
Ε|τ02 θ ' , Ε ν ί& θΗ Ν Α ΐ2  τ Β  3 0  ξΜ^ΑΤΟΓ 1 8 9 2 α ρ ιθ . 22.

ΓΡΛΦΕΪΟΕ
ΟΜΙ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Ή Μ Ι Ο !

Έκαστον φόλλον τιμδται 
λεπτών 2 0

Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ

\ η ι η ι  ι  ηηεργη ΕΠ1ΘΕ2ΡΗΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ

ΕΠΙΔΡΟΜΗ
ΕΤΗ ΣΙΑ ΚΑΙ Π Ρ Ο Π Λ Η Ρ Ω Τ Ε Α

Εσωτερικό’) 8ρ. <0- — 'Εξωτε
ρικού φρ.χ. -I 2·—Ρωσίας {ό6λ. 5

Ε Κ Δ Ι Δ Ο Τ Α Ι

Κ Α Τ Α  Σ Α 8 Β Α Τ 0 Ν

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

*Η « ο ο ϊ σ τ ο ρ ι κ ή  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α .  Μελέτη 
Ίοϋλίοϋ Σιμών; όπό Στ. Χων*5.

Ό  Μ ο ζ α ρ τ. Β ίο: κβΐ έργα, ό»ο "Αθήνας Ν. 
Σερεμέτη. (Συνέχεια)

‘Ο Μ ε μ ψ ί μ ο ι ρ ο  ;  Ιαπωνικό« Μοθο; ύβο Σ.Χ
Α ί π ρ ώ τ ε  ό ο ο σ  α ι  τ ο ϋ  κ ό σ μ ο ι »  Π ε κ Υ  

ν  ο ν  όπό ΜβηΓΪοβ Ρ β ίβ ο ^ η β  Μετάφροσι; I. 
Α. Ζυγομαλά. (Τέλος) ^

Τ ό  Φ ά ν τ α σ μ α  τ ή ς  ‘Α ν α τ ο λ ή ς  μυΑ- 
βτορία Πέτρου Δοτή (Συνέχεια).

Β υ ζ α ν τ ι ν ο γ ε ρ μ α ν . κ α ι  σ χ έ σ ε ι ς  ί  Β ι 
"Οθονων. Βιβλιοκρισία όπό Γ. Ν Χατζιδάκη.

Τ  η <ρ ι δ ω  τ'ιί ν.
Ε ι δ ή σ ε ι ς ,  εγχο'ιρια, έξωτερικά, φιλολογία, Αρ

χαιολογία
Έ  <ρ ή μ ε ρ ί δ ε ς. 'Ανέκδοτα, περίεργα, ποικίλα
' Ι δ ι α ί τ ε ρ α  Γ ρ ά μ μ α τ α .
Νέα βιβλία.

Η Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Η
Ο Ι 5Ε Ο Γ Έ Ϊ Τ 33Χ.Α.*

Όσω άπωτέρω χαί άν άνατρέξωμεν έπι- 
οκοπούντες τό παρελθόν τής Ίνδο-ευρωπαΙ- 
κής φυλής, ής κλάδοι εισίν οί ελληνικοί και 
ιταλικοί λαοί, δεν δυνάμεθα νά εϋρωμέν 
εποχήν, καθ’ ήν 6 άνθρωπος δεν έ'πίστευεν 
είς άλλην ζωήν μετά τήν παρούσαν, καί εις 
άλλον κόσμον, εκτός τούτον, έν ώ βιούμεν. 
Ό χ ι οτι αί μεμακρυσμίναι αΰται γενεαί 
βυνελαβον τήν ιδέαν τής δημιουργίας, ουδέ 
τήν τού ενός θεού καί τής ψυχής διε- 
βτώσης τού σώματος. Δεν είχον τάς λεπτο
λόγους ταύτας ιδέας. Καταθετών εν τφ  
τάφιρ τό σώμα τού πατρός ό υίός επίστευεν 
άδιστάχτως, ότι οί μεταξύ αύτού καί τού 
πατρός δεσμοί μετεβλήθησαν, άλλά δεν 
βξηλειφθησαν Ό  νεκρός είχεν ύλικάς άνάγ- 
κας· τούτου δ’ ενεχατφ προσεφέρετο τροφή 
καί έστιν ότε έθάπτοντο μετ’ αύτού αιχμά
λωτοι καί κατοικίδια ζώα. Ήδύνατο νά 
; προστατεύσγι καί νά βλάψν; τούς έπιζώντα; 
αύτού. Καθίστατο ό Θεό; εκείνων, ών ΰπήρ- 
ξεν αρχηγός. Ή οικογένεια ήτο άΐΒιος· ό 
πατήρ ζών μενέξεπροσώπει τούς προγόνους, 
μετά δέ τόν θάνατον ήνοϋτο μετ’ αύτών, 
όπως άσκήσγι ήν καί εκείνοι έπιδρασιν.Ούτω 
δέ έκαστη οικογένεια είχε τούς ίαυτής 
θεούς, οϊτινες ήσαν οί πρόγονοι αύτής, τήν 
ίαυτής θρησκείαν, ή; ήτο μόνη θεραπαινις, 
τάς θρησκευτικά; αύτής τελετάς, μυστικώς 
διατηρούμενα;, καί τόν ίαυτής αρχηγόν εν 
τφ  πρυσωπιρτού πατρός, ή,ελλείψει αύτού,

1 .’Απόσπασμα μελέτη; περί τοϋ βίου να ι τώ ν έρ
γω ν τοϋ ΓυεΙβΙ άβ Οοηίαπαεβ άναγνωσ&είση; Ιν 
τή Άναδημιγ τών ηθικών ναι πολιτινών έπιστημών 
τών Παρισίων όπό τοϋ ισοβίου αυτή; γραμματέως
X. Ιουλίου Σιμών.

τού πρεσβυτέρου.· Αί κατ’ ιδίαν αύται θρη- 
σκεϊαι, προϊόντος τού χρόνου μεταβληθεί· 
σαι, εσχον πρός άλλήλα; αναλογίας, χωρίς 
ούδένα νά εχωσι δεσμόν. Ή έστία έξεπρο- 
σώπησε τήν χορείαν τών προγόνων τό δέ 
ίερον πύρ διατηρούμενον έπί τής έστέας, 
κατέστη δΓ έκαστον ή παρούσα θεότης. Αί 
θρησκεΐαι αύται άντέκειντο πρός ό,τι ημείς 
σήμερον έννοούμεν διότι ή θρησκεία προσ
εγγίζει τούς ανθρώπους, ενώ αί θρησκεΐαι 
έκϊΐναι άπεχωριζον αύτούς.

Δέν είναι όμως ακριβές τό λεγόμενον, ότι 
αύται άπεχωριζον καί άπεμόνουν τούς αν
θρώπους. Άπεμόνουν τάς οικογένειας, άλλ’ 
έν τφ  έσωτερικφ αύτών βάμ άπετελουν δε
σμόν στενόν καί ίερόν. Τ· άπομακρύνεσθαι 
τή ; έστια; ή άπολειπειν αϋτην. ήτο ταυτον 
πρός τό άποβαλλειν πάσαν έπικοινωνίαν 
προς τούς Θεού; καί τού; άνθυώπους.

ΙΙάσαι αί θεσμοθεσιαι προέκυψαν έκ τών 
δοξασιών τούτων. Δεν δυναμεθα νά νοήσω- 
μεν τάς άρχαια; θεσμοθεσίας, άποχωρίζον- 
τες ταύτας τών δοξασιών, αί’τινε; υπήρξαν 
άπόβροια εκείνων.

Ο πατήρ ήτο ποντιφηξ καί ίπομένως ό 
ζών νομυς. Θυων εί; τού; θεούς πρός εξι
λασμόν αυτών, προσηνεγκε^τροφεϊα έπί τών 
τάφων αυτών ό δέ πρόγονο; άπεδέχετο εύ· 
μενως παρά τών απογόνων αυτού τά έπιτά 
φια δείπνα , άνταποδιδων τούτοι; τήν 
αναγκαιαν δ.ναμιν, προς τήν διηνεκή τού 
βιου πα/ην. Το πυρ εκπροσωπούν τούς προ
πάτορας καί άπαξ μόνον τού έτους σβεν- 
νυμενον, οπως εκ νεου καί παραυτα άνα- 
φθή. διετηοεΐτο ύπο τή ; οικογένειας καί 
ούδαμώ; ού^εποτε έδανειζεΌ εί; ττν γειτ- 
νιαζουσαν εστίαν. Κατά Βε την .στιγμήν 
τή ; ενιαυσίου άνανεωσεως, ό ήλιος παρείχε 
τον σπινθίρα.

Ά λλά  διατί ό πατήρ άπεχλεισε τούτου 
τήν γυναίκα; Ί1 γ,νη μετείχε ν7ς κατ’ ίδι
αν λατρείας, ώ ; θυγατηρ έκ πατρός ή έξ 
αδελφού, ώ; ύπανδρο; έκ σ· ζ-.γου.’ \λλ’ή; 
χίτο στιγμή (ό γαμο;) Καθ' ήν ώφειλε νά 
καταλιπγ, την πατρφαν θρησκείαν υύδέπο 
τε άρα ήδύνατο νά έκπροσωπησΥΓαύτην.

Και οτ* δέ αί κατ’ ίδι ν θεησκεΐκι πα- 
ρεχωρησαν παρ’ αύταΐ; θ^σιν είε τάς δημο
σίους θρησκείας, παλι. ή χατ'ίδιαν καί 0/ι 
ή ο.μοσια θρησκεία είναι ·ί χχθιερωβασ* 
τον γάμον. Διηρχοντο το-, ναου, άλλα χά- 
ριν τής πομπή;· η ουσιώδη; χαί συστατι
κή του γάμου τελετή ιγενετυ ένωπι-.ν τής 
ίστιας. Τ) αρχαίος γαμο; διελαμβανε τρια 
τινα: τήν παραήοσιν.την ακολουθίαν ή πομ
πήν και τήν κοινωνίαν. Ή πομπή ούδέν άλ 
>ο ήτο ή παν.γ ,ρ ι η παρελασι, άπο τή; 
πρώτης μέχρι, της εκευταιας πραξεως. Έ- 
ναΓξιν εποιούντο άπο τής παραδοσεως. Ή 
θυγατηρ μεχ-ι τή; ήμερες έκεΐνη; είχε τ ί
μηση) τού; οεούς τού πατρος αύτή;· ήτο 
ήνωμένη προς αύτούς δια φοβερών δεσμών.

Έδει νά έξέλθγι τής θρ ητκεία: ταύτης πριν 
ή είσέλθη είς άλλην, ό δέ πατήρ νά έξαγ- 
γειλη) τήν άπόκλεισιν ταύτην διά καθιερω
μένου τύπου. Τοιαύτη ήτο ή 1«χϊ>ς τής θρη
σκευτική; πίστεως, ώστε ή θυγάτηο διακό- 
πτουσα πάσαν πρός τήν πατρώαν θρησκείαν 
σχε'σιν διέκοπτεν ώσαύτως καί πάσαν τοι- 
αύτην πρός τήν οικογένειαν* οΰδεμίαν πλέον 
ώφειλεν ύπακοήν πρός τούς προγόνους,ούτε 
φιλίαν πρός τούς συγγενείς αύτής. Δεν ήδύ
νατο πλέον νέ χληρονομήση, ούτε να κομί- 
σνι φέρνον εί; τόν άνδρκ. ‘Ο σύζυγος τότε 
παραλαμβάνωυ «ύτήν έν με'σω τής πανηγύ- 
ρεως τήν ώδήγει διερχόμενο; τού ναού είς 
την κατοικίαν αύτού, όπου αύτη ώφειλε νά 
ύπερπηδηση) τήν φλιάν κρατούμενη είς τούς 
βραχίονας τού συζύγου. Ό  δέ-σύζυγος τότε 
έπαρουσιαζεν αυτήν είς τήν εστίαν, είς ήν 
άπό τούδε ώφειλε νά άνήκιρ. Οϋτω είσήρ- 
χετο είς νέαν θρησκείαν, είς τήν θρησκείαν 
τού συζύγου αύτής. Έμπροσθεν δέ τής ε
στίας διενέμετο μετ’ αύτού πλακούντα. Ά  
πό τής στιγμής ταύτης θεοί αύτής ησαν' 
οί θεοί τού συζύγου.

Οϋτω ή θυγατηρ κατέλειπε τήν θρησκεί
αν τών προγόνων άλλ’ ό άνήο ώφειλε νά 

. εμμένη πιστός έν αύτή· τούτο ήτο τό πρώ
τον αύτού καθήκον. ‘Η διακοπή τής οικο
γένειας,συνεπαγόμενη τήν παύσιν τών επι
ταφίων δείπνων, έθεωρήτω βεβήλωσι; πρός 
τούς προγόνους καί έγκλημα διαπραττόμε- 
νον κατ’ αύτού, κατά τού ίδιου αύτού συμ- 
φεοοντος παο’έκείνου, όστις δεν ένυμφιύετο. 
Τοιαύτη δέ ήτο ή τής πεποιθήσεως ταύ
της ισχύς, ώστε, άν γάμος τις ήτο στείρος 
έκ τού συζύγου, τότε αδελφός ή άλλος τις 
τών συγγενών ώφειλε να άντιχαταστήση 
αύτόν, όπως ή οικογένεια έξαχολουθή ΰφι- 
σταμε'νη. Τότε ή γυνή παρεδιδετο είς τόν 
άνδρα τούτον, τό οε έξ αύτού γεννώμενον 
«εκνον έθιωρεϊτο ώ ; υίός τού συζύγου καί 
ήδύνατο νά συνέχιση τήν λατρείαν αύτού. 
Καί ότε βραδύτερον οί άνθρωποι ήσθάνθη- 
σαν την ανάγκην τών νόμων, εν τή συντά- 
ςει αυτών δέν παρελείφθη ίδιος νόμος κολά- 
ζων τήν άγαμιαν.

Ή γέννησις θυγατρός μή άσφαλιζούσης 
τήν διχιώνισιν τών επιταφίων δείπνων έθε· 
ωρείτο ώ; μή εκπλήρωσα τόν προορισμόν 
τού γάμου· τούτου Β’ ϊνεκα πάντοτε ά:ρεν 
προσεδοκάτο. Άπό δέ τής γεννήσεως αύ
τού ό πατήρ ύπο τήν ιδιότητα τού ποντί- 
φηχος καί τού κριτού έΒηλου άν, ναι ή οΰ, 
ήδύνατο νά είναι είς τών κρίκων τής άλύ- 
σεως, μετα τινας δέ ημέρας ενώπιον πάν
των τών συγγενών είσήγεν αύτόν είς τούς 
πατρώους θεούς. Μετά τήν μύησιν ταύτην 
έθεωρεϊτο άληθώς μέλος τής οίκογενείας, 
έπειδη άληθώς άνήκεν είς τήν θρησκείαν 
αύτής.

Καί ετερος τρόπος άποφυγής τών ολέ
θριων αποτελεσμάτων τής στειρώσεως ύπήρ-
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χεν, 6 τή ; υιοθεσίας. Ύίοθετεΐν υίόν ήτο 
τοίυτόν πρό; το ίπιμελεϊβθαι τή ; διαιωνί- 
σεως τή ; πατρώα; θρησκεία;, τή ; σωτήρια; 
■τή; Ιστία;, τή ; παρατάσεω; τών επιταφίων 
προσφορών καί τή ; άναπαύσεω; τών ψυχών 
τών προγόνων. Επειδή δέ ό «ύτο^ άνθρω
πο; δέν ήδύνατο νά θύει εί; δύο Ιστία;, δ 

* υιοθετούμενο; άπέβαλλε πάντα συγγενεία; 
δεσμόν πρό; την άρχαίαν αυτού οικογέ
νειαν.

Ή  Βε υιοθεσία έκ τή ; άπόψεω; τή ; θρη
σκεία; καί του δικαίου είχε τά αυτά ά- 
περ καί ό γάμο; θυγατρό; αποτελέσματα. 
Μετά θάνατον τού υίοθετνιθε'ντος ό φύσει 
αύτοϋ πατήρ έστερεΐτο του δικαιώματος 
τή ; έπιμελεία; τών τ ι ;  ταφή; καί τή ; συ
νοδέ ία ; τή ; εκφοράς.

Δεν ύπάρχει έν Έλλάδι καί ’Ιταλία επο
χή, καθ’ ήν ή γή ήτο κοινή, ήτοι Ιπεκρά- 
τει κοινοκτημοσύνη. Τύ δικαίωμα τή ; ατο
μική; ιδιοκτησία; είνε σύγχρονον προ; τήν 
λατρείαν τών προγόνων. Ή ίδε'α τή ; ιδιο
κτησία; παρά τοΐ; διάφοροι; λαοί; Ισχε 
πάντη διαφόρου; άρχά;. Οί τάρταροι, δντε; 
κύριοι τών ποιμνίων αύτών, δεν συμπεριε- 
ριελάμβανον καί τήν δεσποτείαν του έδά- 
φουί-

Έπί πολυν χρόνον έλε'χθη περί τών 
άοχκίων Γερμανών οτι ήσαν κύριοι τών 
σ.ιαρτών άλλ’ οϋχί καί τή ; γή ;. ΙΙάν του
ναντίον έν Έλλάδι καί Ίταλί<η, ή ιδιοκτη
σία τή ; γή ; ήτο άνεγνωρισμε'νη καί καθιε- 
ρωμε'νη ένφ ή τ ή ; συγκομιδή; άμφισβητή- 
σιμο;. Έν τα ϊ; πλει'σται; τών πόλεων οί 
γεωργοί έν κοινώ συνήγον τά ; συγκομιδά; 
των ή τουλάχιστον μέρο; έξαύτών κατανζγ 
καζόμενοι νά μετέχωσι τή ; καταναλώσεω; 
αύτών εν κοιναϊ; τραπέζαι;, εν συσσι- 
τίοι;.

Ή ιδιοκτησία τή ; γή; περιελαμβάνετο 
έν τα ΐ; δοξασίαι; τή ; κατ’ ίδιαν θρησκεία;. 
Οί πρόγονοι ήσαν θεοί τή ; οικογένεια; καί 
ού μόνον οί μεγάλοι πρόγονοι, άλλα και 
οίαιδήποτε πρόγονοι ύπάρξαντε; τοιοϋτοι 
έκ μόνου του δικαιώματος τή ; τάξεω; αυ
τών έν τή οικογένεια' οί δέ θεοί ούτοι έπε- 
θύμουν νά έχωσι τάφον, έφ’ ού προσεφέ- 
οοντο αύτοΐ; τά έπιτάφια δείπνα. Ούτω Βέ 
ε”χοντο τή ; διαιωνίσεω; τή ; οικογένεια;, 
επειδή είχοντο τή ; διαρκούς μονιμότητο; 
τοΰ τάφου. Μεγίστη έθεωρεϊτο συμφορά ή 
στέρησι; τή ; ταφή; ή ό μη ενταφιασμό; 
έν τοί; τάφοι; τών προγονών. Μετά νίκην 
εν ναυμαχίικ οί στρατηγοί κατεδικάσθησαν, 
καίτοι ν·κηταί, ώ; μή συναγαγόντε; τού; 
νεκρού; ή θάψχντε; αύτού; μακράν τών oi-s 
κείων τάφων. Ό τάφο; εν τή οίκογενεί^ κα
τείχε θε'σιν όρεζομένην υπό τή ; θρησκείας, 
ούχί μακράν τή ; Ιστία;, ή τι; δεν ήτο μό
νον Ιστία τών ζώντων, άλλ’ Ιστία τή ; οι
κογένεια;, Ιστία ζώντων καί νεκρών, ‘θ '  
τάφο;, ή Ιστία, ή οίκογε'νεια κατεϊχον πάν
τοτε τήν αύτήν θέσιν· πάντε; δε οί νόμοι 
καί πάντε; οί θρησκευτικοί τύποι,τελο; εί
χον τήν. Βιατνιρησιν τούτων. Ό  τάφο;, ή 
Ιστία, δ οίκο;, τό περιβάλλον ταϋτα έδα
φος, ήσαν Ιδιοκτησία τή ; οικογένειας, ούχί 
κτήμα του αρχηγού, οστι; σήμερον διοικεί 
τήν οίκογε'νειαν, άλλ’ αυτή; τή ; οίκογε-

νεία;, τών μελών αύτή; τών παρόντων, 
μελλόντων καί παρελθόντων. Ή  ελληνική 
λε'ξι; ή σημαίνουσα τήν Ιστίαν δηλοϊ μονι
μότητα. Ή  ιδιοκτησία τοΰ τάφου ήτο το- 
σοΰτον Ιερά, ώστε άν ή οικογένεια άπήλ- 
λοτριοϋτο του περιβάλλοντος αύτόν χώρου, 
ήτο άπηγορευμένον αύτή έν τή εκποιήσει 
νά περιλάβρ καί τόν τάφον.

Έκάστη άρα οικογένεια έχει· τήν Ιαυτή; 
θρησκείαν, τήν λατρείαν καί τού; πατοώου; 
θεού;· τόν Ιαυτή; τάφον, τήν Ιστίαν καί 
τόν ίερόν περίβολον τόν περιέχοντα ταϋτα. 
Έξ’ ίσου θεωρείται άσέβημα δ εκ τοΰ τάφου 
αποκλεισμό; μέλους τή ; οικογένειας, οσον ό 
έν άύτφ ενταφιασμό; ξένου. ‘Η άπομόνω- 
σι; τών όΐκογενειών δέον νά συμπληρωθή 
Βιά τή ; κατ’ ιδίαν κληρονομιά;· ούδέτερ,ον 
γήπεδον καθωρισμένον ύπό τοΰ Τέομονο; 
Διό; διαχωρίζει 'αύτού;. Καί οτε οί άνθρω
ποι συνήλθον, οπω; συστήσωσι πόλει; καί 
άστεα, ή σύγκτησι; τοίχου χωρίζοντο; γει- 
τνιαζούσα; οικία; άπηγορεύθη. Τοιούτφ 
τροπω ό τάφο; η το αναπαλλοτρίωτο;· οχε- 

. δόν δε πανταχοΰ ό οίκο; καί δ άγρό; ούτω; 
είχον.

Οί παλαι Έλληνες καί ’Ιταλοί τό
σον υψηλήν έσχον τή ; ιδιοκτησία; άντίλη- 
ψιν, ώστε συνεπλήρωσαν ταύτην διά τοΰ δι
καιώματος τοΰ άπαραχωρήτου. Είνε αιώ
νιο; ιδιοκτησία, προτέρα καί ΰπερτέρα τή ; 
ανθρώπινη; βουλήσεω;, ώ; ούσα καθιερω
μένη ύπό τή ; κατ’ ίδιαν θρησκείας.

