΰσης τής 
Αότοκρατορίας εινε Κ ί ν  γ κ-Τ σ έ ν γ  κ, “ ή  lipu). 

ταεύουσα »,

M A U BiCE  PALÉOLOGUE

Τ Ο  Π Ε Κ I Ν Ο Ν
«Καί είνε όλόκλν,ρος πιριτειχισμενη καί 

έχει πύργους εκ πηλού.. . . Έχει δώδεκα 
πύλας, επίέκαστηςδέ πύλης έχει εν μεγα 
άνάκτορον πολύ ώραΐον , . .

«Καί αί όδοί αυτής είνε τόσον εύθεΐα», 
ώστε δύναται νά βλεπνι άπό τού ενός άκρου 
είς τό ετερον.

«Καί ύπαρχουσιν ίντός τής πόλεως πολ
λά ώραΐα μέγαρα καί μεγαλα, καί πυλ- 
λά καί ώραία ξενοδοχεία καί πολλαί ώραΐ- 
αι οίκιαε έν μεγαλγ, αφδονια.

«Καί είς το μέσον τής πολεως υπάρχει 
μεγιστον άνάκτορον . .

«Καί σάς βεβαιώ ότι είς αυτήν τήν πο· 
λιν ύπαρχουσι πραγματα πολυτιμότερα και 
πολύ μεγαλειτερας αξίας καί σίαραδοξωτε 
ρα άποπάσαν άλλην πόλιν τού κοσμου» κ.τ.λ

‘Τπο πολλάς επόψεις, ή περιγραφή αύτη 
είνε και σήμερον έτι ακριβής. "Οποις κατά 
τήν έποχην τού μεγάλου έξερευνητοϋ,το 1-U- 
κίνον συγκειται έτι ώς γνωστόν έκ δύο πα
ρακειμένων πόλεων, ών ή μέν ονομάζε
ται «ΈσωτερικηΑ ή δέ «Εξωτερική πό
λις» ή κοινότερον «Ίαρταρικτ,» και «Σι
νική πόλις».

Τείχος 15 μέτρων ύψους, έχον έννεα κολ- 
λοσιαιας πύλας, περιβάλλει την Ταρταρικτ.ν 
πόλιν» έντος τετράγωνου 24 χιλιαμετρων 
περιφερεικς· Ιΐροςέκαστην τών πυλών τού
των αντιστοιχεί οδός απέραντος, 6  χΑια- 
μέτρων μήκους *αί40 μέτρων πλάτους, δια- 
σχίζουοα τήν πολιν κατ’ εύθεΐαν γραμ
μήν, έξ.άρκτου πρός μεσημβρίαν καί έξ 
ανατολών προς δυβμάς.

Ιίάσαι αί ¿δοί καί οί Βρομίβκοι τήν αυ
τήν εχουσι διευδυνσιν, sive παράλληλοι ή 
κάθετοι πρός άλλ-ήλας,είς τρόπον ώστε δρώ
μενη άφ’ υψηλού ή αυτοκρατορική πρωτεύ
ουσα δμοιαζει πρός γιγάντιον άβακα ζατρι
κίου. Ή  τοιαύτη κανονική τών τμημάτων 
τής πόλεως διαταξις δεικνύει δτι κατά τήν 
χάραξιν τού αρχικού αυτής σχεδίου παοινέ- 
6η θελ-ησις τις ανωτέρα, εϋλαβώς τηρηθεϊ- 
σα κατόπιν. Ουδεμία ελευθερία, ούδεμία 
ιδιορρυθμία έν τάί καθόλου διατάξει τών οι
κιών, ούδαμού δε ή γραφική εκείνη άτα-- 
ξία καί ή ποικιλία ή αποτελούσα τό γόη- 
τρον τών παλαιών ήμών ευρωπαϊκών πόλε
ων καί τό παρελθόν αυτών μετά τοσαύτης 
εΰγλωτίας εξιστορούσα. Πάντες οί φυσικοί 
νόμοι τής άναπτύξεως τών μεγάήων τού
των οργανικών όντων, οία είσιν αί ανθρώ
πινο; πόλεις, παρεβιάσθησαν ενταύθα.'

Καταφανεστέρα καθίσταται ή γεωμετρι
κή τής πολεως κανονικότης ενεκα τής ομοι
ομόρφου τών οικιών κατασκευής·' Κνα πράγ
ματι καί τόν αυτόν ρυθμόν έσχον έκπαλαι οί 
Σΐναι Βιά τε τά δημόσια και θρησκευτικά 
αΰτών οικοδομήματα,άναπωλούντα είς τήν 
μνήμην διά τήν εν «ύτφ  έπικράτησιν τών 
όριζοντίων γραμμών,την βραχύτητα τών κα

θέτων υποστηριγμάτων, τό μέγεθος καί τή ν  
κυρτότητα τών στεγασμάτων, τό άρχαΐο,ν 
τής ταρταρικής σκηνής πρότυπον. ’Ανά
κτορα, ναοί, ίδιωτικαί οίκίαι, πύλαι τής 
πόλεως, θριαμβευτικαί άψϊδες, πάν αρχαϊκ
όν ή νεωτερον οικοδόμημα (έκτος β.ουδδικών 
τινων παγοδών) τόν αύτον ομοιόμορφον φε-- 
ρουσι τύπονούδαμου,οϋδέν ίχνος φαντασίας 
ή ιδιορρυθμίας δύναταί τις νά συνΚντή- 
σγ. Ή αρχιτεκτονική αύτη μονοτονία εινς 
φυσική παρά λαφ δστις όψιαίτ-ερον παντός, 
άλλου τυχών ποιάς τίνος «ναπτύξεως, διε- 
τελεσεν έπί τριάκοντα ή τεσσαράκοντα αιώ
νας έν πλήρει σχεδόν στασιμότητι, καί δσ- 
τις κατά τόν μακρον αυτόν βίον δεν ΰπε- 
στη τάς αποτόμους έκεινας άπό τής έσχά-- 
της βαρβαρότητος είς τήν λαμπροτάτην- 
άκμήν μεταπτώσεις, τάς χαρακτηριζούσας. 
τά πεπολιτισμενα τής Δύσεως έθνη.

"Ετερος ισχυρότερος λόγος τού φαινομέ
νου τουτου είνε ή μεγάλη επιρροή τήν ό— 
ποιαν ήσκησαν έν τή χωρα ταότη αί ίστο- 
ρικαί παραδόσεις έφ’άπαντων τών ειδών τής.' 
ήθιχής καί πνευματικής ένεργειας, έπί τής. 
αισθητικής καί αυτής έτι τής φιλολογίας. 
καί φιλοσοφίας. Διά ■ τής συγκεντρωσεως. 
τέλος άπαοης τής εξουσίας είς χίίρας τής 
πολιτείας κατεπνιγη, άμα τή γεννέοει αυ
τής, πάσα ιδιωτική πρωτοβουλία, οί δέ 
Σΐναι αρχιτέκτονες ήσαν σχεδόν πάντοτε : 
καταδεδικασμένοι δουλικώς ν’ άντιγράφωσε· 
τά κλασικά πρότυπα τών επισήμων κυ· : 
βερνητικών διαταγμάτων. Ούτω λοιπόν, 
έπηλήθευσεν άπαξ έτι ή ύπο τών ελληνι
κών πολιτειών, τών μεσαιωνικών κοινοτή
των καί τών ιταλικών πόλεων τής ’Ανα
γεννήσεως διατρα.νωθεΐσα άρχή, οτι ή πρω
τότυπος έν τ·$ άρχιτεκτονικήι δημιουργία, 
μόνον έν ταΐς αύτονόμοις χωραις πραγμα— 
τούται καί έλευθέρως προάγεται.

