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Ό  τόπος καί χί περιστάσεις καδτστώσι πολλάκις άτομα- 
καί συμβάντα αξιοπερίεργα καί ενδιαφέροντα. 'Ο  κόσμος- 
βεβαίως μετ’ αδιαφορίας ή&ελεν ακούσει τά  περί τής συζυ-' 
γικής διχογνωμίας μεταξύ Μιλάνου καί Ναδ·αλίας καί οΰδείς 
ήδ-ελε ζητήσει νά μάδη τον λόγον, διά τί ή ομόδοξος βα· 
σιλίς άπεφάσισε ν’ άπέλδη μακράν του συζύγου της, εις τάς 
ωραίας άκτάς τοΰ Εύξείνου 
πόντου, έάν δέν ύπήρχον καί 
άλλα σοβαρώτατα πολιτικά 
ζητήματα έν τω μέσω, ένεκα 
των οποίων καί ή παραμικρά 
ταραχή καί τό έλάχιστον 
έκρυδ-μον φαινόμενον έν τή 
χερσονήσω του Αίμου έπισύ- 
ρει έφ’. εαυτό τήν προςοχήν 
δλης τής Ευρώπης..

Αλλά δ ι ημάς ή ωραία 
της όμοδόξου χώρας βασιλίς, 
καί έάν μή συνέβαινον τά  έν 
Βελιγραδίω, περί ων τόσος 
λόγος έγένετο έν ταΐς έφη- 
μερίσι καί είς τούς πολιτι
κούς κύκλους, έχει πολύ το 
ένδιαφερον, διότι καταγόμενη 
μητρόδπν έξ ελληνικού αίμα
τος; διά  τ.ών χαρίτων και των 
άλλων αύτής προςόντων άνήλ- 
δεν είς τόσον υψηλήν περιω- 
πήν. Άλλ’ έκ πατρος ρωσσίς 
-ουσα τύ γένος πάντοτε έτρεφε 
πρόν την βόρειον δύναμιν με- 
γάλας συμπαδ-είας, τας οποίας
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Βασίλισσα τής Σερβίας.

όμως μέχρις έσχατων δεν έξεδήλου έν φανερά άντιπράξει 
προς τον άντίδ-ετον φρόνημα εχοντα σύζυγόν της. Λίαν 
νοήμο>ν καί φιλόδοξος, υπερτερούσα δέ τον σύζυγόν της κατά 
τήν ευστάθειαν, δά ήδύνατο νά εξάσκηση μεγάλην έπιρροήν 
έπί τήν πορείαν των πραγμάτων, έάν, μέχρι τοϋδε τουλάχι
στον, ή αυστριακή πολιτική μετά πολλής δεξιότητος δεν

έματαίου τά  σχέδιά της καί 
δεν ύπεστήριζε μέχρις έσχα
των τον ύπο πάντων έγκατα- 
λειφδέντα Μιλάνον.

Θυγάτηρ πλουσίου ρώσ- 
σου αξιωματικού, όνόματιΚέ- 
σκο, ένεπνεύσ&η ύπ’ αύτοΰ 
τάς ρωσσικάς έδνικάς ίδέας, 
έτυχεν όμως τελείας ευρωπαϊ
κής παιδεύσεως, έπειδτ έγεν- 
νήδη καί άνετράφη έν Φλω
ρεντία, δπου ή μήτηρ της, 
πριγκήπισσα Στοΰρτζα, διέ- 
τριψε τον πλεϊστον χρόνον 
του βίου της.

*Ητο δ εκ α εξ α έτ ις  τήν 
ηλικίαν ότε τή 17. ’Οκτω
βρίου 1875 συνεζεύχδη τον 
Μιλάνον, διά τό κάλλος της 
δε καί τήν ευκινησίαν του 
πνεύματός της ήτο νύμφη πε
ριπόθητος. 'Η  εύπροςηγορία 
της κατέκτα τάς καρδίας των 
περί αύτήν καί τοΰ λαού της' 
λέγουσι δε ότι πάντοτε συν
έδραμε τούς πάσχοντας καί 
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περιεχοιήδη μετά πολλής αύταπαρνησίας καί στοργής τούς 
τραυματισδέντας και άσθενήσαντας κ«τά τον τελευταίου 
άτυχη πόλεμον.

’Από της έποχής ταύτης κυρίως χρονολογείται και η 
πρώτη έμφάνισις της Να8·αλίας είς την ήμερησίαν διάταξιν 
των πολιτικών ύποδέσεων και αύλικών ραδιουργιών. Τό 
βέβαιον δε εΤνε, ότι ό ύποκάρδιος αυτής πόθος εΐνε να δια-

πρέψη πολιτικώς και ν’ απόκτηση δόξαν !ν τη ιστορία της 
χώρας της. Και ή αρχική μέν αιτία τής διαστάσεως αυτής 
πρός τον βασιλέα δεν εΐνε πολιτικής φύσεως, άλλ’ ή δολο- 
πλόκος του ρωσσικού κόμματος διπλωματία έκμεταλλευεται 
αυτήν έπιτηδείως προς ίδιον όφελος, έως ου έξασφαλίση είς 
έαυτήν την έπί τού νεαρού σέρβικου βασιλείου απεριόριστον 
πολιτικήν κυριαρχίαν..

Ε Α Ρ Ι Ν Α Ι  Η Μ Ε Ρ Α Ι  ΕΝ Ε Λ Λ Α Δ Ι
ύπ4 Φ Ρ Ε ΙΑ Ε Ρ ΙΚ Ο Γ  Θ Ε Ο Α δΡΟ Ϊ V ist-her.

'Γπο τόν ανωτέρω τίτλον ί  διάσημος γερμανός συγγραφεύς Φρειδε
ρίκος Θεόδωρος VΪ3θ1ιβΐ' ¿δημοσίευσε προ τίνος εν εγκρίτω γερμανικω περιο
δ ική  βιβλιοκρισίαν περί τον τόν αϊτόν τίτλον φε’ροντος έργου το3 ’ Εδουάρίου 
Έ γγελ. Τήν πραγματείαν ταΰτην δημοοιεΰομεν επί τη εόκαιρία της προς- 
εχοδς 80ό« επετείου έορτής του είρημένου «υγγραφέως, ¿πισκεφβέντος τήν 
Ε λλά δα  τ δ  1840 καί εκτοτε ¿γαπήσαντος αυτήν είλικρινως, ώς άποδει- 
κνύουσιν αί ά π ί της έποψής εκείνης χρονολογούμενοι „οδοιπορικά! σημειώ
σεις“ του περί ’Ελλάδος.

Δικαιούται τις άρά γε ν’ άναγγείλη τήν έκδοσιν βι
βλίου, τού ¿ποίου τό περιεχόμενον καδ·ιστα τήν κρίσιν του 
όλως υποκειμενικήν, άφ ου άνά πάσαν σελίδα αφυπνίζει 
Ιδίας προςφιλϊΐς αναμνήσεις; Δεν θ·ά ήνέ τις αρά γε ευνοϊ- 
κώς προκατειλημμένος καί δεν δά  έκφέρη δυςκόλως τήν 
γνώμην του; — Τό άρωμ.α των έν ταΐς έλληνικαΐς άγοραΐς 
είς πώλησιν έκτεθ-ειμένων οπωρών καί των έν ταΐς ίλληνι- 
καΐς κοιλάσι ποικίλων άνδέων άναδίδουσιν αί σελίδες αυται- 
τό αλογον φέρει τό Ίπίσαγμά του, ό αγωγιάτης βιάζεται 
πρός άναχώρησιν καί είς τάς καυστικάς τού ήλίου ακτίνας 
διασχίζονται βουνά καί κοιλάδες, μέ ττν τζίτζαν από τού 
έφιππίου κρεμαμένην καί γεμάτην από κροσέ, από τήν γνω
στήν διά ρητίνης παρεσκευασμένην ήετσ ίναν  ή συνοδία 
σταματά έμπροσθ εν χανίον με τήν ελπίδα νυκτερινού κατα
λύματος άνευ κλίνης, έπί τού γυμ.νού εδάφους. Είς τό βι- 
βλίον δεν είρίσκω τήν Ινοπλον μόνον ακολουθίαν τού χω- 
ροφΰλακος· δεν υπάρχει πλέον χρεία αυτής, ώς άλλοτε, κατά 
τάς ήμ.έρας μ.ου, ότε δύο τοιούτοι έπρεπε κατά πόδας νά 
μάς άκολουδώσιν είς προφυλακήν κατά αιμοχαρών ληστών 
Θέαι δαυμάσιαι άμείβουσι τούς κόπους τάς καυματηρας πο
ρείας. Τό όνειρον των παιδικών καί έφηβικώυ ημών ήμε
ρων, ή σιωπηλή καί βαδεΐα αγάπη τής ανδρικής ημών ηλι
κίας, ή υψηλή είκών, ή οποία έξ άμνημονεύτων χρόνων εκ
πέμπει τάς ακτίνας της πρός τούς λαούς, διαπαιδαγωγουσα 
καί έξημερόνουσα αυτούς, — δέν εΐνε μόνον ονείρου απα
τηλή είκών: άλλ’ εΐνε ή ’Ολυμπία, τό Αργος, αί Μυκήναι, 
η Κόρινδ-ος, αί Α8·ήναι καί ή Ακρόπολις, ό Μαραδ·ών, ή 
Έλευσίς, οί Δελφοί καί αί Θερμοπύλαι, εΐνε έρείπια, άλλά 
τά  έρείπια λαμβάνουσι ζωήν καί μαρτυρούσι. Ό  Γερμανός, 
τού οποίου τό βιβλίον μοί αφύπνισε τάς αναμνήσεις ταΰτας, 
γνωρίζει τό καρδιοκτύπι, τον Ιερόν φόβον, με τον όποιον 
πλησιάζει τις είς τούς προαιώνιους τούτους βωμούς, γνωρίζει 
τον ενθουσιώδη 8·αυμασμόν καθ’ ήν στιγμήν προ των ύφδαλ- 
μών του τό όνειρον μεταβάλλεται είς πραγματικότητα. „'Οσά
κις ένδυμούμαι τήν πρωίαν έκείνην έν Πελοποννήσφ, κατα
λαμβάνομαι καί τώρα ακόμη υπό τού αυτού αισθήματος, 
ύφ’ οδ εΐχον καταληφδή καί τότε- μοί φαίνεται ώςάν νά 
μή ήμην ποτέ έν ’Ολυμπία, ουτε πορρωτέρω αυτής, καί ή 
καρδία μου, ίδιοτρόπως έπιλήσμων, αισθάνεται ακόμη τό 
ρίγος τής περιέργου καί πλήρους προαισθήματος αγωνίας.

με τήν οποίαν κάμνει τις ολομόναχος τά  πρώτα βήματα 
είς τήν ξένην χώραν. Ούχί φόβον κίνδυνων καί ενοχλήσεων 
διότι έάν ε*χόν ποτε τοιούτον, δά  έμενον είς τά  ίδια καί 
8·ά περιεφερόμην είς τήν έν Βερολίνο» οδόν τής Λειψίας. 
Αλλ’ ήσδανόμην ώςεί φόβον τινά πρό τού επιβλητικού δρά
ματος, όπερ εμελλε νά μοι παρουσιασ&ή' δέν μεταβαίνει τις 
είς ’Ολυμπίαν, ΊΟ'ώμην, Σπάρτην καδ’ ον τρόπον ήδελε με- 
ταβή εις τινα περίφημον τόπον τής'Ε λβετίας καί τού Τυ
ρόλου“. ‘Ο συγγραφεύς άφηγεΐται πώς όρμώμενος έξ Έλευ- 
σΐνος καί βλέπων μακρόδεν τήν Σαλαμίνα, διευδυνεται πρός 
τάς Αδήνας καί βλέπει άναδυομένην τήν Ακρόπολιν. Τό 
αυτό αίσθημα τόν καταλαμβάνει- οί τόποι οδτοι ήσαν δ ι’ 
αυτόν θησαυροί έξηφανισμένοι, μόνον είς τά  βάθη τής άνα- 
μνήσεως διατηρούμενοι, καί όμως ίδού ύπάρχουσιν, τό πα
ρελθόν γίνεται παρόν, πολύ ώραιότερον μάλιστα παρ’ δσον 
είχε τό πλάσει ή φαντασία- καίτοι ήρειπωμένα', φωτίζονται 
όμως τά  έργα τών χειρών τού «υδρώπου υπό τού αυτού 
χρυσού φέγγους, δπερ έξέπεμπε τάς ακτίνας του πρός τούς 
ήρωας τού Μαρα8·ώνος, πρός τόν Περικλή, πρός τόν Φειδίαν. 
Έ λδώ ν είς Αδήνας άφιεροΐ τάς ώρας του είς τήν Άκρόπο-' 
λιν καί έπί τών βράχων αυτής μακαρίζει εαυτόν, διότι δεν 
ταράσσει τήν ώραίαν του μοναξίαν πλήδ-ος συνωστιζομένων 
άνδρώπων, ώς έν τοΐς Μουσείοις καί ταΐς Ηινακοδήκαις, 
ουδέ ακούεται ό δόρυβος τών οδών τών νέων Άδηνών είς 
τούς υψηλούς τούτους βράχους, έφ’ ών υψούνται οί πα
λαιοί ν«οί·

,Απαντα τά  αριστουργήματα έκ τής καλλιτεχνικής 
άκμής τών Αδηνών κεΐνται ένταύδ·α, είς τό υπαιδρον, περι- 
αυγαζόμενα υπό λάμψεως, η οποία ούδαμού έπί γης δύναται 
νά δεαδή τόσον διαυγής καί ύπεργήϊνος. 'Η  ώς αίδήρ έλα- 
φρά ατμόσφαιρα, ή μονήρης σιγή καί ή πλησμονή ' τών αί- 
σδημάτων καί τών σκέψεων παρέχει εις τε τό σώμα καί τήν 
ψυχήν δυνάμεις, οΐας δέν έμάντευέ τις ποτέ ύπ'αρχοΰσας έν 
έαυτώ. Βλέπεις μέ ήρεμον τό βλέμμα- δέν χάσκεις ώς έμ- 
προσδεν τών κατά σειράς τεδειμένων εικόνων έν τοΐς μουσείοις 
τών πόλεων. ’Εδώ δέν συνεσωρεύδησαν κλοπιμαία έξ όλων τών 
χωρών καί δέν έξετέδησαν είς δέαν εντός πνιγηρών αίδουσών 
κατά σειράν, το αριστούργημα παρά το εύτελέστατον κα
κοτέχνημα. Ούχί, ένώπιόν σου έχεις έν σμικρω χώρω τμήμα 
πραγματικού καλλιτεχνικού βίου, έχεις τόν βίον πεφιλημένου 
λαού έν τή υπάτη τής άναπτύξεώς του βαδμίδι — ούχί 
,,έκτεδ·ειμενον“ υπό διευδύντών μουσείων, άλλα διασωδέντα 
μέχρις ημών δπως είχε παραχδή έπί τής ίερας ταύτης δέ
σεως έκ τού πνεύματος τού λαού. — νΕπειτα δέ καί τό πα
ράδοξον αΐσδημα: ότι, όπως σύ, οδτω μετά δαυμασμού ήτέ- 
νιζον τάς στήλας ταύτας καί άπαντες έκεΐνοι οί άνδρες, 
τών οποίων μόνα τά  ονόματα διεγείρουσι πληδυν μεγάλων
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καί άγαδών αναμνήσεων. Από τών ναών καί τών πυλών 
άναδίδεται άκόμη ώςάν μία οσμή, ώςάν μία πνοή ζώντων 
άνδρώπων έκ τού αίώνος τής ακμής τής τέχνης.“ Ταύτα 
λέγονται ώς έκ τής καρδίας παντός, όςτις, είδήμων τής άρ- 
χαιότητος, έπεσκέφδη τήν Ε λλ ά δα  μετά ζωηρού ενδιαφέ
ροντος- έκαστος δέ δά καταγοητευδή ύπό τού βιβλίου, 
έπειδή δ ’ άντικρύση έν αυτώ τήν κατάστασιν τής ίδίας του 
ψυχής. Αλλά δυνατόν νά είπη τις, ότι έντεύδεν δέν εξαρ- 
τάται καί ή έξ αντικειμένου κρίσις, καί ότι τό ζήτημα εΐνε, 
έάν τό βιβλίον έλκύση καί τόν μή έχοντα τάς ίδίας άνα- 
μ.νήσεις μέ τόν συγγραφέα, — τούς πολλούς δηλαδή, οί 
όποιοι δέν συμμερίζονται μετ’ αυτού τάς αναμνήσεις ταύτας.