Έν τούτοι; βραδύτερον επετράπη εί; τόν 
άρχηγόν τής οικογένεια; ή άπαλλοτρίωσι; 
τή ; οικογενειακή; γή; · άλλ’ ή πραξι; αύτη 
περιεβλήθη θρησκευτικόν τύπον. Ή  δημευ» 
σι; πάντοτε εκωλύθη ή διετυπώθη ώ; συνέ
πεια αποφάσεω; υπερορία;. Κατεγίνωσκόν 
τινο; άπαγόρευσιν τοΰ ϋδατο; καί τοΰ πυ- 
ρό; — υδατο; τοΰ καθαρτηρίου καί πυρό; 
τοΰ ίεροΰ— δηλαδή έθετον αύτόν έκτο; τοΰ 
νόμΟυ καί τή ; ιδία; αύτοΰ θρησκείας,έκτο; 
τών θείων καί ανθρωπίνων. Ό  δωδεκάΒελ- 
το; τών Ρωμαίων νόμος, δ τόσον σκληοό; 
Βιά τόν οφειλέτην, παραδίΒει τό σώμα 
αυτού εις τόν δανειστήν, ούχί ομω; καί τόν 
οικόν του.

Ή  διαδοχή τή ; κυριότητο; ακολου
θεί τού; αύτού; τύπους, ού; καί ή τή ; 
εξουσίας. ‘Ο αρχηγό; τή ; οικογένεια; ύπό 
τόν τίτλον τούτον είνε κύριο; τή ; γή ;.’Εν
τεύθεν ή αίωνία άπόκλεισι; τή ; γυναικό;. 
’Αποκλείεται τή ; ιδιοκτησίας,ώ; αποκλείε
ται τή ; άρχή; κα ίτή ; ίερωσύνης,πάντότεδέ 
διά τήν αύτήν αιτίαν. "Οπω; δ ,υίό; είναι ό 
κατ’ ανάγκην συνεχίζων τήν λατρείαν, είναι 
καί δ αναγκαίο; διάδ οχο; τή ; γή ; καί τού 
οίκου. ‘Η γή δέν περιέρχεται άπο δεσπότου 
εί; έτερον. Είνε ακίνητο;' ό ιδιοκτήτη; μό
νον παρέρχεται. Καίτοι ό δωδεκάδιλτο; νό
μο; καθιεροϊ τό δικαίωμα τή ; περιουσία; 
είναι πλέον ή πιθανόν οτι έν προγενέστερέ 
εποχή τό δικαίωμα τούτο ήτο άγνω
στον.

Ή  κατ’ ιδίαν θρησκεία εκανδνιζε πάντα: 
τήν άρχήν, τήν ιδιοκτησίαν ή δέ θέλησε; 
τών ανθρώπων δέν ήδύνατο νά μεταβάλη 
καθιερωθέντα δόγματα. Ή άρχή καί ή ιδι
οκτησία-μετεβιβάζοντο από άρρενο; εί; άρ-

οεν κατά τάξιν πρωτοτόκιας. Τό αύτό συμ
βαίνει καί παρά τοί; ίνδοΐ;, ο'ίτιμε; είναι α 
πόγονοι τών Άρίων, όπως καί ο{ “Ελληνες 
καί ’Ιταλοί: οί νόμοι τού Μανοΰ Βιαλαμ- 
βάνουσιν οτι επειδή δ πρεσβύτερο; συνεχί
ζει κατ’ ανάγκην τήν λατρείαν, είναι καί 
αρχηγό; τή ; οικογένεια; καί κύριο; τή ; 
περιουσία;' οί δε αδελφοί αύτού βιούσιν ύπ' 
αύτόν, ώ; έζων ύπό τ'.ν πατέρα. «Ό πρε- 
σβύτερος, ελε.γον οί αρχαίοι “Αριοι έγεννήθη 
πρό; ίκπλήρωσιν χοϋ πρό; τού; προγόνου; 
καθήκοντος, οί δε άλλοι έγενήθησαν έξ έ
ρωτος.*

Τού; πρώτου; εκείνου; χρόνου; έκυβερ- 
νήθησαν δι’ αδυσώπητου λογικής. Δ·>σκό-. 
λω ; άπαντώην ίχνη ανθρωπίνων αίσθημά- 
των. Ή  Σπάρτη ήττηθείσα έν Λεύκτοοι; 
ήνάγκασ* τά ; μητεύα;, ών οί υίοί έπεσον 
έν τή μάχη, νά μετάσχωσι τών πανηγύρεων.
Οτε δε τό αίσθημα τή ; στοργή; ήρξατσ 

εκδηλούμενον έπενοήθησαν δολιότητ$;.οπω; 
παρηγορηθώσιν αί θυγατέρες καί οί υστε
ρότοκοι αδελφοί. Τό δόγμα ήτο ύπέρτερον 
τή ; βουλήσεω;' ή δ'ε θρησκεία ύπεοτέρα τή ; 
φύσεως.

Τά δικαιώματα τοΰ πατρό; ήσαν από
λυτα. Ήδύνατο ν’ άποκλείση τή ; οικογέ
νεια; τόν υίόν, νά υιοθέτηση ξένον, ν’ άπο- 
«έμψη τήν σύζυγον αύτοΰ, νά τιμωοήση 
διά θανάτου αύτήν καί τά τέκνα καί κα-, 
θόλου νά ποιήσηται χοήσιν πάντων τών 
τής οίκογενεία; κατά τό δοκούν αύτψ.

Αί θρησκευτικά! ομω; δοξασία;, αί τόσην 
αύτφ δύναμιν άπονέμουσαι, έχάραττον άμα 
καί τά,δ'ρ’«  αύτή;. Άποπεμπων τόν υίόν 
αύτού διεκύβευε τήν διακοπήν τών έπιτα» 
φίων δείπνων. "Εχων δε υίόν δεν ήδύνατο 
νά υιοθέτηση ξένον. Ή το κύριο; πάση; τή ; 
περιουσία;, δεν ήδύνατο ο·αω; νά απαλ
λοτρίωση αυτήν. Ή  δέ Βιάζιυξι; καί άπο-- 
πομπή τή ; γυναικό; έγίνετο κατόπιν θρη
σκευτική; πράξεως.ή; ή παρασκευή καί τά 
έπακολουθ όματα ήσαν δεινά. “Οτε ύπό τήν 
ιδιότητα τοΰ δικαστοΰ κατεγίνωσκεν, άπε- 
φάσιζε συγχρόνως καί περί τή; τύχη; τοΰ 
ενόχου, ώ; έκ τών συνεπειών Βέ καί περί 
τή; τύχη; αύτοΰ τε καί πάση; τή; οίκο-, 
γίνεία;. Ή  Γερουσία τή ; Ρώμη; θελήσα-, 
σα νά καταργήση παντελώς τήν Ιορτήν 
τού Βάκχου, τά Διονύσιχ, κατέγνωσε θά
νατον πάντων, οσοι ήθελον, [λετάσχη αυ
τών. Ή  άπόφχσι; έξετελέσθη άποοσκ.όπτω; 
ώ; πρό; τού; πολίτχ;" δέν συνε'βη 5μω; τό 
αύτό καί ώ ; πρό; τά;γυ<αίκα;. αΐτινε; δι- 
καιολογήσιμοι ήσαν μόνον παρά τών συζύ
γων αύτών.

Φαίνεται οτι ή θιησκεία ύπήίξε πάν
τοτε δύναμι; έν άρχ·?5 τής ανθρώπινη; κοι
νωνίας, ή Βέ. φέσι; &>αδεω; καί δυσχεοώ; 
έπανεκτήσατο τά δικαιώματα αύτή;. Ή  
τά μέλη τή ; αύτή; θρησκεία; Ινσΰσα θρη
σκεία, διεχώειζε μεγάλω; τά; οί*ογεν8ία;·.: 
τά ; μέν άπό τών δέ. ΙΊαυούσα διηνεκώ; έν . 
τφ  οίκιρ έδίδασκε τό καθήκον πρό; διατή- 
ρησιν τή ; άρχή;" άλλ’ ή ισχύ; καί επίδρα- 
σι; τών εφεστίων θεών δέν έξικνείτο πέραν 
τών όρίων τώνΒιαγραφομένων ύπό τοΰ Τέο- ’ 
μονο; θεού' έκείθεν άλλότριοι θεοί καί άν-:; 
θρωποι ύπήρχον. Οί αυτοί δέ θεοί οί τήν;
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οικογένειαν διδάσκοντες τήν άφοσίωσιν. 
■τήν άγνότητα, τήν χρηστότητα, την εί; 
τού; νόμου; ύπακοήν, έκτό; τ.ύδέν άλλο 
ή ίχθρού; έδείκνυον, Αί άρεταί τού κατ’ οι- 
.κον βίου ήσαν θείαι,ήσαν εργα ευσεβή, pie'-. 
tas erga parentes, pietas erga Iiberos, 
έκτό; όμως μόνον πόλεμο; ΰπήοχε.

Τοιοϋτοι είσίν οί ήμέτεροι πρόγονοι τών 
«πωτάτων χρόνων, τών χρόνων τών'προϊ
στορικών. Τ ί; δύναται άκριβώ; νά όρίση 
κατά τίνα εποχήν έπεκράτήσαν αί Βοξασίαι 
«ύται ; ”Αν αύται είσίν άρχέγονοι ή έν τή 
συνεχείς τών αιώνων διεδέχθησαν Ιτε'ρα; 
λιησμονηθείσας. “Αν αύται είσίν αυτόματοι 
φ άμυδρά άνάμνησι; παρωχημένων πολιτι
σμών ; Σήμερον, δτε ό άνθρωπο; δέν άρ- 
κεϊται πλέον άνασκάπτων τήν γήν μόνον 
πρό; σποράν, καί οτε έξορύσσει τά σπλάγ
χνα αύτή;, ελπίζει νά άνευρη εν αύτή μνη
μεία προγενεστέρου βίου τή ; άνθρωπότη- 
το ;, άνεκάλυψε πλεϊστα 8σα ίχνη τών με- 

' γάλων αιώνων ήδη γνωστών ε ί; ήμδς* έποι- 
ήσατο ανακαλύψει;, α'ίτινε; μεγάλω;..συμ
βάλλονται πρό; δημιουργίαν τή ; ιστορία; 
τών προϊστορικών χρόνων· άνευρε, θαυμά
σια τή ; τέχνη; άνερχομένη; εί; αιώνα; καθ’ 
et»; επιστεύετο μέχρι τούδε ότι' ή τέχνη
5)το άγνωστος. Ή  ιστορία τόσον πλούσια 
είνε εί; θαυμάσια, οσον α ί άλλαι έπιστή- 
μ-αι. Είτε Βέ πρό; τό παρελθόν— όπερ εινε 
ή Ιστορία",—στρεφόμενοι,είτε πρό; τήν έν τφ 
μελλοντι άνατέλλουσαν ήώ τών αιώνων όπερ 
είνε ή φιλοσοφία τή ; Ιστορία;— άτενέζον- 
τ ε ; βλέπομεν Βιανοιγομένου; ορίζοντα; τόσ» 
«ύρεϊ; καί απέραντους, ώστε αίσθανόμεθα 
ίαυτού; καταλαμβανόμενου; συγχρόνως καί 
ύπό τή ; επιθυμίας τή ; γνώσεως καί. ΰιϊό 
πού φοβου τή ; έλλείψεω; τού. αναγκαίου 
πρό; τούτο χρόνου. Οΰτω δέ έν τή αύτή 
καί μόνη έπισκοπήσει αίσθανόμεθα καί τό 
μεγαλείου καί τήν σμικρότητα τού αν
θρώπου.

Τοιαύται υπήρξαν αί πρώται θρησκευτι- 
καί τή ; άνθρωπότητο; δοξασίαι καί ή πρώ
τη  τή ; οίκογενεία; σύστασις. Ή θρησκεία 
αΰτη περιελάμβανε τού; θεού; αύτή; έν τή 
άνθρωπίνη ψυχή. Έτέρα δέ θρησκεία, ή τι; 
βαθμηδόν διεμοοφώθη ή συγχρόνως έδημι- 
ουργήθη περιλαμβάνει τού; θεούς αύτή; έν 
τή  ύλική φύσει. νΑν τό αίσθημα τή ; ισχυ
ρά; δυνάμεω; καί τή ; συνειδήσίως, ήν έν 
εαυτώ εχει ό άνθρωπος, ένέπνευσαν αύτώ 
τάν πρώτην ιδέαν τού θείου, ή θέα τόϋ πε
ριβάλλοντος αύτό τούτο άπειρου δ<εχά̂  
ραξεν εί; τό θρησκευτικόν αύτοΰ αίσθημα 
¿τέραν όδόν....

»Διηνεκώ; ϊζη ένώπίον τής.φύσεω; αί 
δέ εξει; τοΰ πεπολιτισμένου βίου Βέν είχον 
Ιτι θέσει πέπλον μεταξύ αύτή; καί αύτοΰ. 
Τό βλέμμα αύτοΰ έθέλγετο έκ τών καλλο
νών αύτή;, ή εθαμβοΰτο έκ τού μεγαλείου. 
Άπήλαυε τοΰ φωτός, τήν Βέ νύκτα εφριτ- 
τεν* καί οτε Ιβλεπεν έπανερχομένην τήν α
γνήν λάμψιν τών άστέρων ήσθάνετο Ιαυ · 
τόν έμπλεων ευγνωμοσύνη;. . .  Εί; έκάστην 
δέ στιγμήν ήσθάνετο πρό; τήν ίσχυράν 
ταύτην φύσιν μίγμά τι σεβασμού, άγάπη; 
καΓ φ:ίκης.

»Δέν έγίνωσκεν δτι ή γή, ό ήλιος, οί ά-

στέρι; είνε μέλη Ινό; καί τοΰ αυτού σώμα
τος· ούδέ ήΒύνατο νά διανοηθή ότι ταΰτα 
δυνατόν νά διε'πη εν καί μόνον “Ον. Εί; τό 
πρώτον βλέμμα, οπερ επί τού έξωτερικσϋ 
κόσμου Ιρριψεν ό άνθρωπο;, έφαντάσθη 
αύτόν είδος δημοκρατία; συγκεχυμένη;, 
εν ή παντοϊαι δυνάμει; αντίθετοι έπολέ- 
μουν πρό; άλλήλα;. . . Έκ τών δυνάμεων 
τούτων «σχημάτισε πρόσωπα πρό; αυτόν 
όμοια, ώμολόγησε τήν ύ'πόταγήν του, ποο- 
σηυχήθη πρό; αύτας καί τά ; έλάτρευσεν» 
(Β» ο ϋέ β η ^ ϊΐθ , βιβ. III κεφ. 2.)

Αί δύο αύται θρησκεΤαι ή τών νεκρών 
καί τών φυσικών δυνάμεων ουδέποτε συνε- 
χύθησαν, ουδέποτε έπολέμησαν ποό; άλ
λήλα;. ‘Η μέν παρά τή δέ διήοκεσαν όσον 
καί ή Ιλληνική και £ωμαϊκή πολιτεία. Ή  
θρησκεία τών νεκρών, διετ.έλεσεν αναλλοίω
το;. Τό δόγμα εξηλείφετο, έξηφανίζετο 
δεν ήτο πλέον ή καθ’ έξιν λατρεία, ήν ού· 
δεμία π ίστι; έζωογόνει' άλλ’ οί θρησκευτι
κοί τύποι ούδεμίαν ΰπέστησαν μεταβολήν. 
Πάσα περί αύτή;· έννοια άπωλέσθη. διετή- 
ρήθη 0μω; ό πρό; αύτήν σεβασμό;. Τουναν
τίον δέ ή Ιτιρα θρησκεία, δέν επαυσεν ά- 
νανεουμινη καί προαγομένη. Οί θεοί έβοι- 
θον. καί ύπήρξεν έν ‘Ρώμη ήμερα, καθ' ήν' 
ήοιθμονντο τόσοι θεοί όσοι καί πολϊται. 
'Οσάκις οικογένεια τ ι; έδημιούργίι θεόν έκ- 

. τό; αύτή; προσωποποιούσα φυσικήν δύνα- 
μιν, προσέθετεν αύτόν εί; τού; θεού; αύτή; 
ώ ; νέον κάτυικον καί νέον τή ; Ιστία; προ
στάτην. Διημφισβητεϊτο τών θεών ή κατο
χή καί προστασία. Πολύ; έδέησε νά πα- 
ρέλθη χρόνο; δπω; οί θεοί ούτοι ίζέλθωσι 
τοΰ κόλπου τή ; οίκογενεία;, παρ’ ή έθε,ω- 
ρούντο ώ ; ίερά πατρώα κληρονομιά. Ήκο- 
λούθησαν τήν τύχην τών οικογενειών, παρ’ 
α ί; είχον τιμηθή καί λατρευθή, ήκμασαν 
καί παρήκμασαν ώ ; έκεϊνοι, επιβαλλόμενοι 
εί; τήν πίστιν τών ανθρώπων καθ’ δν χρό
νον αί οίκογε’νειαι έπεβάλλοντο εί; τήν 
πρό; αύτού; ύπακοήν. Ή ηθική ήν όί θεοί 
ούτοι έδιδασκον ήτο πάντη διάφορο; τή ; 
κατ’οικον ήθική; επειδή άνεγνώριζε δικαι
ώματα εί; τού; ςένους, έπιτάττουσα άμα 
τοιαΰτα πρό; αύτού;. Ή  κατ’ ίΒίαν θρη
σκεία ήτο καθαρώ; έγωϊστική : ή οίκογέ- 
νειά μου, οί προγονοί μου, οί θεοί μου, ή 
Ιστία μου, ή λατρεία μου, τό συμφέρον μου 
μετά τόν θάνατόν μου. Ή Βέ θρησκεία τών 
δυνάμεων τή ; φύσεω; ήτο δλω; άλλοία- έ
δίδασκε τήν φιλοξενίαν· ό Ζεύ; π«τήρ άν- 
δρών τε θεών τε ήτο προστάτη; τών ξένων. 
Δέν ήτο δέ τούτο διαφορά· ήτο άντίθεσις.

Ή  κατ’ ιδίαν θρησκεία ώ; ποντίφήκα άλ
λον δεν ειχε ή τόν πατέρα,τόν άρχηγόν τή; 
οίκογενεία;· έν τφ  οϊκω του ούτο; ήτο ωσαύ
τως καί ποντίφηξ τών άλλων θεών· άλλά 
παρ’ αύτφ διεμορφώθη σώαα Ιερέων, δημό
σιον σωματε.ϊον προορισμένον πρό; κοινήν 
θρησκείαν. Ναοί ώκοδομήθησαν δημοσίαις 
δαπάναι; καί νόμοι έγράφησαν προστατεύ- 
οντε; τήν δημοσίαν λατρείαν τών θεών έπι- 
τάττοντε; άμα αύτήν. Ή δέ λατρεία ούτω 
συνεχέετο πρό; τήν πατρίδα, ώ; ή λατρεία 
τών ψυχών συνιχέέτο πρό; τήν Οικογένειαν.
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Ο Μ ΟΖ-ίΙΡΤ

ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ
(Σονέχιια)

Η'.

Καθ’ ήν στιγμήν ό Μόζαρτ καθίσταται- 
οικογενειάρχης, ή φυσιογνωμία του ίβως 
διεγείρει νέον ενδιαφέρον καί ανάγκη νά τήν· 
γνωρίσωμεν έκ τού σύνεγγυς.

Μικρό; καί ί^χνό; έχει τήν ώχράν έκεί- 
νηυ καί θαμβήν όψιν, ή τ ι;, παρά τώ καλ
λιτέχνη καί τφ  συγγράφει, μαρτυρεί τήν 
κόπωσιν τή ; νυκτερινή; εργασία; καί τά ; 
όυέλλας τών σκέψεων. Οί χαρακτήρες τοΰ 
προσώπου του είνε κανονικοί, άλλ’ ολίγον 
νωθροί, έκτό; τή; ρι»ό; ήτι; είνε ΰπερβο- 
λικώς μεγάλη. Το σχήμα τών οφρύων τον 
είνε κομψόν οί οφθαλμοί μεγάλοι, βαθεΐς, 
άλλά τό βλέμμα αόριστον καί άπλανές. Τό 
σώμα του άνάλογον, ή:δέ κεφαλή του μό
νη, μεγάλη καί πλατεϊα είνε δυσανάλογο; 
πρό; τήν λεπτήν καί Ισχνοτάτην φύσιν του, 
Έκαυχάτο δε πω; Βιά τόν μικοοσκοπικόν 
του ποδα καί τήν λεπτότητα καί καλλονήν- 
τών χειρών του.

Προαειμένου περί τή ; ^ινός, άφηγηθώ- 
μεν τό Ιξή; ανέκδοτον : εΰρ·σκόμενο; έν μου
σική έσπερίδι παρά τφ  Χάϋδν, παρουσιά
ζει τφ  διασήμιρ φίλω του νέαν σύνθεσιν, πα- 
ρακαλών νά τήν έκτελέση. Ό Χάϋδν ευα
ρεστώ; ικανοποιεί τήν επιθυμίαν τοΰ Μόζαρτ 
αίφνης ομω; εϋρίσκεται πρό ανυπερβλήτου 
δυσχερεία; : ένφ αί Βύο χεϊρε; του εκρουον 
επί τών δύο άκρων τού οργάνου, παρουσιά
ζεται φθόγγο; τ ι ; έν τφ  με'σιρ διά τόν 
δποϊον θ' άπητεϊτο καί τρίτη χείο. ‘Ο Χάϋδν 
διακόπτει καί λέγει. — «Είνε αδύνατον νά 
έκτελεσθή τούτο-» Ό Μόζαρτ μειδιών προ
τείνει στοίχημα, φιάλην καμπανίτου, δν 
ύπερηγάπα. ’Αρχίζει λοιπόν ό ίδιος τήν 
εκτέλεσιν καί φθάνων εί; τόν διαφιλονιικού- 
μενον φθόγγον χρησιμοποιεί τήν ρίνα του 
ή τι; άποΒιδει αύτόν πλήρη καί όλόκληοον.

