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ΑΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΙ Ή  Λαίδη Σάρτερυς προς τόν αυτόν.

[ Μυθιστορία τής χυρίας Ouidu. (Louise de la  Ramee/. 
Μετάφρασις ’ Αγγέλου Βλάχου ].
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Ή  Λαίδη Σάρτερυς πρός τόν %. Χόλλυς. Είς ’ Ρώμην.
Έ ν  Aeomby.

Ό Δούξ τοϋ Κ*** έφθασεν έδω. Ώστε αΰ- 
ριον θά είμαι είς τούς Βάνσιταρτς. Τι περιμένει 
άρά γε άπό τήν πλήξιν τήν όποιαν μοϋ προξε
νεί ; Προσπάθησε, σέ παρακαλώ, νά τοϋ δώσης 
νά έννοήσγ, ότι ή θεραπεία του καί ai περιποιή
σεις του μέ βαρύνουν φοβερά. Προσεκάλεσα 
πολύν κόσμον είς Milton διά τήν Θήραν τών 
φασιανών. Σέ περιμένω. . . .

*0  κ. Χόλλυς πρός τήν αυτήν.

’Αντί φασιανών, θά εύ’ρω μόνον ορτύκια. Εν
νοείς άρα, ότι άπόφασιν έχεις νά έπιστρέψης τόν 
προσεχή μήνα είς τόν πύργόν σου ; ’Ενόμιζα, 
ότι είχες αποφασίσει νά μή τόν κατοίκησές ποτέ 
το φθινόπωρον, ένεκα τής ύγρασίας-

Ή  Λαίδη Σάρτερυς πρόν τόν αυτόν. Είς 'Ρώμην.
Έ ν  Red leaf.

Τά MiltOll εινε ύγρόν, όταν τό φθινόπωρον 
είνε ύγρόν. ’Εφέτος είνε ξηρασία. Μετ’ όλίγας 
ήμέρας έπιστρέφω είς τον πύργον μου.

Ό  X. Χόλλυς πρός τήν Λαίδην Σάρτερυς.

« Ά σ ζ α σ Ια  το  o ro ¡iá  σου s irs  f o r i ¡  ». (')
Ή  Λαίδη Σάρτερυς πρό τόν αυτόν. Έ ν  Lifford.

Το λόγιόν σου στερείται πρωτοτυπίας. Δια- 
τί νά πλήρωσής χάριν αύτού έν επιστολικόν 
δελτάριον ; Διατί τάχα νά μή καλέσω τούς φί
λους μου, είς τήν οικίαν μου, νά κυνηγήσουν τούς 
φασιανούς μου; Μά τήν αλήθειαν, δέν εννοώ τόν 
λόγον- Λάβε τήν καλωσύνην νά έξηγηθής.

Ό  κ. Χόλλυς πρός τήν αυτήν.

ΙΙρός τί αϊ εξηγήσεις; 'Ημείς οί διπλωμάται 
δέν έξηγούμεθα. Μόνον υπαινιγμοί μ.υστηριώδεις 
μάς είνε επιτετραμμένοι. Σ’ έδωκα μίαν γνώμην 
διά φράσεων συμβολικών. Δέν εχω τι άλλο νά 
προσθέσω.

(1) Στίχος τοϋ Σαίξπηρ, έχ τοϋ « "Αμλετ · :  Frailty, 
lily name isl woman ! Σ . τ. Μ.
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Αί συμβολικαί φράσεις καί οί ύπαινιγμοί είνε 
πρώτοι έξάδελφοι. Υποκρύπτουν πάντοτε κάτι, 
έγώ δέ καμμίαν διάθεσιν δέν έχω ν’ ανακαλύ
πτω τί κρύπτουν . “Αν έχης διάθεσιν νά έλθης 
είς Milton, καλώς νά ίιρίσιρς- αλλέως, μείνε 
αύτοϋ νά τρώγης ορτύκια τυλιγμένα είς αμπε
λόφυλλα. ’Αλλ’ άς μοϋ λείπη, σέ παρακαλώ, 
ή πληκτική ηθικολογία, τά απηρχαιωμένα αξιώ
ματα, καί αί άκαιροι συμβουλαί, αί όποΐαι δέν 
έχουν τό θάρρος νά ήνε καθαραί καί σαφείς.

Ό  χ. Χόλλυς πρός τήν αυτήν.

Εΐσαι τόσον κακή όσον άγνωμων ; Χωρίς εμέ 
ή αίθουσα τοϋ χοροϋ σου θά έζωγραφείτο έπί 
νωποϋ τοίχου ύπό καλλιτέχνου, άλλά θά ¿κο
σμείτο άπό κανένα κοσμηματογράφον, καί δέν θ’ 
άνεκάλυπτες ποτέ τό έφετεινόν ξηρόν φθινόπωρον. 
Κατά τό τελευταίον μετεωρολογικόν δελτίον, ή 
ποσότης της έν ’Αγγλία καταπεσούσης βροχής 
τόν μήνα Σεπτέμβριον είνε 2. 52 δακτύλων.

Ό  Λέων 'Ρέντσος πρός τόν Δόν ΈχχελΓνον Φερ^άρην.

Ή Λαίδη Σάρτερυς επανήλθε, σύρουσα κα
τόπιν της δλόκληρον τάγμα φαιδρών καί διά
σημων προσώπων. Εινε προσηνεστάτη πρός έμέ, 
άλλά μέ φαίνεται οτι εκατομμύρια λευγών μάς 
χωρίζουσιν, άφότου μέ τυραννεϊ ή ιδέα, οτι είμαι 
ίσως ό νόθος υιός τοϋ θείου της. Κοκκινίζω άπό 
την εντροπήν μου. Οί πρίγκιπες αναμένονται 
προσεχώς. Χάριν τής άφίξεώς των, τά τοιχογρα- 
φήματα θά καλυφθώσι μέ όοδόχρουν ανοικτόν 
μεταξωτόν, καί αϊ ε’ργασίαι ¡/ου κατ’ ανάγκην 
θά διακοπώσι. Μέ παρεκάλεσε νά κάμω τήν 
εικόνα της καί νά τήν στείλω είς τήν προσεχή 
έκθεσιν. ’Αδύνατον ν’ άρνηθώ. Συναντώμεθα πά
σαν πρωίαν είς τήν βιβλιοθήκην, τήν όποιαν 
έθεσε προσωρινώς είς τήν διάθεσιν μου, ώς ερ
γαστήριο ν. Δέν ήθέλησε νά έπαναλάβη τό κλει- 
δίον της. Άφότου έχω τήν υπόνοιαν καί σχεδόν 
τήν βεβαιότητα, Οτι δ κόμης Άλουρεδ, τού 
όποιου ύπήρξεν ή κληρονόμος, ήτο δ άπιστος ερα
στής τής μητρός μου, πάσχω· μαρτύριον. Πρό 
τινων ημερών ε'μεινα μόνος μέ τήν Λαίδην Σάρ
τερυς, κ’ ετόλμησα νά τής ομιλήσω περί τοϋ 
θείου της κόμητος· άλλ’ αύτή, ώς φαίνεται, ού
δέν περί τού βίου του γνωρίζει· δέν είχε κάν 
γεννηθή, όταν εκείνος άπέθανε πεσών έκ τού
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ί'ππου. Της υπέδειξαν πάντοτε, ώς ¡λ ’  είπεν, ότι 
νίτο άνθρωπος ιδιότροπος, πείσμ,ων, καί προσέθηκε, 
γελώσα παραδόξως, ότι ή, Ιδιοτροπία ή,τον είς 
όλους των κληρονομική. Ή Λαίδη Καίρνουραθ 
έπέστρεψεν επίσης. Νομίζει δε, δυστυχώς, καθή
κον της να παρευρίσκεται σχεδόν πάντοτε εις 
τν-,ν βιβλιοθήκην, οσάκις ή έγγονή της κάθηται 
διά την εικόνα της. Μέ θεωρούν ώς άγριον 
θηρίον, τό όποιον προσπαθεί νά καταβροχθίση 
άρνίον χρυσόμ,αλλον . Ή είκών της θά έχη, 
πολύ μεγαλεϊον. Ένεπνεύσθην άπό τούς Βενετούς 
ζωγράφους. Φορεί θαυμαστήν ενδυμασίαν έξ ερυ
θρού χρυσοκέντητου ύφασμ.ατος, κρατεί είς την 
χείρα της εν μέγα ριπίδιον μελανόχρυσον, καί 
κοιτάζει άνωθεν τού ώμου της, ελαφρώς μειδιώ- 
σα. Ό μέγας κύων της, ό Βέρβικ, κάθηται σι-

ένδύματος. Άλλ’ ή μ.ορφή της ! Αυτή είνε ή 
δόξα καί τό φώς τού ε”ργου μου. Είνε πολύ 
ώραιοτέρα παρ’ όσον έφανταζόμην τό κατ’ άρ- 
χάς. Ή έκφρασις της φυσιογνωμίας της μετε- 
βλήθη έπαισθητώς· εγεινε γλυκυτέρα καί βαθύ
τερα. Λυτήν τή,ν έβδομ.αδα διεκόπησαν αί 
συνεντεύξεις μας ένεκα τής άφίξεως τών “Αγγλων 
πριγκίπων. Ή οικία έγεινεν όλη άνω κάτω πρός 
τιμήν των. "Ολα έτέθησαν είς ενέργειαν, διά νά 
τούς ευχαριστήσουν. Ό πρίγκηψ, μέ επτά άλλα 
πυροβόλα, έφόνευσε 1500 φασιανούς είς μίαν 
ημέραν 1 Τόσος αριθμός θεωρείται κατόρθωμα. 
Τό κατ’ εμέ, εΰτυχίζω πάντοτε τόν εαυτόν μου, 
ότι ποτέ μ.ου δεν έφόνευσα τίποτε. Ί ’πάρχουν, 
μου φαίνεται, καί άλλοι τρόποι νά δείζν, τις, 
άν θέλγι, τή,ν δεξιότητά του.

Μεγάλη έσπερίς χθες είς τή,ν αίθουσαν τού χο
ρού, όθεν μ.’ έξεδίωξαν πρός στιγμήν οί θαλαμο- 
στόλοι. Δι’ αυτό δέν πατώ πλέον έκεϊ. Έζήτη- 
σα μάλιστα άπό τήν Λαίδην Σάρτερυς ττ,ν 
άδειαν νά λείψω κατ’ αϋτό τό διάστημα, άλλ’ 
αύτη άπέκρουσε την πρότασίν μου. Χθές μετά 
μεσημβρίαν ή,θέλησε νά δείξη τή,ν εικόνα της είς 
τούς διασήμους της ξένους, κ’ έστειλε νά μ.έ ζη- 
ζήση διά νά μέ παρουσιάσω, είς αυτούς. Μ' άπέ- 
τειναν άπειρα φιλοφρονή,ματα, τά όποια, έν 
συνειδήσει δέν ήσαν υπερβολικά, διότι έχω πί- 
στιν είς τή,ν αξίαν μου ώς ζωγράφου. "Ηκουσα 
κατόπιν λεγόμενον, ότι ή πιγκίπισσα είχε σκο
πόν νά μού ζητήσνι νά ζωγραφήσω τή,ν εικόνα 
της. Άπήντησα ότι δέν ήμην είδικώς προσω- 
πογράφος. Ή Λαίδη Σάρτερυς μ’ έμέμφθη προσ- 
ηνώς, ότι ήμην άνθρωπος δύσκολος καί υπερή
φανος χωρίς λόγον. « "Αν δεικνύουν εύχαρίστησιν 
» νά σάς βλέπουν, προσέθηκε, δέν είνε λόγος νά 
» θυμώνετε, διότι είνε πρίγκιπες.» Αί παρατη
ρήσεις της ήσαν άρθαί, καί υπήρξα ίσως αχάρι
στος. Είς τούς σημερινούς καιρούς, αυτοί άντι-

προσωπεύουν την θεάν τύχην. Οί πρίγκιπες 
έμειναν έδώ τρεις μόνον ημέρας, άπεκόμισαν δέ, 
ιός έίρέθη, καλλίστην άναμ.ντ,σιν τής ενταύ
θα διαμονής των. Μ’ έκάλεσαν καί εκ δευτέρου 
πρό τής άναχωρή,σεώς των καί μ.' έκαμαν άπει
ρους περιποιήσεις. "Ολοι σχεδόν οί άλλοι ξένοι 
άνεχώρω,σαν επίσης. Σήμερον δέ καί αύριον θά 
καθίσγ πάλιν διά τήν εικόνα της· Νομίζω ότι 
ή έχθρά μου Λαίδη Καίρνουραθ δέν είδε μ.έ 
μ.εγάλην της εΰχαρίστη,σιν τον φιλόφρονα τρό
πον, δι’ ου μέ μ.ετεχειρίσθησαν οί πρίγκιπες. 
Άδιάφορον. ’Εντός ολίγου θά είμαι μόνος έδώ. 
Θά παρέλθ·/) ό μ.ακρός χειμ.ών καί ή, άνοιξις θά 
εόρη πιθανώς τελειωμ.ένα καί τά τοιχογραφή- 
μ,ατα καί τήν εικόνα. Τότε θά αναχωρήσω κ’ 
εγώ. Εκείνη δέν θά μέ ίδν) ποτέ πλέον καί βε
βαίως θά μέ λησμονήσγι. Έν πράγμα έχω στα- 
θερώς αποφασίσει: νά μή δεχθώ ποτέ πληρωμήν 
διά τή,ν εργασίαν μ.ου. Θά τής οφείλω ίσως μ.ίαν 
ή,μ.έραν τή,ν φήμ.ην, καί θά τής είμ.αι πάντοτε 
δι’ αυτό ευγνώμων. Δέν ποθώ έν τούτοις κανε- 
νός είδους δόξαν. “Ηθελον μόνον μικράν τινα ευ
πορίαν ήτις νά μ.έ καταστήσει ανεξάρτητον καί 
νά μ.ού επιτρέψω, νά διώκω τά αγαπητά μου 
όνειρα. Θά σού φαίνωμ.αι βεβαίως φοβερά οχλη
ρός, άλλά μ.ού είνε άνακούφισις νά σού έκμυστη- 
ρεύωμαι, διότι δέν έχω κανένα, πρός τόν όποιον 
νά ανοίξω τήν καρδίαν μου. ΙΙρός τήν Λαίδην 
Σάρτερυς δέν τολμώ, πρός τούς άλλους μ.ού είνε 
αδύνατον ! "Επειτα δέν ή,σο πάντοτε ό πνευμ.α- 
τικός μ.ου, άπό τής ώρας τού πρώτου μου άμ.αρ- 
τήματος;

Ό  Λόρδος Λβνίοϋϊνβ; πρός τόν χ. Χόλλυς. Είς 'Ρώμην.
Έ ν  M i l ló n  E rn es t.

Φίλτατέ μου Χόλλυς, είς υ.άτη,ν πάσα πρό
νοια ! Ήθελε νά έπανέλθγ, καί επανήλθε ! Ιίο- 
λυάριθμ.ος συνοδία τή,ν ή,κολούθησε. ΙΙρόσθεσε δέ 
ότι καί οί πρίγκιπες ανήγγειλαν έξαφνα ότι 
έρχονται περί το τέλος τού μηνός, κ’ εννοείς οτι 
οΰδέν πλέον η,δυνάμην έγώ νά πράξω, καί ματαία 
ύπή,ρξε πάσα μου προσπάθεια νά πείσω τή,ν 
Έσμέαν νά έπισκεφθή, τούς φίλους της. Τόρα κά- 
θη,ται καί τήν ζωγραφίζει. Οίαςδήποτε κλίσεις 
καί άν εχγ„ θά κερδή,ση, τουλάχιστον ώραΐον έ'ρ- 
γον τέχνης. Ό νέος αυτός είνε εκτάκτως διακε
κριμένος. Μ’ ενθυμίζει κάποιον άλλ’ άδυνατώ νά 
εΰρω ποιον. Ή Έσμέα προσπαθεί προδήλως νά 
τόν άναδείξνι όσον τό δυνατόν. Ώμίλησε περί 
αυτού είς τούς πρίγκιπας τοιουτοτρόπως, ώστε 
επέτυχε νά τοϊς τόν παρουσιάσν). “Ισως όμως η, 
στρατηγική της όλη δέν ε'χει άλλον σκοπόν ή 
νά πειράξω) τή,ν μάμ.μην της.

’Αδύνατον νά προΐδν) της, τί δύναται νά 
πράξη Y’jvñ ώς τή,ν Έσμέαν, όταν είνε ενθουσια
σμένη. Γνωρίζει τόν κόσμον, καί οΰδέν πράττει 
χωρίς σκοπόν. Είνε όμως πολύ άστατος. ΙΙρόδη-

λον είνε ότι ό Ιταλός τήν άναπρί. "Οτε τε- 
λευταίον ήμην έδώ, ώλίσΟκινεν έκείνη, τόοα 
ολισθαίνει αυτός. Ί ’ποθέτω ότι έκ μέρους τής 
Έσμέας είνε άπλή ιδιοτροπία, καί ότι αυτός 
βάσανα μόνον θά έχν).

Είς όλ’ αυτά δέν βλέπω πώς είνε δυνατόν νά 
έπέμβω. Ή Έσμ-έα δέν είνε πλέον παιδί· άν 
είχες στείλει τόν διπλωματούχον όνον, τίποτε 
δέν ήθελε συμβή, έξ όσων συνέβησαν. Λέγει τόρα, ! 
ότι τόν προσεχή μήνα θά με ταβά, είς Κάννας, 
καί παρήγγειλε νά έτοιμ.ασθή ό « Ρ ΐα ν χ ο ς . η 
Δέν είνε δέ βεβαίως δυνατόν νά παραλάβγ, μα- 
ζύ της καί τόν ζωγράφον. Ή Λαίδη Καίρνουραθ 
ευδοκεί νά καθιστά ή,μάς υπευθύνους τού μ-έχρι 
τούδε σκανδάλου. Σέ . . . , δυστυχώς συμφωνώ· 
άλλ’ έμέ ! . , . δέν έννοώ διατί. Οΰχ ή,ττον άν 
άναγκασθώμεν— τις οίδε ! —  νά λαβωμ.εν ποτέ 
σπουδαίως ύπ’ όψιν αυτόν τόν άνθρωπον, καλόν 
θά ήτο νά μάθ·/)ς άπό τούδε κάτι λεπτομερέστε- 
ρον περί αυτού.