’Αλλά τό γόητρον καί τήν ποίησιν, ήν· · 
άφαιρεϊ άπό τών πόλεων, το κηδεμονιχ ,ν- 
τούτο σύστημα άντικαθιστησι διά τής. 
μεγαλοπρεπειας ήν προσδίδει αύταΐς. Τό· 
ίΐεκΐνον έχει οψιν μεγαλοπρεπεοτάτην· οΰ— 
δέν έν τνί πόλεί ταύτγι τό ευτελές ούδέ τό 
χυδαίον, αμέσως δ’ αισθάνεται - ό επισκέ
πτης δτι εΰρίσκεται έν τώ πολιτικφ καί- 
πνευματικφ κέντρα τής αχανεστέρας τού- . 
κόσμου αυτοκρατορίας. Και έν τούτοις,'.^ό 
δρους τόσφ έναντίους ή πρωτεύουσα τού σι
νικού κράτους κέχτηται άναμφιρρήστως Ι
διόρρυθμόν τινα όψιν μήέστερημένην γραφ ι- ' 
χότητος· άλλ’ ή ίδιότης αύτη έκδηλούται 
ολόκληρος έν τ·7) πολυθορυβιρ τών όδών 
τύρβγι,τή ζωηρότητι, τφ ποικιλία τών χρω
μάτων καί τή άκαταπαύστφ κινήσει. Ού- 
δέν τή άληθεία, δραστηρίωτερον, πολυμορ-- 
φώτιρον τού πληθυσμού τούτου, υύδεμιάς. - 
ύπαρχούσης στατιστικής, δύσκολον απο
βαίνει νά καθορίσγ) τις τον αριθμόν τών.
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κατοίκων τού Πεκίνου· υπολογίζεται έν 
τούτοις περί τάς 900,000 περίπου, δπερ 
•δηλοΐ σπουδαίαν μείωσιν τού πληθυσμού, 
δστις, έάν θεώρησή τις ακριβείς τούς κατά 
τον παρελθόντα αιώνα γενομένους υπολο
γισμούς, άνήρχετο είς 1 500,000. Ά λλ ’ ή 
"ζωηρότης τής πόλεως εινε καταπληκτική. 
Καθ’ ώρισμένας τινας ώρας προ πάντων αί 
■βρίθουσαι πεζών, ίππέων καί άμαξών με- 
-γάλάι όδοί, ένθυμίζουσι τάς πολυάνθρωπο- 
•τέρα; συνοικίας τού Λονδίνου καί τάς κεν- 
τρικωτέρας λεωφόρου; τών Παοισίων. Τά 
■πάντα άποσπώσι τήν προσοχήν καί τέρ- 
πουσι τούς οφθαλμούς τού διαβάτου: ταρ- 
•τκρικαί χειράμαξαι καί οχήματα σινικά, 
-φορεία κυανά ή πράσινα κατά τόν βαθμόν 
καί τό αξίωμα τού ιδιοκτήτου, ιπποκόμοι 
τών ανακτόρων φέροντες κιτρίνην στολήν, 
«ϋτοκρατορικοι άγγελιαφόροι με ιματισμούς 
φιε'λανας ή πορτοκαλόχοους, μακραί σ«ι- 
ραί καμήλων τών έκ τής Μογγολική; προ
ερχόμενων κάραβανίων, κατάδικοι φέροντες 
-ή σύίοντες τά ; άλύσεις αύτών κτλ.' εκα
τέρωθεν δέ τής όδού, ΰπό τά ανεμιστήρια 

$ν ύπαίθρφ, μουσικοί καί θαυματοποιοί, 
άγύοται, γόητες καί νεκρομάντεις, δημόσιοι 
γραφείς καί παλαιοβιβλιοπώλαι, μεταπρά- 
-ται καί ρωποπώλαι, υποδηματοποιοί καί 
■σκυΐορράφοι, χουρείς καί ποδίατροι, μάγει
ροι καί ζαχαροπλάσται, πωληταί καρπών 
καί έμποροι τείου, παντός είδους πλανόδιοι 
5μπθοοι, άτελεύτητον άποτελούντες σειράν 
-σκηνών ποικίλων καί γραφικών Ότέ μέν 
διέρχεται τήν όδόν νυμφική συνοδεία ήγου· 
μένής ορχήστρας, ποικιλοχρόων φανών, ση- 
-μαιών, άλεξηλίων, καί άκολουθούντων τών 
-προσκεκλημένων εν έορτασίμιρ περιβολ-ρ, 
τής δέ νεόνυμφου ώχουμένης εντός έρυθρο- 
-χρόου φορείου' ότέ δε εςιλίσσεται πρό τών 
Οφθαλμών ήμών ατελεύτητος επικήδειος 
■πομπή, άποτελουμένη έκ μουσικών κρουόν 
των τό γόγγον', αυλητών, ίερε'ων βουδ- 
?ιστών ψχλλόντων λιτανείας, έτερων και- 
•όντων θυμιάματα, θρηνφδών αϊτινες γοερώς 
κραυγάζουσι καί αηδείς χοιούσι μορφκ- 
-βμούς· έπεται τούτοις μακρά σειρά φο
ρείων χεπληρωμένων διά πάντων τών 
¿ντικειμένων τά όποια θέλουσι χρησιμεύσει 
κατά τόν μετά θάνατον βίον. άκαλουθοΰσι 
S’ εΐτα οί συγγενείς καί οί φ λοι τού μετά- 
•βτάντος, λευκά φέροντες κιλικία, τέλος δε 
^έκα εϊκοσιν ή τριάκοντα νεκροφόροι, 
■βαστάζουσιν έπί τών ώμων αύτών τό ίκρίον 
εν φ  άπόκειται ή σορός, πελωρίων διαστάτ 
βεων, κατάφορτον έξ έτιχρύσων κοσμημά
των, κεκαλυμαένον διά.κυανών μετάξινων 
Λίφαοαάτων, έξαιρέτως πεποικιλμένων.

Έτερον χαρακτηριστικόν τής πόλιοος 
•στοιχεΐον αποτελεί ή ύπερτέρα χάσης περι
γραφή; ακαθαρσία τών όδών. Ό  κονιορτός 
φθάνει πολλάκις τό ύψος-δύο ποδών, ό δέ 
βόρβορος σχηματίζει ολοκλήρου; λίμνα.ς· 
-άνά Ικαστον βήμα σωρεϊαι ακαθαρσιών, περί 
-τής κατοχής τών όποίω.ν ήμίγυμνοι έπαΐ- 
τα ι έρίζουσι πρός άγέλας ψωραλέων κυνων, 
-άνακόπτουσι τήν πορείαν τού ' διαβάτου-

* Σινικόν μουσικόν δργανον éx μετάλλινης πλακος, 
•κροοομένης δερμαίοφόρω ράβίφ καί ήγούσης Ιξαί- 
ιβιον. É. Μ.

πάσης προελεύσεως ρυπαρότητες καί δυσω- 
δίαι εύρίσκονται συνηνωμέναι έν ταύτώ, 
διότι ούδεμία περί τής διατηρήσεως τών 
όδών επιστασία, ούδέν σύστημα υπονόμων 
υπάρχει εκεί.
- Ή  έλλειψις άλλως τού ύδατος είνε,έπαι- 
σθητή, οί δέ κάτοικον μόνον τά φοίατα 
αυτών έχουσιν ϊνα καταπαύωσι τήν δίψαν 
καί πληρούσι τάς οικιακά; αΰτών άναγ- 
κας. Ούδείς, πράγματι, ποταμός ύπάρχει 
εν Πιχίνφ. Μικρός ποταμός, ό ‘Tub · κώ,. 
πηγάζων έκ τών λόφων τών θερινών ’Ανα
κτόρων, ήρδευεν- άλλοτε τήν πόλιν άπό τού 
ένός άκρου είς τό έτερον καί ίπλήρου τάς 
τάφρους τών οχυρωμάτων, μεθ’ δ προχω- 
ρών πρός άνατολάς, έξέβαλλεν εις τόν 
Πιϊ-χώ, μεγάλον ποταμόν, κείμενον είς 
άπόστασιν . 20 χιλιομέτρων. Ά λλά ή 
κοίτη αυτού είνε σήμερον σχεδόν έξ 
ολοκλήρου πεπληοωμένη έκ τών κατα- 
πεσόντων αναχωμάτων τών οχθών, τό δ’έν 
αυτί) έ̂ον πενιχρόν ύόωρ μόλις έξαρκεΐ πρό; 
συντήρησιν τής μεγάλης δεξαμενής τών 
αύτοκρατορικών κήπων.

Έκε'κτητο πρός τούτοις άλλοτε τό Πε- 
κϊνον εύρύτατον δίκτυον υπονόμων, άλλ’ ή 
αμέλεια τής δημοτικής «ρχήζ, άφήκεν αυ
τούς νά έμφραχθώσιν, εΐ; βαθμόν ώστε ε· 
παυσεν ή.κυκλοφορία τών έν αύτοΐς έκρυνο- 
μένων παντοίων ΰγρώ»· είς τα κ*).λιον σω- 
ζόμενα με'ρη, « ί έπί τή ; επιφάνειας αύτών 
πλάκες κατεσιράφησχν, συνετρ,βησαν ή 
άφνιρέθησαν, είς τρόπον ώστε, δ έν μέση 
όδφ χαίνων οχετός,δηλητηριάζει τήν ατμό
σφαιραν διά τών δυσωδών αναθυμιάσεων 
ά; άναδίδει.

Άλλκχού, ένθα αί όδοί Βέν είνε λιθό
στρωτοι, τό χονιορτώδες έδχφυς άνκκυκώ- 
μίνον ύπό τών αίφνιδίω, τού χιιαώνος 
ανέμων καί ακαταπαυστω; κατχπατούαε- 
νον ύπό τών δι-αβατών, κατεκάθισε κατά 
•ιήκος τής υπονόμου, ούτω; ώστε, ή μέχοις 
αΰτής φθάνουσα επιφάνεια τής όδοΰ κατα
κλύζεται ύπό τών έκ τών τοίχων τού όχε- 
τού άναβλυζόντων δυσωνύμων υγρών.Κχτά 
τάς ^χγδαία; πού θ:ρους βρΟχάς, ό δυσώ
δης οΰτος καί λιμνάζων βόρβορο; διαλυό
μενος, υπερεκχειλίζει έκ τών χαινουσών ό τών 
καί έξαπλούται, σχηματιζων έπί τής όδοΰ 
δυσώδη τέλματα- Έκ το·>του κυρίως προ
έρχονται αί περιοδ'.καί έκείναι έπιδημίαι 
αί άτοδεκχτίζουσχι τόν πληθυσμόν τού 
Πεκίνου καί αΰξάνουσα·. κχταπληκτικώς 
τήν θνησιμότητα τή ; πόλεως ταύτης.