Ό Μόζαρτ είναι ζωηρό; καί αεικίνητος 
οί δάκτυλοί του άκαταπαύστω; κρούουσιν 
άρμονία; καί κλίμακα; έπί φαντασιώδους 
οργάνου. Οί τοσούτον έπιδεξιοι ομω; δάκτυ
λοι έπί τού κλειδοκύμβαλού είσί τουναντίον 
άδεξιώτατοι πρό.; ·,ί ζνΒ ί,ποτε άλλην εργα
σίαν· ούτω, κατά τά δείπνα, έδει νά τόν πε- 
ριποιηθή ώ; παιΒίον ή σύζυγό; του, άλλως 
ήτο κίνδυνο; νά κοπή. ’Αγαπά Βέ ώ; παι- 
Βίον πάλιν καθ’ υπερβολήν νά έπιδεικνύει 
τά ύπό τών πριγκήπων προσφερθέντα αύτώ 
κάτά καιρού; δώρα. ΙΙροτιμά τά γυμνάσια 
τού σώματος καθότι δέν άπαιτοϋσι τήν 
συνεργασίαν τού νοός. ‘Ιππεύει ευχαρίστως, 
άλλ’ ιδία αγαπά τό σφαιριστηρίου κα.ί τόν 
χορόν. Είνε δέ τέλειο; χορευτή;· έν τφ  με- 
νουέττιρ μάλιστα ήτο απαράμιλλο;· διά 
τούτο φαίνεται, είνε καί τοσούτον χαρίεσ- 
σαι αί συνθέσει; του έπί τού χορού τούτου, 
οστι; έθεωρεϊτο κατ’ εκείνην τήν έποχήν ή 
συμπλήρωσι; τή ; τελεία; ανατροφή;.

Αί διασκεδάσει; αύται είσίν άθωόταται. 
’Εάν Βέ θίξωμεν τή ; ιδιότητα; τή ; καρδίας, 
θά ίδωμεν ότι ούδεί; έσχε πλειοτέραν τρυ-
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■φερότητα καί υίικήν εύπειθεΐαν.Έτο δέ καί 
φίλος σπάνιος. Πολλάκις μάλιστα κχτε’σν/1 
θύμα τού αισθήματος τούτου.

Ό  Μόζχρτ έν τή Κωνστάντσα εύρε κα
τάλληλον σύντροφον. Άμφότεροι είσί χαρα
κτήρες ομαλοί *αί εύθυμοι. Τή έπομένη τών 
γάμων άββάς τ ι; φίλος του μεταβαίνει προς 
έπίσκεψιν αύτών. Ευρίσκει τήν θύραν ανοι
χτήν, είσε'ρχεται είςτόν οιχον χωρίς ν’άπαν- 
τήση ψυχήν ζώσαν. ‘Η οίκειότηςτου τον εν
θαρρύνει να προβή μέχρι τού κοιτώνος· τό 1 
νεαρόν ζεύγος κοιμάται τον ύπνον τών δι
καίων· τα βήυ,ατά του όμως άφυπνίζουσιν 
τον Μόζχρτ, οστις βλιπων τον φίλον του 
τόν καλεί νά προγευθή μετ’αύτών. Ά λλ ’εί; 
•μχ'-την ερευνά τα 0 ¡%άκιά του, ούίέ οβολόν 
άναχαλύπτει· εις μάτην επιθεωρεί λεπτο
μερώς τήν έψοθήκην. Έν τουτοις εύθυμώ- 
τατα «ρκούνται είς πρόγευμα συγκείμενον 
έξ άρτου καί χαφε', τόν δποϊον ή Κωνστάντσα 
παρεσκεύχσε, φέρουσα τήν νυμφικήν αυτής 
περίβολόν, δ ιό τι. .  . δέν είχεν άλλην.

Άλλοτε πάλιν έρχεται αίφνιδίως είς έκ 
των φίλων τού Μόζαρτ καί ευρίσκει αυτόν 
χορεύοντα ώς παράφρων μετά τής συζύ
γου του.

— Μανθάνεις είς τήν Κυρίαν «ου νε'ον 
τινα χορόν, έρωτά έκπληκτος ό επισκέπτης.

— Ποσώς, φίλε μου, άπαντ£ 6 Μοζαρτ 
καγχάζων,— τούτο είναι οικονομική μέθο
δος θερμάνσεως· είναι ψύχος φοβερόν καί μή 
έχοντες ξύλα, έσκέφθημεν δτι ό χορός ήδύ- 
νατο ν' άντικχταοτήση τήν ελλειψιν ξυ 
λείας.

Πεπροικισμένοι άμφότεροι υπό τοιαύτης 
καλή; φύσεως, έν τή αμοιβαία άγάπη 
των «ντλοϋσι τήν δύναμιν τού νά ύφίσταν· 
ται μετά.καρτερίας τάς «κληράς δοκιμασίας 
τής τύχης των.

Ή έξης επιστολή προ; τήν σύζυγόν του 
χαρακτηρίζει άριστα αυτόν.

«'Εάν σοί ώμολόγουν λατρεία μου, οσα 
λέγω πρός τήν είκονα «ου, θά έγέλας μέ 
τήν τρελλαν μου. 'Όταν τήν εξάγω έκ τής 
φυλακή; τη ;:.Ό  θεός νά σ’εύλογή,τή λέγω, 
προσφιλή; μ .υ Κων«ταντζινα, ό θεός να 
σ έ  προφυλαττγι, χαρίεσσα .κατεργαρα, κε- 
φαλάκιμου κατσαρό, μυτούλαμου μυτερή, 
χαρά μου και λύπη μου ! Καί τήν θέτω σι
γά,σιγά είς τήν θηκην της λέγων: «Ακόμη, 
ακόμη, άκόμη! "Οταν δέ την κρύψω εντε
λώς: «Καλη νύκτα, λέγω, ποντικακι μου, 
κοιμήοου ήσυχα.»

Καί μέχρι τής. ύστατης πνοής τουτρυφε- 
ρώς οϋτω τή όμιλεΐ καί τήν άγαπ£. Όποια 
δέ προσοχή, όποσαι λεπται περιποιήσεις 
ότε ή προσφιλέστατη τον ασθενεί. Πυλλα- 
κις από τής 5«? πρωινή; ώρας έξερχεται 
άκροποδοτί όπως ίππεύσηααί πάντοτε άφί- 
νει ύπό τό προσκεφάλαιον μίκράν επιστολήν 
έν ή εύχεται τήν «καλημεραν» x*i συνιοτά 
τή φιλτάτη του συζύγιμ νά προσέξή όταν έ ·  

γερθή μή πεση, μή κρυώση, μη θυμώσή 
κατά τής ύπηρετρίας. Έπίστρέφων λαμβά
νει θέσιν παρά τό προσκεφάλαιον της καί 
εργάζεται καθ' δλην τήν ήμε'ραν.

θ '
Μετά τόν γάμον του, ή ά/άγκη θε'σεώς

τίνος έξασφαλιζούσης τόν έπιούσιον έπι- , 
βάλλεται ίπ ί ¡κάλλον, Αλλ’ ή φυλαργυρία 
Ιωσήφ τού Β’ . είνε επίσης ισχυρόν πρό
σκομμα, όσον αί άντενέργειαι τών ίχθρών. 
Είς μάτην ό πρίγχηψ de Kaunitz λε'γει 
δτι «Καλλιτέχνης οίος ό Μόζαρτ άπαζ μό
νον καθ' ολόκληρον αιώνα εμφανίζεται επί 
τής γής. Είς μάτην, φωνεί ό θερμός όΰτος 
προστάτης δτι εινε έγκλημα νά τόν άφίνω- 
σι νά έξαντλήται έν άεννάφ πάληκατά  - 
τής πενίας». Ταύτα πάντα μάταια. Άνα- 
μενων λοιπόν αίσιωτεράς περιστάσεις, ό 
Μόζαρτ εξακολουθεί νά ζή διά τής διδα- ' 
σκαλιας. Ανακουφίζεται επίσης έκ τών 
συναυλιών, άς άπαξ τής έβδομάδος, άνά 
Κυριακήν δίδει έν τώ οίχω του έπί πλη
ρωμή.

Έν τούτοις, καίτοι τοσούτον έπέτυχεν 
ή Απαγωγή τό γερμανικόν έν Βιέννη με
λόδραμα εκπίπτει καί άγωνιά. Οί συνθε- 
ται τής έποχής είνε μέτριοι. Μόνος ό Μό
ζαρτ δύναται νά τό «ναστήση, δέν έχει δ 
μως κατάλληλα κείμενα. Προ τοιαύτης α
πελπιστικής καταστάσεώς, ό Αύτοκράτωρ 
παραιτε-Τται τών ονείρων αυτού καί απο
φασίζει νά προσκαλέση έκ νέου τού; Ι τ α 
λούς, οϊτινες κατ’ 'Απρίλιον, τού 1783 άρ· 
χοντάι τών παραστάσεων των. Ό  δέ πτω-- 
χός ήμών καλλιτέχνης επανέρχεται προσω- 
ρινώς είς τήν σύνθεσιν τής κιουματικής 
.μουσικής καί συνθέτει τάς πλειστας τών 
ωραίων τετραςρδιών quatuors, άς άφιεροί 
τφ  Ιωσήφ Χάυδν’ δι’ έπιστολή; πλήρους 
υίικής αφοσιώσεως- διότι ήγαπώντο καί έξ- 
ετιμώντο μεγάλω; οί δυο ούτοι έξοχοι 
άνδοες.

. Εις άνταπόδοσιν τού σεβασμού τού Μο
ζαρτ πρός τήν μεγκλοφυίαν τού δημιουρ
γού τής συμφωνίας, δ Χάύδν έθχύμχζεν 
απεριοριστως τό τάλαντο'ν τού νεαρού αύ- 
'τού άνταγωνιστού. Προσκληθείς έπί ταίς 
έορταίς τής στέψεως τού Αϋτοκράτορος εί; 
Πράγαν, άπαντά μεθ' υπερβολική; μετριο
φροσύνης :

«ΙΙκνταχοΰ οπού εύρίσκεται ό Μόζαοτ 
δ Χάύδν δέν δυνχται νά έμφανισθή»,

Καί βραδύτεοον μετά τούς Γάμονς τοΰ 
Φίγκαρω καί τόν dbr Γχιοβάχηιχ,οχί έζή- 
νουν έπιμόνω; έκ" τής αύτής πόλεως νά 
παρασταθή !ν  τών' μελοδραμάτων του 
δέν έδίστασε ν’ άρνηθή τή? κολακευτικήν 
ταύτην πρότασιν, λεγων, ότί ούδεποτε θά 
τολμήση νά παραβληθή πρός τόν ένδοξον 
σύγχρονόν του.» Συναν'τήσας δέ τόν Λου
δοβίκον Μόζαρτ έν Βιέννη, τώ λέγει ένθου- 
σιωδώ; :

— ’Ενώπιον τού θεού, ¡ορκίζομαι καί 
έπί τώ λόγφ τής τιμής μου λέγω, δτι ό 
υιός σου είνε κατ’ εμέ δ μεγαλείτεοος συν
θέτης τού κόσμου.»

Καί τούτο είνε τό χαρακτηριστικώτερόν j 
δείγμα τού πρός τόν Μόζαρτ θαυμασμού 
τού Χάύδν.

Ό Λ. Μόζαρτ άποκαταστήσας τέλος 
τήν θυγατέρα του Μκριάνναν καί άπομεί- 
νας μόνος, ζητεί τρίμηνον άδειαν, ϊνα ά* 
σπασθή τόν υίόν του καί βχυκαλήση 
έπί τών γονάτων του τόν έγγονον Κάρολον,, 
διότι δ Μόζαρτ ήτο ήδη πατήρ.

'Η.πενία,ή πιστή σύντροφος τού Μόζαρτ 
διακόπτει έπί τινα καιρόν τάς'φιλικά; της 
πρός τόν καλλιτέχνην σχέσεις. ,Αί συναυ- 
λίαι καί τά μαθήματα καθίστων ήδη τόν 
βίον του «χετικώς άνετώτερον. Ό κύκλος 
τών σχέσεων του ευρύνεται καί ύπό τής α 
νώτερα; κινωνίας δσημέραι έκτιμάται πλεί- 
ότερον. Ό  δέ πατήρ του άναχωρών εκ Βιέν
νης είνε πεπεισμένο; δτι τό όνομά του θ* 
άπαθανατισθή.

Γ

' Ό  συγγραφεύ; Da Ponte, βλέπων ενώ
πιον του ανταγωνιστήν έπίφοβον, τον άβ- 
βάν Oasti, συνεννοείται μετά τού.Μόζαρτ 
μεθ’ ου καί άλλοτε είγε συνεργάσθή, νά 
μετατρέψωσιν είς κωμικόν μελόδρααα τούς 
Γάμοοο τοΐ< Φίγχαρω τού Beaumarchais.

Ο Μόζαρτ καταγίνεται είς τήν σύνθεσιν. 
τού νέου τούτου έργου, δπερ παριστάνεταε 
•κατά Νοέμβριον τού 1785. ’Εάν δύσωμεν 
πίστιν είς τήν διαβεβαίωσιν τού Da Ponte, . 
ή ογκώδης «ΰτη μελοποιίχ τών Γάμωμ 
συνετεθη καί ένωργανωθη εν τιή βοχχεί δια- 
στηματι εξ εβδομάδων δ δέ Holmes, είς 
"'ών βιογράφων τού ήρωος ήαών. δυ'ίσχυρί- 
ζετχι δτι τό μεγαλοπρεπές finale τής δευ- 
τέρχς ποάξεως, έγράφει εν διχστήματι δύο 
νυκτών χχί μιάς ήμερχς· θά έκπλχγώμεν 
οε πλειότερον έτι δ'ταν παρατηοήσωμεν τόν 

I κχτχλογον τών συνθέσεων τού διδασκάλου 
καί βεβαιωθώμεν, δτι ακριβώς κατ’εκείνην 
την έποχην^συνέθηκε προσέτι μίαν τετραω- 
δίαν καί μίαν τριιρδίαν διά τό μελόδραμα 
« Η Λπαχθΐΐσα Χωριχή*, 'έν ασμχ καί 
μίαν διωδίαν διά τινα ιδιωτικήν παράστα- 
σιν τού Ίδομινέωζ μίαν σονάταν διά κλει- 
δοκύμοκλον καί τετράχορδον, iv ronde 
καί τρ·Τ; συναυλίας (concertos) διά κλει- 
όοκυμοαλον· τέλος δέ τό μονόπρακτου με
λόδραμα «Ό  Jiti!0ora)c τώ/ ffsarpixS r 
παο< ιστάσεω*».

Έν φ πλιίστχ δσα προσ>.όμμχτα καί 
καταφοραί ΐνικήθησχν, ένώ αί.δοκιμαί τχ- 
κτικώς έγίνοντο, έξαίφνης έξεγείρεται 
σκευωρία νέα υποκινούμενη ύπό τού δαο- 
τέχνου Σαλιέρη καί τών περί αύτόν, οστις 
έξ άλλου τοσούτον άνεγνώριζεν ένδομύχως 
τήν άξίαν τού Μόζαρτ, ώστε μετά τόν θά
νατόν του νά.εϊπη :

—- Έάν αυτός δ άνθρωπος έξηκολούθει 
νά ζή. ούτε τεμάχιον άρτου θ’ άπελαμβά- 
ναμεν έκ τών έργων μας.

Έν τούτοι; αί δοκιμχί έξακολουθούσιν' 
οί δέ έκτελεσταί καθίστανται δσημέραι θερ
μότεροι ύπερασπισταί τού δικαίου. Βλέπω» 
τούτο δ φθονερός Σαλιέρης αποτείνεται 
ττρός τόν διευθυντήν τού θεάτρου, τόν κό- 
μητα Rosenberg καί παρ’ αύτφ έπιτυγ- 
χάνουσιν αί ρ,αδιουργίαι του. Έδέησε νά 
μεσολάβηση προσωπικώς δ Αύτοκράτωρ δ- 
πως θέσει τέρμα εί; τάς απρεπείς αύτάς 
διαβολάς. ‘Η τελευταία δοκιμή διήγειρεν · 
απερίγραπτου ενθουσιασμόν άπ’ αρχής μέ
χρι τέλους.

‘Γπό τοιούτους «ίσιους οιωνούς έδόθησαν 
τέλος οί Γάμοι τοΰ Φίγχαρω έν τφ  βασι- 
λικώ θεάτριρ τής Βιέννης τή I Μαίου τού 
1786. Ή  έπιτυχία ύπήρξεν άνωτέρα πά- ,
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σης άλληρ. Διάφορα μέλη έπανελήφθησα- 
τοσάκις, ώστε ή διάρκεια τής παραστάσεω; 
έδιπλασιάσθη σχεδόν· τινές τών μελερδιών 
εκείνων, σύν τοΐς άλλοις άναμιμνήσκο· 
σιν ήμϊν άλλην νεωτέραν μουσικήν, τήν τού 
«Α'ρΐ’ρίως τής Σιβί.υηι'» ΐνα άποΒειχθή 

,δτι ό γλυκύτατος Ροσίνη; μεγα μέρος τής 
δόξης του οφείλει είς τήν επήρειαν τού έρ
γου τούτου.

Έν τούτοις, καίτοι οί ΓάμΟί τοϋ Φίγ
χαρω θέτουσιν έπί τού μετώπου τού δι
δασκάλου τήν δάφνην τής δόξης, οϋδεμίαν 
επιφέρουσι βελτίωσιν ευ τή οικονομική αυ
τού καταστάσιι. *0 Μόζαρτ πρό τοιαύτης 
Αδιαφορίας τών συμπατριωτών του σκέ
πτεται νά μετανάστευση παλιν καί νά με- 
τιχβή είς ’Αγγλίαν, άφίνων τά τέκνα του 
είς τόν πατέρα του· άλλ’ δ γέρων Μόζαρτ 
άρνεϊται ν’ άναλάβη τοιαύτην ευθύνην. Καί 
οΰτω χάριν τής πρό; τά τέκνα του στορ
γής έγκαταλείπει ιδέαν, ,ήτις μεγάλως 
θά μετέβαλεν. ίσως, τήν πορείαν τού στα
δίου του.

Έ ν τφ  μεταξύ,έν Πράγιγ.παριστάνονται 
οί Γάμοι ύπό ιταλικού θιάσου καί τυγ· 
χάνουσι πλείστης έπιτυχίας. Ηανταχού έν 
ταίς όδοϊς καί τάΐς αίθουσαις, έν τοΐς δη 
μοσίοις κήποις κάί τοϊς ζυθοπωλείοις δέν 
Ακούεται είμή ή μουσική τού Φίγχαρω. 
Συνεπεία δέ τών διαδηλώσεων τούτων, δ 
Μόζαρτ λαμβάνει ήμέραν τινα επιστολήν 
ύπογεγραμμένην ύφ’ ολων τών, μουσικών 
τής ορχήστρας τής Πράγας καί ΰπυ πάν
των τών διακεκριμένων καλλιτεχνών καί 
ερασιτεχνών τής πόλεως, δι’ ής προσκαλεί
σαι έπιμόνως όπως ίδη ίδίοις όμμασι τήν 
ύπερβάλλουσαν επιτυχίαν. Περί τά μέσα 
τού Ίανουαρίου αναχωρεί μετά τής συζύ
γου του. Ουδέποτε μέγρι τοϋδε άπήντησεν 
εν τή ζωή του τοσαύτην συμπάθειαν καί 
τόσα; τιμάς. Ό λα 'ς συνωστίζετο έπί τή 
διαβάσει του καί διά οΰρανομήκων άνευφη- 
μιών έγαιρέτιζεν αύτόν. Ό  Μόζαρτ βλέπων 
6τι τόσον άγαπάται και έκτιμάται, δίδει 
εν τ<ρ θεάτοφ, δύο συναυλίας, έξ, ών και 
ύλικώς όφελεϊται. Περί μιάς τούτων, συγ- 
γραφεύς τις αύτόπτης άφηγεΐται τά εξής:

«Μετά τήν έκτίλεσιν τού προγράμματος 
δ Μόζαρτ ένδιδων είς τάς επίμονου; απαι
τήσει; τών θαυμαστών του λαμβάνει πάλιν 
τήν θέσιν του παρά τό κλειδοκύμβαλον καί’ 
κρούει μετά πλείστης εύχερείας αυτοσχέ
διον φαντασίαν, ή τ ι; προκαλεΐ . το.ιαύτας 
βροντά; χειροκροτημάτων καί ένθουσιωδεις 
Χραυγάς, ώστε αναγκάζεται νά κρούση νέον 
τ ι παλιν τεμάχιον, αυτοσχέδιον και'τούτο, 
δπερ επίσης ζωηρώς έχειροκροτηθη. Το κοι-, 
νόν όμως-έζακολουθεϊ νά ζητή, μή λαμβά- 
νον ύπ’ όψιν τήν κόπωσιν τού εκτελεστού. 
*Εκ νέου δ Μόζχρτ αυτοσχεδιάζει, άλλά 
χαί πάλιν τό κοινόν έν τή μεθή του ζητεί 
ακόμη· ταύτην όμως τήν φοράν προφέρει 
τήν λεξίν «Φίγκαρω» καί·ό Μόζαρτ σπεύ
δει καί πάλιν νά ευχαρίστηση εκτελών έπί 
τού «ηοη ρίιι βηάΓηΙ» δώδεκα σπινθη
ροβολούσα; ποιχιΛο τρυπίας Ιίαραφροδύνη, 
•^ρενητίασις καταλαμβάνει τότε το κοινον.

Ητο δέ ήδη έξηπλωμένος έν τή κλίνη του 
κα ί τό πλήθος άνεζήτει αύτόν άκομη μετά

κραυγών έν πάσχις ταίς γωνίαις τού θεά
τρου. Ξυγκεκινημένος έκ τών τοσουτων 
δειγμάτων τής εύνοίάς τών πολιτών τής 
ΙΙραγας, εκφράζει τήν έπιθυμίαν νά σύν
θεση νέον εργον, άποκλειστικώ; χάριν τή; 
φιλομούσου ταύτης πόλεως. ό δε θεατρώνη; 
Bondini σπεύδει νά συνάψη πάραυτα συμ
βόλαιο», δι’ ου ύπεχρεούτο νά τόν «μιίψη 
κατά τήν προσεχή θεατρικήν περίοδον δι’ 
100 φλωρ. απέναντι τής νέας μελοποιίχ; 
του. Είς τήν ευτυχή ταύτην σύμβασήν οφεί
λομε» τόν Αειθαλή Don Giovanni.