Ό  Κ . ΧόλΧνς πρός τόν Λόροον Λχνδοϋδνον.

’Ακριβέ μ.ου φίλε, δέν έχω τι λεπτομερέστερον 
νά σού μ.άθω. Ουδέποτε έκρυψε τό γένος του· 
είνε νόθος υιός γυναικός τίνος τής Φλωρινέλλας.
Ό πάππος του ήτον ΙιΐΐίΙβ ΓΟ , τούτέστι, —  καί 
μέ συγχωρεϊ ή άγνοιά σου —  βοσκος έπιτετραμ.- 
μένος τήν φύλαξιν άδαμάστων ζώων. Ό εφημέ
ριος τής Φλωρινέλλας έχει καί αυτός τή,ν ιστο
ρίαν του. Είνε άνθρωπος έξ εύγενών καταγόμενος, 
οστις ίερώθη μετά τόν τραγικόν θάνατον λατρευ
τής ερωμένης. Ό βαπτιστικός του οΰδεμίαν έχει 
μετ’ αυτού συγγένειαν. 1 Ιερί τούτου συμ.φωνούν 
ολοι οί κάτοικοι τής Φλωρινέλλας. Ό ίερεύς αυ
τός, οστις τόν άγαπα ώς πατήρ, άνέλαβε τή,ν 
πρώτην του έκπαίδευσιν· έπειτα δέ τόν ε"στειλεν 
είς τή,ν ’Ρώμην, όπου ε”καμ.ε λαμ.πράς σπουδάς. 
“Επειτα έπεδόθη είς τήν ζωγραφικήν, κ’ έζησε 
πάμπτωχός έν Μονάχω καί ΙΙαρισίοις. Μετά τού
το έπέστρεψεν είς ’Ιταλίαν, καί ή ζωή του όλη 
διεμοιράσθη μ,εταξύ τού έργαστηρίου του, —  μι
κρού υπερώου— καί τού οίκίσκου τού έφημερίου. 
Εις τή,ν εκκλησίαν τού χωρίου αυτού έζωγράφησε 
τάς ώραιοτάτας τοιχογραφίας, αϊτινες ύπήρξαν 
άφορμ.ή νά κάμω τή,ν κακότυχον γνωριμίαν του. 
“Αλλο τίποτε δέν γνωρίζω. Είνε τόρα τριακοντα- 
δύο έτών. Βλέπεις ότι ή άφήγησίς μ.ου είνε εντε
λώς πιθανή,. Έν τούτοις, όπως έχει σήμερον ή κοι
νωνία, ή Έσμ,έα δέν είνε δυνατόν νά συλλογισθή 
νά τόν νυμφευθί), ώς άν ή,το κλέπτης ή αυτός ό δή
μιος. Εϊμεθα ολοι νομίζω άδύνατοι· άλλά το ιαύ - 
ζ ΐ )  ε ί π  ή ζωή. "Αν δέν ή,ξεύρης τί νά κάμ-ρς, σύ 
όστις είσαι έπί τόπου, τί νά εΐπω έγώ, όστις είμ.αι 
μ.ακράν άρκετάς εκατοντάδας λευγών; Ό,τι προ 
παντός φοβούμαι, είνε ρήξις μ.εταξύ τής μάμμης 
της καί τής Έσμέας, ήτις θά έκλέξγ κατόπιν, 
ώς κοσμικήν αιγίδα, καμμίαν άλλόκοτον γυναίκα, ]

ώς τή,ν φίλην της Κυρίαν Άλσαγερ, διά νά έχη, 
όλην τήν έλευθερίαν της καί νά κάμ-η όλας τάς 
δυνατάς άτοπίας. Είς τόν Τέντσον μόνον έχω τού 
λοιπού τάς ελπίδας μου- διότι φαίνεται έντιμος 
άνθρωπος, όστις θ’ άποφασίση, ν’ άποσυρθή, άν τό 
κρίνει άναγκαίον.

"Ο Λόρδοι Λανίοΰδνος πρός τόν Κ . Χόλλυς. Εις ' Ρώμην.

Milton Ernest 
Δέν έπίστευσα ποτέ μου είς τον ’Ιωσήφ. Ή 

διαγωγή, τού ’Ιωσήφ είνε πράγμα ύλικώς αδύ
νατον άπέναντι νεαράς γυναικός, προσφερομένης 
είς γάμον! Μή φοβείσαι! δέν κατήντησεν άκόμ.η 
έως έκεϊ, καί ίσως ουδέποτε θά καταντήσοί· Άρ- 
κεϊται έπί τού παρόντος νά τής καμ.γ τήν εικόνα 
της. καί στοιχηματίζω, μά τό ναι, ότι ή είκών αύτή 
θά ύπερβή τήν εικόνα τής ερωμένης τού Τιτια- 
νού. ΊΙ Λαίδη Καίρνουραθ παρευοίσκετ: ι είς 
πάσαν ζωγραφικήν συνέντευξιν. Ήδύνατό νά 
χρησιμεύσ·/) ώς πρότυπον είκόνος παριστώσης τό 
καθήκον όρθιον έπί βράχου άπέναντι τού κινδύνου 
ή άλλης τινός όμοιας άλληγορίας. Ή Κ. Άλσα
γερ θά τή,ν συνοδεύση είς τό ταξείδκν. Αυτό δέ 
μού έμ.πνέει μ.εγάλην άν ησυχίαν. Ό Βίκ ήλθε καί 
μέ είδε. Φαίνεται έντελώς άποτεθαρρημένος, καί 
δέν τό κρύπτει. ΓΙώς άπέσυχε τόσον ώραϊος συν- 
δυασμ.ός συνοικεσίου; Δέν θά εϊχομεν σύ καί έγώ, 
άλλην φροντίδα, ή νά θέσωμεν τάς ύπογραφάς 
μας έπί τού λαμπροτέρου γαμικού συμβολαίου, 
όπερ άπό καταβολής κόσμου έγένετο· άφίνω, οτι 
θά άπηρτίζοντο τόσον ώραΐα αί κττ,ματικαί των 
περιουσίαι! Εινε άληθώς έμ.παιγμός τής Πρόνοιας- 
άλλά μή δέν τή,ν ένέπαιξεν είκοσάκις μέχρι τούδε 
ή Έσμ-έα, άφ’ ότου δέν είνε πλέον παιδίον!

Ό  Κ . Χόλλυς πρός τό ν  Λόρδον Λανδουδνον.

Εννοείς ότι τά πράγματα κατάντησαν σπου
δαία μ.έ τόν ’Ρ. . . .  ;

Ό  Λόρδος Λανδοϋονος πρός τόν Κ .  Χόλλυς.

Δυνατόν. Ήπατή,θην κατ’ άρχάς, άλλά σήμ.ε- 
ρον αρχίζω νά πιστεύω, ότι ή Λαίδη Καίρνου
ραθ δέν είχε τόσον άδικον. “Ισως ομ,ως, τό κάτω 
κατω, είνε καί άπλή ιδιοτροπία τής Έσμέας, 
ήτις άλλο αποτέλεσμα δέν θά έχτ, είμή τή,ν ζω- 
γοάφησιν τής είκόνος της- Διατί ν’ άναμιχθώμεν 
ήμείς; Άπεπειοάθην νά τής εϊπω κάτι σήμερον 
τό πρωί, άλλά μ’ έκύτταξε κατά πρόσωπον, καί 
μέ είπε παραδόξως μ,ειδιώσα : « Μία είκών είνε 
καλλιτέρα άπό μίαν φωτογραφίαν, τή,ν όποιαν οί 
φωτογράφοι πωλούν, είτε έχουν είτε δέν έχουν 
τή,ν άδειαν.» Δέν έφαίνετο καν συλλογιζομένη, 
οτι ή,δύνατο κάλλιστα νά ζτ,τησν, τήν εικόνα της 
άπό τόν Βωδρύ ή τόν Δουράν, καί ότι τή,ν ε”χει 
κάμει τ,δη μυριάκις! Νομίζω άληθώς οτι ó Ρέν- 
τσος έχει έπ’ αυτής μεγαλην έπιρροήν. Έπαυσε 
νά βοστρύχιζα, τή,ν κόμην της, ή νά τήν κόπτ·/, 
έμ.πρός έπί τού μετώπου. ΙΙαρεδέχθη φορέμ.ατα 
άπλά, καί ώς μόνον κόσμημ.ά της πόρπας ζώνης



132 Ε Σ Τ Ι Α

έκ χρυσού ή ύέλου, κατά τέν άρχαϊον τρόπον. 
Είνε συρμές αισθητικές αύτός; Ή ρώτησα ¡χίαν 
ημέραν τήν Έρμιόνην έκείνη δέ μ.’ άπήντησε: 
Αισθητικός; Τυφλές είσθε; είνε δ 'Ρέντσος καί τί
ποτε άλλο! Έστειλε ¡χερικά ιχνογραφήματα του 
ε’ις τον ΒόρΟ, ώς ύποδείγματα. Ή Έσμέα αδια
φορεί διά τήν αισθητικήν· θέλει μόνον ν’ άρέση 
εις τόν ξένον της. Δέν τέ ήξεύρατε; Τέ ήξευρα 
δυστυχώς! Ήξεύρω δ ’ επίσης ότι δ άνθρωπος 
αυτές έπρεπε νά ούγη. Δέν βλέπω όμως, μά τήν 
αλήθειαν, διατί θ’ άπεφάσιζε νά τέ κάμη, μόνον 
καί μόνον διά νά μάς εΰχαριστήσγ,. Τήν άγαπά 
δέ, άλλως, δι’ άγνοτάτου έρωτος. Αυτές μόνος 
δέν εννοεί άκόμη τέ πάθος του. Τέ πράγμα ϊμως 
υπάρχει· καί άφοϋ ή Έσμέα του φέρεται μέ τό
σην φιλοφροσύνην καί τόσην μαγευτικήν περι
ποιητικότατα, διατί νά παραιτηθή αύθορμ-ήτως 
αύτής τής ευτυχίας;

*0 Κ. Χόλλυ; 7rp$»c τον Λόρδον Λανδουδνον.

Ήξεύρεις, ώς εγώ, δτι ε’ις τοιαύτας περιστά
σεις είς άνθρωπος πτωχές άλλά τίμιος —  καί 
πιστεύω δτι είνε τίμιος —  δέν διστάζει ν’ άπο- 
συρθή. Συμφωνώ ούχ ήττον, δτι 6 πειρασμές 
είνε τρομερές, άν βλέπγι δτι έξασκεΐ αληθώς έπ’ 
αυτής έπιρέοήν τινα. "Ολ’ αύτά μ,οϋ φαίνονται 
τόσον παράδοξα, ώστε νομίζω δτι ονειρεύομαι. 
Τί συλλογίζεται αΰτή νά κάμη; Δέν πιστεύω, 
νά τόν νυμφευθή. Δέν έχει λεπτόν, ούδέ δνομ.α 
καν.

Ό  Λόρίος Λανίοϋδνος npic τδν Κ. Χδλλυς.

Δέν δύναμαι, εννοείται, νά τής ειπω τίποτε 
περί τής διαγωγής της· άλλά τήν νομίζω ικα
νήν νά κάμγ, δ,τι είξεύρεις, έστω καί μ.όνον διά 
νά συγχύση τήν Λαίδην Καίρνουραθ, καί είς τέ 
πείσιχά μας όλων. Είνε κυρία τών πράξεών της,« Τ Ν» # Λ· Λ 5το γνωρίζεις* eive οι “ττίριστασις, ά λ ί  ην εινε 
αδύνατος ή παρέμβασις τών δικαστηρίων άρ- 
χίζω, σ’ εξομολογούμαι, νά χάνω τήν υπομονήν, 
καί βαρυνθείς, πηγαίνω νά κυνηγήσω άρκτους 
είς τήν Στυρίαν μέ τόν Χοενλόε. "Αμα μείνε, 
έλευθέρα, είμαι βέβαιος δτι θά έννοήση μόνη της 
τήν ανοησίαν της. Ή ανάγκη τής αντιλογίας, 
τήν όποιαν έχει έμ.φυτον, είνε, βεβαιώσου, τέ κύ
ριον έλατήριον τής διαγωγής της. Μήν ύποθέ- 
σης έν τούτοι;, δτι είνε άκόμη τίποτε άποφα- 
σισμένον. Εύρϊσκεται άκόμη είς τήν αίωνίαν 
εκείνην προσωπογραφίαν της, ήτις θά γείνη ά- 
ναντιρ£ήτως εν έργον πολύ εύμορφον. Τά ύπό- 
χρυσα καί πορφυρά ύφάσματα είνε άπεικονισμένα 
θαυμάσια. Άναντιί^ήτως ήξευρες τί εξέλεγες, 
δτε τόν έστειλες έδώ. Ή Έρμιόνη καί δ ’Ιά
κωβος είνε ήρόαβοινισμένοι, καί δ γάμος των γί
νεται μετά τά Χριστούγεννα. Όλοι έδώ τέ κα- 
τεχάρησαν. «Αύτέ μόνον άρκεί νά μοϋ χαλάση 
τήν όρεξιν, μ’ έλεγεν εσχάτως ή Έσμέα.— Τέ πι
στεύω !» τή; άπήντησα. "Οταν έπιβιβασθή είς

πλοΐον άγαπά τήν τεταραγμένην θάλασσαν καί 
τούς σφοδρούς άνέμους. "Αν έρωτευθή σπουδαίως 
τέν ρωμαίον, θά τέ κάμη βεβαίως άπέ πνεύμα 
αντιλογίας.

[Έ π ετα ι συνέχεια]

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΓΟΡΔΩΝ
Α’.

Μετά τού στρατηγού Ιορδωνος διήλθον θελ- 
κτικωτάτας ημέρας συμπλέων περί τέ τέλος ’Ια
νουάριου 1880.

’Επί τρεις μήνας είχον περιέλθει τήν Συρίαν 
άπέ τής Βαχλμπέκ μέχρι τής Έλ-Καντάρας 
έπί τής διώρυγος, καί τής Κάτω Αίγύπτου, εΰ- 
δαιμονεστάτης τότε καί αληθούς κήπου τής 
Έδέμ. Ουδέποτε άπέλιπον τήν ’Ανατολήν άνευ 
λύπης, τήν ημέραν δ’ εκείνην επιβιβαζόμενος έξ 
’Αλεξανδρείας δπως μεταβώ είς Νεάπολιν πλεί- 
ονα τού συνήθους ήσθχνόμην μελαγχολίαν έπί 
τής πρύμνης τού άτμοπλοίου καθήμενος δέν ήδυ- 
νάμην ν’ άποσπάσω τά βλέμματά μου άπέ τής 
αιγυπτιακής εκείνης άκτής, έφ’ ής ύπό τέν θερ
μόν ήλιον άνάπλεως ζωής έξετείνετο ή εΰρυτάτη 
πόλις ήν ¿δημιούργησε τέ έλληνικέν πνεύμα, 
καί ήτες άπέ δισχιλίων έτών παρέμεινεν έλλη- 
νική. Αί περίκομψοι οίκίαι τής εύρωπαικής συν
οικίας άπήστραπτον ύπέ τών φλογερών άκτίνων 
περιλουόμεναι, έκατοντάδες δέ λέμβων έλαφρών 
καί μεστών θορύβου ώς πτερωταί διέσχιζον τά 
κυανά τού δρμου ϋδατα. Τις θά έλεγε τότε δτι 
μετά τρία έτη ή μανία συρφετού στρατιωτών 
καί όχλου δμοίως άγριου θά μετέβαλλε τέ μνη- 
μεϊον εκείνο της δόξης καί τής εργασίας είς φρι- 
κώδες έρείπιον;

Τήν τελευταίαν στιγμήν, ένώ τέ άτμόπλουν 
άνείλκυε τήν άγκυραν είδομεν έν κ α ί κ δι’ ίσχυ- 
ράς κωπηλασίας διευθυνόμ-ενον πρές ήμάς καί 
μετ’ ολίγον προσπελάσαν.— Ό  Γόρδων πασσάς!» 
άνέκραξαν οί παρακαθήμενοι, μετά μίαν δέ στιγ
μήν δ στρατηγός άνεπήδησεν είς τέ κατάστρω
μα. Άφείς τέ θέαμ-α τής Αλεξάνδρειάς έθεώ- 
ρουν τέν περιώνυμ.ον νικητήν τών Ταί-Πίγγ όστις 
έπλησίασε πρές τέν δμιλον ημών. Ήτο τότε 
άνήρ τεσσαρακοντούτης περίπου, μέτριος τέ ανά
στημα, ισχνότατος, ανήσυχος τέ ήθος, οφθαλ
μούς έχων γλυκείς, καί βλέμμα αόριστον ώς 
βεβυθισμένον είς τέν μεμακρυσμένον τών σκέψεων 
κόσμον, χρώμα δ’ έχων ώς οπτής πλίνθου δπερ 
λαμβάνουσιν οί Άγγλοι δπόταν καύση αυτούς 
τών Τροπικών δ ήλιος. Έφαίνετο συγχρόνως, ώς 
καί πράγματι ήτο, λίαν κεκοπιακώς καί λίαν 
έξωργισμ.ένος. Τινές έν Καΐρω συναντήσαντες 
αύτέν έπλησίασαν μετ’ ενδείξεων σεβασμού. ’Αλ
λά ψυχρώς έδέξατο αυτούς καί στρέψας τά νώτα 
ήρξατο νά διασκελίζη τέ κατάστρωμα καπνί-
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ζων. Έφ’ ολην τήν ημέραν έξηκολούθησεν οΰτω 
έν ταραχή βηματίζων άπέ τής πρύμνης είς τήν 
πρώραν, ώς λέων έν κλωβώ. Δέν ητο εύκολον νά 
συνάψη τις σχέσιν πρές αύτόν.

