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“Αν άπό τών παλαιοτέρων τούτων ποιητών λεγομένη άΛεζανόρινη  γραμματεία, δέν είναι
μεταβώμεν είς τούς ελεγειακούς, εις τον Κά- όπως ή κλασσική τών Ελλήνων ¡ρνσιχή καί
τουλλον, είς τον ΙΙροπέρτιον, είς τόν ’Οβίδιον, ί θ η χ ή ,  άλλ '  είναι γραμματεία μψήσεω ι;  καί
είς αύτον τόν Βιργί- 
λιον θά ίδωμεν οτι 
πλήν τής ίδιας αύτών 
^ωμαϊκής έμπνεύσεως 
καί τής κλασσικής ελ
ληνικής, συνε-.έλεσεν 
είς την διαμόρφωσιν 
τοϋ ποιητικού αύτών 
πνεύματος καί άλλο 
τι στοιχεϊον, έξ ού οί 
νεώτεροί οΰτοι προσ- 
έλαβον νέας τινάς έν
νοιας, άλλοϊόν τινα 
τρόπον τοϋ σκέπτε - 
σθαι καί τινας έ'ςεις 
τού γράφειν όχι ολως 
όμοιας πρός τάς τών 
προτέρων χρόνων. Με
ταξύ τής άκμής τών 
ελληνικών γραμμά - 
των καί τής τών ρω
μαϊκών θραύεται ού
τως είπεΐν ή ακολου
θία καί ή συνέχεια, 
εύχερώς δέ διορφ τις, 
κατα τινα όρθώς γε- 
νομενην παρατήρησιν,
6τι ή περίοδος τής 
ακμής έν "Ρώμη, δέν 
εκπορεύεται αμέσως 
καί κατ’ εύθειαν άπό 
τής κλασσικής γραμ
ματείας τών Ελλήνων. Τούτο λοιπον το νεο
φανές στοιχεΐον, τό όποιον παρεμβάλλεται καί 
θραύει την άλληλουχίαν καί συνέχειαν τής βα
θμιαίας καί κανονικής άναπτύςεως τών γραμ
ματειακών πραγμάτων είναι μία νέα καί άλλης 
παρά τήν κλασσικήν ρύσεως γραμματεία,?) ά.ΐε- 
ζα>'όρι νή. Τά κατ’ αύτην δέν είναι έμον έργο·? 
έδώ νά άναπτύξω. Γινώσκετε, Κύριοι, ότι ή
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ε π ιπ ό π ιν  ¡ρι./ο./ογι- 
χ'Κ ε ρ γ α σ ί α κατά 
δέ τούτο ή αλεξαν
δρινή γραμματεία είνε 
συγγενής καί όμοια 
προς την ρωμαϊκήν. 
Αί αύταί άρχαί καί 
αί αύταί τάσεις ένέ- 
πνευσαν καί ώδήγη- 
σαν άμφοτέρας. Καί 
αυτη λοιπόν ή συγ
γένεια καθώς καί τών 
χρόνων καί τών πολι
τικών πραγμάτων αί 
περιπέτειαι συνετέλε- 
σαν όπως οί 'Ρωμαίοι 
άφ' ού κατά τάς πρώ- 
τας άρχάς τής γραμ- 
μ.ατείας των έστρεψαν 
τά βλέμματα των προς 
τά άθανατα πρότυπα 
τού έν τοϊς λόγοις κα
λού, τούε Έλληνας 
κλασσικούς, στρέψωσι 
τώρα πασαν αύτών 
την προσοχήν καί εν
έργειαν είς άπομίμη- 
σιν τών'Αλεξανδρινών 
ποιητών. Ζητήσαντες 
δε οί 'Ρωμαίοι είς τό 
εξής έμπνεύσεις άπό 
θερμοκηπίου μάλλον 

ή άπό τής ανοικτής καί|έλευθέρας φύσεως άπέ- 
δειξαν μέν ίσως ότι τυφλώς ήκολούθησαν τήν 
φοράν τών πραγμάτων καί όχι τάς όδηγ·ίας λε- 
πτοτέρας τινός καί όρθοτέρας αίσθήσεως τού 
καλού, ήτις πρέπει έν πάση καλλιτεχνική ένερ- 
γεία νά είναι άν όχι ό μόνος τουλάχιστον ό 
κυριώτατος γνώμων, άλλ'όμως δύνανται καί νά 
κκυχώνται ότι τά άποτελεσματα τής νέας αύ-
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τών κλίσεως δέν υπήρξαν άτυχή, άφ’ ού εις'λϊλομεν άν ύπάρχωσι πλείονες τών τριών ή τεσ- 
τήν άπομίμ,ησιν τών ’Αλεξανδρινών όφείλουσιν, σάρων ποιητών έν τή καθ’ όλου γραμματεία
ΐνα εί; εν ¡/.όνον παράδειγμα περιορίσω τόν λό- καί τή παλαιοί καί τή νεωτέρα, οϊτινες ήδυ-
γον, ενα τών μεγίστων αυτών ποιητών, τόν Ινά- νήθησαν μάλλον καί κάλλιον τοϋ Κατούλλου
τουλλον. "Οπως λοιπόν πρότερον Ιμιμοϋντο, ή νά άφησωβε φωνήν τοσον άληθινήν καί τόσον
μετέφραζον οϊ ’Ρωμαίοι τόν "Ομηρον ή τους 
σκηνικούς ποιητάς τών ’Αθηνών οϋτω καί τώρα 
έμιμοϋντο ή μετέφραζον τούς Αλεξανδρινούς. 
Ό Φιλητας καί ό Καλλίμαχος, b Άρατος καί 
ό Ερατοσθένης, b ’Απολλώνιος, ό Εύφορίων, b 
’Ριανός, b Θεόκριτος ύπήρξαν τά νέα πρότυπα, 
τά καινά δαιμόνια

Νέα λοιπόν ποιητική σχολή άπετελέσθη έν 
’Ρώμη), ή τών ’Αλεξανδρινών, εις ήν πλήν άλ
λων κατατάσσονται b Έ λβιο ; Κίννας, ό Λ ικί- 
νιος Κάλβος, καί αύτός b Ινάτουλλος. Ά λ λ ’ 
δπως ήτο φυσικόν ευθύς άμέσως έγεννήθη καί 
άνεπτύχθη κατά τής άλεξανδρινής τάσεως 
ισχυρά άντίδρασις έξ εκείνων τών λογιών, οϊ- 
τινες άλλα φρονούντες, ήθελον νά έμμένωσιν οί 
'Ρωμαίοι εις τά παλαιότερα. Εις τήν άντιδρα- 
στικήν δέ ταύτην γραμματειακήν σχολήν κατα
τάσσονται μάλιστα έκ μέν τών ποιητών ό Λου- 
κρήτιος, έκ δέ τών πεζογραφων ό Ούάρρων καί 
ό Κικέρων. Ό  Κικέρων πιστός καί άδιάσειστος 
έν τώ θαυμασμέ» αύτού πρός τήν παλαιοτέραν, 
τήν άρχαικήν ποίησιν, καταφρονεί έπιδεικτικώς 
τούς νεωτέρους,οπω; τούς ονομάζει, τούς doctos, 
τούς cantores Euphorionis. Έχομεν μά7.ι · 
στα περίεργον τού Κατούλλου προς τον Κικέρω- 
να ποιημάτιον, τό 49ον, δι’ ού πρός τά κατα- 
φρονήματα τοϋ ρήτορος άποκρίνεται είρωνικώ- 
τατα  ό ποιητής, τό δέ περιεργότερον είναι OTt 
ή ειρωνεία τοϋ ποιηματΐου έπί αιώνας δέν είχε 
κατανοηθή καί έθεωρεϊ'το μάλιστα έκείνο ποί
ημα εγκωμιαστικόν τού Κικέρωνος. Εις τού; 
νεωτέρους φιλολόγους οφείλεται ή εις τό ορθόν 
άποκατάστασις τής ερμηνείας αύτού, δΓ ής καί 
έτι μάλλον διαφωτίζεται ό παλαιός έκεΐνος 
γραμματειακός άγών.

Τό είδος τοϋ ποιητικού λόγου, περί δ στρέ
φεται ή κατά τήν νέαν ταύτην τάσιν ρωμαϊκή 
ποίησις είναι ή ελεγεία καί ιδίως ή ερωτική, έν 
ή διέπρεψαν τώ οντι οί ’Ρωμαίοι. Ό πρώτος δέ 
όστις έκ τών σώζομενων ποιητών ύπήρξεν ό εις 
τήν ’Ρώμην εισηγητής τής ελεγεία; είναι ό 
Κάτουλλος, δν όμως άπεθανατισαν μάλλον τά 
μικρότερα αύτού λυρικά ποιήματα ή αί έλεγεΐ- 
αι. Ό  Κάτουλλος ολίγα εγραψεν, άλλά μετά 
τοσούτου καί τόσον άληθινού ποιητικού πά
θους, ώστε δικαίως κρίνεται ώς εί; τών μεγί
στων ποιητών τή ; ’Ρώμης. “Αν δέν έχη τήν 
εξωτερικήν τελειότητα τοϋ Όρατίου, τού άπο- 
μιμητοϋ τής κλασσικής λυρικής ποιήσεως τών 
’Ελλήνων, είναι όμως πολύ ποιητικώτερος καί 
οϋτω; είπείν προσωπικώτερος εκείνου.Άμφιβάλ-

είλικρινή προς ε"κφρασιν τού ύπερτατου συναι
σθήματος καί τής αγάπης καί τού μίσους. 
’Αναγινώσκοντες τά ολίγα, άλλ’ αθάνατα ποι
ήματα του—έννοούμεν δε βεβαίως εκείνους οϊ- 
τινες καί ήξεύρουσι καί δύνανται νά άναγινώ - 
σκωσι ποιητάς — άλλοτε μέν συμπάσχομεν 
μετ’ αύτού καί σχεδόν είπείν άκούομεν τήν 
καρδίαν τού ποιητοϋ παλλομένην παλμούς πά 
θους άληθινοϋ, άλλοτε δέ συναγανακτούμεν 
καί πνιγόμεθα ύπό τής οδύνης.

Ά φ ’ ού λοιπόν άπό τοϋ ’Ανδρονίκου Λιβίου 
μέχρι τοϋ Σύλλα καί τού Καίσαρος ή ρωμαϊ
κή ποίησις έοτερημένη όλως πρωτοτυπίας ήρ- 
κεϊτο εις τυφλήν περίπου καί πολλάκις κακό
ζηλον άπομίμησιν τών Ελλήνων, τελειοποιου- 
μένη έπειτα βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον, ε"φθα-· 
σεν έπί Σύλλα καί Καίσαρος, τήν καλουμένην 
δημοκρατικήν περίοδον, εις άκμήν επίζηλον 
καί ταύτην τήν άκμήν έκπροσωποϋσιν ό Λου - 
κρήτιος καί ό Κάτουλλος. Οί δύο ούτοι μεγά
λοι ποιηταί, πολύ άπ ’ άλλήλων διάφοροι κατά 
τε τόν άτομικόν χαρακτήρα καί τήν ποιητι
κήν επιβολήν, έχουσιν όμως καί πολλά; άρετάς 
κοινάς καί όμοιας, μάλιστα δέ κοινήν έχουσι τήν 
ποιητικήν ε'μπνευσιν καί την προς την έλευθε- 
ρίαν άγάπην. Ό  μέν είναι ποιητικόν άπαύγα- 
σμα τής παλαιάς ελληνικής φιλοσοφίας , ό δέ 
πλάσμα τής νεωτέρας Μούσης τών ’Αλεξανδρι
νών, άλλ ’ άμφότεροι όμως Ρωμαίοι κατά τό 
πνεύμα καί τήν καρδίαν. Καί οί δύο είναι μέν 
άπηλλαγμένοι τού άρχαιοπρεπούς άλλ ’ άτέχνου 
πίνου τού Έννίου ή τοϋ ΓΙλαύτου, στερούνται 
δ’ όμως καί τής τελειότατης έξωτερικής μορφής, 
δΓ ής περιέβαλλον τήν ποίησιν οί μεγάλοι ποι- 
ηταί τών Αύγουστείων χρόνων, πρός ούς οί δύο 
έκεινοι έχουσιν, άν έπιτρέπεται ή παραβολή, 
όμοίαν περίπου σχέσιν εκείνης ήν εχει ή δύνα- 
μις καί τό ΰψος τής Αίσχυλείου ποιήσεως πρός 
τό κάλλος καί τήν σωφροσύνην τοϋ Σοφο- 
κλέους . . . .

"Ηδη άπό τού τέλους ιή ς  δημοκρατικής 
περιόδου ό γραμματειακός έν ’Ρώμγι ζήλος είχε 
λάβν) μεγάλην ορμήν καί άναπτυξιν, παντες δέ 
οί όπωςδήποτε τυχόντες παιδείας καί μορφώ
σει»; έτρέποντο έπί τήν ποίησιν, ή δέ τοιαύτη 
ροπή έπετάθη κατά τού; Αύγουστείους χρόνους 
έπί τοσούτον, ώςτε τών ποιητών τό πλήθος 
ύπενθυμίζει τά κωμωδοποιά έκεΐνα μειρακύλλια 
τά  πλέον ή μύρια, τά  όποια τόσον χαριέντως 
διακωμωδεί ό ’Αριστοφάνης. Δέν έχω, Κύριοι, 
σκοπόν νά εξαντλήσω τήν υπομονήν σα; άνα
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γράφων έδώ καί παοατάσσων ονόματα, άφ’ ού 
μάλιστα εύρισκόμεθα πλέον ε ί; τόν χρυσούν α ι
ώνα τών ρωμαϊκών γραμμάτων καί πρόκειται 
νά άπασχολήσωσιν ήμάς άκόμη έξοχοι άνδρες, 
οϊτινες ευτυχώ; δέν είναι ονόματα μόνον.

Τής κατ’ έξοχήν λαμπρά; ταύτης γραμμα
τειακής περιόδου σημεκονουσιν,ώς πρός τήν ποί- 
ησιν, τήν άρχήν καί τό τέλος δύο ποιηταί, ό 
Βιργίλιος καί ό ’Οβίδιος. “Αν δέ εις τούς δύο 
τούτου; έζόχους τών Μουσών θεράποντα; προσ- 
θέσωμεν τόν Όρατιον, τόν Ιΐροπέρτιον καί τόν 
Τίβουλλον θά έχωμεν εξάντληση τόν κατάλο
γον ολον τών σωζομένων ποιητών τοϋ χρυσού 
αίώνος. Οί λοιποί πάντες καί άγαθοί καί κα
κοί καί μέτριοι, οσοι έλάμπρυνον ή ήξίουν ότι 
λαμπρυνουσι μίαν τών θαυμασιωτέρων περιό
δων τής άνθρωπίνης ιστορίας, δέν ύπάρχουσι 
πλέον, τά ποιητικά των έργα έχάθησαν διά 
παντός, τά έθαψε βαθέως εις τήν λήθην ό άμεί- 
λικτος χρόνος.

Ά λ λ ’ ο,τι ό χρόνος έπραξε δέν είναι ίσως 
τυφλής τύχης άποτέλεσμα, άλλά φυσική καί 
λογική άκολουθία «ορισμένων περιστασεο/ν. Τώ 
οντι, οί διασωθέντες μέχρις ήμών μεγάλοι ποι- 
ηταί είναι ίσως οί μόνοι, οϊτινες διά λόγους 
πολλούς καί διαφόρους καί ών ή έξήγησις καί 
κατανόησις θά άπήτει πολύ μακροτέραν άνά- 
πτυξιν, κατώρθιοσαν νά έκφρασωσιν άν όχι ολο
κλήρου τής τότε βωμαϊκής κοινωνίας τά αισθή
ματα καί τάς ίδεας, άλλά τουλάχιστον εκείνων 
τών κοινωνικών στρωμάτων, των ελληνομαθών 
καί άνεπτυγμένων, εις τά όποια αύτοί άνήκον, 
εν τούτψ δέ έγκειται καί ή πρωτοτυπία αύτών 
έν άντιθέσει πρός τούς ποιητάς τών πολυειδών 
σχολών τών χρόνων εκείνων, οϊτινες άλλ αχού 
άναζητούντες τήν έκ τής ποιήσεως δόξαν, έ
μειναν μονάδες  μόνον, ουδόλως μετασχόντες 
τής πρός ένα σκοπόν ή ρ.ίαν τασιν άρμονικώς 
κινουμένης συγχρόνου κοινωνίας, άν καί πολλοί 
ές αύτών άπήλαυον ζώντες πλείστης καί θαυ
μαστής ύπολήψεως καί άφθονα έλάμβανον κατ’ 
έπανάληψιν τά δείγματα τής έκτιμήσεως τών 
συγχρόνων των. Τών Αύγουστείων χρόνων επι
φανέστατος ποιητής είναι ό Βιργίλιος.