Ταύτην τήν φοράν 6 Da Ponte προτεί
νει τό θέμα τού νέου έργου" ή έκλογή του 
εινε επιτυχής όσον καί ή τού Μόζαρτ. 
Ά λλ ’ έν τφ  μέσψ τής εργασίας του κατ’ 
’Απρίλιον 1787, λαμβάνει ανησυχητικήν 
είδ/:βιν· ό· πατήρ του ήσθένει καί τήν ασθέ
νειαν του παρακολουθεί Τ«χύς ¡ θάνατο;. 
Ό  πτωχός Μ,οζαρτ εινε απαρηγόρητο; διότι 
δέν ένηγκαλίσθη άπαξ έτη τόν σπάνιον 
εκείνον πατέρα, οστις ύπήρξεν ό πνευματι
κός πατήρ τής μεγαλοφυίας του καί άνευ 
τού οποίου τό τάλαντόν του θά έχάνετο 
ύπό τήν γή».> Όπόσαι φύσεις θαυμασίω; 
πεπροικισμεννι. φθίνουσιν ε»εκα κακή; δια- 
γνώσεως, ' άμελείας ή Αδιαφορίας τών γο-
νεων :

ΙΑ’

*Τπό τήν έμπνευσ,ιν τού Μόζαρτ ó Da 
Ponte έσχε τήν δύναμιν νά γράψη εργον. 
οπερ διά τής σκηνικής, μορφής καί τής 
θεατρικής έπινοήσεως, δέν δμοιάζει ούτε 
πρός τό κωμικόν μελόδραμα, ούτε πρός τό 
σοβαρόν τής έποχής εκείνης. ΙΙρώτον £ώ- 
μαντικόν. μελόδραμα θά ήρμοζε μάλλον νά 
θεωρηθή ό Don Giovanni.

Έν τούτοις ό χρόνος παρέρχεται καί αί 
δοκιμαί έξακολ&υθούσιν.Ή ήμερα προσεγγί
ζει, καθ’ ήν ή πόλις τής Πράγας θά έχη 
τά πρωτόλεια τού Αθανάτου μελοδράματος.

Πιστός όμως είς τήν κακήν αυτού συνει- 
θειαν οΰδένα φθόγγον τή ; εισαγωγής είχε» 
έτι συντεθίιαένον οί φίλοι Αδηυ.ονούοΐ» 
άλλ’ ό Μόζαρτ γελώ» μέ τή» Ανυπομονη
σία» των άναβαλλει πάντοτε. Τέλος ιδού 
ή 28 ’Οκτωβρίου, ή παραμονή τής παρα- 
στάσεως. ’Αναβολή δέν επιτρέπεται πλέον. 
’Αποπέμπει λοιπόν τους φίλους καί λέγει 
τή συζύγιμ του.

— Βεβαέως θά γράψω δλην τήν νύκτα- 
κράτησε μου συντροφιάν σύ. Κάμε μου 
ju;>:tc καί μή μέ άφήσης νά κοιμηθώ.

Ή  Κωνστάντσα παρασκευάζει τό εΰνοου- 
μενον ποτόν, Αφηγούμενη παραμύθιόν τι 
καί ό Μόζαρτ γράφει. Τού παραμυθιού τού
του επεται ετερον, δ δέ Μόζαρτ εξακολου
θεί εργαζόμενος. Μετ’ αρκετήν όμω; ώραν 
ή ναρκωτική δύναμις του ποτού υπερισχύει 
καί τό ένδιαφέρον τοΰ παραμ-.,θιου κατα
πίπτει έπαισθητώς. Όσακις δέ ή σύζυγο; 
οταματά ή κεφαλή τού διδασκάλου κλίνει 
έπί τού χάρτου, ή χειρ αυτού ναρκούται 
καί οί οφθαλμοί του κεκοπιακότε; καλύπ
τονται ύπό τών βλεφάρων  ̂του.

Βλέπουσα αύτόν κχταβάλλοντα ματαίας 
προσπάθειας,όπως μή άποκοιμ.ηθή, ή σύζυ
γος τον συμβουλεύει ν’ άναπαυθή όλιγον,

υποσχόμενη νά τόν έξυπνήση μετά μίαν 
ώρα». ’Αποκοιμάται παρευθύ; καί τόσον βα-- 
θε’ω;, ώστε ή Κωνστάντζα λυπ ιϊτα ιιά  τόν 
στέρηση τού ευεργετικού εκείνου ΰπνου. Τόν 
άφίνει μίαν έτι ώραν άλλά παρερχομένης 
καί ταύτης,μετά θλίψιως Αξία; νά έμπνευση 
συγκινητικωτατον ποίημα, τόν Αφυπνίζει. 
Εινε ήδη 5η τής πρωίας Αλλά' τήν 7ην, 
καθ’ ήν στιγμήν εισέρχεται δ άντιγρα- 
φεύς, δ συνθέτης γράφει τόν τελευταϊον 
φθόγγον. ,

Τήν έσπε’ραν κατά τή» έμφάνισίν του πρό 
τής δρχήσ-ρα; τό κοινόν χαιρετίζει αύτόν 
ένθουσιωδώς. Περιττόν νά είπωμεν πόσον 
ήτο πανηγυρική ή πρώτη αΰτη παράστασις- 
ότε δέ διά τελευταίαν φοράν κατέπεσεν ή 
αϋλαια, ό δέ Μόζαρτ. άπηυδημένος έκ τής 
συγκινήσεως καί τού κόπου ήγέρθη όπως 
χαιρετιση άπαξ έτι τό προσφιλές αυτού κοι
νόν, οί παρεστώστες ώ; έκ συμφώνου ά»ί- 
στανται αύθορμήτως καί έκρήγνυνται είς 
ατελεύτητους ζητωκραυγάς είς Ας άπαν- 
τώσι θορυβωδώ; τά χαλκινα όργανα τών 
έξισου ένθουσιασθεντων μελών τής ορχή
στρας.

ΙΒ'

Άκ.ιβώς καθ’ ήν στιγμήν επανακάμπτει 
δ Μόζαρτ είς Βιέννην,ό ένδοξο; Glück κλείει 
διά παντός τού; οφθαλμούς. Ό  Μόζαρτ 
κατά φυσικιν λόγον διαδε’χ ετα ι. αυτόν έν 
τή θέσει τού συνθέτου τού Αύτοκρ. θαλαμου 
ή; ό μισθός ανέρχεται είς 2,000 φιορ. Ά λλ ’ 
ή φυλαργυρία τού Αϋτοκράτορος έλαττοΐ 
ταύτα είς 800 μόνον.

Μετά τινα καιρόν δ Αύτοκράτωρ διατάσ- 
σει τήν μελέτην τού Δον Γκιοβάννη, οστις 
παρασταθει; τήν 7 Μαίου 1788 τυγχάνει 
ψυχρότατης δεξιωοεως, καίτοι άοιστα οιερ- 
μηνευθεί;. Ό  Αύτοκράτωρ Αντιλαμβάνεται , 
έν τουτοις τυϋ μεγαλείου τού έργου καί λέ
γει πρός τόν Da Ponte.

— θεσπεσία μουσική ! Θαυμασιωτέρα 
καί τή ; τών Γάμωχ τυν Φίγχαρω. Ά λλ ’ 
άτυγώς ακατάλληλο; τροφή διά τόν στό
μαχον τών Ηιενναιων μου.

Δέν δυνάμεθα νάλεπτολογήσωμεν έπί τής 
μελοποιία; ταύτης* άρκουμεθα νά εί’π&ιμεν 
οτι καθ’ ήμάς είναι τό έξοχώτερο» τών έρ- 
γοι» του. Κατώτερο» ίσως τώ» Γάμ<νν τοΰ 
Φίγχαρω ώς πρό; τήν μορφήν καί τήν άνέ- 
λιξιν τών μεγάλων Ασμάτων τού όλου, κα- 
τωτίρον τού Μα γβογ¿roo dv.h v ώ; π;ο; 
τήν δημώδη χαριν καί τήν μελφδιαν, άλλ’ 
Άνωτερον παντός άλλου άναντιρρήτως κατά 
τήν δύναμιν τής έπινοήσεως καί τήν λαμ
πρότητα τών χαρακτήρων.
, Τό έργον όμως τούτο έμελλε θάττον ή 
βράδιον νά περιέλθη τον κόσαον δλον καί 
»ά τ·-χη τής παγκοσμίου έκτιμήσεως ού 
μόνον τών φίλων τής μουσικής άλλά καί 
τών Αρίστων αύτής διδασκάλων.

Ήμεραν τινά έν πολυάριθμέ κΰκλιρ ήρω- 
τήθη ό Ροσίνης ποιον τών μελοδραμάτων 
του προτιμά. Ό Ροσίνης άπαντφ.

— θέλετε νά μάθετε ποίυν έκ τών έρ
γων μου προτιμώ πλειότερον; Ιδού λοιπόν. 
Προτιμώ τόν Δόν Γκιοβάννην!

.0  κ. Lavoix πατήρ άφηγεΐται πάλιν,
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ότι ήμε'ραν τινα έγίνετο λόγος παρά τφ 
Ροσίνη περί τόύ Βετόβεν.

— ’Αλλά 6« τόν έγνωρίσατε έρωτά δ 
κ. Lavoix καθ’ tjv εποχήν εΰρίσκεθε εις 
Βιέννην.

— "Οχιάτήντησεν ό Ροσίνης. Είχεκα- 
σίό» χαρακτήρα καί ούδέποτε ήθέλησε νά με 
δεχθή. "Οπερ δεν εμποδίζει, προσέθήκε μ&ι- 
διών, νά είνε κατ’ έμέ ό πρώτο; συνθέτη; 
τού κόσμον.

— "Ω, πώ ; τρέχετε, είπεν ό κ. LavoiX. 
“Ο πρώτο; συνθέτης του κόσμον ; Καί τόν 
συνθέτην τον Δόν Γκιοβάννη, φιλτατε διδά
σκαλε, τόν λησμονείτε;

— Ά , άπεκριθη ό Ροσίν/ι;, έκεϊνοςητο 
ν  j i ó r o c  !
( Έ π ε τ α ι  τό  τέλο ς)

Α Θ Η Ν Α  Ν .  Σ Ε Ρ Ε Μ Ε Τ Η

 i-*rí----
Ι Α ΠΩ ΝΙ Κ Η  Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α

0 ΜΕΜΨΙΜΟΙΡΟΣ
(Μύθο?)

Έ ζη ποτέ εν Ίαπωνί:* πτωχό; λιθοτό
μο;, εργαζόμενο; έν τοϊς λατομείοις.

Τό έργον αυτού ήτο τραχύ, είργάζετο 
πολύ, άλλ’. ολίγα έκέρΒιζε κ*ί διά τούτο 
-δεν ητο ευχαριστημένο; έκ τή ; τύχης τον.

«Ώ  ! ελεγεν· ά ; ήδυνάμην μίαν μόνον 
ήμέραν ,νά είμαι πλούσιος· νά φορέσω μα
λακόν μετάζινον μανδύαν καί νά κχτα- 
κλιθώ επί .μαλακής στρωμνή; έ< παχέων 
πτίλων.» Τοιαύτη ήτο ή εύχή, ήν καθ’ I- 
κάστην άπέτεινε πρός τόν ουρανόν. Τέλο; 
άγγελος έμφανισθεί; τφ  λέγει· «Γεννηθήτω 
κατά την επιθυμίαν σου.»

Καί ό λιθοτόμο; έγένετο πλούσιο;, έφό- 
ρεσε μαλακόν μετάξινον μανδύαν, καί κατε- 
κλιθη έπε άπαλή; στρωμνή; έκ παχέων 
πτίλων.

: *
Έμέρκν τινκ βλέπει τόν αύτοκράτορα 

διαβαινοντα τήν κεντρικωτέραν τής πόλε- 
ως δόον μετά τού επιτελείου το ν  ποοεπο- 
ρεύοντο καί ε'ίποντο ίππεϊ; σωματοφύλα
κες, ών ή στολή καί τά όπλα εστιλβον, έν 
δε τφ  μέσιρ ό αυτοκράτωρ, περιφρουρούμε- 
νο; ύπό τών αυλικών, οϊτινες ύπέρ τήν κε
φαλήν αυτού έκρατουν άλεξήλιον άπαστρκ- 
πτον έκ χονσών κεντημάτων.

— Τι μέ οφελεί νά είμαι πλούσιος, έ- 
ψιθύρισε τότε ό λιθοτόμος μα;,, άφοϋ δεν 
ήμπορώ, δέν έχω τό δικαίωμα νά έξελθω 
ακολουθούμενο; . ύπό σωματοφυλάκων καί 
περιφρουρούμενος ύπό αύλικών κρατούντων 
ύπό την κεφαλήν μου χρυσούν άλεξήλιον; 
ιλιατί νά μή είμαι αϋτοκρατωρ;

— θ ά  γείνης- τφ  λέγει ό άγγελος.
, Καί έγένετο αυτοκράτωρ· Καί έξήρχετο 

περιφρουρούμενος ΰπο τών αύλικών κοα- 
τούντων ύπέρ τήν κεφαλήν ,του άλεξήλϊον 
άπαστράπτον έκ χρυσών κεντημάτων, καί 
προεπορεύοντο καί εΐποντο ίππεϊ; σωματο
φυλακές,ών ή στολή καί τά όπλα εστιλβον. 

*
Ό  ήλιος έν τούτοι; διά τών καυστικών 

ι αυτού άκτίνων ξηραίνει τήν εξοχήν ·ή Βε

πλήρτίς κονιορτού δδό; αντανακλά τήν λάμ- 
ψιν αυτού καί καταπονεί τού; οφθαλμού;..

— ΤΙ τό όφελος νά είσαι αυτοκράτωρ, 
είπε τότε ό ήρώς μα;, όταν ή θεομότης τή ; 
ήμερα; σέ καταβάλλει, καί δ ήλιο; λάμ
πει περισσότερον σοϋ καί έξασαεΐ τόσην επί 
σοϋ έπίδρασιν ; Ώ !  νά ήδυνάμην νά είμαι 
ή λ ιο ;!

— «Πρόσεχε! είσαι ευχαριστημένο:;» τόν 
έρωτά ό άγγελο;· διότι είχεν ήδη γίνη ή
λιο;. καί έξηκόντιζε τά ; ακτίνα; του παν- 
ταχού, δεξιά καί αριστερά, πρό; τά άνω 
καί κάτω. Καί έξήραινε τά χόρτα τή ; γή; 
καί έφλόγιζε τά πρόσωπα τών επί γή ; ή-
γεαόνων.

' *
Ά λλ ’ Ιν νέφο; παρενεβλήθη μεταξύ τή ; 

γή; καί αυτού, οπερ ΐκώλυε τά ; άκτϊνα; 
τού ήλίου νά κατέλθωσιν επί τήν γήν.

—- ’ Ιδού δ ισχυρότερο; μου ! έφώνησεν 
δ ήλιο;. Λοιπόν εν νέφος νά είνε ικανόν 
ν» άνθίσταται εί; τήν δύναμίν μου ; Καί 
δέν θά ήτο προτιμότερον νά είμαι νέφος;

— Καί τούτο θά σοϋ γείνη" είπεν δ άγ
γελος.

-ΙΙάραυτα ή μεταμόρφωσις έγένετο καί 
τό νέον νέφο; λαμβάνει τήν θέσιν του ύ- 
περήφάνω; μεταξύ ήλίου καί γή ;. Άρεσκε- 
ται πολύ νά εμποδίζει τά ; άκτϊνα; τού ή- 
λίρυ, καί τόσον επιτυγχάνει, ώστε βλέπει 
επί τή ; γή ; τήν άντανάκλασιν τή ; σκιά; 
του. Μετά ταύτα άρχεται ^ίπτον επί τή ; 
γή ; σταγόνα; βροχή;, ή τι; βαθμηδόν μετα
βάλλεται εί; τοιούτον ύετόν. ώστε οϊ χεί
μαρροι έκχειλιζουσι καί οί ποταμοί πλημ- 
μυρούντε; καταστρέφουσι τού; αγρού;. Ού- 
δέν πλέον άνθίσταται εί; τήν ορμήν τή ; 
πλημμύοας.

*
Μόνον εί; βράχο; ακλόνητο; ϊρριπτε 

βλέμματα περιφρονήσεω; καί οίκτου ποό; 
τά πέριξ αυτού συμβαίνοντα. Μάτ/ιν τά 
ύδατα μυκώμενα προσέβαλλαν αυτόν μετά 
λύσσης' δ βράχο; Ιμενεν ασάλευτο:, τά 
δέ αφρώδη αύματα μανιωδώ; προσκρούον- 
τα έξηφανιζοντο ύπό τού; πόδα; του.

— Καί λοιπόν εί; βράχο; νά μέ υπερ
τερήσει; έφώνησεν έν όργή τό νέφο;· τότε 
-θά έπεθύμουν νά είααι βοάχος.

—  θ ά  γείνη; αποκρίνεται δ άγγελο:.
Καί ιδού αυτό; πάραυτα μετααοοφω-

θεί; εϊ; βράχον τραχύν ααί άκλόνητον, α
ναίσθητου εί; τά ; ακτίνα; τού ήλιου,άδιά- 
φορον είς τού; χειμάρρου; τή ; βροχή; καί
εί; τήν]σύγκρθυσιν τώνταοχχωδώνκυμάτων. 

»  '
Έν τούτοι; ύπό τού; ποόποδα; αύ·. 

τού διακρίνει εργάτην πτωχόν κρατούντα 
εί; χεΐρα; σφύραν καί σφυρίονκαί ό εργάτης 
ούτος άφάιοών άπορρώγα; έκ τού βράχου 
μεταποιεϊ αυτούς είς τετράπλευρου; λίθου;.

— Αλλά τ ί τούτο ; άνεφώνήσεν δ βρά
χος* εί; άνθρωπο; εχει τήν δύναμιν νά ά- 
ποσπφ εκ τών σπλάχνων μού δλοκλήρου; 
λ ίθου;; Πέποωται λοιπόν νά είμαι ασθενέ
στερο; αυτού-τού εργάτου; Τότε έξ άπαν- 
τος πρέπει νά γείνω ό άνθρωπο; ούτος.

—  Γεννηθήτω τό θέλημά σου- τφ  λέ
γει ό άγγελο;..

Καί έγένετο άνθρωπο; όπως καί πρδτε- 
ρον, πτωχό; λιθοτόμος, εργαζόμενος έν τοϊς 
λατομείοις.

Τό ΐργον τούτο είνε τραχύ" εργάζεται 
πολύ και ολίγα κερδίζει" είνε όμως ευ
χαριστημένος έκ τή ; τύχη; του.

Σ .  X.
■■· I -  

Α1 ίΙΡΑΤΕΤΟΤΣΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΜΔΊΤΒΙΟΕ ΡΑΓ.έΟΤΟβϋΕ

Π Ε Κ Ι Ν Ο Ν
(Συνέχεια καί τέλο;)

Ή  συνημμένη τή μεσημβρινή τών τειχών 
τή ; «Ταρταιική; πόλεω;» πλευρά-«Σινική 
πόλις», είνε άσυγκρίτω; ήττονο; λόγον 
άξία,ύπό γραφικήν καί άρχιτικτονικήν !πο- 
ψιν. Αΐ οδοί αυτή; είσί σκολιάί καί στεναί, 
όυπαρότεοαι δέ, εί δυνατόν, καί δυσωδέστε- 
ραι τών τή ; παοακειμένης πόλεω;" νωθρό
τερα είνε έν αυτή ή αστυνομική έπιτήρη- 
σις, οί δέ έπαϊται ίταμότεροι καί πολυπλη
θέστεροι. Πειραθέντε; νά διευθετήσωσιν έπί 
τό κανονικώτερον τόν πολυδαίδαλον εκείνον 
τών στενωπών καί δρομίσκων λαβύρινθον, 
έχάραξαν άπ' άρκτου εί; μεσημβρίαν καί 
απ' ανατολών . εί; δυσαά; δύο μεγάλα; 
σταυροειδώ; δικτεμνομένα; λεωφόρου;" άλλ* 
ή γενική δψις τών όδών δι’ ών διέρχονται 
αύται, ούδόλω; μετεβλήθη. Είνε ή εμπο
ρική. καί βιομηχανική πόλις, εν ή ύπάρ- 
χουσι τά καταστήματα καί τά έργοστάσια, 
τά θέατρα καί τά ίστιατόρια, τά καπνι
στήρια τού οπίου καί οί οίκοι τή ; άπωλείας.

Τόν αύτόν ομοιόμορφον τύπον §ν πΧρ5- 
τηρήσαμεν εί; τά ; οικοδομά; τή ; «Ταρτα- 
ριαή; πόλεω;» συναντώμεν νυν καί ενταύθα. 
Ούδέν εξωτερικόν γνώρισμα διακρίνει τά  
θέατοα από τών λοιπών οικιών" ή είσοδο; 
αυτών συνίστάται ώς επι τό πολύ έξ άπλου- 
στάτη; χαί χθαμαλή; θύρα; άγούση; ε ί; 
αυλήν, είς το' βάθος τή ; όποία; ύψούται 
εύρύ, άλλ’ εστερημένον πάση; ιάρχιτεκτονι- 
κή; άξια; οίκοδόμημά.'Β αίθουσα τού θεά- 
τρου άποτελεϊται εκ μιά; πλατείας, σχηνή; 
άνευ αυλαία;, καί μονορόφου εξέδρας, πάν-τ 
τωνδέ τούτων άπλούστατχ διακεκοσμηαέ* 
νων. Μικραί τράπεζχι είσί τοποθετημέναι 
επί τή; πλατείας καί τής εξέδρας, παρά 
τάς όποιας, διαρχ.ύσης τή ; παραστάσεως, 
(ήτι; συνήθως γίνεται άπό τή ; μεσημβρία; 
μέχρι τη ; πέμπτης εσπερινή; ώρα;), τό 
κοινόν τεϊοποτεϊ, τρώγει, καπνίζει, ένφ επί - 
τή ; σκηνής, ύπό τούς ήχου; έκκωφωτική; 
ορχήστρα;, εξελίσσεται ίστορικόν-τι ή μυ
θολογικόν δράμα, ερωτική τ ι; ή ήθολογίκή 
κωμψδια, μάλιστα δέ δράμά τ ι, έκ -ώ ν 
μακροσκελών εκείνων οικογενειακών, τά ό
ποια κέκτηνται τό ιδιαίτερον προσόν νά 
σύγκινώσι τάς κινεζικά; καρδίας.