Έν τούτοις, περί τήν έσπέραν, τήν ώραν καθ’ 
ήν ή ηρεμία τών άνατολικών θαλασσών μετα- 
δίδοται είς πάντα τά πνεύματα μετ’ άκατανι- 
κήτου δυνάμεως, δ Γόρδων έφάνη καταπραϋν- 
θείς. Έπλησίασε πρές τέν πλοίαρχον, μεθ’ ού 
συνωμ-ίλουν καί ήρξατο ή συνδιάλεξις. α ΓΙόθεν 
έρχεσθε;» Άφηγήθην έν περιλήψει αγγλιστί τέ 
έν Συρία ταξείδιόν μου. « Ποιον δρόμον ήκολου- 
θήσατε;» Έλαβα τέ λεύκωμ,α δπερ μοί προέ- 
τεινε καί έχάραξα σχεδιογράφημα ίκανώς ακρι
βές τής δδοιπορίας μου. « Ά ! πολύ καλά άγα- 
πάτε τήν Γεωγραφίαν!» Καί άπέ τής στιγμής 
έκείνης έγενόμεθα φίλοι. Έκτος τής θρησκευτι
κής εύλαβείας καί τών γεωγραφικών γνώσεων 
ούδέν άλλο έκτιμά δ Γόρδων. Τήν 'Αγίαν Γρα
φήν καί καλόν γεωγραφικόν χάρτην, ταύτα μόνα 
συμπαρέλαβεν έφόδιον έπί τής δρομάδος, ήτις 
ήγαγεν αύτέν διά τών έρήμων τής Νουβίας πρές 
την νίκην ή πρές τέν θάνατον.

Ό άπέ ’Αλεξάνδρειάς άχρι Νεαπόλεως διά
πλους διαρκεϊ τρεις περίπου ημέρας, άπέ τής 
πρώτης δ’ έσπέρας μέχρε τής άφίξεοις ήμών δ 
Γόρδων καί έγώ έμείναμεν άδιάσπαστοι. "ϋρας 
ολοκλήρους άκαταπαύστως ώμ-ίλει, ώς άνθρωπος 
δστις τρία όλα έτη διελθών έν μέσω τών βαρ
βάρων είχε δίψαν τινά άνυπόφορον διαχύσεως. 
’Ο πρώην βαα ιΛ βνς άνεν σ τέ μ μ α το ς  το ν  Σ ο υ -  
ό α ν  τότε ήτο ήττημένος. Είχεν άφοσιωθή μ.ετά 
θαυμάσιου πάθους είς τήν έν τώ Άνω Νείλω 
έπιχείρησιν αύτού —  τήν άπηνή καί άμείλι- 
κτον καταδίωξιν τών δουλεμπόρων, τών μετα
πρατών τής ανθρώπινης σαρκός— δτε έπήλθεν 
αύτφ ή ατυχής σκέψις ν’ άναμιχθή είς τάς έσω- 
τερικάς τής Αίγύπτου ύποθέσεις, τάς ούδόλως 
είς αύτέν άφορώσας. Ό Γόρδων λίαν θλίβεις έπί 
τή πτώσει τού κυρίου καί φίλου αύτού ’Ισμαήλ, 
σειράν δλην απειλητικών έπιπλήξεων άπέτεινε 
πρές τέν νέον αντιβασιλέα, πρές τά μ-έλη τού 
υπουργείου ‘Ριάζ, πρές τούς προξένους Γαλλίας 
καί ’Αγγλίας καί τούς γενικούς έλεγκτάς· μέγα 
προήλθεν έν Καΐρω σκάνδαλον έκ τούτου, τέ δ’ έν 
Λονδϊνω ύπουργεϊον δυσαρεστηθέν έπεμψεν αύτω 
άνακλητήριον έπιστολήν. Είς ταύτην τήν δια
ταγήν ύπείκοντα συνήντων τότε αύτέν νωπόν 
φέροντα τέ άλγος έπί τή άά ιχ ίιι τής κυβερ- 
νήσεως αύτού καί τή α χ α ρ ισ τ ία  τού Χεδί- 
βου. Καί δέν άπέστεργε μέν δ Γόρδων νά έπι- 
στρέψη είς Λονδϊνον οπού προύτίθετο γενναίως 
ν’ άγωνισθή έν τή έμπροσθοφυλακή τού φιλελευ
θέρου κόμματος, άλλά τέ ν’ άπέλθη πρέ τής 
ώρας έκ τού Σουδάν καί νά έγκαταλίπη τέ μό
λις άρξάμενον έργον είς διαδόχους μή έχοντας

τήν πίστιν καί τήν άκαταδάμαστον δραστηριό
τητα αύτού έθεώρει ώς άληθή βάσανον, ύπέ 
ταύτης δέ τής σκέψεως ένδελεχώς έταράττετο 
τέ πνεύμα αύτού. Άφηγήθη είς έμέ πάντα τά 
έπεισόδια τής είς Σουδάν άποστολής αύτού, χω
ρίς έν τούτοις νά ένδιατρίψη περί τήν έν Ά  βυσ
σινιά αιχμαλωσίαν του, καί πάντα τά σχέδια 
άτινα είχε σχηματίσει δπως μεταβάλη είς Έλ- 
δοράδο τα ς  ά π ε ρ ά ττο ο ς  το ιν  ¡ταύρων χώ ρας.

Άλλως τε τέ ε'ργον αύτού δέν έκρινεν ώς πο
λιτικές άλλ’ ώς πιστός· ΰπέρ τού Ευαγγελίου, 
ύπέρ τού Χριστού είχεν άγωνισθή, ή ένθουσιώδης 
δέ πίστις τού θεολήπτου τούτου ήρωος έξεχέετο 
δι’ άποφθεγμάτων άτινα έδεχόμην ώς ήρμοζεν. 
Ό διαβολάνθρωπος οΰτος δ δμιλών σχεδόν ταυ- 
τοχρόνως αγγλικά καί γαλλικά άναμιγνύων πρές 
παρατηρήσεις βαρυτάτην πείραν έλεγχούσας τάς 
παραδοξοσάτας φαντασιοπληξίας έξημ.μένου πνεύ
ματος, δ έπινοών καθ’ έκάστην ώραν νέαν δια
νομήν τής γής καί ίδια τής έθωμ,ανικής Αυτο
κρατορίας, δ έξυμ,νών πχραφόρως τέν θεόν καί 
σαρκασμούς έξεμών κατά τού υπουργείου τών 
τόρεων—άγύρτας καί γελωτοποιούς άπεκάλει 
τόν Βήκονσφηλδ καί τούς φίλους του —  ήτο δ 
εύαρεστότατος ύπέρ πάντα συνταξειδιώτης. —
« Πρέπει νά διώξωμεν τούς άπιστους, έλεγε, νά 
δώσωμ.εν τήν Κωνσταντινούπολή είς τούς 'Ρώσ- 
σους, τήν Συρίαν μ.ετά τής ‘Ιερουσαλήμ, είς τήν 
ώρα ίο  τ  Γαλλίαν, τήν Αίγυπτον είς τήν ά π ι
σ το ν  ’Αλβιόνα. Ή ήρεμος δέ νύξ διηπλούτο έπί 
τού ουρανού ένώ διενέμομεν οϋτω τήν Τουρκίαν· 
οί αστέρες έσελάγιζον, ή άκτή τής Σικελίας μα- 
κρόθεν άμ.υδρώς διεφαίνετο τέ δ’ έρυθρόν ήφαί- 
στειον τής Λιπάρας κατηύγαζε τήν θάλασσαν. 

Β ’.
Άπεχωρίσθημεν άποβιβασθέντες είς Νεάπολιν, 

δ μάν Γόρδων δπως μ,εταβή είς έπίσκεψιν τού 
'Ισμαήλ πασά, έγώ δ’ δπως περιέλθω τήν Ινιά- 
γιαν. Τήν έσπέραν, έπανελθών είς τέ ξενοδο- 
χείον εύρον έπιστολήν τού Γόρδωνος. Ό πρώην 
Χεδίβης είχε παρακαλέσει αύτόν νά μέ προσκα- 
λέση είς γεύμα τήν έπαύριον, δ νέος μου δέ φί
λος έπέλεγε: «Σάς παρακαλώ νά κρατήτε ανοι
κτά τά ώτά σας διότι δ ’Ισμαήλ είνε έκτακτος 
άνθρωπος.» Θά συμ,μετεϊχε δέ καί δ Γόρδων 
τού γεύμ,ατος.

Πράγματι έκτακτος άνθρωπος ήτο δ Ίσμ.αήλ 
πασάς, καί μεγάλην έντύπωσιν μοί ένεποίησεν ή 
είς τά άνάκτορα τής εννοούμενης έπίσκεψίς μου 
έκείνη. Ό έκθρονισθεί; Χεδίβης περιφερόμενος 
έντές τών μεγάλων κήπων άλλου βασιλέως άπο- 
λέσαντος τέ στέμμα ταΟ καί βαρέως φέρων τήν 
καταναγκαστικήν αργίαν είς ήν δέν ήτο συνει- 
θισμένος, ή αύλή έκείνη είς τέ μή περαιτέρω τής 
άπλότητος περιελθούσα, ή μυστηριώδης γειτνία- 
σις πολλών χαρεμίιον έγκλειστων έν τινι τών
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πτερύγων του μεγάρου, ή κυανή θάλασσα νησό- | 
σπαρτός έκτεινομένη προ των δωμάτων καί 
όπίσω των μεγάλων τοίχων, ή κορυφή του Βε
ζούβιού λευκή έκ χιόνος, άπαν τοϋτο το σύνολον 
άπετέλει παραδοξότατον θέαμα. Ό ’Ισμαήλ άλ
λως τε ώμίλει άξιοπρεπώς περί της έξορίας αυ
τού καί των σφαλμάτων, άτινα προΰκάλεσαν 
-.ήν παραίτησίν του. ’ Αδίκως προσηνέχθησαν 
προς αϋτόν, ελεγε, άλλά καί αύτές πολλάκις 
κακώς είχε σκεφθή καί' εις κακάς έπείσθη ειση
γήσεις· άν είχε τήν πεποίθησιν οτι ή ιστορία θά 
κρίνη δικαίως τά μεγάλα επί τής άντιβασιλείας 
αύτοϋ συντελεσθέντα έργα, προθύμως προύλάμ- 
βανεν αυτήν ¿πως - άνομολογήση τάς πλάνας 
του· ήδύνατο να διαβεβαιώση δτι αϊ προθέσεις 
αύτοϋ ήσαν άληθοϋς φιλοπάτριδος προθέσεις, καί 
οτι έπόθει τήν συνεχή τής Αίγυπτου του  ευδαι
μονίαν, τού υίοϋ του, τής διώρυγάς τον  του 
Σουέζ, κτλ. κτλ. Καί έν παντί έπεκαλεϊτο τήν 
μ.αρτυρίαν τού Γόρδωνος δστις ελεγεν ά μ ί/r εις 
πάντα τά ϋπ’ αύτοϋ λεγάμενα.

Τήν έσπέραν κατά τήν εις Νεάπολιν επιστρο
φήν ήμών καί καθ’ δλην τήν επαύριον, ενώ συ- 
νωδοιποροϋμεν εις Πομπηίαν, ό Ι’όρδων δέν έδί- | 
στασε νά έπαναφέρη τήν συνδιάλεξιν εις τόν 
'Ισμαήλ καί τύ Σουδάν. Ουτε ή θελκτική τής 
Κιάγιας αίθριόττ,ς, ούτε ή ήρεμ,ος μεγαλοπρέ
πεια των ερειπίων τής ΙΙομπηίας, ούτε ή θαυ- 
μασία αποψις του Βεζούβιού καπνίζοντος ύπό 
τήν χιόνα κατώρθωσαν ν’ άποσπάσωσι τής διά
νοιας αύτοϋ τήν κυριαρχούσαν Ιδέαν. Έν τή 
αλληλογραφία ήν βραδύτερον επί τινας μήνας 
άντηλλαξαμεν, ώς καί έν ταΐς κατά τον πλοϋν 
συνδιαλέξεσιν ήμών, τό Σουδάν ήτο το προσφι- 
λέστατον αύτώ μ.έλημ'α.—  «Είπα εις τον *** 
μοί έγγραφε μετά τινας ημέρας, δτι δέν θά μείνω 
διόλου ήσυχος έφόσον δέν κάμουν τίποτε διά 
τάς άγέ.ΐικ ; μου  τοϋ Σουδάν, καί δτι άν δέν 
ένεργήσγ, ή αγγλική κυβέρνησις, ή γαλλική κυ- 
βέρνησις θ’ άναλάβγ, τον υπέρ των δυστήνων 
δούλων δίκαιον άγώνα.» Άναγινώσκων αύθις 
σήμερον τάς έπιστολάς τοϋ Γόρδωνος καί άνα- 
μιμνησκόμενος τών συνδιαλέξεων ρ.ας, θαυμάζω 
αληθώς τήν διορατικότητα δι’ ής διέβλεπε έν 
τή κακή τοϋ Σουδάν διαχειρίσει φοβερόν κίνδυ
νον έπαπειλοϋντα τήν Αίγυπτον καί τά έν τή 
κοιλάδι τοϋ Νείλου εύρωπαίκά συμφέροντα.

«θά είνε δυστύχημα, ¿’λίγε, νά χαθή τόπος 
ώς τήν χώραν τού “Ανω Νείλου· σπουδαιότατον 
είνε νά κυβερνηθή καλώς τό Σουδάν όπως καί ή 
Αίγυπτος, διότι έκεΐνο μέν είνε ή κεφαλή καί τό 
στήθος, αϋτη δέ ή κοιλία καί αί πόδες. Είπέτε 
εις τον *** νά έπιμείνη εις τον ελεγχον έπί τοϋ 
Σουδάν. Ή παράκλ.ησίς μου είνε νά μή χαθή τό 
Σουδάν.»

Καί συγκεφαλαιών πάντα τά ύπό τού Αισρα-

έλη διαπραχθέντα σφάλμ,ατα ήγανάκτει, ήπεί- 
λει, μοί ελεγεν δτι ήτοιμάζετο κρατερόν έν ταΐς 
έφημερίσι τής άντιπολιτεύσεως νά έπιχειρήση ά
γώνα ( καί πράγματι έπεχείρησεν αύτόν τό 
φθινόπωρον τοϋ αύτοϋ έτους μεγίστην έμποιήσας 
αίσθησιν), δτι ε“βλεπε μαϋρον τό μέλλον, δτι θά 
ε/γ  κακόν τέλος. « Μία μόνη παρηγοριά ύπάρ- 
χει» , προσέθετε εύθύμως «ή ζωή θά ήτο Ολιβε- 
ρωτάτη άν δέν ύπήρχον καί γελωτοποιοί οί περί 
τόν Δισραέλη.)»

Γ
Τόν Μάϊον ή τόν ’Ιούνιον τοϋ 1880 έν ΓΙα— 

ρισίοις είδον τό τελευταΐον τόν Γόρδωνα. Τό 
ύπουργεΐον τών ού ΐγο ιτ, 0περ είχε τότε σχημα- 
τισθή ύπό τήν προεδρείαν τού Ι ’λαδστωνος, ε"δω- 
κεν αύτώέντολήν νά συνοδεύση, ώς γενικός γραμ.- 
ματεύς, τόν μ.αρκήσιον τοϋ 'Ρίπον, αντιβασιλέα 
τών ’Ινδών, δ δέ Γόρδων διαβάς διά Παοισίων 
ήλθε προς έπίσκεψίν μου. Εύρον αύτόν ώς τό πριν, 
έμπλεων δραστηριότητος καί μυστικισμ,ού, φιλο- 
νεικότχτον καί εύσεβέστατον καί ένθουσιώδη 
ώς πρός τήν χνχθευ'.ρησιν τού χάρτου τοϋ κόσμου. 
Έσχεδίαζε νά κατορθοίση σπουδαία πράγμ.ατα 
έν Ίνδίαις, άλλ’ έμεινε μόνον εξ μήνας έν 
αύταΐς· περιελ,θών ε’ις διένεξιν προς τέν λόρδον 
’Ρίπον, έπεχείρησε νέαν σειράν περιηγήσεων, δ δέ 
τηλέγραφος καθ’ εξαμηνίαν ανήγγειλε τήν άφι- 

■ ξιν αύτοϋ εις τά τέσσαρα τοϋ δρίζοντος σημεία, 
εις Κίναν δπου δέν άπέκρυψε τό παράπαν τήν 
περιφρόνησιν αύτοϋ πρός τόν αύτοκρατορικόν 
στρατόν τόν άντικαταστήσαντα τόν παρ’ αύτοϋ 
μορφωθέντχ τώ 1863, εις ’Ιαπωνίαν, εις τό 
Άκρωτήριον τής Καλής Έλπίδος, εις Ιίαλαιστί- 

| νην, εις Κωνσταντινούπολιν.Τόν παρελθόντα μήνα 
! ήτο έν Βρυξέλλαις προτιθέμενος ν’ άπέλθη εις 

Ινόγκον. Αύτόθεν μετεκάλεσεν αύτόν εις Λονδϊ- 
j νον τηλεγράφημα τού λόρδου Γράμ-βιλ, εύθύς δ’ 

ώς τό μαγικόν τού Σουδάν δνομα ήχησεν αύθις 
εις τά ώτα αύτοϋ ένθουσιασμός κατέλαβεν αύτόν· 
άπήλθε δέ μετά τελείας πληρεξσυσιότητος τής 
κυβερνήσεως, τής βασιλίσσης καί ένός έκατομμυ- 
ρίου φράγκων εις χρυσόν.