Ό Βιργίλιος είνε ή κορυφή τής ρωμαϊκής ποι
ήσεως όπως δ Κικέρων τού πεζού λόγου. "Οχι 
μόνον εκπροσωπεί τού ρωμαϊκού έπους τήν τε
λειότητα, άλλά καί θεωρείται ώς ό δεύτερος 
καθ' όλου επικός ποιητης μ.ετά τόν Όμηρον. 
Καί όμως πρός τά όμηρικά έπη πολυ ολίγον 
ομοιάζει τού Βιργιλίου ή Αινείας.-Έμιμήθη μέν 
βεβ α ίω ; ό 'Ρωμαίος επικός τόν Όμηρον, όπως 
έμιμήθη εν τοίς Γεωργικοί; καί τοϊς Βουκολικοί; 
αύτού καί τόν Ησίοδον καί τόν Έρατοσθένην 
καί τόν Άρκτον καί τόν Νίκανδρον καί τόν 
Άπολλώνιον τόν 'Ρόδιον καί τόν Θεόκριτον καί
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τόν Βίωνα καί τόν 'Αλεξανδρινόν Καλλίμαχον 
και τόν Παρθένιον καί άλλους άκόμη καί ποιη- 
τά ; καί δή καί πεζού; συγγραφείς, άλλ’ όμως ό 
Βιργίλιος έχει τοιαύτην ιδιοφυίαν, ώστε μετου- 
σιώνει οϋτως είπείν τά δανεισθεντα καί τά κα- 
θιστφ ίδια, πλήν δέ τούτου τό ί ν τ ε χ ν ο ν  ή 
μάλλον το τ εχ νη τόν  έπος αύτού είναι κατ' ού- 
σίαν, άν όχι κατά τήν μορφήν, πολύ διάφορον 
τοϋ φυσικού  ελληνικού έπους. Διά τούτο δέ άν 
τήν Αίνειάδαδέν καταυγάζη τό .Ιαμπρόν φάος 
τοϋ θείου Όμηρου, θά είναι όμως πάντοτε τό 
πρότυπον τοϋ τεχνητού  xal άτομ ιχοϋ  έπους, Ό 
Βιργίλιος ήθέλησε νά δώση εις τό κυριώτατον 
αύτού ποίημ.κ, τήν Αίνειάδα, έθνικόν χαρακτή
ρα, έπικώς πραγματευθείς τά κατά τόν αρχηγέ
την ήρωα Αινείαν. Έγκαταμίξας δέ έν αύτώ 
καί τάς παλαιάς μυθικά; παραδόσεις συνάμα 
δέ καί τήν παλαιοτέραν καί τήν σύγχρονον 
τότε δόςαν τών κατορθωμάτων -ών Ρωμ.αϊων 
καί μάλιστα τού οίκου τού Καίσαρος ύπό τύπον 
προφητικόν, συνήνωσεν έπί τώ αύτώ τάς δύο 
διευθύνσεις, ας πρό αύτού ειχε λ.άβη ή ρωμαϊκή 
έπική ποίησις, τήν μυθολογικήν δηλαδή καί 
τήν ιστορικήν, δούς συγχρόνως αύτός καί τού 
διδακτικού έπους άριστον ύπόδειγμα, τά  Γεωρ
γικά του. Διά τούτο έποίησε τήν Αίνειάδα του 
καί άπό μελέτη; καί άπό τής ίδιας φύσεως όσον 
ύπήρζε δυνατόν άν όχι καί όσον αύτός ήθελε, 
κάλιστα καί τεχνικώτατα άπηρτισμ-ένην. Ιίλήν 
δέ τή ; τελειότητος τής μορφής, ήν ε”δωκεν εις 
τό ποίημ.κ του έχρωμάτισε τό μεγαλοπρεπές 
καί μεγαλότεχνον ε"πος του καί διά τής ποιητι- 
κωτατη; καί μελαγχολικής εκείνης χροιάς, ήτις 
ΰπήοξε τό ίδιάζον καί προσωπικόν χαρακτήρι- 
σμα αύτού τοϋ ίδιου. Διότι ήτο κατ'έξοχήν συμ
παθής καί εύαίσθητος ό άνήρ, καί αγαθός τήν ψυ
χήν καί τήν καρδίαν,anim a candida. Διά τούτο 
άν έν τοϊς ποιήμασι τοϋ Βιργιλίου δέν άνευρί- 
σκωμεν ίσως ούτε τού Λουκρητίου τό ποιητικόν 
έζαρμα ούτε τό πάθος τοϋ Κατούλλου, άλλ' όμως 
άναπνέομεν έν αύτοΐς άτμόσφαιραν τώ ό'ντι ποι
ητικήν, ή δέ σεληναία άληθώς γλυκύτης καί 
μελαγχολία, ήτις είναι έπικεχυμένη εί; τινα 
μαλιστα επεισόδια τή ; Αίνειάδος του διαθέτει 
λυπηρώς άμα καί εύαρέστως τήν ψυχήν τοϋ 
άνκγνώστου. Τις άγνοεϊ τά κατά τήν Διδ<» καί 
τόν Αινείαν ; Ολόκληρον μάθημα θά έχρειαζε 
το διά νά άναλυθή προσηκοντως τό παγκαλον 
έκεΐνο ποιητικόν κατασκεύασμ-α. Συμπαθούμεν 
ζωηρώς πρό; τήν ταλαιναν ήρωίδα, ούχ ήττον 
ή προς τον άμειλίκτως ύπό των θεσφάτων έλαυ- 
νόμενον ήρωα. Τό έπεισόδιον ολόκληρον είναι 
καλλιτέχνημα άπαράμιλλον καί άνταξιον τού 
όλου ποιήματος, είναι δι τώ οντι χρυσοί οί 
περίφημοι στίχοι, δι' ών ή δύσερως βασίλισσα 
έκμ.υστηρεύεται τόν κατατρώγοντα τήν καρ
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δίαν της πόνον προς τήν "Ανναν τήν πεφιλη- 
μένην αδελφήν ή άλλως ζητεί νά λάβα) αυτήν 
ώς συνεργόν ή επίκουρον.

Διά ταύτας λοιπόν τάς άρετάς του κατέλα- 
βεν ό Βιργίλιος πρωτίστην θέσιν έν τή καθ' όλου 
ιστορία τής ποιήσεως, ή δε έπίδρασις αύτούέπί 
τήν ποίησιν καί τών 'Ρωμαίων καί τών νεωτέ- 
ρων ακόμη εθνών ύπήρξεν οσον ούδενός άλλου 
καί μεγίστη καί πολυειδής καί περιέργως περι
πετειώδης.

"Ολως διάφορος κατά τόν χαρακτήρα ύπήρ
ξεν ό εϋχαρις μέν καί ζωηρός Όράτιος, όστις 
όμως ήγάπησε τόν Βιργίλιον ώς αδελφός άδελ- 
φόν, ή δέ ειλικρινής αϋτη φιλία τών δύο κορυ
φαίων ποιητών τών χρόνων εκείνων ηύξήθη καί 
έκραταιώθη έπ’ άγαθώ τών γραμμάτων ύπό τήν 
σκέπην τής κοινής προστασίας τοϋ Μαικήνα καί 
τής κραταιάς εύνοιας τού Αύγουστου Ό  Όρά
τιος καί ώς λυρικός καί ώς σατυρικός καί ώς δι
δακτικός ποιητής είναι καί βαθύς καί χαριέστα- 
τος, έλάμπουνε δέ καί αύτός, ά λλ ’ έκ τών πρώ
των τήν πατρίδα του. ΓΙοικιλώτατος δέ ών καί 
άποτυπώνων πλειότερόν ίσως ή ό Βιργίλιος έν 
τοίς εργοις του τήν ίδιαν προσωπικότητα, δια- 
φαίνεται ούδέν ήττον πανταχού έλληνικώτατος 
ών καί μάλιστα μιμητής όχι τών 'Αλεξανδρι 
νών, άλλά τών παλαιοτέρων, διότι έπανήλθεν 
αύτός πάλιν είς τάς άδολοιτέρας τής λυρικής 
έμπνεύσεως πηγάς, είς τήν Σαπφώ καί τόν’Α λ 
καίον. Ή  μούσα του έθρεψε γενεάς γενεών, αύ
τός δέ έν όλγ) του τή  μετριοφροσύνη έσχε πλήρη 
συνείδησιν τής έπιτυχίας του εν τή  ποιητική 
αποστολή καί έν τή δίκαιη συναισθήσει τής 
μελλούσης αθανασίας του ήδυνήθη, ευδαίμων 
αληθώς, νά έπιφωνήση τό περίφημον εκείνο : 
Exegi monumentum ae re  perennius !

Ό τε εν ε”τει π. X. 55ω άπέθνησκε τριάκον
τα  μόνον καί ι  ριών έτών τήν ηλικίαν ό Κατουλ- 
λος, ήτο ένός έτους παιδίον ό Τίβουλλος, δέν 
είχε δέ ακόμη γεννηθή ό Ιΐροπερτιος. Έγεννή- 
Οη μετά επτά έτη, κατά τό 47ον π. X. Καί 
τών δύο τούτων ελεγειακών μακρά μέν ΰπήρξεν 
ή ποιητική δόξα, άλλά βραχύς, όπως καί τοϋ 
Κατούλλου ό βίος ! Ό Τίβουλλος ήτο τριάκον
τα καί πέντε έτών ότε άπέθανεν, ό δέ ΙΙροπέρ- 
τιος τριάκοντα καί δύο. Έκ τών δύο τούτων 
έλεγειακών ποιητών ό Κοϊντιλιανός προτιμφ 
τόν Τίβουλλον, άλλά δέν άποκρύπτει οτι άλλοι 
έθεώρουν άνώτερον τόν Προπέρτιο·/. Παρά τώ 
Πραπερτίω ή έρωτική ελεγεία είναι τό φυσικόν 
και άμεσον προϊόν τοϋ χαρακτήρος καί τού βίου 
του, ό Τίβουλλος έχει καί αύτός τό πάθος όχι 
κατώτερον, άλλ ’ είναι μελαγχολεκώτερος καί 
ιδανικώτερος. Τόν Τίβουλλον ένέπνευσε κατ' 
έξοχήν ή Δηλια, όπως ή Κυνθία τόν Ιΐροπέρ- 
τιον καί τόν Κατουλλον ή Λεσβία. Άμφότεροι

καί ό Τίβουλλος καί ό Ιΐροπέρτιος, έμιμήθησαν 
τούς ’Αλεξανδρινούς, άλλά πιστότερον ό Προ- 
πέρτιος, έκ δέ τών ποιημάτων των, άπερ είναι 
έκ τών καλλίστων προϊόντων τοϋ χρυσού αίώνος, 
καθώς καί έκ τών έλεγειών τού 'Οβιδίου, εύφυώς 
έλέχθη ότι δύναται νά έξαχθή πλήρης ιστορία 
τής ανθρώπινης καρδίας.

Ό  'Οβίδιος, ό μετά τόν Κάτουλλον ύπό τήν 
έποψιν τού πάθους ποιητικώτατος τών Ρωμαί · 
ων,ό αριστοτέχνης τού έλεγειακοϋ μέτρου, είναι 
πολυειδής ποιητής, όπως τόν είπομεν, άλλά 
γλαφυρός κατ’ έξοχήν καί χαρίεις. Πολλά τών 
ποιημάτων καί τού 'Οβιδίου, όπως καί άλλων 
'Ρωμαίων ποιητών, θά έτάσσοντο έν άποκρύφω 
μουσείω άν ύπήρχον καί διά τά ποιητικά καλ
λιτεχνήματα μ.ουσεία όπως καί δ ιά τά  προϊόντα 
τών εικαστικών τεχνών, άλλ ’αί Μεζαμορερόισειο 
μάλιστα αύτού, ’Αλεξανδρινής έμπνεύσεως ποί
ημα, παρέχουσιν είς ημάς το μέτρον τής ποιη
τικής του δυνάμεως καί άξίας.

Μετά τούς Αύγουστείους χρόνους άρχεται ή 
παρακμή καί κατάπτωσις, βραδεία μέν καί ήρε
μος τό πρώτον, έπειτα δε ^αγδαιοτέρα καί 
άκαθεκτος. Περίτεχνος γίνεται είς τό έξής καί 
ψυχρά καί άφύσικος ή ποίησις. Τό αληθινόν 
αίσθημα άρχίζει νά έλαττοϋται, έπειτα δέ παν- 
τάπασιν έκλείπει καί έξαφανίζεται. Έκ τών 
σωζου-ένων ποιητών δ Λουκανος δ έπί Νέρωνος 
ποιήσας την έπικοϊστορικην ΦιιρσαΛΙδα είναι 
μέν άγαθός στιχουργός,άλλά. «φαίνεται ιστορίαν 
μάλλον συντάξας ή ποίημα», Ή  ποιητικη έμ- 
πνευσις δσημέραι έκλείπει. Έ πί τών αύτοκρα- 
τόρων Βεσπεσιανοϋ καί Δομετιανού δ Βαλέριος 
Φλακκος δ ποιητής*τών Ά ργοχαυτ ιχων , δ Σί- 
λιος ’Ιταλικός δ έν 17 βιβλίοις γράψας έπικόν 
ποίημα περί τού β' καρχηδονικού πολέμου καί 
δ Στάτιος δ ποιητής τής Θηβαίδος  καί τής 
'ΑχιΑ.Ιηίδοσ είναι κατά τό πλεΐστον στεχουρ- 
γούντες αρχαιολόγοι καί ούδέν πλέον.Ίδιαζούσης 
μόνον καί έξαιρέτου μνείας είναι άξιος δ σατυρι
κός ποιητής Ηέρσιος καί έτι μάλλον ϋ Ίουβε- 
νάλις, δ «Τάκιτος τής σατύρας», τού όποιου ή 
μ ά σ τ ι ζ  υπήρξε κατά τούς άθλιους εκείνους χρό
νους ή ίκανοποίησις όχι μόνον τής πανταχόθεν 
προσβαλλομένης πολιτικής καί κοινωνικής αρε
τής, άλλά καί τού παρηκμακότος ποιητικού 
αισθήματος. Μετά τών δύο τούτων ονομάτων 
θά κλείσωμεν τόν κατάλογον τών 'Ρωμαίων 
ποιητών. Ή  γραμματεία παρακολουθούσα καί 
αυτή τό καταρρέον τού παλαιού κόσμου οικο
δόμημα περιέρχεται είς πλήρη όπως έκεϊνο άπο - 
σύνθεσιν.Τό κράτος τό ρωμαϊκόν πριν ή καί κατά 
τύπους καταπέσγ, καί καταλυθή εύρίσκεται ήδη 
κατά τούς τελευταίους χρόνους είς χαώδη ύπό 
πάσαν έποψιν κατάστασιν καί έπάνω τού χάους 
φέρεται τό πνεύμα τού χριστιανισμού καί το
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πνεύμα τών βαρβάρων μέν, άλλά νεαρών καί 
ακμαίων λαών, οΐτινες έπήρχοντο άθρόοι διά νά 
καταβάλωσιν είς έδαφος τήν ^ωμαϊκήν άρχήν. 
Έκ τού τριπύ.οϋ τούτου κράματος έμελλε νά 
προέλθη, νέα δημιουργία, ή δημ.ιουργία νέου 
κόσμου ιδεών καί καθιδρυμάτοιν...