Ούδέν επίσης διακρίνει τά έστιατόρια, 
εκτός τής προθήκης, ήτις χρησιμεύει έν 
ταύτφ ώς αποθήκη εδωδίμων καί μαγει- 
ρείον — ευφυής άλλως διάταξις, ώ; έπιτρέ- 
πουσα είς τόν πελάτην νά. κρίνγ πριν άνέλθγ, 
τό ποιόν τών φαγητών, τήν ,καθαριότητ«·
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* α ί τήν τεχν/)ν τού .μαγείρου. Τήν αύτήν 
εξωτερικήν δψιν εχουσι καί τά καπνιστήρια 
-του ■ οπίου, διακρινόμενα μόνον λπό τών 
διαβατών εκ μικρών τεμαχίων χάρτου 
προσκεχολλημενων έπί τής θύρα; έκαστου 
Λυτών. Έάν δ αναγνώστης είχε τήν περιέρ
γειαν νά είσδύσν) είς τό . εσωτερικόν τού 
χαταστημαιο:. ήθελεν ίδη μίαν ή πλείο- 
•να; αίθουσας δ.ηρημένα; διά λεπτών φρκγ- 
■μάτων εί; άοιτ">νίσκους,έν έκαστη Λ’αύτών 
■πρεϊς ξυλίνας ή μαρμαρίνα; κλίνας, δυκτε- 
-ταγμένα; έν εϊ^ει τρίκλινου. Ό  καπνιστή; 
-χαθήχενο; έκεϊ έξαπλούται έπί τή ; άριστε- 
-οή; πλευράς, έχων ψίαθον ύπό τήν όσφύν 
άα ί προσκεφάλαιον ύπό τόν αυχένα. Φί- 
φουσιν. αύτφ καπνοσύριγγα, συνισταμένην 
*κ καλαμίνου σωλήνο; καί μικρού έκ με
τάλλου, νεφρίτου λίθου, ή μορρίνη; πυραύ
λου, άνημμένον νυκτερινόν λυχνίσκόν καί 
μικρόν κ.ύπελλον έκ κασσιτέρου περιέχον 3 
■ή 4 γραμμάρια, εκχυλίσματος οπίου.’Διά 
τή ; αιχμή; βιέ όνη;, λαμβάνει μικράν στα
γόνα έκ τού ναρκωτικού υγρού, θέτει αύτήν 
μετά προσοχή; επί τού πυραύνου καί πλη- 

, -βιάζοιν τήν καπνοσύριγγα αυτού. είς τήν 
-φλόγα τη ; λυχνία;, εισπνέει διά μιάς τόν 
ικαπνόν τού άναφλεχθέντος οπίου. Δριμ,ύα 
τες άναθυμίασις, οσμή βαρεία καί έκνευοι- 
<τική πληροϊ πάραυτα τήν ατμόσφαιραν 
•φώ; θολερόν φωτίζει άμυδρώς τά ; γωνία; 
τή ; αιθούσης" ούδεί; θόρυβο; φ-ονών άπό 
-.καιρού εί; καιρόν, αόριστό; τις οίμωγή: 
*πί τών ακινήτων καί σιωπηρών καπνιστών 
■ληθαργική καί πλήρης ονείρων πλκνάται 
ωίτμόσφαιρα.

Δυο μόνον άξια λόγου οικοδομήματα κέ- 
κτητα ι ή «Σινική πόλις», τόν Ναόν τού 
Ουρανού καί τόν Βωμόν Τ ή ;  Γής.

Ιίεριβχλλόμενο; ύπό τείχους μιά; εχον- 
-το; λεύγη; περιφέρειαν, δ Ναό; τού Ούρα- 
-νού ύψούται ύπ«ίθριος, άνευ στέγη; καί
-τ ο ίχ ω ν .

Τρία ύπερκειμενα άλλήλων άνδηρα σχή
ματος κυκλικού καί περιβαλλόμενα ύπό 
μαρμάρινων κιγκλιδωμάτων, άνέχουσι μαρτ 
μαρίνην τράπεζαν έφ’ ή; αί επίσημοι τε
λούνται θυσίαΐ" τό κατώτχιον τών ανδήρων 
•εχει 120 ποδών διάμετρον, τό δέ ΰψιστον 
-Ιχει δψο; 25 άπο τή ; έπιφανείας τού έδά 
φου; ποδών. Σειοά σέωνοβίων δένδρων πλάι* ’ 
-βιοϊ\ το οίκοδόμηάα τούτο πρό; τον ουρά
νιον οϋτω; είπεϊν θόλον άνυψούσα αυτό. 
Ευάριθμα έντφ  κόσμφ μνημεία είνε άπλού- 
•βτερα καί έν ταύτφ μεγαλοπρεπέστερα τού 
«ροκειμένου.

Εί; τόν ναόν τούτον μεταβαίνει ό «ύ.το- 
κράτωρ τρί; τού έτου; (κατά τό χειμερινόν 
καί θερινόν ήλιοστάσιον, καί'τά; άρχά; τού 
ίαρος), ϊνα ποοσφέρη θυσία; πρό; τον Ου
ρανόν, τού όποιου αύτό; είνε ό έπί τή ; Γή; 
άντι πρόσωπο;.

Τό οικοδόμημα τούτο άνηγέρθη τό 1421 
-ύπό τού ,αύτοκοάτορ.ο; Γούι'γχ-.ίώ, τρίτου 
-.κατά σειράν ήγεμόνο; έκ τής δυναστείας 
τών Μίγγχ. Μέχ:ι τού ετου; 1531, έν τφ  
αύτφ ναφ έτελούντο καί αί όφειλόμεναι τή 
Τ ή ύπό τού αΰτοκράτορο; θυσίαι" άλλ’ άπό 
•τής εποχής εκείνης, επί ίδίου προσφέρονται 

ί«ύτα ι βωμού, ύψουμένου πρός τό Ιτεοον

μέρος τή ; πλατείας, ε-ρ’ ή; κεϊται ή κυρία 
είσοδο; τού ναού.

Τά δύο ταύτα μνημιϊα εί; ιδίαν ολω; ά- 
φιιοωμενα λατρείαν, τή ; όποία; ό αύτοκρά- 
τωρ ε-ίνε ό μόνος λειτουργό;, είνε μοναδικά 
εί; τό «ίδο; αυτών καί αποτελούσε τήν μό- 
τ·/·,ν παραλλαγήν τού παραδεδεγμένου έν 
Σιν:κήί δμοιομορφου σχήαατος .διά τά οικο
δομήματα πασών τών θρησκειών. ’ Χπεικο- 
νιζουσιν άναμφιβόλω; τόν αρχικόν τών σίνι- 
κών·ναών τύπον, τόν υπαίθριον βωμόν, εν
τός ιερού περιβόλου, τού άριανού rsiid̂ iK. 
Ή  Ιδέα τού νά οίκοδοχήσωσιν τή θεότητι 
αύτών οίκον πιριτετειχισμένον και έπεστε- 
γασμένον, δεν ήτο δυνατόν νά έπέλθή τοϊς 
Σίναις οϊτινε; δέν έπροσωποποίουν τούς θε
ούς αύτών; άλλά καίπιρ δαψιλεϊ; προσφε* 
ροντε; είς τάς φυσικάς δυνάμει; θυσία;, ώ ; 
σύμβολα ούχί δέ ώ; πραγματικότητα; έλα- 
τρευον αυτά;. Βραδύτερο», ίίτε σύν τή πα* 
ρόδιρ τού χρόνου ή λατ-εία κατέστη πυλυ- 
πλοκωτέρα, ότε εί; τά ; άπλά; καί απέριτ
του; τών άρχαϊκών χρόνων ΐεροτελεστεία; 
προσετέθη καί φιλοσοφική τις διδασκαλία, 
επέστη αύτοϊ; ή άνάγαη νά ακλύψωσιν ύπό 
στέγην καί διά τοίχων νά περιβάλωσι τάς 
θρησκευτικά: αύτών τελετάς Βραδύτερον 
ετι, οτε κατά τόν Β\ μετά Χριστόν αιώ
να, ό Βουδδισμός συνεκόμισεν μεθ' έκυτού 
τήν λειτουργίαν καί τάς άγια; αυτού εικό
νας, νέα; ύπέστη τό σχέδιον τών ναών με
ταμορφώσεις, τελειοποιηθέν καί ποοσλαβόν- 
τόν άρχιτεκτονικόν εκείνον τύπον δν μέχρι; 
ήμών διετήρησεν.

Έκτό; τών δύο. τούτων θρησκευτικών 
οικοδομημάτων καί ναού τινο; αφιερωμέ
νου τή θεφ τή ; Χάοιτο; καί τού Έλέου; 
Λnodr-yit-, ούδέν άξιοθέατον μνηαεϊον, ύ· 
πυλείπεται ήμΐν εν τή «Σινική πόλει», έκ
το;, τού παρακειμένου τφ  παλαιώ σ^νικφ 
άγγειοπλαστείιρ /ίίαοΜ-τ&ά̂ γχ, ωραίου 
μωαμεθανικού zepirovc Ai-nai-zak τούά- 
ξιολογωτάτου τών έν Πεκένφ. Είνε. πράγ
ματι, γνωστόν ότι παρά- τόν κοχφουκια- 
νισμόν, τόν ταοϊσμόν καί τό» βουδδισμόν δ 
κατά τόν ΤΙ. αιώνα είσαχθεί; ε ί; τήν Σινι
κήν μωαμεθανισμός, «οιθμεϊ ήδη έν αυτί) 
πολυπληθείς οπαδού;, περί τά εϊκοσε περί
που Ικατομμύρια.

Ώ ; οί βουδδικοί ναοί, ούτω καί τά μω
αμεθανικά έν Σινική τεμένη ούδέν εξωτε
ρικόν κέκτηνται σημεϊον τή ; ξένη; αύτών 
καταγωγής.

Ό ά^ιθμό; τών έν Πεκίνιρ κατοικούντων 
μωαμεθανών υπολογίζεται περί τά ; είκοσι 
πέντε περίπου χιλιάδα;. Έχουσίν, ούτω; 
είπεϊν, τό μονοπώλιον τών κρεοπωλείων 
καί τών δημοσίων λουτρών, ,τά ; δ’έπιγρα- 
φά; τών καταστημάτων αύτών κοσμεϊ συ · 
νήθω; ή ήμισέληνος.

Τά ήθη αύτώ» διαφέρουσιν.πολύ τών κι 
νεζικών, καίτοι έξ ούδενό; εξωτερικού ση
μείου, ούδ1 έν τ·ή φυσιογνωμία, οΰδ' έν τή 
άμφ··έσει, δύναταί τ ι ; νά διακρίνρ αύτού;.' 
Ζώσιν άπομεμονωμένοι καί συνάπτουσι γά
μου; πάντοτε πρό; άλλήλους. φημίζονται 
ώ; ελεήμονε; πρό; τούς ομοθρήσκου; αύτών, 
υπάρχει δέ καί παροιμία τ ι ;  περί αύτών

εν Πεκίνω ότι «ούδεί; πτωχό; υπάρχει 
παρά τοϊ; μουσουλμάνοι;.»

’ Αξιοσημείωτος είνε ό χαρακτηρισμό; 
ουτος, έάν άναλογισθή τις δτι μεγαλούπο- 
λις οία τό ΙΤεκϊνον ούδε 1ν αέκτηται εύα— 
γέί ϊύρυμα, ούδέ Ιν δημόσιον ή ιδιωτικόν 
διά τού; άπόίους, -τού; ασθενείς, τού; γέ
ροντα; τού; παράφρονα; άσυλον. Καί π α -  
ρέχονναι μέ» άπο καιρού εί; καιρόν, έν' τα ΐς  
πλουσίαις συνοι-κίαις, ελεημοσύναι ή δι
ανέμονται φάρμακα εί; τούς- πτωχού;, ά λ 
λά πάντα ταύτα προέρχονται έξ ιδιωτικής, 
εστερημμένη; παντό; επισήμου ή πολιτεια- 
κού χαρακτήρο;, πρωτοβουλία;, σκοπούση; 
δε την επίδειξίν μάλλον ή τήν αληθή φ ι
λανθρωπίαν.

Ω; έκ τουτου οί έπαΐταε είσίν ή επονεί
διστο; μάστιξ, ή αίσχίστη.κκί άήδεστάτη 
τού, ΙΙεκίνου πληγή. Περί τάς όγδοήχοντα 
όλας· χιλιάδας υπολογιζόμενοι, ιδίαν άπο- 
τελούσι κοινωνικήν τάξιν, είδός τ ι σωμα
τείου, εχοντο: τάς ιδιαιτέρας αυτού παρα
δόσεις καί προνομίας, ακριβώς όπως αεί 
κατά τού; μέσου; έν τή Δύσει αιώνας, ά- 
δίλφότητες τών έπαιτών, καί ώ ; αύταέ 
επίσης, εχοντο; τόν « Αύτοκοάτορα τής ' 
Γαλιλα ία ;» του, τόν «όούκα τή ; Αίγυ
πτου», τόν «Βασιλέα τών Οΰνων»,αρχηγόν 
οήλον οτι κανονικώς εκλελεγμένον καί σε
βαστόν. Τά πεοιεογότατον οαω; είνε, ότι δ 
αρχηγός ούτος, ό όποϊος έχει στήσει τό 
στρχτηγεϊον αυτού επί τής γεφύοα; «τής 
Πύλη; τού Ουρανού», είνε έπισήμως άνε- 
γνωρισμένο; ύπό τή ; αστυνομία; τή ; πρω- 
τευουση;, ή τι; συνεννοείται. κατ’ ευθείαν 
μετ' αυτού περί πάντων τών εί; τό σωμα- 
τεϊον άφορώντων.

Τή; δ’ άθλιότητος αύτών ούδεμί* περι
γραφή δύνχται νά παράσχη ιδέαν. Έ κτό; 
μικρού περί τήν όσφύν όάκου;, περιφέρονται 
ανά τά ; όόού; έντελώ;' γυμνοί κατά τά 
άλλα. Καί κατ’ αύτά τά ύριμυτατα τού 
χειμώνο; ψύχη. ότε πνε’ουσιν έκ πή; Μογ
γολική; οί σφοδροί καί αιφνίδιοι εκείνοι ά
νεμοι, τό δέ θεομόμετοον δεικνύει 15 βαθ
μού; ΰπο τό μηδέν, οί πλεϊστοι τών δυστυ
χών τούτων ούδε εν £άκος έχοντε; ίνα κα- 
λύψωσι τά ριγώντα αύτών μέλη, καθ' έκά- 
στην έσπέραν άποθνήσκουσιν έκ ψύχους 
καθ' εκατοντάδας. Ώχοοί καί κατεσκλη- 
κότες, ψωραλέοι καί βρύοντε; έλκών, περι
φέρονται άνά τήν πόλιν ένοχλοϋντες τούς . 
διαβάτα; διά τών άφοοήτων αύτών κλαυθ
μυρισμών καί διαμφισβητούντες πρό; τούς 
κύνα; τήν κατοχήν τών έκ τών οικιών 
άπορριπτομένων σκυβάλων. Άλλοτε πάλιν4 
επί όλοκλήυου; ώρας κάθηνται νωθροί ενώ
πιον καταστήματος τινο;, άναγκαζοντες 
ούτω τού; πελάτα; καί έπί μόνη τή θέίρ 
αύτών νά τρέπωνται εί; φυγήν, μέχρι; ου 
άπωλέσας τήν ύποαονήν ό καταστηματάρ- · 
χης. ψίψγι πρός αύτού; δυάκα σαπηκίων1- 
Τής νυκτό; έπερχομενη; ζητούσι καταφύ- 
γιον κάτωθεν γεφύρα; τι,νο;,ΰπό τάς ?τύλας

' Τό eureXsetspov τών σινικών νομισμάτων. *Κ 
διαίρεσις αότών εχει ούτω : Τ α έ λ  ή λ ι έ ν γκ  ζλβ 
10"μέχ ή τσ ιέν , ϊκαστον τσ ι ε ν  =  10 κ α ν -  
δ -α ρ ι ν ή ? ά ν, Ικαστον φάν = )0. κέσχ t¡ 
λ ί  ή σ απ ή κ ι α. (*£ν Τ α i  λ=7.9ΐ φρ.) (S.V
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τής πόλεω; ή Ιντός οικίας τινός ήρειπωμέ- 
νης, ή.άπλοόστερον μάλλον κοιμώνται έχ&ϊ 
!νθ*  εύρέδησαν, άναμίξ, άνδρες, γυναίκες, 
παρθένο?, παιΒί«, συμπτυσσόμενοι είς όγ
κους άμύρφους, τερατώδει συμφυρμώ ήλι- 
κιώγ, γενών καί ασθενειών. Ή σωματική 
αύτών άθλιότης είνε τοιαύτη, ώστε λη
σμονεί τ ις πρό αύτή; την ηθικήν κατάπτω- 
βεν.Άπό τού προσώπου αυτών πάσα ανταύ
γεια ζωής εσωτερικής έξέλιπεν, παν φυσι
ογνωμίας ίχνος έσβέσθη. Νομίζει τις μάλι
στα ότι ού5έ πάσχουσι πλέον, όμοιοι προς 
τά  έν κακουχίαις άποσκληρυνθέντα κτήνη.

Λίγων ανωτέρω ότι τό ΙΙεκϊνον στερείται 
.^παντός ευαγούς καθιδρύματος, δέν ήγνό- 

ουν τήν δπαρξιν τού περίφημου βρεφοκομεί- 
οι>, (̂ ύ-γϊτγχ-τάα,τού ίδρυθέντο;. κατά τον 
Υ ί'. αιώνα υπό του μεγάλου «ύτακράτο- 
ρος Κάνγκ-χί· βλέπει τις πράγματι πρός 
-τό νοτιοδυτικόν μέρος τής «Σινικής πολε- 
ως» παρά τήν πύλην Σά-χοά-μέν ευρύτα
το» οικοδόμημα, προωρισμένον, κατά του; 
δρους τής ίδρύσεως αύτού, όπως περίθάλ.- 
πη καί άνατρέφφ τά ορφανά καί έγκαταλε- 
λειμμένα παιδί«. 'Αλλά μόνον το οικοδό
μημα ΰφίσ.ταται^ δύναταί τις νά είπφ, δι
ότι τό ευεργετικόν ίδρυμα ουδόλως λειτουρ
γεί. Ουδέποτε σχεδόν έπληρώθη ή διά τών 
κυβερνητικών διαταγμάτων δοθεΐσα αυτφ 
επιχορήγησις,τά ΒΊκάστοτε παρασχεθέντα 
ευτελή χρηματικά ποσά μόλις έξαρκούσι 
πρός διατροφήν του διευθυντού" πολλά του 
καταστήματος ρκέρνϊ κατεκρημνίσθησαν, ο- 
λίγιβτα δε, δέκα μόλις παιδία περιθάλπον
τα ι |ν αύτφ.

Τήν πραγματικωτέραν του καθιδρύματος 
πελατείαν άποτελ',υοι τά καθ’ ίκάστην 
πρωίαν περισυλλεγόμενα έκ τών ρυμών τής 
πρωτευούσης νεκρά βρέφη. Δύο «μαξαι φορ· 
τηγοί, ύπό βοών βραδέως συρόμεναι άνά 
τάς οδούς καί εις έκάστην σταθμεύουοαι 
συνοικίαν,παραλαμβανουσι τά ύπό τών γο
νέων κομιζόμενα ή τά έν ώρα νυκτός έπί 
τής όδού άποτιθέμενα μικροσκοπικά πτώ
ματα, Τά νεκρά ταΰτα σώματα συσσωρευό- 
μενα εντός Ιδιαιτέρου διαμερίσματος τού 
Βρεφοκομείου Ον~γίΐγχ~τάχ, μετά μιά; 
εβδομάδας πάροδον, έντός κοινού άθρόα 
ενταφιάζονται τάφου. 'Ο αριθμός τών πτω
μάτων ποικίλλει από τριάκοντα μέχρι τεσ· 
σαοάκοντα καθ' Ικάστην πρωίαν, έν ώρα δ’ 
επιδημίας έξικνεΐται καί πέραν τών έκα- 

' τόν. Τίνα τάχα τά αίτια τής καταπληκτι
κής ταύτης θνηβιμότητος. Ή πτωχεία καί 
* ί άσθένειαι μόναι, τού εγκλήματος κατ’ 
ελάχιστον συμβαλλομένου. Μεθ’ οσα καί αν 
έλέχθησαν περί τούτου, τό αληθές είνε δτι 
ούδ’ Ιθιμον, ουδέ θεσμός τις είνε εν Κινρι 
ή παιδοκτονία, άλλ’ έκτακτον καί ενταύθα 
£ς εν Ευρώπη φαινόμενον. Οί δ’ ηθικοί 
τού εγκλήματος τούτου αυτουργοί δέν είνε 
οί Ιδιώται, άλλ’ αυτή ή πολιτεία ή έγκα- 
ταλείπουσα απροστάτευτους τάς άπορους 
γυναίκας, αίτινε; μέλλουσι νά καταστώσι 
μητέρες, ή ανεχόμενη όπως χιλιάδες πτω
χών γυναικών τεκνοποιώσιν άστεγοι, όπως 
ακριβώς γεννώσιν οί κύνες, έν μέση όδφ.

Τνα καταπαύσωμεν τόν μακροσκελή τού 
τον περι τών ασχημιών τού Πεκίνου λόγον,

μεταβώμεν ίν τ^ Σίνιχτ) πάντοτε ευρισκό
μενοι .πόΛει πρόςδ οημεϊον ή όδός Τοού*γχ 
-ισέ·{ΐί* διασταυρούται μετά τής μακράς 
ίγκαρσίας λεωφόρου, έπί τής πλατείας 
εκείνης έφ’ ής όμαλώς εχόντων τών πραγ
μάτων, εύρνσκεται ή άγορά τών οπωρών καί 
τών οσπρίων. Ενταύθα μετά την φθινοπω
ρινήν τού κακουργοδικείου σύνοδον, ίκτε 
λούνται άπαζ τού έτους αί θανατικαί ποιναί.

Τρόπος τής έκτελέσιως τών ποινών εινε 
ό αποκεφαλισμός ή ό στραγγαλισμός. .Τήν 
εννάτην πρωινήν ώραν, οίκατάδικοι, άνερ- 
χόμενοι συνήθως εις τριακοντάδα, μεταφέ- 
ρονται επί φορτηγού άμαζης. γυμνοί μέχρι 
τής όσρύος, τάς χεϊρας έχοντες δεδεμένας 
επί τών νώτων, τόν πλόκαμον περιτετυλι- 
γμένον έπί τής κεφαλής. Κατερχόμενυι είς 
μίαν τών γωνιών τής πλατείας συσωρεύον- 

‘τα ιέκ ε ΐκ ·τά  γής εν μέσω τών φυλασ- 
σοντων αυτούς.