Τό χυριωτατον τών όδών κόσμημα άπο- 
τελούσιν αί προθήχαι τών καταστημάτων.

Εύρέα φατνώματα έκ ξύλου γεγλυμμέ- 
νου.επίχρυσου ενίοτε, πλαισιούσι τήνπρόσο· 
ψιν έκαστου καταστήματος· άπειρία όφεων, 
πτηνών μυθολογικών καί ζώων φαντασιω
δών συμφύρεται πρός τά  πολυπλοχώτερα 
τών αραβουργημάτων. Ή έξ αΰτώνπαρα- 
γομένη έντύπωσις είνε ζωηρά, δύναται δέ 
τις νά ϊδ·ρ άληθεί τοιμύτα αριστουργήματα 
ξυλογλυπτικής. ’Εκτός των επί τής θύρας 
γιγραμμε'νου ονόματος τού εμπόρου, άβα
κες έπιμήκεις, καθέτω; κρεμάμενοι, διά 
παντοιοχρόων γραμμάτων καί φράσεων σα
γηνευτικών άγγέλλουσι τοίς διαβάταις τό

περιεχόμενον τού καταστήματος* είς τάς 
έμπορικωτέρας τών όδών τά σύμβολα ταΰ- 
τα καί αί έπιγραφαί τοιαύτας λαμβάνουσε 
διαστάσεις, ώστε προεκτείνονται μέχρι ποΰ 
μέσου τής όδού καί σχεδόν παρακωλύουσι 
τήν συγκοινωνίαν.

"Οσον άφοοφ είς τάς ιδιωτικά; κατοι
κίας, επειδή αί πλεϊσται τούτων καί αΰταί 
« ί πε ιχρώτεραι περιβάλλονται ύπό τοίχου 
Ιχουσ· δέ πρό τών θυρών αύτών εν ή πλειό- 
τερα προαύλια ουδόλως σχεδόν συντελοϋσιν 
είς τόν έξωραίσμόν τών όδών.Σημειωτε'ον έν 
παρόδου,ότι έκαστη οικογένεια έχει τήν ιδ ι
αιτέραν αΰτής κατοικίαν'τό αίσθημα τούοι- 
κιακού βίου είνε έκτάκτω; άνεπτυγμένον 
παρά τφ σινικφ λαφ· καί αυτοί οί πτωχό τα- 
τοι τών αστών,οί ταπεινότατοι χειβώνακτες 
έπιθυμούσι νά είνε μόνοι καί απόλυτοι εν 
τφ  οΓκω αΰτών δεσπόται, δέν θά ύπε'φεοον 
δέ κατ’ οΰδε'να λόγον τόν έν ταίς ήμετε'ραις 
εύρωπαίκαϊς κατοικίαις συγχρωτισμόν πο
λυπληθών οικογενειών. Ούδαμού. τφ  όντι, 
οί συγγενικοί δεσμοί, είσίν ίσχυρότεοοι, 
ούδαμού Βημιουργοΰσι π Αειότερα καθήκον τα , 
οΰδέ πλείονας εμπνέουσιν άρετά;' παυά Σί- 
ν'αις οί οικογενειακοί θεσμοί θεωρούνται 
ούχ’ ήττον οχυροί, οΰΒ’ ήττον Ιεροί τών 
τής Πολιτεύχς.

Διερχόμΐνός τις τάς κυριωτέρας όδούς 
συνκντά πολυπληθείς στοά; χικοσμημε'νας 
δι* άυαβουργΊμάτων συνίστανται δέ αΰτχι 
έκ λίθινων ή ξύλινων άψίδων,δέχχ πεσίπου 
με'τρων ύψους, όνομαζομίνωυ ¡Τάϊ-2ίοιτ, 
καί άνιγειρουενων πρός Βιαιώνίσιν τή ; μνή
μη; τών μεγάλων άνδρών καί τών έξοχων 
τού παρελθόντος κχτορθωμάτων*' τά μνη
μεία τχύτα είνε αφιερωμένα είς ήυωά τινα , 
-περιώνυμον σοφόν ή ποιητήν, μεγαλοφυά 
τινα συγγραφέα ή άνδρα έξοχους παρα- 
σχόντα τή Πολιτεία ΰπηρεσίας- άλλ’ ενίοτε 
συνχντά τ ι ;  τοιαύτα άνεγεοθέντα πρός τ ι 
μήν απλού ιδιώτου, άνδρό; ή γυναικός, έκ 
τών εΰγενών εκείνων ψυχώ^, άίτινες κχτα- 
δεδικασμέναι οΰσαι εις πιριωυισαένου; νά 
ζώσι κύκλους,συνο.δυϊαι δμώςότι καί όεύτε- 
λέστατο; τών ανθρώπων Βυναται διά τής 
εκτελέσεως τών ταπεινών αυτού χαθηκόν.- 
των νά δοξασθή, κατελιπον κατά τήν έκ 
τού κόσμου τούτου διάβχσιν αΰτών εύοσμα 
μΰρκ αρετής, καρτερία; καί αγάπης.

Οί αυτοί πολιτικοί καί προφυλαχτικοί 
λόγοι οί ύπαγ·ορεύσαντες είς τούς αύτοκυά- 
τορας τήν κατασκευήν δύο παρακειμένων 
πόλεων — τής Σιηχής καί τής Ταρταμι- 
κ>Κ — ένέπνευσαν αΰτοΐς τήν Ιδέαν νά. οί- 
κοδομήσωσιν είς τό κέντρον τής δευτίρχς 
ταύτης τρίτην πόλιν, περιβαλλομένην’ καί 
αυτήν υπό τειχών καί προωοισμίνην δι’ 
ιδιαιτέραν αΰτών καί τώναΰλικών διαμονήν.

Είνε ή Αΐηοχματορίχ̂  ή Κίτρινη πόλες 
Χοάνγχ-τσίνγχ. "Εχει εμβαδόν 670 τετρα
γωνικών μυριαμέτρων, περιβάλλεται δε υπό 
τείχους 18 ποδών ύψους, χεχρισμένου Βιά 
ροδοχρόου- άμμοκονίας καί κεκαλυμμενου 
ΰπό κεράμων έπεόΧιλβωμένων.διά χρώματος 
χρυσοκίτρινου. Εκτός τής κατοικίας τού 
,Τίού τού Ουρανού, έν τή πόλει ταύτγι εδρί- 
σκονται τάήγεμονικάάνάκτοραδιακρινόμενκ 
εΰκόλως έκ τών έπί τής εξωτερικής θύρας
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μεγάλων καρφιών, υπουργεία, ναοί, μοναί, 
αήποι, λόφος τεχνητός χεκαλυμμέ*ος ύπό 
χυπαρίσσων, βωμών καί παγοδών, καί με
γάλη τις λίμνη» ή καλούμενη -Χρνσή ΛΙ- 
*»·», πλήρης λωτών, περιβαλλόμενη υπό 
κήπων καί διασχιζομε'νη ύπο τής περιλα- 
λήτου «Μαρμάρινης Γεφύρας». Σύν -r/j 

τού χρόνου καί τφ διαδοχή τών
βφναστειών, τό τμήμα τούτο τή ; πρωτευ- 
ούσης άσίέβαλέτι τής επισήμου αυτού δ- 
ψεως : διότι ου μόνον ή ελεύθερα év αύτφ 
κυκλοφορία επετράπη εις τόν λαόν τού Πε
κίνου, άλλά καί ιδιωτικαί άνηγερθησαν οι- 
κ ία ι ,  εΐςτινας δε μάλιστα τών αποκεντρών 
άδών,καί εμπορικά ίδρύθησαν καταστήματα.

Ά λ λ ’ ή άποτελούσα τόν πυρρήνα τής 
Ν ι τ pínte πόλεως αύτοκρατορική διαμονή, 
ούδέν άπώλεσε τής παλαιδς αύτής λαμπρό
τητας καί μεγαλοπρεπείας. Δεν άποτελεϊται 
αΰτ·») εζ Ινός μόνου ανακτόρου, κατά την 
ευρωπαϊκήν τής λέξεως έννοιαν, άλλ’ είνε 
σύμπλεγμά τ ι ίκατον καί επέκεινα οικοδο
μημάτων, μεμονωμένων έν τφ  μέσψ αυλών 
καί κήπων, διατεταγμένων δέ εν πλήρει 
σύμμετρέ«* καί εχόντων έκαστον ίδιον προο
ρισμόν: τό μεν είνε ή κατοικία τού αύτο- 
χράτορος, τής αυτοκρατειρας, τών δευτε'ρας 
ταξεως συζύγων, τών ·: αλλακίδων, τών 
Ηγεμόνων καί πριγκηπισσών τής αύτοκρα- 
τορικής οικογένειας- τό δέ ενδιαίτημα τών 
κυλικών, τών σωματοφυλάκων, τών ευνού
χων, τών υπηρετών* τό άλλο εκείνο είνε 
αφιερωμένου είς τάς θρησκευτικά; τελετάς· 
ετερον εις τάς συνεδρίας τών μεγάλων 
Συμβουλίων τής ’Επικράτειας· άλλο είνε 
βιβλιοθήκη’ θησαυροφυλάκια, άποθήκαι, 
σταύλοι κ.τ.λ. , ολόκληρος ένί λόγω, 
πόλις, πιριφραττομε'νη ώς αί τρεις άλλαι 
ύπό οχυρωμάτων καί όνομαζομένη K l r -  
coírjn, ή «Άπηγορευμένη Πόλις».