Κύριοι,
Ή είκών αΰτη τής πορείας, ήν διήνυσεν ή 

ρωμαϊκή ποίησις είναι άμυδρά καί άτελής, το 
ήξεύρω, καί διά τούτο δανειζόμενος παρά τοϋ 
'Οβιδίου τήν φρασιν veniam  pro laude peto. 
Ή  έν λεπτομέρεια άνάπτυξις καί έκτύλιξις τών 
έδώ άπλώς ύποτυπωθέντων θά γίνν) κατά την 
διδασκαλίαν τοϋ μαθήματος τής ιστορίας τών 
λατινικών γραμμάτων. Έ πί μακρά έτη τά μα
θήματα τά άνήκοντα είς τόν κύκλον τής λα τι
νικής φιλολογία; έδιδάσκοντο έν τώ  Έθνικώ 
Πανεπιστήμιο) ύπό δύο γεραρών καθηγητών, ών 
ή σοφή λαλιά  άπό πολλού δέν άκοϋεται πλέον 
άπό τής καθέδρας ταύτης. Καί τόν μέν Ευθύ
μιον Καστόρχην ά.πό ένός περίπου καί ήμίσεος 
έτους πενθεί τό Πανεπιστήμιου, δ δέ Στέφανος 
Κουμανούδης, ά.φ'οΰ έπί τεσσαράκοντα ε”τη ¿τί
μησε τήν καθέδραν ταύτην,ήθέλησε μέν νά άπο- 
χωρήσνι τής ένεργού καί υποχρεωτικής διδα
σκαλίας, έξακολουθεϊ δέ σύν Θεφ καί άλλως 
νά τιμφ τήν ελληνικήν επιστήμην καί τήν 
Ε λλάδα. Τών δύο τούτων καθεδρών τής λα 
τινικής φιλολογίας, ή μέν έτέρα έχει ήδη πλη- 
ρωθή, έπί δε τήν έτέραν έτάχθην τώρα έγώ. 
Τήν εύγνωμοσύνην μου έπιτρέψατέ μοι νά έκ- 
φράσο) έδώ δημοσία καί πρός τους σοφούς κα- 
θηγητάς τοϋ νύν συναδέλφους μου, οΐτινες ήθέ- 
λησαν διά τής έν τή Φιλοσοφική Σχολή ψήφου

των νά γίνω αύτών συλλειτουργός καί συμπά- 
ρεδρος καί πρός τούς άρχοντας τής πολιτείας, 
οΐτινες ηύδόκησαν πραγματοποιούντες τής Σχο
λής τήν εύχήν νά προκαλέσωσιν ύπέρ αύτής τό 
Βασιλικόν κύρος.Άφ'οΰ δεκαπέντε ήδη τοϋ βίου 
μου έτη ,τά κάλλιστα ίσως, κατέτριψα έν τή γυ 
μνασιακή διδασκαλία, έρχομαι τώρα πρός ημάς, 
δμιληταί προσφιλείς, έρχομαι δέ ώς διδάσκα'λος 
άμα καί φίλος, έρχομαι φέρων πρός ΰμάς καί 
τήν διάνοιαν καί τήν καρδίαν μου. Μετά θάρ
ρους άνέρχομαι τό πρώτον έπί τήν καθέδραν 
ταύτην, άλλά τό θάρρος τούτο δέν προέρχεται 
βέβαια έκ τής μεγάλης είς έμαυτόν πεποιθή- 
σεως, πολλού γε καί δεϊ, τό άντλώ μάλλον έκ 
τής εγνωσμένης φιλοτιμίας τής έλληνίδος νεό- 
τητος, έκ τής άγάπης ύμών πρός τά καλά, 
ϋμών, οΐτινες θά έπιδοθήτε είς άχάριστον μέν 
ίσως, άλλ ’ εύγενέστατον ε”ργον. Γενόμενος οδη
γός ύμών καί παραστάτης, θά προσπαθήσω νά 
μυήσω ΰμάς καί έγώ τήν σώτειρκν εκείνην αύ- 
τενέργειαν, ήν έχων πρό όφθαύ.μών δ άβ
ΟουΙάΐ^ββ ορθότατα έ'γραφεν ότι ή επιστήμη 
δέν μεταγγίζεται άπό μιά; διανοίας είς άλλην, 
άλ7.ά πρέπει νά παραχθή καί νά σχηματισθή έν 
μιφ έκάσττ) διανοία διά τής ιδίας αύτής εργα
σίας. Συμμελετών καί σχεδόν συνεργαζόμενος 
μεθ’ ύμών είς έρμηνείαν τών μεγάλων τής 'Ρώ
μης ποιητών καί συγγραφέων, οΐτινες έ'χουσιν 
άδρά τά νοήματα καί καλήν τήν μορφήν, θά 
μετάγω ύμάς είς τήν χώραν τής έπιστήμης καί 
τού ιδανικού. Εκείνοι θάδίδωσι σθένος είς τήν 
άδύνατον φωνήν μου, έκείνοι άντ’ έμοϋ θά θερ- 
μαίνωσι τά νεκρά σας στήθη είς δίψαν καί 
ποθον τοϋ άληθούς καί τού καλού.

Κ Ρ Α Β Α Ρ Α .
(Όδοιπορικαϊ Οημειώάεις)
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Ουτω όδοιπορούντες έφθάσαμεν παρά τήν εί
σοδον τού ψήγματος τών βουνών μεταξύ τών 
όποιων ρέει δ Φίδαρης. Παρά τούς πόδας του 
Τσερνοβίτικου βουνού δεξιά τώ κατερχομένω 
τόν ποταμόν ήγείρετο τό Ματτά.Ιι τοϋ Κύχ-  
χα.Ιη.

Τό Μανταλι εΐνε τό κυριώτατον οργανον τής 
έριουργίας έν Έ λλάδι. Διαιρείται δέ είς δύο μέ
ρη· είς τήν η ρο τρ ιβ ΐμ -  καί τά  μ α ν τ ά π α .  Τό 
νερόν ερχόμενον δι’ αΰλακος άπό τοϋ ποταμού 
κρημνίζεται είς παχείαν στιβάδα έντός τής χά -  
ναΜ μ  ξυλίνου κάδου, έπιμήκους άνοικτοτέ- 
ρου κατά τήν κορυφήν και δλονέν στενουμενη; 
πρός τήν βασιν. ’Απ’ αύτής όμως τής στενής 
βάσεως τό νερόν πίπτει όρμητικώτερον έντος 
πλατέος κάδου, διατρήτου τήν βασιν ώς κο- 
φίνου' έντός αύτού ^ίπτονται τα μαλλινα σκε-

πάσματα καί άφίνονται έπί είκοσιτέσσαρας όλα; 
ώρας, δερόμενα ύπό τού νερού καί περιστρεφό
μενα ώ; έν στροβί/.ω. Και αϋτη είνε ή κυρίως 
νεροτριβή.

Τά δέ μαχτ& πα  έχουν καί αύτά τήν κανα- 
λήν των, άλλά τά καταρρεον άπ' αύτής νερόν 
δέν κρημνίζεται έντός κάδου, άλλ' έπί οδοντω
τού ξυλίνου τροχού, βν περιστρέφει μετά δυνα- 
μεως. Οί όδόντες ούτοι άπτονται άκροθιγώς δύο 
έπιμήκων ξύλων, έκκρεμών έκ τών άνω κρα
τουμένων καί φερόντων προς τά κάτω τούς χο-  
πάνους .  ’Ενώ λοιπόν περιστρέφεται δ τροχός οί 
όδόντες κινούσι τά ξύλα καί οϋτοι οί συνεχόμε
νοι κόπανοι έρχονται κ' έφάπτονται άλληλο- 
διαδόχως έπί σανίδος, έφ* ής άπλοϋται τό άγα- 
νόν ύφασμα. Άμφότερα οϋτω ή τε νεροτριβή 
καί τά μαντάνια κατορθόνουν ώστε ν' άναπίνγ,
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άρκετον νερον το εριον, νά συμπιέζεται καί στε
ρεοποιείται καθισταμενον χδιαπέραστον.

Τά ύφασμ.ατα ταύτα , τών όποιων μεγίστη 
κατανάλωσες γίνεται άνά τάς πανηγϋρεις τής 
'Ελλάδος /.αί δΓ αυτών ένδύεται καί σκεπά
ζετα ι όλος ό ποιμενικός καί γεωργικός κόσμος, 
ύφαίνονται κατά τά μέρη εκείνα εν Ά μπλιανη  
τής όποιας οί κάτοικοι τόν μεν χειμώνα κατέρ
χονται μ,ετά τών πολυπληθών ποιμ.νίων των εις 
τά πεδινά μ.έρη, τά δέ θέρος άνερχόμενοι εκεί 
επιδίδονται ολοι, άνδρες καί γυναίκες, εις τό 
νήθειν καί ύοαίνειν.

'Αφού παρετηρήσαμεν καλώς τήν εργασίαν 
καί άντηλλάςαμεν ψωραλέον καπνόν μ.ετα τι- 
νων έκεΐ Άμπλιανιτών, ίππεύσαμεν καί είσήλ- 
θομεν εις τά Σ τ ε ν ά .  Τά όνομα έλήφθη έκ τού 
πράγματος· όιότι τά άντι ή κοίτη τού ποταμού 
εινε στενή έκεΐ, μ·έχρι δέκα τ ’ άλιγώτερον μέ - 
τρων καί πυργοΰνται ένθεν καί ένθεν αύτής άδον- 
τωταί πλευραί βουνών μ' έσοχάς κ' έξοχας, 
μ.έ ρυγχη καί σπήλαια, μέ δικλείδας καί άντρα 
ώς έν τή Κλεισούρα τής Αιτωλίας. Καί τούτο 
πείθει ότι ό ποταμ,άς διέροηξε τά βουνά εκείνα 
ζη τών δίοδον διότι άν ήδύνατό τις νά ένώση 
τ ' άποκεχωρισμ.ένα μέρη θά ϊδγ, ότι θά συσφιγ- 
χθώσι μεταξύ των ώς πόρπη. Τάν χειμώνα καί 
τά έαρ, κατά την τήξιν τών χιόνων ό ποταμό; 
κυλιέται βογγών καί έπαφρίζων μεταξύ τών δυο 
βουνών άλλά τότε ε”μενε περιωρισμένος εις 
στενήν αύλακα, διατρέχων άλληλοδιαδόχως 
άπό τής μιας εις τήν άλλην πλευράν τής χα
λικώδους κοίτης, κτυπών έπί τού ενός γρανί
του καί ϋποχωρών εύθυς πρός τάν έτερον, εις 
πολυαρίθμους έλικας, δικαιολογών πληρέστατα 
τά νεώτερον όνομά του. Καί ήμεΐς άπεκάμναμεν 
περιμαζεύοντες κατά λεπτόν τους πόδας έπί 
τού σάγματος καί τά ζώα έρράντιζον άδιακόπως 
την γήν, νεράν άποσταζοντα άπό τής κοιλίας 
καί τών ποδών καί τών άωθώνων.

Μ' όλα ταύτα εδώ ή ποταμοπορία δέν ήτο 
δυσάρεστος. Ό  ήλιος δέν έφθανε μεχρις ημών 
καί κόνις δέν μάς περιέβαλεν έβαδίζομ.εν ύπό 
τήν δροσεράν σκιάν τών βουνών, οΐτ.νες άκο- 
λουθούντες τού ποταμ.ού του; έλιγμ,ούς, έφαί- 
νοντο ότι μάς άπέκλειον διά τερπνών καταπε
τασμάτων τήν δίοδον καί ότι αίφνης ύπεχώρουν 
εις την προσέγγισίν μας. Οί άφθαλμ.οί μα; ήδύ- 
ναντο νά τρυφήσωσιν έπί τών ποικίλων καί αρ
μονικών αποχρώσεων τού γρανίτου, τών παρα- 
δό ςων καί όλως πρωτοτύπων καμπύλων τών 
στρωμάτων, τή ; έλαιόχρόου επιφάνειας τού νε
ρού,καί έπί τών άνοιγματων τών βουνών,κατα- 
λαμπομένων ύπό τού φοιτάς καί τών χλοερών 
που καί που αυλώνων, πλήρων ύψικόμων πλα
τάνων, κάτω τών όποιων ήκούοντο κωδωνισμ-οί 
τράγων.

Εις ένα τών αύλώνων τούτων, μετά ήμίωρον 
άπο τά Μανταλι τού Κόκκαλη πορείαν— δι
πλάσιάν εννοείται τής τακτικής— έκαθήσαμ.εν 
καί άνεπαύθημ.εν έπ’άλίγον. Ό είς τών ξεναγών 
μας, οστις ζητήσας τήν άδειαν μάς παρήτησεν 
άπο Λομποτινά δΓ εργασίαν του, ήτο κατά τά 
συμπεφωνημενα έκεΐ, φέρων καί μ.ικράν άσκίον 
πλήρες νωπού γάλακτος τά, όποιον έρροφήσα- 
μ.εν μετά πολλής τής εΰχαριστήσεως. Έπί τής 
άπέναντι ορθής όχθης, είς ύψος πλέον τών 50 
μέτρων άπό τού ποταμού, προβάλλει εξώστης 
τού γρανίτου, τά Κα.Ιο π .Ιά ί ε’χων άνω αύτού 
ισομηκους ϋψους παραπέτασμ,α, κόκκινον καί 
αγριωπόν τά Ξεροβούνι. Μία μόνη είσοδος καί 
αυτη πετρώδης καί δύσβατος φέρει είς τά Ιναλο 
πλα'ί εκ δυσμών καλουμένη’,^ΛοΑί./ίίστρα.Έντάς 
αυτού κατά τούς δεινούς χρόνου; τής έπανα- 
στασεως διέμειναν πολλαί οίκογένειαι έκ ΦΟεώ— 
τιόος, έγείρασαι καί οικίσκους ών τά  ερείπια 
διατηρούνται άκόμη μέ τά ονόματα τών οίκη- 
σασών οικογενειών καί μ.ίαν έκκλησίαν πράς τά 
άνατολικον άκρον, τήν τού 'Αγίου Νικολάου, 
σωζομένην έτι άκεραίαν καί έντάς τής όποιας 
πανηγυρίζουν τά πέριξ χωρία τήν 8 Μαίου. 
Εμπρός μας έγείρεται ή Γέφυρα τών Στενών  
λιθόκτιστος, δι’ ένάς τόξου συνδέουσα του: προ
σεγγίζοντας μ.έχρις ένάς μέτρου άπ' άλλήλων 
γρανίτας.'Η γέφυρα αϋτη φέρει είς έπικοινωνίαν 
τους κατοίκους τής Βοίτσάς, τών Κουτολιστίων 
καί άλλων χωρίων πράς τήν Κλεπάν 2 καί '!/» 
ώρας άπεχουσα έκείθεν καί πράς τήν ’Αραχωβαν 
διπλάσιάς.

ΙΙέραν τής Γέφυρας τών Στενών ό ποταμός 
άναγεται εις ευρείαν κοίτην. Πάλιν ή ποταμ.0- 
πορία καθίσταται καταθλιπτική καί ό ήλιος 
μάς καταφλέγει. 'Αλλά τά βουνά δέν ΐστανται 
όρθκ καί αντιμέτωπα παρά τήν κοίτην παρά 
ευρύνονται, άνακλίνοντα ένθεν καί ένθεν είς κλι
μακωτούς λοφους μέχρι τού ϋψους τ ω ν  τού ύ
ψους επί τού ένάς τών όποιων πράς δεξιά φαί
νονται ώς άκροπόλεις αί οίκίαι τής Κλεπά; κ’έπί 
τού έτερου πράς άριστερα αί τής Συνίστας. Καί 
αί δύο αΰται κώμαι ανήκουν είς τάν δήμον Κλε- 
παίδος. Η πρώτη μάλιστα τούτων διχμφισβη- 
τεϊ προς την 'Αράχωβαν τήν έδραν τού δήμου 
καί τήν κατέχει μάλιστα καθ’ όλον τά χειμε
ρινόν έξάμηνον. Διαιρείται εί; τρεις συνοικίας 
επί δύο άντιθέτων λόφων κειμένας, έχει έκκλη
σίαν καί πανηγυρίζει τών Ά γιων Άποστόλοιν. 
Κατοικείται άπό 800 περίπου ψυχας, ών όμως 
οί ήμισεις ςενιτεύονται κατ’ έτος, μετερχόμενοι 
τον βοτανοσυλλέκτην, τάν φαρμακοπώλην καί 
τάν διακονιάρην. Χαρακτηριστικώτατονεΐνε καί 
τά έξης όπερ συνέβη είς ήμάς: Έζητούμ.εν παρά 
τίνος ες αυτών νά μάς άκολουθήσν) μετά τού ζώου 
του. Διεφωνήσαμεν κατ' άρχάς πράς τάς παρα

Κοάβάοα

λόγους άπαιτήσεις του, άλλ ' έπί τέλους άναγ- 
κασθέντες συνεφωνήσαμεν. Τότε όμως ό καλός 
σου σκεφθείς έπ’ ολίγον μάς εστρεψε τά  νώτα 
λέγω ν:

—  Σάν είν’ ετσι, γυρίζω μέ τά γιατροσόφια 
μ.ου καί βγάνω περισσότερα !