Έ άν τό βιβλίον ήτο γεγραμμένον μόνον χάριν τών λο
γιών, ή έξετασις αυτού έπρεπε νά γίνη κατ’ άλλον τρόπον. 
Ναί μέν εΐνε καί διά τούς λογίους, άλλ’ ούχί μ.όνον δ ι’ αυ
τούς, ουχί διά τούς λογίους μόνον ώς τοιούτους. 'Ως λόγιοι 
ώφειλον ν’ άπαιτήσωσι μόνον τήν άλήδειαν καί τήν ορδότητα. 
Τάς γνώσεις τού συγγραφέως, τό ζήτημα περί τού όρδού τών 
παρατηρήσεων καί κρίσεων του δέν 0·ά παραβλέψωμεν, έν- 
νοεΐται, άλλά πρό παντός πρέπει νά εΐπωμεν ότι: ταξειδεύει 
ώς άνδρωπος, ώς ολόκληρος άνδρο»πος. Καί περί τούτου καμ- 
μ.ία αμφιβολία- όςτις άναγιυοίσκει μέ ανοικτήν καρδίαν καί 
μέ ανοικτούς όφδαλμ.ούς τής ψυχής του, κατ’ ανάγκην δ·ά 
γοητευδη, δά  διαδερμανδή καί δά δεσμευδή, απαράλλακτα 
όπως καί ό έμφορούμενος ύπό τής έσωτερικής συμπαδείας 
έκ τών ομοιομόρφων του αναμνήσεων. Ή  άγάπη αμείβεται 
δι’ αγάπης. Οί "Ελληνες δάσπευσωσιν είς μετάφρασιν τού 
βιβλίου, τού οποίου ό συγγραφεύς ώς έραστής συνηγορεί υπέρ 
τής χώρας καί τού έδνους των, υπέρ τού παρελδόντος έν 
τω παρόντι των. "Οσον δέ καί αν καλλωπίζη τήν έρωμ.ένην 
του, πάλιν όμο»ς παρίσταται προ ημών ούχί ώς άκριτος Ιρα- 
στής, άλλ’ ώς εις έξ έκείνων, οί όποιοι μάς καδιστώσι πε
ριέργους νά γνυιρίσωμεν έκ τού πλησίον τήν έρωμένην των. 
— Τό βιβλίον εΐνε πλήρες χαρίτων, είς τά  δέλγητρώ του 
δέ δέν δύναται ν’ άντιστή 5 άναγνώστης. Εύδ'ύς έν ·τή 
πρώτη σελίδι βλέπομεν, ότι ό περιηγητής έπεχείρησε τό τα- 
ξείδιον μέ την άπόφασιν: Ôev ίλά χαλάσω το κέφι μου, δεν 
$ά  βάλω fiavça γυαλιά. Πολλάκις έπιτίδεται κατά τών 
άπαισιοδοξούντων ω ς  τόν Φίρορτ, ό όποιος τόσην χολήν έξ- 
ήμεσε κατά τής Ε λλάδος έν τή Γενική ΐφημερίδι τον Μ ο· 
νάχον, έναντί&ν τής μοχδηρδς προκαταλήψεως ώς τής τού 
Τισσώ, τού συκοφάντου τής Γερμανίας, κατά πάσης τέλος 
περιηγητικής έπιπολαιότητος καί λιχνείας, η όποια άφ ου 
συνομιλήση πρός ξενοδόχους, υπαλλήλους καί ύπηρέτας ξε
νοδοχείων, τελώνας καί δυρωρούς μουσείων, αναλαμβάνει νά 
περιγράψη μίαν χώραν - αυτός δέλει νά συναναστραφή μά τον 
λαόν καί πρός τούτο έξέμαδε τήν νεοελληνικήν τόσον κα
λώς, ώςτε κατά τάς πρώτας ημέρας ήδόνατο νά συνεννοήται. 
Τό κυριώτερον όμως εΐνε ότι έκτός τής άποφάσεως τον νά 
μή χαλάαη το κί<μ του — ή οποία μόνη δ·ά έμαρτύρει 
έγωϊσμόν — φέρει μαζή του εύνοιαν καί καλήν δέλησιν — 
καί ποιος λαός δέν πρέπει νά έπιδυμή, όπως ό ξένος, όςτις 
δέλει νά τον γνωρίση έκ τού πλησίον, βλέπη αυτόν διά τού 
όφ&αλμού τής εύνοιας; Ποιος λαός δέν πρέπει ν’ άπαιτή 
τούτο; Άναλογισδώμεν μόνον τον Γκαΐτε, μεδ’ όπόσης 
άφελείας καί άμεροληψίας έταξείδευεν είς ’Ιταλίαν, έν άντι- 
δέσει πρός τόν Χέρδερ, ό όποιος έδ·αύμαζε μέν πολλάκις, 
άλλά περισσότερον ήγανάκτει — χωρίς ν’ άναφέρωμευ κάποιον 
Νικολάην, όςτις έν ’Ιταλία άνεζήτει μόνον τό Βερολΐνον καί 
πανταχού δυςηρεστεΐτο. Ό  Γκαΐτε ήτο άναμ.φιβύλως οξυδερ

κής καί διέβλεπε τά  τρωτά μέρη τού τόπου έκείνου, μ.αρ- 
τυρεΐ δέ τούτο τό τέταρτον βενετικόν του έπίγραμμα, δέν 
δυςηρεστεΐτο ό'μως έκ τούτου καί επραξε καλώς.

Άπαιτοϋμεν πραγματικήν ουσίαν παρά τίνος οδοιπορι
κής περιγραφής. Τά πράγματα όμως πρέπει νά βλέπωνται 
καλώς καί τούτο απαιτεί αρμόδιον άνδ·ρωπον. Τό βιβλίον 
εΐνε άνδρωπος, εΐνε χαρακτήρ — δύναται βεβαίως νά,ήνε 
καί χαρακτήρ, κατά τήν χρήσιν τής λέξεως, διά νά χαρα
κτηρίση τήν ελλειψιν παντός χαρακτήρος· ’Εδώ έχομ.εν 
ημείς ενώπιον ημών σωστόν άνδρωπον, χαρακτήρα κατά τήν 
ορδήν έννοιαν τής λέξεως, ζωηρόν, άπλοϋν, άμερόληπτον, 
άγαδόν, άγαδ·ον πρός πάντας, άνδρωπον μετ’ άνδρώπων, ούχί 
τυφλόν πρός τά  έλαττώματα, άλλ’ ώπλισμένον διά τόσης 
εύδυμίας, ώςτε τά  κέντρα τής δυςδ-υμίας νά μή είςδόωσι 
βαδέως. Φέρει συγχρόνως μαζή του καί καλούς μυώνας καί 
όστα, οΐων έχει τις ανάγκην όταν δέλη νά ίδή τά  πράγ
ματα έκ τού πλησίον, εΐνε δηλαδή εύρωστος καί καρτερικός, 
προδΰμ.ως πεζοπορεί πρός έκπληξιν τών 'Ελλήνων άνά τά 
όρη καί ύπό τάς καυστικάς ακτίνας τού ήλίου- εύδύς έν 
άρχή, κατά τον από Κέρκυρας είς Λευκάδα πλούν, ύφίστα- 
ται μ.ετά Ο-άρρους άγρίαν τρικυμ.ίαν, ευρισκόμενος μετά ολο
κλήρου τάγματος στρατιωτών έν τψ  αυτώ άτμοπλοίω, εΐτα 
έπί ενός μικρού ιστιοφόρου έχιχεφεΐ λίαν έπικίνδυνον πλούν 
άπυ Ζακύνδ·ου είς ’Ηλείαν καί άνευ δισταγμού διέρχεται 
έφιππος ποταμούς, ώς τόν βίαιον 'Ρουφιάν. Αρέσκεται είς 
τά πατριαρχικά έΟ'ίμα τών αγροτών καί ευγνωμονεί διά τήν 
λιτήν τροφήν, ήν τω παρέχει ή φιλόξενος πενία. 'Η  καλαι
σθησία του δέ εΐνε άπηλλαγμένη πάσης νεωτεριστικής άσδε- 
νείας, εΐνε ευτυχής ότι δύναται νά όδοιπορήση όπου δέν 
ύπάρχουσιν άκόμη εργοστάσια καί πενέστατοι δήτες, χαίρει 
δέ ότι ό Έ λλην άπεχδ·άνεται τήν έργασίαν έν τοΐς έργο- 
στασίοις- συνομιλεί πρός τινα ποιμένα τής Μάνης, ό όποιος 
αγνοεί τί εΐνε σιδηρόδρομος, δέν έχει ώρολόγιον καί — ώ 
τής ευτυχίας! — δέν άνέγνωσεν άκόμη καμμίαν εφημερίδα, 
εΐνε τέλος αδαής πάντων όσα μανδάνονται έκ βιβλίων- άλλ’ 
όςτις ήδελε τον ονομάσει ήλίθ-tov, τόν „βασιλέα τούτον τών 
βουνών, πλανάται οίκτρώς. Πάν ό,τι δέν διδάσκεται διά τών 
βιβλίων γνωρίζει αυτός επίσης καλώς ή καί καλλίτερου ήμών 
τών υπέρσοφων άνθ·ρώπων μετά παραλελυμένων οφδαλμών 
καί έξημβλωμένων άλλων αισθήσεων.“ Κατά τάς πρώτας 
ήδη ημέρας έγνώρισε τήν φιλοξενίαν είς κάδε δρόμον καί 
είς κάδε μονοπάτι ό οδοιπόρος χαιρετά τόν οδοιπόρον, χαί- 
ρων δέ διά τό αρχαιοπρεπές τούτο έδ·ιμον, λέγει: „παρά τώ 
κατά τον πολιτισμόν νοτερονντι τούτω λαω δέν έςωβελίσδη 
είςέτι τό δίδαγμ.α εκείνο τής ύψίστης σοφίας, ότι ό άνδρω- 
πος οφείλει νά προςέρχεται έπίκουρος είς τόν άνδ·ρωπον, Ιο»ς 
ότου δε συντελεσδή τούτο, παρέχω αυτώ προδεσμίαν 20 άκόμη 
έτών“. — Ή  πρώτη τών ανωτέρω προτάσεων μ.’ ένθ·υμίζει 
τήν άπόκρισιν, ήν εΐχέ μοι δώσει ποτέ πανδοχεύς τις ενός 
άποκέντρου χωρίου τών Άπεννίνων ¿ρευιν, ότε ούχί άνευ φι
λαυτίας τώ έλεγον, ότι παρ’ ημΐν πας χωρικός ήξεύρει ν’ 
άναγινώσκη καί νά γράφη: „dunque saranno tu tti dottori?“ 
μοί εΐπε μετα σκωπτικού βλέμματος καί τόνου, καί προς- 
έδηκεν, ότι ήρκει νά συνάψω διάλογον μεδ·’ οίουδήποτε, 
έστω καί τού τυχόντος χωρικού διά νά χεισ&ώ: „quanto 
bene sa ragionare“. — Έ ν Πελοποννήσω μόναι αί Καλάμαι 
τρέφουσιν έν τοΐς κόλποις των έργοστάσια. „’Εάν τυχόν μετ’ 
ολίγον άκούσωμεν, ότι ένταύδα άνεπτύχδη έστία γυναικείας 
διαφδΌράς καί ίσως μάλιστα ό πρώτος βλαστός ελληνικής 
δητείας καί κοινωνικής δημοκρατίας, δέν πρέπει νά λησμο-
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νήσωμεν τά  λαμπρά άτμοϋφαντήρι«! Άτυχώς και παρά τοΐς 
Έλλησίν ακόμη ύπάρχουσιν ουκ Ολίγοι μύωπες, αντί πάσης 
δ·υσίας δέλοντες. νά' παρασύρωσι τήν ώραίαν καί είς την καλ
λιέργειαν τού Ιδάφους πρόςφορον πατρίδα των είς τήν.βοήν 
των τροχών -της μηχανουργίας καί νά δημιουργήσωσιν ,,άκ- 
μαίαν βιομηχανίαν“. Έ άν ουτοι ύπερισχύσωσι, πι&ανόν αργό· 
τερον έν τοΐς έξαγωγικοίς καταλόγοις -ν’ άναφανώσι τόσα 
καί τόσα εκατομμύρια απέναντι μετάξης, βάμβακος καί σι
δήρου, αλλά- συγχρόνως 
&■’ άναγκασβώσι ν’ άρχί- 
σωσι νά γράφωσι στατι- 
στικάς τού άρι&μοδ των 
νόδων τέκνων, αί όποίαι 
τώρα εΤνε περιτταί, καί νά 
έκδίδωσιν ιδιαιτέρας δια
τάξεις πρός έπίβλεψιν των 
εταιρών. Τότε δε καί ή 
Ευρώπη δ·ά δ-έωρήση την 
'Ελλάδα ώς έμότιμον εν 
τώπολιτισμω χώραν. Κατά 
πάσαν έλπίδα δ·’ άποδ·ά- 
νωσι τότε πάντες οί άγα- 
πώντες την Ε λλάδα , ώς 
έχει σήμερον, Ενα μή ΐδωσι 
καί αυτοί τό φρικώδες .
&έαμα.“

Είς ουδένα βεβαίως έκ 
των άναγινωσκόντων τάς 
γραμμάς ταύτας- έχομεν 
ανάγκην νά είπωμεν, οτι 
δεν δόναταί τις νά πέση. 
υπό τούς τροχούς του άρ
ματος του νεωτέρου πολι
τισμού, ότι ουτος μετά 
των δηλητηρίων του συν- 
αποφέρει συγχρόνως καί 
τά  αντίδοτα άΰτών καί 
ότι γίνεται τις επί τέλους 
συνάδελφος αμαδών άν- 
Βρώπων, επιμόνων είς τό 
νά καταραται πικρώς το 
σΰγκραμα τούτο τού φω
τός καί της σκοτίας, οπερ 
ημείς λέγομεν πολιτισμόν.
Άλλα καί ή. αγάπη πρός 
την ώραίαν απλότητα της 
άδιαφ&όρου φύσεως του 
άνΒρώπου δικαιολογείται
κατά τινας ώρας καί πρέπει νά τη παρέχωμε.ν πάσαν έλευ· 
Βερίαν κατά τάς ώρας ταϋτας, οτε έξεμεί την χολήν της 
κατά τό>ν δηλητηρίων τού πολιτισμού. Τίς 0-ά ήτο τόσον 
αμβλύς την αισδησιν , .ώςτε νά παραγνωρίζη ό,τι όφείλομεν 
είς τούς σιδηροδρόμους καί τίς τόσον αναίσθητος, ώςτε νά 
μή παρατηρή όπόσην καταστροφήν έπιφέρουσι, νά μή βλέπη 
πώς έκεί,. έν τή  ορεινή κοιλάδι, όπου τέως έβασίλευεν ή 
ά&ωότης, φέρουσι τήν διαφθοράν διά των περιηγητών, νά 
μή αισθάνεται τό οξύ των σύριγμα ώςάν νά τώ λέγει: Ζής 
είς καιρόν όπου τά  πάντα σπεύδουσι, τά  πάντα τρέχουσιν 
άστραπηδόν καί σχεδόν 'δεν Βά μένη μετ’ ολίγον ούδε 
στιγμή είς τύ πνεύμα, όπως συνέλΒη έν ηρεμία καί σκε<

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΕΝ ΣΤΟΛΗ.