'Η κυρία αύτής είσοδος, ή ΰπό δύο εκ 
γρανίτου λεόντων φυλασσομε'νη «Πύλη τής 
Μεγάλης Άγνότητος» κεϊται πρός μεσημ
βρίαν. "Εσωθεν τής πύλης ταύτης εκτείνε
τα ι άπέραντος αύλή τετραγωνική,' εις τό 
βάθος τής όποιας υπάρχει τάφρος πεπλη- 
ρωμένη ϋδατος, περιθε'ουσα τα οχυρώματα 
τών ανακτόρων καί ζευγνυομένη πρός αύτά 
διά σειράς ίπτά  μαρμάρινων γεφυρών. Πέντε 
έκ τών γεφυρών τούτων φερουσιν εις τάς 
πέντε εισόδους δευτε'ρας κολοσσιαίας πύλης, 
φκοδομημένης έν είδεε διωρόφου πύργου καί 
Ονομαζόμενης ή «Πύλη τής ουρανίου Άνα- 
πκύσεως». Επονται καί άλλαι ετι *υλαι
χαί άλλαι πύλαι, έχουσαι 3, 5 ,7  ή9είσό·
δους, διά τής μιάς τών όποιων μόνον ό αΰ- 
τοχράτωρ δύναται νά διέλθιρ.

Πρός άνατολάς καί δυσμας, εντός χλοε
ρά; λόχμης ΰψούνται δύο ναοί, ών ό μέν 
*ίς είνε αφιερωμένος είς τούς προγόνους τής 
νύν βασιλέυούσης δυναστείας, ό δέ άλλος 
είς τά  Καταχθόνια χαί Έπουράνια πνεύ
ματα. Πρός βορράν καί έν αυτό! τήί περιοχή . 
τής «Άπηγορευμένης πόλεως», έννέα πε
λωρίων. διαστάσεων άνα.κτορα, χωριζόμενα 
« π ’ άλλήλων δι’ αυλών εύρυτέρων τής τού 
παρισινού Λούβρου, εγείρονται τό έν κατό
π ιν  τού άλλου" άποτελούσι ταύτα τό δυσ- 
προσίΐώτερον τών άνακτόρων διαμέρισμα,

τό Τά-πϊ, « τό Με'γα "Αδυτον». Τά ανά
κτορα ταύτα είνε μεγαλοπρεπή, έπιβλη- 
τιχά, αλλ’ απέριττα καί απλά. Έν αύταΤς 
διέρχεται ό μυστηριώδης καί παράδοξος 
βίος, δν ύπηκοντες είς τριάκοντα αίωνων 
παραδόσειε διάγουσίν οί ηγεμόνες τής Σι
νική?'· "Π οι του Ουρανού καί τής Γής, ό 
αυτοκράτωρ συγκληρονομεί μετά τής θείας 
ταυτης καταγωγής τν.ν ύπεοτάτηνέξουσίαν. 
Οί ενθυμίζοντες τήν έθιμοταξίαν τών βυ
ζαντινών αύλών' τίτλοι αυτού, εινε: «"Α 
πειρος έν άρετ^ καί σοφία», «Αιώνιος καί 
Είς», «Μοναδική Ύψηλότης», Λτλ.

ΙΩ. Α. Ζ Υ Γ Ο Μ Α Λ Α Σ
(Έ π ιτα ι σκνέχτια)

Φ ^ ^ Ι Τ Τ Α Σ ΙΜ Α

ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
Μ Γ Θ Ι Σ Τ υ Ρ Ι Α  

Π Ε Τ Ρ Ο Υ  Λ Ο Τ Η

(Σονέχβια)
Διετήρουν εν τή μνήμγι μου περί τής αγο

ράς ταύτη; παράδοξον, μοναδικήν άνάμνη- 
σιν.Έν Χατζή-κιοι κατοίκων ή έν Έγιούπ, 
ήοχόμην καθ’ έκάστην έσπέραν μετά τού 
Άχμέτ, δπως έξαργυρώσω χαρτονομίσμα
τα, ή Οπως δανεισθώ πκρα, τών έβραίων 
εκείνων ή όπως αγοράσω τον άρτον καί τά 
γλυκύσματα άτινα προώριζον διά τό μυστη
ριώδες δεϊπνον τής Άζιαδέ Ή Κωνσταντι- 
νούπολις είναι ή μόνη άλν,θώς πόλις έν γ) 
έγνώρισα έκ τού σύνεγγυς τον βίον λαού, τού 

. λαού εκείνου τής’Ανατολής.τού θορυβώδους, 
πολυχρώμου, ποικίλου, άλλά συνάμα ένδε- 
οϋς, καί πτωχού, έπιδεξίου δέ είς μυρίας 
τόσας τέχνας, καί άπειρους καπηλείας. Ό 
Άχμέτ, ό τακτικός μου σύντροφος ήτο αυ
τός όϊδιος τέκνον τού λαούέκείνου έξωχοιω- 
με’νος πρός τά' κατώτερα μέσα τής πολυ
μόχθου ζωής. μετά πολ.λής ευκολίας έξερ- 
χόμενος πάσης αμηχανίας καί διδάσκων με 
τόν τρόπον αύτού. μέ καθίστα κατά τινας 
ώρας άνθρωπον έπίσης τού λαού, Κατ’ 
εκείνην τήν έποχήν ήμην, είνε αληθές, καί 
έγώ πτωχός καί πολλακις εύρισκόμην είς 
αρκετά δυσχερή θέοιν δπως εξακολουθήσω 
νά ΰποκρίνωμαι τόν Χασάν. . .

Έχείνη ή άγορά, ήν διέρχομαι σήμερον 
διά ταχέως καί χούφόυ βήματος, αισθανό
μενος τό βάρος τής έκ βύρσης ζώνης μου έν 
γ  άπεταμίέυσα, κατά το σύστημα τών ναυ
τών, τάς οικονομίας μου, ή αγορά αύτη 
όπόσας μοί άναμιμνήσκει ταλαιπωρίας, άς 
ΰφιστάμην χάριν έκείνης γελών.όπόσας δια
πραγματεύσεις άνανδρους, καί ένεργείας δα
νείου 8ιά χρηματικά ποσα άτινα σήμερον 
μοί προξενούσι γέλωτα . . . .  Καί ύπό τήν 
τουρκικήν περιβολήν, μοί έφαένοντο έπιτε- 
τραμμένα τά πράγματα ταύτα, μέ διεσκέ- 
δαζον σχεδόν, δίδβντάμοι νά έννοήσω πλει- 
ότερον πόσον μετεβαλλόμην, πόσον χ«- 
θιστάμην άπλούς καί παρόμοιος τών περί 
έμέ Ή  τής εποχής έκείνης ζωή μου ήτο 
τοσούτον παιδαριώδης!

Μετά τή,ν δδόν τής αγοράς, πλατεία ήρε
μος επί τής ακτή?, πλατεία σιγηλή περι
βαλλόμενη ύπό κληματίδων καί «στολισμέ
νη έν τώ κέντοω ^ιά παλαιάς μαρμάρινης- 
δεξαμενή?. Καί ό οίκός μου είνε έκεϊ, οστις, 
διά μ.ιάς παρουσιάζεται πάλιν, έν ολγ) τή  
πραγματικότητι αυτού, υπό τόν ώραΐον 
ήλιον τής Ισπερας ... . Εύρον τέλος άντι— 
κείμενόν τ ι τού προσφιλούς μοι παρελθόν
τος δπερ σώζεται ετι.. . .

Δειλία τις αόριστος, παράδοξος ψυχικτΐ 
ταραχή μέ κωλύουσι νά πλησιάσω· μετα
βαίνω λοιπόν βραδέως πρός τι. μικρόν κα- 
φενεϊον καί καθημαι έν πλήρη ύπαίθρω ύπό> 
τάς άναδενδράδας, άς κατέστησε κιτρίνας, 
τό φθινόπωρον καί παρατηρώ αύτόν. Πο- 
σον ακατάλληλος είνε ή λεξις χαφενεϊον 
δι’ ή: καλούσι τά καπηλεία έκείνα, έν οίς, 
καπνιζουσι τον ναργιλέν. Παρατηρώ τόν· 
παλαιόν μου οίκισκον, σχ,δόν ώ; θά πα- 
ρετήρούν άντικείμενον ονείρου, οπερ τολμάί 
νά παρουσίάσθ^ έν πλήρή ήμερα. Moi φαί
νεται σμικρυνθεϊσα καί ελεεινή τήν δψιν· εν
τούτοις εινε δ οίκος μου καί μόνον τά έπί- 
τού τείχους μαρμαροειόή εκείνα ποικίλματά- 
άρκούσι νά μοί προκαλεσωσινάπεέρους άνα- ' 
μνήσεις.