Ή δέ Συνίστα άποτελεϊται άπά δύο συνοι
κίας χωριζομένα; ύπά χειμάρρου- ύπήρξέ ποτε 
όνομαστή ώς πατρίς Μιχαλοπούλου τινός, πο
λιτευόμενου συγκεντρούντος έν ταυτώ όλα; τας 
άρχάς τής επαρχίας, όντος δηλαδή δικολάβου 
καί βουλευτού καί δημάρχου συνάμα κατά τά 
σύστημ,α τής εποχής εκείνης, καί λέγεται κοι
νώς τού Μιχα./άχη το  χωριό. "Εχει καί αϋτη 
περί τάς 300 ψυχας, αίτινες δέν δυσκολεύονται 
καθόλου νά μιμώνται τούς γείτονας των.

Ή  γέφυρα τής Άραχώβης άπά τής γεφύρας 
τών Στενών δέν άπέχει πλέον τών 20 λεπτών 
τής ώρας άλλ ’ ήμεΐς άργήσαμεν πολύ. Καί όμως 
ένώ τόσα είνε πέριξ χωρία, άπά τής πρωίας οτε 
κατήλθομεν είς τάν ποταρ.όν μέχρι τής ώρας εκεί
νης ούδέν άπηντήσαμεν άνθρώπινον όν. Μόνον έν 
δύο παιδαρια φυλάσσοντα τούς τράγους των, 
άδϋνατα κ’ εκείνα νά έμποδίσωσι τούς σκύλους 
των άπά τών διαβατών καί μ.ετ’ ολίγον μικράν 
παιδίσκην, £>οδοψημένην, άνυπόδητον καί ήμί- 
γυμνον, σύρουσαν άπά σχοινιού καψαλάν μόσχον 
καί παρέκει κατσαρομάλλην νεανίαν όδεύοντα 
έπί ισχνού όνου. Καί όμως δέν είνε δύσκολον 
ό νεανίας καί ή παιδίσκη νά συναντηθώσι, μετά 
μικρόν ΐν' άποφύγωσι τάν φλογερόν ήλιον, ϋπο 
τήν σκιάν καμ.μιάς πλατάνου παρά διαυγές ναμ.α 
καί τά γλυκυ νανούρισμα τού νερού, το νύστα- 
λέον θάλπος τής ήμ.έρας, τά φλύαρον άσμα τού 
τέττιγος καί ή θερμή νεότης των νά τούς κι- 
νήσωσιν είς εφαρμογήν τής Όαριστύος τού Θεο 
κρίτου.

 Μ ίμ νε  τά λα ν- τά χ α  τ [ς  τ ο ι  επ έρ χ ετα ι- ήχον ά χ ού ω  !
«  — Ά λ λ ή λ α ις  λα λέου σ ι τ έο ν  γά μ ον  α ί χ υ π ά ρ ιο σ ο ι · .

Άπεφασίσθη παρά τήν γέφυραν της Ά ρα -  
χώβης  νά διέλθωμεν τήν μεσημβρίαν καί να 
φάγωμεν. 'Ρεύμα ήνοίγετο πράς τήν άριστεράν 
όχθην πλατανοσκεπές παρά τά όποιον έμενεν οι
κογένεια πολυμελής αιγοβοσκού μετά τών αιγών 
της· ύψηλά ε’ τρεχεν άλίγιστον άλλά ψυχρόν καί 
εϋγευστον νερόν. Ήτοιμάσθημεν μετ’ άρέξεως 
πολλής νά φαγωμεν, οτε ό επιμελητή; μας, ό 
κύρ Γιάννης μάς άνηγγειλεν οτι αί τροφαι μας 
έξηντλήθησαν. Είνε αληθές οτι ό μακρομύσταξ 
σύντροφός μας έπρόβλεψε νά προμηθευθή άπ 
όλα έκ Ναύπακτού’ άλλ’οπου καί άν έσταθμεύ-

σαμ.εν μέχρι; έκεΐ άπ’ αυτών έτριϋγαμεν. Διότι 
είς Κράβαρα ή φιλοξενία θεωρείται έκ τών ά
γνωστων προσόντων τού άνθρώπου. Κατά συμ- 
πτωσιν παντού όπου άπεφασίζομεν νά καταλύ- 
σωμεν οί ένδιαφερόμενοι καί οί γνώριμοί μας 
συνέβαινε πάντοτε νά μή άντιλαμβάνωνται κα
λώς τών απεσταλμένων μας ή νά τούς παρε- 
ξηγώσιν. — Πού νά ύποθέση, κανείς, άδελφέ, 
ότι ένφ εύρίσκεσαι έντάς δάσους καστανεών δέν 
θά μείνης έκεΐ νά ξεπαγιάσης παρά θά κατέλ- 
θης είς τά χωρίον τά όποιον άπέχει μόλις πέντε 
λεπτά! Κ’ έπειτα πού νά εύρη κανείς τοιαύτην 
ώραν τίποτε ! — Μά ε'χομε κάτι κ' έμεΐς.— "Α, 
έχετε; τότε καλώς ορίσατε. Καί κάθηται δ ομο
τράπεζος.

Οϋτω αί τροφαί μας έξηντλήθησαν καί ό 
κύρ Γιάννης οπού καί άν ¿ζήτησε ν’ άγοράση 
άδύνατον έστάθη νά εϋρη τι. Καί πού τώ όντι 
νά εϋρη είς τάν κόσμον αύτάν όστις έχει κατά 
τό πλεΐστον μέρος τού χρόνου τάς οπώρας ώς 
άποκλειστικήν τροφήν καί τρέφεται μέ νεράν 
καί άέρα!

Ήθελήσαμεν καί ήμεΐς νά παρηγορηθώμεν 
μέ τήν ιδέαν αύτήν, άλλά ταχέως άρχίσαμ.εν 
τάς μεμψιμ,οιρίας, μεχρις ού έμπλησθέντες νερού 
καί άπλωθέντε; καταγής άπεκοιμήθημεν. Ω 
ραίος ϋπνος· ό σύντροφός μου έ’λεγεν οτι θά τάν 
συστήση είς φίλον του πάσχοντα άπά αγρυ
πνίαν !

Ή  γέφυρα τής Άραχώβης γίνεται όπως κοι- 
νωνήσωσι τά δυτικά χωρία τών Κραβάρων πράς 
τήν Άραχωβαν καί τήν έκείθεν άρχομένην Ευ
ρυτανίαν. Είνε άρκετού μήκους καί θά γίνη σι
δηρά. Ά λ λ ’ άπαιτεΐται νά γίνη, όπως καί είς 
τήν γέφυραν τών Στενών, καί βατή όδός· διότι 
ποίν ή συγκοινωνία έτελεΐτο δ ι' άλλων πόρων, 
όπου δέ τώρα έκτίσθησαν αί γέφυραι δέν είναι 
παρά άπότομ.οι καί άπρόσιτοι βράχοι.

Διά νά φθκσωμεν άπά τής γεφύρας είς τήν 
Άραχωβαν έχρειαζόμ.εθα 2 ώρας, τάς όποιας 
εννοείτε ήμεΐς θά έμηκύνομεν είς 4. Έπεβημεν 
τών ζώων καί ήκολουθήσαμεν τάν ποταμόν. Είς 
πολλά μέρη συνηντώμεν χωρικούς μέ πειναλέου; 
άφθαλμ.ούς, προσβλέποντας τά νεράν μ.έ τήν χαν- 
τζάραν είς χεΐροες ώς έλλοχώντες κατ’ εχθρού. 
Καί δέν εκαμνον τίποτε άλλο παρά έψάρευον. 
Έκλειον δηλαδή διά πετρών μέρος τί τού ρεύ
ματος, εστρεφον τά άλλο παρέκει καί φυλάσ- 
σοντες είς τήν βέσ ιν  έκτυπων διά τής χαντζα- 
ρας κανένα ίχθύν, χάσαντα τάκρον του, τον 
ταλαίπωρον ! . . . .
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« Ά λ λ ’ ή τοιαύτη κίνησις ΰφίστκται ήδη 
περί την γραμμήν τών δύο Πόλων, συνδυαζο- 
μένη δέ μετά τή ; προσθέτου περιστροφής, ήτις 
θά προέλθγι έκ τής παλινδρομίας τοϋ τηλεβό 
λου, παράγει νέον άξονα, τού όποιου ό ΙΙόλος

« Ά λ λά , λαμβανομένου ύπ' οψιν τούτε όγκου 
τής Γης ώς καί τοϋ ποσού τής κεκτημένης τα- 
χύτητος αύτής, δυνάμεθα νά φαντασθώμεν τη - 
λεβόλον τηλικούτον, ώστε ή δύναμις τής πα- 
λινδρομίας αύτού νά είνε ικανή όπως παραγαγη

Ή  έν Β α λ τιμ ό ρη  έ ς ε τα ο τ ιχ ή  επ ιτροπ ή -

άφίσταται τού παλαιού κατ' άπόστασιν X. Ιίρο- 
σέτι άν ή βολή ριφθή καθ' ήν στιγμήν τό ση- 
μείον τής εαρινής διατομής τής Εκλειπτικής 
επί τοϋ Ισημερινού εύρίσκεται εί; τό Ναδίρ τού 
σημείου τή ; βολής, ή δέ παλινδρομία είνε το-· 
σοϋτον ισχυρά ώστε νά μετατόπιση τον IΙόλον 
κατά 23° 28 ', ό νέος γήινος άξων καθίσταται 
κάθετος έπί τοϋ επιπέδου τής τροχιά; τής Γής, 
όπως συμβαίνη εις τόν πλανήτην Δια.

α Τάς συνέπειας τής τοιαύτης τού άξονος με
ταβολής ύπέδειξεν ήδη ό πρόεδρος Βαρβικάν 
κατά τήν συνέλευσιν τής 22 Δεκεμβρίου.

μεταβολήν τινα τήςθέσεως τού σημερινού Πόλου 
καί μάλιστα κατά 23°, 28’ ;

« Ναι, άν τό τηλεβόλον ή τά τηλεβόλα έχω 
σι τάς ύπό τών νόμων τής μηχανικής άπαιτου- 
μένας διαστάσεις ή, ένέλλείψει τών διαστάσεων 
τούτων, άν οί έφευρέται κατέχωσιν έκρηκτικήν 
ύλην τεράστιας δυνάμεως, όπως μεταδώση εις 
τό βλήμα τήν διά τοιαύτην μετατόπισιν άναγ- 
καιούσαν ταχύτητα.

«Λαμβάνοντες δ' ώς τύπον τό τηλεβόλον τών 
27 ύφεκατομέτρων τού Γαλλικού ναυτικού (τού 
προτύπου τού 1875), τέ έξακοντίζον βλήμα
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έκατόν όγδοήκοντα χιλιόγραμμων μετά ταχύ- 
τητο; πεντακοσίων μέτρων κατά δευτερόλεπτον 
άν δώσωμεν εις αύτό διαστάσεις έκατοντάκις 
μεγαλητέρας, έν άλλαις λέςεσιν έκατομμυριά- 
κις κατ' όγκον, τοιούτο τηλεβόλον θά έξηκόν- 
τιζε βλήμα έκατόν όγδοήκοντα χιλιάδων τόν- 
νων. "Αν δ' εκτός τούτου, και ή πυρΐτις είχεν 
άρκοϋσαν δύναμιν όπως μεταδώση εις τό βλήμα 
ταχύτητα πέντε χιλιάδας έξακοσίας φορά; ίσχυ

λογίστου δυνάμεως, πρός τήν όποιαν ούδέ κάν 
νά παραβληθή δύναται ή πρός γόμωσιν τής 
Κολομβιάδος ( ·) χρησιμεύσασα πυρΐτις. Ή έκ· 
κρηκτική αΰτη όλη ήτο έπινόημα τοϋ λοχαγού 
Νίκολ. ΙΙερίτών συστατικών ούσιών αύτής άτε- 
λ.εις ενδείξεις εύρίσκονται ε’ις το σημειώματα- 
ριον τοϋ I. Τ. Μάστωνος, όστις περιορίζεται 
μόνον ν'άναφέρη αύτην ύπο το ονομα «μελιμελο- 
νϊτις.

Δ ιά φ ορ ο ι τό π ο ι δύ να ν τα ι ν ’ άνυψωΟώσιν η βυόισθώσ ιν (σ ελ . 31 δ ).

ροτέραν τής σήμερον έν χρήσει πυρίτιδος, τό 
ζητούμενον άποτέλεσμα ήθελεν έπιτευχθή. ΙΙρά- 
γματι μετά ταχύτητας δύο χιλιάδων οκτακό
σιων χιλιομέτρων κατά δευτερόλεπτον, τό βλή
μα δέν θά ύπήρχε κίνδυνος νά συνάντηση έκ 
νέου τήν Γήν καί διά τής συγκρούσεώ; του νά 
έπαναφέρη τά  πραγματα εί; τήν αρχικήν αύτών 
κατάστασιν.

«Καίτοι όμως τούτο φαίνεται παραδοξότατον, 
διά την άτυχίαν τής άσφαλείας τού κόσμου 
ό I, Τ. Μάστων καί οί συνάδελφοί του ε'χουσιν 
εις τήν κατοχήν των έκρηκτικήν ΰλην άνυπο-

«  Τό μόνον όπερ ε'γένετο γνωστόν περί αύτής 
είνε ότι κατεσκευάσθη διά τής άντιδράσεως 
οργανικών ούσιών καί νιτρικού όςέος. Διά τής 
άντικαταστασεω; μονοα τομικών τινο»ν στοιχείων 
— ΑΖ ° δΓ 'ίσου άριθμού άτόμων υδρογό
νου επιτυγχάνεται πυρΐτις, ήτις όπως καί ή 
βαμβακοπυρϊτις άποτελεΐται έκ τής συνθεσεως

I I )  Κ ο λ ο μ β ί α ;  ά,νομάσδη ύπό το ϋ  ίδ ιου  σ υ γ γ ρ ϊ -  
φ έ ω ; , έ ν τ ω  μ υ ϋ ισ τορ ή μ α τί του  Ά  π ο τ ή ς Γ ή ;  ε ι ;  τ ή ν  
Σ ε λ ή ν ή ν ,  τό  τηλεβόλον δ ι ' ου ερρίφθη προς το ν  δορυ
φόρον τή ς  Γ ή ς  ό  φ α ν τα σ τικ ός  μ ύδρος, φ ερων εν τ £  ε σ ω τ ε 
ρικοί το υ , ώ ς  επ ιβ ά τα ς , τό ν  Β α ρβ ικ ά ν , τό ν  Ν ίκ ο λ  κ α ι τό ν  
Μ ιχ α ή λ  Ά ρ δ ά ν .  Σ .  τ .  Μ .



καί οΰχί έκ της απλής άναμίξεως εμπρηστικών 
καί αναφλεκτικών βάσεων.

«Έ ν γένει,οίαδήποτε καί άν εϊνε ή εκρηκτική 
αϋτη ΰλη, διά τήςδυνάμεως ήν κέκτηται, δυ- 
νάμεως ύπεραρκούσης όπως βίψγ·, βλήμα εκατόν 
όγδοήκοντα χιλάδων τόννων έκτο; του κύκλου 
τής γηίνης έ'λξεως, είνε προφανές ότι ή έκ τής 
άναφλέξεως παλινδρομία τοϋ τηλεβόλου θά πα- 
ραγάγγι τά επόμενα αποτελέσματα : μ,εταβολήν 
τοϋ άξονος, μετατόπισιν τοϋ ΓΙόλου κατά 23ο 
28' καί θά καταστήση πλήν τούτων κάθετον 
τόν νέον άξονα έπί τού έπιπέδου τής έκλειπτι- 
κής. Έκ τούτων δέ θά προέλθωσι πάσαι αί 
καταστροφαί, άς εύλόγως φοβούνται οι κάτοικοι 
τής Γής.