ΑίσΒήσεις ζωηραί καί ζωηρά ψυχή — τούτο δηλοι ότι 
ό ήμέτερος περιηγητής φέρει μαζή του τήν θεωρητικήν δΰ- 
ναμιν, χωρίς της οποίας μένει νεκρά ενώπιον τών οφθαλμών 
καί αυτή ή φύσις ή έλληνιχή, καί αυτό τό έδαφος καί ό 
ουρανός τής Ελλάδος, — παρίσταται δέ τόσο> μάλλον άχα- 
ρις, καθόσον πολλαί είςετι γαΐαι μένουσιν άγριαι καί ηρη- 
μωμέναι. Πρέπει νά βλέπη τις ώς τον 'Ρότμαν, οταν Βέλη 
νά έννοήση τήν Ε λ λά δα ' έπί τών πετρωδών όρέων πρέπει

τις νά ευρίσκη τήν αρμο
νίαν τών γραμμών, καί ν 
άπολαύη τά  δ·έλγητρα τά 
ζωγραφικά της ξηράς πε- 
διάδος καί τής ελώδους 
κοιλάδος. τούτο δέ τό καλ
λιτεχνικόν αΐσ&ημ* νά με- 
τασχηματίςη είς μεγάλην 
εικονικήν παράστασιν δια 
του αισθήματος του τρα
γικού έν τή  ερημώσει. Τοι- 
ούτό τ ι υμμα θ·ά ηνε καί 
τό μόνον αρμόδιον είς τό 
νά άντιληφδ'ή άπασαν καί 
πλήρη τήν αξίαν της εί- 
κόνος τού κάλλους, νά μή 
διολισδ·ήση ¿π’ αυτής έπι- 
πολαίως έκεί όπου κατά 
τύπον καί χρώμα εΐνε νοητή 
είς τούς πάντας, άλλα νά 
καταλάβη αυτήν τοιουτο
τρόπως, ώςτε νά δόναται 
ή ψυχή νά είπη τ ί εΐνε τό 
Βέλγον αυτήν. ’’Οςτις έπε· 
σκέφΒη κλασικάς χώρας, 
γνο>ρίζει ότι είς τούς δια- 
κρινομένους έπί'φυσικωκάλ.- 
λει τόπους είς εν συγχω
νεύονται άί μεγάλαι ίστο- 
ρικαί αναμνήσεις μετα τού 
αϊσΒήματος τούτου τού 
κάλλους. Άλλα καί έκεΐ, 
όπου άλλως 6 τόπος ήΒε- 
λεν έκληφΒή άχαρις, όπου 
δηλαδή είς τό στερούμε- 
νον φαντασίας όμμα φαί
νεται μόνον έλεεινός καί 
έρημος, διά τού συνδυα
σμού τούτου τηρεί τον χα 
ρακτήρα τού ιστορικού,  

ιστορικού καΒ’ ήν έννοιαν παραδέχεται τήν λέξιν ή έπιστημη.
ΆναλογισΒώμεν μόνον τήν Σικυώνα τού 'Ρότμαν, τήν 

έρημον έκείνην ακρώρειαν, τήν οποίαν ή ιστορία διήυλάκω- 
σεν όπως αί περιπέτειαι διαυλακούσι καί τό πρόςωπον. τού 
άνΒρώπου. — 'Η  συγχώνευσις αυτη τών έντυπωσεων φέρει 
έν Έ λλάδι άλλο χρώμα, άλλον, τόνον καί άλλον τύπον, 
παρά έν Ιταλία . Τπό διαφόρου αίσδήματος.καταλαμβάνε
ται ό από της Άκροπόλεως Βεώμενος τό αττικόν πεδίον, 
την κυανήν θ*άλασσαν καί τάς κυανοχρόους νήσους, τάς χιο
νοσκεπείς κορυφάς τών όρέων τής Πελοποννήσου, καί δια- 
φόρως έπίσης αίσδάνεται βλέπων άπό σκοπιάς τήν 'Ρώμην, 
τό Κάπιτώλιον, τήν αγοράν καί τά  μακράν έκτεινόμενα όρη

Ο Ε Ρ Ω Σ  Τ Α Ξ Ε Ι Δ Ε Ϊ Ω Ν .
Είκών ύπό Αιαδβιό.
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των Λατίνων καί Σαβίνων. Είς άμφοτέρους τούς τόπους ή 
προξενουμένη έντύπωσις μετέχει, καί του τραγικού, διότι και 
είς άμφοτέρους παν δ,τι κατεστράφη υπήρξε μέγα. Άλλ’ έν 
Ελλάδι τό μέγα η το τόσον ώραϊον όσον και μέγα, άπετέ- 

λει ενότητα μοναδικήν είς τό εΐδός της. Άλλην αίσδητικήν 
έννοιαν έχει η φράσις: „και τό ώραϊον πρέπει ν’ άποδάνη“ 
και άλλην ή φράσις: „καί τό Ισχυρόν πρέπει ν’ άποδάνη“, 
τήν οποίαν χωρίς νά δέλη ψιδυρίζει τις κατ’ Ιδίαν βλέπων 
τά  ρωμαϊκά έρείπια, τα  γιγαντώδη λείψανα τού Colosseum 
καί τών θριαμβευτικών αψίδων. "Οταν όμως ίστασαι έπί 
της Άκροπόλεως καί βλέπης τόν ΙΙαρΟ·ενωνα, τό Έρεχδεΐον, 
τόν Ναόν της Νίκης — τό βλέμμα τούτο σοί λέγει: έδώ 
εζησε καί άνέπνευσεν 6 λαός του καλού, ό λαός, ό όποιος 
¿δίδαξε την ανθρωπότητα τ ί είνε καλόν, καί άνευ τού οποίου 
οι Ρωμαίοι καί — ημείς δά έμένομεν έν τη βαρβαρότητι. 
Βλέπεις τους Ιλαιωνας καί τάς πλατάνους της αττικής πε
διάδες — όπου ήτο άλλοτε η ’Ακαδημία τού Πλάτωνος — 
και προςδ·έτεις: ητο λαός φιλοσόφων καί καλλιτεχνών. — 
Έ ν  άρχή παρεδέσαμεν έν χωρίον έκ τού βιβλίου του συγ- 
γραφέως, όπως δείξωμεν ο'ποϊα αισθήματα τόν καταλαμβώ- 
νουσιν είς τους τόπους τούτους· άς άναγνώση τις δε τήν 
περιγραφήν αϋτων Ιν Κέρκυρα, Ίδάκη, έν ταΤς κοιλάσι καί 

ορέων τής Πελοπόννησου, έν Αρκαδία, Μεσσηνία,

όπως καί τήν σήμερον, διευθύνεται πρός τήν δέσιν, όπου ό 
8·ειος συβώτης Εύμαιος είχε τήν μάνδραν του, προχωρεί πε
ραιτέρω πρός τό ύψωμα, όπου έκειτο τό μέγαρον τού ήρωος 
καί ουτω διά μ.ιάς εΰρίσκεται είς τήν δεκάτην προ Χριστού 
εκατονταετηρίδα. Είς ’Ιθακήσιος ναυτόπαις τον οδηγεί κατά 
τάς έκδρομάς ταυτας: ,.άλλ’ έάν δάση τις έπί τής βοστρυ- 
χώδους κεφαλής του αντί φεσίου φρυγίαν κυνήν, βλέπει 
άπέναντί του τόν γνησιώτατον Τηλέμαχον. Ό ςτ ις  δε 8·έλει 
νά ίδή κεφαλάς ώς τού Όδυσσέως μετά τής γνωστής ωραίας 
γενειάδος τού ήρωος, άς πορευδή είς τήν έμπροσδεν τού λι- 
μένος πλατείαν, όταν οί αλιείς έπιστρέφωσιν έκ τής πρωϊνής 
αλιευτικής εκδρομής καί έπί των λευκών μαρμάρων έκδέ- 
τωσιν είς πώλησιν τήν άσπαέρουσαν άγραν.“

Άργος — Μυκήναι — πόλη των Λεόντων τίς δέν γνωρί
ζει τόν φοβερόν τούτον μύ9·ον τής άρχαιότητος, τίς εΐνε τόσον 
αμβλύς τήν φαντασίαν, ώςτε νοερως νά μή βλέπη τόν Άγα- 
μέμνονα διαβαίνοντα σοβαρως αυτήν καί τόν Όρέστην κατα- 
διωκόμενον υπό των Ευμενιδών; Άλλ’ έτι βαδυτέραν έντό- 
πωσιν δά  έμποιήσωσιν οί τόποι ουτοι είς έκέίνον, δςτις, ώς 
ό ήμέτερος προπομπός, είνε γνώστης τών τραγωδιών τού 
Αίσχύλου καί του Σοφοκλέους. Μετά τινων υπαλλήλων έξ 
Άργους έπισκέπτεται τό παλαιόν δέατρον τής χόλεως. Εις 
τών Ελλήνων κατέρχεται είς τήν ορχήστραν καί μεγάλη

Σπάρτη, Αργεί, Μυκήναις και Κορίνδω καί άνευ αμφιβολίας τή  φωνή ορ.ιλεΐ, έν ώ οί λ.οιποί ιστανται έπί της υψίστης 
δά γίνη καί αυτός συμμέτοχος τών αίσδημάτων καί τού έν- σειράς τών αρχαίων εδρών καί άκοόουσιν, άκοόουσι τους 
δουσιασμού του.

Και δέν συνοδευουσιν αυτόν ώχραί μόνον αναμνήσεις, 
άσδενής τις μόνον άπήχησις τών γυμνασιακών ήμερων, δέν 
έλησμόνησε κατά τό ήμισυ τά  έλληνικά του, άλλ’ έχει σύν
οδον τον "Ομηρον έν τώ πρωτοτόπω, έν Κέρκυρα άναγινώ- 
σκει αμέσως τους στίχους περί τού άπολιδωδέντος πλοίου 
των Φαιακων, είς Ίδάκην αποβιβάζεται μετά τού Όδυσσέως 
έν τώ αυτω ορμω, ον ο "Ομηρος περιγράφει έχοντα σχεδόν

φοβερούς λόγους τής Κλυταιμνήστρας έξερχομένης, άφ’ ου 
έπετέλεσε τόν φόνον, μέ τόν πέλεκυν έπί τού ώμου καί έπί 
τού μετώπου με τήν αίματηράν κηλίδα. Ένταυδα, έπί τών 
βαδμίδων τούτων, ό αγωνιών όχλος ήκουσε τούς λόγους 
τής άποτροπαίου γυναικός, εΐδεν είκονιζομένας τάς φρικώ- 
δεις πράξεις τού άπαισίου ηγεμονικού γένους, τό όποιον κα- 
τώκησεν Ιδώ, έδώ ακριβώς, Ιν Άργει καί έπί τού λόφου 
τών Μυκηνών, καί ειδεν. έκπληροόμενον τό δεινόν πεπρωμένον.

( ί 'π ε ια ι συνέχεια .)

0 1 Δ Υ Ο  Φ Ι Λ Ο Ι .
(συνέχεια).

Χωρίς νά είπω τό ίνορ.ά μου, απαράλλακτα καδ·ως έχι- 
κρατεΐ συνήδεια παρά τοϊς φοιτηταις, είςήλδον είς τό οί
κημα του. Εις τό πρώτον δωμάτιον ου’δείς ήτο παρών.
Εκαλεσα τόν Ταρχωφ έξ ονόματος καί, επειδή δέν ελαβον 

απόκρισιν, ήμην έτοιμος ν’ άπέλδω πάλιν, οτε ήνοίχδη ή 
0·υρα τού προδαλάμου καί άνεφάνη ό φίλος μου. Μέ ήτέ* 
νισε μέ περίεργα καχως βλέμματα καί σιωπηλώς μ.οί έτεινε 
τ ήν Χε~ρα. Ειχον ελ9·ει μέ τόν σκοπόν νά τω αφηγη9·ώ 
παν δ,τι εΤχον μάδει παρά τού ΓΙουνίνου, καίτοι δέ αμέσως 
παρετήρησα ότι ή έπίσκεψίς μου τω ήτον οχληρά, έν τοό- 
τόις δεν παρέλειψα, αφ οό έπ’ ολίγον συνδιελέχδημεν περί 
αδιαφορών πραγμάτων, νά τω γνωστοποιήσω τούς σκοπούς 
τού Βαβουρίνου όσον αφορά πρός τήν Μούσαν.

Η εϊδησις αυτη, ώς έφάνη, δέν τόν έξέπληξε πολύ. Σιω
πών έκάδησε χαρά τήν τράπεζαν, μέ ήτένισεν έταστικώς καί, 
εξακολουδών νά σιωπά, εδωκεν είς τήν μορφήν του τοιαύ- 
την τινα εκφρασιν . . . έκφρασιν, ώςάν νά μοί έλεγε: Λοι
πόν τί άλλο περισσότερον έχεις νά μοί διηγηδής; ’Εμπρός, 
έκδεσόν μοι φανερά τάς σκέψεις σου!

Τόν ήτένισα μετά προςοχής κατά πρόςωπον, ή έκφρασις 
τού οποίου μοί έφαινετο μάλλον χαρωπή, ολίγον σκωπτική

καί μάλιστα ουχί ¿στερημένη καί τίνος ίταμότητος. Τούτο 
όμως δέν μ.έ ήμπόδισε τού νά τώ εκδέσω τάς ίδέας μου. 
Έ ξ  Ιναντίας έσκεπτόμην τώρα: Θέλεις νά μοί δείξης τάς 
δυνάμεις σου^ πολύ καλά, δά ίδής ότι καί έγώ δά ήμαι 
αμείλικτος άπέναντί σου!

Καί τοιουτοτρόπως λοιπόν αμέσως καί γοργώς ήρχισα 
νά περιγράφω τάς καταστρεπτικάς συνεχείας τών παδών, τά_ 
καδ·ήκοντα ενός έκαστου άνδρωχου καί τό χρέος του όπως 
σέβηται τήν έλευδερίαν καί τά  Ιδιώματα τού αδελφού του 
— έν συντόμω ολόκληρον ακαδημαϊκόν μάδημα τώ έδωκα 
περί Ή δικής καί τούν όμοιων.

Πρός μεγαλειτέραν μου δέ ευκολίαν είς τήν παράδοσιν 
δέν έπαυον νά περιφέρωμ.αι έντός τοΰ δωματίου. Ό  Ταρ- 
χώφ μέ ήκροάζετο ήσύχως καί δέν ¿κινείτο έπί τής δέσεως 
του, μόνον δέ οί δάκτυλοί του έπαιζον μέ τά  άκρα τού μι
κρού αυτού μυστακος.

Καί έγώ ό ίδιος δέν ήξευρον καλά καλά τ ί είχε μέ πα
ρακινήσει νά ύποκριδω πρόςωπον ίεροκήρυκος' ίσως φδόνος 
ήτον ή αίτία, πάντως όμως όχι ήδική τις έξανάστασις!

— Ξεύρω, έξηκολούδησα, ότι αυτό τό πράγμα δέν είνε 
ευκολον. Είμαι πεπεισμένος ότι αγαπάς τήν. Μούσαν καί
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καί ότι ή Μούσα σέ αγαπά καί ότι αυτός ο έρως σου δέν 
είνε τις στιγμιαία Ιδιοτροπία . . . .  Άλλ’ άς ΰποδέσωμεν 
άπαξ — (τώρα ¿σταύρωσα τάς χεΐράς μου έπί τού στήδους)
— άς ΰποδέσωμεν ότι Ικανοποίησες τό πάδος σου — τ ί δά 
πρόκυψη κατόπιν; Τό βέβαιον είνε, ότι δέν δά  τήν νυμφευ- 
δής καί έκτός τούτου δά  καταστρέψης τήν ευτυχίαν ενός 
χρηστού καί τιμίου άνδ·ρώπου, τού ευεργέτου της, καί ίσως
— ποιος τό ξεόρει; (τώρα έξέφρασε τό πρόςωπον μου συγ
χρόνως πρόνοιαν καί δλίψιν) — ίσως άκόμη καί τήν ίδικήν 
της ευτυχίαν . . . .

Κ.τ.λ. — κ.τ.λ. — κ,τ.λ.Π!
Κατ’ αυτόν τόν τρόπον ¿δημηγόρησα περί τήν ήμίσειαν 

σχεδόν ώραν. "Ο Ταρχώφ δέν ήνοιξεν άκόμη τό στόμα του, 
αυτή δέ ή σιωπή του ήρχισεν έπί τέλους νά μέ άνησυχή. 
’Από καιρού είς καιρόν έρριπτον κρυφιον βλέμ.μα έπ’ αυτού 
όχι τόσον διά νά παρατηρήσω τήν έντύπωσιν, ήν έκαμνον 
έπ’ αυτού οί λόγοι μου, καί νά ευρω τόν λόγον διά τ ί δέν 
άντέλεγεν ή άν μοί έδιδε τά  δίκαια, όσον διά νά εννοήσω δια 
τί έκάδητο ακριβώς ώςάν νά ήτο κωφάλαλος. Τέλος παρε
τήρησα ότι μεταβολή τις — πραγματικώς μία μεταβολή 
συνέβη είς τό πρόςωπον του. Έξέφραζεν έξαψιν καί ταρα
χήν, μίαν μελαγχολικήν ταραχήν . . . .  άλλά — περίεργον 
φαινόμενον! — έκεΐνο τό ιλαρόν, φαιδρόν καί σκωπτικόν 
χατι, τό όποιον είχον είς τάς άρχάς παρατηρήσει έπ’ αυτού
— μεδ’ όλα τούτα δέν είχεν έξαφανισδή ,άπό τού τεταραγ- 
μένου τούτου καί μελαγχολικοΰ προσώπου! Ήγνόουν άκόμη 
άν έπρεπε νά συγχαρώ τόν εαυτόν μου διά τήν επιτυχίαν τού 
κηρύγματος μου, δτε αίφνης ό Ταρχώφ ήγερδη, μοί έδλιψεν 
άμφοτέρας τάς χεΤρας καί μοί είπε μετά τίνος σπουδής.

— Σ’ ευχαριστώ, σ’ ευχαριστώ . . . είσαι ό άληδής μου 
φίλος . . . .  τώρα όμως, παρακαλώ, τώρα άφησέ με μόνον.

Έ μεινα έννεός.
— Πώς . . . . νά φύγω!
— Ναί, κάμε μου τήν χάριν. Εννοείς ότι όσα μοί έξ- 

έδηκες πρό ολίγου πρέπει νά τά  σκεφδ'ώ . . .  δέν αμφιβάλλω, 
ότι εχεις δίκαιον, άλλά . . . .  άφησέ με τώρα.

— Είσαι τόσον τεταραγμένος . . . ήρχισα λέγων.
— Τεταραγμένος; Έ γώ ;
Ό  Ταρχώφ έγέλασεν, άλλ’ έν τω άμα έγινε πάλιν 

σοβαρός.
— Ναί,. έχεις δίκαιον. Καί πώς δά  ήτον άλλως δυνα

τόν; Σύ ό ίδιος λέγεις, ότι τό πράγμα δέν είνε ευκολον. 
Ναί, πρέπει νά τό σχεφδώ — μόνος.

Καί έκ νέου μοί έδλιψε τάς χεΐρας.
— Ύγίαινε, φίλε μου, ύγίαινε!
— 'Γγίαινε, ύπέλαβον, ύγίαινε, αγαπητέ μου φίλε!
Έξερχομενος έρριψα τελευταίου βλέμμα έπί τού Ταρ

χώφ. Τό πρόςωπον του έδήλου ευχαρίστησιν. Καί διά τί 
άρά γε; μήπως διότι έγώ ώς άληδ·ής φίλος τώ  υπέδειξα 
τήν όλισδηρότητα τού δρόμου, είς ον Ιπήγαινεν, ή — μή
πως διότι άπηρχόμην;

Ιΐαντοΐαι σκέψεις ετάραττον καδ’ δλην ¿κείνην τήν 
ημέραν τόν νούν μου καί μ’ έβασάνιζον άκόμη καί τό εσπέ
ρας, καί τήν στιγμήν άκόμη, καδ’ ήν είςηρχόμην είς την 
οίκίαν όπου κατώκει ό ΠουνΤνος καί ό ΒαβουρΤνος· διότι 
έκείνην τήν ίδίαν ημέραν υπήγα νά τούς έπισκεφδώ.