Καί ή πλευρά έκείνη ουδόλως μετεβλή.θη*" 
ουδέ λιθο; μετήλλαξε θέσιν άφ' ό,του κα- 
τώκουν έκεϊ. Είνε δυνατόν, θεέ μου, τά. 
πάντα ν’ άπομείνωσιν τοσούτον όμοια, εΐν& 
δυνατόν νά τα φωτιζγι πάντοτε τόσον ^ωη— 
ρώς ό ήλιος, νά έπανιδωέμαυ τον έχεί, νέον 
ετι καί νά μή γνωρίζω, ήδη άπό .ετών,, 
ούδέ έάν ζή ή Λν κοιμάται ΰπό τήν γήν...-

Αϋτη είνε ή πρώτη στιγμή άναπαύσεως, 
ή ρεμβασμού, άφ' οτου ήρχ.ισα τήν μαχοάν- 
μου περιπλάνησιν. Ό ’Οκτωβριανός ούτος 
ήλιος, δστις κατ' άρχάς μοί εφαίνετο το— 
σούτον εύθυμος έπί τής. έρημου ΐκύτηςν 
πλατείας, αίφνιδιως καθίσταται είς τά όμ— 
ματα μου θλιβερός, μελαγχΟΜΧωτερος έτς.. 
και αύτής τής ομίχλης τής νυκτός. Δέν 
μέ μαγεύει πλέον ούδέ μέ άπατά·δέν βλέπω- 
νύν είυ-ή τήν άπάθειάν τόυ πρό τών άλ- 
λεπαλλήλων έκμηδενίσεων, προ τών διηνε
κών απωλειών. Αισθάνομαι τόν θάνατον,,
ττ,ν θλίψι ού θανατού, εν τωώ ήδεί αυτου-
φωτί- αί άκτίνές του είνε πλήρης θανάτου....·

Νέος τις υπηρέτης παρουσιάζεται. Ε 
ρωτώ αυτόν.—Είπέ μοι ό κ»φεπώ>ης είνε. 
γέρων; είνε πρό πολλού έδώ ;

— Ό  καφεπωλης ; . . .  Ώ  ! πρό πεντή— 
κοντά έτών ίσως, άπεκριθη ούτος εκπληκ—- 
τος· είνε πολύ γέρων μπάρρπαΛ

— Τότε είπέ είς αύτόν ότι θέλω νά τού- 
¿μιλήσω.

Ά μ α  ενεφανίσθη, αναγνωρίζω πάραυτεε 
τό πρόσωπον τού γέροντος.

— Μέ άναγνωρίζεις; Κατωκουν έκεϊ, είς. 
τήν άπέναντι οίκιαν, είνε πολλά έτη έκ— 
τοτε.

— *Α ! ναί, λε'γει ούτος, ολίγον τετα— 
ραγμε'νος.Σύ είσαι εκείνος δπου έπήγε έπειτα- 
νά κατοικίσφ είς Έγ’ούπ;. . . Έν τούτοις, 
όχι . . . .  Είνε τουλάχιστον είκοσι χρόνια. 
άπό τότε (σφαλλουοιν πάντοτε επί τής ΧΡ®“ 
νολογίας έν Τουρκία)· θά ήσο γερΟντώτερος 
άψ’ ότι είσαι . . .

Ε Β Δ ï ï ¥  Α Σ

 Κ αί ενθυμείσαι τό ν  υπηρέτην μου
•Άχμέτ; . . .

Τόν ύπηο ίνην μου τόν Α χμέτ ενθυμεΐ- 
- τ α ι  κάλλιστα· ά λλ ’ 'ούδεμίκν πληροφορίαν 
Σδύναται νά μοί δώση περί αύτοζ· άφ’ ότου 
‘ «γκα τέλε ιψ α  τό Χ κ τζή -κ ίο ϊ δέν τόν έπα- 
•νεϊδε πλέον.

’ Αμέσως τ ;·ν επιφορτίζω  νά προσκαλέσ^ 
■όλους τούς παλα ιούς τής συνοικίας, ολους 
‘όσοι κ α τά  τό μάλλον ή  ήτπον δύναντα ι νά 
.«νθυμώ νται πλειοτερον.

’ Εντός μικρού συνωστίζοντα ι οί γείτονες 
■καί οί περίεργοι, διάφοροι άνθρωποι, ,οίτι- 
■νες με άτενίζουσιν ώς φάντασμα  τού,’Ά δου,

,  | ν  απορία δ ιότι μέ βλεπουσι νεον ε τ ι. Φ αί
ν ε τ α ι ,  ότι έν τ·7ί μνήμη ,' ά ''τω ν - ή ενταύθα 
:διαμονή μου ά-έρχετα ι είς έποχάς άορί- 
σ το υ ; κ α ι άπο>τατας.

‘ Γπέθετον β ιβα ιω ς ότι Βέν έλησμόνησαν 
πόν Γάλλον εκείνον, οστις είχε τή ν  παράδο
ξ ο ν  ιδέαν ν’ά π  μονωθϊ) ενταύθα  ά λλά , φ εύ ! 
•περί τού Ά χ μ έ τ  ούδείς δύνα τα ι νά μέ πλη* 
ροφοοήση· Μοί προτείνουσιν όμως, έάν θελω , 
■νά μοί φέοωσιν έβραϊον τ ιν α  όστι^ς μ ’ έγνώ- 
φ ιζ ε  κ ά λ λ ισ τα  κα ί οστις θά ήδόνατο νά 

ύγνω οίζη  ϊ-ιω«· Σολομώντ* καλούμενον.
Ό  Σολομών! Δέν επ ιδέχετα ι αμ φ ι

β ο λ ία ν  οτι θέλω νά τόν ίδ.ω τόν Σολομώντα! 
-*\ς φέρωσιν αύτόν τά χ ισ τα , κα ί δέν θά 
λ ε ίψ η  βεβαίως ή  αμοιβή, ίίο λ λ ά κ ις  έχρη- 
■σιμοποίησ* τόν Σολομώντα α ύ τό ν  μ ετέ- 
¡β«ιν& μετά  τού Ά χ μ έ τ  είς τή ν  άγοράν κα ί 
'έ γ ίν » «* *  μ άλ-στα  τούς έν τ φ  οίκιμ μου πη - 
’■γαινοεοχοαούς όθωμανίδος τινό ς. ΙΊρο τ ή ; 
,άναχωρήσεώς μου, είνε αληθές, ό τι τόν 
6ίχο ν άποπέμψει ένεκα δολίότητος-τίνος" 

ά λ λ ’ άδιάφοοον, ας μέ όδηγήση μόνον, θ ά  
-αισθανθώ μ άλ ισ τα  ά γκ λλ ια σ ιν  νά  τον. ε- 
•πανίδω , όπως πάν ό ,τ ι σ χ ετ ίζετα ι προς I 
πόν βίον μου τ ή ;  εποχή; εκείνη ς ....
'  Ιδ ο ύ  α ύ τό ;! Ά ναμφ ιβόλω ς δέν μνησι- 
κα κ ε ϊ εναντίον μου, ούδ’ αύτος, αφ ού συγ- 
•χ ινεΐτα ι άναγνωρίζων με κα ι ασπαζετα ι 
τή ν  χείρά μου. Είχον αφήσει αύτόν άνδρα 
ώραϊον κα ι ύψηλον κα ι τόν έπανευρισκω 
ό λω ς  κυρτόν κα ί καταλευκον.

—  Τόν Ά χ μ έτ , λέγει, όχι, δέν τόν 
•¿πανείδον, ούδέ ήκουσά τ ι  περί αυτού ά φ ' 

;·0του άνεχώρησας. θ ά  έγχατέλειψε τον τό 
π ο ν , -  ή  θ’ άπέθανεν.

Ε ίτα  μοί υπόσχετα ι ν’ άφιερώση τή^ έ- 
υπέραν του είς ά ναζήτησ ιν πληροφοριών κα ί 
ν ά  έλθτι τή ν  πρω ίαν είς ΙΙέραν οπως μ ο ι
άνακοινώστι τα ύ τα ς .

Βεβαίως, δέν θά μάθω τ ι  πλειότερον εν 
τα ύ θ α . Ιδ ο ύ  μ ία  ά λλη  εύκαιρία άπω λε- 
^θεϊσα! Κ αί ή  ώρ* έπείγει· δέον ν' ά ναχω ·
ρήσω π ά λ ιν ....