« Έν τούτοις ύπολείπεται ακόμη μία έλπίς, 
όπως ή άνθρωπότης διαφύγη τά φοβερά έπα- 
κόλουθα ε'πιχειρήσεως, ήτις μ.έλλει νά προκαλέ- 
στ, τοσαύτας ρεταβολάς εις τάς γεωγραφικά; καί 
κλιματολογικάς συνθήκας τής γηίνης σφαίρας.

«Είνε τάχα δυνατόν νά κατασκευασθή τηλε- 
βόλον διαστάσεων τηλικούτων, ώστε κατ' όγ
κον νά είνε εν έκατομμύριον φοράς μεγαλήτερον 
τού τηλεβόλου τών 27 ύφεκατομέτρων ; Οίαν- 
δήποτε πρόοδον καί αν παραδεχθή τις εις την 
μεταλλουργικήν βιομηχανίαν κατασκευάζουσαν 
γεφύρας ώς τήν τοϋ Ταίη, τού Φόρθ καί τού 
Γαραοί (2) καί πύργους ώ ; τόν τοϋ Ά ϊφ ελ , 
είνε πιθανόν οτι μηχανικοί θά δυνηθώσι νά κα- 
τεργασθώσι τοιούτο γιγάντειον τηλεοόλον, χω
ρίς νά προσυπολογίσωμεν καί τό βλήμα τών 
εκατόν όγδοήκοντα χιλιάδων τόννων όπερ πρό
κειται νά έκσφενδονηθή εις τό άπειρον;

« Σφόδρα άμφιβαλλομεν, ταϋτα δέ άκριβώς 
πείθουσιν ότι ένδεχομένη καί πιθανή διά πολ
λούς λόγους εινε ή άποτυχία τού έγχειρήμα- 
τος τής εταιρίας Βαρβικάν καί Σ α .Ά λλά δυσ
τυχώς ή άμφιβολία αϋτη μόνη δεν αποκλείει 
όλοσχερώς πάντα φόβον περί ένδεχομένης τινός 
καταστροφής άφ' οΰ μάλιστα ή νέα Εταιρία 
φαίνεται ότι έπελήφθη ήδη τοϋ ε”ργου.

«Διότι δεν δυνάμεθα νά άτοκρύψωμεν ότι οί 
είρημένοι Βαρβικάν καί Νίκολ άπήλθον τής 
Βαλτιμόρης καί τής 'Αμερικής πρό δύο μηνών. 
Πού δε μετέβησαν ;... Βεβαίως εις τό άγνωστον 
έκεϊνο μέρος τής σφαίρας ένθα τά πάντα θά πα- 
ρασκευασθώσι διά τήν τελικήν άπόπειραν.

« 'Αλλά ποιος είνε ό τόπος ούτος; ούδείς γι— 
νώσκει, καί έπομένως είνε αδύνατον νά κατα- 
διωχθώσιν οί θρασείς ούτοι «έγκληματίαι» (έπί

2 ) Ή  ΰ ψ η λο τά τη  εν τ ω  κ ό σμ ω  σ ιδηρά γέφυρα το ϋ  είδους 
το ύ το υ , ενοϋσα  τ α  εκα τέρω θ εν  τή ς  κοιλάδος του  Γ α ρ α 6 ί δρη 
εν Λ ο ζέρ τ) τή ς  Γ α λ λ ία ς  κα ι έργον  επ ίση ς τοϋ  μηχανικού  
Ά ϊ φ ε λ .  Τ ό  κ εντρ ικ όν τό ξο ν  α υ τή ς  έχ ε : ΰψος 125 μ έτρω ν . 
Ή  δέ γέφ υρα  τού  Τ α ίη  ε ίν ε  έν  Σ κ ω τ ία ,  όπω ς κ α ί ή  τού  
Ψ όρθ ,τό  πέρυσι συντελεσβεν  τε ρ ά σ τ ιο ν  μ ηχανουργικόν έργον.

Σ . τ .  Μ .
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λέξει) οϊτινες ύπό τό πρόσχημα τής έκμεταλ- 
λεύσεως νέων λιθανθρακώνων άζιοϋσι ν’ άνα- 
τρέψωσι τόν κόσμον.

«Προδήλως ό τόπος ούτος κατεδεικνύετο εις 
τήν τελευταίαν σελίδα τοϋ σημειωματάριου τού 
I. Τ. Μάστωνος, ένθα ύπήρχεν ή άνακεφαλαι- 
ωσις τής έργασίας του· περί τούτου δέν ύπήρχεν 
άμφιβολία Ά λ λ ' ή σελίς αϋτη σχισθεϊσα έξη- 
φανίσθη ύπό τού συνενόχου τοϋ "Ιμπευ Βαρβι
κάν, ό δέ συνένοχος ούτος έγκαθειργμένος ήδη 
εις τάς φυλακάςτής Βαλτιμόρης άρνειται άπο- 
λύτως νά όμιλήση.

«Ό θεν τοιαύτη είναι ή κατάστασις. Έ άν ό 
πρόεδρος Βαρβικάν έπιτύχη τήν κατασκευήν τού 
τεραστίου τηλεβόλου καί τού άπαιτουμένου βλή
ματος, έν ίνί λόγω, έάν ή έπιχείρησίς του διε- 
ξαχθή ύπό τούς άνω μνημονευθέντας όρους, ό 
περιστροφικός άξοιν θά μ.εταβληθή πραγματι, ή 
δέ Γή έντός έξ μηνών θά ύποταχθή εις τάς 
συνέπειας τής άσυγγνώστου ταύτης απόπειρας 
(έπί λέξει).

«Πράγματι δ' ώρίσθη καί ό χρόνος καθ' δν 
ή βολή δύναται νά έχη ολην καί πλήρη τήν 
δύναμιν αύτής, δ δέ έπί τής γηίνης σφαίρας 
άποτυπωθησόμενος κλονισμός νά φθάση εις τόν 
άνώτατον όρον τής έντάσεως.

«Ό  χρόνος δ’ ούτος είναι ή 22 Σεπτεμβρίου 
δώδεκα ώρας μετά τήν διάβασιν τού ήλιου άπό 
τού μεσημβρινού τοϋ άγνωστου τόπου X.

«Γνωστών ήδη οϋσών τών επομένων περι
στάσεων: α') ότι διά τήν βολήν ταύτην θά γεί- 
νη χρήσις τηλεβόλου κατά έν έκατομμύριον 
φοράς μεγαλητέρου τοϋ συνήθους τών 27 ύφε
κατομέτρων· β’) ότι τό τηλεβόλον τούτο θά 
γομωθή, διά βλήματος βάρους εκατόν όγδοή
κοντα χιλιάδων τόννων γ ') ότι τό βλήμα τούτο 
θά έχη άρχικήν ταχύτητα δυο χιλιάδων οκτα
κόσιων χιλιομέτρων κατά δευτερόλεπτον, καί 
δ') οτι ή βολή θά ριφθή τήν 22 Σεπτεμβρίου, 
δώδεκα ώρας μετά τήν διαβασιν τού ήλιου άπό 
τού μεσημβρινού τού τόπου X, δύναται καί νά 
«υναγάγη έκ τών δεδομένων τούτων τις είναι 
ό άγνωστος ουτος τόπος ένθα ή άπόπειρα μέλ
λει νά έκτελεσθή;

« Προφανώς ό χ ι!. . . .  άπαντώσι τά  μέλη τής 
έξεταστικής έπιτροπής.

« Πραγματι ό έξ ύπολογισμού προσδιορισμός 
τού αγνώστου τούτου τόπου X είναι άνέφικτος, 
διότι έν ταΐς σημειώσεσι τού 1. Τ. Μάστωνος, 
οΰδεμία υπάρχει ένδειξις περί τού σημείου τής 
σφαίρας, δΓ ού θά διέλθη ό νέος άξων, ή, έν 
άλλαις λέξεσι, περί τών σημείων εις ά θά το- 
ποθετηθώσιν οί Νέοι Πόλοι τής Γής. Εις άπό- 
στασιν 23° 28' άπό τού παλαιού Πόλου, τούτο 
μόνον φανερούται. Ά λ λ ’ έπί τίνος μεσημβρινού 
είναι απολύτως άδύνατον νά προσδιορισθή.

Κάτω

« Αδύνατον έπομένως είναι καί νά. γνωσθή 
άπό τούδε τίνες χώραι μέλλουσι νά καταβυθι- 
σθώσιν ή νά άνυψωθώσιν, ένεκα τής άνισοστα- 
θμήσεως τών ώκεανών, ώς καί τίνες ήπειροι 
θά μεταβληθώσιν εις Οαλάσσας καί τίνες Οά- 
λασσαι εις ξηράς.

« Καί όμως ή διατάραξι; αϋτη τής θέσεως 
τών θαλασσών ένεκα τής άνισοσταθμήσεως θά 
είναι σπουδαιότατη, κατά τους ύπολογισμ.ους 
τού I. Τ. Μάστωνος, καθ’ οϋς μετά τόν κλονι
σμόν ή έπιφάνεια τής θαλάσσης θά λάβν) τό 
σ/ήμα σώματος έλλειψοειδούς στρεφόμενου περί 
τόν νέον άξονα, ή δέ ισορροπία τού ύγρού στρώ
ματος θέλει άλλοιωθγ, έφ’ 0λο>ν σχεδόν τών 
σημείων τής σφαίρας.

« Οϋτως ή κοινή τομή τής αρχαίας έπιφα- 
νείας καί τής νέας έπιφανείας τής θαλάσσης —  
δύο περιστρεφομένων έπιφανειών ίσων, ών οί ά
ξονες συναντώνται—θ' άπαοτισθή έκ δύο ομα
λών καμπύλων, τών όποιων τά δύο έπίπεδα 
θά. διέλθωσι διά τίνος καθέτου έπί τού επιπέδου 
τών δύο πολικών αξόνων καί άμοιβαίως δι’έκα- 
τέρας τών διχοτομουσών τήν ύπό τών δύο αξό
νων σχηματιζομένην γωνίαν. ( Άπ• '■σπασμα 
έζαχθέν  εξ αύτών  τώ>· σι/μειώσεων roD /. Τ. 
Μάστωνος).

«Εντεύθεν έπεται ότι ό άνώτερος ορος τής 
άνισοσταθμήσεως τών θαλασσών Λυναται νά 
φθάση εις άνύψωσιν ή κνταβύθισιν μέχρι 8415 
μ,έτρων ώς πρός τ ήν άρχαίαν επιφάνειαν καί οτι 
εις τινα σημεία τής σφαίρας, διάφοροι τόποι 
δύνανται κατ' ίσον ποσόν ν' άνυψωθώσιν ή βυ- 
Οισθώσιν έν σχέσει πρός τ ήν νέαν έπκφάνειαν τών 
ύδάτων. Ή ποσότη; δέ αϋτη θά. βαίνη βαθμη
δόν έλαττουμένη μέχρι τών σημείων, ά.τινα θά. 
διαχωρίσωσι τήν σφαίραν εις τέσσαρα ίσα τμή
ματα, καί όπου ή άνισοστάθμησις έσται ίση 
πρός τό μηδέν.

«Άξιοσημείωτον δέ είναι ότι καί αύτος ό 
Β. Πόλος, εύρισκόμενος εις τήν μικροτέραν άπό 
τών κέντρων τής Γής άπόστασιν, ώς έκ τοϋ πε 
πλατυσμένου σχηματισμού της, θέλει καλυφθή 
ύπό στρώμα ϋδατος ϋψους πλέον τών 3000 μέ
τρων. Όθεν ή ύπό τής νέα; εταιρίας κτηθεϊσα 
χώρα θά κατεκλύξετο ύπό τών ύδάτων καί 
έπομένως θά ήτο άνέφικτος ή έκμεταλευσις αυ
τής. Ά λ λ ' ό Βαρβικάν καί οί περί αυτόν προ- 
είδον και τήν περίπτωσιν ταύτην, διότι αί έκ 
τών τελευταίων ανακαλύψεων γεωγραφικαί 
παρατηρήσεις έπιτρέπουσι νά συμπεράνωμεν τ ήν 
εις τόν'άρκτικόν Πόλον ϋπαρςιν όροπεδίου άνυ- 
ψουμένου άνω τών 3000 μέτρων.

« Τίνχ δέ τά σημεία τής σφαίρας εις ά ή 
άνισοστάθμησις θά φθάσνι τόν άνώτερον όρον 
τών 8415 μέτρων ώς καί τίνες αί χώραι, α ί- 
τινες θά. ϋποστώσι τάς καταστρεπτικά; α .τής

■Άνω

συνέπειας, είναι άδύνατον νά προσδιορισθή. 
Καί οί έξοχώτατοι τών μαθηματικών είναι α 
νίκανοι νά ύπολογίσωσι ταύτα , διότι εις τήν 
προκειμένην έξίσωσιν υπάρχει άγνωστος δΓ ού- 
δενός τύπου δυνάμενος ν' άνευρεθή, ούτος δ' 
είναι ή ακριβής θέσις τοϋ σημείου X όπόθεν ή 
βολή θά ριφθή καί επομένως όπόθεν θά έπέλΟη 
ό κλονισμός . . . Ά λ λ ά  τό σημεΐον τούτο έτή- 
ρησαν απόρρητον οί πρωτοσταται τής οίκτρας 
ταύτης έπιχειρήσεως.

«Ό θεν πάντες οί κάτοικοι τής Γής, εις οίον- 
δήποτε γεωγραφικόν πλάτος καί άν ζώσιν, έν- 
διαφέρονται έί; ίσου καί άμέσως εις τήν έξιχνί- 
ασιν τού απορρήτου τούτου, καθό άμέσως απει
λούμενοι έκ τών ένεργειών τής Εταιρίας Βαρ
βικάν καί Σας.

«Διό προσκαλούνται οί κάτοικοι τής Ευρώ
πης, τής Άσίας, τής Αφρικής, τής Αμερικής, 
τής ’Ωκεανίας νά έπαγρυπνώσιν εις πάσαν βαλ
λιστικήν έργασίαν, οίον τήξιν τηλεβόλων , 
κατασκευήν πυρίτιδος ή βλημάτων, ήτις ήθε
λε τυχόν έπιχειρηθή έν τή χώρα αύτών, νά έπι- 
τηοώσιν επίσης την παρ' αύτοίς έμ.φάνισιν παν
τός άλλοδαποϋ όστις ήθελε φαν-ή ύποπτος καί 
περί πάντων τούτων νά πληροφορώσι πάραυτα 
τά μέλη τής Εξεταστικής Έπιτροπής εις 
Βαλτιμόρην.

«Είθε νά λαβωμεν πληροφορίαν τινά οδηγού
σαν εις γνώσιν τού απορρήτου τόπου πρό τής 
22 Σεπτεμβρίου ένεστώτος έτους,ότε τρέχει τόν 
κίνδυνον νά διζταραχθή ή ύφισταμένη εις τό 
γήϊνον σύστημα τάξις.»

1Β'
Ό πον ό 1. Τ. Μάάτων τημεϊ επίμονον 

και τιοοιίκίιν οιγτίν.
Ή δημοσίευσις τής άνακοινώσεως τής Εξε

ταστικής Έπιτροπής .παρήγαγεν άπερίγραπτον 
αϊσθησιν, πρέπει δέ νά όμολογήσωμεν ότι αϋτη 
δεν περιείχε καί πράγματα λίαν ενθαρρυντικά, 
Έκ τών υπολογισμών τοϋ I. Τ. Μάστωνος έ- 
βεβαιοϋτο οτι τό μηχανικόν πρόβλημα ειχε 
λυθή καθ’ όλην αύτοϋ τήν έκτασιν καί ητο φα
νερόν ότι ή άπόπειρα τοϋ προέδρου Βαρβικάν 
καί τού λοχαγού Νίκολ έμελλε νά προξε νήσοι 
λυπηράς μεταβολάς εις τήν κίνησιν τής ημερή
σια; περιστροφής. Νέος άξων ε”μελλε ν' άντι- 
καταστήσο) τόν παλαιόν . . . .  καί είναι γνω
στά τά έπαπειλούμενα επακολουθήματα τής 
άντικαταστάσεως ταύτης.

Τό έπάρατον λοιπόν έργον τής έταιρίας Βαρ
βικάν καί Σας κατεδικάσθη όριστικώς καί κχ- 
τηγγελθη όπως έπισύρη τήν παγκόσμιονάποδο- 
κιμασίαν. Παντες έστράφησαν κατά τών μελών 
τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τής Έχμετα.Ι./ευ- 
τ ιχής τον β .  [ ¡ ‘ .Ιον ετα ιρ ία ς ,  ε'ν τε τω άρχαίω
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καί τώ νέω κόσμω, σπάνιοι δέ ή σαν οί άπομ.εί- 
ναντες οπαδοί των καί ούτοι εκ τών έν Ά α ε-
ρική θερμ.οκεφάλων.