* *

Ό  ΠουνΤνος κατά τήν έπίσκεψίν του είχέ μοι αναφέρει, 
ότι τήν προηγουμένην εσπέραν μέ είχον περιμείνει. Δυνα-

τόν. Σήμερον όμως κανείς δέν μ’ έπερίμενε . . . : Εύρον
καί τούς τρεις οίκοι καί όλοι ήπόρησαν έπί τή έλεύσει μου. 
Ό  ΠουνΤνος καί ό ΒαβουρΤνος ήσαν άσδ·ενεΤς καί οί δύο. 
'Ο  πρώτος είχε κεφαλαλγίαν καί έκειτο έξηπλωμένος πρό 
τής δ·ερμάστρας μέ τήν κεφαλήν περιτετυλιγμένην είς χρω
ματιστόν μανδήλιον καί μέ έν.τεμάχιον άγγουρίου καδ’ έκά- 
τερον τών κροτάφων. Ό  ΒαβουρΤνος έπασχε χολικον πυ
ρετόν. Κατακίτρινος καί σχεδόν υπόμελας τήν μορφήν, περί 
τους όφδαλμούς Ιχων αμαυρούς δακτυλίους, τό μέτωπον 
διηυλακωμένον ύπό ρυτίδων καί τήν σιαγόνα κεκαλυμμένην 
υπό τριχών ώςεί καρφίδων — δέν είχε πραγματικώς ομοιό
τητά τινα πρός υποψήφιον νυμφίον! "Ηδελον πάλιν ν απέλδω 
αμέσως, άλλά δέν με άφήκαν καί μοι παρέδηκαν μάλιστα 
καί τέϊον. Ή  Μούσα βεβαίως δέν είχεν ούτε κεφαλαλγίαν 
ούτε χολικόν πυρετόν, ήσδάνετο δέ μάλιστα όλιγωτέραν άν- 
δρωποφοβίαν παρά τό σύνηδες· ήτον όμως κακοδιάδετος, 
ώςάν νά είχε προηγουμένως δυςαρεστηδή κατά τίνος . . . .  
Τέλος δέν ήδυνήδη πλέον νά συγκράτηση τήν οργήν της 
καί, έγχειρίζουσά μοι τό πλήρες τείου χυάδιον, μοί έψιδύρισε 
ταχέως:

— "Ο,τι καί άν ’πήτε ’κεϊ, οσο καί άν προςπαδ-ήσετε, 
τίποτε δέν δά κατορδώσετε — άκούτε;

Τήν ήτένισα μετ’ απορίας καί έπωφελοόμενος ευνοϊκής 
τίνος ευκαιρίας τήν ήρώτησα έχίσης χαμηλοφώνως.

— Τ ί δέλετε νά ’πήτε μέ τούς λόγους σας;
— Θέλω νά ’πω, άπεκρίδη, έν ω οί μέλανες καί πονη- 

ρώς υπό τάς συνεσταλμένας όφρδς σπινδηροβολούντες όφδαλ- 
μοί της προςηλώδησαν πρός στιγμήν έπί τού προςώχου μου 
καί κατόπιν ταχέως πάλιν άπεστράφησαν άπ’ αυτού. — 
Θέλω νά ’πώ, ότι τά  ήκουσα όλα, όσα σήμερα τό πρωί ΙκεΤ 
είπατε καί σάς Ικφράζω τώρα τήν ευγνωμοσύνην μου, αλλά 
— δέν ¿πετύχατε τόν σκοπόν σας.

— Πώς, ήσδε καί σεις ΙκεΤ παρούσα; άνεφώνησα 
άκουσέως.

νΗδη όμως ό ΒαβουρΤνος μάς ήκουσε συνομιλούντας καί 
έστρεψε πρός ήμάς τά  βλέμματα.

Ή  Μούσα άπεμακρόνδη.
Μετά δέκα λεπτά της ώρας κατώρδωσε πάλιν νά με πλη- 

σιάση. Τή προυξένει πολλήν ηδονήν νά όμιλή μαζή μου περί 
έπικινδύνων πραγμάτων καί μάλιστα έπί παρουσία, άμ.έσως 
ύπό τά  δμματα τού ευεργέτου της — ώςάν νά ήδελε διά 
τούτου νά κρύψη, ότι ¿φρόντιζε νά μή έγείρη τήν υποψίαν 
του. "Οπως όλοι γνωρίζομεν, αί γυναίκες πολύ άρέσκονται 
νά περιδιαβάζωσιν ακριβώς επάνω είς τό χείλος τής αβύσσου.

— Ναί, ήμουν έκεΤ παρούσα, ¿ψιδύρισεν ή Μούσα χωρίς 
καν νά κίνηση ένα μυούνα τού προςώπου της- μόνον τους 
λεπτούς μυκτήράς της είδον νά ύποτρέμ.ωσι καί τά  χείλη 
σκωπτικώς νά συστέλλωνται. — Καί άν ό κύριος Παντολέων 
μ’ έρωτήση τ ί μουρμουρίζω έδώ μαζή σας, αμέσως δά τώ 
διηγηδώ τά  πάντα. Όρίστε, αυτά είχα νά σάς ’πώ!

— Νά ήσδε προςεκτικωτέρα, εΐπον εγώ νουδετικώς, 
διότι πραγματικώς αρχίζουν νά μάς κατασκοπεύουν............

— Σάς έπαναλαμβάνω, ότι είμαι έτοιμη νά διηγηδώ 
τά  πάντα. Καί ποΤος δά μάς κατασκόπευση; ’Εκείνος ’κεί, 
’μπροστά ’ςτή δερμάστρα, τεντόνει τόν λαιμόν του ’ςάν 
άρρωστη χήνα καί επομένως δέν ακούει τίποτε, ο άλλος δε 
είνε τώρα βυδισμένος είς φιλοσοφικά άποφδέγματα. Δέν 
πρέπει λοιπόν νά έχετε κανένα φόβον.

Ή . φωνή της Μούσης έπετείνετο όλονέν καί αί παρειαϊ 
της βαδμηδόν Ικαλύφδησαν υπό τίνος χαιρέκακου, βαδέος
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έρυθήματος — καί τούτο ,τή επήγαινε δ·αυμάσια· ποτέ δεν 
την εΐχον ίδεΐ τόσον ώραίαν! Καδ·αρίζουσα την τράπεζαν 
καί άσχολουμένη είς τήν ταχτοποίησιν των έπ’ αυτής πραγ
μάτων , ¿κινείτο ταχέως άνω καί κάτω. Τό άβίαστον καί 
έλαφρόν βάδισμά της ένεΐχέ τι τό προκλητικόν, ώςάν νά 
ήθ·ελε νά εΐπή προς εμέ: Κρΐνέ με σύ δπως και άν σοι άρέση" 
αυτό έμενα μου εΐνε έντελως ¿διάφορον έγώ Ιοένα δέν σε 
φοβούμαι.

Δεν δύναμαι να τό άποκρύψω, ότι ή Μούσα μοι έφάνη 
έπαγωγοτάτη — τό Ισπέρας . εκείνο δηλονο'τι. ’Αλήθεια, 
έσκεπτόμην .μάγισσα πραγμάτικως εΐνε, δλως διόλου νέος 
„τύπος“ . . . . .  . τ ί  ώραιότης! Αύται αί χεΤρες ήδύναντό νά 
με ραπίσω.σι . . . δεν.δ-άμοι έμελε καδώλου!

"Οταν έξήλ&.ον εις: τον προδ-άλαμον, με συνώδευσεν 
αυτή· φυσικώς δέν. έκαμε, τούτο από φιλοφροου’νην, άλλ’ 
από μίαν' χαιρέκακον μοχθηρίαν. ’Αποχαιρετούν αυτήν την 
ήρωτησα: . !

— Τόν αγαπάτε πραγματικώς τόσον έμμανως;
— Αν τόν- άγαπω ή μή, αυτό εΐνε όιχή μου δουλειά, 

κανένας άλλος δεν έχει ν’ άνακατώνεται ’ς αυ’τό! ·
— Νά ήσδ·ε προςεκτική, σας λέγω· μή παίζετε μέ τή 

φ ω τ ιά  γιατί &ά καήτε. .
— Καλλίτερα νά καώ παρά νά παγώσω. Και σεΤς — 

μέ τάς συμβουλάς σας! Καί από πού τό ’μάθατε, ότι δεν 
θά  μέ πάρη; Ποιος σάς .εΐπέν, ότι έγώ θέλω καί καλά νά 
τον πανδρευθώ; Καί άν έγώ καταστραφώ, έσάς τί σάς μέλει;

Καί ταχέως έκλεισεν οπίσω μου την δ·ύραν.
’Ενθυμούμαι, ότι, όταν έπέστρεφον οΐκ'αδε, εΐχον κατά 

νούν μίαν πολύ εΰχάριστον ιδέαν, ,τήν πεποίθησιν .δηλαδή 
ότι αυτός .ό ',,νέος τόπος“ πολλάς πικρίας δ·ά έπότιζε τόν 
φίλον μου Ταρ'χώφ . . . Α ί βέβαια, την ευτυχίαν του έπρεπε 
δά καί μέ κάτι νά την πλήρωσή!

'Οπωςδήπο.τε. όμως. μετά πολλής μου λύπης 1 δέν · ήδυ- 
νάμην πλέον ν’ αμφιβάλλω, ότι αυτός καί ή Μούρα ήσάν 
ήδη μία κάρδία καί. μία ψυχή.

S * ' ,  .

ΠαρήλΟ-.ον τρεις ήμέραι. Έκαθήμην έ ν . τω δωματίω 
μου παρά τό γραφεΐον, εΤχον έργασθή.καί ήτοιμαζόμην νά 
προγευματίσω, ότε ήκουσα δόρυβον, έστρεψα την κεφαλήν 
καί — ώςεί υπό κεραυνού πληγείς έμεινα ακίνητος έκ της 
έκπλήζεως! Έμπροσδτν μου ίστατο μία ακίνητος',.· φοβερά, 
πελιδνή καί φασματώδης μορφή, ίστατο — 6 Πουνΐνος! Μέ 
ήτένιζεν ήλι&ίως, ώς τις αίφνης έκφοβισθείς λαγφός, έν'ω 
οί βραχίονες του έκρέμαντο χαλαρώς ώς σχοινιά μάστιγος.

— Πουνΐνε! Τ ί έχετε; ,ΐίώ ς ήλδ·ετε. έτση -.έδώ; Τί 
σάς. συνέβη; · .. . ομιλήσατε έχί τέλους!· · . ' . . · ·  .!

— ^Εφυγε — έψιθύρισε μέ μόλις άκουόμενον καί βραγ- 
χνόν γόον. ■ ■ -

—γ Τί λέτ’ έκεΐ!; -
— Έφυγε,' έπανέλαβε. ..· '

. — Ποιος;
— Ή  Μούσα. Αυτήν την. νύκτα έίρυγε . . . καί άφήκε 

μίαν σημείωσιν.
— Μίαν σημείωσιν;
— Ναί. „Σάς ευχαριστώ δι’ όλα ό'σα έκάμετε χάριν 

μου, γράφει, αλλά δέν επανέρχομαι πλέον. Μή. με αναζη
τήσετε!“ Τρέχομεν παντού, ρωτούμε τήν. μαγείρισσαν' — 
άλλ’ αύτη αγνοεί τα  πάντα. Μέ συγχωρέίτε, δέν .ήμπορώ 
νά ό μιλήσω δυνατά· ή φωνή μου έκύπη πλέον.

— Ή  δεσποινίς Μούσα σάς άφήκε! ‘ανεφώνησα. Αδύ
νατον! Καί ό κύριος Βαβουρίνος — θά ήνε'όλος απελπισία. 
Τί σκέπτεται τώρα νά πράξη;

— Τίποτε δέν έχει σκοπόν νά πράξη. Ή θελα  νά τρέξω 
είς τόν νομάρχην, άλλ’ αυτός μέ ήμπόδισε. Ή θελα  νά ειδο
ποιήσω τήν αστυνομίαν, άλλ’ αύτός μοι τό άπηγόρευσε καί 
έθύμωσε μάλιστα εναντίον μου. Λέγει οτι ας κάμη ή Μούσα 
κατά τήν θέλησίν της, αυτός δέν θά την. έμποδίση. Έπήγε 
μάλιστα, δπως καί καδ·’ ημέραν, είς τό γραφεΐον διά  νά 
έργασθη. Μέ μόνην τήν διαφοράν ότι δεν φαίνεται πλέον 
’ςάν άνθρωπος. Ιίόσον τήν ήγάπα! . . . ώ, πόσον τήν ήγα- 
πώμεν καί οί δύο!·

Διά των λέξεων τούτων, πρώτην φοράν μοι έφανέρωσεν 
ό Πουνΐνος ότι δέν ήτον άγαλμα, άλλ’ άνδ·ρωπος αισθανό
μενος. Έξέτεινεν άμφοτέρας τάς χείρας πρός τόν ουρανόν 
καί έπειτα τάς άφήκε νά καταπέσωσιν έπί τού.ώ ς έλεφαν- 
τυδοντος λάμποντος κρανίου του.

— *Ω αχάριστος! έσΐέναζε- Ποιος σέ ·έδ·ρεψε, σ’ έπό- 
τισε, σ’ ένέδυσε, σ’ έσωσε καί σέ άνέθρεψε; Ποίος σ’ έφύ- 
λαξε καί σ’ έπεριποιήδη ώς τήν ίδιαν του ζωήν, ώς τήν 
ψυχήν του! . . . Τά έλησμόνησες όλα ταύτκ; Έμ-ένα ’μπο
ρούσες βέβαια ν’ άπωδησης μακράν σου, άλλά τόν κύριον 
Βαβουρΐνον! . . . .

’ Τόν παρεκάλεσα νά καθήσή καί νά συνέλθη ολίγον . . .
*0 Πουνΐνος έσεισεν, αποποιούμενος, τήν. κεφαλήν.
— νΟχι, δέν εΐνε ανάγκη. Ή λ θ α  πρός. σάς . . . .  δέν 

ήξεύρω πρός τί. Ή  κεφαλή μου εΤνε άνω κάτω. Νά μείνω 
μόνος είς τό σπήτι μοι ήτο αδύνατον — πού νά τρέξω; 
Καί όταν μείνω είς τό σπήτι,' πηγαίνω καί· στέκομαι είς τό 
μέσον τού δωματίου, κλείω τούς οφθαλμούς καί φωνάζω: 
Μούσα, Μουσικά μου! Ώ  εΐνε νά τρελλαθώ πλέον! . . . .  
Α , τώρα ένθυμήθην, διά τ ί ήλδ·α Ιδώ· προ όλίγο>ν ημερών
μοί άνεγνώσατε εν αίσχρον π ο ίη μ α  τό Ινθυμεΐσθε;
Έλέγετο μέσα είς αυτό περί ενός . γέροντος . . . .  Διά τί 
μόι τό άνεγνώσατε; Έγνωρίζετε μήπως, ή έμαντεύετέ τι 
ακόμη από τότε;

'.0  Πουνΐνος μέ ήτένιζεν άσκαρδαμυκτεί. .
— Φίλε, αγαπητέ κύριε Πέτρε! άνεφώνησεν αίφνης, 

τρέμων καθ’ όλα τά  μέλη· μήπως γνωρίζετε, πού μένει 
τώρα; Πλησίον τίνος, εύρίσκεται;

Περιήλδ-ον είς άμηχανίαν καί ήναγκάσ&ην άκουσίως νά 
καταβιβάσω τούς οφθαλμούς προ; το έδαφος.

— Σας είπε μήπως τίποτε είς την σημείωσιν της περί; 
. . . .  ήρχισα.  ̂ · ' .

— Γράφει ότι μάς άφίνει, έπειδή αγαπά άλλον. Φίλε 
μου, .άγγελέ μου — βέβαια, σείς γνωρίζετε, πού εΐνε! Σώ- 
σατέ την, έλατε νά την άναζητήσωμεν καί· νά τη όμιλήσω- 
μεν.! Πρός θεού, άναλογισ&ήτε τίνος ευτυχίαν .κατέστρεψε 
δ'ίά .τής φυγής της!

Διά μιάς ό Πουνΐνος έγινε καταπόρφυρος· δλον τό αίμα 
συνέρρευσε πρός τήν κεφαλήν, καί έπεσε γονυκλιτής πρό έμού.

— Σώσατέ την, πάμε νά τήν ευρωμεν! έλεγεν ικετεύων.
. Τήν στιγμήν ταύτην ήνεφάνίσθη είς τήν θύραν ό υπη

ρέτης μου καί έμεινεν έννεός έκ τή ς 'θ έα ς  μιας τοχαύτης 
σκηνής.