Άλλοίμονον ! δ ταλαίπωρος Γόρδων ! Τί μετέ- 
βη νά πράξη μόνος άνευ φρουράς κάν έξ άγγλων 
στρατιωτών, έν ταΐς μεγάλαις άμμώδεσι έρήμοις 
τής "Ανω Νουβίας, δπου περινοστούσιν αί άρπα- 
κτικαί φυλαί τών Σιλ.λ.ούκ ; Κατόπιν αύτοϋ, έν 
Αίγύπτω, καταλιμπάνει άπειραρίθμους μνησικα- 
κίας άς ή προπέτης άλαζονεία αύτοϋ έξήγειρε 
πρό τεσσάρων έτών καί δέν κχτηυνάσθησαν έτι. 
Ενώπιον αύτοϋ, έν Σουδάν θέλει συναντήσει δλον 
τό μίσος τών δουλεμπόρων, οϋς μετά τόσης γεν- 
νχιότητος κατεδίωξε κατά τήν βρχχεΐχν του 
δικτατορίαν καί οΐτ.νες είνε οί άληθεΐς ύποκινη- 
ταί τής άνταρσίας τής άγνώστου χερσονήσου. Τί 
θά τώ χρησιμεύσωσιν καί δ χρυσός αύτοϋ καί ή

Ε Σ Τ Ι Α

Αγία Γραφή έν τή φρικώδει ταύτρ άδιεξόδω έν 
ή δέν δύναται πλέον ούτε νά προχωρήση ούτε 
νά όπισθοδρομήση άνευ κινδύνου ν’ άποθάνη ; Ά !  
άν έμ.ελ.λε νά εύρη έν Χαρτούμ καί Βέρβερ άντί 
τοϋ αιγυπτιακού αύτοϋ στρατού δστις άείποτε 
ύπήρξεν ή ιλύς τοϋ Νείλου, δέκα δώδεκα γεν
ναία άγγλικά συντάγματα, δποίαν θαυμ.ασίαν 
σταυροφορίαν θά έπεχείρει δ ύπερήφανος καί εύ
τολμος στρατιώτης κατά τών ορδών τών μαύ
ρων καί τών Βεδουίνων, τών κρατουσών τήν πρα- 
σίνην τοϋ Μαχδή σημαίαν! Άλλ’ ούδέν θά εύρη· 
οσοι δ ’ έξ ήμών έγνώρισαν, έστω καί έπί τινας 
ημέρας τόν θερμουργόν τούτον "Αγγλον, τρέμομεν 
δι’ αύτόν. ΙΙρό μικρού κατά λάθος άνηγγέλθη δτι 
ήχμαλωτίσθη· αύριον άνευ λάθους ίσως θ’ άναγ- 
γελθή δτι κατεσφάγη.

Μεμπτέον θεωρείται τό ύπουργεΐον τοϋ Γλάδ- 
,στωνος ώς άπολ.έσαν διά τόν πολιτισμόν την άπέ- 
ραντον έκείνην χώραν τοϋ Σουδάν, τής όποιας 
δ Ι’όρδων είχεν άρχίσει τήν κατάκτησιν κατά 
τής βαρβαρότητος. "Ετι δέ μ.αλλον μεμπτέον 
έσται άν πέποωται νά μείνη δ Γόρδων έκεΐ κάτω, 
έν ταΐς καυστικαϊς άμμοις τοϋ Βάχρ-Ελ-Άβιάδ, 
έξιλαστικόν θύμα τών πλημμελημάτων τών 
άλ.λων, αύτός, έν τών καλλίστων τέκνων, εις 
τών γενναιοτάτων στρατιωτών τής γηραιας
’Αγγλίας............

Joséph R e in a c h  Κ.

ΣΤΙΟΓΛΑΣΤΟν Π Ε Ρ ΙΗ ΓΗ Σ Ε ΙΣ
( IjH/iya Μι ΐ*ιλ. 78.
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"11 χνριωτέρκ όίός τής Ψρχγχφούρτη;.— Έ π ιγρκφ ικα ί μελέ- 
τα ι.— "Εξ κλ ίσεις  ιουδαϊκών ονομάτων.— Ό  άνδριας τού 
S c h ille r  εις τή ν  Οεαιν του. —  Σχόλια  τρόπων του  σκέπτε- 
σδαι.— Ό  ναός τή ς  Α γ ία ς  Αικατερίνης.— Γλωσσολογικα: 
επικρίσεις.— Τ ό  κέρδος τής άναβ ίσεως εις τό  κωδωνοστά- 
σιον.— Τ ό  άγαλμα τοϋ  Γουτεμβεργίου.— Κρίσεις περί τοϋ 
άνόριάντος τοϋ ΓκαΓτε.— Σχέσ ις μό τή ν  αγγλικήν γλώσσαν 
χωρίς νά γνωριζώμεΟα.— Ό  παγκόσμιος τύπος περιηγητοΰ. 
— Θέατρον καί φρενοκομεΓον.— ’ Ανέκδοτον έν παρεκβίσει. 
— ’ Εξωτερική οψις τής πατρικής οικίας τοϋ  ΓκαΓτε— Οί 
σημερινοί αυτοϋ γείτονες.— ’ Ε γώ , ό ΓκαΓτε κα ί ή  μόνη 
διαφορά.— ’ Αναμνηστική επιγραφή.— Ή  ρητορική τοϋ  φύ- 
λαχος καί τό έν ΆΟ ήναις πανεπιστήμιου.— Ο ί τρεΓς μονα
δικοί συνεπισκέπται μου. —  Αιερμηνεύς διερμηνέως.— Ή  
Φανή κα ί τ ί  τρ ία  σημειωματάρια. —  Ο ί μεγάλοι άνδρες 
μ ετα  θάνατον.—  Τ ό  βιβλίο·/ τής αθανασίας.— Ή  μόνη έν 
τώ  βίω προσέγγισις.— ’ Αποχαιρετισμός Φανής.

’Από τής αγοράς είσήλθον μετ’ όλίγα βήματα 
εις τήν κυριωτέραν δδόν τής Ψρχγκφούρτης, 
die Zeil όνομαζομένην, ήτις διασχίζει άπ’ ανα
τολών πρός δυσμάς δλην τήν πόλιν. Είνε εύρεΐα 
καί ώραία δδός βρίθουσα διαβατών ημέρας καί 
νυκτός, υπηρετούσα δέ τήν πόλιν άκόμη καί ώς 
τόπος περιπάτου. Έάν τις έπιμείνη νά περιφέρη- 
ται διαρκώς εις τό. κεντρικόν αύτής τμ.ήμα έπί

τινας ώρας, δύναται ασφαλώς νά εϊπη, δτι είδε 
τά δύω τρίτα τών κατοίκων τής πόλεως ! Τόσον 
δέ είνε βέβαιον, δτι πάς Φραγκφουρταΐος δια
βαίνει άπαξ τούλάχιστον τής ημέρας τήν δδόν 
ταύτην, ώστε μόνον έκεί μετά βεβαιότητος δύ- 
ναταί τις ν’ άναμείνη τήν επιτυχίαν θελκτικών 
καί πολλάκις άπροσδοκήτων συναντήσεων καί 
διά τοϋτο βλέπει τις έκεί δλους τούς αργούς κομ- 
ψευομένους τής πόλεως.

Τήν δδόν ταύτην διασχίζων περιέφερον τό 
βλέμμα άπό τών καταλαμ,βανόντων τάς δύω 
πλευράς αύτής ώραίων κκτχστημ.άτων εις τούς 
διαβάτας καί άπό τών εκτεθειμένων έμπορευμά- 
των εις τά έπί τών έπιγραφών όνόμ.ατα τών έμ
πορων. Ούδέν, ούδέν μή ιουδαϊκόν δνομα άνέγνων! 
Καί αί έξ κλάσεις τών έπωνύμων, δι’ ών οί έν 
Γερμανία απόγονοι τού ’Ισραήλ έκάλλυνον ή 
έξηυγένισαν τά οικογενειακά των ονόματα, άντε- 
προσωπεύοντο έκεί! Έκεί λοιπον καί γεωγραφι - 
κοί, καί άρωμ.ατο'»δεις, καί πολύτιμοι, καί αγριω
ποί, καί αρχαίοι, καί νεώτεροι Ιουδαίοι διά 
ποικίλων χρυσών χαρακτήρων έπεδείκνυον τά 
όνόματά των.

Είνε γνωστόν, δτι έν έποχαϊς σκληρών δοκιμα
σιών διά την φυλήν των, πάντες οί άπό τού 
πατριάρχου ’Αβραάμ έλκοντες τό γένος κάτοικοι 
τής Γερμ-ανίας, έφρόντισαν ν’ άποκρύψωσι τόν 
ιουδαϊσμόν των μεταβάλλοντες τό έπώνυμον αυ
τών. Οϋτω δέ, άλλοι μ.έν έΔαβον τό δνομα τοϋ 
κατοίκου πόλεως τίνος ώς έπώνυμον, ή σύνθετόν 
τι έκ τού όνόμ.ατος δρους ή ποταμού καί άπετέ- 
λεσαν τήν κλάσιν τών γεωγραφικών, άλλοι δέ 
προσέλαβον έπώνυμον τι συμπαθές, έν ω ώς κύριον 
συνθετικόν χρησιμεύει ή τό δνομα άνθους τινός, 
καί ούτοι είσίν οί άρωμ-ατώδεις, ή τό δνομα 
πολυτίμου λίθου ή μ.ετάλλου, καί ούτοι είνε οί 
πολύτιμοι, ή τό δνομα αγρίου τινός θηρίου, καί 
ούτοι είσίν οί άγριωποί. Άλλ’ υπήρξαν καί οί 
έπιμείναντες εις τάς παραδόσεις αύτών καί τη- 
ρήσαντες ώς έπίθετον τό όνομά τίνος τών εύ- 
νοουμένων τού ύψίστου πατριάρχων, προφηίών 
καί βασιλέων τοϋ Ισραήλ, ούτοι δέ είσίν οί αρ
χαίοι πρό; οϋς άντιτίθενται οί νεώτεροε, ώς προσ- 
κολλήσαντες εις τό τέλος τών τοιούτων άρχαί- 
κών ονομάτων τήν λέξιν νίός (Sohn), αναλο
γούσαν έν τοιούτη περιπτώσει προς τάς παρ’ 
ήμίν πατρωνυμικά; καταλήξεις.

Εις τοιαύτας έπιγραφικάς μ.ελέτας περιπλα- 
κείς εύρέθην άσυνειδήτως έν τω μέσω πλατείας. 
Πρό έμοϋ ώρθοϋτο κολοσσιαίος δ χαλκούς άνδριάς 
τού Schiller τοποθετημένος αληθώς εις τήν θέσιν 
του, διότι ή πλατεία είνε φερώνυμος τώ ποιητή. 
Κατ’ άρχήν δέν άγαπώ τά έκ μετάλλου άγάλ- 
ματα. Διότι δσάκις τοιοϋτό τι έχω πρό έμοϋ, 
καταβάλλω πάντοτε κόπον ν’ άνακαλύψω τάς 
καλλονάς του. Αγνοώ πώς τό σκιερόν χρώμα
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καί ή κουράζουσα ¿κάνη στιλπνότης του μετάλ- 
λου άποκρύπτουσι των οφθαλμών— έμού τουλά
χιστον — την λεπτότητα των γραμμών καί την 
έ'κφρασιν των χαρακτήρων. Έχει τι το θαμβόν 
εν άγαλμα μετάλλινον έν άντιθέσει πρύς άλλο 
όμοιον έκ μαρμάρου. Είνε ίσως προκατάληψις 
τοϋτο, άλλ’ εξομολογούμαι, ότι εί; τούς οφθαλ
μούς μου μόνον τύ μάρμ.αρον άναδεικνύει τύν 
τεχνίτην.

Καί όμως μεθ’ όλα ταϋτα δέν ήδυνήθην νά μη 
θαυμάσω την σεμνήν στάσιν καί την έπιβάλλου- 
σαν εκφρασιν, ήν έ'δωκεν εις τον ποιητήν ό τύ 
πρότυπον συλλαβών καί φιλοτέχνησα; καλλιτέ
χνης Dielmann. Εις τήν άπέριττον φυσικότητα 
ήν έπέχυσεν ε’πί πασών τών λεπτομερειών του 
έργου του, διαβλέπει τις πόσον b καλλιτέχνης 
πριν ή έπιχειρήσν) ν’ άπεικονίσγ τόν Schiller, 
¿μελέτησε τά έργα του, ένεβάθυνεν εις τύ πνεϋμά 
του καί ήσθάνθη τάς έν ταϊς μικραϊς έκείναις 
αίσθητικαϊς συγγραφαϊς διατυπωθείσας άρχάς 
του ύπερ τού αληθούς έν τη τέχνη, τού αληθούς 
καί φυσικού έξωρα'ίζομένου διά τής σεμνότητος 
καί έξυψουμένου διά τής καλλιτεχνικής δυνά- 
μεως, τού αληθούς καί φυσικού έκείνου, οπερ 
πολύ, πολύ απέχει τού χυδαίου καί προστύχου.

Άπύ δέ τού μελετώντος καί σπουδάζοντος 
δ ιηνεκώς γερμανού καλλιτέχνου φέρων τύν νούν 
εις τούς ήμετέρους καλλιτέχνας έν Έλλάδι καί 
παρά τύν ανδριάντα τού Schiller άναστηλώ- 
νων δια. τής φαντασίας τούς πρύ τού Πανεπι
στημίου ανδριάντας τού Γρηγορίου Ε ’ καί τού 
Ρήγα, περιεπλάκην εις συγκρίσεις οΰχί μεταξύ 
τής έν ’Ελλάδι καί έν Γερμανία καλλιτεχνίας, 
άλλα μεταξύ τού έν έκατέρα τών χωρών τούτων 
έπικρατούντος τρόπου τού σκέπτεσθαι. Καί άνε- 
λογιζόμην λοιπόν ότι b άνδριάς τού Schiller 
κοσμεί, καθ’ όσον έγώ τουλάχιστον γνωρίζω, έξ 
πόλεις τής Γερμανίας (*) καί όμως πολλαί ακό
μη φιλοδοξούσε τήν τιμήν νά κοσμηθώσι διά 
τοιούτου. Έν Έλλάδι δε πριν ή άρχίσωμεν νά 
τιμώμεν τούς δοξάσαντας τήν πατρίδα, καί τοΐς 
έπιγιγνομένοις τήν σεπτήν έκείνων μορφήν νά 
στήσωμεν εις παράδειγμα, έστράφημεν πρύς τούς 
φιλέλληνας, ώς έάν έξηντλήσαμεν τήν σειράν 
τών Ελλήνων I Καί διά παραδόξου συνειρμού 
ιδεών, άπύ τού διά τύ πρόπλασμα τού άνδριάν- 
τος τού Γλάδστωνος διαγωνισμού μεταπηδών εις 
τον άλλον περίφημον πρύς σύνθεσιν έπιγράμμα- 
τος διά τύν έν Μεσολογγίω στηθέντα άνδριάντα 
τού Βύρωνος, έσπευσα ν’ αναζητήσω τύ διά 
τον προ έμού έστημένον ποιηθέν έπίγραμμα. 
Μάτην όμως περιήλθον τρις καί τετράκις κύ

(*) ’ Ανδριάντες τού Schiller ύπάρχονσιν έν Βερολίνω, έν I 
Βάΐμαρ, έν ’ Αννοβέρω, έν Μονάχω, έν Φραγχρούρτιρ και έν I 
τήγενεθλύρ βντού πόλεε Μάρβαη έν Βυρτεμβέργη. “ Ισως 5'ε ! 

χάι αλλού, άλλ’  άγνωστοι εις τον γράροντα.

κλω τύν ανδριάντα. Ούδέν έπίγραμμα ¿τάρασσε 
πρύς μεγάλην μου έκπληξιν τήν κόνιν τού άνω · 
θεν ύρθουμένου ποιητού. Δέν ήθελον τύ κατ’ 
άρχάς νά πιστεύω, ότι έπί τού σεπτού έκείνου 
βάθρου μία μόνη λέξις, ώς έπιγραφή, ήκιστα 
ικανοποιητική διά γνήσιον έ’λληνα, είχε χαρα- 
χθή. Άλλ' ούδέν, ούδέν άλλο ύπήρχεν έγκε- 
χαραγμένον είμή άπλούστατα « S c h il le r -  » Σ 
Schiller Schiller, έάν ήσο Έλλην, οίον ύρ- 
μαθύν άρχαϊζόντων έξαμέτρων δακτυλικών θά 
έφερες εις τήν ράχιν !

Τοιούτον άπευθύνων τω Sclliller αποχαιρετι
σμόν έγκατέλειψα τήν πλατεϊάν του. Άλλ’ 
άμέσως απέναντι μ’ έσταμάτησεν ή θέα τού 
ναού τής 'Αγίας Αικατερίνης, οικοδομής φερού- 
σης τήν σεβασμίαν ηλικίαν πέντε αιώνων ! Ούτε 
πόθοι δεήσεως, ούτε παρακελεύσεις περιεργείας 
μ’ έκάλουν νά είσέλθω εις τύν ιστορικόν ναόν, 
έν ώ έγένετο ή πρώτη έν Φραγκφούρτη κατά 
τύ δόγμα τών διαμαρτυρομένων διδαχή, ή 
παρασκευάσασα τήν μετά τινα έτη γενικωτέραν 
παραδοχήν τών δογμάτων τής μεταρρυθμίσεως. 
’Αλλά καί ζωηρά περιέργεια αν μέ κατεϊχεν, 
ήθελεν αυτη σβεσθή πρύ τής έπί τής θύρας 
έπιγραφής, εις τρεις γλώσσας όδηγούσης τύν ξέ
νον πού έδει ν’ άποταθή, όπως έπιτύχη τήν εις 
τύ κωδο)νοστάσιον άνάβασιν, έν περιπτώσει καθ’ 
ήν ήθελεν εϋρει κεκλεισμένην τήν θύραν τού 
ναού. Καί λοιπόν, έσκέφθην κατ’ έμαυτόν, ούδέν, 
ούδέν τύ άξιοθέατον παρουσιάζει τύ έσωτερικύν 
τού ναού, άφού αί θύραι αύτού είνε διαρκώς κε- 
κλεισμέναι, μόνον δέ ή άνάβασις εις τύ κωδω- 
νοστάσιον θεωρείται άξια λόγου, διό καί δίδε
ται ή περί τούτου οδηγία εις τρεις γλώσσας, 
άλλ' έσφαλμένως καί άνειλικρινώς καί εις τάς 
τρεις. Διότι έπί τής έπιγραφής ήσαν γεγραμμένα 
άγγλιστί, γαλλιστί καί γερμανιστί τάδε : A tà  
τήν άνάβασιν εές τ ο  κωδωνοστάσοον 
Κητηθήτω ή χ .Ιε Ις  άπδ τω - θυρωρόν, άντί νά 
γραφή: όοθήτω  dring-money, pourboire, 
Trinkgeld, ε ις  το ν  θυρωρόν. Τότε δ’ έγώ, 
ένθουσιιόδης έπί τή ειλικρίνεια, οχι μόνον θά 
ύπεβαλλόμην εις την φορολογίαν, άλλά καί θά 
προσέθετον παρά ταϊς άλλαις ξενογλώσσοις έκ- 
φράσεσι καί τήν λέξιν μ π α χ τ ο ίσ ι διά τούς 
άπλουστέρους καί ψε.Ιοόώρηαα διά τούς λογιω- 
τάτους τών συμπατριωτών μου.