Έ ν  τούτο ις , άφ" οδ εύρίσκομαι τοσον
π λ η σ ί ο ν , ήθελον πολύ νά είσέλθω έντός τού
ο ϊκου μου' πρό παντός ν ’ άνέλθω  είς το 
πρώ τον π ά τω μ α , έν τ φ  θαλάμφ εκεινφ , ον 
μ ετά  τ ό σ η ς  τρυφερότητος διεκόσμησα οπως 
υποδέχομαι ά υτή ν .ν

Κ αί π έμ πω  τόν Σολομώντα νά ελθη είς 
δ ιαπραγματεύσεις μ ετά  τ ώ  - έν α ύ τ φ  χατο ί- 
χων· είνε Α ρμένιοι π τω χ ο ί, ο ϊτινες «-ντί 
μ ικράς άμο ιβή ; συναινούσι να  μοί άνοιξωσι 
•τήν θύραν.

Εισέρχομαι, ανέρχομαι.τήν κλίμακα καί 
επαναβλέπω τόν προσφιλή ημών θαλαμί
σκον, τόν ιοσούτον άλλοτε χαρίεντα εν τή 
ίδιοτρόπω αυτού διακοσμήσει. Νύν, μηδέν, 
πλέον' πτωχά έπιπλα, αταξία καί ράκη 
πανταχόύ. Θά προετίμων νά μη ίόω ~Ύ\ΐ 
άξιοθρήνητον ταύτην βεβηλωσιν τό βλέμμα 
μόνον όπερ Ιρριψα, άρκεΐ όπως απωθήσω, 
όπως απωθήσω έτι άπωτερον τό παρελθόν 
ού τίνος διωκω τά ίχνη.

Ά λλ ’ ένώ κατέρχομαι διά τών βαθμιδών 
εκείνων έφ' ών έπκτησαν τά πέδιλα τή; 
Άζιαδέ, οδυνηρά συγκίνησις ήν δέν προέ- 
βλεπον μιέ καταλαμβάνει....

Ημέραν τινά, προ χρόνων, κατά τήν 
παιδικήν μου ηλικίαν, άκτις ήλίου τού χει· 
-μώνος, είσελθυύσα διά τίνος παραθύρου τή ί 
κλίμχκυς, μοί προύςένησεν άπεριγραπτον 
έντυπωσιν....

Άφηγή^ην που τούτο. —, ’Ενταύθα, 
πολλά έτη βραδύτερον είχ-ν αίσθχνθή την 
αύτήν φρικιασιν, έπαναβλέπων, έν τφ οί- 
κιρ τούτιρ τού Χατζή κιοϊ, παρομοίαν ακτί
να, παρέχουσαν τήν αυτήν μυστηριωόη έν
νοιαν,— ακτίνα, ήτιςκαθ’ έκάστην εσπέραν,* Ϋ
είσέδυε διά τίνος κλιμακος όπως φώτιση 
αθηναϊκόν τινα αμφορέα τεθειμίνον έν τινι 
κοιλωματι τού τοίχου . . . Ιίολλάκις άσή" 
μαντοι λεπτομέρειαε έντυπούνται δια παν
τός έν τή μνήμη· *χι νομίζει τις ότι σ'υμ- 
περιλαμβάνουσιν όλόκληρον τόν τοπον, ολό
κληρον έποχήν όχληράν ή θλιβεράν;· τοιαύ- 
τ·/|ν έντύπωσιν ήσθανόμ/ιν καί πρό τή ; α
κτίνα; έκεινος τού ήλιου. Μυριάκις ειχον 
αναλογισθή ταύτ/ιν μετά τήν έκ τής Τουρ
κικής χωρχς αποδημίαν μόυ και ανεξήγη
το; «γωνία, παράδοξος άγωνι*, καί άνη-

χρόνοις. καθ’ ο'ύ; είχον μυστηριώδεις κατοι
κίας, ένταύθα, έπί - ών δύο τούτων οχθών— 
"Αλλως, τά πέριξ άπέμειναν τόσον τά οεύ- 
τά ! Οί μεγάλοι θόλοι τών τεμενών εγείρον
ται έν ταΐς αύταΐ; θέσεσιν. Ή  απέραντος 
σκιαγραφία τής Κωνσταντινουπόλεως προΐ- 
σταται είς ολην ταύτην τήν ζωήράν κίνησιν 
τών λέμβον, οπως. καί πρό δέκα ετών, 0τε 
έδεσποζε τών ριψοκίνδυνων ερωτικών συνεν
τεύξεων ή’ΐών . . . . "Ω ! διά τινων λέξεων 
νά περιγράφω το γόητρον τής θεσεως ταύ- 
τη?, τ··ής καλούμενης Χρυσούν Κέραςί . .  . 
Πώ; νά τήν περιγράφω, εστω καί ώ ; έγ
γιστα. Τούτο σύγκειται έκ τή,; πλήρους 
συγκινήσεω; χαράς μου καί τής «γωνίας, 
«νααίκτων ποός τινα σκιάν τού Ισλάιε. 
Δ'.’έμ'ε τούτο αόνον άναμφιβόλως υπάρχει. .

Είς τήν άποβάθραν τού Κ*σίμ-Π«σά, 
προσεγγιζομιν μετά μικρόν., απέναντι τού 
Μαύρε τα νικής άιχιτε/.τονικής άνχκτόρου 
εκείνου, όπερ είνε τό Νχυ«ρχ_εϊον. Εκεί, 
παρατηρώ τό ώρολόγιον... Τί διελογιζόμην 
λοιπόν; έχω βεβαίως τόν νούν λίαν τεΤα- 
ραγμενον διά νά μή ίδω ότι ό ήλιος πράγ
ματι εύρίσκεται είσέη πολύ ύφηλα- μόλις 
είνε τρίτη καί ήμίσεια ώ )χ ! Αισθάνομαι 
κχτατράϋνσίν τινα εί; τήν βεβαιότητα ότι 
ή νύξ απέχει έτι . . .  ·

Έχοειάσθη δέκα λεπτών κατεσπευσμένη 
πορεία όπω;άφιχθώμεν έκ νέου εν τ·7ί συνοικία 
εν ή υπάρχει ελπίς νά ευρωμεν την Ανακ— 
τάν-Χιςαζ. Τούτο δέ διά παλαιών στενών 
όδών, εντελώς τουρκικών, δι’ άν περιφερον- 
τκι γυνχΐκες κεκχλυμμέναι διά λεπτού λευ
κού υφάσματος.
·· Μετά τήν μικράν ταύτην περιήγησή, 

έπανελθών είς τήν πλατείαν τού Χατζή·
συχία μέ κατελάμβχνεπάντοτε είς τήν ίδε- Ά λή , ή-ις £ίνε έρηαο; μεταξύ τών χαμη- 
«ν ότι δέν θά έπανέβλεπον ουδεποτε κατά λών εκείνων οίκίσκων, ώ; πλατεία χωρίουΤ

το iτόν βιον μου εκείνην την γραμμήν 
ν έν

ιμφορεως. Ονόεποτε, · ουδεποτε
ωχρού φωτός πιπτουσαν έν τφ  κο-.λωματι 
έπι τού άμφορέως. Ονδέ" 
πλέον . . .

Λοιπόν, τό κοίλωμα είνε πάντοτε κενόν 
έπί τού τοίχου’ ένφ δέ κατέρχομαι, ό ήλιο; ■ 
φωτίζει τούτο διά τής αύτής μελχγχολι- 
,κής άκτίνος . . .

Ό "Έλλην καί έγω, μετά τήν έπί είκοσι 
λεπτά διαρκέσασαν ταύτην στάθμευσιν, έπι- 
βιβχζόμεθα πάλιν επί του καϊκιού καί εξ*· 
KJλoυθoύμεv τήν πορείαν ήμών προς τό 
Κασίμ-Ιίασά μεθ' όλης τής ταχυτητος 
τών κωπών.

Έ πί τού Χρυσού-Κέρατος ή συνήθης κί- 
νησις υπάρχει, ή αδιάλειπτος διασταύρωσις 
τών σιγηλών καϊκίων. Καί πόσον ώραία, 
διαυγή; κ*ί φωτοβόλος είνεΓή μεσημβρία 
αύτη· Φαντάζομαι ενεκα, ταύτη; ότι εύρι- 
σκόμεθα έτι είς ήμερά; θέρους, τοσούτω 
μάλλον καθ’ όσον έρχομαι έκ τών εξ ελατών 
δασών τών Καρπαθίων, άτινα ή^η έκαλύ- 
πταντο ύπό τής χιόνος. . . .  Καί έγκαταλεί- 
πομαι είς τήν πλάνην ταύτην πού ήλίου. 
Άφίνομαι ολίγον κατ’ ολίγον νά βχυκχΜ- 
ζωμάι καί δελεάζομαι ύφ’ όλης έκείνης τή; 
κινήσεως, τής τοσούτον άλλοτε γνωστήί μόι: 
Καί ώς πρό μικρού έν Έγιούπ, όλιγον κατ 
ολίγον, φαντάζομαι πάλιν ότι εύρίσκομαι 
είσέτι έν τοίς άπομεμακρυσμένοις εκείνοι;

κάθηααι παρά τό μικρόν καφενείου, εν τω  
κηπφ, ύπό τάς φθινιύσα; άνχδενδράδαε. 
Έν τή άποκέντρφ καί ή>έμφ έκεΐνφ γωνί^ , 
θά εΰρεθώμεν κάλλιστα,δπως συνδιαλεχθώ- 
μεν περί τού παρελθόντος, άνευ μαρτύρων, 
έν μέσω άντικειμε'νων τα  όποια μένουσι 
τά αύτά άπό αιώνων. Τό μέρος, φαίνεται, 
άλλως, ώσεί έκλεγέν έπίτηδες διά τήν 
όπωςδήποτε πε'νθιμον συνάντησιν, ήν ανα— 
ιαίνω, διά τά θλιβερά καί ύπό τέφρας κε- 
χχλυμμένα πράγματα περι ών θά συνομι- 
λήσωμεν.