Ούκ ολίγον κόπον κατέβαλόν νά σήκόσω πάλιν είς τούς 
χόδας του τόν Πουνΐνον,. νά τω έξηγήσω ότι, καί έν ή περι- 
πτώσει εΐχον έγώ υποψίαν τινά, ήτον αδύνατον καί είς τούς 
δύο μάς άπό κοινού ν’ ,άναλάβ.ωμέν τό.έργον, ότι κατά τόν 
τρόπον τούτον ήθέλομεν ,καταστρέψει .τό'παν, ότι ήμην πρό-
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δυμος να συλλέξω πληροφορία? χωρίς όμως Ζι ούδεν να 
έγγυηδώ. 'Ο  Πουνίνος δέν αντέλεγε μέν, αλλά δεν ήκουε 
τά  λεγάμενα μου καί άπό καιρού εις καιρόν έψιδυριζεν Ικ 
νέον μέ βραγχνήν φωνήν.

— Σώσατέ την. σώσατε την Μοδσαν και τόν Παντο- 
λέοντα Βαβουρΐνον!

Τέλος ήρχισε μάλιστα και νά κλαίή.
— Είπατε μοι τουλάχιστον τούτο μόνον, με ίκέτευσεν. 

είνε αντός νέος καί εύμορφος;
— Καί βέβαια νέος είνε, άπεκρίδην.
— Νέος! έπανέλαβεν άπομάττων τα  δάκρυά του. Καί 

αυτή είνε νέα.— μας άφήκε-λοιπόν διά πάντα ή ωραία!
'Ο  στίχος αυτός έλέχδη κατά τύχην, διότι ο ατυχής 

Πουνίνος πραγματικώς παν άλλο είχε κατ’ έκείνην τήν στιγ
μήν παρά ποιητικήν εμπνευσιν. Πολύ έπεδύμουν νά τον 
άκούσω πάλιν άπαγγέλλοντα ενα εκ των ρητορικών λόγων 
του, ή τουλάχιστον γελώντα τον ίηχον έχείυον γέλωτά
τ ο υ  άλλα δυςτυχώς οί λόγοι του είχον εξάντλησή
πλέον διά παντός καί ουδέποτε είς το έξης τον εΐδον νά 
γελάση.

Τώ ύπεσχέδην νά τόν ειδοποιήσω, άμα ώς έρ.άνδανόν 
τι ώρισμένον, δέν τώ άνεκοίνωσα όμως τό δνομα του Ταρχώφ.

Αίφνης ολιγοψυχία πάλιν έκυρίέυσε τόν Πουνινον.
— 'Ωραία, ωραία, ευχαριστώ, παρετηρησε μέ μίαν βλα

κώδη χειρονομίαν. Σάς παρακαλώ μόνον νά μή διηγηδήτέ 
τ ι είς τον κύριον Παντολέοντα — δά 0·υμώση πολύ! . . . .  
Καδ'ώς σάς είπον, μοί άπηγόρευσε νά έρευνήσω περί της 
Μούσης. Υγιαίνετε, κύριέ μου!

"Οτε ό Πουνίνος έξερχόμενος μοί έστρεψε τά  νώτα του, 
μοί εφάνη. τόσον καταβεβλημένος, τόσον έλεεινός καί αξιο
δάκρυτος, ώςτε έμεινα ω'ς έμβρόντητος· έχώλαινε καί κατ’ 
αμφοτέρους τους πόδας καί είς έκαστον βήμά του έφαίνετο 
έτοιμος νά καταπέση . . . .

— Αύτά είνε κακά σημεία· πολυ δυνατά πήρε τον κα
τήφορο! έσκέφδην κατ’ ιδίαν.

* **

Άν καί εΐχον ύποσχεδ·ή είς τον Πουνινον να συλλέξω 
πληροφορίας περί τής Μούσης, έν τούτοις, δτε τήν αυτήν 
ημέραν διηυδυνόμηυ προς τον Ταρχώφ, ουδέ τήν έλαχίστην 
ετρεφον ελπίδα να μαδω τι περί αυτής, επειδή προϋπέδ·ετον 
ότι αυτός ή δεν δά  ήτον είς τήν οικίαν του, ή δεν 8·ά μ’ 
έδέχετο. 'Η  υπόδ·εσίς μου άπεδείχδ-η έσφαλμένη· ό Ταρχώφ 
ήτο παρών καί μ ’ έδέχδ·η καί μοί διηγήδη μάλιστα παν 
ό,τι έπεδ-ύμουν νά μάδω- άλλά νά κατορδ·ώσω τι πάλιν δεν 
ήδυνάρ.ην.

Μόλις έδεσα τόν πόδα μου επί τής φλιάς καί ίδοό ό 
Ταρχώφ έρχεται είς προύπάντησίν μου μέ ταχέα καί στα- 
δ-ερά βήματα καί μέ λάμποντας καί φλογερούς οφθαλμούς 
καί μοί λέγει μέ σκληρόν, ζωηρόν τόνον.

— Άκουσε, φίλε Πέτρε, μαντεύω διά τί μ ’ επισκέπτεσαι, 
καί περί τίνος δέλεις νά μοί όμιλήσης, σοί προλέγω όμως 
ότι, άν μίαν μόνον συλλαβήν δ·ελήσης νά εϊπης περί αύτής, 
περί τής διαγωγής της ή περί έκείνου, το όποιον, κατά τήν 
γνώμην σου, ή φρόνησις απαιτεί νά πράξω — παΰομεν πλέον 
του νά ήμεδα φίλοι καί γνώριμοι μάλιστα καί δ·’ άναγ- 
κασδ'ώ νά σέ παρακαλέσω, νά μέ' δ-εωρης του λοιπού ώς 
ξένον άνδ'ρωπον.

Έκδαμβος ήτένισα τόν Ταρχώφ. Έτρεμε καδ’ δλον 
τό σώμα οίςάν μία πάρα πολύ τεταμένη χορδή, μόλις δέ

καί μετά βίας ήδύνατο νά συγκράτηση τό ύπερεκχειλίζον 
• δερμον άίμά του- όλην του τήν καρδίαν έπλήρου ή μεγάλη 
του ευτυχία, αυτή τόν είχε κυριεύσει καδ·’ ολοκληρίαν — 
δπως καί αύτός τήν είχε κυριεύσει.

— Αυτή είνε ή αμετάβλητός σου άπόφασις; ήρώτησα 
περίλυπος.

— Ή  άμετάβλητύς μου άπόφασις. φίλε Πέτρε.
— Τότε δεν έχω άλλο νά κάμω παρά ν’ απομακρυνθώ...
Ό  Ταρχώφ έμειδίασεν ολίγον διά των οφδαλμών . . .

ήτο καί αύτός τής ιδίας γνώμης.
— Χαΐρε, φίλε μου, είπε μέ ύχόρρινον φωνήν, δεικνύων 

μοι συγχρόνως δι’ ειλικρινούς καί φαιδρού μειδιάματος όλους 
του τούς άπαστράπτοντας όδόντας. Τ ί άλλο είχον νά 
πράξω; Τον άφήκα μόνον μέ την „ευτυχίαν“ του, Τήν 
στιγμήν, καδ·’ αν έκλειον τήν δύραν, ήκουσα νά κλείηται 
έσωδεν καί ή εις τόν προθάλαμον άγουσα δώρα.

* **

Μέ βεβαρημένην καρδίαν έπεσκέφδ·ην τήν έπιοΰσαν 
τούς ατυχείς γνωρίμους μου. “Ετρεφον τήν κρυφίαν ελπίδα
— τόσον αδύνατος είνε ό άνδρωπος! — ότι δεν δά τούς 
ευρισκον οίκουρούντας. Άλλά πάλιν ήπατήδην είς τούς υπο
λογισμούς μου. Ευρον άμφοτέρους. Ή  μεταβολή ή κατά 
τάς τελευταίας τρείς ημέρας έπελδούσα ήτο ψηλαφητή. ‘Ο 
Πουνίνος έγινε κατάλευκος. Τί άπέγινεν ή ανεξάντλητος 
φλυαρία του; Ώ μίλει διαρκούς μέ τόν βραγχον έκείνον, 
αδρανή καί άδύνατον τόνον, έφαίνετο δέ παραδόξως δυς- 
τυχής. Ό  δέ Βαβουρίνος είχε συγκαμφδή έντελώς καί τό 
πρόςωπόν του ήτο τώρα όλως μέλαν. ’Ολιγόλογος όπως καί 
προηγουμένως έξέπεμπεν ήδη άνάρδρους τινάς μόνον φθόγ
γους, οί δέ χαρακτήρες του έξέφραζον ναρκώδη τινά καί 
οίονεί απολελιδωμένην πικρίαν.

’Ησδανόμην ότι αδύνατον νά σιωπήσω. Άλλά τί νά. 
εϊπού; Περκνρίσδην νά ψι8·υρίσω μόνον πρός τόν ΙΤουνΐνον, 
ότι ούδέν έμαδον, καί νά τόν συμβουλεύσω ν’'άφήση πάσαν 
ελπίδα.

Μέ ητένισε διά τούν έξινδηκότων καί ερυθρών οφθαλμών
— τού μόνου έρυδφού αντικείμενου έπΐ τού προςώπου του,
— ύπετονδόρυσεν άκατανοήτους τινάς λέξεις καί ήρχισε νά 
χωλαίνη. 'Ο  Βαβουρίνος δά παρετήρησεν ίσως τά  μεταξύ 
μας συμβαίνοντα καί άνοίξας τά  συμπεπιεσμένα καί οίονεί 
συγκεκολλημένα χείλη του είπε:

— ’Αξιότιμε Κύριε! Μετά τήν τελευταίαν έπίσκεψίν 
σας συνέβη έδώ δυςάρεστόν τι, ή δεσποινίς Μούσα δηλαδή 
τό έδεωρησεν απρεπές νά κατοική μακρότερον πλησίον μας 
καί άπεφάσισε νά μας άφήση. Μάς ¿γνωστοποίησε δέ τούτο 
έγγράφως. ’Επειδή δέ ημείς νομίζομεν, ότι δεν δικαιούμεδα 
νά τήν έμποδίσωμεν είς τίποτε, τήν άφήκαμεν νά ένεργήση 
κατά βούλησιν. Τή εύχόμεδα ευτυχίαν — προςέδηκε μετά 
τίνος κόου, — παρακαλούμεν δέ ύμάς νά μή όμιλήτε περί 
περί'τού αντικειμένου τούτου, πρώτον διότι είνε άσκοπον καί 
δεύτερον διότι είνε δ ι’ ήμ'άς καί δυςάρεστόν.

Απαράλλακτα λοιπόν όπως καί ό Ταρχώφ μ’ ¿μποδίζει 
καί ουτος νά ομιλήσω περί τής Μούσης, διενοήδην, δαυ- 
μάζων όμως κρυφίως τόν Βαβουρΐνον, ότι δέν έξέφερεν ούτε 
τήν παραμικράν μομφήν ούτε μίαν καν πίκραν λέξιν • οόχί 
αδίκως λοιπόν Ιδαύμαζε τόσον τόν Ζήνωνα! Προδύμως 
τώρα δά τω μετίδιδον — πληροφορίας τινάς περί τού σοφού 
τούτου, άλλά μοί έφαίνετο ώςάν ή γλωσσά μου νά ήτο προς-
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κεκολλημένη έπί τού ουρανίσκου — καί έτση βέβαια ήτο 
καί καλλίτερα.

Κατά τήν άναχώρησίν μου ούτε ό Βαβουρίνος ούτε ό 
Πουνίνος μοί είπον, καλήν Ιντάμοισιν! Άμφότεροι έψιδύρισαν: 
,,'Γγιαίνετε! 'Ο  Πουνίνος μάλιστα μοί άπέδωκε τό τεύχος 
τού „Τηλεγράφου“, τό όποιον είχον τού δανείσει πρό τινων 
ημερών, λέγων μοι ότι δέν τό έχρειάζετο πλέον.

’Οκτώ τμέρας άργότερον είχον μίαν περίεργον συνάν- 
τησιν. Τό έαρ είχεν έπέλδει ένωρίς καί τήν μεσημβρίαν ή 
δερμύτης άνήρχετο μέχρι δεκαοκτώ βαδ-μών. Πανταχού τό 
κάδ·υγρον καί δροσερόν έδαφος έχλόαζεν, έγώ δέ είχον μι- 
σδ·ώσει ένα .ίππον καί έφιππος έξήλδον τής πόλεως. Καδ’ 
οδόν συνήντησα Ιν όχημα συρόμενον υπό δύο φλογερών 
ίππων. Αί ούραί των ήσαν δεδεμέναι πρός τά  άνω, ή δέ 
κεφαλή καί ή χαίτη των έκοσμεΐτο υπό έρυδρών ταινιών. 
Είς τήν δέσιν του ηνιόχου εκάδητο νέος τις φέρων κυανούν 
άχειρίδωτον χιτώνα, κίτρινον μεταξωτόν υποκάμισο·/, καί χα
μηλόν πίλον έξ ερίου, κοσμούμενου υπό πτερού ταώ. ΙΙλη- · 
σίον του έκάδ-ητο νέα κόρη έκ τής μεσαίας τάξεως ένδεδυ- 
μένη ποικιλόχρουν βραχύν μανδύαν καί εχουσα τήν κεφαλήν 
της περιτετυλιγμένην είς μέγα κυανούν ύφασμα. Άδιακόπως 
ηνίοχος καί κόρη έχαριεντίζοντο πρός άλλήλους.

Έστρεψα τόν ίππον μου πλαγίως χωρίς νά προςέξω είς' 
τό σπευδον καί εύδυμον ζεύγος — ότε αίφνης ό νέος έφώ- 
νησε πρός τούς ίππους του . . . .  Άλλ’ αυτή ήτο ή φωνή 
τού Ταρχώφ! Παρετήρησα προςεκτικώτερον . . . καί άλη- 
δώς αύτός ήτο! 'Ο  νέος εκείνος ηνίοχος ήτο πραγμα
τικώς ό Ταρχώφ! καί ή παρ’ αύτόν νέα κόρη — ήτο ή 
Μούσα!

Τήν στιγμήν ταύτην όμως οί ίπποι ήρχισαν νά καλπά- 
ζωσιν, ή δέ μεταξύ μας άπόστασις ηύρύνετο, ήρχισα κ’ έγώ 
λοιπόν νά σπεύδω κατόπιν των. Άλλά μάτην ο ίππος μου 
είχε πολλά Ιδιώματα, έν δ ’ έκ τούτων ήτο καλπάζων να 
προχωρή περισσότερον, παρά όταν έτριπόδιζε.

— "Ωρα καλή, τρυγόνια μου! έψιδύρισα διά τώνοδόντων.
Έ δώ  πρέπει νά παρατηρήσω ότι δέν είδον καδ·’ ολην 

την εβδομάδα τόν Ταρχώφ, άν καί τρις εΐχον τον έκισκεφδή. 
Ουδέποτε ήτον είς τήν οικίαν. 'Ομοίως δεν είχον ίδεί τόν 
Πουνινον καί τόν Βαβουρΐνον, άλλ’ αυτούς όμως δέν τους 
είχον έπισκεφδή.

Έ κ  τής ιππασίας ταύτης προέκυψε δ ι’ έμε σπουδαίου 
κρυολόγημα, διότι παρ’ όλην τήν δερμότητα έπνεε σφοδρός 

. άνεμος. Ήσδένησα λοιπόν βαρέως καί όταν άνέρρωσα άπήλ- 
δον κατά συμβουλήν τού ιατρού μετά τής μάμμης μου είς

τήν έξοχήν. Είς Μόσχαν δέν έπέστρεψα πλέον, διότι τό 
φδινόπωρον ένεγράφηυ είς τό Πανεπιστήμιου τής Πετρου- 
πόλεως.

ΠΙ.

(1849.)

Οχι έπτά, άλλά ολόκληρα δώδεκα είχον παρέλδει έτη 
καί είχον ήδη ύπερβή τό τριακοστόν δεύτερον έτος της ηλι
κίας μου. 'Η  μάμμη μου άπό πολλού είχεν αποχαιρετίσει 
τόν κόσμον. Κατώκουν έν Πετρουπόλει ώς ύπάλληλος έν 
τώ ύπουργείω τών Εσωτερικών. Τόν Ταρχώφ δέν είχον 
επανίδει πλέον, διότι είχε καταταχδή είς τόν στρατόν καί 
διέτριβε πάντοτε σχεδόν έκτός τής πρωτευούσης. Μόνον 
δύο φοράς εΐχον τόν συναντήσει. Καίτοι δε κατά τήν συν- 
άντησίν μας εφέρδημεν πρός άλλήλους λίαν φιλικώς καί 
έγκαρδίως, έν τούτοις δ ι’ οϋδεμιάς συλλαβής ήδελήσαμεν 
άμφότεροι ν’ άνακινήσωμεν τά παρελδόντα. Κατά τήν δευ- 
τέραν μας συνάντησιν ήτον ήδη, καδ’ όσον ένδυμούμαι ό 
φίλος μου νυμφευμ.ένος.