Διά τών παρατηρήσεων τούτων λοιπόν πει- 
σθείς ένδομύχως, οτι το κέρδος τής εις τύ κωδω- 
νοστάσιον άναβάσεως, ούχί διά τύν περιηγητήν, 
άλλά μόνον διά τύν θυρωρόν ήν άξιον λόγου, 
παρέκαμψα τήν ήν μέχρι τούδε ήκολούθουν όδύν 
καί εύρέθην έπί ώραίας πλατείας, τής ί π  π  αγο
ράς  (Rossmarkt) καλουμένης, όπου μοναδικόν 
στολισμόν άποτελεϊ τύ πρύς τιμήν τού έφευρόν- 
το; τήν τυπογραφίαν χάλκινον σύμπλεγμα, οΰ τύ
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πρότυπον έφιλοτέχνησεν ό γλύπτης von der 
Launitz έπί τή ευκαιρία τής εορτής τής τετρα- 
κοσιετηρίδος άπύ τής έφευρέσεως τής τυπογραφι
κής τέχνης. Τύ ώραϊον σύμπλεγμα παριστά τον 
Γούτεμβεργ κρατούντα διά τής δεξιάς βιβλίον 
καί έπιδεικνύοντα διά τεταμένης τής άριστεράς 
τυπογραφικόν στοιχεϊον, έχοντα δέ δεξιόθεν μέν 
τύν Schöller, άριστερόθεν δέ τύν Frist. Έπί 
τής βάσεως ύπάρχουσιν άνάγλυφοι αί προτομαί 
τών έπισημοτέρων τυπογράφων, αί άλληγορικαί 
παραστάσεις τών τεσσάρο>ν πόλεων έν αίς εύρον 
έν άρχή ύποδοχήν καί τελειοποίησιν ή τυπογρα
φία (*) καί αί τών τεσσάρων ηπείρων.

Συνορεύουσα τή πλατεία ταύτν) είνε ή μικρά 
πλατεία τού Γκαϊτε φέρουσα έπί τής καρδίας 
αύτής τύ άγαλμα τού φιλοσόφου ποιητού. Δεν 
είμαι δεινός περί τήν τεχνοκριτικήν, άλλά δέν 
κωλύομαι, νομίζω, νά εΐπω ότι ό άνδριάς καί αί 
περί τήν βάσιν άλληγορικαί παραστάσεις είνε 
κατά τήν γνώμην μου μία μεγάλη καλλιτεχνική 
άποτυχία. Ό Γκαϊτε κρατών έν τή χειρί, ή μάλ
λον έχων άπύ τής χειρύς κρεμάμενον στέφανον 
δάφνης παρίσταται έν νωχελεϊ έκφράσει άπογοη- 
τεύσεως, καί μόνον όταν προσέξη τις ότι είνε 
¿στραμμένος πρύς τύν γείτονά του Γούτεμβεργ 
δύναται νά ύποθέση ότι οί χαρακτήρες τού προσώ
που του έκφράζουσιν έν συγκινήσει το πολύ, 
πολύ, εύγνωμοσύνην πρύς τύν έφευρέτην τής τυ
πογραφίας. Τά δέ έπί τού βάθρου άνάγλυφα 
άλληγορικά συμπλέγματα είσίν έντελώς άκατά- 
ληπτα, παριστώντα έν όμάσιν, άνευ λόγου και 
ώς ετυχε τοποθετημένους τούς ήρωας τών έργων 
τού Γκαϊτε. Οΰτω λοιπόν έδώ μέν b Φάουστ 
στρέφει κατά παράδοξον τρόπον τά νώτα προς 
τήν ’Ιφιγένειαν, ένώ ό Μεφιστοφελής μορφάζει 
πρός τον  Όρέστην, έκεϊ δέ ό μέν Έρμανν άπο- 
Οαυμάζει την Μαργαρίταν, ή δέ Δωροθέα άτενί- 
ζει συμπαθώς τύν Βέρθερ φερόμενον έπί φερέτρου !

Ένώ όμως ρίπτω έπί τού σημειωματάριου μου 
τάς παρατηρήσεις ταύτας, προσβάλλουσι την 
άκοήν μου σχόλια περί τού άτόμου μου. Στρέψας 
δέ βλέπω έμαυτόν περικυκλωμένον άπύ στίφος 
άγυιοπαίδων, γιγαντιαίων άργών καί μικροσκο- j 
πικών μαθητών τού σχολείου, οϊ'τινες άπο κοινού j 
περί έμού έπί μακρύν συσκεψάμενοι κατέληξαν | 
εις τύ συμπέρασμα καί άπεφήναντο ότι τύ άντι- I 
κείμενον τής περιεργείας των άνήκεν εις την J 
άγγλικήν ουλήν. Ώς άκαταμάχητον δ' έπιχεί- 
ρημα τής διαγνώσεώς των ταύτης έφέρετο μεταςύ j 
αύτών τύ σχήμα τών χαρακτήρων, δΓ ών ε'γρα- ί 
φον τάς εντυπώσεις μου. Καί ούτοι μεν ήγνόουν 
εις ποιαν γλώσσαν άνήκον τά ιερογλυφικά μου ί 
έκεϊνα, άλλ’ επειδή ήσαν βέβαιοι οτι δέν ε'γρα- | 
φον γερμανιστί, έφρόνουν, ότι μόνον άγγλιστί ητο j

( ·) A i  r .ilf.l ϊ ί τ χ :  είνε : Mainz, Στρασβούργον, Βενετία 
χαι Φραγχρούρτη.

δυνατόν νά γράφω. Ουτω δέ ένώ έγώ καί ή 
αγγλική γλώσσα ε’ις ούδεμίαν γνωριμίας διατε- 
λούμεν, εύρέθημεν εις στενοτάτην σχέσιν έκεϊ καί 
δή εις συγγένειαν πρώτου βαθμού, καθόσον διά 
τούς Οεατάς μου ήμην άναμφηρίστως πλέον Αγ
γλος. Τόσον είνε βέβαιον, οτι b παγκόσμιος τύπος 
τού περιηγητού μόνον έν Άλβιώνι παράγεται 
τέλειος, άπαράλλακτα ώς αί άτμομηχαναί, τά 
λινά υφάσματα, τά στερεά υποδήματα καί οί 
φέροντες ταύτα σεβάσμιοι τύ μέγεθος πόδες.

Διαλύων τύν συμπυκνωθέντα περί έμέ κύκλον 
όπως άπέλθω εις προσκύνημα εις τύν πατρικόν 
καί γενέθλιον οίκον τού Γκαϊτε, εύρίσκομαι άπέ- 
ναντι τού Θεάτρου τής Φραγκφούρτης, οΰχί τού 
νεοδμήτου, μεγαλοπρεπούς καί καλλιτεχνικού, 
άλλά τού παλαιού θεάτρου, οπερ μοί προςενεϊ 
άλλόκοτον έντύπωσιν. Έκεΐναι αί μονότονοι σει- 
ραι τών παραθύρων του, εκειντι τ, αχρους σ/εΟον 
καί έπίπεδος πρόσοψίς του, παραδόξως μοί φέρου- 
σιν εις τύν νούν επίμονον ιδέαν έξωτερικής όμοιό- 
τητος πρός εν τών έν Βερολίνω φρενοκομείων ! 
Ή παραβολή είνε τόσον άπίστευτος όσον καί 
άπροσδόκητος. Ενθυμούμαι δέ ότι προσεπάθησα 
■/.’ έγώ αύτύς νά τήν έκριζώσω άπο τού νοός μου, 
άλλά τόσον τελεία ύπήρχεν ή όμοιότης τών δύω 
κτιρίων ε”ξο>θεν, μέχρι τών όπισθεν τών ύέλων 
τών παραθύρων λευκών παραπετασμάτων έξικνου- 
μένη, ώστε ύπεχώρησα εις τήν έπιμονήν μεθ' ής 
έπανήργετο εις τάς σκέψεις μου, έπί στιγμήν άπο- 
διωκομένη, καί ¿σημείωσα αύτήν έν τω σ-ημειω- 
ματαρίω μου, όπου τήν άνευρίσκω σήμερον.

Καί έπειδή ό λόγος περί τού βερολινείου έκείνου 
φρενοκομείου, δέν άντέχω εις τύν πειρασμόν, 
όπως διηγηθώ έν παοεκβάσει έν άνέκδοτον. Έπε- 
σκέφθην αύτό ποτε μετά τινων φίλων έπί τή θλι
βερά συγκυρία όπως ζητήσωμεν πληροφορίας περί 
άτυχούς συμπατριώτου ήμών. Ό διευθυντής 
ενεργών κατ’ έκείνην τήν ώραν τήν γενικήν έπί- 
σκεψιν συμπαρέλαβεν ήμάς έν τή άκολουθία τών 
βοηθών του έξηγών πάντα τά έν τώ καταστή- 
ματι. Ότε έφθάσαμεν εις τήν μεγάλην αίθουσαν 
τών δι’ έξόδων τής πόλεως τού Βερολίνου συντη-

5θυμένων έκεϊ παραφρόνων γυναικών, αί μέν έπέ- 
ιδον αύτώ ¿πιστολάς, αί δέ άναφοράς καί άλλαι 

ποιήματα, δ ι ών πάσαι έζήτουν την άπόλυσίν 
των έκ τού καταστήματος. Μόνον μία προσήλθε 
νά ζητήση, ούχί άπόλυσίν, άλλά καλλιτέραν 
περιποίησιν. Καί άφού ύπέβαλε τά παράπονά της 
λίαν εύγλώττως τή άληθεία, κατέληςεν:

—  Έγώ, κύριε διευθυντά, έχω ζήσει εις όλα 
τά φρενοκομεία τής Γερμανίας, άλλά τοιαύτην 
άθλίαν περιποίησιν καθώς έδώ, δέν εύρον εις 
κανέν !

Εύρίσκομαι ήδη πρύ τής γενεθλίου οικίας τού 
Γκαϊτε. Τί έξωτερικύν τουρκικής οικίας! Τό ισό
γειον πάτωμα έχει παραθυρα πεφιφρασσόμενα

ι8
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διά κυρτών, σχεδόν τέλειον ημικύκλιον σχημα- 
τιζουσών, κιγκλίδων. Είτα ή πρόσοψις προεξέχει 
καί ϋψοϋντκι δύω πατώματα έχοντα έπτα παρά- 
Ουρα έκάτερον. Μετ’ αύτά αρχίζει τι στέγη, έφ' ής 
ώς μικροί οίκίσκοι ή πυργίσκοι ϋψούνται τρία 
κατοικήσιμα υπόστεγα, έν εις το μέσον, ώς αέ
τωμα, μέ δύω πατώματα, ών τό μέν πρώτον 
ε”χει δύω παράθυρα τό δε δεύτερον έν, άνά έν 
δ ’ ύπόστεγον εκατέρωθεν τού άετιΰματος μέ έν 
μοναδικόν παράθυρον έκαστον. Τοιαύτη είνε ή 
οικία έν ή είδε τό φώς ό ποιητής τοϋ Φάουστ 
καί πρόδρομος τών δαρβινικών θεωριών.

"Ερριψα κύκλω έν βλέμμα ϊνα ίδω τούς σημ.ε- 
ρινούς γείτονας τοϋ Γκαϊτε. Εις ώρολογοποιός καί 
μία μ.οδίστα έχουσι τήν τιμήν αυτήν! Καί άγνοώ 
πώς από τούτου ένθκρρυνΟείς ήσθάνθην έμαυτον 
ύψούμενον μέχρι τοϋ να επιχειρήσω σύγκρισιν 
μεταξύ έμοϋ καί τοϋ Γκαϊτε! Καί έσκεπτόμην 
λοιπόν, ότι καί έγώ εΐχον οικίαν πατρικήν έν 
Άθήναις, έν ή έγεννήΟην, άλλα πριν προφθάσω 
ν’ άπαθανατισθώ, άσπλαγχνοι κεφαλαιούχοι δα- 
νεισταί τήν έπώλησαν άναγκαστικώς, ένώ την 
οικίαν τοϋ Γκαϊτε όλόκληρος έταιρία έπίσης κεφα
λαιούχων ήγόρασεν ϊνα διατηρή καί έπιδεικνύη 
σήμερον άντί εισόδου! "Αλλην διαφοράν μεταξύ 
έμοϋ καί τού Γκαϊτε δέν εϋρισκον, τουλάχιστον
όσον άφορα εις τήν γενέθλιον οικίαν. II ιδι-
κή μου μάλιστα δέν ήτο καί τόσον πκλχιχ! 
ΙΙαρεσκευάσθην λοιπόν, τοιαύτα σκεπτόμενος, 
πρός είσοδον λίαν ευχαριστημένος έξ έμαυτοϋ. 
Μοί έφαίνετο ιός εάν μετέβαινον εις έπίσκεψιν τοϋ 
προσωπικού μου φίλου κ. Γκαϊτε. Διότι είνε αλη
θώς τόσον εΰχάριστον νά εύρίσκη τις αφορμήν, 
έστω καί άσήμαντον, ϊνα παραβαλη εαυτόν πρός 
τούς μεγάλους άνδρκς! Τούτο δίδει πολύ θάρρος 
εις το ν’ άτενίζη τις εύκολώτερον τ’ ανθρώπινα 
μεγαλεία!

ΙΙρίν είσέλθω εις τήν οικίαν άνέγνων άπαξ έτι 
τήν άνωθεν τής θύρας αναμνηστικήν επιγραφήν:

« Έ ν  τ ή  ο ικ ία  τ α ύ τ η  έγεννήΟη τ ή  28 Α ύ γου σ του  
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έςήγαγον τού θυλακίου μου άργυρούν μονόμαρκον 
νόμισμ.α, τό τίμημα τής εισόδου, καί είσήλθον 
εις το προαύλιον όπου εύρον τρεϊς ε”τι έπισκέπτας.

’Αγνοώ διατί δ οδηγών ημάς φύλαξ, μάς 
ήνάγκασε ν’ άρχίσωμεν τήν έπίσκεψιν άπό τού 
ύποστέγου. "Αλλως δέ οΰτε νά τό μάθω ¿φρόν
τισα , άλλ’ ούτε καιρός μοί έδόθη όπως φροντίσω. 
Διότι μόλις είσήλθομεν εις τό μικρόν έκεϊνο τού 
ύποστέγου δωμάτιον, ούτινος τά παράθυρα ε’ισίν 
έστραμμένα πρός τήν αύλήν, καί οπερ φέρον νύν 
το συμπαθές όνομα όω/tá rto r ΙΙε'ρθερ έχρησί- 
μευσεν άλλοτε ώς μεταξοσκωληκοτροφεϊον διά 
τόν αγαθόν μυστικοσύμβουλον πατέρα τοϋ Γκαϊ- 
τε πριν χρησιμεύση ώς δωμάτιον ιδιαίτερον διά 
τόν μέγαν υιόν, ό φύλαξ ήρξατο ρητορικής όχλη-

ροτάτης προσπαθών νά ποιήσηται είσήγησιν έπεξ- 
ηγηματικήν τών όσα έβλέπομεν. Δέν ε'διδον τήν 
έλαχίστην προσοχήν εις τήν φλυαρίαν του, ότε 
προσέπεσεν εις τάς άκοάς μου τό όνομ.α τού πανε
πιστημίου Αθηνών. Μή δυνάμενος νά έννοήσω 
τήν σχέσιν, άπεταθην πρός τόν ρήτορα φύλακα 
έλληνικώτατα διακόπτων αύτόν. Άλλ’ έκεϊνος 
ούδέ βλέμματος άξιώσας με έξηκολούθησε τήν 
ρητορικήν του. Άπετάθην λοιπόν πρός τόν πελυί- 
ριον γείτονά μου, όστις απ’ άρχής μετά μεγάλης 
προσοχής παρηκολούθει τους λόγους τοϋ άγορεύον- 
τος φέρων άπό τοϋ βραχίονας κρεμ.άμενον— κατά 
τήν άκριβεστάτην σημασίαν— τό εύειδές καί χά- 
ριεν ήμισύ του, οπερ όμως έν ά/.ριβολογία μόλις 
¿V zp tzor  ήδύνατο νά όνομασθή, συγκρινόμ,ενον 
πάντοτε πρός τόν γίγαντα συμ.βίον. Μέ ήτένισεν 
άπό τοϋ ύψους του μέ βλέμμ.α έρωτηματικόν ό 
γίγας κύριος ένώ ή σύζυγός του λίαν φιλοφρόνως 
άλλ’ άπαθέστατα μοί άπήντησεν εις τήν έρώτη- 
σίν μου μετά κόπου πολλοϋ καί έν άγγλική προ
φορά άρθρώσασα:

—  Γερμανικά........όχι !
—  Μέ συγχωρεϊτε, λέγω άμέσως γαλλιστί, 

οτι σάς έτάραξα, άλλ’ ένόμιζον ότι ό κύριος έν- 
νόει γερμανικά καί έπεθύμουν νά έρωτήσω κάτι 
οπερ δέν ήκουσα καλώς.

Τό παράδοξον ζεύγος μέ ήτένισε καί πάλιν 
άπαθέστατα έπί τινας στιγμάς καί είτα ό κύριος 
¿φώναξε πρός ώραίαν μελανειμονούσαν δεσποινίδα, 
ή τις περιειργάζετο τά έν τώ δωματίω :

— Φανή !
’Επλησίασεν εκείνη καί άντήλλαξε λόγους τι- 

νας μετ’ αϋτοϋ άγγλιστί, είτα δέ:
—  Τί έπιθυμεϊτε, κύριε; μ.έ ήρώτησε γαλλιστί.
’Επανέλαβον εις δευτέραν έ'κσοσιν τό άνωτέρω

λογίδρών μου.
— Ά !  είπεν εκείνη. Δυστυχώς καί οί τρεϊς 

δέν έννοούμεν γερμανικά!
Έζήτησα καί πάλιν συγγνώμην καί άπολέσας 

πλέον πάσαν ύπομονήν είπον πρός τόν φύλακα, 
όστις έξηκολούθει άγορεύων πρός τέσσαρας μόνον 
άκροατάς, ών οί μέν τρεϊς δέν έννόουν, έγώ δέ 
ό τέταρτος δέν έπρόσεχον,

—  Χάνεις τά λόγια σου δωρεάν, φίλε μου. 
Αύτοί έδώ καί οί τρεϊς δέν έννοοϋν καθόλου γερ
μανικά !