Ούδ’ έζεδραν, ούδ’ άγ/όνην, ούδε λαιμη
τόμον, ούδεμίαν, συνελόντι είπεΐν, προετοι
μασίαν διακρίνει τ ι ;  έπί τής πλατεία;, άλ
λα κατέναντι τής μεγαλητέρας λεωφόρου, 
μίκράν μόνον τράπεζαν μετά καθισμ,ατων 
εφ’ών τοποθετούνται έν μεγάλη στολή,οί δι· 
κασταί καί οί ανώτεροι αστυνομικοί υπάλ
ληλοι. Είς γωνίαν τινά ό δήμιος, κίτρινον 
περιβεβλημένος-περιζωμαί διευθετεί έπί τού 
εδάφους τά ξιφη τής δικαιοσύνης, πρός 
πλατείας όμοιαζοντα άκινάκας. 1 Ιλήν δέν 
επέστη - Ιτι ή στιγμή τή ; εκτελέσεως : οί 
δικασται καπνιζουσι μακαριοις έπί τών 
καθισμάτων αϋτών, τό κοινόν πολυπραγμο
νεί, οί δέ καταδικοι συνδιαλέγονται πρός 
άλλήλους, ούδενός σημείου πιοδιδοντος έπί 

•τού προσώπου αύτών τήν «γωνίαν τής 
προσδοκίας.

Έμισεια ώρα, τρία τέταρτα παρέρχονται 
τοιουτοτρόπως. Κίνησις τ ι ; τέλος παρατη- 
ρέΐται είς τό· πλήθος, οί ό-.κασταί εγείρον
ται, οί κατάδικος δψούσι τήν κ- φαλήν: ίπ- 
πεύς συνοδευόμενο; ύπο χωοοφνλακων, άνα· 
φαίνεται μακροθεν, κομιζων έν χερσί μικρόν 
κιβωτιον διά κιτρινόχρόου περ.βεβλημένον 
υφάσματος. Τού κιβωτίου τοποθετούμενου 
μετ’έπισημότητος έπί τής τραπεζης, είς τών 
δικαστών έζαγε; έζ άύτού έπίμηκες τεμά- 
χιον χάρτου έπιμελώς συνεπτυγμένου. Είνε 
τό κανονιζον τά τής θανατικής ποινής αύ 
τοκρατορικόν διάταγμα : ονοματά τινα έκ 
τού κκτκλογου τών καταδεδικασμένων εί- 
σίν περιβεβλημένα δ ι’έρυθρού κόκλουχαρα- 
χθεντος δι’αύτής τής σεβασμίας χειρος τού 
αύτοκρατορο;· εί*ε τά ονόματα τών μελλόν
των νά θανατωθώσιν. ΟΙ λοιποί τυγχανοοσι 
τή ; αυτοκρατορικής χάριτος· μόνον κατά 
τήν ώραν ¿κείνην ποιούσιν αύτοϊς γνωστήν 
την παραοχεθεΐσαν εύνοιαν, άφινοντες ου 
τως αυτούς νά σομμερισθώσιν μετά τών ά- 
τοχών αυτών συνάδελφων την αγωνίαν τής 
ύστατης στιγμής.

Ιίολλάκις όμως ή χάρις αϋτη είνε άπλή 
μόνον αναβολή, ό δέ ταλαίπωρος κατάδι
κος όδηγούμενος έκ δευτέρου το έπιον έιος 
έπί τής απαίσιας πλατείας, παραδιδεται 
τότε «μετακλητως είς τού δήμιου τάς χεϊ· 
?α<.

Άρχετάι τέλος ή έκτέλεσις. Ό  μελλων

νά ύποστή τήν ποινήν τού αποκεφαλισμού- 
κατάδικος οδηγείται είς τό μέσον τής πλα»~ 
τείας, γονυπετεί έπί τού εδάφους-, δ ενώ
πιον του ίσταμενος βοηθός άρπαζει αυτό·» 
από τού πλοκάμου,ό δέ δήμιος ύψών τό ξί
φος άποτέμνει τήν κεφαλήν αυτούδΓΙνόςμό— 
νου κτυπήματος. Πάραοτα, ετερος κατάδι
κος πίπτει γονυπετής παρά τό σπαράσσον 
ετι σώμα τού συναδέλφου του, ό δήμιος, 
άλλάσσει απλώς άκινάκην καί.ή σκηνή ε
παναλαμβάνεται.

”0  μέλλων νά ύποστή τήν ποινήν τού· 
στραγγαλισμού εςαπλούται πρηνής, κατά 
γής περί δέ τόν τράχηλον αυτού περώσι- 
σχοινίον. Οί βοηθοί συγκρατούσι τάς κνή- 
μας «ύτού, ό δέ δήμιος, θέτων τόν πόδεο 
αυτού έπί τού ταλαιπώρου θύματος τοη· 
άύχέν», συστρέφει τό σχοινίον μέχρις δτου· 
έπέλθει ή άσφυζία. .

• ΙΙάντες οί παραστάντες έν Κίνερ Ευρω
παίοι είς τοιαύτας- θανατικών ποινών εκτε
λέσεις. όμοφωνως μαρτυοούσι περί τού θάρ
ρους ή μάλλον είπεΐν τής αδιαφορίας μεθ* 
ής οί καταδιροι τήν φρικωδη αύτών ποι
νήν άποτίνουοιν. Βλέπει τις αυτούς αναμέ
νοντας άνευ τής ελάχιστης συγκινήσεως την· 
έσχάτην στιγμήν, ούδέ προσπαθούντας του
λάχιστον, άρχομένου τού μαρτυρίου, ν’ άπο- 
φύγωσι τό θέαμα τών κρεουργουμένων 
αύτών συναδέλφων, 'τέλος δε καί τής σειράς 
αυτών επιστάσής, πρόσερχομενους έκουσίως. 
ϊνα παραδοθώσιν είς τού δημίου τάς αιμο
σταγείς χεϊρας.

Ευαισθησία ήττον λεπτή, φαντασία πο
λύ όλιγώτεοον τής ήμετέρας ανεπτυγμένη, 
δόνανται μόναι νά έςτ,γήσωσι τήν εντελή 
ταύτην αναλγησίαν καί τήν ενώπιον τοϋ- 
θανάτου αδιαφορίαν.

Άποπερατωθείσης τής εργασίας ταύτης,. 
τά πτώματα περισυλλέγονται εντός χειρα- 
μάξης, είς εκ τών βοηθών ρίπτει διά πτύ— 
ου μικράν ποσότητα χώματος έπί τού κ«· 
τακλυζοντος τό έδαφος ΛΪματος, ένφ Βέ οί- 
όποιροπώλαι καί οί λαχανοπώλαι έγκαθι- 
δρύουσιν έκ νέου τά φορητά αύτών κατα
στήματα, ό δήμιος θέτων τάς κεφαλά; τών 
καρατομηθέντων έντός λογοπλέκτου κλω-· 
βοό,άναρτά αύτάς έπί τής κορυφής πασσά
λου, έφ’ ού θελουσι παραμεινη έκτεθειμέν«ι. 
μέχρις οτου ή σήψις απογυμνώσει εντελώς, 
τα οστά τού κρανίου.

"Εν μόνον τμήμα τής «Σινικής πόλεως»-. 
υπολείπεται ήμΐν νά διατρεξωμεν, τμήμα, 
άπέραντον, έκτεινόμενον κατά μήκος τώ ν 
μεσημβρινών τειχών. Ερείπια μόνον καί· 
γαιας συναντά τις έν αύτφ. Καί αύτό τό 
σχεόιον τών όδών εξαφανίζεται μέσω τών· 
ερειπίων, Ούδέ μία άμαξα, ούδέ ί ί ;  διαβά
της. Κατ’ άραιάς μόνον αποστάσεις συνα
ντά ,τις έτοιμόρροπόν τινα καί πεπάλαιω- 
μενην οικίαν είς τό ύποπτον τής. όποιας βά
θος όιακρινει κατεσκληκύτα τινά επαίτην,, 
πα.δια ημίγυμνα, κιτρινόχρουν τινά γράϊ- 
αν άτενιζουσαν τον διαβάτην δι’ ύφους ά- 
πομωρανθεισης μέγαιρας. Καταπληκτικήν 
«ντιθεσιν άποτελεϊ το τμήμα τούτο πρός.' 
τήν ζωηρότητα τών παρακείμενων συνοι
κιών’ νομίζει τις ότι μετηνέχθη αίφνιδιως, 
είς πόλιν τινα καταστράφεϊσαν καί νεκράν
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ΐ ν  τή évcoiqc ΐχνη τινα μόλις τής έκλιπού- 
■«ης ζωής διεσωθησαν.

Τών μεγάλων πόλεων τά περίχωρα είνε 
-πάντοτε άθλια καί μελαγχολικά, άλλ* οΰ- 
"δεμιάς, .νομίζω, πόλεω; εινε χείρονα τών 
-τού Πεκίνου : προάστεια δυσώδη, χωρία 
πλέοντα έν τφ  βορβόρφ,καλλιέργεια νηπιώ
δης, γαίαι έγκκταλελειμέναι.

Γραφικήν εν τούτοις καί ποιητικήν δψιν 
-προσδίδουσιν εί; τά περίχωρα τ·.ό ΙΙεκινου 
0ί έν αύτοϊς εγκατεσπαρμένοι τάφοι. ’Εν 
Kivep, πράγματι. Βεν συσσωρεόοοσιν αυτούς 
^,ς έν Εύοώπή, τού; μέν έπί τών δέ, ούδέ 
•φείδονται τού δι’ αύτούς προωριβμένου έδά- 
•φους· Έγκατασπείρουσιν άνά τούς αγρού;, 
-τα άλση, τούς κήπους, έγείρουσιν αύτού« 
•ίίς τόπου; σκιερούς καί γαληνίχίους· προσ- 
-παθούσι παντοιοτυόπως νά καταστήσωσι 
■δσον οίρν τε τερπνότερον τόν μετά θάνα- 
'τον βίον τών ταλαίπωρων νεκρών" ιδιαιτέ
ραν τρέφούσιν πρός αυτούς λατρείαν, αισθά
νονται πρός αυτούς άκαταμάχητον συμπά
θειαν, ποοσφέρουσι δέ δώρα, προσευχάς, 
^νθη καί αρώματα" ούδαμου' τής .γή;; 
οί τάφοι ποτίζονται διά πλειοτε'ρων δα- 
-κρύων, ούδέ ύπό περισσοτέρων περιβάλλον
τα ι αναμνήσεων.

"Οθεν τά περίχωρα τού Πεκίνου εινε κε- 
' καλυμμένα ύπό τάφων. 'Ως έπί τό πολυ 
συνίστανται ουτοι εκ μικρού χλοερού τύμ
βου. πολλάκις έξ ενός βωμού, ενίοτε δέ καί 
εξ δλοκλήρου'δάσους κέδρων ?χοντος έν τφ· 
•μέσω ναόν, Ά λλ ’ είς τρία τών επιταφίων 
τούτων μνημείων, τά μικρά τών 'Ιεοαπο- 
στόλω» νεκροταφεία, όφείλομιν ν’ άπονεί- 
μωμεν πάντα σεβασμόν. Τό άρχαιότερον 
καί σπουδαιότερον τούτων κεϊται πρός τά 
‘δυτικά τής πόλεως, έξωθεν σχεδόν τή; 
ΤΙύλης niYfx tai-pkr. Περί τού; 88 εύρί- 
<χοντ«ι έν αύτώ τάφοι έν σχήμάτι πυραμί- · 
5ων κεκοσμημενων διά σομ πλεγμάτων δρα
κόντων. ’Ρ'νταΰθχ αναπαύονται οί ιεραπό
στολοι R icci. Sohall, Régis, Oastiglioae 
καί Verbiest, υΐτινις κατά τόν ΙΖ’. καί 
1Η' . αιώνα, κκτωρθώσχντες νά. έπισπασωσι 
τήν εύνοιαν τών αύτοκρατόρων, ήλπιζον 
συν τώ χοόνω νά προσηλυτίσωσι τάς άνωτέ- 
■ρας τού Πεκίνου κοινωνικά; τάξεις είς τήν 
χριστιανικήν πίστιν. Πλήν πού κεΐνται άρα 
γ·έ τά λείψανα τών πρώτων έν Κίνα απο
στόλων τού Χριστιανισμού, τού Ίωάννου
de Montecorvino οστις έν ετει 1333 άπέ-
^ανεν αρχιεπίσκοπος τού Πεκίνου, τού 
Beuoist de Goés, τοσούτων άλλων ετι ; 
οιτινες άπέθανον 4,000 λεύγας μακράν 
τής πατρίδος δι’ έργον. ιερόν ; Τήν τε- 

•'λευταίαν φοράν καθ’ ήν έπεσκέφθην τό κοι- 
μητήριον τούτο, προσηόχοντο εν αύτώ 3όο 
Άδελφαί τού Saint Vincent-de-PauI, αϊ· 
-τινε; διευθύνουσι τό είς βημάτων τινών 
άπόστασιν κείμενον ορφανοτροφεϊον. Ά ντι- 
ΐέτω ς τών ιεραποστόλων, οιτινες πάντες 
-πκρέλάβον τό κινεζικόν ένδυμα καί τόν 
-ταρταρικόν πλόκαμον, αύται έξηκολούθουν 
■φε'ρουσαι,ένμε'σιρ λαού έχθρικώς διατεθειμέ
νου τό παράδεδεγμένον τού τάγματος, αύτών 
σχήμα. Τά πάλλευκα τής κεφαλής αύτών 
καλύμματα περίεργον παρήγον ενταύθα αϊσ- 
^ησιν. Ά πλα ΐ καί γλυκεΐαι, μέ τήν γαλή-

νιον αυτών φυσιογνωμίαν,ένεφανίσθησάν μοι 
έν τφ  σιγηλφ τούτω περιβόλιρ, ώ ; ή ζώσά 
καί ποιητική προσωποπρίησις τής γυναι- 
κείχς φιλανθρωπίας καί τής: θρησκευτικής 
άφυσιωσεως.

'Γυιαύτη εινε έν συνόλφ ή γενική όψις 
τή ; αρχαίας πρωτευουσης τή ; σινικής αυτο
κρατορίας. Είνε πόλις μοναδική, δια τε τό 
έκτακτον ενδιαφέρον δπερ παρέχει τφ  πνεύ- 
ματι καί διά τήν βαθεϊαν εντοπωσιν ήν 
καταλείπει αύτώ.

Αντιπροσωπεύει, πράγματι, τελείως τήν 
χώραν ής είνε πρωτεύουσα. Συγκεφαλχιοΐ 
ούτως είπεΐν διά τών μνημείων καί έντός 
τών τειχών αύτή; τήν περίεργον και θαυ
μαστήν έξέλιξιν τού σινικού λαού. Όποιος 
Βέ λαός! Ούδένα τοιούτον δύναται ή Δύσις 
νά έπιδίιξϊΐ ήμϊν. Πολλούς γνωρίζομεν πο
λιτισμούς, άλλα πάντε; έσχον την γενν - 
σιν, τήν άνάπτυξιν καί την παρακμήν αύ 
τών" νυμιζν) τ ι. μάλιστα ότι ήκμασαν προς 
στιγμήν, ακριβώς ΐνκ μκρανθώσι και μετα- 
βληθώσιν μετ’όλίγον είς κόνιν. Ή Κινα του
ναντίον, προ τεσσαράκοντα ή·ίη αΐωνων ζή,
ή αυτή πάντοτε,αναλλοίωτος,αμετάβλητος
καί αυτάρκης. Υπέρ τάς 2,000 έτών προ 
Χριστού,είχον ήδη συντελεσθή τά σπουδαι
ότατα τή ; ιστορίας αύτής γεγονότα,και το 
πρότυπον αύτής έργον είχεν ήδη πκγιωθή.

Τοιούτον θέαμα είνε μοναδικόν, ύπερβαι· 
νει δέ κατά πολύ πάσας τών ήμετέρων αρ
χαίων λαών τάς ίστορεας. Άλλά διατι άρά 
γε δένσυγκινεϊ ήμάς έξίσουενδομύ^ως;Διατί 
θαυμάζομεν αύτήν διά τού πνεύματος μό
νον,. ούχί δέ καί διά τή ; καρδια; ; Δ.ότι ή 
Κίνα ώ ; ιδιαιτέραν έθεώρησε πάντοτε |«υ- 
τήν άποτελούσχν οικογένειαν έν τφ  κόλπιρ 
τής άνθρωπότητος. Έπί είκοσι πέντε κίώ- 
νας ήγνόει τήν Δύσιν, γνωρισχσχ δ’ αύτήν 
κατόπιν, τήν περιεφρόνησεν.. Οϋδίν έθνο; 
έδειξε ποτε τοιαύτην υπερφίαλον άπνκλει- 1 
στικότητα, πλειονα ίγωϊσμόν καί επιμο
νήν, ούδ’ ίζησε τοσούτω άπομεμονωμίνον. 1 
'Έλυσε δι’ έχυτή; καί μόνης καί δι’ έα ,τήν 
μόνην, πάντα τά προβλήματα τού πολιτι
σμού" εκτός τού βουδδισμού δν έγκόλπω- 
θεΐσα αμέσως άφωμοίωσεν ίαυτή, απέρριψε 
πάσαν έκ τών άλλων λαών προερχομένην 
εισφοράν, ούδιν δούσα αύτοϊς καί έκ τών 
ίδιων.

Άκράδαντον εχουσα πεποίθησιη είς τήν 
υπεροχήν αυτής, περιωρισε τά  όρια τού πο
λιτισμού έν τφ  στενφ τής αυτοκρατορίας 
αύτή; χύκλφ· υπήρξε πάντοτε σοιχή, ου
δέποτε, δέ άνθγ<ιπίη\· ούδείς πνευματικός 
δεσμός, ούδέν αίσθημα συνδέει αύτήν προς 
ημάς, ή δε τετρακισχιλιετής αύτής Ιστορία 
ούδεμίαν περιέχει κοινήν μεθ’ήμών άναμνη- 
σιν. Όποιαν λοιπόν συμπάθειαν δυνάμεθα 
νά αίσθανθώμεν προς αύτήν;

Ταύτα διδάσκει ήμΐν διά τρόπου έκφρα- 
στικωτατου ή έν Πεκίνφ διαμονή. Δ,ά 
τούτο ή άρχαία σινική πόλις κινεί τήν 
περιέργειαν καί τό ενδιαφέρον ήμών, δέν κα- 
τωοθοϊ ό’μω; νά μάς ένθοοσιάσφ" διά τούτο 
προσέτι, καιπερ πληρούσα τούς οφθαλμούς 
ήμών διά τοσούτων παναρχαιων *«ί παρα
δόξων οπτασιών, ουδέποτε θελει Βυνηθή 
πρό τής φαντασίας ήμών νά διάνοιξη ?ν ϊα

τών εύγενών καί μελαγχολικών εκείνων 
ονείρων, άτινα εμφανίζονται ήμϊν τόσω 
ζωηρά είς πάσαν άλλην πόλιν, έν ή δυνά- 
αεθα να εΐσπνεύσωμίν τό άρωμα αρχαίων 
χρόνων, καί νά άναστήσωμεν τήν ψυχήν 
τού παρελθόντος.

ία . Α. ΖΥΓΟ Μ ΑΛΑΣ

'

ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
Μ ϊθΙ3Τι»Ρ/Α 

ΠΕΤΡΟΥ ΛΟΤΗ

(Συνέχεια)
Βραδύνασα ν’ άπαντήσφ, μέ ατενίζει καί 

οί τεθλιμαένοι κοίλοι οφθαλμοί αύτής, λαμ- 
βάνουσι τή- εκφρχσιν έκπλήξεο*; σχεδόν 
υβριστικής . . . Γότε, ένφ μικρόν · αναμένω, 
έννοώ βαθμηόόν ότι ή άπόκρισίς της ε ί
ναι —Ρν'αί !

θετικώτατα μάλιστα εννόησα, δτε άπε- 
φάσισε νά μοί όμιλήση, μετά τίνος υφους 
ελέγχου πικρού.

— ’Αλήθεια, δέν τό ¿γνώριζες ;
Καί αποκρίνομαι δειλώ; τό ψεύδος τούτο Ί
—  Ναι, τό έγνώοιζον, τό έγνώ^ιζον . . .
Ειτα προσθέτω μετά φωνή- μάλλον δει

λής, ώς ψιθύρισμα παιΒίοο :
— Δεν ήθελα νά μάθω τούτο παρά σοΰ..- 

Ηθελα . . . ΉΘ-λα . . .  νά σέ παρακαλέσώ
νά μή είπή; πού εόρίσκεται . . .

Καί σιγή επανέρχεται έκ νέου, βχθυτέρ* 
ετι τ^ς προηγούμενης. Μετεχειρίσθην τό 
ψεύδος τούτο, διότι ήσχυνόμην ένώπιόν της, 
νά μή γνωρίζω καί νά Ιζων έν τούτοι; έπί 
έτη έν τή κγνοιφ ταύτ-ιι. '\λλάβλέπω κάλ- 
λιστα οτι δέν μ’ έπίστεοσε καί οτι εξακο
λουθεί νά μέ παρατηρή μετά πεοιεογείας 
μεστής άπεχθείας καί μομφή; .  . . Ή  στά
σις μου είνε δι' αύτήν ανεξήγητο;; Αί ψυ- 
χραιμιαι ήμών καί τό ήρεμον κατά περι
στάσεις δεινά; τού βίου, εϊσιν ακατανόητοι 
διά τού; Άνατολίτα;, οί’τινες κραυγάζουσι 
καί οδύρονται.

Η σιγη αύτη καθίσταται έπί πλέον ψυ
χρά" νομίι,ει τ ι ; ,  οτι, μεταξύ ήμών, στρώ
ματα άέρος πήγνυνται. Και έν τώ κιγκλι- 
δωτφ οίκφ, έν τώ π'οαδόξιρ καί πενιχοφ 
θαλάμιρ, τό λυκόφως άμαορούται διά τού 
πυκνού ξ ιλίνου δικτοωτού. οπερ κλείει τά 
παραθυρα,αόριστον δέκαίάχοοον φώς μόλις 
εισδύει" μοί φαίνεται ότι ή >ύξ έπήλθε πρό 
τής ωρας καί δια κραδασμών, Φσεί, |ν πρός 
εν, άνωθεν ήμών έξετολίχθησαν μετά σπου
δής.πέπλα εκ μελανού υφάσματος.

Οΰτω λοιπόν εδει νά έλθω έν τή σκυ
θρωπή ταύτν) κατοικίφ καί κατ’ αύτήν τήν 
απελπιστικήν ώραν. όπως μάθω τήν τελευ- 
ταιαν καταδίκην . . .