Αληθώς δέ, ύπο τήν ε”ποψιν τής προσωπι
κής των ασφαλείας, ό πρόεδρος Βαρβικάν καί 
ό λοχαγός Νίκολ ε'πραξαν φρονίμως άπελθόν- 
τε ; τής Βαλτιμόρης καί τής Άμ.ερικής. Ή πα
ρουσία των ήθελε βεβαίως έκθεση αυτούς είς 
δυστυχήματα. Διότι δέν δύναταί τις ατιμωρη
τί νά έκφοβή χίλια τετρακόσια εκατομμύρια 
άνθρώπων, ν’ άνατρέπη τάς έξεις αύτών, διά 
τών μεταβολών άς προτίθεται νά έπιφέρη είς 
τήν Γήν καί ν’ απειλή αυτήν τήν ύπαρξίν των, 
προκαλών παγκόσμιον καταστροφήν.

Καί τώρα, πώς οί δύο συνεταίροι του Τηλε- 
βολικοϋ Συλλόγου έξηφανίσθησαν χωρίς ούδέν 
νά καταλίπωσιν ίχνος ; Τίνι τρόπω τό διά 
τοιαύτην έπιχείρησιν άναγκαιοϋν υλικόν καί 
προσωπικόν κατωρθώθη ν' άποσταλή είς τόν 
πρός ον όρον, χωρίς νά φαν ή ; ’Εκατοντάδες 
άμαςοστοιχιών, άν ή μεταφορά έγίνετο διά ξη- 
ράς, ή εκατοντάδες πλοίων, άν έγίνετο διά θα
λάσσης, δέν θά ήρκουν νά μεταφέρωσι τά φορ
τία  τοΰ μετάλλου, τοΰ γαιάνθρακο; καί τής 
μελομελονίτιδος . ΤΗτο άκατανόητον άληθώ; 
πώς κατορθώθη ή έπιβίβασις καί ή μεταφορά 
αύτών χωρίς νά λάβη κανείς γνώσιν αύτών.Καί 
ομ.ως ούτως έγένετο. Έβεβαιώθη άλλως μ.ετ’ 
άκριβή έρευναν, ότι ούτε είς τά  μεταλλουργεία, 
ούτε εί: τά εργοστάσια χημικών προϊόντων καί 
τών δύο Κόσμ.ων είχε δοθή παραγγελ’α τις. 
Το πράγμα ήτο μ.έν άνεξήγητον, άλλ’ ομ.ως 
ίσως έμελλε νά έξηγηθή ποτέ !

Έν τούτοις ναι μ.έν ό πρόεδρος Βαρβικάν καί 
ό λοχαγός Νίκολ μ-υστηριωδώς έςαφανισθίν- 
τες, ησαν έςησφαλισμ.ένοι άπό παντός άίλέσου 
κινδύνου, ό συνάδελοο; αύτών ομ.ως I. Τ. Μα
στών, κυριολεκτικώς καθειργμένος, ήδύνατο τά 
παντα νά φοβήται έκ τής όογής τού όχλου. Καί 
ομω; ό μέχρι θαυμασμού ίσχυρογνώμ.ων ούτος 
μαθηματικός ούτε κάν έσκέπτετο περί τούτου ! 
Ό χαρακτήρ του ήτο σίδηρους, ώς ή χειρ τού 
δεξιού του βραχίονος· είς ούδεμίαν δέ παράκλη- 
σιν, άπειλήν ή φόβον ένόει νά υποχώρηση.

Κλεισμένος έντός τού θαλαμίσκου τόν όποιον 
κατεΐχεν έν τή  φυλακή τής Βαλτιμόρης, ό 
γραμματεύς τού Τηλεβολικού Συλλόγου παρε- 
διδετο έπί μάλλον καί μάλλον είς τήν νοεράν 
έπισκόπησιν τών συναδέλφων του ους δένήδυ- 
νήθη ν’ άκολουθήση. Διά τής φαντασίας του 
εβλεπεν ήδη τόν πρόεδρον Βαρβικάν καί τόν 
λοχαγόν Νικολ προπαρασκευάζοντας τήν τερα- 
στίαν έπιχείρησιν των είς τό άγνωστον εκείνο 
σημεϊον τής γηινης σφαίρας, όπου ούδεις ε"μελ- 
λε νά ταράξη αύτού;- τους έ"βλεπε κατεργαζο- 
μένους τό πελ'ύριον τηλεβόλον των, συνδυά

ζοντας τήν μελομελονίτιδα, χύνοντας τό βλήμα, 
όπερ ό Ή λιος έντός ολίγου θά κατέτασσε μ.ετα- 
ξύ τών μ.ικρών πλανητών του ! Ό νέος ούτος 
πλανήτης θά έφερε τό θελκτικόν όνομα Σκορ- 
βίτα, είς δεϊγμ.α άβρότητος καί έκτιμήσεως 
πρός τήν πλουσίαν κεφαλαιούχον τού Νέου 
Άλσους. Καί ó I. Τ. Μάστων μετ’ άνυπομο- 
νησίας ύπελόγιζε τάς μακράς ημέρα; αΐτινες τόν 
έχώριζον άκόμη άπό τής ώρισμ,ένης διά τήν 
βολήν χρονολογίας.

Ό  Απρίλιος εύρισκετο ήδη είς τάς άρχάς 
του. Έντός δύο καί ήμίσεος μηνών, τό άστρον 
τής ημέρας, άφοϋ θά ε"φθανεν είς τό ήλιοστά- 
σιον τού τροπικού τού καρκίνου, θά ύπεχώρει 
βαθμηδόν πρός τόν τροπικόν τού Αίγόκερω, 
μετά τρεις δέ μήνας θά διήρχετο τήν γραμμήν 
τή ; φθινοπωρινής ισημερίας. Καί τότε θά έπήρ- 
χετο τό τέλος τών ωρών τούτων, αΐτινες τόσον 
τακτικώς καί τόσον «κτηνωδώς» έναλλάσσον- 
ται άπό εκατομμυρίων αιώνων κατά τά διά
στημα έκαστου γήινου ενιαυτού. Διά τελευ- 
ταίαν φοράν, κατά τό έτος 189 . , δ πλανή
τη ; τής Γής έμελλε νά ύποταχθή είς τήν άνι- 
σότητα ταύτην τών ήρ.ερών καί τών νυκτών. 
Τού λοιπού ύπό οίονδήποτε ορίζοντα τής σφαί
ρας, ό αυτός πάντοτε άριθμο: ώρών θά έχώριζε 
την ανατολήν άπό τής δύσεως τού ήλιου.

Διά τόν I. Τ. Μάστωνα λησμονούντα έντε- 
λώς τήν αρκτικήν χώραν καί τήν έκμετάλλευ- 
σιν τών λιθανθρακώνων τού παλαιού ΙΙόλου καί 
βλέποντα μ.όνον τάς κοσμ.ογραφικά; συνέπειας 
τής έπιχειρήσεως, τό έργον τούτο έφαινετο έν- 
δοξον, ϋπεράνθρωπον, θειον ! Ό  κύριος σκοπός 
τής νεας εταιρία; έςηφανίζετο έν μέσω τών 
μεταβολών, αΐτινες κατ’ αυτόν έμελλον νά 
μεταβάλλωσι τήν οψιν τού κόσμου.

Ά λ λ ’ ιδού ότι δ κόσμος δέν ήθελε ν’άλλάξη 
οψιν καί δεν ειχεν άδικον. Μήπως δέν ήτο πάν
τοτε νέα, ή κατά τά ; πρώτα; ήμερα; τής δη
μιουργίας δοθιϊσα ύπό τού Θεού εί; αύτόν όψις;

O I. Τ. Μαστών λοιπόν μόνος καί άνυπερά 
σπιστος έντος τή ; ειρκτής του άκαταπαύστως 
άνθίστατο πρός πάσα: τά ; έπ’αύτοϋ έξασκουμ.έ- 
να; πιέσεις. Τά μέλη τής εξεταστικής επιτρο
πή:, άτινα καθ’ έκαστην έπεσκίπτοντο αύτόν, 
ούδέν έπετύγχανον Ό πρόεδρο; Τζών ΙΙρέστις 
έσκέφθη τότε νά χρησιμοποίηση τήν επ’ αύτού 
επιρροήν τής μ.ίστρες Εύαγγελίας Σκόρβιτ,ήτις 
πιθανόν νά έπετύγχανε κάλλιον αύτού τού ίδ ι
ου. Είς ούδένα ήσαν άγνωστα, ούτε όποιον άπε- 
ριόριστον ενδιαφέρον ε"τρεφεν ή άξιοσέβαστος 
αϋτη χήρα πρός τόν διάσηρ.ον μαθηματικόν, 
ούτε δπόσης άφοσιώσεω: ήτο επιδεκτική αϋ
τη, προκειμένου περί τής ευθύνης τού I. Τ. 
Μάστωνος.

|.1  u l e -  V ,Ί - í i e  Έ*€τ«ι ouvíj,.«

Α Γ Ι Ο Σ  Π Ρ Ο Ξ Ε Ν Η Τ Η Σ
(Ιίορτογιιλλικύν όττίγημα)

Ήτο ή 12 ’Ιουνίου 187... ήμέρα άγαλλιάσεως 
οιά τήν καλήν χόλιν τής Λισδώνος. Έγίνοντο προε
τοιμασία·. οπω; πανηγυρισθή χρεπόντως ή εορτή τοΰ 
’Αγίου Αντωνίου τοΰ εκ Λισδώνος, χολιούχου τής 
Πόλεως, καίτοι οί Ιταλοί έχιμένουσι να τον αχο- 
καλώσιν Αγιον ’Αντώνιον έκ Παδούης. Εινε έν 
τούτοι; βέβαιον ότ: δ Άγιος εινε Ιίορτογάλλος ώς 
γεννηθείς έν Λισδώνι κατά το 1195.

Πολυάριθμοι κομψοί βωμ.ίσκοι ήγείροντο ύχδ τών 
χαίδων ύχδ τούς πυλώνας. Τό τοιοΰτον έχρησίμευε 
καί ώς πρόφασι: όχως οί χαΐδες καταοιώκωσι τούς 
διαδάτας μέ ένα δίσκον ανα χεΐρας ζητοΰντες εν σολ- 
δίον χάριν τοϋ ’Αγίου Αντωνίου, βοηθημα τό οποίον 
δαχανώσι κατόχιν εις γλυκίσματα. ’Αλλά καί τών 
νεανίδων τό θέαμα ήτο χερίεργον. Έςιλοτιμοΰντο τίς 
έξ αύτών νά θέση τά ώραιότερα άνθη χρδ τής Άγιας 
εϊκόνος.

Διότι ό αγαθός Άγιος ’Αντώνιος είνε αγαπητές 
ώς ϋχανδρεύοίν τά: νεάνιδας μετ’ εκείνων ούς αγα- 
χώσιν.

Έντός θαλάμου έχοντος τοιχοστρωσίας άνοικτοΰ 
κυανοΰ χρώματος, δύο νεάνιδες συνωμίλουν, ενώ ταύ- 
τοχρόνως έξήχλωνον κεντητήν οθόνην, ασπίλου λευ
κότατος επί τοΰ κομοΰ, τό όποιον έμελλε να μετα- 
σχηματισθή είς βωμόν.

— Τί καλή ποΰ είσαι, ήλθες νά περάσης μαζί μου 
τάς ημέρας τής εορτής,αγαπητή Μαρία ! έλεγε μία 
τών νεανίδων πρός τήν σύντροφόν της.

— Δεν εινε δά καί καμμία μεγάλη θυσία, ’Αν
τωνία' στενοχωροΰμαι τόσον πολύ είς τήν επαρχίαν 
μας, ώστε αισθάνομαι αληθινήν εύχαρίστησιν, διότι 
ήλθα νά σε φιλήσω καί νά εορτάσω μαζί σου τήν 
συμχλήρωσιν τοΰ δέκατου ογδόου έτους τής ηλικίας σου.

— Εινε ή χρώτη φορά δχοΰ εορτάζει δ χατήρ μου 
άχό τής εποχής τοΰ θανάτου τής μητρός μου.

— Τί κρίμα νά μη ζή καί αύτή διά νά σε ίση 
σήμερον!

Ή νεάνις έξέφερε στεναγμόν δεικνύουσα τόν ού- 
ρανόν!

— Ινύτταξε τί εύμορφος θά γείνη ό βωμός μας! 
άνέκραξεν ή Μαρία όπως διασκέδαση τήν θλίψιν τής 
φίλης της. Δόσε μου τά κηρία καί τόν "Αγιον ’Αντώ
νιον.

Ή ’Αντωνία εξήλθε τοΰ θαλάμου καί επανήλθε 
μετ’ ολίγον κομίζουσα λαμπρόν πήλινον άγαλμάτιον 
παριστών τόν ’Άγιον Αντώνιον φέροντα τόν Ίήσουν 
χαιδίον είς τάς άγκάλας του.

— Τί ώραΤον χοΰ εινε !
— Ό πατήρ μου ήθέλησε νά μου χροσφέρη εν 

δώρον άχροσδόκητον καί μοΰ τόν έφερε χθες.
— Καί τώρα πρέπει ν’ άνάψωμεν τά κηρία, νά 

τόν στολίσωμεν με άνθη τόν καλόν μας άγιον δια νά 
μάς ύπανδρεύση έντός τοΰ έτους. Έκαμες καί σύ 
τήν εκλογήν σου, μικρούλα μου: Ποιο: είνε ό εκλε
κτός τής καρδίας σου;

— Είνε ένας τόν όχοϊον άγαχώ έγώ, αλλά δεν 
με άγαχά, άχήντησε στενάζουσα ή Αντωνία.

— Καί ύχάρχει κανείς ο σ τ ί ς  τολμά νά μή σε

άγαχά, άγγελέ μου ; είχεν ή Μαρία χεριχτυσσομένη 
τήν φίλην της.

— Ναί, εινε ένας τόν οποίον διαρκώς συλλογίζο
μαι άπό δύο ετών καί όστις φαίνεται ότι δεν τό χα- 
ρετήρησεν.

— Ποιος είνε αύτός;
— Ό Αύγουστος δέ Καρδάλλιο ό βαπτιστικός τοΰ 

χατρός μου.
— Ποιος ειξεΰρει ! θά  είνε ίσως δειλός' σύ είσαι 

χλουσία, ένώ αύτός όχι τόσον, καί τοΰτο εινε συνή
θως εμπόδιον είς τήν χώραν μας όπου ό έρως παίζει 
τό κυριώτερον μ,έρος είς τα συνοικέσια

— "Ας άφήσωμεν πλέον αύτήν τήν ομιλίαν, είχεν 
ή ’Αντωνία, διότι θά είμαι μελαγχολική όλην τήν 
εσπέραν καί ό πατήρ μου θά ύυπηΟη. Αςκαλλωπι- 
σθώμεν χάριν τών προσκεκλημένων μας.

Ό κ. Σιλδα ό πατήρ τή; 'Αντωνίας, έπανηγύριζε 
λαμπρώς τήν εσπέραν εκείνην. Έθαύμασαν προπάν
των οί προσκεκλημένοι τόν βωμόν τοΰ Άγιου 'Αν
τωνίου.Έπειτα έχόρευσαν, έπαιξαν διάφορα παιγνί
δια, ¿κλήρωσαν λαχνούς περιέχοντας κύρια ονόματα 
άρσενικά καί θηλυκά διά νά μάθη έκαστος νέος τό 
όνομα τής μελλούσης συζύγου του καί έκαστη νεάνις 
τό όνομα τοΰ μέλλοντος συζύγου της, οτε δε ή όμή- 
γυρις διελΰθη ·ήτ: ήδη πολύ άργά.

Αφοΰ έλαδε τήν πατρικήν εύλογίαν (διότι τά τέ
κνα έν Πορτογαλλια διατηροΰσι τό εύσεδές έθιμον νά 
ζητώσι τήν εύλογίαν τών γονέων των χρίν ή κατα- 
κλιθώσιν) ή ’Αντωνία έχέστρεψε είς τόν κοιτώνα της 
μετά τή; φίλης της.