—  ’Αλλά διατί δέν τό λέγουν έξ άρχής; άπήν
τησεν δ τάλα; πλήρης άπελπισίας.

Οϋτω συγκατετέθη νά μοί δώσή τάς ζητη- 
θείσας παρ’ έμοϋ πληροφορίας καί έξηγήσει:. 
"Εμαθον λοιπόν ότι ή έν τώ δωματίω προτομή 
παρίστα τόν καλλιτέχνην Rahl, τόν σχεδιά- 
σαντα τά έπί τών φατνωμ.άτων τοϋ έθνικού ήμών 
πανεπιστημίου κοσμήματα, ών τά λαμπρά σχε- 
διογραφήματα, εκτεθειμένα έντός τοϋ δωματίου
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τούτου, έδωρήσατο έκεϊνος τή άγαθοεργώ έται
ρία εις ήν άνήκει δ οίκος τοϋ Γκαϊτε.

Δέν είχε τελειώσει δ φύλαξ τήν άνάπτυξιν 
όλων τούτων οτε εύρέθην περικυκλωμένος άπό 
τούς τρεις συνεπισκέπτας μ.ου.

—  Τί σάς είπεν; ήρώτησεν ή ώραία Άγγλίς. 
’Επανέλαβα τάς πληροφορίας τοϋ φύλακος άς

οιηρμήνευσε πάλιν εκείνη πρός τό άνισον ζεύγος. 
Άμέσως δέ τρία σημειωματάρια ¿κράτησαν μη
χανικώς σημείωσιν τής μεταφράσεως τών λόγων 
τοϋ φύλακος, ήν έγώ μέν έ'καμον έκ τοϋ πρωτο
τύπου πρός τήν δεσποινίδα, ¿κείνη S i έκ τοϋ 
ίδικού μου γαλλικού κειμένου πρός τούς οικείους. 
Πόση όμως άκρίβεια έκ τών πληροφοριών τούτων 
άπέμενεν έντός τών σημειωματάριων μετά τήν 
τριπλήν μεταφραστικήν άναχώνευσιν, μόνον οί 
ευτυχείς άπόγονοι τοϋ πελωρίου Άγγλου θά κρί- 
νωσιν, όταν περιέλθη εις χεϊράς των τό ημερολό
γιου τού ενδόξου αύτών προγόνου, αν μή ούτος, 
μιμούμενος έμέ, δέν χ’ισθανθή τήν όρεξιν νά τι- 
μωρήση τούς άτυχεϊς συμπολίτας του, S ix  τής 
ίημοσιεύσεως τών σημειώσεων ¿κείνων!

Τίκολουθήσαμεν έντούτοις τόν όδηγόν ήμών 
εις τό άπέναντι ύ ω μ ά τιο τ  τοϋ ά εζώ μ α ζος  (Gie- 
bel-Zimmer), οπερ έχον ποόσοψιν πρός τήν οδόν 
καί θέαν ώραίαν, ¿χρησίμευε τώ Γκαϊτε ώς σπου- 
δαστήριον, κατά τήν νεότητα αυτού.

—  Έδώ έγραψε τά πάθη τοϋ Βέρθερ, τόν 
Κ .Ια β ίγ ιο τ  καί πολλά άλλα έκ τών πρώτων 
αυτού πεζών καί ποιήμάτων, ήρξατο δ φύλαξ 
άποτεινόμενος νύν μόνον πρός έμέ.

—  Τί λέγει; τί λέγει; μέ ήρώτησαν τά κορά- 
λινα τής Άγγλί5ος χείλη.

Διηρμήνευσα λοιπον τά λόγια τού φύλακος, 
αυτη S i τά έμά καί τό υπόλοιπον τοϋ έργου έξε- 
τέλεσαν δμορρύθμως τά σημειωματάρια.

Ή κωμική αυτο σκηνή έπανελαμβάνετο στε- 
ρεοτύπως μέχρι τής έξό5ου ήμών εις όλα τά πα
τώματα άτινα έπεσκέφθημεν.

—  Τί είνε αύτό; μέ ήρώταή χαρίεσσα Άγγλίς, 
καταστάσα πλέον συνο5ός μου.

Καί άπήντων ¿γιο άναγινώσκων τάς εφ έκα
στου άντικειμένου έπιγραφάς ή έρωτών τον φύ
λακα, 5ιηρμήνευε S ' έκείνη καί έπληροϋντο τά 
τρία σημειωματάρια.

’Ενίοτε ϊνα έπιφέρω σύγχυσιν ε5ι5ον 5ιά μιάς 
5ύω ή τρεϊς πληροφορίας, ή έφίστων τήν προσο
χήν εις άσήμαντα πράγματα. ’Αλλά πάντοτε 
οΰτε ή χαριτόβρυτος σ-υνο5ός μου άπέκαμνε νά 
5ιερμηνεύν), οΰτε αί μολυβ5ί5ες νά γράφουν, 
οΰτε τά σημειωματάρια νά 5έχωνται. Καί τί 5έν 
περιέλαβον τ’ άτυχή αύτών φύλλα! Καί S ix  τάς 
ό5οντογλυφί5ας τής μητρός τοϋ Γκαϊτε έκράτησαν 
σημείωσιν, καί 5ιά τά παιγνιόχαρτά του, καί 
5ιά τό πρός αύτόν έκ ξηρών άνθέων 5ώρον τής 
Charlotte Kestner, καί 5ιά τό κλει5οκύμβα-

λόν του, καί Six  τό θέατρον τών πλαγγι.ύνων 
του, καί 5ιά τό φύλλον τής άγγειλάσης τήν 
γέννησίν του μικράς έφημερίίος, καί 5ιά τό καθη
μερινόν του τεϊοκύπελλον! Διότι όλα ταϋτα ήσαν 
έκεϊ έκτεθειμένα έν παρατάξει έντός ύελίνων θη
κών εις θέαν καί λατρείαν! ΤΩ μεγάλοι άν5ρες, 
πόσον σάς 5ιακωμω5οϋσι μετά θάνατον οί θαυ- 
μασταί σας έξ υπερβολικού σεβασμού!

"Οτε έφθάσαμεν προ τοϋ πανομοιοτύπου τής 
5εξιάς χειρός τού Γκαϊτε, οπερ έξ έκμαγείου 
ληφθέντος έκ τοϋ φυσικού έφιλοτέχνησεν έπί θαυ
μάσιου μαρμάρου Καρράρας δ καλλιτέχνης Ochs, 
οί συνεπισκέπται έμειναν πολλήν ώραν πρό αύτοϋ 
έν άφώνω λατρεία. Έχρειάσθη S i ϊνα τούς άπο- 
σπάσω έκεϊθεν ή πρότασίς μου ν’ άπαθανατισθώσιν 
έγγράφοντες τό όνομά των εις τό (όιβλίον τών 
έπισκεπτών.

—  Καί σεϊς, ¿γράψατε τό Ι5ικόν σας; μέ ή ρώ
τησε μέ την γλυκυτάτην φωνήν της ή μις Φανή.

- Ό χ ι .
—  Διατί;
—  Τό θεωρώ περιττόν.
—  Άλλ’ όταν έπισκέπτεσθέ τινα καί 5έν τόν 

συναντάτε έν τώ οικω, πρέπει ν’ άφήσητε το 
όνομά σας, μοί άπήντησε μάλλον σοβαρευομένη 
ή άστειολογοϋσα.

’Εγώ S ' άναγνωρίσας τήν ίσχύν τοϋ έπιχειρή- 
ματος καί καμφθείς ύπό τοϋ γλυκέος βλέμματος 
τής μαγευτικής κόρης, ένέίωκα εις τήν πρόκλη- 
σιν καί άπηθανατίσθην παρά τό πλευρόν αύτής. 
Άλλ’ ότε μετ’ ού πολύ άπεχαιρετίσθημεν καί 
άνεχωρήσαμεν τής οικίας κατ άντιθέτους διευ
θύνσεις έσκέφθην, ότι ή σελίς τού βιβλίου έκείνου 
ύπήρξεν ή μόνη θέσις καί θά ήνε ίσως καί ή μόνη 
περίστασις τοϋ βίου ήμών, καθ’ ήν τόσον πολύ 
έπλησιάσαμεν άλλήλους!

’Επί τή Ιδέα ταύτη έστρεψα τήν κεφαλήν καί 
έσταμάτησα έν μέση όδώ ϊνα τήν ιδω άπαξ ετι.
’ Εβάδιζε ζωηρά παρά τό πλευρόν τοϋ πελωρίου 
έκείνου άπαθοϋς άγγλου, όστις έφερε πάντοτε 

; άναποσπάστως άπό τού βραχίονος άνηρτημένην 
τήν μικροσκοπικήν, σχετικώς πρός αύτόν, σύζυ
γόν του. Άνά πάν βήμα ή Φανή έτυπτε ρυθ- 
μικώς μέ τό άλεξήλιόν της τό λιθόστρωτον. Τό 
σώμά της διεγράφετο άβρότατον ύπό τό ένδυμά 
της καί δ μέλας ψιάθινος πϊλος αύτής, όλος προς 
τά έμπρός προεξέχων, μόλις άφινε όπισθεν νά 
φαίνωνται οί θαυμάσιοι καστανοί πλόκαμοί της, 
άναδεδεμένοι κατ’ άρχαϊον έλληνικόν συρμόν.

Εις τήν καμπήν τής όδού έστάθη αίφνης, 
έστρεψεν ολη καί μέ συνέλαβεν έν τή άποσβολώ- 
σει μου, φυτευμένον εις τό·άλλο άκρον τής όδού, 
έπ’ αύτοφώρω ένοχον θαυμασμού. ’Επί τής ώραίας 
μορφής της διεχύθη αϊγλη γλυκύτητος, οί σπιν- 
θηροβολοϋντες οφθαλμοί της άνέλαρ.ψαν, μει
δίαμα άρρητον διέσχισε τά ροδόπλαστα χείλη
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της, οί άδαμάντινοι όδόντες της έπεφάνησαν, 
έκαμψε τι\ν άλαβάστρινον όσφύν της, έκλινε το 
θελκτικόν σώμά της προς τά εμπρός καί οϋτω 
άποχαιρετίσασά με έξηφανίσθη έν τή πλαγία 
δδψ.

Τις 0« πιστεύση, ότι δέν άνταπέδωκα τον 
χαιρετισμόν τ η ς ; Ώ  κάλλος, κάλλος, καθιστάς 
ενίοτε άγριους τούς ανθρώπους!

Ρ

Μ Ϊ Τ Μ Η Κ Ε Σ ,  Μ Ε Λ Ι Σ Σ Α !  Κ Α Ι  Σ Φ Η Κ Ε Σ
ZuW£«t« lil β*\, 1*1

s t ·.

Σ η μ ε ία  έθν ιχό τη τος.— Π ώ ς ο ί  μύρμηχες τής 
αύτής μυρμηκ ιάς άναγνωρίΓ,ουσιν ά.Ι.Ιή.Ιονς.

Είναι πλέον άποδεδειγμένον ότι ένώ μ,εταξύ 
πάντων των μελών μυρμηκιάς τίνος έπικρατεΐ 
άκρα αρμονία, πας ξένος θεωρείται εχθρός. Ου
δέποτε μύρμηξ τις γίνεται δεκτός εν τινι μυρ
μηκιά, ξένος ών ταύτης. Έκ τούτου συμπεραίνε- 
ται δτι, οί μύρμηκες καθώς καί αί μέλισσαι της 
αυτής κοινότητας δύνανται ν’ άναγνωρίσωσιν άλ
λήλους, γεγονός μεγίστου ενδιαφέροντος, ώς έκ 
του βραχυτάτου βίου αύτών καί τής μεγάλης 
πληθύος. Έκάστη κυψέλη ύπελογίσθη δτι πε
ριέχει πλείους των 50000 μελισσών, μία δέ μυρ- 
μ.ηκιά πολύ πλειοτέρους μύρμηκας. Αί μεγάλαι 
μυρμηκιαί του Formica pratensis, πιθανώ- 
τατα άριθμούσι 400,000 μέχρι 500,000 μύρ
μηκας. "Αν τεθή ξένος μύρμηξ έν τη φωλεά άλ
λων μυρμήκων, αμέσως προσβάλλεται. Εις μύρ
μηξ λαμβάνει αυτόν άφ’ ένός ποδός, άλλος άπό 
τής κεραίας καί οΰτω σύρουσι τούτον έκτός τής 
μυρμηκιάς.

Οί μύρμηκες, οΰ μόνον άναγνωρίζουσι τούς συν
τρόφους των, άλλά καί μετά μακρόν αποχω
ρισμόν.

Ό  Huber διηγείται δτι, μύρμηκες τινές δια- 
τελούντες αιχμάλωτοι παρ’ αυτού, διαφυγόντες 
τυχαίως, συνήντησαν καί άνεγνώρισαν τούς πα
λαιούς των συντρόφους· τούς έβλεπέ τις χαίρον- 
τας καί θωπεύοντας άλλήλους διά τών κεραιών 
των. Μετ’ ολίγον έπκνήλθον δλοι δμού άναζη- 
τούντες τούς αιχμαλώτους έν τή τεχνητή μυρ- 
μηκιγ, κατορθιόσαντες δέ νά εΐσέλθωσιν έν αύτή 
παρέλαβον πάντας τούς έν ταύτη μύρμηκας, ο ΐ-  
τ ιν ε ς  jtpö τεσσάρω ν μ ηνώ ν  εύρίσκοντο  χ ε χ .Ιε ι-  
σμένο ι d r  ευ ο ν ΐε μ ια ς  συγκοινωνίας.

Οί μιας καί τής αυτής κοινότητος μύρμηκες 
εισερχόμενοι εις έτέραν τοιαύτην (τού ίδιου εί
δους) προσβάλλονται, έκδιώκονται ή φονεύονται. 
Επειδή λοιπόν έν τη αύτή μυρμηκιά οί μύρμη
κες βιούσιν έν πληρεστάτη άρμονία, πρέπει νά 
Ιχωσι μέσον τι, δι’ ού άναγνωρίζουσιν άλλήλους.

ΓΙώς οί μ,ύρμηκες καί αί μέλισσαι δύνανται 
ν’ άναγνωρίσωσι τούς συντρόφους των; Πολλοί 
έντομολόγοι, μή δυνάμενοι νά έννοήσωσι πώς, εις 
τόσον πολυαρίθμους κοινότητας, έκαστον άτομον 
κατορθοΐ μόνον διά τής δράσεως ν’ άναγνωρίση 
τά άλλα, ύπέθεσαν δτι έκάστη μυρμηκιά ειχεν 
ιδιαίτερόν τι σύνθημα ή προσυμπεφωνημένην τινά 
λέξιν. “Αλλοι ύπέθεσαν δτι, οί μύρμηκες άναγνω- 
ρίζουσιν άλλήλους διά τής όσφρήσεως.

Προς βεβαίωσιν τών άνωτέρω δ Lubbock 
έπεχείρησε πειράματα. Γινώσκων την μεγάλην 
τών μυρμ,ήκων τάσιν εις την άνατροφήν οίωνδή- 
ποτε χρυσαλλίδων μυρμ,ήκων, έλαβε τοιαύτας 
καί έθετο πρός έκκόλαψιν έν μυρμηκιά ξένου καί 
έχθρικοϋ είδους, μετά δέ την μεταμόρφωσιν λα
βών τά τέλεια έντομα είσήγαγε ταύτα έν τή 
φωλεά, έξ ής έν καταστήσει χρυσαλλίδος άφη- 
ρέθησαν. Παρετήρησε τότε δτι άνεγνωρίσθησαν 
καί έγένοντο δεκτά έν τή μυρμηκιή. “Αν λοι
πόν διά συνθήματος άνεγνωρίζοντο οί μύρμηκες, 
ούτοι έν ξένη μυρμηκιά άνατραφέντες, ώφειλον 
νά γνωρίζοισι μόνον τό σύνθημ-α τής φωλεάς 
ταύτης, καί μ-ολοντούτο άνεγνωρίσθησαν.

Πρός έπίρρωσιν δέ τής ιδέας ταύτης έθετο 
ώά έν ξένη μυρμηκιά, καί έν τούτοις τά έξ αύ
τών προελθόντα έντομα, είσαχθέντα έν τη φω
λεά έξ ής έν καταστήσει ώού άφηρέθησαν, έγέ
νοντο δεκτά. ’Εκ τούτων καί προσέτι έκ τού δτι 
δύνανται καί μεμεθυσμένους ν’ άναγνωρίσωσι 
τούς συντρόφους των, πείθεται τις δτι οί μύρμη
κες πρός κοινήν άναγνώρισιν δέν έχουσι κοινόν τι 
σύνθημα ή λέξιν τινά.

Τό ζήτημα προσλαμ-βάνει πλειότερον ένδια- 
φέρον οϋτω, διατελεΐ όμως άλυτον.

Ζ '.

Α α .Ι ιά  χα ΐ π ν ευμ α τικ ά  μέσα  ά .Ι.Ιη .Ιοκοινω - 
ν ία ς τώ ν  μυρμήκων.