(ίπεται)
Ο  Μ, <*-

Ψ Η Φ Ι Δ Ω Τ Ο Ν

Οί ίπ ιτή?εω : ίίν ν  άκριβώ; Ικεϊνοι, ο'τινες λ ίγουσε 
και επαναλαυ-βάνοϋοιν,οτι δ ίν etvs τοιοδτοι.

■ Valberfc
■ml·

"Εθνός τι δύναται νά ΐΐί-:αταθ{( διά μ ια ; νίκης- ’Α λ
λά μονον διά τ η ; διαδόσβω; ιώ ν  φώτων δύναται νά.
καταατη, μ*γα·

-■**·
Esquirol

’Όσον καί άν πιστεύει τ ι ;  ε ί; το πεπρ ωμενον, δταν 
εύαεθδ εν δεινή’ θέσει προσπαθεί νά  τό . . βοηθήση.

Raboisoo
τροσπαθε

Αέγοοσιν δτι ή  μο’νω σ ι; καί ή έρημία πραόνο'^ε#- 
. ίΐώ;τάς θλίψει;. Ά λ λ  άπατώνται. Ι ΐώ ; νά παρηγο 

ό πάσχων, δίαν δέν βλέπει πέριξ αότοό όμοιοπαθει;;
Ms



I S Ε B Δ Ο Μ Α Σ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΘΣ

ε γ χ ώ ρ ι α

Αί ανακηρύξεις τω ν  βουλευτών Ιπερβτώθησάν 
is εό τώ ν  διαφόρων πρωτοδικείων τοϋ κράτους. 
"Ηδη οι κ  κ . Β ουλευτα ί ήρξαντο συρρίοντ'ες εις 
Α θ ή ν α ς .— Εις τή ν  Ε λλην ική ν Κ υβερνησιν άπε- 
βτάλη  ex Μόσχας προσχλητήριον δπως καί ή 
Ε λλά ς άντιπροσωπευθή κατά  τδ αυτόθι συνερ
χόμενο» επιστημονικόν συνέδριο» ΰπδ τή ν  προε
δρεία» τοδ Γ εν . ΔιοικητοΟ Μόσχας Μ. Δουκδς 
Σέργιου. — ‘Π σιδηροδρομική γραμμή Κ υλλή
νη ς , άνήχουσα ε ις  τή ν  Ε τα ιρ ε ία ν  τω ν  σιδηρο
δρόμων Πειραιώς-Άθηνών-Π ελοποννήσου,ττκρα- 
δ ίδετα ι τή ν  προσεχή Δευτέραν ε ις τήν χρήσιν 
τοδ χοινοΰ. Οί εν Κυλλήνη σταθμοί καί τά  λοιπά 
κα τα σ τή μ α τα , έτοιμασθέντα ήοη .θέλουσ ι παρα- 
δοθή έντος τή ς πάρούσης έβδου,άδος.

Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Α

Ο ί χρυσοί γομοι τον Βασιλέως καί τής Βασι- 
λεσσης τή ς Δανίας ΐωρτάσθησαν μ ετ ’ εκτάκτου 
λ α μ π ρ ίτη τβ ς  επ ί παρουσίμ τής Β ασιλικής Οικο
γένε ια ς  τής Δανίας, τής Β ασιλικής Οικογένειας 
τή ς  'Ε λλάδος, τής Αντοκρατορικής Οίκογενείας 
τή ς  'Ρ ω σ ία ς , του πρίγχηπος καί τής πριγχη- 
π ίσβης τής Ουαλίας κα ί τω ν  πρ ιγχήπων τεχνών 
α υ τώ ν , τω ν  αντιπροσώπων όλων τω ν  Δυνάμεων 
κ α ί τω ν  πολυαρίθμων απεσταλμένων εξ όλων 
τ ω ν  μερών τή ς Δανίας. Οί τελευτα ίο ι ουτοι 
προσεφερβν εις τους Β ασιλείς τής Δανίας δώρα 
πρδς ενδ ειξ ιν  τω ν  φιλοβασιλικών τω ν  αΐσθημά- 
« ο » .  — Αί βεΧγιχαί βουλαί διελόθησαν. Οί ε- 

_κλογεΐς σ νγκ α λο ίντα ι τή ν  14 Ιο υν ίο υ . —Ά π ε -  
φασίσθη ΰπδ τής Γαλλικής Κ υβερνήσεις ή είσα ■ 
•γωγη τής £ωσιχής γλώσσης, ώ ς υποχρεωτικού 
μαθήματος ε ις  τά  γαλλικά  γυμνάσια .

Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Α

ΣυνήλΘεν εν τώ  ύπσυργείω  τής Παιδείας ύπδ 
τή ν  προεδρείαν του ύπουργου κ. Π απαμιχαλο- 
πούλου επ ιτροπή αποτελουμένη εκ τω ν χ .χ . θ ε ο ·  

φ ιλ δ  διευβυντοϋ τοί5 Π ολυτεχνείου, Δ Κορό
μ η λ α , ιώ ν  ζωγράφων κ. κ.  Βούρου, Λ ύτρα , Βο- 
λανάχη , Προσαλέντη καί Λ ομπάχη, τού γλύπτου 
χ .  Βρούτου κα ί του γεν . εφόρου τω ν  αρχαιοτή
τ ω ν  κ . Καββαδία καίσυνεσκέφθη περί τής ίδρύ- 
βεως έν Ά θή να ις  Κ αλλιτεχνικού Μουσείου πρδι 
όποστήρ ιξ ιν  τω ν  Ε λλή νω ν  κα λλ ιτεχ νώ ν , οί’τινες 
6ά δύναντα ι έν α υ τω  νά εκθέτωσι τά διάφορα 
*ργα τω ν . Πρδς τούτοις δε θα πλουτισθή τδ Μου- 
βείον δ ι’ εικόνων τω ν  ημετερων καλλ ιτεχνώ ν 
ϊ ι ’ αντιγράφω ν τω ν  ξένων μ εγάλω ν ζω γράφω ν, 
κα ί δ ι’ άλλω ν ε ιδώ ν τής καλλ ιτεχ νία ς .

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 
Κ ατα την τ ιλ ευ τα ία ν  συνεδρίαν τής ’Επιστη

μονικής 'Ε τα ιρείας, δ κ Δ Γρ. Καμπούρογλους 
άνεχοίνωσεν, ότι οί έν επ ιστολή  τ ιν ι του ¡ 576 
αποσταλείση ϋπό του θε-.δοσίου Ζυγομαλδ πρδς 
τδν Μαρτίνον Κρούσιον αναγραφόμενοι Ιθα τ ίχο ι 
ιαμβ ικο ί, εν υίς ε ξυμ νε ίτα ι ή  ποικίλη Στοά τώ ν  
Α θ η νώ ν , δεν άνεγνώσθησαν βεβαίως παρ' αύτοϋ 
έν το ίχω  καί μάλιστα  τώ ν  ’Αθηνών, ώς άφίνει 
νά έννοηίή , ά λ λ 'ε ίν ε  ή  άρχή ανεκδότου βυζαν-
τιακής Έ κ φ ρ ά σ ε ω ς έ ξ  14ο σ τ ίχω ν περ ιε- 
χομένης εις τά  αρχαία χ ειρόγραφα μηνα ία  κατά 
τήν 4 Α υγούστου, οτε έτελέοθησαν τά  εγκα ίνια  
τής έν Κ ωνσταντινουπόλει βασιλικής Μονής του 
Παντοκράτορος,—-ύπερ τής όποιας έγράφησαν οί 
σ τ ίχ ο ι— τής ίδρυθείσης ύπδ τής Ειρήνης συζύ 
γου τού Αυιοκράτορος Ίω άννου  του Κομνηνοϋ 
κα ί θυγατρδς του Βασίλειος τής Ο υγγαρίας, τής 
ταφείσης ώς γνωστδν εν α υ τή  τώ  1124'

Ή  έκλεκτοτέρα κοινωνία  τώ ν  ’Αθηνών έ 
σπευσε τή ν  παρελθοϋσαν Δευτέραν εν τώ  11α ρ-' 
ν α σ ω , 8πως ένθαρρύνη τήν λόγιαν καλλιτέ 
χνιδα κ. ’Αθήναν ϊερ ε μ έ τη , εισάγουσαν παρ’ 
ή μ ΐν  τά επ ί είσόδω δημόσια αναγνώσματα καί 
χειροκρότηση ενθουσιωοώς τή ν ώρα ίαν καί δ ι’ 
εκλεκτώ ν τεμ α χ ίω ν  επ ί κλειδοκύμβαλού ποικιλ· 
θείσαν περί Μόζαρτ πραγματείαν τη ς , ής ή δη- 
μ οσ ίιυσ ις άρχετα ι έν τώ  σημερινώ ήμών φ ύλλφ . 
Κΰχόμεθα κα τά  τδ φθινόπωρου νά εντρυφήσω- 
μ εν καί ε ίς  τώ ν  άλλω ν μεγάλων  μουσικών τούς 
β ίους, οΰς μετά  τόσης χαριτος μελετά καί πραγ
μ ατεύετα ι ή  φιλόμουσος καλλ ιτέχ νις .

Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Ε Σ
ΑΝΕΚΔΟΤΑ- ΠΕΡΙΕΡΓΑ—ΠΟΙΚΙΛΑ

Το οριστικόν οχέδιον περί μεταβολής τής μεσο
γείου πρ ωτευούσης τοό Βελγίου εις λιμένα θαλάσσιον 
κατεστρώθη ήδη. Τδ εργον θά στοιχίση 36 1)2 Εκα
τομμύρια γράγαων, τό κεφάλ.αιον δέ τούτο θάπαρά- 
βχ·5 Ιτοιρεία, τής όποιας τάς μετοχάς 6'άγοράοωσι 
μονον αί πόλεις, κοινότητες καί Ιπαρχίαι, α ίτινες’ε- 
χουσι συμφέρον νά ιδωσι συντετελεσμένον τδ εργον. 
’ Επειδή δέ ή μεταφορά εμπορευμάτων διά τής ύγράς 
έδου μέχρι τ&ν Βρυξελλών υπολογίζεται εις 1,800,060 
τόννων κατ' ετος, καί αί εισπράξεις κατά 1 φρ. τδν 

τόννον θ ’ άνέλθωσιν εις ίσον ποπόν.
*

Έ ν  Όδησσφ παρασκευάζεται διά τδ φθινόπαιρον κρι
μαϊκή έκθιαΐς, ήτις καθ’ δλα τά φαινόμενα έσται λίαν 
περίεργος, θ ά  έκτεθώσιν Ιν αύτή πάντα τά δυνάμενα 
νά.δώσωσι ποιάν τινα ιδέαν περί Κριμαίας δπό γεω

λογικήν, φυσιογραφικήν,ίστορικήν, εθνογραφικήν καί 
άρχαιολογικήν Ιποψιν. Ίδια λίαν ενδιαφέροντα διά 
τούς Έ λληνας θά είνε τά άρχαιολ. καί έθνογραφικά 
τμήματα διο'τι έν μεν τώ ‘πρώτω τμήματι θά έκτεθώ- 
σι πλείστα νεωστί άνακαλυφθεντα μνημεία τέχνης,έν 
δ ΐ τφ  δευτέρψ πάσαι αί περί τών διαφο'ρων άποίκω» 
καί ΐδία τών ‘Ελλήνων μελέται τών ‘Ρώσων καί |έ-

‘0  Ρώσσος Ιξεριυνητής Ποτανίν πρόκειται νά έπι- 
χειρήσγ; -τδ ετος τούτο νέαν Ικδρομήν σκοπών νά- 
έξερε υνήση μέρος τού Θιβέτ καί τήν κινεζικήν έπαρ- 
χίαν τοό Σετσινάν. Ή έκδρομή θά διαρκέση τρία ετη, 
θά συντρέξη δ’ αυτήν καί ή Ρωσική Κυβέρνησις δ ι’ 
έτησίας χορηγίας δέκα. χιλιάδων ρουβλίων, καί ιδιαι
τέρως 6 δπουργδς τών Στρατιωτικών διά τής παροχής·, 
τών άνογκαιούντων οργάνων, θά  τεθή δε ύπδ τήν· 
προστασίαν τής αύτυκρο.τορικής Γεωγραφικής ‘Εται

ρείας.
*

Δύο άξίωματικοί, εις αυστριακός καί εΓς άμερι- 
κανός,άπεφάσισαν νά διοργανώσωσιν Ικδρομήν εις Α
νατολικήν ’Αφρικήν, θέλουσιν έξερευνήσει τδ νμ ιγα ν  
άφρικανικδν χώρον τδν έκτεινόμενον έντός τής ζώ
νης τήτ αγγλικής επιρροής, ένθα ουδείς Ευρωπαίος 
εΐσέδυσεν άκόμη Οί έξερευνηταί θά άναχωρήσωσηε 
έπί τούτω άρχομένου τοό προσεχούς μηνός, θά σχη- 
ματίσωσι δέ έν Ζανζιβάρη ουνοδίαν έκ 200 άνδρών.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Φ ίλ  ιρ 0 . Άδιάφορον áv τδ είπεν έ De la  C ra -  
v ie re i “Δέν εινε όήρωίσμός ούδέ ό ενθουσιασμός δ-, 

στις συντελεί εις τήν έπίτευξιν τών σκοπών ενός έ
θνους, άλλ’ ή δπομονή*.. Τοιαϋτα δόγματα δέ ν χρη- 
σιμεύουσι δια. τήν ‘Ελλάδα.- Κ ω ν σ τ. Θ.Α. Α κα 
τάλληλον. -  Μ Μ Τ. ΤΙ λόγος ! Μή καί ο: κακοποιοί 

-δεν είνε πολύ εόγενείς κάποτε εις τάς πρδς άλλή- 
λους σχέσεις των ; — Φ α ; δ ρ φ , Σ μ ύ ρ ν η ν .  Κά
ποιος ΓΦ . περιτρέχει τούς έκδοτας χάριν ποιητι
κών έργων άτινα θέλει νά έκοώοη μέ τά άρχικάτοι» 
μόνον. ‘Τποθέτοντες δτι πρόκειται περί Φ α ι δ ρ ι ά- 
δ ω  ν καθότι ούτος εκ Σμύρνης έρχεται, καθιστώμεν 
δμάς προσεκτικόν μή άπημπολήθηοαν χειρόγραφά, 
σας — Κ.Σ , Αρ.  Δ. Ερ. Γ Kj noXtV.  Σ.Τ. Μ'β·· 
λ ά ο υ ς. θ  ε ο δ. Κ. Φ ι λ ·. α ι  ρ ά.Έληφθησαν ευ— 
χαριστοόμεν.— Μ ά μ.τ υ ρ ι. Άναγνώσατε όλο'κλη- 
ρον το βραβευθέν έκείνο ποίημα αμέσως δέ μετά- 
τήν έφίδρωσιν ν.ολυφθήτε διά θιρμοό καλύμματος. 
Τδ πρωί θά έξυπνήσητε άπηλλαγμένος του κρυολο
γήματος.- Κ ω ν στ. Δ, Ά ρ τ α ν .  Μ.Χ. καί Ε ,Τ . 

Σ ύ ρ ο ν. Φύλλα έσταλησαν ~ Α.Π. Γ α λ ά 'ζ  ι ο ν .■ 
έλήφθησαν εύχαριστόόμεν.— κ.Α ! κ. Μ, Ο ρ γ έ ε φ.
’ Ενιγροφητε, φό) )α έστολησαν έξ άρχής. -  Λ Τ - 
Σ υ μ φ ε ρ ο ύ π ο λ ι ν .  Φόλλα έσταλησαν. ‘Ο κ.Ζ.Α 
Ινεγράφη εύχαριστοόμεν.-Π Ε.Ρ. Λ η ξ ο ό ρ ι ο  ν.....

ΙβΜΗΟΤ ΠΟΛΕΒΚΗ

Ε Ρ Ε Ι Π Ι Α
ΕΡΕΙΠΙΑ =. SENHTEIA *  ΠΑΡΑΠΟΝΑ »= ΠΑΡΑΜ7 ΘΙΑ =  ΛΟΓΙΑ ΧΑΜΕΝΑ

Τά οπό τόν ανωτέρω τίτλου ποιήματα έκόίδονται ε!ς τόμον ¿4 160 περίπου σελίδων, παλλιτςχνιχώς χαί ·1πί Ιχλεκτού χάρτου. 
Έχάστου αντίτυπου ή τιμή ώρίσθη §ρ. 2 διά τό Ισωτςριχόν χαί φρ.χρ. 2 διά τδ έξωτβριχόν, πληρωτέα αρ.α χή Ιχδόσει του βιδλίου» 

Ε?·ς τούς συνδρομητάς τής ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ τούς προαποστέλλοντας τό άντίτιμον άποστέλλεται έλβόθίρον ταχυδρομικών τελών.

Έ κ τοό τυπογραφείου Γ. ΣΤΔΪΡΙΔΚΟΓ
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