— Τί λέγεις διά τόν άγαχημένον σου; ήρώτησεν 
ή Μαρία γελώσα.

— Ούτε κάν μέ έχρόσεξεν! άνέκραξε θλιδερώς ή 
νεάνις.

— Τυφλή χοΰ είσαι ! Καλέ αύτός σέ λατρεύει ! 
Τόν χαρετήρησα άχόψε καί είδα ότι δέν είχε μάτια 
νά κυττάξη χαρά μόνον εσένα.

— Αύτά τά λέγεις διά νά μέ χαρηγορήσης.
— Πιθανόν, Έ λα τώρα νά χροσευχηθώμεν είς 

τόν προστάτην σου άγιον καί να τόν παρακαλέσωμεν 
νά καμη τό θαΰμα που τόσον επιθυμείς.

Ή  Μαρία έλαδε τήν φίλην της έκ τής όσφύος, 
είτα δέ άσπαζομένη αύτήν είχε κρυφίως :

— Είς τήν επαρχίαν μας λέγουν οτι πρέπει κανείς 
νά κακοποιήση τόν Άγιον Αντώνιον διά νά θαυμα- 
τουργήση.

— Νά τόν κακοποιήση;
— Ναί, λέγουν ότι ενδίδει μόνον είς τήν βίαν.
Ή  ’Αντωνία έοραμε πρός τον βωμόν, ήρπασε τό

άγαλμάτιον καί τό εχέταξεν έξω δια τοΰ ανοικτού 
παραθύρου. Κραυγή πόνου άντήχησεν έν τή σιγή 
τής νυκτός.

— Θεέ μου! τί έκαμες; άνέκραξεν ή Μαρία όρ- 
μώσα πρός τό παράθυρον.

Αί δύο φίλαι διέκριναν άνδρα κείμενο ι εκτάδην 
έπί τοΰ πεζοδρομίου.

— "Εντρομος ή ’Αντωνία ώρμησεν εκτός τοϋ 
θαλάμου κράζουσα :



II αράπονο

— ΙΙατίρα, πατέρα, γρήγορα’ κάποιον έσκίτωσα!
Ο κ. Σίλβα, οστις άκόμη οέν είχε κατακλιθή

κατήλθεν αμέσως παρακολουΟούμενος ΰπ'ο τοϋ υπη
ρέτου του.

Οί δύο άνδρες μετέφερον τον τραυματίαν εις τήν 
οικίαν, ένθα αί νεάνιδες τούς >νέμ.ενον εναγωνίως.

— Ο καύμένος ό νέος ί/ειτ'ο κεφάλι του σχισμέ
νο·; αλλα πώς εύρίσκετο κάτω άπο τά παράθυρά μου;

— Ποϊος ; άνέκραξεν ή ’Αντωνία.
- Ο Αύγουστος, δ βαπτιστικός μου.

Η νεάνις ερρηξε κραυγήν καί ¿λιποθύμησε·; εις 
τάς άγκάλαςτής Μαρίας’ οτε συνήλΟεν, δ πατήρ της 
εκρατει τάς χεΤράς της, δ δέ τραυματίας Ικειτο επί 
τής κλίνης τοϋ κ. Σίλδα.

— Ησύχασε άγαπητή μου κόρη, είπεν ό γέρων, 
ας ελπίσωμεν οτι ό καϋμένος ό νέος θά θεραπευθή.

Η 'Αντωνία έρρίφθη εις τον τράχηλον τοϋ πά- 
τρός της.

— Τον άγαπώ τόσον ! εψιθύρισεν.
— Παράδοξος τρόπος εκδηλώσεως αγάπης, νά 

σχίζης τήν κεφαλήν τοϋ ά.νδρό; τον δποϊον αγαπάς!.. 
II Μαρία μοί διηγήθη τά πάντα. Ό  "Αγιος 'Αντώ

νιος εινε ό αίτιος τοϋ δυστυχήματος.
ΙΙροσήλθεν ό ιατρός, όστις,άφοΰ έξήτασε τό τραύ

μα,εο ήλωσεν οτι ητο σοβαρόν καί άπήτει μακράν θε
ραπείαν.

— Δεν δύναμαι νά εξηγήσω πώς εύρίσκετο ό 
Αύγουστος ύπό τα παράθυρά μου εις τάς δύο μετά 
τό μεσονύκτιον, είπεν ο κ. Σίλβα.

— Θα έστέναζε κάτωθεν τοΰ εξώστου τής ερω
μένης του ! εψιθύρισεν ή Μαρία εις τό ούς τής 'Αν
τωνίας.

Ο τραυματίας συνήλθε·;· άλλά μετ’ ολίγον 
ήΡ7.1ΠΞ 72 παραλήρή. Έ πί έ'να μήνα ή 'Αντωνία 
δεν άπεμακρύνθη εκ τοϋ προσκεφαλαίου τοϋ Αύ
γουστου οε Καρβάλλιο. εκ τών λόγων δε ούς ελε- 
γε παραλ,αλών εκ τοϋ πυρετοΰ ό πάσχων νέος, έ- 
μαθεν ή νεάνις τόν σφοδρόν έρωτα ον ειχεν έμ,-.νεύ- 
ση εις αυτόν, έρωτα μ.ή άποκαλυφθέντα εξ αιτίας τής 
οιαφοράς τής περιουσίας. Εσπέραν τινά ο άσθενής

ήνοιςε τούς οφθαλμούς καί διέκρινεν ύπό τό ώχρόν 
φως τής λυχνίας τήν ευειδή αύτοΰ νοσοκόμον.

— Μήπως είνε άγγελος επουράνιος ό άγρυπνων 
επ εμοϋ ; ¿ψιθύρισε παρατηρών αύτήν τρυφερώς.

Η 'Αντωνία έπεθηκε τήν μικρά·; αύτής χεΐρα 
επι του στόματός του έπιτάσσουσα σιγήν.

— Ό  ασθενής ε κράτησε τήν προσφιλή χεΐρα κα- 
τασπαζόμενος αύτήν.

— Ά  προσφιλής 'Αντωνία, άν εϊςευρες!..
— Γνωρίζω τά πάντα, είπεν ή νεάνις διακόπτου- 

σα αύτόν καί κύπτουσα επί τοϋ άγαπητοϋ της. Καί 
εγώ επίσης σέ άγαπώ !

Εξ μήνας μετά τήν π τ ώ σ ι ν τοΰ 'Αγίου 'Α ν
τωνίου ο κ. Σίλδα προσεκάλει τούς φίλους καί τούς 
γνωρίμους του εις τούς γάμους τής θυγατρός του 
μετά τοϋ Αύγούστου δέ Καρβάλλιο.

Μετα τήν γαμήλιον τελετήν οί προσκεκλημένοι 
ήκολούθησαν τούς νεόνυμφους εις τήν κατοικίαν των, 
όπου παρετέθη αύτοΐς λαμπρόν γεΰμα.

Ενώ πάντε; εθαύμαζον τά πεμφθέντα πρός τήν 
νεα-άν νύμφην δώρα ό Αύγουστος δε Καρβάλλιο ώ - 
δήγησε τήν άγαχητήν του 'Αντωνίαν εις τό μέλλον 
αυτών ενδιαίτημα.

— Ιδού τό γαμήλιον δώρόν μου, άγαπητή μου, 
ει-εν αυτή προσφέρω·; κομψήν πυξίδα.

Η νεάνις τήν ήνοιξε καί έξεφερε κραυγήν ευχά
ριστου εκπλήξεως:

— Ό Αγιος 'Αντώνιος άργυροΰς!.. 'Α λλά λη
σμονείς, Αύγουστε, ότι ολίγον έλειψε νά σε φονεύση, 
ειπε κρύπτουσα τήν χαρίεσσαν κεφαλήν της εις τούς 
κόλπους τοΰ συζύγου της.

— Λεν λησμονώ πρό πάντων οτι αύτός μοΰ εδω- 
κε τήν ευτυχίαν τήν οποίαν ώνειρευόμην, εψιθύρισεν 
ό ευτυχής σύζυγος, θλίβω·; τήν σύζυγόν του επί τής 
καρδίας του.

— Βλέπετε ότι είχα δίκαιον λέγουσα οτι πρέπει 
νά κακοποιήσης τόν Αγιον 'Αντώνιον διά νά θαυμα- 
τουργήση' είπε φωνή τις σκωπτική όπισθεν των.

Έστράφησαν και ειδον τήν Μαρίαν.
X.

Π Α Ρ Α Π Ο Ν Ο

Ι'λυκειά ιιο υ  μ α υρομμάτα , ά φ 'δ τ ο υ  μ" ¿λη σμ ό νη σες  
Έ χλώ μιασ' ίι  θω ριά  μου, μ ’ ά ρ νή θη κα ν  τά νε ιά τα .

Γ λυκε ία  μ ο υ  μαυρομμάτα,
Μέ βλέπ ο υν  κα ι λ υ π ο ύ ν τα ι γ ε ιτό νο ι κα ι γε ιτό ν ισ σ α ις .

Μέ βλέπ ο υν  κα ι λ υ π ο ύ ν τα ι γ ε ιτό νο ι κα ι γ ε ιτό ν ισ σ α ις ,
Μά 'γώ ξα γ ο υ π ν ισ μ ένο ς  μέσα 'ς τούς δρόμους τρέχω

Κα\ γ ια τρ ε ιά  δέν έχω,
Γ λυκε ία  μ ο υ  μαυρομμάτα. άψ' ότου μ '  ¿λησμόνησες.

Ι’λυκ ε ιά  μ ο υ  μ α υρο μ μ άτα , ά $ ’ ότου μ ’ ¿λη σμ όνησες .
Β α ρ έθη κ 'ή  καρδιά  μου τόν κόσμο τόν ά π ά νω ....

'Α ν τύ χ η  κ ι ’ άποθάνω  
Νά μ ίι μέ λ υπ η θ η τε  γε ιτό νο ι κ α ί γε ιτό ν ισ σ α ις .

Τ ω α ν ν η ε  Γ Ι ο λ ε μ η ε

ΑΝΑΑΕΚΤΑ
Ί Ι  ά ρ χ α ι ό τ η ς  κ α ί  ό ‘ Ε λ γ ΐ ν ο ς .  Είνε γνωστόν ότι 

άπό τοΰ Βύρωνος χαί έντεΰθεν πλεΐστοι άγγλοι λόγιοι 
χαί φιλότεχνοι χατέχριναν ώς βανδαλικήν τήν ύπό τοΰ 
’Ελγινου αρπαγήν τών μαρμάρων τοΰ ΓΙχρΟενώνος κα ί 
άλλων ελληνικών ναών καί συνεβούλευσαν τήν άπό- 
δοσιν αύτών. ΤελευταΓον δέ πάλιν έ κ. Φρειδερίκος 
Χάρισσον έπανελθών εις Λονδΐνον έκ ταζειδίου ανα τήν 
Ελλάδα καί έ'ώπιον πολυπληθοΰς δμηγύρεως αφηγού
μενος ένθουσιωδώς τά  κατ’ αύτό, έπανέλαβεν ότι ζή
τημα τιμής διά τήν Α γγλ ίαν  ητο ή άπόδοσις τών αο- 
χαίων κειμηλίων εις τήν 'Ελλάδα. Ά λλ ' δ άγγλικός 
τύπος σχεδόν όμοφώνως άντέκρουσε τόν φιλέλληνα 
λόγων, ισνυριζόαενος ότι ό Έλγΐνος δέν -^ρπασε τά 
μάρμαρα, αλλ' άπεκόμισε ταΰτα δυνάμει άδειας δο- 
θείση; διά φιρμανίου, καί ότι εινε γελοΐον καί νά αμ- 
φισβητή τις τήν έκδούλευσιν ήν παρέσχεν ή 'Αγγλία 
εις τήν τέχνην εϋλαβώς διατηοήσασα τα άοιστουργή- 
ματα ταΰτα, άτινα βεβαίως θά έξη^ανίζοντο άν εμε- 
νον εις τάς θέσεις των. Ό  άγγλικός τύπος δέν έχει 
άπολύτως δίκαιον ώς πρός τό τελευταΐον μέρος τοΰ συλ
λογισμού, καθ' όσον δέν είνε βέβαιον ότι θά έξηφανί- 
ζοντο, άφοΰ δέν έ ξηφανίσθησαν άλλ' υπάρχουν κατά 
τό μάλλον ή  ήττον σώα καί θαυμαστά τά άρχαΐα κει
μήλια, όσα έ Έλγΐνος δέν άφήρεσεν άπό τάς θέσεις 
των, οίχτρώς ήχρωτηριασμένα δ’ εκείνα άκριβώς έξ ών 
βιαίως καί βαρβαριχώτατα άπέσπασε μέρη ή βέβηλος 
αύτοΰ χειρ.

Π ε λ ώ ρ ι ο ν  βιδλίον.'Π Α σιατική  εταιρία τή ; Βεγγά
λης άπεφάσισε τήν άγοράν ενός αντιτύπου τοΰ Τανγυμ 
κατατεθειμένου έν τινι βουδιχή μονή τοΰ Θίβετ. Ταν- 
γύμ είνε ή  κολοσσιαία έγχυχίοπαιδία τοΰ Βουδισμού, 
αποτελουμένη έκ 225 ογκωδών τόμων, ών έκαστος έχει 
μήκος δύο ποδών. Τοΰ αύτοΰ συγγράμματος άντίτυπον 
ήγόρασε πρό τινων έτών ή Ρωσσική χυβέρνησις έν Πε- 
χίνω· τρίτον δέ άντίτυπον εύρίσχεται έν Λονδίνω. Ή 
ΰπαρξις τετάρτου άντιτύπου δέν εινε γνωστή.

Τ *  έ π ι π λ α  έ ν ό ς  α ύ τ ο κ ρ ά τ ο ρ ο ς .  ’Ενώ ό Αόν Πέ
τρος μεταφράζει τήν Χαλιμάν έν ΙΙαρισίοις, εις τήν 
πρωτεύουσαν τής Βρασιλίας έχποιοΰντα^τά έπιπλά του. 
Χάριν περιέργειας δέ άναγράφει ό ευρωπαϊκός τύπος 
τήν τιμήν εις ήν έπωλήθησαν τά άςιολογώτερα ; τά 
έπιπλα τοΰ ιδιαιτέρου δωματίου του, έννέα χομματια 
1400 μιλοέις, κομψόν γ·ραφεΓον τής αύτοχρατείρας 3000 
μιλρέις, το προσευχητάριόν της 120000 μιλρέις, μία 
άνθοδέσμη έκ τεχνητών άνθέων ύπό ύέλινον κώδωνα 
100 μιλρέις, έν κλειδοκύμβαλον 2000 μιλρέις χαί ό 
θρόνος τοΰ αϋτοκράτορος 720 μιλρέις. Ώ στε ό θρόνος 
έπωλήθη σχεδόν εις τό τρίτον τής τιμής τοΰ κλειδο
κύμβαλού ! Ή δέ άξια ενός μιλρέις ίσοΰται πρός δύο 
φράγκα καί 80 εκατοστά.

X Ρ 0‘Ν IΚ Α
Α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ά  Έξεδόθη ό πρώτος τόμος τοΰ κα

ταλόγου τών έλληνικών νομισμάτων τής Εθνικής Βι
βλιοθήκης τών Παρισίων. Περιέχει τά  νομίσματα τών 
βασιλέων τής Συρίας, τής ’Αρμενίας καί τής Κομμα- 
γηνής. Εις τήν έκδοσιν έπεστάτησεν ό κ Ε. ΒβΒβΙοιι.

Ό δεύτερος τόμος θά περιλαμβάνη τά νομίσματα τών 
Άχαιμενιδών τής Περσίας.

Φ ι λ ο λ ο γ ι κ ά .  Ό  άγγλος μυθιστοριογράφος W alter 
Besant έπρότεινε τήν ιδρύσω άγλικής ακαδημίας κατα 
τό πρότυπον τής γαλλικής. Πρός τοΰτο δε εζητησε 
τήν γνώμην διαφόρων έπιφανών λογιών άγγλων καί 
γάλλων, άλλ’ οί π/.εΐστοι τούτων άπεφάνθησαν κατά 
τής προτάσεω; τοΰ Besaut.