Ό Huber βέβαιοί δτι, είδε συχνότατα τούς 
μύρμηκας έν ώοα μάχης, ένθαρρύνοντας τούς συν
τρόφους των διά ιδιαίτερου τρόπου, δπως διακρι- 
θώσι μεταξύ τών έχθρών των· έν τή μυρμηκιή, 
άγγέλλοντας την άνατολην τού ήλιου τού τόσον 
ωφελίμου διά τήν άνάπτυξιν τών νυμ.φών: έν ταΐς 
ποοείαις καί ταίς άποδημίαις, δεικνύοντας την 
δδόν έν ή πρέπει νά βαδίσωσι. Προσθέτει δέ δτι, 
μόρμ.ηξ συναντών συντρόφους τινάς τής αυτής 
μυρμηκιάς, δι’ άπλής έπαφής τών κεραιών ύπο- 
δεικνύει αύτοΐς τήν άληθή δδόν. Πειράματα δμως 
διάφορα άποδεικνύουσιν δτι αί γνώμαι τών δια
φόρων συγγραφέων δέν έχουσι βάσιν τινά πραγ
ματικήν καί σαφή, άλλ' είναι άπλώς ύποθέσεις. 
Όταν οί μύρμηκες προσέοχωνται παμπληθείς εις 
εύρεθείσας ζωοτροφίας, δδηγούνται διά τής όσφρή
σεως. Περίπτωσίς τις μαρτυρούσα συνεννόησιν 
ποούξένησέ μοι σπουδαίαν έντύπωσιν.
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Ήμ.ίραν τινά παρετήρουν μ,ύρμηκα (L. lliger) 
δστις ήτο άπησχολημ-ένος μεταφέρο>ν διαρκώς 
νύμφας. Τά έσπέρας ένέκλεισα τούτον έν μικρά 
τινι φιάλη, τήν δέ πρωίαν μόλις έγκατελείφθη 
έλεύθερος έπανέλαβεν άμέσως τήν έργασίαν του. 
Άναγκασθείς νά μεταβώ εις Λονδίνον, ένέκλεισα 
τούτον έκ νέου τήν πρωίαν. Ότε έπανήλθον τό 
απόγευμα έθηκα αυτόν παρά τάς νύμφας. Έξή- 
τασε ταύτας μετά πολλής προσοχής, έπανήλθεν 
όμως εις τήν μυρμηκιάν χωρίς νά λάβη μηδε- 
μίαν. Κατά ταύτην τήν στιγμήν ούδείς άλλος 
μύρμηξ εύρίσκετο έκτός τής φωλεάς. Μόλις πα- 
ρήλθεν έ’ν λεπτόν έπανήλθε μετά οκτώ άλλων 
φίλων, δ δέ μικρός στρατός κατηυθύνθη άπ’ ευ
θείας εις τάς νύμφας* μόλις δμως είχον διέλθει 
τά δύο τρίτα τού δρόμου των, ήχμαλώτισα έκ 
νέου τόν σημειωμένου μύρμηκα· μετ’όλίγας στιγ- 
μάς καθ' άς διετέλεσαν άμηχανούντες οί λοι
ποί, έπανήλθον εις τήν φωλεάν μετ’ άξιοπαρα- 
τηρήτου ταχύτητος. Μετά μίαν ώραν έθηκα 
τούτον έκ νέου παρά τάς νύμφας, έπανήλθε πά
λιν χωρίς νά λάβη μηδεμίαν έξ αύτών, άλλά 
μετά τινων δευτέρων λεπτών διαμονήν έν τή 
φωλεά έπανήλθε μετά δέκα τριών άλλων φίλων. 
Οϋτως δ μύρμηξ έφερεν 21 φίλους. Καί τούτους 
βεβαιότατα έπληροφόρησε περί τίνος έπρόκειτο, 
έπειδή δ μύρμηξ ουδέποτε έφερεν έν τή φωλεά 
νύμφην τινά, ούτω δέ παρηκολούθησαν αύτόν, μή 
ίδόντες περί τίνος έπρόκειτο, άλλά μαθόντες παρ’ 
αυτού τά συμβαίνοντα.

'Αλλην τινά ημέραν παρετήρουν μύρμηκα τινά 
τού γένους A tta  tcs laceo-p ilosa , άνήκοντα εις 
μυρμηκιάν ήν τινα είχον φέρει έξ Αλγερίας. "Οτε 
ούτος έθήρευεν έκτός τής φωλεάς, ε'θηκα παρ’ 
αύτώ πτώμα κυανής μεγάλης μυίας, δπερ άμέ
σως ήρξατο σύρον πρός τήν φωλεάν. Έκάρφωσα 
τότε τήν μυΐαν επί τεμαχίου φελλού καί ε'θηκα 
έν πυξίδι, ώστε ούδείς μύρμηξ ήδύνατο νά 
ίδη τήν μυϊαν άν δέν άνέβαινε τά πλευρά τής 
πυξίδος. Ό μύρμηξ προσεπάθησεν, άλλά ματαίως 
νά σύρη τήν μυΐαν "Ωθησε ταύτην κατά ταύτην 
καί έκείνην τήν διεύθυνσιν μάτην, μετά πολλάς 
άγονους προσπάθειας έπανήλθε κενός εις τήν μυρ
μηκιάν. Κατά τήν στιγμήν ταύτην ούδείς μύρ
μηξ έξήρχετο τής φωλεάς. Ό μύρμηξ είσήλθεν 
εις τήν φωλεάν, δέν διέμεινεν δμως πολύ έν αύτή, 
σχεδόν μ.ετά έν λεπτόν έξήλθε συνοδευόμενος άπό 
έπτά φίλων. Έν τή ζέσει του δ πρώτος μύρμηξ 
πάραυτα προεπορεύθη τών λοιπών, οϊτινες έθεώ- 
ρουν τό συμβεβηκός μετά μεγαλειτέρας ψυχραι
μίας, έφαίνοντο δέ άκουσίως προσελθόντες- ένόμιζέ 
τις δτι άφυπνίσθησαν μόλις έκ τού ύπνου καί δτι 
δέν είχον έντελώς έξυπνήσεε. Ό πρώτος μύρμηξ 
έβάδιζεν έπί κεφαλής μεταβαίνων κατ’ εύθείαν 
εις τήν μυΐαν. Οί άλλοι ήκολούθουν έπί τοσούτον 
νωθρώς, ώστε δ πρώτος μύρμηξ είκοσιν δλα λεπτά

διέμεινε μόνος παρά τήν μυϊαν προσπαθών παντί 
τρόπω νά τη ν  άποσπάση. Βλέπων δτι άπετύγ- 
χανεν, έπανήλθεν εις την μυρμηκιάν χωρίς νά συν- 
αντήση καθ’ δδόν ούδένα τών φίλων του. Μετ’ 
ολίγον έξήλθε πάλιν μετά συνοδίας όκτώ φίλων. 
Ούτοι έπίσης έβάδιζον μάλλον νωθρώς ή οί προη
γούμενοι, δτε δέ είδον δτι άπώλεσαν τόν δδηγόν 
των, πρώτον εις, κατόπιν δέ δλοι έπανήλθον εις 
τήν φωλεάν. Έν τώ μεταξύ πολλοί έκ τού πρώ
του άποσπάσματος συνήντησαν τήν μυΐαν, εις μά
λιστα έξ αύτών κατώρθωσε ν’ άποσπάση ένα 
πόδα, δν τινα φέρων έπανήρχετο ώς έν θριάμβω 
εις τήν φωλεάν, έξ ής έξήλθε μετά 5 συντρόφων. 
Τό τελευταίου τούτο δέν έχει σημασίαν τινά, 
καθ’ δτι πληροφορηθέντες οί μύρμηκες έκ τού είσ- 
αχθέντος λαφύρου έπείσθησαν οτι προυκειτο περί 
σπουδαίου γεύματος, αί δύο δμως πρώται περι
πτώσεις πείθουσιν δτι πράγματι ύφίσταται τρό
πος τις συνεννοήσεως μεταξύ τών μυρμήκων.

Ν. X. Α π ο ετο λιδη ε
[Έ π ετα ι το  τέλος]

ΓΕΡΜ ΑΝΟΙ Α Γ ΙΟ Ι ΕΝ Κ ΪΠ Ρ Ω ι

Ό  κ. Σάθας έδημοσίευσε τελευταίου βίους 
Γερμανών άγιων, λατρευομένων ύπό τής έκκλη- 
σίας τής Κύπρου, προτάξας τού κειμένου τών 
βίων καί προλεγόμενα, έν οίς έκθέτει τά ιστορικά 
καί έθνολογικά συμπεράσματα, άτινα έξάγονται 
έκ τών βίων τούτων συνδυαζομένων πρός άλλας 
ίστορικάς πηγάς. Τήν μελέτην του ταύτην δ 
κ. Σάθας έδημοσίευσεν έν ταΐς Archives de 1 
Orient Latin (Τόμ. IV, 2 , 1883. Σελ. 405 
—  426.), έξέδωκε δέ καί ιδιαιτέρως ύπό τόν τί
τλον Vies des saints Allemands de l ’eglise 
de Chypre, publiées par Constantin Sa- 
thas. Gènes. 4884.

Χάριν τών πολλ,ών συνοψίζομεν ένταύθα τά 
προλεγόμενα τής είρημένης μελέτης, παραλεί- 
ποντες τάς πολυαρίθμους παραπομπάς, έφ’ ών δ 
συγγραφεύς βασίζει τά ίστορικάγεγονότα.

Ή Κύπρος ώς έκ τής γεωγραφικής αύτής θέ- 
σεως ύπήρξε πάντοτε ή γέφυρα μ.εταξύ 'Ανατο
λής καί Δύσεως. Ή εκκλησία αύτής, Οεμελιω- 
θεΐσα ύπό τού Κυπρίου άποστόλου Βαρνάβα, 
άνυψώθη εις τοιαύτην περιωπήν, ώστε οί πρώτοι 
έπίσκοποι τής νήσου έτιμήθησαν ώς μάρτυρες, 
τό δέ κήρυγμα τής χριστιανικής πίστεως ύπό 
Κυπρίων ιεραρχών άφίκετο μέχρι Γερμανίας. Γνω
στόν δέ δτι δ άγιος "Αφρος, δ πάτρων τού Άουξ- 
βούργου (Augusta Vindelicorum) ήτο Κύπριος.

Έρημωθείσα ή νήσος ύπό τών μεταξύ 'Ελλή
νων καί ’Ιουδαίων πολέμων, τών έπιδημιών, τών 
σεισμών, τών πειρατικών έπιδρομών, διέμεινεν 
έρημος μέχρι τής άφίξεως τής 'Αγίας 'Ελένης,
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ήτις έκ νέου κατώκισεν αύτήν, μετενεγκοϋσα προ I 
πάντων τούς ’Αλβανούς Στραθιώτας, οϊτινες | 
ύπερησπίσθησαν τήν νήσον κατά των εισβολών | 
των "Αράβων.

Ή Κύπρος ύπήρςεν ωσαύτως, ώς έκ της γει- 
τνιάσεως πρός τήν Παλαιστίνην ό φιλόξενος 
σταθμός των χριστιανών, τών έξ όλης τής Ευρώ
πης μεταβαινόντων εις προσκύνησιν τών Αγίων 
τόπων. Γνωστόν δέ οτι έχρησίμευσε καί ώς κατα
φύγιου πάντων τών πάσης εθνικό τητος μοναχών 
τής Παλαιστίνης, οπότε αύτη ε'κυριεύΟη ύπο τών 
ΙΙερσών καί τών ’Αράβων.

Ό  Στέφανος Λουσινιάνος, άπαριθμών τούς τι
μωμένους άγιους ύπό τής εκκλησίας τής Κύπρου, 
παρατηρεί ότι επί 422 άγιων οί 315 ήταν ξένης 
καταγωγής. Έτι καί νυν δέ ή εκκλησία τής 
Κύπρου έν χριστιανικοί πνεύματι τιμά επί ϊσο'.ς 
άγιους διαφόρους, άνευ διακρίσεως εθνικότητος. 
Έκ τούτων δέ μέγας αριθμός ανήκει εις τούς 
κατακτητάς τής νήσου, όπερ δίδει εις τήν κυ
πριακήν αγιογραφίαν διεθνές διαφέρον. Τοιούτοι 
δέ είνε καί οί "Αγιοι Γερμανοί, ών τούς βίους 
περιέχει τό προκείμενον φρόντισμα, καί τών όποιων 
τήν μνήμην έτι καί νυν τιμδσιν οί ευσεβείς 
Κύπριοι.

Ώς πρός τόν χρόνον τής άφίξεως τών άγιων 
τούτων εις Κύπρον διαφωνοϋσιν οί Κύπριοι χρονο
γράφοι, καί οί Βυζαντινοί συγγραφείς, καί τά 
Λειτουργικά βιβλία- άλλ’ έκ τών δημοσιευομ.ένων 
βίων εξάγεται Οτι εις τήν νήσον ήλθον πρό τών 
σταυροφοριών. Εις τούτων ό άγιος θεράπων επί
σκοπος έν τή πάτριοι αύτοϋ Γερμανία εκλεχθείς, 
καί καταδιωχθείς ύπό τών αιρετικών μ-ετέβη εις 
Παλαιστίνην, καί έκ ταύτης εις Κύπρον, όπου 
έξελέχθη επίσκοπος παραλίας πόλεως (Πάφου ή 
Καρπάσσου;) ότε δέ ό Άβουκήρ (634) είσέβαλεν 
εί; Κύπρον, κατεσφάγη, καθ’ ήν ώραν έτέλει 
την θείαν μυσταγωγίαν, τό δέ σώμά του κατά 
πάσαν πιθανότητα μετεκομίσθη εις Κωνσταντι- 
νούπολιν έπί τής κατακτήσεως τής Κύπρου ύπό 
του Άβδαλμελέκ (690), ότε ό Ιουστινιανός Β ' 
διέταξε πάντας τούς χριστιανούς νά καταλίπωσι 
τήν νήσον μετοικίζοντες εις Κύζικον.

Κατά τόν χρόνον τής κυριαρχίας τών Αράβων 
(690— 697), μετηνάστευσαν εις τήν νήσον έτε
ροι 300 ε'ρημ.ίται Γερμανοί, ών ή μνήμη έτι καί 
νυν τιμαται έν Κύπρω. Ώς πρός τήν καταγωγήν 
τούτων έχομεν πλήν τής πηγής τών βίων, καί 1 
τούς ύμνους τής έκκλησίας τής Κύπρου. Γνωστόν 
δέ ότι οί εκκλησιαστικοί ΰμνοι διετηρήθησαν 
αμετάβλητοι, ένω αί βιογραφίαι τών άγιων ύπέ- 
στησαν αφαιρέσεις καί προσθήκας. Ούτως ύπέρ 
τού Άγ. Αυξεντίου, ένός τών 300 Γερμανών 
σρημ.ιτών, έψάλλετο τό έξής τροπάριον. « Χαίροις 
έών Κυπρίων φρουρός καί έρεισμα σεπτόν καί 
ττύλος αδιάπτωτος, χαίροις Άλαμανίας βλα

στός Άλαμανίας άνθος τό τερπνότατον.......
Άλαμάνης τό βλάστημα τό φαιδρότατου.......
Αυξέντιος ό μέγας, * Αλαμανών τό θράσος, κτλ.»

Έκ μόνον τών Λειτουργιών, πλήν τού Άγ. 
Θεράποντος, όστις δέν ανήκει εις τούς 300, δεν 
γινώσκομεν ώς Γερμανούς είμή 4 , τόν Ά γ. Άνα- 

I στάσιον, Ά γ. Αυξέντιον, Ά γ. Κενδέαν καί Άγ. 
I Κωνσταντίνον. Άρχαιοτάτη όμως σημείωσις τών 
I χρονογράφων Μαχαιρά καί Κυπριανού, περιέχει 
| πλήρη τόν κατάλογον τών Γερμανών άγιων μετά 

τής σημειώσεως τών μερών τής νήσου, ένθα εύρί- 
| σκονται τά λείψανα αύτών. Ωσαύτως έξ έγκυ- 
I κλίου τού αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσάνθου, προ- 
 ̂ γενεστέρας τών Λειτουργιών τών Γερμανών άγιων,
 ̂ μανθάνομεν οτι περικαλλείς ναοί είχον έγερθή εις 

μνήμην αύτών, καταστραφέντες ύπό τών Τούρκων.
Κατά τάς έντύπους Λειτουργίας, οί πλεΐστοι 

τών Γερμανών έρημιτών κατέφυγον εις τό όρει- 
νότατον τμήμα τού κυπριωτικού Όλυμπου, κα
λούμενου Τραχίας ή Τράχωνας, ένθα έκειτο ή 
Κάρπασσος, ής οί κάτοικοι άπένειμαν έξαιρετι- 
κήν λατρείαν εις τά λείψανα τών άγιων τούτων 
διό καί έν τοίς ύμνοις ό Αυξέντιος καλείται 
« Καρπασσέων ό φρουρός». Ταύτα δέ άγουσι 
τόν κ. Σάθαν εις τό ν’ άποτολμήση νά έξαγάγη 
τό έπόμενον έθνολογικόν καί ιστορικόν συμπέ
ρασμα.

Εις τό ορεινόν τούτο τμήμα τής νήσου κείται 
τό χωρίον 'Ριζοκάρπασσο, ούτινος οί κάτοικοι 
έχουσι φυσιογνωμίαν όλως διάφορον τής τών 
λοιπών κατοίκων τής Κύπρου, όμοίαν ώς έκ τών 
κυανών οφθαλμών καί τού ξανθού χρώματος τών 
τριχών πρός τήν τών βορείων λαών. Τούτο δέ 
παοετήρησαν πάντες οί περιηγηταί. Τά χρονικά 
τής Κύπρου δεν μνημονεύουσι παντάπασιν αποι
κίας ξανθής φυλής εις τήν νήσον τουναντίον, 
όλοι οί χρονογράφοι άναφέρουσιν ότι αποικία 
στρατιωτική αλβανικής καταγωγής άποκατέστη 
έν Κύπρφ άπό τής 4*1« έκατοντ., πρός προστα
σίαν τών παραλίων άπό τών πειρατών, διαμ,εί- 
νασα μ.έχρι τής 16τιί, γνωστή ύπό τό όνομα 
Στραθιώται. Τούτους δέ άναφέρουσι καί πλείσται 
έκθέσεις εις τήν Γερουσίαν τής Βενετίας τών Ε 
νετών διοικητών τής νήσου ώς άπό τής 4η« έκα- 
τονταετ. ένταϋθα άποκατασταθέντας.