Πνιγηράν τινα τού δέρους ημέραν διέβαινον τήν οδόν 
τών Πίαοων, καταρώμενος τόν καύσωνα καί τόν κονιορτον 
καί τάς άναδυμιάσεις τής πρωτευούσης, ώς καί τά  κα8·ή- 
κοντα τής υπηρεσίας μου, τά  όποια δέν μοι έπέτρεπον ν’ 
αναχωρήσω έκ Πετρουπόλεως. Αίφνης είδον προςερχομένην 
νεκρικήν πομπήν. Συνίστατο δέ έξ ένός καί μόνου νεκρο- 
φόρου οχήματος, ή όρ&ότερον είπείν έξ άδλίας τίνος χειρα- 
μάξης, έφ’ ής πενιχρόν τ ι καί μόλις υπό τίνος μέλανος 
υφάσματος καλυπτόμενου ξύλινου φέρετρου ώδεΐτο τήδε 
κάκεΐσε ένεκα τού ανωμάλου έδάφους. Είς γέρων πολιό0·ριξ 
¿πορεύετο μόνος κατόπιν, άκθλουδ·ών τό φέρετρου.

Τόν παρετήρησα προςεκτικώτερον . . . . τό πρόςωπον 
μοί Ιφάνη γνωστόν . . . .  Καί αύτός έστρεψε τά  βλέμματά 
του πρός έμέ . . . Θεέ μου! Αυτός είνε ό Βαβουρίνος!

Άπεκάλυψα τήν κεφαλήν, τόν έκλησίασα, τω είπον τό 
όνομά μου καί προςεκολλήδην είς τήν συνοδίαν.

— Ποιον κηδεύετε; ήρώτησα.
— Τόν Νίκανδρον Πουνινον, άπεκρίδη.
Τό έμάντευον ότι ήδελεν είπεΐ τό όνομα τούτο καί 

όμως ή καρδία μου συνεστάλη έκ τής δλίψεως. Έ γινα  με
λαγχολικός καί έχαιρον μόνον, ότι ή τύχη μοί παρέσχεν ευ
καιρίαν ν’ αποδώσω τάς τελευταίας τιμάς είς τόν πρώτον 
διδάσκαλόν μου έν τή έδνική ημών φιλολογία . . .

— Μοί έπιτρέπετε ν’ άκολουδήσω καί έγώ, κύριε Πκν- 
τολέον;

{ '¿ π ι τ α ι  α ν ν ί χ ε ι α . )

ΤΟ ΕΝ ΒΙΕΝΝΗ NEON ΦΥΣΙΚΟΪΣΤΟΡΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ.

'Ο  άπό δυσμών διερχόμενος την έν τή  πρωτευούση τής 
Αυστρίας μακράν οδόν Μαριαχίλφερ βλέπει έγγύς τής όδου 
'Ρ ίγκ  δύο μεγαλοπρεπή καί κολοσσιαία οικοδομήματα, δια
χωριζόμενα άπ’ άλλήλων διά τίνος εύρείας πλατείας, ών τό 
ρ,έν είνε τό καλλιτεχνικόν, τό δέ, τό φυσικοϊστορικόν μου
σείου. Καί έξωτερικώς μέν άμφότερα απετελειώδησαυ, αλλ 
ένδον μόνον τό δεύτερον ήδυνήδη άπό τούδε νά περιλάβη

τάς πολυτίμους του συλλογάς, είς άς είνε άφιερωμέναι καί 
αί κατωτέρω σημειώσεις.

Τρεις οροφαί, εκάστη τών οποίων άποτελεΐται έκ δε
καεννέα μεγάλων αίδ·ουσών 250 μέτρων καί ετέρων τεσσά
ρων 260 μέτρων εύρους, περιλαμβάνουσι τας συλλογάς, τάς 
βιβλιοδήκας καί τά  σπουδαστήρια. Αί αϊδουσαι είνε ήριδμη- 
μέναι διά λατινικών στοιχείων, καί τό.μέν ίσόγαιον περιλαμ-

24·
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βάνει τάς από. I μέχρι XIX αίδούσας, ή πρώτη οροφή άρ- 
χεται από του άριδμοίί XXI και καταλήγει εις τον XXXIX 
και οδτω καδεξής, ώςτε δια τάς συλλογάς υπάρχει εν δλω 
τώ οίκοδομήματι χώρος 15,814 τετραγωνικών μέτρων, ήτοι 
πενταπλάσιος του όσον κατεΤχον έν τώ παλαιώ μουσείω.

Έ ν  ταΐς πρώταις πέντε αί8·οόσαις του ίσογαίου φυλάσ
σονται αί όρυκτολογικαι συλλογαί, εν τη μια δ ’ έξ αυτών 
δά  Ικτεδή προςεχώς ή περίφημος συλλογή των άερολίδων 
και μετεωριτών, ήτις τόσον έπλουτίσδη έπ’ έσχατων, ώςτε 
άναμφισβητήτως δά  ήνε μοναδική είς τό είδος της. Έ τεραι 
πέντε αΐδουσαι περιλαμβά- 
νουσι τήν πλουσιωτάτην πα
λαιοντολογική νσυλλογήν,τής 
όποιας έλάχιστον μέρος ήν 
αχριτοΰδε έκτεδειμένον ένεκα 
έλλείψεως χώρου, έν μια δ ’ 
έξ αυτών εΐνε εκτεθειμένοι 
οί σκελετοί, τά  κρανία και 
τά  οστά πτηνών καί θηλα
στικών της χαινοζωικής λε- 
γομ. περιόδου, προς τοότοις 
οί πλήρεις σκελετοί, τών γι- 
γαντιαίων πτηνών (ιιόά) της 
νέας Ζηλανδίας και τά λεί
ψανα του μαστόδοντος και 
του μαμμουδ, επειτα τό δει- 
νοδήριον του Φράντσενσβαδ 
και πλέϊστα άλλα κρανία και 
οστά έκ ΙΙερσίας.

Τρεις άλλαι αΐδουσαι πε- 
ριέχουσι τάς εΰρωπαϊκάς προ- 
ϊστορικάςσυλλογάς,ένδυσιμε- 
γάλοις τμήμασι διηρημενας.
Τό πρώτον τούτων περιλαμ
βάνει τάς συλλογάς έκ τής λι- 
δικής λεγομ. περιόδου, τό δέ 
δεύτερον τάς έκ τής μεταλλι
κής. Εν τάΐς λοιπαΐς πέντε 
αίδοόσαις του ίσογαίου εϊνε 
έκτεδ-ειμέναι αί έδνογραφικαί 
συλλογαί, αίτινες μέ/ρι τουδε 
άποκλειστικώς αποτελούνται 
έξ αντικειμένων μή ευρωπαϊ
κών και επομένως εΐνε γεω- 
γραφικώς διατεταγμέναι. Αί 
συλλογαί άρχονται από τής
Μ. Ασίας, μεταπηδώσιν είς τήν Ιαπωνίαν, Κίναν, ’Ινδικήν, 
τό Μαλαϊκόν α’ρχιπέλαγος, τάς νήσους τής νοτίου 8·αλάσσης, 
τής βορείου καί νοτίου Αμερικής και καταλήγουσιν είς τήν 
Αφρικήν.

Απασα ή πρώτη οροφή εΐνε αφιερωμένη είς τάς ζωολο- 
γικας συλλογας καί η μεν πρώτη αύτής αίθουσα περιλαμ
βάνει τά  κατώτατα στρώματα του ζωϊκοϋ βασιλείου, τά 
τρηματοφόρα, τά  έχινόοερμα και τους σκώληκας, έκτος δέ 
τούτων καί τά  οστρακόδερμα, τά  αραχνοειδή καί τά  μυριά- 
ποδα. Ή  δευτέρα αϊδουσα δεικνύει είς τον επισκέπτην τά 
έντομα, συστηματικώς κατατεταγμένα έντός διακοσίων τεσ
σαράκοντα τεσσάρων μεγάλων δηκών. Ή  τρίτη αϊδουσα 
περιέχει λαμπράν συλλογήν μαλακίων, αί δέ παρ’ αυτήν δύο 
μεγαλαι καί λαμπρώς ηότρεπισμέναι αΐδουσαι περικλείουσι

Η  Π Ρ 0 2 0 Ψ Ι 3  ΤΟΓ Ε Ν  Φ Λ Ω ΡΕΝ ΤΙΑ  ΝΑΟΓ.

μίαν τών πλουσιωτάτων καί ανεκτίμητων συλλογών του Μου
σείου, τούς ίχδώς καί τά  ερπετά, 150,000 περίπου τόν άριδ- 
μόν, μεταξύ τών οποίων διακρίνονται 900 περίπου είδη ιν
δικών ποταμίων ίχδ·ύων, συλλεγέντα υπό τών διάσημων 
ιχδυολογων ΒΙβολβΓ καί Όογ. Έ ν τή έπίσης πλουσία συλ
λογή τών έρπετό>ν καί αμφιβίων διακρίνονται οί κροκόδειλοι 
του Νείλου, της Ινδικής καί τής Βρασιλίας. Οί χώροι διά 
τήν υ’ρνιδολογικήν συλλογήν δεν απετελειώδησαν ακόμη, 
αλλ έν τάΐς τελευταίαις αίδοόσαις της οροφής ταύτης έτο- 
χοδετή&ησκν ήδη τά  δηλαστιχά καί οί γιγαντιαΐοι σκελετοί

τής φαλαίνης καί τών Ιλε-' 
,φάντων.

Ή δη  εναπομένει ήμΐν νά 
έπισκεφδώμεν καί τήν δευτέ- 
ραν ο’ροφήν. Έ ν  τέσσαρσιν 
αυτής αίδοόσαις εύρίσκεται 
ή βοτανική συλλογή. Τοι- 
αότη τις συλλογή βοτανικών 
αντικειμένων δέν υπήρχε μέ
χρι τουδε έκτε&ειμένη εις 
κοινήν δέαν. Έ τέρα τις αι- 
δουσα περιλαμβάνει σκελε
τούς καί κρανία άνδρώπων. 
Οί λοιποί δέ χώροι τής ορο
φής ταύτης, ώρισμένοι μόνον 
διά τούς είδιχώς περί τάς 
φυσικάς έπιστήμ.ας άσχολου- 
μένους, χρησιμεύουσιν ώς ερ
γαστήρια καί βιβλιοθήκη, πε- 
ριλαμβάνουσι δέ καί άλλας 
συλλογάς μικροτέρο>ν αντι
κειμένου (οΤον σκωλήκων, εν
τόμων καί κογχυλίων), έξ ών 
μικρόν μόνον μ.έρος ήτο δυ
νατόν νά έκτεδή είς τάς με- 
γάλας αίδούσας.’

'Η  μεγάλη βιβλιοδήκη 
του Μουσείου* έκδίδοντος από 
ενός έτους καί ι δ ι α ί τ ε ρ α  
„Χρονικά“ καί άνταλλάσ- 
σοντος ταυτα πρός τάς πε- 
ριοδικάς δημοσιεύσεις διακο- 
σίων όγδοήκοντα καί επτά 
ίμ.έχρι τού νυν) Ακαδημιών, 
Εταιριών καί περιοδικών συγ
γραμμάτων άπάσης τνς υφη- 

λίου, υποδιαιρείται είς είδικάς βιβλιοδήκας έκτεδειμένας είς 
τά  σπουδαστήρια τών διαφόρων τμημ.άτινν · μόνον δέ τά  συγ
γράμματα καί τά  δημοσιεόμ.ατα, τά  αναγόμενα είς πολλάς 
ή είς όλας τάς φυσικάς έπιστήμας, εΐνε κατατεταγμένα έν 
μια μεγάλη αίδοόση τής δευτέρας οροφής,· άποτελοΰντα κεν
τρικήν τρόπον τινά βιβλιοδήκην.

Τον πλούτον τών έν τω φυσικοϊστορικώ μουσείω τής 
Βιέννης συνηγμένων δησαυρών τής επιστήμης άποδεικν'υουσι 
προς τουτοις τρανώτατα καί οί έξης άριδμ.οί. Αί δήκαι 
του ζωολογικού τμήματος έχουσΓ πλάτος Η>98 μέτρων, 
μήκος δέ 1494·, τά  δέ τετραπλά αυτών ερμάρια έχουσι 
μήκος 5850 μ.έτρων. Έ ν  τή βοτανική συλλογή τό πλάτος 
τών έκτεθειμένων ανοικτών δηκών εΐνε 80, τό δέ μ.ήκος 
αυτών 88 μ.έτρων, αλλά τών έρμαρίων τό  ρ.ήκος εΐνε
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4930 μέτρων. Τής όρυκτολογικής συλλογής τό πλάτος εΐνε 
6C0, τό ρ.ήκος 490 καί τών έρμ.αρίων 4193 μέτρων. Τής 
γεωλογικής οί άριδμοί έχουσιν ώς εξής: 523, 347 καί 3954 μέ
τρων. Του προϊστορικού τμήματος 2 ΐ6 , 210 καί 1266 μέ
τρων. Του άνδρωπολογικοΰ τμήματος Ι8 ':, 120 καί 223 μέ
τρων. Του έδνογραφικοΰ τέλος 605, 550 καί 1034 μέτρων.

"Ωςτε έάν συνυπολογίσωμ&ν τό πλάτος και τό μήκος τών 
έκτεδειμένων δηκών, ανοικτών είς τά  βλέμματα του δημο
σίου, ευρίσκομεν ότι ό έπισκέπτης, όςτις δελει μόνον νά 
παρέλδη έμπροσδέν των, οφείλει νά διανύση οδόν 3 καί 
7ο χιλιομέτρων.

Έ κ  Βιέννης. M. I.

1. Η  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ Σ Ε Ρ Β Ι Α Σ  Ν Α Θ Α Λ Ι Α  (έν 
σελ. 177).

2. Η  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ BIKTÎ2PIA ΕΝ ΣΤΟΛΗ (σελ. 180). 
Κατά τάς έσχάτως τελεσδείσας έορτάς τής άνώσσης τή« 
Αγγλίας πολλαί έξεδόδησαν φωτογραφικαί αυτής εικόνες,

. άλλ’ άναμφιβόλως μία τών μάλλον έπιτυχών εΐνε ή σήμερον 
όφ’ ημών παρατιδεμένη, έν ή παρίσταται έν βασιλική στολή 
πρό του δρόνου. 'Ο  κρίκος του στέμματος ακτινοβολεί έξ

. άδαμάντων καί έχ’ αυτοί? ύψουνται εναλλάξ τέσσαρες σταυ
ροί και τέσσαρα fleurs de Lys (κρίνα του οίκοσήμου). Έ κ  
τής στεφάνης διασταυροΰνται πρός τά  άνω δύο τόξα φέ- 
ροντ« πολλούς μαργαρίτας καί έπϊ τής κορυφής αυτών χρυ
σήν σφαίραν μετ’ αδαμαντίνου σταυροί?. Τό αυτό βλέπομεν 
καί εις τό χρυσουν σκήπτρον, τό όποιον έχει μήκος 33 δακ
τύλων καί εΐνε έλικοειδές. Τά παράσημα τής βασιλίσσης 
εΐνε πολλά. Τό πρώτον τούτων εΐνε τό τής περικνημίδες, 
μ.εδ’ οδ πάντοτε παρουσιάζεται. Τό παράσημον τούτο συν- 
ίσταται έξ άργυροί? άστέρος εχοντος όκτώ άκτΐνας καί είς 
τό μέσον τόν σταυρόν του άγ. Γεωργίου περιβαλλόμενου υπο 
κυανοχρόου δακτυλίου, όπου καί υπάρχει γεγραμμένον τό 
Honi Soit Qui Mal y pense. Προς τοότοις φέρει ή Βικτω
ρία καί τό υπ’ αυτής τής Ιδίας τω 1868 ίδρυδεν αυτοκρα* 
τορικόν παράσημον τής ’Ινδικής. Τρίτον εΐνε τό παράσημου 
του ’Αλβέρτου, όπερ ώς καί τό ισπανικόν παράσημον τής 
’Ισαβέλλας δίδοται μόνον είς πριγκηπίσσας.

3. Ο ΕΡΩΣ ΤΑΞΕΙΔΕΓΩΝ. Είκών υπό Jean Aubert 
(έν σελ. 181). Ό  ευφυής γάλλος καλλιτέχνης λαμπροτάτην 
έποίησε τήν είκόνα ταότην, πλήρη άπαραμίλλου χάριτος καί 
δελγήτρων, είκονικώς παριστάνουσαν τάς περιπλανήσεις του 
’Ερωτος, καδ’ άς διά τών βελών του 6 μικρός κακός παΐς 
τιτρώσκει άσπλάγχνως τάς τρυφεράς καρδίας έκείνων, τούς 
οποίους καδ’ οδόν συναντά. 'Η  είκών οόδεμιάς δεΐται έπεξη- 
γήσεως· όμιλεΐ μόνη της πρός τόν βλέποντα, τόν μαγεύει 
καί τόν παρασύρει είς τόν αίδέριον τών έρώτων κόσμον.