— Έξέχοντχ μέλη τοΰ Δχνικοΰ κοινοβουλίου έκ τής 
δεξιάς καί έκ τής άριστεράς άπέτειναν πρός τήν χυ- 
βέρνησιν τήν αιτήσω  όπως άπονείμη επαρκή έτησίαν 
έπιχορήγησιν έκ τοΰ δημοσίου ταμείου εις τόν γνωστόν 
Δανόν συγγραφέα Γεώργιον Βράνδες. Ό  Βράνδες πεν
τηκοντούτης ηδη τήν ηλικίαν καί πατήρ πολυμελούς 
οικογένειας μόνον διά τής κυβερνητικής συνδρομής Οά 
δυνηθή νά εξακολούθηση τό φιλολογικόν στάδιον, τοΰ 
όποιου αί πρόσοδοι έν χώρφ μικρά ώς ή Δανία είνε 
γλισχρόταται

— Μακράν καί εύμενεστάτην βιβλιογραφίαν περί 
τοΰ "Μιθριδάτου Εύπάτορο;» τοΰ συγγράμματος τοΰ κ. 
Θεοδώρου Ρεϊνάχ, περί τοΰ όποιου καί έν τή  »’Εστία» 
έδημοσιεύθη πρό τινο; άρθρον τοΰ κ. Δ. Βικέλα, δη
μοσιεύει έν τή  » ’Εφημέριοι τώ ; Συζητήσεων» ό γάλ- 
λος άχαδημαϊχό; δε Βογχέ

— Ό Φήλιξ Dahn δημοσιεύει νέον ιστορικόν μυθι
στόρημα ύπόθεσιν έχων τήν μεγάλην τών έθνών μετα
ναστεύσω (Die Bataver, historischer Roman aus der 
Voelkerwanderung.)

— Α γγέλλεται ώς μέλλουσα προσεχώς νά έκδοθή 
Ί σ τ ο ρ ί α τ ο ΰ β υ ζ α ν τ ι ν ο ΰ π ο λ ι τ ι σ μ ο ΰ  ύπο 
τοΰ γνωστού 'Ρώσσου λογίου κ. Θ. Οϋσπένσκη, καθη- 
γητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου τής Όδησσοΰ.

' Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ά .  Γενναιόδωρός τις κάτοικος τής 
Αύστραλίας,δστις χαί πρότερον προσήνεγχε χρηματικά 
ποσά όχι ευκαταφρόνητα ύπέρ έπιστημονικών άποστο- 
λών εις τόν Νότιον πόλον, προσφέρει τώρα πάλιν 5 χ ι
λιάδας άγγλικών λιρών πρός έπιχείρησιν νέας τοιαύτης 
έπί εύρυτέρων βάσεων τή  συμπράξει τών διαφόρων 
αϋστραλιακών αποικιών.

— Ώς γνωστόν μ ία  έκ τών έφαρμογών τοΰ τηλε
φώνου είνε καί τό θεατρόφωνον, όργανον διά τοΰ όποιου 
γίνεται άκουστή εις άπόστασιν ή  έν θεάτρω έχτελου- 
μένη παράστασις. Τό πρώτον τοιοΰτο θά ίδρυθή προσ
εχώς έν τψ  καταστήματι τοΰ εν Παρισίοις συλλόγου 
ο Καλλιτεχνικής Ένώσεως » πρός χρήσιν καί τέρψιν 
τών εταίρων αύτής.

Κ α λ λ ι τ ε χ ν ι κ ά .  Βεβαιοΰται ότι ή Ρωσσική κυβέρνη- 
σις σκοπεύει νά συστήση έν 'Ρώμη ’Ακαδημίαν, ητοι 
καλλιτεχνικήν σχολήν πρός τελειοποιήσω τών Ρώσ- 
σων καλλιτεχνών κατά το υπόδειγμα τής έν Ρώμη 
γαλλική; τοιαύτης.

’ Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ά .  Κατά νέαν κυβερνητικήν διαταγήν 
ή διδασκαλία τή ; ρωσσικήτ γλώσσης έγένετο ύποχρε- 
ωτική διά τού; μαθητάς τή ; Σέρβική; στρατιωτικής 
σχολής.

Σ υ γ κ ο ι ν ω ν ί α .  Πρό τινων ημερών έγένοντο έν Λον- 
δίνιρ έπισήμως τά εγκαίνια τοΰ πρώτου υπογείου ήλεκ- 
τρικοΰ τροχιοδρόμου ύπ’ αύτοΰ τοΰ πρίγκιπος τής Ου-
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αλλίας. Ό  τροχιόδρομος οΰτος ενώνει το προάστειον 
Stockwell έπι τής άριστεράς όχθης τοΰ Ταμέσεως μετά 
τοΰ Ά στεω ς, έχει δέ εκτασιν μόνον 5 χιλιομέτρων 
upo; το παρόν. Ή τιμή του εισιτηρίου είνε 20 λεπτά. 
Πληρώνουσι δέ οί έπιβάται ά π ’ ευθείας, άνευ εισιτη
ρίου διερχόμενοι διά τίνος κιγκλιδώματος. Ό πω ; κατ- 
έλθωσιν εί; τ'ο βάθος τής γραμμής χαί άνέλθωσιν έχεϊ- 
θεν πάλιν δέν ύπάρχουσι κλίμακες, ά λλ ’ άνελχυστικαί 
μηχαναί έν είδει μεγάλων κλωβών. Πάντα δε ταΰτα 
έγένοντο όπως έξοικονομήται χρόνος καί κόπος.

Ηεοιτρικά. Έν τώ Ποικίλω Θεάτρω των Παρισίων 
παρεστάθη μετ' εκτάκτου επιτυχίας νέον εργον του 
Μεγιάκ « Ή έξαδέλφη μου ». Έν δέ τώ Γα/.λικώ 
Θεάτριρ άνεβιβάσθη τδ πρώτον « Ή Παρισινή» έργον 
τοΰ Ερρίκου Μπέκ προ έτών παρασταθεΓσα έν άλλω 
τινί θεάτρω. Ό Μπέκ είνε δραματικός συγγράφει); ά
γνωστος εις το πολυ κοινόν, να μαλιστα δ’έκτιμώμενος 
έν τιυ κύκλω τών λογιών καί αριθμών πολλούς θαυ
μαστά;, οΐτινες μάλιστα, αναβιβάζουσι τήν δραματικήν 
αύτοϋ ευφυΐαν εις ΰψο: μεγαλοφυιας. Α ί περί τής 
«Παρισινή;» κρίσεις τοΰ τύπου εδιχοτομήθησαν, τό δέ 
κοινόν έδειξε μάλλον αδιαφορίαν κατά τήν έκτέλεσιν 
αυτής. ’Αλλά καί αυτοί οί κατακρίνοντες τό δραματι
κόν σύστημα του Μπέκ ώ ; ανεφάρμοστο» έν τώ συγ- 
χρόνω θεάτρω. άνομολογοΰσι τήν μεγάλην αξίαν αύτοϋ 
καί θεωροΰσιν σξιοσηυείωτον φιλολογικόν γεγονός τήν 
έν τώ Γαλλικώ Θεάτρω παράστασιν τοΰ έργου του, 
προϊόντος γνησίου τής πραγματικής σχολή·..

Νεκρολογία. Άπεθανεν έν Λονδίνω ό ιδρυτής τώ« 
έπί ένοικίω βιβλιοθηκών Κάρολος Μιούόε καταλιπών 
χολοσσιαίαν περιουσίαν, ήν έκ τοΰ έργου τχύτου συν- 
ήθροισεν Τό ίδρυμα τοΰ Μιούδε δέν έχει έφάμιλλον 
ώς πρός τό μέγεθος καί τήν έκτασιν τών έργισιών. Ή 
οικία έν ή  έδρεύει ή κεντρική αΰτοΰ διεύθυνσις εινε 
αληθές μέγαρον,πλήν ταύτης δέ ύπάρχουσι αναρίθμητα 
πρακτορεία καί υποκαταστήματα εις τάς διαφόρου; 
συνοικίας τοΰ Λονδίνου καί εις άπατας τάς πόλεις τοΰ 
Ενωμένου βασιλείου. Χιλιάδες δέ υπαλλήλων καί υ
πηρετών ένασχολοΰνται εις ταΰτα. Οί συνδρομηταί 
τών επ' ενοικίω βιβλιοθηκών τοΰ Μιούδε ανέρχονται 
εί; εκατοντάδας χιλιάδων, έκαστος δ’ αύτών έχει τό 
δικαίωμα ενοικιάσεως τριών τόμων καθ’ έκάστην έπί 
τιμήματι ήμισείας λίρας έτησίως.

— Άπέθανεν έν Πετρουπόλει. πεντηκοντοΰτις πε
ρίπου τήν ήλιχίαν ή κόμησσα Μερσύ 'Αρζαντώ, δια- 
λάμψασα έν Παρισίοις έπί έξόχιρ καλλονή καί χάριτι 
πνεύματος έπί Ναπολέοντος Γ' Ή κόμησσα είργάσθη 
μετά ζήλου ύπέρ τής εις Γαλλίαν εισαγωγής τής όωσ- 
σικής μουσική:, χειριζομένη δέ δεξιώς και τήν γραφί
δα, έξέδωκε βιβλίον γαλλιστί περί τής νέας ταύτης 
σλαυικής σχολής.

— Καίσαρ Λυγουσςος Φράγκ ό γνωστός μουσικό; 
απέθανεν έν Παρισίοις. Ήτο βέλγος τήν καταγωγήν 
χαί έγεννήθη τό 1>25. Τά πρώτα έτη τής νεότητό; 
του κατέτριψεν εις στοιχειώδη διδασκαλίαν τής μουσι
κής όπως άποζή έκ τών παραδόσεων. Άπό οέ τοΰ 
1870 έξασφαλίσας τήν Οέσιν καθηγητοΰ έν τώ παρι- 
σινώ ίΐδείω επεδόθη εί; μουσικά; συνθέσεις. Έξέχου- 
σι μεταξύ τών έργων του, άτινα διά τήν βαθύτητα 
καί τήν λιτότητα αύτών δέν έγειναν μέν δημοφιλή, 
άλλ’ έξετιμήθησαν μεγάλως ύπό τών φιλομούσων καί 
τών έξ έπαγγέλματος μουσικών: «Ή ψ υχ ή »  συμφω
νικόν ποίημα, «Μακαριότητες» oratorium έκ μονω
διών καί χορωδιών μετ' ορχήστρας, « Αίολίδες» δΓ οο- 
χήστραν, καί πλείσται συνθέσει; Si' έγχορδα όργανα ή 
μόνον χλειδοκύμβαλον. Μελοδράματα μή παρασταθέντκ 
έτικατχλείπει δύο τήν «Χούλδαν» χαί τήν «Γκιζέλαν».

Π A Ν Τ 0 1A
Έκ Παρισίων απεστάλησαν πρός διακόσμησιν τοΰ 

νέου μεγάρου τής έν Πετρουπόλει γαλλικής πρεσβείας 
πλείστα αντικείμενα καλλιτεχνικά βαρύτιμα, μεταξύ 
δέ άλλων δώδεκα έπιστρώσεις Γοβλέν ών ή άξια α
νέρχεται εί; 60000(1 φράγκων καί μέγιστον τάπητα  
αξίας όχι όλιγωτέρας τών 140000 φράγκων.

A  I Ε Ι Κ Ο Ν Ε Σ
Σ τ έ φ α ν ο ς  Α .  Κ ο υ μ α ν ο ύ δ η ς . ‘Ο Στέφανο; Α .  Κου- 

μανούδη;, εί; βν άναφέρονται καί γραμμαί τινε; τοΰ 
έν τώ παράντι φύλλω δηυοσιευομένου Εισιτηρίου λόγου 
τοΰ κ. Σ. X. Σακελλαροπούλου, εινε είς τών διαπρε- 
πεστάτων καθηγητών τοΰ Έθνιχοΰ Πανεπιστημίου. 
Νεώτατο; ών διωρίσθη τώ 1846 καθηγητής τής Λ α
τινική: Φιλολογίας, ήν έδίδυξεν έπί τεσσαράκοντα έτη. 
Τά μαθήματά του έν τώ Πανεπιστημίω χαί μάλιστα  
ή  ιστορία τών λατινικών γραμμάτων έμειναν ανεξάλει
πτα είς τήν μνήμην πάντων όσοι ηύτύχησαν νά ύπάρ- 
ξωσιν ακροαταί του. Κατα τον Αύγουστον τοΰ 1886  
κάμνων χρήσιν τοΰ δικαιώματος τοΰ ύπό τοΰ νόμου 
παρεχομένου είς τούς καθηγητα: τους επί τεσσαρά
κοντα έτη διδάξαντας, άπεχώρησε τής ένεργοΰ υπη
ρεσίας ώς professor emeritus. Τότε δέ, επί τή  απο
χωρήσει του. οί εύγνωμονοΰντες μαθηταί του of άπαν- 
ταχοΰ τοΰ έλληνικοΰ, οι'εράνου προσήνεγκον αυτώ τήν 
ίδιαν αϋτοΰ προτομήν, έργον τοΰ Βιτσάρη. Ούδέν ηττον 
ωφέλιμος είς τήν Ελλάδα καί είς τήν έπιστήμην ύπήρ- 
ξεν ή περί τά άρχα ολογικά ασχολία τοΰ Κουμανούδη. 
Τή: αρχαιολογικής ήμών Εταιρίας αύτό; είναι άπό 
μακρών έτών τό κυριώτατον στήριγμα, τά  δέ έν πλεί- 
στοις περιοδικοί; καί κατά διαφόρου; καιρούς αρχαιο
λογικά καί μάλιστα έπιγραφικα αύτοΰ δημοσιεύματα 
παρέπεμψαν τό όνομά του ευκλεές καί σεβαστόν έξω 
τών ορίων τής Ελλάδος ανα πάσαν πεπολιτισμενην 
χώραν. "Ας εΐπωμεν έν τέλει ότι καί είς τών νεοελλη
νικών γραμμάτων τήν προκοπήν συνετέλεσεν δ Κου
μανούδης καί είς τά ποιητικά αυτών προϊόντα προσ- 
έθηκε τόν Σ τ  ρ ά τ ι ν Κ α λ ο π ί χ  ε t ρ ο ν. Καί ή 
Ε σ τ ί α  δέ ετιμήθη διά τής συνεργασίας του.

Ε Δ Ω  Κ ’ Ε Κ Ε Ι
"Λνιρον &ωτον ζηλο τυπ ία ς. Έν έσπερινή συνανα

στροφή χχρτοπαιχτσΰοιν. Ο κύριο; παίζει καί χάνει 
διαρκώς ή κυρία φαίνεται είς άκρον στενοχωρημένη 
καί άνήσυχος. Εί; τών παρακαθημένων τήν έρωτά: — 
Καί τ ί τό παίρνετε δά τόσο κατάκαρδα πώς χάνει ό 
άνδρας σας δέν παίζει καί μεγάλα ποσά —Δέν μέ μέλ
λει πώς χάνει 'ς τά  χαρτιά.. -  'Αλλά; — Μέ μέλει ποΰ 
κερδίζει αλλοΰ.

Φ ιλοστοργία Οικογενειάρχης συναντά φίλον του 
είς τήν αγοράν καί περιέρχεται μετ' αύτοΰ τά κατα
στήματα : — “Ας πάρω τυρί ροκφόρ ποΰ αρέσει τής γυ
ναίκας μου... άς πάρω καί όλίγχ μανδαρίνια ποΰ αρέ
σουν τή ; κόρης μου. . άλήθεια καί μελικού; χουρμά 
δε; ποΰ αρέσουν τοΰ γυιοΰ μου. Μά γιά τόν εαυτόν ο ου 
δέν παίρνει; τίποτε; έρωτος ό φίλος συγκεκινημένο; διά 
τήν τόσην φιλοστοργίαν -  *Οχι άδελφέ, άπα/τά ξηρα 
ό οικογενειάρχη:, εγώ τρώγω καί τό τυρί καί τούς 
χουρμάδες καί τά  μανδαρίνια.

Τ Ρ Ε Ι Σ  Γ Ν Ω Μ Α Ι  Κ Α 9 '  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α
’Εάν δέν είνε αετριό^ρων δ αμαθής - ί πταΐει; Μήπως 

εχει δια τ ί νά μετριο^ρονή;

Τον φθονερδν καθιστά ισχνόν τ'ο πάχος του άλλου.
*

"Οταν μάς Οωπεύγ, ή τύχη σημεΐον δτι θέλει να μάς 
άπατήσν,.
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