Σημειωτέου εις ταύτα ότι οί 300 άγιοι τής 
Κύπρου έν άρχή ήσαν άνδρες μάχιμοι, καί ώς 
τοιούτοι άναφέρονται έν τοίς ύμνοις, άλλά δέν 
ήσαν άποκλειστικώς γερμανικής καταγωγής. Ό 
χρονογράφος Μαχαιράς σημειοΐ ότι ό "Αγ. Κων
σταντίνος ήτο Στραθιώτης, ό έστι Αλβανός. 
Γνωστόν δέ ότι κατά τήν 4ην έκατονταετηρίδα 
ή "Ηπειρος κατελήφθη ύπό τών Γότθων, ών αί 
άποικίαι έπεξετάθησαν πέραν τού Ταύρου. Ή δέ 
διήγησις τού Μαχαιρά λέγοντος ότι οί Κύπριοι 
έζήτησαν άπό τού μ.εγάλου Κωνσταντίνου άν-
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δρας μαχίμους συμφωνεί πρός τά ύπό τού Ζωσί- | 
μου ιστορούμενα, ότι ό Γότθος Φράβιτος διωρίσθη 
διοικητής τών παραλίων χωρών μεταξύ Κιλικίας 
καί Παλαιστίνης.

Έκ τοιούτων λοιπών δεδομ.ένων ό κ, Σάθας, 
ό οποίος έν τω κειμένω παραθέτει καί τάς οικείας 
παραπομπάς εις τούς χρονογράφους καί βυζαν
τινούς συγγραφείς έξάγει, τό συμπέρασμα οτι ή 
σ τρ α τ ιω τικ ή  ά.-τοιχια τής Κύπρου ήτο χρ&μα 
Γότθω ν  καί 'Λ .Ιβανώ ν, καί ότι οί μέν πρώτοι, 
άτε εύαριθμότεροι, άπερροφήθησαν ύπό τών εγ
χωρίων, οί δέ ’Αλβανοί, πολυαριθμότεροι όντες, 
άντέστησαν μέχρι τής 16ης έκατονταετηρίδος.

Α. Μ.

Ο  « Χ Ρ Ο Ν Ο Σ »  Τ Ο Τ  Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο Υ

Ό πρώτος άριθμός τού «Χρόνου» τού Λονδίνου 
έδημοσιεύθη τή 1 Ιανουάριου 1788. Τή 29 Νοεμ
βρίου 1814 τό φύλλον έτυπώθη δΓ άτμοκινήτου 
πιεστηρίου· πρώτην δέ τότε φοράν έγένετο χρήσις 
τού άτμού έν τή τυπογραφική τέχνη. Ή μηχανή, 
δΓ ής έκτυπούται νύν ό «Χρόνος», έπενοήθη ύπό 
τού ένεστώτος ιδιοκτήτου του Ούάλτερ, έκτυποι 
δέ 24 χιλιάδας άντιτϋπων άνά πάσαν ώραν. 
Τό μέγαρον τού «Χρόνου» έκ λαξευτών λίθων 
καί κεράμων ύψοϋται εις τήν είσοδον τού Άστεως· 
άνεκαινίσθη δ’ έκ θεμελίων πρό τινων έτών, κατά 
τά σχέδια τού Ούάλτερ. Αί κέραμοι κατεσκευά- 
σθησαν έν έργοστασίω τού Ούάλτερ, μετηνεχθη- 
σαν δ’ εις Λονδίνου ύπό έργατών αύτοϋ. Εις τόν 
ανώτατου όροφον είνε κατατεθειμ,έναι αί συλλο- 
γαί τού «Χρόνου», ύποκάτω δέ κείνται τά μα
γειρεία καί τά δύο εστιατόρια, ών τό έν χρησι
μεύει εις τούς υπαλλήλους, τό δ’ έτερον εις τούς 
στοιχειοθέτας καί έργάτας. Αί αϊθουσαι τών 
στοιχειοθετών φωτίζονται δΓ ηλεκτρικού φωτός. 
Έν μ.ιά αιθούση κείται τό τηλεγραφικόν σύρμ.α 
τό συνδέον κατ’ εύθεϊαν τό γραφείου τού «Χρόνου» 
πρός τό γραφείου τού έν Παρισίοις άνταποκριτοϋ 
του. Τά τηλεγραφήματα άνελίσσονται εις μακράς 
λωρίδας, έξ ών γίνεται εύθύς ή στοιχειοθέτησις. 
Κατά τήν τελευταίαν Σύνοδον, τά πρακτικά τού 
Κοινοβουλίου διεβιβαζοντο εις τό τυπογραφείου 
διά τού τηλεφιόνου. Ό στενογράφος έλάμβανε, 
κατά τό σύνηθες, σημειώσεις, αϊτινες άντιγραφό- 
μεναι άνεγινώσκοντο τηλεφωνικώς εις ύπαλλη- 
λον τού «Χρόνου», όστις ύπηγόρευεν αύτάς τοίς 
στοιχειοθέταις. Τό χειρόγραφον έπέμπετο βραδύ
τερου έκ τής Βουλής καί έχρησίμευε διά τάς δι
ορθώσεις. Ένα όλον όροφον πληροϋσι τά γραφεία 
τών συντακτών. Τό δωμάτιον τού διευθυντοϋ 
συνδέεται δΓ ίδιου τηλεγραφικού σύρματος πρός 
τό γραφείου τού πρακτορείου ’Ρέουτερ. Εις τό ίσό- 
γαιον κείνται αί μ-ηχαναί, τά χυτήρια καί ή δια-

χείρισις. Ή διανομή τού φύλλου άρχεται περί 
τήν τετάρτην πρωινήν ώραν. Τά γραφεία, εις ά 
γίνονται δεκταί αί ειδοποιήσεις καί δίδονται αί 
άπαντήσεις, έχουσιν ιδιαιτέραν είσοδον, άνάγον- 
ται δ’ εις ιδιαίτερον τμήμα, τό «έπί τών γραμ.- 
μάτων καί ερευνών». Ό  «Χρόνος» έκτυπούται 
καθ’ έκάστην εις 70 χιλιάδας άντιτύπων πλήν 
τής έβδομαδιαίας έκδόσεως. Αί πρόσοδοι μετά 
τών ειδοποιήσεων ανέρχονται εις 26 έκατομμ.ύρια 
φράγκων κατ’ έτος! Ή «Σημαία» εισπράττει μό
νον I '/ t έκατομμ-ύριον, ό δέ «Ήμ. Τηλέγραφος» 
τρία έκατομμύρια. Πρό τριάκοντα ετών ό «Χρό
νος» παρετήρησεν έν κυρίω άρθρω ότι ό προϋ
πολογισμός του έξισούτο πρός τόν τού άνθηροτά- 
του δουκάτου τής Γερμανίας. Έν έτει 1830 
άπέτισεν εις τό δημόσιον ώς φόρον έπί τών ειδο
ποιήσεων 1,730,000 φράγκα- έάν ύπήρχε δέ καί 
νύν ό φόρος έκεΐνος, θ’ άπέφερε περί τά ένδεκα 
έκατομμύρια. Τό άνώνυμον τηρείται αύστηρώς. 
Οί συντάκται θυσιάσαντες τήν άτομικότητά των, 
έμεγάλυναν τήν εφημερίδα. Άλλά τό απόρρητον 
δέν τηρείται άπολύτως, καί έν τοίς πολιτικοϊς 
καί φιλολογικοΐς δμίλοις είναι συνήθως γνωστοί 
οί συντάκται τών διαφόρων άρθρων. Πολλάκις έν 
τω «Χρόνο»» δημ,οσιεύονται έπιστολαί περί τών 
έκκρεμ.ών ζητημ.άτων, οί γράφοντες δ’ αύτάς, 
κρυπτόμενοι ύπό ψευδώνυμα ή αρχικά γράμμα
τα, είναι γνωστοί πολιτικοί άνδρες. Ό λόρδος 
Βηκονσφήλδ ύπέγραφε «'Ρουννυμέδης», ό δέ 
Άρκούρ «Ιστορικός». Έκ τών συνεργατών τού 
«Χρόνου» πολλοί είναι άνδρες έπιφανεΐς, π. χ. ό 
Λαγιάρδος, ό Καίρδ, ό Κάρλυλ, ό ’Ραίβουκ, ό 
Αώβε, ό νύν ύφυπουργός Κουρτεναί. Ό  συντά
κτης τής οικονομικής έπιθεωρήσεως, οί έπικριταί 
τών φιλολογικών, τών μουσικών καί "ών δραμ.α- 
τικών έργων είναι πάντες άνδρες ειδικοί. Ό έκ
δοτης (αρχισυντάκτης) τού «Χρόνου» Τσένερυ, 
άποθανών πρό δύο εβδομάδων, γνωστός έγένετο 
τό πρώτον ώς καθηγητής τής αραβικής. Έκ τών 
ανταποκριτών τού «Χρόνου» έν τή αλλοδαπή 
δ '.ασημότεροι είναι ό έν Παρισίοις Βλώβιτς, ό έν 
Βερολίνω ’Ρούσσελ, ό έν Κωνσταντινουπόλει Μα- 
κενζής Βάλλας. Πρώτος ό «Χρόνος» είσήγαγε 
προ τριακονταετίας τό σύστημα τών ιδιαιτέρων 
έν πολέμ-φ ανταποκριτών, αί δέ έπιστολαί τού 
’Ρούσσελ έκ Κριμαίας ένεποίησαν βαθυτάτην 
αϊσθησιν. Έκτοτε ή περί τήν μεταφοράν τών ει
δήσεων τα χύτης προήχθη εις τό έπακρου. Πολ
λάκις σπουδαία συμβάντα δημοσιεύονται ύπό τού 
«Χρόνου», πριν ή περιέλθωσιν εις γνώσιν τής 
κυβερνήσεως.

ΔΑΝΕΙΟΝ IJNETMA
Ό κύριος Ψ*, μεθ’ ολας τάς σκηνάς ας καθ’ 

| έκάστην τω κάμνει ή όςύχολος σύζυγός του, έ- 
| χει ανεξάντλητο·/ ύπομονήν. Προχθές νέα πάλιν
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ίξιΐς και φωναί της δυστρόπου κυρίας, τάς όποιας 
όμως ό σύζυγος δέχεται ήρεμος καί ατάραχος.

—  “Ελα, Ελένη, μή θυμένης- ’ξεύρω ’γώ 
οτι έχω την καλλίτερα γυναίκα των Αθηνών.

—  Τον διάβολο έχεις, αναφωνεί έν τη όργή 
της ή νέα Ξανθίππη.

*

* *
—  Νίκο, πότε καθίζετε ’ς το τραπέζι διά 

το γεύμα; ήρώτα χαμηλοφώνως ό φιλάργυρο; 
Μ* τον μικρόν υιόν του φίλου του, παρ’ ώ εϋ- 
ρίσκετο εις ε’πίσκεψιν.

—  Ή ¡καμιά είπεν όταν φύγης!
*

¥ *
Ό Έλλην σπουδαστής Ρ* διήρχετο τον πρώ

τον του χειμώνα έν Γερμανία, όπου, ώς γνω
στόν, τα πάντα είνε τότε παγωμ.ένα, περιπα- 
τών δέ έκυνηγήθη καθ’ όδον από ένα σκύλλον. 
“Οπως δίωξη αυτόν, σκύπτει ϊνα λάβη λίθον, 
άλλ’ ό λίθος ητο ώς κολλημένος έπί του εδάφους, 
συγκρατούμενος εις παγωμένον ύδωρ. «— 'Ορί
στε κατάστασις!, αναφωνεί 6 φίλος μας άγανα- 
κτών προκομμένη άστυνομιία, αλήθεια, την ί — 
χουν κ’ εδώ! Πιάνει καί δένει ταίς πέτραις, 
ένω άφίνει τους σκύλους λυτούς!

Α Λ Η Θ Ε Ι Α Ι
Ό λέγων εν ψεύδος δεν προβλέπει εις ποίαν 

βάσανον θά ΰποβληθή: οτι θά άναγκασθή νά 
έπινοήση χίλια άλλα ΐνα υποστήριξή το πρώτον.

Ή φιλαρέσκεια ¡κιάς γυναικος φαίνεται έγ
κλημα εις τάς άλλας διά μ-όνον τόν λόγον ότι 
γίνεται έμπόδιον καί εις αΰτάς τού νά άρέσκωσι.

Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ Ε ΙΣ
' Ι Ι . Ιεκ τρ ικ ό ν  φώς i r  Λ7. Ύ ό ρ χ η . — Ή εται

ρία Edison Electric Light Cie προτίθεται νά 
τετραπλασιάση την δύναμιν τού έν Ν. Ύόρκη 
κεντρικού σταθμού, οστις παρέχει το μέγιστον 
φώς όπερ δύναται, έφ’ ψ καί πράγματι έσχάτως 
είχεν άπορρίψει έξήκοντα νέας αιτήσεις συνδρο
μής. Ή  έταιρία έχει ήδη τοποθετημ.ένας έν τφ 
διαμερίσμ.ατι έκείνω 12,000 λυχνίας, 1400 δέ 
έστίαι λειτουργοϋσιν άπαύστως, αϊτινες εις σκο
τεινά; νύκτας αναβιβάζονται εις 5000. Τό φώς 
παρέχεται τακτικώτατα, καί οΰδέν παράπονον 
ήκούσθη άχρι τούδε. Έν τούτοι; οί συνδρομηταί 
κατά τά φαινόμενα έκπλήσσονται ότι οί μηνιαίοι 
λογαριασμοί των είνε μεγαλείτεροι τών άπό τής 
έποχής τού αεριόφωτος, καί τοι τό διά τής πυ- 
ρακτώσεως φώς δεν έπρεπε νά ήνε δαπανηρότε- 
ρον τού αρχαίου φωτισμ.ού. Αίτιοι τούτου όμως 
είνε αυτοί, οϊτινες άνάπτουσι τάς λυχνίας των

αφειδώς, μη δυνάμενοι νά έννοήσωσιν ότι αί δα- 
πάναι τού καταστήματος αύξάνουσιν άναλόγω; 
τής ποσότητας τού ζητουμένου φωτός. Τό θέρος 
ιδίως ή διαφορά είνε λίαν έπαισθητή, διότι τό
τε ένεκα τής θερμότητος οϋδεμίαν χρήσιν έποίουν 
τού αεριόφωτος, ένφ μη ύπάρχοντος τού λόγου 
τούτου χρησιμοποιούσε νύν μεγάλως το ήλεκτρι- 
κόν φώς. ’Εκ τούτου προέκυψεν αυξησις μεγάλη 
τών δαπανών τού φωτισμού διά πάντα; γενικώς 
τούς κατοίκους τού διαμερίσματος έκείνου, οϊτινες 
όμ.ω; δέν έννοούσι νά έγκαταλείψωσι τό σύστημα 
τού Έδισσων, καί 8 μόνον αύτών, έπί 470 κατα
ναλωτών, δέν άνενέωσαν την συνδρομ.ήν των 
κατά την λήξιν τού έτους.

Ή .Ιε χ τρ ιχ ά  Αθύρματα. —  Έν τη βιενναία 
ηλεκτρική έκθέσει παρετηρήθησαν ιδίως κομψά 
τινα αθύρματα, έν οίς αί πεπυρακτωμέναι λυ- 
χνίαι παρήγον χαριέστατα αποτελέσματα. Ή 
έταιρία Swan έξέθετο θελκτικωτάτην τεχνητήν 
άνθοδέσμ,ην, ήν δύναταί τις νά φέρη έν τη κομ- 
βιοδόχη. ‘Τπό τά άνθη υπάρχει μικρά ηλεκ
τρική λυχνία έντός μικροτεχνήματος έκ πορσελ- 
λάνης έχοντος τό σχήμα κρίνου. Δύο μικραί 
άλύσεις θέτουσιν εις συγκοινωνίαν τήν λυχνίαν 
ταύτην μετά μικροσκοπικής ήλεκτρικής στήλης 
κρυπτόμενης εύχερώς έν τφ θυλακίω. Στρέφων 
τις μικρόν σωλήνα ύάλινον πλήρη υδραργύρου, 
άποκαθιστα τήν ηλεκτρικήν συγκοινωνίαν, καί 
ή λυχνία πυρακτούται. Ό αιφνίδιος καί απροσ
δόκητος φωτισμός τής μικρας ανθοδέσμης πα
ράγει καταπληκτικώτατον αποτέλεσμα, ώστε το 
έν τή έκθέσει φιλοπερίεργον πλήθος ήκολούθει 
μετά θαυμασμού κύριόν τινα, φέροντα έν τή κομ- 
βιοδόχη αΰτού τήν μαγικήν ταύτην ανθοδέσμην.

Έπενόησαν έπίσης τού διά τού ήλεκτρικού 
φωτός φωτισμόν τών άδαμ.άντων καί άλλων 
πολυτίμων λίθων. "Εκαστος δέ δύναται νά έν- 
νοήση τό θελτικώτατον αποτέλεσμα, τό παραχθέν 
ΰπό τού έπιτηδείου τούτου συνδυασμού τών φώ
των. Ιναί όμως ό συρμός τών τοιούτων ηλεκτρι
κών κοσμημάτων δέν είνε δυνατόν νά διαδοθή 
καί νά διαρκέση, διότι ή χρήσις τών ηλεκτρικών 
στηλών θά διδάξη τούς ανθρώπους ότι τό θειϊ- 
κόν οξύ δίδει μέν λάμ-ψιν εις τούς άδάμαντας, 
άλλά καίει καί τά υφάσματα καί τό δέρμ.α.

Ή .ίεχ τρκχος φ ω τισμ ός  τώ ν  άμαζώ ν. — Έν 
’Αγγλία ασχολούνται εις τήν λύσιν τού ζητήμα- 
τος τού δι’ ηλεκτρισμού φωτισμού τών άμ.αξών. 
ΙΙρός τούτο απαιτούνται λυχνίαι μικρας άντι- 
στάσεως καί μ.ικραί ήλεκτρικαί συστοιχίαι. Τά 
άχρι τούδε έπιτευχθέντα αποτελέσματα είνε λίαν 
ένθαρρυντικά, καί πιστεύεται ότι ό τρόπος ούτος 
τού φωτισμού τών αμαξών δέν θά βραδύνη νά 
χρησιμοποιηθή.

Έ ν  Αθήναι«, έχ του τυπογραφείου Άνδρέου Κορομηλα 1884,—  Β' 719.