Αγνοώ πόσα δευτερόλεπτα, ή πόσα λε
πτά σιγώ καθήμενος μεταξύ τών δύο τού
των γυναικών, ών ή μία κλαίει.

Η αδελφή τού Άχμέτ, ακολουθούσα τό» 
νόμον τή ; φιλοξενίας, μοί προσέ'φερεν 1ν κύ- 
πελον καφέ, δν μετά βραδύτητο; «ένω,έξβε--

Δ_________   ;___
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κολονιών νά φαίνομαι γαλ'/ινιος. Εντός τή ; 
φύχής (*ον, εν τή βαθιίμ σφαίριι: τού δια
λογισμού καί τής άναμνήσιω;, ΰπάρχιι τα 
ραχή τις καί είδος αορίστου φαντασμαγο
ρίας, ώς Ιν όνείρφ: νομίζω δτι παρίσταμαι 
εις καταπτώσέις |ν άβύσσφ· άντικίίμενα, · 
άτενα ϊσταντο όρθια, πίπτουσι τά Ιν μετά 
τό ,ά λ λ ο , καταρρέουσιν , εξαφανίζονται. 
Φαντασιώδεις μεγάλοι θόρυβοι συνοδιύουσι 
τάς πτώσεις ταότας,εΐτ« ββύνονται, σιγώ· 
στν, δτε ' τά πάντα κατε’πεσαν καί σιγή 
έπερχεσατ, δ τ ε  τ ά  πάντα άπωλέσθησαν, 
σιγή τοσούτον κατηφής έν τ^ χαρδίμ μου 
δσον καί επί του προσώπου μου.. .

’Αγνοεί τό με'ρος εν ώ έτέθη το σώμα τής 
Άζιαδέ. Είς. τήν επαναληφθεΐσαν έρώτησίν 
μου, άποχρ_ίνεται τούτο μετά πολλής ψυ
χραιμίας.—’Αλλά, λέγει, ή μαύρη Χατιτζε, 
όήτις'ζή ακόμη, άναμφιβόλως το γνωρίζει’

• εάν θέλω απολύτως νά τόμάθω, θά μεταβίί 
παρ’ αΰτή αΰριον όπως ττ,ν ερωτήσγ ή την 
πείση να- με όδηγήογι έχει. . .

— Αδριον! 'Ω ! όχι, σήμερον την έσπέ*
ραν, τωρα αμέσως !

Μετά τη,ν στιγμήν τής πένθιμου νάρκης 
ίι συναίσθησις μοί επανέρχεται, συνάμα Βέ 
και ή αγωνία τών παρερχομένων ώρών.

’Αποποιείται κατ’άρχάς: Παρά τ^ μαύργι, 
εν τ^ παλαιά πόλει, μετ’ έμού, προσεγγι- 
ζούσης ήδη τής νυχτός;—"Οχι, λέγει, είναι

• αδύνατον, δεν θά τολμήση.
ίίρό μικρού χαθιχέτευον ττ,ν Ιτε'ραν, νΰν 

χαθ ικετεύω αυτήν, ήν μετά μικρόν συγκινώ
• δ ιά  τών παρακλήσεων μου. Λοιπόν, ναί, θά 
μεταβή/ άλλά προτιμά νά μεταβήί μόνη 
πρός την Χατιτζε, νά ττ,ν είδοποιήσγ χαί 
νά  δρέση μετ’ αυτής· ττ,ν ώραν τής συνεν- 
τεύζεως· ειτα αΰριον σή,ν πρωίαν, θά τήν 
συνοδεύσω εις οίονδήποτε μέρος θελήσω.....

Ίδου τέλος, δτι άπεφασισθη το σχεδιον 
τή« αυριον* κατά τν,ν όγδ&Ύ,ν ώραν θά συ* 
ναντν,θώμεν όλοι προς το μέρος τούτο τού 
Χρυσού Κέρατο?, εις Κασίμ·Π«σά, επί τής 
μικρδς πλατείας τού Χατζή-Άλή" θά με· 
ταβω έφ’ άμαξης χαί θά προσλάβω έν 

αυτή, ττ,ν Άρμενίδα χαί την μαύρην έχά- 
στη εξ· αυτών θά με όδν,γήση πρός εν« έχ 
τώ ν τάφων ένφ ή αδελφή τού Άχμέτ, πάν-

• το τε διαφεύγουσα, θά έπανελθη έν τφ  άπο· 
μεμονωμένη οΐχφ αΰτής. Συνεννοήθημεν,

- ύπεσχέθτ,μεν, ώμώσαμεν άλλ.ήλοις* ήδη θά 
χ ατέλθωμεν χαί οί τρεϊς.

Έ νφ  ή αδελφή του Άχμέτ προετοιμά
ζ ετα ι δπω; έξέλθγ, αποπειρώμαι νέαν έξέ- 

■τασιν. Ά λλ ’ οΰδέν σχεδόν γινώσκιι· ζώσα 
αείποτε εν τή μονώσει, ουδέποτε έμαθε λε
πτομερώς τά του θανάτου τής Άζιαδέ. 
Αυριον ή Χατιτζε, θά μοί ε?πη. πάντα 
ταύτα,· αδριον! "Οσον άφοροί τή,ν έποχήν, 
ανοίγει πεπαλαιωμένων τ ι τετράδιον, έν ώ 
εμπεριέχονται ήμερομηνίαι έν τή τουρκική, 
κα ί πλησιάζει τάς χιγχλίδας ενός παραθύ
ρου, δι’ ού εισέρχεται άμυΒρόν τ ι φώς. 
«Συνέβη περί τό τέλος τού φθινοπώρου, δ- 
περ προηγήθη τού θανάτου τού Άχμέτ, τώ 
Ι'£>97 τή,? Έγείρας. Λοιπόν, είνε βεβαίως 

'Ιπ τά .ε τη  »αί μήνές τ ιν ε ς .»  Γνωρίζει δτι 
: μετέφερον. τό σώμα της, την νύκτα, σχεδόν 
"κρυφίως· άλλ’ δτι, ό γηραιός Άβεδοιν, δ

κύριός της—-δστις άπέθανεν άλλως καί ού· 
τος πε'ρυσι,—έλαβε τήν μέριμ.ν«ν νά τή 
έγείρη μνήμα έχ μαρμάρου. ’Ιδού δ,τι δύ* 
ναται νά μέ πληροφορήση. «Αδριον, ή 
Χατιτζε θά μοί εΐπη τά λοιπά!»

Εινε ήδτι Ιτοίμη' έκάλυψε τήν ταπεινήν 
της περιβολήν Βιά μελανός σαλίου χαί 
χατερχόμεθα δμού· εκείνη δέ κλείει μετ’ 
έπιμελείας'τάς θύρας άφ’ ού έξήλθομεν.

Διά τής μι*ράς δδοϋ, περισσότερον ήδη 
σ κ ο τ ε ιν ή ς ,διευθυνόμεθα προς τήν θάλασσαν, 
Ινθα δέον ν’ άπδχωρισθώμεν.

Ή  αδελφή τού Άχμέτ μισθώνει Ιν καί- 
κιον, δπως μεταβήι έναντι εις Κωνσταντί- 
νούπολιν ή γραία Αρμενίς εγκαθίσταται 
εις τό άναμένον ϊδικόν μου· δτε θά διέλ- 
θωμεν εκ Κασίμ-Εασά, θά,τήν άφήσω καί 
θά έξακολουθήοω μονος τον πλουν έπί του 
Χρυσοϋ-Κ'έρατος, δπως επα^έλθω εις* ΙΙέραν, 
άφ’ ού ή θλιβερά ήμέρα μου παρήλθε πλε’ον. 
Σχεφθείς ώριρίώτερον, είμαι μάλλον ευχα
ριστημένος, ότι ή μετά τής Χατιτζε βυνε'ν- 
τευζίς μου άνεβλήθη δια τήν «υριον, διότι 
δειλιώ νά εύρεθώ απροόπτως πρό τής γραίας 
εκείνης. Φοβούμαι τη.ν μνησικακίαν της 
καί τήν περιφρόνησιν αύτής.... Κράζω μά
λιστα έκ νε'ου τήν άΒελφήν του Άχμε'τ. 
ήτις ήδη άπεμακούνετο ¿πί του λευκόφαιου 
υδατος καί σταματώ διά τής μιάς χειρός 
τό έλαφρόν καίκιον αύτήι, ϊνα έπανάλαβω 
τάς συστάσεις μου.— Θά έξηγήσγς καλώς 
προς τήν Χατιτζε. δτι στρατιωτικοί δδοι- 
πορέαι μ’ εκώλυσαν νά έπανελθω,' έκστρα- 
τεΤαι, πόλεμοι έν άπομεμακρυσμέναις χώ- 
ραις· δεν πταίω,πίστευσόν μι· ίάν δέν ήγά- 
πων τή,ν Ripiar ΆΟαιΗ̂  θά ήμην έδώ 
σήμερον; Θά έπανηρχομήν μετά διάστημα 
δέκα έτών χάριν αΰτής καί από τόσον μα
κράν ; . . . .  Κίτα, παύω, διότι αισθάνομαι 
άλλοιωσιν έν πήί φωνή μου — ένώ Ιδει νά 
είμαι ξηρός—, διότι φοβούμαι, μή κλαύσω.

— Θ* τό είπω, Λοτή, θά το εΐπω, άπο- 
κρίνεται αυτή, Χ*ί μοί φαίνεται, δτι ήδη 
διακρίνω έπί τού τεθλιμμένου προσώπου 
αύτής εντελώς ήμερον εκφρασιν —-  μετά 
ταύτα αί λέμβοι ν,μών χωρίζονται έν τώ 
σκότει.

ΓΙαρήλθεν ή θλιβερά ήμερα μου! ΓΙαρήλ- 
θον αί άδνμονίαι, αί άνησυχιαι, αί άγω- 
νία ι, αί παρακλήσεις. Τά πάντα παρήλθον. 
Ιίαρή,λθε τό δράμα, οΰτιιος ή λύσ·ς ειχεν 
άπομείνει εκκρεμής κατά τό διάστημα 
δεκαετίας....

Όλισθαίνομεν μετά ταχύτν,τος έπί τού 
ϋδατος· ή Άρμενίς σιγηλή, παρά τό πλευρόν 
μου χαί εΰθεϊα έν τ^ μελανή αύτής περι- 
βολγ. Ηρεμία νεκροταφείου καταλαμβάνει 
τήν ψυχήν μου. Ήδη νομίζω, ¿τι ή χωρα 
αυτη, ή έπί τοσούτον όνειροποληθείσα αΰτη 
πόλις, απώλεσε διά μιάς τό άπερίγραπτον 
αυτής γόητρον καί -ιό άπέραντον συνάμα 
.μυστήριόν της· δτι ή Κωνσταντινούπολή 
είνε κενή, καί ή καρδία μου έπίσης κενή, 
καί ή ψυχή μου έπίσης κενή. Αισθάνομαι 
ώς καταπτωσίν τινα παντός πράγματος,καί 
πόθον ν’άπομακρυνθώ δσοντάχιον τήςΤουρ- 
κίας ταύτης καί νά μή έπανελθω ποτέ 
πλέον....

Έξακολουθούμεν τον ταχύν ήμών πλούν,

ώς άνθρωποι οϊτινες βιάζονται νά φθάσωσύ 
που ταχύτιρον. Διά ποίον λόγον αύτή όί, 
ταχύτης; ’Αγνοώ. ‘Οποίον τό έλατήριον 
νύν, οτε τό πάν εινε παρελθόν. Καί πού 
βαδιζομεν λοιπόν; Καί τούτο άγνοώ προσέτι» 
Φοβούμαι μή, ή γραΤα αΰτη, ή καθημενν); 
παραπλεύρως μου, μοί αποτείνει τόν.λόγον,, 
μή διακόψφ τήν σιγήν ταύτην, ής έχω τό- 
σαύτην ανάγκην φοβούμαι μή μέ έξετάσν* 
περί τής Άζιαδε', περί πάντων τών πρό- 
υικρού άποκαλυφθέντων αύτή άπροόπτως 
καί άπροσδοκήτως· άποστρέφω τήν κεφα
λήν ϊνα μή συναντήσω τά βλέμματα αΰτής 
καί παρατηρώ άφγρημένως τή,ν θαυμασίαν- 
σκιαγραφίαν τής Κωνσταντινουπόλεως, ήτις 
αντανακλάται άντιστρόφως έν τφ  γαλη— 
νιαίω ΰδατι, τάς χιλιάδας τών καΐκίων, 
άτινα διασταυρούνται καί περιφέρονται ά- 
θορύβως, τήν φαντασμαγορίαν τών περιβο- 
λών καί-τών χρωμάτων. Πάντα ταύτα, ά— 
τιν* ειχον έξαφανισθή δι’ Ιμε έπί έτη δλό— 
κλήρα, καί άτινα έπανή,λθον σήμερον ώς έν 
μαγευτικφ Ονείρω, σιγώσιν ενώπιον μου- 
οΰδέ περί αυτού τούθαυμασίου μοί όμιλούσι, 
περί τού ή,δεως έτι καιρού, τού· χλιαρού 
καί τού πραύνοντός ώς έν έποχ·71 θέρους....»

Εί; τή,ν αποβάθραν τού Κασίμ-Πάσά, 
σταματώμεν τέλος, δπως άφήσωμεν τή^· 
μελανειμονούσαν γραίαν, ής ή παρουσία,.

. καίτοι άφώνου, μοί καθίστατο τοσούτον 
οχληρά.

— Χαίρε, λέγει ή Άνακτάρ-Χιράζ, έγ- 
καταλειπουσά με- ό Θεές μαζύ σου καέ 
αΰριον τή,ν πρωίαν μή λειψγς'άπό τό ώρι- 
σμενον μέρος, δπως έπισκεφθό'μεν όμού τά- 
μνγ,ματα.

Άναχωρών μόνος, ανακουφίζομαι Ικ τ ί
νος οδυνηρά; πιέσεως, άλ,λ’έν τούτοι; παρα- 
κολουθών τήν γραίαν διά τών οφθαλμών, 
θλίβομαι σχεδόν έπί τφ  άποχωρισμφ αύ
τής, διότι έκεινη ήτο ώςεί σύνδεσμός τις. 
μετά τού προσφιλούς μοι παρελθόντος.

Ό  λεμβούχος μου, ρετά ΰφους κεκμη— 
κότος, χαύδευμένου παιδίου, μοί δεικνύει 
τούς γυμνούς αυτού βραχίονας, ούς αρχίζει, 
λέγει, νά αίσθάνηται πάσχοντας.

—-Είνίάναγκη νά τρέχωμεν ' πάντοτε^.
Ά ! οχι, προς ποιον σκοπόν τώρα; είχον- 

λησμονν,σει νά τφ  εΐπω τούτο.... Δεν έχω- 
πλέον οΰδένα σκοπόν καί ούδείς μέ αναμέ
νει έν τή άπεράντερ ταύτγι πόλει, ένθα νε
κροί μόνον μέ γνωριζουσιν. Άδιάφορον οπού- 
καί άν μεταβώμεν νύν. ΟύΒέν μοί απομένει·' 
ή νά πλανώμαι, ελεύθερο; καί μόνος, άνα-- 
ζητών τήιδε κφκεΐσε ίχνη, άναμνήσρις του- 
παρελθόντος. Καί τφ  αποκρίνομαι: 1

— Τουναντίον μετριασον πολύ τήν τα
χύτητα τής κωπης σου καί διεύθυνον αύτήν - 
όπου θελ,εις· παραιτησον το καίκιον εις τό 
£εύμα τών ύδατων, άπόσυοον μάλλον τάς 
κωπας καί άναπαύθτ,τι· σταύρωσον, έάν- 
θέλγ,ς τους βραχίονα; σου καί ψάλλε...»

Καί μετά μικρόν δέν κινούμεθα σχεδόν, 
παρασυρόμενοι μόνον ΰπό τινος άνεπαισθή—- 
του κινν,σεως. Ό  κωπηλάτης έσταύρωσε. 
τούς βραχίονας αΰτού καί ψάλλει. Ό και
ρός είνε οπάνεος, καί τοσούτον γλυκύς, το— 
σούτον καταπληκτιχώς γλυκύς.... άκούω τό-
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¿σμα του, δπερ εινε θρηνώδες καί παρατηρώ 
-πέριξ· έμού, μετά πλείονος ήδη ενδιαφέρον- 
τυς, πλειοτέρας προσοχή; ή πρό μικρού. 
"Αληθώς, άφ’ οτου μ’έγκατέλειψεν ή μελα
νειμονούσα εκείνη γραία, ήτις ϊστατο ενώ
πιον μου ώς τύψις τις συνειδότος, αίσθάνο- 
γ/,αι έλάφρυνσίν τινα, ήτις- μέ καταπλήσσει 
καί ταράσσει.... Παρατηρώ έπί πλέον ήδη, 
σχεδόν μετά1 τής συνήθους παρατηρητικής 
απληστία; μου  Τά πάντα μετέβαλον

■ ίοψιν μόλις έφθασεν ή νύξ· έπί τής ξηράς 
φανοί άνήφθησαν, έπί τών πλοίων, έπί τών 
σιγηλών καΐκίων, άτινα τρέχουσι πανταχό» 
*θεν. Ή  δέ Κωνσταντινούπολις εινε σκοτει
νόν σύμπλεγμα θόλων καί υινκοέδων, ζω- 
-γφαφούμενον έν τφ  δια^γεί έτι οΰρανφ.

Έν τφ  κέντρφ τού Χρυσιϋ-Κε'ρατος φε- 
ρόαεθα πάντοτε ΰπό τού ριύμκτος'συγχοό- 
•νω; δε έκ τών δύο άκτών φθάνουσι μέχοις 
ήμών, ΰποκ όφω; πως, αί τή?· ’Ανατολή; 
κρχυγαί.τό συγκ'εχυμένον σύνολον τών θορύ
βων εκείνων τής Κων)πόλεως,οϋς θά διέκρι- 
νον μεταξύ δλων τών έπί τή ; γή : θορύβων. 
•Οΰδέ κατ’έλάχιστον νά μεταβληθί! τι. Φαν
τάζομαι δλας έκείνας τάς έπί τών δύο ό-

■ χθών συνοικίας, χωρίς νά επανιδω αύτάς, 
•δλας έκείνας, έ.ν αίς περιεπλανήθην έπί νύ- 
•κτας καί έπί νύκτα;· γνωρίζω πάν δ,τ·. συμ
βαίνει, πάν δ,τι βυσσοδομιϊται, π ά ' δ,τ ι  
ένκρύπτεται, πάν ο ,τι ψάλλεται ! οΰτω ου
δέποτε έφαντάσθην πλειότερον οτι βυθίζο
μαι έν τ^ παρελθούσγ ζωίί μου καί μηδέν 
ά-ρ· δσα θά έλεγον έν όλοκλήροις σελίσίν, 
τν όγκώδει βιβλίιρ, θ’ άπεδιδε τήν ύπό τή ; 
εντυπώσεως ταύτης προξενηθεϊσαν μοι ά- 
•γέκφραστον μελαγχολίαν. . . .

ΓΙρό; άντίθεσιν δέ, πόσον τά πράγματα 
$ιαφε'ρουσι δι’ εμέ καί έν έμοί, άπό τή; 
τόσον τρυφερά; εκείνη; εποχή;· · · · Τότε 
-ήμη* πτωχός καί λίαν "άγνωστος· ό άτα
κτος κκί επικίνδυνο; τουρκικός μου βίος, 
-?ΐτο καθ’ ολον τό διάστημα ύπό απειλήν 
ούδέν στή?ιγμα «ίχον· μία αίτιασις εκ μέ- 
•ρους τής Πρεσβείας, μία διαταγή άπό μέ
ρους ανώτερου, ήδύναντο έν έκαστη στιγμή 
νά μέ καταστρέψωσι. Τότε εστερούμην πολ-, 
λάκις γοοσίων τινών, οπότε έπρόκειτο ν’ 
αγοράσω τουρκικήν τινα ενδυμασίαν, δπλον 
•τι ή μόνον νά πέμψω τόν ’Ιουδαίον Σολο- 
•μώντα ν’ άγουάση έκ τών γειτονικών μι
κρών ξενοδοχείων τό δεΐπνον ήμών. Τότε 
•ήαην Ομοιος πρό; εκείνα τά πλήθη, άτινα 
άκουω νύν βοώντα έπί τών άκτών,πρός τόν 
λαόν εκείνον, έν ω ειχον δανειστά;, πιστω· 
•τάς, φίλους οϊτινε; μοί ήσαν χρήσιμοι, εχ- 
‘θροΰ; ών αί συκοφαντίαι μοί ποοΰξένουν 
τρόμον. Σήμερον θά ήδυνάμην δεκάκις νά 
εξαγοράσω τούς άσημα'ντους εκείνους έχ· 
δρού; καί την εχεμύθειαν αυτών έπίσης,μό
νον διά τών ολίγων εντός τής ζώνη; μου 
•χρυσών νομισμάτων. Σήμερον ό δρίζων μου 
.εςετάθη υπερβαλλόντως κ*ί είμαι σχεδόν 
'βασιλεύς παραβαλλόμενος πρός τό έυημον 
•παιδίον τής έποχή; εκείνης. Άναμφιβόλως 
■απέκτησα πολύ-άργά πάντα ταύτα, άτινα 
•πρό δεκαετίας ήδύναντο νά καταστήσωσι 
•μετ αυτής τόν βίον γλυκύτατον, άφ’ ού 
ςαμυδρώς πως τά σκέπτομαι καί φθίνει.τι έν

Ι έτάφη έν. τφ  τυυρκιαώ χωματι, μετά τή ; 
Άζιαδέ.