4. ΤΟΡΠΙΛΛΟΦΟΡΟΝ ΕΝ ΤΩ ΝΕΩΡΙΩ (έν σελ. 185). 
Τ ά κολοσσιαία πλοία τών χρόνων μας άπαιτοϋσι συνήδως 
δαπάνην πολλών εκατομμυρίων καί ή απώλεια ενός έξ αυ
τών έπιφέρει συχνάκις τήν καταστροφήν ολοκλήρου εμπορι
κού οϊκου, ή μέγα κενόν είς τόν προϋπολογισμόν ένός κρά
τους. Διά τούτο πόλλήν φροντίδα καταβάλλουσί'πρός δια- 
τήρησιν τών πολυδαπάνων τούτων σκαφών καί συχνάκις τα  
έπισκευάζουσι. Τήν έργασίαν ταύτην είκονίζει ή ημετέρα

είκών, ,γινομένην έν τοΐς περιφήμοις νεωρίοις ,,τοϋ Ηφαίστου“ 
έν Στεττίνω, τά  όποια ίδιάζουσι πρός επισκευήν ουχί μόνον 
τών μικρών καί έλαφρών τορπιλλοφόρων, αλλά .καί τών με
γάλων καί βαρέων δωρηκτών.

5. Η 1ΙΡΟΣΟΨ1Σ ΤΟΓ ΕΝ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΝΑΟΓ (έν 
σελ. 188). Ακριβώς την ημέραν, καδ’ ήν ή Φλωρεντία έώρ- 
ταζε την πεντακοσιοστήν επέτειον τών γεννεδλίων του Δο· 
νατέλλου, τή 12. Μαΐου 1887, έτελέσδησαν καί τά  έγκαίνια 
τής κυρίας προςόψεως του καδεδρικοϋ ναοϋ, πρός τήν ιστο
ρίαν του οποίου τόσον στενώς εΐνε συνδεδεμένον τό υνομα 
του καλλιτέχνου. Ή  πρόςοψις αυτη εΐνε ή όγδοη έξ όσων 
έσχεν ό ναός, αί δέ προκάτοχοι αυτής ή κατερρίφδησαν, ή 
εΐχον έγερδή μόνου προςωρινώς, καί εΐνε έστολισμένη, ώς έν 
τή απέναντι είκόνι φαίνεταί, διά χολυπληδών αγαλμάτων, 
μωσαϊκών, άναγλύφοιν, φέρει δε καί τά  έμβλήματα τών οί
κων τής Σαβοΐας, του ΓΙίου Νόνου, τής Λοδριγγίας καί όλων 
τών άλλων, όσοι, είτε ξένοι είτε έντόπιοι, συνέδραμον διά 
μεγάλων δωρεών είς τήν άνέγερσιν .αυτής. Τό οικοδόμημα, 
ου τόν δεμέλιον λίδον κατέδεσε τι!» ] 860 αυτός ό Βίκτωρ 
’Εμμανουήλ, εΐνε έργον του άρχιτέκτονος δε Φάβρη, νίκή- 
σαντος έν τώ μεγάλω διαγωνισμώ πάντας τούς αντιπάλους 
του, μή έπιζήσαντος όμως όπως ίδή τέλειον καί δαυμαζό- 
μενον τό δημιούργημά του.

"Οςτις γνωρίζει τήν ιστορίαν τής Φλωρεντίας, γνωρίζει 
έπίσης πόσον στενώς ό ναός ουτος εΐνε συνδεδεμένος μέ τάς 
τύχας του λαοϋ τής Φλωρεντίας· διότι ή έκκλησία αδιη 
δίν ήτο μόνον ώρισμένη είς δρησκ&υτικάς τελετάς, άλλ’ 
έφιλοξενει έν έάυτή πολλάκις καί συνελεύσεις του δήμου καί 
τών αρχόντων. Έ νταΰδα έδιδάχδη δημοσία ή „Θεία Κω
μωδία“, ένταΰδα υπό τόν μεγαλοπρεπή'δόλον του Βρουνελ- 
λέσκου έξερράγη.ή φοβερά συνωμοσία τών ,,Πάζζι“ ήτις 
μικροί? δεΐν άνέτρεπε τήν κυριαρχίαν τών Μεδίκων καί κατέ- 
πνιγεν έν τή ακμή της τήν χρυσήν έκείνην εποχήν διά τά  
γράμματα καί την καλλιτεχνίαν, καί υπό τον αυτόν τούτον 
δόλον ένταΰδα, ολίγα έτη βραδύτερου, ετυπτεν ό μετανοών 
λαός τά  στήδη του, ότε ό Σαβοναρόλας κατηράτο τάς 
τέχνας τής Φλωρεντίας. "Οπως δε μέ τάς τύχας, ουτω καί 
μέ τήν καρδίαυ -του λαοΰ εΐνε στενώς συνδεδεμένος ο ναός 
ουτος, ουδέποτε λησμονήσαντος τους λόγους, δΓ ών ή παν
τοδύναμος δημοκρατία τω 1296 είχε συνοδεύσει τήν κατά- 
δεσιν του δεμελίου λίδου: ,,οπως τό κτίριον τοΰτο άντα- 
ποκρίνηται πρός τήν μεγάλην καρδίαν τών πολιτών καί μή 
γίνη κατώτερον ούδενός άλλου παρομοίου έπί τής γης.“
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Έ ν  ταίς γερμανικοί; έφημερίσιν εύφήμω; έμνημσνεύθη η  είς Βερο- 
λΤνον άφιξις τού ομογενούς ιατρού Καρτοόλη, τέως διευθυντού των ελλη
νικών νοσοκομείων της ’Αλεξάνδρειάς, Ό  ήμέτερος ιατρός εινε γνωστές εις 
τον επιστημονικόν κόσμον διά των πολλών αυτού συμβολών είς τήν επι- 
οτημονικήν πρόοδον και της εφ’ 'ικανόν χρόνον δοκίμου διευθύνσεως των 
νοσοκομείων της αιγυπτιακής- μεγαλοπο'λεως, πρό πάντων όμως διότι ο' 
διάσημος βακτηριολόγος 'Ροβέρτος Κώχ, έν τοΐς έργαστηρίοις τού όμογε- 
νούς έπιστη'μονος ποιησάμενος τάς μελετάς του, άνεκάλυψε πρό 6“ '"8 *όν 
παράγοντα τήν χολέραν β ά χύ .λον.

Έ ν  τ5 πολιτεία της Βασιγκτώνος λειτουργούσιν από τίνος καί αι γυ
ναίκες ώ ς ένορκοι, ο ί δ έ  έγχώμοι δικηγόροι, άφ’ ου κατεπολέμησαν πάση 
δυνάμει τόν νεωτερισμόν τοοτον, ήναγκάσθησαν επί τέλους νά τόν παρα- 
δεχθώσι καί νά συνεργασθώσι μετά τών γυναικών. Λέγεται δέ ότι ου
δέποτε διεξη'χθησαν δίκαι ενώπιον τόσον νοημόνων, οξυδερκών καί ασφα
λών ενόρκων, όσον ή  σαν α'ί γυναίκες αυται. Έ ν  μ ι?  δίκη μεταξύ δώδεκα 
Ινόρκων πέντε ησαν γυνάΐκες, Ιν άλλη μεταξύ δέκα οί δύο άνηκον είς τό 
ώράίον φίλον.

Ή  θνησιμότης έν Αγγλία έν συγκρίσει πρός τήν έν Αυστρία ήτο κατά 
τό έτος 1885 μικρά καί όλιγωτέρα παρά κατά τό έτος 1884, ότε ήτο ώς 
19,6 έπί 1000, έν ω  τώ 1885 επί πληθυσμού 27,499,041 κατοίκων άπέ- 
θανον 522,750 άτομα, ήτοι 19 έπί 1000. Έ ξ  αυτών 17,268 άπέθανον 
βίαιον θάνατον, ήτοι 14,039 έκ τυχαίας αιτίας καί 2007 δι’ αύτοκτονίας. 
Διά δηλητηρίου άπέθανον 623 καί μάλιστα 843 μέν τυχαίως, οί δέ λοιποί 
280 έκ προθέσεως. ’Αξιοσημείωτου εινε, ότι αί γυναίκες, πρός σκοπόν 
αυτοχειρίας, συχνότερου καταφεύγουσιν είς τό  δηλητήριου παρά τούς άν- 
δρας. Ο ί πλιΤστοι δηλητηριασμοί έγένοντο δι’ όπίου καί τών παρασκευα
σμάτων του, ούκ ολίγοι δε καί διά φανικού όξέος. Ένταύθα σημειοΰμεν, 
ότι έν ’Αγγλία δυναταί τις πολύ ευκόλως νά προμηθευθη παν είδος δηλη
τηρίου, έν ω έν ταίς άλλαις χώραις της Ευρώπης, καί προ πάντων εν Γερ
μανίά καί Αυστρία, ιδιαίτεροι άστυνομικαί διατάξεις άπαγορεύουσιν εις 
τούς φαρμακοποιούς τήν πώλησιν δηλητηριωδών ουσιών.

Ό  διάδοχος τής Γερμανίας, ό μέλλων Αυτοκράτωρ της ϊσχυροτέρας 
στρατιωτικής δυνάμεως τών ήμερων μας πωλει καθ’ εκάστην έκ τού παρά 
τό Βερολίνου κειμένου κτήματός του χ ιλ ία ς  λ ίτρ α ς  γά λ α χ το ς  . . . Καί 
ήμείς πρό τίνος, 2τ$ ό περιφανής ήμών καί ά2η9<ϋς φιλόπατρις πρωθυ
πουργός κ. Τρικου'πης ήθέλησε νά δώση είς τόν ήμέτερον διάδοχον ιδίαν 
στέγην καί μικράν λωρίδα εθνικής γης έσχίσαμεν τά ίμάτια καί έκραυγά- 
ζομεν, ότι τόν μέλλοντα Αρχοντα θέλομεν νά κάμωμεν γιια η ό νο ν  . . . .  
Κ α ί όμως ό γερμανικός λαός οι’ μόνον δεν αίοχόνεται, άλλα «Αλλον ύπερη- 
φανειίεται, διότι ό μέλλων ήγεμών του εΤνε τήν σήμερον χα λα χτο π ώ λης .

Γνωστόν ότι, όπου ο ί ’Ιουδαίοι άπολαυ’ουσι πλείονος ελευθερίας καί 
συμμετέχουσιν άνενοχλήτως πάντων τών αγαθών τού πολιτισμού, ώς έν 
Αγγλία, Γαλλία καί ταϊς γερμανικαίς χώραις, έπεχείρησαν κατά τό διά
στημα τών τελευταίων ετών πολλάς μεταρρυθμίσεις περί τούς τύπους τού 
θρησκεύματός των καί οδτω διηρέθησαν είς δύο στρατόπεδα, ών τό μέν 
άντιπροςωπεύει τούς ύρ!)ο!<>ξονς, ήτοι τούς έμμένοντας ’σχυρογνωμόνως 
είς τά πάτρια καί παραδεδομένα έθιμα, καί είς τούς (‘ινα μ εμ ο ρ φ ιο μ έ ' 
ν ο ν ς , ή  τούς νέους ’Ιουδαίους, οί όποίοι είς τάς θρησκευτικός των τελε- 
τάς έχουσι παραδεδεγμένην τήν γλώσσαν τού τόπου, έν ω ζώσι, καί κατά 
ποικίλους τρόπους προςεπάθησαν ν’ άπλοποιήσωσι τάς έθιμοτυπίας τής έξ- 
ωτερικής αυτών λατρείας. νΗδη λέγεται, ότι αυτοί σκέπτονται τήν εορτήν 
τού Σαββάτου νά μεταθέσωαιν είς τήν Κυριακήν τών Χριστιανών, διά να 
μή  χάνεται άδίκως μία. ήμερα εργασίας, κ α ί τήν αλλαγήν ταύτην θ ’ άρχί- 
σωσιν άπό πού έτους 1900.

Έ ν  τινι ’Εγκυκλοπαίδεια, έκδοθείση πρό ¿λίγων έτών, περιέχονται 
α ί εξής πληροφορίαι. Έ ν  έτει 1882 ύπηρχον ίν  Αγγλία 12 μεγάλαι βι- 
βλιοθήκαι μετά 3,296,600 τόμων, έν Γαλλία ύπηρχον 15 τοιαυ'ται μετά

4.528.000 τόμων, έν Γερμανία 45 μετά 11,349,000 τόμων, έν Αυστρία 7 
μ ε τ ά '1,744,000, έν ’Ιταλία 25 μετά 4,182,000 τόμων, έ ν ’Αμερική 12 μετά
2.304.000 καί έν ταίς λοιπαΤς χώραις τής ύφηλίου 31 άκόμη μεγάλαι βι· 
βλιοθήκαι, περιέχουσαι άπασαι 6,518,000 τόμο«?- Κατά τό πλήθος δε 
τών βιβλίων μιας εκάστης βιβλιοθήκης πασών πρώτιστη εΐνε ή Έ θνιγή 
τών Παρισίων βιβλιοθήκη μετά 2,290,000 τόμων, ταύτην ακολουθεί τό έν 
Αονδίνω βρετανικόν ΜουσεΤον μετά 1,500,000 τόμων, εΤτα ή βιβλιοθήκη 
τής Πετρουπόλεως κάί ή τού Μονάχου μετά 1,000,000 βιβλίων, εφεξής δ’ 
έρχονται κατά σειράν ή  τού Βερολίνου μετά 750,000 τόμων, ή  τού Στρασ
βούργου μετά 513,000, ή τής Λειψίας μετά 500,000, ή τής Κοπεγχάγης 
μετά 432,000 καί ή της Βιέννης μετά 440,000 τόμων.

Κατά τούς παλαιοτάτους χρόνους ό σάπων ήτο άγνωστος είς τούς άν- 
θρώπους. Πρώτος έκ τών συγγραφέων ό Πλίνιος, γεννηθείς τω 23 μ. X.,
μνημονεύει έν τοΤς συγγράμμασί του άπολυμαντικού τίνος μέσου, παρα
σκευαζόμενου εξ αίγείου στέατος καί σποδού πιτύας- άλλά τό προϊόν 
τούτο βεβαίως θά ήτο μάλλον σαπωνοειδής τις πηλός, παρ’ αληθής σάπων, 
έχειδή 5 Πλίνιος λέγει, ότι τό „παρασκεύασμα ήν λιπαρόν καί ρευστόν“ . 
Άπό τής έποχής ταύτης μέχρι τού 9»" καί δ«“ αίώνος ούδέν θετικόν γι- 
νώσκομεν περί τής βελτιώσεως καί τών προόδων τής σαπωνοποιίας, ή 
όποία τήν σήμερον κατέστη εΤς τών χρησιμότερων καί έπικερδεστέρων κλά
δων τής βιομηχανίας, άλλ’ όπωςδήποτε ούχί άπίθανον εΐνε, ότι οί Αραβες 
(διδαχθέντες τήν χημικήν παρά τών Ελλήνων τής Αλεξανδρείας καί μετα- 
δόντες αύτήν κατόπιν είς τούς Ευρωπαίους ώς ά ΐχ η μ ε ία ν )  προςέθηκαν 
εις τήν αρχικήν τής σποδού σκευασίαν καί τίτανον, δ ι’ ου καί κατώρθω- 
σαν ν’ άχοκτήσωσιν άληθή σάπωνα. Ώ ς  άλλην πρόοδον τής σαπωνοποιίας 
δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν καί τήν άντικατάστασιν τού στέατος δι’ ελαιό
λαδου, 2τε καί, κατά τόν 9'”’ ήδη αιώνα, ό σάπων είχε καταστή σπου- 
δαίον έξαγωγικόν έμπόρευμα τής Μασσαλίας, δέν λέγομεν όμως τής μασ- 
σαλιωτικής βιομηχανίας, διότι μόλις μετά πάροδον 300 έτών άνεφάνησαν 
έν Μασσαλία μεγάλα σαπωνοποιεία, πολύ συντελέσαντα είς τήν όκμήν καί 
τόν πλουτισμόν τής προβηγκιανής μεγαλοπόλεως. Κατά τόν Ι2«ν αιώνα 
αι σταυροφορίαι εξήσκησαν τήν ευεργετικήν αυτών επιρροήν καί επί του 
οικιακού βίου. Ο ί σταυροφόροι, έπανακάμψαντες έξ ’Ανατολής, διέδωκαν 
τήν χρήσιν τών λευκών λινών ένδυμάτων καί τό αίσθημα ττς  καθαριοτη- 
τος, ούτω δέ ό σάπων, μέχρι τού μεσαιώνος αντικείμενου πολυτελείας 
μόνον θεωρούμενος, κατέστη εντός ¿λίγου απαραίτητον έφόδιον παντός ευ 
ήγμένου καί όπωςούν πρός τήν καθαριότητα εξωκ;κύμένου ανθρώπου. 
Κ ατ’ εκείνην τήν Ιποχήν ή Μασσαλία έπρομήθευε τόν άναγκαϊον σάπωνα 
όχι μόνον είς τήν Γαλλίαν, άλλα κ α ί είς όλην σχεδόν τήν οικουμένην. 
Από τού 12«" όμως αίώνος άνεφάνη αντίζηλοί τής Μασσαλίας είς τό είδος 
τούτο τής βιομηχανίας ή Βενετία καί κατά τόν 17«» αιώνα ή σαπωνο
ποιία είχε προςλάβει έν ’Αγγλία μεγάλας διαστάσεις, ώς άποδεικνύεται !κ 
τίνος άγγλικού προνομίου, έκδοθέντος τώ 1662. Αλλά διά τής έφευρέσεως 
τού τρόπου τής παρασκευής τής σόδας έκ μαγειρικού άλατος (τώ 1793) 
άνέτεΛε νέα έποχή ακμής διά  τήν σαπωνοποιίαν. Μετ’ ου πολύ άνιδρύ- 
θησαν έν άπάσαις σχεδόν τής πόλεσι τής Γαλλίας, Αγγλίας καί Γερμανίας 
πολυπληθή σαπωνοποιεία, τά όποία αντί τού έλαιολάδου έπεξειργάζοντο 
βτέαρ, δαφνέλαιον καί άλλ ας λιπώδεις ουσίας. Ά φ’ ου δέ έγνώσθησαν αί 
κλασικα! ερευναι τού διατρέχοντος ήθη τό 101 έτος τής ηλικίας του γάλλου 
σοφού Chevreuil περί της φύσεως τών λιπαρών ουσιών, ή σαπωνοποιία 
ετράπη νέας οδούς καί έπροόδευσεν ούκ ολίγον, ύποστηριζομένη υπό νέων 
πειραμάτων, νέων μεθόδων καί νέων συσκευών. Δέν πρόκειται ένταύθα 
εκτενώς νά όμιλήσωμεν περί τής σαπωνοποιίας, αρκούμεθα δέ χάριν τών 
αναγνωστών μας νά παραθέσωμεν τάς εξής σημειώσεις. Διαιρούσι τούς 
σάπωνας 1) εις σκληρούς, ήτοι εκ νατρίου παρεσκευασμένους καί 2) είς 
άπαλούς, ήτοι καλιούχοος, συνήθως δέ μεταχειρι'ζόμεθα τούς πρώτους· 
άλλ’ ύπό τήν λέξιν σάπων έννοούμεν άποτέλεσμα τής επενεργείας καυστικών 
αλκαλίων καί δδατος έπί τον λίπους. Πρός παραγωγήν δι’ αυτού βράζεται 
τό λίπος μετά τής διαλύσεως τού καυστικού άλκαλίου, Ιως ου παραχθή 
διαυγής τις διάλυσις σάπωνος, είς ήν έπιπροςτίθεται καί μαγειρικόν άλας.