Έ  θαυμασία σκιαγραφία εξακολουθεί νά 
μεταβάλληται, οι μυστηριώδεις θόλοι κα
θίστανται αόριστοι καί σχεδόν διαφανείς έν 
τφ  σκότει, τά φώτα είνε αναρίθμητα καί 
άνωθεν λάμπουσιν οί άστέρες. Ή  άτυ,ό- 
σφαιρα έπί μάλλον γλυκεία, άνευ τή ; έλα- 
χίστη; θαλασσίου αύρας είνε ώ ; θά ήπο έν 
θερινή έσπερα. Άφυπνισθεί; εντελώ; έκ τή; 
νεκρώσιμου νάρκη» μου παρατηρώ, παρα
τηρώ άπλ·/ρτω; καί οί οφθαλμοί μου όια- 
στέλλονται οπω; τών πάντων δεσπόσωσιν. 
Καί αισθάνομαι εν τϊΐ καρδια μου άπειρους 
άντιθέσεις, αΐτινες μέ τρομάζουσιν ότέ μεν, 
πιστός καθ' ολοκληρίαν προσφιλεί μοι 
τρυφερά άναμνήσει, τεθλιμμένος μέχρι τών 
μύχιων τής ψυχή; μου καί ώσεί διά παντός 
αισθανόμενο; τά,ν έντύπωσιν,(ήν ήδη γινώ- 

,σκω πρόσκαιρον, φεύ, διότι κκί άλλοτε ή- 
σθάνθην τοιοΰτόν τι)— τήν έντύπωσιν τοΰ 
αποχρωματισμού καί τής έξαφανίσεως παν
τός αντικειμένου έπί τή ; γή ;' ότέ δέ, άνα- 
θεωρών τόν βίον μου αισθάνομαι θριαμβευ
τικόν τινα εγωισμόν διότι έπχναβλεπω 
έμκυτόν ζώντα ετι, νέον έτι, διψασμένον έη  
δι’έρωτα' καί άκουσίως συγκινούααι έκ τής 
ανατολικής ταύτης χώρας, έκ τής χλιαρό- 
τητο; τής έσπιρχς,έκ τών αναμνήσεων πα- 
ρελθούσης μέθ/j;, έξ όλων τών αντικειμέ
νων,πρός τά όποια δέον νά κατασταθώ διά 
παντός αδιάφορος.

Δέκα έτη διά τά ; άνθρωπίνας ψυχά; 
μα;,ών ή ζωή είνε τοσούτον βραχεία, αλη
θώς είναι περίοδος καθ’ υπερβολήν παρατε·· 
ταμμενη ! · . . Δέκα έτη αποχωρισμού καί 
σιγής,τούτο οίονεί σκάπτει οπάς έν τ^ άνα- 
μνήσει,'προξενεί αχρηστίαν τινά, παραδό
ξους ώρα; λήθη;, σχεδόν άρχήν σκότους, 
έστω καί μεταξύ όντων,άτινα ΰπερηγάπη- 
σαν άλληλα . . . Καί τό νά βεβαιωθγ) τις 
μόνον περί τούτου, είνε πικρά άπογοή- 
τευσις...

Έ νφ έπήλθεν εντελώς τό σκότος, προσ- 
εγγίζομεν εί; τήν μεγάλην γέφυραν τή ; 
Κωνσταντινουπόλεως καί έπιστρέφω ίί^ Πέ
ραν είς τό ξενοδοχείον.

Γεύμα οίονδήποτε, παρά τήν κοινήν 
τράπεζαν, έν συνοδεία διαφόρων περιηγη
τών, ού; έγνώρισα χθί; έν τφ  σιδηροδρόμω 
ίπ ί τού άπό Βάρνης ατμοπλοίου. Καί έπί 
μικρόν γίνομαι ο,τι είνε παντες οί περί έμέ, 
συνδιαλεγόμενος, με τήν μνήμην νεναρκω- 
μένην, άναμιμνησκόμενος άμυδρώς, ότι «ζ - . 
ριον τήν πρωίαν θά συναντηθώ μετά τής 
επίφοβου Χατιτζε; καί θά μεταβώ εις τό 
μνήμα τη;·

Άλλα, ολίγον μετά τό γεύμα ζητώ ίπ 
πον, όπως μεταβώ είς τάς τουρκικά; «υνοι- ■ 
κέας· τούτο θεωρείται ύπό τών υπηρετών | 
τών ευρωπαϊκών ξενοδοχείων, παράλογον 
πράγμα. «Νά μεταβ^ τις εχεϊ τήν νύκτα, 
καί μάλιστα μόνο;;» ’Εγω,ύπάγω,ϊνα έπα- 
νίδω, έστω καί έν τφ  σκότει, τόν οίκον τού 
γηραιού Άβεδδίν, τόν οίκον έκεΐνον, έν φ 
βεβαίως άπέθανεν εκείνη καί έκ τού όποιου 
έστρέρχν τιν* σχεδόν κρύφά, έγεινεν ή εκ
φορά της.

Πρώτον διέρχομαι ταχέως τάς οδούς

τού Γαλατά, τάς πλήρεις φώτων, κραυγώσ» ’ 
καί μουσικής* είτα. κατά τό έθιμον, στα
ματώ είς τή,ν άρχήν τής ένούσης τάς δύο 
πόλεις γεφύοας, ϊνα άνάψωσι τόν φανόν με 
τον όποϊον δρομεύ; τις θά προηγήται εμού 
κκτά τόν έπί τή» έτέρας άκτής περίπατόν 
μου· μετά τήν διάβασιν τής γεφύρας, ιδού 
έγώ εν τ·7ί σκοτεινή, κεκλεισμένη καί νεκρωτ 
μένη άπεοάντω Πόλει. ’Εντός τή ; ήμέρας»; 
προσηλωμένος άλλκχού, άμυδρώς μακρόθεν 
τήν διέκρινα καί μετά τήν δεκαετίαν ταό- 
την, φθάνω, έν πλήρει νυκτι πάλιν, όπως 
κατά τήν Ισπέραν, καθ’ ήν μετεβην τό 
πρώτον, έν εποχή έορτής Μπαϊραμιού.

Ή  νύξ είνε σκοτεινή, οί άστέρες άνε» 
πολλής λάαψεως. Οί οφθαλμοί μου εν τού
τοι; εξοικειούνται* χατορθώ τε'λος νά βλε'- 
πω καί άνευ κόπου.ώσεί άπεμακρύνθην χθες. 
μόλις τή; χώιας ταύτης’ πορεύομαι έν τφ  
λαβυρίνθώ έκείνω, άναγνωρίζων κατά τήν 
διάβασιν τά πεπαλαιωμένα κιγκλιδωτά πα
λάτια, τά επικήδεια κιόοκια ένθα λυχνί- 
σκοι φωτίζουσι μόλις'τού; θόλους τών θαμ
βών καί σιγηλών τεμενών. Καί τόφώς τού 
τρέχοντος, τού χορεύοντος πρό έαοϋ φανού, 
μοί δεικνύει κατά γής κκί καθ’ όλην τήν 
διάρκειαν τού περιπάτου μου φαιού; σω
ρούς, οϊτινες είνε άποχεκοιμημένοι αύνες.

Προχωρώ μετά ταχύτητο;, διότι ή νύξ 
είνε βαθεία καί ό οίκος τού Άβεδδ.ν απέ
χει πολύ άκόμη.

("Επεται)
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Τό βιβλίον τοΰτο σοντεταγμίνον κατά τά ; άχρι- 
βιοτάτα; ίοτοριχά; πι)γά;, πρδ;μ.α οοστυχιο; οόχί 
αολό « i v r j ö s ;  i t x p ‘r j ;U v , ί τ ί  τά έτοιμ Ί . εόχερώς τρε- 
πομίνο·.;, ελέγχι; αν)ρχ ού μόνον μελετηρόν άλλά 
χοΛ χρ ίΐ’.ν όγιά χαί διάνοιαν λξεϊαν χεατημενον, χαί 
διαλεοχαίνει πολοχόμαντον άλλά χαί σπουδαιότατη» 
περίοοον τοΰ μεταιωνιχοΰ ίθνιχοΰ ήμών ^ίοο. Μετά 
σύντομον εισαγωγήν περί τώ ν  πολλών χαί ποιχίλαιν 
σ^εσεων τών έν Βοζαντίιρ έλληνιον αύτοχρατόρων 
πρύ; τού; βασιλείς τών Φράγκων εν τή ‘Εσπερία διά 
τά ίταλιχά πράγματα χαί δ·.ά τά ; τών Παππών pa - 
διοογία;, έρχεται ε ί ;  τό χύριον θεμα, ητοι ε ί; τήν 
άνεύρισιν χαί εχθεσιν τών πολιτ ιχών σχέσεων τώ ν 
έν Βοζαντίφ ήμετέρων πρό; το'>; Ό θιονα; τής Γερ
μανία;. Έ νταΰθα ό Ιπ ιμ ιλή ; Ιρεονητή; διεξοδιχώ; 
έχθετει χατά τά ; άμίσοο; πηγάς «όσοι»; μα/ροο; άγώ- 
να ; χατέοαλον οί ’’Οθιονε;, δπω ; άποσπάσωσιν άφ* 
ήμών τά ; έν Ιταλία  έλληνιχά; αποικία; χαί κτήσεις 
χαί μετά ποση; πάλιν θαυμασία; τφ  όντι έπιμονής 
οί ήμι'τεροι άντεμηχανώντο καί άντηγωνίζοντο, ΐ ν *  
σώζωσιν αύτά; ίίο'σον δέ όρθώ; έξετίμων τήν σποο- 
δαιότητα τών κτήσεων έχεινων χαί 8ή ποσον διχαιως 
έπάλαιον εν 1 Ιταλία ώσεί ύπέρ αό ιή ; Ι ή ; ‘Ελλάδος, 
άπο'δειξι; είναι α ί εόθύ; μετά τήν μιχρφ βραδοιέρα» 
δούλωσιν τών έν Ιταλία  ‘Ελλήνων ύπό των Νόρμαν- 
οών έπιχειρηθείσαι πολλαί καί δειναί άποπειραι «ύ- 
τών κατά τή ; ‘Ελλάδο;.

Ό μοίω; άναπτύσσει μετ' Ιπ ιμελκα ; ό χ. σιιγ- 
γραφεΐι; τά ; πολιτικά; χαί λοιπάς τώ ν  όόο κρατώ»
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σχάσει? sa l δεικνύει πόσον oí έν τή Δύσει Ιφιλοτι· 
μοάντο νά  λαμβάνωσι νύμφα? έκ Βυζαντίου (πρβλ. 
δοα it«pl τή? ‘Βλληνίδο? θίοφανοΰ? τής έν Γερμα
ν ία  βαβιλεοσάση?' καί περί τής έπιδράσεως ν.αί ένερ· 
γειας αδτής έν Γερμανία διηγείται ευχαριστώ? ό χ. 
βυγγραφεό?), Καί πόσον καθόλο» έζήλοον τόν καρά 
τοΐ? "Ελλησιν δπέροχον χοτά πολλά πολιτισμόν Πάν-- 
τα  ?έ ταότα μετ' εύχρινεία? έχτεθειμένα καταδει· 
δβιχνόοοσι τήν άνωτέραν έν γένει των ήμετέρων θέ- 
βιν< χαί άποβαίνο»σι διδαχτιχώτατα χαί τερπνά διά 
τοί>? θέλοντα? νά μελετώσι τά ανθρώπινα πράγματα 
χαί νά  έρεονώσι τάς ποιχίλας αίτιας, δι\ 3ς χράτη 
x a t έθνη άρχαιότατα χαί πολιτισμόν χβτά πάντα άνώ- 
τερον έχοντα φθίνοοσι χατά μικρόν χαί χαταπίπτοο- 
σιν, άλλα δέ νέα χαί άχατασχεόαοτα βαθμηδόν ήμε- 
ροδνται χαί Ινισχόονται.

Εις τάς χαθ' έκαστον άρετά; τής πολλών περιεκ
τική? έργασία? ταύτης c i v  είναι δονατόν νά είσέλθη 
τες Ιν βιβλιοκρισία, άλλως θά ήτό άνάγχη νά μετα- 
φράοη αδτήν όλόχληρον, άρχοόμεθα Si συνιστών · 
τες «»τή ν  είς tob? φιλιστοροδντα? τάς τού ήμετέρου 

πολοπλάγχτοο εθνοος τΰχα? ν.αί εόχόμεθα άπό χαρδίας 
ίν α  χαί αυτό? 6 χ. Μυσταχίδ-j? δυνηθή νά έξαχολοο- 
θήοη χαί έν τ<ρ μέλλοντι νά διαλευχαίνη οδτω μετ' 
άγάπης χαί άχριβείας τάς διαλειιχάνσεω? πολλής δεο
μ ίνας σελίδας τοδ μαχροδ ήμών παρελθόντος, χαί 

άλλοι έπ' ίσης φιλότιμοι χαί ιριλοπάτοιδες "Έλληνες 
Ιπιχειρήσωσιν ώσαότως τψ  έΟνιχώ εργω, ΐνα  μή μό- 
νον δπ ' άλλογενών χαί άπό άλλογενοδς χαί άλλοθρή- 
βχο'ο άπο’ψεως,δπως άτοχως πολλάχις συμβαίνει, άλλά 
χαί δφ' ‘Ελλήνων χαί,άφ'Έλληνιχής άπόψεως έξετα- 
βθή χαί διαλάμψη προσηχόντως ή περί τοδ εθνοος 

•ήμών ιστορική άλήθεια.
Γ- Ν-ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ

Ψ Η Φ Ι Δ Ω Τ Ο Ν

Εδχολώτερον νά εόρη τις άνθρωπον μή έχοντα 
οδδέν έλάττωμα ή  νά εδρ-ρ τοιοδτον εχοντα Ιν μόνον.

-**-
Τ ά καταστήματα τοδ σορμοδ είνε τά οπλοπωλεία 

ιώ ν  κοριών.

' Σογχωροδσι τάς άπιστίας άλλά δέν λησμονοδσιν 
«ώτάς. Μ"”· de la  E aye tte .

-*et
Ληόμονοδσι τάς άπιστίας άλλά δέν σογχωροδσιν 

«ώτάς. Μ"1'  de S ev ign é .

.

Οδδέν άρε’σκει τόσον εις τάς ώραίας, δσον. ,.ό Iαυ
τός των. β*·

‘Τπάρχουσιν άνθρωποι παραδεχο’μενοι Ιν τφ  ερω- 
τι, δπως κ&ί εν τή ίατρική, μόνον τήν χειροοργίαν.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΕΓΧΩΡΙΑ

'Ο Β κσιλεΰς άνεχώσηστ ,τήν ππρϊλβοΰσαν Τρί
τη ν εχ Κοπενάγης χαί χ νααένετα ι εις ’Αθήνας.— 
Ή  Βουλή ήςξατο απδ τής πασίλθούσης Λευτίρσς 
τω ν  πρ-.χχτσρχτιχών έ .γ β σ ιώ ν  της πρός εξέλεγ- 
ξεν τω ν  εκλογώ ν, προεδρευομένη ΰπό το3 ώς 
πρβσβυτεεου θεωοηΑίντος βουλευτοΰ Βόλου χ. 
Κ ανταρτζή , — "Ο Τσάρος άπένειμ εν εις τήν 
πριγκήπισσαν Σοφίαν τής Ελλάδος τόν μεγαλδ 
σταυρόν τής ’ Αγίας Ά νν η ς  αδαμαντοχόλλητον

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

Ό  Τσάρος επεσχέφθη τόν «υτοχράτορα τής 
Γερμανίας εις Κ ιελον — Ό  διάδοχος τοδ Ρου
μανικού θρόνου Φερδινά-δος έκνησ-εΰθη  τήν 
πρ ιγκήπισσαν Μαρίαν τοΰ ’Κοιμβούργου —Έ τη- 
λεγ ( αφν,θν! εχ Κ ωνσταντινουπόλεως οτι πανώλης 
ενέσχτ,ψιν έν Ά ρ α β ίμ .— Ή  επ ί τω ν  δημητρια
κών καρπώ ν τής Ρ ω σ ία ς . επιτροπή, άπεφάνθη 
ύπερ τ ί ς  γενικής εξαγωγής του σ ίτου, τή ςκ ρ ι·  
θής κα ι τής βρώμης.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Του Φ ιλολογικοί Συλλόγου Γ Ι α ρ ν α σ ο ΰ  
πρόεδρος έξελέγει κατά  τχς προχθές γενομένας 
αρχαιρεσίας δ καθηγητής τοδ Ι ΐ ιν ε π  στνμίου 
κ . Ν, Γ. Πολίτης. — Ή  Ι αλλική ’ Ακαδημία εις 
πλήρωσιν τής χηρευτά^ης έδρας διά τυΟ θανά
του τοδ ναυάρχου Ζ υυμέν Λί Λο Γκραδιέρ έξε- 
Αίξε τλν ιστορικόν ’ ι ρνεστον Λαβίς 'Α ντίπαλος 
α υ το ί ήτο ό μ υ ίιο ιορκ  γ Γαφος Ζο/ά, τό  δεύτερον 
ά π ο -υχ ω ν . ’ Ι·.ν κο>λω «ονι.υ · ό »  1  ι ,  Κο· 
ρομηλάς ανεγνω  νεαν ·ωμωδ άν του: Ό  γ ά μ ο ς  
τ  ή ς  Α ο υ λ ο ύ χ ο ς . μ  Λ/ουσαν να παρασταθή 
προσεχώς υπό τού Θιάσ-Ό τυθ κ. Ί α δ .υ 'ά ρ η .

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Τά μουσε'ον το Λ-νδίνυυ ε-τησατο  κ α τ ’ αΰ 
τά ς πΑ ίνθίνους τ ινα ς π/α>ας εΰςεθ ίίσχς εν * ί  
γ ύ π τω  χαι άπς>τελούσας οίο.ε ιό  μυστικόν άρ- 
χείον τοδ Φ ιραώ , δ ιάκο ιι  ετη π ;-, τοδ \1ωδ

σέως. Περιεργοτάτη εινε Ιδίως ή  π λ ά ξ , έφ’ ής; 
ενεγράφησαν αί δ ιαπραγματεύσεις περί του γά 
μου ενός τω ν  Φαραώ πρός τή ν  θυγατέρα τοίΓ 
βασιλέως τής Β αβυλώ-ος. Ή  αλληλογραφία τ ώ ν 
δύο μοναρχών επ ιχ εε ι μέγα  φως επ ί τώ ν  α υ λ ι-  
κ ώ ν ή θ ώ ν  καί εθίμων τής παναρχσίας εκε ίνη ς 
εποχής.

 S-S-S-»-?—

Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Ε Σ
ΑΠΕΚάΟΤΑ—ΠΕΡΙΕΡΓΑ— ΠΟΙΚΙΛΑ

Κατά τήν τιλευταιαν γενεχήν σονεδρίαοιν τής Γε-- 
ωγραφιχή? ‘Εταιρεία? τοδ Μονάχο», σογκροτηθείσαν 
οπό τήν προεδρείαν τοδ πρίγχηπο? Λοοδοβίχο» ό κα
θηγητή? τοδ γυμνάσιο» Τσίμμερερ ώμίλησε περί 
τώ ν Ίονίων Νήσων, 5? ίσπούδασε δι’ έπανειλ.ημμε- 
νων εκδρομών Έξιφρασε τν,ν γνώμην ότι ό "Ομη
ρο? εγνώρισεν Ιξ αοτοψίςς? τά? νήσο»? καθ' δ άπο- 
δειχνόει ή ακρίβεια τών έν τή Όδοσσεία περιγραφών. 
Άφοδ ανέπτυξε τήν σποδαιότητα τή? Κέρκυρα? ώ ?  
στάθμου άνά μέσον Ιταλία? χαί Έλλάδο?, χαί είχό- 
νισε χαριεντω? τά θέλγητρα τή? φΰσεω? καί τά ήθη. 
χαί έθιμα τών κατοίκων, ό ρήτωρ έστρεψε τδν λόγον· 
πρό? τήν Λευκάδα, ήτι? τδ όνομά τη? όφείλει ε ις  
τού? πρό? τήν δυομικήν παραλίαν λεοχοό? βράχο»?. 
Τή? Κεφαλληνία? τοό? κατοίχοο? έπήνεσεν ώ? νοή- 
μονα? χαί διατελοδντα? εί? ζωηράν έπικοινωνίαν 
πρό? τόν έξω κόσμον. Περιγράψα? τήν 'Ιθάκην άντε· 
πεξήλθε χατά τοδ Χέρχερ, τοδ χαταχρίναντο? τήν ά-· 
χρίβειαν τή? όμηριχή? περιγραφή?. Τή? Ζαχύνθο» έ
ξη, ρε τήν καλλιέργειαν, μνησθεί? χαί τών πηγών τή ς  
πίσση? Τό τερπνόν χαί χαλλιεπέ? αδτοδ άνάγνωσμα 
έπερανεν ó Βαοαρό? καθηγητή? είχονίσα? τήν έχλει- 
ψιν τοδ ήλιου, ή? υπήρξε μάρτυ? έν Κερχύρα χατα- 

τό 1887.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
II. Ε. Ρ. Λ η ξ ο ύ ρ ι o ν. Καί ήδη τό άντιφάρ- 

μαχον ! — P i o v u t o  Σ ύ ρ ο ν .  Άναμένομεν.— 
Κ. Σ. Ε-, Ν. Π- Ρ ό δ ο ν .  Σ τ. Φ ω ι .  Κ ( π ο λ ι ν.. 
Μ. Τ. ”Α ρ γ ο ?. Σ τ. Σ τ. Κ έ α ν . A Ζ. Β ό λ ο ν .
' Ελήφθησαν. -  Ά  ρ II. θ  ή ρ α ν . Άναμένομεν, 
** Πολ,λαί άπαντήσει? άναβάλλονται διά τό προσεχές,

Ν Ε Α  Β Ι Β Λ ί Α
Έξεδόθηοαν 

‘Ι σ τ ο ρ ί α  τ ή ?  ‘Ε λ λ ά δ ο ?  μετ' εικόνων- 
άπό τών αρχαιότατων χρόνων μέχρι τή? βασιλείας 
τοδ Οθωνο? υπό Σπ. II. Λάμπρου, τιδχο? 68 (συμ- 
πληροδν τόν 3ον τόμον). ‘Εχδο'τη? Κάρολο? Μπεχ.

Κ Ρ 1 Α Ω Φ

ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ 01 ΕΚΛΕΚΤΟ ΤΕΡΟ Ι, Κ λ Τ Α  Μ ΕΤΑΦ ΡΑΣ ΙΝ  ΕΜΜΕΤΡΟΝ
II. Λ .  Δ *  I  δ Τ  0 Τ  

Έ χ δ ί δ ο ν τ ο ς  ΑΓΑΘ. Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΤ 
Τ ό μ ο ς  κ ο μ ψ ό ς  έ ξ  8  π δ ρ ί π ο ο  τ υ π ο γ ρ α φ ι κ ώ ν  φ ό λ λ ω ν  

,Τεχεή διά τήν'Ελλάδα δραχ. 2. — Διά τδ Έξωτερίκόν φράγκα 2 ι(„. —Διά τήν 'Ρωσίαν ροϋδλ. 1. 
ΣνϊόρομιμαΙ έγγράφονται καί έν τφ γραφτίψ τής “Έβδομάδος,, έπί τή προαποστολή τοδ αντιτίμου.

'Εκ τοδ τυπογραφείου Γ. ΣΤΔΪΡΙΑ190Τ