Κ Λ Ε ΙΩ . m

Εκτός τών παρατηρήσεων τού άνατόμου Χάσσε, περί ών έγράψαμεν 
έν προηγουμένω τεύχει, άξιαι ενδιαφέροντος εΐνε καί αί ανακοινώσεις τού 
διδάκτορος Κάργ, βοηθού τού περιωνύμου ενταύθα καθηγητού της Χειρουρ
γικής Θειρσίου, τάς οποίας ειχεν υποβάλει είς τήν κατά τό έαρ εν τή 
ήμετέρα πόλει συνελθούσαν σύνοδον τών Ανατομών. Έ ν  τή ένταύθα Κλι
νική άπό έτών κατέκειτο νιγρης τις, φέρων ?λκη κατά τήν κνήμην· συ
νέβη δέ πολλάκις είς τά γυμνά μέρη τών ελκών νά μεταφυτευθώσι τε
μάχια μελαψού (ίδίου) δέρματος, πρός δοκιμήν δ’ ένίοτε καί τεμάχια 
λευκού. Μετά πάροδον ολίγου χρόνου τά τεμάχια τού λευκού δέρματος 
ήρχισαν νά άμαυρούνται καί έπί τέλους κατήντησαν τόσον μελαψά, όσον 
καί τό άρχικόν τού Αιθίοπος δέρμα. Τό φαινόμενον τούτο εδωκεν αφορ
μήν νά γίνη τό αντίθετον πείραμα, ήτοι τμήμα μελαψού δέρματος νά 
μεταφυτευθή έπί τού σώματος ενός λευκού. Καί τ ί συνέβη; Μόλις πα- 
ρήλθον ολίγαι εβδομάδες καί τό μέλαν τού δέρματος τμήμα ήρχισε νά 
διαλευκαίνεται καί μετ’ ¿λίγους μήνας ούθέ ίχνος καν αυτού εύρ,ίσκετο 
πλέον έπί τής έπιδερμίδος του λευκού άνθρώπου. Ό  είρημένος ιατρός, 
Ιντεοθεν {ρμηθείς, έπεχείρησε διάφορα πειράματα καί έξήτασε μικροσκοπι- 
κώς τά τεμάχια τού δέρματος κατά τάς διαφόρους τού μεταγρωματισμού 
των φάσεις, εξήγαγε δέ πολλά συμπεράσματα, διαφωτίζοντα ήμλν ούκ 
ολίγον τά άγνωστα ειςέτι φαινόμενα όχι μόνον τού χρωματισμού, άλλά καί 
τής θρέψεως τής έπιδερμίδος, ή όποία, ώς γνωστόν, στερείται εντελώς 
αίματοφόρων καί άλλων αγγείων.

Έ ν  τή σημερινά έποχή τής νευροπάθειάς καί τής έξάψεως τών 
διανοητικών λειτουργιών του ανθρώπου παρατηρούται είς δλας τούς χώρας 
σπουδαία αύξησις ιώ ν εγκεφαλικών καί άλλων παθήσεων τών φρένων, 
περί αύτού δέ τού θέματος περιέχουσιν άξιολόγους πραγματείας τά εσχά
τω ς δημοσιευθέντα ·,αρχεία τού έν Ζυρίχη συλλόγου χρός βοήθειαν τών 
φρενοβλαβών“ , μετάξι δε άλλων καί τήν κατωτέρω έκθ-εσιν τού ιατρού 
B leu ler, ήν παραθέτομεν έν συνόψει, διότι εΐνε πολύ ένδιαφέρουσα καί 
δι’ ημάς.

’Εντός 2 0 if' “8 έδιπλασιάσθη έν τή επαρχία Ζυρίχης ό άριθμός τών 
δαπάναις τού κράτους νοσηλευόμενων φρενοβλαβών, Έ ά ν  δέ ή αύξησις αυτη 
εξακολούθηση είς τοιούτον βαθμόν, θά  καταντήση ώςτε μετ’ όλίγας δεκα
ετηρίδας ό ύγιής πλ·ΐ|θυσμός τής χώρας νά μή δύναται πλέον νά θρέψη 
τούς έχοντας ανάγκην βοήθειας. Αλλ’ δ B leuler εξάγει τό συμπέρασμα, 

■ ότι, δόξα τώ  θεώ, τό μέλλον δεν γίνεται πάντοτε τοιούτον, οίον παρουσιάζει 
αύτό έκ τού προτέρου ή στατιστική.

Αξιοσημείωτον εΐνε, ότι ό άριθμός αυξάνεται ά ς έκ τής καλής νοση-

λεύσεως, συντελούσης είς τό νά διατηρηθώσιν έν τώ βίω υπάρξεις, αίτινες 
άλλοτε κατεστρέφοντο. „Τό γεγονός, ότι σύν τή άγαθοεργίφ, η μάλλον 
είπεϊν, δ ι’ αύτής αυξανει καί η  αθλιότης, πλήττει καί καταθλίβει πάσαν 
τρυφεράν καρθίαν άλλ ή  δ ι’ έργων φιλανθρωπία δεν θ ’ άπορραθυνθή εκ 
τών παρατηρήσεων τούτων καί δέν θά όκνήση είς τό νά σπευση πρός 
άνακούφισιν τών πασχόντων άδελφών“ . Έ ν  τη έκθέσει άναφερεται πε
ραιτέρω, ότι είς τήν έπίτασιν τής φρενοβλαβείας συντελούσι πρό πάντων 
τρία τινά· ό όλονέν πεισματωδέστερος γινόμενος περί υπάρξεως άγων, τα
λαίπωρων τόν εγκέφαλον είς τό έπακρον, ή παραμέλησις τή ; σωματικής 
διαπλάσεως καί έξάπλωσις έπικινδύνοιν παθών καί κακιών. Τών τελευ
ταίων τούτων πρώτιστον εινε ή φιλοποσία, τού όποιου τά θύματα άποτε- 
λοΰσι τό '/4 περίπου αλου τού αριθμού τών φρενοβλαβών τής Ελβετίας. 
Διότι όταν οικογενειάρχης τ ις  π . χ . εΐνε έκδοτος είς τό πάθος τούτο όχι 
μόνον ό ίδιος πάσχει καί έγκαταλείπει τήν οικογένειαν του είς τήν αθλιό
τητα, άλλά καί οί άτυχεΤς άπόγονοί του κληρονομικώς ΰπόκεινται εις νο
σήματα τών φρενών, γίνονται ηλίθιοι καί έπιληπτικοί . . . Κ αί ι) 4π ια -
χί/ζ τ ιμ ω ρ ία  τών κακούργων έξογκύνει τόν κατάλογον τών φρενοβλαβών. 
Διότι ®ί κακούργοι εΐνε κυρίως άνθρωποι ανώμαλοι τήν φύσιν, διίνανται 
δέ νά κληρονομήσωσιν είς τούς απογόνους των τήν κλίσιν πρός κακουρ
γήματα ή πρός τήν φρενοβλάβειαν. Τ ά  κακά αποτελέσματα τών γάμων 
τών κακούργων μετριάζονται όπωςούν διά τής οινοποσίας, διότι Οσον αύτη 
μάλλον διαδεδομένη, άλλο τόσον ταχύτερον έξαφανίζεται καί ή γενεά τών 
εκδεδομενων είς αύτην.

Έ ν  ω πολλά έντομα υπό την τελείαν αυτών μορφήν ζωσι μίαν μόνον 
ημέραν, ή μίαν εβδομάδα, ή τό πολύ, Ιν έτος, ό μύρμηξ φαίνεται έχων 
τό προνόμιον μεγαλειτέρας σχετικώς μακροβιότητος, έπϋδτ ό σπουδαιό
τατος γνώστη; καί παρατηρητής τών ζώων τούτων, ό άγγλος Jo h n  I,obl>ock, 
τρέφει εν τοϊς μυρμηκοτροφείοις του δύο θηλυκούς μύρμηκας, οί όποιοι 
έφθασαν είς τήν σεβασμίαν ηλικίαν τών δώδεκα ετών. Ό  L ubbock  γρά
φει, ότι τά γράίδια ταύτα διατηρούσιν ειςέτι σώας δλας τάς πνευματικάς 
των δυνάμεις καί εύσυνειδήτως έξακολουθούσι νά τίκτωσιν ώ ά, καίτοι 
προδίδουσι τό βαθύ των γήρας διά τής δυςκινησίας των, προερχομένης 
φυσικώς ώς έκ τής αύξούσης δυςκαμψίας τών μελών των, Οί μύρμηκες, 
ώς γνωστόν, συγκαταλέγονται μεταξύ των νοημονεστάτων εντόμων, ή δε 
οξύνοιά των πιθανώς λόγον έχει τήν μακροβιότητα, διότι κατά πάσαν υπό- 
θεσιν παν μακρόβιου γένος εμψύχων αθροίζει περισσότερόν πείραν τού κό
σμου καί κληρονομεί αύτήν είς τούς απογόνους, παρ’ όσην τό βραχύβιον 
'Οπωςδήποτε μεταξύ τών πνευματικών δυνάμεων τής ήμεροβίου μυίας καί 
τών του μύρμηκος υφίοταται μεγίστη
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Σ Υ Ρ Μ Ι Κ Η  Ε Π Ι ΘΕΩΡΗΣ Ι Σ .

Μεσοΰντο; τού θέρου; δεν ώριμάζουσι μόνον οί ωραιότεροι καρποί 
καί δεν Ανοίγου« τά ; κάλυκα; των τα πολυχρωμότίρα άνθη, Αλλ’ Αναφαί
νονται καί οί ποικιλότατοι συρμοί· 5λαι αί 
γυναίκες, αΐτινε; απήλθον ήδη ε ί; τά ; έξ
οχά; καί ε ϊ; τά ; παραλία;, προςπα&ούσι ν’ 
απομιμηθώσιν άλλαι μεν τό χρώμα των λει
μώνων, άλλαι τά σφριγώντα εκ ζω ή; άνθη 
καί άλλαι τήν λαμπρότητα καί μεγαλοπρέ
πειαν τη ; Ασταθρύ; θαλάσση;· πολλαί μά
λιστα παρουσιάζονται συχνάκι; ώί. άνθη μέ 
τήν ελπίδα, 2τι δ« έχδηλώσωσι προ; «υ- 

. τά ; τήν αυτήν συμπάθειαν, τήν οποίαν έκ- 
φράζουσι πρό; τά χαρίεντα τέχνα τή ; χλω- 
ρίδος. ΒαρυνθεΤσαι πλέον αί κυρίαι τού;, 
γαλλικού; καί Αγγλικού; του χειμώνο; καί 
τού εαρο;' συρμού; «πεθύμησαν ν’ απο- 
κτήσωσιν ενδύματα ολω; πρωτότυπα καί
σύμφωνα πρό; τήν ώραν τού έτου;, μή
άπάδοντα προ; τήν καλαισθησίαν κσί Αν-
ταποκρινόμενα προ; τά ; απαιτήσει; τη ;
υγιεινή;; διότι εΤνε ελαφρά καί αναπαυτικά, 
καί ουτω; συνέλαβον τήν άπόφασιν νά κα- 
τασκευάσωσιν ένδυμασία; έξ Ανθέων, φχν- 
ταυτικά;, παράβολου; καί όμως φυσικά; 
ενδυμασία;, άιτινε; έχουοι τά θέλγητρα 
του καινοφανούς καί, κατά πασαν πιθανό
τητα , δέν θά  έξαφανισθώσιν, ώ ; τά πρω
τότυπό των, πρό του τέλου; τής ώρα; τα έ
τη ; τού έτου;.

Κατά τήν έσχάτω; εν Βιέννη τελε- 
σθεϊσαν μεγαλοπρεπή εορτήν τού-εαρο;, η ; 
προΐστατο ή πριγκήπισσα Μεττερνίχου, ανε- 
φάνησαν τά πρώτα κατά τό έτο; τούτο 
άνθόπλεκτα ενδύματα έκ θερινών ύφασμά- 
των. ’-Εν ω πέρυσιν αί γυνάΐκε; εΐχον Αρ- 
κεσθή νά στολίσωσι κατά τήν εορτήν ταυ-
την τών άνθέων τά ένδύματά των δι Ανθοδεσμών, έφέτο; Ιπεχείρησαν νά 
παρουσιασθώσιν αυτό τούτο ώ ; άνθη. Το σχτμα κσί το χρώμα τών

φύλλων του Γρόδου. του κρίνου, τη ; μυοσωτίδο; καί άλλων άνθέων εφερον 
έν πιστή άπομιμήσει τά διάφορα συστατικά τή ; ενδυμασία; καί ενεποιουν

Απεριγράπτω; θυμήρη εντύπωσιν ει; τον 
θεώμενον. Συμφώνω; δ ί  πρό; τά ενδύ
ματα ήσαν οί πΤλοι καί αί ό μ β ρ ίλ α ι  κατα- 
σκευασμέναι έκ φύλλων άνθέων.

Έ κ  διαμέτρου όμως άντίθετοι πρό; 
τόν βιενναΐον τούτον συρμόν εΤνε αί πουρι- 
τανικήν άληθώ; απλότητα άναμιμνήσκουσαι 
άγγλικαί ένδυμασίαι. έκ φαιού έριοόχου 
ΰφάσματο;. Ο ί βιενναϊοι θεράποντες τού 
συρμού εκήρυξαν πρό; αυτά; άμείλικτον 
πόλεμον καί οί ράπται τών Παρισίων συνε- 
μάχησαν μετ’ αυτών, υπως έξαφανίσωσιν 
άπό το”  πεδίου τη ; μάχη; τά ; αγγλικά; 
ενδυμασία;, επειδή αυται πάντη άπλαΐ καί 
απέριττοι, άνευ παρυφών καί ποικιλμάτων 
δέν επιτρεπουσιν ούδεμίαν Ιξόγκωσιν τού 
συρμικού λογαριασμού. Καί notov υπήρξε 
τό Αποτέλεσμα τ ? ;  φανερα; ταυ'τη; Αντι- 
πράξεω;; Ο ί φραγκορράπται, ήτοι οί M ar
chands tailleurs ελαβον ύπό τήν προστα
σίαν των τού; αγγλικού; συρμού; καί ήδη 
κατασκευάζουσιν αυτοί τά καινοφανέστατα 
τού είοου; τούτου γυναικεία ένδύματα, εν
νοείται, άπλούστατα καί Αφελέστατα χωρί; 
μεγάλη; δαπάνη;, χωρί; ποικιλμάτων καί 
άνθέων καί άλλων πολυδάπανων n a ç a y t-  
μιαμήχα ιν.

Δέν εϊνε ομω ; πιστευτόν, ότι αί γυ- 
ναϊκε; τη ; ήπείρου θ’ άνεχθώσιν τού; συρ
μού; τούτου;, άλλά μάλλον ότι θ ά  στρέ- 
ψωσιν άλλαχού τά βλέμματα, άφ  ού πα- 
ρέλθη ή πρώτη αδτη έντύποισι;. Κ α ίήμεί; 
κρίνοντε;, οτι ματαιοπονούμεν παρακολου- 
θούντε; τήν άένναον ταύτην άστασίαν τών 

| γυναικείων ένδυμασιών, θεωρούμεν καλλίτερον νά διακόψωμεν άπό τούδε 
| τά ; συρμικά; έπιθεωρήσει;.
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